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  Χαρίκλεια Κελαϊδή
  Μαρία Παπαϊωάννου
  Ιωάννης Παπασωτηρίου
  Παναγιώτης Τσαφταρίδης
  Ευδοξία Χατζηχαρίση
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τΜηΜΑ ΑιΜΟΔΟΣιΑΣ-ΑΦΑιρΕΣηΣ

 πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σταμούλης

 Αντιπρόεδρος:  Ελισάβετ Γρουζή

 γραμματέας:  Σερένα Βαλσάμη

 Μέλη:  Ηλίας Κυριάκου

  Σεραφείμ Μασουρίδης

τΜηΜΑ ΑιΜΟΣτΑΣηΣ

 πρόεδρος:  Ανθή Τραυλού

 Αντιπρόεδρος:  Όλγα Κατσαρού

 γραμματέας:  Ευφροσύνη Νομικού

 Μέλη:  Ελ Άλι Μαχμούντ

  Εμμανουήλ Παπαδάκης

τΜηΜΑ ΕργΑΣτηριΑκηΣ ΔιΑγΝωΣηΣ & ΕΛΕγΧΟυ πΟιΟτητΑΣ 

 πρόεδρος:  Ιωάννης Κάκκας

 Αντιπρόεδρος:  Δήμητρα Μαρκάλα

 γραμματέας:  Στέφανος Παπαδημητρίου

 Μέλη:  Ελένη Γκουμάκου

  Γεώργιος Θεοδώρου

τΜηΜΑ ΕρυΘρΟκυττΑρΟυ & ΑιΜΟΣΦΑιριΝΟπΑΘΕιωΝ

 πρόεδρος:  Έρση Βοσκαρίδου 

 Αντιπρόεδρος:  Βασίλειος Περιφάνης 

 γραμματέας:  Ιωάννης Παπασωτηρίου 

 Μέλη:  Σταματία Θεοδωρίδου

  Καλλισθένη Φαρμάκη  

τΜηΜΑ ΛΕΜΦΟΫπΕρπΛΑΣτικωΝ ΝΟΣωΝ

 πρόεδρος: Αχιλλεύς Αναγνωστόπουλος

 Αντιπρόεδρος:  Ευάγγελος Τέρπος

 γραμματέας:  Ιωάννης Αποστολίδης

 Μέλη:  Θεόδωρος Βασιλακόπουλος

  Νίκη Σταυρογιάννη



τΜηΜΑ ΜΕτΑΜΟΣΧΕυΣηΣ ΑιΜΟπΟιητικωΝ κυττΑρωΝ

 πρόεδρος:  Ιωάννα Σακελλάρη

 Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Μπαλταδάκης

 γραμματέας:  Ιωάννης Μπάτσης

 Μέλη:  Δημήτριος Καρακάσης

  Βασιλική Κίτρα-Ρούσσου

τΜηΜΑ ΜυΕΛΟΔυΣπΛΑΣτικωΝ ΣυΝΔρΟΜωΝ & ΜυΕΛικηΣ ΑΝΕπΑρκΕιΑΣ

 πρόεδρος: Ελένη Παπαδάκη

 Αντιπρόεδρος: Ανάργυρος  Συμεωνίδης

 γραμματέας:  Αθανάσιος Γαλανόπουλος

  Μέλη:  Ιωάννης Κοτσιανίδης

  Βασιλική Παππά

τΜηΜΑ ΟΞΕιωΝ ΛΕυΧΑιΜιωΝ & ΜυΕΛΟΫπΕρπΛΑΣτικωΝ ΝΕΟπΛΑΣΜΑτωΝ

 πρόεδρος:  Θεόδωρος Μαρινάκης

 Αντιπρόεδρος:  Μαρία Παγώνη

 γραμματέας:  Παναγιώτης Παναγιωτίδης

 Μέλη:  Δαμιανός Σωτηρόπουλος

  Παναγιώτης Τσιριγώτης

τΜηΜΑ ΜΑκΕΔΟΝιΑΣ-ΘρΑκηΣ

 πρόεδρος:  Βασίλειος Περιφάνης

 Αντιπρόεδρος:  Ευδοκία Μανδαλά

 γραμματέας:  Χρύσα Βαδικόλια

 Μέλη: Άννα Λαζαρίδου
  Εμμανουήλ Παπαδάκης

ΕπιΣτηΜΟΝικΑ τΜη ΜΑ τΑ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Aγαπητοί συνάδελφοι,

ο συλλογικός τόμος περιλαμβάνει τα κείμενα των διαλέξεων του 24ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου. 
Η επιλογή των θεμάτων και των ομιλητών έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Η συμβολή των 
κριτών (δύο ανά άρθρο) ήταν καθοριστική στην τελική διαμόρφωση και παραγωγή άρτια επιστημονικά κειμένων.

Τα 22 κεφάλαια του τόμου αυτού καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων στην Αιματολογία. Πιστεύω ότι ο τόμος αυτός 
καταφέρνει να δώσει στους αναγνώστες –αιματολόγους, ειδικευόμενους, βιολόγους, νοσηλευτές, τεχνολόγους και 
όλους όσους εμπλέκονται και ενδιαφέρονται για την Αιματολογία– μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη ανασκό-
πηση αυτής της σύνθετης ειδικότητας. Ελπίζουμε η εμπειρία που κατατίθεται εδώ από τους συγγραφείς των άρθρων 
να βοηθήσει τους συναδέλφους στην καθημερινή τους πρακτική (κλινική, εργαστηριακή, ερευνητική) άλλα και να 
δώσει νέα ερεθίσματα και ιδέες σε καθένα που ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με την Αιματολογία.

Από τη θέση του υπευθύνου της σύνταξης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους (επιστημονική 
επιτροπή, συγγραφείς, κριτές) που βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του τόμου, καθώς και την κ. Νάσια Τσούγια για 
την γραμματειακή υποστήριξη.

 Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
 Υπεύθυνος Σύνταξης
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Πολλαπλούν Μυέλωμα - Σύγχρονη Διάγνωση και Προγνωστικά Συστήματα

ΕυΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΠΟΣ, ΔηΜηΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟυΛΑΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ Α. ΔηΜΟΠΟυΛΟΣ
θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αίμα 2013;4(4): 1–8
24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Λεμφώματα και πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες - Σύγχρονη 

διάγνωση και προγνωστικά συστήματα: Ομοφωνία ή όχι ακόμα;

ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες χαρακτηρίζο-

νται από την μονοκλωνική ανάπτυξη στο μυελό των 
οστών παθολογικών πλασματοκυττάρων. Αυτές οι 
διαταραχές καλύπτουν ένα φάσμα νοσημάτων από 
μια φαινοτυπικά καλοήθη οντότητα, την μονοκλωνική 
γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS), έως 
το συμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) που 

εκδηλώνεται με οστική καταστροφή, καταστολή της 
λειτουργίας του μυελού των οστών, νεφρική βλάβη 
και σημαντική ανοσοανεπάρκεια. η Διεθνής Ομάδα 
Μελέτης του Πολλαπλού Μυελώματος (International 
Myeloma Working Group-IMWG) έχει θεσπίσει κρι-
τήρια για τη διάγνωση των πλασματοκυτταρικών δυ-
σκρασιών. Αυτά τα διαγνωστικά κριτήρια έχουν τύχει 
ευρείας αποδοχής από τη διεθνή ιατρική κοινότητα 
και παρουσιάζονται στον πίνακα 11. 

Πίνακας 1. Κριτήρια διάγνωσης συμπτωματικού ΠΜ, ασυμπτωματικού ΠΜ και MGUS κατά International Myeloma Working 
Group (IMWG)

Συμπτωματικό ΠΜ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΡΙΤήΡΙΑ
1.  Μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα στο μυελό των οστών σε ποσοστό ≥10% και/ή 

αποδεδειγμένο με βιοψία πλασματοκύττωμα 
2.  Παρουσία μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό και/ή στα ούρα (εκτός από την 

περίπτωση μη εκκριτικού μυελώματος)
3.  Δυσλειτουργία οργάνου σχετιζόμενη με το ΠΜ (≥1 από τα παρακάτω): 

[C-Calcium] αύξηση του Ca ορού >10,5 mg/l 
[R-Renal] νεφρική ανεπάρκεια: κρεατινίνη ορού >2mg/dl 
[A-Anemia] αναιμία: αιμοσφαιρίνη <10g/dl ή 2g/dl κάτω από το κατώτερο φυσι-
ολογικό όριο 
[B-bone] οστική νόσος: οστεολύσεις ή οστεοπόρωση που σχετίζεται με το 
μυέλωμα

Ασυμπτωματικό ΠΜ Παρουσία μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό ≥30g/L ή
Μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα στο μυελό των οστών σε ποσοστό ≥10% ΚΑΙ
Απουσία βλάβης σε όργανα ή ιστούς που σχετίζεται με το ΠΜ

Μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρί-
νιστης σημασίας (MGUS)

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤήΡΙΑ
1. Παρουσία μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό <30g/L 
2. Μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα στο μυελό των οστών σε ποσοστό <10%
3. Απουσία βλάβης σε όργανα ή ιστούς που σχετίζεται με το ΠΜ 
4. Απουσία λεμφοϋπερπαστικού νεοπλάσματος των Β-κυττάρων
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Ε. Τέρπος και συν.

Στην καθημερινή πρακτική, εξακολουθεί να υπάρχει 
κάποια σύγχυση σχετικά με τη χρήση των τυποποιη-
μένων εργαστηριακών εξετάσεων που αξιολογούν τις 
μονοκλωνικές πρωτεΐνες στον ορό και στα ούρα. Επι-
πλέον η μέτρηση των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων 
έχει δώσει νέα στοιχεία όσον αφορά τη «μετρήσιμη» 
νόσο στο ΠΜ και έχει βοηθήσει στον διαχωρισμό με-
ταξύ ολιγοεκκριτικού και μη εκκριτικού ΠΜ. Κατά την 
τελευταία δεκαετία, οι νεότερες τεχνικές απεικόνισης, 
όπως η μαγνητική τομογραφία (MRI) και η ολοσω-
ματική ποζιτρονική τομογραφία (PET/CT), καθώς και 
μοριακές ή ανοσοφαινοτυπικές τεχνικές ανίχνευσης 
ελάχιστης υπολλειπόμενης νόσου χρησιμοποιούνται 
όλο και περισσότερο στην εκτίμηση της έκτασης της 
νόσου. Τέλος συγκεκριμένες κυτταρογενετικές ανω-
μαλίες (del17p, t(4;14), t(14;16), add1q) σχετίζονται 
με φτωχή επιβίωση και οι ασθενείς που τις έχουν 
ίσως θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο επιθετικές 
θεραπείες1. 

Στο εκπαιδευτικό αυτό κεφάλαιο αυτό παρουσι-
άζουμε τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις που 
πρέπει να γίνονται σε όλους τους ασθενείς με ΠΜ, 
καθώς και αναλύουμε τα σημαντικότερα προγνωστικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Διαγνωστική Προσέγγιση του Ασθενούς με 
Πολλαπλούν Μυέλωμα
Αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος

η αρχική διερεύνηση ενός ασθενούς με υποψία 
για ΠΜ θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξετάσεις που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Το οικογενειακό ιστο-
ρικό πρέπει να επικεντρωθεί σε συγγενείς πρώτου 

βαθμού με διάγνωση αιματολογικών κακοηθειών 
και ιδιαίτερα λεμφώματος, χρόνιας λεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας και πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών. Το 
ιατρικό ιστορικό πρέπει να επικεντρωθεί σε συνυπάρ-
χουσες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τις 
αποφάσεις για θεραπεία, όπως στεφανιαία νόσος, 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, νε-
φρικές διαταραχές, ηπατικές διαταραχές, παθήσεις 
του πνεύμονα κλπ1. 

Στον αιματολογικό έλεγχο, η γενική εξέταση αί-
ματος θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίχρισμα 
περιφερικού αίματος σε αναζήτηση συγκεκριμένων 
ευρημάτων, όπως ο σχηματισμός «rouleaux» και η 
παρουσία πλασματοκυττάρων στο αίμα. Ο βιοχημικός 
έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει εξετάσεις της ηπατι-
κής και νεφρικής λειτουργίας, ηλεκτρολύτες, ασβέστιο, 
ολικά λευκώματα και αλβουμίνη, LDH, CRP και β2-
μικροσφαιρίνη1. η μέτρηση της β-2 μικροσφαιρίνης 
και της αλβουμίνης ορού είναι σημαντική καθώς οι 
παράμετροι αυτοί χρησιμοποιούνται σήμερα στο Δι-
εθνές Σύστημα Σταδιοποίησης (ISS) του ΠΜ2. η πιο 
ακριβής μέθοδος για τη μέτρηση της αλβουμίνης ορού 
είναι η νεφελομετρία, αλλά η προσέγγιση αυτή δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως. η αλβουμίνη ορού μπορεί 
να μετρηθεί με πυκνομετρία από την ηλεκτροφορη-
τική λωρίδα. Ωστόσο, η τιμή της μέτρησης μπορεί 
να επηρεαστεί από τα επίπεδα της μονοκλωνικής 
πρωτεΐνης: υψηλές συγκεντρώσεις μονοκλωνικής 
πρωτεΐνης τείνουν να υπερεκτιμούν τη συγκέντρωση 
της αλβουμίνης ορού3. η αλβουμίνη μπορεί επίσης 
να μετρηθεί με βρωμοκρεζόλη (bromcresol), μέθοδος 
που χρησιμοποιείται σε ορισμένα εργαστήρια3. Αυτή η 
δοκιμασία δείχνει καλή συσχέτιση με το νεφελομετρικό 
ποσοτικό προσδιορισμό και είναι ανεξάρτητη από τα 

Πίνακας 2. Εργαστηριακός έλεγχος για τη διάγνωση & σταδιοποίηση του ΠΜ

• Γενική αίματος και επίχρισμα περιφερικού αίματος.
• Εκτίμηση νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, ηλεκτρολύτες ορού (K, Na, Ca), CRP, β2-μικροσφαιρίνη, ολικά λευκώματα και 

αλβουμίνη, LDH, ουρικό οξύ.
• ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού και ποσοτικός προσδιορισμός παραπρωτεΐνης. 
• Ποσοτική ανάλυση φυσιολογικών ανοσοσφαιρινών.
• Συλλογή ούρων 24ώρου για ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση.
• Μέτρηση ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ορού.
• Αναρρόφηση μυελού των οστών και οστεομυελική βιοψία για μορφολογία και ανοσοϊστοχημεία (CD138, CD79a, κ, λ, CD20, 

CD56). 
• Κυτταρογενετική ανάλυση πλασματοκυττάρων μυελού (συμβατικός καρυότυπος και FISH για del17p, t(4;14), t(14;16) και add1q. 
• Πλήρης ακτινολογικός έλεγχος σκελετού. Οι ασθενείς με συμπτώματα πίεσης του νωτιαίου μυελού πρέπει να υποβάλλονται 

σε περαιτέρω έλεγχο με μαγνητική τομογραφία. Οι ασθενείς με φυσιολογικό οστικό έλεγχο με «κλασσικές» ακτινογραφίες 
του σκελετού θα πρέπει να υποβάλλονται είτε σε ολόσωμη αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας είτε σε MRI. 
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ΠΟΛΛΑΠΛΟυΝ ΜυΕΛΩΜΑ - ΣυΓΧΡΟΝη ΔΙΑΓΝΩΣη ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣυΣΤηΜΑΤΑ

επίπεδα της μονοκλωνικής πρωτεΐνης. Μια σχετικά 
πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι όλες οι μέθοδοι μέτρησης 
λευκωματίνης προβλέπουν παρόμοια την επιβίωση 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ISS4.

Μελέτη Μονοκλωνικών Πρωτεϊνών
η παρουσία μονοκλωνικής πρωτεΐνης θα πρέπει 

να αξιολογείται τόσο στον ορό όσο και στα ούρα. η 
ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης και η τριχοειδής 
ηλεκτροφόρηση ζώνης ορού και ούρων προτιμούνται 
για την ανίχνευση μονοκλωνικών πρωτεϊνών. Εντού-
τοις, η ποσοτικοποίηση των ανοσοσφαιρινών ορού 
με νεφελομετρία θα πρέπει επίσης να διενεργείται. η 
μέτρηση των μονοκλωνικών πρωτεϊνών τόσο με πυ-
κνομετρία όσο και με νεφελομετρική ποσοτικοποίηση 
συνιστώνται. Αυτές οι δύο εξετάσεις είναι συμπληρω-
ματικές και η νεφελομετρική ποσοτικοποίηση μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μέτρηση των χαμηλών 
επιπέδων των ανοσοσφαιρινών που δε συμμετέχουν5. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νεφελομετρική 
ποσοτικοποίηση μπορεί να υπερεκτιμήσει τη συγκέ-
ντρωση μονοκλωνικής πρωτεΐνης, όταν η τιμή της είναι 
υψηλή6. η ανοσοκαθήλωση ορού είναι η μέθοδος για 
να επιβεβαιωθεί η παρουσία μονοκλωνικής πρωτεΐ-
νης και να διακριθεί ο τύπος της βαριάς και ελαφριάς 
αλυσίδας. η ανοσοκαθήλωση ορού θα πρέπει επίσης 
να γίνεται όταν υπάρχει υπογαμμασφαιριναιμία (ένα 
συχνό εύρημα σε μυέλωμα ελαφρών αλύσων) ή ακόμα 
και όταν η ηλεκτροφόρηση ορού φαίνεται φυσιολογι-
κή, αν υπάρχει υποψία για ΠΜ ή σχετική διαταραχή. 
Χαμηλά επίπεδα μονοκλωνικής πρωτεΐνης μπορεί 
να σχετίζονται με φυσιολογική ηλεκτροφόρηση ορού. 
Όταν ένας ασθενής έχει μόνο μονοκλωνική ελαφριά 
αλυσίδα ή έχει μονοκλωνική πρωτεΐνη ορού, αλλά η 
ανοσοκαθήλωση είναι αρνητική για IgG, IgA ή IgM, 
η πιθανότητα IgD ή IgE μονοκλωνικής ανοσοσφαιρί-
νης θα πρέπει να εξεταστεί. Εάν ανευρίσκεται μόνο 
μονοκλωνική ελαφριά αλυσίδα, πρέπει να εκτελεστεί 
ανοσοκαθήλωση για IgD και IgE και αν είναι θετική 
να γίνει ποσοτικοποίηση τους. η προσέγγιση αυτή 
εξαλείφει την ανάγκη για την ποσοτικοποίηση της IgD 
ή IgE σε πολλές περιπτώσεις1. 

η ανάλυση ούρων είναι σημαντική σε περίπτω-
ση υποψίας μυελώματος. Στην αρχική εκτίμηση μια 
τυχαία ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ούρων και ανο-
σοκαθήλωση των ούρων μπορούν να διενεργηθούν. 
Μόλις η διάγνωση του μυελώματος επιβεβαιωθεί, 
όλοι οι ασθενείς πρέπει να υποβληθούν σε συλλογή 
ούρων 24ώρου για τον υπολογισμό του ποσού της 
πρωτεϊνουρίας. Ένα κλάσμα από το επαρκώς συμπυ-
κνωμένο δείγμα 24ώρου θα πρέπει να αποστέλλεται 

για ηλεκτροφόρηση. Μια μονοκλωνική πρωτεΐνη εμ-
φανίζεται ως ομοιογενής κορυφή στο πυκνόμετρο. η 
συγκέντρωση της μπορεί να υπολογιστεί με βάση το 
μέγεθος της κορυφής και το ποσό της ολικής πρωτεΐνης 
στο δείγμα ούρων 24ώρου. η ανοσοκαθήλωση ενός 
δείγματος από τη συμπυκνωμένη συλλογή ούρων 
24ώρου απαιτείται για να επιβεβαιωθεί η παρουσία 
και το είδος της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας5. η 
ανοσοκαθήλωση πρέπει να εκτελείται ακόμη και αν 
δεν υπάρχει μετρήσιμη πρωτεΐνη ή κορυφή στην 
ηλεκτροφόρηση ούρων. Μια συλλογή ούρων 24ώρου 
δεν μπορεί να αντικατασταθεί από ένα πρωινό δείγμα 
ούρων. η χρήση τυχαίων δειγμάτων ούρων με ανα-
λυτές διορθωμένους σε σχέση με τη συγκέντρωση 
κρεατινίνης απαιτεί περαιτέρω αξιολόγηση και δεν 
μπορεί να συστηθεί ακόμη. η μέτρηση στα ούρα 
των επιπέδων ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ή των 
ολικών κ και λ αλυσίδων δεν συνιστάται1.

η μέτρηση των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων 
στον ορό, συνιστάται σε όλους τους νεοδιαγνωσθέ-
ντες ασθενείς με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες7. η 
μέτρηση αυτή είναι πολύ σημαντική σε ασθενείς με μη 
εκκριτικό ΠΜ, που έχουν δηλ. αρνητική ανοσοκαθήλω-
ση ορού και ούρων, σε ασθενείς οι οποίοι εκκρίνουν 
μικρές ποσότητες μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό 
ή/και στα ούρα (ολιγοεκκριτικό ΠΜ), καθώς και σε 
ασθενείς με μυέλωμα ελαφρών αλυσίδων8. Ο πίνακας 
3 περιλαμβάνει την προτεινόμενη ονοματολογία και 
τα κριτήρια με βάση τις ελεύθερες ελαφρές αλυσίδες 
του ορού για τους ασθενείς με ολιγοεκκριτικό ή μη 
εκκριτικό μυέλωμα (αυτούς που θεωρούνται ότι δεν 
έχουν «μετρήσιμη» νόσο)9. η μέτρηση των ελεύθερων 
ελαφρών αλυσίδων στον ορό δεν αναιρεί την ανάγκη 
για τις μελέτες σε ούρα 24ώρου. Μπορεί επίσης να 
είναι χρήσιμη σε ασθενείς με μονήρες πλασματοκύτ-
τωμα ή με ασυμπτωματικό μυέλωμα, επειδή μια μη 
φυσιολογική τιμή μπορεί να σχετίζεται με υψηλότερο 
κίνδυνο εξέλιξης σε συμπτωματική νόσο10,11. 

Μελέτη Διήθησης του Μυελού από Μυελωματικά 
Κύτταρα και Έλεγχος Χρωμοσωματικών Ανωμαλιών

Ένας ασθενής με υποψία ΠΜ πρέπει να υπο-
βληθεί σε αναρρόφηση μυελού των οστών ή/και 
οστεομυελική βιοψία και η διάγνωση επιβεβαιώνεται 
όταν ανιχνεύονται περισσότερα από 10% κλωνικά 
πλασματοκύτταρα. Όποτε είναι δυνατόν, η χρώση με 
CD138 θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσδι-
οριστεί με ακρίβεια το ποσοστό των πλασματοκυττά-
ρων στην οστεομυελική βιοψία. η κλωνικότητα των 
πλασματοκυττάρων πρέπει να τεκμηριωθεί με την 
αναγνώριση μιας μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης στο 
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κυτταρόπλασμα των πλασματοκυττάρων με χρώση 
ανοσοϋπεροξειδάσης ή με ανοσοφθορισμό12. 

Ο ανοσοφαινότυπος με κυτταρομετρία ροής πραγ-
ματοποιείται από ορισμένα κέντρα, αλλά η τεχνική 
αυτή δεν είναι ευρέως διαθέσιμη και τυποποιημένη 
για γενική χρήση. Επιπλέον, το ποσοστό των πλα-
σματοκυττάρων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια με κυτταρομετρία ροής στην αναρρόφηση 
μυελού των οστών. Ενώ η αναρρόφηση μυελού 
των οστών μπορεί να αρκεί για να επιβεβαιώσει 
τη διάγνωση, η οστεομυελική βιοψία θα πρέπει να 
διενεργείται παράλληλα καθώς μπορεί να παρέχει 
μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση της πλασματοκυτταρικής 
διήθησης ενώ μπορεί να αποτρέψει την ανάγκη για 
μια επανάληψη της διαδικασίας αν η αναρρόφηση 
μυελού των οστών αποδειχθεί ανεπαρκής. Όταν εκτε-
λούνται και οι δύο εξετάσεις το υψηλότερο ποσοστό 
πλασματοκυτταρικής διήθησης καταγράφεται για το 
σκοπό της διάγνωσης1,13.

Ο συνήθης καρυότυπος μετάφασης θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην αρχική αξιολόγηση ασθενούς 
με υψηλή υποψία ΠΜ. η μέθοδος αυτή παρέχει 
χρήσιμες προγνωστικές πληροφορίες διαχωρίζοντας 
τους ασθενείς με υπερδιπλοειδή καρυότυπο και κα-
ρυότυπο με φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων ή 
υποδιπλοειδή καρυότυπο και μπορεί να ανιχνεύσει 
ασυνήθιστες προσθήκες, διαγραφές και μετατοπίσεις 
χρωμοσωμάτων. Επιπλέον, οι ασθενείς πρέπει να 
υποβάλλονται σε FISH των πλασματοκυττάρων του 
μυελού, με ανιχνευτές που να περιλαμβάνουν τις 
del17p13, t(4;14), t(14;16) και add1q1,14. Όλες οι 
παραπάνω χρωμοσωματικές ανωμαλίες σχετίζονται 
με φτωχή επιβίωση και η ανίχνευσή τους είναι ση-
μαντική καθώς οι ασθενείς που τις έχουν απαιτούν 
επιθετικότερη αντιμετώπιση.

Άλλες Εργαστηριακές Εξετάσεις  
και Διαφοροδιαγνωστικά Προβλήματα

Ενώ μερικές εξετάσεις δεν απαιτούνται για τη 
διάγνωση του μυελώματος, είναι σημαντικές για την 
πρόγνωση όπως η LDH ορού που έχει ανεξάρτητη 
προγνωστική σημασία σε πολλές μελέτες15. η αξι-
ολόγηση της ΤΚΕ δεν παρέχει συμπληρωματικές 
πληροφορίες και δεν απαιτείται. Παρά το γεγονός ότι 
η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη δεν είναι χρήσιμη για την 
αξιολόγηση της πρόγνωσης, μπορεί να είναι χρήσιμη 
όταν πιθανολογείται μια λοίμωξη.

Κάποιες επιπλέον ειδικές εξετάσεις μπορεί να 
απαιτηθούν κατά την αρχική αξιολόγηση του ασθενούς 
με πιθανό μυέλωμα. Όταν ο βαθμός της αναιμίας 
είναι δυσανάλογος του φορτίου νόσου, άλλα συνυ-
πάρχοντα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν, όπως 
η έλλειψη σιδήρου, η έλλειψη βιταμινών κλπ. Όταν 
ανιχνεύεται ήπια ή μέτρια υπερασβεστιαιμία και δεν 
παρατηρούνται τυπικές βλάβες των οστών, η πιθα-
νότητα πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού θα 
πρέπει να αποκλειστεί με την μέτρηση της παραθορ-
μόνης του ορού. Όταν ένας ασθενής παρουσιάζεται 
με λυτικές βλάβες των οστών αλλά χαμηλά επίπεδα 
μονοκλωνικής πρωτεΐνης και λιγότερο από 10% 
πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών, πρέπει 
να εξεταστεί η συνύπαρξη MGUS και μεταστατικού 
καρκίνου και η τελική διάγνωση να τεθεί με βιοψία 
της οστικής βλάβης1. 

Όταν υπάρχει μη εκλεκτική πρωτεϊνουρία, ανε-
ξήγητη απώλεια βάρους, χαμηλά δυναμικά στο ηΚΓ 
και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας στο υπερηχο-
καρδιογράφημα, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
ανεξήγητη ηπατομεγαλία, αυξημένη αλκαλική φωσφα-
τάση ή γ-GT, συμπτώματα και σημεία περιφερικής 
ή αυτόνομης νευροπάθειας ή σύνδρομο καρπιαίου 
σωλήνα, η πιθανότητα πρωτοπαθούς συστηματικής 

Πίνακας 3. Προτεινόμενη ονοματολογία για τους ασθενείς με ΠΜ που δεν έχουν «μετρήσιμη» νόσο

M-πρωτεΐνη 
ορού

M-πρωτεΐνη 
ούρων

Κλάσμα FLC Εμπλεκόμενη ελεύθερη ελα-
φριά αλυσίδα (κ ή λ) mg/dl

Μετρήσιμο ολιγοεκκριτικό ΠΜ <1 g/dL < 200 mg/d Παθολογικό >10

Μη μετρήσιμο ολιγοεκκριτικό 
ΠΜ

<1 g/dL < 200 mg/d Φυσιολογικό ή 
παθολογικό

<10

Μετρήσιμο ΠΜ ελεύθερων 
ελαφρών αλυσίδων μόνο

Αρνητική 
ανοσοκαθήλωση

Αρνητική 
ανοσοκαθήλωση

Παθολογικό >10

Μη μετρήσιμο ΠΜ ελεύθερων 
ελαφρών αλυσίδων μόνο

Αρνητική 
ανοσοκαθήλωση

Αρνητική 
ανοσοκαθήλωση

Παθολογικό <10

Αληθές μη εκκριτικό ΠΜ Αρνητική 
ανοσοκαθήλωση

Αρνητική 
ανοσοκαθήλωση

Φυσιολογικό Φυσιολογικό
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αμυλοείδωσης (AL) θα πρέπει να διερευνηθεί με 
ειδική χρώση (Congo red) σε βιοψία του υποδόριου 
λίπους ή στη βιοψία του μυελού των οστών. η βιοψία 
ενός ύποπτου οργάνου μπορεί επίσης να είναι απα-
ραίτητη. Σε ορισμένους ασθενείς με ΠΜ με διαβήτη 
ή υπέρταση, οι οποίοι παρουσιάζουν μη εκλεκτική 
πρωτεϊνουρία και ήπια έως μέτρια αλλά σταθερή 
νεφρική ανεπάρκεια, συνιστάται βιοψία νεφρού που 
μπορεί να αποκλείσει νεφρική βλάβη που σχετίζεται 
με την πλασματοκυτταρική δυσκρασία. Επιπλέον, η 
μη-εκλεκτική πρωτεϊνουρία, χωρίς ενδείξεις αμυλοεί-
δωσης, σε ασθενή με πλασματοκυτταρική δυσκρασία 
μπορεί να οφείλεται σε νόσο εναπόθεσης ανοσοσφαι-
ρινών. Σε μια τέτοια περίπτωση, η νεφρική βιοψία 
είναι απολύτως απαραίτητη1. 

η μέτρηση της γλοιότητας πλάσματος δε συνιστάται 
καθώς σχετίζεται φτωχά με τις κλινικές εκδηλώσεις 
της υπεργλοιότητας και δεν δικαιολογεί παρέμβαση με 
πλασμαφαίρεση. η βυθοσκόπηση είναι πιο χρήσιμη 
για την αξιολόγηση της υπεργλοιότητας. η υπεργλοι-
ότητα είναι σπάνια σε IgG μυέλωμα, εκτός από την 
υποτάξη 3 της IgG1.

Απεικονιστικές Μέθοδοι στο Πολλαπλούν 
Μυέλωμα

η καθιερωμένη διαγνωστική τεχνική για την ανί-
χνευση των σκελετικών βλαβών είναι οι συμβατικές 
απλές ακτινογραφίες του σκελετού που αναδεικνύουν 
οστεολύσεις στο 60-70% των ασθενών στη διάγνωση, 
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται απώλεια 
του 30-50% των οστικών δοκίδων για να εμφανιστεί 
μια οστεολυτική εστία στην απλή ακτινογραφία16. Οι 
απλές ακτινογραφίες είναι άμεσα διαθέσιμες, έχουν 
χαμηλό κόστος, επιτρέπουν την αξιολόγηση ολό-
κληρου του σκελετού και μπορούν να ανιχνεύσουν 
μεγάλες βλάβες των οστών με κίνδυνο κατάγματος. 
Ο σκελετικός έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει μια 
προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρακος, προσθιοπί-
σθιες και πλάγιες λήψεις της αυχενικής, θωρακικής και 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης [συμπερι-
λαμβανομένης ακτινογραφίας οδόντα (Α2) με ανοικτό 
στόμα], ακτινογραφίες των βραχιονίων οστών, των 
μηριαίων οστών και του κρανίου και ακτινογραφία 
λεκάνης-ισχίων. Επιπλέον πρέπει να απεικονίζονται 
όλες οι συμπτωματικές περιοχές16.

η μαγνητική τομογραφία (MRI) μπορεί να απει-
κονίσει το μυελό των οστών και τις ανωμαλίες του 
στο ΠΜ με μεγαλύτερη ευαισθησία από τις συμβα-
τικές ακτινογραφίες και την αξονική τομογραφία. η 
MRI (ολόσωμη ή αν αυτό δεν είναι δυνατό MRI της 

σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης) πρέπει να διε-
νεργείται σε όλους τους ασθενείς με αρνητικό οστικό 
έλεγχο17,18. Εστιακές βλάβες αναγνωρίζονται σε πε-
ρισσότερους από τους μισούς ασθενείς με αρνητικό 
οστικό έλεγχο. η MRI είναι χρήσιμο εργαλείο για την 
διάγνωση του μη εκκριτικού και του μακροεστιακού 
(macrofocal) ΠΜ. Σε ασθενείς με μονήρες οστικό 
πλασματοκύττωμα πρέπει να εκτελείται MRI όλης 
της σπονδυλικής στήλης στα πλαίσια της αρχικής 
τους σταδιοποίησης17. Οι περισσότεροι ερευνητές 
συμφωνούν ότι η εύρεση 3 οζωδών εστιών στην 
MRI ασυμπτωματικού ασθενούς αποτελεί στοιχείο 
συμπτωματικής νόσου. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει 
αποδειχτεί προοπτικά και έτσι το ερώτημα αυτό δεν 
έχει ακόμη απαντηθεί όπως και το ερώτημα αν ένας 
ασυμπτωματικός ασθενής με ΠΜ και διάχυτο τύπο 
διήθησης του μυελού στην MRI απαιτεί θεραπεία.

η μοναδική αντίθεση (contrast) στην απεικόνιση 
των μαλακών ιστών που επιτυγχάνεται με τη MRI, 
δίνει τη δυνατότητα για την ακριβή εκτίμηση της 
διήθησης του μυελού των οστών και των παρακεί-
μενων μαλακών μορίων, έτσι ώστε μεταβολές στο 
μυελό των οστών να μπορούν να ανιχνευθούν πριν 
η οστική καταστροφή γίνει εμφανής στην αξονική 
τομογραφία ή εμφανιστούν μεταβολικές αλλαγές 
στην ΡΕΤ-CT16,17. η διήθηση του μυελού των οστών 
μπορεί να ταξινομηθεί σε τρεις τύπους: διάχυτο, εστι-
ακό και διαποίκιλτο (ή δίκην αλατοπίπερου) και έχει 
προγνωστική σημασία με το διάχυτο τύπο διήθησης 
του μυελού να σχετίζεται με φτωχή επιβίωση, ακόμη 
και στην εποχή των νέων αντιμυελωματικών φαρμά-
κων16,19-21. η MRI είναι υποχρεωτική σε συμπτωματι-
κούς ασθενείς με ΠΜ για τη λεπτομερή αξιολόγηση 
μιας επώδυνης περιοχής του σκελετού, την παρουσία 
μάζας μαλακών μορίων και τη διερεύνηση ασθενών 
με υποψία συμπίεσης του νωτιαίου μυελού16,17. η 
MRI της σπονδυλικής στήλης είναι πολύτιμη στον 
προσδιορισμό της αιτιολογίας νέων επώδυνων συ-
μπιεστικών σπονδυλικών καταγμάτων που μπορεί 
να οφείλονται σε οστεοπόρωση ή διήθηση από τη 
νόσο. Οστεοπόρωση με συμπιεστικό κάταγμα απαιτεί 
ενδελεχή αξιολόγηση με μαγνητική τομογραφία. Εάν 
ανιχνεύεται διήθηση από τη νόσο, τότε ο ασθενής 
έχει συμπτωματική νόσο που απαιτεί θεραπεία17. η 
παρουσία οστεοπόρωσης που αναδεικνύεται με τη 
μελέτη DXA δεν διαχωρίζει την οστεοπόρωση του 
ΠΜ από την οστεοπόρωση άλλης αιτιολογίας. Στις 
περιπτώσεις ασυμπτωματικού μυελώματος με οστεο-
πόρωση, η MRI της περιοχής μπορεί να βοηθήσει στη 
διαφορική διάγνωση της αιτιολογίας. Αν αποδειχθεί 
ότι η οστεοπόρωση οφείλεται στο ΠΜ τότε απαιτείται 
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αντιμυελωματική αγωγή. Ωστόσο, αν το κάταγμα ή η 
οστεοπόρωση οφείλεται σε άλλα αίτια (ιδίως σε ορι-
σμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι 
γυναίκες), άλλα κριτήρια όπως η υπερασβεστιαιμία, 
η νεφρική ανεπάρκεια ή η αναιμία θα πρέπει να εξε-
ταστούν προκειμένου να διαγνωστεί συμπτωματική 
νόσος. Μερικές φορές, μια καθοδηγούμενη με CT 
βιοψία του σπονδύλου που φέρει το συμπιεστικό 
κάταγμα είναι απαραίτητη για τη διάγνωση.

Ο ρόλος της PET/CT στο ΠΜ δεν έχει ακόμη 
καθοριστεί με σαφήνεια. Είναι χρήσιμη για την ανί-
χνευση των εξωοστικών μαζών μαλακών ιστών και 
την αξιολόγηση της συμμετοχής των πλευρών και 
των μακρών οστών. η PET-CT έχει ιδιαίτερη αξία 
στην υποψία εξωμυελικού πλασμακυττώματος17. 
Αρκετές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την ανεξάρτητη 
προγνωστική αξία της PET/CT στη διάγνωση22 καθώς 
και την αξία της στον ακριβέστερο προσδιορισμό της 
πλήρους ύφεσης μετά από μεγαθεραπεία23. υπάρχουν 
επίσης ενδείξεις ότι ο συνδυασμός της PET-CT και 
της MRI μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια διάγνωσης 
μονήρους πλασματοκυττώματος24. 

Τέλος, η ολόσωμη αξονική τομογραφία με χα-
μηλή δόση ακτινοβολίας (whole body low dose CT-
WBLDCT) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο 
ΠΜ, υπερέχει σημαντικά του απλού ακτινολογικού 
ελέγχου του σκελετού όσον αφορά την ανίχνευση 
οστεολύσεων, έχει μικρή διάρκεια εξέτασης (5-10 
λεπτά) και είναι σημαντικά φτηνότερη από την MRI 
και το PET/CT16,25. η IMWG διεξάγει μεγάλη μελέτη 
με την προοπτική αντικατάστασης των απλών ακτι-
νογραφιών του σκελετού από την WBLDCT. 

Σταδιοποίηση και Πρόγνωστικά Συστήματα
Μετά την διάγνωση του ΠΜ πρέπει να γίνει η 

σταδιοποίηση του νοσήματος. Το σύστημα σταδι-
οποίησης των Salmon-Durie χρησιμοποιήθηκε για 
πολλά χρόνια (πίνακας 4), αλλά η χρήση του έχει 
εγκαταληφθεί από τους περισσότερους ερευνητές 
σήμερα. Τo ISS που βασίζεται στη β2-μικροσφαιρίνη 
και την αλβουμίνη του ορού χρησιμοποιείται πλέον 
ευρύτατα και απεικονίζεται στον πίνακα 52. Το ISS 
έχει προγνωστική αξία και στη σημερινή εποχή των 
νεότερων αντιμυελωματικών παραγόντων26. Άλλοι 
σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η ηλικία 
του ασθενούς, η κατάσταση ικανότητός του, η νεφρική 
ανεπάρκεια, η LDH, ο ρυθμός πολλαπλασιασμού 
των πλασματοκυττάρων, το παθολογικό κλάσμα κ/λ 
ελεύθερων ελαφρών αλύσεων, η εξωμυελική νόσος, 
η συστατίνη-C (δείκτης νεφρικής βλάβης αλλά και 
φορτίου της νόσου), δείκτες οστικής αποδόμησης και 

Πίνακας 5. Διεθνές Προγνωστικό Σύστημα Σταδιοποίησης 
για το ΠΜ 

παράμετροι Αριθμός 
ασθενών

Διάμεση 
επιβίωση 
(μήνες)

ΣΤΑΔΙΟ 1 β2M < 3,5
ALB > 35

2401 62

ΣΤΑΔΙΟ 2 ALB < 35
ή

β2M 3,5-5,5

3278 44

ΣΤΑΔΙΟ 3 β2M > 5,5 2770 29

β2M: β2-μικροσφαιρίνη ορού σε mg/L
ALB: Αλβουμίνη ορού σε g/L

Πίνακας 4. Το σύστημα σταδιοποίησης Durie – Salmon

Στάδιο Ι Όλα τα παρακάτω: 
Αιμοσφαιρίνη >10,5 g/dl 
Φυσιολογικό ασβέστιο ορού 
Απουσία οστεολύσεων στον ακτινολογικό έλεγ-
χο ή μονήρες πλασματοκύττωμα 
Χαμηλά επίπεδα παραπρωτεΐνης: IgG <50 g/L, 
IgA <30 g/L, ελαφρές αλυσίδες ούρων <4g/24h

Στάδιο II Όσοι ασθενείς δεν τηρούν τα κριτήρια για το 
στάδιο Ι ή ΙΙΙ

Στάδιο III Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 
Αιμοσφαιρίνη <8,5 g/dL
Ασβέστιο ορού > 12 mg/dL 
Εκτεταμένη οστική νόσος (>3 οστεολύσεις) 
υψηλά επίπεδα παραπρωτεΐνης: IgG >70 g/L, 
IgA >50 g/L, ελαφρές αλυσίδες ούρων >12 
g/24h

υποκατηγοριοποίηση (Α ή Β): A: κρεατινίνη ορού < 2 mg/dL
 B: κρεατινίνη ορού ≥ 2 mg/dL

οστεοκλαστικής δραστηριότητας κ.αλ.16,27-29.
Ιδιαίτερη προγνωστική αξία έχουν οι χρωμοσω-

ματικές ανωμαλίες. Με βάση αυτές αλλά και άλλους 
παράγοντες κινδύνου, η ομάδα μυελώματος της 
Mayo Clinic έχει προτείνει το σύστημα ταξινόμησης 
mSMART που διαχωρίζει τους ασθενείς σε υψηλού, 
ενδιάμεσου και σταθερού κινδύνου και απεικονίζεται 
στον πίνακα 630. η ομάδα υψηλού κινδύνου αποτε-
λεί περίπου το 20% των ασθενών και έχει διάμεση 
επιβίωση 3 χρόνια, η ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου 
αποτελεί επίσης το 20% των ασθενών και έχει διάμεση 
επιβίωση 4-5 χρόνια, ενώ η ομάδα σταθερού κινδύνου 
στην οποία ανήκει και η πλειοψηφία των ασθενών 
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έχει διάμεση επιβίωση 8-10 χρόνια. Για την ομάδα 
υψηλού κινδύνου προτείνεται εντατική θεραπεία με 4 
κύκλους του συνδυασμού βορτεζομίδης, λεναλιδομί-
δης και δεξαμεθαζόνης (VRD), στη συνέχεια υψηλές 
δόσεις μελφαλάνης και αυτόλογη μεταμόσχευση (αν 
ο ασθενής είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση) και 
έπειτα VRD για 12 μήνες συνέχεια30. Τέλος έχουν 
αναφερθεί μοριακές ταξινομήσεις καθώς και συστή-
ματα κινδύνου που βασίζονται στο γονιδιακό προφίλ 
των ασθενών, αλλά δυστυχώς η αξία τους δεν έχει 
επιβεβαιωθεί προοπτικά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ασθενείς με υποψία διάγνωσης ΠΜ τόσο 

ο ορός όσο και τα ούρα πρέπει να αξιολογούνται 
για την παρουσία μονοκλωνικής παραπρωτεΐνης 
τόσο με πυκνομετρία όσο και με νεφελομετρία και 
η επιβεβαίωση να γίνεται με ανοσοκαθήλωση. η 
μέτρηση των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων στον 
ορό συνιστάται σε όλους τους νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με ΠΜ. η αναρρόφηση μυελού των οστών 
και η οστεομυελική βιοψία είναι απαραίτητα για τη 
διάγνωση και την εκτίμηση της διήθησης του μυελού 
από τα μυελωματικά κύτταρα. η β2-μικροσφαιρίνη, 
η αλβουμίνη και η LDH ορού πρέπει να υπολογίζο-
νται για τη σταδιοποίηση των ασθενών και για την 
πρόγνωση της επιβίωσής τους. Οι κυτταρογενε-
τικές μελέτες με καρυότυπο και FISH για del17p, 
t(4;14), t(14;16) και add1q επίσης είναι σημαντικό 
να γίνονται. Οι απλές ακτινογραφίες παραμένουν η 
βασική μέθοδος για την απεικόνιση των σκελετικών 
βλαβών, αλλά η μαγνητική τομογραφία, η PET/CT 
και η ολόσωμη αξονική τομογραφία με χαμηλή δόση 
ακτινοβολίας παρέχουν συχνά πολύτιμες διαγνωστι-
κές και προγνωστικές πληροφορίες. 

Πολλά προγνωστικά συστήματα έχουν προταθεί 
στο ΠΜ. Ωστόσο το ISS έχει αποδείξει την προγνω-
στική του αξία ακόμη και στην εποχή των νεότερων 

αντιμυελωματικών παραγόντων. Οι μοριακές ταξι-
νομήσεις σε ομάδες κινδύνου αναμένονται με πολύ 
ενδιαφέρον αλλά ακόμη δεν έχουν πετύχει ομοιογενή 
αποτελέσματα στις μελέτες που έχουν εφαρμοστεί.
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Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: Σύγχρονη Διάγνωση και Προγνωστικά 
Συστήματα

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟυ1, ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟυΛΟΣ1,2

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, ΓΝ Γ. Παπανικολάου, 
θεσσαλονίκη

Αίμα 2013;4(4): 9–13
24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Λεμφώματα και πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες - Σύγχρονη 

διάγνωση και προγνωστικά συστήματα: Ομοφωνία ή όχι ακόμα;

ΕΙΣΑΓΩΓή
η Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι 

η πιο κοινή λευχαιμία στο Δυτικό ημισφαίριο και 
προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένους και περισσότερο 
άνδρες (αναλογία Α:Γ = 2:1)1. η επιδημιολογία της 
ΧΛΛ υποδηλώνει γενετική προδιάθεση με το 10% 
των ασθενών με ΧΛΛ να έχουν έναν τουλάχιστον 
συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού με ΧΛΛ1. η 
ΧΛΛ χαρακτηρίζεται από in vivo συσσώρευση μο-
νοκλωνικών B λεμφοκυττάρων στο αίμα, το μυελό 
των οστών, τους λεμφικούς ιστούς και τον σπλήνα. 
η έναρξη της νόσου είναι αθόρυβη και, σε πολλές 
περιπτώσεις, η διάγνωσή της τεκμηριώνεται μετά 
από γενική εξέταση αίματος ρουτίνας, που αναδει-
κνύει λεμφοκυττάρωση με περισσότερα από 5×109/L 
λεμφοκύτταρα. η ΧΛΛ είναι μονοκλωνική εξαλλαγή 
Β λεμφοκυττάρων που εκφράζουν CD5 στην κυττα-
ρική επιφάνεια. Τα κύτταρα αυτά επίσης εκφράζουν 
CD19 και CD23 με μειωμένα επίπεδα IgM, IgD και 
CD79b εμφανίζοντας φαινότυπο ενεργοποιημένων B 
λεμφοκυττάρων1. Αρχικά επικρατούσε η άποψη ότι η 
κλωνική εξαλλαγή σχετίζεται με αυξημένη κυτταρική 
επιβίωση εξαιτίας της απορύθμισης των μηχανισμών 
απόπτωσης. Πλέον όμως υπάρχουν πολλές ενδείξεις 
ότι ο φαινότυπος των κυττάρων της ΧΛΛ είναι συνερ-
γατικό αποτέλεσμα μηχανισμών πολλαπλασιασμού, 
αυξημένης επιβίωσης και μειωμένου κυτταρικού 
θανάτου εξαιτίας της απορύθμισης πληθώρας σχε-
τικών γονιδίων καθώς και λήψης σημάτων από το 
μικροπεριβάλλον2. η κλινική πορεία της ΧΛΛ εμφανίζει 
μεγάλη ετερογένεια: μερικοί ασθενείς επιβιώνουν για 

πολλά χρόνια χωρίς θεραπεία και τελικά πεθαίνουν 
από άλλα αίτια, ενώ άλλοι έχουν επιθετική νόσο και 
μικρή επιβίωση. Με σκοπό την εκτίμηση της κλινι-
κής πορείας των ασθενών με ΧΛΛ, αναπτύχθηκαν 
αρχικά δύο συστήματα σταδιοποίησης της νόσου 
κατά Rai και Binet. Και τα δυο συστήματα βασίζο-
νται στην ύπαρξη ή μη λεμφοκυττάρωσης, αναιμίας, 
θρομβοπενίας, λεμφαδενοπάθειας, ηπατομεγαλίας 
ή σπληνομεγαλίας. Τα συστήματα κλινικής σταδι-
οποίησης χρησιμοποιούνται για την προγνωστική 
διαστρωμάτωση των ασθενών, στερούνται ωστόσο 
προβλεπτικής αξίας σε ασθενείς αρχικών σταδίων. 
Παράλληλα, άλλοι, «παραδοσιακοί» προγνωστικοί 
δείκτες, π.χ. το πρότυπο νεοπλασματικής λεμφοκυτ-
ταρικής διήθησης της οστεομυελικής βιοψίας κατά 
τη διάγνωση ή τα επίπεδα της β2-μικροσφαιρίνης 
στον ορό, αντικατοπτρίζουν το φορτίο της νόσου και 
όχι αναγκαστικά τη δυναμική του κλώνου. Επίσης, 
οι συγκεκριμένοι δείκτες, αλλά και δείκτες όπως ο 
χρόνος διπλασιασμού των λεμφοκυττάρων, παρότι 
εύχρηστοι, είναι απλώς περιγραφικοί και δεν προ-
σθέτουν ουσιαστικά στην κατανόηση του νοσήματος.

η μεγάλη κλινική ετερογένεια της ΧΛΛ αλλά και οι 
σημαντικές δήγησε στην αναζήτηση επιπρόσθετων 
βιολογικών δεικτών με προγνωστική αξία. Οι σχετικές 
μελέτες έδειξαν ότι η κλινική ετερογένεια της νόσου 
είναι συνυφασμένη με ετερογένεια σε γενετικό, βιο-
λογικό και ανοσοφαινοτυπικό επίπεδο1. η καλύτερη 
κατανόηση της παθογένειας της νόσου οδήγησε στην 
εισαγωγή μιας σειράς «βιολογικών» δεικτών οι οποίοι 
επιτρέπουν να προβλεφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια 
η έκβαση των ασθενών.
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ανωμαλίες είναι η έλλειψη στο χρωμόσωμα 13, που 
θεωρείται ως δείκτης καλής πρόγνωσης, και η τρισω-
μία του χρωμοσώματος 12, η οποία έχει συσχετιστεί 
μ’ ενδιάμεση πρόγνωση.8 Επιπλέον, ελλείψεις στις 
χρωμοσωμικές ζώνες 11q22-q23, όπου εντοπίζονται 
τα γονίδια RDX (radixin) και ATM (ataxia telangiec-
tasia mutated), και, ιδίως, 17p (TP53) καθορίζουν 
μια ομάδα ασθενών με ταχεία εξέλιξη της νόσου και 
μικρή επιβίωση10. Οι ασθενείς με βλάβη του γονιδίου 
TP53 εμφανίζουν αντίσταση στα ανάλογα πουρινών 
(φλουνταραμπίνη) και τους αλκυλιούντες παράγοντες 
(χλωραμβουκίλη) και υποτροπιάζουν σύντομα μετά 
τη χορήγηση χημειοανοσοθεραπείας ή alemtuzumab 
(anti-CD52 αντίσωμα)20. Συνεπώς, καλύτερη επιλογή 
για τους συγκεκριμένους ασθενείς είναι η ένταξη σε 
κλινικές μελέτες πειραματικών θεραπειών ή μεταμό-
σχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων, όταν 
αυτό είναι εφικτό10.

Μοριακοί γενετικοί δείκτες

Μεταλλάξεις γονιδίων

Πρόσφατα έγινε σαφές ότι απορρύθμιση του γο-
νιδίου TP53 μπορεί επίσης να συμβεί και μέσω της 
εισαγωγής μετάλλαξης, οδηγώντας σε επιθετική 
νόσο (με ελάχιστες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από την 
παρουσία έλλειψης11. Το ποσοστό των ασθενών με 
μεμονωμένη μετάλλαξη TP53 (χωρίς έλλειψη 17p13) 
κυμαίνεται από 3-4%, σε σειρές ασθενών που μελε-
τήθηκαν κατά τη διάγνωση ή πριν από τη χορήγηση 
θεραπείας, έως 12%, σε ασθενείς με νόσο ανθεκτική 
στη φλουνταραμπίνη11-12. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 
κρίσιμο να γνωρίζουμε αν όλες οι μεταλλάξεις του 
TP53 στη ΧΛΛ οδηγούν σε παρόμοιο φαινότυπο 
και πρόγνωση, ιδίως επειδή η εντόπιση και ο τύπος 
των μεταλλάξεων αποδείχθηκαν κλινικά σημαντικές 
παράμετροι σε αρκετούς τύπους καρκίνου. Αναφορικά 
με την κατανομή, μεταλλάξεις σε αμινοξέα που εμπλέ-
κονται στην πρόσδεση της πρωτεΐνης p53 στο DNA 
έχουν συσχετιστεί με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση 
(π.χ. στον καρκίνο του μαστού). Αναφορικά με τον 
τύπο της μετάλλαξης, πρόσφατα αναφέρθηκε ότι οι 
περισσότερες μεταλλάξεις του γονιδίου TP53 στη 
ΧΛΛ είναι δυσυνθετικές (missence mutations) και 
οφείλονται σε νουκλεοτιδικές υποκαταστάσεις στην 
περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DBD) της πρωτεΐνης 
p5312. Αυτές οι μεταλλάξεις οδηγούν: (1) σε απώλεια 
λειτουργίας του προσβεβλημένου αλληλομόρφου και 
(2) σε διαταραχή της λειτουργίας του προϊόντος του 
φυσιολογικού αλληλομόρφου (φαινότυπος gain-of-
function), αντικατοπτρίζοντας την ογκογονικότητα 
της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης. 

Βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες στη ΧΛΛ
Ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες

Έκφραση του CD38

Ο δείκτης CD38 είναι διαμεμβρανική γλυκοπρω-
τεΐνη τύπου II. η έκφραση του CD38 στην επιφάνεια 
των Β λεμφοκυττάρων αποτελεί ανεξάρτητο αρνητικό 
προγνωστικό παράγοντα, ενώ συνήθως συνδυάζε-
ται με μη μεταλλαγμένο τύπο ΧΛΛ και υψηλές τιμές 
ΖΑΡ-70. υπάρχουν πολλές διαφωνίες σχετικά με την 
ανεύρεση του καταλληλότερου ορίου για τη θετικότη-
τα ως προς τον δείκτη CD38. Επιπλέον, ορισμένες 
μελέτες έχουν δείξει ότι η έκφραση του CD38 μπορεί 
να μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου3-4.

Έκφραση της ZAP-70

η ZAP-70 (zeta-associated protein of 70 kDa) είναι 
ενδοκυττάρια κινάση της τυροσίνης που κανονικά 
εκφράζεται στα Τ λεμφοκύτταρα και τα ΝΚ κύτταρα 
(Natural killers) διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο 
στην έναρξη της σηματοδότησης. Είναι ομόλογη της 
πρωτεΐνης Syk, κινάσης που ελέγχει τη μεταβίβαση του 
σήματος μέσω του υποδοχέα BcR στα Β λεμφοκύττα-
ρα. Αρχικά θεωρήθηκε ότι η ZAP-70 δεν εκφράζεται 
στα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα, νεότερες μελέτες 
ωστόσο έδειξαν ότι εκφράζεται ιδιαίτερα στα ενερ-
γοποιημένα Β λεμφοκύτταρα. η ZAP-70 εκφράζεται 
στα κύτταρα της ΧΛΛ και η έκφρασή της έχει συσχε-
τιστεί με δυσμενή πρόγνωση. Επίσης, η έκφρασή 
της έχει συσχετιστεί με το φορτίο των μεταλλάξεων 
των γονιδίων IGHV: οι περισσότερες περιπτώσεις 
με μεταλλαγμένες αλληλουχίες IGHV είναι αρνητικές 
στην ZAP-70, ενώ οι περιπτώσεις με αμετάλλακτες 
αλληλουχίες συχνά είναι θετικές. Σήμερα επικρατεί 
η άποψη ότι η έκφραση της ΖΑΡ-70 στα κύτταρα της 
ΧΛΛ προκαλεί αυξημένη μεταβίβαση του σήματος 
του Β κυτταρικού υποδοχέα, γεγονός που πιθανόν 
συσχετίζεται με την κακή πρόγνωση της νόσου σε 
περιπτώσεις ΧΛΛ που εκφράζουν ZAP-705-6. 

Κυτταρογενετικoί δείκτες

η συχνότητα ανίχνευσης χρωμοσωμικών ανωμα-
λιών στα κλωνογενή κύτταρα της ΧΛΛ κυμαίνεται από 
30-50% με μεθόδους κλασσικής κυτταρογενετικής 
έως περίπου 80% με τη μέθοδο του φθορίζοντος in 
situ υβριδισμού (FISH)7. Παρότι δεν υπάρχει μια συ-
γκεκριμένη κυτταρογενετική βλάβη που να θεωρείται 
ειδική για τη ΧΛΛ, κάποιες ανωμαλίες παρατηρούνται 
συχνότερα. Από τις πιο συχνές κυτταρογενετικές 
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Πρόσφατες μελέτες με τεχνικές αλληλούχησης 
νέας γενιας (next generation sequencing) αποκάλυ-
ψαν νέα γονίδια που εμπλέκονται στη βιολογία της 
ΧΛΛ και δυνητικά έχουν κλινική σημασία. Το γονίδιο 
NOTCH1 κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική πρωτεϊνη 
που λειτουργεί ως μεταγραφικός παράγοντας και 
ρυθμίζει πολλά γονίδια-στόχους, μεταξύ άλλων τα 
MYC, TP53 και μόρια της οδού NF-κB13. Το 2009 
διαπιστώθηκε ότι η ιδιοσυστατική ενεργοποίηση της 
σηματοδότησης NOTCH προάγει την επιβίωση των 
κυττάρων της ΧΛΛ και την αντίστασή τους στη χη-
μειοθεραπεία. Κατά την αναζήτηση πιθανών αιτίων, 
ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά μετάλλαξη στην περιοχή 
PEST του γονιδίου NOTCH1 PEST14. Σε μοριακό 
επίπεδο, οι μεταλλάξεις του γονιδίου NOTCH1 στη 
ΧΛΛ κυρίως αφορούν σε μεταλλάξεις μετατόπισης 
πλαισίου ανάγνωσης (frameshift) και δυσυνθετικές 
(nonsense) μεταλλάξεις στο εξώνιο 34, μεταξύ άλλων 
η πολύ κοινή έλλειψη c.7544_7545delCT (~80%–95% 
του συνόλου των μεταλλάξεων)14-15.Οι μεταλλάξεις 
του NOTCH1 στη ΧΛΛ διαταράσουν την C-τελική 
περιοχή PEST της πρωτεϊνης η οποία ευθύνεται για 
την αποδόμηση της NOTCH1 στο πρωτεασωμάτιο. 
Πράγματι, το κολώβωμα της περιοχής PEST οδηγεί 
σε σταθεροποίηση της ενεργού NOTCH1 και, τελικά, 
σε απορύθμιση της NOTCH1 σηματοδότησης με 
αντίκτυπο στον κυτταρικό μεταβολισμό και την εξέλιξη 
του κυτταρικού κύκλου. Μεταλλάξεις του γονιδίου 
NOTCH1 παρατηρούνται κατά προτίμηση σε ιδιαί-
τερες βιολογικές υποομάδες ΧΛΛ16. Συγκεκριμένα, 
είναι πολύ συχνότερες σε ασθενείς με αμετάλλακτα 
γονίδια IGHV και ασθενείς με τρισωμία 12, όπου 
ορίζουν μια διακριτή κλινικο-βιολογική κατηγορία 
που χαρακτηρίζεται από διαταραχή του κυτταρικού 
κύκλου και βραχεία επιβίωση16-17.

η πρωτεϊνη SF3B1 είναι κύριο συστατικό του 
σωματιδίου συρραφής (spliceosome), συμπλόκου 
5 μικρών πυρηνικών ριβονουκλεοπρωτεϊνών που 
εμπλέκονται στη συρραφή του πρόδρομου αγγε-
λιοφόρου RNA και στο σχηματισμό ώριμου mRNA 
μέσω της αφαίρεσης των ιντρονίων σε γονίδια που 
κωδικοποιούν πρωτεϊνες18. Στη ΧΛΛ, οι μεταλλάξεις 
του γονιδίου SF3B1 σχεδόν παντότε πρόκειται για 
δυσυνθετικές (missence) μεταλλάξεις που επηρεάζουν 
τις περιοχές HEAT της πρωτεϊνης και εστιάζονται σε 
πέντε επίκεντρα (hotspots, κωδικόνια 662, 666, 700, 
704 και 742). η υποκατάσταση K700E αντιπροσωπεύει 
περίπου 40-50% του συνόλου των μεταλλάξεων του 
γονιδίου SF3B119. Μεταξύ των γενετικών βλαβών στη 
ΧΛΛ, οι μεταλλάξεις του γονιδίου SF3B1 εμφανίζουν 
συσχέτιση με την έλλειψη 11q22-q23 και τις μεταλ-
λάξεις του γονιδίου ATM20. Προκαταρκτικά δεδομένα 

υποδηλώνουν ότι συνδυάζονται με ανθεκικότητα στη 
φλουνταραμπίνη19.

η πρωτεϊνη BIRC3 είναι αρνητικός ρυθμιστής 
της κινάσης σερίνης-θρεονίνης MAP3K14, βασικού 
ενεργοποιητή της μη κανονικής οδού NF-κB21. Επίσης 
εμπλέκεται στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων 
της TP53 παρεμποδίζοντας τις μεταγραφικές και μετα-
μεταφραστικές τροποποιήσεις που επηρεάζουν την 
έκφραση και λειτουργία της πρωτεϊνης MDM2 στις 
οποίες διαμεσολαβεί ο NF-κB. Συνεπώς, η αδρανο-
ποίηση της BIRC3 προάγει την ανάπτυξη καρκίνου 
μέσω καταστολής της TP53 από τη δράση της MDM222.

Στη ΧΛΛ, το γονίδιο BIRC3 παραβλάπτεται από 
μεταλλάξεις, ελλείψεις ή συνδυασμό και των δύο23. 
Οι αδρανοποιητικές μεταλλάξεις του BIRC3 προκα-
λούν κολόβωμα στην C-τελική περιοχή RING της 
πρωτεϊνης BIRC3, η οποία έχει ενζυμική ενεργότητα 
λιγκάσης της E3 ουμπικουϊτίνης, απαραίτητη για την 
προετοιμασία της MAP3K14 προς αποδόμηση από το 
πρωτεασωμάτιο. Συνεπώς, ο λειτουργικός αντίκτυπος 
των μεταλλάξεων του BIRC3 στη ΧΛΛ συνίσταται σε 
ιδιοσυστατική ενεργοποίηση της μη κανονικής οδού 
NF-κB, βασικός μηχανισμός κλινικής επιθετικότητας 
και χημειοαντοχής.

Φορτίο σωματικών υπερμεταλλάξεων  
των γονιδίων IGHV

Στη ΧΛΛ, η ανάλυση των μεταλλάξεων των γονιδί-
ων των ανοσοσφαιρινών αποκάλυψε δυο κατηγορίες, 
με ή χωρίς σωματικές μεταλλάξεις που παρουσιάζουν 
διαφορετική κλινική πορεία. Τα γονίδια IGHV με 
διαφορές >2% από το αντίστοιχο μη αναδιαταγμένο 
γονίδιο θεωρούνται μεταλλαγμένα (το όριο του 2% 
αρχικά επιλέχθηκε ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
κάποιες από τις διαφορές να αντιστοιχούν σε άγνω-
στους πολυμορφισμούς του γενετικού τόπου IGH). Οι 
αλληλουχίες των γονιδίων IGHV που έχουν διαφορές 
≤2% σε σχέση με το αντίστοιχο μη αναδιαταγμένο γο-
νίδιο θεωρούνται ως αμετάλλακτες24. Οι περιπτώσεις 
στις οποίες τα γονίδια IGHV των νεοπλασματικών 
λεμφοκυττάρων φέρουν σωματικές μεταλλάξεις έχουν 
πιο ήπια εξέλιξη και μεγαλύτερη ολική επιβίωση ενώ 
όσες δε φέρουν σωματικές μεταλλάξεις ή φέρουν 
λίγες έχουν πιο δυσμενή εξέλιξη. 

Παλαιότερα, επικράτησε η άποψη ότι οι κλώνοι που 
φέρουν αμετάλλακτες αλληλουχίες IGHV προέρχο-
νται από ένα κύτταρο που δεν έχει έρθει σ’ επαφή με 
αντιγόνο, ενώ οι κλώνοι που φέρουν μεταλλαγμένες 
αλληλουχίες IGHV από ένα κύτταρο με εμπειρία 
αντιγόνου που έχει περάσει από το βλαστικό κέντρο. 
Ωστόσο, η ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην 
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περιοχή πρόσδεσης του αντιγόνου (VH CDR3) σε 
αναδιατάξεις με αμετάλλακτα γονίδια IGHV υποδει-
κνύει ότι τουλάχιστον σε ορισμένες από αυτές τις 
περιπτώσεις τα κύτταρα έχουν ενεργοποιηθεί από 
συγκεκριμένα αυτοαντιγόνα ή εξωγενή παθογόνα, 
πιθανόν εκτός βλαστικών κέντρων24. 

Εξαίρεση στον κανόνα που ορίζει ότι η παρουσία 
σωματικών μεταλλάξεων σχετίζεται με καλή πρόγνω-
ση είναι η κατηγορία ασθενών οι οποίοι εκφράζουν 
κλωνοτυπικούς υποδοχείς που κωδικοποιούνται από 
το γονίδιο IGHV3-21. Πολλές μελέτες της προηγούμε-
νης δεκαετίας έδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς, 
παρότι φέρουν σωματικές υπερμεταλλάξεις στις 
ανοσοσφαιρίνες τους, εμφανίζουν δυσμενή κλινική 
πορεία με χαρακτηριστική χημειοανθεκτικότητα και 
συχνή κλωνική εξέλιξη25.

Μοριακή στερεοτυπία του Β κυτταρικού υποδοχέα

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του ρεπερτορίου 
των ανοσοσφαιρινών στη ΧΛΛ είναι η ύπαρξη υπο-
συνόλων ασθενών με σχεδόν ταυτόσημους ή πολύ 
όμοιους Β κυτταρικούς υποδοχείς (B-cell receptors, 
BcRs)26. Αυτό είναι αξιοσημείωτο καθώς, κανονικά, 
η πιθανότητα δύο διαφορετικά Β λεμφοκύτταρα να 
εκφράζουν στερεότυπους υποδοχείς είναι μηδαμινή 
(10-12) λόγω των μηχανισμών δημιουργίας ποικιλότητας 
των ανοσοσφαιρινών27. Το φαινόμενο περιγράφεται 
με τον όρο στερεοτυπία του BcR. η στερεοτυπία είναι 
πολύ συχνή στη ΧΛΛ. Μια πρόσφατη μελέτη σε σειρά 
σχεδόν 7500 ασθενών με ΧΛΛ αποκάλυψε ότι περίπου 
το 30% των περιπτώσεων φέρουν στερεότυπους 
BcR28. η έκφραση στερεότυπων BcR είναι πολύ συ-
χνότερη σε ασθενείς με αμετάλλακτα γονίδια (>40%) 
σε σύγκριση προς τους ασθενείς με μεταλλαγμένα 
γονίδια IGHV (~15%)27-28. Επίσης, η συχνότητα της 
στερεοτυπίας διαφέρει ανάλογα με το ρεπερτόριο των 
γονιδίων IGHV. Ειδικότερα, γονίδια των υποομάδων 
IGHV1 και IGHV4 χρησιμοποιούνται συχνότερα σε 
στερεότυπους υποδοχείς σε σύγκριση με τα γονίδια 
της υποοομάδας IGHV3 (με σημαντική εξαίρεση τα 
γονίδια IGHV3-21 και IGHV3-48)27. Οι περιπτώσεις 
ΧΛΛ που ανήκουν σε στερεότυπα υποσύνολα φαίνε-
ται ότι μοιράζονται κοινά κλινικά χαρακτηριστικά και 
συγκεκριμένα στερεότυπα υποσύνολα σχετίζονται 
πλέον με ιδιαίτερη πρόγνωση27. Χαρακτηριστικά, οι 
ασθενείς που ανήκουν στο στερεότυπο υποσυνόλο 
#2 (IGHV3-21/IGLV3-21) παρότι συχνά φέρουν με-
ταλλαγμένες αλληλουχίες IGHV παρουσιάζουν κακή 
κλινική πορεία27. Διαφορές παρατηρούνται ακόμα και 
μεταξύ υποσυνόλων ασθενών με παρόμοιο φορτίο 
μεταλλάξεων. Χαρακτηριστικά, ενώ οι ανοσοσφαιρί-

νες των στερεότυπων υποσυνόλων #6 και #8 είναι 
αμετάλλακτες, ωστόσο η κλινική συμπεριφορά τους 
είναι διαφορετική, καθώς το στερεότυπο υποσύνολο 
#8 είναι σαφώς πιο επιθετικό και συνοδεύεται από 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης συνδρόμου Richter29.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
η εντυπωσιακή πρόοδος της βασικής και κλινικής 

έρευνας με αντικείμενο τη ΧΛΛ προσφέρει νέες δυνα-
τότητες και θέτει νέες προκλήσεις. Νέοι προγνωστικοί 
δείκτες αναγνωρίζονται και επικυρώνονται, σπάνια 
όμως στα πλαίσια προοπτικών κλινικών μελετών. 
Παράλληλα, νέοι θεραπευτικοί στόχοι αναδεικνύονται 
από τη βιολογική έρευνα, αλλά η δοκιμασία τους σε 
ελεγχόμενες κλινικές μελέτες διαρκεί πολύ χρόνο και 
επιβάλλεται να συνδυαστεί με την αξιολόγηση της προ-
βλεπτικής αξίας των βιολογικών δεικτών. η πρόκληση 
είναι μεγάλη και τα ανεπίλυτα προβλήματα πολλά. 
Ωστόσο, από τη συσσωρευμένη εμπειρία μπορεί να 
εξαχθούν με ασφάλεια δύο βασικά συμπεράσματα:

• τα κριτήρια έναρξης θεραπείας είναι κλινικά και 
ανεξάρτητα από το προγνωστικό προφίλ του 
ασθενούς

• οι βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες έχουν ήδη 
περάσει σε κλινική εφαρμογή, υπό την έννοια της 
κατευθυντήριας οδηγίας του iwCLL που συνιστά 
την αναζήτηση βλαβών του γονιδίου TP53 πριν 
από την επιλογή της θεραπείας.
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διάγνωση και προγνωστικά συστήματα: Ομοφωνία ή όχι ακόμα;

ΕΙΣΑΓΩΓή
η διάγνωση των επιθετικών λεμφωμάτων, κατά 

βάση ιστολογική, έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο 
τις τελευταίες δεκαετίες. Από το διάχυτο «ιστιοκυτ-
ταρικό» λέμφωμα του Henry Rappaport (1966), την 
πρωτοποριακή συμβολή του Κarl Lennert (1974) και 
των Lukes και Collins (1976) και την κλινική ταξινό-
μηση εργασίας (Working Formulation, 1982), έως την 
ταξινόμηση REAL και τις ταξινομήσεις του Παγκοσμίου 
Οργανισμού υγείας (ΠΟυ ή WHO) 2001 και 2008, 
έχουν προκύψει συνεχείς και σημαντικές μεταβολές 
σε κλινικό, μορφολογικό και βιολογικό επίπεδο. Από 
τις μεταβολές αυτές καθοριστική ήταν η διάκριση των 
λεμφωμάτων σε Β και Τ βάσει του ανοσολογικού τους 
φαινοτύπου στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Τα επιθετικά Β-λεμφώματα αποτελούν το αντικεί-
μενο της παρούσας ανασκόπησης με αναφορά στα 
δεδομένα της ακριβούς διάγνωσης-ταξινόμησής τους, 
καθώς και στους προγνωστικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν στην καλύτερη πρόβλεψη της έκβασης 
και στην επιλογή της βέλτιστης θεραπείας. η ύπαρξη 
μεταξύ των ειδικών συμφωνίας ή μη ως προς τις 
εξελίξεις στους δύο αυτούς τομείς γεννά την ανάγκη 
συνεχούς ενασχόλησης προκειμένου να επιτευχθεί 
η ενσωμάτωση κάθε νέας και τεκμηριωμένης πλη-
ροφορίας στα ήδη υπάρχοντα διαγνωστικά ή/και 
προγνωστικά δεδομένα. 

η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτικότερη εάν λάβει 
κανείς υπ’ όψιν του ότι το 30-40% των ασθενών 
με επιθετικά Β-λεμφώματα θα καταστούν τελικώς 
ανθεκτικοί στην χημειοθεραπεία ή θα εμφανίσουν 
υποτροπές.

Στην παρούσα ανασκόπηση εξετάζονται τα επιθε-
τικά Β-λεμφώματα ως προς τη διάγνωση και τις προ-
γνωστικές παραμέτρους με το «μάτι» του αιματολόγου, 
ο οποίος τίθεται καθημερινά ενώπιον διαγνωστικών 
και θεραπευτικών διλημμάτων. 

Σύγχρονη διάγνωση
η σύγχρονη και επικαιροποιημένη διάγνωση των 

επιθετικών Β-λεμφωμάτων βασίζεται στην αξιοποίηση 
όλων των διατιθέμενων μεθόδων μελέτης και ταξινό-
μησης των λεμφωμάτων, δηλ. της μορφολογίας, της 
ανοσοϊστοχημείας, των κυτταρογενετικών ευρημάτων 
καθώς και των μοριακών δεικτών. Στις μεθόδους αυτές 
περιλαμβάνονται ορισμένες οι οποίες δεν εφαρμόζο-
νται στην καθ’ ημέραν πράξη. 

Ο όρος επιθετικά Β-λεμφώματα δε χρησιμοποιείται 
στην κατάταξη WHO του 2008 και ουσιαστικά αποτελεί 
μια κλινική ταξινόμηση ορισμένων οντοτήτων της1. 
Στην παρούσα ανασκόπηση, υπό τον όρο επιθετικά 
Β-λεμφώματα νοούνται τα διάχυτα λεμφώματα από 
μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) και οι παραλλαγές και 
υπότυποί τους, το λέμφωμα Burkitt και τα λεμφώ-
ματα γκρίζας ζώνης2. Φυσικά, επιθετική βιολογική 
συμπεριφορά κατά την ανωτέρω έννοια έχουν και 
τα οζώδη λεμφώματα grade 3b, η βλαστική ποικιλία 
του λεμφώματος μανδύα, τα χαμηλής κακοηθείας 
λεμφώματα σε ιστολογική μετατροπή και το σπανι-
ότατο Β-λεμφοβλαστικό λέμφωμα, τα οποία δε θα 
συζητηθούν. η ιστολογική ταξινόμηση των κατά τα 
παραπάνω νοουμένων επιθετικών Β-λεμφωμάτων 
σύμφωνα με την κατάταξη WHO του 2008 δίδεται 
στους πίνακες 1 και 2. Για την κατάταξη αυτή υπάρχει 
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γενική συμφωνία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των 
λεμφωμάτων γκρίζας ζώνης, η διάγνωση των οποίων 
εμπεριέχει κάποιο βαθμό αμφιβολίας και μεταβλη-
τότητος μεταξύ των παρατηρητών. Οι ιστολογικοί 
υπότυποι είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται δοθέντος 
ότι αντιστοιχούν ή/και συνοδεύονται από συγκεκρι-
μένες κλινικές οντότητες, εκδηλώσεις ή ανατομικές 
εντοπίσεις, οι οποίες απαιτούν επιπλέον και ενίοτε 
ειδικούς θεραπευτικούς χειρισμούς. 

η γενική (και συχνότερη όλων) κατηγορία των μη 
περαιτέρω προσδιοριζομένων διαχύτων λεμφωμάτων 
από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL-NOS) διακρίνεται σε 

μορφολογικούς, ανοσοϊστοχημικούς και μοριακούς 
υποτύπους, οι οποίοι δεν αποτελούν προς το παρόν 
διακριτές νοσολογικές οντότητες. η ταξινόμηση αυτή 
σύμφωνα με την κατάταξη WHO 2008 φαίνεται στον πί-
νακα 2. Από πλευράς μορφολογίας, το κεντροβλαστικό 
λέμφωμα είναι πολύ συχνότερο του ανοσοβλαστικού 
και ακόμη περισσότερο του αναπλαστικού. η μορ-
φολογική αυτή διάκριση έχει ενδεχομένως αντίκτυπο 
στην πρόγνωση, με τον ανοσοβλαστικό υπότυπο να 
είναι δυσμενέστερος. η ανοσοϊστοχημική και μοριακή 
ταξινόμηση του πίνακα 2 έχει ιδιαίτερη παθογενετική 
σημασία, ιδίως όσον αφορά τη διάκριση των DLBCL-
NOS σε προερχόμενα από Β-κύτταρα του βλαστικού 
κέντρου (Germinal Center B-cell – GCB) και σε μη 
προερχόμενα από Β-κύτταρα του βλαστικού κέντρου 
(Non-Germinal Center B-cell – non-GCB) ή προερ-
χόμενα από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα (Activated 
B-cell – ABC). Παρ’ ότι οι δύο αυτές κατηγορίες δεν 
αποτελούν διακριτές οντότητες και η οριοθέτησή 
τους ποικίλλει ανάλογα με τη μεθοδολογία κατάταξης 
(ανοσοϊστοχημεία ή μοριακή ανάλυση), η διάκρισή 
τους είναι πολύ πιθανόν να έχει και σημαντικές θερα-
πευτικές προεκτάσεις στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, οι 
ανοσοϊστοχημικές κατατάξεις δε συμφωνούν απόλυτα 
με τη μοριακή κατάταξη, όπως προκύπτει από τη 
μέθοδο των μικροσυστοιχιών και φαίνεται ότι έχουν 
ελαττωμένη προγνωστική αξία σε σχέση με αυτήν3-5.

Πίνακας 1. Ιστολογικοί τύποι επιθετικών Β-λεμφωμάτων σύμ-
φωνα με την κατάταξη WHO 2008. 

Ιστολογικός τύπος 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ (περαιτέρω ταξινό-
μηση στον πίνακα 2)

Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β- κύτταρα μη περαιτέρω 
προσδιοριζόμενο (DLBCL-NOS) 

- υποκατηγορίες του τύπου αυτού δίδονται στον πίνακα 2

ΥΠΟΤΥΠΟΙ DLBCL
Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, πλούσιο σε 
Τ-λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα

Πρωτοπαθές DLBCL του ΚΝΣ

Πρωτοπαθές δερματικό DLBCL, τύπου ποδός (leg type)

EBV-θετικό DLBCL των ηλικιωμένων

ΑΛΛΑ ΛΕΜφΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ
Πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου (θυμικό) από μεγάλα 
Β-κύτταρα

Ενδαγγειακό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα

DLBCL σε έδαφος χρόνιας φλεγμονής

Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση

ALK-θετικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα

Πλασμαβλαστικό λέμφωμα

Λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα σε έδαφος HHV8+ πολυ-
κεντρικής νόσου Castleman

Πρωτοπαθή λεμφώματα ορογόνων κοιλοτήτων

ΛΕΜφΩΜΑΤΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΖΩΝήΣ
Β-λέμφωμα, δυσταξινόμητο, με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά 
μεταξύ DLBCL και λεμφώματος Burkitt

Β-λέμφωμα, δυσταξινόμητο, με ενδιάμεσα χαρακτηριστικά 
μεταξύ πρωτοπαθούς λεμφώματος μεσοθωρακίου και 
λεμφώματος Hodgkin

ΠΟΛΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΛΕΜφΩΜΑΤΑ (HIGHLY AGGRESSIVE)
Λέμφωμα Burkitt

Πίνακας 2. υπότυποι διαχύτου λεμφώματος από μεγάλα 
Β-κύτταρα μη περαιτέρω προσδιοριζομένου (DLBCL-NOS) 
με βάση την μορφολογία, την ανοσοϊστοχημεία ή τη μοριακή 
υπογραφή σύμφωνα με την κατάταξη WHO 2008.

Υπότυποι 
Με βάση τη Μορφολογία 

Κεντροβλαστικό
- υποκατηγορίες του τύπου αυτού δίδονται  
στον πίνακα 2

Ανοσοβλαστικό

Αναπλαστικό

Σπάνιοι Μορφολογικοί υπότυποι 

Με βάση την Ανοσοϊστοχημεία
Από Β-κύτταρα του βλαστικού κέντρου (GCB)

Από Β-κύτταρα που δεν προέρχονται από το βλαστικό 
κέντρο (non-GCB)

CD5+ DLBCL

Με βάση τη Μοριακή Υπογραφή
Από Β-κύτταρα του βλαστικού κέντρου (GCB)

Από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα (ABC)
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Τέλος περιγράφονται και άλλες δυνητικές υποκα-
τηγορίες DLDCL, όπως αυτά που είναι CD5 θετικά, 
αυτά που εκφράζουν την κυκλίνη D1 χωρίς όμως να 
είναι CD5 ή t(11;14) θετικά, DLBCL με μοριακή υπο-
γραφή σχετιζόμενη με το μικροπεριβάλλον και άλλα, 
που προς το παρόν δεν αποτελούν αναγνωρίσιμες 
κατηγορίες νόσου2. 

Τρέχοντες προγνωστικοί παράγοντες  
και προγνωστικά συστήματα

Το προγνωστικό σύστημα το οποίο ομόφωνα εφαρ-
μόζεται από το 1993 για τα επιθετικά Β-λεμφώματα 
είναι ο διεθνής προγνωστικός δείκτης (International 
Prognostic Index-IPI)6 όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. 
Με βάση 5 δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες 
(ηλικία >60 ετών, στάδιο III/IV, κατάσταση ικανότη-
τος ≥2, προσβολή ≥2 εξωλεμφαδενικών θέσεων και 
αυξημένη LDH), ο ΙΡΙ λαμβάνει τιμές από 0 έως 5 και 
ορίζει 4 ομάδες κινδύνου, οι οποίες αναδεικνύουν 
ομάδες ασθενών με κλινικά σημαντικές διαφορές 
στην επιβίωση (πίνακας 3). Ο ΙΡΙ μπορεί να τρο-
ποποιηθεί αναλόγως της ηλικίας των ασθενών (≤ ή 
>60 ετών), οπότε χρησιμοποιείται ο ΙΡΙ προσαρμο-
σμένος στην ηλικία (age-adjusted IPI), που πλέον 
λαμβάνει τιμές από 0 έως 3, αξιολογώντας 3 από 
τις ανωτέρω παραμέτρους (στάδιο III/IV, κατάσταση 
ικανότητος ≥2 και αυξημένη LDH) και επίσης ορίζει 
4 ομάδες κινδύνου. 

Ο IPI προήλθε από την ανάλυση της έκβασης 2031 
ασθενών που είχαν λάβει συμβατική χημειοθεραπεία 
(χωρίς Rituximab, αφού περιγράφηκε το 1993) και οι 
οποίοι είχαν επιθετικά λεμφώματα, όχι όμως αποκλει-
στικά DLBCL6. Οι ιστολογικοί τύποι περιγράφονται με 
παλαιότερες ταξινομήσεις και σαφώς περιελάμβαναν και 
άλλες οντότητες, μεταξύ των οποίων και Τ-λεμφώματα. 
Με αυτά τα δεδομένα η 5-ετής συνολική επιβίωση των 4 

ομάδων κυμαινόταν μεταξύ 26% και 73%. η εισαγωγή 
του Rituximab στη θεραπευτική των DLBCL όχι μόνο 
βελτίωσε τα αποτελέσματα και την επιβίωση αλλά 
και επισκίασε τη σημασία διαφόρων προγνωστικών 
παραγόντων του παρελθόντος. Έτσι, τα ποσοστά επι-
βίωσης στις 4 ομάδες του IPI αυξήθηκαν και το εύρος 
της διαφοράς μεταξύ βελτίστης και χειρίστης ομάδος 
ελαττώθηκε. Παρ’ όλα αυτά ο IPI εξακολουθεί να έχει 
προγνωστική σημασία στην εποχή του R-CHOP με τα 
ποσοστά 5-ετούς επιβίωσης των 4 ομάδων να ποικίλ-
λουν μεταξύ 49% και 82-90% (πίνακας 3). 

Φαίνεται ότι στην εποχή του Rituximab o IPI μπορεί 
να βελτιωθεί απλά και μόνο με την αναδιάταξη των 
ομάδων ανάλογα με τον αριθμό των δυσμενών προ-
γνωστικών παραγόντων7. Έτσι η ομάδα του Vancouver 
ανέδειξε τον Revised IPI (R-IPI), όπου η ομάδα υψηλού 
κινδύνου περιλαμβάνει και τους ασθενείς με IPI=3, 
ενώ αναδεικνύεται και ομάδα πολύ χαμηλού κινδύνου 
με IPI=0. Τέλος, οι ασθενείς με IPI=1 ή IPI=2 κατατάσ-
σονται σε μια ενδιάμεση ομάδα με καλή πρόγνωση. 
Τα δεδομένα από τη χώρα μας συνηγορούν υπέρ της 
εγκυρότητος του R-IPI και επί της ουσίας ταυτίζονται 
με αυτά της ομάδος του Vancouver (πίνακας 4). Παρ’ 
όλα αυτά, ο αναθεωρημένος αυτός δείκτης δεν έχει 
μεταφερθεί στην κλινική πράξη. η εφαρμογή του IPI 
και του R-IPI σε ασθενείς που έλαβαν R-CHOP σε 
Ελληνικά Κέντρα δίδεται στο σχήμα 1. 

Συζητήσιμη είναι η αξία της εφαρμογής του 
IPI (πλήρους ή τροποποιημένου) σε ασθενείς με 
επιμέρους ανατομικές εντοπίσεις των επιθετικών 
Β-λεμφωμάτων. Έτσι, σε ανατομικές εντοπίσεις που 
τυπικά συνδέονται με περιορισμένη νόσο, η αξία του 
IPI μπορεί να είναι μικρή, ιδιαίτερα στην εποχή του 
Rituximab. Ανάλογα αμφισβητείται η εγκυρότητα 
του IPI στο πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου, 
όπου το στάδιο και ο αριθμός των προσβεβλημένων 
εξωλεμφαδενικών περιοχών δεν είναι πολύ καλά 

Πίνακας 3. Ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (IPI) για τα επιθετικά Β-λεμφώματα. Ο ΙΡΙ λαμβάνει τιμές 0-5 ανάλογα με τον αριθμό 
των κάτωθι 5 δυσμενών προγνωστικών παραγόντων, οι οποίοι προσμετρώνται ισότιμα: ηλικία>60 ετών, Στάδιο νόσου ΙΙΙ/ΙV, 
Κατάσταση φυσικής ικανότητος ≥2, Αυξημένη LDH, Προσβολή ≥2 εξωλεμφαδενικών θέσεων. 

CHOP & ισοδύναμα  
(Μελέτη IPI, n=2031)

R-CHOP & ισοδύναμα  
(Vancouver, n=365)

R-CHOP & ισοδύναμα  
(Ελλάδα, n=632)

Ομάδα κινδύνου Τιμές IPI Ασθενείς (%) 5-ετής ΣΕ Ασθενείς (%) 4-ετής ΣΕ Ασθενείς (%) 5-ετής ΣΕ
Χαμηλού 0-1 35 73% 28 82% 44 90%

Χαμηλού- 
ενδιαμέσου

2 27 51% 27 81% 21 75%

υψηλού- 
ενδιαμέσου

3 22 43% 21 49% 22 60%

υψηλού 4-5 16 26% 24 59% 14 49%
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Πίνακας 4. Ο Αναθεωρημένος Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (R-IPI) για τα επιθετικά Β-λεμφώματα μετά από θεραπεία με 
Rituximab και χημειοθεραπεία τύπου CHOP. Όπως και ο IPI, ο R-ΙΡΙ λαμβάνει τιμές 0-5 ανάλογα με τον αριθμό των κάτωθι 
5 δυσμενών προγνωστικών παραγόντων, οι οποίοι προσμετρώνται ισότιμα: ηλικία>60 ετών, Στάδιο νόσου ΙΙΙ/ΙV, Κατάσταση 
φυσικής ικανότητος ≥2, Αυξημένη LDH, Προσβολή ≥2 εξωλεμφαδενικών θέσεων. η διαφορά έγκειται στον ορισμό των ομάδων 
κινδύνου.  ΣΕ=Συνολική Επιβίωση.

Vancouver, n=365 Ελλάδα, n=632
Ομάδα κινδύνου Τιμές R-IPI Ασθενείς (%) 4-ετής ΣΕ Ασθενείς (%) 5-ετής ΣΕ
Πολύ Χαμηλού 0 10 94% 17 94%

Χαμηλού 1-2 45 79% 47 81%

υψηλού 3-5 45 55% 36 56%

Σχήμα 1. Εφαρμογή του IPI κατ’ απόλυτη τιμή (0-5, εικόνα Α), του συνήθως χρησιμοποιούμενου ομαδοποιημένου IPI (εικόνα 
Β) και του Revised IPI (R-IPI, εικόνα Γ) σε 632 ασθενείς με DLBCL που έλαβαν ανοσοχημειοθεραπεία με R-CHOP ή συναφείς 
συνδυασμούς σε Ελληνικά Κέντρα. L=low, I=intermediate, H=high.

A B

Γ

αναπαραγώγιμα λόγω του τρόπου της ανατομικής 
επέκτασης της νόσου8. 

Στα πρωτοπαθή λεμφώματα κεντρικού νευρικού 
συστήματος (ΚΝΣ) και το λέμφωμα Burkitt ακολου-
θούνται διαφορετικά συστήματα προγνωστικής ταξι-
νόμησης ή ακόμη και σταδιοποίησης.

Μπορεί ο IPI να βελτιωθεί ή  
να αντικατασταθεί;

Αν και ο IPI παραμένει ο μόνος κοινής αποδοχής 
τρόπος διαστρωμάτωσης των ασθενών με DLBCL, 
από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι στην εποχή 
του Rituximab αδυνατεί να ξεχωρίσει μια ικανού με-
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γέθους ομάδα ασθενών με δυσμενή πρόγνωση (π.χ. 
μακρά επιβίωση <50%), ώστε να είναι κατάλληλη για 
ένταξη σε κλινικές μελέτες τροποποίησης ή εντατι-
κοποίησης της θεραπείας πρώτης γραμμής. Έτσι, 
πλειάδα μελετών επικεντρώνεται στην προσπάθεια 
ανεύρεσης επιπλέον δεικτών με σκοπό την βελτίωση 
του IPI. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί ποικίλοι 
επιμέρους προγνωστικοί δείκτες που συμβάλλουν 
στην καλύτερη πρόβλεψη της έκβασης της νόσου, 
τόσο συμβατικοί (τρέχουσες κλινικοεργαστηριακές 
παράμετροι) όσο και βιολογικοί, όπως φαίνεται στον 
πίνακα 5. 

