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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρία συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια βελτιστοποίησης της διάχυσης έγκυρης 
και επικαιροποιημένης επιστημονικής γνώσης, ενάντια στους χαλεπούς καιρούς για τη χώρα. Ο συλλογικός αυτός 
τόμος περιλαμβάνει τα κείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος του 25ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου. 

Τα θέματα, οι συγγραφείς και οι κριτές επιλέχθηκαν κατόπιν κοινής συνεννόησης της Επιστημονικής Επιτρο-
πής του συνεδρίου και των Διοικουσών Επιτροπών των αντίστοιχων Επιστημονικών Τμημάτων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εγκυρότητα χωρίς να περιορισθεί ο πλουραλισμός των επιστημονικών απόψεων. Απευθυνόμενος 
ιδιαίτερα στους νέους συναδέλφους ευελπιστώ πως ο παρών τόμος θα συμβάλλει στη γόνιμη ζύμωση επιστημο-
νικών ιδεών και προσεγγίσεων στο συναρπαστικό πεδίο της Αιματολογίας. 

Από τη θέση του υπευθύνου σύνταξης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συ-
νετέλεσαν στην ολοκλήρωση αυτού του τεύχους, καθώς και την κ. Νάσια Τσούγια για τη διαρκή και ουσιαστική 
συνεισφορά της.

 Ιωάννης Κοτσιανίδης
 Υπεύθυνος Σύνταξης
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Η μοριακή παθογένεια των ΜΔΣ και ο ρόλος της  

στην καθημερινή κλινική πρακτική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 

(ΜΔΣ) υψηλού κινδύνου, όπως αυτός ορίζεται από 
τα διαθέσιμα προγνωστικά συστήματα, αποτελούν 
μια ομάδα ιδιαίτερα δυσμενούς πρόγνωσης, καθώς η 
επιβίωσή τους πριν την χρήση των απομεθυλιωτικών 
παραγόντων (ΑΜΠ) ήταν κατά κανόνα μικρότερη του 
έτους1. Η εισαγωγή των νουκλεοσιδικών αναλόγων 
αζακυτιδίνης και ντεσιταμπίνης στην κλινική πράξη 
μεταμόρφωσε ριζικά την θεραπευτική προσέγγιση των 
παραπάνω ασθενών. Ειδικότερα η αζακυτιδίνη έχει 
επανειλημμένα καταδείξει σημαντική επιμήκυνση της 
συνολικής επιβίωσης τόσο σε τυχαιοποιημένες ελεγ-
χόμενες μελέτες2, όσο και σε δεδομένα πραγματικής 
καθημερινής ιατρικής πρακτικής3,4. Ωστόσο, αν και η 
διάρκεια ύφεσης με τους ΑΜΠ μπορεί να ξεπεράσει 
τα 3 έτη, όλοι οι ασθενείς τελικά θα υποτροπιάσουν 
σε άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα (δευτερογενής αντί-
σταση στους ΑΜΠ), ενώ περίπου το 40% θα αποτύχει 
εξαρχής στη θεραπεία (πρωτογενής αντίσταση) και 
το 10% θα εμφανίσει βαριά τοξικότητα, απαγορευτική 
για τη συνέχιση της θεραπείας5. Τόσο στην περίπτω-
ση της πρωτογενούς, όσο και της δευτερογενούς 
αντίστασης στους ΑΜΠ η έκβαση των ασθενών είναι 
εξαιρετικά πτωχή. Προς το παρόν μόνο η αλλογενής 
μεταμόσχευση μπορεί να διασώσει λιγοστούς, επιλεγ-
μένους ασθενείς, ενώ για τη συντριπτική πλειοψηφία 
η διάμεση επιβίωση μετά την αποτυχία των ΑΜΠ δεν 
ξεπερνά τους 6 μήνες6. Η δραματική αυτή έκβαση 
δεν προκαλεί έκπληξη, αντιθέτως αντανακλά την 
ατελή κατανόηση τόσο του ακριβούς τρόπου δράσης 
των ΑΜΠ, όσο και των μηχανισμών αντίστασης σε 

αυτούς. Η διαλεύκανση των παραπάνω μοριακών 
διεργασιών και η εμβάθυνση στην παθοβιολογία του 
επιγενετικού ελέγχου της λευχαιμιογένεσης θα απο-
τελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων 
είτε συγχορηγούμενων στην πρώτη γραμμή με τους 
ΑΜΠ, είτε ως θεραπεία υποτροπής.

Μηχανισμοί δράσης των ΑΜΠ
Κυτταρικό επίπεδο δράσης

Είναι πράγματι παράδοξο το γεγονός πως πα-
ραμένει ακόμα άγνωστο σε ποιόν ή ποιούς τύπους 
κυττάρων δρουν οι ΑΜΠ. Αν και εύλογα εικάζεται πως 
τα προγονικά και κυρίως τα στελεχιαία κύτταρα είναι οι 
στόχοι των ΑΜΠ, πληθώρα δεδομένων συνιστά πως 
και τα λεμφοκύτταρα και πιθανώς και άλλα κύτταρα 
του ανοσοποιητικού συστήματος επηρεάζονται άμεσα 
από τους ΑΜΠ7,8. Όντως, η πλειοτροπική δράση της 
αζακυτιδίνης και, τουλάχιστον θεωρητικά, η ενσω-
μάτωση της στο γενετικό υλικό κάθε κυττάρου που 
βρίσκεται σε φάση σύνθεσης του DNA (S-phase) 
οδηγούν στο συμπέρασμα πως τα κύτταρα-στόχος 
των ΑΜΠ δεν περιορίζονται μόνο στο διαμέρισμα των 
προγονικών κυττάρων, αλλά φαίνεται πως περιλαμβά-
νουν ακόμη και εξωαιμοποιητικούς ιστούς7. Αξίζει να 
σημειωθεί πρόσφατη εργασία που καταδεικνύει πως 
τα λευχαιμικά στελεχιαία κύτταρα (ΛΣΚ) εμφανίζουν 
διαφορετική ευαισθησία στην αζακυτιδίνη σε κάθε 
ασθενή, ενώ ακόμα και σε περιπτώσεις πλήρους 
ύφεσης δεν εξαλείφονται ποτέ, γεγονός που ίσως 
αιτιολογεί την αναπόφευκτη υποτροπή της νόσου 
κατά τη θεραπεία με ΑΜΠ9.
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Ι. Κοτσιανίδης και συν.

Μοριακός μηχανισμός δράσης

Οι ΑΜΠ είναι έμμεσοι αναστολείς της DNA με-
θυλτρασνφεράσης 1 (DNMT1), η οποία καταλύει 
τη μεταφορά μιας μεθυλομάδας στην κυτοσίνη. Η 
DNMT1 θεωρείται η κύρια μεθυλτρανσφεράση των 
κυττάρων καθώς συντηρεί τα πρότυπα μεθυλίωσης 
κατά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και διαίρεση10. 
Μέσω της απομεθυλιωτικής δράσης τους οι ΑΜΠ 
ενεργοποιούν τη μεταγραφή μιας πλειάδας μορίων 
με αντινεοπλασματική δράση που ενέχονται στην 
επιδιόρθωση του DNA, κυτταρική σηματοδότηση, 
καταστολή του όγκου, κ.τ.λ10. Ωστόσο μέχρι σήμερα 
καμία μελέτη δε μπόρεσε να συσχετίσει την κλινική 
απόκριση στους ΑΜΠ με συγκεκριμένες μεταβολές 
στα πρότυπα μεθυλίωσης ή/και του προφίλ γονιδιακής 
έκφρασης11,12. Οι αιτίες του παραπάνω φαινόμενου 
είναι ποικίλες και εκτός από αμιγώς τεχνικούς λόγους 
(μέθοδοι, δυσχέρεια διάκρισης της μεθυλίωσης από 
την υδροξυμεθυλίωση, ετερογένεια κυτταρικών υπό-
τυπων που μελετήθηκαν, κ.α.), πιθανώς οφείλονται 
και σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης των ΑΜΠ10,12. 

Φαρμακοκινητική των ΑΜΠ

Η ενδοκυττάρια μεταφορά της αζακυτιδίνης και 
της ντεσιταμπίνης πραγματοποιείται μέσω ειδικών 
νουκλεοσιδικών μεταφορέων (Nucleoside transporters, 
NT). υπάρχουν δύο κύριες ομάδες των ΝΤ, η SLC28 
οικογένεια των μεταφορέων διαβάθμισης συγκεντρώ-
σεων (concentrative nucleoside transporters, CNT) και 
η SLC29 οικογένεια των μεταφορέων εξισορρόπησης 
συγκεντρώσεων (energy-independent, equilibrative 
nucleoside transporters, ΕΝΤ). Τόσο οι CNT, όσο 
και οι ENT αποτελούν τους διαμεσολαβητές για την 
μεταφορά των υδρόφιλων ΝΑ, διαμέσου της κυτταρι-
κής μεμβράνης13. Μετά την είσοδό τους στο κύτταρο 
ως προφάρμακα οι ΑΜΠ πρέπει να μεταβολιστούν 
ώστε να μετατραπούν στο ενεργό νουκλεοτίδιο που 
αναστέλει την DNA μεθυλίωση, την τριφωσφορι-
κή 5-αζα-2’-δεοξυκυτιδίνη (5-aza-2’-deoxycytidine-
5’-triphosphate, 5-aza-dCTP). Το πρώτο βήμα του 
μεταβολικού καταρράκτη είναι η φωσφορυλίωση 
του νουκλεοσιδίου σε μονοφωσφορικό νουκλεοτίδιο 
(5-aza-CMP ή 5-aza-dCMP) από το ένζυμο κινάση 
της ουριδίνης-κυτιδίνης (Uridine-Cytidine Kinase, 
UCK), ή την κινάση της δεοξυκυτιδίνης (deoxycytidine 
kinase, dCK) για την αζακυτιδίνη και την ντεσιταμπίνη, 
αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η μονοφωσφορική κινάση 
κυτιδίνης (Uridine-Cytidine Monophosphate Kinase, 
UMP/CMPK) καταλύει την φωσφορυλίωση του 5-aza-
CMP/5-aza-dCMP στο διφωσφορικό 5-aza-CDP/5-

aza-dCDP, ενώ για το 5-aza-CDP που προέρχεται 
από την αζακυτιδίνη απαιτείται ένα επιπλέον βήμα, 
κατά το οποίο το ένζυμο ριβονουκλεοτιδική αναγω-
γάση (Ribonucleotide Reductase, RR) μετατρέπει το 
10-20% της 5-aza-CDP στο δεοξυριβονουκλεοτιδικό 
ανάλογό της, 5-aza-dCDP. Στο τελευταίο βήμα του 
μεταβολισμού, η διφωσφορική κινάση νουκλεοσιδίων 
(Nucleoside Diphosphate Kinase, NDPK) φωσφο-
ρυλιώνει την 5-aza-dCDP στο τριφωσφορικό 5-aza-
dCTP, το οποίο, πλέον, μπορεί να ενσωματωθεί στο 
νεοσυντιθέμενο DNA, να αναστείλει τη DNMT1 και να 
οδηγήσει σε υπομεθυλίωση του DNA14,15. Η περίσσεια 
των ΑΜΠ μεταβολίζεται σε ουρακίλη από το ένζυμο 
απαμινάση της κυτοσίνης (cytosine deaminase, CDA) 
και αποβάλλεται από τους νεφρούς.

Τα παραπάνω ένζυμα συμμετέχουν στην φυσιολο-
γική μεταφορά και τον μεταβολισμό των νουκλεοτιδίων, 
που είναι απαραίτητα για την λειτουργία των κυττάρων 
και η έκφρασή τους εκτείνεται σε πληθώρα κυτταρι-
κών τύπων, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων 
του αίματος και του μυελού των οστών. Η έκφραση 
των μεταφορέων CNT (CNT1, CNT3) προσδίδει 
αυξημένη ευαισθησία στην αζακυτιδίνη, όπως έδει-
ξαν in vitro πειράματα σε κυτταρικές σειρές16, ενώ ο 
ENT1 φαίνεται πως αποτελεί τον κυρίαρχο μεταφορέα 
νουκλεοσιδικών αναλόγων σε λευχαιμικές κυτταρικές 
σειρές και σε δείγματα ασθενών με Οξεία Μυελογενή 
Λευχαιμία (ΟΜΛ)17. Επιπρόσθετα, in vitro πειράματα 
σε κύτταρα HeLa ανέδειξαν την σημασία της κινάσης 
UMP/CMPK στην ευαισθησία των κυττάρων αυτών σε 
διάφορα χημειοθεραπευτικά νουκλεοσιδικά ανάλογα, 
όπως η τζεμσιταμπίνη18.

Κλινική σκοπιά: μοτίβα αντίστασης στους ΑΜΠ
Τρία κλινικά σενάρια παρατηρούνται σχετικά με 

την ανάπτυξη αντίστασης στους ΑΜΠ και ειδικότερα 
με την αζακυτιδίνη19. Στο πρώτο, που είναι και το 
συχνότερο η αρχική απόκριση χάνεται σταδιακά μέσα 
σε 3-4 κύκλους με προοδευτική ανάπτυξη κυτταρο-
πενιών, λόγω των οποίων η αζακυτιδίνη διακόπτεται. 
Το μοτίβο αυτό μπορεί να παρατηρηθεί εξαρχής σε 
ικανό ποσοστό ασθενών, οι οποίοι παρά τη μείωση 
του κλώνου εμφανίζουν σοβαρές κυτταροπενίες που 
καθιστούν τελικά αδύνατη τη συνέχιση της αγωγής με 
ΑΜΠ. Ο μυελός αρχικά εμφανίζεται υποκυτταρικός 
χωρίς όμως αυξημένους βλάστες, μετά όμως από ένα 
διάμεσο διάστημα περίπου 4 μηνών χωρίς χορήγηση 
αζακυτιδίνης η νόσος εξελίσσεται σε οξεία λευχαιμία. 
Στο δεύτερο σενάριο η απόκριση χάνεται απότομα, οι 
βλάστες αυξάνονται ταχέως και η νόσος εκτρέπεται 
σύντομα σε οξεία λευχαιμία. Αξίζει να σημειωθεί πως 
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και στα δύο παραπάνω σενάρια, η αρχική απόκριση 
στη θεραπεία δεν επηρεάζει την επιβίωση μετά την 
αποτυχία των ΑΜΠ. Το τρίτο σενάριο αφορά την 
πρωτογενή αντίσταση, δηλαδή την εξαρχής αποτυχία 
των ΑΜΠ να ελέγξουν το νεοπλασματικό κλώνο και 
να επιφέρουν κάποιου είδους αιματολογική απόκριση 
ή σταθεροποίηση της νόσου.

Πιθανοί μηχανισμοί αντίστασης στους ΑΜΠ
Μεθυλίωση και μεταλλάξεις στους επιγενετικούς 
τροποποιητές

Η μεθυλίωση του DNA είναι μια εξαιρετικά πολύ-
πλοκη διαδικασία η οποία αλληλεπιδρά με τις ιστο-
νικές τροποποιήσεις αλλά και τα μη κωδικοποιητικά 
RNA. Επιπλέον, το γεγονός πως η συντήρηση των 
προτύπων μεθυλίωσης από την DNMT1 φθάνει σε 
ποσοστό αποτυχίας 4% με αποτέλεσμα την πιθανή 
μεταβολή του φαινότυπου των θυγατρικών κυττάρων 
από γενεά σε γενεά10, υποδεικνύει πως η μονοθερα-
πεία με ΑΜΠ, ακόμη και αν αναστείλει πλήρως την 
DNMT1, δε δύναται να ελέγξει ολοκληρωτικά τον 
εκτικά πολλαπλασιαζόμενα κλώνο.

Σημαντικό ρόλο στην παθογένεση των ΜΔΣ φαί-
νεται πως κατέχουν οι μεταλλάξεις των γονιδίων των 
επιγενετικών τροποποιητών TET2 και DNMT3α11. To 
TET2 είναι το πρώτο ένζυμο με απομεθυλιωτική δράση 
που ανακαλύφθηκε. Απενεργοποιητικές μεταλλάξεις 
του ΤΕΤ2 οδηγούν σε υπερμεθυλίωση και είναι συχνές 
στα όψιμα ΜΔΣ, ενώ απαντώνται σχεδόν στις μισές 
περιπτώσεις χρόνιας μυελομονοκυτταρικής λευχαι-
μίας (χΜΜΛ). Η DNA μεθυλτρασφεράση DNMT3α 
είναι υπεύθυνη για τη de novo μεθυλίωση του DNA 
και εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα στελεχιαία 
κύτταρα. Παρότι οι απενεργοποιητικές μεταλλάξεις 
της DNMT3α φαίνεται πως σχετίζονται με υπομεθυ-
λίωση, οι ποντικοί με εξουδετερωμένο το γονίδιο της 
DNMT3α εμφανίζουν έκπτυξη των στελεχιαίων κυτ-
τάρων, αναστολή διαφοροποίησης και εικόνα χΜΜΛ. 
Τόσο οι μεταλλάξεις του ΤΕΤ2, όσο και της DNMT3α 
έχουν συνδεθεί με καλύτερη απόκριση στους ΑΜΠ11,12, 
υποδεικνύοντας την αμφίδρομη σύνδεση των ΑΜΠ 
με τους επιγενετικούς ρυθμιστές και ενθαρρύνοντας 
την περαιτέρω διερεύνηση του ακριβούς ρόλου των 
επιγενετικών τροποποιητών στη διεργασία της DNA 
μεθυλίωσης. 

Διαταραχές άλλων οδών

Σποραδικές αναφορές στη βιβλιογραφία συνδέουν 
την απόκριση στους ΑΜΠ με μόρια που ενέχονται 

στην απόπτωση20, κυτταρικό κύκλο21, σηματοδό-
τηση22,23 και ανοσολογική απόκριση24 καθώς και με 
τα μη κωδικοποιούμενα RNA25. Αν και καμία από 
τις παραπάνω μελέτες δεν έχει σχεδιαστεί για τη 
lege artis διερεύνηση προβλεπτικών βιοδεικτών, η 
πολυσχιδής δράση των ΑΜΠ καθρεπτίζεται στην 
ετερογένεια των ενεχόμενων οδών και καταδεικνύει 
τις ευρείες δυνατότητες θεραπευτικής στόχευσης και 
αποκατάστασης της αντίστασης στους ΑΜΠ.

Διαταραχές των μορίων που ενέχονται στον μετα-
βολισμό και τη φαρμακοκινητική των ΑΜΠ

Διάφοροι μηχανισμοί φαρμακολογικής αντίστα-
σης έχουν προταθεί για τους ΑΜΠ. Παρά όμως την 
πληθώρα των in vitro δεδομένων, ορισμένα από τα 
οποία προαναφέρθηκαν, έως σήμερα λιγοστά άρθρα 
στη βιβλιογραφία επιχείρησαν να διερευνήσουν τη 
συμμετοχή των εν λόγω μορίων στην αντίσταση 
στους υΜΠ μέσω μετάφρασης των συσχετίσεών 
τους με κλινικά δεδομένα ασθενών. Καταβολίζοντας 
τους ΑΜΠ το ένζυμο CDA ρυθμίζει το χρόνο εξωκυτ-
τάριας ημίσειας ζωής τους στο πλάσμα. Δύο μελέτες 
αναφέρουν πως η υψηλή δραστηριότητα της CDA 
σχετίζεται αρνητικά με την απόκριση και έκβαση 
των ασθενών υπό αγωγή με ΑΜΠ26,27, ενώ σε άλλη 
εργασία οι μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί A92G, 
C451T και -897C>A στον εκκινητή της CDA, που 
θεωρητικά ελαττώνουν τη δραστικότητα της CDA, 
δεν εμφάνισαν ουδεμία συσχέτιση με τις παραπάνω 
κλινικές παραμέτρους28. Επιπλέον, σύμφωνα με δύο 
πρόσφατες μελέτες26,29 η UCK1 φαίνεται να συσχετί-
ζεται με την έκβαση των υψηλού κινδύνου ΜΔΣ μετά 
από θεραπεία με αζακυτιδίνη, με τους ασθενείς που 
έχουν αυξημένη UCK1 να εμφανίζουν μεγαλύτερη 
συνολική επιβίωση, ενώ τα υψηλά επίπεδα έκφρα-
σης της dCK εμφανίζουν τάση συσχέτισης με υψηλά 
ποσοστά απόκρισης στη ντεσιταμπίνη. Αντιθέτως, οι 
μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί 677TT or 1298CC 
του ενζύμου μεθολεντετραϋδροφυλλική ρεδουκτάση 
(MTHFR), που ενέχεται στον κύκλο μεθυλίωσης του 
DNA επάγοντας υπομεθυλίωση, δεν συσχετίσθηκαν 
με την απόκριση των ασθενών στην αζακυτιδίνη12. 
Ωστόσο, οι πιο πάνω μελέτες εξέτασαν την έκφραση 
του mRNA και τη μεθυλίωση των εν λόγω μορίων 
σε στιβάδα μονοπύρηνων κυττάρων μυελού ή περι-
φερικού αίματος, γεγονός που καθιστά μη αντιπρο-
σωπευτικά τα αποτελέσματά τους, καθώς το κλινικό 
αποτέλεσμα που επιφέρουν οι ΑΜΠ φαίνεται πως 
οφείλεται πρωτίστως στη δράση τους στο διαμέρι-
σμα των κλωνικών προγονικών κυττάρων, και, ίσως 
αποκλειστικά σε υποπληθυσμούς των τελευταίων9. 
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Ι. Κοτσιανίδης και συν.