Συμβατικοί Προγνωστικοί Δείκτες

Πολλές μελέτες έχουν επικεντρώσει στη σημασία 
συμβατικών κλινικοεργαστηριακών δεικτών για την 
έκβαση των DLBCL. Πολλοί εξ’ αυτών έχουν αναδειχθεί 
ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες σε πολυ-
παραγοντική ανάλυση αλλά δεν έχουν ενσωματωθεί 
στην κλινική πράξη. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 
συμβατικούς παράγοντες αντανακλούν το φορτίο και 
τη βιολογική συμπεριφορά της νόσου. 

η μέγιστη διάμετρος της νόσου φαίνεται ότι έχει 
προγνωστική σημασία. Ο συμβατικός ορισμός της 

Πίνακας 5. Ενδεικτική αναφορά συμβατικών κλινικοεργαστηριακών και βιολογικών δεικτών, που έχουν αναδειχθεί ως ανεξάρτητοι 
προγνωστικοί παράγοντες σε ασθενείς με DLBCL σε μεμονωμένες ή πολλαπλές μελέτες. 

Συμβατικοί Κλινικοεργαστηριακοί Δείκτες Βιολογικοί Δείκτες

Δυσμενείς Δυσμενείς

Ογκώδης νόσος Κύτταρο προέλευσης (non-GC, ABC)

Προσβολή μυελού (concordant) Αναδιατάξεις myc / έκφραση myc

Διαβάθμιση LDH bcl2

Αναιμία Double hit

Λεμφοκυτταροπενία Ανοσοβλαστική μορφολογία

Λόγος λεμφοκυττάρων/μονοκυττάρων CD5

υπολευκωματιναιμία EBV+

Αυξημένη β2-μικροσφαιρίνη Μεταλλάξεις TP53

Αύξηση ελευθέρων ελαφρών αλύσων VEGFR2

Άρρεν φύλο Αυξημένη μικροαγγειακή πυκνότητα

Γονιδιακή υπογραφή stromal-2

Χαμηλή βιταμίνη D ορού

θυμιδυλική κινάση ορού

Γενετικοί πολυμορφισμοί

Μεταβολικό φορτίο νόσου

θετικό interim PET

mi-RNAs

Ευνοϊκοί Ευνοϊκοί

Δείκτης μάζας σώματος (αυξημένος) bcl6

LMO2

SPARC

p21

HIF-1a

CD30

Γονιδιακή υπογραφή stromal-1
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ογκώδους νόσου απαιτεί μάζα ≥10 εκ. η MInT trial 
ανέδειξε τη δυσμενή προγνωστική σημασία των 
μαζών >7.5 εκ. σε νέους ασθενείς με DLBCL και IPI 
≤19. η εντόπιση της νόσου στο μυελό των οστών, 
φαίνεται επίσης ότι έχει περαιτέρω του σταδίου IV 
δυσμενή προγνωστική σημασία. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το γεγονός ότι στους μισούς ασθενείς με 
επιθετικά Β-λεμφώματα και προσβολή μυελού των 
οστών, υπάρχει ασύμφωνη μορφολογία (λέμφωμα 
από μικρά κύτταρα) συγκριτικά με εκείνη του λεμ-
φαδένος. η δυσμενής πρόγνωση αφορά μόνο τους 
ασθενείς με διήθηση του μυελού από μεγάλα κύτταρα 
(concordant)10.

η αυξημένη LDH αποτελεί παράγοντα του IPI. 
Φαίνεται όμως ότι ο βαθμός αύξησης της LDH της 
προσδίδει περαιτέρω προγνωστική σημασία ανεξάρ-
τητη από τον IPI11. Πολλαπλές μελέτες αποδίδουν 
ανεξάρτητη προγνωστική σημασία στην παρουσία 
λεμφοκυτταροπενίας κατά τη διάγνωση (αν και ο 
ορισμός ποικίλλει)12, ενώ προσφάτως αναδείχθηκε ο 
δυσμενής ρόλος του ελαττωμένου λόγου λεμφοκυτ-
τάρων/μονοκυττάρων του αίματος, που ήταν μάλιστα 
ανεξάρτητος τόσο του IPI όσο και της κυτταρικής 
προέλευσης της νόσου13. Ανεξάρτητη προγνωστική 
σημασία από τον IPI έχει επίσης αποδοθεί στην 
αναιμία, την υπολευκωματιναιμία, την αύξηση της 
β2-μικροσφαιρίνης και την αύξηση των ελαφρών 
αλύσων ανοσοσφαιρίνης στον ορό14.

Πολύ πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι το άρρεν 
φύλο αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό 
παράγοντα στην εποχή του Rituximab15. η παρα-
τήρηση αυτή πιθανώς ερμηνεύεται στα πλαίσια της 
διαφοροποίησης της κάθαρσης του Rituximab στους 
άρρενες, που μπορεί να οδηγεί σε μικρότερη έκθεση 
στο φάρμακο και κυρίως αφορά τους πιο ηλικιωμέ-
νους ασθενείς16. Τέλος πρόσφατη μελέτη σε καθ’ 
υπεροχήν ηλικιωμένους άνδρες (με ή χωρίς Ritux-
imab) υποδεικνύει ότι οι υπέρβαροι και παχύσαρκοι 
έχουν πιθανώς καλύτερη έκβαση17. η παρατήρηση 
αυτή επιβεβαιώνεται στην εποχή του Rituximab σε 
ανεξάρτητη σειρά ασθενών και φαίνεται να περιορί-
ζεται στους ηλικιωμένους άρρενες18. Πιθανή ερμηνεία 
περιλαμβάνει διαφορές στην κάθαρση του Rituximab 
στους υπέρβαρους/ παχύσαρκους ή/και διαφορές 
στην dose-intensity της χημειοθεραπείας. 

Από τους ανωτέρω συμβατικούς προγνωστικούς 
παράγοντες, οι δύο τελευταίοι μπορεί να επηρεά-
σουν τη θεραπευτική στρατηγική απ’ ευθείας, χωρίς 
να απαιτείται η ενσωμάτωσή τους σε προγνωστικά 
συστήματα. Π.χ. φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι άρρενες 
ωφελούνται λιγότερο από την προσθήκη συμβατικών 
δόσεων Rituximab στο CHOP σε σχέση με ηλικιω-

μένες γυναίκες15, παρατήρηση που δικαιολογεί τη 
δοκιμή χορήγησης υψηλότερων δόσεων ή Rituximab 
ως θεραπείας συντήρησης. Φυσικά, κάτι τέτοιο θα 
απαιτήσει σειρά αξιόπιστων κλινικών μελετών. 

Βιολογικοί Προγνωστικοί Δείκτες

Πολλοί βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες είχαν 
αποδειχθεί σημαντικοί στην προ του Rituximab επο-
χή. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 συντελέστηκε 
σημαντική πρόοδος, αφού με τη χρήση της τεχνικής 
των μικροσυστοιχιών τα DLBCL κατατάχθηκαν σε 2 
κατηγορίες ανάλογα με την προέλευση του νεοπλα-
σματικού κυττάρου: Τα προερχόμενα από Β-κύτταρα 
του βλαστικού κέντρου (Germinal Center B-cell – GCB) 
και τα προερχόμενα από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα 
(Activated B-cell – ABC). Περίπου 15% των DLBCL 
παρέμεναν αταξινόμητα με την ανωτέρω μεθοδολογία. 
Το κύτταρο προέλευσης απετέλεσε τον σημαντικότερο 
βιολογικό προγνωστικό παράγοντα, ανεξάρτητο του 
IPI, στην προ Rituximab εποχή. Με την εισαγωγή του 
Rituximab η προγνωστική αξία όλων των δυνητικών 
προγνωστικών παραγόντων όφειλε να επαναξιο-
λογηθεί, καθώς πολλοί εξ’ αυτών έπαυαν να είναι 
σημαντικοί είτε λόγω δυσκολίας στην ανάδειξή τους 
για στατιστικούς λόγους (μικρότερος αριθμός συμβα-
μάτων) είτε για πραγματικούς λόγους σχετιζόμενους 
με υποκείμενους βιολογικούς μηχανισμούς.

Οι βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες, αν και 
εξαιρετικά ενδιαφέροντες, δεν έχουν αξιοποιηθεί 
στη καθ’ ημέραν πράξη για πολλούς λόγους, όπως 
η αναδρομική φύση των σχετικών μελετών, η απου-
σία προοπτικής επαλήθευσης, η χρήση ποικίλων μη 
προτυπωμένων μεθόδων καθώς και διαφορετικών 
ουδών (cutoff) για τον ορισμό της θετικότητος, όπως 
επίσης και η διενέργεια πολυπαραγοντικής ανάλυ-
σης χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν άλλοι βιολογικοί 
δείκτες. Παρά την καθυστέρηση στην ενσωμάτωσή 
τους σε χρησιμοποιούμενα προγνωστικά συστήματα, 
οι βιολογικοί δείκτες και κυρίως η προέλευση του 
νεοπλασματικού κυττάρου φαίνεται ότι σύντομα θα 
έχουν αντανάκλαση στη θεραπευτική στρατηγική, 
όπως αναλύεται παρακάτω.

Κύτταρο Προέλευσης (GCB έναντι ABC)

η προέλευση του νεοπλασματικού κυττάρου από 
ABC, όπως προσδιορίζεται βάσει της γονιδιακής 
υπογραφής με τη μέθοδο των μικροσυστοιχιών, απο-
τελεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα, 
ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει και στην εποχή του 
Rituximab4,5,19. 
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Δυστυχώς, η κατάταξη των DLBCL με τη μεθο-
δολογία αυτή είναι αδύνατη στην καθ’ ημέραν πρά-
ξη, διότι απαιτεί φρεσκοκατεψυγμένους ιστούς και 
είναι εξαιρετικά δαπανηρή. Για το λόγο αυτό έχουν 
αναπτυχθεί ανοσοϊστοχημικά συστήματα προσέγγι-
σης του κυττάρου προέλευσης, τα οποία όμως δεν 
ανταποκρίνονται με την απαιτούμενη ακρίβεια στη 
μοριακή ταυτότητα της νόσου. Το πρώτο εξ’ αυτών 
είναι ο ευρέως χρησιμοποιούμενος αλγόριθμος του 
Hans3, που βασίζεται στην αξιολόγηση των δεικτών 
CD10, bcl-6 και MUM-1. Ακολούθως αναπτύχθηκαν 
οι αλγόριθμοι Choi και Tally, που βασίσθηκαν στην 
αξιολόγηση των CD10, MUM-1, GCET, FOXP1 και 
είτε bcl-6 είτε LMO2 αντίστοιχα4,20. Περαιτέρω αλγό-
ριθμοι (Muris, Nyman, Natkuman κλπ) δεν έτυχαν 
ευρείας αποδοχής4.

Μεταξύ των παραπάνω, ο αλγόριθμος Tally εμφά-
νισε σε μια μελέτη το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας 
με τα μοριακά δεδομένα (93%), ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά για τους αλγορίθμους Hans και Choi ήταν 
86% και 87% αντίστοιχα. η ταξινόμηση των DLBCL 
βάσει των αλγορίθμων αυτών φαίνεται ότι διατηρεί 
ανεξάρτητη του IPI προγνωστική σημασία στην εποχή 
του Rituximab4. θα πρέπει πάντως να αναφερθεί 
ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν επιβεβαιώθηκαν από 
άλλη μελέτη5.

myc και bcl-2

Οι αναδιατάξεις του ογκογονιδίου myc με τους γε-
νετικούς τόπους της βαρείας ή μιας ελαφράς αλύσου 
των ανοσοσφαιρινών αποτελεί το μοριακό δείκτη του 
λεμφώματος Burkitt. Συχνά απαντώνται σε λεμφώματα 
με χαρακτήρες ενδιάμεσους μεταξύ DLBCL και Burkitt 
(gray zone lymphomas) αλλά ανευρίσκονται και στο 
5-15% των μορφολογικά τυπικών DLBCL21,22. η μακρά 
επιβίωση των ασθενών με DLBCL και αναδιατάξεις του 
myc είναι περίπου 30-40%21,22, οι ασθενείς δε αυτοί 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στο ΚΝΣ21.

Περίπου 3-6% των DLBCL εμφανίζουν ταυτόχρονα 
αναδιατάξεις του myc και του bcl-2. η υποομάδα αυτή 
των DLBCL χαρακτηρίζεται ως double-hit και συνδέ-
εται με εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση και διάμεση 
συνολική επιβίωση ≤1 έτους21,23. Κατά ενδιαφέροντα 
τρόπο, η πλειοψηφία των double-hit λεμφωμάτων 
προέρχεται από την προγνωστικά καλύτερη κατηγορία 
των GBC DLBCL.

η πρωτεΐνη myc υπερκφράζεται ανοσοιστοχημικά 
(≥40% των κυττάρων θετικά) στo 1/3 έως και τα 2/3 
των ασθενών με DLBCL, με σημαντική ετερογένεια 
μεταξύ των μελετών21-23, με συνέπεια την αύξηση του 
κυτταρικού πολλαπλασιασμού. θα πρέπει να τονισθεί 

ότι η ύπαρξη αναδιατάξεων του myc δε συνοδεύεται πά-
ντοτε από υπερέκφραση σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας, 
τουλαχιστον όταν το όριο θετικότητος τοποθετείται 
στο 40% των νεοπλασματικών κυττάρων. Επιπλέον, 
περίπου 50% των ασθενών εμφανίζουν υπερέκφραση 
της πρωτεΐνης bcl-2 (≥70% των κυττάρων θετικά). 
Συνολικά, περίπου 20-35% των ασθενών είναι διπλά 
θετικοί (myc+/bc-l2+) σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας 
και η διπλή αυτή θετικότητα συσχετίζεται με τους 
δυσμενείς παράγοντες του ΙΡΙ, υψηλότερο δείκτη 
πολλαπλασιασμού και ABC προέλευση. η ομάδα 
αυτή παρουσιάζει μακροχρόνια επιβίωση ~30% έναντι 
~75% των λοιπών ασθενών και, παρά τις παραπάνω 
συσχετίσεις, η προγνωστική σημασία της συνέκφρασης 
myc και bc-l2 είναι ανεξάρτητη του ΙΡΙ και επισκιάζει 
τη σημασία της κυτταρικής προέλευσης21,23. 

η διπλή θετικότητα σε επίπεδο ανοσοϊστοχημείας 
δε θα πρέπει να συγχέεται με τον όρο double-hit, ο 
οποίος επιφυλάσσεται για τη διπλή θετικότητα σε 
επίπεδο αναδιατάξεων, είναι πολύ πιο σπάνια κατά-
σταση, παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά σε όγκους 
GCB προέλευσης και πιθανώς συνδέεται με ακόμη 
χειρότερη πρόγνωση. 

Σε πρόσφατη μελέτη αναπτύχθηκε προγνωστικό 
μοντέλο με βάση την παρουσία αναδιατάξεων του 
myc, την ανοσοϊστοχημική υπερέκφραση του myc 
(>40% των νεοπλασματικών κυττάρων) και του bcl2 
(οποιαδήποτε θετικότητα!!) καθώς και τη χαμηλή 
έκφραση του bcl6 (≤25% των κυττάρων θετικά)22. η 
μελέτη έγινε σε τομές παραφίνης επί 442 ασθενών 
>60 ετών με DLBCL, οι οποίοι είχαν ενταχθεί στη 
μελέτη RICOVER-60 και ανέδειξε μια ικανού μεγέ-
θους ομάδα πολύ κακής πρόγνωσης (~10% μακρά 
επιβίωση) εντός των ασθενών με υψηλό IPI (3-5), η 
οποία περιελάμβανε τους ασθενείς με 2-4 από τους 
ανωτέρω βιολογικούς παράγοντες κινδύνου.

Άλλοι βιολογικοί προγνωστικοί παράγοντες

Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, τα DLBCL-NOS 
διακρίνονται σε 3 κοινούς μορφολογικούς υποτύπους, 
μπορεί δηλ. να έχουν κεντροβλαστική, ανοσοβλαστική 
ή αναπλαστική μορφολογία. Σε ανάλυση 909 ασθε-
νών από τη μελέτη RICOVER-60, 33% των ασθενών 
δεν ήταν δυνατόν να ταξινομηθούν, ενώ 54% είχαν 
κεντροβλαστική μορφολογία, 2% αναπλαστική και 7% 
ανοσοβλαστική. η μικρή ομάδα ασθενών με ανοσο-
βλαστική μορφολογία είχε δυσμενέστερη πρόγνωση 
ανεξάρτητα από τις παραμέτρους του IPI.24

Πρόσφατα δεδομένα αποδίδουν ανεξάρτητη του ΙΡΙ 
προγνωστική σημασία στις μεταλλάξεις του TP53, η 
οποία είναι μάλιστα ανεξάρτητη της κυτταρικής προέ-
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λευσης και του φαινοτύπου c-myc+/bcl-2+ σε επίπεδο 
ανοσοϊστοχημείας23. Επίσης δυσμενής προγνωστική 
σημασία έχει αποδοθεί στην έκφραση του CD5, σε 
παραμέτρους που αντανακλούν αυξημένο ρυθμό πολ-
λαπλασιασμού (Ki-67) και στην αυξημένη αγγειογένεση 
[VEGFR2 και μικροαγγειακή πυκνότητα ως δείκτης της 
γονιδιακής υπογραφής stromal-2 (ιδέ κατωτέρω)]21,25. 
Αντίθετα, η έκφραση του δείκτη LMO2 (προέλευση από 
τα βλαστικά κέντρα), του HIF-1a και του p21, καθώς και 
η έκφραση της πρωτεϊνης SPARC [Secreted Protein, 
Acidic, and Rich in Cysteine; ως δείκτης της γονιδιακής 
υπογραφής stromal-1 (ιδέ κατωτέρω)] συνδέονται με 
καλύτερη έκβαση21,25. η έκφραση του CD30 (15% των 
DLBCL) φαίνεται επίσης να συνδέεται με καλύτερη 
πρόγνωση στην εποχή του R-CHOP26. 

Σε ερευνητικό επίπεδο, η τεχνική των μικροσυστοι-
χιών έχει επίσης αναδείξει γενετικές υπογραφές που 
σχετίζονται με το μικροπεριβάλλον και επηρεάζουν 
την πρόγνωση. Έτσι η υπερέκφραση γονιδίων που 
αντανακλούν την εναπόθεση εξωκυττάριας θεμέλιας 
ουσίας και την παρουσία μακροφάγων (stromal-1) 
συνδέεται με ευνοϊκή πρόγνωση, ενώ η υπερέκφραση 
γονιδίων αγγειογένεσης (stromal-2) με δυσμενή. Επίσης 
προγνωστική σημασία ανεξάρτητη του ΙΡΙ αλλά και του 
μοριακού μοντέλου των 6 γονιδίων που περιγράφεται 
παρακάτω έχει η έκφραση συγκεκριμένων mi-RNAs27.

Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί μοριακά προγνω-
στικά συστήματα που μπορούν να προσδιορισθούν 
μετά από μελέτη τομών παραφίνης και παρέχουν 
προγνωστικές πληροφορίες ανεξάρτητες του IPI (μο-
ντέλο 6 γονιδίων: LMO2, bcl-6, bcl-2, FN1, CCND2, 
SCYA3 ή προγνωστικό σύστημα που ενσωματώνει 
HLA-DRB και myc)28,29.

Άλλοι βιολογικοί προγνωστικοί δείκτες, όπως 
π.χ. αυτοί που προκύπτουν από μετρήσεις στον ορό 
(χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, αυξημένα επίπεδα 
θυμιδινικής κινάσης- sTK κλπ) καθώς και οι φαρμα-
κογενωμικοί δείκτες δεν έχουν τύχει προς το παρόν 
ευρείας εφαρμογής.

Προγνωστικοί Παράγοντες από τη Λειτουργική 
Απεικόνιση

η λειτουργική απεικόνιση με την Τομογραφία 
Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET/CT) έχει αποδώσει 
παραμέτρους με ισχυρή προγνωστική σημασία που πι-
θανώς να οδηγήσει σε τροποποίηση της θεραπευτικής 
στρατηγικής στο εγγύς μέλλον30. Το υψηλό μεταβολικό 
φορτίο της νόσου -αδρά ένα είδος συνδυασμένης 
αξιολόγησης της μεταβολικής ενεργότητος και της 
ανατομικής έκτασης της νόσου- αποτελεί κακό προ-
γνωστικό παράγοντα. Ισχυρή δυσμενή προγνωστική 

σημασία έχει και η παραμονή θετικού PET/CT μετά 
από π.χ. 2 κύκλους ανοσοχημειοθεραπείας αν και 
τα κριτήρια θετικότητος ευρίσκονται υπό διερεύνηση. 

Δυνητική σημασία της ακριβούς διάγνωσης  
και προγνωστικής ταξινόμησης στη λήψη 
κλινικών αποφάσεων
Επηρεάζει η ακριβής διάγνωση τη θεραπευτική 
στρατηγική;

Πρωταρχικής σημασίας είναι η διαφορική διάγνωση 
των DLBCL από το λέμφωμα Burkitt, η οποία οδηγεί 
σε εντελώς διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. 
η αναγνώριση των σχετικών λεμφωμάτων γκρίζας 
ζώνης είναι επίσης σημαντική, παρ’ ότι η βέλτιστη 
θεραπευτική τους αντιμετώπιση δεν είναι επακριβώς 
καθορισμένη.

η αναγνώριση του πρωτοπαθούς λεμφώματος 
μεσοθωρακίου έχει επίσης σημασία. Παρ’ ότι ο συν-
δυασμός R-CHOP αποτελεί τη συνήθως χορηγούμενη 
θεραπεία με πολύ καλά αποτελέσματα8, ορισμένοι 
ερευνητές υποστηρίζουν τη χρήση επιθετικότερης 
χημειοθεραπείας, όπως R-M(V)ACOP-B ή R-da-
EPOCH31. Επιπλέον, τα ερωτήματα για τη θέση της 
ακτινοθεραπείας τίθενται πιο επιτακτικά στο πρωτο-
παθές λέμφωμα μεσοθωρακίου. Και εδώ σημαντική 
είναι η αναγνώριση των λεμφωμάτων γκρίζας ζώνης 
μεταξύ πρωτοπαθούς μεσοθωρακίου και λεμφώματος 
Hodgkin, που επηρεάζει τη θεραπευτική αγωγή.

θεραπευτική σημασία έχει και η αναγνώριση ειδι-
κών υποτύπων λεμφωμάτων από μεγάλα Β-κύτταρα με 
βάση την ανατομική εντόπιση, καθώς το πρωτοπαθές 
DLBCL ΚΝΣ απαιτεί ειδική θεραπευτική αγωγή με 
φάρμακα που περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγ-
μό32, ενώ τα πρωτοπαθή λεμφώματα των ορογόνων 
κοιλοτήτων σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς μπορεί να 
ελεγχθούν αποτελεσματικά με πλευροδεσία. 

Ακόμη πιο σημαντική είναι η αναδυόμενη γνώση 
ότι η προέλευση του νεοπλασματικού κυττάρου στα 
DLBCL, εκτός από προγνωστική σημασία, μπορεί 
να έχει σημαντικό ρόλο στην επιλογή της κατάλληλης 
θεραπείας στο εγγύς μέλλον, όπως θα περιγραφεί 
παρακάτω.

Επηρεάζουν οι προγνωστικοί παράγοντες  
την θεραπευτική στρατηγική;

Συμβατικοί Προγνωστικοί Δείκτες

Μεταξύ των συμβατικών προγνωστικών παρα-
γόντων, ο IPI και ιδιαίτερα η ηλικία καθορίζουν την 
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ένταση και τη διάρκεια της θεραπείας. Παρ’ ότι ορι-
σμένοι ερευνητές συνιστούν τη χρήση επιθετικότερης 
θεραπείας σε ασθενείς έως 60 ετών με δυσμενείς 
προγνωστικούς παράγοντες33,34, κάτι τέτοιο δεν έχει 
υιοθετηθεί ευρέως.

Κατά παράδοσιν ορισμένοι συμβατικοί προγνω-
στικοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση για 
χορήγηση προφυλακτικής θεραπείας του ΚΝΣ. Σε 
αυτούς κυρίως περιλαμβάνεται η προσβολή πολλα-
πλών εξωλεμφαδενικών θέσεων ή συγκεκριμένων 
θέσεων (σπλαγχνικό κρανίο, νεφροί, επινεφρίδια 
κλπ). Παρ’ όλα αυτά, η μόνη καθολικά αποδεκτή 
ένδειξη προφυλακτικής θεραπείας του ΚΝΣ είναι η 
εντόπιση στον όρχι.

Βιολογικοί Προγνωστικοί Δείκτες

Το κύτταρο προέλευσης των DLBCL (GCB έναντι 
ABC) αποτελεί πληροφορία που όλο και περισσότερο 
ενσωματώνεται στις παθολογοανατομικές εκθέσεις. 
Τα περί προγνωστικής σημασίας αναπτύχθηκαν 
παραπάνω. Φαίνεται όμως ότι πέραν της τυχόν ανε-
ξάρτητης προγνωστικής της σημασίας, η προέλευση 
του νεοπλασματικού κυττάρου συσχετίζεται με την 
πιθανότητα ανταπόκρισης σε συγκεκριμένους θε-
ραπευτικούς χειρισμούς. Οι σχετικές πληροφορίες 
αφορούν ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα 
νόσο και αποτελούν τη βάση για την ενσωμάτωση 
νέων παραγόντων στην αρχική θεραπεία των DLBCL 
στο εγγύς μέλλον.

Ιδιαίτερη δραστικότητα επιδεικνύουν ορισμένοι 
νέοι παράγοντες στην προγνωστικά δυσμενή κατη-
γορία των ABC DLBCL. η συνεχής ενεργοποίηση 
της οδού του NFκB στα ABC DLBCL ερμηνεύει την 
ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα του Bortezomib, το 
οποίο συνδυαζόμενο με το R-da-EPOCH οδήγησε 
σε ανταποκρίσεις 83% έναντι 19% και παράταση της 
συνολικής επιβίωσης σε ασθενείς με υποτροπιάζον 
ABC έναντι GCB DLBCL35. η στόχευση των οδών 
που έπονται του Β-κυτταρικού υποδοχέα (BCR) 
είναι επίσης δραστική σε υποτροπιάζοντα/ανθεκτικά 
DLBCL καθώς το Fostamatinib (αναστολέας syk) 
και το Ibrutinib (αναστολέας BTK) έχουν αποδώσει 
ανταποκρίσεις της τάξεως του 20-30% ως μονο-
θεραπείες, ενώ δραστική είναι και η ενζασταυρίνη 
(αναστολέας PKCβ)21,36. η λεναλιδομίδη, μόριο με 
ανοσοτροποποιητικές και αντιαγγειογενετικές ιδιότητες 
αλλά και αναστολέας του NFκB, οδηγεί σε ποσοστά 
ανταπόκρισης ~35% σε υποτροπιάζοντα/ανθεκτικά 
DLBCL. η δραστικότητά της φαίνεται ότι είναι μάλλον 
εκλεκτική στον ABC υπότυπο, όπου το ποσοστό 
ανταπόκρισης ήταν 52% έναντι 9% των GCB21. Τα 

περισσότερα από τα παραπάνω μόρια ελέγχονται 
πλέον σε μελέτες φάσης 3 στην πρώτη γραμμή 
θεραπείας των DLBCL, είτε ενσωματούμενα στο R-
CHOP είτε ως θεραπεία συντήρησης. Από την άλλη 
πλευρά, τα υποτροπιάζοντα/ανθεκτικά GCB DLBCL, 
όχι όμως και τα ABC, φαίνεται ότι ωφελούνται από 
τη χημειοθεραπεία με R-DHAP έναντι του R-ICE37. 
Τέλος ελπίζεται ότι οι αναστολείς του ΕΖη2 μπορεί να 
αποτελέσουν αποτελεσματική στοχευμένη θεραπεία 
έναντι των GCB DLBCL.

Από τους άλλους βιολογικούς προγνωστικούς πα-
ράγοντες δε διαφαίνεται κάποια θεραπευτική εφαρμογή 
για το άμεσο μέλλον. Τα double-hit DLBCL βάσει των 
μοριακών ευρημάτων (FISH) έχουν χειρίστη πρόγνω-
ση υπό R-CHOP. Παρ’ ότι δεν υπάρχουν σχετικές 
ενδείξεις, είναι πιθανό ότι η χρήση πρωτοκόλλων 
προοριζόμενων για το λέμφωμα Burkitt (GMALL και 
συναφή ή ακόμη και R-da-EPOCH) μπορεί να είναι 
πλέον ενδεδειγμένη για τη συγκεκριμένη σπάνια 
κατηγορία ασθενών21. 

Δείκτες από τη Λειτουργική Απεικόνιση

η πρώιμη αξιολόγηση της ανταπόκρισης στην 
ανοσοχημειοθεραπεία, τυπικά μετά από 2 κύκλους 
R-CHOP-21 ή 4 κύκλους R-CHOP-14, αποτελεί 
ισχυρό προγνωστικό παράγοντα για τα DLBCL. 
Φαίνεται ότι η ποσοστιαία ελάττωση του SUVmax 
σε σχέση με τη μελέτη προ θεραπείας υπερτερεί των 
κριτηρίων Deauville στην περίπτωση των DLBCL38. 
Τρέχουσες μελέτες (π.χ. η μελέτη PETAL) εξετάζουν 
το κατά πόσον η εντατικοποίηση της ανοσοχημειο-
θεραπείας στους ασθενείς με θετικό interim PET/
CT μπορεί να βελτιώσει την έκβασή τους39. Επίσης, 
η τελική αξιολόγηση της θεραπείας με PET/CT θα 
μπορούσε να καθορίσει την περαιτέρω στρατηγική, 
ιδίως δε να κατευθύνει τη χρήση συμπληρωματικής 
ακτινοθεραπείας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι εξελίξεις της τελευταίας 10ετίας στη θεραπευ-

τική των επιθετικών Β-λεμφωμάτων με την εισαγωγή 
του Rituximab συνοδεύθηκαν και από μεγάλη πρό-
οδο στην κατανόηση της βιολογίας τους. Πληθώρα 
συμβατικών αλλά κυρίως βιολογικών δεικτών καθώς 
και η βελτιστοποίηση της χρήσης της λειτουργικής 
απεικόνισης με PET/CT αναμένεται να αλλάξει ριζικά 
τη θεραπευτική στρατηγική στο εγγύς μέλλον εξατομι-
κεύοντας τη θεραπεία, με την ελπίδα της περαιτέρω 
βελτίωσης της έκβασης των ασθενών.
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κυττάρων

ΕΙΣΑΓΩΓή
η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) αποτελεί 

νόσο που εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στην 
παιδική ηλικία και με μικρότερη σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες. Οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες αποτελούν 
ομάδα ασθενών με αρκετές ιδιαιτερότητες όχι μόνο 
όσον αφορά την βιολογική συμπεριφορά, θεραπευτική 
αντιμετώπιση και πρόγνωση της νόσου, αλλά και με 
ιδιαίτερες ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές 
προεκτάσεις. Στην επίσημη βιβλιογραφία το ανώτερο 
ηλικιακό όριο που οριοθετεί την παιδική ηλικία είναι 
τα 15 έτη, ενώ η έναρξη της ενηλίκου ζωής είναι τα 
19 έτη. Έφηβοι χαρακτηρίζονται άτομα ηλικίας από 
15 μέχρι 19 ετών, ενώ αντίθετα με τον όρο «νεαροί 
ενήλικες» περιγράφονται στις διάφορες μελέτες ομά-
δες των οποίων το ανώτερο ηλικιακό όριο κυμαίνεται 
από 24 μέχρι τα 40 έτη1. Το National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) των ηΠΑ χρησιμοποιεί τον 
όρο για την περιγραφή της ηλικιακής ομάδας «20 - 40 
έτη», και αυτός ο όρος θα χρησιμοποιηθεί και στο 
παρόν κείμενο. 

Έφηβοι
Με την εφαρμογή των σύγχρονων εντατικοποιημέ-

νων «παιδιατρικών πρωτοκόλλων» τα ποσοστά ίασης 
στα παιδιά με ΟΛΛ ξεπερνούν το 80%2. Ιστορικά, οι 
έφηβοι ηλικίας 15 έως 18-20 ετών παρουσιάζουν 
δυσμενέστερη έκβαση σε σχέση με τα παιδιά, με τα 

ποσοστά της πενταετούς επιβίωσης χωρίς νόσο να 
κυμαίνονται από 46% έως 68%3. η διαφορά στην 
έκβαση εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι οι έφη-
βοι παρουσιάζουν συνήθως νόσο με δυσμενέστερα 
βιολογικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα παιδιά. 
Σημαντικός παράγοντας, επίσης, που βρέθηκε να 
συμβάλλει στην δυσμενέστερη έκβαση ήταν η θε-
ραπεία με πρωτόκολλα ενηλίκων, αφού οι ασθενείς 
αυτοί συχνά παραπέμπονται για θεραπεία σε τμήματα 
ενηλίκων. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα για την ΟΛΛ 
των ενηλίκων είναι λιγότερο εντατικοποιημένα σε 
σύγκριση με τα αντίστοιχα για την ΟΛΛ της παιδικής 
ηλικίας, δεδομένου ότι οι ενήλικες παρουσιάζουν 
αυξημένη τοξικότητα σε μεγάλες δόσεις πολλών 
κυτταροστατικών φαρμάκων όπως η ασπαραγινάση, 
η βινκριστίνη και τα στεροειδή.4 

Στο ερώτημα αν οι έφηβοι πρέπει να θεραπεύ-
ονται με πρωτόκολλα για τη θεραπεία της παιδικής 
λευχαιμίας ή με μειωμένης έντασης πρωτόκολλα 
σχεδιασμένα για ενήλικες, πολλές μεγάλες αναδρο-
μικές μελέτες έχουν αναδείξει τη σαφή υπεροχή των 
παιδιατρικών πρωτοκόλλων.5,6 η μεγαλύτερη ανα-
δρομική μελέτη που προέρχεται από την Αμερική, 
συνέκρινε τα αποτελέσματα για τους εφήβους με 
ΟΛΛ 16-20 ετών που αντιμετωπίστηκαν σύμφω-
να με το παιδιατρικό πρωτόκολλο CCG έναντι του 
πρωτοκόλλου των ενηλίκων CALGB. η επιβίωση 
χωρίς νόσο στα 7 χρόνια και η συνολική επιβίωση 
ήταν 63% και 67%, για τα παιδιατρικά πρωτόκολλα 
και 34% και 46% αντίστοιχα για τα πρωτόκολλα των 
ενηλίκων4. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν από 
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την αξία των συμβατικών παραγόντων κινδύνου.10 
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι ασθενείς κατατάσονται 
σε 3 ομάδες: 1) Ομάδα χαμηλού κινδύνου με ΕυΝ 
αρνητική (≤ 10-4) τις ημέρες 33 και 78 και πιθανότητα 
5ετούς επιβίωσης χωρίς νόσο 92.3%. 2) Ομάδα εν-
διάμεσου κινδύνου με θετική ΕυΝ στο ένα ή και στα 
δύο χρονικά σημεία, αλλά ΕυΝ <10-3 την ημέρα 78 να 
είναι και πιθανότητα 5ετούς επιβίωσης χωρίς νόσο 
77.6%. 3) Ομάδα υψηλού κινδύνου με ΕυΝ ≥ 10-3 την 
ημέρα 78 και πιθανότητα 5ετούς επιβίωσης χωρίς 
νόσο 50.1%. Σήμερα, τα περισσότερα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα για την παιδική ΟΛΛ χρησιμοποιούν 
την ΕυΝ για την κατάταξη των ασθενών σε ομάδες 
κινδύνου. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ομάδες 
κινδύνου σύμφωνα με τα κριτήρια που θέσπισαν τα 
πρωτόκολλα ALL-BFM και AIEOP-BFM ALL 2000.

Οι ασθενείς που ωφελούνται από την ΑΛΛΟ-ΜΑΚ 
σε 1η πλήρη ύφεση (Πυ) ανήκουν στην ομάδα ΟΛΛ 
υψηλού κινδύνου. η αποτυχία επίτευξης ύφεσης μετά 
την θεραπεία εφόδου και η εμμένουσα ΕυΝ ίσως είναι 
τα πιο αξιόπιστα κριτήρια ένδειξης μεταμόσχευσης 
ΟΛΛ παιδικής και εφηβικής ηλικίας σε πρώτη Πυ. Εδώ 
θα πρέπει να τονιστεί, ότι η υπεροχή της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ 
έναντι της χημειοθεραπείας έχει τεκμηριωθεί από την 
ανάλυση αποτελεσμάτων αναδρομικών μελετών. Μία 
πρόσφατη προοπτική γενετικά τυχαιοποιημένη μελέτη 
έδειξε την υπεροχή της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε 77 παιδιά με 
ΟΛΛ υψηλού κινδύνου έναντι της χημειοθεραπείας 
σε 280 παιδιά της ίδιας ομάδας κινδύνου υπολογίζο-
ντας την 5ετή επιβίωση χωρίς νόσο (56.7% ± 5.7% 
vs 40.6% ± 3.1%).11

Στη μεγαλύτερη μελέτη HLA-συμβατής ΜΑΚ, από 
συγγενή ή μη συγγενή δότη σε 211 παιδιά με ΟΛΛ 
υψηλού κινδύνου, η πιθανότητα δεκαετούς συνολικής 
επιβίωσης και επιβίωσης χωρίς νόσο ήταν 63,4% και 
61% αντίστοιχα. Επίσης, η έκβαση της ΜΑΚ από HLA-
συμβατό συγγενή ήταν απολύτως συγκρίσιμη με τη 
έκβαση της ΜΑΚ από συμβατό (τυποποίηση υψηλής 
ανάλυσης) εθελοντή μη συγγενή δότη. Στη μελέτη 
αυτή, ενώ η συνολική θνητότητα που σχετίζεται με 
τη μεταμόσχευση (θΣΜ) ήταν 15%, στην ομάδα των 

την ανάλυση των πρωτοκόλλων από το Dana Farber 
Cancer Institute, και το St. Jude Children’s Research 
Hospital7,8. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά θέτουν σε 
αμφισβήτηση τη μέχρι τώρα πεποίθηση ότι οι έφηβοι 
αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου και έχουν κακή 
έκβαση, με την προϋπόθεση ότι αντιμετωπίζονται με 
παιδιατρικού τύπου πρωτόκολλα. 

Αλλογενής Μεταμόσχευση σε Εφήβους  
σε 1η ύφεση 

Οι έφηβοι ως ομάδα αποτελούν συνήθως το 5-8% 
των παιδιών με ΟΛΛ, με το 30% των εφήβων να 
ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου. η αλλογενής 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΛΛΟ-ΜΑΚ) 
με συμβατό συγγενή ή μη συγγενή δότη ενδείκνυται 
μόνο στούς εφήβους πολύ υψηλού κινδύνου και η 
ένδειξη μπαίνει ακριβώς με τα ίδια κριτήρια κινδύνου 
που ισχύουν για όλα τα παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης του 
ενός έτους. Σύμφωνα με τα κριτήρια των γερμανικών 
πρωτοκόλλων BFM οι παιδιατρικοί ασθενείς κατατάσ-
σονται σε 3 ομάδες ομάδες κινδύνου: 1) χαμηλού 2) 
ενδιάμεσου και 3) υψηλού κινδύνου. 

η κατάταξη των ασθενών στην ομάδα υψηλού 
κινδύνου μέχρι το 2000 γινόταν με τα κριτήρια της 
κακής απάντησης στη πρεδνιζόνη, τη μη επίτευξη 
ύφεσης την ημέρα 33, και με την παρουσία είτε της 
μετάθεσης t(9;22) είτε της t(4;11). η παρουσία ενός 
κριτηρίου ήταν αρκετή για να χαρακτηριστεί ο ασθε-
νής ως υψηλού κινδύνου.9 Στην δεκαετία του 2000 
πλήθος μελετών αξιολόγησαν την σημασία της ελά-
χιστης υπολειπόμενης νόσου (ΕυΝ). Στα πλαίσια του 
συνεργατικού πρωτοκόλλου AIEOP-BFM ALL έγινε 
συστηματική ανάλυση της προγνωστικής σημασίας 
της ΕυΝ. Συνολικά σε 3648 παιδιά με ΟΛΛ η ΕυΝ 
προσδιορίστηκε μοριακά με τη χρήση τουλάχιστον δύο 
ειδικών για τους βλάστες του ασθενούς δεικτών και με 
ευαισθησία την ανίχνευση 1 βλαστικού κυττάρου ανά-
μεσα σε 105 φυσιολογικά κύτταρα. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι η μέτρηση της ΕυΝ είναι ο ισχυρότερος 
προγνωστικός παράγοντας μειώνοντας κατά πολύ 

Πίνακας 1. Ομάδες κινδύνου σύμφωνα με τα παιδιατρικά πρωτόκολλα ALL-BFM 95 και AEIOP-BFM ALL 2000.

Ομάδα κινδύνου ALL-BFM 95 AIEOP-BFM ALL 2000
Χαμηλού κινδύνου Λευκά < 20000/μl και ηλικία 1-5 ετών ΕυΝ < 10-4 τις ημέρες 33 και 78

Ενδιάμεσου κινδύνου Λευκά ≥ 20000/μl ή ηλικία ≥ 6 ετών ΕυΝ θετική, αλλά την ημέρα 78 < 10-3

Υψηλού κινδύνου ΠΡΕΔΝ-ΚκΑ*, ή μη-Πυ& την ημ. 33 ή  
t(9;22) ή t(4;11)

ΕυΝ της ημ. 78 ≥ 10-3 ή ένα από τα κριτήρια 
του ALL-BFM 95 

*Κακή απάντηση στην πρεδνιζόνη ορίζεται η παρουσία > 1000 βλαστών/μl στο περιφερικό αίμα μετά από μία εβδομάδα μονο-
θεραπείας με πρεδνιζόνη
&Πλήρης ΄υφεση.
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εφήβων (n=24) έφτασε το 42%.12 Παρά το γεγονός ότι 
η ομάδα των εφήβων σε όλες τις μελέτες αποτελείται 
από μικρό αριθμό ασθενών, φαίνεται να παρουσιάζει 
υψηλή θνητότητα που σχετίζεται με τη μεταμόσχευση. 
Ως εκ τούτου η ένδειξη της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ για την ομάδα 
των εφήβων με ΟΛΛ σε πρώτη Πυ πρέπει να βασί-
ζεται σε αδιαμφισβήτητα κριτήρια υψηλού κινδύνου 
υποτροπής, όπως η μη επίτευξη ύφεσης μετά τη θε-
ραπεία εφόδου ή εμμένουσα σε επίπεδα > 10-3 ΕυΝ 
την ημέρα 78. Σε παιδιά και εφήβους με πολύ υψηλό 
κίνδυνο υποτροπής συνιστάται στην 1η Πυ ακόμα 
και η μεταμόσχευση με εναλλακτικούς δότες όπως η 
απλοταυτόσημη ΜΑΚ. Τα πρώτα αποτελέσματα από 
τέτοιου είδους ΑΛΛΟ-ΜΑΚ είναι ενθαρρυντικά όταν η 
μεταμόσχευση γίνεται σε πλήρη αιματολογική ύφεση 
με ΕυΝ < 10-3.13 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι 
ενδείξεις για τα διάφορα είδη ΑΛΛΟ-ΜΑΚ στα παιδιά 
και εφήβους σε πρώτη Πυ, όπως προβλέπει το διε-
θνές συνεργατικό πρωτόκολλο ALL SCT BFM 2007. 

Νεαροί ενήλικες
Σε αντίθεση με τις σημαντικές προόδους και τη 

βελτίωση της επιβίωσης στην παιδική ΟΛΛ, αντίστοι-
χη βελτίωση δεν έχει παρατηρηθεί στην ΟΛΛ των 
ενηλίκων. η διαφορά στην πρόγνωση οφείλεται σε 
παράγοντες που αφορούν την ίδια τη νόσο, αλλά και 
σε παράγοντες που αφορούν τη θεραπεία. Επίσης 

θεωρείται ότι τα παιδιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία 
χαρακτηρίζονται από εντατικοποίηση των χορηγού-
μενων φαρμάκων, είναι και αποτελεσματικότερα. Από 
αναδρομικές μελέτες έχει δειχθεί ότι έφηβοι και «πολύ 
νέοι ενήλικες» (15-25 ετών) παρουσιάζουν σημαντική 
βελτίωση στην επιβίωση όταν θεραπεύονται με παι-
διατρικά πρωτόκολλα, σε σύγκριση με αντίστοιχους 
ασθενείς που θεραπεύονται με πρωτόκολλα ενηλίκων.2 
Βεβαίως, πρέπει να τονισθεί ότι η εφαρμογή των 
παιδιατρικού τύπου πρωτοκόλλων σε νέους ενήλι-
κες συνοδεύεται από σημαντική τοξικότητα, απαιτεί 
υψηλού επιπέδου συνθήκες νοσηλείας και πρέπει 
να διενεργείται από κέντρα τα οποία διαθέτουν την 
αντίστοιχη εμπειρία. Από την ανασκόπηση της υφι-
στάμενης βιβλιογραφίας προκύπτει ότι τα παιδιατρικά 
πρωτόκολλα εφαρμόζονται σε πολύ νέους ασθενείς 
των οποίων η ηλικία δεν ξεπερνά συνήθως τα 25 
έτη. η δυνατότητα εφαρμογής εντατικοποιημένων 
παιδιατρικού τύπου πρωτοκόλλων σε νέους ενήλικες 
μέχρι της ηλικίας των 40 ετών αποτελεί αντικείμενο 
εν εξελίξει μελετών. 

Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενή συμβατό 
δότη σε νέους ενήλικες με Ph-αρνητική ΟΛΛ 

η ΑΛΛΟ-ΜΑΚ συνοδεύεται από ισχυρή αντιλευ-
χαιμική δράση αλλά και από σημαντική τοξικότητα. 
Λόγω των ανωτέρω, η μέχρι πρόσφατα επικρατού-
σα άποψη ήταν η ΑΛΛΟ-ΜΑΚ να συστήνεται: 1) Σε 
ασθενείς με ανθεκτική/ ή με υποτροπή ΟΛΛ, και 2) 
σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΟΛΛ σε 1η πλήρη 
ύφεση. Αντίθετα ο ρόλος της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε ασθενείς 
με ΟΛΛ σταθερού κινδύνου σε 1η πλήρη ύφεση είναι 
αμφιλεγόμενη. η ανάλυση των σύγχρονων δεδομέ-
νων επιβάλλει να σταθούμε κριτικά στην υπάρχουσα 
άποψη. Στο παρόν κείμενο, θα επιχειρηθεί σύντομη 
περιγραφή των νεότερων δεδομένων και των μελ-
λοντικών προοπτικών. η απόφαση για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ 
στην 1η πλήρη ύφεση λαμβάνεται συνήθως μετά την 
ολοκλήρωση της αγωγής εφόδου και αφού έχουν 
συνυπολογιστεί οι παράμετροι που καθορίζουν τον 
ασθενή ως «σταθερού» ή «υψηλού» κινδύνου. 14,15 Οι 
συνήθεις προγνωστικές παράμετροι περιγράφονται 
στον Πίνακα 3.

Ph-αρνητική οΛΛ σταθερού κινδύνου σε 1η πλήρη 
ύφεση

η σύγκριση της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ με τη συμβατική 
χημειοθεραπεία δύναται να γίνει μόνο μέσα από τη 
διενέργεια προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών. 
Στην περίπτωση της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ οι υπάρχουσες 

Πίνακας 2. Ενδείξεις ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε παιδιά και εφήβους με ΟΛΛ.

ΣΑΔ ΣΔ ΜΣΔ
Μη-ύφεση ημ.33 ή
ΠΡΔΝ-ΚκΑ και t (9;22) ή
EYN ημ. 78 ≥ 10-2 

Ναι Ναι Ναι

ΕυΝ ημ.78 ≥ 10-3 ή
ΠΡΔΝ-ΚκΑ και t (4;11)

Ναι Ναι Όχι

Χωρίς αποτελέσματα ΕυΝ
- ΠΡΔΝ-ΚκΑ και Προ-Β- ή Τ-ΟΛΛ
- ΠΡΔΝ-ΚκΑ και Μυελός ημ. 15 Μ3 
- ΠΡΔΝ-ΚκΑ και Αρ. Λευκών > 100000/μl
- ΠΡΔΝ-ΚΑ και t (9;22)

Ναι Ναι Όχι

Συντομεύσεις: ΠΡΔΝ-ΚκΑ = Κακή απάντηση στην πρεδνιζόνη 
που ορίζεται ως η παρουσία > 1000 βλαστών/μl στο περιφερικό 
αίμα μετά από μία εβδομάδα μονοθεραπείας με πρεδνιζόνη. 
ΠΡΔΝ-ΚΑ = Καλή απάντηση στην πρεδνιζόνη που ορίζεται ως 
η παρουσία < 1000 βλαστών/μl στο περιφερικό αίμα την ημ. 8. 
ΣΑΔ = Συγγενής αδελφός δότης, ΣΔ = συμβατός μη συγγενής 
εθελοντής δότης. ΜΣΔ = Μη συμβατός δότης. Μ3: Μυελός την 
ημέρα +15 με βλάστες > 25% 
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τυχαιοποιημένες μελέτες παρουσιάζουν την ιδιαιτε-
ρότητα της λεγόμενης «γενετικής» τυχαιοποίησης. Οι 
ασθενείς τυχαιοποιούνται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα 
ή όχι ιστοσυμβατού συγγενή δότη. Στις περισσότερες 
μελέτες όλοι οι ασθενείς με διαθέσιμο συγγενή δότη 
θεωρούνται υποψήφιοι για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ και στη στατι-
στική ανάλυση αποτελούν μέρος της ομάδας «ΔΟΤηΣ» 
ανεξάρτητα εάν υποβλήθηκαν σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ ή όχι. 
Αντίστοιχα, όλοι οι ασθενείς χωρίς διαθέσιμο συγγενή 
δότη θεωρούνται μη υποψήφιοι για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ και 
στη στατιστική ανάλυση αποτελούν μέρος της ομάδας 
«ΑΠΟυΣΙΑ ΔΟΤη». Ο τρόπος αυτής της ανάλυσης 
περιγράφεται με τον όρο «intension to treat». Στην 
ουσία η σύγκριση αφορά την ομάδα «ΔΟΤηΣ» με 
την ομάδα «ΑΠΟυΣΙΑ ΔΟΤη» και έτσι συγκρίνεται 
έμμεσα η δράση της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ με τη συμβατική 
χημειοθεραπεία. Αν και δεν αποτελεί αντικείμενο 
του παρόντος κειμένου, χρήσιμο είναι να γνωρίζει ο 
αναγνώστης ότι υπάρχει αρκετή συζήτηση σχετικά 
με το κατά πόσο υποεκτιμάται η αποτελεσματικότητα 
της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ με την συγκεκριμένη μεθοδολογία 
ανάλυσης. Οι αντίστοιχες μελέτες που αφορούν την 
ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε ασθενείς με ΟΛΛ σε 1η πλήρη ύφεση 
περιγράφονται εν συντομία: 

η συνεργατική μελέτη MRC UKALLXII/ECOG E2993 
περιέλαβε 1900 περίπου ασθενείς με ΟΛΛ ηλικίας από 
15 μέχρι 59 ετών. Όλοι οι ασθενείς με Ph-αρνητική ΟΛΛ 
ανεξαρτήτως κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν «γενετικά» 
ανάλογα με το αν έχουν ιστοσυμβατό συγγενή δότη. 
Όλοι οι ασθενείς με διαθέσιμο συγγενή δότη ήταν 
υποψήφιοι για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ μετά την ολοκλήρωση της 
εφόδου και ενός κύκλου θεραπείας σταθεροποίησης. 
Οι ασθενείς χωρίς συμβατό δότη τυχαιοποιήθηκαν να 

λάβουν συμβατική χημειοθεραπεία ή να υποβληθούν 
σε αυτόλογη μεταμόσχευση. Συνολικά 443 ασθενείς 
με Ph-αρνητική ΟΛΛ είχαν συμβατό δότη και ήταν 
υποψήφιοι για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ, ενώ 558 ασθενείς δεν 
είχαν συγγενή συμβατό δότη. η στατιστική ανάλυση 
έδειξε ότι στο σύνολο των ασθενών με Ph-αρνητική 
ΟΛΛ η ύπαρξη δότη συσχετίζονταν με σημαντικά με-
γαλύτερη ολική επιβίωση σε σχέση με την ομάδα των 
ασθενών χωρίς δότη, λόγω μικρότερης πιθανότητας 
υποτροπής της νόσου. Όταν η στατιστική ανάλυση 
έγινε ξεχωριστά στις υπό-ομάδες σταθερού και υψηλού 
κινδύνου διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Παραδόξως η 
βελτίωση στην ολική επιβίωση από την ύπαρξη δότη 
και κατά συνέπεια από την ΑΛΛΟ-ΜΑΚ ήταν στατιστικά 
σημαντική μόνο στην ομάδα σταθερού κινδύνου. Στην 
υπό-ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου η παρουσία 
δότη συνοδεύονταν από επιμήκυνση της ολικής επιβί-
ωσης η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική.16 

Σε αντίστοιχη Ολλανδική μελέτη, οι Cornelissen et 
al, κατέληξαν σε αντίστοιχα συμπεράσματα. η μελέτη 
περιέλαβε συνολικά 400 περίπου ασθενείς, οι οποίοι 
τυχαιοποιήθηκαν «γενετικά» με βάση τη διαθεσιμότητα 
ιστοσυμβατού συγγενή δότη. Ασθενείς με διαθέσιμο 
δότη ήταν υποψήφιοι για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ, ενώ ασθενείς 
χωρίς διαθέσιμο δότη ήταν υποψήφιοι για αυτόλογη 
μεταμόσχευση. η ομάδα με δότη παρουσίασε στατι-
στικά σημαντικά μεγαλύτερη επιβίωση σε σύγκριση 
με την ομάδα χωρίς δότη. η επιμήκυνση της ολικής 
επιβίωσης ήταν στατιστικά σημαντική σε όλες τις 
ομάδες κινδύνου. Σε συμφωνία με την προηγού-
μενη μελέτη η υπεροχή της «ύπαρξης δότη» ήταν 
σημαντικά μεγαλύτερη στην υπό-ομάδα ασθενών 
σταθερού κινδύνου.17 

Πίνακας 3. Προγνωστικοί παράγοντες σε ΟΛΛ ενηλίκων.

Παράμετρος Σταθερού Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου
ήλικία < 35 έτη ≥ 35 έτη

Αριθμός λευκών < 30.000/μl (Β-ΟΛΛ)
< 100.000/μl (Τ-ΟΛΛ) 

≥ 30.000/μl (Β-ΟΛΛ)
≥ 100.000/μl (Τ-ΟΛΛ)

Ανοσοφαινότυπος& Pro-B-cell
Cortical T-cell

Early T-cell 
Mature T-cell

Καρυότυπος – Ph+, t(9;22)*
Αναδιατάξεις του MLL
υποδιπλοειδία 
Σύνθετες βλάβες

Ταχύτητα επίτευξης ύφεσης Πλήρης αιματολογική ύφεση  
σε 4 εβδομάδες

Όχι πλήρης αιματολογική ύφεση  
σε 4 εβδομάδες

*η παρουσία του Ph-χρωμοσώματος χαρακτηρίζει τη νόσο ως «πολύ υψηλού κινδύνου». 
&Σύμφωνα με την ταξινόμηση EGIL15.
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Στη Γαλλική μελέτη LALA87, 257 ασθενείς τυχαι-
οποιήθηκαν «γενετικά». Σε αντίθεση με τις προηγού-
μενες μελέτες, η αποτελεσματικότητα της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ 
ήταν σημαντικότερη στην ομάδα ασθενών υψηλού 
κινδύνου.18 Τα μειονεκτήματα της Γαλλικής μελέτης 
σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι διενεργήθηκε 
σε παλαιότερο χρόνο και περιελάμβανε μικρότερο 
αριθμό ασθενών. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα 
προκύπτει ότι η εφαρμογή της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ δεν πρέπει 
να περιορίζεται μόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
με ΟΛΛ σε 1η πλήρη ύφεση. 

Αλλογενής μεταμόσχευση από εναλλακτικούς δότες

Οι ανωτέρω μελέτες αφορούν την ΑΛΛΟ-ΜΑΚ 
από συγγενή συμβατό δότη. Δεν υπάρχουν προο-
πτικές τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν 
απευθείας την ΑΛΛΟ-ΜΑΚ από εναλλακτικές πη-
γές μοσχεύματος με τη συμβατική χημειοθεραπεία 
σε ασθενείς με ΟΛΛ σε 1η πλήρη ύφεση. Όμως η 
απουσία διαθέσιμου συγγενούς ιστοσυμβατού δότη 
δεν θα πρέπει να αποτελεί αναστολή για διενέργεια 
ΑΛΛΟ-ΜΑΚ, λόγω των σημαντικών εξελίξεων στην 
ΑΛΛΟ-ΜΑΚ από εναλλακτικούς δότες. 
 1. Μεταμόσχευση από συμβατό μη συγγενή δότη. 

η ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε ΟΛΛ από μη συγγενή συμ-
βατό δότη θεωρείται πλέον συγκρίσιμη με την 
ΑΛΛΟ-ΜΑΚ από συμβατό συγγενή δότη.19 Την 
τελευταία δεκαετία η υιοθέτηση τεχνικών υψηλής 
ευκρίνειας στην HLA-τυποποίηση και η αναζήτη-
ση HLA-συμβατών δοτών σε επίπεδο αλληλίου 
είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της 
νόσου του μοσχεύματος κατά ξενιστή και κατ’ 
επέκταση της μεταμοσχευτικής νοσηρότητας και 
θνητότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα 
του NMDP, η μακρά επιβίωση μετά από ΑΛΛΟ-
ΜΑΚ με δότη συμβατό σε 8/8 αλλήλια (Α, B, C 
DRB1) είναι συγκρίσιμη με την επιβίωση μετά 
από ΑΛΛΟ-ΜΑΚ με δότη συμβατό αδελφό.20 Με 
την επέκταση και την υπάρχουσα διαθεσιμότητα 
δικτύων εθελοντών δοτών είναι πλέον εφικτή η 
περαιτέρω βελτίωση στο επίπεδο της συμβατό-
τητας με ανίχνευση συμβατών δοτών σε 10/10 
αλλήλια και με επιτρεπτές διαφορές (permissive 
mismatches) στα DPB1.21

 2. Μεταμόσχευση με ομφαλικό μόσχευμα και από 
απλοταυτόσημο συγγενή δότη. Πρόσφατη διε-
θνής συνεργατική μελέτη συνέκρινε αναδρομικά 
τα αποτελέσματα της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε ενήλικες με 
οξεία λευχαιμία. Συνολικά η μελέτη περιέλαβε 1525 
ασθενείς εκ των οποίων 165 έλαβαν ομφαλικό 
μόσχευμα (UCB) ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν είτε 

περιφερικά στελεχιαία κύτταρα (PBSC) είτε μυελικό 
μόσχευμα (BM) από μη συγγενή εθελοντή δότη. η 
επιβίωση χωρίς νόσο ήταν παρόμοια σε όλες τις 
ομάδες. Επίσης, η αποτελεσματικότητα της ΜΑΚ 
με απλοταυτόσημο συγγενή δότη σε ασθενείς 
με υψηλού κινδύνου ΟΛΛ σε πλήρη ύφεση είναι 
ικανοποιητική, με μακρά επιβίωση χωρίς νόσο 
35%. Τα διαθέσιμα δεδομένα συνηγορούν υπέρ 
της χρήσης εναλλακτικών πηγών μοσχεύματος, σε 
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ, 
όταν απουσιάζει άμεσα διαθέσιμος μη συγγενής 
συμβατός δότης.22,23 ΑΛΛΟ-ΜΑΚ από UCB ή 
απλοταυτόσημο δότη πρέπει να διενεργούνται 
μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα.

Προσδιορισμός της Ελλάχιστης Υπολειμματικής 
Νόσου

Ο προσδιορισμός της ΕυΝ σε ενήλικες ασθενείς 
με ΟΛΛ, έχει οδηγήσει σε πολύ σημαντικά συμπερά-
σματα και είναι πλέον απαραίτητο να ενσωματωθεί 
στα θεραπευτικά πρωτόκολλα. η ΕυΝ μπορεί να 
προσδιορισθεί με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής, 
αλλά και με μοριακές μεθόδους. Με τη χρήση της 
κυτταρομετρίας εκμεταλλευόμαστε την παρουσία 
ανοσοφαινοτυπικών διαταραχών στο λευχαιμικό κύτ-
ταρο που το καθιστούν διακριτό από τα φυσιολογικά 
αιματογόνια. η ευαισθησία της εκτίμησης ΕυΝ με 
κυτταρομετρία 4 χρωμάτων είναι 1 λευχαιμικό κύτταρο 
σε πληθυσμό 103 – 104 φυσιολογικών κυττάρων.24 
Επίσης, το λευχαιμικό κύτταρο, επειδή προέρχεται 
από τον ίδιο πρωτογενή κλώνο, παρουσιάζει κλωνικές 
αναδιατάξεις των γόνων των βαρειών αλύσεων ή/και 
των αλυσίδων του TCR υποδοχέα. Με την ανάλυση 
της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων (sequencing) 
στην διάγνωση είναι εφικτή η αποκωδικοποίηση των 
μεταβλητών περιοχών και η κατασκευή ειδικών για 
κάθε ασθενή κλωνοειδικών εκκινητών (clone-specific 
primers). Ακολούθως με τη χρήση ποσοτικής PCR 
είναι δυνατή η ανίχνευση ΕυΝ με ευαισθησία της 
τάξης 1 λευχαιμικού κυττάρου σε πληθυσμό 104 - 
105 φυσιολογικών κυττάρων.25 Τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου ξεφεύγουν 
των στόχων της συγγραφής του παρόντος. Οι δύο 
βασικές εφαρμογές του προσδιορισμού της ΕυΝ σε 
ενήλικες ασθενείς με ΟΛΛ είναι: 1) η εκτίμηση του 
βάθους της αρχικής ύφεσης μετά την ολοκλήρωση 
της θεραπείας εφόδου και 2) η συστηματική παρα-
κολούθηση της ΕυΝ μετά την επίτευξη της αρχικής 
ύφεσης, με σκοπό την πρόβλεψη της αιματολογικής 
υποτροπής και την έγκαιρη αντιμετώπιση. 
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Προσδιορισμός της ΕΥΝ στη φάση της αρχικής 
ύφεσης

Είναι σαφές από τις μελέτες σε παιδιά αλλά επι-
βεβαιώνεται και από μελέτες με ΟΛΛ ενηλίκων ότι η 
ΕυΝ μετά την επίτευξη της αιματολογικής ύφεσης 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 
κινδύνου. Πλήθος μελετών έχουν δείξει ότι η παρα-
μονή ανιχνεύσιμης ΕυΝ μετά τον 1ο μήνα θεραπείας 
συσχετίζεται με πολύ αυξημένο κίνδυνο υποτροπής 
της νόσου. η μεγαλύτερη μελέτη έχει πρόσφατα 
παρουσιαστεί από τη Γερμανική ομάδα μελέτης της 
ΟΛΛ και αφορά 434 ασθενείς σταθερού κινδύνου και 
146 ασθενείς υψηλού κινδύνου με Ph-αρνητική ΟΛΛ. 
Μοριακή ύφεση (Μυ) θεωρήθηκε η μη ανίχνευση 
μετρήσιμης ΕυΝ (με ευαισθησία > 1:104) και 70% 
των ασθενών επέτυχαν Μυ μετά την ολοκλήρωση 
και του 2ου κύκλου της θεραπείας εφόδου την ημέρα 
+70, ενώ το ποσοστό ανήλθε στο 75% μετά την ολο-
κλήρωση της 1ης θεραπείας εδραίωσης την εβδομάδα 
16. Ασθενείς σταθερού κινδύνου είχαν μεγαλύτερη 
πιθανότητα επίτευξης Μυ σε σύγκριση με ασθενείς 
υψηλού κινδύνου. Ασθενείς με πρώιμη επίτευξη Μυ   
παρουσιάζουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι σε 
ύφεση μετά από 5 έτη. Ο σημαντικότερος παράγο-
ντας κινδύνου διαπιστώθηκε ότι ήταν, η μη επίτευξη 
Μυ την εβδομάδα 16. η επίτευξη πρώιμης Μυ ήταν 
στατιστικά ισχυρότερος παράγοντας από τους προ-
θεραπευτικούς παράγοντες κινδύνου. Συγκεκριμένα, 
οι ασθενείς σταθερού κινδύνου με μοριακή αστοχία 
την εβδομάδα 16 είχαν μακρά επιβίωση χωρίς νόσο 
12%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για ασθενείς υψηλού 
κινδύνου ήταν μόνο 3% (αφορά σε ασθενείς που δεν 
έλαβαν θεραπεία με ΑΛΛΟ-ΜΑΚ).26 

η ερμηνεία των ανωτέρω δεδομένων θέτει σημα-
ντικά ερωτήματα: 
 1. η μη επίτευξη πρώιμης Μυ αποτελεί έναν νέο 

παράγοντα κινδύνου που θα προστεθεί στους 
υπόλοιπους; 

 2. Είναι δυνατόν η έγκαιρη διενέργεια ΑΛΛΟ-ΜΑΚ 
να βελτιώσει την πρόγνωση; 

 3. Είναι πιθανόν η επίτευξη Μυ να αποτελέσει τον 
κύριο παράγοντα που θα καθορίζει την επιλογή 
για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ ανεξάρτητα των υπολοίπων προ-
θεραπευτικών παραγόντων κινδύνου;
Στην προηγούμενα αναφερθείσα Γερμανική μελέτη 

GMALL 07/03 ασθενείς χωρίς πρώιμη επίτευξη Μυ 
θεωρήθηκαν υψηλού κινδύνου και περίπου το 50% 
εξ αυτών υποβλήθηκε σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ. Οι ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε 1η πλήρη ύφεση 
είχαν σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα χωρίς νόσο και 
μεγαλύτερη ολική επιβίωση.26 Στην Ισπανική μελέτη 

PETHEMA ALL-AR-03 οι ασθενείς υψηλού κινδύνου 
με πρώιμη αρνητικοποίηση της ΕυΝ επιλέχθηκαν να 
μην συνεχίσουν τη συμβατική χημειοθεραπεία και να 
μην υποβληθούν σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ. Αντίθετα, ασθενείς 
υψηλού κινδύνου με μη έγκαιρη υποχώρηση της 
ΕυΝ επιλέχθηκαν να υποβληθούν σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου με πρώιμη υποχώρηση της ΕυΝ 
μπορεί με ασφάλεια να μην γίνει ΑΛΛΟ-ΜΑΚ, απο-
δεικνύοντας έτσι την ισχυρή προγνωστική σημασία 
της ΕυΝ.27 

Προοπτική παρακολούθηση της ΕΥΝ μετά την επί-
τευξη της αρχικής ύφεσης

Τα δεδομένα των Γερμανικών μελετών έδειξαν ότι 
η επαναθετικοποίηση της ΕυΝ σε μετρήσιμα επίπεδα 
(ευαισθησία 1:104) οποιαδήποτε χρονική στιγμή στην 
διάρκεια της παρακολούθησης ακολουθείται από 
υποτροπή της νόσου. η θετικοποίηση της ΕυΝ συ-
σχετίζεται με υποτροπή στο 90% των περιπτώσεων σε 
μέσο χρονικό διάστημα 4 μηνών.28Αντίθετα ασθενείς με 
επαναλαμβανόμενα αρνητικές ΕυΝ έχουν πολύ μικρή 
πιθανότητα υποτροπής η οποία προσεγγίζει το 5%. 

Η διενέργεια ΑΛΛο-ΜΑΚ σε επαναθετικοποίηση 
ΕΥΝ βελτιώνει την πρόγνωση της νόσου; 

Τα αποτελέσματα της Γερμανικής μελέτης GMALL 
07/03 έδειξαν ότι η άμεση διενέργεια ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε 
μοριακή υποτροπή έχει σαν αποτέλεσμα την μακρά 
επιβίωση χωρίς νόσο στο 80% περίπου των ασθενών, 
ενώ αντίθετα το αντίστοιχο ποσοστό σε ασθενείς που 
δεν υποβάλλονται σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ είναι μόνο 5%.26 

Σχόλια σχετικά με την εφαρμογή προσδιορισμού 
ΕΥΝ στην κλινική πράξη

θα πρέπει να τονιστεί ότι ο προσδιορισμός της 
ΕυΝ με ευαίσθητες μεθόδους όπως κυτταρομετρία 
ή η χρήση κλωνοειδικών εκκινητών και ποσοτικής 
PCR δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την λήψη 
κλινικών αποφάσεων για ασθενείς εκτός κλινικών 
πρωτοκόλλων. Επίσης, τα χρονικά σημεία αναφοράς 
στα οποία η μη αρνητικοποίηση της ΕυΝ συσχετί-
ζεται με πτωχή πρόγνωση δεν είναι ίδια για όλα τα 
πρωτόκολλα. Επομένως, τα συμπεράσματα από τη 
Γερμανική μελέτη αφορούν μόνο τους ασθενείς που 
αντιμετωπίζονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα και 
υποβάλλονται σε έλεγχο της ΕυΝ στα αντίστοιχα 
εργαστήρια. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έφηβοι

Ένας πολύ μικρός αριθμός εφήβων, που αντιμε-
τωπίζονται με παιδιατρικά πρωτόκολλα, έχει ένδειξη 
για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ στην πρώτη πλήρη ύφεση. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί διάφορα κριτήρια κινδύνου υποτροπής 
για την αναγνώριση αυτών των ασθενών. Συνεκτιμώ-
ντας την αυξημένη θΣΜ στους εφήβους φαίνεται ότι η 
αποτυχία επίτευξης ύφεσης μετά τη θεραπεία εφόδου 
ή η ελάχιστη υπολειματική νόσος που επιμένει πέραν 
των 2 μηνών μετά την έναρξη της χημειοθεραπείας 
είναι οι δύο σημαντικότεροι παράμετροι που οδηγούν 
στην απόφαση για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ στην ΟΛΛ των εφήβων. 
η έκβαση της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ εξαρτάται από την ΕυΝ και 
γι’ αυτό πρέπει να διενεργείται κατά προτίμηση όταν 
η ΕυΝ είναι αρνητική ή < 10-3. 

Νεαροί ενήλικες 

η απόφαση για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ σε νεαρούς ενήλικες 
ασθενείς με Ph-αρνητική ΟΛΛ λαμβάνεται μετά την 
ολοκλήρωση της φάσης εφόδου και αφού έχουν 
ληφθεί υπόψη όλοι οι προγνωστικοί παράγοντες 
κινδύνου που περιγράφονται στον Πίνακα 3. η επι-
κρατούσα άποψη ήταν ασθενείς υψηλού κινδύνου να 
υποβάλλονται σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ, ενώ ασθενείς σταθερού 
κινδύνου να λαμβάνουν συμβατική χημειοθεραπεία. 
Τα νεώτερα δεδομένα κλονίζουν την επικρατούσα 
θέση διότι:
 1. η ΑΛΛΟ-ΜΑΚ φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελε-

σματική στην ομάδα ασθενών σταθερού κινδύνου 
και προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα επιβίωσης 
σε σχέση με την συμβατική χημειοθεραπεία.

 2. Οι εξελίξεις στην αναζήτηση δοτών με τυποποίηση 
υψηλής ευκρίνειας, η ανάπτυξη των μεταμοσχεύ-
σεων από ομφαλικά μοσχεύματα και από απλο-
ταυτόσημο δότη είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 
της μεταμοσχευτικής θνητότητας και ευρύτερη 
εφαρμογή της ΑΛΛΟ-ΜΑΚ. 

 3. Ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση της ΕυΝ 
αναδεικνύεται ο κυριότερος παράγοντας που κα-
θορίζει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και 
την μελλοντική υποτροπή. η στατιστική σημαντι-
κότητα της ΕυΝ φαίνεται να υπερτερεί των άλλων 
προ-θεραπευτικών προγνωστικών παραγόντων. η 
απόφαση για ΑΛΛΟ-ΜΑΚ ίσως να μην λαμβάνεται 
στην αρχή της θεραπείας, αλλά κατά την διάρκεια 
της, και όταν διαπιστωθεί μοριακή υποτροπή. 
Εν κατακλείδι, οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες ασθε-

νείς με ΟΛΛ πρέπει να θεραπεύονται αυστηρά στα 

πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων. Στα υπάρχοντα πρω-
τόκολλα πρέπει να ενσωματωθεί ο προσδιορισμός 
και η παρακολούθηση της ΕυΝ. Για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό της ΕυΝ πρέπει να ακολουθούνται 
προτυποποιημένα πρωτόκολλα και οι εξετάσεις να 
διενεργούνται σε κεντρικά εργαστήρια με μεγάλη 
εξειδίκευση.21 

Το ερώτημα «Ποιος Ασθενής;» πρέπει να υπο-
βληθεί σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ, θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από το ερώτημα «Πότε ένας Ασθενής στην πορεία 
της νόσου;» πρέπει να υποβληθεί σε ΑΛΛΟ-ΜΑΚ. 
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κυττάρων

ΕΙΣΑΓΩΓή
Για τους ασθενείς με Οξεία Μυελοβλαστική Λευ-

χαιμία (Acute Myeloblastic Leukemia, AML) ή Οξεία 
Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (Acute Lymphoblastic 
Leukemia, ALL), η παραμονή νόσου μετά από χορή-
γηση χημειοθεραπείας εφόδου, προδικάζει εξαιρετικά 
δυσμενή πρόγνωση. η χορήγηση μόνο συμβατικής 
θεραπείας διάσωσης έχει σαν αποτέλεσμα την επί-
τευξη ύφεσης σε λιγότερο από 15-20% των ασθενών 
και συνήθως είναι μικρής διάρκειας, ενώ για όσους η 
νόσος αποδειχθεί ανθεκτική και στη θεραπεία διάσω-
σης η διάμεση επιβίωση δεν ξεπερνά τους 6 μήνες και 
λιγότεροι από το 10% των ασθενών θα επιβιώσουν 
πέραν του έτους1-2. η αξιοποίηση ανοσολογικών 
θεραπευτικών μεθόδων όπως είναι η μεταμόσχευση 
αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (alloTx), που 
επιτελεί το θεραπευτικό της έργο στηριζόμενη κυρίως 
στους ανοσολογικούς μηχανισμούς του μοσχεύματος, 
αποτελεί εναλλακτική και σε μερικές περιπτώσεις τη 
μόνη θεραπευτική επιλογή για επιλεγμένους ασθενείς 
με ανθεκτική νόσο. Δυστυχώς στη συγκεκριμένη ομάδα 
ασθενών η επιτυχία της μεταμόσχευσης είναι περιο-
ρισμένη καθώς λιγότεροι από το 15% των ασθενών 
επιτυγχάνουν μακρά επιβίωση, λόγω της μεγάλης 
πιθανότητας υποτροπής αλλά και της αυξημένης 
τοξικότητας3,4. Είναι συνεπώς αναγκαίο να ενισχυθεί 
η θεραπευτική ισχύς της μεθόδου με διατήρηση της 
τοξικότητας σε αποδεκτά επίπεδα, ώστε περισσότε-
ροι ασθενείς με παρουσία νόσου κατά τη διενέργεια 
alloTx να τύχουν καλύτερης έκβασης.

Ο ρόλος του σχήματος προετοιμασίας
Τα περισσότερο εντατικοποιημένα σχήματα προ-

ετοιμασίας αν και μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο 
της επανεμφάνισης της νόσου συνδυάζονται με 
υψηλά ποσοστά τοξικότητας. Επιπλέον, λαμβά-
νοντας υπόψιν το μέσο όρο ηλικίας τον ασθενών 
κατά τη διάγνωση της λευχαιμικής νόσου, είναι 
αντιληπτό πως η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι 
απαγορευτική για την πλειοψηφία των ασθενών με 
προϊούσα νόσο. Σε διάφορες μελέτες η θνητότητα 
που δεν οφείλεται στη νόσο (non relapse mortality, 
NRM) ήταν >50% για ασθενείς ηλικίας άνω των 45 
ετών με προχωρημένη νόσο. H χρήση σχημάτων 
προετοιμασίας μειωμένης έντασης θα μπορούσε 
να αποτελέσει λύση στο πρόβλημα της τοξικότητας, 
ωστόσο η εφαρμογή τους σε προϊούσα νόσο συν-
δυάζεται με υψηλά ποσοστά υποτροπής, γεγονός 
που καθιστά τη μέθοδο αναποτελεσματική για την 
πλειοψηφία των ασθενών5.

Οι Schmid και συν.6 δημοσίευσαν μια ενδιαφέ-
ρουσα προσέγγιση της αξιοποίησης των σχημάτων 
μειωμένης έντασης. Σε 103 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 
52 ετών με ανθεκτική οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία 
χορηγήθηκε συμβατική χημειοθεραπεία διάσωσης 
διάρκειας 4 ημερών και στη συνέχεια, 4 μέρες αργό-
τερα, χορηγήθηκε σχήμα προετοιμασίας ελαττωμέ-
νης ισχύος. Ασθενείς που δεν εμφάνισαν νόσο του 
μοσχεύματος κατά του ξενιστή (graft vs.host disease, 
GvHD) μέχρι την 120 ημέρα έλαβαν προφυλακτική 
χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη (prophylactic do-
nor lymphocyte infusions, pDLIs). η 1-ετής θνητότητα 
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τικό ή μυελικό μόσχευμα αντίστοιχα (p=0.007), λόγω 
μικρότερης NRM και μικρότερης πιθανότητας επανεμ-
φάνισης νόσου9. Επίσης, στην περίπτωση διενέργειας 
allo-Τx από μη συγγενή συμβατό δότη, ασθενείς με 
νόσο υψηλού κινδύνου ωφελήθηκαν περισσότερο 
όταν έλαβαν αιματικό μόσχευμα10. Αντίθετα, σε άλλες 
πολυκεντρικές μελέτες, η πηγή του μοσχεύματος δεν 
επηρέασε την έκβαση της μεταμόσχευσης για οξεία 
λευχαιμία σε προϊούσα φάση νόσου11,12. Επιπλέον, 
στη μελέτη των Garderet και συν. ασθενείς με ALL 
που έλαβαν μυελικό μόσχευμα είχαν καλύτερη ολική 
επιβίωση και επιβίωση χωρίς νόσο (34% έναντι 24% 
και 32% έναντι 21% αντίστοιχα, p=0.04)12. 

Τροποποίηση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής
η χορήγηση ανοσοκαταστολής και ιδιαίτερα ο συν-

δυασμός αναστολέων καλσινευρίνης και μεθοτρεξάτης 
αποδεδειγμένα αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την 
πρόληψη της νόσου του μοσχεύματος κατά του ξενι-
στή. Ταυτόχρονα όμως, περιορίζοντας την δράση των 
Τ-λεμφοκυττάρων έναντι των κακοήθων κυττάρων (graft 
vs. leukemia effect, GvL) ευνοεί την επανεμφάνιση της 
λευχαιμικής νόσου. η μείωση της έντασης της ανοσοκα-
ταστολής, ιδιαίτερα στους ασθενείς που θα υποβληθούν 
σε μεταμόσχευση με παρουσία νόσου, θα μπορούσε 
να είναι λογική προσέγγιση για μείωση της υποτροπής 
καθώς επιτρέπει ισχυρότερη GvL δράση. Οι Bacigalupo 
και συν. δημοσίευσαν αποτελέσματα προοπτικής μελέ-
της 10-ετούς διάρκειας που αξιολόγησε το αποτέλεσμα 
χορήγησης χαμηλών δόσεων κυκλοσπορίνης (1mg/kg/
ημέρα) έναντι υψηλότερων δόσεων (3-5 mg/kg/ημέρα). 
Για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση με 
προϊούσα νόσο, ο κίνδυνος υποτροπής ήταν 43% 
για όσους έλαβαν χαμηλή δόση κυκλοσπορίνης και 
διατηρούσαν χαμηλά επίπεδα του φαρμάκου στον ορό 
τις 10 πρώτες ημέρες, έναντι 100% για όσους έλαβαν 
υψηλότερες δόσεις. Επιπλέον 36% των ασθενών της 
ομάδας χαμηλής δόσης πέτυχαν μακρά επιβίωση χωρίς 
νόσο, έναντι 0% της ομάδας που έλαβε υψηλότερες 
δόσεις κυκλοσπορίνης ενώ η NRM δεν ήταν στατιστι-
κώς σημαντική μεταξύ των δύο ομάδων (46% vs. 60%, 
p=0.6)13. Σε πιο πρόσφατη αναδρομική μελέτη της 
ομάδας του Seattle, αξιολογήθηκε η επίδραση της ανο-
σοκαταστολής σε 2.656 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
αλλογενή μεταμόσχευση για αιματολογικές κακοήθειες. 
Επί απουσίας GvHD η διακοπή της ανοσοκαταστολής 
νωρίς, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου 
πρώιμης υποτροπής (12-18 πρώτους μήνες από τη 
διενέργεια μεταμόσχευσης). Αντίθετα σε ασθενείς με 
παρουσία GvHD η διακοπή της ανοσοκαταστολής δεν 
επηρέασε την εμφάνιση υποτροπής14.

λόγω νόσου και η NRM ήταν 29% και 17% αντίστοιχα. 
η μακρά επιβίωση χωρίς νόσο και η ολική επιβίωση 
αναφέρθηκε 32% και 30%, ιδιαίτερα ενθαρρυντική 
λαμβανομένης υπόψιν της φάσης νόσου και της 
ηλικίας των ασθενών6.

Η προσθήκη μονοκλωνικών αντισωμάτων στα σχή-
ματα προετοιμασίας

Με βάση την εμπειρία της συνδυασμένης χο-
ρήγησης μονοκλωνικών αντισωμάτων με σχήματα 
προετοιμασίας για αντιμετώπιση λεμφωμάτων με 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, οι de Lima 
και συν. ενσωμάτωσαν το μονοκλωνικό αντίσωμα 
anti-CD33 σε σχήμα ελαττωμένης ισχύος, με στόχο 
την ενίσχυση του σχήματος χωρίς ταυτόχρονη αύξηση 
της τοξικότητας. Σε πολυκεντρική συγκριτική μελέτη, 
44 ασθενείς με AML και διάμεση ηλικία τα 53 έτη που 
δεν ήταν σε φάση ύφεσης υποβλήθηκαν σε μεταμό-
σχευση μετά χορήγηση fludarabine, melphalan και anti 
CD33 σε δόση 2 ή 4 mg/m2. Το ποσοστό επίτευξης 
πλήρους ύφεσης συνολικά ανήλθε στο 90%. Στους 
ασθενείς που έλαβαν την υψηλότερη δόση anti-CD33 
η 1-έτους NRM ήταν 38%, και σε όσους χορηγήθη-
κε η μικρότερη δόση 27%, ενώ δεν παρατηρήθηκε 
φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος. Όμως τελικά, 
τα αποτελέσματα της μακράς επιβίωσης δεν ήταν το 
ίδιο ενθαρρυντικά όσο τα αποτελέσματα επίτευξης 
ύφεσης, καθώς λιγότερο από το 25% των ασθενών 
επιβίωσε χωρίς νόσο πέραν των 5 ετών7.

ή επίδραση της πηγής του μοσχεύματος
Σε αρκετές μελέτες φάνηκε πως για ασθενείς σε 

προχωρημένη φάση νόσου η χορήγηση αιματικού 
μοσχεύματος, συνοδεύεται από καλύτερη έκβαση, 
τουλάχιστον όταν χρησιμοποιείται μυελοαφανιστικό 
σχήμα προετοιμασίας. Σε συνεργατική αναδρομική 
μελέτη του ΕΒΜΤ και IBMTR ασθενείς με AML ή ALL 
που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση για πέραν της 
1ης ύφεσης νόσο, πέτυχαν καλύτερη επιβίωση χωρίς 
νόσο εφόσον έλαβαν αιματικό μόσχευμα (77% έναντι 
57%, p=0.03) κυρίως λόγω χαμηλότερης NRM8. Σε 
παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και ερευνητές 
από το Πανεπιστήμιο του Freiburg που αξιολόγη-
σαν τα αποτελέσματα της έκβασης ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε alloTx για μυελικές κακοήθειες 
σε διάφορες φάσεις νόσου. Για ασθενείς με ενεργό 
λευχαιμική νόσο, η χορήγηση αιματικού μοσχεύματος 
αποδείχθηκε ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 
για καλύτερη έκβαση. η 10ετής επιβίωση χωρίς νόσο 
ήταν 50% έναντι 24% για ασθενείς που έλαβαν αιμα-
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Χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη
η χορήγηση DLIs αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο αντιμε-

τώπισης ή πρόληψης της υποτροπής μέσω ενίσχυσης 
των ανοσοθεραπευτικών μηχανισμών του μοσχεύματος. 
Συνήθως όμως συνοδεύεται από αυξημένη τοξικότητα 
κυρίως λόγω της επαγόμενης GvHD. H ομάδα του 
πανεπιστημίου του Πεκίνου με στόχο την μέγιστη 
αξιοποίηση της αντιλευχαιμικής δράσης των DLIs με 
παράλληλη ελαχιστοποίηση της τοξικότητας, πρότεινε 
τη χορήγηση pDLIs που συλλέχθηκαν μετά από κι-
νητοποίηση με αυξητικό παράγοντα κοκκιοκυττάρων 
(G-CSF), σε συνδυασμό με χορήγηση για σύντομο 
χρονικό διάστημα ανοσοκαταστολής. Σε πολυκεντρική 
μελέτη 123 ασθενών που έλαβαν κινητοποιημένο, μη 
κεκαθαρμένο από Τ-λεμφοκύτταρα μόσχευμα από 
πλήρως συμβατούς συγγενείς για αντιμετώπιση προχω-
ρημένης λευχαιμικής νόσου (114 είχαν παρουσία νόσου 
κατά την μεταμόσχευση), η προληπτική χορήγηση 
λεμφοκυττάρων με την προαναφερθείσα μέθοδο είχε 
σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της υποτροπής 
της νόσου, 46% έναντι 64% για όσους δεν έλαβαν 
λεμφοκύτταρα (p=0.02). H εμφάνιση GvHD μετά τη 
χορήγηση λεμφοκυττάρων ήταν 38% έναντι 18% για την 
ομάδα που δεν χορηγηθήκαν λεμφοκύτταρα (p=0.02) 
αλλά δεν συνδυάσθηκε με διαφορά στην NRM (20% 
και για τις δύο ομάδες). Κατά συνέπεια η επιβίωση 
χωρίς νόσο ήταν στατιστικά καλύτερη για την ομάδα 
που έλαβε λεμφοκύτταρα 29% vs. 9% (p=0.001)15. η 
ίδια ομάδα ανέλυσε αναδρομικά την επίδραση της προ-
φυλακτικής χορήγησης κινητοποιημένων με G-CSF σε 
συνδυασμό με χορήγηση ανοσοκαταστολής για μικρό 
χρονικό διάστημα, σε 88 ασθενείς (71% με προϊούσα 
νόσο) που έλαβαν μόσχευμα από απλοταυτόσημους 
ή με αντιγονική διαφορά δότες. η πιθανότητα υπο-
τροπής για ασθενείς που έλαβαν κύτταρα ήταν 36% 
ενώ στην ομάδα αναφοράς 55% (p=0.017). Αντίστοιχα 
ήταν και τα αποτελέσματα αναφορικά με την επιβίωση 
ελεύθερης νόσου (22% έναντι 11% p=0.003), ενώ η 
NRM ήταν συγκρίσιμη για τις δύο ομάδες 38% έναντι 
33% (p=0.95)16. 

Είναι αναγκαία προϋπόθεση η επίτευξη εμφύτευ-
σης και πλήρους αιμοποιητικής χίμαιρας για να 
ασκηθεί αντιλευχαιμική δράση; 

η παρατήρηση πως αντιλευχαιμική δράση μετά 
χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη μπορεί να εκφρα-
στεί και χωρίς την παρουσία πλήρους αιμοποιητικής 
χίμαιρας και εμφύτευσης, έχει αναφερθεί τα τελευταία 
χρόνια σε ανέκδοτες αλλά και δημοσιευμένες μελέτες. 
Οι Guo και συν. δημοσίευσαν αποτελέσματα μελέτης 
που διενεργήθηκε σε ασθενείς με AML ηλικίας >60 

ετών που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε μόνο 
χημειοθραπεία ή χημειοθεραπεία και στη συνέχεια 
λεμφοκύτταρα από απλοταυτόσημο δότη. η πιθα-
νότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης ήταν 80% για 
την ομάδα των ασθενών που έλαβε χημειοθεραπεία 
και λεμφοκύτταρα και 43% για όσους έλαβαν μόνο 
χημειοθεραπεία (p=0.03), ενώ αντίστοιχα η 2-ετής 
επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 40% και 10% αντίστοιχα 
(p=0.01)17. Σε παρόμοια μελέτη οι Colvin και συν. 
χορήγησαν σε ασθενείς με ανθεκτική λευχαιμική 
νόσο λεμφοκύτταρα από απλοταυτόσημο δότη σε 
προοδευτικά αυξανόμενες δόσεις μετά από χορήγηση 
μόνο ολόσωμης ακτινοβόλησης 100cGy. Στο 77% των 
ασθενών που έλαβαν δόση μεγαλύτερη από 1-2 x108/
kg λεμφοκυττάρων διαπιστώθηκε απάντηση. Ήταν 
αξιοσημείωτο πως στην πλειοψηφία των ασθενών η 
απάντηση δεν συνοδεύονταν από πλήρη αιμοποιητική 
χίμαιρα του τύπου του δότη. Επιπλέον οι συγγραφείς 
διαπίστωσαν πως στην άμεση περίοδο μετά την χο-
ρήγηση κυττάρων σε δόση ≥ 1x108/kg διαπιστώθηκε 
αντίδραση που την χαρακτήριζε πυρετός, και ποικιλία 
άλλων εκδηλώσεων όπως δερματικό ερύθημα, διάρ-
ροια, ηπατική διαταραχή, αναπνευστική διαταραχή 
και οιδήματα. Το σύνδρομο που έχει ομοιότητες με 
το σύνδρομο εμφύτευσης ονομάστηκε από τους 
ερευνητές “Απλοταυτόσημη-ανοσολογική καταιγίδα” 
και θεωρήθηκε πως μπορεί να αποτελεί μέρος της 
θεραπευτικής δράσης των λεμφοκυττάρων18. η ίδια 
ομάδα, στηριζόμενη στις παραπάνω παρατηρήσεις 
προτείνει ένα περισσότερο «αιρετικό» μοντέλο αντιμε-
τώπισης ανθεκτικών αιματολογικών κακοηθειών. Στα 
πλαίσια μελέτης, ασθενείς με ανθεκτικά αιματολογικά 
νοσήματα θα λάβουν μόνο λεμφοκύτταρα σε δόση 
1-2 x108/kg από απλοταυτόσημο δότη χωρίς να προ-
ηγηθεί άλλου είδους θεραπεία προετοιμασίας. Στόχος 
δεν θα είναι η εγκατάσταση του μοσχεύματος αλλά 
αντίθετα η απόρριψη του. Οι ερευνητές πιστεύουν 
πως ο καταρράκτης κυτταροκινών που θα προέλθει 
από την απόρριψη των απλοταυτόσημων λεμφοκυτ-
τάρων θα αναπτύξει ισχυρή αντιλευχαιμική δράση, 
αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την τοξικότητα 
της μεταμόσχευσης που προέρχεται από το σχήμα 
προετοιμασίας, την GvHD, λοιμώξεις κ.α19.