Επιπρόσθετα, οι κοόρτες ασθενών ήταν σχετικά 
μικρές, η ποσοτικοποίηση των παραπάνω μορίων 
γινόταν κατά τη διάγνωση μόνο ή και την υποτροπή 
της νόσου, χάνοντας έτσι σημαντικές πληροφορίες 
κατά την εκτίμηση της ύφεσης στους ΑΜΠ, που γίνε-
ται συνήθως στους 4-6 μήνες. Ανεξάρτητα όμως με 
το σωστό ή όχι σχεδιασμό των τρεχόντων μελετών, 
η παραμονή σημαντικής υπομεθυλίωσης παρά την 
υποτροπή της νόσου υποδηλώνει μη φαρμακολογι-
κούς μηχανισμούς τουλάχιστον στην περίπτωση της 
δευτερογενούς αντίστασης11.

Αντιμετώπιση της αποτυχίας στους ΑΜΠ
Σκέψεις βάσει κλινικών παρατηρήσεων και της 
φαρμακολογίας των ΑΜΠ

Τα τρέχοντα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η δράση 
των ΑΜΠ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ενδο-
κυττάρια επίπεδα τους και το ποσοστό των κυττάρων 
που είναι σε S-φάση. Έτσι, κάθε θεραπευτικός κύκλος 
επιδρά σε συγκεκριμένο κλάσμα κυττάρων στην 
S-φάση αναλόγως του χρονικού διαστήματος που 
τα ενδοκυττάρια επίπεδα των ΑΜΠ είναι ικανά να 
αναστείλουν τη δράση της DNMT1. Βάσει αυτής της 
παραδοχής, οι διατομικές διακυμάνσεις στον ρυθμό 
πολλαπλασιασμού των βλαστών και το μεταβολισμό 
των ΑΜΠ, συνιστούν την εξατομίκευση του σχήματος 
χορήγησης των τελευταίων. Μια δεύτερη παρατήρη-
ση είναι πως για την επίτευξη πλήρους ύφεσης δεν 
απαιτείται η εξάλειψη του κλώνου, καθώς ακόμη και η 
απλή σταθεροποίηση του κακοήθους κλώνου, χωρίς 
αιματολογική απόκριση, επιφέρει σημαντική βελτίωση 
στην επιβίωση2. Άρα, σε συνδυασμό με την αναγκαι-
ότητα συντήρησης της φυσιολογικής υπολειμματικής 
αιμοποίησης για την αποφυγή μυελοτοξικότητας, έχει 
δοκιμασθεί η επιμήκυνση της χορήγησης των ΑΜΠ 
σε μικρότερες δόσεις, επιτυγχάνοντας, τουλάχιστον 
θεωρητικά, τη στόχευση μεγαλύτερου ποσοστού 
κυττάρων που βρίσκονται στην S-φάση λόγω της 
εντατικότερης έκθεσης των ασθενών στους ΑΜΠ19. 
Όσον αφορά τη δευτερογενή αντίσταση στους ΑΜΠ, 
οι ασθενείς που εμφανίζουν σταδιακή απώλεια της 
απόκρισης με προοδευτικές κυτταροπενίες ίσως 
μπορούν να υποστηριχθούν με χρήση αυξητικών 
παραγόντων και αναλόγων θρομβοποιητίνης ούτως 
ώστε να αποφευχθεί η διακοπή των ΑΜΠ. Αντιθέτως 
στους ασθενείς που παρουσιάζουν ταχεία εκτροπή 
σε λευχαιμία η εντατικοποίηση του προγράμματος 
χορήγησης των ΑΜΠ, ίσως μπορέσει να αναστείλει 
την εξέλιξη της νόσου19.

Κλινικές δοκιμές

Οι ΑΜΠ εμφανίζουν συνεργική δράση με πληθώρα 
χημικών και βιολογικών παραγόντων και βάσει αυτού 
του θεωρητικού υπόβαθρου έχουν σχεδιαστεί μελέτες 
που χρησιμοποιούν συνδυασμό των ΑΜΠ με διάφο-
ρους άλλους παράγοντες τόσο ως αρχική θεραπεία, 
όσο και σε ασθενείς ανθεκτικούς στους ΑΜΠ. Ανάμεσα 
στο πλήθος των νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων 
που δοκιμάζονται στους ασθενείς που απέτυχαν στους 
ΑΜΠ, τη μεγαλύτερη ως τώρα δραστικότητα έχουν 
δείξει τα νουκλεοσιδικά ανάλογα κλοφαραμπίνη και 
σαπασιταμπίνη και ο αναστολέας κινασών ριγοσερτί-
βη5,30. Ειδικότερα η ριγοσερτίβη αναφέρεται πως έχει 
επιλεκτική δράση στους ασθενείς με τρισωμία του 
χρωμοσώματος 8 και μετά τις επιτυχημένες μελέτες 
φάσεως Ι/ΙΙ δοκιμάζεται σε τρέχουσα διεθνή τυχαι-
οποιημένη μελέτη φάσεως ΙΙΙ σε ασθενείς με όψιμο 
ΜΔΣ που απέτυχαν στους ΑΜΠ ως μονοθεραπεία 
με το σκέλος ελέγχου να περιλαμβάνει ασθενείς 
υπό υποστηρικτική θεραπεία μόνο (αναγνωριστικός 
αριθμός NCT01241500).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αποτελεί πράγματι παραδοξότητα το γεγονός 

πως η ενασχόληση με τους μηχανισμούς αντίστασης 
στους ΑΜΠ απασχολεί ολοένα και περισσότερο την 
επιστημονική κοινότητα τη στιγμή που παραμένει 
άγνωστος ο ακριβής μηχανισμός δράσης, αλλά και 
τα αίτια ευαισθησίας του μυελοδυσπλαστικού κλώ-
νου στους ΑΜΠ. Προς το παρόν η πρόγνωση των 
ασθενών που αποτυγχάνουν στους ΑΜΠ παραμένει 
δυσμενής και λιγοστοί αποκρίνονται περιστασιακά 
στη λεναλιδομίδη ή στην εναλλαγή των ΑΜΠ, ενώ 
μόνο όσοι έχουν δυνατότητα να προχωρήσουν σε 
αλλογενή μεταμόσχευση εμφανίζουν βελτίωση της επι-
βίωσης6. Ωστόσο, η εξ ορισμού αντιστρεψιμότητα των 
επιγενετικών διαταραχών προσδίδει δικαιολογημένη 
αισιοδοξία για τη μελλοντική ανάπτυξη φαρμάκων που 
θα αποκαταστήσουν την επιγενετική απορρύθμιση 
της νεοπλασματικής αιμοποίησης.
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Η μοριακή παθογένεια των ΜΔΣ και ο ρόλος της  

στην καθημερινή κλινική πρακτική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν 

ετερογενή ομάδα κλωνικών κακοήθων νοσημάτων 
που χαρακτηρίζονται από μορφολογικά αναγνωρίσιμες 
δυσπλασίες του μυελού των οστών με συνοδό μη 
αποδοτική αιμοποίηση που οδηγεί σε μία ή περισ-
σότερες εμμένουσες κυτταροπενίες του περιφερικού 
αίματος και ποικίλου βαθμού αυξημένη πιθανότητα 
εξέλιξης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ). Τα 
ΜΔΣ δημιουργούνται από γενετικές και επιγενετικές 
βλάβες στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, αν και 
διαταραχές του μικροπεριβάλλοντος και του ανο-
σολογικού συστήματος φαίνεται να συμμετέχουν 
σημαντικά στην εξέλιξή τους1. χαρακτηρίζονται από 
σημαντική βιολογική και κλινική ετερογένεια2. Εδώ και 
δεκαετίες έγιναν αξιόλογες προσπάθειες ανάπτυξης 
συστημάτων ταξινόμησης αλλά και πρόγνωσης των 
ΜΔΣ με στόχο την ακριβέστερη διάγνωση, τυποποίηση 
και πρόγνωσής τους με τελικό στόχο την καλύτερη 
αντιμετώπισή τους (βελτίωση των κυτταροπενιών και 
της ποιότητας ζωής, μείωση του κινδύνου εκτροπής 
σε λευχαιμία και τελικά αύξηση της συνολικής τους 
επιβίωσης).

Ταξινόμηση – Προγνωστικά συστήματα ΜΔΣ
Η αναθεωρημένη ταξινόμηση των μυελικών νε-

οπλασμάτων της Παγκόσμιας Οργάνωσης υγείας 
(WHO)3 αποτελεί την ισχύουσα ταξινόμηση των ΜΔΣ 
αν και η FAB ταξινόμηση εξακολουθεί να χρησιμο-
ποιείται συχνά κατά τη μελέτη των ασθενών. Η WHO 
ταξινομεί τα ΜΔΣ με βάση τον αριθμό των γραμμών 

δυσπλασίας, τον αριθμό των βλαστών του μυελού 
των οστών και σε μια περίπτωση την ύπαρξη μιας 
χαρακτηριστικής χρωμοσωμικής βλάβης (έλλειψη 
χρωμοσώματος 5q). Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται 
σε σαφώς πιο ομοιογενείς ομάδες με πιθανά παρόμοια 
προγνωστικά χαρακτηριστικά αν και το γεγονός αυτό 
συχνά δεν αρκεί για τον καθορισμό της έκβασης ενός 
εκάστου ασθενή.

Διεθνές προγνωστικό σύστημα (International  
Prognostic Scoring System, IPSS)4

Μέχρι και σήμερα αποτελεί το πιο ευρέως χρησιμο-
ποιούμενο προγνωστικό σύστημα. Με τη χρήση τριών 
εύκολα διαθέσιμων μεταβλητών (ποσοστό βλαστών 
μυελού, αριθμός κυτταροπενιών και κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες) οι ασθενείς διακρίνονται σε 4 ομάδες με 
σημαντικές διαφορές στην εκτιμώμενη επιβίωση αλλά 
και στην πιθανότητα εξέλιξης σε λευχαιμία. Για κάθε 
ομάδα κινδύνου, η έκβαση είναι καλύτερη στους νεώ-
τερους ασθενείς σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους. Το 
IPSS είναι απλό και έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια σε όλες τις κλινικές μελέτες χορήγησης νέων 
φαρμάκων (υπομεθυλιωτικοί παράγοντες, λεναλιδομί-
δη κ.α.). Περιορισμοί του IPSS αποτελούν το γεγονός 
πως εκτιμά την πρόγνωση των ασθενών κατά την 
αρχική διάγνωση, θεωρεί το RAEB-t ως υποκατηγορία 
των ΜΔΣ, γεγονός που με την WHO ταξινόμηση δεν 
ισχύει πλέον και εκτιμά μόνο τον αριθμό των κυττα-
ροπενιών και όχι το βαθμό τους, γεγονός που οδηγεί 
μάλλον σε υποεκτίμηση του κινδύνου σε ασθενείς 
που έχουν σοβαρές κυτταροπενίες αλλά δεν έχουν 
άλλους δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες. Έτσι 
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το IPSS συχνά δεν μπορεί να προσδιορίσει ασθενείς 
που θεωρούνται ευνοϊκής πρόγνωσης ή χαμηλού 
κινδύνου (χαμηλό και ενδιάμεσο 1 IPSS) αλλά έχουν 
στην πραγματικότητα δυσμενέστερη πρόγνωση και οι 
οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από σύγχρονες 
θεραπείες που παρεμβαίνουν στη φυσική πορεία της 
νόσου (υπομεθυλιωτικοί παράγοντες κλπ)5. 

Οι ασθενείς με χαμηλό (low) και ενδιάμεσο-
1(intermediate-1) IPSS θεωρούνται ως ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου (lower risk, early or favorable 
MDS) ενώ ασθενείς με ενδιάμεσο-2 (intermediate-2) 
ή υψηλό (high) προγνωστικό δείκτη θεωρούνται ως 
ασθενείς υψηλού κινδύνου (high-risk, advanced or 
unfavorable MDS). Οι δύο ανωτέρω κατηγορίες θε-
ωρούνται κλινικά και προγνωστικά διαφορετικές και η 
αντιμετώπισή τους τόσο σε κλινικά πρωτόκολλα όσο 
και στην καθημερινή κλινική πράξη διαφέρει σημαντικά. 

Τα υψηλού κινδύνου ΜΔΣ χαρακτηρίζονται από 
αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε ΟΜΛ και μειωμένη 
επιβίωση. Θεραπευτικά αντιμετωπίζονται με στόχο 
την μεταβολή της φυσικής τους πορείας με υπο-
μεθυλιωτικούς παράγοντες, επιθετική χημειοθερα-
πεία ή και αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων6. Αντίθετα, τα χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ 
έχουν σχετικά καλοήθη μακρά διαδρομή με μειωμένο 
κίνδυνο εξέλιξης σε ΟΜΛ και μακρά επιβίωση και 
αντιμετωπίζονται κυρίως με υποστηρικτική αγωγή, 
ερυθροποιητικούς παράγοντες (ερυθροποιητίνη, 
δαρβοποιητίνη), ανοσοκατασταλτική θεραπεία κα7. 
Εντούτοις η εφαρμογή νεώτερων προγνωστικών 
συστημάτων, βιολογικών προγνωστικών δεικτών ή/
και η αποτυχία στην αρχικά χορηγούμενη θεραπεία 
μπορούν πιθανά να προσδιορίσουν τους ασθενείς με 
χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ που η αντιμετώπισή τους θα 
μπορούσε να συμπεριλάβει επιθετικότερες θεραπείες 
που ως σήμερα εφαρμόζονται κυρίως ή αποκλειστικά 
σε υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. 

Προγνωστικό Σύστημα Ταξινόμησης βασιζόμενο 
στη κατά WHO ταξινόμηση (WPSS)8

Βασίζεται στην ταξινόμηση της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης υγείας (WHO), η οποία διακρίνει υποτύπους 
ΜΔΣ με βάση τον αριθμό των δυσπλαστικών σειρών 
και το ποσοστό των βλαστών. Αξιολογεί τις κυτταρο-
γενετικές διαταραχές όπως και το IPSS και το βαθμό 
της αναιμίας. Οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται σε 5 
ομάδες κινδύνου με σημαντικές διαφορές στην συνο-
λική επιβίωση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός 
πως το WPSS μπορεί να αξιολογηθεί σε διάφορες 
φάσεις της νόσου επιτρέποντας μια δυναμική εκτίμηση 
του κινδύνου σε κάθε ασθενή. 

MD Anderson Comprehensive Scoring System 
(MDACC CSS)9

Το προγνωστικό αυτό σύστημα δημιουργήθηκε 
από ανάλυση 1915 ασθενών, στους οποίους συμπε-
ριλαμβάνονταν και ασθενείς με δευτεροπαθή ΜΔΣ, 
χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία και ΜΔΣ που 
είχαν λάβει θεραπεία. Αξιοποιεί τις ίδιες παραμέ-
τρους με το IPSS (κυτταρογενετική, κυτταροπενίες, 
αριθμός βλαστών μυελού) αλλά αξιολογεί επιπλέον 
το βαθμό των κυτταροπενιών ενώ περιλαμβάνει και 
την κατάσταση ικανότητας, την ηλικία και το ιστορικό 
προηγούμενων μεταγγίσεων. Επίσης το σύστημα 
μπορεί να εφαρμοστεί και στην πορεία της νόσου. 
Μειονέκτημα αποτελεί η πολυπλοκότητά του και αν 
και έχει αξιολογηθεί από άλλες ερευνητικές ομάδες 
δεν περιλαμβάνεται ακόμη στις οδηγίες διεθνών 
επιτροπών (consensus practice guidelines)10,11. Από 
το ίδιο ερευνητικό κέντρο αναπτύχθηκε προγνωστικό 
μοντέλο, ειδικά για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου 
κατά IPSS12 (βλ. παρακάτω).

Αναθεωρημένο (Revised) (IPSS-R)13

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα μετά από ανάλυση 7012 
νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΜΔΣ σε Β.Αμερική 
και Ευρώπη. Φαίνεται πως μπορεί να κατηγοριο-
ποιήσει τους ασθενείς και σε επόμενες φάσεις της 
νόσου καθώς και ασθενείς που αντιμετωπίζονται με 
αζακυτιδίνη και λεναλιδομίδη. Η σημαντικότερη εξέλιξη 
του R-IPSS είναι η προσθήκη στην ανάλυση πολλών 
χρωμοσωμικών βλαβών που ομαδοποιούνται σε 5 
ομάδες κινδύνου (αντί για 3 στο IPSS), η αξιολόγηση 
του αριθμού και του βάθους των κυτταροπενιών και η 
αύξηση της βαρύτητας του ποσοστού των βλαστών. 
Όλες οι ανωτέρω μεταβλητές δημιουργούν 5 ομάδες 
κινδύνου. Το R-IPSS επιτυγχάνει μεγαλύτερη ακρίβεια 
στην εκτίμηση του κινδύνου καθώς 27% των ασθε-
νών χαμηλού και ενδιαμέσου-1 IPSS μεταπίπτουν 
σε μεγαλύτερες κατηγορίες στο IPSS-R, αλλά είναι 
αρκετά πολύπλοκο και αν και χρησιμοποιείται όλο και 
περισσότερο14, ακόμη δεν έχει καθιερωθεί στις διεθνείς 
οδηγίες αλλά και στα θεραπευτικά πρωτόκολλα10,11.

Ευνοϊκής πρόγνωσης ΜΔΣ με «δυσμενείς» 
προγνωστικούς παράγοντες

Αναφέρθηκε και νωρίτερα πως το IPSS δεν κατορ-
θώνει συχνά να εντοπίσει ασθενείς χαμηλού κινδύνου 
που μπορεί να έχουν δυσμενή τελικά έκβαση λόγω 
κάποιων χαρακτηριστικών που δεν εκτιμώνται κατά 
την αρχική διάγνωση. Με δεδομένο πως οι ασθε-
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νείς χαμηλού κινδύνου αποτελούν τα δύο τρίτα των 
ασθενών με ΜΔΣ και πως πολλοί τέτοιοι ασθενείς 
αντιμετωπίζονται μόνο με παρακολούθηση (watch 
and wait), είναι σημαντικό να εντοπισθούν έγκαιρα οι 
ασθενείς με δυσμενή προγνωστικά χαρακτηριστικά 
που θα ωφελούνταν από επιθετικότερη αντιμετώπιση5. 