Άλλοι παράγοντες
Υπομεθυλιωτικοί παράγοντες-Azacitidine

H azacitidine εκτός από την απ’ ευθείας τοξική 
δράση που έχει επί των λευχαιμικών κυττάρων, επά-
γει επίσης τη έκφραση των HLA αντιγόνων αλλά και 
κάποιων ειδικών καρκινικών αντιγόνων (WT1, MACE-
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A3, κα), γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
ώστε να αυξηθεί η GvL δράση. Δεδομένου ότι σε 
ασθενείς με προϊούσα νόσο κατά τη μεταμόσχευση 
είναι δυνατή η επίτευξη ύφεσης, θα μπορούσε μετά 
τη διενέργεια της μεταμόσχευσης να αξιοποιηθεί 
η αντιλευχαιμική δράση της azacitidine. η ομάδα 
από το MD Anderson εκπόνησε μελέτη φάσης Ι, 
με ασθενείς που υποβλήθηκαν σε alloTx για AML ή 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και έλαβαν azacitidine 
στην πρώιμη μεταμοσχευτική περίοδο ως θεραπεία 
συντήρησης. η χορήγηση ήταν ασφαλής και χωρίς 
εμφάνιση μη αποδεκτής τοξικότητας. Για τους ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση σε φάση ύφεσης 
η διάμεση επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 27 μήνες, ενώ 
για αυτούς με προϊούσα νόσο η έκβαση ήταν πολύ 
δυσμενέστερη και δεν ξεπέρασε τους 12 μήνες20. 
Ωστόσο, το κατά πόσο η χορήγηση azazytidine μετά 
την μεταμόσχευση μειώνει ουσιαστικά τον κίνδυνο 
υποτροπής είναι ακόμα προς διερεύνηση και μένει να 
αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες, καθότι η azacytidine 
μπορεί μέσω της έκπτυξης των Treg που επιφέρει 
να μειώσει τελικά την GvL δράση. 

Η χορήγηση αναστολέων τυροσινικής κινάσης 

Για ασθενείς με Ph+ ALL, η παρουσία νόσου έστω 
και σε μοριακό επίπεδο αποτελεί εξαιρετικά δυσμενή 
παράγοντα για την έκβαση της μεταμόσχευσης. Οι 
αναστολείς της τυροσινικής κινάσης (tyrosine kinase 
inhibitors, TKIs) αποτελούν μέρος τόσο της αρχικής 
θεραπείας της νόσου αλλά και της αντιμετώπισης 
της υποτροπής. Ο ρόλος των TKIs πολύ λίγο έχει 
διερευνηθεί ως θεραπεία πρόληψης υποτροπής σε 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση με 
παρουσία νόσου. Οι Carpenter και συν. δημοσίευσαν 
τα αποτελέσματα μελέτης 15 ασθενών με Ph+ ALL 
που τους χορηγήθηκε imatinib ως προφυλακτική 
θεραπεία μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων. Οι 9/15 είχαν μοριακά ανιχνεύσιμη νόσο 
προ μεταμόσχευσης ενώ μετά τη μεταμόσχευση και τη 
χορήγηση imatinib οι 12/15 πέτυχαν μοριακή ύφεση. 
Αν και τα ποσοστά μακράς μοριακής ύφεσης είναι 
ιδιαίτερα υψηλά (80%) συγκρινόμενα με ιστορικές 
ομάδες αναφοράς, η μελέτη έχει τους περιορισμούς 
της μη τυχαιοποιημένης συγκριτικής μελέτης21. Σα-
φέστερη απάντηση για το ρόλο της προφυλακτικής 
χορήγησης imatinib προσπαθεί να δώσει η προοπτική 
τυχαιοποιημένη μελέτη των Chen και συν. με 82 ασθε-
νείς οι 60 εκ των οποίων είχαν μοριακά ανιχνεύσιμη 
νόσο. η προφυλακτική χορήγηση imatinib είχε σαν 
αποτέλεσμα την μείωση της υποτροπής σε ποσοστό 
10% έναντι 33% για τους ασθενείς που δεν έλαβαν 

imatinib. H 5-ετής επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 81% 
και 33% για τις ομάδες των ασθενών που έλαβαν ή 
όχι imatinib αντίστοιχα22.

Νεότερες ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
Στην πλειοψηφία των μελετών η αξιοποίηση των 

ανοσοθεραπευτικών μηχανισμών με τις “καθιερωμέ-
νες-συμβατικές” μεθόδους (μείωση ανοσοκαταστολής, 
χρήση μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικών 
σχημάτων, χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη), έχει 
περιορισμένη μόνο αποτελεσματικότητα και συνήθως 
συνοδεύεται από αυξημένη τοξικότητα. Εναλλακτική 
θεραπευτική προσέγγιση αποτελούν η ανοσοθεραπεία 
με Τ-λεμφοκύτταρα ή η χορήγηση εμβολίων.

Ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα έναντι καρκινικών  
αντιγόνων

Τα ειδικά καρκινικά αντιγόνα είναι λογικοί στόχοι 
της ανοσοθεραπείας. Δημιουργία λεμφοκυττάρων 
έναντι αντιγόνων που εκφράζονται κυρίως σε καρ-
κινικά κύτταρα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της προϊού-
σας λευχαιμικής νόσου χωρίς αυξημένη τοξικότητα. 
Το PRAME αντιγόνο υπερεκφράζεται σε πολλές 
αιματολογικές κακοήθειες. Ερευνητές από το Baylor 
College of Medicine δημιούργησαν ειδικές κυτταρικές 
σειρές χρησιμοποιώντας ως αντιγονοπαρουσιαστικά, 
ειδικά, τεχνητά κύτταρα (artificial presenting cells) 
έναντι του αντιγόνου PRAME. Τα δημιουργηθέντα 
ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα έδειξαν αξιοσημείωτη κυτ-
ταροτοξικότητα έναντι λευχαιμικών βλαστών αλλά 
και πρόδρομων μορφών βλαστικών κυττάρων που 
εξέφραζαν το αντιγόνο PRAME23. 

Με στόχο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 
Τ-λεμφοκυττάρων, η ίδια ομάδα δημιούργησε ειδικές 
κυτταρικές σειρές από υγιείς δότες τρίτου χώρου, 
που αποτελούνται από ειδικά Τ-κύτταρα για πέραν 
του ενός αντιγόνου που εκφράζονται τόσο σε κακο-
ήθειες της μυελικής όσο και της λεμφικής σειράς. Σε 
προκλινικές μελέτες, τα ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα ήταν 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά έναντι των αντιγόνων WT1, 
PR3, MAGE-A3, PRAME, human Neutrophil Elastase 
που επιλέχθηκαν για τη μυελική ή έναντι των WT1, 
Survinin, MAGE-A3 και PRAME που επιλέχθηκαν 
για τη λεμφική σειρά και μάλιστα επέδειξαν ικανή 
κυτταροτοξικότητα έναντι των κακοήθων κυττάρων και 
σε περιπτώσεις που υπήρχε μερική μόνο συμβατό-
τητα στα HLA-αντιγόνα δότη-λήπτη24,25. Με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα κλινικών 
μελετών.
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Γενετικά τροποποιημένα λεμφοκύτταρα με έκφραση 
χιμαιρικών Τ-υποδοχέων (Chimeric antigen  
receptors, CARs).

Γενετικά τροποποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα που εκ-
φράζουν υποδοχείς για αντιγόνα επιφανείας κακοήθων 
κυττάρων του αιμοποιητικού ιστού έχουν χορηγηθεί σε 
κλινικές μελέτες φάσης Ι/II, κυρίως για αντιμετώπιση 
ασθενών που έπασχαν από Β-κυτταρικής αρχής 
χρόνια κακοήθη αιματολογικά νοσήματα. Οι Crupp 
και συν. χορήγησαν Τ-λεμφοκύτταρα εφοδιασμένα 
με CD19-CAR σε 2 μικρούς ασθενείς ηλικίας 7 και 
10 ετών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, ανθεκτική 
σε πολλαπλές γραμμές χημειοθεραπείας. Και οι δύο 
ασθενείς έλαβαν τα αυτόλογα γενετικά τροποποιημένα 
κύτταρα με προϊούσα λευχαιμική νόσο. Ένα μήνα μετά 
την χορήγηση των κυττάρων διαπιστώθηκε ύφεση της 
νόσου με ταυτόχρονη έκπτυξη των τροποποιημένων 
κυττάρων. Στον ένα ασθενή η αιματολογική ύφεση 
συνοδεύτηκε με μοριακή ύφεση διάρκειας 9 μηνών 
τουλάχιστον26. η ομάδα του πανεπιστημίου του Μι-
λάνου δημιούργησε ΝΚ και Τ-ΝΚ κύτταρα γενετικά 
τροποποιημένα να εκφράζουν χιμαιρικό υποδοχέα 
έναντι του CD123 μορίου που εκφράζεται κυρίως σε 
κακοήθη κύτταρα της μυελικής σειράς. Σε προκλι-
νικές μελέτες τα ΝΚ/Τ-ΝK CAR-123 λεμφοκύτταρα 
επέδειξαν ειδικότητα στην καταστροφή λευχαιμικών 
κυττάρων, ενώ δεν επέδρασαν τοξικά σε κύτταρα 
που δεν εξέφραζαν το μόριο 12327.

Εμβόλια

η επαγωγή της ενεργητικής ανοσίας έναντι αιμα-
τολογικών κακοηθειών θα μπορούσε να αποφέρει 
μακράς διάρκειας επιβίωση χωρίς νόσο αξιοποιώντας 
τους ενδογενείς μηχανισμούς ανοσίας μετά από έκθεση 
σε λευχαιμικά αντιγόνα. Μια σειρά ειδικών λευχαιμικών 
αντιγόνων (WT1, PR1, PR3) αποδείχθηκαν ικανά να 
επάγουν ενεργητική ανοσία. Όπως στην περίπτωση 
χορήγησης DLIs ή ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων έτσι και 
στην περίπτωση της χορήγησης εμβολίων, το φορτίο 
της νόσου καθώς και η παρουσία ανοσορρυθμιστικών 
λεμφοκυττάρων (T-regulatory cells, Tregs) επηρεάζει 
αρνητικά την αποτελεσματικότητα τους. Από αυτή 
την άποψη, για ασθενείς με ανθεκτική στη θεραπεία 
προϊούσα λευχαιμική νόσο, αποδεκτή περίοδος χο-
ρήγησης εμβολίων θα μπορούσε να είναι η περίοδος 
μετά την μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών 
κυττάρων που και το φορτίο της νόσου θα έχει μειωθεί 
ή εξαλειφθεί και ο αριθμός των λεμφοκυττάρων είναι 
περιορισμένος. Ο αριθμός των κλινικών μελετών είναι 
περιορισμένος και αν σε κάποιες μελέτες φάσης Ι/ΙΙ 

τα αποτελέσματα κρίθηκαν ενθαρρυντικά, ωστόσο 
μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί η κλινική σημαντι-
κότητα της μεθόδου. Σε πολυκεντρική μελέτη φάσης 
Ι αξιολογήθηκε η χορήγηση εμβολίου με πεπτίδια 
έναντι των αντιγόνων WT1 και PR1, σε 8 ασθενείς 
με AML. Μετά από μία μόνο χορήγηση διαπιστώ-
θηκε στο σύνολο των ασθενών παρουσία ειδικών 
Τ-λεμφοκυττάρων και σύντομης διάρκειας μείωση 
του ποσοστού έκφρασης των μοριακών δεικτών της 
νόσου. Ωστόσο επανάληψη των χορηγήσεων της 
δόσης δεν συνοδεύτηκε με εμμένουσα ανοσολογική 
απόκριση και πριν να ολοκληρωθούν 6 δόσεις δεν 
ήταν δυνατή η ανίχνευση ειδικών CD8 κυττάρων 
έναντι των WT1 και PR1 αντιγόνων. Για τη σύντομη 
διάρκεια της ανοσολογικής απάντησης οι συγγραφείς 
ενοχοποίησαν και την παρουσία Τregs

28. Με στόχο να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα χορήγησαν το εμ-
βόλιο σε ασθενείς με ALL ή AML που υποβλήθηκαν 
αντίστοιχα σε αλλογενή ή αυτόλογη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων κατά την πρώιμη μετα-μετα-
μοσχευτική περίοδο που υπάρχει έκδηλη λεμφοπενία. 
Μετά από 6 μήνες διαπιστώθηκαν ειδικά CD8 κύτταρα 
σε 6/9 ασθενείς με ALL και 2/3 με AML, επιβεβαιώνο-
ντας πως η λεμφοπενία μετά από χορήγηση ακτινο/
χημειοθεραπείας επάγει την αποτελεσματικότητα 
της ανοσολογικής απόκρισης μετά από χορήγηση 
εμβολίων. Ωστόσο, στους ασθενείς που εντάχθηκαν 
στη μελέτη με προϊούσα φάση νόσου, καλύτερη ανο-
σολογική απάντηση δεν συνοδεύτηκε και με καλύτερη 
έκβαση αφού τελικά κατέληξαν όλοι 9-13 μήνες από 
τη χορήγηση του εμβολίου λόγω προόδου νόσου 29. 

Συνδυασμός εμβολίων και υιοθετούμενης  
ανοσοθεραπείας

Ο συνδυασμός ενεργητικής και υιοθετούμενης 
παθητικής ανοσίας θα μπορούσε να αυξήσει την δρα-
στικότητα της ανοσοθεραπείας έναντι της ανθεκτικής 
λευχαιμικής νόσου. Σε συγκριτική μελέτη φάσης ΙΙ, 
η ομάδα του πανεπιστήμιου J. Hopkins μελέτησε σε 
46 ασθενείς την αποτελεσματικότητα συγχορήγησης 
ειδικών αυτόλογων Τ-λεμφοκυττάρων και αυτόλογου 
μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων με περαιτέρω 
ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης με επανα-
λαμβανόμενες χορηγήσεις εμβολίου. Είκοσι οκτώ 
ασθενείς εμβολιάσθηκαν πριν την μεταμόσχευση και 
συλλέχθηκαν λεμφοκύτταρα που χορηγήθηκαν μαζί 
με το αυτόλογο μόσχευμα. Στη συνέχεια και ανά 3 
εβδομάδες έλαβαν 9 συνολικά δόσεις εμβολίου. Για 
το σύνολο των ασθενών η 3-ετής επιβίωση χωρίς 
νόσο ήταν 48% και η ολική επιβίωση 57% ενώ για 
τους ασθενείς που έλαβαν την συνδυασμένη ανοσοθε-
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ραπεία εμβολίου /λεμφοκυττάρων η 3-ετής επιβίωση 
χωρίς νόσο ήταν 61% και η ολική επιβίωση 74% 30

Για την περίπτωση αλλογενούς μεταμόσχευσης 
ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Stanford προτεί-
νουν την in vivo αξιοποίηση του υγιούς ανοσολογικού 
συστήματος του δότη για τη συνδυασμένη θεραπεία 
εμβολίου και ειδικών Τ- λεμφοκυττάρων. Για την 
παραγωγή ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων προηγείται εμ-
βολιασμός του δότη, ακολουθεί συλλογή των ειδικών 
Τ-λεμφοκυττάρων και χορήγηση τους στον συμβατό 
ασθενή μετά από χορήγηση ανοσοκαταστολής και 
στη συνέχεια, για την ενίσχυση και διατήρηση της 
ανοσολογικής απόκρισης, ακολουθούν επαναλαμ-
βανόμενοι εμβολιασμοί του ασθενούς. Τη μέθοδο 
την ονόμασαν “ανοσομεταμόσχευση” και σε προκλι-
νικό μοντέλο διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα31. Μελέτες που θα αξιολογήσουν την 
κλινική αποτελεσματικότητα της είναι ήδη σε εξέλιξη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
η μακρόχρονη εμπειρία της αιματολογικής κοινότη-

τας από την αντιμετώπιση της ανθεκτικής λευχαιμικής 
νόσου έχει δείξει πως η εντατικοποίηση της χημειοθε-
ραπείας δεν είναι αποτελεσματική και συνήθως αυξάνει 
την τοξικότητα σε μη αποδεκτά επίπεδα. η ενίσχυση 
της ανοσοθεραπείας φαίνεται πως είναι ασφαλέστερος 
και ίσως ο πιο αποτελεσματικός δρόμος ώστε να οδη-
γηθούν οι ασθενείς με προϊούσα λευχαιμική νόσο στην 
ίαση. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι 
τόσο με την παραγωγή ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων 
έναντι ειδικών αντιγόνων και αντιγόνων επιφανείας 
των λευχαιμικών κυττάρων όσο και με τη δημιουργία 
εμβολίων. Εξακολουθεί όμως να παραμένει επιτακτική 
η ανάγκη βελτίωσης των ανοσοθεραπευτικών μεθόδων 
για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής λευχαιμικής νόσου 
και την πρόληψη της υποτροπής της. 
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Recently published reports support the novel 
approach of treating cancer with patient derived 
T cells genetically modified to express artificial T 
cell receptors, termed chimeric antigen receptors 
(CARs), targeted to tumor associated antigens. To 
this end, initial clinical trial outcomes of patients with 
B cell malignancies treated with autologous T cells 
genetically modified to express a CAR specific to the 
CD19 antigen, expressed on most B cell malignancies, 
demonstrate that this approach may ultimately prove 
to be a promising therapeutic intervention which will 

potentially dramatically alter the standard of care in 
these malignancies. However, collectively, the currently 
published clinical trial data regarding CD19 targeted 
T cells present a multitude of variables which may 
markedly influence the clinical trial outcomes and 
influence the optimal design of future clinical trials. 
Furthermore, promising additional T cell genetic 
modifications based on pre-clinical studies to enhance 
the efficacy of this CAR modified T cell therapy in 
second generation clinical trials will be discussed.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
η ΧΛΛ είναι πιο συχνή χρόνια λευχαιμία στις δυ-

τικές χώρες και στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, με 
διάμεση ηλικία στη διάγνωση τα 72 έτη1. H XΛΛ είναι 
μία κακοήθεια των Β λεμφοκυττάρων που ανιχνεύεται 
συνήθως τυχαία ως περιφερική λεμφοκυττάρωση. 
Ακολουθεί μία ετερογενή και ποικίλλουσα πορεία, η 
οποία κυμαίνεται από μία ήπια μέχρι μία ιδιαίτερα επι-
θετική και ανθεκτική στη χημειοθεραπεία νόσο. Μέχρι 
σήμερα έχει γίνει σημαντική πρόοδος στη θεραπεία 
της ΧΛΛ, η οποία συνίσταται στην ανακάλυψη νέων 
ισχυρών προγνωστικών παραγόντων και πολλών 
ιδιαίτερα αποτελεσματικών ανοσοχημειοθεραπευτικών 
συνδυασμών που έχουν καλά αποτελέσματα αναφο-
ρικά με το ελεύθερο νόσου διάστημα (Progression 
Free Survival-PFS) και την ολική επιβίωση (Overall 
Survival-OS).

Καθιερωμένες θεραπευτικές στρατηγικές
η χρήση του Rituximab ως θεραπευτική επιλογή 

και μάλιστα πρώτης γραμμής σε ασθενείς με ΧΛΛ, 
καθυστέρησε αρκετά να εφαρμοστεί. η αιτία είναι 
ότι στις αρχικές μελέτες το Rituximab δοκιμάστηκε 
ως μονοθεραπεία και τα αποτελέσματα ήταν απο-
γοητευτικά (PR περίπου 12%)2. Οι χειρότερες αυτές 
ανταποκρίσεις σε σχέση με τα λεμφώματα, μπορεί 
να οφείλονται στην χαμηλή έκφραση του CD20 στα 
κύτταρα της ΧΛΛ, στο διαφορετικό ενδογενή ανοσο-
λογικό τρόπο δράσης του Rituximab, στα διαφορετικά 
φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά του μονοκλωνικού 
στους ασθενείς με ΧΛΛ2,3. Δύο μελέτες4,5 στις οποίες 
το Rituximab χρησιμοποιήθηκε είτε σε διπλές ή τρι-
πλές εβδομαδιαίες χορηγήσεις, είτε σε μεγαλύτερη 

δόση (2250mg/m2) σε προθεραπευμένους ασθενείς 
με ΧΛΛ, έδωσαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και 
αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τις μελλοντικές μελέτες, 
στις οποίες το Rituximab χρησιμοποιήθηκε ως μονοθε-
ραπεία ή σε συνδυασμούς σε μη προθεραπευμένους 
ασθενείς με ΧΛΛ.

Σήμερα είναι κοινή παραδοχή ότι η ηλικία και κυρίως 
η βιολογική ηλικία των ασθενών με ΧΛΛ, αποτελεί τον 
βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τη θεραπεία που 
θα λάβει ο ασθενής μας. Για τους ικανούς βιολογικά 
ασθενείς βάσει των γνωστών παραμέτρων (κατάσταση 
ικανότητας-Eastern Cooperative Oncology Group-
ECOG, Cumulative Rating Illness Scale Score-CIRS 
κτλ) ο συνδυασμός χημειοθεραπείας με fludarabine 
(F) και cyclophosphamide (C) και ανοσοθεραπείας 
με ένα αντι-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα όπως το 
Rituximab (το γνωστό μας FCR) πρέπει να αποτελεί 
τον συνδυασμό πρώτης γραμμής θεραπείας. Από 
τα δεδομένα που αρχικά ανακοινώθηκαν από το MD 
Anderson Cancer Center φαίνεται ότι αυτός ο εντατικο-
ποιημένος συνδυασμός είναι αποτελεσματικότερος από 
τη χημειοθεραπεία με FC μόνο6. Μία τυχαιοποιημένη 
μελέτη από τη Γερμανική ομάδα (GCLLSG) έδειξε 
ότι 90% των ασθενών με μη προθεραπευμένη ΧΛΛ 
ανταποκρίθηκαν στον συνδυασμό με FCR και 44% 
επέτυχαν πλήρη ύφεση (Complete Remission-CR)7. 
H διάρκεια της ύφεσης με το FCR ήταν μεγαλύτερη, 
καθώς το PFS ήταν 51.8 μήνες έναντι 32.8 με το 
FC. Διαφορές υπήρχαν επίσης και στην ΟS, με μία 
σημαντική διαφορά υπέρ του FCR στα 3 έτη (87% 
έναντι 83%, p=0.012%). Βάσει αυτών των δεδομέ-
νων αποτελεσματικότητας το FCR έγινε η θεραπεία 
εκλογής σε ικανούς βιολογικά μη προθεραπευμένους 
ασθενείς με ΧΛΛ. Το σχήμα FCR όμως χαρακτηρίζεται 
από αυξημένα ποσοστά τοξικότητας. Στη μελέτη της 
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GCLLSG που αναφέρθηκε, 35% των ασθενών που 
έλαβαν FCR, εμφάνισαν βαθμού 3 και 4 ουδετεροπενία 
και 25% ανάπτυξαν σοβαρές λοιμώξεις. 

Έχοντας υπόψη το δεδομένο ότι η μέση ηλικία 
των ασθενών με ΧΛΛ στη διάγνωση είναι τα 72 έτη 
και ότι οι περισσότεροι εμφανίζουν κάποια μορφή 
συννοσηρότητας, κατανοούμε ότι η πλειονότητα των 
ασθενών με ΧΛΛ χρειάζονται μία λιγότερο τοξική μορφή 
θεραπείας. η chlorambucil αποτελεί από παλιά πρώτη 
επιλογή για λιγότερο ικανούς βιολογικά ασθενείς με 
ΧΛΛ. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη που συνέκρινε τη 
χρήση της Fludarabine με τη chlorambucil, φάνηκε ότι 
η τελευταία αποτελεί καλή εναλλακτική λύση, γιατί αν 
και η συνολική ανταπόκριση (Overall Response Rate-
ORR) ήταν στατιστικά καλύτερη με την Fludarabine, 
το PFS (19 vs 18 μήνες p=0.7) και η OS (46 vs 64 
μήνες, p=0.17) δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφο-
ρά8, ενώ γενικά τα ποσοστά τοξικότητας ήταν πολύ 
υψηλότερα στο σκέλος της Fludarabine. Στη μελέτη 
φάσης II UKCLL2008, η chlorambucil συνδυάστηκε 
με το rituximab και ο συνδυασμός είχε καλύτερα απο-
τελέσματα σε σχέση με τα ιστορικά κοντρόλ, αναφο-
ρικά με την ORR (80% vs 60% στη μελέτη CLL4 που 
μελέτησε τον συνδυασμό FC) και το PFS 23.9 μήνες 
(vs 18 μήνες στη CLL4)9. Μία ανάλογη εργασία από 
την ιταλική ομάδα (ML21445) μελέτησε το συνδυασμό 
Rituximab + Chlorambucil ακολουθούμενο από συ-
ντήρηση με Rituximab, έναντι μόνο παρακολούθησης. 
η ORR ήταν 81.2% και η CR 16.5% για το τμήμα της 
θεραπείας εφόδου10. Στο τελευταίο ASCO meeting 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της τυχαιοποιη-
μένης φάσης 3 μελέτης, ΒΟ21004, η οποία συγκρίνει 
την αποτελεσματικότητα του chlorambucil, έναντι του 
συνδυασμού chlorambucil με οbinutuzumab (GA101) 
ή chlorambucil με rituximab σε ασθενείς με Β-ΧΛΛ που 
δεν είναι κατάλληλοι για εντατικοποιημένα σχήματα 
λόγω συννοσηρότητας. η ORR ήταν 30.2%, 75.5% και 
65.9% αντίστοιχα, ενώ το PFS ήταν 10.9, 23 και 15.7 
μήνες αντίστοιχα.11. Συμπερασματικά, ο συνδυασμός 
Rituximab με chlorambucil είναι ένας αποτελεσματικός 
και ασφαλής συνδυασμός, για λιγότερο βιολογικά 
ικανούς μη προθεραπευμένους ασθενείς με ΧΛΛ.

Μια ομάδα επίσης ασθενών, ανεξάρτητα από τη 
βιολογική τους ηλικία, φαίνεται ότι δεν βοηθούνται 
ούτε από την chlorambucil, ούτε από τον συνδυασμό 
FCR, ούτε από τους συνδυασμούς της Bendamustine 
όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια. η ομάδα αυτή 
φέρει την διαταραχή στο μόριο ΤP53, είτε αυτή πρό-
κειται για έλλειψη του γενετικού τόπου 17p (del17p), 
είτε για μεταλλάξεις του γονιδίου p53. Οι ασθενείς 
αυτοί έχουν μία πολύ μικρή αύξηση στην OS με το 
FCR (3ετης επιβίωση 38.1% στο FCR, έναντι 36.5% 

στο FC)7. Προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα 
της συγκεκριμένης βλάβης, διάφορες θεραπευτικές 
στρατηγικές που στηρίζονται σε συνδυασμούς του 
αντι-CD52 μονοκλωνικού αντισώματος alemtuzumab 
έχουν μελετηθεί. 

Το Alemtuzumab (Campath-1H) είναι ένα ανασυν-
δυασμένο ανθρωποποιημένο ΙgG1 μονοκλωνικό αντί-
σωμα που αναγνωρίζει το κυτταρικό αντιγόνο CD52, 
το οποίο εκφράζεται σε όλα τα Β και Τ λεμφοκύτταρα, 
σε όλα τα στάδια διαφοροποίησης (εκτός των πλασμα-
τοκυττάρων), όπως επίσης στα πολυμορφοπύρηνα, 
τα μονοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα ηωσινόφιλα, τα 
ΝΚ κύτταρα και τα δενδριτικά κύτταρα12. Επίσης 
εκφράζεται σε μία πληθώρα νεοπλασματικών κυτ-
τάρων, όπως τα κύτταρα της Τ προλεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας, τα κύτταρα της ΧΛΛ, της λευχαιμίας εκ 
τριχωτών κυττάρων, των Non Hodgkin λεμφωμάτων 
και της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας13. Το alem-
tuzumab λειτουργεί μέσω ανοσολογικών μηχανισμών, 
όπως η CDC (Cell Dependent Cytotoxicity) και/ή 
ADCC (Andibody Depentent Cell Cytotoxicity) με τη 
χρήση του Fc τμήματος της IgG14. Σε αντίθεση με το 
Rituximab, το alemtuzumab φαίνεται ότι επάγει τον 
κυτταρικό θάνατο μέσω μηχανισμών ανεξάρτητων 
από την κατάσταση του ΤΡ53 και την ενεργοποίηση 
των κασπασών15. Πολλές κλινικές μελέτες έχουν 
δείξει στο παρελθόν ότι το alemtuzumab ως μονο-
θεραπεία είναι αποτελεσματικό στην υποομάδα των 
ασθενών με υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά όπως 
το del17p, γεγονός που αποδεικνύει τον μοναδικό 
τρόπο δράσης του16.

Πιο πρόσφατα, μία ομάδα από το ηνωμένο Bασί-
λειο δοκίμασε τον συνδυασμό alemtuzumab και υψη-
λών δόσεων κορτικοστεροειδών (μεθυλπρεδνιζολόνη) 
και παρουσίασε υψηλά ποσοστά ανταποκρίσεων σε 
ασθενείς με ΧΛΛ και βλάβες του TP53. Δυστυχώς 
όμως, όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν ευκαιριακές 
λοιμώξεις, γεγονός που απέτρεψε την αγγλική αυτή 
ομάδα να σχεδιάσει ανάλογες μελλοντικές μελέτες με 
το alemtuzumab17. Στο ASH meeting του 2011 παρου-
σιάστηκαν τα αποτελέσματα μίας ανάλογης μελέτης 
της GCLLSG, δηλαδή ο συνδυασμός alemtuzumab+ 
dexamethasone σε μη προθεραπευμένους ασθενείς 
με ΧΛΛ και βλάβη του ΤΡ53. η ORR ήταν 98% και η 
CR 24%, ενώ το PFS μόνο 18 μήνες, που εξακολουθεί 
να παραμένει απογοητευτικό18. Στο ίδιο ΑSH meeting 
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του συνδυασμού 
Fludarabine-Cyclophosphamide-Alemtuzumab (FCA) 
σε μη προθεραπευμένους ασθενείς με ΧΛΛ, από την 
ομάδα ηΟVON (ηOVON68-CLL study). Στην μελέτη 
αυτή συμπεριλαμβάνονταν και ασθενείς με βλάβη στο 
TP53. η ΟRR ήταν 71% και τo PFS ήταν 37 μήνες, 
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αλλά το διάστημα αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, 
καθώς στον υπολογισμό του συμπεριλαμβάνονταν 
και ασθενείς χωρίς βλάβη στο ΤΡ5319. Και εδώ οι 
ευκαιριακές λοιμώξεις ήταν πολύ περισσότερες στους 
ασθενείς που έλαβαν FCA, έναντι αυτών που έλαβαν 
FC. Στο πρόσφατο ΧV iwCLL meeting στην Κολωνία 
παρουσιάστηκαν από την συγκεκριμένη ομάδα τα 
ανανεωμένα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης, 
χωρίς ουσιαστικές διαφορές.

To alemtuzumab εδώ και μερικούς μήνες έχει 
αποσυρθεί από την αγορά, από την κατασκευάστρια 
εταιρεία, βάσει ενός επιχειρησιακού προγράμματός 
της για την κλινική ανάπτυξή του σε άλλες ενδείξεις. 

Κατανοούμε λοιπόν, πως με την καθιερωμένη 
θεραπεία η ΧΛΛ παραμένει μία ανίατη ασθένεια, 
καθώς οι ασθενείς εμφανίζουν με την πάροδο του 
χρόνου προχωρημένη νόσο, η οποία ακολουθείται 
από μικρή ολική επιβίωση, ύστερα από τη χρήση 
πολλαπλών θεραπευτικών σχημάτων, ή λόγω της 
ανάπτυξης χημειοανθεκτικότητας20. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει άμεση ανάγκη για την ανεύρεση πιο εξειδι-
κευμένων θεραπειών που στοχεύουν συγκεκριμένες 
κυτταρικές οδούς των Β λεμφοκυττάρων, οι οποίες 
εμπλέκονται στην ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό 
και την επιβίωση τους και διαδραματίζουν καίριο ρόλο 
στην παθογένεια της ΧΛΛ. 

Στη συνέχεια της παρούσας ανασκόπησης θα γίνει 
αναφορά στα νεότερα φάρμακα που δοκιμάζονται 
στη θεραπεία της ΧΛΛ και για τα οποία είτε υπάρχει 
εμπορική έγκριση, είτε βρίσκονται στη διαδικασία των 
κλινικών μελετών, αλλά τα μέχρι τώρα αποτελέσμα-
τα της χρήσης τους είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά 
(πίνακας 1.)

Bendamustine
H Bendamustine είναι ένας νεότερος αλκυλιούντας 

παράγοντας με πολλαπλούς μηχανισμούς δράσης, 
διαφορετικούς από τους υπολοίπους μέχρι τώρα 
γνωστούς.

Oι μοναδικοί αυτοί μηχανισμοί είναι οι κάτωθι:
α) η εξαρτώμενη από το p53 ενεργοποίηση της 

απόπτωσης μετά από καταστροφή του DNA 

β) η αναστολή των σημείων ελέγχου της μίτωσης 
και

γ) η επαγωγή καταστροφής της μίτωσης.
υπάρχει επιπλέον η υπόθεση ότι η παρουσία του 

ημιδαζολικού δακτυλίου στην ομάδα της αζωτούχου 
μουστάρδας, επηρεάζει τον τρόπο που η Bendamus-
tine αλληλοεπιδρά με το DNA και/ή της προσδίδει 
ιδιότητες αντιμεταβολίτη.

η Bendamustine ως μονοθεραπεία ή σε συνδυα-
σμό με άλλους παράγοντες έχει δείξει αποτελεσμα-
τικότητα στα χαμηλής κακοήθειας Β- Non Hodgkin 
λεμφώματα, συμπεριλαμβανομένης της ΧΛΛ. Σε μία 
τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη σε 300 ασθενείς 
με μη προθεραπευμένη ΧΛΛ, η Bendamustine σε 
σύγκριση με τη chlorambucil έδειξε μεγαλύτερα πο-
σοστά συνολικής ανταπόκρισης (Οverall Response 
Rate-ORR): 59% έναντι 26% (p<0.0001). Στατιστικά 
σημαντικά μεγαλύτερο ήταν και το PFS (17,6 έναντι 
5,7 μήνες)21.

Επιπλέον η ανάλυση αναδρομικών μελετών έδειξε 
ότι η θεραπεία με τον συνδυασμό Bendamustine και 
Rituximab είναι πολύ καλά ανεκτή, τόσο σε μη προθε-
ραπευμένους όσο και σε ισχυρά προθεραπευμένους 
ασθενείς (πίνακας 2).

Σε μία φάσης ΙΙ μελέτη με τη χρήση του συνδυ-
ασμού της Bendamustine και Rituximab (BR) σε μη 
επιλεγμένους και μη προθεραπευμένους ασθενείς 
με ΧΛΛ, φάνηκε ότι ο συνδυασμός είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός (91% ORR) και ασφαλής22. Βάσει 
των πολύ ενθαρρυντικών αυτών αποτελεσμάτων η 
GCLLSG σχεδίασε την CLL10 φάσης ΙΙΙ μελέτη, η 
οποία συγκρίνει απευθείας τον συνδυασμό FCR με τον 
συνδυασμό ΒR, σε μη προθεραπευμένους ασθενείς 
με ΧΛΛ, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται. 

Στο τελευταίο επίσης ASH meeting (2012) εκτι-
μήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του 
συνδυασμού της Bendamustine με το Alemtuzumab 
(ΒΕΝ-CAM) σε ασθενείς με ανθεκτική ή σε υποτροπή 
ΧΛΛ. H μέγιστη ανεκτή δόση της Bendamustine ύστε-
ρα από 4 κύκλους θεραπείας ήταν 70 mg/m2, η ORR 
ήταν 70% (26% CR, 44% PR) (ASH Annual Meeting 
Abstracts. 2012. Abstract 2898). Aνάλογα ήταν τα απο-
τελέσματα και από τη φάσης Ι/ΙΙ μελέτη του συνδυασμού 

Πίνακας 1. Νεότερες θεραπείες στη ΧΛΛ

Νεότεροι Αλκυλιούντες Παράγοντες Bendamustine

Μονοκλωνικά Αντισώματα Οfatumumab, Obinotuzumab

Mικρά Μόρια Αναστολείς Τυροσινικής Κινάσης Ιbrutinib, Idelasilib

Aναστολείς bcl-2 Navitoclax
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Fludarabine- Bendamustine-Ritximab (BFR) (ASH 
Annual Meeting Abstracts. 2012. Abstract 437). Στον 
πίνακα 2 αναφέρονται διάφορες κλινικές μελέτες των 
συνδυασμών της Bendamustine σε ασθενείς με ΧΛΛ.

Ofatumumab
Το ofatumumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μο-

νοκλωνικό αντίσωμα της IgG1k, υποτάξης, που έχει 
ως στόχο τον επίτοπο CD20, με τον οποίο εμφανίζει 
αυξημένη συγγένεια. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 
παρατεταμένο ρυθμό αποδέσμευσης από τον επί-
τοπο και αυξημένη ικανότητα να συνδέεται και να 
ενεργοποιεί το συμπλήρωμα (C1q) στην επιφάνεια 
του κυττάρου. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη λύση των 
νεοπλασματικών κυττάρων με CDC (cell dependent 
cytotoxicity) και παρεμφερή λύση με ADCC (antibody 
dependent cytotoxicity) σε σχέση με rituximab.

To ofatumumab πήρε έγκριση από τον FDA και 
τον ΕΜΕΑ για τους ασθενείς με ΧΛΛ, η οποία είναι 
ανθεκτική στην fludarabine και το alemtuzumab, βάσει 
της φάσης II μελέτης των Wierda και συνεργατών, 
στην οποία ανέδειξε 58% ORR και 13.7 μήνες ΟS 
ως μονοθεραπεία23.

Σε μία διεθνή πολυκεντρική μελέτη με 61 μη προ-
θεραπευμένους ασθενείς με Β-ΧΛΛ, οι οποίοι πήραν 
τις καθιερωμένες δόσεις της fludarabine και της cy-
clophosphamide με 500 ή 1000 mg ofatumumab, 
οι ανταποκρίσεις ήταν μικρότερες από τις ιστορικά 
γνωστές με ανάλογα σχήματα που εμπεριέχουν το 
rituximab (ΟRR=77% και 73% αντίστοιχα και CR=32% 
και 50% αντίστοιχα). η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέρ-
γεια ήταν η ουδετεροπενία (48% βαθμού 3 και 4)24.

Αναμένονται τα αποτελέσματα πολλών φάσης 
ΙΙ και ΙΙΙ μελετών, στις οποίες το Ofatumumab συν-
δυάζεται με χημειοθεραπεία (chlorambucil, fludara-
bine & cyclophosphamide, bendamustine) είτε σε 
μη προθεραπευμένους ασθενείς, είτε σε ασθενείς 
με ανθεκτική ή σε υποτροπή νόσο. Ειδικά για τον 
συνδυασμό του ofatumumab με chlorambucil, σε 
μη προθεραπευμένους ασθενείς με Β-ΧΛΛ (μελέτη 
φάσης ΙΙΙ GSK OMB110911), υπήρχε μία πρώτη 
ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας πριν 
λίγο καιρό ότι φαίνεται πως οδηγεί σε αύξηση του 
PFS κατά 9.3 μήνες, έναντι της μονοθεραπείας με 
chlorambucil. Στο τελευταίο iwCLL meeting που έγινε 
τον Σεπτέμβριο στην Κολωνία, ο συνδυασμός του 
Ofatumumab με την Bendamustine σε μία φάσης 

Πίνακας 2. η Βendamustine σε κλινικές μελέτες

Άλλοι παράγοντες
σε συνδυασμό 

Κατάσταση νόσου Δόση Μελέτη Αριθμός 
Ασθενών 

Ανταπόκριση Βιβλιογραφία 

Chlorambucil μη προθεραπευμένη 100 mg/m2 Φάσης II 305 CR:29%
ORR:68%

Knauf WU, et al. 
Blood.2007;110

Rituximab μη 
προθεραπευμενη
ανθεκτική ή  
σε υποτροπή 

60-100 mg/m2 Αναδρομική 142 CR:19%
ORR:80%

FZ MM, et al. 
Blood 2012, Ab 
120 

Rituximab μη προθεραπευμένη 133.6- 165.9 
mg.m2

Αναδρομική 217 CR>19%
ORR>83%

Guenther SB, et 
al.Blood 2012;120, 
ab 2905

Rituximab Μη προθεραπευμένη 90 mg/m2 Φάσης 2 117 ORR:91%, 
CR: 32.7%

Fischer K, et al. 
Blood 2009;114:89

Alemtuzumab ανθεκτική ή  
σε υποτροπή

50-70 mg/m2 Aναδρομική 50 CR:26%
ORR:70%

Tedeshi DR, et al. 
Blood 2012;120, 
Ab 2898

Fludarabine+ 
Rituximab

υψηλού κινδύνου 
ανθεκτική ή  
σε υποτροπή 

20-50 mg/m2 Φάσης I/II 35 CR/CRi: 26%
ORR: 71%

Wierda KB, et al. 
Blood 2012. 120, 
Ab 437

Ofatumumab μη 
προθεραπευμένη/
ανθεκτική ή  
σε υποτροπή 

50-70 mg/m2 Φάσης II 80 CR/CRi: 
43%/11%
ORR: 
95%/73%

Ofner F, et al. XV 
iwCLL meeting. 
2013, ab 429
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II μελέτη που αφορούσε προθεραπευμένους και 
μη ασθενείς, οδήγησε σε ORR της τάξης του 95% 
(CR+CRi: 48%) στους μη προθεραπευμένους ασθενείς 
και 74% (CR+CRi: 15%) στους προθεραπευμένους 
(abstract 4.29). Ουδετεροπενία βαθμού 3/4 παρα-
τηρήθηκε στο 35% των μη προθεραπευμένων και 
στο 55% των προθεραπευμένων ασθενών. To PFS 
και η ΟS λόγω της πρωιμότητα των δεδομένων δεν 
μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί. 

Obinutuzumab
Το obinutuzumab (GA-101), είναι ένα πλήρως 

ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα της υποτάξης 
IgG1, το οποίο έχει τροποποιηθεί με τη διαδικασία 
της γλυκοζυλίωσης. Πρόκειται για μίας τρίτης γενιάς 
τύπου ΙΙ αντι-CD20 αντίσωμα, το οποίο δρα κατά 
του εξωκυττάριου μέρους του ανθρώπινου CD20 
αντιγόνου. Το Fc τμήμα του αντισώματος, το οποίο 
έχει υποστεί μη φουκωζυλιωμένη γλυκοζυλίωση, 
έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τους FcγRIII ανθρώ-
πινους υποδοχείς, με αποτέλεσμα αυξημένη ADCC 
και απόπτωση ανεξάρτητη από τις κασπάσες. To 
obinutuzumab λοιπόν, σε αντίθεση με τα τύπου Ι αντι-
σώματα, όπως το Rituximab, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να μη χρησιμοποιεί την CDC, αλλά να έχει καλύτερη 
δράση μέσω ADCC και επαγωγής της απόπτωσης. 
Ελάττωση των κυττάρων ΧΛΛ έχει παρατηρηθεί 
σε δείγματα ολικού αίματος με την προσθήκη του 
obinotuzumab και φαίνεται πως είναι μεγαλύτερου 
βαθμού από αυτή που παρατηρείται με το Ritux-
imab σε ανάλογες συγκεντρώσεις. To obinotuzumab 
ενδοκυτταρώνεται λιγότερο από τα ΧΛΛ κύτταρα σε 
σχέση με τα τάξης Ι αντι-CD20 αντισώματα, κάνοντάς 
το ιδανικό μόριο για μελέτη. Σε μία πρόσφατη φάσης 
I μελέτη σε 13 ασθενείς με ανθεκτική ή σε υποτρο-
πή ΧΛΛ, το obinutuzumab φάνηκε ότι είναι σχετικά 
καλά ανεκτό με προσωρινή ουδετεροπενία βαθμού 
3 και 4 να παρουσιάζουν 9 ασθενείς. Ένας ασθενής 
εμφάνισε CRi, 7 ασθενείς PR και 3 ασθενείς στάσιμη 
νόσο (SD)25. H μελέτη φάσης III, ΒΟ21004, όπως 
ήδη περιγράψαμε, συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 
του chlorambucil, έναντι του συνδυασμού chloram-
bucil με οbinutuzumab ή chlorambucil με rituximab 
σε ασθενείς με Β-ΧΛΛ που δεν είναι κατάλληλοι για 
εντατικοποιημένα σχήματα λόγω συννοσηρότητας. η 
μελέτη αυτή παρουσιάστηκε στο ASCO meeting φέτος 
και έδειξε ORR 30,2%, 75,5% και 65,9% για τα τρία 
σκέλη αντίστοιχα, ενώ το PFS ήταν 10.9, 23 και 15.7 
μήνες αντίστοιχα. Τα ποσοστά ουδετεροπενίας και 
λοίμωξης ήταν παρεμφερή, ενώ αλλεργική αντίδραση 
κατά την έγχυση του obinutuzumab παρουσιάστηκε 

μόνο στην 1η χορήγηση και οι ερευνητές συστήνουν 
η 1η χορήγηση να μοιράζεται σε δύο ημέρες. Τέλος, 
εκκρεμούν τα αποτελέσματα του σταδίου 2 της συ-
γκεκριμένης μελέτης που συγκρίνει τον συνδυασμό 
obinutuzumab-chlorambucil έναντι του συνδυασμού 
rituximab-chlorambucil11. 

Ibrutinib
Το ibrutinib είναι αναστολέας της τυροσινικής κι-

νάσης τoυ Bruton (BTK). H BTK είναι μία κυτταρο-
πλασματική πρωτεϊνη και εκφράζεται κυρίως στα Β 
λεμφοκύτταρα και τα πρόδρομά τους κύτταρα, στα 
αναπτυσσόμενα κύτταρα της κοκκιώδους, αλλά δεν 
υπάρχει στα πλασματοκύτταρα και τα Τ λεμφοκύτταρα. 
Ο ρόλος της ΒΤΚ στην ενεργοποίηση του BCR (B-cell 
receptor) αναγνωρίστηκε όταν μεταλλάξεις του γονιδίου 
ανακαλύφθηκαν σε ασθενείς με Χ-linked αγαμμασφαι-
ριναιμία, οι οποίες οδηγούσαν σε εξαιρετικά ελαττω-
μένο αριθμό Β λεμφοκυττάρων και υποτροπιάζουσες 
μικροβιακές λοιμώξεις26. Στην εικόνα 126 φαίνεται ο 
καταρράκτης των γεγονότων που συμβαίνουν μετά 
την ενεργοποίηση του BCR και που έχουν σαν κατά-
ληξη τη ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα 
NFkB. Στον καταρράκτη αυτό βασικό ρόλο φαίνεται 
οτι διαδραματίζει η φωσφορυλίωση της ΒΤΚ. 

η σειρά των γεγονότων όπως απεικονίζεται εξηγεί 
τον αυξημένο πολλαπλασιασμό και επιβίωση που 
παρατηρούνται σε όλα τα λεμφώματα και κυρίως 
στη ΧΛΛ.

Το Ibrutinib (επίσης γνωστό ως PCI32765) είναι 
ένας παράγοντας που χορηγείται από το στόμα και 
είναι εξειδικευμένος, αναστρέψιμος και εξαιρετικά 
ισχυρός αναστολέας της ΒΤΚ. Συνδέεται ισχυρά με τη 
θέση κυστεϊνης-481 του μορίου της ΒΤΚ και προκαλεί 
αναστολή της λειτουργικότητάς της, με IC50 στα 0,5 
nM για περισσότερο από 24 ώρες26.

Οι κλινικές μελέτες με το ibrutinib στη ΧΛΛ ξεκί-
νησαν τον Μάιο του 2010. Σε μία φάσης Ι μελέτη σε 
ασθενείς με ανθεκτικές ή σε υποτροπή Β λεμφοϋ-
περπλαστικές νεοπλασίες, το Ibrutinb εμφάνισε 54% 
ΟRR (CR:14%) και διάμεσο PFS: 13.6 μήνες. Ανταπο-
κρίσεις παρατηρήθηκαν σε όλους τους ιστολογικούς 
υπότυπους (MCL, FL, CLL, DLBCL και σε λεμφώματα 
οριακής ζώνης)27. Το Ibrutinib επίσης παρουσίασε αξιο-
σημείωτη αποτελεσματικότητα και σε μία μελέτη φάσης 
Ιb/ΙΙ, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν 
στο τελευταίο ΑSH meeting. Συγκεκριμένα: ORR: 71% 
σε γηραιούς μη προθεραπευμένους ασθενείς, 67% 
σε ασθενείς σε υποτροπή ή ανθεκτικούς και 50% σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως καθορίζεται από την 
ύπαρξη της έλλειψης στο 17p, ή την υποτροπή εντός 
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2 ετών από τη θεραπεία με ανοσοχημειοθεραπευτικό 
συνδυασμό (ASH Annual Meeting Abstracts. 2012. 
Abstract 189) .Όταν συνδυάστηκε με το ofatumumab 
σε 24 ασθενείς με ανθεκτική ή σε υποτροπή ΧΛΛ, η 
ORR ήταν 100% (0% CR) (ASCO Annual Meeting 
Abstracts. 2012.Abstract 6508). Oι πιο συχνές ανε-
πιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 και 4 ήταν η αναιμία 
και η πνευμονία (11%). υπάρχουν πολλές ανοιχτές 
προς ένταξη ασθενών μελέτες, οι οποίες μελετούν το 
Ibrutinib στη ΧΛΛ σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία 
ή ανοσοθεραπεία. Μία από αυτές είναι και η μελέτη 
PC32765CLL3001 (ηΕLIOS) στην οποία συμμετέχει 
και η χώρα μας. η συγκεκριμένη μελέτη είναι τυχαι-
οποιημένη διπλά τυφλή φάσης ΙΙΙ και εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα του συνδυασμού του Ibrutinib 
με Rituximab και Bendamustine έναντι placebo με 
Rituximab και Bendamustine.

Idelalisib
To idelalisib (επίσης γνωστό ως GS-1101 ή CAL-

101) είναι ένας από του στόματος πρώτος-τη-τάξη 
εξειδικευμένος αναστολέας της δέλτα ισομορφής της 

PI3K (phosphoinositide-3 kinase). Όπως φαίνεται 
και στην εικόνα 126, η ενεργοποίηση της ΡΙ3Κ μέσω 
φωσφορυλίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο της οδού 
ενεργοποίησης του BCR και ως εκ τούτου διαδραμα-
τίζει καίριο ρόλο στην αύξηση και την επιβίωση των 
νεοπλασματικών λεμφοκυττάρων της ΧΛΛ.

Στα ανανεωμένα αποτελέσματα της μελέτης φάσης 
Ι από τους Brown και συνεργάτες που παρουσιάστηκαν 
στο ΑSCO meeting φέτος, το iselalisib ως μονοθερα-
πεία σε ασθενείς με ανθεκτική ή σε υποτροπή ΧΛΛ 
οδήγησε σε συνολική ανταπόκριση ORR: 56% (2CR, 
28 PR) (ASCO Annual Meeting Abstracts. 2013. Ab-
stract 7003). Σε συνδυασμό με Rituximab (ΙR) και/ή 
Bendamustine (IB ή ΙΒR) σε ασθενείς με ανθεκτική ή 
σε υποτροπή ΧΛΛ, οι ανταποκρίσεις ήταν 78%, 82% 
και 87% αντίστοιχα28.

Ανοιχτές προς ένταξη ασθενών είναι δύο μελέτες 
φάσης ΙΙΙ: στην πρώτη μελετάται ο συνδυασμός του 
idelalisib με Βendamustine-Rituximab(BR) έναντι 
placebo-BR και στη δεύτερη ο συνδυασμός idelalisib 
και ofatumumab. Και στις δύο μελέτες ο πληθυσμός 
στόχος είναι προθεραπευμένοι ασθενείς με ΧΛΛ 
(NCT01569295, NCT01659021).

Συντομεύσεις: AKT, protein kinase B; BCR, B-cell receptor; BLNK, B cell linker protein; BTK, Bruton’s tyrosyne 
kinase; ERK, extracellular regulated kinase; IKK, inhibitor of kB kinase; LYN, Src family tyrosine kinase; MAPK, 
mitogen activated protein kinase; mTOR, Mammalian target of rapamycin; NFAT, nuclear factor of activated t cells; 
NFkB, nuclear facto kB; PI3K, phosphatidyl inositol-3 kinase; PLCy2, phospholipase cy2; PKC, protein kinase C; 
SYK, spleen tyrosine kinase. (ανατύπωση από Chavez JC, Sakahian E, Pinilla-Ibarz J. Ibrutinib:  an evidence 
based review of its potential in the treatment of advanced chronic lymphocytic leukemia. Core Evidence. 2013: 8 
37-45., Open Access)

Εικόνα 1. H οδός του BCR
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Navitoclax
Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα χρόνια 

λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα και κυρίως η ΧΛΛ 
εκφράζουν υψηλά επίπεδα αντιαποπτωτικών πρω-
τεϊνών και κυρίως bcl-229. Στη ΧΛΛ ο μηχανισμός 
της υπερέκφρασης της bcl-2 δεν είναι γνωστός, σε 
αντίθεση π.χ. με τα οζώδη λεμφώματα, στα οποία 
γνωρίζουμε ότι η αιτία είναι η αντιμετάθεση t(14;18). 
H υπερέκφραση της bcl-2 φαίνεται ότι διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του λευχαιμικού κλώ-
νου. Είναι γνωστό ότι τα XΛΛ λεμφοκύτταρα βρίσκονται 
συχνά σε φάση πολλαπλασιασμού, καθώς ένα 2% 
του κλώνου γεννιέται κάθε μέρα29.

Παρόλα αυτά όμως in vivo, τα ΧΛΛ λεμφοκύτταρα 
δεν πολλαπλασιάζονται γρήγορα και μερικοί ασθενείς 
δεν εμφανίζουν ποτέ πρόοδο νόσου. Προφανώς ο 
γρήγορος πολλαπλασιασμός αντιπαλεύεται από έναν 
εξίσου υψηλό ρυθμό απόπτωσης. η τάση που έχουν 
τα ΧΛΛ λεμφοκύτταρα να αποπίπτουν παρατηρείται 
αν καλλιεργηθούν in vitro, χωρίς την παρουσία άλλων 
υποστηρικτικών κυττάρων. Σε αυτή την περίπτωση 
υφίστανται ταχέως απόπτωση29. Αν όμως καλλιερ-
γηθούν με κάποια άλλη «τροφική» κυτταρική σειρά, 
όπως τα μονοκύτταρα, επιβιώνουν πολύ καλά. Έτσι 
είναι πλέον προφανές ότι τα ΧΛΛ λεμφοκύτταρα χρει-
άζονται σε απόλυτο βαθμό τους αντιαποπτωτικούς 
μηχανισμούς (όπως το bcl-2) για να επιβιώσουν. Οι 
μηχανισμοί αυτοί έρχονται σε επαφή με το μικροπε-
ριβάλλον των ΧΛΛ λεμφοκυττάρων και τους επιτρέ-
πουν να επιβιώσουν. η λεπτή ισορροπία μεταξύ του 
ρυθμού πολλαπλασιασμού των ΧΛΛ λεμφοκυττάρων 
και του ρυθμού της απόπτωσής τους, ρυθμίζει το αν 
θα υπάρχει πρόοδος νόσου. Προφανώς το να μετα-
κινήσουμε αυτή την ισορροπία προς το σκέλος της 
απόπτωσης θα μας οδηγήσει στη δημιουργία μίας 
αποτελεσματικής θεραπείας29. 

Οι πρώτες προσπάθειες στόχευσης του bcl-2 
με κάποια antisense ολιγονουκλεοτίδια (π.χ. oblim-
ersen) ή κάποια μικρά μόρια (π.χ οbataclax) ήταν 
απογοητευτικές30.

Εν τούτοις ένας δεύτερης γενιάς bcl-2 αναστολέας, 
το μόριο Navitoclax, έχει δείξει ενθαρρυντικά αποτελέ-
σματα σε μελέτες φάσης Ι και ΙΙ. To μόριο Navitoclax 
(επίσης γνωστό ως ΑΒΤ-263) είναι ένας ισχυρός 
αναστολέας της bcl-2 και άλλων αντιαποπτωτικών 
πρωτεϊνών (όπως Βcl-xL, Bcl-w). 

Οι Roberts και συνεργάτες μελέτησαν διάφορα από 
του στόματος δεκατετραήμερα δοσολογικά σχήματα 
του navitoclax, σε 29 ισχυρά προθεραπευμένους και 
υψηλού κινδύνου (π.χ. fludarabine resistant, del17p) 
ασθενείς με ΧΛΛ.

Εννέα ασθενείς εμφάνισαν PR (35%) και 7 ασθενείς 
παρουσίασαν στάσιμη νόσο για περισσότερο από 6 
μήνες. Ανταποκρίσεις παρατηρήθηκαν ακόμα και στους 
ασθενείς με del17p. Επίσης από την εργασία αυτή 
φάνηκε ότι το μόριο έχει καλό δείκτη ασφάλειας, με 
συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια τη δοσοεξαρτώμενη 
αλλά πλήρως αναστρέψιμη θρομβοπενία30.

Στο τελευταίο επίσης ASH meeting παρουσιά-
στηκαν τα αποτελέσματα μίας μελέτης φάσης ΙΙ, με 
118 μη προθεραπευμένους ασθενείς με ΧΛΛ, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονταν και υψηλού κινδύνου 
περιπτώσεις (del17p-28%). Οι ασθενείς έλαβαν είτε 
μονοθεραπεία με Rituximab (arm A) είτε συνδυασμό 
Rituximab-Navitoclax (RN) (arm B) είτε RN και συ-
ντήρηση με Navitoclax (arm C). To crossover μεταξύ 
arm A και Β επιτρεπόταν. Για έναν διάμεσο χρονικό 
διάστημα 12 μηνών οι ORR ήταν: 35% arm A, 55% 
arm B, 70% arm C. Δεκαπέντε τοις εκατό των ασθε-
νών διέκοψαν το navitoclax λόγω ηπατοτοξικότητας 
(ASH Annual Meeting Abstracts. 2012 Abstract. 190)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όλα τα νεότερα φάρμακα που περιγράφτηκαν στην 

παρούσα ανασκόπηση είναι εντυπωσιακά αποκτήματα 
των τελευταίων λίγων ετών και είναι ευνόητο ότι δη-
μιουργούν μία εντελώς νέα εποχή στη θεραπεία της 
ΧΛΛ. η βασική ερώτηση είναι πώς αυτά μπορούν να 
συνδυαστούν με έναν λογικό τρόπο, ώστε να πετύ-
χουμε το καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. 
Καθώς διαφορετικές κυτταρικές οδοί στοχεύονται 
και καθώς τα φάρμακα αυτά λειτουργούν με μία 
ποικιλία μηχανισμών, είμαστε πλέον σε θέση να τα 
συνδυάσουμε, με ένα σκεπτικό που ενσωματώνει 
τη γνώση της παθοφυσιολογίας της ΧΛΛ και έτσι να 
ελαττώσουμε την τοξικότητα. Ως εκ τούτου, δεδομέ-
νου οτι η ΧΛΛ είναι νόσος της μεγαλύτερης ηλικίας, 
δημιουργείται η εντύπωση ότι τα νεότερα φάρμακα 
μπορούν να προσφέρουν στο άμεσο μέλλον λιγότερο 
τοξικές, αλλά εξίσου αποτελεσματικές θεραπευτικές 
προσεγγίσεις για τους γηραιότερους ασθενείς μας. 
Τα νεότερα φάρμακα επίσης δίδουν την ελπίδα πως 
θα θεραπεύσουν αποτελεσματικότερα την υποομάδα 
των ασθενών με υψηλού κινδύνου χαρακτηριστικά 
(όπως αντοχή στην fludarabine ή del17p). Προφανώς 
απαιτείται ακόμα πολύ περισσότερη έρευνα, για να 
βρεθούν οι καταλληλότεροι συνδυασμοί που θα απο-
τελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές του μέλλοντος, 
αλλά μέχρι τότε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ΧΛΛ 
είναι ένα ανίατο νόσημα και ως εκ τούτου πρέπει να 
ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των ασθενών σε κλινικές 
μελέτες, οι οποίες διενεργούνται υπό τις αυστηρές 
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24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Ανεπάρκεια σιδήρου: Σύγχρονες απόψεις στη διαγνωστική  

και θεραπευτική αντιμετώπιση

Ο ρόλος του νεφρού στην ρύθμιση  
της ερυθροποίησης

Αν και η περισσότερη προσοχή δίδεται στην εξωκρι-
νή λειτουργία του νεφρού (ρυθμός σπειραματικής διή-
θησης, αποβολή ουραιμικών τοξινών, ισοζύγιο υγρών 
και ηλεκτρολυτών), δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι οι 
νεφροί επιτελούν και σπουδαία ενδοκρινή λειτουργία, 
εκκρίνοντας δύο από τις σπουδαιότερες ορμόνες για 
την ομοιοστασία του καρδιαγγειακού συστήματος. η 
πρώτη ορμόνη είναι η ρενίνη, από την οποία ενεργοποι-
είται το Σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτασίνης-Αλδοστερόνης 
(ΣΡΑΑ). Τούτο αυξάνει την αρτηριακή πίεση μέσω αύ-
ξησης του όγκου του πλάσματος (κατακράτηση άλατος 
και ύδατος) και παράλληλα μέσω αγγειοσύσπασης 
και αύξησης των περιφερικών αντιστάσεων (αγγειο-
τασίνη ΙΙ). η δεύτερη ορμόνη είναι η ερυθροποιητίνη, 
που θεωρείται παραδοσιακά ο κυριότερος ρυθμιστής 
της παραγωγής ερυθρών αιμοσφαιρίων, αφού δρά, 
ως αντιαποπτωτικός παράγοντας στις πρόδρομες 
μορφές των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον μυελό των 
οστών και τους επιτρέπει να ωριμάσουν και να βγουν 
στην κυκλοφορία αυξάνοντας την μάζα των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (Σχήμα 1). 

Οι ορμόνες αυτές παράγονται από εξειδικευμένα 
κύτταρα στον ενδιάμεσο-σωληναριακό ιστό, η μεν ρενίνη 
από κύτταρα των παρασπειραματικών συσκευών, η 
δε ερυθροποιητίνη από περισωληναριακά κύτταρα, με 
μορφολογία ινοβλαστών. Πέρα από την τοπογραφική 
συσχέτιση τους η ρενίνη και η ερυθροποιητίνη βρίσκο-
νται σε εν σειρά λειτουργική συσχέτιση. η υποάρδευ-
ση του νεφρού και η νεφρική υποξία αποτελεί κοινό 
ερέθισμα για την έκκριση των δύο αυτών νεφρικών 
ορμονών. Σε αντίθεση όμως με την ρενίνη, που είναι 

αποθηκευμένη σε κυστίδια και εκκρίνεται άμεσα, η 
ερυθροποιητίνη εκκρίνεται 3-4 ώρες μετά το υποξικό 

Σχήμα 1. η αγγειοτασίνη ΙΙ, το δραστικό οκταπεπτίδιο του 
ενεργοποιημένου Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτασίνης-Αλδοστε-
ρόνης, εκτός από τις γνωστές της δράσεις στην κατακράτηση 
άλατος και ύδατος και στην αύξηση των περιφερικών αντιστά-
σεων, έχει και κεντρικό ρυθμιστικό ρόλο στην ερυθροποίηση. 
Έτσι, ευοδώνει την έκκριση της ενδογενούς ερυθροποιητίνης 
και ταυτόχρονα δρα, ως αυξητικός παράγοντας, στις άωρες 
μορφές των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον μυελό των οστών. 
Άρα, κατά την ενεργοποίηση του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειο-
τασίνης-Αλδοστερόνης, αυξάνεται και ο όγκος του πλάσματος 
και ο όγκος των ερυθρών αιμοσφαιρίων και εν τέλει ο συνολικός 
όγκος του αίματος.
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ερέθισμα, αφού πρέπει να μεταγραφεί πρώτα το γονίδιο 
της ερυθροποιητίνης σε mRNA και να ακολουθήσει de 
novo σύνθεση της πρωτεϊνης.

Είναι προφανές, πως για την διατήρηση σταθερού 
αιματοκρίτη και συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης, τα δύο 
αυτά συστήματα πρέπει να συντονίσουν την δράση 
τους στον μυελό των οστών. Κεντρικό ρόλο σε αυτό 
παίζει η αγγειοτασίνη ΙΙ, που προκαλώντας εκλεκτική 
αγγειοσύσπαση στο απαγωγό αρτηριόλιο επιτείνει 
την ισχαιμία του διάμεσου-σωληναριακού ιστού και 
αυξάνει την έκκριση της ενδογενούς ερυθροποιητίνης. 
Ταυτόχρονα η αγγειοτασίνη ΙΙ δρα, ως αυξητικός πα-
ράγοντας στις άωρες μορφές των ερυθροκυττάρων 
στον μυελό των οστών, στην κυτταρική μεμβράνη των 
οποίων έχουν βρεθεί υποδοχείς ΑΤ1 της αγγειοτασίνης 
ΙΙ. Ο συνδυασμός της αντιαποπτωτικής δράσης της 
ερυθροποιητίνης και της αυξητικής δράσης της αγ-
γειοτασίνης ΙΙ επί των πρόδρομων μορφών ερυθρών 
αιμοσφαιρίων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
μάζας των ερυθρών αιμοσφαιρίων1. Έτσι, ο νεφρός 
είναι ο τελικός ρυθμιστής της λειτουργίας του καρδι-
αγγειακού συστήματος, αφού εξασφαλίζει την οξυγό-
νωση των οργάνων του σώματος μας διατηρώντας 
επαρκή αρτηριακή πίεση και ικανό όγκο αίματος με την 
κατάλληλη συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης (Σχήμα 1). 

Μηχανισμοί αναιμίας στη Χρόνια Νεφρική Νόσο 
(ΧΝΝ)

Ως αναιμία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας 
ορίζει την μείωση της συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης 
< 13 g/dL για τους άνδρες και τις γυναίκες μετά την 
εμμηνόπαυση και < 12 g/dL για τις γυναίκες στην 
αναπαραγωγική τους ηλικία. Με βάση αυτόν τον 
ορισμό πλέον του 90% των νεφροπαθών σταδίου ΙΙΙ 
και ΙV (με ρυθμό σπειραματικής διήθησης < 30 mL/
min) έχουν αναιμία και πολλές φορές με συγκέντρωση 
αιμοσφαιρίνης < 10 g/dL2. Οταν επέλθει απώλεια της 
εξωκρινούς λειτουργίας συσσωρεύονται ουραιμικές 
τοξίνες, οι οποίες δρούν κατασταλτικά στον μυελό 
των οστών. η ενδοκρινολογική λειτουργία του νεφρού 
μπορεί όμως να παραμένει ενεργός και ο νεφρός να 
εξακολουθεί την έκκριση των νεφρικών ορμονών από 
τον διάμεσο-σωληναριακό ιστό. Πράγματι, η ρενίνη 
πολλές φορές κυκλοφορεί στον ορό των νεφροπαθών 
σε υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στον γενικό πλη-
θυσμό, η δε ερυθροποιητίνη μπορεί να ευρίσκεται 
σε «φυσιολογικά» επίπεδα, που όμως δεν αρκούν 
να υπερνικήσουν την κατασταλτική επίδραση των 
ουραιμικών τοξινών στον μυελό των οστών3. 

Μεταξύ νεφροπαθών με την ίδια βαρύτητα νεφρικής 
ανεπάρκειας, δηλαδή με την ίδια μείωση της σπειραματι-
κής διηθήσεως, οι ασθενείς με νόσους του σπειράματος 

(σπειραματονεφρίτιδα, υπερτασική νεφροσκλήρυνση) 
και σχετικά διατηρημένο ενδιάμεσο-σωληναριακό ιστό 
ή οι ασθενείς με πολυκυστική νόσο έχουν υψηλότερο 
αιματοκρίτη σε σύγκριση με αυτούς, που έχουν ενδιά-
μεση-σωληναριακή βλάβη (διάμεσος νεφρίτιδα, χρόνια 
λιθίαση και πυελονεφρίτιδα, νεφρίτιδα από αναλγητικά) 
και έχουν καταστροφή των περισωληναριακών κυτ-
τάρων παραγωγής ερυθροποιητίνης. Προφανώς τον 
χαμηλότερο αιματοκρίτη έχουν οι ανεφρικοί ασθενείς. 
Για παρόμοιους λόγους, οι αιμοκαθαρόμενοι νεφρο-
παθείς με πρωτοπαθή νόσο σπειραματοπάθεια έχουν 
συνήθως ρενινοεξαρτώμενη υπέρταση και χρειάζονται 
λιγότερη ή καθόλου εξωγενή ερυθροποιητίνη για την 
διατήρηση του αιματοκρίτη ~30%. Αντίθετα οι αιμοκα-
θαρόμενοι ασθενείς με ενδιάμεση-σωληναριακή βλάβη 
έχουν ογκοεξαρτώμενη υπέρταση και χρειάζονται 
περισσότερη εξωγενή ερυθροποιητίνη για παρόμοια 
διόρθωση του αιματοκρίτη3.

Ως γνωστόν, η σπειραματική διήθηση καθορίζεται 
από την ύδροστατική πίεση εντός του σπειράματος, 
που με την σειρά της εξαρτάται από την δυνατότητα 
της αγγειοτασίνης ΙΙ να συσπά εκλεκτικά το απαγωγό 
αρτηριόλιο. Τούτο γίνεται πρόδηλο σε καταστάσεις 
χαμηλής καρδιακής παροχής ή ένδειας κυκλοφορού-
ντος όγκου αίματος, οπότε η συνέχιση της νεφρικής 
κάθαρσης βασίζεται στην ενεργοποίηση του ΣΡΑΑ 
(Σχήμα 2). Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, το 

Σχήμα 2. Στον νεφρώνα υπάρχουν δύο συστήματα τριχοειδών 
αγγείων εν σειρά. Το πρώτο αποτελείται από το προσαγωγό 
αρτηριόλιο, τα τριχοειδή του σπειράματος, που παράγουν το 
πρόουρο και το απαγωγό αρτηριόλιο, που δίδει γένεση σε ένα 
δεύτερο δίκτυο τριχοειδών, των λεγόμενων περισωληναριακών 
τριχοειδών για την άρδευση των σωληναρίων και του διάμεσου 
ιστού. η αγγειοτασίνη ΙΙ προκαλεί εκλεκτικά αγγειόσπασμο στο 
απαγωγό αρτηριόλιο (βλ. βέλη). Τούτο έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της ενδοσπειραματικής πίεσης διήθησης για την παραγωγή 
του πρόουρου, ιδιαίτερα σε καταστάσεις υποογκαιμίας ή καρδια-
κής κάμψης και την ισχαιμία του διάμεσου-σωληναριακού ιστού. 
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ενεργοποιημένο ΣΡΑΑ αυξάνει την ερυθροποίηση. 
Γι’ αυτό, η ευρύτατη χρήση αναστολέων του ΣΡΑΑ 
(αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου και αντα-
γωνιστές του υποδοχέα ΑΤ1 της αγγειοτασίνης ΙΙ) σε 
ευρύ φάσμα ασθενειών, όπως στην υπέρταση, τον 
σακχαρώδη διαβήτη με ή χωρίς νεφροπάθεια, σε 
άλλες πρωτεϊνουρικές νεφροπάθειες, στην καρδιακή 
ανεπάρκεια και στο καρδιονεφρικό σύνδρομο μπορεί 
να βελτιώνει μεν την καρδιακή πρόγνωση, αλλά ενέχει 
τον κίνδυνο πρόκλησης ιατρογενούς «επιδημίας» 
νεφρικής ανεπάρκειας και αναιμίας. Προς αποφυγή 
αυτών των παρενεργειών η δοσολογία των ανταγω-
νιστών του ΣΡΑΑ πρέπει να μειώνεται στο 30-50% 
της «συνιστώμενης» δόσης σε ασθενείς με σοβαρή 
ή μέτρια νεφρική ανεπάρκεια και η θεραπεία να δια-
κόπτεται σε περιπτώσεις υπότασης, υποογκαιμίας, 
διαρροιών, εμέτων, πυρετού, εφιδρώσεων κλπ. 

Θεραπεία της αναιμίας στη Χρόνια Νεφρική Νόσο 
(ΧΝΝ)

Πριν την ανακάλυψη της εξωγενούς ερυθροποιητί-
νης οι νεφροπαθείς κυκλοφορούσαν με πολύ χαμηλές 
συγκεντρώσεις αιμοσφαιρίνης και είχαν υπέρχρωση 
δέρματος από την αιμοχρωμάτωση λόγω των πολλα-
πλών μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Πολλά από 
τα συμπτώματα και τα σημεία οργανικής ανεπάρκειας 
εκείνη την εποχή αποδίδονταν στην ύπαρξη αναιμίας, 
όπως η εύκολη κόπωση, η κατάθλιψη, η μειωμένη 
δυνατότητα προς άσκηση, η δύσπνοια, η υπερτροφία 
της αριστερής κοιλίας, η καρδιακή ανεπάρκεια και 
οι συχνές εισαγωγές στο νοσοκομείο και τα υψηλά 
ποσοστά καρδιαγγειακών θανάτων. Ομως, η απλή 
συσχέτιση της αναιμίας με τα ανωτέρω δεν σημαίνει 
αυτόματα, πως η αιτία τους ήταν αποκλειστικά η 
αναιμία, αφού μπορεί τα συμπαρομαρτούντα νοσή-
ματα, όπως κυρίως η κακή θρέψη και η φλεγμονή της 
ουραιμίας να προκαλούσαν και τα συμπτώματα του 
ασθενούς και την ανάπτυξη της αναιμίας. Πράγματι, 
αργότερα με την ανακάλυψη της ανασυνδυασμένης 
ανθρώπινης ερυθροποιητίνης και την χορήγηση 
υψηλών δόσεων, που μπορούν να υπερκεράσουν 
την κατασταλτική δράση των ουραιμικών τοξινών 
στον μυελό των οστών, επετεύχθη μεν διόρθωση της 
αναιμίας, αλλά πολλά από τα υπόλοιπα συμπτώματα 
και σημεία, που αποδίδονταν στην αναιμία δεν πα-
ρήλθαν, όπως αναμενόταν4-6. 

Μετά την δυνατότητα ανόδου της συγκέντρωσης 
της αιμοσφαιρίνης με την ευρεία χρήση της εξωγενούς 
ερυθροποιητίνης, επήλθε ευφορία και > 90% των νεφρο-
παθών διατηρούνταν με συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 
> 12 g/dL7. Το εφικτό όμως δεν σημαίνει πως είναι ταυ-

τόχρονα και επιθυμητό. Από την αρχή παρατηρήθηκε, 
πως η χορήγηση εξωγενούς ερυθροποιητίνης, όπως 
συμβαίνει με κάθε φάρμακο, δεν είναι άμοιρη παρενερ-
γειών. η χορήγηση ερυθροποιητίνης συσχετίσθηκε με 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης, υπερκαλιαιμία, ακόμη 
και τάση για αυτοκτονίες σε καταθλιπτικούς ασθενείς, 
που κινητοποιήθηκαν μετά την διόρθωση της αναιμί-
ας τους. η τελική απάντηση για τους θεραπευτικούς 
στόχους της χορήγησης ερυθροποιητίνης απαίτησε 
προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη Normal Hematocrit trial που 
τυχαιοποίησε 1233 αιμοκαθαρόμενους νεφροπαθείς 
σε επίπεδα αιματοκρίτη 42% ή 30% διεκόπη πρόωρα 
στους 29 μήνες γιατί δεν φάνηκε κανένα όφελος με 
τον υψηλό αιματοκρίτη, ενώ αυξήθηκε η συχνότητα 
θρομβώσεων στα αρτηριοφλεβικά μοσχεύματα και 
στις αναστομώσεις8. Παρομοίως, σε ασθενείς μη 
τελικού σταδίου διαθέτουμε τρεις τυχαιοποιημένες 
προοπτικές μελέτες (CHOIR, CREATE και TREAT).

Στην μελέτη CHOIR συμπεριελήφθησαν 1432 
νεφροπαθείς με κάθαρση 15-50 mL/min/1,73 m2 
και συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης < 11 g/dL, που 
τυχαιοποιήθηκαν σε υψηλό ή χαμηλό στόχο αιμο-
σφαιρίνης. Τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν, θάνα-
τος, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή 
εισαγωγή στο νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια. 
η μελέτη διεκόπη στους 16 μήνες και ενώ η μία ομά-
δα είχε συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 12,6 g/dL και 
η άλλη 11,3 g/dL, αντίστοιχα, επειδή φάνηκε τάση 
για μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου και εισαγωγών στο 
νοσοκομείο στην ομάδα με τα φυσιολογικά επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης9.

Στην μελέτη CREATE, συμπεριελήφθησαν 603 
νεφροπαθείς με κάθαρση 15-35 mL/min/1.73 m2 που 
τυχαιοποιήθηκαν με στόχο φυσιολογική αιμοσφαιρίνη 
(13-15 g/dL) ή χαμηλή αιμοσφαιρίνη (10.5-11.5 g/dL). 
Τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν αιφνίδιος θάνατος, 
έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, μόνι-
μο ή παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο, εισαγωγή σε 
νοσοκομείο για στηθάγχη ή αρρυθμία ή επιπλοκές 
από τα περιφερικά αγγεία. Τρία χρόνια αργότερα οι 
ομάδες είχαν επίπεδα αιμοσφαιρίνης 13.5 και 11.5 g/
dL, αντίστοιχα, αλλά δεν διέφεραν ως προς τα κύρια 
καταληκτικά στοιχεία. Πάντως, οι ασθενείς με υψηλό-
τερη αιμοσφαιρίνη είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής10. 

Τέλος στην μελέτη TREAT, που ήταν η μεγαλύτερη 
από τις τρεις, συμπεριελήφθησαν 4038 νεφροπαθείς με 
κάθαρση 20-60 mL/min/1.73 m2 που τυχαιοποιήθηκαν 
σε νταρμπεποετίνη με στόχο επίπεδα αιμοσφαιρίνης 
13 g/dL ή placebo (η χορήγηση νταρμπεποετίνης 
επιτρεπόταν μόνο αν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μει-
ώνονταν < 9 g/dL) . Τα κύρια καταληκτικά σημεία ήταν 
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θάνατος, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, 
εγκεφαλικό επεισόδιο, εισαγωγή σε νοσοκομείο για 
στεφανιαίο επεισόδιο ή τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρ-
κειας. Είκοσι εννέα μήνες αργότερα οι ομάδες είχαν 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης 12,5 και 10,6 g/dL, αντίστοιχα, 
αλλά δεν διέφεραν ως προς τον κίνδυνο θανάτου, καρ-
διαγγειακού επεισοδίου ή κατάληξης σε τελικό στάδιο 
νεφρικής ανεπάρκειας. Ομως, υπήρχε μεγαλύτερος 
κίνδυνος για εγκεφαλικά επεισόδια και κακοήθειες 
στην ομάδα της νταρμπεποετίνης (ιδίως όταν υπήρχε 
ιστορικό κακοήθειας στο ατομικό αναμνηστικό)11. 

Πολλές μετααναλύσεις και ανασκοπήσεις συνέκρι-
ναν τον υψηλότερο ή τον χαμηλότερο στόχο για τα 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης σε νεφροπαθείς που λαμβά-
νουν εξωγενώς ερυθροποιητίνη. Στην πιο πρόσφατη 
μεταανάλυση (27 μελέτες, 10.452 νεφροπαθείς) έγινε 
σαφές πως μεγαλύτερος αιματοκρίτης είναι συνυ-
φασμένος με αύξηση του κινδύνου για εγκεφαλικό 
επεισόδιο κατά 51%, για υπέρταση κατά 67% και για 
αγγειακές θρομβώσεις κατά 33%12. Παρόμοια είναι 
και τα ευρήματα από την χορήγηση μεγάλων δόσεων 
ερυθροποιητίνης σε ογκολογικούς ασθενείς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συμπερασματικά, οι περισσότεροι ασθενείς με 

νεφρική νόσο προτελικού ή τελικού σταδίου, που 
χρειάζονται εξωγενώς ερυθροποιητίνη είναι ασφαλείς 
και αισθάνονται καλά με αιμοσφαιρίνη μεταξύ 10 και 
11.5 g/dL. Οταν το όριο ξεπερασθεί απαιτείται διακοπή 
ή/και αναπροσαρμογή της δόσης της ερυθροποιητί-
νης. Ο στόχος πρέπει να εξατομικεύεται. υψηλότερα 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης επιτρέπονται στους νέους και 
υγιέστερους νεφροπαθείς ή σε αυτούς με στηθάγχη και 
στους αιμοκαθαρόμενους, που έχουν συνεχή απώλεια 
αίματος και σιδήρου με τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης. 
Αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε αύξηση των 
επιπέδων αιμοσφαιρίνης > 13 g/dL13-14.
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24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Ανεπάρκεια σιδήρου: Σύγχρονες απόψεις στη διαγνωστική  

και θεραπευτική αντιμετώπιση

ΕΙΣΑΓΩΓή
η αναιμία είναι πολύ συχνό εύρημα στους ασθε-

νείς με νεοπλασματικά νοσήματα. Εκτιμάται ότι 39% 
των ασθενών με καρκίνο παρουσιάζουν αναιμία κατά 
τη διάγνωση, ενώ 68% μέσα σε διάστημα 6 μηνών 
παρακολούθησης1.

η αναιμία αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα δυ-
σμενούς πρόγνωσης στους ασθενείς με καρκίνο, 
ενώ επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους2-3. 

Ως γνωστόν, ο κύκλος του σιδήρου αποσκοπεί 
στην επαναχρησιμοποίηση του σιδήρου που ελευθε-
ρώνεται κυρίως από τα γεγηρασμένα ερυθροκύτταρα, 
όταν καταστρέφονται από τα μακροφάγα, και στη 
ρύθμιση απορρόφησης Fe για την αντικατάσταση 
των απωλειών. Ο κύριος ρυθμιστής της ομοιοστασίας 
του Fe είναι η εψιδίνη (hepcidin). η πρωτεΐνη αυτή 
παράγεται στο ήπαρ. Αυξημένα επίπεδα εψιδίνης 
αδρανοποιεί τη δράση της φερροπορτίνης, οδηγώντας 
σε μείωση της απορρόφησης του Fe από το εντερικό 
επιθήλιο και την απελευθέρωση του ανακυκλωμένου 
Fe από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Το αντίθετο 
συμβαίνει επί χαμηλών επιπέδων εψιδίνης. η παρα-
γωγή της εψιδίνης ρυθμίζεται από διάφορους παρά-
γοντες, Επάγεται από αυξημένα επίπεδα σιδήρου 
στον οργανισμό, και τη φλεγμονή, ενώ μειώνεται σε 
καταστάσεις αυξημένης ερυθροποίησης ή χαμηλών 
επιπέδων σιδήρου4. 

Οι παθογενετικοί μηχανισμοί που οδηγούν σε 
αναιμία έγκεινται κυρίως στη αναιμία χρόνιου νο-
σήματος, σιδηροπενία και την μυελοτοξικότητα της 
χημειοθεραπείας. Σε νεοπλασματικά νοσήματα, η 
αυξημένη κυκλοφορία φλεγμονωδών κυτταροκινών, 
που παράγονται κυρίως από τα μακροφάγα, δη-

μιουργούν μια κατάσταση χρόνιας φλεγμονής. Πιο 
συγκεκριμένα, η φλεγμονή αναστέλλει το πολλαπλα-
σιασμό και διαφοροποίηση των ερυθροβλαστών και 
μειώνει την παραγωγή της ερυθροποιητίνης από τα 
νεφρά. Τα αυξημένα επίπεδα ιντερλευκίνης επάγουν 
την παραγωγή της εψιδίνης, τα αυξημένα επίπεδα 
της οποίας οδηγούν σε μείωση του κυκλοφορούντος 
σιδήρου και μείωση στην απορρόφηση σιδήρου από 
το γαστρεντερολογικό σύστημα. Παρατεταμένα υψηλά 
επίπεδα εψιδίνης οδηγούν τελικά σε μείωση των απο-
θηκών σιδήρου και σε σιδηροπενία. η σιδηροπενία 
εντείνεται και από τις χρόνιες απώλειες αίματος, που 
παρατηρείται στον καρκίνο, κυρίως από αιμορραγίες 
λόγω θρομβοπενίας και βλάβης στου βλεννογόνους. 

η αναιμία επιτείνεται λόγω της παραγωγής από τα 
καρκινικά κύτταρα TNF παράγοντα και την ενεργοποί-
ηση ερυθροφαγοκυττάρωσης. Επιπλέον μηχανισμοί 
αποτελούν η ανάπτυξη αυτοάνοσης αιμολυτικής 
αναιμίας, η αλλοανοσοποίησης μετά από μεταγγίσεις 
και η ένδεια μικροστοιχείων και βιταμινών (κυρίως 
φυλλικού και βιταμίνης Β12)5-7.

Διαγνωστική Προσέγγιση
Στους ασθενείς αυτούς είναι σημαντικό να γίνει η 

αποτύπωση των επιπέδων σιδήρου, διότι αποτελεί 
ένδειξη συγκεκριμένης θεραπείας. Λόγω της φλεγ-
μονής, τα επίπεδα φερριτίνης είναι αναξιόπιστα. Εν-
δεικτικά, επίπεδα <100 mg/ml θεωρούνται ενδεικτικά 
σιδηροπενίας. Ο συνδυασμός με άλλους δείκτες είναι 
απαραίτητος. Τα επίπεδα κορεσμού της τρανσφερ-
ρίνης είναι <20% σε κατάσταση σιδηροπενίας, ενώ 
το CHR <26pg. Τα επίπεδα διαλυτών υποδοχέων 
της τρασνφερρίνης αποτελούν έναν αξιόπιστο δείκτη 
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σιδηροπενίας που δεν επηρεάζεται από καταστάσεις 
φλεγμονής. 

Αντιμετώπιση
Μεταγγίσεις αίματος 

Οι μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών απο-
τελούν το βασικό τρόπο αντιμετώπισης της αναιμίας 
στους ασθενείς με καρκίνο. Οι μεταγγίσεις όμως 
σχετίζονται με πιθανές επιπτώσεις και παρενέργειες. 
Αν και ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμωδών παραγόντων 
έχει μειωθεί σημαντικά με το σύγχρονο τρόπο επε-
ξεργασίας του αίματος, δεν έχουν εξαλειφθεί εντελώς. 
Ταυτόχρονα νέοι λοιμογόνοι παράγοντες μπορεί να 
εμφανισθούν, οι οποίοι μπορεί να έχουν δραματικά 
αποτελέσματα στους ήδη επιβαρυμένους ασθενείς 
με καρκίνο. Πρόσφατη είναι η εμπειρία με τη μόλυν-
ση από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Άλλες αρνητικές 
επιπτώσεις αποτελούν η εμφάνιση πυρετικών ή 
αλλεργικών αντιδράσεων καθώς και η ανάπτυξη 
αλλοανοσοποίησης. Οι πολλαπλές μεταγγίσεις οδη-
γούν αναπόφευκτα στην ανάπτυξη υπερφόρτωσης 
σιδήρου, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντική 
τοξικότητα ιδίως σε όργανα με αυξημένη ευαισθησία 
στον ελεύθερο σίδηρο, όπως είναι η καρδιά, το ήπαρ 
και οι ενδοκρινείς αδένες. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η επιβά-
ρυνση των συστημάτων υγείας από τι αυξημένες 
ανάγκες για χορήγηση αίματος. Δεν είναι σπάνιες οι 
φορές, που οι Μονάδες αιμοδοσίας δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στη ζήτηση αυτή, ιδίως για ασθενείς 
με σπάνιες ομάδες αίματος ή που έχουν αναπτύξει 
αλλοανοσοποίησης. 

Θεραπεία με ερυθροποιητίνη 

η κωδικοποίηση του γονιδίου της ερυθροποιητίνης 
άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη ανασυνδυασμένων 
ερυθροποιητίνης και παραγόντων διέγερσης της 
ερυθροποίησης (Erythropoiesis stimulating agents 
– ESA). η αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων 
αυτών στην αντιμετώπιση της αναιμίας της νεφρικής 
νόσου τελικού σταδίου οδήγησε στη χρήση τους και 
σε ασθενείς που πάσχουν από άλλες μορφές αναιμί-
ας, και κυρίως αυτή που σχετίζεται με κακοήθειες8-10. 

Το κύριο όφελος των ESA είναι η αποφυγή των 
μεταγγίσεων. Mια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με εικο-
νικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με αναιμία κατέδειξε 
σημαντική μείωση της συχνότητας μεταγγίσεων σε 
ασθενείς που έλαβαν rHuEPO έναντι του εικονικού 
φαρμάκου (24,7 έναντι 39,5%, P=0.0057)9. Αντίστοι-
χα αποτελέσματα έδειξε και παρόμοια μελέτη, όπου 

χρησιμοποιήθηκε darbepoietin άλφα10. Συνολικά, οι 
μελέτες έδειξαν αποτελεσματικότητα στην επίτευξη 
των πρωταρχικών στόχων, που ήταν η μείωση των 
μεταγγίσεων και η βελτίωση της αναιμίας των ασθε-
νών, που συνδυάζεται και με βελτιωμένη ποιότητα 
ζωής (QoL). 

Μια μετα-ανάλυση που εξέτασε 19 μελέτες κα-
τέδειξε σημαντική μείωση σε ποσοστό μεταγγίσεων 
(συνολικός κίνδυνος (OR): 0,41, 95% διάστημα εμπι-
στοσύνης (CI) 0.33–0.5, P < 0.00001 και σχετικός 
κίνδυνος (RR) 0,61, 95% CI 0.54–0.68)7. Σε παρόμοιο 
πλαίσιο, μια ανασκόπηση από το ινστιτούτο Cochrane 
που διενεργήθηκε το 2006, καταλήγει ότι θεραπεία με 
ESA φαινόταν να έχει θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα 
ζωής, επισημαίνει όμως, ότι υπήρχε μια τάση προς 
αυξανόμενο κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια11.

Οι μελέτες αυτές οδήγησαν στο να γίνουν οι ESA 
σχεδόν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της υποστηρικτικής 
θεραπείας για ασθενείς με καρκίνο με αναιμία, και το 
βιολογικό φάρμακο με τις υψηλότερες πωλήσεις σε 
όλο τον κόσμο. 

Στις αρχές όμως της προηγούμενης δεκαετίας, 
μελέτες πάνω στη θνησιμότητα των ασθενών που 
έλαβαν ESA έδειξαν ότι η χορήγηση τους μπορεί 
να αυξάνει τη θνησιμότητα από τον καρκίνο στους 
ασθενείς αυτούς. 

Οι κυριότερες μελέτες που κατέληξαν σε αυτά τα 
αρνητικά αποτελέσματα είναι οι: 

BEST, ENHANCE, AMG2000-0161, EPO-CAN-20, 
DAHANCA-10, AMG-2001 103, PREPARE και 
COG0191 (Βλ. Ανασκόπηση 12)

η κριτική για αυτές τις μελέτες δεν είναι αβάσιμη. 
Επισημαίνονται οι διαφορές μεταξύ των ομάδων, 
υπερβολική αύξηση της Hb, τη χορήγηση rHuEPO σε 
ασθενείς που δεν πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια 
και ήταν σύμφωνα με τις αποδεκτές κατευθυντήριες 
γραμμές (π.χ. ασθενείς που δεν αντιμετωπίζονται με 
χημειοθεραπεία), καθώς και ο πρόωρος τερματισμός 
των μελετών12. 