Μια τέτοια προσπάθεια αποτελεί η ανάπτυξη ενός 
νέου προγνωστικού μοντέλου για ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου (low risk comprehensive scoring system) 
από ερευνητές του MD Anderson Cancer Center12. 
Αναλύθηκαν δεδομένα από 856 ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου (low and intermediate-1 IPSS). Το προ-
τεινόμενο προγνωστικό μοντέλο περιελάμβανε την 
ηλικία, τις δυσμενείς κυτταρογενετικές βλάβες, τον 
αριθμό των αιμοπεταλίων (log), την αιμοσφαιρίνη και 
το ποσοστό των βλαστών του μυελού. Με βάση το 
score οι ασθενείς διαχωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες με 
σημαντικά διαφορετική διάμεση και 4-ετή επιβίωση. Οι 
ασθενείς της κατηγορίας κινδύνου 1 (score 0-2) είχαν 
διάμεση επιβίωση 80 μήνες και 4-ετή επιβίωση 65%, 
ασθενείς της κατηγορίας 2 (score 3-4) είχαν διάμεση 
επιβίωση 26.6 μήνες και 4-ετή επιβίωση 33% ενώ οι 
ασθενείς της κατηγορίας 3 (score 5-7) είχαν διάμεση 
επιβίωση 14.2 μήνες και 4-ετή επιβίωση 7%. Έτσι το 
προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να διαχωρίσει επιπλέον 
τους ασθενείς ευνοϊκής πρόγνωσης (χαμηλού κινδύ-
νου) κατά IPSS σε 3 κατηγορίες με σαφώς διαφορετική 
πρόγνωση. Είναι σαφές ότι οι ασθενείς της ομάδας 2 
και 3 δεν έχουν ικανοποιητική πρόγνωση και πιθανά 
θα ωφελούνταν από επιθετικότερες θεραπείες σαν 
να επρόκειτο για ασθενείς IPSS υψηλού κινδύνου. 
Στο προαναφερθέν μοντέλο και σε μονοπαραγοντική 
ανάλυση, αν και δεν συμπεριελήφθησαν λόγω μικρού 
σχετικά αριθμού ασθενών που διέθεταν τα στοιχεία, 
βρέθηκε πως ασθενείς με αυξημένη φερριτίνη (>1000 
ng/ml) και Β2- μικροσφαιρίνη ορού (>2 mg/L) είχαν 
χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με τους ασθενείς με 
μικρότερες τιμές. Μικρό ποσοστό (10%) των ασθενών 
εξελίχθηκαν σε ΟΜΛ. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση 
ο αυξημένος αριθμός βλαστών, οι ανωμαλίες του 
χρωμοσώματος 7 και η λοίμωξη κατά τη στιγμή της 
παραπομπής στο MDACC συσχετίστηκαν με αυξημένο 
κίνδυνο εξέλιξης νόσου. 

Άλλοι προγνωστικοί δείκτες

Διάφοροι κλινικοί, εργαστηριακοί και βιολογικοί 
παράγοντες των ΜΔΣ έχουν προγνωστική σημασία, 
αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί ο τρόπος ενσωμάτωσής 
τους στα υπάρχοντα προγνωστικά συστήματα15,16. 

Τέτοιοι δυσμενείς προγνωστικοί δείκτες είναι η 
μεγαλύτερη ηλικία, το άρρεν φύλο, η κακή κατάστα-

ση ικανότητας και οι συν-νοσηρότητες, ο αυξημένος 
αριθμός λευκών (>20000/μL), η ηωσινοφιλία, η βασε-
οφιλία, ο απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων (<1200/
μL), η υποαλβουμιναιμία, η βαρύτητα αναιμίας και 
η εξάρτηση από μεταγγίσεις, η ουδετεροπενία, η 
ανθεκτική ή σοβαρή θρομβοπενία (<30000/μL), η 
αυξημένη β2 μικροσφαιρίνη, η αυξημένη LDH, η 
αυξημένη φερριτίνη, η παρουσία ίνωσης μυελού, ο 
αυξημένος αριθμός CD34+ μυελού, η πολυγραμμική 
δυσπλασία, η ανώμαλη τοποθέτηση άωρων κυττά-
ρων (abnormal localization of immature precursors, 
ALIPs), η αυξημένη μεθυλίωση DNA, η αυξημένη 
έκφραση Wilm’s tumor 1 (WT1), η μειωμένη έκφραση 
του granulopoiesis regulator lymphoid enchancer-
binding factor 1 (LEF-1), τα αυξημένα επίπεδα του 
διαλυτού υποδοχέα CD44 (adhesion receptor CD44), 
ορισμένα χαρακτηριστικά κυτταρομετρίας ροής, η 
απουσία TET μεταλλάξεων, τα μικρά τελομερή και 
η αυξημένη δραστηριότητα τελομεράσης, ορισμένες 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες και σωματικές μεταλ-
λάξεις γονιδίων.

Οι ασθενείς με ΜΔΣ συχνά λόγω προχωρημέ-
νης ηλικίας εμφανίζουν συν-νοσηρότητες, οι οποίες 
όμως δεν περιλαμβάνονται σε κανένα μέχρι σήμερα 
προγνωστικό σύστημα. Η προσθήκη δεικτών συν-
νοσηρότητας (comorbidity index) στα ήδη υπάρχοντα 
προγνωστικά μοντέλα μπορεί πιθανά να συμβάλλει 
σε ασφαλέστερη πρόγνωση, καθώς η παρουσία συν-
νοσηροτήτων είχε σημαντική ανεξάρτητη επίδραση 
στην επιβίωση17. 

H LDH, η κατάσταση ικανότητας και η φερριτίνη 
έχουν προγνωστική αξία και αν και δεν συμπεριλαμ-
βάνονται στο τελικό μοντέλο IPSS-R θεωρούνται σαν 
συμπλήρωμα στο συγκεκριμένο μοντέλο.

Η θρομβοπενία αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε 
σημαντικό ποσοστό ασθενών. Ασθενείς με χαμηλού 
κινδύνου ΜΔΣ αλλά με σοβαρή θρομβοπενία (<30000/
μL) πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αυξημένου κιν-
δύνου18.

Ανάλυση με κυτταρομετρία ροής σε μυελούς ασθε-
νών με ΜΔΣ συσχέτισε το flow cytometry scoring sys-
tem (FCSS) με την ταξινόμηση WHO, IPSS, IPSS-R 
και προσδιόρισε επιπλέον προγνωστικές υποομάδες 
ανάμεσα στα χαμηλού κινδύνου ασθενείς19,20. Έτσι, η 
προσθήκη του FCSS μπορεί να προσθέσει προγνω-
στικές πληροφορίες και να αποτελέσει συμπλήρωμα 
στο IPSS-R. Ανώμαλη έκφραση μυελικών δεικτών 
συνδυάστηκαν με εξάρτηση από μεταγγίσεις και 
εξέλιξη νόσου. 

Ασθενείς με δευτεροπαθή ΜΔΣ (therapy related) 
έχουν συμπεριληφθεί μόνο στο προγνωστικό μοντέλο 
του MDACC. Οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται από 
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ιδιαίτερη δυσκολία στην αντιμετώπισή τους αν και δεν 
είναι απόλυτα ξεκάθαρο αν αυτό οφείλεται στην πα-
ρουσία δυσμενών κυτταρογενετικών χαρακτηριστικών.

Τα υποπλαστικά ΜΔΣ είναι μια ασυνήθης υποκα-
τηγορία με συχνά αλληλοεπικαλυπτόμενα χαρακτη-
ριστικά με περιπτώσεις απλαστικής αναιμίας. Από 
δεδομένα αναδρομικής μελέτης προκύπτει πως η 
επιβίωση ασθενών με υποπλαστικά ΜΔΣ δεν διέ-
φερε από αυτή των ασθενών με ορθοκυτταρικά ή 
υπερκυτταρικά ΜΔΣ21. 

Γενετικοί προγνωστικοί δείκτες

Οι καρυοτυπικές ανωμαλίες, οι οποίες διαγιγνώ-
σκονται με τη κλασσική κυτταρογενετική μελέτη, 
αποτελούν σημαντικούς προγνωστικούς δείκτες στα 
ισχύοντα προγνωστικά συστήματα. Ανευρίσκονται σε 
λιγότερο από 50% των ασθενών. Στο IPSS-R τα 2/3 
των ασθενών ανήκουν στην καλή κυτταρογενετική 
ομάδα και έτσι ουσιαστικά δεν κατηγοριοποιούνται 
με βάση το χαρακτηριστικό αυτό. Νεώτερες τεχνικές 
(SNPs arrays) αναδεικνύουν κυτταρογενετικές βλά-
βες με προγνωστική σημασία σε μεγάλο ποσοστό 
ασθενών22. 

Η εμφάνιση επιπλέον κυτταρογενετικών ανωμα-
λιών κατά την παρακολούθηση ασθενών με χαμηλού 
και ενδιαμέσου-1 κινδύνου ΜΔΣ οδηγεί σε αυξημένο 
κίνδυνο εξέλιξης ή θανάτου και μπορεί να αποτελέσει 
ένα δυναμικό επιπλέον προγνωστικό παράγοντα σε 
ασθενείς με πρωτοπαθή ΜΔΣ. Η συχνότερη βλάβη 
είναι οι διαταραχές του χρωμοσώματος 723.

Ο προσδιορισμός συγκεκριμένων σωματικών με-
ταλλάξεων που πιθανά συμμετέχουν ουσιαστικά στην 
παθογένεια των ΜΔΣ, μπορεί επίσης να αποτελέσει 
σημαντικό προγνωστικό χαρακτηριστικό. Οι πρόοδοι 
στην ανάλυση του DNA οδήγησαν στην ανακάλυψη 
μεγάλου αριθμού σωματικών μεταλλάξεων (πάνω 
από 80% των ασθενών έχουν τουλάχιστον μια τέτοια 
μετάλλαξη) που τροποποιούν τη δράση γονιδίων που 
εμπλέκονται στην επιγενετική ρύθμιση, στο splicing 
RNA, στη σηματοδότηση, στη ρύθμιση μεταγραφής, 
στην απόπτωση και στη γενετική αστάθεια. Ωστόσο, 
μέχρι σήμερα κανένα τέτοιο εύρημα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί χρήσιμο στην καθημερινή κλινική πράξη.

Τρεις μεγάλες μελέτες έχουν εξετάσει την εμφά-
νιση μεταλλάξεων γονιδίων στα ΜΔΣ και τη σημασία 
τους στην επιβίωση των ασθενών24-26. Οι μελέτες 
αυτές δείχνουν την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των 
μεταλλάξεων και του προγνωστικού κινδύνου. Διά-
φορα μεταλλαγμένα γονίδια έχουν συσχετιστεί με την 
συνολική επιβίωση. Μεταλλάξεις των NRAS, RUNX1, 
ASXL1, EZH2, TP53, DNMT3A, U2AF1 κ.α. μπορούν 

να προσδιορίσουν ασθενείς με φτωχότερη πρόγνωση. 
Όπως συμβαίνει και με τις καρυοτυπικές ανωμα-

λίες, όσο περισσότερες μεταλλάξεις υπάρχουν τόσο 
δυσμενέστερη είναι η πρόγνωση των ασθενών. Αρ-
κετοί μοριακοί προγνωστικοί δείκτες δεν αποτελούν 
ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες καθώς 
μπορεί να καλύπτονται από ήδη χρησιμοποιούμενα 
δυσμενή κλινικά προγνωστικά χαρακτηριστικά. Έτσι 
μεταλλάξεις του NRAS συσχετίζονται ισχυρά με χα-
ρακτηριστικά όπως ο αυξημένος αριθμός βλαστών 
μυελού και η σοβαρή θρομβοπενία. 

Σημαντικό προγνωστικό δείκτη αποτελούν οι με-
ταλλάξεις και η απώλεια ετεροζυγωτίας του ογκοκα-
τασταλτικού γονιδίου p53. Τέτοιες διαταραχές του 
p53 έχουν παρατηρηθεί συχνά σε ΜΔΣ ειδικά σε 
ηλικιωμένους ασθενείς και σε ασθενείς που έχουν 
εκτεθεί σε αλκυλιούντες παράγοντες. Η παρουσία 
τους έχει συνδυαστεί με πολύπλοκες καρυοτυπικές 
ανωμαλίες, αυξημένη πιθανότητα εξέλιξης σε ΟΜΛ, 
μειωμένη ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία και μικρό-
τερη επιβίωση. Ασθενείς με πολύπλοκο καρυότυπο 
και απουσία μεταλλάξεων TP53 φαίνεται να έχουν 
παρόμοια πρόγνωση με ασθενείς που δεν έχουν 
πολύπλοκο καρυότυπο.

Η κλινική σημασία πολλών κυτταρογενετικών ή 
μοριακών βλαβών δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Ακόμη 
και για την περίπτωση των ασθενών με del 5q που 
αποτελούν ευνοϊκής πρόγνωσης υποκατηγορία κατά 
WHO, παρατηρείται προγνωστική ετερογένεια με 
χειρότερη πρόγνωση όταν συνυπάρχουν μεταλλάξεις 
του TP53 ή μεγαλύτερες ελλείψεις του 5q. Ασθενείς 
με del5q και μεταλλάξεις του TP53, ακόμη και σε 
μικρό ποσοστό έχουν χειρότερη πρόγνωση και τα-
χύτερη υποτροπή μετά την αρχική ανταπόκριση στη 
λεναλιδομίδη27. Έτσι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μελέτης 
Λευχαιμιών (Εuropean Leukemia Net, ELN) προ-
τείνει τον έλεγχο για μεταλλάξεις του TP53 σε κάθε 
νέο ασθενή με del5q πριν την έναρξη θεραπείας με 
λεναλιδομίδη.

Μεταλλάξεις NRAS και FLT3 αποτελούν συνήθως 
όψιμα γεγονότα στην εξέλιξη των ΜΔΣ και προδικάζουν 
εξέλιξη σε ΟΜΛ28. Η ανεύρεση όμως με ευαίσθητες 
τεχνικές μεταλλάξεων του NRAS σε χαμηλού κινδύ-
νου ΜΔΣ συνδυάζεται με χειρότερη πρόγνωση και 
γρηγορότερη εξέλιξη29. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει 
και με την ανεύρεση μεταλλάξεων του SETBP4.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι ξεκάθαρος 
ο τρόπος με τον οποίο ο συνδυασμός διαφόρων 
μεταλλάξεων επηρεάζει την πρόγνωση. Η σημασία 
επίσης μιας γενετικής βλάβης φαίνεται να διαφέρει 
αν αυτή αφορά στον κύριο νεοπλασματικό κλώνο ή 
σε υποκλώνους που υπάρχουν από τη διάγνωση ή 



11

χΑΜΗΛΟυ ΚΙΝΔυΝΟυ ΜυΕΛΟΔυΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣυΝΔΡΟΜΟ ΜΕ ΔυΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟυΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

αναπτύσσονται στην πορεία των ασθενών. Η πολυ-
πλοκότητα των γενετικών βλαβών και το γεγονός ότι 
οι περισσότερες μεταλλάξεις αφορούσαν τη μειοψηφία 
των ασθενών κάνει ακόμη δυσκολότερη την ερμηνεία 
των ευρημάτων και την κλινική τους εφαρμογή. 

Οι συχνά παρατηρούμενες μεταλλάξεις στα ΜΔΣ 
φαίνεται να έχουν προγνωστική αξία ανεξάρτητη από 
το IPSS. Ο Bejar et al24 έδειξαν ότι ασθενείς με μία ή 
περισσότερες από τις μεταλλάξεις των TP53, RUNX1, 
ASLX1, EZH2 ή ETV6 είχαν πρόγνωση παρόμοια με 
την επόμενη κατηγορία IPSS. Το 1/3 των ασθενών με 
χαμηλού-ενδιαμέσου 1 προγνωστικού κινδύνου που 
είχαν μεταλλάξεις εμφάνιζαν πρόγνωση παρόμοια 
με τους ασθενείς ενδιαμέσου 2/υψηλού κινδύνου. 
Ανάλυση του πληθυσμού αυτού με βάση το IPSS-R 
έδειξε ανάλογα ευρήματα. Τα ευρήματα αυτά πιθανά 
έχουν ιδιαίτερη σημασία στους ασθενείς με ενδιάμεσο 
κατά IPSS-R κίνδυνο που σύμφωνα με τρέχουσες 
οδηγίες θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν τόσο ως 
χαμηλότερου όσο και ως υψηλού κινδύνου. 

Ο Haferlach et al δημιούργησαν ένα προγνωστικό 
μοντέλο χρησιμοποιώντας 14 μεταλλάξεις γονιδίων με 
διαφορετική συνολική επιβίωση25 . Στη συνέχεια προ-
σθέτοντας 6 κλινικές παραμέτρους, η διαστρωμάτωση 
των ασθενών δεν διέφερε ιδιαίτερα δείχνοντας την 
αλληλοεπικάλυψη κλινικών και βιολογικών παραμέ-
τρων. Τέτοια μοντέλα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα και 
είναι απίθανο να εφαρμοστούν στην κλινική πράξη. 

Το προγνωστικό μοντέλο για ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου κατά IPSS από το MDACC αξιολογήθηκε 
και επιβεβαιώθηκε και σε άλλο πληθυσμό ασθενών 
με παράλληλη ανάλυση μεταλλάξεων σε 22 γονίδια. 
Μεταλλάξεις βρέθηκαν σε 71% των ασθενών και 
οι μεταλλάξεις που είχαν συνδυαστεί με χειρότερη 
πρόγνωση βρέθηκαν κυρίως στην ομάδα 3 (υψηλού 
κινδύνου). Μεταλλάξεις EZH2, RUNX1, TP53, and 
ASXL1 συνδυάστηκαν με μικρότερη επιβίωση ανε-
ξάρτητα από το LR-PSS. Μόνο η μεταλλάξεις EZH2 
διατήρησαν προγνωστική αξία σε πολυπαραγοντική 
ανάλυση που περιελάμβανε LR-PSS και διάφορες 
μεταλλάξεις. Έτσι συνδυάζοντας το LR-PSS και με-
ταλλάξεις στο EZH2 προσδιορίζεται ένα ποσοστό 
29% ασθενών χαμηλού κινδύνου με χειρότερη από 
την αναμενόμενη βάση IPSS πρόγνωση και πιθανά 
όφελος από επιθετικότερη θεραπεία30.

Θεραπεία ΜΔΣ ευνοϊκής πρόγνωσης (χαμηλού 
κινδύνου)
Επιλογή θεραπείας

Ασθενείς με μία ή περισσότερες συμπτωματικές 

κυτταροπενίες απαιτούν άμεση έναρξη θεραπείας, 
ενώ ασυμπτωματικοί ασθενείς μπορούν απλά να 
παρακολουθηθούν για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα.

Ασθενείς πολύ χαμηλού (<1.5 πόντοι) και χαμηλού 
(>1.5-3 πόντοι) κινδύνου κατά IPSS-R, πολύ χαμη-
λού, χαμηλού και ενδιαμέσου κινδύνου κατά WPSS 
ή χαμηλού και ενδιαμέσου κατά IPSS έχουν μικρή 
πιθανότητα εκτροπής και διάμεση επιβίωση που ξε-
περνά την πενταετία4,8,10. Έτσι επιθετικές θεραπείες 
(επιθετική χημειοθεραπεία, αλλογενής μεταμόσχευση) 
συνήθως αποφεύγονται στους ασθενείς αυτούς. Οι 
ανωτέρω ασθενείς μπορεί να αντιμετωπισθούν με 
βάση την υπάρχουσα κυτταροπενία, τα επίπεδα 
ερυθροποιητίνης και την πιθανότητα ανταπόκρισης 
σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Ασθενείς με συ-
μπτωματική αναιμία και επίπεδα ερυθροποιητίνης 
<500 mU/mL μπορεί σε ποσοστό που φτάνει το 40% 
να ανταποκριθούν στην χορήγηση ερυθροποιητίνης 
ή δαρβοποιητίνης31. Ασθενείς με αναιμία, αυξημένα 
επίπεδα ερυθροποιητίνης και ικανοποιητική πιθανό-
τητα ανταπόκρισης σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία 
(νέοι ασθενείς, υποπλαστικός μυελός, HLA-DR 15+ και 
θετικός PNH κλώνος) ωφελούνται από τη χορήγηση 
αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης και κυκλοσπορίνης32. 
Ασθενείς που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες 
θα μπορούσαν να ωφεληθούν από υπομεθυλιωτικούς 
παράγοντες33. Ασθενείς με συμπτωματική ουδετε-
ροπενία ή θρομβοπενία θα μπορούσαν να λάβουν 
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες σε συνδυασμό με 
μιμητές της θρομβοποιητίνης. Ασθενείς με del5q με 
ή χωρίς άλλες κυτταρογενετικές ανωμαλίες πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με λεναλιδομίδη34. Οι μεταγγίσεις 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη μόνη θεραπεία σε 
ηλικιωμένους ασθενείς χαμηλού κινδύνου με συν-
νοσηρότητες.

Ο ρόλος των υπομεθυλιωτικών παραγόντων  
και μιμητών θρομβοποιητίνης 

Η χρήση υπομεθυλιωτικών παραγόντων σε αυξη-
μένου κινδύνου ΜΔΣ ή μυελογενή λευχαιμία ηλικιωμέ-
νων ασθενών αποτελεί καθημερινή κλινική πρακτική 
καθώς σημαντικές τυχαιοποιημένες μελέτες έδειξαν 
πλεονέκτημα επιβίωσης. Αντίθετα η αποτελεσματικό-
τητα των υπομεθυλιωτικών παραγόντων σε χαμηλού 
κινδύνου ΜΔΣ δεν είναι ακόμη σαφής. 

Η χορήγηση αζακυτιδίνης οδηγεί σε κλινική αντα-
πόκριση περίπου το 50% των ασθενών με χαμηλού/
ενδιαμέσου 1 IPSS με πλεονέκτημα επιβίωσης στους 
ανταποκριθέντες33. Αντίθετα, πρόσφατα δημοσιευμένη 
από τη σκανδιναβική ομάδα μελέτη χορήγησης αζα-
κυτιδίνης σε χαμηλού/ενδιαμέσου 1 IPSS ασθενείς 
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έδειξε μικρό ποσοστό ανταπόκρισης για μικρό χρονικό 
διάστημα και με σημαντική τοξικότητα, με αποτέλεσμα 
η θεραπεία με αζακυτιδίνη να μην προτείνεται. Η μελέτη 
μεταλλάξεων που έγινε παράλληλα έδειξε αυξημένη 
συχνότητα μεταλλάξεων, χωρίς όμως κάποιες από 
αυτές να προδικάζουν την έκβαση των ασθενών35. 
Μετά την αποτυχία της αζακυτιδίνης σε ασθενείς 
με χαμηλού/ ενδιαμέσου 1 ΜΔΣ ουσιαστικά καμία 
θεραπεία δεν φαίνεται να προσφέρει πλεονέκτημα 
επιβίωσης παρά μόνο η αλλογενής μεταμόσχευση36.

Η decitabine έδειξε μικρότερο ποσοστό ανταπό-
κρισης σε ασθενείς με ενδιάμεσο 1 IPSS σε σχέση 
με πιο υψηλού κινδύνου σε μελέτες φάσης 2. Μελέτη 
φάσης 3 σε 170 ασθενείς από τους οποίους 30% είχε 
ενδιάμεσο 1 IPSS έδειξε στο σκέλος της decitabine 
μεγαλύτερη ανταπόκριση αλλά χωρίς πλεονέκτημα 
επιβίωσης37. 

Καθώς η θρομβοπενία αποτελεί σημαντικό κλινικό 
πρόβλημα με δυσμενή προγνωστική αξία, η αντιμε-
τώπισή της είναι ιδιαίτερης σημασίας. Η χορήγηση 
αγωνιστών θρομβοποιητίνης σε συνδυασμό ή όχι με 
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες σε ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου φαίνεται να μπορεί να συμβάλλει σε κάποιο 
βαθμό στην αντιμετώπιση της θρομβοπενίας38,39.

Ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης  
αιμοποιητικών κυττάρων

Ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης στα 
χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ είναι σαφώς περιορισμένος 
μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες 
που να συγκρίνουν την μεταμόσχευση με λιγότερο 
επιθετικές στρατηγικές. Πρόσφατη μελέτη δίνει 5ετή 
συνολική επιβίωση 80%, υποτροπή 9% και θνητό-
τητα περί τη μεταμόσχευση μόλις 19% για ασθενείς 
με ανθεκτική αναιμία και 57, 22 και 39% αντίστοιχα 
για ασθενείς με ανθεκτική κυτταροπενία με ή χωρίς 
πολυγραμμική δυσπλασία40. Τα αποτελέσματα αυτά 
είναι σαφώς καλύτερα από αυτά ασθενών με επιθετι-
κότερα ΜΔΣ ή δευτεροπαθή ΟΜΛ. Συνεπώς φαίνεται 
πως η πρακτική αυτή μπορεί να αποτελέσει πιθανή 
θεραπευτική στρατηγική σε επιλεγμένους ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου με δυσμενή προγνωστικά χαρα-
κτηριστικά. 

Θεραπεία ασθενών χαμηλού κινδύνου με δυσμενή 
προγνωστικά χαρακτηριστικά

Οι ανωτέρω βασικές κατευθύνσεις μπορούν να 
αποτελέσουν τη βάση της θεραπευτικής αντιμετώπισης 
των ασθενών χαμηλού κινδύνου. Όμως υπάρχουν στον 
πληθυσμό αυτό κλινικά ή βιολογικά χαρακτηριστικά 

που θα μας οδηγούσαν στην ανάγκη επιθετικότερης 
στρατηγικής. Έτσι:
 - ασθενείς χαμηλού κινδύνου κατά IPSS που όμως 

ανήκουν στις ομάδες 2 και 3 προγνωστικού ρίσκου 
κατά LR-CSS MDACC, 

 - ασθενείς χαμηλού κινδύνου που έχουν κάποια 
από τις σωματικές μεταλλάξεις (π.χ. EZH2 κα) 
όταν αυτές μπορούν να ελεγχθούν, 

 - ασθενείς με δευτεροπαθή ΜΔΣ (therapy related), 
 - ασθενείς με ίνωση μυελού (αν και αυτό δεν φά-

νηκε στον πληθυσμό του IPSS-R), πολυγραμμική 
δυσπλασία μυελού, εξάρτηση από μεταγγίσεις ή 
κάποιον άλλον σημαντικό κλινικοεργαστηριακό 
δυσμενή προγνωστικό παράγοντα (π.χ. σοβαρή 
θρομβοπενία) πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται 
σαν υψηλού κινδύνου.
Δεν υπάρχει ομοφωνία για την κατάλληλη αντι-

μετώπιση ασθενών με ενδιάμεσο IPSS-R. Πιθανές 
επιλογές αποτελούν οι θεραπείες που χορηγούνται σε 
χαμηλού ή πολύ χαμηλού κινδύνου αλλά και αυτές που 
χορηγούνται σε υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου. Η 
απόφαση μπορεί ίσως να στηριχθεί στις αιματολογικές 
παραμέτρους, στη συνύπαρξη μιας ή περισσοτέρων 
δυσμενών κλινικών, εργαστηριακών και βιολογικών 
παραμέτρων αλλά και στην επιθυμία του ασθενή. Είναι 
προφανές ότι διαφέρουν οι προσδοκίες ανταπόκρισης 
σε διάφορες ηλικιακές ομάδες. Στον πληθυσμό που 
χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία του IPSS-R οι 
μισοί ασθενείς ενδιαμέσου κινδύνου ήταν ζωντανοί 
στα 3 έτη και περίπου ¼ είχαν εξελιχθεί σε ΟΜΛ όταν 
αντιμετωπίσθηκαν μόνο με υποστηρικτική αγωγή. 
Η θεραπεία με αζακυτιδίνη και decitabine βελτίωσε 
την επιβίωση ασθενών με ΜΔΣ αλλά στις διαθέσιμες 
μελέτες οι ασθενείς δεν διαστρωματώνονταν με βάση 
το IPSS-R, έτσι το πιθανό όφελος δεν είναι σαφές. 

υποστηρικτική αγωγή και υπομεθυλιωτικοί πα-
ράγοντες πρέπει να επιλέγονται για ασθενείς που 
εστιάζουν στην ποιότητα της ζωής, ενώ πιο επιθε-
τικές θεραπείες με ή χωρίς μεταμόσχευση πρέπει 
να προσφέρονται σε νεώτερους ασθενείς σε καλή 
κατάσταση ικανότητας και χωρίς συν-νοσηρότητες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρόλο που απουσιάζουν ισχυρά δεδομένα από 

προοπτικές μελέτες, φαίνεται πως υπάρχουν ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου που έχουν δυσμενέστερη πρόγνω-
ση και που με βάση δυσμενή κλινικά, εργαστηριακά και 
γενετικά χαρακτηριστικά πρέπει να αντιμετωπίζονται 
επιθετικότερα με στόχο την τροποποίηση της φυσικής 
πορείας της νόσου. Η χρήση διαφόρων επιπλέον προ-
γνωστικών μοντέλων, όπως το προγνωστικό μοντέλο 
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ασθενών χαμηλού κινδύνου (LR MDACC) και του 
IPSS-R επιτρέπουν τον προσδιορισμό ασθενών δυ-
σμενέστερης πρόγνωσης. Ασθενείς ενδιαμέσου κατά 
IPSS-R κινδύνου, ιδιαίτερα όταν εμφανίζουν κάποιον 
επιπλέον κλινικό, εργαστηριακό ή γενετικό δυσμενή 
προγνωστικό δείκτη πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
υψηλού κινδύνου με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες 
ή/και με αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων εφόσον οι ασθενείς είναι κατάλληλοι. Η 
χρήση σωματικών μεταλλάξεων ως προγνωστικών 
παραγόντων φαίνεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και στο 
μέλλον πιθανά θα αποτελέσουν, τουλάχιστον σε 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, ουσιαστικά στοιχεία 
για τον καθορισμό της πρόγνωσης και την επιλογή 
της κατάλληλης θεραπείας.
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Η μοριακή παθογένεια των ΜΔΣ και ο ρόλος της  

στην καθημερινή κλινική πρακτική

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tα μυελοδυσπλαστικά/ μυελοϋπερπλαστικά νο-

σήματα (ΜΔΣ/ΜυΝ) είναι κλωνικά νοσήματα της 
μυελικής σειράς και εμφανίζουν ορισμένα κλινικά, 
εργαστηριακά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που 
ενισχύουν τη διάγνωση του μυελοδυσπλαστικού 
συνδρόμου, ενώ συνυπάρχουν ευρήματα τα οποία 
αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα μυελοϋπερ-
πλαστικών νοσημάτων. Σύμφωνα με την ταξινόμηση 
των μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού υγείας (WHO) του 2008, η κατηγορία 
περιλαμβάνει τη χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία 
(χΜΜΛ), τη νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία 
(ΝΜΜΛ), την άτυπη χρόνια μυελογενή λευχαιμία με 
αρνητικό BCR-ABL (αχΜΛ) και τα αταξινόμητα ΜΔΣ/
ΜυΝ. Η καλύτερα χαρακτηρισμένη κατηγορία των 
αταξινόμητων ΜΔΣ/ΜυΝ είναι η οντότητα της ανθε-
κτικής αναιμίας με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και 
θρομβοκυττάρωση (RARS-T)1,2.

ΧΜΜΛ ΚΑΙ αΧΜΛ 
Την τελευταία 3ετία, εξαιτίας της μεγάλης εξέλιξης 

της τεχνολογίας των μικροσυστοιχιών (microarrays) 
και της ανάλυσης της αλληλουχίας των νουκλεοτιδί-
ων, έχει επιτευχθεί πρόοδος στις γνώσεις μας που 
αφορούν στη μοριακή παθογένεια των ΜΔΣ/ΜυΝ. 
Η χΜΜΛ και η αχΜΛ έχουν αρκετές ομοιότητες, 
όπως τον αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων, 

την θρομβοκυττοπενία και την σπληνομεγαλία και 
η διαφορική διάγνωση δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη. 
Ασθενείς με αυξημένο αριθμό ουδετεροφίλων που 
είναι συμβατός με τη διάγνωση της αχΜΛ, εφόσον 
έχουν μονοκυττάρωση, σύμφωνα με τα διαγνωστικά 
κριτήρια θα πρέπει να ταξινομηθούν ως χΜΜΛ. Η 
ολοκληρωμένη μοριακή παθογένεια των δύο νοση-
μάτων ακόμα δεν είναι γνωστή, αλλά τα δύο αυτά 
νοσήματα μοιράζονται κοινά μοριακά χαρακτηριστικά. 
Είναι δυνατό ένας πανομοιότυπος κλινικός φαινότυ-
πος να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών μοριακών 
βλαβών (π.χ. ογκογόνες μεταλλάξεις του RUNX1, ή 
του CBL-B μπορεί να συνυπάρχουν με μεταλλάξεις 
γονιδίων που επηρεάζουν επιγενετικούς μηχανισμούς 
όπως η TET2, η ASXL1 και η EZH2)3.

Η νεανική χΜΜΛ έχει πανομοιότυπο κλινικό φαι-
νότυπο αλλά είναι παιδιατρική νόσος. Σε μοριακό 
επίπεδο υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της χΜΜΛ 
και της νεανικής χΜΜΛ, αλλά υπάρχουν μεταλλάξεις 
που χαρακτηρίζουν αποκλειστικά την χΜΜΛ ή τη 
νεανική χΜΜΛ.

Σωματικές γονιδιακές μεταλλάξεις 
Στη χΜΜΛ ανιχνεύονται μεταλλάξεις της πολλα-

πλασιαστικής οδού μηνυμάτων (CBL, RAS, RUNX1, 
JAK2-V617F) και μεταλλάξεις με επίδραση σε επιγε-
νετικό επίπεδο (TET2, ASXL1, DNMT3A). Οι μεταλ-
λάξεις όμως στο γονίδιο PTPN11 ανευρίσκονται σε 
σημαντικό ποσοστό στη νεανική χΜΜΛ4,5.
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Μεταλλάξεις του CBL (Casitas B-lineage 
Lymphoma)

Μεταλλάξεις σε γονίδια της οικογένειας CBL απα-
ντώνται σε νοσήματα της μυελικής σειράς και ειδικά στη 
χΜΜΛ σε ποσοστό 10-19%6. Στην αχΜΛ ανιχνεύθηκαν 
στο 8% δημοσιευμένης σειράς με 152 ασθενείς. Το 
γονίδιο CBL-B, μέλος της οικογένειας CBL, κωδικοποιεί 
για μία E3-ουμπικουιτινική λιγάση, η οποία αποδομεί 
ενεργοποιημένες τυροσινικές κινάσες, με αποτέλεσμα 
την ευόδωση σημάτων πολλαπλασιασμού διαμέσου 
πολλών υποδοχέων αυξητικών παραγόντων7,8.

Μεταλλάξεις της οικογένειας RAS (Rat sarcoma)

Μεταλλάξεις γονιδίων της οικογένειας RAS βρίσκο-
νται σε πολλούς τύπους αιματολογικών και συμπαγών 
νεοπλασιών. Ποσοστό 11-27% των χΜΜΛ έχουν 
μεταλλάξεις στο N-RAS ή K-RAS9. Έχει βρεθεί ότι ο 
μυελοϋπερπλαστικός τύπος χΜΜΛ έχει μεγαλύτερη 
συχνότητα μεταλλάξεων του RAS και ότι ο κλώνος 
που φέρει την μετάλλαξη του RAS είναι εκείνος που 
εμφανίζει υπερπλασία10.

Μεταλλάξεις του RUNX1 (runt related  
transcription factor 1)

Το RUNX1 έχει βασικό ρόλο στη φυσιολογική αι-
μοποίηση. Αναφέρθηκαν μεταλλάξεις του σε ποσοστό 
37% στη χΜΜΛ. Οι ίδιοι συγγραφείς δεν βρίσκουν 
διαφορά στην ολική επιβίωση μεταξύ αυτών που 
φέρουν και αυτών που δεν φέρουν την μετάλλαξη. 
Αναφέρουν μία τάση για υψηλότερο κίνδυνο εξέλιξης 
σε οξεία μυελογενή λευχαιμία στους θετικούς στη με-
τάλλαξη και ειδικά για την μετάλλαξη που εντοπίζεται 
στο καρβοξυτελικό άκρο11.

Μετάλλαξη V617F του JAK2 (Janus kinase - 2)

Το JAK2 είναι τυροσινική κινάση που ευοδώνει 
ερεθίσματα κυτταρικής αύξησης. Η σωματική μετάλ-
λαξη V617F εκτός της αληθούς πολυκυτταραιμίας, της 
ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης και της μυελοΐνωσης, 
απαντάται σε 2-10% των ασθενών με χΜΜΛ και 
μάλιστα στον ΜυΠ τύπο της12.

Μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 (Tet Methylcytosine 
Dioxygenase 2)

Το TET2 εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 4q24. Οι 
πρωτεΐνες της οικογένειας ΤΕΤ συμμετέχουν στην 
μετατροπή της μεθυλοκυτοσίνης σε υδροξυμεθυ-

λοκυτοσίνη. Πιθανότατα ρυθμίζουν τη διατήρηση 
της μεθυλίωσης ή εμποδίζουν την υπερμεθυλίωση. 
Μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 ανιχνεύονται σε ποσοστό 50% 
των χΜΜΛ, αλλά η προγνωστική τους σημασία είναι 
αμφισβητήσιμη13.

Μεταλλάξεις του ASXL1 (additional sex combs like 1)

Το ASXL1 ανευρίσκεται στο χρωμόσωμα 20q11.1 
και συνεργάζεται με πρωτεΐνες ετεροχρωματίνης. Η 
επίδρασή του οδηγεί σε μεθυλίωσης της ιστόνης Η3 
και σε καταστολή του υποδοχέα του ρετινοϊκού οξέος. 
Μεταλλάξεις του ASXL1 ανιχνεύονται στο 27-49% των 
περιπτώσεων χΜΜΛ. Έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται 
με εξέλιξη σε ΟΜΛ και μειωμένη επιβίωση14,15.

Μεταλλάξεις του UTX (Ubiquitously transcribed 
tetratricopeptide repeat, X chromosome) και του 
EZH2 (Histone-lysine N-methyltransferase EZH2)

Απώλεια του UTX ή του EZH2 έχει ως αποτέλε-
σμα μεταβολές στα επίπεδα της τριμεθυλιωμένης 
ιστόνης H3K27 και είναι πιθανό να συνεισφέρει στην 
παθογένεια της εξέλιξης σε κακοήθεια16. Μεταλλάξεις 
του EZH2 βρέθηκαν σε ποσοστό 6% στη χΜΜΛ 
και ειδικά σε χαμηλού κινδύνου χΜΜΛ. Αντίθετα οι 
μεταλλάξεις στο UTX ανιχνεύθηκαν σε ασθενείς με 
προχωρημένη νόσο. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι 
δεν έχει βρεθεί ασθενής με μεταλλάξεις και στα δύο 
γονίδια ταυτόχρονα7

.Μεταλλάξεις του IDH (Isocitrate dehydrogenase)

Οι μεταλλάξεις στις ισομορφές IDH1 και IDH2 του 
γονιδίου οδηγούν στην παραγωγή 2-υδροξυγλουτα-
ρικού και βρίσκονται σε υψηλό ποσοστό σε όγκους 
του εγκεφάλου (σχεδόν 100% στα δευτεροπαθή 
γλοιοβλαστώματα)17. Θεωρείται ότι οι ετερόζυγες 
μεταλλάξεις είναι επαρκείς για να ευοδώσουν την 
εξέλιξη σε κακοήθεια. Έχουν βρεθεί μεταλλάξεις τους 
σε ΟΜΛ και δευτεροπαθή ΟΜΛ μετά από ΜυΝ, σε 
ποσοστά ως 20% επί των ΟΜΛ με φυσιολογικό καρυ-
ότυπο. Δεν ανιχνεύονται σε χρόνια ΜυΝ, ίσως όμως 
έχουν δευτερεύοντα λόγο στην εξέλιξη των ΜυΝ σε 
πιο επιθετικό φαινότυπο18. Ανιχνεύονται στο 5-10% 
των χΜΜΛ και των δύο τύπων7.

Άλλες μεταλλάξεις και συνδυασμοί μεταλλάξεων

Σπάνια ανευρίσκονται μεταλλάξεις των PTDN11, 
NPM1, FLT3, και CEBPA στην χΜΜΛ.

Έχει αναφερθεί ότι 38% των ασθενών με χΜΜΛ 
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φέρουν 2 ή περισσότερες μεταλλάξεις σε διαφορετικά 
γονίδια. Οι περιπτώσεις αυτές φαίνεται πως έχουν 
επιβαρυμένη πρόγνωση συγκριτικά με ασθενείς που 
φέρουν μία μόνο μετάλλαξη. Αντίθετα στο 20-30% των 
περιπτώσεων χΜΜΛ δεν ανιχνεύονται οι ως τώρα 
γνωστές μεταλλάξεις1.