Μεταγενέστερες μετα-αναλύσεις έδειξαν αντικρου-
όμενα αποτελέσματα. Οι Seidenfeld et al. και Wilson 
et al. δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ εκείνων 
που υποβλήθηκαν ή μη σε θεραπεία με ESA13,14. Το 
ινστιτούτο Cochrane έχει παρουσιάσει τρεις μετα-
αναλύσεις. η πρώτη15 βρήκε όφελος επιβίωσης για 
την ομάδα των ESA και η δεύτερη καμία διαφορά11. η 
τρίτη16 κατέδειξε υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας 
κατά τη διάρκεια της ενεργούς μελέτης και συνολικά 
στην ομάδας των ESA (HR = 1,17, και HR = 1,06, 
αντίστοιχα). 

Επίσης, μια πιο πρόσφατη μετα-ανάλυση που 
συμπεριέλαβε 60 μελέτες και πάνω από 15.000 
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ασθενείς απέτυχε να αποδείξει κάποια σημαντική 
επίπτωση της θεραπείας με ESA στην επιβίωση ή 
την εξέλιξη της νεοπλασίας17.

Τρεις μηχανισμοί έχουν προταθεί για να εξηγήσουν 
την χειρότερη αυτή πρόγνωση: 1. Ενεργοποίηση των 
υποδοχέων της ερυθροποιητίνης που υπάρχουν στην 
επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, 2. Εμφάνιση 
θρομβοεμβολικών επεισοδίων που επάγονται από 
την υπερβολική αύξηση της αιμοσφαιρίνης, 3. Επα-
γωγή της αγγειογένεσης που επιτρέπει τον όγκο να 
αυξάνεται και να διαδίδεται. 

Ορισμένοι όγκοι, πράγματι, εκφράζουν τον υποδο-
χέα της ερυθροποιητίνης, έτσι ώστε η θεραπεία με το 
ESA μπορεί οδηγήσει σε ανάπτυξη του όγκου. Όμως, 
η σχέση αυτή δεν είναι απόλυτη. Το ότι υπάρχει δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ενεργής. Επίσης το ότι 
εκφράζεται mRNA υποδοχέα ερυθροποιητίνης, δεν 
σημαίνει ότι εκφράζεται και στις επιφάνειες των κυτ-
τάρων18. Ακόμα αποτελέσματα in vιtro δεν μπορούν 
κατ’ανάγκη να συμβαίνουν και in vivo. Οι συγκε-
ντρώσεις EPO που χρησιμοποιούνται σε κυτταρικές 
καλλιέργειες είναι ιδιαίτερα υψηλές και δεν μπορούν 
να επιτευχθούν με τη συνηθισμένη δοσολογία των 
ESA που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη. 

η εμφάνιση θρομβοεμβολικών επεισοδίων πιθανόν 
να οφείλεται στην ανεξέλεγκτη αύξηση της αιμοσφαι-
ρίνης που εμφάνισαν κάποιοι ασθενείς.

Όλες αυτές οι μελέτες έχουν οδηγήσει στις επο-
πτικές αρχές να εκδώσουν συγκεκριμένες οδηγίες. 
Το Food and Drug Administration (FDA) και βασικά 
το Oncology Drugs Advisory Committee (ODAC) 
ζητά πλήρη ενημέρωση των ιατρών και των ασθε-
νών για τους κινδύνους και τα οφέλη. Ειδικές οδη-
γίες έχουν εκδοθεί από διάφορες οργανώσει, όπως 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), 
European Organization for Research and Treatment 
of Cancer (EORTC), American Society of Clinical 
Oncology(ASCO) / American Society of Hematology 
(ASH0. Αυτές οι οδηγίες, παρέχουν σαφή κατεύθυνση 
ως προς το ποιος πρέπει να λαμβάνει τη θεραπεία 
και πώς. Το παρακάτω είναι μια συνοπτική περίληψη 
των κατευθυντηρίων γραμμών για τη χορήγηση ESA12: 

-Σκοπός της θεραπείας είναι μόνο η αποφυγή 
μεταγγίσεων αίματος. 

-Ομάδες ασθενών που ενδείκνυται: καρκινοπαθείς 
που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. (Εξαίρεση αποτελούν 
οι ασθενείς με χαμηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικά 
σύνδρομα και σε ορισμένους ασθενείς με λεμφοϋ-
περπλαστικές διαταραχές). 

θεραπεία: Αν ο στόχος της αντιμετώπισης του 
ασθενούς είναι η ίαση, δεν χορηγούνται ESA.

Για την παρακολούθηση των ασθενών: επισήμανση 

η Hb δεν θα ανέβει πολύ πάνω από 12 g/dl, και ότι 
δεν πρόκειται να αυξηθεί πολύ γρήγορα (περισσότερο 
από 1 g/dl / ανά δύο εβδομάδες). 

Έναρξη θεραπείας όταν η Hb είναι κάτω από 10 
g/dl, και να διασφαλίσει ότι ο στόχος της Hb από 12 
g/dl δεν ξεπερνιέται. 

Διάρκεια θεραπείας: Έξι έως οκτώ εβδομάδες: 
Εάν δεν επιτευχθεί απάντηση σε διάστημα 6 έως 8 
εβδομάδες, η θεραπεία διακόπτεται. 

Θεραπεία με σίδηρο

Τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για θεραπεία 
αναιμίας στην ογκολογία αναγνωρίζουν ότι η χορήγηση 
i.v. σιδήρου ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ESA 
σε ασθενείς με απόλυτη ή λειτουργική σιδηροπενία19,20. 
Κριτήρια για τη χορήγηση έχουν τεθεί φερριτίνη ορού 
< 800 ng/ml, και κορεσμός τρανσφερρίνης < 20%, 
καθώς και απουσία ενεργόυ λοίμωξης. Συμπληρω-
ματικός από του στόματος σίδηρος συνιστάται μόνο 
σε περιπτώσεις απόλυτης σιδηροπενίας, έχοντας 
υπόψη όμως οτι είναι λιγότερο αποτελεσματικός, 
όταν χορηγείται με ESA καθώς και ότι σχετίζεται με 
γαστρεντερικές διαταραχές και κακή συμμόρφωση. 

Συγκριτικές μελέτες στη χορήγηση ή μη από του 
στόματος σιδήρου δεν έδειξαν διαφορές στην αιμα-
τολογική ανταπόκριση και μόνο ασήμαντη μείωση 
κινδύνου μετάγγιση21. Από την άλλη, η πλειονότητα 
των μελετών που συνέκρινε χορήγηση ή μη iv σίδη-
ρου καθώς και iv με από του στόματος σίδηρο, έδειξε 
σημαντική αύξηση της αιμοποιητικής απάντησης 
στιας ασθενείς που έλαβαν iv σίδηρο. Μια μετα-ανά-
λυση που συνόψισε αυτά τα αποτελέσματα μεταξύ 
iv και per os/ή χωρίς σίδηρο κατέληξε σε κατά 31% 
αύξηση του αριθμού των ασθενών που πληρούν τα 
κριτήρια αιματολογικής απάντησης (95% διάστημα 
εμπιστοσύνης: (CI) 1.15–1.49)22. Ομοίως, μια άλλη 
μετα-ανάλυση των i.v. vs μη χορήγησης σιδήρου σε 
ασθενείς με καρκίνο σε θεραπεία με ESA έδειξε μια 
σημαντική αυξημένη πιθανότητα, 29%, για 

αιματολογική απάντηση και 23% μείωση της πιθα-
νότητας μετάγγισης (95% CI 0.62–0.97). Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η παρατήρηση ότι τα αποτελέσματα των 
μελετών ήταν καλύτερα όταν συμπεριλαμβάνονταν και 
ασθενείς με λειτουργική σιδηροπενία. Αυτό υποστη-
ρίζει η θεωρία ότι i.v. υψηλές δόσεις σιδήρου μπορεί 
να ξεπεράσουν την ελεγχόμενη από την εψιδίνη 
απελευθέρωση του σιδήρου από το ΔΕΣ.

Δοσολογία i.v. σιδήρου

Στην πρώτη μελέτη η συνολική δόση του i.v. σιδή-
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ρου ανερχόταν στα 3000 mg23. Σε επόμενες μελέτες η 
συνήθης προγραμματισμένη ολική σιδήρου δόση ήταν 
1000 mg. η μέγιστη ολική και οι επί μέρους δόσεις 
εξαρτώνται κυρίως από το προφίλ ανεκτικότητας, 
που καθορίζεται από τις βιοχημικές ιδιότητες και την 
παραγωγική διαδικασία του σιδήρου. 

Υπάρχει πιθανός ρόλος για το i.v. σίδηρο  
ως θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς  
με καρκίνο και αναιμία?

Μέχρι πρόσφατα, οι μελέτες αποσκοπούσαν στην 
διευκρίνιση του ρόλου του σιδήρου όταν χορηγείτο και 
ESA. Μελέτες χορήγησης i.v. σιδήρου ως μοναδικός 
τρόπος αντιμετώπισης αναιμίας κατά τη θεραπεία στον 
καρκίνο μόλις τώρα αρχίζουν να δημοσιεύονται. Δύο 
μικρές σχετικές μελέτες, (N = 44 και 75 ασθενείς), με 
ελεγχόμενη, τυχαιοποιημένη δομή έχουν δημοσιευθεί 
και έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα στην ομάδα των 
ασθενών που έλαβε i.v. συμπληρώματα σιδήρου. Τέλος 
σε μια μελέτη από Steinmetz et al.24 η θεραπεία των 
ασθενών έγινε βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και 
οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν να λάβουν ESA, ή 
ESA και i.v. σίδηρο ή i.v. σίδηρο μόνο. Τα ποσοστά 
αιματολογικής ανταπόκρισης (αύξηση της Hb > 1 g/
dl) ήταν συγκρίσιμα μεταξύ των ασθενών που έλαβαν 
μόνο i.v. σίδηρο και εκείνους που έλαβαν μόνο ESA, 
οι οποίοι όμως τελικά ανάπτυξαν ενδείξεις σιδηροπε-
νικής αναιμίας. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η 
χορήγηση i.v. σιδήρου από μόνη της έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα στους ασθενείς με αναιμία και καρκίνο. 
Μια πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης για τη χρήση 
carboxymaltose σίδηρο (διάμεση συνολική δόση 1000 
mg) στην κλινική πράξη έδειξε μια μέση αύξηση των 
επιπέδων της Hb κατά 1.4 g/dl για μια περίοδο 12 
εβδομάδων25. Το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου 
δεν διαφέρει αυτό που παρατηρείται σε ασθενείς με 
άλλες χρόνιες παθήσεις, όπως ασθενείς με φλεγμο-
νώδη νόσο του εντέρου26,27, ή καρδιοπάθεια28.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
η αναιμία στους ασθενείς με καρκίνο είναι ένα 

συχνό φαινόμενο, που επηρεάζει την ποιότητα ζωής 
και την θνησιμότητα τους. η αντιμετώπιση της με 
ESA πρέπει να γίνεται με σύνεση, μια και υπάρχουν 
ενδείξεις για πιθανή επιδείνωση της υποκειμένου 
νοσήματος. η χορήγηση συμπληρωματικού σιδήρου, 
κυρίως ως ενδοφλέβιας μορφή, είτε ως μονοθεραπεία 
ή σε συνδυασμό με ESA φαίνεται να έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα στους ασθενείς αυτούς.
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24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Εργαστηριακή διάγνωση πολλαπλού μυελώματος

ΕΙΣΑΓΩΓή
Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) ανήκει στα Πλα-

σματοκυτταρικά νεοπλάσματα (ΠΝ)1. Χαρακτηρίζεται 
από τον πολλαπλασιασμό κλωνικών πλασματοκυτ-
τάρων στο μυελό των οστών, τα οποία παράγουν 
μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη (Μ πρωτεΐνη). Τα πλα-
σματοκύτταρα αποτελούν την τελική φάση διαφορο-
ποίησης και ωρίμανσης των Β λεμφοκυττάρων.

Στο πρώτο μέρος της εισήγησης θα προσεγγίσουμε 
το μυελωματικό πλασματοκύτταρο (ΜΠΚ) μορφολο-
γικά, η παρουσία του οποίου στον μυελό των οστών 
αποτελεί ένα από τα τρία κριτήρια για την διάγνωση του 
ΠΜ (Πίνακας 1). Στην συνέχεια θα περιγράψουμε την 
ανοσοφαινοτυπική του συμπεριφορά και τη σημασία 
της για τη διάγνωση, πρόγνωση, και παρακολούθηση 
των ασθενών με ΠΜ.

Μορφολογία πλασματοκυττάρων
Στα ΠΝ το νεοπλασματικό κύτταρο είναι το μυε-

λωματικό πλασματοκύτταρο (ΜΠΚ). Για τη διάγνωση 
του ΠΜ απαιτούνται >10% κλωνικά πλασματοκύτταρα 
στον μυελό των οστών ενώ για την πλασματοκυττα-
ρική λευχαιμία (ΠΛ) επί πλέον >20% ή >2000/μlit στο 
περιφερικό αίμα.

Το φυσιολογικό πλασματοκύτταρο (ΦΠ) είναι ένα 

εύκολα αναγνωρίσιμο κύτταρο μεγέθους 9-20μm, με 
έκκεντρο πυρήνα, τροχοειδή διάταξη χρωματίνης, 
περιπυρηνική άλω, άφθονο και έντονα βασεόφιλο 
πρωτόπλασμα. Φυσιολογικά ανευρίσκεται στον μυελό 
σε ποσοστό 0-3,5% των μυελικών κυττάρων. 

Το ΜΠΚ είναι μεγαλύτερο του φυσιολογικού, με 
υψηλή σχέση πυρήνος/πρωτοπλάσματος. Ο πυρή-
νας μετακινείται στο κέντρο του κυττάρου, απλός ή 
πολλαπλός, έχει περιπυρηνική άλω, η χρωματίνη του 
είναι πυκνωτική ή λεπτότερη, με εμφανές πυρήνιο 
(πλασμαβλάστες) και δυνατόν να φέρει πυρηνικά 
έγκλειστα παραπρωτεΐνης (Dutcher bodies). Το πρω-
τόπλασμα είναι άφθονο, βασεόφιλο και δυνατόν να 
περιέχει αζουρόφιλα κοκκία αδρά (Russell bodies), 
ή σαν ραβδία Auer (Snapper-Schneid granules), ή 
λεπτότερα άφθονα στην περιφέρεια (Flame cells) ή να 
είναι γεμάτο από σφαιρικά έγκλειστα σαν τσαμπί από 
σταφύλι (Mott cells), λόγω συσσώρευσης παραπρωτε-
ΐνης. Παρατηρούνται περιπτώσεις ΠΜ με μορφολογία 
λεμφοπλασματοκυττάρου (Παράρτημα εικόνων). 

Ανοσοφαινότυπος ΠΜ
Ενώ η κυτταρομετρία ροής (ΚΡ) σήμερα αποτελεί 

μέθοδο καθιερωμένη στη διάγνωση και παρακολού-
θηση πολλών νεοπλασμάτων του αιμοποιητικού 
ιστού, ο ρόλος της στα ΠΝ ευρίσκεται σε ερευνητικό 
επίπεδο. Κατά την τελευταία εικοσαετία, η ΚΡ και 
ιδιαίτερα η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής 
(ΠΚΡ), έδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη 
διάγνωση, τη βιολογική συμπεριφορά, την πρόγνω-
ση και τον έλεγχο της υπολειπόμενης νόσου στα 
νεοπλάσματα αυτά. 

Πίνακας 1. Κριτήρια διάγνωσης ΠΜ
1. Μ- πρωτεΐνη στον ορό ή στα ούρα
2. Πλασματοκύτταρα μυελού >10% ή πλασματοκύττωμα
3. Βλάβη οργάνων (υπερασβεστιαιμία, νεφρική ανεπάρκεια, 

αναιμία, οστική νόσο)
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Δείκτες Πλασματοκυττάρων

Ο τυπικός ανοσοφαινότυπος των ΜΠΚ είναι CD45-, 
CD38+, CD138++, CD19-, CD56+ και ενδοκυττάρια 
μονοτυπική ανοσοσφαιρίνη με κάππα ή λάμδα ελα-
φρές αλυσίδες. Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά 
οι δείκτες των ΜΠΚ, η εκτροπή από την τυπική ανο-
σοφαινοτυπική έκφραση και η σημασία τους στην 
πρόγνωση του ΠΜ.

CD138 (Syndecan I): Δείκτης επιφανείας που ανήκει 
στην οικογένεια των θειϊκών ηπαρινών. Ο υποδοχέας 
αυτός έχει ένα μακρό εξωκυττάριο τμήμα το οποίο 
έχει την ιδιότητα να προσκολλάται σε διαλυτά μόρια 
(αυξητικούς παράγοντες όπως EGF, PGF, HGF) και 
σε μη διαλυτά (κολλαγόνο, φιμπρονεκτίνη). Στον αιμο-
ποιητικό ιστό εκφράζεται αποκλειστικά στα πλασματο-
κύτταρα, ισχυρότερα δε στα ΜΠΚ σε σύγκριση με τα 
φυσιολογικά. Αναφέρονται και περιπτώσεις μειωμένης 
έκφρασης σε υποτροπιάζον και εξελισσόμενο ΠΜ, 
που σχετίζονται με δυσμενή πρόγνωση2. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο υποδοχέας αυτός δυνατόν να αποπίπτει 
από την επιφάνεια του κυττάρου λόγω δράσης της 
ηπαρινάσης και στην φάση της απόπτωσης αυτού. 

CD38: Δείκτης ενεργοποίησης που εκφράζεται 
με διαφορετική ένταση σε όλα τα κύτταρα του ανο-
σολογικού συστήματος. Τα πλασματοκύτταρα έχουν 
την ισχυρότερη έκφραση, τα δε ΦΠ ισχυρότερα των 
ΜΠΚ, χωρίς να αποκλείονται περιπτώσεις με μειωμένη 
έκφραση, όμοια των αιματογόνιων κυττάρων και των 
ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων. 

CD45: Κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο, φωσφατάση 
της τυροσίνης, το οποίο εκφράζεται με διαφορετική 
ένταση σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα του αιμοποιη-
τικού ιστού. Τα ΦΠ έχουν σταθερά έντονη έκφραση. 
Στα ΜΠΚ η έκφραση ποικίλει, από αρνητική (30%) 
έως ισχυρή. Μελέτες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν 
συγχρόνως δύο πληθυσμοί ΜΠΚ στο ΠΜ, άωρα 
CD45++ και ώριμα CD45+ ή CD45-. Ο CD45++ 
πληθυσμός αφορά ΜΠΚ που έχουν μεγαλύτερη 
ικανότητα πολλαπλασιασμού και ευαισθησία στην 
δράση της IL6. υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις 
ως προς την σχέση έκφρασης του CD45 μορίου με 
την πρόγνωση της νόσου3. 

CD56: Μόριο προσκόλλησης, δείκτης των ΝΚ 
λεμφοκυττάρων. Μεσολαβεί στην αγκίστρωση των 
ΜΠΚ στο στρώμα του μυελού. Απουσιάζει από τα 
φυσιολογικά πλασματοκύτταρα. Εκφράζεται στο 74% 
των ΠΜΚ στον μυελό, αλλά μόνον στο 26% όταν αυτά 
ευρίσκονται στο περιφερικό αίμα. ΜΠΚ που εντοπίζο-
νται στις κοιλότητες (ασκιτικό / πλευριτικό υγρό) είναι 
CD56+. η απουσία του σχετίζεται με εξωμυελική νόσο, 
επιθετική συμπεριφορά και δυσμενή εξέλιξη νόσου. 

CD19: Ο δείκτης αυτός εμφανίζεται από τα πρώιμα 
στάδια της διαφοροποίησης των Β λεμφοκυττάρων, 

μέχρι τα ώριμα πλασματοκύτταρα, ενώ απουσιάζει 
από τα ΜΠΚ (<5%)4,5. η παρουσία του σχετίζεται με 
δυσμενή πρόγνωση, με ένα και δύο χρόνια μικρότερη 
Επιβίωση Ελεύθερης Προόδου Νόσου (Progression 
Free Survival PFS) και Ολική Επιβίωση (Overall 
Survival OS), αντίστοιχα. Επίσης διαπιστώθηκε ότι 
η πλειονότητα των CD19 θετικών ΠΜ είναι CD117 
αρνητικά, γεγονός που σχετίζεται με κακή πρόγνωση, 
όπως θα αναφερθεί παρακάτω5. 

CD27: Είναι δείκτης μνήμης, καθώς εκφράζεται στα 
Β λεμφοκύτταρα μνήμης, του βλαστικού κέντρου, τα 
φυσιολογικά πλασματοκύτταρα και τα πλασματοκύτ-
ταρα της μονοκλωνικής γαμμαπάθειας αδιευκρίνιστης 
σημασίας (MGUS). Το 51% των ΜΠΚ διατηρούν την 
έκφρασή του η οποία χάνεται όταν η νόσος υποτρο-
πιάζει6. η απώλεια του CD27 σχετίζεται με εξέλιξη 
του MGUS. η εξαφάνισή του ευνοεί την διαφυγή των 
ΜΠΚ από το ανοσοποιητικό σύστημα. 

CD28: Τ λεμφοκυτταρικός δείκτης που εκφράζεται 
ανώμαλα στο ΠΜ (47,8%), πολύ λιγότερο δε στα ΦΠ7,8. 
η έκφρασή του αυξάνεται στο ΠΜ με την πρόοδο της 
νόσου, από 26% στη διάγνωση σε 59% στη μυελική 
υποτροπή, σε 93% στην εξωμυελική υποτροπή και 
στο 100% στη δευτεροπαθή πλασματοκυτταρική 
λευχαιμία9. η παρουσία του σχετίζεται με τις πτωχής 
πρόγνωσης κυτταρογενετικές διαταραχές t(14;16) 
και t(14;20) που έχουν ενεργοποιημένα τα πρωτο-
ογκογονίδια c-MAF και MAFB5,10. 

CD117 (c-kit, Class III reseptor tyrosine kinase): 
Εκφράζεται φυσιολογικά στα μαστοκύτταρα και σε 
μικρό πληθυσμό προγονικών κυττάρων της μυελικής 
σειράς. Στα ΜΠΚ εκφράζεται στο 30% στο ΠΜ, στο 
45% στο ασυμπτωματικό (smoldering) ΠΜ και στο 
72% των περιπτώσεων (MGUS)11,5. η έκφρασή του 
στο ΠΜ σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση ως προς 
την PFS και OS. η απουσία του CD117 από τα ΜΠΚ 
σχετίζεται με υψηλότερη διήθηση μυελού, αναιμία, 
κρεατινίνη >2mg/dl, υψηλή β2 μικροσφαιρίνη, υψηλό 
ISS, μη υπερδιπλοειδικά ΜΠΚ, IgH μεταθέσεις όπως 
οι t(11;14), t(4:14), del(13q-)5.

CD20: η έκφραση αυτού του δείκτη της Β σει-
ράς είναι συχνότερη από αυτή του CD19, και δεν 
συναντάται στα ΦΠ. η συχνότητά του είναι 17%5 
και συσχετίσθηκε με μορφολογία ώριμου μικρού 
πλασματοκυττάρου και με την μετάθεση t(11;14)12. 
η χορήγηση Rituximab σε CD20+ μυελώματα δεν 
έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. 

CD81: υποδοχέας των Β λεμφοκυττάρων και 
των ΦΠ που ρυθμίζει την έκφραση του CD19. Σε 
μία μελέτη 230 περιπτώσεων ΠΜ αναφέρεται ότι 
είναι θετικός στο 45% των ασθενών και αποτελεί 
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα PFS και OS13.

CD33: Αντιγόνο της μυελικής σειράς που εκφράζε-



61

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚη ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤυΠΙΚη ΠΡΟΣΕΓΓΙΣη ΠΟΛΛΑΠΛΟυ ΜυΕΛΩΜΑΤΟΣ

ται μη ειδικά στα ΜΠΚ. Σε μια μελέτη 63 ασθενών, το 
22% ήταν CD33+ και σχετίζονταν με υψηλότερες τιμές 
β2-μικροσφαιρίνης και LDH, αναιμία και θρομβοπενία 
και μικρότερη επιβίωση14. Σε δική μας μελέτη 104 
περιπτώσεων ΠΜ, το 17,6% ήταν CD33+ και είχαν 
μειωμένη επιβίωση. Το 88.9% των CD33+ εμφάνισαν 
εξωμυελική εκτροπή στην πορεία της νόσου15. η 
επίδραση της παρουσίας του μυελικού αυτού δείκτη 
δεν επιβεβαιώνεται σε άλλες μελέτες5. 

CD 200: Γλυκοπρωτεΐνη επιφανείας (MOX2) που 
εκφράζεται στα φυσιολογικά Β και σε μικρό πληθυ-
σμό Τ λεμφοκυττάρων. Τα ΦΠ είναι αρνητικά στο 
CD200, ενώ το 71% των ΜΠΚ εμφανίζουν από ήπια 
έως ισχυρή θετικότητα16. υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις για τη σημασία της παρουσίας του CD200 
στην πρόγνωση του ΠΜ17. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συγκριτικά ο ανο-
σοφαινότυπος των φυσιολογικών, των αντιδραστικών 
και των ΜΠΚ (Πίνακας 2)4.

Μεθοδολογία εντοπισμού των ΜΠΚ με ΠΚΡ

Τα πρωτόκολλα ανάλυσης των πλασματοκυττάρων 
με την μέθοδο της ΠΚΡ αναπτύχθηκαν με βάση την 
έκφραση στα μονοκλωνικά αντισώματα CD45, CD38, 
CD138, CD19, CD56 και τον πλάγιο σκεδασμό (SS). 
Τα ΜΠΚ δεν έχουν σταθερή συμπεριφορά στον SS 
και στην έκφραση του CD45. Γι’αυτό είναι απαραί-
τητος ο συνδυασμός αυτών με τα αντισώματα CD38 
και CD13818,19,20. (Εικόνα στρατηγικής επιλογής ΠΚ) 

Τεχνικές δυσκολίες στην ανοσοφαινοτυπική  
μελέτη του ΠΜ

 1. Τα ΜΠΚ έχουν συχνά υψηλά επίπεδα αυτοφθο-
ρισμού, με αποτέλεσμα να δίνουν ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούμε σαν εσωτερικό 
control τα αρνητικά κύτταρα του δείγματος (Β ή Τ 
λεμφοκύτταρα). η χρήση ισοτυπικού control σε 
συνδυασμό με το CD38 απομακρύνει τον κίνδυνο 
αυτό. 

 2. η ΚΡ υποεκτιμά το ποσοστό των ΜΠΚ στο μυελό 
των οστών σε σύγκριση με την μορφολογική ανά-
λυση στο οπτικό μικροσκόπιο κατά 60-70%, και 
κατά 50% σε δική μας μελέτη21, τα δε ποσοστά με 
τις δύο μεθόδους συσχετίζονταν σημαντικά21,22. Για 
το φαινόμενο αυτό ενοχοποιήθηκαν η αιμοαραίωση 
του δείγματος, όπως και οι ιδιότητες των ΜΠΚ να 
σχηματίζουν συσσωματώματα, να προσκολλώνται 
στα κοκκία και στα σταγονίδια λίπους του μυελού 
και να απομακρύνονται έτσι με τους χειρισμούς 
της μεθόδου και να καταστρέφονται λόγω αφθόνου 
κυτταροπλάσματος. Παρά το γεγονός της υποε-
κτίμησης του ποσοστού της διήθησης, η μεγάλη 
ευαισθησία της ΠΚΡ επιτρέπει την ανίχνευση πολύ 
μικρού αριθμού ΜΠΚ τα οποία θα είχαν ξεφύγει 
της προσοχής στο οπτικό μικροσκόπιο και στην 
ανοστοϊστοχημεία. 

3. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολος ο καθορι-
σμός της κλωνικότητας των ΜΠΚ, η οποία τεκμη-
ριώνεται με βάση την ενδοκυττάρια έκφραση στις 
ελαφρές αλυσίδες κ και λ της ανοσοσφαιρίνης. η 
μέθοδος απαιτεί τη μονιμοποίηση και διάτρηση της 
μεμβράνης των ΠΚ και δύο πλυσίματα τουλάχιστον 
για την απομάκρυνση της ελεύθερης ανοσοσφαι-
ρίνης. η αποτυχία οφείλεται στον αυτοφθορισμό, 
στα χαμηλά επίπεδα της ελαφράς αλυσίδας, σε 
δικλωνικά ΜΠΚ, και στην καταστροφή των υποδο-
χέων επιφάνειας και αλλοίωση των σκεδαστικών 
χαρακτηριστικών των ΜΠΚ από τους χειρισμούς 
της μεθόδου. 

Πίνακας 2. Πλασματοκύτταρα

φυσιολογικά
Μυελός

Αντιδραστικά
Περιφ. αίμα

Μυελωματικά
Μυελός

Πλασματ. Λ.
Περιφ. αίμα

Μυελωματική
σειρα

CD138 +++ +++ ή - +++ +++ +++

CD38 +++ +++ +++ +++ +++

CD28 - - + + +

CD56 - - +++ - + ή -

CD19 + + - - -

CD27 + + + ή - - -

CD45 + + - - + ή -
- απουσία, + ήπια, +++ ισχυρή έκφραση (Bataille R et al, Haematologica 2006) 
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Διάγνωση ΠΜ και ΠΚΡ

η διάγνωση του ΠΜ γίνεται με βάση τα κριτήρια 
WHO1. Ο ανοσοφαινότυπος είναι χρήσιμος σε πε-
ριπτώσεις διαφοροδιάγνωσης, όπως οι παρακάτω:
 1. Άτυπη και ασυνήθιστη μορφολογία, όπως ΜΠΚ με 

αναπλαστικά, λεμφικά ή λεμφοπλασματοκυτταρικά 
χαρακτηριστικά. 

 2. Αντιδραστική πλασματοκυττάρωση, η οποία αν και 
σπάνια, προσεγγίζει τα επίπεδα του ΠΜ. Συναντά-
ται σε νεοπλάσματα, αυτοάνοσα, φλεγμονώδη και 
λοιμώδη νοσήματα. η διαφορική διάγνωση γίνεται 
με την χαρακτηριστική ανοσοφαινοτυπική εικόνα 
των ΦΠ και την πολυτυπική κυτταροπλασματική 
έκφραση της ελαφράς αλυσίδας της ανοσοσφαι-
ρίνης. 

 3. Λεμφώματα με πλασματοκυτταρική διαφοροποίη-
ση, όπως της οριακής ζώνης (Marginal zone) και 
τα Λεμφοπλασματοκυτταρικά. Σημαντικό στοιχείο 
στη διαφοροδιάγνωση είναι η έκφραση του CD19 
(95% στα ΠΚ των λεμφωμάτων και μόνον 5% στα 
ΜΠΚ), του CD45 (91% vs. 41%) και στις ελαφρές 
αλυσίδες επιφανείας (76% vs. 44%)23.

 4. Μη εκκριτικό ΠΜ.

Προγνωστική αξία της ΠΚΡ

η πρόγνωση του ΠΜ εξαρτάται από παράγοντες 
που αφορούν το άτομο (ηλικία, γενική κατάσταση και 
συννοσηρότητα), το στάδιο, την επιθετικότητα της 
νόσου και την απάντηση στην θεραπεία. η σταδιο-
ποίηση των ασθενών κατά Durie and Salmon24 και το 
International Staging System (ISS)25, δίνει σημαντικές 
πληροφορίες για την πρόγνωση του ΠΜ. Επιπλέον, 
έχουν αναπτυχθεί νέα μοντέλα διαστρωμάτωσης 
κινδύνου βασισμένα σε ανεξάρτητους μοριακούς και 
κυτταρογενετικούς προγνωστικούς παράγοντες26. 

Ανοσοφαινότυπος 

Από τις μέχρι σήμερα μελέτες φαίνεται ότι τα 
ΜΠΚ παρουσιάζουν ανοσοφαινοτυπική ετερογένεια. 
Συγκεκριμένα μοντέλα έκφρασης συσχετίσθηκαν με 
την πρόγνωση της νόσου, χωρίς να ενσωματωθούν 
επίσημα στα συστήματα διαστρωμάτωσης κινδύνου. 
Σε μελέτη 685 νέων ασθενών η θετικότητα στο CD19 
και στο CD28 και η απουσία του CD117, σχετίζονταν 
με χειρότερη PFS και OS στην μονοπαραγοντική ανά-
λυση. Επί πλέον, συνδυάζοντας τους υποδοχείς CD28 
και CD117, ξεχώρισαν 3 ανεξάρτητες προγνωστικές 

Στρατηγική επιλογής ΜΠΚ (PCs): 
Α3: PCs CD45-, CD38+ (κόκκινο χρώμα), και στα Α1 και Α2
Α4: CD38+, CD138+
A5: CD19-, CD56+ 
A7: ενδοκυττάρια κάππα+, λάμδα- (ρόζ χρώμα)

Α1 Α2

Α5

Α3

Α6

Α4

Α7
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ομάδες ως προς την OS: καλής (CD28-/CD117+), 
μέτριας (CD28+/CD117+, CD28-/CD117-) και κακής 
πρόγνωσης (CD28+/CD117-)5.

Ποσοτικός προσδιορισμός ΜΠΚ  
κατά την διάγνωση με ΠΚΡ

Παρά το γεγονός της υποεκτίμησης του αριθμού 
των ΜΠΚ με ΠΚΡ, δύο ποσοτικές παράμετροι φαίνεται 
να έχουν προγνωστική αξία στο μυέλωμα:

α. Το συνολικό ποσοστό της διήθησης στον μυελό 
των οστών. Σε μια μελέτη 765 ΠΜ η διήθηση του 
μυελού κατά τη διάγνωση υπολογισμένη με ΠΚΡ και 
με οπτικό μικροσκόπιο, αν και διαφορετική (15% και 
30% αντίστοιχα), ήταν αμφότερες σημαντικές στην 
μονοπαραγοντική ανάλυση για την PFS και την OS, 
ενώ στην πολυπαραγοντική ήταν σημαντικό μόνον το 
ποσοστό της ΠΚΡ για την OS, μαζί με την ηλικία και 
τις υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές διαταραχές22. 

β. ο αριθμός ΦΠ. η παρουσία ΦΠ στο ΠΜ είναι 
ισχυρός προγνωστικός παράγοντας σε όλα τα στάδια 
της νόσου, όπως και μετά την θεραπεία27. Σε μελέτη 
594 νέων ΠΜ που πήραν την ίδια θεραπεία, η παρου-
σία ΦΠ >5% του συνόλου των ΠΚ με ΠΚΡ, συσχετί-
σθηκε με ευνοϊκά κλινικά χαρακτηριστικά και μικρότερη 
συχνότητα δυσμενών κυτταρογενετικών διαταραχών28. 
Με βάση το ποσοστό των ΜΠΚ και των ΦΠ σε 698 
νέα ΠΜ, 497 MGUS και 114 ασυμπτωματικά ΠΜ, οι 
Paiva και συν. αναπτύσσουν με μαθηματικό μοντέλο 
ανοσοφαινοτυπικό αλγόριθμο που εντοπίζει σε 8% 
νέων ΠΜ χαρακτηριστικά τύπου MGUS με καλύτερη 
OS και χρόνο εξέλιξης νόσου, ανεξάρτητα από την 
επίτευξη πλήρους ή μερικής ύφεσης29.

Δείκτης πολλαπλασιασμού (Labeling Index, LI)  
και ποσότητα του DNA των ΜΠΚ

Ο ρυθμός πολλαπλασιασμού των νεοπλασματικών 
κυττάρων είναι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας 
στις περισσότερες κακοήθειες, και το ίδιο ισχύει και 
στο ΠΜ. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιήθηκαν 
διάφορες μέθοδοι, όπως ο δείκτης Ki67 με ανοσοϊ-
στοχημεία, η μέτρηση της ενσωμάτωσης της 5-βρω-
μο-2΄-δεοξυουριδίνης ή θυμιδίνης στον πυρήνα και 
η σήμανση των ΜΠΚ που βρίσκονται σε S-φάση του 
κυτταρικού κύκλου με χρωστικές DNA. Τελευταία 
υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην χρήση μεθόδων 
ΠΚΡ αντί των προηγούμενων χρονοβόρων μεθόδων. 
Ιωδιούχο προπίδιο ενσωματώνεται στοιχειομετρικά 
με το DNA των CD38+, CD138+ ΜΠΚ, μετά από 
μονιμοποίηση και διάτρηση των κυττάρων, και στην 
συνέχεια ειδικά υπολογιστικά προγράμματα μετρούν 

την S-φάση και την πλοειδική κατάσταση των ΜΠΚ. Σε 
μελέτη 595 νέων ΠΜ που επρόκειτο να μεταμοσχευ-
θούν, η ανίχνευση μη υπερδιπλοειδικού DNA (NH-
MM) (49,6%) και ο υψηλός δείκτης πολλαπλασιασμού 
(S-φάση) (56,5%), ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί 
παράγοντες OS. η χρήση πρωτοκόλλων θεραπείας 
με Bortezomid βελτίωσε την OS μόνον των ασθενών 
με υψηλό δείκτη πολλαπλασιασμού (S-φάση>1%). 
Κατά την παρακολούθηση στο 85% των υποτροπών 
παρατηρήθηκε διπλασιασμός της S-φάσης30. 

η Ελάχιστη υπολειπόμενη Νόσος  
(Minimal Residual Disease MRD)

Ενώ ο προσδιορισμός της MRD είναι πάγια πρακτι-
κή σε πολλά αιματολογικά νεοπλάσματα, στο μυέλωμα 
βρίσκεται σε ερευνητικό επίπεδο. η εντατικοποίηση 
της θεραπείας με αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των 
οστών και η χρήση νέων θεραπευτικών παραγόντων 
ανοσορυθμιστικών (θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη, πομα-
λινομίδη) και αναστολέων πρωτεασών (bortezomid, 
carfilzomid) στην πρώτη γραμμή θεραπείας, έχουν 
επιτύχει περισσότερες απαντήσεις και βαθύτερες πλή-
ρεις υφέσεις (Πυ) σε σημαντικό ποσοστό ασθενών, 
οι οποίες διαρκούν περισσότερο και βελτιώνουν την 
ολική επιβίωση. Έτσι, παράλληλα προέκυψε και η 
ανάγκη για αυστηρότερα κριτήρια στον χαρακτηρισμό 
της απάντησης στη θεραπεία (Πίνακας 3). 

Πολλά ερευνητικά κέντρα σήμερα ανακοινώνουν 
μελέτες MRD με ΠΚΡ, με υψηλή ευαισθησία της τάξης 
του 10-4, ανάλογη σχεδόν με την ASO-PCR (10-5). Αν 
και εφαρμόσιμη σε >90% των μυελωμάτων, η κατά 
τόπους διήθηση του μυελού και η εξωμυελική εντόπιση, 
η οποία συμβαίνει συχνά στο μυέλωμα και ειδικά στην 
υποτροπή, περιορίζει την αξία της. Τα πρωτόκολλα 
ελέγχου περιλαμβάνουν τετραχρωμία ή εξαχρωμία, 
με βασικά αντισώματα τα CD45, CD38, CD138, 
CD19 και CD56. η ανίχνευση των ενδοκυττάριων 
αλυσίδων κ και λ δεν χρησιμοποιείται στον έλεγχο 
της MRD, διότι οι χειρισμοί κατά την προετοιμασία 

Πίνακας 3. Μέθοδοι ελέγχου ύφεσης 
1.  Μορφολογική εκτίμηση απάντησης στο μυελόγραμμα και 

σε βιοψία μυελού 
2.  Νεφελομετρία: Μ-πρωτεΐνη, λόγος ελευθέρων κ/λ, ευαι-

σθησία <10-2 - 10-3

3. PCR: Ig gene rearrangement
4. ΠΚΡ: ευαισθησία 10-4

5. ASO-PCR: ευαισθησία 10-5

6. Απεικονιστικές μέθοδοι
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του δείγματος και η παρουσία ΦΠΚ κατά την ύφεση 
μειώνουν την ευαισθησία της μεθόδου. Σήμερα, με 
την χρήση περισσοτέρων φθοριοχρωμάτων (>7), η 
ευαισθησία της προσεγγίζει την ASO-PCR. 

Σε μελέτη 295 νέων μυελωμάτων που υποβλήθη-
καν σε χημειοθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση 
μυελού, η απουσία MRD με τετραχρωμία CD45/CD38/
CD19/CD56 την ημέρα 100 μετά την μεταμόσχευση 
ήταν ο σημαντικότερος ανεξάρτητος προγνωστικός 
παράγοντας PFS και OS στην πολυπαραγοντική 
ανάλυση31. 

Οι ίδιοι ερευνητές σε 102 ΠΜ που απάντησαν 
στην αρχική θεραπεία με σχήματα που περιείχαν τα 
νεότερα χημειοθεραπευτικά (Bortezomid, Thalido-
mide) και είχαν >70% ελάττωση της παραπρωτεΐνης, 
συνέκριναν τις Πυ, αυστηρή Πυ (sCR) και ανοσοφαι-
νοτυπική Πυ (ICR). Για την εκτίμηση της MRD με ΠΚΡ 
χρησιμοποίησαν τέσσερις συνδυασμούς τετραχρω-
μίας, CD38/CD56/CD19/CD45, CD38/CD27/CD45/
CD28 και b2-microglobulin/CD81/CD38/CD117, με 
ευαισθησία 10-4 - 10-5. Αρνητική ICR είχαν οι 30%, με 
στατιστικά σημαντική αύξηση των PFS και TTP στην 
μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση32.

Ο έλεγχος της ύφεσης σε 397 μυελώματα την ημέρα 
100 μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση και σε 245 στο 
τέλος της θεραπείας εφόδου χωρίς μεταμόσχευση, 
έδειξε απουσία MRD στο 62% και 15% αντίστοιχα. 
η MRD υπολογίσθηκε με εξαχρωμία (CD138/CD45/
CD38/CD19/CD56/CD27), με κατώτερο όριο ανίχνευ-
σης το 10-4. η απουσία υπολειπόμενης νόσου στην 
ομάδα της αυτόλογης μεταμόσχευσης ήταν στατιστικά 
σημαντικός παράγοντας καλύτερης έκβασης (PFS)33.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
η μορφολογική εκτίμηση της διήθησης του μυελού 

ή και άλλων ιστών από ΜΠΚ αποτελεί την βάση για 
την διάγνωση των ΠΝ. 

η ΠΚΡ, μέθοδος εύκολη, ταχεία και ευαίσθητη, 
εφαρμόσιμη σε >95% των μυελωμάτων, αναδεινύεται 
πολύτιμο διαγνωστικό και ερευνητικό εργαλείο για την 
μελέτη της βιολογικής συμπεριφοράς του μυελώματος, 
και ικανή να χρησιμοποιηθεί κλινικά και ως δείκτης 
απάντησης στην θεραπεία. 
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Παράρτημα: Εικόνες πλασματοκυττάρων

Εικόνα 1. Φυσιολογικό Πλασματοκύτταρο Εικόνα 2. Μυελός, ΜΠΚ διήθηση >90% Εικόνα 3. Mott cell

Εικόνα 4. Dutcher bodies Εικόνα 5. Russell bodies Εικόνα 6. Snapper-Shneid granules

Εικόνα 7. Snapper-Shneid granules Εικόνα 8. Πλασματοκύτταρα ΕΝυ Εικόνα 9. Πλασμαβλάστης

Εικόνα 10. Μικρά πλασματοκύτταρα Εικόνα 11. Flame cells Εικόνα 12. Flame cells
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Εικόνα 13. Flame cells Εικόνα 14. Διπύρηνα και πολυπύρηνα 
πλασματοκύτταρα

Εικόνα 15. Διπύρηνα και πολυπύρηνα 
πλασματοκύτταρα

Εικόνα 16. Διπύρηνα και πολυπύρηνα 
πλασματοκύτταρα

Εικόνα 17. Διπύρηνα και πολυπύρηνα 
πλασματοκύτταρα
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Εργαστηριακή διάγνωση Πολλαπλού Μυελώματος - Μελέτη παραπρωτεΐνης
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Αίμα 2013;4(4): 68–76
24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Εργαστηριακή διάγνωση πολλαπλού μυελώματος

ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι ασθενείς με Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ), εξαι-

ρουμένης της μη εκκριτικής παραλλαγής του (2-3% 
περίπου του συνόλου των περιπτώσεων ΠΜ) χαρακτη-
ρίζονται από την παρουσία παραπρωτεΐνης στον ορό 
ή/και στα ούρα1,2. Σαν παραπρωτεΐνη χαρακτηρίζεται η 
ανοσοσφαιρίνη η οποία παράγεται από πλασματοκύτ-
ταρα του ίδιου κλώνου. Τα κλωνικά πλασματοκύτταρα 
εκτός από ολόκληρα μόρια παραπρωτεΐνης, είναι 
δυνατόν να εκκρίνουν και ελαφρές αλυσίδες. Οι εργα-
στηριακές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
ανάδειξη και ταυτοποίηση της παραπρωτεΐνης, είναι η 
ηλεκτροφόρηση (η/Φ) και η ανοσοκαθήλωση (ΑΚθ) 
των πρωτεϊνών του ορού. Ο ποσοτικός προσδιορισμός 
των ανοσοσφαιρινών (ΠΠΑ) του ορού, είναι αναγκαίος 
για τη σταδιοποίηση του ΠΜ κατά Salmon-Durie1,2. Για 
την ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση αλλά και 
για τη σταδιοποίηση του ΠΜ κατά Salmon-Durie, είναι 
αναγκαία η μελέτη συμπυκνωμάτων ούρων 24ώρου με 
η/Φ και ΑΚθ1,2. Από το 2001 άρχισαν να εμφανίζονται 
στη βιβλιογραφία μελέτες αναφορικά με την τεχνική 
μέτρησης των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων (Free 
Light Chains, FLC) στον ορό και τη διαγνωστική της 
αξία για τις Πλασματοκυτταρικές Δυσκρασίες (ΠΔ), 
ιδιαίτερα δε για το μη εκκριτικό ΠΜ και το ΠΜ των ελα-
φρών αλυσίδων3,4,5. Πρόσφατα, στις αρχές του 2009, η 
διεθνής ομάδα μελέτης του ΠΜ (International Myeloma 
Working Group, IMWG) δημοσίευσε κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη χρήση των προαναφερθεισών μετρή-
σεων στη διάγνωση, προγνωστική κατηγοριοποίηση 
και παρακολούθηση ασθενών με ΠΜ6. Επίσης σχετικά 
πρόσφατα (2009), παρουσιάστηκε στη βιβλιογραφία 
μία νέα τεχνική άμεσης μέτρησης των τιμών των κοινών 
με τον κατά περίπτωση ισότυπο της παραπρωτεΐνης 

ανοσοσσφαιρινών (IgGκ ή IgGλ, IgAκ ή IgAλ) στον 
ορό των ασθενών με ΠΜ (Heavy/Light Chains, HLC)7,8. 
Οι συγκεκριμένες μετρήσεις δεν προσφέρουν κάτι 
παραπάνω στην διάγνωση του ΠΜ, αλλά μπορούν 
να βοηθήσουν σημαντικά στην παρακολούθηση ασθε-
νών πασχόντων από ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης 
ολόκληρο μόριο ανοσοσφαιρίνης (IgG ή IgA).

ήλεκτροφόρηση και Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών 
ορού και ούρων

Οι εργαστηριακές τεχνικές οι οποίες χρησιμοποι-
ούνται για την ανάδειξη και ταυτοποίηση της παρα-
πρωτεΐνης είναι η ηλεκτροφόρηση (η/Φ) και η ανο-
σοκαθήλωση (ΑΚθ) των πρωτεϊνών του ορού1,2,9,10. 
Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανοσοσφαιρινών 
του ορού (ΠΠΑ), συναξιολογούμενος με την η/Φ 
και την ΑΚθ είναι αναγκαίος για τη διάγνωση και 
τη σταδιοποίηση του ΠΜ κατά Salmon-Durie1,2. Ο 
ΠΠΑ γίνεται νεφελομετρικά. Για την ολοκληρωμένη 
διαγνωστική προσέγγιση αλλά και για τη σταδιοποί-
ηση του ΠΜ κατά Salmon-Durie, είναι αναγκαία η 
μελέτη συμπυκνωμάτων ούρων 24ώρου με η/Φ και 
ΑΚθ1,2,9,10. Στη συνέχεια θα γίνει μία σύντομη αναφορά 
στις γενικές αρχές των τεχνικών της η/Φ, της ΑΚθ 
και της Νεφελομετρίας.

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού

Όπως είναι γνωστό, τα πρωτεϊνικά μόρια του ορού 
αλλά και των λοιπών βιολογικών υγρών μπορούν να 
διαχωριστούν με τη βοήθεια της η/Φ, η οποία βασίζε-
ται στην ικανότητα μετακίνησης φορτισμένων θετικά 
ή αρνητικά μορίων σε ηλεκτρικά πεδία με σταθερή 
διαφορά τάσης (90-100V)9,10. Πιο συγκεκριμένα, είναι 
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γνωστό ότι οι πρωτεΐνες είναι μόρια με ικανότητα 
αμφολύτη, δηλαδή μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά 
φορτισμένα ανάλογα με το pH του ρυθμιστικού διαλύ-
ματος (buffer) μέσα στο οποίο βρίσκονται. Συνήθως 
αυτό είναι αλκαλικό (pH: 8,6-8,8) και τα μόρια των 
πρωτεϊνών είναι αρνητικά φορτισμένα. Έτσι, μέσα 
σε ένα ηλεκτροφορητικό υλικό (συνήθως αγαρόζη) 
τα πρωτεϊνικά μόρια μετακινούνται από τον αρνητικό 
προς τον θετικό πόλο και η ηλεκτροφορητική τους κι-
νητικότητα εξαρτάται από: α) Το ηλεκτρικό τους φορτίο 
και β) Το μέγεθος και το σχήμα τους. Κατά συνέπεια, 
η ταχύτητα μετακίνησης των πρωτεϊνικών μορίων 
είναι ευθέως ανάλογη του ηλεκτρικού τους φορτίου 
και αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους τους9,10. Μετά 
το τέλος της η/Φ, προκειμένου να γίνει εμφανής ο 
«διαχωρισμός» των πρωτεϊνών, χρησιμοποιούνται 
χρωστικές οι οποίες σχηματίζουν σύμπλοκα με τα 
πρωτεϊνικά μόρια. Συνήθως χρησιμοποιούνται η 
Coomassie Brillant Blue ή η Bromophenol Blue. η 
συνήθης η/Φ πρωτεϊνών ορού, αναδεικνύει τα παρα-
κάτω «κλάσματα» αρχίζοντας από το ταχύτερο («ανο-
δικότερο»): α) της αλβουμίνης, β) των α1-σφαιρινών, 
γ) των α2-σφαιρινών, δ) των β1-σφαιρινών, ε) των 
β2-σφαιρινών και στ) των γ-σφαιρινών (Εικόνα 1). 
Με την χρήση ειδικού φωτομέτρου σάρωσης (scan-
ning densitometer) είναι δυνατός ο προσδιορισμός 
της εκατοστιαίας αναλογίας των προαναφερθέντων 
«κλασμάτων»9,10. Το 1998 παρουσιάστηκε μία πα-
ραλλαγή της τεχνικής της η/Φ με την χρήση τριχοει-
δών (Capillary Zone Electrophoresis, CZE) η οποία 
βαθμιαία εκτοπίζει την παραδοσιακή η/Φ9,10. Στην 
συγκεκριμένη παραλλαγή, τα πρωτεϊνικά μόρια των 
υπό εξέταση δειγμάτων «τρέχουν» και διαχωρίζονται 
σε τριχοειδή γεμάτα με ρυθμιστικό διάλυμα (buffer) με 

την εφαρμογή πολύ υψηλής διαφοράς τάσης (9000V 
περίπου). Τα μόρια της παραπρωτεΐνης εμφανίζουν 
κοινή ηλεκτροφορητική κινητικότητα και αντιπροσω-
πεύονται από μία «ζώνη» στο ηλεκτροφόρημα εντο-
πιζόμενη στις περισσότερες των περιπτώσεων στην 
περιοχή των γ-σφαιρινών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 
ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης IgG (Εικόνα 2). Στις 
περιπτώσεις ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης IgA, η 
«ζώνη» της παραπρωτεΐνης συνήθως εντοπίζεται 
είτε στην περιοχή μεταξύ β και γ-σφαιρινών, είτε στην 
περιοχή των β-σφαιρινών. Ψευδής εικόνα παρουσίας 
παραπρωτεΐνης μπορεί να δημιουργηθεί σε ηλεκτρο-
φορήματα ασθενών λόγω της δημιουργίας «ζώνης» 
από: α) Ινωδογόνο σε περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι 
λαμβάνουν θεραπευτική αγωγή με ηπαρίνη (συνήθως 
στην περιοχή μεταξύ β και γ-σφαιρινών), β) Αυξημένη 
ποσότητα τρανσφερίνης σε περιπτώσεις ασθενών 
με βαριά σιδηροπενία (συνήθως στην περιοχή των 
β-σφαιρινών), γ) Συμπλέγματα αιμοσφαιρίνης-απτο-
σφαιρίνης σε περιπτώσεις ασθενών με βαριά αιμόλυση 
(συνήθως στην περιοχή των β-σφαιρινών), δ) Ανοσο-
συμπλέγματα (συνήθως στην περιοχή μεταξύ β και 
γ-σφαιρινών) και ε) Μεγάλη ποσότητα CRP9,10. Όπως 
είναι προφανές, στις προαναφερθείσες περιπτώσεις 
η ΑΚθ των πρωτεϊνών του ορού είναι αρνητική.

Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού

η τεχνική της ΑΚθ πρωτεϊνών ορού συνίσταται 
στην επώαση ηλεκτροφορημάτων του ιδίου ασθενούς 
με αντιορούς έναντι των βαριών (γ, α, μ και επί ενδεί-
ξεων δ, ε) και των ελαφρών (κ, λ) αλυσίδων της ανοσο-
σφαιρίνης. Ακολουθεί η «έκλουση» των «ελεύθερων» 
πρωτεϊνικών μορίων και η χρώση των συνδεδεμένων 

Εικόνα 1. Φυσιολογική η/Φ πρωτεϊνών ορού.
Εικόνα 2. η/Φ πρωτεϊνών ορού περιπτώσεων ΠΜ. Φυσιολο-
γική η/Φ (1η).
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με τους προαναφερθέντες αντιοορούς9,10. Οι χρώσεις 
που χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες με αυτές της η/Φ. 
Έτσι, ανάλογα με τις θέσεις δημιουργίας «ζωνών» 
συμπλόκων και σε άμεση σύγκριση με το ηλεκτρο-
φόρημα αναφοράς (Εικόνα 3), καθίσταται δυνατή η 
ταυτοποίηση του τύπου της παραπρωτεΐνης (IgGκ/λ, 
IgAκ/λ κλπ). Από αναδρομικές μελέτες, προκύπτει 
ότι το 50-55% των περιπτώσεων ΠΜ είναι ισοτύπου 
IgG, ενώ το 20-25% ισοτύπου IgA1,2. Παραπρωτεΐνη 
ισοτύπου IgD ταυτοποιείται στο 2-3% περιπτώσεων 
ΠΜ, ενώ παραπρωτεΐνη ισοτύπου IgE ταυτοποιείται 
σπανιότατα (<0,01% των περιπτώσεων ΠΜ). Στο 20% 
περίπου των περιπτώσεων ΠΜ ο «νεοπλασματικός 
κλώνος» των πλασματοκυττάρων παράγει μόνο 
ελαφρές αλυσίδες1,2. Στις περιπτώσεις αυτές, στην 
η/Φ των πρωτεϊνών του ορού, συνήθως υπάρχει 
εικόνα συμβατή με υπογαμμασφαιριναιμία χωρίς 
την παρουσία «ζώνης» παραπρωτεΐνης. Αντίθετα, 
στην ΑΚθ αναδεικνύεται ο «κλώνος» των ελαφρών 
αλυσίδων (κ ή λ) (Εικόνα 4). Τέλος, στο 2-3% των 
περιπτώσεων ΠΜ ο «νεοπλασματικός κλώνος» των 
πλασματοκυττάρων «αδυνατεί» να εκκρίνει τόσο 
ολόκληρα μόρια ανοσοσφαιρίνης (παραπρωτεΐνης), 
όσο και ελαφρές αλυσίδες (μη εκκριτικό ΠΜ)1,2.

Νεφελομετρία

η συγκεκριμένη μέθοδος μας δίνει την δυνατότητα 
προσδιορισμού της συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού 
πρωτεϊνών στα βιολογικά υγρά10. Στην περίπτωση των 
ασθενών με ΠΜ το ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στις 
μετρήσεις των ανοσοσφαιρινών, της β2-μικροσφαιρίνης 
και των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων στον ορό. Σε 
ότι αφορά τα δείγματα ούρων των ασθενών με ΠΜ, θα 

υπάρξει σύντομη αναφορά στη επόμενη παράγραφο. 
η μεθοδολογία της νεφελομετρίας βασίζεται αφ΄ ενός 
μεν στην αντίδραση της προς μέτρηση πρωτεΐνης/
αντιγόνου με τον προστιθέμενο αντίστοιχο αντιορό/
αντίσωμα και στον συνεπακόλουθο σχηματισμό ανο-
σοσυμπλεγμάτων, αφ΄ ετέρου δε στην σκέδαση του 
φωτός μετά από την πρόσπτωσή του στα σχηματιζό-
μενα ανοσοσυμπλέγματα10. η εκτίμηση της έντασης 
του σκεδαζομένου φωτός από τα κατά περίπτωση 
σχηματισθέντα ανοσοσυμπλέγματα, οδηγεί τελικά 
στον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της υπό έλεγχο 
πρωτεΐνης. Τρεχόντως, οι χρησιμοποιούμενες τεχνι-
κές/παραλλαγές της μεθόδου της νεφελομετρίας είναι 
τρείς: α) η κινητική μέθοδος, β) η μέθοδος σταθερού 
χρόνου και γ) η μέθοδος σταθερού σημείου10.

Ηλεκτροφόρηση και Ανοσοκαθήλωση συμπυκνω-
μάτων ούρων 24ώρου

Για την ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση του 
ΠΜ, αλλά και για τη σταδιοποίησή του κατά Salmon-
Durie είναι αναγκαία η μελέτη συμπυκνωμάτων ούρων 
24ώρου με η/Φ και ΑΚθ1,2. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, 
χρήσιμος είναι και ο νεφελομετρικός προσδιορισμός 
συγκεκριμένων πρωτεϊνών (αλβουμίνη, τρανσφερίνη, 
β2-μικροσφαιρίνη, α1-μικροσφαιρίνη, κ και λ ελαφρές 
αλυσίδες) στα δείγματα ούρων 24ώρου πριν από 
την συμπύκνωσή τους, προκειμένου να υπάρξει μία 
αδρή εκτίμηση του «τύπου» τυχόν νεφρικής βλάβης 
(σπειραματική, σωληναριακή ή μεικτή). Φυσιολογικά, 
ένα ηλεκτροφόρημα συμπυκνώματος ούρων είναι 
«κενό». Σπάνια μπορεί να παρατηρηθούν ίχνη αλ-
βουμίνης ή β1-σφαιρινών (τρανσφερίνης). Αντίθετα, 
είναι γνωστό ότι στο 60% περίπου των περιπτώσεων 
ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης IgG ή IgA υπάρχει 

Εικόνα 3. η/Φ και ΑΚθ πρωτεϊνών ορού ασθενούς με ΠΜ 
ισοτύπου IgG-κ.

Εικόνα 4. ΑΚθ πρωτεϊνών ορού ασθενούς με ΠΜ ισοτύπου 
κ-ελαφρών αλυσίδων.
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αποβολή από τα ούρα κ ή λ ελαφρών αλυσίδων. Από 
την άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις ΠΜ ελαφρών 
αλυσίδων, εξ ορισμού υφίσταται η αποβολή των κ ή λ 
ελαφρών αλυσίδων από τα ούρα. Οι τεχνικές της η/Φ 
και της ΑΚθ πρωτεϊνών συμπυκνωμάτων ούρων, δεν 
παρουσιάζουν διαφορές από τις αντίστοιχες των πρω-
τεϊνών του ορού9,10. Οι παθολογικές ηλεκτροφορητικές 
εικόνες των συμπυκνωμάτων ούρων αδρά μπορούν 
να ταξινομηθούν σε δύο ομάδες: α) Στις περιπτώσεις 
όπου το η/Φ των ούρων χαρακτηρίζεται από την πα-
ρουσία ιχνών αλβουμίνης, α-σφαιρινών, β-σφαιρινών 
και «ζώνης» είτε στην περιοχή των β-σφαιρινών, 
είτε στην περιοχή μεταξύ β και γ-σφαιρινών. η ΑΚθ 
αναδεικνύει την ύπαρξη «κλώνου» κ ή λ ελαφρών 
αλυσίδων (Εικόνα 5) και β) Στις περιπτώσεις όπου 
το η/Φ των ούρων χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
αλβουμίνης, α1-σφαιρινών, β1-σφαιρινών, γ-σφαιρινών, 
και «ζώνης» παραπρωτεΐνης (ευρήματα ενδεικτικά 
βλάβης του νεφρικού σπειράματος)9,10. η ΑΚθ συ-
μπυκνωμάτων ούρων ασθενών με ΠΜ και συνοδό 
βλάβη του νεφρικού σπειράματος, είναι δυνατόν εκτός 
από την παρουσία «κλώνου» ελαφρών αλυσίδων, 
να ταυτοποιεί και την παρουσία ολοκλήρου μορίου 
παραπρωτεΐνης (Εικόνες 6 και 7).

ή συμβολή των μετρήσεων των ελεύθερων 
ελαφρών αλυσίδων του ορού στη διάγνωση  
του Πολλαπλού Μυελώματος
Παραγωγή και μέτρηση των ελεύθερων ελαφρών 
αλυσίδων του ορού

Το 2001 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια νέα 
τεχνική μέτρησης των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων 
(Free Light Chains, FLC) του ορού3. η διαφορά της 

Εικόνα 5. η/Φ και ΑΚθ πρωτεϊνών συμπυκνώματος ούρων 
24ώρου ασθενούς με ΠΜ λ-ελαφρών αλυσίδων.

Εικόνα 6. η/Φ και ΑΚθ πρωτεϊνών συμπυκνώματος ούρων 
24ώρου ασθενούς με ΠΜ και νεφρωσικό σύνδρομο λόγω Δευ-
τεροπαθούς Αμυλοείδωσης (παρουσία «κλώνου» λ-ελαφρών 
αλυσίδων).

Εικόνα 7. η/Φ πρωτεϊνών ορού, η/Φ και ΑΚθ πρωτεϊνών συ-
μπυκνώματος ούρων 24ώρου ασθενούς με ΠΜ και Δευτεροπαθή 
Αμυλοείδωση (αποβολή ολοκλήρου μορίου παραπρωτεΐνης 
IgG-λ).
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τεχνικής αυτής από τις προηγούμενες με τις οποίες 
ήταν δυνατή η μέτρηση του συνόλου των ελαφρών 
αλυσίδων (ελεύθερων και συνδεδεμένων με βαριές 
αλυσίδες) βρισκόταν στο γεγονός ότι οι πολυκλω-
νικοί αντιοροί που χρησιμοποιούνταν αναγνώριζαν 
«κρυμμένους» (hidden) επιτόπους των ελαφρών 
αλυσίδων όταν αυτές ήταν συνδεδεμένες με βαριές, 
αλλά «προσβάσιμους» (ελεύθερους) όταν αυτές ήταν 
ελεύθερες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πλασματοκύτταρα 
(τόσο τα «κλωνικά», όσο και τα «φυσιολογικά») σε 
ένα σημαντικό ποσοστό (60% περίπου), εκκρίνουν 
πέρα από ολόκληρα μόρια ανοσοσφαιρίνης και πε-
ρίσσεια ελαφρών αλυσίδων αντιστοίχου ισοτύπου. Οι 
συγκεντρώσεις των FLC στον ορό εξαρτώνται από 
τη ισορροπία μεταξύ της παραγωγής τους από τα 
πλασματοκύτταρα και της νεφρικής κάθαρσής τους. 
Οι FLC του ορού αποβάλλονται από τα νεφρικά 
σπειράματα (χρόνος ημιζωής στον ορό: 2-4 ώρες) 
και στη συνέχεια καταβολίζονται στα εγγύς εσπειρα-
μένα σωληνάρια του νεφρώνα. Φυσιολογικά, σε ένα 
24ωρο τα πλασματοκύτταρα παράγουν 0,5-1g FLC, 
ενώ οι νεφροί έχουν τη δυνατότητα μεταβολισμού 
20-30g ημερησίως3.

Οι μετρήσεις των FLC του ορού διενεργούνται 
νεφελομετρικά3,4. Οι φυσιολογικές τιμές των FLC 
του ορού έχουν ως εξής, κ: 3,3-19,4 mg/l, λ: 5,7-
26,3 mg/l, κ/λ ratio: 0,26-1,653. Αρχικά οι μετρήσεις 
αυτές εκτιμήθηκε ότι συνδυαζόμενες με η/Φ και ΑΚθ 
πρωτεϊνών ορού θα προσφέρουν σημαντική βοήθεια 
στη διάγνωση ασθενών με ΠΜ ελαφρών αλυσίδων 
και μη εκκριτικό ΠΜ, καθώς και στην παρακολούθηση 
των προαναφερθέντων ασθενών3,4,5. Ακολούθησε 
καταιγισμός μελετών αναφορικά με τη σημασία των 
μετρήσεων των FLC για τη διάγνωση, προγνωστική 
κατηγοριοποίηση και παρακολούθηση ασθενών πα-
σχόντων από όλες τις ΠΔ. Τα δεδομένα της βιβλιο-
γραφίας που αφορούν τη χρήση των μετρήσεων των 
FLC στην διάγνωση, και στην παρακολούθηση των 
ασθενών με ΠΜ θα επιχειρηθεί να παρουσιαστούν 
στη συνέχεια συνοπτικά. 

ο ρόλος των μετρήσεων των ελεύθερων ελαφρών 
αλυσίδων του ορού στην διάγνωση του Πολλαπλού 
Μυελώματος

Όπως έχει προαναφερθεί, οι εργαστηριακές τε-
χνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη 
και ταυτοποίηση της παραπρωτεΐνης είναι η η/Φ και 
η ΑΚθ των πρωτεϊνών του ορού. Επίσης, ο ΠΠΑ 
συναξιολογούμενος με την η/Φ και την ΑΚθ είναι 
αναγκαίος για τη σταδιοποίηση του ΠΜ κατά Salmon-
Durie. Τέλος, για την ολοκληρωμένη διαγνωστική 

προσέγγιση του ΠΜ (ιδιαίτερα για την τεκμηρίωση 
της διάγνωσης του ΠΜ ελαφρών αλυσίδων) αλλά και 
για τη σταδιοποίηση του ΠΜ είναι αναγκαία η μελέτη 
συμπυκνωμάτων ούρων 24ώρου με η/Φ και ΑΚθ. η 
σημαντικότερη μελέτη αναφορικά με τη βοήθεια που 
μπορούν να προσφέρουν οι μετρήσεις των FLC στην 
ανίχνευση του ΠΜ έγινε από τους Katzman και συν11. 
Οι συγκεκριμένοι ερευνητές διερεύνησαν το κατά 
πόσον οι μετρήσεις των FLC του ορού συναξιολο-
γούμενες με η/Φ και ΑΚθ ορού, θα μπορούσαν να 
υποκαταστήσουν την η/Φ και ΑΚθ ούρων 24ώρου σε 
ασθενείς με κλινική υποψία παρουσίας ΠΜ ελαφρών 
αλυσίδων. Πιο συγκεκριμένα αξιολογήθηκαν 428 
ασθενείς από τη βάση δεδομένων της Mayo Clinic 
με θετική ΑΚθ ούρων 24ώρου και διαθέσιμα στοιχεία 
για η/Φ-ΑΚθ-FLC ορού. η συνδυασμένη αξιολόγηση 
η/Φ-ΑΚθ πρωτεϊνών ορού και των μετρήσεων των 
FLC οδηγούσε στην ταυτοποίηση του ΠΜ σε 426 
ασθενείς (99,5%). Μια από τις πρώτες μελέτες που 
δημοσιεύτηκαν (Drayson και συν) αφορούσε στη 
συμβολή των μετρήσεων των FLC του ορού στη 
διάγνωση του μη εκκριτικού ΠΜ5. Τόσο σε αυτή τη 
μελέτη, όσο και σε μεταγενέστερες, διαπιστώθηκε 
ότι στο 70% περίπου των περιπτώσεων μη εκκριτι-
κού ΠΜ παρατηρούνταν παθολογικές τιμές του FLC 
ratio (πηλίκο κ/λ). Το συμπέρασμα από τις μελέτες 
αυτές αλλά και από άλλες παρόμοιες, είναι ότι για την 
τεκμηρίωση της διάγνωσης του ΠΜ στη συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι μετρήσεις των FLC 
του ορού μπορούν να αντικαταστήσουν την ΑΚθ 
των ούρων 24ώρου. Πάντως, όταν η διάγνωση του 
ΠΜ τεκμηριωθεί, συμπληρωματικά η μελέτη ούρων 
24ώρου θα πρέπει να ακολουθήσει12. Δοθέντος ότι η 
μη αξιολόγηση ούρων με η/Φ και ΑΚθ σε συνέχεια 
αυτής του ορού (με τις ίδιες τεχνικές) μπορεί να 
οδηγήσει στην απώλεια διάγνωσης του 10-17% των 
περιπτώσεων ΠΜ, φαίνεται ότι η στρατηγική ανίχνευ-
σης του ΠΜ βασιζόμενη στην η/Φ, ΑΚθ ορού και τις 
μετρήσεις των FLC είναι εύχρηστη και με σημαντικό 
όφελος έναντι κόστους. 

Η αξία των μετρήσεων των ελεύθερων ελαφρών 
αλυσίδων του ορού στην παρακολούθηση ασθενών 
με Πολλαπλούν Μυέλωμα

1. Μη εκκριτικό ΠΜ: η παλαιότερη και κλασσικό-
τερη ίσως ένδειξη μέτρησης των FLC του ορού με 
σκοπό τόσο τη διάγνωση όσο και την παρακολούθηση 
ασθενών είναι το μη εκκριτικό ΠΜ5,13. Το International 
Myeloma Working Group (IMWG) τόσο παλαιότερα 
όσο και πρόσφατα στις κατευθυντήριες οδηγίες που 
δημοσίευσε, αποδέχεται την αξία των συστηματικών 
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μετρήσεων των FLC του ορού για την παρακολούθηση 
ασθενών με μη εκκριτικό ΠΜ6. θα πρέπει όμως να 
σημειωθεί, ότι οι μεταβολές των FLC δεν μπορούν να 
συσχετισθούν απόλυτα με την κλινική ανταπόκριση 
και την πλασματοκυτταρική διήθηση του μυελού των 
ασθενών αυτών.

2. ΠΜ ελαφρών αλυσίδων: Μετά την αρχική πα-
ρουσίαση της μεθόδου δημιουργήθηκαν προσδοκίες 
αναφορικά με τη δυνατότητα πλήρους αντικατάστασης 
της η/Φ και ΑΚθ ούρων 24ώρου από τις μετρήσεις 
των FLC του ορού στην παρακολούθηση των ασθενών 
με ΠΜ ελαφρών αλυσίδων4,14. Όμως κάτι τέτοιο τελικά 
δεν συνέβη. Και αυτό γιατί παρά την τεκμηριωμένη 
ευαισθησία των μετρήσεων των FLC του ορού στις 
περιπτώσεις αυτών των ασθενών, διαπιστώθηκε 
ότι δεν υπάρχει απόλυτη συσχέτιση των μετρήσεων 
αυτών με τα ευρήματα από την η/Φ και ΑΚθ ούρων 
24ώρου12. Συμπερασματικά λοιπόν, οι μετρήσεις των 
FLC του ορού θα πρέπει να συναξιολογούνται με τα 
ευρήματα της η/Φ και της ΑΚθ συμπυκνωμάτων ού-
ρων 24ώρου στις περιπτώσεις ασθενών πασχόντων 
από ΠΜ ελαφρών αλυσίδων.

3. ΠΜ ισοτύπου παραπρωτεΐνης ολοκλήρου μο-
ρίου ανοσοσφαιρίνης: Παρά το μεγάλο αριθμό των 
μελετών, τα δεδομένα για τη σημασία των μετρήσε-
ων των FLC του ορού για την παρακολούθηση των 
ασθενών πασχόντων από ΠΜ με ισότυπο παραπρω-
τεΐνης ολόκληρο μόριο ανοσοσφαιρίνης (IgG ή IgA) 
παραμένουν αντιφατικά15,16,17. η μέθοδος φαίνεται ότι 
είναι χρήσιμη για την συμπληρωματική εκτίμηση της 
απάντησης στη θεραπεία, καθώς και για την πρώιμη 
διαπίστωση υποτροπής. η αναγνώριση της πρώιμης 
υποτροπής με τη χρήση των μετρήσεων των FLC 
αποτελεί σίγουρα μια ενδιαφέρουσα προοπτική, 
χωρίς όμως ακόμη να υπάρχουν δεδομένα που να 
υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία των μετρήσεων αυτών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της 
περαιτέρω θεραπευτικής στρατηγικής. Τα κριτήρια 
ανταπόκρισης του ΠΜ τα οποία παρουσιάστηκαν από 
το IMWG το 2006, περιλαμβάνουν την επάνοδο του 
FLC ratio εντός των φυσιολογικών ορίων διακύμανσης, 
ορίζοντας με τον τρόπο αυτό την Stringent CR («από-
λυτη πλήρη ανταπόκριση»)18. Όμως, δεν υπάρχουν 
ακόμη αρκετά δεδομένα τα οποία να τεκμηριώνουν 
ότι η πλήρης ανταπόκριση με αποκατάσταση εντός 
φυσιολογικών ορίων του FLC ratio, έχει συσχετισθεί 
με παράταση τόσο της ολικής, όσο και της χωρίς 
εξέλιξη νόσου επιβίωσης. Τέλος, στη συγκεκριμένη 
ομάδα ασθενών με ΠΜ, αξίζει να επισημανθεί η όχι 
συχνή αλλά υπαρκτή παρουσία του φαινομένου της 
«διαφυγής ελαφρών αλυσίδων» (light chain escape). 
Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατόν ασθενείς πάσχοντες 

από ΠΜ ισοτύπου παραπρωτεΐνης ολοκλήρου μορίου 
ανοσοσφαιρίνης να εμφανίζουν σημεία εξέλιξης του 
νοσήματος (αναιμία, επιδείνωση νεφρικής λειτουργίας, 
εξέλιξη οστικής νόσου κλπ) χωρίς να παρατηρείται 
μεταβολή της «ζώνης» της παραπρωτεΐνης στο ηλε-
κτροφόρημα ή της νεφελομετρικά μετρούμενης τιμής 
της αντίστοιχης με τον ισότυπο της παραπρωτεΐνης 
ανοσφαιρίνης19. Στις περιπτώσεις αυτές τα «κλωνικά» 
πλασματοκύτταρα εκκρίνουν πέρα από ελάχιστη 
ποσότητα μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης, μεγάλη 
περίσσεια ελαφρών αλυσίδων αντιστοίχου ισοτύπου. 
Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις οι μετρήσεις των FLC 
του ορού, πέρα από την ανάδειξη του προαναφερ-
θέντος φαινομένου μπορούν να βοηθήσουν και στην 
αξιολόγηση της ανταπόκρισης των συγκεκριμένων 
ασθενών στη θεραπευτική αγωγή19.

Οι μετρήσεις των συδεδεμένων βαριών/ελαφρών 
αλυσίδων στον ορό των ασθενών  
με Πολλαπλούν Μυέλωμα
Παρακολούθηση ασθενών πασχόντων από ΠΜ  
με ισότυπο παραπρωτεΐνης ολόκληρο μόριο  
ανοσοσφαιρίνης

η παρακολούθηση των ασθενών πασχόντων από 
ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης ολόκληρο μόριο 
ανοσοσφαιρίνης (IgG ή IgA) μέχρι πρόσφατα (2009) 
είχε βασιστεί σε δύο στρατηγικές: Α) Στην έμμεση πο-
σοτική εκτίμηση του μονοκλωνικού κλάσματος, μετά 
από οριοθέτηση της διακριτής ζώνης παραπρωτεΐνης 
του ηλεκτροφορήματος και αναγωγή του «ποσοστού» 
της σε gr/dl βάσει της μέτρησης είτε της αλβουμίνης 
είτε του ολικού λευκώματος του ορού και Β) Στην 
παρακολούθηση των νεφελομετρικά μετρούμενων 
τιμών της αντίστοιχης με τον ισότυπο παραπρωτε-
ΐνης ανοσοσφαιρίνης στον ορό (IgG ή IgA). Και οι 
δύο προαναφερθείσες στρατηγικές δεν μπορούσαν 
να καλύψουν το σύνολο των περιπτώσεων ΠΜ. Σε 
ότι αφορά την πρώτη στρατηγική, από ένα σημείο 
και ύστερα η οριοθέτηση μπορεί να είναι δύσκολη 
ή/και αδύνατη, ενώ σε ότι αφορά την δεύτερη στρα-
τηγική, από ένα σημείο και ύστερα οι νεφελομετρικά 
μετρούμενες τιμές της αντίστοιχης με τον ισότυπο 
παραπρωτεΐνης ανοσοσφαιρίνης στον ορό (IgG ή IgA) 
ενσωμάτωναν σε σημαντικό βαθμό μη μονοκλωνικό 
κλάσμα. Ακόμη δυσκολότερη μέχρι περίπου μία δεκα-
ετία πριν (2001) ήταν η παρακολούθηση των ασθενών 
με ΠΜ ελαφρών αλυσίδων. Αυτό συνέβαινε γιατί μέχρι 
τότε η μόνη αξιολογήσιμη μέτρηση ήταν η τιμή των 
απεκκρινομένων σε ένα 24ωρο από τα ούρα ελαφρών 
αλυσίδων ισοτύπου εμπλεκομένης αλυσίδας (κ ή λ). 
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Το πρόβλημα αυτών των ασθενών αντιμετωπίστηκε 
όπως προαναφέρθηκε σε σημαντικό βαθμό με τις 
μετρήσεις των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων (Free 
Light Chains, FLC) στον ορό των ασθενών. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, η συγκεκριμένη τεχνική μέτρησης των 
ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων του ορού, παρουσι-
άστηκε για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία από τον 
A.R.Bradwell το 20013,4. Σχετικά πρόσφατα (2009), 
ο ίδιος προαναφερθείς ερευνητής (A.R.Bradwell) 
παρουσίασε μία νέα τεχνική άμεσης μέτρησης των 
τιμών των κοινών με τον κατά περίπτωση ισότυπο 
της παραπρωτεΐνης ανοσοσφαιρινών (IgGκ ή IgGλ, 
IgAκ ή IgAλ) στον ορό των ασθενών (Heavy/Light 
Chains, HLC)8. Μετά την παρουσίαση της συγκε-
κριμένης τεχνικής, θα επιχειρηθεί μια ανασκόπηση 
της όχι εκτεταμένης ακόμη διεθνούς βιβλιογραφίας 
αναφορικά με τις εφαρμογές της προαναφερθείσας 
τεχνικής σε ότι αφορά ασθενείς πάσχοντες από ΠΜ 
με ισότυπο παραπρωτεΐνης ολόκληρο μόριο ανοσο-
σφαιρίνης (IgG ή IgA).

Μέτρηση των συδεδεμένων βαριών/ελαφρών  
αλυσίδων στον ορό

Τα μόρια της ανοσοσφαιρίνης εμφανίζουν μονα-
δικούς επιτόπους στις θέσεις σύνδεσης μεταξύ των 
σταθερών περιοχών των βαριών και των ελαφρών 
αλυσίδων. Επειδή, όπως είναι γνωστό, κάθε μόριο 
ανοσοσφαιρίνης αποτελείται από δύο όμοιες βαριές 
και δύο όμοιες ελαφρές αλυσίδες (IgG-κ ή IgG-λ, IgA-κ 
ή IgA-λ), σε κάθε περίπτωση (IgG-κ κλπ) προκύπτουν 
δύο τέτοιοι επίτοποι. Αυτοί οι επίτοποι αποτελούν τους 
«στόχους» των χρησιμοποιούμενων πολυκλωνικών 
αντιορών έναντι των μορίων της ανοσοσφαιρίνης8. 
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι για κάθε τάξη 
ανοσφαιρινών (IgG, IgA) υπάρχουν δύο ζεύγη αντιο-
ρών (ένα για IgG-κ, ένα για IgG-λ κλπ). Οι μετρήσεις 
για κάθε τάξη ανοσοσοσφαιρίνης πραγματοποιούνται 
νεφελομετρικά και ανά ζεύγη. Από τις μετρήσεις αυτές 

στις περιπτώσεις ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης 
ολόκληρο μόριο ανοσοσφαιρίνης (IgG ή IgA) προ-
κύπτει ένα πηλίκο παραπρωτεΐνης/συνυπάρχουσας 
πολυκλωνικής ανοσοσφαιρίνης ίδιας τάξης (Heavy/
Light Chain ratio, HLC ratio), κατά τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο με το Free Light Chain ratio8. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται το εύρος διακύμανσης και οι διάμεσες 
τιμές των IgGκ, IgGλ, IgAκ, IgAλ, καθώς και το εύρος 
διακύμανσης και οι διάμεσες τιμές των αντίστοιχων 
HLC ratio (IgGκ/IgGλ, IgAκ/IgAλ) σε φυσιολογικούς 
μάρτυρες8. Αντίστοιχα, στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται 
το εύρος διακύμανσης και οι διάμεσες τιμές των IgGκ, 
IgGλ, IgAκ, IgAλ, καθώς και το εύρος διακύμανσης και 
οι διάμεσες τιμές των αντίστοιχων HLC ratio (IgGκ/
IgGλ, IgAκ/IgAλ) σε ασθενείς πάσχοντες από ΠΜ8. Από 
τις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες αναδρομικές 
μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι το προσδιοριζόμενο HLC 
ratio στις περιπτώσεις ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης 
ολόκληρο μόριο ανοσοφαιρίνης (IgG ή IgA), εφόσον 
η ΑΚθ των πρωτεϊνών του ορού παραμένει θετική, 
είναι σταθερά παθολογικό8,20,21. Επίσης, διαπιστώθηκε 
ότι ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις ΠΜ με ισότυπο 
παραπρωτεΐνης ολόκληρο μόριο ανοσοσφαιρίνης 
(IgG ή IgA) όπου η ΑΚθ των πρωτεϊνών του ορού είχε 
αρνητικοποιηθεί, οι μετρήσεις του HLC ratio παραμέ-
νουν εκτός του φυσιολογικού εύρους διακύμανσης 
(παθολογικές)8,20,21. 

Η αξία των μετρήσεων των συνδεδεμένων βαριών/
ελαφρών αλυσίδων στην παρακολούθηση ασθενών 
πασχόντων από ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης 
ολόκληρο μόριο ανοσοσφαιρίνης

Από την προηγηθείσα αναλυτική περιγραφή της 
αρχής του προσδιορισμού των μετρήσεων των HLC 
και του HLC ratio, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα 
ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι πολύ πιο ευαί-
σθητες και ειδικές για την παρακολούθηση ασθενών 
πασχόντων από ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης 

Πίνακας 2. Ασθενείς με ΠΜ 
HLC Εύρος διακύμανσης Διάμεση τιμή
IgGκ 5.22-81.6 g/L 49.4 g/L

IgGλ 14.3-73.1 g/L 37.7 g/L

IgAκ 3.68-67.4 g/L 38.0 g/L

IgAλ 2.10-55.6 g/L 18.9 g/L

HLC ratio Εύρος διακύμανσης Διάμεση τιμή
IgGκ/IgGλ 5.8-161.3 52.0

IgΑκ/IgΑλ 14.0-367.5 85.0

Πίνακας 1. Φυσιολογικοί Μάρτυρες

HLC Εύρος διακύμανσης Διάμεση τιμή
IgGκ 4.23-12.18 g/L 7.76 g/L

IgAκ 0.43-2.36 g/L 1.27 g/L

IgGλ 2.37-5.91 g/L 4.00 g/L

IgAλ 0.40-1.73 g/L 0.87 g/L

HLC ratio Εύρος διακύμανσης Διάμεση τιμή
IgGκ/IgGλ 1.26-3.20 1.96

IgΑκ/IgΑλ 0.58-2.52 1.40
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ολόκληρο μόριο ανοσοσφαιρίνης (IgG ή IgA) σε σχέση 
με τις νεφελομετρικές μετρήσεις της αντίστοιχης με 
τον ισότυπο παραπρωτεΐνης ανοσοσφαιρίνης στον 
ορό (IgG, IgA) και την έμμεση ποσοτική εκτίμηση του 
μονοκλωνικού κλάσματος μετά από οριοθέτηση της 
διακριτής ζώνης παραπρωτεΐνης του ηλεκτροφορήμα-
τος. Αυτό επιβεβαιώνεται από όλες τις σχετικές μελέτες 
που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα20,21. Σημαντικό 
θεωρείται και το γεγονός ότι με τις συγκεκριμένες με-
τρήσεις έχουμε αξιολογήσιμο αριθμητικό αποτέλεσμα, 
ακόμη και στις περιπτώσεις ασθενών πασχόντων 
από ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης ολόκληρο μόριο 
ανοσοσφαιρίνης (IgG ή IgA) με φυσιολογικό ηλεκτρο-
φόρημα αλλά θετική ΑΚθ πρωτεϊνών ορού20,21. Επίσης 
σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι οι τιμές του HLC 
ratio δεν επηρεάζονται από τις μεταβολές του όγκου 
πλάσματος των ασθενών8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα προαναφερθέντα, σαφώς προκύπτει ότι 

οι εργαστηριακές τεχνικές οι οποίες αρχικά χρησι-
μοποιούνται για την ανάδειξη και ταυτοποίηση της 
παραπρωτεΐνης σε ασθενείς πάσχοντες από ΠΜ 
είναι η η/Φ και η ΑΚθ των πρωτεϊνών του ορού. Ο 
ΠΠΑ του ορού, είναι αναγκαίος για τη σταδιοποίηση 
του ΠΜ κατά Salmon-Durie. Για την ολοκληρωμένη 
διαγνωστική προσέγγιση αλλά και για τη σταδιοποίηση 
του ΠΜ κατά Salmon-Durie, είναι αναγκαία η μελέτη 
συμπυκνωμάτων ούρων 24ώρου με η/Φ και ΑΚθ. 
Επίσης, από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι ο 
συνδυασμός των μετρήσεων των FLC του ορού με 
την η/Φ και την ΑΚθ των πρωτεϊνών του ορού είναι 
επαρκής για την ανίχνευση του ΠΜ στη συντριπτική 
πλειοψηφία των ασθενών, περιλαμβανομένων σχεδόν 
του 100% των περιπτώσεων ΠΜ ελαφρών αλυσίδων 
και του 70% περίπου των περιπτώσεων μη εκκριτικού 
ΠΜ. Σχετικά πρόσφατα (2009), παρουσιάστηκε στη 
βιβλιογραφία μία νέα τεχνική άμεσης μέτρησης των 
τιμών των κοινών με τον κατά περίπτωση ισότυπο 
της παραπρωτεΐνης ανοσοσσφαιρινών (IgGκ ή IgGλ, 
IgAκ ή IgAλ) στον ορό των ασθενών με ΠΜ (Heavy/
Light Chains, HLC). Τέλος, οι μετρήσεις των HLC του 
ορού φαίνεται ότι δεν προσφέρουν κάτι περισσότερο 
στην διάγνωση του ΠΜ, αλλά μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά στην παρακολούθηση ασθενών πασχόντων 
από ΠΜ με ισότυπο παραπρωτεΐνης ολόκληρο μόριο 
ανοσοσφαιρίνης (IgG ή IgA).
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Αίμα 2013;4(4): 77–82
24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Εργαστηριακή διάγνωση πολλαπλού μυελώματος

ΕΙΣΑΓΩΓή 
Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό μονοκλωνικών πλασματο-
κυττάρων, που προέρχονται από ώριμα Β κύτταρα, 
στο μυελό των οστών. η διάγνωση του μυελώματος 
απαιτεί την παρουσία 10% ή περισσότερων κλωνικών 
πλασματοκυττάρων στο μυελό ή/και επιβεβαιωμένο 
με βιοψία πλασματοκύττωμα, καθώς επίσης και τις 
εκδηλώσεις της βλάβης των οργάνων που αποδίδονται 
στο νόσημα (υπερασβεσταιμία, νεφρική ανεπάρ-
κεια, αναιμία ή οστεολύσεις). Το ΠΜ χαρακτηρίζεται 
από μεγάλη κλινική ετερογένεια που οφείλεται στην 
γενετική ετερογένεια του νοσήματος. H επιβίωση 
των ασθενών που κυμαίνεται από 7 μήνες έως 10 
χρόνια. Οι γενετικές βλάβες των πλασματοκυττάρων 
και οι μεταβολές στο μικροπεριβάλλον τους οδηγούν 
στο μετασχηματισμό τους σε νεοπλασματικά πλα-
σματοκύτταρα. Το ΠΜ συχνά προκύπτει από την 
μονοκλωνική γαμμαπάθεια ακαθόριστης κλινικής 
σημασίας (συνήθως γνωστής ως MGUS) που αρχικά 
εξελίσσεται σε ασυμπτωματικό μυέλωμα (smoldering 
myeloma SM) και προχωρεί τελικά στο συμπτωματικό 
μυέλωμα1,2. Δύο είναι οι κύριοι προγνωστικοί παράγο-
ντες για την εξέλιξη της νόσου, ο πολλαπλασιασμός 
των πλασματοκυττάρων και οι γενετικές ανωμαλίες 
που εμφανίζονται στα πλασματοκύτταρα. η πολλα-
πλασιαστική ικανότητα αξιολογείται με τον δείκτη 
σήμανσης των πλασματοκυττάρων labeling index 
(PCLI). Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι γνωστό 
σήμερα ότι ανευρίσκονται στο 100% των ασθενών 
με ΠΜ. Ο καρυότυπος της διάγνωσης είναι παθολο-
γικός στο 30-40% των ασθενών και αυτό οφείλεται 
αφενός στο χαμηλό πολλαπλασιαστικό δείκτη των 
πλασματοκυττάρων που παρατηρείται στην έναρξη 

της νόσου και αφετέρου στην άμεση εξάρτηση για 
τον πολλαπλασιασμό τους, από το μικροπεριβάλλον 
τους3-5. Έτσι οι ασθενείς που τα πλασματοκύτταρά 
τους έχουν χαμηλή πολλαπλασιαστική ικανότητα 
επιδεικνύουν έναν φυσιολογικό καρυότυπο, που προ-
κύπτει ουσιαστικά από την ανάλυση μεταφάσεων που 
προέρχονται από φυσιολογικά κύτταρα του μυελού. 
η ανεύρεση παθολογικού καρυότυπου συσχετίζεται 
συχνά με υψηλό μιτωτικό δείκτη και αυξημένη μάζα 
των πλασματοκυττάρων. Κατά συνέπεια, η εύρεση 
παθολογικού καρυότυπου σε έναν ασθενή μπορεί 
να θεωρηθεί, από μια άποψη, ως έμμεσος δείκτης 
αυξημένης πολλαπλασιαστικής ικανότητας αλλά επι-
πρόσθετα δείχνει ότι τα πλασματοκύτταρα είναι πλέον 
ανεξάρτητα από την επαφή με το στρώμα και το 
μικροπεριβάλλον τους γενικότερα, που συσχετίζεται 
άμεσα και με επιθετικότερη πορεία νόσου. Ασθενείς 
με παθολογικό καρυότυπο στη διάγνωση βρέθηκε 
να έχουν μικρότερη επιβίωση σε σχέση με αυτούς 
με φυσιολογικό καρυότυπο 3,6. 