Μεταλλάξεις του NR4A (nuclear receptor subfamily 
4, group A)

Πρόκειται για υποομάδα πυρηνικών μεταγραφικών 
παραγόντων που αποτελείται από τρεις πρωτεΐνες 
(NR4A1, A2 και A3). Σε φυσιολογικές συνθήκες τα 
κυτταρικά επίπεδα των NR4A ελέγχονται αυστηρά 
και εξαρτώνται από ποικιλία σημάτων (μεταβολικών, 
αποπτωτικών, μιτογόνων). Λειτουργούν ως ρυθμιστι-
κοί κυτταρικοί σταθμοί που μεταφράζουν τα σήματα 
που δέχονται. Ποικίλη ενεργοποίηση των γονιδίων 
στόχων των NR4A έχει ως αποτέλεσμα κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση, απόπτωση, επι-
διόρθωση του DNA κλπ. Έχουν σημαντικό ρόλο στις 
λειτουργίες των καρκινικών κυττάρων και έχει βρεθεί 
ότι το NR4A3 είναι στόχος των αναδιατάξεων στο γο-
νίδιο του σαρκώματος Ewing. Πρόσφατα δείχθηκε ότι 
τα NR4A1 και A3 έχουν ιδιότητες ογκοκατασταλτικών 
γονιδίων στην ΟΜΛ. Επίσης η έκφραση των ίδιων 
ογκογονιδίων είναι σιωπηλή στις βλάστες ασθενών 
με ΟΜΛ ανεξαρτήτως ταξινόμησης κατά FAB. Στα 
αρχέγονα και προγονικά κύτταρα των ΜΔΣ έχει βρεθεί 
ελαττωμένη έκφραση των NR4A κατά 40-80%. Με το 
σκεπτικό ότι η ελάττωση της λειτουργίας των μεταγρα-
φικών παραγόντων είναι κοινό χαρακτηριστικό στα 
ΜυΝ, ΜΔΣ και ΟΜΛ, διερευνήθηκε με πειράματα σε 
ποντίκια η υπόθεση ότι η ελάττωση των επιπέδων 
προϊόντων των NR4Α1 και Α3 γονιδίων επαρκεί για 
να εμφανιστεί νόσημα τύπου ΜΔΣ/ΜυΝ με ταχεία 
εξέλιξη σε ΟΜΛ. Δείχθηκε ότι η μείωση του τελικού 
προϊόντος των γονιδίων NR4A κάτω από ένα συγκε-
κριμένο όριο επαρκεί για την πρόκληση ΜΔΣ/ΜυΝ 
με εξέλιξη σε ΟΜΛ. Η δημιουργία του μοντέλου του 
νοσήματος ΜΔΣ/ΜυΝ συντελεί στην περαιτέρω μελέτη 
και κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών που 
διέπουν τα ΜΔΣ/ΜυΝ19.

αΧΜΛ και Χρόνια Ουδετερόφιλη Λευχαιμία
Μεταλλάξεις του CSF3R (colony stimulating factor 
3 receptor)

Το CSF3R είναι ο υποδοχέας του αυξητικού παρά-
γοντα 3 των κοκκιοκυττάρων. Μεταλλάξεις του έχουν 
περιγραφεί στη σοβαρή συγγενή ουδετεροπενία που 

μπορεί να εξελιχθεί σε ΟΜΛ μετά από μακροχρόνια 
θεραπεία με G-CSF. Αυτές οι μεταλλάξεις κόβουν την 
κυτταροπλασματική ουρά του CSF3R με αποτέλεσμα 
να επηρεάζονται οι αντιδράσεις του με πρωτεΐνες όπως 
η CHP1 και 2 (Calcineurin-Like EF-Hand Protein) 
και πρωτεΐνες της οικογένειας SOCS (suppressor of 
cytokine signaling) και να διαταράσσεται η δυνατότητα 
του CSF3R να ρυθμίζει την διαφοροποίηση και τον 
πολλαπλασιασμό των κοκκιοκυττάρων20.

Μεταλλάξεις του CSF3R βρέθηκαν σε 16/27 (59%) 
ασθενείς με χρόνια ουδετεροφιλική λευχαιμία ή άτυπη 
χΜΛ, αλλά στην ΟΜΛ η συχνότητά τους είναι μόνο 
1%. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι οι 
μεταλλάξεις στο CSF3R αποτελούν ειδική μοριακή 
βλάβη της χρόνιας ουδετεροφιλικής λευχαιμίας και 
της άτυπης χΜΛ και συνεισφέρουν στη διάγνωση του 
νοσήματος. Πειραματικά δεδομένα από 3 ασθενείς 
με μεταλλάξεις του CSF3R έδειξαν ότι υπάρχουν δύο 
διαφορετικά είδη μεταλλάξεων. 
 1. Οι μεταλλάξεις αποκοπής που έχουν ως αποτέ-

λεσμα την απορρύθμιση των κινασών της οικο-
γένειας SRC-TNK2 και προσδίδουν ευαισθησία 
στο dasatinib.

 2. Μεταλλάξεις πλησίον της μεμβράνης με απορ-
ρύθμιση των κινασών της οικογένειας JAK και 
προσδίδουν ευαισθησία στους αναστολείς των 
JAK κινασών όπως το ruxolitinib.
Οι διαφορετικού τύπου μεταλλάξεις του CSF3R 

έχουν διαφορετική δυνατότητα κακοήθους μετατροπής 
και διαφορετικές οδούς μηνυμάτων.

Μεταλλάξεις του SETBP1 (SET binding protein 1)

Στο 30% των περιπτώσεων αχΜΛ ανευρίσκονται 
μεταλλάξεις στο SETBP1 οι οποίες σχετίζονται με 
μονοσωμία 7, ισοχρωμόσωμα i(17)(q10) και μεταλ-
λάξεις του ASXL1 και του CBL21.

Μεταλλάξεις του ETNK1 (ethanolamine kinase 1)

Με ανάλυση ακολουθιών όλου του γενώματος 
βρέθηκαν στο 30% των περιπτώσεων αχΜΛ με-
ταλλάξεις του ETNK1 σε μεγαλύτερο από 90% των 
κυττάρων των ασθενών. Όλοι οι ασθενείς με μεταλ-
λάξεις του ETNK1 ήταν ετερόζυγοι και φαίνεται ότι οι 
μεταλλάξεις του ETNK1 αναστέλλουν την καταλυτική 
δραστηριότητα. Το γονίδιο ETNK1 κωδικοποιεί μία 
κινάση αιθανολαμίνης που καταλύει το πρώτο μέρος 
της βιοσύνθεσης της φωσφατιδυλοαιθανολαμίνης, 
φωσφορυλιώνοντας την αιθανολαμίνη. Η φωσφατι-
δυλοαιθανολαμίνη έχει πολύ ευρύ πεδίο συμμετοχής 
σε κρίσιμες κυτταρικές λειτουργίες, όπως στο επί-
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πεδο της αρχιτεκτονικής μεμβρανών, σύνδεσης με 
ειδικές πρωτεΐνες στη μίτωση του κυττάρου και στα 
αναπνευστικά σύμπλοκα της εσωτερικής επιφάνειας 
του μιτοχονδρίου. Στο μέλλον θα διευκρινιστεί ο ρόλος 
αυτών των μεταλλάξεων στην αχΜΛ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τελευταία 10-ετία χαρακτηρίστηκε από την επί-

τευξη σημαντικών προόδων στην κατανόηση της 
παθογένειας και την θεραπεία, μεταξύ των άλλων 
τομέων της Αιματολογίας, και στον χώρο των Ph- Μυ-
ελοϋπερπλαστικών Νεοπλασιών. Ήδη η καθιέρωση 
της ορολογίας «Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσμα-
τα» αποτελεί πρόοδο γιατί υπενθυμίζει σαφώς τον 
χαρακτήρα αυτών των νοσημάτων και αποτρέπει 
συντηρητικές αρχικές διαγνωστικές προσεγγίσεις, με 
το αιτιολογικό της μακράς συνήθως πορείας μέχρι την 
εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών. Σημαντική πρόοδο 
αποτελεί η έκδοση κοινά αποδεκτών κατευθυντηρίων 
οδηγιών (Guidelines) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
υγείας (WHO) για την ορθή διάγνωση, διαγνωστική 
προσπέλαση και παρακολούθηση των νοσημάτων 
αυτών, και ακολούθως βεβαίως και η έκδοση ανά-
λογων κατευθυντηρίων οδηγιών για την θεραπευτική 
αγωγή την θρομβοπροφύλαξη, και τον ορισμό της 
αντίστασης στην θεραπεία και τις ενδείξεις αλλαγής 
θεραπείας. Ανάλογες κατευθυντήριες οδηγίες έχουν 
εκδοθεί και από άλλους αναγνωρισμένους οργανι-
σμούς με συνεργατικές ομάδες επιστημόνων, όπως 
το European LeukemiaNet, καθώς και από εθνικές 
Ομάδες Μελέτης των Ph- Μυελοϋπερπλαστικών 
Νεοπλασιών. Στις επόμενες παραγράφους θα απο-
τυπωθούν συνοπτικά οι οδηγίες για τον χειρισμό των 
ασθενών με παθολογικά ευρήματα που θυμίζουν Μυ-
ελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα ή για τους ασθενείς 
που έχουν τεκμηριωμένη της διάγνωση αυτή.

Ασθενής με θρομβοκυττάρωση: Τεκμηρίωση 
της διάγνωσης και αποκλεισμόςδευτεροπαθούς 
θρομβοκυττάρωσης

Η ανακάλυψη το 2005 των μεταλλάξεων στο γο-
νίδιο της JAK2 κινάσης και ιδιαίτερα της κυρίαρχης 
μετάλλαξης JAK2V617F, τεκμηρίωσε τον μέχρι τότε 
εμπειρικά, και όχι αιτιοπαθογενετικά προσδιορίσιμο 
κλωνικό χαρακτήρα της ιδιοπαθούς θρομβοκυττα-
ραιμίας (ΕΤ), της αληθούς πολυκυτταραιμίας (PV) 
και της ιδιοπαθούς μυελοΐνωσης (MF). Η ανεύρεση 
της μετάλλαξης αυτής σε >90% των ασθενών με PV 
την καθιέρωσε και σαν εργαλείο επιβεβαίωσης της 
διάγνωσης του νοσήματος αυτού και σύμφωνα με τις 
οδηγίες διάγνωσης αποτελεί το πρώτο πλέον διαγνω-
στικό κριτήριο για την νόσο. Η παρουσία της μετάλ-
λαξης JAK2V617F στους μισούς περίπου ασθενείς 
με ΕΤ δεν μπόρεσε να την καθιερώσει σαν εργαλείο 
screening, για την αναγνώριση της νόσου, ωστόσο 
έγινε σαφές ότι οι θετικοί στην μετάλλαξη ασθενείς 
έχουν επιθετικότερη κλινική εμφάνιση και υψηλότερο 
κίνδυνο θρομβωτικών εκδηλώσεων. Έτσι η ανεύρεση 
της μετάλλαξης αυτής έχει πλέον προγνωστική αξία 
για τους ασθενείς και η αναζήτησή της έχει πλέον 
καθιερωθεί, όχι μόνο για την ανάδειξη της κλωνικής 
φύσης του νοσήματος αλλά και για προγνωστικούς 
λόγους και στους ασθενείς με ΕΤ και σε εκείνους 
με MF. Τα τελευταία 2-3 χρόνια αναγνωρίστηκαν 
μεταλλάξεις δύο ακόμα γονιδίων σαν παθογενετικές 
για την εμφάνιση ΕΤ, πιο συγκεκριμένα του γονιδίου 
της καλ-ρετικουλίνης (CALR), και στο εξόνιο 10 του 
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υποδοχέα της θρομβοποιητίνης MPL (MPLW515L/K). 
Οι μεταλλάξεις αυτές βρέθηκαν μόνο σε ασθενείς 
αρνητικούς για την μετάλλαξη JAK2V617F, εύρημα 
ενισχυτικό της παθογενετικής σημασίας τους. 

Επειδή ωστόσο πολλές είναι οι αιτίες/νοσολογικές 
που συνοδεύονται από δευτεροπαθή θρομβοκυττά-
ρωση και το κόστος πραγματοποίησης μιάς μοριακής 
ανάλυσης δεν είναι παραγνωρίσιμο, σκόπιμο είναι 
να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση των ασθενών 
που εμφανίζουν θρομβοκυττάρωση και να υπάρ-
χουν συγκεκριμένοι αλγόριθμοι της διαγνωστικής 
τους προσπέλασης, πριν την πραγματοποίηση των 
μοριακών εξετάσεων που θα αναδείξουν κλωνική 
(πρωτοπαθή) ή μη κλωνική (δευτεροπαθή) αιτιολογία 
της θρομβοκυττάρωσης.

Εκτός των τριών Ph- Μυελοϋπερπλαστικών νεο-
πλασιών που μπορεί να συνοδεύονται από θρομβο-
κυττάρωση, υπάρχουν και άλλα νοσήματα/κλωνικές 
διαταραχές του πολυδύναμου αιμοποιητικού κυττάρου, 
που μπορεί να εμφανίσουν θρομβοκυττάρωση. Τα 
νοσήματα αυτά είναι η bcr/abl+ χρόνια Μυελογενής 
Λευχαιμία (CML), η χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία 
(CNL), η οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (AML), που 
όταν συνοδεύεται από θρομβοκυττάρωση, φέρει 
αρκετά συχνά διαταραχές στην περιοχή q21-q26 
του χρωμοσώματος 3, η οξεία μεγακαρυοβλαστική 
λευχαιμία (ΑΜΛ-Μ7), η σιδηροβλαστική αναιμία με 
θρομβοκυττάρωση (RARS-T), που από το 2008 
θεωρείται ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα και κατα-
τάσσεται στα υβριδικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα/
Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (MDS/MPN) και 
το σύνδρομο Del-5q. Μολονότι όλα αυτά τα νοσήματα 
είναι κλωνικά/νεοπλασματικά και η αιτιολογία της 
θρομβοκυττάρωσης είναι πρωτοπαθής, η παθοφυσι-
ολογία της είναι διαφορετική σε κάθε περίπτωση. Για 
παράδειγμα η CML προκαλεί θρομβοκυττάρωση, λόγω 
άμεσης ευοδωτικής επίδρασης της υβριδικής bcr/abl 
κινάσης επί της μη μεταλλαγμένης JAK2 κινάσης, ενώ 
στο σύνδρομο Del-5q η απλοτυπική ανεπάρκεια δύο 
miRNAs, των miR-145 και miR-146α, οδηγεί σε αύξηση 
των ενδοκυττάριων επιπέδων του Toll-Interleukin-1 
Receptor domain-containing Adaptor Protein (TIRAP) 
και του Tumor necrosis factor Receptor-Associated 
Factor-6 (TRAF6), που αποτελούν μετα-μεταγραφι-
κούς στόχους των δύο προαναφερθέντων miRNAs. 
Η υπερδραστηριότητα των TIRAP και TRAF6 λόγω 
της ανεπάρκειας των miRNA οδηγεί σε αύξηση της 
έκφρασης της IL-6, που συμβάλλει στην πρόκληση 
θρομβοκυττάρωσης. 

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τα κυριότερα αίτια πρω-
τοπαθούς και δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης, 
εκτός των Ph- Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασιών. 

Τέτοια αίτια είναι λοιμώδη ή μεταλοιμώδη, φλεγμο-
νώδη, φαρμακευτικά, μετατραυματικά-μετεγχειρητικά 
αυτοάνοσα και νεοπλασματικά νοσήματα, και αίτια 
που σχετίζονται με ανατομική ή λειτουργική απουσία/ 
υπολειτουργία του σπλήνα.

Βασική αφετηριακή διερεύνηση ασθενούς  
με θρομβοκυττάρωση

Η διαγνωστική προσπέλαση θα πρέπει να γίνεται 
σταδιακά, με γνώμονα τα διαθέσιμα κάθε στιγμή 
δεδομένα, την μικρότερη ενόχληση του ασθενούς 
και τις απαραίτητες κατά περίπτωση εξετάσεις. Η 
αρχική προσέγγιση του ασθενούς είναι απαραίτητο 
να καταγράψει προηγούμενο ιστορικό θρομβωτικών 
ή αιμορραγικών εκδηλώσεων, έστω και αν σε αυτές 
δεν αξιολογήθηκε παράλληλα και το επίπεδο των 
αιμοπεταλίων. Στα Ph- Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλά-
σματα δεν υπάρχει συσχέτιση αριθμού αιμοπεταλίων 
και θρομβωτικών εκδηλώσεων. Για τις αιμορραγικές 
εκδηλώσεις αντιθέτως, υπάρχει συσχέτισή τους με 
πολύ υψηλούς αριθμούς αιμοπεταλίων (>1.5 x 106/
μl), επειδή στα επίπεδα αυτά αυξάνονται οι μεταξύ 
τους αλληλεπιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις με το 
αγγειακό τοίχωμα και τα άλλα κύτταρα του αίματος 
και δημιουργούνται «καταπονημένα» αιμοπετάλια, 
λειτουργικά ανεπαρκή. Το φαινόμενο αντιστρέφεται με 
την ελάττωση των αιμοπεταλίων <0.5 x 106/μl, για τον 
λόγο αυτό και η παρουσία αιμορραγικών εκδηλώσεων 
σε έδαφος σημαντικής θρομβοκυττάρωσης συνιστά 
ένδειξη έναρξης κυτταρομειωτικής θεραπείας.

Σκόπιμο είναι να αναζητείται και πιθανό θετικό 
οικογενειακό ιστορικό για θρομβωτικές/ αιμορραγικές 
εκδηλώσεις, για να εγερθεί υποψία για τα σπάνια 
κλινικά σύνδρομα της οικογενούς θρομβοκυττάρωσης 
ή την ύπαρξη κληρονομικής θρομβοφιλίας ή κληρο-
νομικής αιμορραγικής διάθεσης. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αξιολογείται η 
κατάσταση ικανότητος και το νοσολογικό υπόστρω-
μα του ασθενούς, κυρίως από άποψη συνύπαρξης 
νοσημάτων και καταστάσεων που αυξάνουν τον 
κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 
Η ύπαρξη αυτών των παραγόντων, ιδιαίτερα όσων 
δεν αναστρέφονται, αποτελεί ένδειξη επιτάχυνσης της 
έναρξης κυτταρομειωτικής θεραπείας. Η παρουσία 
συνοδών υποκειμενικών ενοχλημάτων και ευρημά-
των από την φυσική εξέταση μπορεί να κατευθύνει 
την διαγνωστική σκέψη προς αίτιο δευτεροπαθούς 
θρομβοκυττάρωσης, αφού η μεγάλη πλειονότητα 
των ασθενών με ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία και 
προϊνωτική μυελοΐνωση είναι τελείως ασυμπτωματικοί 
την περίοδο της διάγνωσης. Ιδιαίτερα η παρουσία 
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πυρετού, ανορεξίας, απώλειας βάρους, και εστιακών 
συμπτωμάτων άλγους ή άλλων τοπικών εκδηλώσε-
ων μπορεί να κατευθύνει την διερεύνηση προς την 
ανάδειξη συστηματικής νόσου συνοδευόμενης. Για το 
ενδεχόμενο μάλιστα η παρουσία μικρού πυρετού να 

μην έχει γίνει αντιληπτή από τον ασθενή, θεωρείται 
σκόπιμο να συνιστάται στον ασθενή να προσκομίζει 
διάγραμμα καθημερινής του θερμομέτρησης για 3-4 
εβδομάδες, παράλληλα με την πραγματοποίηση των 
εξετάσεων του παρακλινικού του ελέγχου.