η κλασική κυτταρογενετική στερείται της δυνατότη-
τας της πλήρους γενετικής μελέτης όλων των ασθενών 
με ΠΜ εξαιτίας της χαμηλής πολλαπλασιαστικής δρα-
στηριότητας των πλασματοκυττάρων στη διάγνωση 
της νόσου (μόνο τα διαιρούμενα κύτταρα μπορούν 
να αναλυθούν) και λόγω της ανεύρεσης κάποιων 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών που δεν είναι ορατές και 
αναγνωρίσιμες. Οι περιορισμοί αυτοί υπερπηδούνται 
με την χρήση των μεθόδων της μοριακής κυτταρο-
γενετικής όπως η μέθοδος του in situ υβριδισμού με 
φθορίζουσες χρωστικές FISH, πολύχρωμου FISH (mul-
ticolor FISH και spectral karyotyping) και ο συγκριτικός 
υβριδισμός του γονιδιώματος (comparative genomic 
hybridization) CGH 5,7,8. η μέθοδος του μεσοφασικού 
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FISH εφαρμόζεται είτε σε κύτταρα από ολικό μυελό 
όταν έχει διήθηση με >30% πλασματοκύτταρα ή σε 
πλασματοκύτταρα μετά από διαχωρισμό. η μέθοδος 
του μεσοφασικού FISH βοηθά στην ανίχνευση χρωμο-
σωμικών ανωμαλιών σε μη διαιρούμενα κύτταρα και 
τελευταία χρησιμοποιείται σαν εξέταση ρουτίνας για την 
ανίχνευση συγκεκριμένων χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
που έχουν κλινική σημασία για τους ασθενείς με ΠΜ. 
Κυρίως ελέγχεται η ύπαρξη της απώλειας TP53 και 
της αναδιάταξης IGH καθώς και η ύπαρξη έλλειψης 
της περιοχής 1p ή η παρουσία επιπρόσθετου τμήμα-
τος 1q. Σε περίπτωση που βρεθεί αναδιάταξη IGH το 
δείγμα ελέγχεται για τη μετάθεση: t(4;14), t(14;16). 
Επίσης υπάρχει ένα ευρύτερο πάνελ ανιχνευτών που 
βοηθά στην κατάδειξη ή την επιβεβαίωση ανωμαλιών 
στο ΠΜ και περιλαμβάνει ανιχνευτές για τη μετάθεση 
t(11;14)(q13;q32), την t(14;20)(q32;q12), τον έλεγχο 
ανευπλοειδίας με ανιχνευτές για τα χρωμοσώματα 12 
και 13 ή ακόμα και για τα χρωμοσώματα 5, 9, 11 και 
15. Σήμερα πιστεύεται ότι τόσο ο καρυότυπος όσο 
και η μέθοδος FISH έχουν ιδιαίτερη προγνωστική 
σημασία και η μία μέθοδος συμπληρώνει την άλλη 
χωρίς να την αντικαθιστά 3,5. 

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες στο Πολλαπλούν 
Μυέλωμα

Ο καρυότυπος των πλασματοκυττάρων στο ΠΜ 
είναι συχνά πολύπλοκος με μέσο αριθμό χρωμοσω-
μικών ανωμαλιών ανά ασθενή 5-10 στη διάγνωση. 
Οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες συμβάλλουν στην 
ταξινόμηση ασθενών σε τρεις βασικές κυτταρογενε-
τικές ομάδες: 1) σε αυτούς που ο καρυότυπος τους 
εμφανίζει χρωμοσωμικές μεταθέσεις με συμμετοχή του 
γονιδίου της βαριάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών 
IGH, 2) σε αυτούς που ο καρυότυπος τους εμφανίζει 
τρισωμίες και 3) σε αυτούς που ο καρυότυπός τους 
έχει και χρωμοσωμικές μεταθέσεις με συμμετοχή 
του γονιδίου IGH και τρισωμίες. η ταξινόμηση κατ’ 
άλλους περιλαμβάνει δύο κύριες κυτταρογενετικές 
κατηγορίες, τους ασθενείς με υπερδιπλοειδία και 
τους ασθενείς χωρίς υπερδιπλοειδία. Στους ασθενείς 
χωρίς υπερδιπλοειδία ανευρίσκονται συνήθως οι 
χρωμοσωμικές μεταθέσεις. Οι ομάδες αυτές φαίνεται 
ότι προσδιορίζουν δύο διαφορετικούς ογκογενετικούς 
δρόμους. Ο ένας βασίζεται στην παρουσία επιπρόσθε-
των χρωμοσωμάτων και ο άλλος στην υπερέκφραση 
ογκογονιδίων. Στην πορεία της νόσου ανευρίσκονται 
και δευτερογενείς επιπρόσθετες χρωμοσωμικές ανω-
μαλίες λόγω κλωνικής εξέλιξης. Στους αθενείς με 
υπερδιπλοειδία συχνότερα εμφανίζονται ανωμαλίες 
όπως del(17)(p13),del(1)(p), και 1q+, ενώ στους ασθε-

νείς χωρίς υπερδιπλοειδία. εμφανίζονται μονοσωμίες 
των χρωμοσωμάτων 13,14 και 22 (υποδιπλοειδία) ή 
ελλείψεις 6q, 8p και 22q. Δευτερογενείς μεταθέσεις 
και μεταλλάξεις γονιδίων συμβάλλουν επίσης στην 
εξέλιξη της νόσου και περιλαμβάνουν πολύπλοκες 
καρυοτυπικές ανωμαλίες του γονιδίου MYC, ενεργο-
ποίηση των γονιδίων of NRAS και KRAS, μεταλλάξεις 
στα γονίδια FGFR3 και TP53 και αδρανοποίηση 
των ανασταλτών των κινασών που εξαρτώνται από 
τις κυκλίνες CDKN2A και CDKN2C. Άλλες γενετικές 
ανωμαλίες που εμπλέκονται στην παθογένεση του 
ΠΜ είναι οι μεταβολές σε επιγενετικούς μηχανισμούς 
όπως η αλλαγή στην έκφραση των microRNA και οι 
τροποποιήσεις στη μεθυλίωση γονιδίων. 

Χρωμοσωμικές μεταθέσεις

Οι μεταθέσεις που εμφανίζονται στην έναρξη της 
νόσου αφορούν απλές αμοιβαίες μεταθέσεις όπου 
αντιπαραβάλλονται ένα ογκογονίδιο με έναν ενισχυτή 
του γονιδίου της αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης. Αυτές 
οι μεταθέσεις συμβαίνουν λόγω βλάβης σε έναν από 
τους τρεις ειδικούς μηχανισμούς τροποποίησης του 
DNA των Β-κυττάρων. Συμβαίνουν συχνότερα κατά την 
αναδιάταξη των γονιδίων IGH, λιγότερο συχνά στον 
μηχανισμό της σωματικής υπερμεταλλαξιογένεσης 
και σπάνια κατά τον επανασυνδυασμό των γονιδίων 
VDJ9. Το ποσοστό των IGH μεταθέσεων αυξάνει με την 
πρόοδο της νόσου, από το 50% στο MGUS φτάνει το 
90% στις ανθρώπινες μυελωματικές κυτταρικές σειρές 
(HMCL). Το ποσοστό των μεταθέσεων στα γονίδια 
των ελαφρών αλυσίδων των ανοσοσφαιρινών (κ 2p12 
ή λ 22q11) είναι πολύ λιγότερο, με περίπου 10% να 
βρίσκονται σε MGUS και 20% στο προχωρημένο 
μυέλωμα και στις ανθρώπινες μυελωματικές κυττα-
ρικές σειρές HMCL9. Οι μεταθέσεις του γονιδίου IGH 
(14q32) δεν είναι τυχαίες, τα γονίδια που συνήθως 
μετέχουν στην μετάθεση είναι ένα από τα πέντε γο-
νίδια CCND1 (11q13), CCND3 (6p21), MAF (16q23), 
MAFB (20q12), FGFR3 και MMSET (4p16). Το ΠΜ 
και το MGUS χαρακτηρίζονται από την απορύθμιση 
της D κυκλίνης που υποδηλώνει ένα πρώιμο και 
ενιαίο παθογενετικό μηχανισμό των δύο νοσημάτων. 
η μετάθεση t(11;14)(q13;q32) βρίσκεται σε περίπου 
15% των ασθενών, και συνδέεται με ευνοϊκή έκβαση 
στις περισσότερες σειρές10.

η δεύτερη σε συχνότητα αμοιβαία μετάθεση στο 
ΠΜ είναι η t(4;14)(p16;q32), που εμφανίζεται στο 15% 
των ασθενών 11,12. η μετάθεση αυτή περιλαμβάνει δύο 
γονίδια κωδικοποιητές πρωτεΐνης που βρίσκονται στην 
περιοχή 4p16. Το πρώτο είναι το Wolf-Hirschhorn 
syndrome candidate 1 gene (WHSC), επίσης γνω-
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στό και ως MMSET, που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 
με ομολογία μεθυλοτρανσφεράσης της ιστόνης. Το 
δεύτερο γονίδιο είναι το fibroblast growth factor re-
ceptor 3 (FGFR3) που κωδικοποιεί μια ογκοπρωτεΐνη 
υποδοχέα τυροσινικής κινάσης. η μετάθεση εμφανί-
ζεται σε ποσοστό μέχρι 25% ως μη ισορροπημένη, 
με απώλεια του παράγωγου χρωμοσώματος 14 και 
συνδέεται με την απώλεια έκφρασης FGFR3. Αυτή 
η απώλεια απεικονίζει μια από τις πολλές πιθανές 
οδούς για την κλωνική εξέλιξη κατά τη πρόοδο της 
νόσου. η t(4;14)(p16;q32) συνυπάρχει συχνά με την 
μονοσωμία 13 ή την έλλειψη 13q- και ανιχνεύεται 
με την μέθοδο FISH ή με την μέθοδο της RT PCR. 
η μετάθεση t(4;14) αρχικά είχε συνδεθεί με πτωχή 
πρόγνωση, τελευταία φάνηκε ότι η χορήγηση του 
αναστολέα του πρωτεασώματος (Bortezomib) βελ-
τιώνει σημαντικά την έκβαση της νόσου. η t(4;14) 
παρατηρείται σε MGUS, αλλά είναι συχνότερη σε 
ασθενείς με SM και με ΠΜ.

Δύο λιγότερο συχνές αλλά κλινικά σημαντικές 
μεταθέσεις περιλαμβάνουν τα γονίδια MAF3,9. η με-
τάθεση t(14;16)(q32;q23) προκαλεί αναδιάταξη των 
γονιδίων IGH (14q32) και c-MAF (16q23) και βρίσκεται 
περίπου στο 6-7% των ασθενών με ΠΜ. η ύπαρξη 
της μετάθεσης t(14;16)(q32;q23) ελέγχεται με την 
μέθοδο FISH και συσχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. 
Λιγότερο συχνή είναι η αμοιβαία μετάθεση t(14;20)
(q32;q12) που περιλαμβάνει το γονίδιο MAFB (20q12), 
η οποία εμφανίζεται σε περίπου 2% των ασθενών. η 
πρόγνωση θεωρείται ότι είναι παρόμοια με αυτή της 
t(14;16)(q32;q23). Φαίνεται απίθανο ότι οποιαδήποτε 
από τις μεταθέσεις του γονιδίου IGH από μόνη της 
θα ήταν επαρκής για τη νεοπλασματική εξέλιξη σε 
μυέλωμα. Άλλωστε η μετάθεση 14q32 ομοιόμορφα 
διανέμεται μεταξύ των ασθενών με MGUS, SM και 
των ασθενών με ΠΜ. η παρουσία τρισωμιών σε 
ασθενείς με t(4;14), t(14;16) και t(14;20) φαίνεται ότι 
βελτιώνει κάπως την πρόγνωση13.

Στην πορεία της νόσου ανευρίσκονται μεταθέσεις 
ή πολλαπλασιασμός του γονιδίου MYC σε ποσοστό 
μέχρι 45% σε ασθενείς με πρόοδο της νόσου. Με 
την μέθοδο του μεσοφασικού FISH βρέθηκε η ανα-
διάταξη του γονιδίου MYC σε ποσοστό 15% των 
ασθενών με ΠΜ. η αναδιάταξη του γονιδίου MYC 
δεν βρίσκεται σε όλα τα νεοπλασματικά πλασματο-
κύτταρα του ασθενή. Γενικότερα, οι δευτερογενείς 
μεταθέσεις που εμπλέκονται τα γονίδια MYC και IGH 
είναι πολύπλοκες με συμμετοχή πολλών χρωμοσω-
μάτων και ανευρίσκονται στην πρόοδο της νόσου. Οι 
δευτερογενείς αυτές μεταθέσεις ανευρίσκονται τόσο 
σε ασθενείς με υπερδιπλοειδία όσο και σε ασθενείς 
χωρίς υπερδιπλοειδία 14,15. 

Ανευπλοειδία στο Πολλαπλούν Μυέλωμα

Ανευπλοειδία έχουμε όταν ο αριθμός των χρωμο-
σωμάτων στον καρυότυπο δεν είναι 46 λόγω απώλειας 
ή παρουσίας επιπρόσθετων χρωμοσωμάτων. η υπερ-
διπλοειδία χαρακτηρίζεται από την παρουσία ≥47 και 
<75 χρωμοσωμάτων. η υπερδιπλοειδία ανευρίσκεται 
στο 50-60% των ασθενών με ΠΜ. Τα επιπρόσθετα 
χρωμοσώματα που ανευρίσκονται δεν είναι τυχαία. 
Ανευρίσκονται συνήθως τα χρωμοσώματα 3, 5, 7, 
9, 11, 15, 19 και 21 13,16. η υπερδιπλοειδία συσχε-
τίζεται συνήθως με καλή πρόγνωση. η ομάδα των 
ασθενών με ΠΜ χωρίς υπερδιπλοειδία περιλαμβάνει 
τρεις υποκατηγορίες,: 1) υποδιπλοειδία ≤44 χρωμο-
σώματα, 2) ψευδοδιπλοειδία (45-46 χρωμοσώματα) 
και 3) υποτετραπλοειδία με ≥75 χρωμοσώματα που 
συνήθως οφείλεται στον διπλασιασμό του υποδι-
πλοειδικού ή ψευδοδιπλοειδικού καρυότυπου. Στον 
μη υπερδιπλοειδικό καρυότυπο συχνά ανευρίσκεται 
και η μετάθεση IGH (14q32). Ο υποδιπλοειδικός 
καρυότυπος εμφανίζει συνήθως μονοσωμίες ή και 
ελλείψεις τμημάτων των χρωμοσωμάτων 13, 14, 16, 
22 και απώλεια του χρωμοσώματος υ και συσχετίζεται 
με πτωχή πρόγνωση 17,18.

Ανωμαλίες του χρωμοσώματος 13

Ανωμαλίες του χρωμοσώματος 13 ανευρίσκονται 
περίπου στο 50% των ασθενών. Περισσότερο συχνά 
(σε ποσοστό 85%) ανευρίσκεται η πλήρης απουσία του 
ενός χρωμοσώματος 13 (μονοσωμία13) και λιγότερο 
συχνά (ποσοστό 15%) η έλλειψη τμήματος του μακρού 
βραχίονά του. η ανωμαλία του χρωμοσώματος 13 
συσχετίσθηκε αρχικά με κακή πρόγνωση19. Σήμερα 
πιστεύεται ότι η πρόγνωση συσχετίζεται άμεσα με τη 
συνύπαρξη και άλλων χρωμοσωμικών ανωμαλιών. 
η μονοσωμία 13 συχνά συνυπάρχει με την t(4;14)
(p16;q32). Οι Fonseca και συνεργάτες πιστεύουν ότι 
η έλλειψη τμήματος του μακρού βραχίονα του χρωμο-
σώματος 13 παίζει καθοριστικό ρόλο και προηγείται 
της εμφάνισης της κλωνικής εξέλιξης της νόσου20.

Ανωμαλίες του χρωμοσώματος 1

η ανωμαλία του χρωμοσώματος 1 θεωρείται η πιο 
συχνή δομική ανωμαλία στους ασθενείς με ΠΜ και 
εμφανίζεται είτε με την μορφή της έλλειψης του μικρού 
βραχίονα του χρωμοσώματος 1 είτε με την μορφή 
πολλαπλασιασμού τμήματος του μακρού βραχίονά 
του. η έλλειψη του μικρού βραχίονα του χρωμοσώ-
ματος 1 ποικίλει, είναι εσωτερική και εκτείνεται από 
την περιοχή 1p13 έως την 1p31 και συσχετίζεται με 
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πτωχή πρόγνωση 21,22. η ανωμαλία του χρωμοσώμα-
τος 1q είναι συνήθως πολύπλοκη και ασταθής στην 
διάρκεια της νόσου, εμφανίζεται ως πολλαπλασιασμός 
της περιοχής 1q12-q23, ισοχρωμόσωμα 1q ή και τα 
δύο ή ακόμα σαν jumping μετάθεση22,23. Με την μέ-
θοδο FISH βρέθηκε πολλαπλασιασμός της περιοχής 
1q21 στο 40% των ασθενών στη διάγνωση και στο 
70% των ασθενών στην υποτροπή της νόσου23. η 
περιοχή 1q12-q23 περιέχει γονίδια όπως: MUC1, 
MCL1,PDZK1, IL6R, BCL9, CKS1B, PSMD4, UBAP2L, 
UBE2Q1και ANP32E που ο πολλαπλασιασμός τους 
ή η αύξηση της έκφρασης τους είναι σημαντική στο 
ΠΜ. η παρουσία επιπρόσθετου 1q στις περισσότερες 
μελέτες συνδέεται με κακή πρόγνωση. 

Ελλείψεις του 17p 

η έλλειψη στην περιοχή 17p13 οδηγεί σε απώ-
λεια ετεροζυγωτίας του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
ΤΡ53 που ρυθμίζει την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου 
και την απόπτωση. η έλλειψη ή αδρανοποίηση του 
ΤΡ53 είναι σπάνια και εμφανίζεται στην πορεία της 
νόσου. η έλλειψη του ΤΡ53 βρέθηκε με τη μέθοδο 
FISH στο 10% των ασθενών με ΠΜ και αποτελεί 
δείκτη ιδιαίτερα κακής πρόγνωσης 24,25. Ασθενείς με 
έλλειψη ΤΡ53 εμφανίζουν ιδιαίτερα επιθετική πορεία, 
υψηλό ποσοστό εξωμυελικής νόσου και ελαττωμένη 
ολική επιβίωση. η παρουσία τρισωμιών σε ασθενείς 
με έλλειψη ΤΡ53 φαίνεται ότι βελτιώνει κάπως την 
πρόγνωση13.

Μοριακές τεχνικές - Πολλαπλούν Μυέλωμα 
Οι μοριακές τεχνικές που αναπτύχθηκαν τα τελευ-

ταία χρόνια βοήθησαν περαιτέρω στην αναγνώριση 
βλαβών στο γονιδίωμα και συνέβαλλαν στην μελέτη 
της βιολογίας και της παθογένεσης του ΠΜ. Το προφίλ 
της έκφρασης των γονιδίων (Gene expression profiling 
GEP) δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης 
της έκφρασης χιλιάδων γονιδίων, που έχουν σχέση 
με τις βιολογικές λειτουργίες. Μέσω του GEP γίνεται 
προσπάθεια μοριακής ταξινόμησης των ασθενών 
με μυέλωμα26. Σε πρόσφατες μελέτες φάνηκε ότι 
το προφίλ της γονιδιακής έκφρασης (GEP) (παρότι 
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές πλατφόρμες και σε 
διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών), συμβάλλει στον 
εντοπισμό ασθενών με κακή έκβαση. Επίσης DNA copy 
number (CN) ανωμαλίες είναι δυνατόν να καταδειχθούν 
τόσο με τον υψηλής ανάλυσης συγκριτικό υβριδι-
σμό του γονιδιώματος (array comparative genomic 

hybridization aCGH) όσο και με τον πολυμορφισμό 
single nucleotide(SNP) arrays 27. η ανάλυση με SNP 
καταδεικνύει επίσης την απώλεια της ετεροζυγωτίας 
που οφείλεται είτε σε μονοσωμία είτε στην απώλεια 
τμήματος ή ολόκληρου του χρωμοσώματος από τον 
ένα γονέα και πολλαπλασιασμός του αντίστοιχου 
χρωμοσώματος ή τμήματος που προέρχεται από τον 
άλλο γονέα, uniparental disomy. Οι μοριακές τεχνικές 
επιβεβαίωσαν την μεγάλη ετερογένεια που υπάρχει 
στο ΠΜ και σε μοριακό επίπεδο. Ετερογένεια επίσης 
βρέθηκε και στον νεοπλασματικό πλασματοκυτταρικό 
πληθυσμό του ίδιου ασθενή. η μοριακή ταξινόμηση των 
ασθενών με ΠΜ πιστεύεται ότι συμβάλει στο διαχωρι-
σμό των ασθενών σε προγνωστικές υποκατηγορίες και 
θα βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων εξατομικευμένων και 
πιο στοχευμένων θεραπειών. Πρόσφατα προτείνεται 
από την Mayo Clinic νέα ταξινόμηση των ασθενών με 
ΠΜ σε προγνωστικές ομάδες, που περιλαμβάνει στην 
ομάδα υψηλού κινδύνου(high-risk), τους ασθενείς με 
προφίλ γονιδιακής έκφρασης υψηλού κινδύνου, μαζί με 
τους ασθενείς με έλλειψη 17p-,t(14;16) και t(14;20)28. 
Στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου (intermediate-risk) 
εντάσσονται οι ασθενείς με t(4;14), del(13q-) (ελεγμένο 
με καρυότυπο), υποδιπλοειδία και PCLI≥3% και στην 
ομάδα βασικού κινδύνου (standard-risk) συμπερι-
λαμβάνονται οι λοιποί ασθενείς με υπερδιπλοειδία, 
t(11;14) και t(6;14).

ΣΧΟΛΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το ΠΜ είναι κακόηθες νόσημα με πολλαπλές γε-

νετικές βλάβες. Οι πιο πρώιμες είναι οι μεταθέσεις, 
που μετέχει το γονίδιο IGH και η υπερπλοειδία. Στην 
εξέλιξη της νόσου εμφανίζονται επιπρόσθετες βλά-
βες στο γονιδίωμα όπως δευτερογενείς μεταθέσεις 
[των γονιδίων MYC (8q24), MAFB (20q12), και IRF4 
(6p25)] και μεταλλάξεις ή απώλεια γονιδίων (FGFR3, 
TP53). Οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες στη διάγνωση, 
ελεγμένες με κλασική κυτταρογενετική και FISH απο-
τελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την 
έκβαση της νόσου και κατευθύνουν την θεραπευτική 
αντιμετώπιση. Στην κλινική πράξη συνιστάται στη 
διάγνωση της νόσου κυτταρογενετική ανάλυση και 
μελέτη με τη μέθοδο FISH για τον έλεγχο κυρίως των 
γονιδίων TP53 και IGH ή και των περιοχών 1p και 1q 
29,30. Σε περίπτωση που βρεθεί αναδιάταξη IGH, το 
δείγμα ελέγχεται για τις μετάθεσεις t(4;14) και t(14;16). 
Οι μοριακές τεχνικές παρέχουν νέους προγνωστικούς 
δείκτες, η ένταξή τους όμως στην καθημερινή κλινική 
πρακτική σήμερα είναι πολύ δύσκολη. 
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επιδράσεων της μετάγγισης

ΕΙΣΑΓΩΓή-ΟΡΙΣΜΟΙ
Είναι γνωστό ότι οι μεταγγίσεις ερυθρών και παρα-

γώγων έχουν ανοσοτροποποιητική δράση στους λή-
πτες. Ένας από τους μηχανισμούς που έχει προταθεί 
ότι εμπλέκεται στην ανοσοτροποποιητική δράση των 
μεταγγίσεων είναι το φαινόμενο του μικροχιμαιρισμού.

Χίμαιρα είναι το μυθολογικό τέρας της Ιλιάδας που 
έχει κεφάλι κατσίκας, σώμα λιονταριού και ουρά ερ-
πετού. Είναι απόγονος του Τυφώνα και της Έχιδνας. 

Χιμαιρισμός στην Ιατρική είναι όρος που περιγράφει 
τη μόνιμη συνύπαρξη στον ίδιο οργανισμό κυττάρων 
από δύο διαφορετικούς ζυγωτούς. 

Ο όρος μικροχιμαιρισμός χρησιμοποιείται ειδικά για 
να περιγράψει οργανισμούς στους οποίους ο κυττα-
ρικός πληθυσμός που προέρχεται από ξένο ζυγωτό

• αποτελεί το 5% ή λιγότερο του οργανισμού 
• παραμένει για περισσότερο από 3-6 μήνες. 

Ο μικροχιμαιρισμός (microchimerism, MC) μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα φυσιολογικών μηχανισμών όπως 
η εγκυμοσύνη (τόσο από την μητέρα στο έμβρυο όσο 
και από το έμβρυο στην μητέρα), οι πολλαπλές κυή-
σεις ή ιατρογενών συνθηκών όπως η μεταμόσχευση 
οργάνων ή η μετάγγιση αίματος. 

Οι πρώτες παρατηρήσεις που αφορούν το φαινό-
μενο του MC έγιναν το 1945 από τον γενετιστή Ray 
Owen σε βοοειδή. Παρατήρησε ότι στις πολλαπλές 
κυήσεις τα αδέλφια είχαν συχνά την ίδια ομάδα αί-
ματος, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για τα βοοειδή. 
Ο Owen απέδωσε το φαινόμενο στη διαμόλυνση 
της κοινής ομφαλοπλακουντιακής κυκλοφορίας με 
εμβρϋικά αρχέγονα προγονικά κύτταρα1.

Στην σύγχρονη μεταγγισιοθεραπεία ο μικροχιμαι-
ρισμός που οφείλεται σε μετάγγιση (Transfusion As-
sociated Microchimerism, TA-MC) θεωρείται ένα από 

τα σύνδρομα εγκατάστασης (engraftment) κυττάρων 
του δότη στον λήπτη. Το άλλο σύνδρομο είναι η νόσος 
του μοσχεύματος κατά του ξενιστή που οφείλεται στην 
μετάγγιση (Transfusion associated Graft versus Host 
Disease, TA-GvHD)2. 

Ο ΜC έχει σημαντικό επιστημονικό ενδιαφέρον 
καθώς σχετίζεται με την εμφάνιση αυτοάνοσων νο-
σημάτων αλλά και ανοσολογικής ανοχής. Επιπλέον 
η μελέτη του αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για τη κατα-
νόηση της ανοσολογικής ανοχής και των ρυθμιστικών 
μηχανισμών του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Μικροχιμαιρισμός οφειλόμενος σε μετάγγιση 
(Transfusion Associated Microchimerism, TA-MC) 

η μετάγγιση αίματος είναι η πιο συχνή αλλογενής 
μεταμόσχευση και κατά συνέπεια εισάγει στον λήπτη 
κύτταρα με διαφορετικό γενετικό υλικό. Την δεκαετία 
του 1970 ο Schechter και συνεργάτες χρησιμοποιώ-
ντας καρυοτυπική ανάλυση έδειξαν ότι σε ασθενείς 
που μεταγγίστηκαν λόγω σοβαρών τραυμάτων τα 
μεταγγισμένα λεμφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται ρα-
γδαία στον λήπτη 7 έως 10 ημέρες μετά τη μετάγγιση 
ενώ σε ένα συγκριτικά μεγάλο ποσοστό των ασθενών 
(10-15%) λεμφοκύτταρα του δότη παραμένουν στην 
κυκλοφορία για περισσότερο από 6 μήνες3.

Είκοσι χρόνια αργότερα η ομάδα του Busch επι-
βεβαίωσε τα αποτελέσματα του Schechter και δημο-
σίευσε μία μελέτη που σύγκρινε 10 γυναίκες ασθενείς 
που μεταγγίσθηκαν κατά την διάρκεια επιλεκτικών 
χειρουργείων με 10 γυναίκες ασθενείς που μεταγ-
γίσθηκαν μετά από μείζον τραύμα με περισσότερες 
από 8 μονάδες αίμα. η μελέτη έδειξε ότι σε ασθενείς 
που μεταγγίζονται για επιλεκτικά χειρουργεία, 99,9% 
των μεταγγιζόμενων λεμφοκυττάρων απομακρύνονται 
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εντός 48 ωρών από την κυκλοφορία, ακολουθεί μία 
παροδική έκπτυξη του λεμφοκυτταρικού πληθυσμού 
από ημέρα 2 μέχρι 7 μετά την μετάγγιση και τελικά 
πλήρης απομάκρυνσης τους από ημέρα 7 μέχρι 14 
μετά την μετάγγιση. Αντίθετα οι περισσότεροι από 
τους ασθενείς της μελέτης (7/10) που μεταγγίσθηκαν 
για μείζον τραύμα ανάπτυξαν TA-MC που διήρκεσε 
για περισσότερο από 6 μήνες μετά την μετάγγιση4. 
η ίδια ομάδα δημοσίευσε το 2008 μελέτη που απέ-
δειξε την ύπαρξη TA-MC σε βετεράνους που είχαν 
μεταγγισθεί μετά από τραυματισμό σε μάχες του Δευ-
τέρου Παγκοσμίου πολέμου, Βιετνάμ, Κορέα κ.α. Τα 
αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά αφού ανιχνεύθηκε 
TA-MC σε 16 από τους 163 που εξετάστηκαν (9.8%) 
κατά μέσο όρο 47 έτη μετά την μετάγγιση5. 

Έως σήμερα ο μόνος πληθυσμός ασθενών στον 
οποίο αποδείχθηκε η ανάπτυξη TA-MC είναι οι ασθε-
νείς με μείζονα τραύματα. 

Μελέτες σε πληθυσμούς ασθενών που θεωρητικά 
μοιράζονται χαρακτηριστικά με τους τραυματίες δεν 
έδειξαν ανάπτυξη TA-MC σε άλλες ομάδες ασθενών. 
Μελέτες σε HIV ασθενείς , σε ασθενείς που υποβάλλο-
νται σε προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις 
και ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία έδειξαν 
μόνο παροδική παρουσία λεμφοκυττάρων του δότη 
στον λήπτη4,6,7. 

Πρόσφατα, στη Νότια Αφρική σχεδιάσθηκε μελέτη 
για να διερευνήσει την εμφάνιση TA-MC σε γυναίκες οι 
οποίες μεταγγίζονται για αιμορραγία κατά τον τοκετό. 
θεωρητικά η ομάδα αυτή των ασθενών μοιάζει με 
τους τραυματίες διότι έχει μεγάλη απώλεια αίματος, 
πόνο και ανοσολογικές διαταραχές που συνοδεύουν 
τον τοκετό. Μολαταύτα, και μολονότι το μέγεθος του 
δείγματος ήταν μικρό (n =22), τα ευρήματα αυτής της 
πιλοτικής μελέτης δίνουν την εντύπωση ότι σε αυτό 
τον πληθυσμό δεν παρατηρείται μόνιμος TA-MC8.

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί ανάπτυξης TA-MC 
σε ασθενείς με τραύμα

Οι λόγοι που καθιστούν τους ασθενείς με τραύμα 
ομάδα «υψηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη μόνιμου 
TA-MC είναι:

• Ο μεγάλος αριθμός μεταγγιζόμενων μονάδων, 
οι οποίες συχνά συμπεριλαμβάνουν κυτταρικά 
συστατικά με βραχύ χρόνο αποθήκευσης όπως 
αιμοπετάλια

• Διαταραχές της ανοσολογικής απόκρισης που 
συνοδεύουν τον τραυματισμό 
Κατά την διάρκεια του τραύματος παρατηρείται 

καταστολή των Τ λεμφοκυττάρων με αποτέλεσμα 
την μείωση τόσο της φυσικής όσο και της επίκτητης 

ανοσίας. Μελέτη της λεμφοκυτταρικής απόκρισης 
63 μεταγγισμένων ασθενών με τραύμα σε σύγκριση 
με 10 μη μεταγγισμένων ασθενών με τραύμα και 10 
μεταγγισμένων ασθενών χωρίς τραύμα έδειξε ότι οι 
αποκρίσεις των λεμφοκυττάρων όλων των ασθενών 
με τραύμα ήταν μειωμένες ανεξάρτητα από το αν είχαν 
μεταγγισθεί ή όχι. Επιπλέον έδειξε ότι η μείωση της 
απόκρισης των λεμφοκυττάρων ήταν σημαντικότερη σε 
αυτούς που ανέπτυξαν TA-MC9. Άλλη μελέτη έδειξε ότι 
ασθενείς με τραύμα πριν την μετάγγιση είχαν μειωμένη 
αμφίδρομη απόκριση μεταξύ λήπτη και δότη σε μικτές 
λεμφοκυτταρικές καλλιέργειες. Είναι ενδιαφέρον ότι οι 
λήπτες είχαν περισσότερο μειωμένη απόκριση στα 
λευκοκύτταρα των δοτών από τους όποιους ανέπτυξαν 
TA-MC. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι υπάρχει σχετικό 
πλεονέκτημα ιστοσυμβατότητας μεταξύ ορισμένων 
δοτών και ληπτών10. Ο TA-MC οφείλεται στην εγκα-
τάσταση κυττάρων ενός δότη παρόλο που ο λήπτης 
έχει εκτεθεί σε πολλούς δότες9. Έχει αποδειχθεί ότι 
στον TA-MC το κύτταρο που εγκαθίσταται είναι πο-
λυδύναμο διότι χιμαιρικό γενετικό υλικό ανιχνεύεται 
σε ώριμα αιμοποιητικά κύτταρα πολλών σειρών11. Το 
φαινόμενο αυτό είναι ανάλογο της μεταμόσχευσης με 
ομφαλοπλακουντιακά μοσχεύματα που ενώ μπορεί να 
χορηγούνται στον ίδιο λήπτη μοσχεύματα από πολλούς 
δότες τελικά εγκαθίσταται αιμοποίηση από έναν δότη. 

Μελέτες έδειξαν ότι κατά την διάρκεια του τραυ-
ματισμού απελευθερώνονται οι ανοσοκατασταλτικές 
κυτταροκίνες IL-6, IL-10, IL-1R, IL-8 ενώ τα αποτελέ-
σματα των μελετών είναι αντικρουόμενα ως προς την 
απελευθέρωση των κυτταροκινών TNF-a και IL-412,13,14. 
Άλλες διαταραχές που παρατηρήθηκαν είναι αύξηση 
των Τ ρυθμιστικών κυττάρων (Τ regs) και μειωμένη 
έκφραση HLA-DR στα μονοπύρηνα που συνοδεύεται 
από αυξημένη έκφραση των κυτταροκινών IL-10 και 
IL-6 στα ίδια κύτταρα15,16. 

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το ανοσοκατα-
σταλτικό περιβάλλον των κυτταροκινών δημιουργείται 
ταχύτατα και έχει ήδη εγκατασταθεί όταν ο ασθενής 
φθάνει στο Νοσοκομείο. η ανοσοκαταστολή συμπί-
πτει με τον χρόνο των μεταγγίσεων και επιτρέπει 
την επιβίωση των μεταγγιζόμενων λευκοκυττάρων 
του δότη. Σε μία μελέτη αξιολογήθηκε το profile των 
κυτταροκινών προοπτικά σε 56 ασθενείς με τραύμα 
από την εισαγωγή τους στα Επείγοντα μέχρι και 
έναν χρόνο μετά. Μελετήθηκαν 41 διαφορετικές ανο-
σοτροποποιητικές πρωτεΐνες και τα αποτελέσματα 
συσχετίσθηκαν σε πολυπαραμετρική ανάλυση με τα 
κλινικά δεδομένα των ασθενών. η μελέτη έδειξε μια 
σύνθετη και εξελισσόμενη ανοσολογική απόκριση στο 
τραύμα που διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Αρχικά 
κυριαρχούν οι αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες και οι 
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προαποπτωτικοί παράγοντες ενώ σταδιακά υποχω-
ρεί η αντιφλεγμονώδης αντίδραση και επικρατούν οι 
αντιαποπτωτικοί παράγοντες. Παρατηρείται αύξηση 
της έκφρασης παραγόντων που εμπλέκονται στην 
ιστική αποκατάσταση, την ομοιοστασία των λεμφοκυτ-
τάρων και την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου καθώς 
το σύστημα επανέρχεται σε ισορροπία17,18.

Στους μεταγγισμένους ασθενείς στην ανάπτυξη 
ανοσολογικής ανοχής συμβάλλει και ανοσοκατα-
σταλτική δράση των μεταγγίσεων που επιτείνει τις 
ανοσολογικές διαταραχές που προκαλούνται από 
τον τραυματισμό19.

Συνοψίζοντας, οι ανοσολογικές διαταραχές κατά 
τον τραυματισμό είναι σύνθετες και δημιουργούν ένα 
μοναδικό μικροπεριβάλλον ανοσολογικής ανοχής σε 
αλλογενή κύτταρα, μικρό ποσοστό των οποίων εγκα-
θίστανται στον λήπτη (engraftment) και αποτελούν 
την πηγή του μακροχρόνιου υβριδικού κυτταρικού 
πληθυσμού που χαρακτηρίζει τον TA-MC. 

Προδιαθεσιακοί παράγοντες για την ανάπτυξη 
TA-MC σε ασθενείς με τραύμα

Για τη διερεύνηση των προδιαθεσιακών παραγό-
ντων για την ανάπτυξη TA-MC έχουν μελετηθεί ποικιλία 
χαρακτηριστικών των μεταγγιζόμενων προϊόντων και 
των ασθενών. 

Σε μία μελέτη 45 μεταγγισμένων ασθενών με 
τραύμα 53% των οποίων εμφάνισαν παροδικό TA-MC 
η εμφάνιση μακροχρόνιου TA-MC δεν συσχετίζονταν 
με την ηλικία του λήπτη, το φύλο, τον τύπο του τραύ-
ματος, την βαρύτητα του τραυματισμού, τον όγκο του 
μεταγγιζόμενου αίματος, τη παρουσία υπότασης, τις 
συνοδές παθολογικές καταστάσεις και τον χρόνο της 
μετάγγισης σε σχέση με τον τραυματισμό. Μακρο-
χρόνιο TA-MC έχει εμφανισθεί σε νεαρά άτομα που 
έχουν τραυματισθεί σε μάχες5. 

η λευκαφαίρεση δεν προφυλάσσει από την ανά-
πτυξη TA-MC. Σε μελέτη ασθενών με τραύμα που 
τυχαιοποιήθηκαν μεταξύ λευκαφαιρεμένων και μη 
λευκαφαιρεμένων μεταγγίσεων 28% των ασθενών 
που έλαβαν μη λευκαφαιρεμένες μεταγγίσεις και 
37% αυτών που έλαβαν λευκαφαιρεμένες μεταγγί-
σεις εμφάνισαν μακροχρόνιο TA-MC20. Πρόσφατη 
μελέτη έδειξε η ακτινοβόληση των μονάδων αίματος 
προφυλάσσει από την ανάπτυξη TA-MC21. 

H ανοσολογική συγγένεια μεταξύ δότη και λήπτη 
φαίνεται ότι ευνοεί την εμφάνιση TA-MC. Αναδρομική 
μελέτη έδειξε ότι μετάγγιση αίματος συμβατού ως 
προς το έναν HLA απλότυπο με τον λήπτη οδηγεί σε 
μεγαλύτερο ποσοστό TA-MC σε σχέση με μετάγγιση 
HLA ασύμβατου αίματος ως προς τον λήπτη22.

Ο Reed και συν έδειξαν ότι ο χρόνος αποθήκευ-
ση του αίματος είναι βραχύτερος σε ασθενείς που 
αναπτύσσουν TA-MC σε σχέση με τον χρόνο απο-
θήκευσης του αίματος αυτών που δεν αναπτύσσουν. 
Επιπλέον έδειξαν ότι ο ελάχιστος χρόνος αποθήκευσης 
αίματος σε αυτούς που δεν ανέπτυξαν TA-MC ήταν 
13 ημέρες. Βάσει αυτών των δεδομένων πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι σε αυτή η ομάδα ασθενών πρέπει να 
μεταγγίζεται με αίμα αποθηκευμένο τουλάχιστον για 
14 ημέρες23. Παρόλα αυτά έχει αναφερθεί εμφάνιση 
TA-MC και με αίμα αποθηκευμένο 22 ημέρες24.

Κλινικές συνέπειες του TA-MC
Οι κλινικές συνέπειες του TA-MC δεν έχουν μελε-

τηθεί. Οι κλινικές συνέπειες παραμένουν υποθετικές 
και βασίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από την 
μελέτη του εμβρυομητρικού MC. Ο εμβρυομητρικός 
MC έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη αυτοάνοσων και 
μη, νοσημάτων όπως σκληρόδερμα, σκλήρυνση κατά 
πλάκας, συστηματικό λύκο, αυτοάνοση θυροειδίτιδα, 
χολική ατρησία και προεκλαμψία25,26.

Στην μελέτη του TA-MC σε βετεράνους των πολέ-
μων δεν βρέθηκε διαφορά στην εμφάνιση αυτοάνο-
σων νοσημάτων όπως Sjogren, συστηματικό λύκο, 
σκληρόδερμα, σκλήρυνση κατά πλάκας, σύνδρομο 
Reynaud αλλά και καρδιαγγειακών νοσημάτων και 
καρκίνων μεταξύ των ατόμων με TA-MC και αυτών 
χωρίς TA-MC. Παρόλα αυτά ο αριθμός των ατόμων 
με TA-MC ήταν μικρός (16 άτομα) για την μελέτη 
της συχνότητας σπάνιων νοσημάτων όπως είναι τα 
αυτοάνοσα νοσήματα5.

Νόσος Μοσχεύματος κατά ξενιστή οφειλόμενη  
σε μετάγγιση (Transfusion Associated-Graft versus 
Host Disease, TA-GvHD)

Μια ακραία κλινική εκδήλωση του TA-MC είναι 
η TA-GvHD. H TA-GvHD οφείλεται στην μετάγγιση 
αίματος ομόζυγου σε έναν από τους HLA-απλότυπους 
του λήπτη. Τα λευκοκύτταρα της μεταγγιζόμενης μο-
νάδας δεν αναγνωρίζονται ως ξένα από τον λήπτη 
με συνέπεια να εγκαθίστανται και αφού πολλαπλα-
σιαστούν να επιτίθενται στον απλοταυτόσημο λήπτη. 
Αν και τυπικά οι κλινικές εκδηλώσεις του TA-GvHD 
είναι δραματικές υπάρχει η πιθανότητα να αποτελεί 
φάσμα συνδρόμων τα οποία δεν έχουν αναγνωρι-
σθεί. Για παράδειγμα η εμφάνιση πολυοργανικής 
ανεπάρκειας σε πολυμεταγγισμένους ασθενείς με 
τραύμα μπορεί στην πραγματικότητα να αποτελεί 
κλινική εκδήλωση του φάσματος των εκδηλώσεων 
του TA-MC και TA-GvHD2.
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Αλλοανοσοποίηση

Είναι άγνωστο αν ο TA-MC τροποποιεί την ικανό-
τητα του λήπτη να αναπτύξει αλλοαντισώματα έναντι 
αντιγόνων των κυττάρων του αίματος, κυρίως ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. 

Προβλήματα στην εργαστηριακή ταυτοποίηση 
των αντιγόνων ομάδων αίματος ασθενών 

Ο TA-MC μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην απο-
σαφήνιση σύνθετων ανοσοαιματολογικών προβλη-
μάτων ή ασθενών με θετική αντισφαιρινική δοκιμασία 
(Coombs test). Οι κλασσικές ορολογικές μέθοδοι αλλά 
και ο γονότυπος των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί 
να δώσουν λανθασμένα αποτελέσματα ανιχνεύοντας 
τον μικρό χιμαιρικό πληθυσμό. 

Μέθοδοι ανίχνευσης του TA-MC
η ανίχνευση του TA-MC έχει εγγενής δυσκολίες 

διότι ο πληθυσμός «στόχος» είναι πολύ μικρός, της 
τάξης συνήθως του ενός χιμαιρικού κυττάρου σε 106 
κύτταρα λήπτη. Στις πρώτες μελέτες χρησιμοποιή-
θηκαν κυτταρογενετικές τεχνικές ανίχνευσης του υ 
χρωμοσώματος. Οι τεχνικές αυτές έχουν χαμηλή 
ευαισθησία και επιπλέον περιορίζουν την μελέτη μόνο 
σε πληθυσμούς γυναικών που λαμβάνουν μεταγγίσεις 
από άρρενες δότες. 

Σήμερα οι ομάδες που μελετούν MC χρησιμοποιούν 
ποσοτική Real Time PCR με στόχους αλληλόμορφα 
του HLA-DR γονιδίου (DR1, DR3, DR4, DR7, DR8, 
DR9, DR10, DR11, DR12, DR13, DR15, και DR16). 
η Real Time PCR με στόχους τα αλληλόμορφα του 
HLA-DR γονιδίου αν και ευαίσθητη μέθοδος έχει 
περιορισμούς για την ανίχνευση του MC. Οι μέθοδοι 
ανίχνευσης HLA γονιδίων βασίζονται στην ασυμβα-
τότητα μεταξύ δότη και λήπτη κατά συνέπεια δεν 
ανιχνεύουν MC στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει 
ασυμβατότητα.. Επιπλέον ποικιλομορφία του HLA-
DR γονιδίου δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση όλων 
των αλληλομόρφων σε ένα panel με αποτέλεσμα να 
υποεκτιμάται η συχνότητα του MC. 

Ως συμπληρωματική ή εναλλακτική μέθοδος χρη-
σιμοποιείται η ποσοτική Real Time PCR που στοχεύει 
γονιδιακούς τόπους 8 αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων 
που έχουν σχετικά κοινούς, φαινοτυπικά σιωπηλούς 
πολυμορφισμούς προσθήκης ή ελλείμματος μεταξύ 
των αλληλομόρφων, “InDel” panel (SO-1, SO-2, SO-
3, SO-4B,SO-4, SO-6, SO-7, SO-7B, SO-8, SO-8B, 
SO-9, και SO-11)

Ο συνδυασμός του HLA-DR και InDel panel ανι-

χνεύει 99,5% των περιπτώσεων MC με ευαισθησία 
1 σε 105-106 κύτταρα27 

Μελλοντικές μελέτες του TA-MC
η έρευνα στο ΤΑ-ΜC εμφανίζει ιδιαίτερες δυσκολίες 

καθώς πρέπει να μελετώνται μεγάλοι αριθμοί μεταγγι-
σμένων ασθενών για παρατεταμένες περιόδους, οι ερ-
γαστηριακές μέθοδοι είναι ακριβές, και υπάρχει έλλειψη 
εξειδικευμένων ερευνητών στον τομέα αυτόν. Οι ειδικοί 
στην μεταγγισιοθεραπεία βρίσκονται σε πλεονεκτική 
θέση στην μελέτη του TA-MC καθώς έχουν πρόσβαση 
σε δεδομένα μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων. 

Σήμερα η έρευνα επικεντρώνεται στην αναγνώ-
ριση ομάδων ασθενών «υψηλού κινδύνου» για την 
ανάπτυξη TA-MC. Κυρίως επιλέγονται για μελέτη 
ομάδες ασθενών που εμφανίζουν ανάλογους παθο-
φυσιολογικούς μηχανισμούς και κλινικές εκβάσεις με 
τους τραυματίες. η κλινική σημασία και οι δυνητικές 
χρήσεις του ΜC συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Οι μηχανισμοί που οδηγούν στην ανάπτυξη του 
TA-MC δεν έχουν διευκρινισθεί πλήρως. Μολονότι οι 
ανοσολογικές διαταραχές που προκαλούν οι μεταγ-
γίσεις και ο τραυματισμός επιτρέπουν την εμφάνιση 
TA-MC μόνο ένα υποσύνολο των μεταγγισμένων 
ασθενών με τραύμα αναπτύσσουν μακροχρόνιο TA-
MC, δεδομένο το οποίο υποδηλώνει ότι το τραύμα 
και η μετάγγιση είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς 
συνθήκες για την ανάπτυξη TA-MC.

Χρειάζονται επίσης περισσότερες μελέτες προ-
κειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον άλλοι παρά-
γοντες, όπως ο βαθμός HLA συμβατότητας μεταξύ 
δότη και λήπτη, η έκταση του τραυματισμού, και το 
είδος των μεταγγιζόμενων προϊόντων συμβάλλουν 
στον TA-MC, και ακόμη πιο συγκεκριμένα, εάν και 
κατά πόσον επηρεάζουν τον τύπο της ανοσολογικής 
απόκρισης. Οι μηχανισμοί οι οποίοι επιτρέπουν στα 
μεταγγισμένα κύτταρα του δότη να αποφύγουν την 
ανοσολογική απόκριση του λήπτη παραμένουν άγνω-
στοι. Ο βραχυπρόθεσμος TA-MC μπορεί ενδεχομένως 
να εξηγηθεί από την παροδική ανοσοκαταστολή μετά 
το τραύμα. Είναι ωστόσο λιγότερο σαφές πως τα 
χιμαιρικά κύτταρα εξακολουθούν να επιβιώνουν (επί 
χρόνια και, μερικές φορές, ακόμη και δεκαετίες) πολύ 
καιρό μετά την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού 
συστήματος του λήπτη. Μια εξήγηση μπορεί να είναι 
η ανάπτυξη περιφερικής ανοχής στον χιμαιρικό πλη-
θυσμό, είτε μέσω της απάλειψης των αντιδρώντων 
κυττάρων του λήπτη είτε μέσω επαγωγής ανεργίας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη επιβίωση 
των χιμαιρικών κυττάρων, την συμμετοχή πολλών 
αιμοποιητικών σειρών στον μικροχιμαιρισμό, και την 
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αύξηση με την πάροδο του χρόνου του αριθμού των 
κυττάρων σε κάποιους ασθενείς, η πιο πιθανή εξήγηση 
είναι ότι κύτταρα του δότη εγκαθίστανται (engrafted) 
στον λήπτη και ενσωματώνονται στο ρεπερτόριο 
του ‘εαυτού’ με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κεντρικής 
ανοχής προς τον δότη. 

Τέλος, παραμένει άγνωστη η λειτουργικότητα των 
χιμαιρικών κυττάρων, και κατεξοχήν το κατά πόσον 
μπορούν ενδεχομένως να συμμετέχουν στην ανοσο-
λογική απόκριση του λήπτη και στην αποκατάσταση 
των ιστών. Μολονότι τα χιμαιρικά κύτταρα δεν φαίνεται 
να προκαλούν βλάβη, είναι απαραίτητο να πραγματο-
ποιηθεί περαιτέρω έρευνα ώστε να αποσαφηνισθούν 
τα ευεργετικά ή επιβαρυντικά αποτελέσματα της 
λειτουργίας τους. 
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24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Νεότερα παθογενετικά δεδομένα των ανοσολογικών  

επιδράσεων της μετάγγισης

ΕΙΣΑΓΩΓή
Από την αρχή ακόμη της εφαρμογής των μεταγ-

γίσεων ως θεραπευτική επιλογή, παρατηρήθηκαν 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις και από το αναπνευστικό 
σύστημα. Μία από αυτές είναι το TRALI (Transfusion 
Related Acute Lung Injury), που ορίζεται ως οξεία 
πνευμονική βλάβη που ξεκινά μετά από μετάγγιση. 
η σημασία αναγνώρισης του TRALI που παλαιό-
τερα εθεωρείτο μία σπάνια επιπλοκή, γίνεται όλο 
και περισσότερο κατανοητή τα τελευταία χρόνια, με 
αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον την κυριότερη αιτία 
θνητότητας σχετιζόμενη με μετάγγιση στις περισσό-
τερες αναπτυγμένες χώρες1.

η συχνότητά του υπολογίζεται μεταξύ 0,08% έως 
15% των μεταγγιζόμενων ασθενών, αλλά ο ακριβής 
αριθμός παραμένει άγνωστος λόγω του σημαντικού 
ποσοστού υποδιάγνωσης και μη καταγραφής.

Ιστορική αναδρομή
η πρώτη περιγραφή μη καρδιογενούς οξέος 

πνευμονικού οιδήματος μετά από μετάγγιση έγινε 
από τον Barnard το 1951 στο New York State Journal 
of Medicine2. Το άρθρο έθετε ερωτήματα σχετικά με 
τη σωστή χρήση των παραγώγων αίματος περιγρά-
φοντας περιπτώσεις στις οποίες η μετάγγιση ήταν 
όχι μόνο άχρηστη αλλά και καταστροφική. Μία από 
αυτές τις περιπτώσεις αναφερόταν σε έναν ασθενή 
με οξεία λευχαιμία που κατέληξε μετά από δυο μεταγ-
γίσεις αίματος λόγω οξέος πνευμονικού οιδήματος το 
οποίο αποδόθηκε σε αντίδραση υπερευαισθησίας. 
Ο ασθενής θεωρήθηκε “hypersensitive reactor”. 
Ακολούθησαν διάφορες αναφορές τα επόμενα χρό-

νια περιπτώσεων μη καρδιογενούς πνευμονικού 
οιδήματος μετά από μετάγγιση με τη χαρακτηριστική 
κλινική και ακτινολογική εικόνα του TRALI με έμφαση 
στο ρόλο των αντιλευκοκυτταρικών αντισωμάτων 
που ανιχνεύθηκαν στους δότες, οι οποίοι συχνά ήταν 
πολύτοκες γυναίκες.

Το 1983 οι Popovsky και συν.3 παρουσίασαν 
πέντε περιπτώσεις όπου τα εμπλεκόμενα παράγωγα 
αίματος περιείχαν λευκοσυγκολλητικά και λεμφοκυτ-
ταροτοξικά αντισώματα. Οι ασθενείς παρουσίασαν 
υπόταση και αναπνευστική δυσχέρεια εντός 4 ωρών 
από τη μετάγγιση, με αμφοτερόπλευρες πνευμο-
νικές διηθήσεις ακτινογραφικά. Αυτή η εργασία, 
στην οποία εισήχθη για πρώτη φορά η ορολογία 
“TRALI”, υπήρξε το προοίμιο για τη δημοσίευση των 
Popovsky και Moore4 το 1985 με τίτλο “Diagnostic 
and pathogenetic considerations in transfusion-
related acute lung injury” η οποία αποτελεί έως και 
σήμερα τη “gold standard” περιγραφή του TRALI, το 
οποίο αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως ξεχωριστή 
κλινική οντότητα. Σύμπτωμα εκ των ων ουκ άνευ 
ήταν η οξεία αναπνευστική δυσχέρεια εντός 4 (στις 
περισσότερες περιπτώσεις εντός 2) ωρών από τη 
μετάγγιση. Άλλες κλινικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν 
υποξυγοναιμία, υπόταση, πυρετό και οξύ πνευμονικό 
οίδημα. η πλειοψηφία των ασθενών (81%) ανάρ-
ρωσαν ταχέως, 2 ασθενείς (6%) κατέληξαν, ενώ οι 
υπόλοιποι δεν παρουσίασαν καμία μόνιμη πνευ-
μονική βλάβη. Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε 
οξυγόνο (μηχανικός αερισμός στο 72%). Στους δότες 
ανιχνεύθηκαν σε υψηλά ποσοστά λευκοκυτταρικά 
(89%) και λεμφοκυτταροτοξικά (72%) αντισώματα τα 
οποία θεωρήθηκαν παθογενετικοί παράγοντες του 
TRALI. Επίσης, η γενική αναισθησία (υπό την οποία 
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βρίσκονταν οι περισσότεροι ασθενείς) θεωρήθηκε 
επιβαρυντικός παράγοντας. Δεν βρέθηκε συσχέτιση 
με τον όγκο του μεταγγιζόμενου πλάσματος, τον τίτλο 
των αντισωμάτων ή τον τύπο παραγώγου αίματος. 
Τέλος, προτάθηκε η παρασκευή μόνο μονάδων 
συμπυκνωμένων ερυθρών από δότες που έχουν 
εμπλακεί σε TRALI.

Ευρύτερη αναγνώριση του TRALI προέκυψε μετά 
από δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων του Βρετανικού 
“Serious Hazards of Transfusion” (SHOT) που κα-
ταδεικνύουν το TRALI ως μια από τις κυριότερες 
αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας σχετιζόμενη με 
μετάγγιση μετά το 1996.

Ορισμός

Ο ορισμός του TRALI καθορίστηκε στο North 
American-European Consensus Conference του 19945 
και συμπληρώθηκε στη συνέχεια από το US National 
Heart, Lung and Blood Institute6 και το Canadian 
Consensus Conference του Toronto το 20047. Έτσι 
λοιπόν, ως TRALI ορίζεται νέα οξεία πνευμονική βλάβη 
(acute lung injury, ALI) που προκύπτει εντός 6 ωρών 
από το πέρας της μετάγγισης ενός ή περισσοτέρων 
παραγώγων αίματος που περιέχουν πλάσμα σε ασθε-
νείς χωρίς άλλους παράγοντες κινδύνου για ALI, ή σε 
ασθενείς με άλλους παράγοντες κινδύνου για ALI που 
όμως δεν υπήρχε ALI προ της μετάγγισης και που η 
νέα οξεία πνευμονική βλάβη συσχετίστηκε προσωρινά 
με τη μετάγγιση. Τα κριτήρια του TRALI συνοψίζονται 
στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).

Ο όρος «πιθανό TRALI» εισήχθη για να συμπε-
ριλάβει ασθενείς με προϋπάρχοντες παράγοντες 
κινδύνου για ALI, όπου είναι δύσκολο να εξακριβωθεί 
εάν η οξεία πνευμονική βλάβη οφείλεται μόνο στη 
μετάγγιση.

Το TRALI ουσιαστικά αποτελεί υποκατηγορία της 
οξείας πνευμονικής βλάβης/σύνδρομο αναπνευστικής 
δυσχέρειας ενηλίκων (ALI / ARDS). Παρότι ο ορισμός 
του TRALI χρησιμοποιείται ευρέως, η διάγνωση με 
βάση αυτόν εμφανίζει αρκετές αδυναμίες, όπως η 
δυσκολία αποκλεισμού υπερφόρτωσης όγκου, η 
συχνή έλλειψη ύπαρξης ακτινογραφίας θώρακος πριν 
και μετά τη μετάγγιση και η ύπαρξη χαμηλού λόγου  
PaO2/FiO2 (≤300 mg Hg) σε αρκετούς ασθενείς των 
Μ.Ε.θ.

Παθοφυσιολογία
Από την πρώτη αναγνώριση του TRALI και μέχρι 

σήμερα προστίθενται στοιχεία στην παθογένεια του 
συνδρόμου. η πλέον αποδεκτή θεωρία είναι η υπό-
θεση των δύο πληγμάτων (two-hit hypothesis).

Το κεντρικό γεγονός στην παθοφυσιολογία του 
TRALI είναι η συσσώρευση (sequestration) των 
ουδετερόφιλων στα πνευμονικά τριχοειδή και τον 
κυψελιδικό χώρο με αποτέλεσμα την πρόκληση φλεγ-
μονής και μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος. 
Αν ληφθεί υπόψη ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες 
στους πνεύμονες αποθηκεύεται περίπου το 28% των 
ουδετεροφίλων του οργανισμού και ότι το ποσοστό 
αυτό αυξάνει περαιτέρω με τη συσσώρευση, γίνεται 
κατανοητό γιατί στο TRALI προεξάρχουν τα συμπτώ-
ματα από το αναπνευστικό.

Για την επεξήγηση του συνδρόμου αρχικά η προ-
σοχή των ερευνητών επικεντρώθηκε στην ύπαρξη 
λευκοκυτταρικών αντισωμάτων στον δότη. η θεωρία 
αυτή όμως δεν εξηγούσε όλες τις καταγεγραμμένες 
περιπτώσεις TRALI και το 2006 προτάθηκε από τους 
Silliman και συν.8 η υπόθεση των δύο πληγμάτων.

• Το «πρώτο πλήγμα» είναι η υποκείμενη κατά-
σταση του ασθενούς.

• Το «δεύτερο πλήγμα» είναι η μετάγγιση.
• Οι παράγοντες που εμπλέκονται στη μετάγγιση 

υποδιαιρούνται περαιτέρω σε 2 ομάδες.
 - Άνοσο TRALI (παθητική μετάγγιση HLA ή HNA 
αντισωμάτων του δότη έναντι αντιστοίχων αντι-
γόνων του λήπτη)

Πίνακας 1. Προτεινόμενα κριτήρια για TRALI και πιθανό TRALI
1. TRALI

a. ALI
Οξεία έναρξη
υποξυγοναιμία (PaO2/FiO2 ≤300 mg Hg ή SpO2 < 90%)
Αμφοτερόπλευρες πνευμονικές διηθήσεις σε α/α 
θώρακος
Έλλειψη σημείων υπερφόρτωσης κυκλοφορίας

Επιπλέον
b. Έλλειψη προϋπάρχουσας ALI προ μετάγγισης
c. Εμφάνιση κατά τη διάρκεια ή έως 6 ώρες μετά τη 
μετάγγιση
d. Καμία υφιστάμενη σχέση με άλλο παράγοντα κινδύνου 
για ALI

2. Πιθανό TRALI
a. ALI
b. Έλλειψη προϋπάρχουσας ALI προ μετάγγισης
c. Κατά τη διάρκεια ή έως 6 ώρες μετά τη μετάγγιση
d.  ξεκάθαρη συσχέτιση με άλλο παράγοντα κινδύνου για 

ALI (π.χ. Λοίμωξη αναπνευστικού, πολλαπλά τραύμα-
τα κ.α.)

3. Επιβραδυνόμενο TRALI
a. Ίδια κριτήρια με το πιθανό TRALI και έναρξη εντός 
6-72 ωρών από τη μετάγγιση



91

ΟξΕΙΑ ΠΝΕυΜΟΝΙΚη ΒΛΑΒη ΠΟυ ΣυΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ Τη ΜΕΤΑΓΓΙΣη (TRALI)

 - Μη άνοσο TRALI (συσσώρευση προ-φλεγμο-
νωδών διαμεσολαβητών κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης παραγώγων αίματος που περιέ-
χουν κύτταρα και πιθανόν από την γήρανση των 
ίδιων των ερυθροκυττάρων και αιμοπεταλίων)

Πρώτο πλήγμα

Το πρώτο πλήγμα είναι μία προϋπάρχουσα κλινική 
κατάσταση του ασθενούς (π.χ. Λοίμωξη, τραύμα κ.α.) 
στην οποία υπάρχουν αυξημένες συγκεντρώσεις 
IL-8, IL-6 και άλλων χημειοτακτικών παραγόντων 
προερχόμενων πιθανώς από ενδοθηλιακά κύτταρα 
που έχουν υποστεί βλάβη. Οι παράγοντες αυτοί συμ-
βάλλουν στην προσέλκυση ουδετεροφίλων μέσω της 
αύξησης έκφρασης μορίων προσκόλλησης τόσο στην 
επιφάνεια των ουδετεροφίλων όσο και των ενδοθη-
λιακών κυττάρων. Τελικά η αυξημένη προσκόλληση 
ουδετεροφίλων στα πνευμονικά ενδοθηλιακά κύτταρα 
αποτελεί το “πρώτο πλήγμα” (Εικόνα 1)

Δεύτερο πλήγμα

Το δεύτερο «πλήγμα» είναι η μετάγγιση ενός 
παραγώγου αίματος που περιέχει κάποιους παρά-
γοντες ικανούς να προκαλέσουν ενεργοποίηση των 
διεγερμένων ουδετεροφίλων στους πνεύμονες. Οι 
παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι είτε αντισώματα είτε 
διαλυτές ουσίες που ενεργούν ως βιολογικά ενεργοί 
μεσολαβητές (biologic response modifiers, BRMs)

Το TRALI μπορεί να αναπτυχθεί με 4 διαφορετικούς 
μηχανισμούς (Εικόνα 2)9.
 1. Αντισώματα έναντι HNA ή HLA τάξης I αντιγόνων 

συνδέονται απευθείας με τα ουδετερόφιλα και 
οδηγούν, παρουσία ή μη άλλων συνδιεγερτικών 
παραγόντων, σε ενεργοποίηση των ουδετερόφι-
λων, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση συγκε-
κριμένων διαμεσολαβητών που διαταράσσουν τη 
σωστή λειτουργία του ενδοθηλιακού φραγμού.

 2. Σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα, αντισώματα 
HLA τάξης I πιθανόν συνδέονται με τα αντίστοιχα 
αντιγόνα στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυτ-
τάρων των πνευμονικών τριχοειδών και οδηγούν 
σε συσσώρευση ουδετερόφιλων μέσω σύνδεσης 
με τους Fc υποδοχείς τους. Έτσι, προκαλείται 
ενεργοποίησή τους και απελευθέρωση διαμεσο-
λαβητών.

 3. Αντισώματα HLA τάξης II συνδέονται με μονοκύττα-
ρα, τα οποία ενεργοποιούνται και απελευθερώνουν 
διαλυτούς διαμεσολαβητές, όπως IL-8 και LTB4, 
που ενεργοποιούν τα ουδετερόφιλα.

 4. Ουσίες που αυξάνουν κατά την αποθήκευση ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, όπως λυσο-
φωσφατιδυλοχολίνη, CD40L, ή άλλες (άγνωστες) 
ουσίες, μπορούν να ενεργοποιήσουν απευθείας 
τα ουδετερόφιλα.

Οι 3 πρώτοι μηχανισμοί συνιστούν το άνοσο TRALI 
ενώ ο τέταρτος το μη άνοσο.
Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες μπορεί να δρουν 

συνεργικά ή ανεξάρτητα προκειμένου να προκαλέ-

Εικόνα 1. Μηχανισμοί διέγερσης ουδετεροφίλων (πρώτο πλήγμα)
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σουν TRALI μέσα από μια πλειάδα διαφορετικών 
μηχανισμών10-11. Σε κάθε περίπτωση όμως, το τελικό 
αποτέλεσμα είναι η ενεργοποίηση των ουδετερόφι-
λων. Έχει βρεθεί πως και τα αιμοπετάλια συμμετέ-
χουν ενεργά στη συσσώρευση των ουδετερόφιλων 
και την πρόκληση φλεγμονής. Τα ουδετερόφιλα 
ενεργοποιούνται μέσω μια διαδικασίας εξαρτώμενης 
από την E-σελεκτίνη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
την ενεργοποίηση του υποδοχέα CD11b/CD18, ο 
οποίος στη συνέχεια προσελκύει τα κυκλοφορού-
ντα αιμοπετάλια μέσω άγνωστων υποδοχέων. Σε 
ζωικά μοντέλα, παρατηρήθηκε ότι τα αιμοπετάλια 
συσσωρεύονται επίσης στους πνεύμονες κατά την 
πρόκληση TRALI από αντισώματα MHC τάξης I, και 
η παρουσία των ουδετερόφιλων είναι απαραίτητη 
για να συμβεί αυτό.

Άνοσο TRALI

Αντισώματα ανευρίσκονται σε ποσοστό 65-90% 
των καταγεγραμμένων περιπτώσεων TRALI. Τα πιο 
συχνά αντισώματα που εμπλέκονται στο σύνδρομο 
είναι τα αντι- HLA τάξης II και τα αντι- ηΝΑ-3α (που 
συνδέθηκαν με τις πιο σοβαρές μορφές).

Ο τίτλος των αντισωμάτων καθώς και ο όγκος 
του μεταγγιζόμενου πλάσματος που περιέχει τα αντι-
σώματα πιθανότατα επηρεάζουν την εμφάνιση του 
συνδρόμου.

Μη-άνοσο TRALI

Παρότι σε προκλινικές μελέτες έχει παρατηρηθεί 
θετική συσχέτιση μεταξύ χρόνου αποθήκευσης πα-
ραγώγων αίματος και ανάπτυξης συνδρόμου TRALI, 
ο ακριβής μηχανισμός παραμένει ασαφής.

Έχουν προταθεί δύο πιθανά μοντέλα.
 - Σύμφωνα με το πρώτο12, μεσολαβητές όπως ο 

συνδέτης CD40 (CD40L) και βιοενεργά λιπίδια που 
βρίσκονται διαλυτά στο πλάσμα ενεργοποιούν τα 
ουδετερόφιλα μέσω υποδοχέα συνδεδεμένου με 
πρωτεΐνες στην επιφάνειά τους με αποτέλεσμα την 
απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών. 
Ωστόσο η εμπλοκή αυτών των μεσολαβητών έχει 
αμφισβητηθεί σε άλλες μελέτες.

 - Σύμφωνα με το δεύτερο13, υπάρχουν ενδείξεις 
πως αλλαγές στη μεμβράνη των γηρασμένων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων μπορεί 
να ευθύνονται για την εμφάνιση μη άνοσου TRALI. 
Συγκεκριμένα, η απώλεια της έκφρασης του αντι-
γόνου Duffy, ενός υποδοχέα κυτταροκινών, από 
την επιφάνεια των γηρασμένων ερυθροκυττάρων 
έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη εκκαθάριση 
κυτταροκινών (και συγκεκριμένα του CCL2) από 
το πλάσμα οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν 
TRALI επί εδάφους φλεγμονώδους κατάστασης. 
Επιπλέον, κατά την αποθήκευση τα ερυθροκύτταρα 
χάνουν την ικανότητα απελευθέρωσης ATP και 
έτσι αυξάνεται η προσκόλλησή τους στα ενδοθη-

Εικόνα 2. Μηχανισμοί πρόκλησης TRALI
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λιακά κύτταρα με αποτέλεσμα υποξυγοναιμία και 
εξαγγείωση των ερυθροκυττάρων στον κυψελιδικό 
χώρο.
Σε κάθε περίπτωση, κλινικά δεδομένα δείχνουν 

αντικρουόμενα αποτελέσματα για τον ρόλο του “γη-
ρασμένου αίματος” στην παθογένεια του TRALI.

Μοντέλο ουδού του TRALI
Σαν προέκταση της υπόθεσης δύο πληγμάτων, οι 

Bux και Sachs14 το 2007 πρότειναν ένα νέο μοντέλο 
που αφορά την παθοφυσιολογία του TRALI, σύμφωνα 
με το οποίο τα ουδετερόφιλα πρέπει να υπερβούν έναν 
συγκεκριμένο υποθετικό ουδό ενεργοποίησης για να 
προκαλέσουν πνευμονική βλάβη. Και τα δύο πλήγματα 
έχουν αθροιστική φλεγμονώδη δράση και αποτελούν 
τμήματα ενός κοινού δρόμου με τελικό αποτέλεσμα 
την υπέρβαση αυτού του θεωρητικού επιπέδου ενερ-
γοποίησης που απαιτείται για την εμφάνιση του TRALI 
(σοβαρού ή ήπιου) (Εικόνα 3). Προφανώς, το ήπιο 
TRALI έχει χαμηλότερο ουδό από το σοβαρό και δε 
θα παρατηρηθεί αντίδραση αν ο βαθμός ενεργοποί-
ησης δε φτάσει το απαιτούμενο επίπεδο. Ο ουδός 
για κάποιον ασθενή μπορεί να ξεπεραστεί ακόμη και 
μόνο με τη μετάγγιση ενός εξαιρετικά ανοσογόνου 
αντισώματος χωρίς προϋπάρχουσα επιβαρυντική 
κατάσταση. Αντίθετα, σε κάποιον άλλο ασθενή που 
πλησιάζει σημαντικά τον ουδό λόγω προϋπάρχουσας 
απελευθέρωσης ενδογενών φλεγμονωδών ουσιών η 
μετάγγιση ενός λιγότερο ανοσογόνου αντισώματος 
ή ενός μετρίου επιπέδου BRMs είναι ικανή για να 
ξεπεραστεί το όριο.

Το μοντέλο ουδού ενσωματώνει όλα τα δεδομένα 
και εξηγεί περιπτώσεις υγιών ατόμων που εμφάνισαν 
TRALI χωρίς προϋπάρχουσα υποκείμενη ασθένεια 

(one-event TRALI), όπως και πειραματικά δεδομένα 
ζωικών μελετών όπου παρατηρήθηκαν δοσοεξαρ-
τώμενες αντιδράσεις, όπως και περιστατικά όπου 
υπήρξε εμφάνιση TRALI σε μερικούς μόνο από 
τους λήπτες παραγώγων αίματος προερχόμενων 
από τον ίδιο δότη.

Παράγοντες κινδύνου
Οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις TRALI αφορούν 

σε όλες τις ηλικίες (και στα παιδιά) και με την ίδια συ-
χνότητα στα δύο φύλα. Για τον λόγο αυτό οι ερευνητές 
προσπάθησαν να εντοπίσουν παράγοντες κινδύνου 
ανάπτυξης του συνδρόμου, και μέχρι στιγμής υπάρ-
χει ένας αρκετά μεγάλος κατάλογος προδιαθεσικών 
παραγόντων15. Ενδεικτικά:

• Σήψη
• Πρόσφατο χειρουργείο
• Αιματολογική νεοπλασία
• Μαζική μετάγγιση
• Σοκ
• Μηχανικός αερισμός
• ηπατική νόσος (ιδίως τελικού σταδίου)
• Ιστορικό βαρέως αλκοολισμού
• Επείγουσα επέμβαση αορτοστεφανιαίας παρά-

καμψης (bypass)
• Χειρουργική επέμβαση στο ήπαρ (ιδίως μεταμό-

σχευση)
• θετικό ισοζύγιο υγρών
• υψηλή πίεση αεραγωγών στον μηχανικό αερισμό
• υψηλά επίπεδα IL-8
• Ιστορικό ενεργού καπνιστή
• υψηλό σκορ APACHE II (Acute Physiology and 

Chronic Health Evaluation II)

Εικόνα 3. Μοντέλο ουδού του TRALI
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Παράγοντες κινδύνου που αφορούν στην 
μετάγγιση

Πρακτικά όλα τα παράγωγα αίματος έχουν εμπλα-
κεί σε περιστατικά TRALI. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 
ολικό αίμα, συμπυκνωμένα ερυθρά, φρέσκο κατε-
ψυγμένο πλάσμα, αιμοπετάλια (προερχόμενα από 
αιμοπεταλιαφαίρεση ή από ολικό αίμα), κρυοΐζημα, 
κοκκιοκύτταρα, ακόμη και ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη.

Κλινική εικόνα
Το TRALI διαθέτει ευρύ κλινικό φάσμα που εκτεί-

νεται από ήπια μορφή που θεραπεύεται με απλή 
χορήγηση οξυγόνου, έως πολύ σοβαρή που απαιτεί 
μηχανικό αερισμό4.

Το τυπικό TRALI χαρακτηρίζεται από αιφνίδια 
εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας με δύσπνοια, 
ταχύπνοια και υποξυγοναιμία. Αυτά είναι τα κυρίαρχα 
κλινικά συμπτώματα και οφείλονται στην αυξημένη 
διαπερατότητα του πνευμονικού αγγειακού δικτύου 
που οδηγεί σε μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα. 
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν είναι: 
μη παραγωγικός βήχας, υπόταση (σπάνια υπέρταση), 
φρίκια-πυρετός, ναυτία και ταχυκαρδία. η συμπτωμα-
τολογία εκδηλώνεται, συνήθως, εντός ολίγων λεπτών 
έως 6 ωρών μετά την έναρξη της μετάγγισης.

Ειδικά, σε διασωληνωμένους ασθενείς το TRALI 
εκδηλώνεται με αιφνίδια, ταχεία πτώση της μερικής 
πίεσης οξυγόνου, ταχεία ελάττωση της αρτηριακής 
πίεσης και εκροή άφθονης, ροζ, αφρώδους έκκρισης 
από τον τραχειοσωλήνα. Ο αναισθησιολόγος, συνή-
θως, τότε αναφέρει ότι αισθάνεται τους πνεύμονες 
του ασθενούς «να βαραίνουν» και ότι είναι εξαιρετικά 
δυσχερής ο αερισμός τους.

Διάγνωση
Το TRALI για να διαγνωσθεί απαιτεί υψηλό βαθμό 

υποψίας, στην πράξη όμως εξακολουθεί να υποδιαγι-
γνώσκεται κυρίως γιατί δεν υπάρχει παθογνωμονική 
εξέταση και τα κριτήρια είναι κλινικά.
Επί υποψίας TRALI

Τι πρέπει να κάνει άμεσα ο κλινικός γιατρός
 - Να σταματήσει άμεσα την μετάγγιση
 - Να εκτιμήσει ζωτικά σημεία και οξυγόνωση
 - Να διενεργηθεί ακτινογραφία θώρακος όπου 

χαρακτηριστικά εμφανίζονται αμφοτερόπλευρες 
πνευμονικές διηθήσεις

 - Να ενημερώσει το τμήμα Αιμοδοσίας

 - Να διενεργηθεί σε συνεννόηση με το τμήμα Αι-
μοδοσίας και ανάλογα με τη βαρύτητα των συ-
μπτωμάτων, ο πρώτος εργαστηριακός έλεγχος 
που περιλαμβάνει:

 - Γενική αίματος (μπορεί να παρατηρηθεί παροδική 
λευκοπενία-ουδετεροπενία- θρομβοπενία με βάση 
την παθοφυσιολογία του συνδρόμου)

 - Επανέλεγχος ομάδων αίματος, διασταύρωση, 
άμεση και έμμεση Coombs, χολερυθρίνη

 - Καλλιέργειες αίματος του παραγώγου και του 
ασθενούς

 - Άλλες συμπληρωματικές εξετάσεις όπως πηκτικός 
μηχανισμός, ηΚΓ, ΒΝΡ (Brain nantriuretic peptide) 
κ.α.

Τι πρέπει να κάνει το τμήμα Αιμοδοσίας
 - Να καταγραφούν τα παράγωγα που χορηγήθηκαν 

στον ασθενή μέσα στις 6 προηγούμενες ώρες
 - Να δεσμευθούν μη χορηγημένα παράγωγα των 

ιδίων δοτών τα οποία θα διαχειριστεί το τμήμα 
ανάλογα με το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος 
ελέγχου για το πιθανό TRALI και ανάλογα των 
τοπικών πρωτοκόλλων

 - Να διενεργηθεί αν είναι εφικτό έλεγχος για HLA 
και ηΝΑ αντισώματα

 - Να ληφθούν αποφάσεις για τον αποκλεισμό ή όχι 
των εμπλεκομένων δοτών

Διαφορική διάγνωση
η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει καταστάσεις 

που εκδηλώνονται με αναπνευστική δυσχέρεια σχε-
τιζόμενη με μετάγγιση.

η δυσκολότερη διάκριση είναι μεταξύ TRALI και 
TACO (Transfusion Associated Circulation Overload) 
ιδίως στους βαρέως πάσχοντες.

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η παθο-
γένεια έκαστου:

TACO: διιδρωματικό από εξαγγείωση υγρών στις 
κυψελίδες

TRALI: εξιδρωματικό από τριχοειδική διαφυγή.
Διάφορα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα μπορεί 

να βοηθήσουν τον ιατρό για τη διάγνωση TACO ή 
TRALI σε ασθενή με αναπνευστική δυσχέρεια μετά 
από μετάγγιση16 (Πίνακας 2).

Άλλες καταστάσεις που εμπλέκονται στην διαφο-
ρική διάγνωση του TRALI είναι:
 - Αναφυλακτική αντίδραση μετά από μετάγγιση: 

αναπνευστική δυσχέρεια παρόμοια με TRALI, 
αλλά με συμπτώματα: βήχας, βρογχόσπασμος, 
ρινική συμφόρηση, συριγμός. Λόγω του ότι τα 
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συμπτώματα είναι, συνήθως, απότοκα οιδήμα-
τος λάρυγγα-βρόγχων, η Α/α θώρακος. μπορεί 
να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση. Μπορεί, 
επίσης, να εμφανιστούν ερύθημα, ναυτία-έμετος 
και καταπληξία.

 - Σήψη που σχετίζεται με μετάγγιση: προεξάρχουν 
τα σημεία λοίμωξης όπως υψηλός πυρετός, λευ-
κοκυττάρωση κ.α.

 - Αιμολυτική αντίδραση: ο εργαστηριακός έλεγχος 
βοηθάει στη Δ.Δ.

 - Πνευμονική εμβολή
 - Αγχώδης διαταραχή

Θεραπεία
Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη ειδική θεραπεία 

για το TRALI πέρα από την υποστηρικτική αγωγή 
που έχει σαν κύριο στόχο την διόρθωση της υπο-
ξυγοναιμίας. Σε ήπιες περιπτώσεις η χορήγηση 
Ο2 είναι αρκετή (ρινικό Ο2, CPAP, BiPAP), ενώ σε 
σοβαρότερες περιπτώσεις απαιτείται διασωλήνωση 
και μηχανικός αερισμός.

Αιμοδυναμική υποστήριξη

η υποογκαιμία και η υπόταση αντιμετωπίζονται με 
επαρκή ενδοφλέβια χορήγηση υγρών ή/και αγγειο-
δραστικών φαρμάκων. η χορήγηση διουρητικών, που 
χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις TACO, δε 
συστήνεται σε ασθενείς με TRALI, οι οποίοι μπορεί 
να παρουσιάσουν ταχέως βαριά υπόταση, παρά το 
γεγονός ότι είναι αρχικά αιμοδυναμικά σταθεροί17. Αν 

και υπάρχουν δημοσιευμένες περιπτώσεις που είχαν 
επιτυχή έκβαση με τη λήψη διουρητικών18, η επικρα-
τούσα τάση γενικά, είναι η αποφυγή χορήγησης διου-
ρητικών σε ασθενείς με TRALI και υπόταση. Παρόλα 
αυτά, σε ασθενείς με υποξυγοναιμία και αιμοδυναμική 
σταθερότητα, ίσως, αποτελεί έναν εύλογο χειρισμό19.

Κορτικοστεροειδή

Δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα για να υποστηριχθεί 
ή όχι η χρήση τους. η ενδοφλέβια χορήγησή τους στο 
ALI/ARDS έχει μελετηθεί εκτενώς με μεικτά αποτελέ-
σματα20. Σχετικά με το TRALI υπάρχουν μεμονωμένες 
περιγραφές περιπτώσεων που υποστηρίζουν την 
υψηλή δόση κορτικοστεροειδών21-22. Ωστόσο, δεν 
έχουν γίνει προοπτικές κλινικές μελέτες και οι περιορι-
σμένες δημοσιευμένες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς 
για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Προς 
το παρόν, δε συστήνεται η χρήση κορτικοστεροειδών 
για τη θεραπεία του TRALI. Μάλιστα, επειδή υπάρχει 
πιθανότητα επιβλαβούς δράσης σε καθυστερημένη 
χορήγησή τους, συστήνεται να μη χορηγείται κορτι-
κοστεροειδές όταν η πνευμονική βλάβη είναι πλήρως 
εγκατεστημένη για >14 ημέρες19.

Θεραπείες υπό έρευνα

Οι στατίνες (HMG-CoA αναστολείς ρεδουκτάσης) 
διαθέτουν αντιφλεγμονώδη, ανοσοτροποποιητική 
και αντιοξειδωτική δράση, πράγμα που σημαίνει ότι 
μπορεί να έχουν θέση στη θεραπεία του TRALI. Σε 
προκλινικό επίπεδο έχει βρεθεί ότι οι στατίνες βελ-

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά ευρήματα πνευμονικών επιπλοκών που σχετίζονται με μετάγγιση

Εύρημα TRALI TACO
Αρτηριακή πίεση υπόταση υπέρταση

Θερμοκρασία πυρετός (+/-) αμετάβλητη

Συμπτώματα αναπνευστικού οξεία δύσπνοια οξεία δύσπνοια

Τραχηλικές φλέβες αμετάβλητες διογκωμένες

Ακροαστικά ευρήματα ρόγχοι ρόγχοι και S3

Α/α Θώρακος διάχυτες πνευμ. διηθήσεις διάχυτες πνευμ. διηθήσεις

Κλάσμα εξώθησης κ.φ. ή ελαττωμένο ελαττωμένο

Υγρό πνευμονικού οιδήματος εξίδρωμα διίδρωμα

Ισοζύγιο υγρών θετικό, αρνητικό, ουδέτερο θετικό

Απάντηση σε διουρητικά καμία μεταβολή ή επιδείνωση σημαντική βελτίωση

Λευκά αιμοσφαίρια παροδική λευκοπενία αμετάβλητα

ΒNP <250 pg/ml >1200 pg/ml
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τιώνουν, πράγματι, την πνευμονική βλάβη σε ALI23, 
πράγμα που δεν επιβεβαιώθηκε, όμως, σε κλινικές 
μελέτες24. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να 
αποσαφηνισθεί ο ρόλος των στατινών στο TRALI. 
Έως τότε, δεν συνιστάται η χορήγηση τους19.

Με βάση το γεγονός ότι τα αιμοπετάλια εμπλέκονται 
στην παθοφυσιολογία του TRALI, η αντιαιμοπεταλι-
ακή αγωγή (ασπιρίνη) μπορεί να δρα θεραπευτικά. 
Ίσως, μελλοντικά η ασπιρίνη κατακτήσει θέση στην 
πρόληψη/θεραπεία του TRALI, ωστόσο, είναι πρακτικά 
δύσκολη η εφαρμογή, διότι οι συγκεκριμένοι ασθενείς 
που χρήζουν μετάγγισης είναι πιθανόν να έχουν και 
αιμορραγική διάθεση.

Περαιτέρω μεταγγίσεις

Ασθενείς που ανάρρωσαν από TRALI δεν θεωρεί-
ται ότι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο καινούργιου 
επεισοδίου μετά από νέα μετάγγιση παραγώγου 
από άλλον δότη. Για αυτό και η χορήγηση περαιτέρω 
αναγκαίας μετάγγισης δεν πρέπει να αναβάλλεται.

Πρόγνωση
Το TRALI έχει γενικά καλή πρόγνωση, με την 

πλειονότητα των ασθενών συνήθως να αναρρώνει 
πλήρως εντός ολίγων ημερών4. Τα τυπικά επεισόδια 
βελτιώνονται εντός 24 - 48 ωρών από την έναρξη 
αν και σε λίγες περιπτώσεις η υποξυγοναιμία και οι 
πνευμονικές διηθήσεις επιμένουν για > 7 ημέρες. 
Ωστόσο, κάποιοι ασθενείς θα χρειαστούν μηχανι-
κό αερισμό και υποστήριξη σε ΜΕθ, περίπου για 
3-10 ημέρες. υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 5-20% 
θα καταλήξει παρά την έντονη υποστήριξη4. Το 
ποσοστό αυτό βέβαια ανέρχεται δραματικά στους 
βαρέως πάσχοντες. Ευτυχώς στους επιζήσαντες 
δεν φαίνεται να παραμένει τελικά οποιαδήποτε 
πνευμονική βλάβη.

Πρόληψη
Οι στρατηγικές πρόληψης του TRALI φαίνεται να 

αποτελούν την πλέον ορθολογική παρέμβαση στη μεί-
ωση της νοσηρότητας και θνητότητας του συνδρόμου.

Καταρχήν η σωστή αναφορά και καταγραφή όλων 
των περιπτώσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στη 
μελλοντική πρόληψη με αποκλεισμό των εμπλεκό-
μενων δοτών.

η πρόοδος στην κατανόηση της παθοφυσιολογί-
ας έχει οδηγήσει στο σχεδιασμό δυνητικών μέτρων 
πρόληψης που αφορούν είτε στο άνοσο, είτε στο μη 
άνοσο TRALI.

Αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι τα εξής:

1)  Αποκλεισμός όλων των δοτών που είναι θετικοί 
για HLA ή/και HNA αντισώματα

Μια τέτοια πρακτική προϋποθέτει σχεδόν καθολι-
κό έλεγχο των δοτών και έχει πολλά μειονεκτήματα:
 - δεν υπάρχει διεθνώς ομοιομορφία στη χρήση 

εργαστηριακών μεθόδων, καθώς και καθορισμός 
καθολικά αποδεκτού «cutoff» τίτλου

 - είναι έλεγχος χρονοβόρος και δαπανηρός

2)  Αποκλεισμός δοτών που είναι πιθανό να φέρουν 
HLA ή/και ΗΝΑ αντισώματα

η μετάγγιση και η κύηση μπορεί να ευαισθητο-
ποιήσουν τον οργανισμό, η μετάγγιση σε ποσοστό 
1-12% και η κύηση αναλόγως του αριθμού της, από 
2-8% σε άτοκες γυναίκες έως 26% σε πολύτοκες25.

η πολιτική συλλογής πλάσματος κατά πλειοψηφία 
από άρρενες δότες που υιοθετήθηκε από τα μέσα της 
δεκαετίας του 2000 σε αρκετές χώρες της Ευρώπης 
και των ηΠΑ, επέφερε μείωση στην αναφορά περι-
πτώσεων TRALI26. Παρόλα αυτά, παραμένει ακόμα 
ασαφές αν όλοι οι άλλο-ανοσοποιημένοι δότες πρέπει 
να απορρίπτονται για λόγους επάρκειας παραγώγων.

Προοπτικές μελέτες καταλήγουν ότι τα HLA αντι-
σώματα, δεν προκαλούν σε μεγάλο ποσοστό TRALI27, 
οπότε η γενικευμένη απόρριψη όλων των δοτών που 
είναι θετικοί θα οδηγούσε σε μια μη αναγκαία απώ-
λεια δοτών. Αντιθέτως, τα anti-HNA-3a σχετίζονται με 
πιο σοβαρές περιπτώσεις TRALI, έτσι ώστε το 2008 
η International Society of Blood Transfusion, συνέ-
στησε την απόρριψη δοτών με anti -ηΝΑ-3a, λόγω 
του υψηλού κινδύνου για εκδήλωση θανατηφόρου 
επεισοδίου TRALI28.

3) Solvent/Detergent (S/D) plasma

η παρασκευή του S/D πλάσματος (από pool δοτών) 
οδηγεί σε διάλυση των αντισωμάτων που, ενδεχομένως, 
υπάρχουν σε κάποιον από τους δότες, καθιστώντας 
τα κλινικά ασήμαντα. Στο S/D πλάσμα δεν ανιχνεύο-
νται HLA ή ηΝΑ αντισώματα και δεν έχει καταγραφεί 
μέχρι στιγμής περίπτωση TRALI μετά από χορήγησή 
του29. Έχει χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη και από το 
2013 έχει εγκριθεί ένα τέτοιο προϊόν από το FDA στις 
ηΠΑ. Μειονεκτήματα θεωρούνται το υψηλό κόστος και 
ο κίνδυνος έκθεσης σε πολλαπλούς δότες (ιοί,prions)

4) Λευκαφαίρεση

Αρκετές χώρες έχουν καθιερώσει την καθολική 
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λευκαφαίρεση παραγώγων αίματος, που όμως δεν 
μπορεί να αφαιρέσει τα βιοενεργά λιπίδια, που πιθα-
νώς ενέχονται στην παθογένεια του μη άνοσου TRALI.