Πίνακας 1. Αίτια θρομβοκυττάρωσης εκτός των Ph- Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασιών
Πρωτοπαθή αίτια Φαρμακευτικά
χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία bcr/abl (-) Γλυκοκορτικοειδή
χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία Κεφαλοσπορίνες-καρβαπενέμες
Οξεία μυελογενής λευχαιμία με διαταραχή στο 3q21-q26 Αδρεναλίνη - Εφεδρίνη
Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία Βινκριστίνη
Σιδηροβλαστική αναιμία (RARS-T) Γεμσιταμπίνη
Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο Del-5q  Ισοτρετινοΐνη
 Σιπροφλοξασίνη
Λοιμώδη – Μεταλοιμώδη Μικοναζόλη, φλουκοναζόλη
Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού Θειϊκός και γλυκονικός σίδηρος
Λοιμώξεις μαζί με αναιμία στα παιδιά Ζιντοβουντίνη
Σύνδρομο Kawasaki
Βακτηριδιακές λοιμώξεις - Σηψαιμία
Παροξύνσεις χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας Αλλα αίτια
Περικαρδίτις Μετα-τραυματική, μεθαιμορραγική
Λοιμώξεις γαστρεντερικού σωλήνα Μετά από σπληνεκτομή
Λοιμώξεις του ΚΝΣ (μηνιγγίτις, μηνιγγοεγκεφαλίτις) Λειτουργική ασπληνία-αυτοσπληνεκτομή 
Οστεομυελίτις Αγενεσία σπληνός
Αποστήματα – Εμπυήματα Ιστική καταστροφή
Συστηματική φυματίωση (εγκαύματα, τραύματα, αιματώματα)
Δευτερογενής σύφιλη Αντιδραστική μετά από χημειοθεραπεία
Παρασιτικές λοιμώξεις   ή θεραπεία ανοσολ. αρχής θρομβοπενίας
 Σιδηροπενική αναιμία 
Αυτοάνοσα νοσήματα χρόνια αιμολυτική αναιμία
Ρευματοειδής αρθρίτις   Μολυβδίαση
Νόσος Still Σαρκοείδωση
Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος Νόσος Castleman
Οζώδης πολυαρτηρίτις Οικογενής Μεσογειακός πυρετός
Κοκκιωμάτωση του Wegener Οικογενής ερυθροκυττάρωση-θρομβοκυττάρωση
Πορφύρα Henoch-Schoenlein Σύνδρομο Noonan
Άλλες αγγειίτιδες
Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου
Κοιλιοκάκη
Θυρεοειδίτις Hashimoto

Νεοπλασματικά
Αιματολογικές νεοπλασίες
Λέμφωμα Hodgkin
Μη Hodgkin Λεμφώματα
Πολλαπλούν μυέλωμα
Σύνδρομο POEMS

Συμπαγείς όγκοι
Καρκίνος παχέος εντέρου
Καρκίνος ουροδόχου κύστης
Καρκίνος μαστού
Καρκίνος ωοθήκης
Καρκίνος σώματος και τραχή-
λου της μήτρας 
Σαρκώματα

Ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα
Βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα  

στοματικής κοιλότητας
Καρκίνος θυρεοειδούς
Αδενοκαρκίνωμα νεφρού
Μη-μικροκυτταρικό καρκίνος 
πνεύμονα
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Καρκίνος στομάχου
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Η βαρύτητα της θρομβοκυττάρωσης έχει σημασία, 
αφού σπάνια δευτεροπαθή αίτια φτάνουν σε αριθμό 
αιμοπεταλίων >1x106/μl, αν και έχουν αναφερθεί 
μέχρι 7x106/μl. Γενικώς τιμές >1 x 106/μl, και μάλι-
στα ανοδική τους διάθεση, απουσία συτηματικών ή 
τοπικών ενοχλημάτων κατευθύνει την διαγνωστική 
σκέψη προς την πρωτοπαθή θρομβοκυτταραιμία. 
Το διάστημα της θρομβοκυττάρωσης μπορεί επί-
σης να κατευθύνει την διαγνωστική σκέψη, αφού 
μακρά ασυμπτωματική περίοδος είναι πιό πιθανό 
να προηγείται της διάγνωσης ΕΤ, ενώ συνηθέστερα 
η δευτεροπαθής θρομβοκυττάρωση έχει μικρότερη 
ή καθόλου ασυμπτωματική περίοδο. Σε ασυμπτω-
ματικό ασθενή, που προσκομίζει μία εξέταση που 
δείχνει θρομβοκυττάρωση, είναι σκόπιμο να γίνονται 
πρώτα μία ή δύο επανεκτιμήσεις σε μεσοδιάστημα 
2-4 εβδομάδων, πριν προχωρήσει η διερεύνηση 
της υποκείμενης αιτίας, αφού ιδιαίτερα σε μέτριας 
βαρύτητας θρομβοκυτταρώσεις, αυτές μπορεί να 
αυτοπεριοριστούν και να υποστρέψουν πλήρως με 
την πάροδο του χρόνου.

Τέλος στην αρχική προσέγγιση του ασθενούς 
η παρουσία υψηλών τιμών MPV και PLCR είναι 
περισσότερο ενδεικτική πρωτοπαθούς θρομβοκυτ-
ταραιμίας, ενώ αντιθέτως, φυσιολογικά MPV και 
PLCR συνοδεύουν συχνότερα δευτεροπαθή θρομ-
βοκυττάρωση. Αντιθέτως, η παρουσία υπόχρωμης 
μικροκυτταρικής αναιμίας μπορεί να κατευθύνει 
την διαγνωστική σκέψη υπέρ σιδηροπενικής αναι-
μίας με δευτεροπαθή (συνηθέστερα μικρή-μέτρια) 
θρομβοκυττάρωση ή υπέρ παρατεινόμενης αναιμίας 
χρονίας νόσου και υποκείμενου χρόνιου συστημα-
τικού νοσήματος. Τα κυριότερα σημεία της αρχικής 
διαγνωστικής προσπέλασης του ασθενούς αναφέ-
ρονται στον Πίνακα 2.

Η παρακλινική διερεύνηση θα πρέπει να γίνεται 
σε τρείς τουλάχιστον φάσεις. Σε πρώτη φάση θα 
πρέπει να επιβεβαιώνεται στο επίχρισμα η ύπαρξη 
θρομβοκυττάρωσης και να αποκλείεται η ψευδοθρομ-
βοκυττάρωση. Από το επίχρισμα αξιολογείται επίσης 
το μέγεθος και η μορφολογία των αιμοπεταλίων. Ο 
αρχικός βιοχημικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
δείκτες φλεγμονώδους αντίδρασης, επίπεδα LDH, 
και κορεσμό τρανσφερρίνης. Αυξημένα επίπεδα LDH 
απομακρύνουν την διάγνωση της ΕΤ όχι όμως και της 
προϊνωτικής MF, ενώ είναι και συμβατά με πλήθος 
παθήσεων που συνοδεύονται από δευτεροπαθή 
θρομβοκυττάρωση. χαμηλός κορεσμός τρανσφερρί-
νης ίσως υποδηλώνει σχέση της σιδηροπενίας με τη 
θρομβοκυττάρωση και αυξημένοι δείκτες φλεγμονής 
πιθανή υποκείμενη χρόνια φλεγμονώδη νόσο. Την 
πρώτη φάση διερεύνησης ολοκληρώνει απεικόνιση 

του σπληνός με υπερήχους. Μικρή σπληνομεγαλία 
είναι συμβατή με πλήθος παθήσεων περιλαμβανο-
μένων όλων των Ph- μυελοϋπερπλασιών. Σημαντική 
σπληνομεγαλία απομακρύνει την διάγνωση της ΕΤ, 
όχι όμως της MF.

Σε δεύτερη φάση εφ’ όσον δεν έχουν διαμορφωθεί 
αποχρώσες ενδείξεις υπέρ ΕΤ ή MF, ο έλεγχος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει έλεγχο για επιβεβαίωση ή 
αποκλεισμό των περισσότερων νοσημάτων του πίνα-
κα 1, λοιμωδών, αυτοανόσων και νεοπλασματικών. 

Τέλος σε τρίτη φάση, επί μη τεκμηρίωσης της δι-
άγνωσης δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης με τον 
έλεγχο της δεύτερης φάσης, θα πρέπει να ακολουθεί 
εξέταση μυελού, με αξιολόγηση και επιχρίσματος 
και οστεομυελικής βιοψίας, στην οποία θα πρέπει 
να γίνεται προσεκτική βαθμολόγηση της ίνωσης. Σε 
όλους τους ασθενείς θα πρέπει να γίνεται έλεγχος 
της παρουσίας της μετάλλαξης JAK2V617F από το 
περιφερικό αίμα ή τον μυελό, ενώ σε ασθενείς μέχρι 
65 ετών τουλάχιστον καλό είναι να γίνεται και κυτταρο-
γενετικός έλεγχος του μυελού, μολονότι καρυοτυπική 
ανωμαλία εμφανίζεται σε ελάχιστο ποσοστό ασθενών 
με ET, αλλά σε ένα μεγαλύτερο εκείνων με MF στην 
κυτταροβριθή φάση. Εάν τα ευρήματα του μυελού 
είναι συνηγορητικά ΕΤ και δεν αναδειχθεί η μετάλλαξη 
JAK2V617F, ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
με αναζήτηση των μεταλλάξεων του γονιδίου CALR 
και της MPLW515L/K, αφού διαφαίνεται ότι οι πλη-
ροφορίες για την παρουσία αυτών των μεταλλάξεων 
έχουν προγνωστική αξία.

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι ενώ για τις μεταλ-
λάξεις JAK2V617F και MPLW515L/K ο παθογενετικός 
μηχανισμός για την εκδήλωση της νόσου είναι λίγο-
πολύ γνωστός ή διαφαινόμενος για την μετάλλαξη της 
CALR η παθογενετική της σημασία για την ανάπτυξη 
ΕΤ ή MF δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος. Η CALR 
είναι πρωτεΐνη-χαπερόνη, εντοπίζεται κυρίως στο 
ενδοπλασματικό δίκτυο και συμβάλλει στην σωστή 
αναδίπλωση και την διαμόρφωση της τεταρτοταγούς 
δομής των πρωτεϊνών. Εκτός του ενδοπλασματικού 
δικτύου η CALR ανευρίσκεται στο κυτταρόπλασμα, 
την κυτταρική μεμβράνη και τον εξωκυττάριο χώρο 
και συμμετέχει στον μεταβολισμό του ενδοκυττάριου 
ασβεστίου, στην οργάνωση του κυτταροσκελετού, 
την φαγοκυττάρωση, την ανοσολογική απάντηση 
και την απόπτωση. Η μεταλλαγμένη CALR έχει χάσει 
27 αμινοξέα της πρωτοταγούς της δομής και τα έχει 
αντικαταστήσει με 36 άλλα. Έχει πολύ λιγότερα σημεία 
δέσμευσης του ασβεστίου και το καρβοξυτελικό της 
άκρο δεν διαθέτει την αλληλουχία KDEL [Lys-Asp-Glu-
Leu], που χαρακτηρίζει όλες τις πρωτεΐνες με δράση 
χαπερόνης που λειτουργούν στο ενδοπλασματικό 
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δίκτυο. Πιθανολογείται ότι η μεταλλαγμένη CALR δεν 
παραμένει πλέον στο ενδοπλασματικό δίκτυο, αλλά 
είναι άγνωστο τι μεσολαβεί για την προαγωγή της 
ανάπτυξης των ΜΚΚ. 

Επί επιβεβαιωμένου Ph- Μυελοϋπερπλαστικού 
Νεοπλάσματος, πριν την πραγματοποίηση εξέτα-
σης μυελού η μέτρηση των CD34+ κυττάρων στο 
περιφερικό αίμα μπορεί να βοηθήσει την διάκριση 
μεταξύ ΕΤ και MF, αφού αυτά βρίσκονται αυξημένα 
στην MF και φυσιολογικά στην ΕΤ. Η ενδεικνυόμενη 
κατά στάδια διαγνωστική προσπέλαση των ασθενών 
με θρομβοκυττάρωση παρουσιάζεται στον πίνακα 
3. Σε ασθενείς που έχει αναδειχτεί η παθογενετική 
μετάλλαξη, μολονότι είναι γνωστό ότι την περίοδο 
της αρχικής διάγνωσης συνυπάρχει και μη κλωνικός 
(φυσιολογικός) πληθυσμός προγονικών αιμοποιητικών 
κυττάρων, δεν έχει αποδειχθεί προγνωστική αξία για 
την συρρίκνωση του κλωνικού πληθυσμού, στο βαθμό 
που αυτό επιτυγχάνεται με υδροξυουρία, για τον λόγο 
αυτό δεν συνιστάται μέχρι σήμερα η παρακολούθηση 
του ποσοτικού φορτίου της μετάλλαξης.

Ασθενής με ερυθροκυττάρωση: Τεκμηρίωση 
της διάγνωσης και αποκλεισμός ιδιοπαθούς ή 
δευτεροπαθούς ερυθροκυττάρωσης

Η πρωτοπαθής πολυκυτταραιμία είναι περίπου 
4 φορές σπανιότερη νόσος από την ΕΤ. Επιπλέον 

Πίνακας 2. Αρχική προσέγγιση ασθενούς με θρομβοκυττάρωση
• Αξιολόγηση ιστορικού θρομβωτικών ή αιμορραγικών επει-

σοδίων
• Αξιολόγηση συνοδού νοσηρότητας και άλλων παραγόντων 

κινδύνου
υπέρταση
Σακχαρώδης Διαβήτης
Κάπνισμα
Παχυσαρκία
υπερλιπιδαιμία

• Εγκατεστημένη συμπτωματική αθηροσκλήρυνση
• Αξιολόγηση χρονικού διαστήματος που είναι γνωστή η θρομ-

βοκυττάρωση
• Διερεύνηση οικογενειακού ιστορικού για θρομβοκυττάρωση/

θρομβοεμβολικές εκδηλώσεις
• Αξιολόγηση συμπτωματολογίας και σημειολογίας του ασθενούς
• Αξιολόγηση δημογραφικών και σωματομετρικών παραμέτρων
• Αξιολόγηση της βαρύτητας της θρομβοκυττάρωσης
• Αξιολόγηση Hb, MCV, MCH, MPV και PLCR 
• Αξιολόγηση των διακυμάνσεων του αριθμού λευκών και 

αιμοπεταλίων σε ≥3 εξετάσεις
• Καταγραφή εσωτερικής θερμοκρασίας x 3-4 εβδομάδες

Πίνακας 3. Βασική παρακλινική διερεύνηση ασθενούς με 
θρομβοκυττάρωση
• Αναγνώριση της ψευδοθρομβοκυττάρωσης

Μικροσφαιροκύτταρα (αιμολυτική αναμία)
Έντονα υπόχρωμη μικροκυττάρωση (Hb-πάθεια H)
Σχιστοκύτταρα 
Κρυοσφαιρίνες 
Θραύσματα νεοπλασματικών κυττάρων 
Βακτήρια 
Παράσιτα

• Αξιολόγηση μορφολογίας των αιμοπεταλίων και συνολικής 
εικόνας του περιφερικού αίματος

• Αξιολόγηση δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP, φερριτίνη, απτο-
σφαιρίνη, SACE, προκαλσιτονίνη, αλβουμίνη, α2-σφαιρίνες 
στο πρωτεϊνόγραμμα)

• Επίπεδα LDH και κορεσμού τρανσφερρίνης ορού
• Αξιολόγηση όγκου και υφής σπληνός με υπερήχους ή CT
• Αξιολόγηση ενεργοποίησης του πηκτικού μηχανισμού (Ινω-

δογόνο, D-διμερή)
• Απεικόνιση κοιλίας και θώρακος με αξονική τομογραφία
• Screening για αυτοαντισώματα οργανοειδικά και μή
• Επί παρουσίας λοίμωξης διερεύνηση και θεραπεία / επίλυση 

των σχετικών προβλημάτων και αναβολή του περαιτέρω 
ελέγχου για μικρό χρονικό διάστημα

• Επί αναιμίας μέτρηση ΔΕΚ, δεικτών αιμόλυσης 
• Επί υποψίας νεοπλασίας προσδιορισμός καρκινικών δεικτών 

στον ορό

Επί μη διάγνωσης δευτεροπαθούς αιτιολογίας με τα πα-
ραπάνω:
• Μέτρηση CD34+ κυττάρων περιφερικού αίματος
• Παρακέντηση μυελού και οστεομυελική βιοψία με βαθμολό-

γηση της ίνωσης του μυελού
• Κυτταρογενετικός έλεγχος μυελού τουλάχιστον στους ασθε-

νείς μέχρι 65 ετών
• Μοριακός έλεγχος για JAK2V617F 
• Επί αρνητικής PCR για JAK2V617F έλεγχος για μεταλλάξεις 

Calret και MPL

Ανεξάρτητα της αιτιολογίας της θρομβοκυττάρωσης
• Έλεγχος πιθανώς συνυπάρχουσας συγγενούς θρομβοφι-

λικής διάθεσης 
• Απεικόνιση triplex σπληνοπυλαίου άξονα
• Απεικόνιση αγγειακής ροής σε αρτηρίες με κλινική βαρύτητα 

(καρωτίδες, στεφανιαίες, κοιλιακή αορτή)
• Παρακολούθηση της κλινικής πορείας του ασθενούς και της 

εξέλιξης της θρομβοκυττάρωσης
• χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής
• Διόρθωση όσο και όπου γίνεται των παραγόντων κινδύνου 

για θρόμβωση
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Α. Συμεωνίδης

μεγάλο φάσμα νοσημάτων και καταστάσεων συνο-
δεύονται από αύξηση της αιμοσφαιρίνης /ερυθρών 
αιμοσφαιρίων, ώστε η διάκριση της PV από αυτές να 
έχει μεγάλη σημασία. Μία μεγάλη ομάδα νοσημάτων 
αφορά σπάνια συγγενή/κληρονομικά σύνδρομα, τα 
οποία προκαλούν αυτό που ονομάζεται ιδιοπαθής-αμι-
γής ερυθροκυττάρωση σε διάκριση με την πρωτοπαθή 
πολυκυτταραιμία που ανήκει στα Ph- Μυελοϋπερ-
πλαστικά σύνδρομα. Τέλος διάφορα νοσήματα που 
συνεπάγονται κεντρική ή τοπική (στον νεφρό) ισχαιμία 
ή άλλα που συνοδεύονται από αυξημένη κυκλοφορία 
ερυθροποιητίνης αναφέρονται συλλήβδην ως αίτια 
δευτεροπαθούς ερυθροκυττάρωσης.

Στην ομάδα των συγγενών/οικογενών/κληρο-
νομικών συνδρόμων περιλαμβάνονται αιμοσφαι-
ρινοπάθειες με αυξημένη συγγένεια σύνδεσης και 
ανεπαρκή αποδέσμευση του οξυγόνου. Εκτός της 
γνωστής και μη προερχόμενης από μετάλλαξη HbF, 
έχουν αναφερθεί 100 περίπου μεταλλαγμένες HbA, 
προερχόμενες, είτε από μεταλλάξεις της α- είτε της 
β-αλυσίδας. Οι συχνότερες από αυτές αναφέρονται 
στον πίνακα 6. μαζί με όλα τα αίτια που προκαλούν 
δευτεροπαθή ερυθροκυττάρωση. Η κληρονομική 
επιμονή της HbF και η δβ0-θαλασσαιμία συνοδεύονται 
από μέτρια, μη επιδεινούμενη ερυθροκυττάρωση 
(Hb 15-16 g/dl οι γυναίκες 17-18 g/dl οι άνδρες) και 
συνήθως δεν προκαλούν ιδιαίτερα κλινικά προβλή-
ματα. Εκτός από τις αιμοσφαιρινοπάθειες αυξημένης 
συγγένειας με το Ο2, μεταλλάξεις του υποδοχέα 
της ερυθροποιητίνης, του αισθητήρα της υποξίας 
HIF-1α, μιάς προλυλ-υδροξυλάσης που ρυθμίζει τα 
ενδοκυττάρια επίπεδα του HIF-1α και της πρωτεΐνης 
VHL, που εμπλέκεται στην ίδιο ακριβώς μεταβολική 
οδό, επηρεάζοντας την δραστικότητα της προλυλ-

υδροξυλάσης και εφεξής τα ενδοκυττάρια επίπεδα 
HIF-1α προκαλούν ιστική υποξία και δευτεροπαθή 
(ιδιοπαθή) ερυθροκυττάρωση. Επιπλέον, μεταλλά-
ξεις στο γονίδιο της διφωσφογλυκερινομουτάσης, 
που επηρεάζουν τα ερυθροκυτταρικά επίπεδα του 
2,3-DPG, συνοδεύονται από δυσχερή αποδέσμευση 
του οξυγόνου και συνακόλουθη ιστική υποξία, και 
οδηγούν σε ερυθροκυττάρωση. 