Γενικά, η λευκαφαίρεση έχει δείξει αντικρουόμενα 
αποτελέσματα στην πρόληψη TRALI (με αναφορές 
περιπτώσεων και από χώρες που εφαρμόζουν κα-
θολική λευκαφαίρεση)

5) Χρήση πρόσφατων παραγώγων αίματος

η χρήση μόνο φρέσκων μονάδων ερυθρών και 
αιμοπεταλίων ώστε να αποφεύγονται οι επιπτώσεις 
από τις αλλαγές της μεμβράνης των γηρασμένων 
κυττάρων δεν είναι πρακτικά εφικτή. Μια τέτοια πο-
λιτική προφανώς θα επηρέαζε δυσμενώς τη σταθερή 
παροχή αίματος και παραγώγων. Βεβαίως κάποιες 
κατηγορίες ασθενών θα ωφελούντο περισσότερο από 
την χορήγηση φρέσκου αίματος (ΜΣΕ<2 εβδομάδων, 
αιμοπετάλια <3 ημερών) για πολλούς λόγους και 
επιπλέον για την πρόληψη του TRALI όπως υπο-
στηρίζουν ορισμένοι ερευνητές1.

6) Χρήση πλυμένων ερυθρών-αιμοπεταλίων

Από μελέτες των Siliman και συν. φαίνεται ότι 
οι μεταγγίσεις πλυμένων παραγώγων μειώνει την 
πρόκληση TRALI30 μέσω της απομάκρυνσης BRMs. 
Ωστόσο, λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας πλυμένα 
παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για 
ορισμένες προγραμματισμένες μεταγγίσεις και όχι 
για επείγουσες ή μαζικές. Προς το παρόν το πλύσι-
μο ερυθρών-αιμοπεταλίων δεν υποστηρίζεται από 
επαρκή δεδομένα, ώστε να συσταθεί ως στρατηγική 
πρόληψης TRALI19.

7) ορθολογική χρήση αίματος και παραγώγων

Πρώτιστο και αναμφισβήτητο μέτρο πρόληψης για 
το TRALI, όπως βεβαίως και όλες τις άλλες επιπλοκές 
της μετάγγισης παραμένει η αποφυγή της άσκοπης 
χρήσης της.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία 50 έτη οι γνώσεις για το TRALI έχουν 

αυξηθεί, οδηγώντας σε αλλαγές στρατηγικής που 
μείωσαν τη συχνότητα εκδήλωσής του. Ωστόσο, 
αρκετά σημεία παραμένουν ακόμα ασαφή. Οι μη 
άνοσοι μηχανισμοί απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. 
Μερικά από τα προληπτικά μέτρα απόρριψης δοτών 
μπορεί δυνητικά να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια 
πολύτιμων δοτών. Επομένως, προς το παρόν απου-

σιάζει μια ενιαία διεθνής ομοφωνία για την ιδεώδη 
στρατηγική πρόληψης του TRALI, η οποία στόχο 
θα πρέπει να έχει την πρόληψη, αλλά να λαμβάνει 
υπόψη και τη σχέση κόστους/οφέλους. Μελλοντικά, 
χρειάζεται επίσης να καθοριστεί ένας σαφής διαγνω-
στικός αλγόριθμος και μια εργαστηριακή εξέταση με 
υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία για τη διάγνωση 
του TRALI. Γενικώς, απαιτείται συνεργασία και συ-
ντονισμένη δράση ανάμεσα σε ερευνητές, κλινικούς 
ιατρούς, επιδημιολόγους και υπηρεσίες Αιμοδοσίας 
για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και την 
αποκρυπτογράφηση πτυχών του πολύπλοκου TRALI.
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επιδράσεων της μετάγγισης

ΕΙΣΑΓΩΓή
η μετάγγιση αλλογενούς αίματος εκτός από τον 

κίνδυνο μετάδοσης παθογόνων, μπορεί να προκαλέ-
σει πληθώρα αντιδράσεων ανοσολογικών και μη. η 
προσεκτική επιλογή αιμοδοτών, ο διαχωρισμός του 
αίματος σε παράγωγα και ο εκτεταμένος έλεγχος, 
αποτέλεσαν σημαντικά βήματα προς την ασφάλεια των 
μεταγγίσεων και οδήγησαν τα τελευταία 50 χρόνια σε 
δραματική ελάττωση των μετά μετάγγιση επιπλοκών. 
Παρά τις προόδους αρκετές ανοσολογικές αντιδράσεις 
των οποίων η παθοφυσιολογία δεν έχει ακόμα πλή-
ρως κατανοηθεί, εξακολουθούν να προβληματίζουν.
(Πίνακας 1)1. η συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση 
της ασφάλειας των μεταγγίσεων και η ανησυχία για 
νέα άγνωστα παθογόνα οδήγησε σε ανάπτυξη νέων 
μεθόδων επεξεργασίας των παραγώγων του αίματος, 
όπως η λευκαφαίρεση και η αδρανοποίηση για πα-
θογόνα. η έρευνα καθώς και η χρήση των μεθόδων 
αυτών στην καθημερινή πράξη, παρέχει μία διαρκώς 
αυξανόμενη πληροφόρηση σχετικά με την επίδραση 
των μεθόδων αυτών στις ανοσολογικές αντιδράσεις 
της μετάγγισης. 

Λευκαφαίρεση
Τα τελευταία 20 χρόνια έγινε εμφανές ότι τα λευκά 

αιμοσφαίρια του δότη είναι υπεύθυνα για πολλές από 
τις ανοσολογικές επιπλοκές της μετάγγισης, καθώς αφ’ 
ενός προκαλούν την αλλοανοσοποίηση του δέκτη, αφ’ 
ετέρου μπορεί να παράγουν κατά την αποθήκευση δια-
λυτές ουσίες με προφλεγμονώδη ή προπηκτική δράση 
οι οποίες προκαλούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο 

δέκτη. η αφαίρεση των λευκοκυττάρων από τα προϊόντα 
αίματος οδήγησε σε βελτίωση της κλινικής έκβασης των 
μεταγγίσεων. Για το λόγο αυτό μέθοδοι λευκαφαίρεσης 
εισήχθησαν και υιοθετήθηκαν σαν μέθοδοι πρόληψης 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων, τουλάχιστον για ορισμένες 
ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου2.

Μέθοδοι λευκαφαίρεσης

η χρήση φίλτρων είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος 
ελάττωσης των λευκών από τα παράγωγα αίματος, 
Τα τελευταίας γενιάς φίλτρα μπορούν να ελαττώσουν 
σε ποσοστό > 99% τον αριθμό των λευκοκυττάρων 
στα παράγωγα, πετυχαίνοντας επίπεδα <1Χ106.

κυττάρων/μονάδα. η λευκαφαίρεση μπορεί να γίνει 
με φίλτρα που χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την 
αιμοληψία (pre- storage), ή αμέσως πριν την μετάγ-
γιση με εργαστηριακά φίλτρα ή με φίλτρα παρά τη 
κλίνη (bedside)3.η λευκαφαίρεση πριν την αποθή-
κευση είναι και η περισσότερο αποτελεσματική με 

Πίνακας 1. Ανοσολογικές αντιδράσεις μετάγγισης
Αιμολυτικές αντιδράσεις μετάγγισης
Ανθεκτικότητα στη μετάγγιση των αιμοπεταλίων
Πορφύρα μετά μετάγγιση
Πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις μετάγγισης
Οξεία πνευμονική βλάβη σχετιζόμενη με τη μετάγγιση 
(TRALI)
Σχετιζόμενη με τη μετάγγιση νόσος μοσχεύματος έναντι 
ξενιστή (TA- GVHD)
Σχετιζόμενη με τη μετάγγιση ανοσοτροποποίηση (TRIM)
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το μειονέκτημα του μεγαλύτερου κόστους. Παρέχει 
τη δυνατότητα εφαρμογής ελέγχου ποιότητας και 
απομακρύνει τα λευκοκύτταρα πριν την παραγωγή 
βλαπτικών ουσιών. Επιπλέον τα παρά τη κλίνη φίλτρα 
έχουν ενοχοποιηθεί για δημιουργία πηγμάτων που 
δυσχεραίνουν την μετάγγιση4.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στον Καναδά 
σήμερα εφαρμόζεται καθολική λευκαφαίρεση ενώ 
στις ηΠΑ είναι προαιρετική. Οι αντιρρήσεις που 
εκφράζονται μέχρι σήμερα για την εφαρμογή της 
λευκαφαίρεσης σε όλα τα παράγωγα αίματος, αφο-
ρούν κυρίως τη σχέση κόστους – οφέλους, καθώς 
δεν υπήρχαν σαφείς αποδείξεις για την ευεργετική 
της επίδραση σε αρκετές καταστάσεις. Είναι πλέον 
καθολικά αποδεκτό ότι η λευκαφαίρεση βοηθά στην 
πρόληψη της μετάδοσης CMV λοίμωξης, στην ελάτ-
τωση των πυρετικών μη αιμολυτικών αντιδράσεων 
και στην πρόληψη ανάπτυξης HLA αντισωμάτων τα 
οποία οδηγούν σε αναποτελεσματικές μεταγγίσεις 
αιμοπεταλίων. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια απο-
τελέσματα πολλών κλινικών μελετών φαίνεται να 
ενισχύουν τον ρόλο της στην ανοσοτροποποίηση της 
μετάγγισης και την θνησιμότητα5-6.

Λευκαφαίρεση και ανοσολογικές αντιδράσεις  
μετάγγισης

Πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις μετάγγισης 
(FNHTR)

Σαν αιτία θεωρείτο η αντίδραση αντισωμάτων 
του δέκτη με HLA αντιγόνα των λευκών στην μεταγ-
γιζόμενη μονάδα, όμως την τελευταία δεκαετία έχει 
ενισχυθεί η άποψη της παρουσίας κυτταροκινών στα 
μεταγγιζόμενα παράγωγα αίματος που παράγονται 
από τα λευκά αιμοσφαίρια κατά την αποθήκευση και 
οι οποίες ευθύνονται για την πυρετική αντίδραση. 
Τα αποτελέσματα των μελετών των τελευταίων ετών 
παρέχουν πλέον ισχυρές αποδείξεις (Level I) για τον 
ευεργετικό ρόλο της λευκαφαίρεσης στην πρόληψη 
των πιο συχνών αντιδράσεων της μετάγγισης. Έτσι 
στις περισσότερες δημοσιευμένες μελέτες η μετάγγιση 
λευκαφαιρεμένων ερυθρών ελάττωσε το ποσοστό 
των FNHTR από 0.33%-0.38% σε 0.15%-0.19%, ενώ 
αντίστοιχα η ελάττωση μετά μετάγγιση αιμοπεταλίων 
ήταν από 0.45-2,18% σε 0.11-0.15%7-9.

HLA αλλοανοσοποίηση και ανθεκτικότητα  
στη μετάγγιση αιμοπεταλίων

Μετά πολλαπλές μεταγγίσεις αιμοπεταλίων η κλινική 
αποτελεσματικότητα μπορεί να ελαττωθεί κατά 50%. η 

ανάπτυξη ανθεκτικότητας στη χορήγηση αιμοπεταλίων, 
έχει συσχετιστεί με την παρουσία HLA αντισωμάτων, 
των οποίων κύρια πηγή θεωρείται η ύπαρξη λευκών 
στα μεταγγιζόμενα συμπυκνωμένα ερυθρά ή αιμοπε-
τάλια. Πολλές παλαιότερες μελέτες παρείχαν ενδείξεις 
της ωφέλειας της λευκαφαίρεσης στην πρόληψη της 
HLA αλλοανοσοποίησης αλλά η ελεγχόμενη τυχαιο-
ποιημένη μελέτη TRAP που διεξήχθη το 1997 σε 400 
ασθενείς απέδειξε στατιστικά σημαντική ελάττωση 
στο σχετικό κίνδυνο αλλοανοσοποίησης με τη χρήση 
λευκαφαιρεμένων προϊόντων αίματος10. Μετα-ανάλυση 
όλων των σχετικών μελετών απέδειξε ότι η χρήση 
λευκαφαιρεμένων προϊόντων οδήγησε σε ελάττωση 
του αθροιστικού σχετικού κινδύνου σε 0.30 (95% CI, 
0.20, 0.46)11. Επιπλέον τελευταία πρόσφατα δεδομένα 
από τον Jackman και συνεργάτες, αποδεικνύουν ότι 
η λευκαφαίρεση ελαττώνει όχι μόνο την έκταση της 
HLA αντισωματικής απάντησης, αλλά και τη διάρκεια 
των HLA αντισωμάτων τάξης Ι12.

Σχετιζόμενη με τη μετάγγιση ανοσοτροποίηση 
(TRIM)

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ολοένα και αυξανό-
μενες ενδείξεις για επίδραση της μετάγγισης στο ανο-
σολογικό σύστημα του δέκτη με αποτέλεσμα αυξημένα 
ποσοστά λοιμώξεων, πολυοργανικής ανεπάρκειας 
και αυξημένης θνητότητας, ιδιαίτερα στους καρδιο-
χειρουργικούς ασθενείς και στους πολυτραυματίες13. 
Επιπλέον αρκετές μελέτες παρέχουν ενδείξεις ότι οι 
αλλογενείς μεταγγίσεις μπορεί να επιταχύνουν την 
επέκταση καρκίνων. Για την παθογένεση ενοχοποι-
ήθηκαν προφλεγμονώδεις και προπηκτικές ουσίες, 
οι οποίες παράγονται από τα λευκά ή τα αιμοπετάλια 
κατά την αποθήκευση, όπως ιντερλευκίνες 1b και 6, 
TNFa, sCD40L. Πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες σε 
χειρουργικούς ασθενείς έχουν αποδείξει την ευεργετική 
επίδραση της λευκαφαίρεσης στην νοσηρότητα και 
θνητότητα. Πολλές από αυτές περιελήφθησαν στην 
μετα-ανάλυση από τον Blumberg και συνεργάτες, στην 
οποία αποδείχθηκε πολύ σημαντικό όφελος (p:0.005) 
για ελάττωση μετεγχειρητικών λοιμώξεων μετά μετάγ-
γιση λευκαφαιρεμένων ερυθρών σε καρδιοχειρουργι-
κούς ασθενείς, με ελάττωση του απόλυτου κινδύνου 
10% και ελάττωση του σχετικού κινδύνου σχεδόν 
30%14. Επίσης στον Καναδά μετά την υιοθέτηση της 
καθολικής λευκαφαίρεσης διεξήχθη μια προ/μετά 
αναδρομική μελέτη που περιέλαβε συνολικά 14786 
ασθενείς (6982 προ λευκαφαίρεσης). Διαπιστώθηκε 
μικρή, αλλά στατιστικά σημαντική μείωση (p=0.004) 
της νοσοκομειακής θνητότητας μεταξύ των δύο περι-
όδων15. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την άποψη 
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των υποστηρικτών της καθολικής λευκαφαίρεσης 
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το αυξημένο κόστος της 
λευκαφαίρεσης μπορεί να υπερκαλυφθεί από την 
εμφάνιση λιγότερων μετεγχειρητικών λοιμώξεων και 
την ελάττωση της συνολικής διάρκειας νοσηλείας16.

υπάρχουν αρκετά δεδομένα που συσχετίζουν την 
αυξημένη ηλικία των μεταγγιζόμενων παραγώγων αίμα-
τος με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς, Ενοχοποιείται η παραγωγή από 
τα λευκοκύτταρα καταστροφικών παραγόντων κατά τη 
διάρκεια της αποθήκευσης που προκαλούν διαταραχές 
γνωστές σαν «βλάβες αποθήκευσης». Παρόλο που τα 
αποτελέσματα που παρέχουν διάφορες μελέτες είναι 
αντικρουόμενα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η λευκαφαίρεση 
μπορεί να προλάβει τις βλάβες που αναπτύσσονται 
κατά την αποθήκευση. Ο Phelan και συνεργάτες 
αναφέρουν ότι η pre storage λευκαφαίρεση μπορεί να 
προλάβει τις επιβλαβείς συνέπειες των ηλικιωμένων 
αποθηκευμένων ερυθρών σε πολυτραυματίες, παρέ-
χοντας ένδειξη για την συμμετοχή των λευκοκυττάρων 
στις βλάβες αποθήκευσης17.

Σχετιζόμενη με μετάγγιση οξεία πνευμονική βλάβη 
(TRALI)/ Σύνδρομο υπερφόρτωσης (TACO)

To TRALI, μία από τις πιο σοβαρές ανεπιθύμητες 
αντιδράσεις της μετάγγισης, έχει αποδοθεί σε αντισώ-
ματα που υπάρχουν στο πλάσμα του δότη, τα οποία 
συνδέονται με τα λευκά αιμοσφαίρια του δέκτη προ-
καλώντας έκλυση φλεγμονωδών παραγόντων αύξηση 
της διαπερατότητας των πνευμονικών τριχοειδών και 
πνευμονικό οίδημα. Παρόλα αυτά πρόσφατα ευρή-
ματα της έρευνας έδειξαν πιθανή εμπλοκή ουσιών 
που προέρχονται από τα λευκά αιμοσφαίρια όπως ο 
παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF) 
ή τα αιμοπετάλια (sCD4L)18. 

O Blumberg και συνεργάτες διερεύνησαν τα ποσο-
στά εμφάνισης TRALI και TACO, μετά την ένταξη της 
καθολικής λευκαφαίρεσης και διαπίστωσαν σημαντική 
ελάττωση στη συχνότητα εμφάνισης TRALI (−83%; 
από 2.8 περιστατικά ανά 100,000 παράγωγα προ- σε 
0.48 μετά την καθολική λευκαφαίρεση, p=0.01), TACO 
(−49%; 7.4 σε 3.8 περιπτώσεις ανά 100,000; p=0.03) 
και πυρετικές αντιδράσεις (−35%; 11.4 σε 7.4 περι-
πτώσεις 10,000; p<0.0001). η ελάττωση αφορούσε 
κυρίως τις μεταγγίσεις RBC και αιμοπεταλίων (−64%) 
και λιγότερο των FFP ή κρυοκαθιζήματος (−29%), 
ενώ η συχνότητα TRALI/TACO μετά 28,120 πλυμένα 
ερυθρά και 69,325 μεταγγίσεις αιμοπεταλίων ήταν 
μηδενική19. Παρόλο που η παραγωγή FFP αποκλει-
στικά από άνδρες αιμοδότες σαν μέτρο πρόληψης 
έχει ελαττώσει τα τελευταία χρόνια τη συχνότητα 

του TRALI, τα ευρήματα αυτά γενούν ερωτήματα σε 
σχέση με την παθοφυσιολογία των σοβαρών αυτών 
καρδιοπνευμονικών αντιδράσεων της μετάγγισης και 
το πιθανό όφελος της λευκαφαίρεσης και χρήζουν 
επιβεβαίωσης με άλλες μελέτες.

Σχετιζόμενη με τη μετάγγιση νόσος μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή (TA-GVHD)

Σοβαρή και σχεδόν πάντα θανατηφόρα ανοσολο-
γική αντίδραση της μετάγγισης η οποία οφείλεται στα 
Τ- λεμφοκύτταρα του δότη. Συνήθως σε ανοσοκατα-
σταλμένα άτομα, όπως εκείνα που έχουν υποβληθεί 
σε μεταμόσχευση μυελού, ή όταν υπάρχει μεγάλη 
ομοιότητα δότου/ δέκτου σε HLA απλοτύπους, ο 
ξενιστής δεν είναι σε θέση να καταστείλει τα λειτουρ-
γικά λεμφοκύτταρα του δότη με αποτέλεσμα αυτά να 
εμφυτεύονται, πολλαπλασιάζονται και δρουν ενάντια 
στους ιστούς του δέκτη. η αδυναμία αναστροφής της 
αντίδρασης οδήγησε από την αρχή την έρευνα στην 
πρόληψη. η λευκαφαίρεση ελαττώνοντας τον συνολικό 
αριθμό των μεταγγιζόμενων λευκοκυττάρων οδήγησε 
σε ελάττωση της συχνότητας του TA-GVHD. Το σύ-
στημα αιμοεπαγρύπνησης της Μ. Βρετανίας (SHOT) 
αναφέρει ελάττωση των αναφορών TA-GVHD μετά 
την χρήση της καθολικής λευκαφαίρεσης20. υπήρξαν 
όμως αναφορές για εμφάνισή της ανεπιθύμητης αυτής 
αντίδρασης και με χορήγηση λευκαφαιρεμένων ερυ-
θρών. Για το λόγο αυτό η μέθοδος εκλογής σήμερα 
για πρόληψη από TA-GVHD σε άτομα με αυξημένο 
κίνδυνο είναι η χορήγηση γ- ακτινοβολίας στα παρά-
γωγα αίματος (25-30 Gγ) με την οποία επιτυγχάνεται 
κατάργηση της λειτουργικότητας των Τ λεμφοκυττά-
ρων21. Τα μειονεκτήματα όμως της γ- ακτινοβολίας, 
όπως η ελάττωση του χρόνου αποθήκευσης, η αυ-
ξημένη παραγωγή καλίου, ο προβληματισμός για τον 
χειρισμό της πηγής του ραδιενεργού καισίου μακρο-
χρόνια και η αδυναμία πρόληψης με γ- ακτινοβολία, 
άλλων ανοσολογικών επιπλοκών, όπως η παραγωγή 
αλλοαντισωμάτων22, οδήγησε στην διερεύνηση άλλων 
μεθόδων πρόληψης. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 
κερδίζουν έδαφος τα πρωτόκολλα αδρανοποίησης21.

Αδρανοποίηση Παραγώγων Αίματος
Οι μέθοδοι αδρανοποίησης των παραγώγων αίμα-

τος αρχικά στόχευαν στην πρόληψη της μετάδοσης 
μη συνήθων ή άγνωστων λοιμωδών αιτίων. η γενική 
αρχή των μεθόδων αυτών είναι η τροποποίηση των 
νουκλεϊνικών οξέων των παθογόνων έτσι ώστε να 
ελαττώνεται ο πολλαπλασιασμός τους. Είχε επίσης 
παρατηρηθεί ότι η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας 
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που περιλαμβάνεται στις μεθόδους αδρανοποίησης 
προκαλεί επιπλέον αδρανοποίηση των λευκών αιμο-
σφαιρίων. Στη μελέτη TRAP εκτός από την επίδραση 
της λευκαφαίρεσης στην ανάπτυξη αλλοαντισω-
μάτων, είχε επίσης μελετηθεί και η χρήση της UV 
ακτινοβολίας10.

Σήμερα χρησιμοποιούνται τρία συστήματα αδρα-
νοποίησης (Πίνακας 2), με τα οποία αδρανοποιούνται 
μόνο αιμοπετάλια και πλάσμα ενώ πρωτόκολλα για 
αδρανοποίηση ερυθρών βρίσκονται ήδη στο στάδιο 
της ανάπτυξης. 

Το σύστημα INTERCEPT χρησιμοποιεί ένα συν-
θετικό ψωραλένιο (amotosalen HCL), σε συνδυασμό 
με UV ακτινοβολία. Οι μελέτες που έγιναν απέδειξαν 
ισχυρή αναστολή της παραγωγής της IL-8 και σημαντι-
κή ελάττωση της βιωσιμότητας των Τ λεμφοκυττάρων. 
Σημαντικότερο όλων η συγκριτική μελέτη με γ- ακτι-
νοβολία απέδειξε ότι το σύστημα αδρανοποίησης είχε 
την ίδια αποτελεσματικότητα στην αδρανοποίηση των 
Τ λεμφοκυττάρων. Έτσι από το 2008 έχει ένδειξη για 
την πρόληψη TA- GVHD και έχει αντικαταστήσει τη 
γ- ακτινοβολία για τη μετάγγιση των αιμοπεταλίων σε 
αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες. Σε τελευταίες μελέτες αιμο-
επαγρύπνησης δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό 
TA-GVHD, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο για 
αδρανοποίηση αιμοπεταλίων όσο και πλάσματος23. 

Το σύστημα Mirasol PRT χρησιμοποιεί ριβοφλα-
βίνη (βιταμίνη Β2) που σε συνδυασμό με ακτίνες 
UV αλληλεπιδρά με την guanine στην αλυσίδα των 
νουκλεϊνικών οξέων, διασπώντας την και αποτρέ-
ποντας τον περαιτέρω πολλαπλασιασμό της. Εκτός 
από την αποτελεσματικότητα στην αδρανοποίηση των 
παθογόνων το σύστημα Mirasol έχει αποδειχθεί ότι 
αδρανοποιεί επίσης αποτελεσματικά τα λευκά αιμο-
σφαίρια. Ο Fast και συνεργάτες απέδειξαν ότι με τη 
διαδικασία αυτή αναστέλλεται πλήρως η αναπαραγωγή 
των μονοπυρήνων και αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα 
να εμφανίζονται ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 
(APCs)25. Επίσης αποδείχθηκε ότι παρότι η ελάττω-
ση της βιωσιμότητας των λευκών ήταν παρόμοια με 
την προκαλούμενη με γ- ακτινοβολία, η χρήση του 
Mirasol αντίθετα από την γ- ακτινοβολία, οδήγησε σε 

ελαττωμένη παραγωγή κυτταροκινών και IL-6, ώστε 
να εμποδίζει και άλλες ανοσολογικές αντιδράσεις 
μετάγγισης όπως η HLA αλλοανοσοποίηση και η αν-
θεκτικότητα στη μετάγγιση των αιμοπεταλίων καθώς 
και οι FNHTR24. Τα ενθαρρυντικά ευρήματα αυτά από 
τις in vitro και in vivo μελέτες χρήζουν επιβεβαίωσης 
στην κλινική πράξη. 

Μία αδυναμία των πρωτοκόλλων αδρανοποίησης 
που δεν επιτρέπει μέχρι σήμερα να αντικατασταθεί 
πλήρως η χρήση της γ- ακτινοβολίας είναι η δυνατό-
τητα χρήσης τους σε παράγωγα που δεν είχαν ερυ-
θρά. Σήμερα δύο μέθοδοι αδρανοποίησης ερυθρών 
βρίσκονται σε φάση κλινικών μελετών. Το δεύτερης 
γενιάς σύστημα S-303 (Cerus) σε συνδυασμό με 
γλουταθειόνη26 έχει περάσει τις προκαταρτικές μελέτες 
ασφάλειας και βρίσκεται σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ, 
ενώ η χρήση του συστήματος Mirasol επεκτείνεται με 
ανάπτυξη ειδικού πρωτοκόλλου για αδρανοποίηση 
ολικού αίματος27. Οι μέχρι τώρα in vitro μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι η μέθοδος είναι αποτελεσματική στην 
αδρανοποίηση παθογόνων καθώς και την ελάττωση 
της βιωσιμότητας των λευκών, όπως ακριβώς και για 
τα παράγωγα στα οποία ήδη είναι σε χρήση, ενώ οι 
παράμετροι αιμόστασης δεν επηρεάζονται σημαντικά, 
ώστε αναμένεται οι αδρανοποιημένες μονάδες να 
έχουν επαρκή αιμοστατική ικανότητα. Τα νέα πρωτό-
κολλα πρέπει να αποδείξουν ότι τα αδρανοποιημένα 
ερυθρά διατηρούν τις απαιτήσεις των Διεθνών Οργα-
νισμών για την ποιότητα των ερυθρών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συνεχώς αυξα-

νόμενα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα για σημα-
ντική επίδραση των μεταγγίσεων στο ανοσολογικό 
σύστημα του δέκτη. Τα λευκοκύτταρα φαίνεται να 
παίζουν καθοριστικό ρόλο σ’ αυτές τις αντιδράσεις. 
όπως αποδεικνύεται και από την ελάττωση πολλών 
επιπλοκών μετά από χορήγηση λευκαφαιρεμένων 
παραγώγων τόσο σε κλινικές μελέτες όσο και στις 
αναφορές συστημάτων αιμοεπαγρύπνησης χωρών 
που έχουν εισάγει την καθολική λευκαφαίρεση. Επι-

Πίνακας 2. Συστήματα αδρανοποίησης παραγώγων αίματος

Μέθοδος αδρανοποίησης Eταιρία παράγωγα Χρήση
Intercept (Amotosalen +UV) Cerus PLT-Πλάσμα Ευρώπη
S-303 Cerus RBC Σε ανάπτυξη
Mirasol (Rivoflavin+UV) TerumoBCT PLT-Πλασμα

Ολικό Αίμα
Ευρώπη
Σε ανάπτυξη

Methylene blue MacoPharma Πλάσμα Ευρώπη
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πλέον υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι ο κίνδυνος 
αυτός από τη δράση των λευκοκυττάρων μειώνεται 
με τα συστήματα αδρανοποίησης παθογόνων τα 
οποία ελαττώνουν την βιωσιμότητα, λειτουργικότητα 
και αντιγοντικότητά τους. η κλινική χρησιμότητα της 
χρήσης των μεθόδων αυτών για την ελάττωση της 
νοσηρότητας και θνησιμότητας των μεταγγίσεων, 
πρέπει να εκτιμηθεί σε μελλοντικές κλινικές μελέτες. 
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και αποσιδήρωση

ΕΙΣΑΓΩΓή
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν 

αιματολογικά κλωνικά νοσήματα με σημαντική ετερο-
γένεια. Το Διεθνές Προγνωστικό Σύστημα Ταξινόμησης 
(International Prognostic Scoring System, IPSS), 
το οποίο πρωτοδημοσιεύθηκε το 1997, απετέλεσε 
μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για την εκτίμηση της 
πρόγνωσης ασθενών με πρωτοπαθή ΜΔΣ, κατά την 
αρχική διάγνωση, οι οποίοι δεν είχαν λάβει θεραπεία.1 
Έκτοτε τροποποίηση των υπαρχόντων κριτηρίων 
και διάφορα προγνωστικά συστήματα έχουν προ-
ταθεί, τα οποία παρέχουν κριτήρια πρόγνωσης της 
κλινικής έκβασης των ασθενών.2-5 H αρχική κατά 
FAB (French-American-British) ταξινόμηση των ΜΔΣ 
έδωσε τη θέση της στην νεώτερη και πληρέστερη 
ταξινόμηση του Παγκοσμίου Οργανισμού υγείας 
(World Health Organization, WHO),6 ενώ στη συνέ-
χεια το WPSS (WHO Prognostic Scoring System), 
ένα δυναμικό προγνωστικό σύστημα το οποίο δίνει 
προγνωστικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε στιγμή 
της πορείας του ασθενούς, συνδυάζει τα κυτταρογε-
νετικά χαρακτηριστικά του ΙPSS, τις ομάδες της WHO 
ταξινόμησης και την εξάρτηση του ασθενούς από 
μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών.3 Εξ άλλου, 
από την πρόσφατη βιβλιογραφία έχουν αναδειχθεί 
νέοι προγνωστικοί παράγοντες όπως η γαλακτι-
κή δεϋδρογενάση (lactase dehydrogenase, LDH)7, 
φερριτίνη8, β2-μικροσφαιρίνη,9-10 ίνωση μυελού,11 
συννοσηρότητες (comorbidities)12 και κατάσταση 
ικανότητας (performance status, PS)13.

Aναθεωρημένο σύστημα ταξινόμησης ΜΔΣ  
(IPSS-Revised, ΙΡSS-R)

Mε σκοπό την βελτίωση του ΙPSS και την επανε-
κτίμηση όλων των προγνωστικών παραγόντων που 
έχουν προταθεί την τελευταία δεκαετία, η Διεθνής 
Προγνωστική Ομάδα μελέτης της πρόγνωσης των 
ασθενών με ΜΔΣ (International Working Group for 
prognosis in MDS project) δημιούργησε, για περαιτέ-
ρω ανάλυση, μία βάση δεδομένων από ένα σύνολο 
7012 ασθενών, προερχομένων από πολλά Κέντρα, 
από 11 διαφορετικές χώρες, με πρωτοπαθές ΜΔΣ, 
οι οποίοι δεν είχαν λάβει καμμία θεραπεία.15 Μελε-
τήθηκαν συστηματικά όλοι οι μέχρι σήμερα γνωστοί 
προγνωστικοί παράγοντες. Ο καρυότυπος μυελού, 
το ποσοστό βλαστών μυελού και οι κυτταροπενίες 
του περιφερικού αίματος απετέλεσαν τη βάση της 
νέας αναθεωρημένης ταξινόμησης του ΙPSS (the 
Revised IPSS, IPSS-R), όπως φαίνεται στον Πίνακα 
1. Nεώτερα στοιχεία της αναθεωρημένης ταξινόμησης 
αποτελούν: α) 5 νέες κυτταρογενετικές ομάδες έναντι 
των τριών του IPSS, στις οποίες περιλαμβάνονται 
και αρκετές νέες, λιγότερο γνωστές κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες β) νέες υποομάδες βάσει του αριθμού 
βλαστών μυελού και γ) διαχωρισμό ομάδων βάσει 
του βάθους των πενιών του περιφερικού αίματος 
(Πίνακας 2). Οι ασθενείς βαθμολογούνται βάσει 
του καρυοτύπου, του αριθμού των βλαστών και του 
βάθους των πενιών (αιμοσφαιρίνης, ουδετεροφίλων 
και αιμοπεταλίων) του περιφερικού αίματος. Το τελικό 
score βαθμολόγησης κατατάσσει τους ασθενείς σε 
μία από τις 5 μείζονες προγνωστικές ομάδες, αντί 
των τεσσάρων του IPSS, με διαφορετική πρόγνωση 
μεταξύ τους (Πίνακας 3). 
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Νέες κυτταρογενετικές ομάδες 

Οι 5 νέες κυτταρογενετικές ομάδες προέκυψαν 
από μία σημαντική πολυκεντρική μελέτη, η οποία 
περιελάμβανε 2902 ασθενείς, όπου παρατηρήθη-
καν 16 κυτταρογενετικές ανωμαλίες, οι οποίες ομα-
δοποιήθηκαν σε πέντε κυτταρογενετικές ομάδες 
με διαφορετική πρόγνωση μεταξύ τους: πολύ καλή 
(διάμεση επιβίωση 61 μήνες, hazard ratio [HR] 0.5, 
n= 81), καλή (διάμεση επιβίωση 49 μήνες, HR 1.0, 
n= 1.809), ενδιάμεση (διάμεση επιβίωση 26 μήνες, 
HR 1.6, n= 529), κακή (διάμεση επιβίωση 16 μήνες, 
HR 2.6,14 n= 148) και πολύ κακή (διάμεση επιβίωση 
6 μήνες, HR 4.2, n= 187)14 (Σχήμα 1). 

Αυτή η αύξηση των συγκεκριμένων κυτταρογενε-
τικών ομάδων προέκυψε λόγω του μεγάλου αριθμού 

των εξεταζομένων ασθενών και της δυνατότητας 
ανεύρεσης σπανίων κυτταρογενετικών ανωμαλιών 
με συνέπεια αύξηση της προγνωστικής ακρίβειας. 

Νέες υποομάδες βάσει ποσοστού βλαστών μυελού

Οι ασθενείς με αριθμό βλαστών μυελού <5% 
διαχωρίσθηκαν σε δύο υποομάδες, πολύ χαμηλού 
κινδύνου, με αριθμό βλαστών μυελού από 0% έως 
2% και χαμηλού κινδύνου, από >2% έως <5%. Επίσης 
παρατηρήθηκε ότι ασθενείς με ποσοστό βλαστών 
μυελού 10% έως 20% είχαν ίδια κλινική έκβαση με 
ασθενείς με ποσοστό 21% έως 30%, επομένως αυτές 
οι δύο ομάδες τέθηκαν στην ίδια προγνωστική ομάδα. 

Βάθος των κυτταροπενιών του περιφερικού αίματος

Σημασία δόθηκε όχι μόνον στον αριθμό αλλά και 
στο βάθος των κυτταροπενιών του περιφερικού αί-
ματος. Ο βαθμός της αναιμίας είναι πολύ σημαντικός 
για την κλινική έκβαση ενός ασθενούς και αποτελεί 
δείκτη εξάρτησης από μεταγγίσεις με συμπυκνωμένα 
ερυθρά.16 Πρόσφατα, ο προγνωστικός παράγοντας, 
εξάρτηση από μεταγγίσεις, έχει αντικατασταθεί από 
τα επίπεδα χαμηλής αιμοσφαιρίνης (αναιμία), στην 
ταξινόμηση WPSS.16 Kατ’ επέκταση, η χρόνια αναιμία 
σχετίζεται με την υψηλή θνητότητα (ανεξάρτητη της 
λευχαιμίας) που σχετίζεται με καρδιακή ανεπάρκεια, 
σε ασθενείς με ΜΔΣ.2,3,16 

Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες

Κατά τη διάρκεια της μελέτης15 παρατηρήθηκε ότι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η κατάσταση ικανότητας 
(PS), φερριτίνη ορού και LDH σχετίζονταν αθροι-
στικά όσον αφορά την επιβίωση όχι όμως με την 
εξέλιξη προς οξεία λευχαιμία (ΟΜΛ). η συσχέτιση 
αυτή όμως ήταν μικρότερη σε σύγκριση με τους 5 
μείζονες προγνωστικούς παράγοντες (καρυότυπο, 

Πίνακας 1. υπολογισμός προγνωστικού score του IPSS-R βάσει προγνωστικών παραμέτρων 

Προγνωστικό score
Προγνωστική παράμετρος 0 0,5 1 1,5 2 3 4

Καρυότυπος Πολύ καλός - Καλός - Ενδιάμεσος Κακός Πολύ Κακός

Ποσοστό βλαστών μυελού (%) ≤2 - >2 - <5 - 5-10 >10 -

Αιμοσφαιρίνη (g/dL) ≥ 10 - 8 - <10 < 8 - - -

Αιμοπετάλια (x109/L) ≥ 100 50–<100 <50 - - - -

Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων 
(x109/L)

≥ 0.8 < 0.8 - - - - -

Πίνακας 2. Διαφορές του ΙPSS-R σε σύγκριση με το ΙPSS

Διαφορές του ΙPSS-R σε σύγκριση με το IPSS
1. Νέες ομάδες ποσοστού βλαστών μυελού

≤ 2%, > 2%- <5%, 5%-10%, >10% -30%

2. Νέες κυτταρογενετικές ανωμαλίες και ομάδες 
κινδύνου

16 (vs 6) ειδικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες, 5 (vs 3) 
υποομάδες κινδύνου

3. Εκτίμηση του βάθους των κυτταροπενιών
*ηb: ≥ 10, 8 - <10, <8
**ANC: ≥ 0.8, <0.8
***PLT: >100, 50 - <100, <50

4. Εισαγωγή άλλων προγνωστικών παραγόντων
ηλικία, κατάσταση ικανότητας, φερριτίνη ορού, LDH, 
β2- μικροσφαιρίνη

5.  Προγνωστικό μοντέλο με 5 (έναντι 4) κατηγοριών 
κινδύνου
Μεγαλύτερη προγνωστική δύναμη

*Hb: αιμοσφαιρίνη (g/dl), **ANC: Aπόλυτος αριθμός ουδετερο-
φίλων (x109/L), ***PLT: Aιμοπετάλια (x109 /L).
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ποσοστό βλαστών, αιμοσφαιρίνη, αριθμό αιμοπε-
ταλίων, απόλυτο αριθμό ουδετεροφίλων) οι οποίοι 
χρησιμοποιήθηκαν για τον καθοριμό του IPSS-R. η 
ηλικία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα (κυρίως για 
την ολική επιβίωση και όχι για εξέλιξη προς ΟΜΛ) και 
πρέπει να συνυπολογίζεται στο ΙPSS-R. Στο διαδίκτυο 
υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού της προγνωστικής 
ομάδας κατά IPSS-R καθώς και υπολογισμός βάσει 
της ηλικίας [age-adjusted calculation of risk (IPSS-
RA)], στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ipss-r.com/

Eπομένως σε σύγκριση με το IPSS, το IPSS-R 
παρουσιάζει μεγαλύτερη προγνωστική δύναμη, και 
περιλαμβάνει περισσότερες προγνωστικές ομάδες (5 
έναντι 4 του ΙPSS). Eιδικά, ασθενείς οι οποίοι προη-
γουμένως χαρακτηρίζονταν με το IPSS, ως Intermedi-
ate-1 και Intermediate-2 (≈ 20%), τοποθετήθηκαν, με 
περισσότερη ακρίβεια, σε μία από τις 5 κατηγορίες 

του ΙPSS-R. Οσον αφορά την λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων, ασθενείς πολύ χαμηλού (very low) και 
χαμηλού κινδύνου (low) [βάσει IPSS-R], αντιστοιχούν 
σε χαμηλού κινδύνου (lower risk) [βάσει ΙPSS] καθώς 
και υψηλού (high) και πολύ υψηλού κινδύνου (very 
high) αντιστοιχούν σε υψηλού κινδύνου (higher risk) 
[βάσει ΙPSS].

Παρατηρήσεις- Κριτική

Απαιτείται επικύρωση (validation) της προγνωστι-
κής χρησιμότητας της αναθεωρημένης ταξινόμησης 
IPSS-R σε ασθενείς με ΜΔΣ, από διάφορα Κέντρα. 
Hδη, δύο πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν την αξία 
του ΙPSS-R για την έγκαιρη πρόγνωση ασθενών 
υψηλού κινδύνου με σκοπό την εκλογή της κατάλ-
ληλης θεραπείας.17-18 Αλλοι, υποστηρίζουν την αξία 

Σχήμα 1. Νέες κυτταρογενετικές ομάδες του ΙPSS-R14.

Πίνακας 3. Προγνωστική ομάδα του IPSS-R και κλινική έκβαση.

Προγνωστικό  
Score 

Προγνωστική ομάδα/  
Κατηγορία κινδύνου 

Διάμεση επιβίωση 
(έτη) 

Διάμεσος χρόνος εξέλιξης προς ΟΜΛ 
(25%) (έτη) 

≤ 1.5 Πολύ χαμηλού 8.8 NR 

> 1.5 - 3 Χαμηλού 5.3 10.8 

> 3 – 4.5 Ενδιάμεσου 3.0 3.2 

> 4.5 – 6 υψηλού 1.6 1.4 

> 6 Πολύ υψηλού 0.8 0.73 
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του ΙPSS-R στην εκτίμηση της ανταπόκρισης των 
ασθενών σε θεραπεία με αζασυτιδίνη,19-20 όμως θα 
απαιτηθούν και άλλες μελέτες επικύρωσης της νέας 
αυτής ταξινόμησης. 

Προγνωστικοί παράγοντες όπως LDH, ferritin, β2Μ 
και PS, παρ’ ότι βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί για 
την πρόγνωση, δεν έχουν περιληφθεί στην αναθε-
ωρημένη ταξινόμηση. Επίσης δεν περιλαμβάνονται 
νεώτεροι προγνωστικοί παράγοντες όπως πρόσφατα 
ευρεθείσες σημειακές μεταλλάξεις σημαντικών γο-
νιδίων (ΤP53, EZH2,ETV6,RUNX1, ASXL1, TET2, 
SF3B1)21-23, ή νεώτερα κυτταρομετρικά δεδομένα που 
έχουν προγνωστική σημασία24. η δυνατότητα χρήσης 
του ΙPSS-R στη κλινική πράξη για λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων θα απαντηθεί από μελλοντικές μελέτες 
επικύρωσης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Το ΙPSS-R αποτελεί εξέλιξη-αναθεώρηση του ΙPSS 

και έχει μεγαλύτερη προγνωστική δύναμη όσον 
αφορά την ολική επιβίωση και εξέλιξη προς ΟΜΛ 
ασθενών με ΜΔΣ.

• η ηλικία έχει ιδιαίτερη προγνωστική σημασία για 
την επιβίωση, για ασθενείς στη πρωτοδιάγνωση 
και προτείνεται να συνυπολογίζεται στη νέα τα-
ξινόμηση.

• Χρήζει μελλοντικής βελτίωσης, με την προσθήκη 
νεωτέρων προγνωστικών δεδομένων όπως μορια-
κών ή κυτταρομετρικών ευρημάτων και επικύρωσης 
από μελλοντικές κλινικές μελέτες. 
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24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΜΔΣ: Νεότερα δεδομένα στην ταξινόμηση, παθογένεια  

και αποσιδήρωση

ΕΙΣΑΓΩΓή
Tα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτε-

λούν μία ετερογενή ομάδα κλωνικών αιματολογικών 
διαταραχών, που χαρακτηρίζονται από μη αποδοτική 
αιμοποίηση, κυτταροπενίες και τελικά εξέλιξη σε οξεία 
λευχαιμία. Κλινικά οι ασθενείς με ΜΔΣ παρουσιάζουν 
σημαντική ποικιλομορφία, η οποία ως ένα μεγάλο 
βαθμό οφείλεται στις διάφορες μη-τυχαίες γενετι-
κές βλάβες που με την κλασσική κυτταρογενετική 
ανάλυση ανιχνεύονται, κατά τη διάγνωση, περίπου 
στο 50% των περιπτώσεων1-3. Τα τελευταία χρόνια, 
ωστόσο, χάρη στην εφαρμογή ευαίσθητων γενετικών 
τεχνικών, όπως οι μικροσυστοιχίες πολυμορφισμού 
ενός νουκλεοτιδίου και οι μικροσυστοιχίες συγκρι-
τικού γενωμικού υβριδισμού, γενετικές ανωμαλίες 
αναγνωρίζονται πλέον στο 80% των ασθενών με 
ΜΔΣ, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι 
περισσότεροι πάσχοντες με φυσιολογικό μεταφασικό 
καρυότυπο1.Tα γονίδια που κατ’ επανάληψη έχουν 
βρεθεί να μεταλλάσσονται στα ΜΔΣ ταξινομούνται 
αδρά σε τέσσερεις κατηγορίες:1 σηματοδοτικά μόρια 
(λ.χ, NRAS),2 επιγενετικοί τροποποιητές και πα-
ράγοντες εμπλεκόμενοι στην αναδιαμόρφωση της 
χρωματίνης (λ.χ. TET2, DNMT3A, ASXL1, IDH1/2, 
EZH2),3 παράγοντες ματίσματος πρόδρομων μετα-
γράφων mRNA (λ.χ. SF3B1, U2AF1, SRSF2) και4 
μεταγραφικοί παράγοντες (λ.χ. TP53, RUNX1)2,3. Τα 
τελευταία χρόνια, στη μοριακή παθογένεια των ΜΔΣ 
και ειδικότερα στο 5q- σύνδρομο, μίας ιδιαίτερης υπο-
ομάδας που χαρακτηρίζεται από μεμονωμένη έλλειψη 
του μακρού άκρου του χρωμοσώματος 5 και σχετικά 
μικρό κίνδυνο εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία, έχουν 
εμπλακεί και γονίδια που σχετίζονται με τη βιοσύν-
θεση του ριβοσώματος, καθώς και microRNAs2,3.Στο 

κείμενο που ακολουθεί θα περιγραφούν οι συχνότερα 
επαναλαμβανόμενες γονιδιακές μεταλλάξεις στα ΜΔΣ, 
καθώς και η βιολογική και προγνωστική τους σημασία. 
Ακόμα, θα συζητηθούν οι προοπτικές που παρέχει η 
αποκρυπτογράφηση της μοριακής παθογένειας των 
ΜΔΣ στην ανάπτυξη αιτιολογικά σχεδιασμένων και 
βιολογικά στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Mεταλλάξεις σε σηματοδοτικά μονοπάτια
η ρύθμιση της φυσιολογικής αιμοποίησης εξαρ-

τάται από διάφορους αυξητικούς παράγοντες και 
κυτταροκίνες, που ενεργοποιούν -μέσω σύνδεσης 
με μεβρανικούς υποδοχείς- ενδοκυττάρια μονοπάτια 
κινασών. Μεταλλάξεις στα μονοπάτια αυτά μπορούν 
να οδηγήσουν σε συνεχή ενεργοποίησή τους ή αυ-
ξημένη απάντηση σε εξωγενή ερεθίσματα, με αποτέ-
λεσμα αυξημένο πολλαπλασιασμό ή/και ελαττωμένη 
απόπτωση ή/και διαταραχή στη διαφοροποίηση των 
κυττάρων. Σε αντίθεση με τις άλλες μυελικές κακο-
ήθειες, οι μεταλλάξεις σε σηματοδοτικά μονοπάτια 
κινασών τυροσίνης είναι σπάνιες στα ΜΔΣ2,3. Για 
παράδειγμα, μεταλλάξεις στο FLT3 ανιχνεύονται στο 
30% των de novo ΟΜΛ, αλλά μόνο στο 3% των ΜΔΣ 
και αφορούν ασθενείς με προχωρημένη νόσο και 
μικρότερο χρόνο εξέλιξης σε ΟΜΛ3. Σε ότι αφορά τα 
γονίδια της οικογένειας RAS, μεταλλάξεις στο Ν-RAS 
απαντώνται στο 6-17% των ΜΔΣ και σχετίζονται με 
σοβαρή θρομβοπενία και αύξηση αριθμού βλαστών2. 
Άλλα γονίδια του RAS/RAF/MEK μονοπατιού, όπως 
τα ΒRAF, PTPN11, CBL σπανίως μεταλλάσσονται στα 
ΜΔΣ2,3. Ωστόσο, μεταλλάξεις των PTPN11 και CBL 
έχουν περιγραφεί σε ποσοστό 10-15% των μυελο-
δυσπλαστικών/μυελοϋπερπλαστικών συνδρόμων3. 
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Από τα διάφορα μόρια που έχουν αναπτυχθεί με 
σκοπό την αναστολή του RAS μονοπατιού, μόνο για 
τα tipifarnib and lonafarnib υπάρχουν μέχρι στιγμής 
προκαταρκτικά δεδομένα από τη χορήγησή τους σε 
ΜΔΣ4. Ειδικότερα, η θεραπεία με tipifarnib σε ΜΔΣ 
υψηλού κινδύνου είχε ως αποτέλεσμα ανταποκρίσεις 
διαρκείας και αποδεκτές παρενέργειες. Αντίθετα, η 
χορήγηση lonafarnib χαρακτηρίστηκε από σημαντική 
τοξικότητα και μικρό θεραπευτικό όφελος4. Απαιτού-
νται ασφαλώς μεγαλύτερες μελέτες προκειμένου να 
εκτιμηθεί η θέση των μορίων αυτών στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση των ΜΔΣ.

Μεταλλάξεις σε επιγενετικούς τροποποιητές 
και παράγοντες που εμπλέκονται στην 
αναδιαμόρφωση της χρωματίνης
ΤΕΤ2

Το ΤΕΤ2, που εδράζεται στη χρωμοσωμική περι-
οχή 4q24 είναι το συχνότερα μεταλλαγμένο γονίδιο 
στα ΜΔΣ (19-26)% και στη ΧΜΜΛ (42-50%)2,3,4. 
Μεταλλάξεις του απαντώνται επίσης και στη de novo 
ΟΜΛ και στα μυελουπερπλαστικά νοσήματα (MPN). 
Oι μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 που οδηγούν σε απώλεια 
λειτουργικότητας (loss of function) είναι δυσυνθετικές 
(missense), μη-συνθετικές (nonsense) και τροπο-
ποιητικές (frameshift) και στα ΜΔΣ συνδυάζονται με 
προχωρημένη ηλικία και φυσιολογικό καρυότυπο2,3. 
Σε αντίθεση, ωστόσο, με τη δυσμενή πρόγνωση με 
την οποία συνδέονται στην ΟΜΛ, στα ΜΔΣ δεν φαί-
νεται να έχουν προγνωστική σημασία2,3. η οικογένεια 
των ΤΕΤ γονιδίων, μέλος της οποίας είναι το ΤΕΤ2, 
κωδικοποιούν για Fe(II) και α-κετογλουρικό–εξαρτώ-
μενες οξειδάσες, που καταλύουν τη μετατροπή της 
5-μέθυλο κυτοσίνης (5mC) σε 5-ύδροξυ-mC (5hmC)5,6. 
Σε ασθενείς με μεταλλάξεις στο ΤΕΤ2 παρατηρείται 
χαρακτηριστικά αύξηση των επιπέδων της 5hmC. η 
βιολογική σημασία του γεγονότος αυτού δεν είναι, 
ωστόσο, απόλυτα σαφής μέχρι στιγμής. θεωρείται, 
ότι η 5hmC θα μπορούσε εμπλέκεται στη ρύθμιση της 
γονιδιακής έκφρασης, μέσω καταστολής της μεθυλίω-
σης σε CpG θέσεις, αλλά και μέσω αλληλεπίδρασης 
με πυρηνικούς παράγοντες2,3. θα πρέπει, πάντως 
να τονιστεί, ότι δεν έχει ακόμα ξεκαθαρισθεί, αν τα 
ΤΕΤ2-μεταλλαγμένα κύτταρα παρουσιάζουν όντως 
αύξηση της μεθυλίωσης στο DNA5,6. Οι βιολογικές 
συνέπειες της έλλειψης του ΤΕΤ2 έχουν μελετηθεί 
σε διάφορα μοντέλα ποντικών. Σε κάθε περίπτωση, 
απώλεια του ΤΕΤ2 είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
μυελοϋπερπλασίας, που ομοιάζει με τη χρόνια μυελο-
μονοκυτταρική λευχαιμία (CMML) στον άνθρωπο, και 

τελικά εξέλιξη σε ΟΜΛ2,3. Με βάση τα δεδομένα αυτά, 
η ελάττωση της ενεργότητας της ΤΕΤ2 πρωτεΐνης στις 
αρχέγονες και προγονικές αιμοποιητικές προβαθμίδες 
θεωρείται ότι συμβάλει στην εγκατάσταση κλωνικής 
υπεροχής των κυττάρων γεγονός που αποτελεί την 
απαρχή για εξαλλαγή σε ΟΜΛ. 

DNMT3A

η μεθυλίωση του DNA στις CpG περιοχές διαμεσο-
λαβείται από ειδικά ένζυμα, τις DNA μεθυλοτρανσφε-
ράσες (DNMTs), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται 
οι DNMT1, DNMT3Α και DNMT3Β7. Από αυτές, οι δύο 
τελευταίες εμπλέκονται στην de novo μεθυλίωση του 
DNA, ενώ η DNMT1 είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση 
τoυ πρότυπου μεθυλίωσης κατά το διπλασιασμό του 
DNA7. Ετερόζυγες δυσυνθετικές ή μη συνθετικές 
μεταλλάξεις, σε όλη την κωδικοποιούσα περιοχή του 
DNMT3Α, έχουν ανιχνευτεί στο 22% ασθενών με 
de nono ΟΜΛ και στο 8% περίπου των ασθενών με 
ΜΔΣ8,9. η πλέον συχνά απαντούμενη μετάλλαξη είναι 
η R288H, που διαταράσσει την καταλυτική περιοχή 
και έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη in vitro ενζυμική 
ενεργότητα10. Στα ΜΔΣ οι μεταλλάξεις του DNMT3Α 
φαίνεται να σχετίζονται με δυσμενή εξέλιξη και αυ-
ξημένο κίνδυνο εκτροπής σε ΟΜΛ2,3,9. Σε ποντίκια, 
διαδοχικές μεταμοσχεύσεις Dnmt3a-/- προγονικών 
αιμοποιητικών προβαθμίδων έδειξαν ότι η εξάλειψη του 
γονιδίου είχε ως αποτέλεσμα προοδευτική έκπτωση 
της διαφοροποίησης και αύξηση της ικανότητας αυτο-
ανανέωσης των κυττάρων, γεγονός που συσχετίζεται 
με αύξηση της έκφρασης γονιδίων πολυδυναμίας και 
μείωση της έκφρασης παραγόντων διαφοροποίησης11. 

Σε ό,τι αφορά τη βιολογική σημασία της CpG 
μεθυλίωσης, η τελευταία οδηγεί σε σίγαση της γο-
νιδιακής έκφρασης, με μηχανισμό που ωστόσο δεν 
έχει απόλυτα ξεκαθαρισθεί. Φαίνεται πάντως ότι oι 
μεθυλιωμένες νησίδες CpG αποτελούν θέσεις σύν-
δεσης πρωτεϊνών που μπορούν να καταστέλλουν 
τη μεταγραφή, όπως η MeCp2, γεγονός που στη 
συνέχεια οδηγεί στη στρατολόγηση (recruitment) 
ενός πρωτεϊνικού συμπλέγματος που περιλαμβάνει 
αποακετυλιωτές ιστονών (HDACs), με αποτέλεσμα 
η χρωματίνη να λαμβάνει τελικά μία «συμπυκνωμέ-
νη» διαμόρφωση, που δεν επιτρέπει την πρόσβαση 
μεταγραφικών παραγόντων7. 

Με βάση τα παραπάνω θεωρήθηκε ότι οι ανα-
στολείς HDACs -μόνοι τους ή σε συνδυασμό με την 
αζακυτιδίνη και ντεσιταμπίνη, τους κλινικά διαθέσιμους 
αναστολείς DNMTs- θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
ενδιαφέρουσα θεραπευτική επιλογή σε ορισμένους 
ασθενείς με ΜΔΣ4,12 Πράγματι, σύμφωνα με μια μελέ-
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τη13, στο βαλπροϊκό οξύ -με ή χωρίς all-trans ρετινοϊκό 
οξύ- αντποκρίθηκαν το 50% και 22% των ασθενών 
με ΜΔΣ χαμηλού και ενδιαμέσου-Ι κινδύνου ΙPSS, 
αντίστοιχα. Αντίθετα, τα ποσοστά για ασθενείς με MΔΣ 
ενδιαμέσου-ΙΙ και υψηλού κινδύνου ΙPSS ήταν μόλις 
11% και 8% αντίστοιχα13. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα 
με προκαταρκτικά δεδομένα τα ποσοστά συνολικής 
ανταπόκρισης στους νεώτερους HDACs κυμαίνονται 
μεταξύ 9% και 57% των περιπτώσεων ΜΔΣ12. Ομοίως, 
ενθαρρυντικά είναι και τα πρώτα αποτελέσματα από το 
συνδυασμό DNMTs και HDACs σε ΜΔΣ, με ποσοστά 
συνολικής ανταπόκρισης που φτάνουν μέχρι και το 
54%12. Βεβαίως οι υπάρχουσες μελέτες είναι ως επί 
το πλείστον φάσης Ι και περιλαμβάνουν μικρό αριθμό 
ασθενών, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξαγωγή 
ασφαλών συμπερασμάτων. Απαιτούνται επομένως 
μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες, για να εκτιμηθεί 
το όφελος και η τοξικότητα των αναστολέων HDACs 
στα MΔΣ αλλά και η συνέργεια τους με τους DNMTs. 

IDH1 και IDH2

Ετερόζυγες δυσυνθετικέςμεταλλάξεις στα γονίδια 
που κωδικοποιούν τις δύο ισομορφές της ισοκιτρι-
κής αφυδρογονάσης (IDH), δηλαδή στα IDH1 και 
IDH2 έχουν ταυτοποιηθεί σε ποσοστό 15-25% στην 
OΜΛ, αλλά μόλις στο 4-12% περιπτώσεων MΔΣ2,3. 
Στα ΜΔΣ, οι ΙDH1/2 συνδυάζονται με φυσιολογικό 
καρυότυπο και φαίνεται να σχετίζονται με δυσμε-
νή πρόγνωση2,3. Τα δύο γονίδια κωδικοποιούν για 
NADP-εξαρτώμενα ένζυμα του κύκλου του Krebs, 
που καταλύουν την αποκαρβοξυλίωση του ισοκιτρικού 
οξέος σε α-κετογλουταρικό. Οι μεταλλάξεις στα IDH1 
και IDH2 είναι αμοιβαία αποκλειόμενες και συχνότατα 
αφορούν συντηρημένες αργινίνες, στη θέση 132 της 
πρωτεΐνης IDH1 και στις θέσεις 140 και 172 της IDH2. 
Oι μεταλλάξεις αυτές διαταράσσουν την καταλυτική 
λειτουργία των ενζύμων, με αποτέλεσμα αυτά να 
ανάγουν το α-κετογλουταρικό σε 2-υδροξυγλουταρικό. 
υψηλά ενδοκυττάρια επίπεδα του τελευταίου ανα-
στέλλουν διάφορες α-κετολογλουταρικό-εξαρτώμενες 
οξειδάσες, όπως την πρωτεΐνη ΤΕΤ214. Μάλιστα, 
μεταλλάξεις στα ΙDH1/2 και στο γονίδιο ΤΕΤ2 είναι 
αμοιβαίως αποκλειόμενες και παρουσιάζουν παρόμοιο 
πρότυπο υπερμεθυλίωσης στο DNA2,3,14. Έχει δειχθεί 
ότι το κύριο υπόστρωμα από το οποίο προέρχεται 
το α-κετογλουταρικό είναι η γλουταμίνη. Ειδικότερα, 
αυτή μετατρέπεται σε γλουταμικό οξύ, από το ένζυμο 
γλουταμινάση και εν συνεχεία σε α-κετογλουταρικό 
το οποίο και μετατρέπεται σε υδροξυγλουταρικό 
από το μεταλλαγμένο ΙDH1, όπως προαναφέρθηκε.  
Ο αναστολέας της γλουταμινάσης bis-2-(5-phenylacet-

amido-1,2,4-thiadiazol-2-yl) ethyl sulfide (BPTES), 
έχει βρεθεί ότι μπορεί εκλεκτικά να καταστείλει την 
αύξηση κυττάρων γλοιoβλαστώματος, που εκφράζουν 
μεταλλαγμένο IDH1, σε σχέση με τα κύτταρα που 
εκφράζουν πρωτεΐνη αγρίου τύπου15. Αυτή ακριβώς 
η δράση του BPTES παρέχει και το θεωρητικό υπό-
βαθρο για το σχεδιασμό μελετών προκειμένου να 
εκτιμηθεί το ενδεχόμενο της εφαρμογής αυτής της 
θεραπευτικής προσέγγισης και στα ΜΔΣ.

PRC2 και άλλα polycomb-σχετιζόμενα γονίδια

η ισορροπία μεταξύ αυτό-ανανέωσης και διαφο-
ροποίησης των αιμοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων 
ρυθμίζεται από διάφορους επιγενετικούς μηχανι-
σμούς. Ανάμεσα σε αυτούς κεντρική θέση κατέχουν 
οι πρωτεΐνες του συμπλέγματος Polycomb (PcG 
πρωτεΐνες). Πρόκειται για τροποποιητές ιστονών, 
που όπως έχει δειχτεί σε διάφορους οργανισμούς 
διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην εμβρυογένεση 
και διαφοροποίηση των σωματικών στελεχιαίων 
κυττάρων16. Σε ό,τι αφορά την αιμοποίηση, οι PcG 
πρωτεΐνες φαίνεται ότι συμμετέχουν ενεργά στη δι-
ατήρηση της ομοιόστασης, καταστέλλοντας γονίδια 
που ενέχονται στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και 
της διαφοροποίησης16. η δράση των PcG πρωτεϊνών, 
διαμεσολαβείται από διάφορα πρωτεϊνικά συμπλέγ-
ματα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται το 1ο 
και 2ο κατασταλτικό σύμπλεγμα της ομάδας polycomb 
(PRC1 και PRC2, αντίστοιχα), καθώς και το PHO-
κατασταλτικό σύμπλεγμα (PhoRC), που έχει βρεθεί 
ότι εμπλέκεται στη στρατολόγηση των PRC1 και 
PRC2 στη χρωματίνη16. Το PRC2 καταλύει την τρι-
μεθυλίωση της ιστόνης η3 στη λυσίνη 27 (η3Κ27m3) 
και σ’ αυτό στη συνέχεια στρατολογείται το PRC1, 
με αποτέλεσμα την ουβικιτινιλίωση της λυσίνης 119 
της ιστόνης η2Α (η2ΑΚ119ub), που θεωρείται ότι 
αποτελεί και το τελικό στάδιο στην γονιδιακή σίγαση16. 
η από-ουβικιτινιλίωση της η2Α, από το σύμπλοκο 
ASXL1 και BRCA1-σχετιζόμενη πρωτεΐνη (BAP1), 
οδηγεί στην έκφραση των PRC2-αποσιωπηθέντων 
γονιδίων16. Μεταλλάξεις του ASXL1, που εδράζεται 
στο 20q11.1, απαντώνται στο 10-21% περιπτώσεων 
MΔΣ3 και σχετίζονται με ενδιάμεσου κινδύνου IPSS, 
περίσσεια βλαστών, μικρότερη συνολική επιβίωση 
και ταχύτερη εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία2. Οι μεταλ-
λαγμένες πρωτεΐνες ASXL1 παρουσιάζουν διαταραχή 
στη σύνδεση με τις μεθυλιωμένες λυσίνες ιστονών 
και ΑSXL1 knock-out ποντίκια εμφανίζουν διαταραχή 
στη μυελική και λεμφική σειρά, χωρίς ωστόσο να 
παρουσιάζουν ανωμαλίες στα στελεχιαία αιμοποιη-
τικά κύτταρα ή μορφολογικά στοιχεία δυσπλασίας2.
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EZH2

η πρωτεΐνη EZH2 αποτελεί την καταλυτική υπο-
ομάδα του PRC216. Επιπλέον η ΕΖη2 αλληλεπιδρά 
με τις DNMTs, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους 
σε ορισμένους υποκινητές-στόχους της. Στα ΜΔΣ, 
μεταλλάξεις στο ΕΖη2, που εδράζεται στο μακρό 
άκρο του χρωμοσώματος 7 (7q), παρατηρούνται σε 
ποσοστό 6-8% των περιπτώσεων και οδηγούν σε 
απώλεια ενζυμικής λειτουργίας2,3. Μεταλλάξεις που 
οδηγούν σε «κομμένη» πρωτεΐνη χαρτογραφούνται 
καθ’ όλο το μήκος του γονιδίου, ενώ δυσυνθετικές 
μεταλλάξεις του γονιδίου εντοπίζονται στη C-τελικό 
άκρο διαταράσσοντας τη SET περιοχή του PRC2, 
η οποία και καταλύει τη τριμεθυλίωση της λυσίνης 
27 της ιστόνης 3 (η3Κ27). Oι μεταλλάξεις του EZH2 
απαντώνται συχνότερα σε χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ 
και σχετίζονται με μειωμένη συνολική επιβίωση. Το 
γεγονός πάντως ότι είναι ιδιαίτερα σπάνιες στην OΜΛ, 
συνηγορεί υπέρ του ότι η αρνητική προγνωστική τους 
σημασία δεν σχετίζεται, πιθανότατα, με αυτή καθαυτή 
την πρόοδο σε ΟΜΛ.

Mεταλλάξεις στα γονίδια της συσκευής 
ματίσματος (spliceome)

Το μάτισμα (splicing) αποτελεί έναν βασικό μηχα-
νισμό τροποποίησης των πρόδρομων μεταγράφων 
mRNA (pre-mRNA). Πρόκειται για μια κυτταρική 
διεργασία, κατά την οποία ιντρόνια αποκόπτονται 
από τo pre-mRNA και εξόνια ενώνονται μεταξύ τους, 
σχηματίζοντας εν τέλει το ώριμο mRNA. Ειδικότερα, 
η 5’ θέση ματίσματος, του εξωνίου που προηγείται 
του ιντρονίου που αποκόπτεται “συρράπτεται” με 
την 3’ θέση ματίσματος του εξωνίου που έπεται. Το 
γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα στα σωμάτια ματίσμα-
τος, που είναι σύμπλοκα μικρών πυρηνικών ριβο-
νουκλεοπρωτεϊνικών σωματίων (snRNPs) και άλλων 
βοηθητικών πρωτεϊνών. Σωματικές μεταλλάξεις στα 
συστατικά του σωματίου ματίσματος έχουν πρόσφα-
τα ταυτοποιηθεί σε ασθενείς με ΜΔΣ και Β-χρονία 
λεμφογενή λευχαιμία (Β-ΧΛΛ)17,18. Ειδικότερα, σε 
ασθενείς με μυελικές νεοπλασίες έχουν περιγραφεί 
σωματικές μεταλλάξεις σε 8 γονίδια του σωματίου 
ματίσματος τα: SF3B1, SRSF2, U2AF35 (U2AF1), 
ZRSR2, SF3A1, PRPF40B, U2AF65 (U2AF2) και 
SF117,19,20. Όλα τα προαναφερθέντα γονίδια κωδικο-
ποιούν για πρωτεΐνες που σχετίζονται με την ορθή 
αναγνώριση της 3’ θέσης ματίσματος. Από τις μέχρι 
τώρα περιγραφείσες μεταλλάξεις, ιδιαίτερα επανα-
λαμβανόμενο χαρακτήρα έχουν εκείνες που αφορούν 
στα γονίδια SF3B1, SRSF2, ZRSR2 και U2AF117,19,20. 

Οι μεταλλάξεις στο σωμάτιο ματίσματος απαντώνται 
στο 45-85% των περιπτώσεων ΜΔΣ, ενώ η αντίστοιχη 
συχνότητα στην ΟΜΛ είναι μόλις 6,6%2,3. Φαίνεται 
επίσης ότι κάποιες από τις μεταλλάξεις έχουν μεγάλη 
ειδικότητα για συγκεκριμένη κατηγορία ΜΔΣ19. Έτσι, 
οι μεταλλάξεις του SF3B1 απαντώνται στο 65-75% 
περιπτώσεων ΜΔΣ με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες 
αλλά μόλις στο 6,5% άλλων τύπων ΜΔΣ. Αντίθετα, 
U2AF1 μεταλλάξεις δεν ανιχνεύτηκαν σε MΔΣ με 
δακτυλιοειδείς ερυθροβλάστες, ενώ ήσαν παρούσες 
στο 11,5% των άλλων κατηγοριών19. θα πρέπει επί-
σης να τονιστεί, ότι με εξαίρεση το γονίδιο ZRSR2, 
οι περισσότερες από τις μεταλλάξεις του σωματίου 
ματίσματος, που έχουν περιγραφεί μέχρι στιγμής, 
συμβαίνουν κατά τρόπο αμοιβαία αποκλειόμενο, 
είναι ετερόζυγες δυσυνθετικές και περιορίζονται 
σε συγκεκριμένες αμινοξικές θέσεις(hot spots)2,3. 
Το πρότυπο αυτό των μεταλλάξεων είναι συμβατό 
περισσότερο με απόκτηση νέας λειτουργίας (gain 
of function) παρά με ελάττωση των επιπέδων των 
παραγόντων του ματίσματος19,21. Οι λειτουργικές 
συνέπειες των μεταλλάξεων του σωματίου ματί-
σματος στην παθογένεια των ΜΔΣ παραμένουν εν 
πολλοίς άγνωστες. η πρόβλεψη, ωστόσο, είναι ότι 
οι μεταλλάξεις αυτές διαταράσσουν το μάτισμα του 
mRNA μέσω διατήρησης ιντρονίων ή/και παράλειψης 
εξονίων (exon skipping) με αποτέλεσμα τη σύνθεση 
τροποποιημένης λειτουργικά πρωτεΐνης, γεγονός που 
θα μπορούσε να επηρεάζει τον πολλαπλασιασμό, την 
απόπτωση ή/και την ικανότητα διαφοροποίησης των 
αρχέγονων/προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.

η προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων του 
σωματίου ματίσματος δεν έχει μέχρι στιγμής ξεκαθα-
ρισθεί και μάλιστα τα υπάρχοντα δεδομένα είναι σε 
κάποιες περιπτώσεις αντικρουόμενα. Έτσι, ενώ αρχικά 
οι μεταλλάξεις του γονιδίου SF3B1 είχαν συσχετιστεί 
με σημαντική αύξηση της συνολικής επιβίωσης των 
πασχόντων17 μεταγενέστερες μελέτες δεν επιβεβαί-
ωσαν το εύρημα αυτό21-23. Από την άλλη μεριά, σε 
μονοπαραγοντική ανάλυση έχει αναφερθεί ότι οι 
μεταλλάξεις του γονιδίου SRSF2 μπορεί να σχετίζο-
νται με δυσμενή πρόγνωση, ωστόσο δε φαίνεται να 
αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα21-23. 
Τέλος, μεταλλάξεις του γονιδίου U2AF35 έχουν συσχε-
τισθεί με δυσμενή πρόγνωση ή μεγαλύτερο κίνδυνο 
εξέλιξης σε OMΛ χωρίς ωστόσο αυτό να υποστηρίζεται 
ομόφωνα στις διάφορες μελέτες21-23.

Με δεδομένο ότι οι μεταλλάξεις στα γονίδια της 
συσκευής του ματίσματος αφορούν κυρίως από-
κτηση νέας λειτουργίας και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στη συνολική επιβίωση 
ασθενών με MΔΣ, μόρια με ανασταλτική δράση στο 
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μονοπάτι του ματίσματος θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν μελλοντικά μια εναλλακτική στρατηγική στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των πασχόντων24. Τέτοιοι 
φυσικοί παράγοντες που στοχεύουν επιλεκτικά στην 
πρωτεΐνη SF3B1 έχουν απομονωθεί από είδη Pseu-
domonas (F901463, FR901464, FR901465) και από 
είδη Streptomyces (Pladienolides)22. Επιπλέον έχουν 
παραχθεί και συνθετικά ανάλογα των μορίων αυτών 
(Ε107, meayamycin, sudemycins spiceostatin A) με 
μεγαλύτερη σταθερότητα και διαλυτότητα και περισσό-
τερο ισχυρή κατασταλτική δράση στις πρωτεΐνες του 
ματίσματος24. Πολλά από τα ως άνω μόρια παρου-
σιάζουν in vitro κυτταροστατική δράση σε καρκινικά 
κύτταρα και καρκινικές σειρές24. Ως εκ τούτου με 
ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα από την 
επίδραση των μορίων αυτών σε κυτταρικές σειρές 
προερχόμενες από MΔΣ.

Μεταλλάξεις σε μεταγραφικούς παράγοντες  
και ρυθμιστές του κυτταρικού κύκλου
RUNX1

To γονίδιο RUNX1 εδράζεται στο 21q22 και κωδι-
κοποιεί για ένα τμήμα του μεταγραφικού παράγοντα 
core-binding factor (CBF). H πρωτεΐνη RUNX1 απο-
τελείται από μια εξελικτικά συντηρημένη Ν-περιοχή 
(Runt περιοχή), που ενέχεται στη σύνδεση με τη β 
υπομονάδα του CBF και στη σύνδεση με το DNA, 
καθώς και από μια C-περιοχή που στρατολογεί άλλους 
μεταγραφικούς συμπα-ράγοντες2. Το γονίδιο RUNX1 
απορυθμίζεται συχνά στην ΟΜΛ, μέσω μεταθέσε-
ων, μεταλλάξεων και πολλαπλασιασμού/ενίσχυσης 
(amplification). Ωστόσο, ετερόζυγες μεταλλάξεις 
του RUNX1 που οδηγούν σε απλοανεπάρκεια του 
γονιδίου, έχουν επίσης περιγραφεί και στο 10-20% 
των περιπτώσεων MΔΣ2,23. Οι μεταλλάξεις αυτές, 
που απαντώνται με ακόμα μεγαλύτερη συχνότητα 
σε δευτεροπαθή ΜΔΣ και σε προχωρημένη νόσο, 
σχετίζονται με θρομβοπενία, >5% βλάστες στον μυελό, 
μειωμένη συνολική επιβίωση2, και συνδυάζονται με 
ανωμαλίες του χρωμοσώματος 7 (-7/7q-)2,23. Κλη-
ρονομικές μεταλλάξεις του RUNX1 προκαλούν μια 
σπάνια μορφή συγγενούς οικογενούς θρομβοπενίας, 
η οποία συχνά εξελίσσεται σε ΟΜΛ2,3 και θεωρεί-
ται ως οικογενές MΔΣ. Στο ποντίκι, μεταμόσχευση 
μυελού με αιμοποιητικά κύτταρα που φέρουν μία 
τροποποιητική μετάλλαξη στο C-τμήμα του RUNX1 
έχει ως αποτέλεσμα φαινότυπο που μοιάζει με ΜΔΣ, 
χαρακτηριζόμενο από δυσπλασία ερυθράς σειράς, 
παγκυτταροπενία και εξέλιξη σε ΟΜΛ25.

TP53

H πρωτεΐνη p53 κωδικοποιείται από το γονίδιο 
TP53 στο χρωμόσωμα 17p. Το ΤP53 είναι ένα ογκο-
κατασταλτικό γονίδιο που εμπλέκεται στo σταμάτημα 
του κυτταρικού κύκλου, στην ενεργοποίηση μηχα-
νισμών επιδιόρθωσης DNA και στην επαγωγή της 
απόπτωσης. Μεταλλάξεις που οδηγούν σε απώλεια 
λειτουργικότητας ανιχνεύονται σε ποσοστό 4-14% 
περιπτώσεων ΜΔΣ και σε 20-30% ΜΔΣ μετά από 
ακτινοβολία ή θεραπεία με αλκυλιούντες παράγοντες2,3. 
Οι μεταλλάξεις του TP53 έχουν κυρίως περιγραφεί 
σε προχωρημένη νόσο, σχετίζονται συχνά με αυξη-
μένο αριθμό βλαστών και σύνθετο καρυότυπο και 
συνδέονται με δυσμενή πρόγνωση2,3. Πειράματα σε 
ποντίκια έδειξαν ότι η φυσιολογική λειτουργία του 
ΤP53 είναι αναγκαία προκειμένου να λάβει χώρα η 
απόπτωση που επάγεται από την απλοανεπάρκεια 
του RPS14 σε πάσχοντες 5q(-). Σε μια πρόσφατη 
μελέτη, μεταλλάξεις του TP53 σνιχνεύτηκαν στο 18% 
των ασθενών με μεμονωμένη έλλειψη του 5q26. Oι 
μεταλλάξεις αυτές, μάλιστα, ήταν παρούσες σε έναν 
μικρό αριθμό κυττάρων ήδη από τη διάγνωση και οι 
ασθενείς που τις έφεραν είχαν μειωμένη ή και καθόλου 
ανταπόκριση στη θεραπεία με λεναλιδομίδη27. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες 
στρατηγικές για την ανάπτυξη μορίων ικανών να 
τροποποιούν επιλεκτικά τη δράση του p5328. Αυτές 
μπορούν να ταξινομηθούν αδρά σε εκείνες που στο-
χεύουν στην τροποποίηση της ενεργότητας της φυσι-
ολογικού p53, καθώς και σε εκείνες που αποσκοπούν 
στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας της 
πρωτεΐνης σε κύτταρα που εκφράζουν μεταλλαγμένη 
p5328. Mόρια, όπως τα nutlin, RITA και PRIMA-1, που 
μπορούν να ενεργοποιήσουν την p53 έχουν πλέον 
τεκμηριωμένη in vitro αντι-νεοπλασματική δράση σε 
διάφορες αιματολογικές κακοήθεις (πλην ΜΔΣ) και σε 
ορισμένες περιπτώσεις ανάλογα ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα έχουν δειχθεί και σε ασθενείς με Β-ΧΛΛ και 
ΟΜΛ28. Με βάση τα δεδομένα αυτά, θα είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η μελέτη της στόχευσης του μονοπατιού 
p53 στα ΜΔΣ

Del 5q

Οι ελλείψεις στο μακρό άκρο του χρωμοσώματος 
5 (5q) αποτελούν τη συχνότερα απαντούμενη κυττα-
ρογενετική ανωμαλία στα ΜΔΣ και ανιχνεύονται στο 
15% των περιπτώσεων2,3. Ορισμένοι ασθενείς με 
ΜΔΣ και μεμονωμένη έλλειψη του χρωμοσώματος 
5q, παρουσιάζουν ένα χαρακτηριστικό φαινότυπο 
που περιγράφεται ως 5q-σύνδρομο29 και συνίσταται 
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σε μακροκυταρική αναιμία, φυσιολογικό ή αυξημένο 
αριθμό αιμοπεταλίων, υποπλαστική ερυθρά σειρά με 
παρουσία μεγακαρυοκυττάρων με μειωμένη λόβωση 
στον μυελό των οστών και μικρό κίνδυνο εξέλιξης 
σε ΟΜΛ29.

Οι ελλείψεις στο 5q είναι τυπικά ετερόζυγες και 
χαρακτηριστικά αφορούν 2 κοινές ελλείπουσες πε-
ριοχές (commonly deleted regions, CDR): την εγγύς 
περιοχή στο 5q31 και την άπω περιοχή στο 5q332,3. 
Ελλείψεις της εγγύς περιοχής σχετίζονται με επιπλέ-
ον κυτταρογενετικές ανωμαλίες και επιθετικότερο 
φαινότυπο ΜΔΣ και απαντώνται επίσης σε μετά από 
χημειοθεραπεία ΜΔΣ ή ΟΜΛ (therapy related), ενώ 
ελλείψεις της άπω περιοχής σχετίζονται με το 5q- 
σύνδρομο2,3. Από τα 40 γονίδια που περιέχονται στην 
άπω ελλείπουσα περιοχή, το γονίδιο που κωδικοποιεί 
για τη ριβοσωμική πρωτεΐνη S14 (RPS14) βρέθηκε 
ότι είναι εκείνο που διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο 
στη διαταραχή της ερυθροποίησης που χαρακτηρίζει 
το 5q- σύνδρομο2,3.

H RPS14 διαδραματίζει βασικό ρόλο στην επε-
ξεργασία (processing) του πρόδρομου ριβοσωμικού 
RNA (pre-rRNA) 18s και στον σχηματισμό της ριβο-
σωμικής υπομονάδας 40S. Ελαττωμένη έκφραση του 
γονιδίου RPS14 βλάπτει εκλεκτικά την ερυθροποίηση 
και αφήνει ανέπαφη τη μεγακαρυοποίηση, ενώ εξα-
ναγκασμένη έκφραση του RPS14 σε αιμοποιητικά 
προγονικά κύτταρα ασθενών με 5q- σύνδρομο διορ-
θώνει τη βλάβη της ερυθράς σειράς30. Σε συμφωνία 
με τα δεδομένα αυτά, ετερόζυγες μεταλλάξεις με 
απώλεια λειτουργικότητας της RPS19, αλλά και άλ-
λων ριβοσωμικών πρωτεϊνών έχουν περιγραφεί στη 
αναιμία Diamond Blackfan, ένα σύνδρομο μυελικής 
ανεπάρκειας με υποπλαστικού τύπου μακροκυτταρική 
αναιμία, ανάλογη εκείνης του συνδρόμου 5q-31. Tόσο 
δε στην αναιμία Diamond Blackfan, όσο και στο 5q- 
MΔΣ η απλοανεπάρκεια των ριβοσωμικών γονιδίων 
διαταράσσει τη βιοσύνθεση των ριβοσωμάτων και 
ενεργοποιεί το μονοπάτι του p53, με αποτέλεσμα 
τη διακοπή του κυτταρικού κύκλου στις πρόδρομες 
ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες, γεγονός που οδηγεί 
σε αναιμία2,3. 

Από την άλλη μεριά, η διαταραχή στη μεγακαρυ-
οποίηση που παρατηρείται στο 5q-ΜΔΣ, φαίνεται ότι 
μπορεί ν’ αποδοθεί στη σημαντικά ελαττωμένη έκφρα-
ση των micro RNAs(miRNAs) miR-145 και miR-146a 
που χαρτογραφούνται στην άπω CDR32. Στόχοι των 
προαναφερθέντων miRNAs είναι αντίστοιχα τα γονίδια 
toll-interleukin-1 receptor domain-containing adaptor 
protein (TIRAP) και tumor necrosis factor receptor-
associated factor-6 (TRAF6), που εμπλέκονται στη 
φυσική ανοσία. Στα ποντίκια, ελαττωμένη έκφραση 

των miR-145 και miR146 ή εξαναγκασμένη υπερ-έκ-
φραση του TRAF6 οδηγεί σε θρομβοκυττάρωση και 
σε μεγακαρυοκύτταρα με μειωμένη λόβωση, τυπικά 
χαρακτηριστικά του συνδρόμου 5q-2,3. Το γονίδιο FLI-1, 
που κωδικοποιεί για ένα βασικό μεταγραφικό ρυθμι-
στή της μεγακαρυοποίησης αποτελεί επίσης στόχο 
του miR-14533. Ελαττωμένη έκφραση του miR-145 
σε CD34+ αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα έχει ως 
αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα FLI-1 και προαγωγή 
της μεγακαρυοποίησης εις βάρος της ερυθροποίησης33. 

Σε ό,τι αφορά τα γονίδια που χαρτογραφούνται στην 
εγγύς CDR, εκείνα που κωδικοποεί για την alpha-1 
catenin (CTNNA1) και για την early growth response 
1(EGFR1), φαίνεται να σχετίζονται με προχωρημένα 
ΜΔΣ και ΟΜΛ34. Ειδικότερα, το CTNNA1 υπο-εκφρά-
ζεται σε ασθενείς με 5q- σύνδρομο και η υπερμεθυλί-
ωση του άλλου αλληλομόρφου σχετίζεται με πρόοδο 
σε ΟΜΛ. Από την άλλη μεριά, απλοανεπάρκεια, στα 
ποντίκια, του EGFR1 αυξάνει τον πολλαπλασιασμό 
και την κινητοποίηση των αιμοποιητικών στελεχιαίων 
κυττάρων από τον μυελό των οστών34. 

Τέλος, πολλοί ασθενείς με 5q- παρουσιάζουν 
ευρύτερες χρωμοσωμικές ελλείψεις, που εκτείνονται 
εκτός των CDRs. Κατ’ αυτή η έλλειψη του γονιδίου 
APC1, που χαρτογραφείται στη 5q23 παρατηρείται 
στους περισσοτέρους ασθενείς με 5q- ΜΔΣ. Στο 
ποντίκι, απλοανεπάρκεια του ΑPC1 οδηγεί σε φαι-
νότυπο μυελοδυσπλαστικού/ μυελοϋπερπλαστικού 
συνδρόμου35.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία χρόνια, χάρη στις τεχνικές αλλη-

λούχισης μεγάλης κλίμακας, επαναλαμβανόμενες 
μεταλλάξεις πολλών γονιδίων έχουν χαρτογραφηθεί 
σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών με ΜΔΣ. η κατανό-
ηση του ρόλου των γονιδίων αυτών στη φυσιολογική 
και κακοήθη αιμοποίηση βρίσκεται ακόμα σε πολύ 
πρώιμα στάδια, στις περισσότερες περιπτώσεις του-
λάχιστον. Αναμένεται, ωστόσο, ότι η αναγνώριση των 
βιολογικών επακόλουθων των διαφόρων γονιδιακών 
μεταλλάξεων θα οδηγήσει αναπότρεπτα στην καλύ-
τερη κατανόηση της παθογένειας των ΜΔΣ και των 
αιμοποιητικών νεοπλασιών κατ’ επέκταση. Και αυτή η 
γνώση τη μοριακής παθογένειας των ΜΔΣ ελπίζεται 
ότι θα μετουσιωθεί στην κλινική πράξη παρέχοντας 
λ.χ. το θεωρητικό υπόβαθρο για τη βελτίωση των ήδη 
υπαρχουσών θεραπειών και κυρίως για την ανάπτυξη 
νέων στοχευμένων θεραπειών, έτσι ώστε μελλοντικά 
κάθε ασθενής, ως ξεχωριστή περίπτωση πλέον, να 
λαμβάνει αγωγή προσαρμοσμένη στην υποκείμενη(ες) 
μετάλλαξη(εις) του. 
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και αποσιδήρωση

Ο σίδηρος σαν ρυθμιστής του κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού

Ο σίδηρος αποτελεί βασικό ιχνοστοιχείo, ευρισκό-
μενο σε όλα τα κύτταρα και συμμετέχει σε σημαντι-
κές βιοχημικές οδούς, που ρυθμίζουν την κυτταρική 
ομοιόσταση. Λειτουργίες όπως η κυτταρική αναπνοή, 
η μεταφορά ηλεκτρονίων, η δέσμευση και μεταφορά 
οξυγόνου, η ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, η επι-
διόρθωση του DNA, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός 
και ο κυτταρικός θάνατος (απόπτωση) ρυθμίζονται 
από ενζυμικά συστήματα και πρωτεΐνες, που πε-
ριέχουν σίδηρο. Επειδή ωστόσο ο σίδηρος είναι 
πολύ δραστικός, ιδιαίτερα στην δισθενή του μορφή 
και οξειδώνει τα κυτταρικά υποστρώματα, λόγω της 
ιδιότητάς του να σχηματίζει δραστικές ρίζες οξυγόνου 
(ROS) σύμφωνα με τις αντιδράσεις Haber-Weiss και 
Fenton, χαρακτηριστικό των περισσοτέρων πρω-
τεϊνών που μεταφέρουν Fe είναι ότι έχουν μεγάλο 
μέγεθος, πολύπλοκη τριτοταγή και τεταρτοταγή δομή, 
και ενθυλακώνουν τον σίδηρο σε βαθιές μοριακές 
θέσεις-κρύπτες, ώστε να περιορίζεται η πρόσβασή 
του σε ευαίσθητες κυτταρικές δομές. 

Το μεγαλύτερο μέρος του ενδοκυτταρίου σιδήρου 
ευρίσκεται στη φερριτίνη, μεταφέρεται στο πλάσμα 
από την τρανσφερρίνη και στον ενδομιτοχονδριακό 
χώρο από την μιτοφερρίνη, αποθηκευμένος στην 
μιτοχονδριακή φερριτίνη. Ο δραστικός ενδοκυττάριος 
σίδηρος κατανέμεται σε πρωτεΐνες που περιέχουν ή 
δεν περιέχουν αίμη. υπάρχει σχετικά στενό εύρος 
«φυσιολογικών» ενδοκυττάριων συγκεντρώσεων σι-
δήρου, παρέκκλιση των οποίων επηρεάζει σημαντικά 
την κυτταρική ομοιοστασία. Τόσο η σοβαρή ένδεια, όσο 
και η υπερφόρτωση σιδήρου επηρεάζουν σημαντικές 
κυτταρικές λειτουργίες ή προκαλούν σοβαρές βλάβες. 

Ο ρόλος του σιδήρου στην κυτταρική αύξηση 
έχει κυρίως συνυφαστεί με την ιδιότητά του να είναι 
συνένζυμο της ριβονουκλεοτιδικής ρεδουκτάσης 
(RR), ενζύμου που προκαλεί αναγωγή των 5’-δι-
φωσφορικών ριβοζονουκλεοτιδίων σε δεοξυριβο-
νουκλεοτίδια, τα οποία αποτελούν τις βάσεις του 
DNA. Τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν αυξημένες 
ανάγκες σιδήρου, λόγω αυξημένου πολλαπλασια-
σμού, και ουσίες που αναστέλλουν την πρόσληψη 
Fe διαθέτουν ισχυρή αντινεοπλασματική δράση. Τα 
κύτταρα προσλαμβάνουν Fe από τον εξωκυττάριο 
χώρο, εκφράζοντας τον υποδοχέα της τρανσφερρί-
νης (TfR1-CD71). Με εξαίρεση τα ερυθροποιητικά 
κύτταρα, που διατηρούν συνεχώς υψηλή έκφραση 
TfR1, όλα τα υπόλοιπα κύτταρα εκφράζουν CD71 
κατά την περίοδο της κυτταρικής τους αύξησης. Έτσι, 
για ένα δεδομένο κυτταρικό πληθυσμό, το ποσοστό 
των κυττάρων που εκφράζει CD71, περίπου ταυτί-
ζεται με το κλάσμα αύξησης (growth fraction) του 
πληθυσμού αυτού. 

η πιο σημαντική ίσως δράση του σιδήρου είναι η 
ενεργοποίηση των συμπλεγμάτων κυκλινών/ κυκλι-
νοεξαρτώμενων κινασών, που είναι ρυθμιστές της 
εξέλιξης του κυτταρικού κύκλου. Σε συνθήκες ένδειας 
ενδοκυτταρίου σιδήρου αυξάνονται τα επίπεδα της 
p21CIP1/WAF1, που αναστέλλει τα συμπλέγματα Cyclin-A/
cdc2, Cyclin-D/cdk4 και Cyclin-E/cdk2, και εφεξής την 
μετάβαση στην S φάση. Αυτό οδηγεί σε ελάττωση των 
επιπέδων Bcl-2 και αύξηση του Bax, συνθήκες που 
ενεργοποιούν τις κασπάσες-3, -8 και -9 και οδηγούν 
σε απόπτωση.

Εκτός των κυκλινών/κυκλινοεξαρτώμενων κινασών, 
πολλές άλλες βιολογικές οδοί μεταγωγής μηνύματος 
τροποποιούνται σημαντικά, αναλόγως των ενδοκυττά-
ριων συγκεντρώσεων σιδήρου. Μια από αυτές αφορά 



118

Α. Συμεωνίδης και συν.

το γονίδιο του ρετινοβλαστώματος. Σε συνθήκες 
ένδειας Fe, η πρωτεΐνη pRb υποφωσφορυλιώνεται, 
δράση που επιτελείται από την λακτοφερρίνη και ο 
κυτταρικός κύκλος αναστέλλεται. η ίδια η λακτοφερ-
ρίνη είναι ρυθμιστής του κύκλου. Σε κύτταρα MCF-7 
επάγει φωσφορυλίωση της Akt κινάσης, η οποία 
ακολουθείται από φωσφορυλίωση της pRb και δύο 
αναστολέων εξέλιξης της G1 φάσης, της p21CIP1/

WAF1 και της p27kip1. Ελάττωση του ενδοκυττάριου Fe 
με χηλικό παράγοντα σταθεροποιεί τον αναστολέα 
p21CIP1/WAF1 με μετα-μεταγραφική τροποποίηση και 
ελάττωση της δραστικότητας του πρωτεασώματος.1 
Έτσι οι δύο αναστολείς δεν μπορούν να διασχίσουν 
την πυρηνική μεμβράνη, παραμένουν στο πρω-
τόπλασμα και αποδομούνται, ενώ ο μεταγραφικός 
παράγων E2F (τελικός επαγωγέας της οδού PI3K/Akt) 
ευοδώνει την είσοδο στην S φάση (Εικόνα 1). Δηλαδή 
η λακτοφερρίνη συμπεριφέρεται σαν ανταγωνιστής 
των αναστολέων των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών. 
Αλλά και διαταραχές της μιτοχονδριακής λειτουργίας 
αναστέλλουν την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, μέσω 

ελάττωσης της συγκέντρωσης των ROS και αύξησης 
της p21CIP1/WAF1.

Άλλοι σημαντικοί ρυθμιστές, των οποίων η έκφραση 
επηρεάζεται από τις ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις 
σιδήρου είναι η πρωτεΐνη p53 και ο επαγόμενος 
από την υποξία παράγων-1α (HIF-1α). Ο Fe2+ είναι 
συνένζυμο μιάς προλυλ-υδροξυλάσης, που ρυθμίζει 
την δραστικότητα του HIF-1α. Επί έλλειψης Fe τα 
επίπεδα HIF-1α και p53 αυξάνονται, η p53 φωσφο-
ρυλιώνεται και σταθεροποιείται και επάγει μεταγραφή 
της p21CIP1/WAF1. υπό φυσιολογικές συνθήκες ορισμένα 
αντιοξειδωτικά-χηλικοί παράγοντες σταθεροποιούν τα 
επίπεδα του HIF-1α και αναστέλλουν τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό, ελαττώνοντας τα επίπεδα σιδή-
ρου. Ένα επιπλέον σημείο ελέγχου της κυτταρικής 
αύξησης, που ρυθμίζεται από τον ενδοκυττάριο Fe 
ασκείται στα μιτοχόνδρια. Σε κύτταρα χωρίς λειτουρ-
γία μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας και σε 
φυσιολογικά κύτταρα, ο περιορισμός της σύνθεσης 
ROS επιβραδύνει τον ρυθμό κυτταρικής αύξησης. 
η ένδεια σιδήρου επάγει την έκφραση και των γονι-

Εικόνα 1. Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου στα σωματικά κύτταρα. 
η σηματοδότηση της οδού της MAPκινάσης ενεργοποιεί το σύμπλεγμα κυκλίνης-D/κυκλινοεξαρτώμενων κινασών (CDK)4/6, 
που διατηρεί υποφωσφορυλιωμένη και ενεργό την pRb και της επιτρέπει να προσδεθεί στους μεταγραφικούς παράγοντες E2F, 
διατηρώντας τους έτσι στο κυτταρόπλασμα, ανίκανους να ευοδώσουν μεταγραφή στα γονίδια επαγωγής της S φάσης. Για να 
ξεπεραστεί το σημείο R, το σύμπλεγμα κυκλίνης-Ε/CDK2 φωσφορυλιώνει την pRb, o E2F απελευθερώνεται, εισέρχεται στον 
πυρήνα και ο κυτταρικός κύκλος εξελίσσεται στην φάση S. Επί χαμηλών συγκεντρώσεων ενδοκυττάριου Fe σταθεροποιούνται 
οι δύο αναστολείς p21CIP1/WAF1 και p27kip1, και αναστέλλεται η φωσφορυλίωση της pRb και η εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, ακόμα 
και αν υπάρχουν upstream ενεργά μηνύματα κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω των οδών MAPK και PI3K/Akt. 
(ανατύπωση από Symonds CE, Galderisi U, Giordano A: “Aging of the inceptive cellular population: The relationship between stem 
cells and aging” Aging 1(4): 372-381, 2009, Open Access).
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δίων GADD (Growth Arrest and DNA Damage) που 
ενεργοποιούνται επί κυτταρικού stress. η έκφραση 
των γονιδίων αυτών επί υποξίας σχετίζεται με την 
παραγωγή HIF-1 και οδηγεί σε αναστολή κυτταρικού 
κύκλου και απόπτωση.2

Τελευταία έχουν διαπιστωθεί και αρκετοί άλλοι 
ρόλοι του σιδήρου στην κυτταρική ανάπτυξη. Οι 
λιποκαλίνες είναι εκκρινόμενες μικρομοριακές πρω-
τεΐνες, με τεταρτοταγή δομή συνιστάμενη από ένα 
πυρήνα με 8 αντιπαράλληλες πεπτιδικές δέσμες, 
που περιβάλλουν και δεσμεύουν ένα μικρομοριακό 
προσδέτη. Στον άνθρωπο η σημαντικότερη είναι η 
NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) 
ή λιποκαλίνη-2 ή σιδηροκαλίνη, μία γλυκοπρωτεΐνη, 
που συμμετέχει στην απόπτωση και την μεταφορά 
σιδήρου. Επί αυξημένων αναγκών, η σιδηροκαλίνη 
μεταφέρει Fe από τον εξωκυττάριο χώρο ενδοκυττα-
ρίως, και τον απελευθερώνει χωρίς να επηρεάζει την 
απόπτωση. Αντιθέτως, όταν η σιδηροκαλίνη απομα-
κρύνει ενδοκυττάριο σίδηρο αυξάνεται ή έκφραση της 
προαποπτωτικής πρωτεΐνης Bim και ενεργοποιείται 
απόπτωση.3 η ελάττωση του ενδοκυτταρίου Fe αυ-
ξάνει την έκφραση του ογκοκατασταλτικού γονιδίου 
Ndrg1 και των μορίων Bax και p53, ελαττώνει την 
κυκλίνη-D1 και το Bcl-2 και αυξάνει τα επίπεδα της 
p21CIP1/WAF1, και όλα τα παραπάνω ευοδώνουν την 
απόπτωση, μέσω ενεργοποίησης των κασπασών. 
Σύνοψη των ενδοκυττάριων μεταβολικών οδών στις 
οποίες εμπλέκεται ο σίδηρος παρουσιάζεται στον 
Πίνακα 1.

Ο σίδηρος σαν ρυθμιστικός παράγων  
της φυσιολογικής και της παθολογικής 
αιμοποίησης 

Τα επίπεδα ROS, και συνεπώς τα επίπεδα Fe στο 
αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον είναι ο βασικότερος 
ρυθμιστής της ανάπτυξης και διαφοροποίησης των 
πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων (HSC). Στην 
αιμοποιητική φωλεά καθορίζουν της εξέλιξη ενός άρτι 
γεννηθέντος προγονικού αιμοποιητικού κυττάρου, εάν 
δηλαδή θα παραμείνει πολυδύναμο και σε ηρεμία ή 
εάν θα διαφοροποιηθεί προς κάποια κατεύθυνση. 
Αρχικά θεωρήθηκε ότι τα αυξημένα επίπεδα ROS 
περιορίζουν την αυτοανανέωση των HSC, μετά από 
παρατηρήσεις σε τρανσγενωμικά ποντίκια, με έλλει-
ψη του γονιδίου της αταξίας-τηλαγγειεκτασίας (Atm). 
Τα ποντίκια αυτά ανέπτυσσαν πρωίμως μυελική 
ανεπάρκεια, συναρτώμενη απολύτως με τα επίπεδα 
ROS, και στα αιμοποιητικά τους κύτταρα διαπιστω-
νόταν υψηλή δραστηριότητα της οδού p38-MAPΚ.4 
Λίγο αργότερα βρέθηκε ότι η παραγωγή ROS στα 
HSC επιτυγχάνεται με την δράση των μεταγραφικών 
παραγόντων FoxO και κατά την διαφοροποίηση των 
HSC προς μυελικά προγονικά κύτταρα, τα επίπεδα 
ROS αυξάνουν ανάλογα με τη δραστηριότητα αυ-
τών των παραγόντων, ενώ ποντίκια με αδυναμία 
έκφρασης FoxO είχαν μεγάλη ελάττωση των HSC 
τους. Συνεπώς τα αυξημένα επίπεδα ROS δρούν 
σαν ενδοκυττάριο ερέθισμα, κατευθύνοντας τα HSC 
προς μυελική διαφοροποίηση5 (Εικόνα 2).

Πίνακας 1. Ενδοκυττάριες οδοί μεταγωγής μηνύματος στην οποίες εμπλέκεται ο σίδηρος
Λειτουργία Μεσολαβητής  Αποτέλεσμα
Απενεργοποίηση p21CIP1/WAF1 και p27kip1 Άγνωστος Ευόδωση κυττ. κύκλου, επαγωγή bcl-2
Σταθεροποίηση των κυκλινών D1 και –E Άγνωστος Ευόδωση κυττ. κύκλου, καταστολή Bax
Σταθεροποίηση της cdc2 (p34) Άγνωστος Εξέλιξη της G2 φάσης προς την Μ
Ενεργοποίηση της κυκλίνης-Α Άγνωστος Εξέλιξη της G1 φάσης προς την S
Σχηματισμός συμπλέγματος P33/cdk2 Άγνωστος Εξέλιξη της G0 φάσης προς την G1
Φωσφορυλίωση της Rbp Λακτοφερρίνη/Akt Εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου
Καταστολή έκφρασης του HIF-1α HIF-1α-υδροξυλάση Απενεργοποίηση της p53
Σταθεροποίηση της αναπνευστικής 
αλυσίδας στα μιτοχόνδρια Φραταξίνη Παραγωγή ROS, κυτταρική αύξηση
Σχηματισμός συμπλέγματος ΤΒ-1/ΙRP-2 Άγνωστος Ενίσχυση της μετάφρασης των mRNA
Ενεργοποίηση ριβονουκλεοτιδικής ρεδουκτάσης Άμεση δράση Σχηματισμός Δεοξυριβονουκλεοτιδίων
Φωσφορυλίωση PI3K/Akt Άγνωστος Εξέλιξη του κυττ. κύκλου, διαφοροποίηση
Ενεργοποίηση/πυρηνική διατήρηση NF-κΒ Άγνωστος Ενεργοποίηση μεταγραφής γονιδίων
Επαγωγή έκφρασης IRF-1 Άγνωστος Ενεργοποίηση γονιδίων κυτταροκινών
Επαγωγή έκφρασης c-myc Άγνωστος Πολλαπλασιαμός του κυττάρου
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η αναγνώριση του ρυθμιστικού ρόλου των ROS 
για την κυτταρική ηρεμία και την διαφοροποίηση των 
HSC βοήθησε και στην διακρίβωση του ρόλου του 
μεταγραφικού παράγοντα HIF-1α, σαν μεσολαβητού 
της αντίδρασης στην υποξία. η διατήρηση υποξικού 
μικροπεριβάλλοντος στην αιμοποιητική φωλεά στα-
θεροποιεί τον HIF-1 και ευοδώνει την μεταγραφή 
των γονιδίων στόχων του (VΕGF, FoxO), που είναι 
απαραίτητοι για την διατήρηση της ηρεμίας των HSC.6 

Αύξηση των ROS και της δραστικότητας του HIF-1α 
επηρεάζει την κατάσταση ηρεμίας και την τάση διαφο-
ροποίησης των HSC και μπορεί να τους προσδώσει 
και νεοπλασματικά χαρακτηριστικά.

Πολλές μελέτες έχουν διερευνήσει τον ρόλο των 
ROS στη λευχαιμογένεση. Τα λευχαιμικά stem cells 
(LSC) είναι πιο ευαίσθητα στις αυξημένες συγκεντρώ-
σεις ROS, που επάγουν διαφοροποίηση. Συνηγορη-
τικό εύρημα είναι η ενεργοποίηση της οδού PI3K/Akt, 
μιας κινάσης σερίνης-θρεονίνης, σε όλες σχεδόν τις 
λευχαιμικές σειρές και τους ασθενείς με ΟΜΛ, κάτι 
που υποδηλώνει ότι τα λευχαιμικά κύτταρα έχουν χα-
μηλότερη δραστηριότητα των παραγόντων FoxO και 
χαμηλότερα επίπεδα ROS, σε σχέση με τα φυσιολογικά 
HSC.5,7 Συνεπώς η τροποποίηση των επιπέδων ROS 

στα LSC με θεραπεία αποσιδήρωσης θα μπορούσε να 
επάγει διαφοροποίηση. Πράγματι, η αποστέρηση Fe 
με αντι-CD71 ή με προσθήκη χηλικών παραγόντων, 
σε καλλιέργειες λευχαιμικών κυττάρων ευοδώνει την 
μονοκυτταρική διαφοροποίησή τους.8 Μάλιστα, μολο-
νότι η αποστέρηση Fe αρχικά μειώνει τα επίπεδα ROS 
ελαττώνοντας το υπόστρωμα της αντίδρασης Fenton, οι 
χηλικοί παράγοντες επάγουν μετρίως τον σχηματισμό 
ROS.9 η δράση αυτή θεωρείται αντίδραση στο stress, 
μεσολαβείται από ενεργοποίηση της c-Jun N-terminal 
κινάσης και συνοδεύεται από επαγωγή έκφρασης με-
γάλου αριθμού γονιδίων, με προφίλ παρόμοιο με αυτό 
που εκφράζεται κατά την επαγωγή μονοκυτταρικής 
διαφοροποίησης από την βιταμίνη D3. η βιταμίνη D3 
και οι χηλικοί παράγοντες παρουσιάζουν συνέργεια στην 
διαφοροποίηση λευχαιμικών κυττάρων in vitro, αλλά 
και in vivo, επί ενός υπερήλικος ασθενούς με ΟΜΛ, ο 
οποίος έλαβε deferasirox (DFX) και 25-υδροξυχολο-
καλσιφερόλη και ελάττωσε το ποσοστό βλαστών με 
εμφάνιση μονοκυτταρικής διαφοροποίησης. 

Μεταλλάξεις της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης-1 
και -2 ανευρίσκονται συχνά επί ΟΜΛ, κυρίως με 
φυσιολογικό καρυότυπο. Οι IDH1/2 μετατρέπουν το 
ισοκιτρικό σε α-κετογλουταρικό, με ταυτόχρονη ανα-

Εικόνα 2. Ο ρόλος του οξειδοαναγωγικού δυναμικού στην ωρίμανση και διαφοροποίηση των αιμοποιητικών κυττάρων στον μυελό, 
σε φυσιολογικές συνθήκες και στην ΟΜΛ. Σε φυσιολογικές συνθήκες το HSC παραμένει σε κατάσταση ηρεμίας στην αιμοποιητική 
φωλεά υπό χαμηλή πίεση Ο2 και με υψηλή δραστικότητα του HIF-1α. Αύξηση της pO2 ή/και αύξηση των ROS οδηγεί σε μυελική 
διαφοροποίηση τα HSC. Λευχαιμικά κύτταρα μπορεί να σχηματιστούν κατόπιν μεταλλάξεων ή γενετικών βλαβών στο επίπεδο 
του HSC ή ενός λιγότερο πολυδύναμου κυττάρου του MPP. Τα LSC μπορεί να διαφοροποιηθούν μετά από παροδική αύξηση των 
επιπέδων ROS που επάγονται από χηλική θεραπεία σιδήρου. Συγχρόνως οι μεταλλάξεις των ενζύμων IDH1/2 που παρατηρού-
νται σε ορισμένους ασθενείς αυξάνουν σταθερά τα επίπεδα ROS και την έκφραση HIF-1 και ελαττώνουν τα επίπεδα NADPH και 
α-κετογλουταρικού, ενώ δημιουργούν τον ογκογόνο μεταβολίτη 2-HG. η ένδεια α-KG απενεργοποιεί τις προλυλ-υδροξυλάσες 
που καταβολίζουν τον HIF-1, με αποτέλεσμα εδραίωση/αύξηση των επιπέδων και της δράσης του HIF-1. (ανατύπωση από Omar 
Abdel-Wahab, Ross L. Levine: J. Exper. Med. 207(4): 677-680, 2010, open access).
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γωγή του NAD(P)+ σε NADPH, και υπό φυσιολογικές 
συνθήκες δρούν σε υψηλούς ρυθμούς, συμβάλλοντας 
στην παραγωγή μεγάλων ποσών NADPH. Το NADPH 
είναι απαραίτητο σε πολλές μεταβολικές οδούς, μετα-
ξύ των οποίων και στη σύνθεση γλουταθειόνης που 
προστατεύει από το οξειδωτικό stress.10 Επομένως 
μεταλλάξεις των IDH1/2 αποστερούν το κύτταρο από 
NADPH και α-κετογλουταρικό, ενώ συγχρόνως με μια 
νεομορφική δράση δημιουργούν 2-υδροξυγλουταρικό 
(2-HG) που αυξάνει τα ενδοκυττάρια επίπεδα ROS. η 
ελάττωση του α-κετογλουταρικού απενεργοποιεί την 
προλυλ-υδροξυλάση, που αυξάνει τα επίπεδα HIF-
1α.11 Αυξημένα επίπεδα 2-HG έχουν βρεθεί σε πολλές 
περιπτώσεις ΟΜΛ. Οι διαταραχές που προκαλούνται 
από τις μεταλλάξεις των IDH1/2 συμβάλλουν στην 
εικόνα του σύνθετου νεοπλασματικού φαινοτύπου 
των λευχαιμικών κυττάρων.

Μια άλλη ρυθμιστική δράση του σιδήρου αφορά 
την δραστηριότητα του μεταγραφικού παράγοντα 
NF-κB, που εμπλέκεται στην μεταγωγή μηνύματος 
φλεγμονώδους αντίδρασης και κυτταρικού stress, και 
ρυθμίζει την έκφραση μεγάλου αριθμού σημαντικών 
γονιδίων. Ο σίδηρος αποτελεί συνένζυμο της πυρίνης, 
μιας πυρηνικής πρωτεΐνης, που δεν περιέχει αίμη και 
ευρίσκεται σε όλους τους ιστούς. η πυρίνη δρά σαν 
αισθητήρας του οξειδοαναγωγικού status του κυττάρου, 
για την διευκόλυνση της πρόσβασης του ενεργοποιημέ-
νου NF-κB στο DNA. Όταν περιέχει Fe3+ προσάπτεται 
απόλυτα στην p65 υπομονάδα του ενεργοποιημένου 
NF-κB και επιτρέπει την πρόσβασή του στις περιοχές 
των υποκινητών των γονιδίων-στόχων, τους οποίους 
και ενεργοποιεί, για να αρχίσει η μεταγραφή. η τεταρ-
τοταγής δομή του μορίου της πυρίνης όμως αλλάζει 
σημαντικά όταν αναχθεί ο Fe3+ σε Fe2+. Στην μορφή αυτή 
η πυρίνη δεν προσάπτεται στην p65 υπομονάδα και 
ο NF-κB, μολονότι ενεργοποιημένος και σε πυρηνική 
κατανομή, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει μεταγραφή 
των γονιδίων-στόχων. Δηλαδή το σιδηρούχο κέντρο 
της πυρίνης παίζει ρόλο αλλοστερικού ενεργοποιητή/
αναστολέα του NF-κB, αναλόγως της μορφής του 
εμπεριεχόμενου Fe και η πυρίνη λειτουργεί σαν ανα-
στρέψιμος διακόπτης, που επιτρέπει ή απαγορεύει 
στον NF-κB να εκδηλώσει την δράση του, αναλόγως 
του οξειδωτικού δυναμικού του ενδοκυττάριου (ενδο-
πυρηνικού) περιβάλλοντος (Εικόνα 3).12

Χηλικοί παράγοντες σιδήρου  
σαν αντινεοπλασματικά φάρμακα

Με βάση τα παραπάνω, οι παράγοντες αποσιδή-
ρωσης αναμένεται να έχουν αντινεοπλασματική δράση, 
σαν αναστολείς του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. 

Πράγματι, σε προκλινικά μοντέλα η δεσφερριοξαμίνη 
(DFO) διαθέτει ασθενή αντιπολλαπλασιαστική δράση, 
αλλά έχει περιορισμούς για in vivo χρήση: είναι λίαν 
υδρόφιλο και μεγάλο μόριο, λαμβάνεται μόνο παρε-
ντερικά, διεισδύει ελάχιστα ενδοκυτταρίως και έχει 
μικρό χρόνο ημιζωής, λόγω ταχέως καταβολισμού. 

η τριαπίνη είναι από τους πιο ισχυρούς αναστολείς 
της RR, αναστέλλοντας και τις 2 υπομονάδες της, 
ενώ η υδροξυουρία αναστέλλει κυρίως την R1. η 
ανασταλτική δράση της τριαπίνης επιτυγχάνεται με 
αναγωγή του Fe3+ σε Fe2+, που οδηγεί σε σχηματισμό 
ROS, οι οποίες οξειδώνουν τυροσίνες του μορίου. 
η τριαπίνη δοκιμάζεται σε συνδυασμό με διάφορα 
χημειοθεραπευτικά και θα αποτελέσει πιθανότατα 
τον πρώτο χηλικό παράγοντα Fe που θα χρησιμο-
ποιηθεί σαν αντικαρκινικό φάρμακο. Άλλα παρόμοια 

Εικόνα 3. Τρισδιάστατο μοριακό μοντέλο του ρυθμιστικού 
ρόλου της πυρίνης επί της p65 του ΝF-κΒ. Το υπερσύμπλοκο 
πυρίνης (πράσινη/κίτρινη) - p65 (μπλέ/κυανό), αλληλοπροσά-
πτεται στερεότερα όταν η πυρίνη έχει Fe3+, (panel A, αριστερά) 
σε σύγκριση με όταν έχει Fe2+, οπότε η μοριακή επαφή είναι 
χαλαρή/ασταθής (panel A, δεξιά). Με την σιδηρι-πυρίνη (Fe3+) 
και την p65 υπομονάδα του NF-κΒ αναπτύσσονται πολλαπλές 
ιονικές αλληλεπιδράσεις συγκράτησης, με 4 ενδεικτικές θέσεις 
K34-E234, E32-R273, R14-E279, και R23-E282 να αναπαρί-
στανται εδώ (panel B, με στικτές γραμμές οι ιονικοί δεσμοί, οι 
αποστάσεις σε Å), (ανατύπωση από Liu F et al: PNAS 110(24): 
9722-9727, 2013, open access).

Α

Β
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φάρμακα είναι η 2-υδροξυ-1-ναφθυλαλδεϋδο-ισο-
νικοτινυλ-υδραζόνη (ουσία 311). η DFO και η 311 
ελαττώνουν τα επίπεδα πολλών κυκλινών και ανα-
στέλλουν τον κυτταρικό κύκλο. H δι-2-πυριδυλκετονο-
4,4,-διμεθυλ-3-θειοσεμικαρβαζόνη (Dp44mT) έχει 
δείξει την ισχυρότερη αντιπολλαπλασιαστική δράση, 
που είναι ανεξάρτητη από την p53 και την έκφραση 
πρωτεϊνών αντοχής στην χημειοθεραπεία. Όι χηλικές 
ενώσεις Fe αυξάνουν σημαντικά την έκφραση του 
ογκοκατασταλτικού γονιδίου Ndrg1 σε νεοπλασμα-
τικά κύτταρα, αναδεικνύοντας ένα ακόμα μηχανισμό 
αντινεοπλασματικής δράσης. η ταχυπυριδίνη οδηγεί 
σε απόπτωση κύτταρα καρκίνου ουροδόχου κύστης 
μέσω ενεργοποίησης της μιτοχονδριακής οδού και 
παραγωγής ROS και αναστέλλει τον κύκλο στην 
ακτινοευαίσθητη G2 φάση, και όχι στην μετάβαση 
από την G1 στην S μέσω αναστολής της RR.13

Επώαση λευχαιμικών κυττάρων ποντικού με DFO 
ή DFX ελάττωνε την επιβίωσή τους με δοσοεξαρτώ-
μενο τρόπο, και δεν σχετιζόταν με την έκφραση του 
Fas. Ποντίκια με L1210 λευχαιμία είχαν μακρότερη 
επιβίωση και ανέπτυσσαν μικρότερους ιστικούς λευ-
χαιμικούς όγκους, όταν ελάμβαναν DFX, ανεξάρτητα 
αν είχαν υπερφόρτωση Fe ή όχι. Οι τοποϊσομεράσες 
είναι επιδιορθωτικά ένζυμα, που λειτουργούν κατά την 
σύνθεση και μεταγραφή του DNA και επιλύουν ταχέως 
«τοπικά» προβλήματα ορθότητας των διεργασιών 
αυτών. Τα νεοπλασματικά κύτταρα έχουν υψηλές ανά-
γκες σε σίδηρο και δραστηριότητα τοποϊσομερασών. 
Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα δοξορουμπικίνη και 
δεξραζοξάνη, αλλά και νεότερα (θειοσεμικαρβαζόνες) 
δεσμεύουν σίδηρο, και συγχρόνως αναστέλλουν 
την τοποϊσομεράση-2α. Και οι δύο αυτές δράσεις 
αποτελούν αντινεοπλασματικές στρατηγικές, που 
ξεπερνούν τους μηχανισμούς ανάπτυξης αντοχής 
στη χημειοθεραπεία.14

Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι η αποσιδήρωση 
επάγει μονοκυτταρική διαφοροποίηση των λευχαιμι-
κών κυττάρων. Ωστόσο παραμένουν ανοιχτά πολλά 
ερωτήματα, όπως το σε ποιες περιπτώσεις ασκείται 
ο κάθε μηχανισμός αντιλευχαιμικής δράσης, ποιες 
είναι οι συνέπειες της τροποποίησης της έκφρασης 
των ROS στα φυσιολογικά HSC, ή αν υπάρχουν 
ειδικότεροι τρόποι ελάττωσης των ROS από τα φάρ-
μακα αποσιδήρωσης. η παρέμβαση στη βιολογία 
του λευχαιμικού κυττάρου, μέσω τροποποίησης του 
μεταβολισμού του σιδήρου, παραμένει σε κάθε πε-
ρίπτωση μια πρόκληση και μια γοητευτική πλευρά 
σχεδιασμού στοχευμένης θεραπείας.

Τέλος πολλά φάρμακα εκδηλώνουν την αντινε-
οπλασματική τους δράση με μεσολάβηση σιδήρου. 
Το eltrombobag εκτός από διέγερση του υποδοχέα 

της TPO διαθέτει ανασταλτική δράση επί λευχαιμι-
κών κυττάρων, επάγοντας μυελική διαφοροποίηση, 
και αυτό συνοδεύεται από ελάττωση των ενδοκυτ-
ταρίων επιπέδων Fe, ελάττωση του ρυθμού των 
κυτταρικών διαιρέσεων, αναστολή στην G1 φάση με 
δοσοεξαρτώμενο τρόπο και αύξηση της επιβίωσης 
λευχαιμικών ποντικών. Αύξηση της συγκέντρωσης 
του ενδοκυτταρίου Fe καταργεί την κυτταροστατική 
και διαφοροποιητική δράση του eltrombobag.15

Συνέπειες της υπερφόρτωσης σιδήρου στη 
φυσιολογική αιμοποίηση

η υπερφόρτωση σιδήρου δημιουργεί συνθήκες 
δυσερυθροποίησης και αυξημένης απόπτωσης στα 
ερυθροποιητικά κύτταρα, που μεσολαβείται από 
παραγωγή ROS. Σε μια σειρά 26 ασθενών (16 με 
ΜΔΣ και 10 με μυελοσκλήρυνση) η θεραπεία αποσι-
δήρωσης ελάττωσε τον ρυθμό μεταγγίσεων, αύξησε 
τον αριθμό ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων και 
βελτίωσε όλες τις κυτταροπενίες στο 77%, 46%, 27% 
και 15.4% αντίστοιχα. Επίσης κλωνογονικά κύτταρα 
μυελού ασθενών με υπερφόρτωση Fe σχημάτιζαν 
χαμηλότερο αριθμό αποικιών και η συμπεριφορά 
αυτή βελτιωνόταν μετά από επιτυχή αποσιδήρωση. 
In vitro 24-ωρη επώαση CD34+ κυττάρων μυελού με 
Fe, ελάττωνε τον αριθμό των αποικιών, αύξανε τον 
ρυθμό απόπτωσης και την έκφραση ROS, ανέστελλε 
τον κυτταρικό κύκλο, και διήγειρε τις οδούς μεταγωγής 
μηνύματος p38MAPK και p53.16

Οι Hori και συν. αναζήτησαν σχέση μεταξύ φερρι-
τίνης ορού και οξειδωτικής συστηματικής βλάβης και 
επιδιόρθωσης του DNA σε 528 φυσιολογικούς ενήλικες 
χωρίς υπερφόρτωση σιδήρου. Σαν δείκτης οξειδωτικής 
βλάβης και επιδιόρθωσης του DNA χρησιμοποιήθηκαν 
τα επίπεδα 8-υδροξυγουανοσίνης (8-OHdG) των ού-
ρων. Τα επίπεδα αυτά συσχετίστηκαν πολύ ισχυρά με 
την φερριτίνη σε όλες τις υποομάδες ατόμων. Συνεπώς 
τα αποθέματα σιδήρου του οργανισμού αποτελούν 
έμμεσο δείκτη συστηματικής οξειδωτικής βλάβης του 
DNA ακόμα και σε υγιή πληθυσμό.17

Χρησιμοποιώντας το comet assay, μια δοκιμασία 
που ποσοτικοποιεί μη επιδιορθωνόμενες βλάβες 
στο DNA, βρέθηκε ότι η έκθεση ανθρώπινων λευκο-
κυττάρων σε ανόργανες σιδηρούχες ενώσεις, αιμο-
σφαιρίνη ή μυοσφαιρίνη προκαλούσε στο γονιδίωμά 
τους υψηλότερο επίπεδο βλάβης, σε σύγκριση με μη 
εκτεθειμένα σε Fe λευκοκύτταρα, και για ορισμένες 
ενώσεις ήταν ισοδύναμη με την βλάβη που προκα-
λούσε το H2O2.18 Ανάλογη τοξική βλάβη σε λευκοκύτ-
ταρα πειραματοζώων προκαλούσε και η χορήγηση 
υπερσιδηρούχου δίαιτας.



123

ΑΠΟΣΙΔηΡΩΣη: ΕΠΙΔΡΑΣη ΣΤηΝ ΑΙΜΟΠΟΙηΣη

η πρόκληση υπερφόρτωσης σιδήρου με ενδοπερι-
τοναϊκή χορήγηση δεξτρανικού Fe σε πειραματόζωα, 
μετά από ολοσωματική ακτινοβολία, ακολουθείται από 
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης λευχαιμίας. Ο σίδηρος 
επηρεάζει άμεσα την σύνθεση DNA, όχι μόνο ενεργο-
ποιώντας την RR αλλά και ενισχύοντας την έκφραση 
του ογκογονιδίου c-myc. υπερέκφραση ή ανώμαλη 
ενδοκυττάρια τοποθέτηση του c-myc συνεπάγεται 
ενεργοποίηση ή απορρύθμισή του. Περιέργως η δράση 
του σιδήρου είναι κατασταλτική της ενεργοποίησης 
του c-myc, και αυτό παρατηρήθηκε σε καλλιέργειες 
λεμφωματικών κυττάρων Burkitt, όπου η προσθήκη 
Fe ανέστειλε την μετάβασή τους από την φάση G2 
στην Μ. Τα φαινόμενα αυτά δεν παρατηρήθηκαν σε 
άλλες κυτταρικές σειρές με σταθερή έκφραση c-myc. 
η ρύθμιση της έκφρασης και ενεργότητας του c-myc 
παριστάνει ένα ακόμα μηχανισμό παρέμβασης του 
σιδήρου στην κυτταρική ομοιοστασία.19

Υπερφόρτωση σιδήρου και ερυθροποίηση
η μείζων β-θαλασσαιμία συνοδεύεται από μη 

αποδοτική ερυθροποίηση, χρόνια αναιμία και υπερ-
φόρτωση σιδήρου εκ μεταγγίσεων και από αυξημένη 
απορρόφηση Fe, επακόλουθο της χαμηλής εψιδίνης. 
Σε επαρκώς μεταγγιζόμενους ασθενείς τα επίπεδα 
εψιδίνης σχετίζονται αντίστροφα με τα επίπεδα φερ-
ριτίνης και την αιμοσφαιρίνη προ μετάγγισης. Στους 
ασθενείς αυτούς η παραγωγή εψιδίνης καταστέλλεται 
αναλόγως του φορτίου σιδήρου και αντανακλά τον 
βαθμό μη αποδοτικής ερυθροποίησης.

Τα ερυθροκύτταρα των θαλασσαιμικών περιέ-
χουν περίσσεια αίμης συνδεδεμένης με ελεύθερες 
α-αλυσίδες, που οδηγούν σε σχηματισμό ROS και 
ακολουθούνται από αιμόλυση. Όταν το MCH και η αίμη 
ελαττώνονται, ελαττώνεται ανάλογα και η παραγωγή 
ROS και η συσσώρευση α-αλυσίδων στη μεμβράνη, 
βελτιώνοντας την ποιότητα και την διάρκεια ζωής των 
ερυθροκυττάρων, την αναιμία και την μη αποδοτική 
ερυθροποίηση. Οι ROS τροποποιούν την ισορροπία 
μεταξύ υπερπλασίας και διαφοροποίησης των ερυθρο-
ποιητικών κυττάρων. η μειωμένη πρόσληψη σιδήρου 
περιορίζει τον σχηματισμό συμπλεγμάτων α-αλυσίδων/
αίμης και τον σχηματισμό ROS, με ευεργετικές συνέ-
πειες για την ερυθροποίηση. Οι αναστολείς της Jak2 
κινάσης δρούν επίσης ευεργετικά, ελαττώνοντας την 
έκφραση Tfr1, την πρόσληψη Fe και τον σχηματισμό 
συμπλεγμάτων α-αλυσίδων/αίμης και ROS.20 

η υπερφόρτωση Fe προκαλεί επίσης μέσω σχη-
ματισμού ROS υπεροξείδωση των λιπιδίων. Τα τελικά 
προϊόντα της υπεροξείδωσης δημιουργούν και προ-
σθέτουν στο DNA αιθενο-ομάδες, οι οποίες μετά την 

επιδιόρθωση του γενετικού υλικού αποβάλλονται στα 
ούρα. Τα επίπεδα 1,N6-αιθενοδεοξυαδενοσίνης (εdA) 
και 3,N4-αιθενοδεοξυκυτιδίνης (εdC) χρησιμεύουν 
σαν δείκτες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου. 
Τα επίπεδα αυτά μετρήθηκαν σε 37 ασθενείς με 
β-Thal/HbE και βρέθηκαν 9 και 13 φορές υψηλότερα, 
αντίστοιχα, σε σύγκριση με ασυμπτωματικούς μάρ-
τυρες και συσχετίζονταν θετικά με τον NTBI. Έτσι, τα 
πολύ αυξημένα επίπεδα αιθενο-βάσεων στα ούρα 
υποδηλώνουν αυξημένη υπεροξείδωση λιπιδίων 
και πρόκληση βλαβών στο DNA σε βασικά όργανα 
όπως το ήπαρ και πιθανώς ερμηνεύουν τον αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης ηπατοκυτταρικού καρκινώματος 
που εμφανίζουν οι θαλασσαιμικοί ασθενείς.21

Υπερφόρτωση σιδήρου και ανοσοποιητικό 
σύστημα

Εφ’όσον οι περισσότερες λειτουργίες του ανοσο-
ποιητικού συστήματος στηρίζονται στην ανάπτυξη 
ταχείας υπερπλαστικής λεμφοκυτταρικής αντίδρασης, 
είναι αυταπόδεικτο ότι ο σίδηρος ασκεί σημαντικό 
ανοσορρυθμιστικό ρόλο. Επιπλέον, αφού ο Fe είναι 
απαραίτητος για την ανάπτυξη όλων των παθογόνων 
μικροοργανισμών, πολλοί μικροβιακοί μηχανισμοί 
επηρεάζονται από τις συγκεντρώσεις σιδήρου στους 
ιστούς, και τελικά, εισβολέας και ξενιστής επιδίδονται 
σε μια μάχη, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή την 
αποστέρηση σιδήρου. Οι πλέον πρωτογενείς μηχα-
νισμοί αντιμικροβιακής άμυνας της έμφυτης ανοσίας 
(innate immunity), στηρίζονται σε πρωτεΐνες με υψηλή 
συγγένεια με τον Fe3+, όπως η τρανσφερρίνη και η 
λακτοφερρίνη. Οι πρωτεΐνες αυτές δεσμεύουν σίδη-
ρο, καθιστώντας το ιστικό περιβάλλον αφιλόξενο για 
μικροβιακή ανάπτυξη. Από την πλευρά τους οι παθο-
γόνοι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν εξειδικευμένους 
μηχανισμούς συλλογής Fe από το περιβάλλον τους, 
συνθέτοντας πολύ υψηλής συγγένειας μικρομοριακές 
ενώσεις τα σιδηροφόρα.22

η λακτοφερρίνη διαθέτει αντιβακτηριδιακές, αντιϊ-
κές και αντιπαρασιτικές δράσεις, περιλαμβανομένης 
αναστολής του πολλαπλασιασμού των ιών και άμεσης 
βακτηριοστατικής/μυκητοστατικής δράσης. Επιπλέον 
προστατεύει από την ανάπτυξη Συνδρόμου Συστη-
ματικής Φλεγμονώδους αντίδρασης (SIRS) και την 
εξέλιξή του σε σηπτικό shock. η τελευταία δράση 
επιτυγχάνεται με δοσοεξαρτώμενη ελάττωση ή πλήρη 
κατάργηση της σύνθεσης ROS, μετά από έκθεση σε 
LPS. In vivo χορήγηση λακτοφερρίνης σε πειραμα-
τόζωα περιορίζει τις μιτοχονδριακές βλάβες μετά από 
έκθεση σε LPS, ελαττώνοντας την απελευθέρωση 
H2O2.23 Είναι επίσης ισχυρή ανοσορρυθμιστική και 
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αντιφλεγμονώδης πρωτεΐνη. Αναγνωρίζει ειδικούς 
υποδοχείς/LPS του τοιχώματος των gram- βακτηρι-
δίων, δρώντας είτε σαν ανταγωνιστικό μόριο ή σαν 
συναγωνιστικό μόριο της αντιμικροβιακής άμυνας. 
Ανάλογη επίδραση έχει και με πρωτεογλυκάνες και 
υποδοχείς πολλών ανοσοαρμόδιων κυττάρων (λεμ-
φοκυττάρων, αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, 
ενδοθηλιακών κυττάρων) των οποίων τροποποιεί την 
ωρίμανση, μετανάστευση και πολλές λειτουργίες.24 η 
λακτοφερρίνη εξασθενεί την υπερπλαστική λεμφο-
κυτταρική αντίδραση που επάγει η σταφυλοκοκκική 
εντεροτοξίνη-Β και ελαττώνει την έκφραση CD25 και 
την παραγωγή IL-2 και άλλων κυτταροκινών. Ανάλογες 
ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες έχει και η τρανσφερρίνη, 
η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την 
πρώιμη διαφοροποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων. Ο 
απόλυτος αριθμός των Τ-λεμφοκυττάρων είναι πολύ 
ελαττωμένος σε υποτρανσφερριναιμικά ποντίκια, λόγω 
αυξημένης απόπτωσης.

η σοβαρή σιδηροπενία έχει συνδεθεί με πολλές 
διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, και 
ιδιαίτερα με ελαττωμένη ανοσολογική απάντηση. 
T-λεμφοκύτταρα σιδηροπενικών ποντικών επάγουν 
χαμηλότερη διεγερτική αντίδραση σε αυτόλογα μο-
νοκύτταρα μετά από προσθήκη Con-A, εκτιμώμενη 
με την έκφραση CD80 και CD86 στα αντιγονοπαρου-
σιαστικά τους κύτταρα. η προσθήκη DFO αύξανε 
τα επίπεδα των δεικτών αυτών σε ηρεμούντα Β- και 
Τ-λεμφοκύτταρα.25

Ο ρυθμιστικός παράγων-1 της ιντερφερόνης (IRF-
1) ρυθμίζει την έκφραση γονιδίων που αφορούν την 
φλεγμονώδη αντίδραση και τον κυτταρικό κύκλο. η 
έκφραση IRF1-mRNA ρυθμίζεται από τον TNF-α ή 
την IFN-γ, μέσω οδών μεταγωγής μηνύματος, που 
εμπλέκεται σίδηρος, και αναστέλλεται όταν τα κύτταρα 
επωαστούν με χηλικούς παράγοντες. η προσθήκη 
εξωγενούς Fe αποκαθιστά την ανταπόκριση στις 
προαναφερθείσες κυτταροκίνες.26

η γήρανση συχνά συνοδεύεται από διαταραχή των 
ανοσολογικών λειτουργιών. η συνύπαρξη σιδηροπε-
νίας επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. 
Φυσιολογικές κατά τα άλλα, αλλά σιδηροπενικές 
γυναίκες παρουσίαζαν κατά 40-50% νωθρότερη 
Τ-λεμφοκυτταρική αντίδραση μετά από διέγερση με 
μιτογόνα, σε σύγκριση με μη σιδηροπενικές γυναίκες 
παρόμοιας ηλικίας. η φαγοκυτταρική ικανότητα δεν 
διέφερε σημαντικά, αλλά η αναπνευστική έκρηξη ήταν 
σημαντικά ασθενέστερη στις σιδηροπενικές γυναίκες. 
η βαριά σιδηροπενία λοιπόν καθιστά τους υπερήλικες 
πιο ευπαθείς σε λοιμώξεις.27

Τέλος οι Ichii και συν. μελετώντας την επίδραση 
του Fe στη λειτουργία των πολυμορφοπυρήνων in 

vitro έδειξαν ότι ο Fe αναστέλλει την φαγοκυτταρική 
λειτουργία και αυξάνει την απόπτωση και πιθανώς 
έθεσαν περίσκεψη για τους κινδύνους της χορήγησης 
σιδήρου ενδοφλεβίως και την επίδρασή του στους 
μηχανισμούς φυσικής αντιμικροβιακής ανοσίας.28

Υπερφόρτωση σιδήρου  
στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ)

Ο σίδηρος παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη 
την φυσική ιστορία των ΜΔΣ. Ο ρόλος αυτός είναι 
σαφής για την απόπτωση / μη αποδοτική αιμοποίηση 
και την επιβάρυνση ιστών και οργάνων σαν αποτέ-
λεσμα των μεταγγίσεων. Επιπλέον όμως διαφαίνεται 
ρόλος του σιδήρου και στα πρώιμα παθογενετικά 
στάδια των ΜΔΣ, και αυτό αναδεικνύεται σαφέστερα 
με την πρόκληση ή επιδείνωση κυτταρογενετικών 
ανωμαλιών, και την εκτροπή σε ΟΜΛ. Ασθενείς και 
υποκατηγορίες ΜΔΣ με υψηλότερο φορτίο Fe όπως 
η RARS, σε αρκετές μελέτες εμφανίζουν μεγαλύτερη 
εξάρτηση από μεταγγίσεις και χαμηλότερα ποσοστά 
ανταπόκρισης στην θεραπεία με ESA. 

Το αυξημένο οξειδωτικό stress παρεμβαίνει στην 
παθογένεια των ΜΔΣ. Μια Ιαπωνική ομάδα μέτρησε 
τα επίπεδα 8-υδροξυ-2’-δεοξυγουανοσίνης (8-OHdG) 
μονοπυρήνων κυττάρων περιφερικού αίματος ασθε-
νών με ΜΔΣ, πριν και μετά την χορήγηση θεραπείας 
με DFX. Tα επίπεδα αυτά ήταν σημαντικά υψηλότερα 
στους ασθενείς με ΜΔΣ, σε σύγκριση με φυσιολογι-
κούς μάρτυρες και συσχετίζονταν με την φερριτίνη και 
τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Τα επίπεδα 8-OHdG 
ελαττώθηκαν σημαντικά μετά την θεραπεία με DFX, 
κάτι που υποδηλώνει ότι η αποτελεσματική αποσιδή-
ρωση ελαττώνει την οξειδωτική βλάβη του DNA και 
ότι η περίσσεια σιδήρου συμβάλλει στην παθογένεια 
των ΜΔΣ.29

Το οξειδωτικό stress αποτελεί μια από τις κύριες 
αιτίες καρκινογένεσης. Τα αυξημένα επίπεδα ROS 
και οξειδίων του αζώτου συμβάλλουν στην μετα-
τροπή των πληροφοριών που παρέχονται από και 
προς το γονιδίωμα, ακολουθούμενες από επιλογή και 
προσαρμογή των μεταλλαγμένων κυττάρων σε ένα 
δεδομένο περιβάλλον. Οι μηχανισμοί που επάγουν 
καρκινογένεση είναι κοινοί, όπως η απενεργοποίηση 
της ανασταλτικής του κύκλου πρωτεΐνης p16INK4A. η 
πρόκληση οξειδωτικών βλαβών στο DNA σαν αιτία 
μεταλλάξεων έχει σαφώς αναγνωριστεί, και με βάση 
in vitro πειράματα κατανέμεται τυχαία, ενώ απόδει-
ξη οξειδωτικής βλάβης in vivo δεν έχει επιχειρηθεί. 
Ωστόσο, με νεότερες τεχνικές ανοσοκατακρήμνισης 
του DNA βρέθηκε ότι η εντόπιση των οξειδωτικών 
βλαβών in vivo δεν γίνεται τυχαία και συναρτάται 
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από το είδος του κυττάρου και την επάρκεια των 
μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA. 

Αυξημένα επίπεδα ROS έχουν βρεθεί στα κύτταρα 
όλων των αιμοποιητικών σειρών σε ασθενείς με ΜΔΣ, 
και συσχετίζονται με την βαρύτητα της γονιδιωματικής 
αστάθειας και την ανεπάρκεια επιδιόρθωσης βλαβών 
του DNA.30 η υπερφόρτωση Fe επηρεάζει αρνητικά 
την διαφοροποίηση της ερυθράς σειράς. Σε in vitro 
συνθήκες υπερφόρτωσης Fe ο σχηματισμός BFU-
E αποικιών και η ερυθροβλαστική διαφοροποίηση 
CD34+ προγονικών κυττάρων βρέθηκαν σημαντικά 
ελαττωμένα. Επιπλέον η υπερφόρτωση Fe ευνοούσε 
την απόπτωση των άωρων ερυθροβλαστών. Τα φαι-
νόμενα αυτά αναστρέφονταν με την προσθήκη στις 
καλλιέργειες DFO ή/και ορισμένων αναγωγικών ουσι-
ών, που ελάττωναν τα επίπεδα ROS και το ποσοστό 
απόπτωσης, αποκαθιστώντας την διαφοροποίηση 
σε ώριμους ερυθροβλάστες. Επομένως η στόχευση 
των ενδοκυτταρίων ROS μπορεί να αποτελέσει θε-
ραπευτικό στόχο σε ασθενείς με ΜΔΣ.

Οι μηχανισμοί κλωνικής εξέλιξης στα ΜΔΣ δεν είναι 
εντελώς γνωστοί. Σε προκλινική μελέτη επί NHD13 
διαγονιδιακών ποντικών διαπιστώθηκαν αυξημένα 
επίπεδα ROS, αυξημένη συχνότητα θραυσμάτων 
διπλής έλικας, ενεργοποίηση του σημείου μετάπτω-
σης της G2 στην S φάση και αυξημένη συχνότητα 
μεταλλάξεων σε CD71+ μονοπύρηνα κύτταρα. Συνε-
πώς είναι πιθανό το αυξημένο οξειδωτικό stress να 
συνεισφέρει στην κλωνική εξέλιξη των ΜΔΣ, μέσω 
ανεπαρκούς επιδιόρθωσης του DNA και απόκτησης 
ογκογενετικών μεταλλάξεων.31

Εκτός των παραπάνω υπάρχουν πολλές κλινικές 
παρατηρήσεις βελτίωσης της αιμοποίησης και κυρίως 
της ερυθροποίησης με την εφαρμογή χηλικής θεραπείας 
σιδήρου. Αυτές αφορούν κυρίως μεταγγισοεξαρτημέ-
νους ασθενείς στους οποίους η εφαρμογή επιτυχούς 
αποσιδήρωσης, κυρίως με DFX ενίοτε συνοδεύεται από 
ελάττωση των αναγκών ή πλήρη απεξάρτηση από με-
ταγγίσεις, αιματολογική σταθεροποίηση και σπανιότερα 
πολυγραμμική βελτίωση ή αποκατάσταση,32 η οποία 
μπορεί να διαρκέσει επί μακρόν. Ανάλογες περιπτώσεις 
έχουν αναφερθεί και επί ασθενών με αναιμίες άλλης 
αιτιολογίας, όπως συγγενείς δυσερυθροποιητικές 
αναιμίες, ενδιάμεση θαλασσαιμία, απλαστική αναιμία 
και μυελοσκλήρυνση33. η ελάττωση του ρυθμού από-
πτωσης των ενδιάμεσων ερυθροκυτταρικών προβαθ-
μίδων, σαν αποτέλεσμα της ελάττωσης των επιπέδων 
των ROS έχει προταθεί σαν πιθανός μηχανισμός της 
εκδήλωσης πρώιμης ανταπόκρισης, μόλις λίγες εβδο-
μάδες μετά την έναρξη της αποσιδήρωσης. Ωστόσο 
μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί σαφές πλεονέκτημα 
επιβίωσης αυτών των ασθενών.34

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εν κατακλείδι, την τελευταία 10-ετία έχουν προκύ-

ψει πολλές πληροφορίες για τον βιολογικό ρόλο του 
σιδήρου σε διάφορες οδούς και κομβικά σημεία του 
κυτταρικού μεταβολισμού, σε πολλά από τα οποία δεν 
ήταν αναμενόμενο. Επιπλέον, έχει γίνει σαφές ότι η 
υπερφόρτωση σιδήρου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
θεραπευτικά έγκαιρα, και για τον σκοπό αυτό η δια-
θέσιμη θεραπευτική φαρέτρα διευρύνεται. Αυτό που 
δεν έχει γίνει ακόμα σαφές, είναι το βιολογικό εύρος 
των θεραπευτικών παρεμβάσεων που στοχεύουν 
τον σίδηρο, και για τον λόγο αυτό είναι σκόπιμο η 
συσσωρευόμενη κλινική εμπειρία να συνοδεύεται και 
από μελέτες διερεύνησης των προεκτάσεων αυτών 
κατά την θεραπεία αποσιδήρωσης. 
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Although direct oral anticoagulants (DOAC) do not 
need laboratory testing for dose adjustment, there 
are instances when the laboratory measurement of 
the drug anticoagulant effect may be useful. They 
include the following.

Before initiation of treatment
Baseline coagulation is often thought to be normal, 

but there might be subjects with mild coagulation factor 
deficiencies that although not of clinical relevance might 
be such to prolong conspicuously the coagulation tests. 
Knowledge of these abnormalities before initiation of 
the therapy may help the subsequent interpretation 
of results for coagulation tests during treatment. 

After reaching chronic anticoagulation
Once chronic anticoagulation has been attained 

(one-two weeks after initiation), drugs reach the 
steady-state of anticoagulation and the prolongation of 
clotting tests reach the values that are characteristics 
for each individual. Owing to the large inter-individual 
variability, it is useful for clinicians to know these values 
in order to interpret correctly testing on subsequent 
occasions (see below). 

Before surgical or invasive procedures
DOAC have rapid onset/offset of action, therefore, 

discontinuation of the therapy few days before surgical/
invasive procedures is usually sufficient to clear 
drugs from circulation, thus preventing hemorrhagic 

events. However, there may be instances (typical 
example is chronic renal insufficiency) when drugs 
tend to accumulate. Testing before surgical/invasive 
procedures will be useful to reassure that drugs have 
been completely cleared from circulation. 

On the occasion of adverse events
Patients on anticoagulation may be subjected 

throughout their life to adverse hemorrhagic or 
thrombotic events. On these occasions it would 
be helpful for the clinicians to know the level of 
anticoagulation.

Whenever immediate reversal of anticoagulation 
is needed

To date there are no available antidotes to reverse 
DOAC anticoagulation. When needed anticoagulation 
is reversed by means of infusion of coagulation 
factor concentrates. Although the success of reversal 
may be judged on clinical ground, the physician in 
charge may wish to know through the laboratory 
tests what is the level of anticoagulation before and 
after infusion. Presumably in the future DOAC will 
have specific antidotes developed for each individual 
drug. Therefore, before deciding which of the different 
antidotes should be used one should also know the 
type of drug being used by the patient. Such an 
information might be occasionally not readily available 
(unconscious patients). Therefore, some sort of lab 
test specific for each drug might be useful.
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Interfering drugs
Very often patients on DOAC are elderly with 

multiple treatment other than DOAC. Although 
interference of DOAC with other drugs are few, there 
may be unknown interference. Testing soon before 
and 1-2 weeks after initiation of another drug could 
help to detect unknown interferences.

Extreme body weight
The concept that “one dose fits all” is the 

cornerstone of the treatment simplification afforded by 
the DOAC. However, patients enrolled in clinical trials 
were normo-weight, therefore patients with extreme 
body weight may require different dosage schedules. 
Laboratory testing on these patients combined with the 
occurrence of clinical events may help understanding 
these requirements.

Choice of tests
Choice of tests should be primarily based on their 

prompt availability combined with good responsivity 
and linearity of dose-response. Accordingly, the dilute-
thrombin or the ecarin clotting times tests are best 
suited for dabigatran and the prothrombin time or 
the anti-FXa for rivaroxaban. Their results should be 
expressed as ratio of normal-to-patient clotting time or 
as concentration-equivalent of the drug, interpolated 
from a dose-response curve prepared locally by 

testing with the relevant method, calibration plasmas 
at increased drug concentrations.

Timing for testing
DOAC act quickly reaching their maximal con-

centration in plasma after approximately 2 hours from 
ingestion. They have also short half-life and their 
concentration will be the lowest after 12 or 24 hours 
from ingestion for those drugs that are administered 
twice or once daily, respectively. Because of this, 
interpretation of results requires knowledge of the time 
elapsing from the last administration and blood drawing.

Interference with hemostatic parameters
DOAC interfere with the determination of some 

commonly prescribed hemostatic parameters such 
as antithrombin activity, fibrinogen, factor assays, 
protein C and/or protein S anticoagulant activity 
measurement or lupus anticoagulant detection. Care 
should be taken in the interpretation of results for 
those parameters if patients are on DOAC.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Το σύνδρομο της θρομβωτική θρομβοπενικής 

Πορφύρας (θθΠ) και το Αιμολυτικό- Ουραιμικό Σύν-
δρομο (Α-ΟΣ) ανήκουν στην κατηγορία των «θρομ-
βωτικών μικροαγγειοπαθειών (θΜΑ)». υπό τον όρο 
αυτό νοείται ο συνδυασμός μικροαγγειοπαθητικής 
αιμολυτικής αναιμίας, θρομβοπενίας και θρομβώσεων 
στην μικροκυκλοφορία. Το τυπικότερο αίτιο θΜΑ είναι 
η θθΠ, ενώ άλλη ιδιαίτερη οντότητα αποτελεί το Α-ΟΣ. 

Θρομβωτικη θρομβοπενική πορφύρα
η πρώτη περιγραφή του συνδρόμου έγινε από 

την Eli Moscowitz το 1925, η οποία περιέγραψε την 
περίπτωση ενός κοριτσιού με πυρετό, αναιμία και 
παρουσία θρόμβων υαλίνης στα τριχοειδή και τα τελικά 
αρτηριόλια της μικροκυκλοφορίας. Στη συνέχεια το 
1947 οι Singer και συνεργάτες, ανασκόπησαν όλες 
τις μέχρι τότε γνωστές περιπτώσεις και εισήγαγαν τον 
όρο θθΠ, ο οποίος όχι μόνο περιγράφει τα ιστοπαθο-
λογικά ευρήματα της νόσου, αλλά και προτείνει ως πιο 
πιθανό παθοφυσιολογικό μηχανισμό της υποκείμενης 
θρομβοπενίας την κατανάλωση αιμοπεταλίων λόγο 
σχηματισμού αιμοπεταλιακών θρόμβων1. 

Παθογένεια- ο ρόλος της μεταλλοπρωτεάσης  
ADAMTS-13

η θθΠ είναι σπάνια νόσος και η ετήσια επίπτω-
ση της υπολογίζεται σε 6 περιπτώσεις ανά 1000000 
πληθυσμού2. η άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση 
της νόσου αποτελεί πρόκληση για τον Αιματολόγο 
γιατί: 1) τα διαγνωστικά κριτήρια που απαιτούνται 
για τη διάγνωση δεν είναι ακριβή, 2) η επιβίωση 

δεν ξεπερνά το 10% χωρίς θεραπεία και 3) η πλα-
σμαφαίρεση αν και επιτυγχάνει ποσοστά επιβίωσης 
>80% συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους και 
σοβαρές επιπλοκές3-4. 

Τα τελευταία 15 έτη έχει γίνει σημαντική πρόοδος 
στην κατανόηση της παθογένειας της θθΠ. Σήμερα 
πλέον είναι γνωστό ότι η νόσος οφείλεται σε σοβαρή 
ανεπάρκεια (<5% της φυσιολογικής δραστικότητας) ή 
πλήρη έλλειψη της μεταλλοπρωτεάσης ADAMTS-13 
(a disintegrin and metalloproteinase with a throm-
bospondin type 1 motif, member 13- von Willebrand 
factor cleaving protein)5-6. η ADAMTS-13 φυσιολογικά 
συμμετέχει στην προτεόλυση των υψηλού μοριακού 
βάρους πολυμερών (High Molecular Weight Multim-
ers- HMWMM) του παράγοντα von Willebrand (vWF). 
Τα πολυμερή αυτά παράγονται από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα και είτε παραμένουν συνδεδεμένα με αυτά 
και προάγουν την προσκόληση αιμοπεταλίων, είτε 
απελευθερώνονται στην κυκλοφορία και προάγουν 
τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Επί ανεπάρκειας 
της ADAMTS-13 δεν πραγματοποιείται η διάσπαση 
των HMWMM του vWF, με αποτέλεσμα την αύξηση 
των επιπέδων τους στο πλάσμα που οδηγεί σε συσ-
σώρευση αιμοπεταλίων και δημιουργία θρομβώσεων 
στην μικροκυκλοφορία. Το γονίδιο που κωδικοποιεί 
για την ADAMTS-13 εδράζεται στο χρωμόσωμα 9. 

Aνεπάρκεια της ADAMTS-13 συνήθως οφείλεται 
σε παρουσία αυτοαντισωμάτων οπότε προκύπτει η 
επίκτητη μορφή της νόσου που προσβάλει κυρίως 
ενήλικες. Κυκλοφορούντα αντι-ADAMTS-13 αύτοα-
ντισώματα ανευρίσκονται σχεδόν στο σύνολο (94%- 
97%) των ασθενών με ιδιοπαθή θθΠ και σοβαρή 
ανεπάρκεια της ADAMTS-13. Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων τα αυτοαντισώματα αναστέλλουν τη 
δραστικότητα της μεταλλοπρωτεάσης, ωστόσο σε ένα 
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ποσοστό 10%- 15% η παρουσία αυτοαντισωμάτων 
προκαλεί επιτάχυνση της κάθαρσης της, χωρίς να 
επηρεάζει τη δραστικότητα της. Τα αυτοαντισώματα 
είναι κυρίως IgG (κατά κανόνα IgG4 αλλά και IgG1, 
IgG2 και IgG3)7. υψηλός τίτλος IgG4 αντι-ADAMTS-13 
ανευρίσκεται συχνότερα σε υποτροπές θθΠ και έχει 
συσχετισθεί με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής, 
ενώ η παρουσία IgA και/ή IgG1 στη διάγνωση έχει 
συσχετισθεί με χειρότερη πρόγνωση σε μία μικρή 
σειρά ασθενών7,8. 

Συγγενής έλλειψη της ADAMTS-13 παρατηρείται 
σπάνια και αφορά την οικογενή μορφή θθΠ ή σύν-
δρομο Upshaw-Schulman, (USS). η έλλειψη της 
πρωτεΐνης οφείλεται στην παρουσία συνδυασμού 
μεταλλάξεων στο γονίδιο ADAMTS-13 που βρίσκο-
νται σε ετερόζυγη ή ομόζυγη μορφή. Μέχρι σήμερα, 
έχουν περιγραφεί περισσότερες από 140 τέτοιες 
μεταλλάξεις που περιλαμβάνουν σημειακές μεταλ-
λάξεις (περίπου 80%) και μικρές ελλείψεις και εισα-
γωγές βάσεων (περίπου 20%). Λόγω της εξαιρετικά 
μεγάλης γενετικής ετερογένειας κάθε μετάλλαξη που 
έχει βρεθεί συνήθως ανιχνεύεται σε μία οικογένεια, 
ενώ ομόζυγες μεταλλάξεις ανευρίσκονται σε μέλη 
αιμομικτικών οικογενειών9,10.

Διάγνωση ΘΘΠ

η κλασσική πεντάδα των συμπτωμάτων περι-
λαμβάνει μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, 
θρομβοπενία, νευρολογικά συμπτώματα, πυρετό και 
διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. Ωστόσο μόνο 
το 40% των ασθενών εκδηλώνουν και τα πέντε αυτά 
συμπτώματα-ευρήματα, ενώ το 75% παρουσίαζει 
οπωσδήποτε τα τρία πρώτα. Κατά συνέπεια σε ένα 
ποσοστό ασθενών η νόσος εκδηλώνεται μόνο με 
θρομβοπενία και μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική 
αναιμία. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα διαγνωστικά 
κριτήρια ο παραπάνω συνδυασμός θα πρέπει να 
θεωρείται ως πιθανή θθΠ11. η διαφορική διάγνωση 
περιλαμβάνει διάφορες καταστάσεις που συνοδεύονται 
από θρομβοπενία και θΜΑ, όπως φαίνεται στον πί-
νακα 1. η διάγνωση της θθΠ παραμένει κατά κανόνα 
κλινική και βασίζεται στο ιστορικό, την αντικειμενική 
εξέταση και τη μελέτη του περιφερικού αίματος. Ο 
προσδιορισμός της δραστικότητας της ADAMTS-13 
απαιτείται για την επιβεβαίωση της διάγνωσης, την 
παρακολούθηση και πιθανώς την ανάγκη προσθήκης 
επιπλέον θεραπείας12.

Στον πίνακα 2 δίδονται τα συμπτώματα και τα 
ευρήματα κατά την αρχική διάγνωση της νόσου τα 
οποία οφείλονται στη δημιουργία θρομβώσεων στη 
μικροκυκλοφορία πολλών οργάνων. Τα νευρολογικά 

Πίνακας 1. Διαφορική διάγνωση θρομβοπενίας και μικροαγ-
γειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας

Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία/Σύνδρομο Evans

Διάχυτη Ενδοαγγεαική πήξη, ΔΕΠ

Σύνδρομα σχετιζόμενα με εγκυμοσύνη:
Σύνδρομο HELLP (αιμόλυση, αύξηση ηπατικών ενζύμων, 
θρομβοπενία)
Εκλαμψία
Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, ΑΟΣ

Φάρμακα: κινίνη, σιμβαστατίνη, ιντερφερόνη, αναστολείς 
καλσινευρίνης

Κακοήθης υπέρταση

Λοιμώξεις: 
Ιοί: CMV, HSVκ.α
Βακτήρια: (μινιγγιτιδόκοκκος πνευμονίας)
Μύκητες

Αυτοάνοσα νοσήματα
Συστηματικός ερυθηματώδης Λύκος, ΣΕΛ
Καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
Οξύ σκληρόδερμα
Αγγειίτιδες

Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο (με ή χωρίς διάρροια)

Νεοπλάσματα

Πίνακας 2. Συμπτώματα και ευρήματα κατα την εμφάνιση θθΠ

 θρομβοπενία Πετέχειες, επίσταξη, αιμορρα-
γία βλεννογόνων, αιματουρία, 
μηνορραγία, αιμορραγία ΓΕΣ, 
αιμόπτυση

Συμπτώματα από ΚΝΣ- η 
βαρύτητα τους παρουσιάζει 
διακυμάνσεις, 70%- 80%

Κεφαλαλγία, σύγχυση, παρέ-
σεις εγκεφαλικών συζυγιών,  
δυσαρθρία, επιληπτικές κρίσεις, 
αφασία, κώμα (10%) 

Πυρετός (>37.5oC)

Νεφρική προσβολή Πρωτεϊνουρία, μικροσκοπική 
αιματουρία

Καρδιακή συμμετοχή υπόταση, θωρακικό άλγος, 
καρδιακή ανεπάρκεια

Γαστρεντερικό Κοιλιακό άλγος

Ίκτερος Λόγω μικροαγγειοπαθητικής 
αιμολυτικής αναιμίας

Γενικά συμπτώματα Ωχρότητα, αδυναμία, καταβολή, 
αρθραλγίες, μυαλγίες 

συμπτώματα ανευρίσκονται στο 75% των ασθενών, 
η βαρύτητα τους παρουσιάζει διακυμάνσεις και περι-
λαμβάνουν κεφαλαλγία, διαταραχές προσωπικότητας, 
σύγχυση, αφασία και κώμα με το τελευταίο να συνο-



131

θΡΟΜΒΩΤΙΚη θΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚη ΠΟΡΦυΡΑ- ΑΙΜΟΛυΤΙΚΟ ΟυΡΑΙΜΙΚΟ ΣυΝΔΡΟΜΟ

δεύεται από φτωχή πρόγνωση. Πυρετός εμφανίζεται 
στο 50% των ασθενών. Επιπλέον, οι μισοί περίπου 
ασθενείς εμφανίζουν ήπια διαταραχή της νεφρικής 
λειτουργίας και πιθανώς αιματουρία. Σοβαρή νεφρική 
ανεπάρκεια για την οποία απαιτείται αιμοδιάλυση 
ανευρίσκεται σπάνια και θέτει την υποψία ΑΟΣ2.

η κατανάλωση αιμοπεταλίων στους σχηματιζό-
μενους θρόμβους στη μικροκυκλοφορία οδηγεί σε 
θρομβοπενία. η διάμεση τιμή των αιμοπεταλίων στη 
διάγνωση κυμαίνεται από 10- 30 x 109/l2,13. Ο κατα-
κερματισμός ερυθρών αιμοσφαιρίων στους θρόμβους 
της μικροκυκλοφορίας οδηγεί στην εμφάνιση μικροαγ-
γειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας. η διάμεση τιμή 
της αιμοσφαιρίνης στη διάγνωση είναι 8-10 mg/dL, 
ενώ χαρακτηριστική είναι η παρουσία σχιστοκυττάρων 
στο επίχρισμα αίματος. θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
η αναλογία σχιστοκυττάρων μπορεί να είναι μικρή, 
ιδίως κατά την έναρξη της νόσου. Επίσης, σε αρκε-
τούς ασθενείς παρατηρούνται σφαιροκύτταρα ή/και 
εμπύρηνα ερυθρά, ενώ χαρακτηριστικά παρατηρείται 
αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ). Τα επί-
πεδα των απτοσφαιρινών είναι χαμηλά, ενώ η άμεση 
αντίδραση Coombs είναι αρνητική. Ο συνδυασμός 
αιμόλυσης και ιστικής ιχαιμίας προκαλεί αυξημένα 
επίπεδα γαλακτικής δεΰδρογονάσης (LDH).

Οι χρόνοι προθρομβίνης (PT) και μερικής θρομ-
βοπλαστίνης (aPTT) καθώς και τα επίπεδα του ινω-
δογόνου είναι συνήθως φυσιολογικά. Τα επίπεδα 
τροπονίνης T βρίσκονται αυξημένα στο 50% των 
ασθενών με οξεία θθΠ, γεγονός που υποδηλώνει 
τη συχνή προσβολή της καρδιάς14.

Μέθοδοι προσδιορισμού της δραστικότητας  
της ADAMTS-13

Ο προσδιορισμός της δραστικότητας της AD-
AMTS-13 στο αίμα θα πρέπει να γίνεται στην αρχική 
διάγνωση. Σημαντικά μειωμένη δραστικότητα (<5%) 
σε συνδυασμό με ή χωρίς παρουσία IgG αυτοαντι-
σωμάτων επιβεβαιώνουν τη διάγνωση της θθΠ15. 
Μειωμένη δραστικότητα της ADAMTS-13 (<40% αλλά 
>5%) έχει αναφερθεί σε αρκετά νοσήματα με ΜθΑ, 
όπως ουραιμία, φλεγμονώδη νοσήματα, μετεγχειρη-
τικά και κατά τη διάρκεια της κύησης16. η ανεύρεση 
σοβαρής μειωμένης δραστικότητας ADAMTS-13 
(<5%) εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή ειδικότητα (90%) 
για τη διαφορική διάγνωση της θθΠ από το ΑΟΣ17.

Σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι τόσο 
για τη μέτρηση της δραστικότητας της πρωτεάσης 
ADAMTS-13, όσο και για την ανίχνευση των αντι-
ADAMTS-13 αυτοαντισωμάτων. Οι λειτουργικές 
μελέτες προσδιορισμού της δραστικότητας της AD-

AMTS-13 βασίζονται στην αδυναμία που υπάρχει 
στο πλάσμα των ασθενών να διασπούν πολυμερή ή 
συνθετικά πεπτίδια του παράγοντα von Willebrand. η 
τιτλοποίηση των αυτοαντισωμάτων μπορεί να γίνει in 
vitro με κλασσικές τεχνικές ανάμιξης, ενώ η ανίχνευση 
τους πραγματοποιείται με Western blotting ή ELISA18. 

Θεραπεία

θεραπεία εκλογής για την επίκτητη θθΠ είναι η 
διενέργεια πλασμαφαίρεσης. Στην οικογενή θθΠ δεν 
γίνεται πλασμαφαίρεση, αλλά μόνο εγχύσεις νωπού 
κατεψυγμένου πλάσματος (Fresh Frozen Plasma, 
FFP) οι οποίες υποκαθιστούν το έλλειμμα της AD-
AMTS-13. η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να ξεκινάει 
άμεσα επί υποψίας θθΠ, δεδομένου ότι μόνο το 40% 
των ασθενών εμφανίζουν στη διάγνωση τη κλασσική 
πεντάδα του συνδρόμου. Σύμφωνα με τις πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες από το ηνωμένο Βασίλειο, 
ασθενείς με θρομβοπενία και μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναίμια χωρίς άλλη σαφή ερμηνεία θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα με πλασμαφαίρεση 
(grade 1B)12.

Πλασμαφαίρεση
Οι καθημερινές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης απο-

τελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την αντιμετώπιση της 
επίκτητης θθΠ πετυχαίνοντας μείωση της θνητότητας 
από το 90% στο 10%-20%. Με την πλασμαφαίρε-
ση επιτυγχάνεται αφένος η απομάκρυνση των IgG 
αντι-ADAMTS-13 αυτοαντισωμάτων και αφ’ετέρου 
υποκαθίσταται το έλλειμμα της μεταλλοπρωτεάσης. η 
πλασμαφαίρεση έχει βρεθεί ότι υπερτερεί των εγχύσε-
ων μεγάλου όγκου FFP όσον αφορά την ανταπόκριση 
τόσο στο τέλος της αρχικής θεραπείας όσο και στους 
6 μήνες (ποσοστά ανταπόκρισης 47% και 78% έναντι 
25% και 49% αντίστοιχα)19. Ωστόσο σε περιπτώσεις 
που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεση έναρξη 
συνεδριών πλασμαφαίρεσης οι ασθενείς θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με εγχύσεις υψηλού όγκου FFP 
μέχρι την έναρξη της πλασμαφαίρεσης.

η διάρκεια και ο αριθμός των συνεδριών πλα-
σμαφαίρεσης που απαιτούνται προκειμένου να επι-
τευχθεί ανταπόκριση διαφέρει σημαντικά σε κάθε 
περίπτωση και είναι μεγαλύτερος σε περιπτώσεις 
θθΠ που οφείλονται σε παρουσία αυτοαντισωμάτων 
αντι-ADAMTS-1320.

Επιπλέον, ο όγκος πλάσματος που πρέπει να 
ανταλλάσσεται καθημερινά δεν έχει καθοριστεί πλή-
ρως. Οι περισσότεροι ερευνητές προτείνουν ότι αρ-
χικά θα πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινές 
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συνεδρίες πλασμαφαίρεσης 1.5x όγκος πλάσματος 
(60ml/kg) για 3 ημέρες και στη συνέχεια 1x όγκος 
πλάσματος (40ml/kg) ημερησίως12,19. Πιο εντατι-
κοποιημένα σχήματα π.χ. 2 συνεδρίες ημερησίως 
έχουν προταθεί σε ανθεκτικές περιπτώσεις και κυρίως 
επί εμφάνισης νέων συμπτωμάτων, χωρίς ωστόσο 
να έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα τους. Οι 
καθημερινές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης θα πρέπει 
να συνεχίζονται τουλάχιστον για δύο ημέρες μετά την 
επίτευξη πλήρους ανταπόκρισης, με βάση τα κριτήρια 
που παρατίθονται στον πίνακα 3. Πρόωρη διακοπή 
της θεραπείας μπορεί να προκαλέσει άμεση έξαρση 
του συνδρόμου. Περίπου 90% των ασθενών ανταπο-
κρίνονται πλήρως στη πλασμαφαίρεση σε διάστημα 
3 εβδομάδων, ενώ η πλειονότητα ανταποκρίνονται 
μέχρι τη 10η ημέρα της θεραπείας.

Επιπλέον θεραπευτικές παρεμβάσεις στην επίκτητη 
ΘΘΠ

Κορτικοειδή

Τα κορτικοστεροειδή χρησιμοποιούνται ως συ-
μπληρωματική θεραπεία σε συνδυασμό με την πλα-
σμαφαίρεση σε όλους τους ασθενείς. η χορήγηση 
μεθυλοπρεδνιζολόνης σε υψηλή δόση (1g/ημερησίως 
για 3 ημέρες) έχει βρεθεί ότι βελτιώνει την ανταπόκριση 
των ασθενών χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές21. Ωστόσο, 
το όφελος από την προσθήκη κορτικοστεροειδών στη 
πλασμαφαίρεση δεν έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιη-
μένες μελέτες.

Μονοκλωνικό αντι-CD20 αντίσωμα (Rituximab)

Προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι το μονοκλω-
νικό αντί-CD20 αντίσωμα είναι αποτελεσματικό και 
ασφαλές σε επίκτητη θθΠ που δεν ανταποκρίνεται 
στο συνδυασμό πλασμαφαίρεσης και κορτικοστερο-
ειδών και σε υποτροπές θθΠ22,23. η προτεινόμενη 

δόση είναι 375mg/m2 την εβδομάδα για 4 εβδομάδες. 
Έχει βρεθεί ότι επιτυγχάνει μείωση των επιπέδων 
των IgG αντι-ADAMTS-13 αυτοαντισωμάτων, αύ-
ξηση της δραστικότητας της μεταλλοπρωτεάσης 
και μείωση του κινδύνου υποτροπής22,23. Επιπλέον, 
πρόσφατη μελέτη φάσης ΙΙ από τη Μεγάλη Βρετανία 
έδειξε ότι η προσθήκη του αντι-CD20 στο συνδυασμό 
πλασμαφαίρεσης και κορικοστεροειδών ως πρώ-
της γραμμής θεραπεία βελτιώνει την έκβαση των 
ασθενών αυξάνει το διάστημα ελέυθερο υποτροπής 
και μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής24. Με βάση την 
παραπάνω μελέτη, οι Βρετανικές κατευθυντήριες 
οδηγίες συνιστούν τη χορήγηση του αντι-CD20 σε 
συνδυασμό με πλασμαφαίρεση και κορτικοστεροειδή, 
ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με οξεία 
επίκτητη θθΠ με συμπτώματα από το ΚΝΣ και την 
καρδία που συνοδεύονται από αυξημένη θνητότητα 
(grade 1B)12.

Αντιαιμοπεταλικοί παράγοντες- Ασπιρίνη

η χορήγηση χαμηλών δόσεων ασπιρίνης (75mg/ 
ημερησίως) προτείνεται από τις περισσότερες ερευ-
νητικές ομάδες όταν ο αριθμός των αιμοπεταλίων 
ξεπεράσει τα 50x 109/l, αν και η αποτελεσματικότητα 
της δεν έχει αποδειχθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες. 
Αντίθετα τυχαιοποιημένη μελέτη από την Ιταλία έδειξε 
ότι η προσθήκη αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων 
(ασπιρίνη και δυπιριδαμόλη) στο συνδυασμό πλα-
σμαφαίρεσης και κορτικοστεροειδών δεν αυξάνει τα 
ποσοστά ανταπόκρισης, ενώ πετυχαίνει μη σημαντική 
μείωση των πρώιμων θανάτων στις πρώτες 15 ημέρες 
(13.5% έναντι 2.8%)25.

υποστηρικτική θεραπεία

Οι ασθενείς κατά τη διάρκεια του οξέος επεισο-
δίου της αιμόλυσης θα πρέπει να υποστηρίζονται με 
μεταγγίσεις συμπηκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιριών 
(ΣΕΑ) και φυλλικού οξέος. Ο στόχος για τις μεταγγίσεις 
ΣΕΑ είναι η τιμή της αιμοσφαιρίνης να διατηρείται 
πάνω από 8mg/dl, ιδίως για ασθενείς στους οποίους 
η νόσος εμφανίζει καρδιακή συμμετοχή.

η μετάγγιση αιμοπεταλίων (ΑΜΠ) γενικά αντενδεί-
κνυται στη θθΠ δοθέντος ότι μπορεί να πυροδοτήσει 
νέα θρομβωτικά επεισόδια στη μικροκυκλοφορία και 
να επιδεινώσει την κλινική εικόνα. Εξαίρεση αποτελεί 
η εμφάνιση απειλητικής για την ζωή αιμορραγίας.

η αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής χο-
ρήγησης χαμηλού ΜΒ ηπαρίνης (ΧΜΒη) για τον 
κίνδυνο εν τω βάθη φλεβικής θρόμβωσης δεν έχει 
αποδειχθεί. Ωστόσο, η έναρξη αντιπηκτικής αγωγής 
ΧΜΒη συνίσταται από κάποιες ερευνητικές ομάδες 
σε τιμές ΑΜΠ> 50x 109/l12.

Πίνακας 3. Κριτήρια πλήρους ύφεσης και αντοχής της θθΠ 
στην πλασμαφαίρεση

Ορισμός πλήρους ύφεσης Ορισμός πρωτοπαθούς 
αντοχής

Πλήρης υποχώρηση των 
συμπτωμάτων από το ΚΝΣ

Μετά από 7 συνεδρίες  
πλασμαφαίρεσης

Φυσιολογικός αριθμός ΑΜΠ Εξέλιξη κλινικής 
συμπτωματολογίας

Φυσιολογικά επίπεδα LDH 
ορού

Παραμονή θρομβοπενίας

Αυξανόμενη τιμή Hb
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Ανθεκτική ΘΘΠ

Περιλαμβάνει μια κατηγορία ασθενών με θθΠ οι 
οποίοι εμφανίζουν αργή ή μερική ανταπόκριση στο 
συνδυασμό πλασμαφαίρεση ± κορτικοστεροειδή. Μέ-
χρι πρότινος ως ανθεκτική νόσος οριζόταν η παραμονή 
θρομβοπενίας ή αυξημένων επιπέδων LDH μετά από 
7 ημέρες συνεδριών πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, η LDH 
δεν είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης ενεργότητας της 
νόσου. Επομένως σήμερα ως ανθεκτική νόσος ορίζεται 
η εξέλιξη της κλινικής σημειολογίας ή η παραμονή της 
θρομβοπενίας παρά την εφαρμογή πλασμαφαιρέσεων 
(Πίνακας 3). Στην ανθεκτική νόσο θεραπεία εκλογής 
θεωρείται η χορήγηση του αντι-CD20 μονοκλωνικού 
αντισώματος (grade 1B)12.

Υποτροπή ΘΘΠ

Ως υποτροπή ορίζεται η εμφάνιση νέου επεισοδίου 
θθΠ τουλάχιστον 30 ημέρες μετά από την πλήρη 
ανταπόκριση και εμφανίζεται στο 20%-50% των πε-
ριπτώσεων. η Καναδική ομάδα μελέτης υπολόγισε 
ότι σε διάρκεια παρακολούθησης 10-ετών, 36% των 
ασθενών θα υποτροπιάσουν26.

Μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής εμφανίζουν οι 
ασθενείς με δραστικότητα της πρωτεάσης ADAMTS-13 
< 10% ή παρουσία αντι-ADAMTS-13 αυτοαντισωμά-
των. Συγκεκριμένα, ασθενείς με δραστικότητα της 
ADAMTS-13 < 5% στην ύφεση υποτροπιάζουν σε 
ποσοστό 38.5%, ενώ από τους ασθενείς με δραστι-
κότητα ADAMTS-13 >15% υποτροπή εμφανίζεται 
μόνο στο 5%8. η χορήγηση του αντι-CD20 στην οξεία 
φάση φαίνεται ότι μειώνει και καθυστερεί την εμφάνιση 
υποτροπής. Επίσης κάποιες μελέτες υποστηρίζουν ότι 
η προφυλακτική χορήγηση αντι-CD20 σε ασθενείς με 
δραστικότητα ADAMTS-13 < 5% μπορεί να αυξήσει 
τα επίπεδα δραστικότητας της πρωτεάσης και να 
εμποδίσει την εμφάνιση υποτροπής27. 

Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο, ΑΟΣ
Το ΑΟΣ αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και χα-

ρακτιρίζεται από μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική 
αναιμία, θρομβοπενία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια28. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος οφείλε-
ται σε λοίμωξη του γαστρεντερικού από στέλεχος 
Escherichia coli που παράγει shiga τοξίνη (STEC) ή 
άλλα μικροβιακά στελέχη που παράγουν βεροτοξίνη 
(VTEC), εμφανίζεται μετά από οξύ διαρροϊκό σύνδρο-
μο και αφορά το επιδημικό ή τυπικό ΑΟΣ (τ-ΑΟΣ), 

ή STEC(VTEC)-ΑΟΣ. Σπανιότερα, ΑΟΣ εμφανίζεται 
ως αποτέλεσμα απορρύθμισης της εναλλακτικής 
οδού του συμπληρώματος λόγω γενετικών βλαβών. 
Αυτό οδηγεί σε βλάβες του ενδοθηλίου και εμφάνιση 
θΜΑ. Αυτός ο τύπος ΑΟΣ ονομάζεται άτυπο-ΑΟΣ 
(α-ΑΟΣ) και συνοδεύεται από φτωχή πρόγνωση και 
αυξημένη θνητότητα.

Αιτιολογική ταξινόμηση ΑΟΣ
Περίπου το 90% των περιπτώσεων είναι τ-ΑΟΣ 

και προκύπτει μετά από οξεία γαστρεντερίτιδα με 
αιμορραγική κατά κανόνα διάρροια. Οι τοξίνες που 
απελευθερώνονται εισέρχονται στην κυκλοφορία 
μέσω του εντερικού επιθηλίου και στη συνέχεια 
σχηματίζουν συμπλέγματα με ειδικούς υποδοχείς 
και εισέρχονται σε διάφορα κύτταρα (π.χ. νεφρικού 
σπειράματος) όπου ασκούν τη τοξική τους δράση 
προκαλώντας θΜΑ. η νόσος εμφανίζεται κυρίως με 
κοιλιακό πόνο και διάρροια, ενώ η οξεία νεφρική ανε-
πάρκεια εμφανίζεται 4- 10 ημέρες μετά το διαρροϊκό 
επεισόδιο. η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη με καλή 
πρόγνωση: θνητότητα< 5%, πλήρης υποχώρηση 
των συμπτωμάτων σε ποσοστό > 80% μέσα σε 2- 3 
εβδομάδες29. 

Αντίθετα, το α-ΑΟΣ αποτελεί ξεχωριστή κλινι-
κή οντότητα και η εμφάνιση της θΜΑ οφείλεται σε 
απορρύθμιση της εναλλακτικής οδού του συμπλη-
ρώματος στην κυτταρική επιφάνεια. η διαταραχή 
στην εναλλακτική οδό του συμπληρώματος σχετίζεται 
με τη παρουσία μεταλλάξεων ή πολυμορφισμών σε 
γονίδια που κωδικοποιούν για ρυθμιστικές ή ενερ-
γοποιητικές πρωτεΐνες του συμπληρώματος. Και 
στις δύο περιπτώσεις διαταράσσεται η ρύθμιση της 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία βλαβών στα ενδοθηλιακά κύτταρα και 
θρομβώσεων. Μεταλλάξεις σε μια ή περισσότερες 
πρωτεΐνες του συμπληρώματος έχουν βρεθεί στο 
40%-60% των περιπτώσεων που έχουν περιγραφεί 
μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία30. Ωστόσο, η εμπλοκή 
και άλλων γενετικών ή περιβαλλοντικών παραγόντων 
που αναστέλλουν τη ρύθμιση του συμπληρώματος 
δεν μπορεί να αποκλειστεί. Τέλος, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι σε 5%-10% ασθενών με α-ΑΟΣ έχουν 
βρεθεί αυτοαντισώματα έναντι του παράγοντα η του 
συμπληρώματος (CFH) ο οποίος προάγει την αδρα-
νοποίηση του κλάσματος C3b από τον παράγοντα 
1 (CF1) υποδηλώνοντας ότι σε ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών η νόσος είναι επίκτητη. Σε αντίθεση με το 
τ-ΑΟΣ, το α-ΑΟΣ είναι χρόνια νόσος, και συνοδεύεται 
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από φτωχή πρόγνωση. Μετά την εμφάνιση του πρώ-
του επεισοδίου η θνητότητα είναι 10%- 15%, ενώ το 
50% των ασθενών θα αναπτύξουν χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια (ΧΝΑ)30. 

Άτυπο- ΑΟΣ
Επιδημιολογία, Κλινική εικόνα

η νόσος είναι εξαιρετικά σπάνια και η ετήσια επί-
πτωση της στις ηΠΑ υπολογίζεται σε 1-2 περιπτώσεις/ 
1000000 πληθυσμού. Προσβάλει κυρίως παιδιά και 
εφήβους αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε ενήλικα 
άτομα. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα 
(πιθανώς μια ελαφρά υπεροχή στα θήλεα άτομα όπου 
η νόσος εμφανίζεται αργότερα).

η εμφάνιση της νόσου συνήθως είναι οξεία, αν και 
σε ποσοστό 20% μπορεί να εμφανιστεί προοδευτικά 
μέσα σε εβδομάδες ή μήνες με ήπια συμπτώματα 
αναιμίας μέτρια θρομβοπενία και χωρίς διαταραχή 
της νεφρικής λειτουργίας. Τα συμπτώματα της νό-
σου οφείλονται κυρίως στην μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία, στη θρομβοπενία και στην οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια. Από τον εργαστηριακό έλεγχο 
η αυξημένη τιμή LDH, η μειωμένη τιμή απτοσφαιρι-
νών και η παρουσία κατακερματισμένων ερυθρών 
αιμοσφαρίων στο επίχρισμα αίματος επιβεβαιώνουν 
την ενδαγγειακή αιμόλυση. η νεφρική βλαβη εκδη-
λώνεται με αιματουρία, πρωτεϊνουρία και/ή οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια (με ή χωρίς ολιγουρία). Αρτηριακή 
υπέρταση αναπτύσσεται λόγω κατακράτησης ύδατος 
ή λόγω αγγειακής βλάβης. Παρόλο που το α-ΑΟΣ 
προσβάλει κυρίως τα νεφρικά αγγεία, μικροθρομ-
βώσεις παρατηρούνται στην μικροκυκλοφορία και 
άλλων οργάνων (ΚΝΣ, ΓΕΣ, πάγκρεας, πνεύμονες, 
καρδιά) με αποτέλεσμα την εμφάνιση εξωνεφρικών 
συμπτωμάτων30. Συνηθέστερα εμφανίζονται νευ-
ρολογικά συμπτώματα (48%) και περιλαμβάνουν 
υπνηλία, σύγχυση, σπασμούς, εγκεφαλοπάθεια, 
ημιπαρέσεις, ημιπληγία και κώμα. Από την καρδιά 
μπορεί να εμφανιστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ 
η πιθανότητα αιφνιδίου θανάτου φθάνει το 3%. Επίσης 
μπορεί να αναπτυχθεί καρδιομυοπάθεια, καρδιακή 
ανεπάρκεια και περιφερική ισχαιμία οργάνων. Από 
ΓΕΣ τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, 
κοιλιακό πόνο, ενώ διάρροια εμφανίζεται στο 30% 
των περιπτώσεων.

Παθοφυσιολογία

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος 
στην αναγνώριση του γενετικού υποστρώματος της 

νόσου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (40%-
60%) έχουν βρεθεί μεταλλάξεις ή πολυμορφισμοί σε 
γονίδια που κωδικοποιούν παραγόντες που ρυθμί-
ζουν ή αδρανοποιούν το συμπλήρωμα όπως CFH, ο 
πρωτεϊνικός συμπαράγων της μεμβράνης (Membrane 
cofactor protein- MCP ή CD46), ο παράγοντας Β και 
ο CF1 (Πίνακας 4)30-32. Επιπλέον, γενετικοί πολυμορ-
φισμοί στα γονίδια του CFH και MCP προδιαθέτουν 
είτε σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, είτε 
σε βαριά κλινική εικόνα. Τέλος σε 5% των περιπτώ-
σεων α-ΑΟΣ έχουν βρεθεί αυτοαντισώματα έναντι 
του CFH33. Αποτέλεσμα αυτών των διαταραχών είναι 
η αδρανοποίηση των αντίστοιχων πρωτεϊνών με 
συνέπεια τη συνεχή ενεργοποίηση και κατανάλωση 
του συμπληρώματος και τη δημιουργία βλαβών της 
κυτταρικής μεμβράνης.

Εκτός από τις γενετικές ανωμαλίες που έχουν 
συσχετισθεί με το α-ΑΟΣ, για την εμφάνιση της νόσου 
ενέχονται και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Λοιμώδεις 
παράγοντες μπορεί να πυροδοτήσουν την νόσο σε 
άτομα με γενετική προδιάθεση στο 50%- 80% των 
περιπτώσεων, ιδίως λοιμώξεις του ανώτερου ανα-
πνευστικού όπως ο ιός H1N131. Οξεία γαστρεντερί-
τιδα (συμπεριλαμβανομένης και της STEC διάρροια) 
μπορεί να προηγείται της εμφάνισης του α-ΑΟΣ στο 
30%31. Τέλος στις γυναίκες η εγκυμοσύνη μπορεί να 
προκαλέσει την εμφάνιση της νόσου31.