Συχνότερα ωστόσο αίτια δευτεροπαθούς ερυθρο-
κυττάρωσης που σχετίζονται με απρόσφορη παρα-
γωγή ερυθροποιητίνης, αφορούν νεοπλασματικές 
και μη, παθήσεις των νεφρών και σπανιότερα άλλα 
νεοπλασματικά νοσήματα. Οι συχνότερες παθήσεις 
των νεφρών που προκαλούν δευτεροπαθή ερυθροκυτ-
τάρση είναι πολυκυστικοί νεφροί, μονήρεις ευμεγέθεις 
κύστεις των νεφρών, υδρονέφρωση, στένωση της 
νεφρικής αρτηρίας, νεφρική σωληναριακή οξέωση, 
και ετερόπλευρη νεφροπάθεια τελικού σταδίου. Το 
υπερνέφρωμα σε σημαντικό ποσοστό μπορεί να συνο-
δεύεται από ερυθροκυττάρωση, καθώς και σπανιότερα 
το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, το αιμαγγειοβλάστωμα 
της παρεγκεφαλίδος και ακόμα σπανιότερα το βρογ-
χογενές καρκίνωμα του πνεύμονα, μηνιγγιώματα, 
ινομυώματα της μήτρα και όγκοι της παρωτίδος και 
των παραθυρεοειδών. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 
τα επίπεδα ερυθροποιητίνης του πλάσματος είναι 
αυξημένα έως πολύ αυξημένα.

Ίσως η συχνότερη αιτία μέτριας δευτεροπαθούς 
ερυθροκυττάρωσης είναι το κάπνισμα. Με το κάπνι-
σμα παράγονται μικροποσότητες CO, οι οποίες δεν 
αποβάλλονται αλλά δεσμεύονται και συγκρατούν το 
5-20% της συνολικής αιμοσφαιρίνης. Διακοπή του κα-
πνίσματος συνοδεύεται από σταδιακή πτώση της Hb, 
μέχρι να αποβληθεί με την γήρανση και καταστροφή 

Πίνακας 4. Αναθεωρημένα κριτήρια της WHO για την διάγνωση ιδιοπαθούς θρομβοκυτταραιμίας
1. Αριθμός αιμοπεταλίων σταθερά >450 x 109/L σε όλη την περίοδο παρακολούθησης
2. υπερπλασία κυρίως της ΜΚΚ σειράς στον μυελό με παρουσία μεγάλων ωρίμων ΜΚΚ. Απουσία σημαντικής αρ. στροφής στην 

κοκκιοποίηση ούτε αύξηση της ερυθροποίησης.
3. Νόσος που δεν πληροί κριτήρια διάγνωσης κατά WHO για PV, PMF, CML, MDS ή άλλης νεοπλασίας του αιμοποιητικού ιστού.*
4. Ανάδειξη της μετάλλαξης JAK2V617F ή άλλου κλωνικού δείκτη ή επί απουσία κλωνικού δείκτη αποκλεισμός κάθε αιτίας δευ-

τεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης.**

Για την διάγνωση πρέπει να πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια
*Μη ύπαρξη ή αδυναμία αύξησης της Hb μετά από χορήγηση τυχόν ελλείποντος σιδήρου σε επίπεδα διαγνωστικά PV. Μέτρηση 
μάζας ερυθρών δεν είναι απαραίτητη. Απουσία σημαντικού βαθμού ίνωσης του μυελού, λευκοερυθροβλαστικής αντίδρασης ή 
έντονα υπερπλαστικού μυελού με μορφολογία ΜΚΚ τυπική για προϊνωτική μυελοϊνωση. Απουσία του BCR-ABL υβριδικού γονι-
δίου. Απουσία δυσερυθροποίησης και δυσκοκκιοποίησης.
**Αιτίες αντιδραστικής θρομβοκυττάρωσης θεωρούνται σιδηροπενία, σπληνεκτομή, μείζον χειρουργείο, λοίμωξη, φλεγμονώδης 
νόσος, νόσος του συνδετικού ιστού, μεταστατικός καρκίνος και λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα. Η παρουσία ωστόσο αιτίας δευτε-
ροπαθούς θρομβοκυττάρωσης δεν αποκλείει την συνύπαρξη ΕΤ αν πληρούνται τα τρία πρώτα κριτήρια.
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των ερυθρών όλη η ποσότητα CO. υπάρχουν όμως 
και πολλές πνευμονικές παθήσεις που συνοδεύο-
νται από αναπνευστική ανεπάρκεια και κεντρική και 
περιφερική ιστική υποξία, και δευτεροπαθή ερυθρο-
κυττάρωση, όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια, το πνευμονικό εμφύσημα, η διάχυτη-διάμεση 
πνευμονική ίνωση, διάφορες διάμεσες περιοριστικού 
τύπου πνευμονοπάθειες, και το αρρύθμιστο βρογ-
χικό άσθμα. Επίσης το σύνδρομο Pickwick, άλλα 
σύνδρομα αποφρακτικής νυκτερινής άπνοιας, και 
συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες, ή καρδιοπάθειες 
με αρτηριοφλεβώδη ή εκ δεξιών προς τα αριστερά 
ανάμειξη του αίματος, αποτελούν αιτίες δευτεροπα-
θούς ερυθροκυττάρωσης. Και στις περιπτώσεις αυτές 
ο τελικός μηχανισμός της ερυθροκυττάρωσης είναι η 
αυξημένη παραγωγή ενδογενούς ερυθροποιητίνης.

Αρκετά σπάνια κάποιες παθήσεις του ήπατος, 
όπως η οξεία ηπατίτιδα και η κίρρωση προκαλούν 
ερυθροκυττάρωση. Τέλος η χρήση και κατάχρηση 
ανδρογόνων και αναβολικών στεροειδών και ερυθρο-
ποιητικών παραγόντων, κυρίως ή αποκλειστικά από 
αθλητές, και η δηλητηρίαση από ωρισμένα βαρέα 
μέταλλα, όπως το νικέλιο και το κοβάλτιο αποτελούν 
αιτίες δευτεροπαθούς ερυθροκυττάρωσης.

Βασική αφετηριακή διερεύνηση ασθενούς  
με ερυθροκυττάρωση

Αφού αναγνωριστεί ότι πρόκειται για αληθή ερυ-
θροκυττάρωση, αναζητείται το χρονικό διάστημα που 
έχει αναγνωριστεί το πρόβλημα και διερευνάται αν 
ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός ή για ποιά ενοχλή-
ματα παραπονιέται. Εμβοές ώτων, παροδική ζάλη, 
και θάμβος όρασης αναφέρονται συχνά. Το πιο χα-
ρακτηριστικό ίσως και αρκετά ενοχλητικό σύμπτωμα 
είναι ο κνησμός, ιδίως μετά από λουτρό Επισημαίνεται 
ότι πολύ σπανιότερα η δευτεροπαθής ερυθροκυττά-
ρωση συνοδεύεται από υποκειμενικά ενοχλήματα 
αλλά και από θρομβωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες 
απαντούν συχνότερα στην αληθή πολυκυτταραιμία. 
Συχνή εντόπιση θρομβώσεων είναι η σπληνική και η 
πυλαία φλέβα με αποτέλεσμα εμφάνιση συνδρόμου 
Budd-Chiari, γι΄αυτό άλλωστε και η απεικόνιση της 
ροής στον σπληνοπυλαίο άξονα θα πρέπει να αποτελεί 
σαφώς διαγνωστικό χειρισμό, όποτε υπάρχει υποψία 
για σχετική συμπτωματολογία κοιλιακών υγρών ή 
εμφάνισης ασκίτου.

Όπως σε όλα τα χρόνια αιματολογικά νοσήμα-
τα θα πρέπει να αξιολογηθούν οι διακυμάνσεις τν 
παραμέτρων της γενικής αίματος σε ≥3 εξετάσεις 
με μεσοδιάστημα 2-4 εβδομάδων. Επί συνύπαρξης 
λευκοκυττάρωσης ή και θρομβοκυττάρωσης η πιθα-

νότητα PV είναι υψηλότερη. Επί απουσίας σαφούς 
λευκο-θρομβοκυττάρωσης, η πρώτη ίσως εξέταση 
μετά την αξιολόγηση του περιφερικού αίματος θα 
πρέπει να είναι η μέτρηση επιπέδων ενδογενούς 
ερυθροποιητίνης. Φυσιολογικά για τα επίπεδα αι-
μοσφαιρίνης ή αυξημένα επίπεδα Epo απομακρύ-
νουν την διάγνωση της πρωτοπαθούς και ενισχύουν 
εκείνη της δευτεροπαθούς ερυθροκυττάρωσης. Η 
αυξημένη παρουσία βασεοφίλων και ηωσινοφίλων, 
η ανεύρεση ενδιαμέσων κυττάρων της κοκκιώδους 
σειράς και μεγάλων αιμοπεταλίων ενισχύει την πι-
θανότητα PV. Εξ άλλου οι ασθενείς με PV μπορεί 
να παρουσιάσουν δευτερογενή σιδηροπενία από 
εξάντληση των αποθεμάτων, κάτι που πολύ σπάνια 
παρατηρείται στη δευτεροπαθή ερυθροκυττάρωση. 
Στο αρχικό βασικό έλεγχο περιλαμβάνεται ακόμη 
η μέτρηση επιπέδων LDH και Β12 του ορού και η 
απεικόνιση των οργάνων της κοιλίας με υπερήχους. Η 
ανεύρεση σπληνομεγαλίας αποτελεί ισχυρό κριτήριο 
υπέρ PV, ενώ αντίθετα η απουσία σπληνομεγαλίας 
σε συνδυασμό με απεικονιστικά ευρήματα από τους 
νεφρούς, ενδεικτικά κύστεων, υδρονέφρωσης ή 
όγκων ενισχύουν την διάγνωση της δευτεροπαθούς 
ερυθροκυττάρωσης.

Πίνακας 5. Αναθεωρημένα κριτήρια της WHO για την διάγνωση 
της πρωτοπαθούς μυελοΐνωσης

Μείζονα κριτήρια
1. Παρουσία ΜΚΚ υπερπλασίας και ατυπίας, που συνήθως 

συνοδεύεται από ίνωση ρετικουλίνης ή κολλαγόνου, ή επί 
απουσίας σημαντικής ίνωσης οι διαταραχές των ΜΚΚ να συνο-
δεύονται από αυξημένη κυτταροβρίθεια μυελού με υπερπλασία 
κοκκιώδους σειράς και υστέρηση της ερυθράς(προϊνωτική 
κυτταροβριθής φάση).

2. Νόσος που δεν πληροί διαγνωστικά κριτήρια PV, ET, CML, 
MDS ή άλλης αιματολογικής νεοπλασίας

3. Ανάδειξη της μετάλλαξης JAK2V617F ή άλλου κλωνικού 
δείκτη (MPL515WL/K), ηεπί μη ύπαρξης κλωνικού δείκτη, 
απουσία φλεγμονώδους ή νεοπλασματικής νόσου που να 
προκαλεί ίνωση μυελού

Ελάσσονα κριτήρια
1. Λευκοερυθροβλαστική εικόνα περιφερικού αίματος
2. Αυξημένη LDH ορού
3. Αναιμία
4. Ψηλαφητή σπληνομεγαλία

Για την διάγνωση απαιτούνται όλα τα μείζονα και 2 ελάσ-
σονα κριτήρια
Για το μείζον κριτήριο 2 ισχύει ότι αναφέρεται για την διάγνωση 
της ΕΤ στον Πίνακα 4.
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Επί απουσίας ευρημάτων από τους νεφρούς και 
εκπλήρωσης των διαγνωστικών κριτηρίων της WHO 
για PV, ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχιστεί προς την 
ανάδειξη της αιτίας της ερυθροκυττάρωσης με έλεγχο 
της οξυγόνωσης του αίματος και της επάρκειας της 
αναπνευστικής λειτουργίας, ιδιαίτερα στους ασθενείς 
εκείνους που έχουν υψηλά επίπεδα Epo. Εκτός από 
την εκτίμηση των αερίων του περιφερικού αίματος, 
ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνευστικής λειτουρ-
γίας θα πρέπει να περιλαμβάνει σπιρομέτρηση και 
διάχυση αερίων, για την ανάδειξη αποφρακτικής 
ή περιοριστικής πνευμονοπάθειας, ή ακόμα και με 
μελέτη ύπνου για την αναγνώριση της αποφρακτικής 
νυκτερινής άπνοιας. Η ανεύρεση SatO2 >97% απο-
μακρύνει το ενδεχόμενο αναπνευστικής αιτιολογίας 
της ερυθροκυττάρωσης.

Πολύ χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να δώσει 
η προσεκτική βυθοσκόπηση που στην PV θα έχει 
χαρακτηριστικά ευρήματα. Ερυθραιμικοί ασθενείς με 
αυξημένα επίπεδα ενδογενούς Epo, χωρίς παθολογικά 
ευρήματα από τους νεφρούς, ούτε με σημεία αναπνευ-
στικής ανεπάρκειας, θα πρέπει να διερευνώνται προς 
την κατεύθυνση ύπαρξης νεοπλασματικού νοσήμα-
τος που υπερεκκρίνει Epo ή προς την κατεύθυνση 
συγγενούς / οικογενούς / κληρονομικής διαταραχής 
με αιμοσφαιρίνη αυξημένης συγγένειας με το O2 ή με 
άλλη διαταραχή του άξονα HIF-1α/VHL/PHD2, που 
συνδέεται με ιστική υποξία και ερυθροκυττάρωση. 
Η ανάδειξη αυτών των διαταραχών απαιτεί χειρισμό 
του ασθενούς σε εξειδικευμένα κέντρα. Όπου είναι 
δυνατόν θα πρέπει η διερεύνησηνα αρχίζει με αξιο-
λόγηση της καμπύλης κορεσμού/αποκορεσμού της 
αιμοσφαιρίνης του σθενούς σε σχέση με μια πρότυπη 
καμπύλη αναφοράς. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις 
η μέτρηση των επιπέδων του 2,3-DPG και η μη ανά-
πτυξη αυτόματων αποικιών BFU-E από το περιφερικό 
αίμα, χωρίς προσθήκη ερυθροποιητίνης μπορεί να 
βοηθήσουν την διάγνωση.

Οι ασθενείς με υποψία PV, ή και όλοι όσοι έχουν 
πολύ χαμηλά επίπεδα ενδογενούς Epo, στους οποίους 
δεν έχει αναδειχθεί αιτία δευτεροπαθούς ερυθροκυτ-
τάρωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση 
μυελού. Θα πρέπει να αξιολογείται και επίχρισμα και 
οστεομυελική βιοψία και να αποστέλλεται έλεγχος 
μοριακός για να ανάδειξη της μετάλλαξης JAK2V617F. 
Η ανεύρεση της μετάλλαξης αυτής τεκμηριώνει την 
διάγνωση της PV στο 90% των περιπτώσεων. Στο 
10% των περιπτώσεων όπου δεν αναδεικνύεται η 
παραπάνω μετάλλαξη η αυτόματη ανάπτυξη BFU-E 
αποικιών από το περιφερικό αίμα, θέτει την διάγνωση 
της PV. Ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός σε >95% 
των περιπτώσεων και δεν είναι απαραίτητο να γίνεται.

Πίνακας 6. Αίτια δευτεροπαθούς ερυθροκυττάρωσης
Αίτια σχετιζόμενα με απρόσφορη παραγωγή ερυθροποι-
ητικών παραγόντων
Μη νεοπλασματικά αίτια
Στένωση νεφρικής αρτηρίας
Μονήρεις κύστεις νεφρών, πολυκυστικοί νεφροί
υδρονέφρωση
Νεφρωσικό σύνδρομο
Νεφρική σωληναριακή οξέωση
Ετερόπλευρη τελικού σταδίου νεφρική νόσος
Μετά από μεταμόσχευση νεφρού

Νεοπλασματικά αίτια
υπερνέφρωμα, νεφροβλάστωμα
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα
Αιμαγγειοβλάστωμα της παρεγκεφαλίδος
Μηνιγγίωμα
Αδένωμα/καρκίνωμα παραθυρεοειδών
Όγκοι παρωτίδος
Βρογχογενές καρκίνωμα του πνεύμονος
Ινομύωμα μήτρας
Φαιοχρωμοκύττωμα
Αίτια σχετιζόμενα με αναπνευστική ανεπάρκεια - κεντρική 
υποξία
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Πνευμονικό εμφύσημα
χρόνιες διάμεσες περιοριστικές πνευμονοπάθειες
Διάχυτη διάμεση πνευμονική ίνωση
Σύνδρομο Pickwick
Σύνδρομα αποφρακτικής νυκτερινής άπνοιας
Συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες
Εκτεταμένες αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις
Οικογενή - Κληρονομικά σύνδρομα και παθήσεις
Αιμοσφαιρινοπάθειες υψηλής συγγένειας με το Ο2

Κληρονομική παραμονή HbF
Hb-πάθεια Santa Clara
Hb-πάθεια Olympia
Hb-πάθεια Pierre-Benite
Hb-πάθεια Heathrow
Hb-πάθεια Luton και άλλες

Μεταλλάξεις του γονιδίου του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης 
(EpoR)

Μεταλλάξεις του γονιδίου της PHD2 (Prolyl Hydroxylase Domain2)
Μεταλλάξεις του γονιδίου VHL (Von Hippel Lindau, ερυθροκυτ-

τάρωση Chuvash)
Μεταλλάξεις του γονιδίου του HIF-1α (Hypoxia Inducing Factor 1α)
Μεταλλάξεις και ανεπάρκεια της διφωσφογλυκερινομουτάσης 

(έλλειψη 2,3-DPG)
Άλλα αίτια
Κάπνισμα
Δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα
Διαμονή σε υψηλό υψόμετρο
χρήση και κατάχρηση ανδρογόνων και αναβολικών στεροειδών 

(κατά)χρηση ερυθροποιητικών ουσιών για βελτίωση επι-
δόσεων

Δηλητηρίαση με κοβάλτιο ή νικέλιο
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παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. Όπως γίνεται φανε-
ρό στα κριτήρια αυτά υποδηλώνονται έμμεσα και τα 
νοσήματα που θα πρέπει να αποκλείονται σας αιτίες 
δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης.

Μία ακόμα μεταβολή στα διαγνωστικά κριτήρια 
αφορά την πρωτοπαθή μυελοϊνωση. Με τα αναθεώ-
ρηση του 2007 παύουν να υπάρχουν άλλα κριτήρια 
για την προϊνωτική, και άλλα για την ινωτική MF και 
δημιουργούνται ενοποιημένα κριτήρια. Στα διαγνω-
στικά κριτήρια ενσωματώνεται και η ανεύρεση της 
μετάλλαξης JAK2V617F ή άλλου κλωνικού μοριακού 
δείκτη, όπως η μετάλλαξη MPLW515L/K. Τα νέα δι-
αγνωστικά κριτήρια διακρίνονται σε 3 μείζονα και 4 
ελάσσονα και για την διάγνωση της νόσου απαιτούνται 
όλα τα μείζονα και 2 τουλάχιστον ελάσσονα. Για πρώτη 
φορά επίσης ενσωματώνεται στα ελάσσονα κριτήρια 
διάγνωσης της μυελοΐνωσης η αύξηση της LDH του 
ορού. Τα αναθεωρημένα κριτήρια για την διάγνωση 
της MF παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

Τέλος όσον αφορά την PV, η αναγνώριση του αι-
τιοπαθογενετικού ρόλου της μετάλλαξης JAK2V617F, 
απλοποίησε πολύ τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου. 
Τα αναθεωρημένα λοιπόν διαγνωστικά κριτήρια της 
WHO για την PV, δεν περιλαμβάνουν πλέον την 
ανάδειξη σπληνομεγαλίας, την μέτρηση της ολικής 
μάζας των ερυθρών και τα επίπεδα Β12 ορού ή την 
αξιολόγηση ύπαρξης λευκοκυττάρωσης και θρομ-
βοκυττάρωσης. υπάρχουν δύο μείζονα κριτήρια και 
3 ελάσσονα και για να τεθεί η διάγνωση της PV, 
απαιτείται να υπάρχουν και τα δύο μείζονα και ένα 
τουλάχιστον έλασσον. Σε ερυθραιμικούς όμως ασθε-
νείς χωρίς την μετάλλαξη JAK2V617F, απαιτούνται 2 
ελάσσονα κριτήρια (Πίνακας 8). 