Πίνακας 4. Γενετικοί παράγοντες κινδύνου για α- ΑΟΣ30

Σημειακές μεταλλάξεις
- Απώλεια γονιδιακής έκφρασης

CFH (13%)
MCP (11%)
CF1 (10%)
THBD (4%)

- Ενίσχυση γονιδιακής έκφρασης
C3 (4%)
CFB (3%) 

Γενετικοί πολυμορφισμοί
Αυξημένος κίνδυνος

 CFH: c.-332C>T; c.2016A>G (p. Gln672Gln); c. 2808G>T 
(p. Glu936Asp)
MCP: c.-652A>G, c.-366A>G; c.-989-78G>A; a897T>C

Μειωμένος κίνδυνος
CFH: c.-184G>A (p. Val62Ile)

Αυτοαντισώματα
Αντί-FH (5%)
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Θεραπεία α-ΑοΣ

θεραπεία με πλάσμα (εγχύσεις FFP  
και πλασμαφαίρεση) 

Μέχρι πρόσφατα, παρόλο ότι δεν υπάρχουν 
προοπτικές κλινικές μελέτες, οι εγχύσεις FFP και η 
πλασμαφαίρεση αποτελούσαν τη θεραπεία εκλογής 
για το α-ΑΟΣ. Με την έγχυση FFP υποκαθίσταται η 
έλλειψη των ρυθμιστικών πρωτεϊνών του συμπληρώ-
ματος, ενώ με την πλασμαφαίρεση απομακρύνονται 
οι παθολογικές πρωτεΐνες του συμπληρώματος, 
τα αντί-FH αυτοαντισώματα και πιθανώς διάφορες 
φλεγμωνώδεις/ θρομβογόνες ουσίες που προκαλούν 
ενδοθηλιακή βλάβη. Τα ποσοστά πλήρους αιματολο-
γικής ανταπόκρισης και αποκατάστασης της νεφρικής 
λειτουργίας συνολικά δεν ξεπερνούσαν το 50%, ενώ 
στις περιπτώσεις με παρουσία μεταλλάξεων στο 
CFH και στον CF1 του συμπληρώματος τα ποσοστά 
ανταπόκρισης στη θεραπεία με πλάσμα είναι ακόμα 
χαμηλότερα (5% και 12.5% αντίστοιχα)31.

Αντι-C5 μονοκλωνικό αντίσωμα, Eculizumab

Το eculizumab είναι ένα IgG2/4k ανθρώπειο μο-
νοκλωνικό αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης C5 του 
συμπληρώματος. Αναστέλλει τη διάσπαση του C5 σε 
C5a και C5b εμποδίζοντας το σχηματισμό του τελικού 
συμπλόκου του συμπληρώματος C5b-9 (membrane 
attack complex)34.

η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του eculi-
zumab ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με α-ΑΟΣ εκτι-
μήθηκε πρόσφατα από δύο προοπτικές πολυκεντρικές 
μελέτες φάσης ΙΙ που περιελάμβαναν ασθενείς >12 ετών 
με πρωτοπαθώς ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο35. 
Συνολικά και στις δύο μελέτες 37 ασθενείς (17 στην 1η 
και 20 στη 2η) έλαβαν eculizumab για διάμεσο χρόνο 
64 και 62 εβδομάδες αντίστοιχα. Στην 1η μελέτη το 
eculizumab πέτυχε αύξηση της τιμής των αιμοπεταλίων 
(μέση αύξηση από την αρχή μέχρι την εβδομάδα 26: 
73×109/l (P<0.001). Στη 2η μελέτη το 80% των ασθενών 
πέτυχαν ανταπόκριση χωρίς εικόνα θΜΑ. Επιπλέον 
το eculizumab και στις δύο μελέτες πέτυχε σημαντική 
βελτίωση σε όλα τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία, 
με συνεχιζόμενη και εξαρτώμενη από το χρόνο θερα-
πείας αύξηση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης 
(glomerular filtration rate GFR). Επίσης οι ασθενείς που 
ξεκίνησαν άμεσα θεραπεία με eculizumab (μέσα σε 10 
ημέρες από τη διάγνωση) πέτυχαν μεγαλύτερη αύξηση 
της GFR σε σχέση με τους ασθενείς που ξεκίνησαν το 
eculizumab 2-4 μήνες μετά τη διάγνωση του α-ΑΟΣ. 
(+59 ml/min/1.73m2 vs +7 ml/min/1.73m2). Ένα έτος 
μετά την έναρξη της θεραπείας η πρωτεϊνουρία των 
ασθενών είχαν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα επί-
πεδα προ έναρξης θεραπείας, ενώ μετά από διάμεση 

παρακολούθηση 62-64 εβδομάδων η βελτίωση της 
νεφρικής λειτουργίας συνέχιζε να είναι σταθερή. Ήπιες 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατηρήθηκαν σε 19 από 
τους 37 ασθενείς, ενώ σε 4 ασθενείς παρατηρήθηκαν 
πιο σοβαρές επιπλοκές (1 ασθενής με περιτονίτιδα, 1 με 
λοίμωξη από αιμόφιλο influenza, 1 με σοβαρή αρτηριακή 
υπέρταση και 1 με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση). 
Τέλος, όλοι οι ασθενείς που πήραν μέρος στη μελέτη 
είχαν εμβολιασθεί έναντι της Neissria meningitides, 
λόγο του τρόπου δράσης του ecolizumab και κανένας 
ασθενής δεν εμφάνισε λοίμωξη. η ολική επιβίωση των 
ασθενών και στις δύο μελέτες ήταν 100%. 

Με βάση τις παραπάνω μελέτες, ο Αμερικάνικος 
Oργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και ο 
αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Οργανισμός (EMA) έδωσαν 
έγκριση τόσο στις ηΠΑ όσο και στην Ευρώπη για το 
eculizumab ως θεραπεία για το α-ΑΟΣ. Επίσης, η 
άμεση έναρξη θεραπείας με το eculizumab χωρίς να 
έχει προηγηθεί πλασμαφαίρεση προτείνεται πλέον από 
τις περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες ως πρώτη 
γραμμής θεραπεία στην αρχική διάγνωση ασθενών 
με α-ΑΟΣ τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες30. 
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24ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Νεότερα δεδομένα στις θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες

ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες (θΜΑ) απο-

τελούν σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από μικροαγ-
γειοπαθητική αιμολυτική αναιμία (ΜΑΑ), θρομβοπενία 
και ποικίλου βαθμού προσβολή οργάνων. υπάρχει 
αρκετή σύγχυση στην ονοματολογία και την ταξινόμη-
ση των συνδρόμων αυτών, που αντικατοπτρίζει την 
μέχρι και πρόσφατα ελλιπή κατανόηση της παθοφυ-
σιολογίας τους. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχουν 
γίνει σημαντικές πρόοδοι, ιδίως όσον αφορά στους 
μηχανισμούς ανάπτυξης σε μοριακό επίπεδο της 
συγγενούς και επίκτητης θρομβωτικής θρομβοκυττο-
πενικής πορφύρας (θθΠ), καθώς και του τυπικού και 
άτυπου αιμολυτικού-ουραιμικού συνδρόμου (HUS). 
η αρχική διαφορική διάγνωση μεταξύ θθΠ και HUS 
εξακολουθεί να γίνεται με βάση την κλινική εμφάνιση 
και την προεξάρχουσα σημειολογία από το κεντρικό 
νευρικό σύστημα ή τους νεφρούς αντίστοιχα. Ωστόσο 
σήμερα υπάρχει πλέον η δυνατότητα της διάκρισής 
τους ανάλογα με τα επίπεδα της μεταλλοπρωτεάσης 
ADAMTS13 και την ανίχνευση αντισωμάτων αντι-
ADAMTS13, καθώς και της περαιτέρω τυποποίησης 
του HUS με ανίχνευση μεταλλάξεων ρυθμιστικών 
πρωτεϊνών του συμπληρώματος ή αντισωμάτων 
αντι-παράγοντα H (αντι-FH). Στους πίνακες 1 και 2 
φαίνονται αντίστοιχα η «κλασική» ταξινόμηση ανά-
λογα με το αίτιο και η «μοριακή» ταξινόμηση των 
συνδρόμων.

Ιδιοπαθής ΘΘΠ
η επίκτητη, ιδιοπαθής θρομβωτική θρομβοκυτ-

τοπενική Πορφύρα (θθΠ) οφείλεται σε ανεπάρκεια 

της μεταλλοπρωτεάσης ADAMTS13 (a disintegrin 
and metalloproteinase with a thrombospondin type 
1motif, member 13), λόγω ανάπτυξης αυτοαντισωμά-
των IgG που αναστέλλουν τη δραστικότητα της. Ως 
αποτέλεσμα δε γίνεται η διάσπαση των πολυμερών 
πολύ υψηλού μοριακού βάρους του παράγοντα von 
Willebrand (ULVWF). Φυσιολογικά ο παράγοντας 
von Willebrand συντίθεται από τα ενδοθηλιακά κύτ-
ταρα και τα μεγακαρυοκύτταρα ως μονομερή των 
280kDa τα οποία αμέσως συνδέονται με δισουλφι-
δικούς δεσμούς και αποθηκεύονται σε αιμοπετάλια 
και ενδοθηλιακά κύτταρα ως πολυμερή πολύ μεγάλου 
μοριακού βάρους, με πολύ υψηλή συγγένεια με τα 
αιμοπετάλια. Μετά από βλάβη αγγείου εκκρίνονται 
στην κυκλοφορία και συνδέονται στο ενδοθήλιο και 
το υπενδοθήλιο, όπου αλληλεπιδρούν με τα αιμο-
πετάλια μέσω του υποδοχέα GpIb/ΙΧ και προάγουν 
την προσκόλληση και τη συσσώρευση αυτών. Σε 
συνθήκες υψηλής διατμητικής τάσης (shear stress) η 
μεταλλοπρωτεάση ADAMTS13 τα διασπά σε μικρά, 
λιγότερο ενεργά πολυμερή επιδρώντας στην περιοχή 
Α2 μέσα σε δευτερόλεπτα, προλαμβάνοντας έτσι τη 
διαδικασία της συσσώρευσης. Αυτό δε συμβαίνει σε 
ασθενείς με θθΠ λόγω ανεπάρκειας της μεταλλοπρω-
τεάσης ADAMTS13 με αποτέλεσμα την υπερβολική 
συσσώρευση των αιμοπεταλίων και τη δημιουργία 
πολλαπλών αιμοπεταλιακών θρόμβων σε αγγεία με 
υψηλή διατμητική τάση όπως είναι τα αρτηριόλια και 
τα τριχοειδή (Εικόνα 1). 

Όργανα-στόχοι είναι το ΚΝΣ, οι νεφροί, η καρ-
διά, το γαστρεντερικό, αλλά και οποιοδήποτε άλλο. 
η κλινική εικόνα οφείλεται στην ισχαιμία και την 
εμφάνιση μικροαγγειοπαθητικής αιμόλυσης λόγω 
της μηχανικής βλάβης των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
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κατά τη διέλευσή τους από τα προσβεβλημένα 
αγγεία, καθώς και στη θρομβοπενία από κατανά-
λωση. η αρχική κλινική εμφάνιση χαρακτηρίζεται 
από την κλασική πεντάδα πυρετός, νευρολογική 
διαταραχή, νεφρική ανεπάρκεια, θρομβοπενία και 
αναιμία. Σήμερα, με την έγκαιρη διάγνωση η πεντάδα 
αυτή συναντάται μόνο στο 40% των περιπτώσεων, 
αντίθετα στο 75% έχουμε την τριάδα νευρολογική 
διαταραχή, θρομβοπενία και μικροαγγειοπαθητική 
αιμόλυση (ΜΑΑ)1. Έτσι, σε κάθε περίπτωση Coombs 
αρνητικής αιμολυτικής αναιμίας με παρουσία σχιστο-
κυττάρων στο περιφερικό επίχρισμα συνοδευόμενης 
από θρομβοπενία με ή χωρίς χαρακτηριστική κλινική 
εικόνα και απουσία εμφανούς αιτίας η διάγνωση 
ιδιοπαθούς θθΠ πρέπει να θεωρείται πιθανή και 
να εξετάζεται αμέσως η αντιμετώπιση με επείγουσα 
πλασμαφαίρεση. Χωρίς πλασμαφαίρεση η νόσος 
έχει θνητότητα άνω του 90%. 

Σταθερό εύρημα στο 70% των ασθενών είναι η 
σοβαρή ανεπάρκεια (<5%) της δραστικότητας της 
ADAMTS13, ενώ στο 80-90% των περιπτώσεων 
ανιχνεύονται αυτοαντισώματα, κυρίως IgG, ανασταλ-
τικού τύπου2. η σοβαρή ανεπάρκεια ADAMTS13 με 
ειδικότητα >90% διαφοροδιαγιγνώσκει την θθΠ από 
το HUS. Τόσο αυτοί οι ασθενείς όσο και οι ασθενείς 
χωρίς σοβαρή ανεπάρκεια (αλλά με κυκλοφορούντα 

ULVWF) ανταποκρίνονται στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση με πλασμαφαίρεση.

Οικογενής Θρομβωτική Θρομβοκυττοπενική 
Πορφύρα

Σε λιγότερο από 5% των περιπτώσεων η ανεπάρκεια 
ADAMTS13 μπορεί να είναι οικογενής. Πάνω από 90 
μεταλλάξεις έχουν ταυτοποιηθεί σε διάφορες οικογένειες, 
με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο μεταβίβασης. η 
νόσος μπορεί να εκδηλωθεί νωρίς στη νεογνική ηλικία 
ή αργότερα, ακόμα και σε ενήλικες μετά από εκλυτικό 
αίτιο, π.χ. λοίμωξη. Αντιμετωπίζεται συνήθως με πε-
ριοδικές εγχύσεις πλάσματος. Οι επιπλοκές από την 
έκθεση στο πλάσμα πολύ μεγάλου αριθμού δοτών ίσως 
μελλοντικά αποφευχθούν με χρήση ανασυνδυασμένης 
ADAMTS13 ή γονιδιακής θεραπείας.

Αιμολυτικό Ουραιμικό Σύνδρομο (HUS)
Το αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται 

από την τριάδα μικροαγγειοπαθητικής αιμόλυσης, 
θρομβοπενίας και ολιγο-ανουρικής οξείας νεφρικής 
ανεπάρκειας. Το συχνότερο αίτιο στο 90% των περι-
πτώσεων αποτελεί η λοίμωξη από εντεροαιμορραγικό 
στέλεχος της E.coli που παράγει shiga-like τοξίνη. Το 
σχετιζόμενο με διάρροια είναι συχνότερο σε παιδιά 

Πίνακας 1. Κλασική ταξινόμηση θΜΑ

Οικογενείς Θρομβωτικές Μικροαγγειοπάθειες
Οικογενές Αιμολυτικό-Ουραιμικό  

Σύνδρομο (άτυπο HUS)
Οικογενής ΘΘΠ

Μεταλλάξεις ρυθμιστικών πρωτεϊνών συμπληρώματος: 
• ανεπάρκεια παράγοντα η 
• ανεπάρκεια MCP 
• Άλλες μεταλλάξεις 

Ανεπάρκεια ADAMTS13 ή σύνδρομο Upshaw-Schülman

Επίκτητες ή σποραδικές Θρομβωτικές Μικροαγγειοπάθειες
Πρωτοπαθείς Δευτεροπαθείς

• Θρομβωτική Θρομβοκυττοπενική Πορφύρα ή  
σύνδρομο Moschowitz (αυτοαντισώματα έναντι  
ADAMTS13) 

• Τυπικό HUS ή D+HUS (verotoxin-induced) 
• Άτυπο HUS ή D-HUS (αυτοαντισώματα έναντι -  

ρυθμιστικών πρωτεϊνών συμπληρώματος) 

• Σχετιζόμενη με μεταμόσχευση (μυελού-συμπαγών οργά-
νων) 

• φάρμακα: κινίνη, τικλοπιδίνη, κλοπιδογρέλη. Calcineurin 
inhibitors: κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους 

• Μεταστατικός καρκίνος και ΧΘ: μιτομυκίνη, γεμσιταβίνη, 
πεντοστατίνη, αναστολείς VEGF

• HIV 
• Αυτοάνοσα: λύκος, σκληρόδερμα, αντιφωσφολιπιδικό 

σύνδρομο
• Κύηση: ως εκλυτικός παράγων οικογενούς ή επίκτητης 

θΜΑ 
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Πίνακας 2. «Μοριακή» ταξινόμηση θΜΑ

Σοβαρή ανεπάρκεια ΑDAMTS13
Oικογενής ΘΘΠ (μεταλλάξεις ADAMTS13)

Αυτοάνοση ΘΘΠ 
• Iδιοπαθής
• HIV
• αντι-αιμοπεταλιακά
• καρκίνος
• κύηση

Aνιχνεύσιμη ADAMTS13 (HUS)
D+HUS (εντεροπαθογόνα βακτηρίδια)

Άτυπο HUS (δυσλειτουργία συμπληρώματος)
• Μεταλλάξεις ρυθμιστικών πρωτεϊνών συμπληρώματος:  

Factor η, CFRH, FI, MCP, FB,C3 
• Αυτοαντισώματα αντι-FH
Άτυπο HUS +S.pneumoniae (νευραμινιδάση)
Άτυπο HUS+διαταραχή μεταβολισμού κοβαλαμίνης

Aνιχνεύσιμη ADAMTS13 (άλλα)
• ηΙV

• Καρκίνος

• Νοσήματα κολλαγόνου

• Φάρμακα

• Ιδιοπαθής θθΠ (χωρίς ανεπάρκεια ADAMTS13)

• Σ. HELLP

• Κακοήθης υπέρταση

• Καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σ

• ηΙΤ τύπου ΙΙ

• VOD

• Σοβαρή ΔΕΠ

• Σήψη
Προσαρμογή από Coppo and Veyradier. Cardiovascular & 
Haematological Disorders-Drug Targets 2009.9;36-50.

κάτω των 3 ετών, ενώ το άτυπο HUS μπορεί στο 
40% να εμφανιστεί σε ενήλικες. η μικροαγγειοπάθεια 
σχετίζεται είτε με την τοξική δράση της shiga-toxin (D+ 
HUS) που συνδέεται με υποδοχείς στην επιφάνεια 
των ενδοθηλιακών και επιθηλιακών κυττάρων των 
ουροφόρων σωληναρίων και προκαλεί απόπτωση 
αυτών ή με συγγενείς και επίκτητες διαταραχές σε 
ρυθμιστικές πρωτεΐνες του συμπληρώματος (άτυπο 
HUS ή D- HUS), με συχνότερη την μετάλλαξη του 
παράγοντα η (Εικόνα 1). Την ενδοθηλιακή βλάβη 
με οίδημα των ενδοθηλιακών κυττάρων ακολουθεί 
υπερπλασία του έσω χιτώνα με στένωση του αυλού 

καθώς και απελευθέρωση vWF και ενεργοποίηση του 
ιστικού παράγοντα με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 
της πήξης και τη δημιουργία θρόμβων αιμοπεταλί-
ων-ινικής. Την εικόνα του άτυπου HUS δίνει και η 
σχετιζόμενη με κάποια χημειοθεραπευτικά φάρμακα 
θΜΑ. η ADΑMTS13 είναι φυσιολογική. η πρόγνωση 
του άτυπου HUS είναι πτωχή τόσο όσον αφορά στην 
επιβίωση όσο και στην αποκατάσταση της νεφρικής 
λειτουργίας, ενώ στο τυπικό HUS της παιδικής ηλικί-
ας η νεφρική λειτουργία αποκαθίσταται σε ποσοστό 
άνω του 90% με υποστηρικτική αγωγή3. Το 30% των 
περιπτώσεων άτυπου HUS ανταποκρίνονται στην 
πλασμαφαίρεση, ενώ για τις σοβαρές περιπτώσεις 
μπορεί να απαιτηθεί μεταμόσχευση νεφρού-ήπατος 
προκειμένου να προληφθεί η προσβολή του μο-
σχεύματος από θΜΑ εξαιτίας της ανεπάρκειας FH. 
η πρόγνωση του άτυπου HUS αναμένεται να βελ-
τιωθεί με τη χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος 
eculizumab, που είναι αναστολέας του C5 κλάσματος 
του συμπληρώματος. 

Κλινική εικόνα ΘΜΑ σχετιζόμενης με καρκίνο
η εμφάνιση θΜΑ είναι μια δραματική επιπλοκή 

της κακοήθους νεοπλασίας. η συχνότητα θΜΑ σχε-
τιζόμενης με καρκίνο είναι πολύ χαμηλή. Σε μελέτη 
2046 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο μαστού με 
17μηνη παρακολούθηση δεν καταγράφηκε κανένα 
περιστατικό4. Οι συχνότερα εμπλεκόμενοι τύποι 
καρκίνου είναι οι νεοπλασίες του μαστού, του στομά-
χου, του πνεύμονα, του προστάτου, του ήπατος, του 
παχέος εντέρου, καθώς και οι νεοπλασίες αγνώστου 
πρωτοπαθούς εστίας4,5, σχεδόν πάντα με γενικευ-
μένες μεταστάσεις και ιδίως με εντόπιση στο μυελό 
των οστών. η κλινική εικόνα σε περιπτώσεις θΜΑ 
σχετιζόμενης με καρκίνο, που μπορεί μάλιστα στο 
ένα τρίτο των περιπτώσεων να αποτελεί την πρώτη 
εκδήλωση της νόσου ή εκδήλωση υποτροπής, φαίνε-
ται πως διαφέρει από την ιδιοπαθή θθΠ. Δεδομένα 
από προοπτική μελέτη ασθενών στο Γαλλικό Μητρώο 
θΜΑ5 (ασθενείς μακριά από χημειοθεραπεία) απο-
καλύπτουν ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν συχνότερα 
απώλεια βάρους, δύσπνοια, οστικά άλγη και λιγό-
τερο συχνά νευρολογικά συμπτώματα και νεφρική 
ανεπάρκεια σε σχέση με 134 ασθενείς με ιδιοπαθή 
θΜΑ που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα μαρτύρων. 
Επίσης, είχαν μικρότερου βαθμού θρομβοπενία, 
πιο συχνά διαταραχές πήξης ως εκδήλωση ΔΕΠ και 
μεγάλου βαθμού ερυθρομυελαιμία (p < .0001). Τέλος, 
η μέση τιμή ADAMTS13 ήταν 39% και η πρόγνωσή 
τους ήταν πολύ πτωχή παρά την πλασμαφαίρεση. 
Τα καλύτερα αποτελέσματα είχαν όσοι έλαβαν ταυ-
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τόχρονα αποτελεσματική χημειοθεραπεία για την 
αντιμετώπιση της πρωτοπαθούς νόσου. Ο αποκλει-
σμός του μεταστατικού νεοπλάσματος σε ασθενείς 
που έχουν άτυπη κλινική εικόνα (πχ αναπνευστική 
ανεπάρκεια), που επιδεινώνονται παρά την ΠΑ, που 
έχουν έντονη λευκοερυθροβλαστική αντίδραση στο 
περιφερικό επίχρισμα ή με ιστορικό καρκίνου στο 
παρελθόν είναι πολύ σημαντικός στη διαφορική 
διάγνωση της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας 
(Πίνακας 3). η οστεομυελική βιοψία είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμη σε τέτοιες περιπτώσεις.

Παθογένεση
Στους περισσότερους τύπους δευτεροπαθούς 

θΜΑ όπως και στο HUS ανιχνεύεται φυσιολογική 
ή ελαφρά ελαττωμένη ADAMTS13. Στους ασθενείς 

με καρκίνο η παθογένεση της θΜΑ μπορεί να σχε-
τίζεται με το νόσημα, με τη χημειοθεραπεία ή και 
με τα δύο και διαφέρει από την κλασική επίκτητη 
θθΠ. Οι περιπτώσεις αυτές δε θα πρέπει να χα-
ρακτηρίζονται ως «σχετιζόμενη με καρκίνο θθΠ» 
καθώς η μεταστατική νόσος αποτελεί μια ιδιαίτερη 
κλινικο-παθολογική οντότητα. Ο καρκίνος σχετίζεται 
με ελάττωση ADAMTS13 ακόμα και χωρίς εκδηλώσεις 
θΜΑ, σαν αποτέλεσμα μάλλον της συστηματικής 
φλεγμονής και των υψηλών επιπέδων του παράγοντα 
von Willebrand. Οι ασθενείς με θΜΑ και καρκίνο 
έχουν στην πλειοψηφία τους φυσιολογική ή ελαφρά 
ελαττωμένη ADAMTS13. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις 
βρέθηκε σοβαρή ανεπάρκεια ADAMTS13(<5-10%). 
Ειδικώς σε ασθενείς με λεμφώματα ανευρέθησαν 
ενδείξεις συμμετοχής ανοσολογικού μηχανισμού και 
σοβαρή ανεπάρκεια ADAMTS134. Στους περισσό-

Εικόνα 1. Μοντέλα θΜΑ. Α. Οι παθολογικοί θρόμβοι δημιουργούνται λόγω ανεπάρκειας ADAMTS13. H ADAMTS13 συνδεόμενη 
με ενδοθηλιακά κύτταρα διασπά τα πολυμερή πολύ μεγάλου μοριακού βάρους του vWF. Επί ελάττωσης της δραστικότητας της 
ADAMTS13 λόγω αντισωμάτων ή συγγενούς ανεπάρκειας, τα πολυμερή αυτά του vWF προκαλούν συσσώρευση των αιμοπεταλίων. 
Β. Στο άτυπο HUS μεταλλάξεις σε πρωτεΐνες της οδού του συμπληρώματος έχουν σαν αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη δημιουργία 
C5a και C5b-9 (membrane-attack complex). Χημειοταξία ουδετεροφίλων, βλάβη ενδοθηλίου και αποκάλυψη του υπενδοθηλίου 
προκαλούν προθρομβωτική κατάσταση. Γ. Σε φαρμακευτική κυτταροτοξικότητα προκαλείται δοσοεξαρτώμενη βλάβη ενδοθηλίου, 
που μπορεί να οδηγήσει σε θΜΑ. Ο ακριβής μηχανισμός της δημιουργίας θρόμβων δεν είναι γνωστός αλλά πιθανόν περιλαμβάνει 
ελάττωση προστακυκλίνης, έκκριση vWF και αποκάλυψη του υπενδοθηλίου. MAC: Membrane Attack Complex.
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τερους ασθενείς με συμπαγείς όγκους η θΜΑ δεν 
ανταποκρίνεται στην πλασμαφαίρεση, ενώ μπορεί 
να ανταποκριθεί τουλάχιστον προσωρινά μετά από 
επιτυχή θεραπεία της κακοήθειας. Ακόμα και σε 
αυτούς τους ασθενείς η πρόγνωση είναι ιδιαιτέρως 
πτωχή, με εξαίρεση ίσως τους ασθενείς με καρκίνο 
προστάτη.

Μηχανισμοί που σχετίζονται με τη νόσο

Μεταστατικά μικροέμβολα και ΡΤΜΜ

Ευρήματα μικροσκοπικής εξέτασης σε αυτοψίες ή 
βιοψίες ασθενών με θΜΑ αποκαλύπτουν απόφραξη 
αρτηριολίων και τριχοειδών από σωρούς καρκινικών 
κυττάρων με ή χωρίς ταυτόχρονη ανεύρεση θρόμβων 
αιμοπεταλίων-ινικής6. Οι μικροθρόμβοι μπορεί να 
είναι το αποτέλεσμα της στάσης εγγύς των καρκινι-
κών εμβόλων ή της βλάβης του ενδοθηλίου από τα 
καρκινικά κύτταρα με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 
του μηχανισμού της πήξης. Αυτό έχει παρατηρηθεί 
συχνότερα σε περιπτώσεις με διάχυτη μικροσκοπική 
διασπορά στην πνευμονική μικροκυκλοφορία. 

Σε πολλές περιπτώσεις πνευμονικής διασποράς η 
απόφραξη δεν οφείλεται στα ίδια τα καρκινικά κύτταρα 
αλλά σε υπερπλασία του έσω χιτώνα με στένωση 
του αυλού των αγγείων (intimal proliferation) και έχει 
προταθεί η ονομασία πνευμονική νεοπλασματική 
θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (pulmonary tumor 
thrombotic microangiopathy, PTTM)7, 8. η διέγερ-
ση των αιμοπεταλίων είτε άμεσα από τα καρκινικά 
κύτταρα είτε έμμεσα από το ενδοθήλιο και η επα-
κόλουθη έκκριση PDGF μπορεί να ενεργοποιήσει 
περαιτέρω τον πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών και 
λείων μυϊκών κυττάρων του έσω χιτώνα. υπάρχουν 
επίσης ενδείξεις έκφρασης PDGF τόσο από τα ίδια 
τα καρκινικά κύτταρα όσο και από τα κυψελιδικά μα-
κροφάγα9. Ακόμη, η έκφραση ιστικού παράγοντα και 
VEGF από τα καρκινικά κύτταρα μπορεί να συμβάλει 

στην ανάπτυξη PTTM10,11, καθώς και η έκφραση της 
κυτταροκίνης οστεοποντίνης τόσο από τα καρκινικά 
κύτταρα όσο και από τα ινομυικά κύτταρα του έσω 
χιτώνα12. 

η πλειονότητα των περιπτώσεων ΡΤΤΜ που 
έχουν αναφερθεί αφορά σε μεταστατικά αδενοκαρκι-
νώματα του γαστρεντερικού (στόμαχος) και λιγότερο 
σε καρκίνο μαστού, πνεύμονα, προστάτου, ήπατος, 
ωοθήκης και ουροδοχου κύστης. Μπορεί να εκδηλωθεί 
κλινικά ως πνευμονική υπέρταση με αρνητικές τις 
απλές ακτινογραφίες και τη CT θώρακος, σε αντίθε-
ση με τις περιπτώσεις λεμφαγγειακής διασποράς. 
Οι ασθενείς με ΡΤΜΜ έχουν παράλληλα ΜΑΑ με ή 
χωρίς ευρήματα διάχυτης ενδαγγειακής πήξης, ενώ 
τα παθολογοανατομικά ευρήματα θΜΑ περιορίζονται 
στον πνεύμονα. η πρόγνωση είναι πολύ κακή με 
ταχεία επιδείνωση και θάνατο.

Διήθηση μυελού των οστών

Στις περισσότερες σειρές ασθενών με καρκίνο και 
θΜΑ κοινό εύρημα είναι η εστιακή ή διάχυτη διήθηση 
του μυελού από νεοπλασματικά κύτταρα. Έχει υποτεθεί 
ότι όταν υπάρχει προσβολή του μυελού, πέραν της 
ανώμαλης αγγειογένεσης, ο έντονος πολλαπλασια-
σμός των κακοήθων κυττάρων και η δευτεροπαθής 
μυελοΐνωση παραβλάπτουν το ενδοθήλιο με απευ-
θείας διήθηση του τοιχώματος των αγγείων13. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση πολυμερών 
του vWF (ULVWF) και αυξημένη συσσώρευση αιμο-
πεταλίων λόγω τοπικής ανεπάρκειας της ADAMTS13 
(πχ λόγω ελαττωμένης παραγωγής ή αναστολής της 
σύνδεσης της με τον υποδοχέα της στο ενδοθήλιο-
υποθετικός μηχανισμός), με επακόλουθη ΜΑΑ λόγω 
κατακερματισμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ωστό-
σο, λιγότεροι από τους μισούς ασθενείς με διήθηση 
μυελού αναπτύσσουν ΜΑΑ πράγμα που σημαίνει 
ότι η διήθηση μυελού από μόνη της δε μπορεί να 
εξηγήσει το φαινόμενο14.

Πίνακας 3. Ενδείξεις υποκείμενης νεοπλασίας σε ασθενείς με αρχική διάγνωση θθΠ/HUS

Κλινικο-εργαστηριακή ένδειξη Σχόλιο
Ιστορικό Ca Ακόμα και αν η απεικόνιση είναι αρνητική

Πνευμονικές διηθήσεις Πολύ σπάνιες σε θθΠ/HUS

Αναπνευστική ανεπάρκεια Καρκινικά μικροέμβολα σε πνευμονική κυκλοφορία

ΔΕΠ Σπάνια σε θθΠ

Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση Από διήθηση μυελού

Πολύ υψηλή LDH Από σύνδρομο λύσης όγκου. Επίπεδα >5000IU/L σπάνια σε θθΠ/HUS

Mη ανταπόκριση σε ΠΑ Οι περισσότεροι ασθενείς με θθΠ ανταποκρίνονται σε ΠΑ
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Ά. Χριστοφορίδου

Παρανεοπλασματική μορφή θθΠ  
από αντισώματα έναντι ADAMTS13

Μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση έχει περιγραφεί 
σε 4 περιπτώσεις λεμφώματος Hodgkin, σε 3 περι-
πτώσεις ενδαγγειακού λεμφώματος, σε 3 NHL (2 με 
diffuse large B-cell lymphoma), σε 3 περιπτώσεις 
μυελώματος και 1 περίπτωση λευχαιμίας εκ τριχωτών 
κυττάρων4. Τις περισσότερες φορές η ΜΑΑ είναι δια-
φορετική από αυτή που παρουσιάζεται στις κακοήθειες 
συμπαγών οργάνων και ομοιάζει με θθΠ. Σε κάποια 
από αυτά τα περιστατικά έχει βρεθεί ADAMTS13 <5% 
με ή χωρίς παρουσία αυτοαντισωμάτων. Ορισμένοι 
ανταποκρίθηκαν με μακρά επιβίωση μετά από επιτυχή 
θεραπεία της πρωτοπαθούς νόσου. Τέλος, παρόμοι-
ος μηχανισμός έχει δειχθεί και σε λίγες περιπτώσεις 
καρκίνου συμπαγών οργάνων15.

Mucin

Οι περισσότερες περιπτώσεις θΜΑ με ή χωρίς 
ΔΕΠ έχουν περιγραφεί σε αδενοκαρκινώματα που 
παράγουν mucin, μια επιθηλιακή γλυκοπρωτεΐνη που 
μπορεί να ενεργοποιεί απευθείας τα αιμοπετάλια και 
να προάγει τη συσσώρευσή τους16. η mucin εισερχό-
μενη στην κυκλοφορία μπορεί επίσης να ενεργοποιεί 
απευθείας τον FX και συμμετέχει στην εκδήλωση ΔΕΠ 
και θρομβοεμβολικών επεισοδίων. η υπερέκφραση 
mucin είτε στην επιφάνεια των νεοπλασματικών 
κυττάρων είτε διαλυτής στην κυκλοφορία ιδίως μετά 
από χημειοθεραπεία ή ακόμα και στην επιφάνεια 
μικροσωματιδίων (microparticles) που προέρχονται 
από τα καρκινικά κύτταρα πιθανώς συμβάλει στην 
ανάπτυξη θΜΑ. 

Κυτοκίνες και ενδοθήλιο

Τα καρκινικά κύτταρα παράγουν και εκκρίνουν 
πολλές κυτταροκίνες ορισμένες από τις οποίες επι-
δρούν στην αιμόσταση και το ενδοθήλιο. Για παρά-
δειγμα εκκρίνουν TNFα και IL-1β οι οποίες μπορούν 
να επάγουν την έκφραση ιστικού παράγοντα στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα και την ενεργοποίηση του μη-
χανισμού της πήξης. Επιπλέον, ο TNFα προάγει τον 
αγγειόσπασμο και την απόπτωση του ενδοθηλίου 
κι έτσι μπορεί να συμμετέχει στην εκδήλωση θΜΑ. 
Παράγουν επίσης VEGF ο οποίος επάγει τη νέο-αγ-
γειογένεση, αλλά τα νέα αγγεία είναι πιο εύθραυστα 
και καταστρέφονται εύκολα απελευθερώνοντας vWF 
17. Οι αλληλεπιδράσεις με το ενδοθήλιο μπορεί να 
εξηγούν γιατί δεν αναπτύσσεται το φαινόμενο της 
θΜΑ σε όλες τις περιπτώσεις γενικευμένης δια-

σποράς με διήθηση στην πνευμονική κυκλοφορία ή 
στο μυελό18. Το ενδοθήλιο έχει μηχανισμούς άμυνας 
έναντι της καταστρεπτικής επίδρασης φλεγμονωδών 
κυτοκινών, που μπορούν μάλιστα να διεγείρονται από 
τις ίδιες κυτοκίνες, όπως στην περίπτωση του TNFα. 
Οι μηχανισμοί αυτοί όμως παραβλάπτονται από τη 
χημειοθεραπεία ή ως παρανεοπλασματικό φαινόμενο 
για παράδειγμα από την mucin19.

υπερπηκτικότητα και ΔΕΠ

Ο καρκίνος αποτελεί κατάσταση υπερπηκτικό-
τητας. η κλινική εκδήλωση μπορεί να περιλαμβάνει 
από απλές ανωμαλίες στον εργαστηριακό έλεγχο της 
πήξης, έως θρομβοεμβολική νόσο που συνδέεται 
περισσότερο με συμπαγή νεοπλάσματα, καθώς και 
διάχυτη ενδαγγειακή πήξη που είναι συχνότερη σε 
μεταστατικό καρκίνο και αιματολογικές νεοπλασίες. η 
υποξεία ή χρόνια διάχυτη ενδαγγειακή πήξη αποτελεί 
ένα παρανεοπλασματικό φαινόμενο γνωστό από 
παλιά. Εδώ τα μικρά αγγεία αποφράσσονται από 
θρόμβους αιμοπεταλίων-ινικής σε αντίθεση με την 
θθΠ, όπου οι θρόμβοι δεν περιέχουν ινική. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις ΔΕΠ η μικροαγγειοπαθητική 
αιμόλυση είναι ηπίου βαθμού.

η επίδραση του καρκίνου στο μηχανισμό της αι-
μόστασης είναι πολυπαραγοντική, ωστόσο οι κύριες 
αλληλεπιδράσεις ανήκουν σε δύο κατηγορίες: α) στην 
ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να παράγουν και 
να εκφράζουν/απελευθερώνουν προπηκτικούς και 
ινωδολυτικούς παράγοντες και β) στην απευθείας, 
φυσική αλληλεπίδραση με κύτταρα του αίματος όπως 
τα αιμοπετάλια και τα μονοκύτταρα, καθώς και με τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα20 (Πίνακας 4).

Τα καρκινικά κύτταρα συχνά εκφράζουν ιστικό 
παράγοντα (TF) και cancer procoagulant (CP). Ο 
TF, εκτός από την ενεργοποίηση του εξωγενούς 
συστήματος της πήξης έχει και άλλες ιδιότητες πχ 
προάγει τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων, 
την αγγειογένεση και τη μετάσταση. η έκφραση TF 
έχει συνδεθεί με πτωχή πρόγνωση της κακοήθειας. 
Το cancer procoagulant είναι μια πρωτεάση κυστεΐνης 
που ενεργοποιεί απευθείας τον FX ανεξάρτητα από τον 
FVII και έχει βρεθεί σε ποσοστό 85% σε υπερκείμενα 
καρκινικών σειρών αλλά και στον ορό ασθενών με 
διάφορα είδη καρκίνου. Παράλληλα έχει καταδειχθεί 
ανεπάρκεια PS, PC, AT και επίκτητη αντίσταση στη 
ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC resistance). η 
τελευταία φαίνεται πως οφείλεται στην ελαττωμένη 
έκφραση θρομβομοντουλίνης από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα υπό την επίδραση του TNFα ή της IL-1β. 
Φαίνεται πως η αιμόσταση και ο καρκίνος δημιουργούν 
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Πίνακας 4. θρομβωτικές ιδιότητες καρκινικών κυττάρων

Πηκτική δραστηριότητα Παραγωγή 
• TF
• CP
• υποδοχέα FV 

Ινωδολυτική δραστηριό-
τητα

Έκφραση
• u -PAR
• u-PA
• t-PA
• PAI - 1
• PAI - 2

Απελευθέρωση κυτοκινών Απελευθέρωση
• IL - 1b
• TNF-a
• VEGF

Δια-κυτταρικές επιδράσεις Αλληλεπίδραση με
• Ενδοθηλιακά κ
• Μονοκύτταρα-μακροφάγα
• Αιμοπετάλια

έναν φαύλο κύκλο στον οποίο η υπερπηκτικότητα επι-
τείνει την επιθετικότητα του καρκίνου και αντιστρόφως. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι παρατάσεις των χρόνων 
και η ελάττωση του ινωδογόνου μπορεί να είναι ασήμα-
ντες, παρά τις ενδείξεις αυξημένης κατανάλωσης ινω-
δογόνου, πιθανόν λόγω ελαττωμένης ινωδόλυσης21. 
Ο καρκίνος του προστάτη παρουσιάζεται πιο συχνά 
με ΜΑΑ στα πλαίσια ΔΕΠ22. Οι ασθενείς με υποξεία 
ΔΕΠ και ΜΑΑ παραδόξως δεν εμφανίζουν αυξημένα 
επεισόδια θρομβοεμβολής, πράγμα που μπορεί να 
οφείλεται στη θρομβοπενία, σε ύπαρξη σιωπηλών 
θρόμβων και στο μικρό χρόνο παρακολούθησης, 
λόγω της αυξημένης θνητότητας4.

Μηχανισμοί που σχετίζονται με χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα 

η θΜΑ που σχετίζεται με χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα οφείλεται σε μη ειδική τοξική δράση των 
φαρμάκων στο ενδοθήλιο και είναι δοσο-εξαρτώ-
μενη. η επιπλοκή μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και 
μήνες μετά τη λήψη του φαρμάκου. η εντονότερη 
συσχέτιση, αλλά και άμεση απόδειξη του μηχανισμού 
αυτού σε ζωικό μοντέλο υπάρχει για η μιτομυκίνη23,24. 
Μετά από τη ενδοθηλιακή βλάβη και την αποκά-
λυψη του υπενδοθηλίου, μπορεί να ακολουθήσει 
ενεργοποίηση αιμοπεταλίων και θρόμβωση στην 
μικροκυκλοφορία. Άλλα φάρμακα που έχουν ενο-
χοποιηθεί είναι η γεμσιταβίνη25-27, η μπλεομυκίνη, 
η σισπλατίνη, η καρμουστίνη και η πεντοστατίνη 
(Πίνακας 5). Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις για τους 
αναστολείς της καλσινευρίνης, κυκλοσπορίνη και 
τακρόλιμους, που χρησιμοποιούνται σαν ανοσοκα-
τασταλτικά μετά από μεταμόσχευση. η θΜΑ από 
χημειοθεραπευτικά ομοιάζει κυρίως με το HUS με 
προσβολή των νεφρών. Ωστόσο, υπάρχει αναφορά 
για οξεία και πιθανώς ανοσολογικής αιτιολογίας 
θΜΑ μετά από χρήση οξαλιπλατίνας28. Παρόλο 
που στην περίπτωση αυτή δεν έγινε διερεύνηση για 
φαρμακο-εξαρτώμενα αντισώματα, υπάρχουν άλλα 
περιστατικά με θρομβοπενία από οξαλιπλατίνα στα 
οποία αποδείχθηκε η ύπαρξη φαρμακο-εξαρτώμενων 
αντισωμάτων που αντιδρούσαν με τα αιμοπετάλια. 
Παρόμοιο περιστατικό έχει αναφερθεί και μετά από 
λήψη μιας μόνο δόσης γεμσιταβίνης29. 

Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις η απόσυρ-
ση του φαρμάκου οδήγησε σε κλινική βελτίωση, η 
πρόγνωση στις περιπτώσεις θΜΑ σχετιζόμενης με 
χημειοθεραπευτικά είναι πτωχή, με θνητότητα της τά-
ξης του 40-90% στις περισσότερες μελέτες. Σε μεγάλο 
βαθμό βέβαια η θνητότητα οφείλεται στην υποκείμενη 
κακοήθεια, αφού τόσο το παρανεοπλασματικό όσο 

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά θΜΑ σχετιζόμενης με μιτομυκίνη και γεμσιταβίνη30

Χημειοθεραπευτικό Συχνότητα Κλινική εικόνα Δόση Πρόγνωση
Μιτομυκίνη 2-15% Σοβαρή ΜΑΑ, 

θρομβοπενία, νεφρική 
δυσλειτουργία, υψηλή 
LDH, Billi, πνευμονικό 
οίδημα 

Αθροιστική δόση > 30mg/
m2 και >1 έτος θεραπείας

θνητότητα ~75%, 
σχετιζόμενη με νεφρική 
ανεπάρκεια

Γεμσιταβίνη 0,25-0,4% 2000–48000 mg/m2 και 5-8 
μήνες θεραπείας

θνητότητα~60%, νεφρική 
ανεπάρκεια~34-69%, 
συχνά ύφεση αναιμίας και 
θρομβοπενίας 
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και το φαρμακο-εξαρτώμενο HUS εμφανίζονται συ-
χνότερα σε προχωρημένη νόσο29.

Πρόσφατα, έχουν αναφερθεί περιστατικά θΜΑ 
που σχετίστηκαν με στοχευμένη θεραπεία. Λίγα είναι 
γνωστά για την αιτιολογία της θΜΑ στις περιπτώσεις 
αυτές. Στη βιβλιογραφία βρίσκουμε περιστατικά HUS 
μετά από χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων και 
ανοσοτοξινών σε μελέτες φάσης Ι και ΙΙ όπως το CAT-
3888 (αντι-CD22), το Combotox (αντι-CD19+22), το 
denileukin diftitox (αντι-IL-2), το Alemtuzumab (αντι-
CD52) και το Apolizumab (αντι-HLA-DR)30. Ανάμεσα 
στα πιο καλά μελετημένα φάρμακα της στοχευμένης 
θεραπείας που συσχετίζονται με θΜΑ είναι οι αναστο-
λείς της αγγειογένεσης τύπου αντι-VEGF. Είκοσι ένα 
περιστατικά έχουν δημοσιευτεί την τελευταία πεντα-
ετία, τόσο μετά από χρήση bevacuzumab όσο και με 
άλλα της ίδιας κατηγορίας (osunitinib, afilbercept). Οι 
Eremina και συνεργάτες πρότειναν έναν μηχανισμό 
σύμφωνα με τον οποίο η αναστολή του VEGF στη 
σπειραματική μικροκυκλοφορία του νεφρού αποτρέπει 
το σχηματισμό ενός υγιούς θυριδωτού ενδοθηλίου, 
πράγμα το οποίο και έδειξαν σε ζωικό πειραματικό 
μοντέλο31. Τέλος, ένα περιστατικό θθΠ έχει δημοσιευτεί 
σε ασθενή με υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο που έλαβε 
τον αναστολέα της τυροσινικής κινάσης imatinib32, ενώ 
υπάρχουν ανακοινώσεις για εμφάνιση HUS μετά από 
λήψη dasatinib33. Για τα περισσότερα φάρμακα αυτής 
της κατηγορίας η θΜΑ φαίνεται να είναι αναστρέψιμη 
μετά από απλή απόσυρση του φαρμάκου.

Διάγνωση-αντιμετώπιση
η διάγνωση της ιδιοπαθούς θθΠ είναι εύκολη 

και βασίζεται στα εργαστηριακά ευρήματα Coombs 
αρνητικής αιμολυτικής αναιμίας με παρουσία σχιστο-
κυττάρων στο περιφερικό αίμα και θρομβοπενίας, 
χωρίς παρατάσεις των χρόνων πήξης. Τα ευρήματα 
αυτά μαζί με την απουσία εμφανούς αιτιολογίας 
(πχ κακοήθης υπέρταση, κύηση κλπ) με ή χωρίς 
χαρακτηριστικές κλινικές εκδηλώσεις (νευρολογικά 
συμπτώματα, νεφρική ανεπάρκεια) είναι αρκετά για 
να ληφθεί η απόφαση της επείγουσας αντιμετώπι-
σης με πλασμαφαίρεση. υπάρχουν ωστόσο κάποια 
σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. η αιματηρή 
διάρροια θέτει την υποψία D+HUS, ενώ η οξεία νε-
φρική ανεπάρκεια, απουσία σοβαρής ανεπάρκειας 
ADAMTS13 την υποψία ατύπου HUS. Για τη διάγνωση 
δεν είναι απαραίτητη η μέτρηση της δραστικότητας 
της ADAMTS131, αν και στις πρόσφατες οδηγίες της 

British Committee for Standards in Haematology, η 
μέτρηση συστήνεται με βαθμό σύστασης 1B34. Εάν 
τα επίπεδα δεν είναι < 10% η διάγνωση της ιδιοπα-
θούς θθΠ τίθεται υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά 
στη ΜΑΑ σχετιζόμενη με κακοήθεια, τα μαθήματα 
που παίρνουμε από τις καταγραφές στα μητρώα 
ασθενών αφορούν στις ενδείξεις που πρέπει να 
βάζουν την υποψία υποκείμενης κακοήθειας, όπως 
φαίνεται στον Πίνακα 3. Ιδιαιτέρως το μυελόγραμμα 
και η οστεομυελική βιοψία μπορούν να αποβούν πολύ 
χρήσιμα σε νεοπλάσματα αγνώστου πρωτοπαθούς 
εστίας. Οι παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης θΜΑ σε 
ασθενείς με κακοήθεια δεν είναι πλήρως κατανοη-
τοί, ωστόσο η εντονότερη συσχέτιση υπάρχει με α) 
αδενοκαρκινώματα β) διάχυτη, μεταστατική νόσο, 
γ) διήθηση του μυελού των οστών και δ) χημειοθε-
ραπεία πρόσφατη ή στο παρελθόν με μιτομυκίνη, 
γεμσιταβίνη κλπ.

Όταν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για κακοήθεια και 
όχι για τυπική θθΠ, τότε η πλασμαφαίρεση πρέπει 
να διακόπτεται αφού δεν προσφέρει θεραπευτικό 
όφελος34. Αντίθετα, η επιθετική χημειοθεραπεία με-
ρικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση του συν-
δρόμου, αν και οι ασθενείς αυτοί έχουν συνήθως 
διάχυτη νεοπλασματική διασπορά και ενδεχομένως 
δεν είναι κατάλληλοι για χημειοθεραπεία. Εξαίρεση 
αποτελούν οι λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες και ο 
καρκίνος του προστάτη όπου ο μηχανισμός μπορεί 
να σχετίζεται με ανοσολογικής αιτιολογίας ανεπάρκεια 
της ΑDAMTS13, οπότε δικαιολογείται η εφαρμογή 
πλασμαφαίρεσης και ενδεχομένως και Rituximab4. 
Μελλοντικά, για τη βελτίωση της πρόγνωσης στην 
οξεία φάση δυνητικές θεραπείες ίσως αποτελέσουν 
η ανασυνδυασμένη ADAMTS13 και το eculizumab4.

Στις περιπτώσεις θΜΑ οφειλόμενης σε χημειοθε-
ραπευτικά φάρμακα, η απόσυρση του φαρμάκου και 
η υποστηρικτική αγωγή για τη νεφρική ανεπάρκεια 
μπορεί να οδηγήσουν σε αποκατάσταση των αιμα-
τολογικών παραμέτρων, συχνά όμως η νεφρική δυ-
σλειτουργία επιμένει. Σε περιπτώσεις με κεραυνοβόλο 
εμφάνιση ίσως έχει θέση και η πλασμαφαίρεση, αφού 
για πολλά από τα φάρμακα αυτά η παθοφυσιολογία 
δεν είναι γνωστή και δεν αποκλείεται η συμμετοχή 
ανοσολογικού μηχανισμού. η μικροαγγειοπάθεια 
από φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη στοχευμένη 
θεραπεία έχει καλύτερη πρόγνωση. Συμπερασματικά, 
η παθογένεση της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας 
του καρκίνου είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστη 
και η πρόγνωσή της παραμένει πολύ πτωχή.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
η Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη (ΔΕΠ) αποτελεί 

επίκτητη διαταραχή και προκαλείται από διάφορα 
αίτια που δρουν εκλυτικά. Χαρακτηρίζεται από ευρεία 
συστηματική ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης, 
τη δημιουργία θρομβίνης και τελικά το σχηματισμό 
και την εναπόθεση ινώδους ιδίως στην μικρο-κυκλο-
φορία. Το σύνδρομο μπορεί να συνοδεύεται και από 
δευτερογενή ινωδόλυση ή και αναστολή της ινωδόλυ-
σης. Στις σοβαρότερες μορφές οι μικροθρομβώσεις 
εξαιτίας της εναπόθεσης ινώδους στο αγγειακό σύ-
στημα συνεπάγονται α) παρεμπόδιση της ροής του 
αίματος, ισχαιμία και καταστροφή διαφόρων οργάνων 
(σύνδρομο πολυοργανικής ανεπάρκειας-MOFS),  
β) κατανάλωση αιμοπεταλίων και παραγόντων πήξης 

(αιμορραγικές εκδηλώσεις) και γ) καταστροφή των 
ερυθροκυττάρων της μικροκυκλοφορίας (αιμόλυση, 
σχιστοκύτταρα)1. (Εικόνα 1)

Κλινικές καταστάσεις που συνδέονται με ΔΕΠ
η ΔΕΠ υπολογίζεται ότι αφορά στο 1% των νο-

σηλευόμενων στα νοσοκομεία.
η ΔΕΠ δεν αποτελεί αυτόνομο νόσημα αλλά πάντα 

είναι δευτεροπαθής κάποιας υποκείμενης διαταραχής2. 
Οι συνηθέστερες κλινικές οντότητες που συνδέονται 
με ΔΕΠ φαίνονται στον πίνακα 1.

η βαριά σήψη και το σηπτικό shock είναι το πλέον 

Εικόνα 1. Απεικόνιση των κλινικών εκδηλώσεων της ΔΕΠ

Πίνακας 1. Κλινικές καταστάσεις που μπορεί να συνδέονται με 
Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη (ΔΕΠ)

• Σήψη, βαριά λοίμωξη (Gram-θετικά και gram-αρνητικά 
βακτήρια, συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις, ιοί, 
πρωτόζωα/παράσιτα)

• Τραύμα (πολυτραυματίας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις)
• Έγκαυμα
• Καταστροφή οργάνων (βαριά παγκρεατίτιδα)
• Κακοήθειες (συμπαγείς όγκοι, οξεία προμυελοκυτταρική 

λευχαιμία, οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία)
• Μαιευτικές επιπλοκές (εμβολή αμνιακού υγρού, απο-

κόλληση πλακούντα, προεκλαμψία/εκλαμψία/HELLP, 
σύνδρομο νεκρού εμβρύου)

• Αγγειακά νοσήματα (σύνδρομο Kasabach-Merritt, μεγάλα 
αορτικά ανευρύσματα)

• Βαριά ηπατική ανεπάρκεια
• Σοβαρές τοξικές ή ανοσολογικές αντιδράσεις (δείγματα 

όφεων, οξεία αιμολυτική αντίδραση μετά μετάγγιση, 
απόρριψη μοσχεύματος)
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συχνό αίτιο ΔΕΠ3. Πράγματι η εκδήλωση και η βαρύτη-
τα της ΔΕΠ επηρεάζει τη θνησιμότητα στη βαριά σήψη. 
Αν και η βακτηριαιμία τόσο από gram-αρνητικούς 
όσο και από gram-θετικούς μικροοργανισμούς συν-
δέεται συχνότερα με ΔΕΠ και άλλοι οργανισμοί (ιοί, 
μύκητες,παράσιτα) μπορεί να προκαλέσουν επίσης 
ΔΕΠ. Οι παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη 
ΔΕΠ στους ασθενείς με λοιμώξεις, μπορεί να είναι 
βακτηριακές ενδοτοξίνες (πχ από gram-αρνητικά βα-
κτήρια) ή εξωτοξίνες (πχ η α-σταφυλοκοκκική τοξίνη)3.  
Οι παράγοντες αυτοί είναι δυνατό να προκαλέσουν 
μία γενικευμένη φλεγμονώδη αντίδραση, που χα-
ρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών. 
Οι κυτταροκίνες παράγονται από ενεργοποιημένα 
μονοκύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα και ευθύνονται 
για τις διαταραχές της αιμόστασης στη ΔΕΠ4.

Το τραύμα, είναι μια άλλη κλινική κατάσταση που 
συνδέεται συχνά με ΔΕΠ. Ένας συνδυασμός μηχα-
νισμών που περιλαμβάνει απελευθέρωση ιστικών 
ουσιών (λιπίδια, φωσφολιπίδια) στην κυκλοφορία, 
αιμόλυση και βλάβη του ενδοθηλίου, προκαλεί συ-
στηματική ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης. 
Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι κυτταροκίνες 
παίζουν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη ΔΕΠ στους 
ασθενείς με τραύμα. Φαίνεται ότι η έκφραση των 
κυτταροκινών στους τραυματίες είναι παρόμοια με 
αυτή των σηπτικών ασθενών5.

Οι συμπαγείς όγκοι και οι αιματολογικές κακοή-
θειες μπορεί να επιπλακούν με ΔΕΠ6. Τα καρκινικά 
κύτταρα μπορεί να εκφράζουν προπηκτικές ουσίες 
όπως ο ιστικός παράγοντας (TF) ή πρωτεάσες με 
ιδιότητες ενεργοποιημένου παράγοντα Χ (FΧa) που 
είναι σημαντικές στην παθογένεια της ΔΕΠ στα κα-
κοήθη νοσήματα6.

Στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία η ΔΕΠ 
χαρακτηρίζεται από υπερινωδόλυση σε συνδυασμό 
με ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης7.

Οξεία ΔΕΠ εμφανίζεται σε μαιευτικές επιπλοκές 
όπως αποκόλληση πλακούντα και εμβολή αμνιακού 
υγρού. Το αμνιακό υγρό μπορεί να ενεργοποιήσει τον 
μηχανισμό πήξης in vitro και ο βαθμός αποκόλλησης 
του πλακούντα αντανακλά την βαρύτητα της ΔΕΠ, 
γεγονότα που υποδηλώνουν ότι η απελευθέρωση 
από τον πλακούντα ουσιών με θρομβοπλαστινικές 
ιδιότητες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξή ΔΕΠ. 

Ο πλακούντας περιλαμβάνει κύτταρα τροφοβλά-
στης, που έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην αιμόσταση, 
μέσω έκφρασης ιστικού παράγοντα (TF), διαταραχής 
της λειτουργίας των ανασταλτών της πήξης, μείωσης 
της ινωδόλυσης και έκθεσης ανιονικών φωσφολιπι-
δίων8.

Τα αγγειακά νοσήματα όπως μεγάλα αορτικά 

ανευρύσματα ή γιγάντια αιμαγγειώματα (σύνδρομο 
Kasabach-Merritt) προκαλούν τοπική ενεργοποίηση 
του μηχανισμού της πήξης. η ΔΕΠ προκαλείται είτε 
από τους ενεργοποιημένους παράγοντες που εισέρ-
χονται στην κυκλοφορία είτε συνηθέστερα από την 
τοπική κατανάλωση των παραγόντων πήξης και των 
αιμοπεταλίων9.

η μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία αποτελεί 
ομάδα νοσημάτων που περιλαμβάνει την θρομβωτική 
θρομβοπενική πορφύρα (ΤΤΡ)/ουραιμικό αιμολυτικό 
σύνδρομο (HUS), την επαγώμενη από τη χημειοθε-
ραπεία μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, την 
κακοήθη υπέρταση και το σύνδρομο HELLP. Οι δια-
ταραχές αυτές αντιπροσωπεύουν διαφορετική ομάδα 
νοσημάτων με διαφορετικό παθογενετικό μηχανισμό, 
παρά το γεγονός ότι δυνατό να μιμούνται την κλινική 
εικόνα της ΔΕΠ10. 

Παθογένεια
Τα τελευταία χρόνια διασαφηνίσθηκαν πολλοί 

μηχανισμοί που εμπλέκονται στην παθογένεια της 
διαταραχής της πήξης στους ασθενείς με ΔΕΠ.

Είναι πλέον σαφές ότι διάφοροι μηχανισμοί σε 
διαφορετικά σημεία του συστήματος της αιμόστασης 
ενεργούν ταυτόχρονα, ευοδώνοντας μία θρομβωτική 
κατάσταση. Οι σημαντικότεροι διαμεσολαβητές που 
συντονίζουν αυτή την ανισορροπία της αιμόστασης 
είναι οι κυτταροκίνες (TNF-α, IL-1 και IL-6)11.

η εναπόθεση του ινώδους στη μικροκυκλοφορία, 
είναι αποτέλεσμα της επαγόμενης από τον ιστικό 
παράγοντα παραγωγής θρομβίνης και της δυσλειτουρ-
γίας των φυσικών αντιπηκτικών μηχανισμών όπως 
τα συστήματα της αντιθρομβίνης και της πρωτεϊνης 
C. Επιπρόσθετα στην αυξημένη παραγωγή ινώδους, 
εμφανίζεται διαταραχή της διάσπασής του, λόγω 
καταστολής του ινωδολυτικού συστήματος. Αυτή η 
δυσλειτουργία της ενδογενούς θρομβόλυσης οφείλε-
ται κυρίως στα υψηλά επίπεδα του κυκλοφορούντος 
αναστολέα της ινωδόλυσης ΡΑΙ-1.

Όπως προαναφέρθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις 
ΔΕΠ η ινωδολυτική δραστηριότητα μπορεί να είναι 
αυξημένη επαυξάνοντας έτσι την αιμορραγία. 

Λεπτομερέστερα, οι μηχανισμοί που εμπλέκονται 
είναι οι ακόλουθοι:

Παραγωγή θρομβίνης

Κεντρικό λόγο στην ενεργοποίηση της πήξης 
στη ΔΕΠ, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
θρομβίνης κατέχει το σύστημα ιστικού παράγοντα/
παράγοντα VIIa.
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Αναστολή του ιστικού παράγοντα ή του παράγοντα 
VIIa, συνεπάγεται κατάργηση της επαγόμενης από 
ενδοτοξίνη ή μικροοργανισμό παραγωγής θρομβίνης. 
η σημαντικότερη πηγή ιστικού παράγοντα δεν είναι 
ξεκάθαρη σε όλες τις καταστάσεις. Ιστικός παράγοντας 
μπορεί να εκφράζεται όχι μόνο στα μονοκύτταρα ως 
απάντηση σε κυτταροκίνες (κυρίως IL-6), αλλά και 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων ή στα καρκι-
νικά κύτταρα. 

Παρά την έναρξη της πήξης από τον ιστικό πα-
ράγοντα, η ενεργοποίηση της πήξης δε είναι δυνατό 
να συνεχισθεί αν λειτουργούν κανονικά τα συστήματα 
των φυσικών ανασταλτών12. 

Δυσλειτουργία των φυσικών ανασταλτών της πήξης

Όλοι οι φυσικοί ανασταλτές του συστήματος της 
πήξης (η αντιθρομβίνη ΙΙΙ, η πρωτεϊνη C και ο ανα-
σταλτής της οδού του ιστικού παράγοντα-TFPI) φαί-
νεται να επηρεάζονται στους ασθενείς με ΔΕΠ. Τα 
επίπεδα στο πλάσμα του σημαντικότερου ανασταλτή 
της θρομβίνης, της αντιθρομβίνης ΙΙΙ (ΑΤΙΙ), συνήθως 
είναι σημαντικά ελαττωμένα σε σηπτικούς ασθενείς. 
Αυτή η ελάττωση προκαλείται από το συνδυασμό, 
της κατανάλωσής της λόγω της συνεχιζόμενης παρα-
γωγής θρομβίνης, της αδρανοποίησής της από την 
ελαστάση που απελευθρώνουν τα ενεργοποιημένα 
ουδετερόφιλα και της μειωμένης σύνθεσής της από το 
ήπαρ. Τα χαμηλά επίπεδα ΑΤΙΙΙ στη ΔΕΠ συνδέονται 
με αυξημένη θνησιμότητα. Το γεγονός ότι σε προο-
πτικές μελέτες τα χαμηλά επίπεδα ΑΤΙΙΙ προηγούνται 
των κλινικών εκδηλώσεων στη σήψη, υποδηλώνει 
ότι η ΑΤΙΙΙ εμπλέκεται στην παθογένεση της νόσου13.

Στη σήψη υπάρχουν δεδομένα για δυσλειτουργία 
και του συστήματος της πρωτεϊνης C (PC). Αυτή 
οφείλεται σε ελάττωση της έκφρασης της θρομβομο-
ντουλίνης στα ενδοθηλιακά κύτταρα λόγω αυξημένης 
παραγωγής κυτταροκινών όπως TNF-α και IL-Iβ. 
Επιπρόσθετα, τα χαμηλά επίπεδα της μη ενεργο-
ποιημένης PC, (λόγω παρόμοιων μηχανισμών με 
την ΑΤΙΙΙ), έχουν ως αποτέλεσμα την επαύξηση της 
προδιάθεσης για θρόμβωση. Σε πειραματόζωα με 
ενεργοποίηση της πήξης εξαιτίας σοβαρής φλεγμονής, 
η καταστολή του συστήματος της PC, αυξάνει την 
θνητότητα και τη θνησιμότητα, ενώ η αποκατάσταση 
της επαρκούς λειτουργίας της ενεργοποιημένης PC 
(APC), βελτιώνει την επιβίωση και την ανεπάρκεια 
οργάνων. η APC εκτός από την αντιθρομβωτική της 
δράση πιθανά εμφανίζει και αντιφλεγμονώδη δράση 
που να είναι σημαντική στην παθογένεια της ΔΕΠ14.

Ο ρόλος του TFPI στην παθογένεια της ΔΕΠ δεν 
έχει διευκρινισθεί πλήρως. Σε πειραματικά μοντέλα 

φαίνεται ότι η χορήγηση ανασυνδυασμένου TFPI (r-
TFPI) εμποδίζει την επαγόμενη από την φλεγμονή 
παραγωγή θρομβίνης στον άνθρωπο. η παρατήρηση 
ότι φαρμακολογικές δόσεις TFPI προλαβάνουν την 
θνησιμότητα σε συστηματική λοίμωξη και φλεγμονή 
υποδηλώνει ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις TFPI είναι 
ρυθμιστικές της ενεργοποίησης της πήξης μέσω 
του ιστικού παράγοντα. H ενδογενώς όμως παρα-
γόμενη ποσότητα του TFPI ανεπαρκεί να ρυθμίσει 
την ενεργοποίηση της πήξης και τις συνέπειες της 
συστηματικής φλεγμονής15. 

Αναστολή ινωδόλυσης

Πειραματικά μοντέλα δείχνουν καταστολή της δρά-
σης του ινωδολυτικού συστήματος κατά την στιγμή της 
μέγιστης ενεργοποίησης του μηχανισμού της πήξης. 
Αυτό οφείλεται σε σταθερή αύξηση των επιπέδων του 
αναστολέα του πλασμινογόνου τύπου 1 (ΡΑΙ-1). Με-
λέτες έχουν αποδείξει ότι μία μετάλλαξη του γονιδίου 
ΡΑΙ-1, ο πολυμορφισμός 4G/5G, όχι μόνο επηρεάζει 
τα επίπεδα στο πλάσμα του ΡΑΙ-1, αλλά συνδέεται 
και με την κλινική έκβαση στη μηνιγγιτιδοκοκκική 
σηψαιμία16. Ασθενείς με γονότυπο 4G/4G έμφανίζουν 
υψηλότερα επίπεδα ΡΑΙ-1 στο πλάσμα και αυξημένο 
κίνδυνο θανάτου.

Αλληλεπίδραση μεταξύ πήξης και φλεγμονής

η ενεργοποίηση της πήξης αποδίδει πρωτεάσες 
που όχι μόνο αλληλεπιδρούν με τις ανενεργείς πρω-
τεΐνες της πήξης αλλά και με ειδικούς κυτταρικούς 
υποδοχείς που επάγουν οδούς μεταγωγής σημάτων 
που διαμεσολαβούν στις φλεγμονώδεις απαντήσεις.

Οι πρωτεϊνες της πήξης, όπως ο παράγοντας 
Xα, η θρομβίνη και το ινώδες μπορούν να ενεργο-
ποιήσουν τα ενδοθηλιακά κύτταρα, προκαλώντας τη 
σύνθεση προφλεγμονωδών κυτταροκινών και αυξη-
τικών παραγόντων. Ο σπουδαιότερος μηχανισμός με 
τον οποίο οι πρεωτεάσες της πήξης επηρεάζουν τη 
φλεγμονή, είναι η σύνδεσή τους με τους ενεργοποι-
ημένους υποδοχείς των πρωτεασών (PARs). Έχουν 
ταυτοποιηθεί τέσσερις τύποι (PAR 1-4).Οι PAR 1, 3 
και 4 είναι υποδοχείς της θρομβίνης, ενώ ο PAR 2 
δεν συνδέεται με τη θρομβίνη αλλά ενεργοποιείται 
από το σύμπλεγμα ιστικού παράγοντα/FVIIa, τον 
παράγοντα Χα και την τρυψίνη. Ο PAR 1 επίσης 
μπορεί να αποτελεί υποδοχέα για το σύμπλεγμα 
ιστικού παράγοντα/FVIIa και τον παράγοντα Χα. 
Οι PARs εντοπίζονται στα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα 
μονοκύτταρα, τα αιμοπετάλια, τους ινοβλάστες και 
τις λείες μυικές ίνες17.
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Πρόσφατα αναγνωρίσθηκε ο σημαντικός ρόλος 
των δενδριτικών κυττάρων στην αλληλεπίδραση 
μεταξύ πήξης και φλεγμονής18.

In vivo ένδειξη για το ρόλο των πρωτεασών της 
πήξης στη φλεγμονή, δείχνουν πρόσφατα πειράματα 
στα οποία η χορήγηση ανασυνδυασμένου ενεργοποι-
ημένου παράγοντα VII (r FVIIa) σε υγιείς ανθρώπους 
προκαλεί τριπλάσια έως τετραπλάσια άνοδο στα 
επίπεδα της IL-6 και της IL-8 στο πλάσμα. 

Επιπλέον και οι τρεις οδοί αναστολής της πήξης 
μπορούν να επηρεάσουν την φλεγμονώδη δραστηριό-
τητα. Αυτό έχει κυρίως καταδειχθεί με το σύστημα της 
PC. Πράγματι η APC αναστέλλει την επαγόμενη από 
ενδοτοξίνες παραγωγή TNF-α, IL-1β, IL-6 και IL-8 από 
καλλιέργειες μονοκυττάρων/μακροφάγων. η έγχυση 
APC σταματά τη φλεγμονώδη δραστηριότητα και βελ-
τιώνει την λειτουργία των οργάνων και την επιβίωση 
σε πείραμα σήψης με E. coli σε μπαμπουίνους. Είναι 
πιθανό ότι η δράση της APC στη φλεγμονή διαμεσο-
λαβείται από τoν ενδοθηλιακό υποδοχέα της PC19. 

Κλινική εικόνα ΔΕΠ
Οι κλινικές εκδηλώσεις της ΔΕΠ συχνά συγκα-

λύπτονται από το υποκείμενο νόσημα, οπότε κάθε 
κλινική επιδείνωση πρέπει να συνοδεύεται από εργα-
στηριακό έλεγχο για το ενδεχόμενο εγκατάστασης του 
συνδρόμου. η ΔΕΠ εκδηλώνεται ως οξύ σύνδρομο 
ή ως ήπιο, αντιρροπούμενο. Συχνότερο εύρημα 
αποτελούν οι αιμορραγικές εκδηλώσεις με τη μορφή 
πετεχειών, πορφύρας, αιμορραγικών πομφολύγων, 
κυάνωση των άκρων, έως και γάγγραινας. Παρατη-

ρούνται επίσης εκχυμώσεις και εν τω βάθει αιμορραγία 
ιστών. Αιμορραγίες (oozing) σε χειρουργικές τομές 
ή τραύματα, σε σημεία φλεβοκεντήσεων ή αρτηρι-
ακών γραμμών είναι χαρακτηριστικές. Ταυτόχρονες 
αιμορραγικές εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία 
συνηγορούν υπέρ ΔΕΠ.

Οι θρομβωτικές εκδηλώσεις συνήθως δεν είναι 
έκδηλες και εμφανίζονται ως καρδιακή, αναπνευστική, 
νεφρική, ηπατική ανεπάρκεια ή ως διαταραχές από 
το ΚΝΣ (νωθρότητα, σύγχηση, κώμα) ανάλογα με 
την εντόπιση της θρόμβωσης. 

Οι ασθενείς με υποξεία ΔΕΠ έχουν ήπια αιμορραγία 
και διάχυτες μικροθρομβώσεις, με σχεδόν φυσιολογι-
κές εργαστηριακές δοκιμασίες, εκτός της παρουσίας 
προϊόντων αποδομής του ινώδους (FDP)20.

Διάγνωση
η διάγνωση της ΔΕΠ γίνεται με τον συνδυασμό 

των κλινικών ευρημάτων και των εργαστηριακών 
εξετάσεων που δείχνουν την ενεργοποίηση του μη-
χανισμού της πήξης.

Εργαστηριακή διάγνωση ΔΕΠ
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι στους βαριά πά-

σχοντες ασθενείς υπάρχουν και άλλα αίτια εκτός 
από τη ΔΕΠ που εμφανίζουν παθολογικές τιμές των 
εργαστηριακών παραμέτρων της πήξης (πίνακας 2).

Αν και η θρομβοπενία είναι συνήθης σε ασθενείς με 
βαριά σήψη, μπορεί να οφείλεται σε άλλα νοσήματα, 
που συνυπάρχουν μερικές φορές, όπως ΙΤΡ, απλασία 

Πίνακας 2. Παθολογικές τιμές εργαστηριακών παραμέτρων σε ασθενείς με σήψη εξαιτίας ΔΕΠ ή άλλων αιτίων
Εργαστηριακή Τιμές Αίτια εκτός ΔΕΠ Παράμετρος
Αριθμός αιμοπεταλίων Ελαττωμένα σήψη, διαταραχή παραγωγής,
  μαζική αιμορραγία, 
  υπερσπληνισμός,
  αιμοφαγοκυττάρωση,
  ΜΑηΑ, ΙΤΡ, ηΙΤ
Χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ) Παράταση έλλειψη βιταμίνης Κ, ηπατική
  ανεπάρκεια, μαζική αιμορραγία
Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) Παράταση θεραπεία με ηπαρίνη,
  μαζική αιμορραγία
  ηπατική ανεπάρκεια
FDP Αυξημένα χειρουργική επέμβαση, τραύμα,
  λοίμωξη
  Αιμάτωμα
Αναστολείς πρωτεασών Ελάττωση ηπατική ανεπάρκεια,
  τριχοειδική διαφυγή
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μυελού μετά από θεραπεία, θρομβοπενία επαγόμενη 
από ηπαρίνη (ηΙΤ), ή θρομβωτικές μικροαγγειοπάθει-
ες. Είναι απαραίτητο να διαγνωσθούν αυτά τα αίτια 
διότι μπορεί να απαιτηθεί διαφορετική θεραπευτική 
προσέγγιση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να 
βοηθήσουν στη διαφοροδιάγνωση, που όμως δεν 
είναι πάντα εύκολη21.

Για την εργαστηριακή διάγνωση της ΔΕΠ δεν 
υπάρχει παθογνωμονική εργαστηριακή δοκιμασία. 

Ο προσδιορισμός του διαλυτού ινώδους (FS) 
είναι σημαντικός για τη διάγνωση της ΔΕΠ με βάση 
την παθογένεια του συνδρόμου. Σε πολλές κλινικές 
μελέτες η αύξησή του έχει ευαισθησία 90-100% αλλά 
χαμηλή ειδικότητα. Όμως δεν υπάρχει ποσοτική μέ-
θοδος προσδιορισμού του στο πλάσμα22.

Τα προϊόντα αποδομής του ινώδους (FDP) ανιχνεύ-
ονται με ELISA ή με LATEX σε επείγουσα κατάσταση. 
Εμφανίζουν διασταυρούμενη ευαισθησία με τα προ-
ϊόντα αποδομής του ινωδογόνου, οπότε δυνατό να 
δώσουν ψευδώς υψηλές τιμές. Επιπλέον, η ειδικότητά 
τους είναι περιορισμένη, διότι αυξάνουν και σε άλλες 
καταστάσεις, όπως τραύμα, πρόσφατη χειρουργική 
επέμβαση, φλεγμονή, θρομβοεμβολική νόσο. 

Οι δοκιμασίες των D-Dimer, διαχωρίζουν καλύ-
τερα τα προϊόντα αποδομής του ινώδους από του 
ινωδογόνου, είναι αυξημένες σε ΔΕΠ, αλλά όχι παθο-
γνωμονικές αφού αυξάνονται και σε θρομβοεμβολή, 
πρόσφατη χειρουργική επέμβαση ή φλεγμονή23. 

Το κλάσμα F1+2 της προθρομβίνης αποτελεί δείκτη 
ενεργοποίησης της πήξης, που αντικατοπτρίζει την 
εξελισσόμενη διαδικασία της ΔΕΠ και είναι αυξημένο 
σε ασθενείς με το σύνδρομο. Όμως αυτές οι δοκιμασίες 
δεν είναι διαθέσιμες στην καθημερινή πράξη αλλά 
μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια που εστιάζουν 
στην έρευνα της παθογένειας της πήξης στη σήψη24. 

η θρομβοπενία ή η ελάττωση του αριθμού των 
αιμοπεταλίων σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις 
είναι ευαίσθητη αλλά όχι ειδική εξέταση για τη ΔΕΠ. 

η κατανάλωση των παραγόντων της πήξης συ-
νεπάγεται χαμηλά επίπεδά τους στη ΔΕΠ, που αντα-
νακλάται σε παράταση του ΡΤ και του ΑΡΤΤ και 
παρατηρείται σε πάνω από το 95% των ασθενών 
με το σύνδρομο. 

Τα επίπεδα του παράγοντα VIII είναι αυξημένα 
στο πλάσμα στη ΔΕΠ, πιθανά λόγω μαζικής απε-
λευθέρωσης του παράγοντα von Willebrand από το 
ενδοθήλιο, σε συνδυασμό με το ότι ο FVIII αποτελεί 
πρωτεϊνη οξείας φάσης. 

Το ινωδογόνο είναι επίσης πρωτεΐνη οξείας φάσης 
και παρά τη συνεχιζόμενη κατανάλωσή του τα επίπεδά 
του μπορεί να παραμένουν εντός των φυσιολογικών 
ορίων για μεγάλο διάστημα. Σε σειρές ασθενών η 

ευαισθησία των χαμηλών επιπέδων ινωδογόνου για 
τη διάγνωση της ΔΕΠ ήταν μόνο 28%, ενώ υποϊνω-
δογοναιμία διαπιστώθηκε μόνο σε βαριά ΔΕΠ. Οι 
επαναλαμβανόμενες ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
μετρήσεις του ινωδογόνου μπορεί να είναι χρήσιμες 
διαγνωστικά. 

Τα επίπεδα στο πλάσμα των φυσικών ανασταλτών 
της πήξης όπως η αντιθρομβίνη και η πρωτεϊνη C 
είναι καλοί δείκτες της συνεχιζόμενης ενεργοποίησης 
της πήξης. Τα επίπεδα της ΑΤΙΙΙ στο πλάσμα είναι 
σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για την επιβί-
ωση ασθενών με σήψη και ΔΕΠ. Τα επίπεδα της PC 
επίσης καταδεικνύουν τη βαρύτητα της ΔΕΠ25.

Διαγνωστική προσέγγιση στην κλινική πράξη 
Για την διάγνωση της έκδηλης ΔΕΠ η ομάδα εργα-

σίας για τη ΔΕΠ της International Society on Throm-
bosis and Hemostasis (ISTH) έχει προτείνει σύστημα 
βαθμονόμησης (scoring system) που χρησιμοποιεί 
απλές εργαστηριακές εξετάσεις (αριθμό αιμοπεταλίων, 
χρόνο προθρομβίνης, D-dimer, ινωδογόνο) (πίνακας 3)

Αν το σύνολο της βαθμολογίας είναι πάνω από 
πέντε είναι συμβατό με ΔΕΠ, ενώ μικρότερο από 
πέντε είναι ενδεικτικό αλλά όχι επιβεβαιωτικό για μη 
έκδηλη ΔΕΠ26.

Για την μη έκδηλη ΔΕΠ έχουν προταθεί άλλα 
συστήματα βαθμολόγησης που δεν έχουν ακόμα 
αξιολογηθεί.

Σε μία πρόσφατη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το INR, 
αντί του χρόνου προθρομβίνης27.

Προοπτικές μελέτες έδειξαν ότι η ευαισθησία του 
scoring system της ΔΕΠ είναι 93% και η ειδικότητα 

Πίνακας 3. Διαγνωστικός αλγόριθμος για τη διάγνωση της ΔΕΠ
  1. Παρουσία υποκείμενης νόσου που σχετίζεται με ανά-

πτυξη ΔΕΠ
  (όχι=0, ναι=2)
 2. Score των αποτελεσμάτων των βασικών παραμέτρων 

αιμόστασης
• Αριθμός αιμοπεταλίων (>100=0, <100=1, <50=2)
• Επίπεδα D-dimer, FDP (όχι αύξηση=0, ήπια αύξηση=2, 

μεγάλη αύξηση=3)
• Παράταση ΡΤ (<3 sec=0, >3 και <6sec=1, >6sec=2)
• Επίπεδα ινωδογόνου (>1.0 g/L=0, <1.0 g/L=1)

 3. υπολογισμός score
 4. Αν > 5: συμβατό με ΔΕΠ, επανάληψη του αλγόριθμου 

καθημερινά
  Αν < 5: ενδεικτικό (όχι επιβεβαιωτικό) μη έκδηλης ΔΕΠ, 

επανάληψη του αλγόριθμου μετά 1-2 μέρες
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98%. Μελέτες σε σειρές ασθενών με οντότητες που 
προκαλούν ΔΕΠ (ογκολογικοί ασθενείς ή με μαιευτικές 
επιπλοκές) έχουν παρόμοια αποτελέσματα. η βαρύτη-
τα της ΔΕΠ σύμφωνα με το σύστημα ISTH συνδέεται 
με τη θνησιμότητα στους σηπτικούς ασθενείς.

Θεραπευτική προσέγγιση της ΔΕΠ
Ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ 

είναι η θεραπεία του υποκείμενου νοσήματος. 
Σε ορισμένες καταστάσεις η άρση του υποκείμε-

νου αιτίου έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρηση των 
εκδηλώσεων της ΔΕΠ (χορήγηση αντιβιοτικών και 
ή/ χειρουργική παροχέτευση σε ασθενείς με σήψη, 
διενέργεια τοκετού σε μαιευτικής αιτιολογίας ΔΕΠ).

Σε άλλες περιπτώσεις αντίθετα, παρά τους εν-
δεδειγμένους θεραπευτικούς χειρισμούς η ΔΕΠ δεν 
λύεται (ασθενείς με σήψη/SIRS), οπότε απαιτείται 
επιπρόσθετα υποστηρικτική αγωγή που στοχεύει τις 
διαταραχές του αιμοστατικού μηχανισμού28.

Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (FFP)  
και αιμοπετάλια (ΑΜΠ)

Τα χαμηλά επίπεδα παραγόντων πήξης και αι-
μοπεταλίων αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας. η 
χορήγησή τους όμως δεν πρέπει να γίνεται αποκλει-
στικά βάσει των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, 
αλλά συνιστάται σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία, ή 
που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση ή έχουν 
αυξημένο κίνδυνο αιμαρραγικών επιπλοκών28.

η κλινική εικόνα του ασθενούς καθορίζει το όριο 
της τιμής των αιμοπεταλίων, για τη μετάγγισή τους. 
Αιμοπετάλια χορηγούνται επί αιμορραγίας σε τι-
μές ΑΜΠ<50x109/l ή επί σοβαρής θρομβοπενίας 
ΑΜΠ<10-20 x109/l χωρίς αιμορραγία, σύμφωνα με 
τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με θρομβοπενία 
μετά χημειοθεραπεία.

Συχνά είναι απαραίτητη η χορήγηση μεγάλων 
ποσοτήτων FFP για τη διόρθωση των διαταραχών 
της πήξης. 

Προθρομβινικό σύμπλεγμα (PCC) δυνατό να δοθεί 
σε ασθενείς στους οποίους αντενδείκνυται η υπερφόρ-
τωση με μεγάλο όγκο FFP, μειονέκτημα όμως αποτελεί 
ότι στο PCC δεν περιέχονται παράγοντες όπως ο FV.

Συμπυκνωμένο ινωδογόνο ή κρυοκαθίζημα χρησι-
μοποιείται σε ενεργό αιμορραγία με εμμένουσα βαριά 
υποϊνωδογοναιμία παρά την υποκατάσταση με FFP.

Αντιπηκτικά

Σύμφωνα με την αντίληψη ότι η ΔΕΠ χαρακτηρί-

ζεται από ενεργοποίηση της πήξης, αποτελεί λογική 
προσέγγιση η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής.

Όμως η χρήση αντιπηκτικών παραμένει αμφιλε-
γόμενη.

Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση ηπα-
ρίνης μπορεί να αναστείλει μερικώς την ενεργοποίηση 
της πήξης στη ΔΕΠ.

Εν τούτοις δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να 
αποδεικνύουν ευεργετική δράση της ηπαρίνης στην 
έκβαση ασθενών με ΔΕΠ. Επίσης αμφισβητείται πόσο 
είναι ασφαλές να δοθεί σε αρρώστους επιρρεπείς να 
αιμορραγήσουν.

θεραπευτικές δόσεις ηπαρίνης ενδείκνυνται σε 
ορισμένες περιπτώσεις ΔΕΠ όπως σε μεταστατικό 
καρκίνο, κεραυνοβόλο πορφύρα και αορτικό ανεύ-
ρυσμα (πριν την εκτομή) και σε θρομβοεμβολικές 
επιπλοκές όπως αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση.

Οι τρέχουσες οδηγίες συστήνουν χορήγηση προ-
φυλακτικών δόσεων μη κλασματοποιημένης ηπαρί-
νης ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH) 
σε βαριά πάσχοντες που δεν αιμορραγούν για την 
πρόληψη της θρομβοεμβολικής νόσου.

Μία μεγάλη μελέτη σε ασθενείς με βαριά σήψη 
κατέδειξε μικρό όφελος της χαμηλής δόσης ηπαρίνης 
στη θνησιμότητα με την 28η ημέρα παρακολούθησης29.

θεωρητικά για την αντιμετώπιση της ΔΕΠ, πλέον 
λογική είναι η χρήση αντιπηκτικών παραγόντων που 
δρουν έναντι της οδού του TF, όπως ο r-TFΡI, η 
ανασυνδυασμένη διαλυτή θρομβομοντουλίνη (r-TM) 
και ο ανασυνδυασμένος παράγων NAPc2 (ειδικός 
ανασταλτής του συμπλέγματος TF/FVIIa και FXa). 

Ενώ σε μελέτες φάσης ΙΙ, η χορήγηση του r-TFΡI 
σε ασθενείς με σήψη, είχε ενθαρρυντικά αποτελέ-
σματα, οι μελέτες φάσης ΙΙΙ δεν έδειξαν όφελος στην 
συνολική επιβίωση όταν ο r-TFI δόθηκε σε σήψη ή 
βαριά πνευμονία και πολυοργανική ανεπάρκεια. 

η r-TM συνδέεται με τη θρομβίνη, σχηματίζοντας 
ένα σύμπλεγμα που αδρανοποιεί την δραστηριότητα 
της θρομβίνης και ενεργοποεί την πρωτεΐνη C, καθι-
στώντας τη δυνητικά ένα φάρμακο για τη ΔΕΠ. Σε μία 
φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή κλινική μελέτη, 
η χορήγηση r-TM σε ΔΕΠ είχε καλύτερα αποτελέσματα 
στις αιμορραγικές εκδηλώσεις και στις παραμέτρους 
της πήξης από την ηπαρίνη. Οι τρέχουσες μελέτες με 
την r-TM, εστιάζουν στη ΔΕΠ, στην ανεπάρκεια των 
οργάνων και στα ποσοστά θνησιμότητας.

Υποκατάσταση με φυσικούς ανασταλτές της πήξης

η αποκατάσταση των επιπέδων των φυσικών 
ανασταλτών της πήξης στη ΔΕΠ αποτελεί λογική 
προσέγγιση. 
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Αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ΑΤΙΙΙ)

η υποκατάσταση με ΑΤΙΙΙ στις περισσότερες με-
λέτες βελτίωσε τις εργαστηριακές παραμέτρους αλλά 
δεν κατέδειξε στατιστικά σημαντική ελάττωση της 
θνησιμότητας. 

Μεταξύ των ετών 1997-2000 πραγματοποιήθηκε 
ελεγχόμενη διπλή-τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ σε ασθενείς 
με σοβαρού βαθμού σήψη. Στη μελέτη αυτή δεν δια-
πιστώθηκε μείωση της θνησιμότητας σε ασθενείς που 
έλαβαν ΑΤΙΙΙ, αλλά σημειώθηκε αύξηση του κινδύνου 
αιμορραγίας κατά 1,5 φορά με τη χρήση της ΑΤΙΙΙ. 
Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η ευεργετική επίδραση 
της ΑΤΙΙΙ στην ομάδα που δεν έπαιρνε συγχρόνως 
ηπαρίνη, αυτό όμως απαιτεί περαιτέρω προοπτική 
αξιολόγηση30.

Ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC)

Μία τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, χορήγησης 
ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ενεργοποιημένης 
πρωτεϊνης C (APC), σε ασθενείς με βαριά σήψη, 
διεκόπη πρόωρα λόγω της αποτελεσματικότητας του 
φαρμάκου στη μείωση της θνητότητας31. 

Μια μετα-ανάλυση της βιβλιογραφίας συμπεραίνει 
ότι η χορήγηση APC ακόμη και σε ασθενείς με σοβαρή 
νόσο, δεν έχει ισχυρή ένδειξη. 

Πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με βαριά σήψη και 
σηπτικό shock, σταμάτησε πρόωρα, λόγω έλλειψης 
σημαντικής ωφέλειας από τη χορήγηση APC32.

Ακολούθως, η εταιρία παραγωγής της APC απο-
φάσισε την απόσυρση του φαρμάκου από την αγορά, 
με αποτέλεσμα μία αναθεώρηση των τρεχουσών 
οδηγιών για τη θεραπεία της ΔΕΠ33.

υπήρξαν κάποιες μικρότερες μελέτες για την απο-
τελεσματικότητα της μη ενεργοποιημένης πρωτεΐνης 
C (ζυμογόνο), σε ασθενείς με ΔΕΠ. Όμως τα αποτελέ-
σματα αυτών των μελετών είναι αμφίβολα και η χρήση 
αυτού του παράγοντα χρήζει περαιτέρω αξιολόγηση. 

Αντιινωδολυτικοί παράγοντες

η χρήση αντιινωδολυτικών παραγόντων δεν συστή-
νεται στην αιμορραγία σε ΔΕΠ. Εξαίρεση αποτελούν 
οι περιπτώσεις όπου κλινικά επικρατεί αυξημένη 
ινωδόλυση (διαταραχές πήξης στην οξεία προμυε-
λοκυτταρική λευχαιμία – AML M3 - ή σε μεταστατικό 
καρκίνο προστάτου).

Μία μελέτη έδειξε ευεργετική δράση των αντιινω-
δολυτικών στην AML-M3. Αντίθετα σε μία πρόσφατη 
μελέτη η χορήγηση τρανεξαμικού οξέος στην AML-M3 
δεν έδειξε μείωση των αιμορραγικών συμβαμάτων. 
Επιπλέον η συγχορήγηση ATRA και τρανεξαμικού 

οξέος συνεπάγονταν εκδήλωση σοβαρών θρομβώ-
σεων. Έτσι, τα φάρμακα αυτά σπάνια έχουν θέση 
στην θεραπεία της AML-M334.

Μια πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε ότι 
η χορήγηση τρανεξαμικού οξέος μείωσε σημαντικά 
τη θνησιμότητα σε ασθενείς με τραύμα35.
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