Πίνακας 7. Αρχική προσέγγιση ασθενούς με ερυθροκυττάρωση
Αναγνώριση της ψευδοερυθροκυττάρωσης
Αξιολόγηση ιστορικού θρομβωτικών ή αιμορραγικών επεισοδίων
Αξιολόγηση συνοδού νοσηρότητας και άλλων παραγόντων 

κινδύνου για θρομβώσεις
Αξιολόγηση χρονικού διαστήματος που είναι γνωστή η ερυ-

θροκυττάρωση
Αξιολόγηση συμπτωματολογίας και σημειολογίας του ασθενούς
Αξιολόγηση Hb, MCV, MCH, MPV, αριθμού λευκών και αιμο-

πεταλίων
Αξιολόγηση των διακυμάνσεων Hb, λευκών και αιμοπεταλίων 

σε ≥3 εξετάσεις
Αξιολόγηση επιχρίσματος περιφερικού αίματος
Μέτρηση επιπέδων ερυθροποιητίνης πλάσματος
Εκτίμηση pH, pO2, pCO2, και SatO2 αρτηριακού αίματος
Επίπεδα LDH, B12, φερριτίνης
Απεικόνιση κοιλίας με υπερήχους (διαστάσεις σπληνός, έλεγ-

χος νεφρών)
Βυθοσκόπηση, αξιολόγηση οπτικής θηλής και αγγείων
Σπιρομέτρηση και διάχυση αερίων
Μελέτη ύπνου για καταγραφή απνοϊκών φάσεων
Αξονική τομογραφία κοιλίας, θώρακος, τραχήλου, εγκεφάλου
Μέτρηση BFU-E αποικιών περιφερικού αίματος με και χωρίς 

προσθήκη Epo
Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία
Έλεγχος παρουσίας της μετάλλαξης JAK2V617F
Καμπύλη κορεσμού-αποκορεσμού αιμοσφαιρίνης
Ισοηλεκτρική εστίαση αιμοσφαιρίνης
Μέτρηση 2,3-DPG ερυθροκυττάρων

Πίνακας 8. Αναθεωρημένα κριτήρια της WHO για τη διάγνωση 
πρωτοπαθούς πολυκυτταραιμίας
Μείζονα Κριτήρια
1.  Αιμοσφαιρίνη > 18.5 g/dl στους άνδρες και > 16.5 g/dl στις 

γυναίκες ή άλλες ενδείξεις για αυξημένη μάζα ερυθρών
2.  Παρουσία της μετάλλαξης JAK2V617F ή άλλης παθογενετικά 

ανάλογης μετάλλαξης όπως του εξονίου 12 της JAK2 κινάσης

Ελάσσονα Κριτήρια
1.  Βιοψία μυελού με υπερκυτταρικό υλικό για την ηλικία του 

ασθενούς Με υπερπλασία όλων των κυτταρικών σειρών
2.  Επίπεδα ερυθροποιητίνης χαμηλότερα του φυσιολογικού
3.  Σχηματισμός αυτόματων ερυθροκυτταρικών αποικιών in vitro

Για την διάγνωση PV θα πρέπει να εκπληρούνται και τα 
δύο μείζονα κριτήρια και ένα έλασσον. Εάν δεν πληρούται 
το μείζον κριτήριο 2, θα πρέπει να πληρούνται εκτός του 
πρώτου μείζονος και 2 ελάσσονα

Διαγνωστικά κριτήρια Ph- χρόνιων 
Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασιών

Το έτος 2007 με δεδομένη την συντελεσθείσα 
πρόοδο σε διαγνωστικό και παθοφυσιολογικό επί-
πεδο για τα Ph- Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα, 
ο WHO τροποποίησε τα κριτήρια διάγνωσης για τα 
νοσήματα αυτά. Προκειμένου για την ΕΤ, το επίπεδο 
αιμοπεταλίων για την τεκμηρίωση της διάγνωσης 
κατέβηκε από τις 600000 στις 450000/mm3, παρα-
μένουν τα ίδια διαγνωστικά κριτήρια από τον μυελό, 
δίνεται έμφαση στον αποκλεισμό κριτηρίων διάγνωσης 
για άλλα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα ή για 
άλλα αίτια δευτεροπαθούς θρομβοκυττάρωσης και 
ενσωματώνεται η διαγνωστική σημασία της ανεύρε-
σης ενός μεταλλαγμένου γονιδίου με παθογενετική 
σημασία, μολονότι τότε δεν είχε γίνει ακόμα γνωστές 
οι μεταλλάξεις της CALR και η MPLW515L/K. Έτσι, 
τα σήμερα σε ισχύ διαγνωστικά κριτήρια για την ΕΤ 



28

Α. Συμεωνίδης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ 
1. Harrison CN, Bareford D, Butt N, Campbell P, Conneally 

E, Drummond M et al: Guideline for investigation and 
management of adults and children presenting with a 
thrombocytosis. Brit. J Haematol. 149: 352-375, 2010.

2. Tefferi A, Thiele J, Orazi A, Kvasnicka H-M, Barbui T, 
Hanson CA et al: Proposals and rationale for revision 
of the World Health Organization diagnostic criteria for 
polycythemia vera, essential thrombocythemia, and 
primary myelofibrosis: recommendations from an ad hoc 
international expert panel. Blood. 110:1092-1097, 2007. 

3. Nangalia J, Massie CE, Baxter EJ, Nice FL, Gundem 
G, Wedge DC et al: Somatic CALR Mutations in My-
eloproliferative Neoplasms with Nonmutated JAK2. N 
Engl J Med. 369: 2391-2405, 2013.

4. Rumi E, Pietra D, Ferretti V, Klampfl T, Harutyunyan 
S, Milosevic JD et al: “JAK2 or CALR mutation status 
defines subtypes of essential thrombocythemia with 
substantially different clinical course and outcome. 
Blood. 123: 1544-1551, 2014.

5. Spivak JL, Silver RT: The revised World Health Or-
ganization diagnostic criteria for polycythemia vera, 
essential thrombocytosis, and primary myelofibrosis: 
an alternative proposal. Blood. 112: 231-239, 2008.

6. Spivak JL, Silver RT: The revised World Health Or-
ganization diagnostic criteria for polycythemia vera, 
essential thrombocytosis, and primary myelofibrosis: 
an alternative proposal. Blood. 112: 231-239, 2008.

7. Rumi E, Pietra D, Pascutto C, Guglielmelli P, Martínez-
Trillos A, Casetti I et al: Clinical effect of driver mutations 
of JAK2, CALR, or MPL in primary myelofibrosis. Blood. 
124: 1062-1069, 2014.

8. Carobbio A, Finazzi G, Thiele J, Kvasnicka H-M, Pas-
samonti F, Rumi E et al: Blood tests may predict early 
primary myelofibrosis in patients presenting with es-
sential thrombocythemia. Am J Hematol. 204-205, 2011.

9. Andrikovics H, Krahling T, Balassa K, Halm G, Bors A, 
Koszarska M et al: Distinct clinical characteristics of 
myeloproliferative neoplasms with calreticulin mutations. 
Haematologica. 99:1184-1190, 2014.

10. Li J, Kent DG, Godfrey AL, Manning H, Nangalia J, Aziz 
A et al: JAK2V617F homozygosity drives a phenotypic 
switch in myeloproliferative neoplasms, but is insufficient 
to sustain disease. Blood. 123:3139-3151, 2014.

11. Patnaik MM, Knudson RA, Gangat N, Hanson CA, 
Pardanani A, Tefferi A, Ketterling RP. Chromosome 
9p24 abnormalities: prevalence, description of novel 
JAK2 translocations, JAK2V617F mutation analysis 
and clinicopathologic correlates. Eur J Haematol. 84: 
518-524, 2010.

12. Bacher U, Schnittger S, Kern W, Weiss T, Haferlach T, 
Haferlach C. Distribution of cytogenetic abnormalities 
in myelodysplastic syndromes, Philadelphia negative 
myeloproliferative neoplasms, and the overlap MDS/
MPN category. Ann Hematol. 88: 1207-1213, 2009.

13. Ruella M, Salmoiraghi S, Risso A, Carobbio A, Buttiglieri 
S, Spatola T et al: Telomere shortening in Ph-negative 
chronic myeloproliferative neoplasms: a biological 
marker of polycythemia vera and myelofibrosis, regard-
less of hydroxycarbamide therapy. Exp Hematol. 41: 
627-634, 2013.

14. Yan M, Geyer H, Mesa R, Atallah E, Callum J, Bartoszko 
J, et al: Clinical features of patients with Philadelphia-
negative myeloproliferative neoplasms complicated by 
portal hypertension. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2014 
(in press) Epub Jun 11. pii: S2152-2650(14)00141-4.

15. Gianelli U, Bossi A, Cortinovis I, Sabattini E, Tripodo C, 
Boveri E et al: Reproducibility of the WHO histological 
criteria for the diagnosis of Philadelphia chromosome-
negative myeloproliferative neoplasms. Mod Pathol. 
27: 814-822, 2014.

16. Geyer HL, Scherber RM, Dueck AC, Kiladjian JJ, Xiao 
Z, Slot S et al: Distinct clustering of symptomatic bur-
den among myeloproliferative neoplasm patients: ret-
rospective assessment in 1470 patients. Blood. 123: 
3803-3810, 2014.

17. Sekhar M, McVinnie K, Burroughs AK. Splachnic vein 
thrombosis in myeloproliferative neoplasms. Br J Hae-
matol. 162: 730-747, 2013.

18. Siegel FP, Petrides PE: Congenital and Acquired Poly-
cythemias. Deutsches Arzteblatt International 105: 
62-68, 2008.

19. Albiero E, Ruggeri M, Fortuna S, Finotto S, Bernardi M, 
Madeo D, Rodeghiero F: Isolated erythrocytosis: study 
of 67 patients and identification of three novel germ-line 
mutations in the prolyl hydroxylase domain protein 2 
(PHD2) gene. Haematologica 97: 123-127, 2012. 

20. Barbui T, Barosi G, Birgegard G, Cervantes F, Finazzi 
G, Griesshammer M et al: Philadelphia-Negative Clas-
sical Myeloproliferative Neoplasms: Critical Concepts 
and Management Recommendations From European 
LeukemiaNet. J Clin Oncol 29:761-770, 2011.

21. Michiels JJ, Berneman Z, Schroyens W, De Raeve 
H. Changing concepts of diagnostic criteria of myelo-
proliferative disorders and the molecular etiology and 
classification of myeloproliferative neoplasms: from 
Dameshek 1950 to Vainchenker 2005 and beyond. 
Acta Haematol. 133: 36-51, 2014.

22. Koopmans SM, van Marion AMW, Schouten HC: Myelo-
proliferative neoplasia: a review of clinical criteria and 
treatment. The Netherlands J Med. 70: 159-167, 2012.

23. Alvarez-Larran A, Ancochea A, Garcia M, Climent F, 
Garcia-Pallarols F, Angona A et al: WHO-histological 
criteria for myeloproliferative neoplasms: reproduc-
ibility, diagnostic accuracy and correlation with gene 
mutations and clinical outcomes. Br J Haematol. 166: 
911-919, 2014.

24. Haslam K, Langabeer SE. Considerations and Recom-
mendations for a New Molecular Diagnostic Algorithm 
for the Myeloproliferative Neoplasms. Genet Test Mol 
Biomarkers. 2014 Sep 26. [Epub ahead of print]



29

Ph (-) Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα στη μετά JAK2 Εποχή – Θεραπεία

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟυΛΟΣ
Αιματολόγος, Διευθυντής, Αιματολογικη Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο, Γ.Ν. “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Αίμα 2014;5(4): 29–34
25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Ph (-) και Ph (+) Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα το 2014

Ο όρος Ph(-) Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα 
αποτελεί από τη φύση του έναν αρνητικό χαρακτη-
ρισμό που τα ξεχωρίζει από την χρόνια Μυελογενή 
Λευχαιμία όπου το χρωμόσωμα της Φιλλαδέλφιας 
και το υβριδικό γονίδιο BCR-ABLαποτελούν όχι μόνο 
παθογνωμονικό σημείο της νόσου, αλλά και την αιτία 
για την πρώτη πραγματικά στοχευμένη θεραπεία σε 
κακοήθη πάθηση.

Όλα όμως άλλαξαν το 2003 με την ανακοίνωση 
της μετάλλαξης V617F στο γονίδιο της πρωτεΐνης 
JAK2, που έγινε η αιτία για μία ακόμη στοχευμένη 
θεραπεία σε κακοήθεις παθήσεις. Στοχευμένη εν μέρει 
μια και τα αντι-JAK φάρμακα που έχουν σχεδιαστεί 
και δοκιμασθεί ή δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες 
δεν στοχεύουν μόνο το μεταλλαγμένο γονίδιο αλλά 
και το φυσιολογικό. 

Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ο όρος JAK2-V617V(+) μυελοϋπερπλαστικά 
νεοπλασματικά καθόσον ένα σημαντικό ποσοστό 
των ασθενών με Ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση ή Μυ-
ελοΐνωση, δεν φέρουν την μετάλλαξη. Εξαίρεση θα 
μπορούσε να αποτελέσει η Αληθής πολυκυτταραιμία 
όπου η μετάλλαξη υπάρχει στο 99% των ασθενών.

Το πρώτο αντι-JAK φάρμακο που έλαβε έγκρι-
ση και κυκλοφορεί επίσημα είναι το Ruxolitinib. Η 
έγκριση που έχει λάβει άφορα στην Mυελοΐνωση 
και ήδη ολοκληρώνονται οι μελέτες για την Αληθή 
πολυκυτταραιμία.

Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία
Η Ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία αποτελεί νόσο 

που χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό αριθμό αιμο-
πεταλίων και αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Οι 

ασθενείς σε ποσοστό 50-60% φέρουν την μετάλλαξη 
V617Fτου JAK2 γονιδίου. Μπορεί, σε χαμηλό ποσο-
στό, να εξελιχθεί σε δευτεροπαθή μυελοΐνωση ενώ ο 
κίνδυνος να εξελιχθεί σε οξεία λευχαιμία είναι πολύ 
χαμηλός (~2%). Η συνολική επιβίωση των ασθενών 
δεν διαφέρει από αυτήν του γενικού πληθυσμού. Η 
θεραπεία της ακολουθεί τον κανόνα των παραγόντων 
κινδύνου και βασικός της στόχος είναι η πρόληψη 
και αποφυγή θρομβώσεων κατά κύριο λόγο και κατά 
δεύτερο λόγο των αιμορραγιών.

Οι δύο βασικοί παράγοντες κινδύνου είναι η ηλικία 
και το ιστορικό θρόμβωσης. Ασθενείς άνω των 60 ετών 
έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν 
επεισόδιο θρόμβωσης. Το ίδιο ισχύει και για τους 
ασθενείς που στο ιστορικό τους υπάρχει επεισόδιο 
θρόμβωσης. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η μείωση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων στα φυσιολογικά επί-
πεδα μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης θρόμβωσης1.

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι ασθενείς με 
πολύ υψηλό αριθμό αιμοπεταλίων,(≥1.500.000) με 
ηλικία μικρότερη ή ίση των 60 ετών και χωρίς ιστορικό 
θρόμβωσης. Στην ομάδα αυτή των ασθενών μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί κυτταρομειωτική θεραπεία για την 
μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, καθόσον οι 
ασθενείς αυτοί έχουν επιπλέον κίνδυνο εμφάνισης 
αιμορραγίας1.

Στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου η χρήση αντιαι-
μοπεταλικού παράγοντα (Aspirin100mg/ημ.) αποτελεί 
την θεραπεία εκλογής για την πρόληψη θρομβώσεων. 
Η χρήση αντιαιμοπεταλιακού παράγοντα θα πρέπει να 
αποφεύγεται σε ασθενείς με αιμοπετάλια >1.000.000/
mm³ γιατί αυξάνει ο κίνδυνος αιμορραγίας.

Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου θα πρέπει να 
χορηγείται συνδυασμός κυτταρομειωτικής θεραπείας 



30

Δ. Σωτηρόπουλος

και αντιαιμοπεταλιακού παράγοντα. Και σε αυτήν 
την περίπτωση η χορήγηση του αντιαιμοπεταλιακού 
παράγοντα θα πρέπει να ξεκινάει αφού τα αιμοπε-
τάλια μειωθούν κάτω από 1.000.000/mm³.Πρώτης 
γραμμής θεραπεία για την μείωση του αριθμού των 
αιμοπεταλίων αποτελεί η Hydroxyurea η οποία στην 
PT-1 μελέτη φάνηκε ότι υπερτερεί της Anagrelide2. 
Η θεραπεία με την Hydroxyurea μπορεί να ξεκινή-
σει με 1000mg/ημ. Και με τροποποίηση της δόσης 
ανάλογα με αριθμό αιμοπεταλίων.Στην πλειονότητα 
τους οι ασθενείς ρυθμίζονται και σταθεροποιούνται 
με αυτή τη δόση, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις 
που χρειάζονται υψηλότερη κυρίως δόση. H Hydroxy-
urea προκαλεί κατά κανόνα επιπλοκές στο δέρμα 
που αφορούν κυρίως έλκη στα σφυρά, αλλά και σε 
άλλα σημεία του σώματος, δερματικές δυσπλασίες 
και εξάνθημα εντοπισμένο3. Επειδή πρόκειται για 
χημειοθεραπευτικό φάρμακο το οποίο οι ασθενείς το 
λαμβάνουν για πολλά χρόνια, υπάρχει σκεπτικισμός 
στην χρήση τους σε νέους ανθρώπους λόγω του φό-
βου πιθανώς λευχαιμιογόνου δράσης η οποία όμως 
μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί.

Η Anagrelide αποτελεί θεραπεία 2ης γραμμής. 
Πρόκειται για παράγοντα που δεν είναι χημειοθε-
ραπευτικός και μειώνει επιλεκτικά τα αιμοπετάλια. 
χρησιμοποιείται επί δυσανεξίας ή αποτυχίας της 
Hydroxyurea. Η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει με 1mg/
ημ και να τροποποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των 
αιμοπεταλίων. Οι κυριότερες παρενέργειες της είναι 
το αίσθημα παλμών και οι κρίσεις ταχυκαρδίας. Έχουν 
αναφερθεί και αρρυθμίες οι οποίες όμως υποχωρούν 
με τη μείωση της δόσης ή τη διακοπή του φαρμάκου. 
Αντενδείκνυται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
ή σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο που δυνητικά θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια, όπως 
το ιστορικό οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου. 
Για τον λόγο αυτό συνιστάται όλοι οι ασθενείς που 
πρόκειται να λάβουν Anagrelide να υποβάλλονται 
σε καρδιολογική εξέταση συμπεριλαμβανομένου 
του υπερήχου καρδιάς. Σε περίπτωση που τόσο η 
Hydroxyurea, όσο και η Anagrelide δεν μπορούν να 
ελέγξουν τον αριθμό των αιμοπεταλίων τότε μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός τους4. Η Interferon-
a δεν έχει έγκριση για την θεραπεία της Ιδιοπαθούς 
θρομβοκυτταραιμίας, χρησιμοποιείται όμως σε ασθε-
νείς γυναίκες στην φάση της εγκυμοσύνης καθότι σε 
αυτήν τη φάση αντενδείκνυνται τόσο η Hydroxyurea 
όσο και η Anagrelide.

Αληθής Πολυκυτταραιμία
Η Αληθής πολυκυτταραιμία αποτελεί Μυελοϋπερ-

πλαστικό νεόπλασμα κατά το οποίο παρατηρείται 
αύξηση και των τριών σειρών του αίματος με προε-
ξάρχουσα την ερυθρά σειρά και χαρακτηριστικό την 
μεγάλη αύξηση του αιματοκρίτη. Είναι το MPN για το 
οποίο η μετάλλαξη V617F του JAK2 γονιδίου αποτελεί 
παθογνωμονικό στοιχείο καθόσον υπάρχει στο 99% 
των ασθενών5. Η Αληθής πολυκυτταραιμία μπορεί να 
εξελιχθεί σε δευτεροπαθή μυελοΐνωση και σε χαμηλό 
ποσοστό σε οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία6. Ο βα-
σικός κίνδυνος για τους ασθενείς είναι η πιθανότητα 
θρόμβωσης και για τον λόγο αυτό η θεραπευτική 
αντιμετώπιση οφείλει να στοχεύει στην μείωση αυτής 
της πιθανότητας.

Οι ασθενείς χωρίζονται σε δύο ομάδες κινδύνου 
οι οποίοι καθορίζονται από την ηλικία και το ιστορικό 
θρόμβωσης, με αυτούς που είναι 60 ετών και κάτω 
και χωρίς ιστορικό θρόμβωσης να αποτελούν την 
ομάδα χαμηλού κινδύνου και τους ασθενείς άνω των 
60 ετών ή με ιστορικό θρόμβωσης να αποτελούν την 
ομάδα υψηλού κινδύνου5.

Η χρήση αντιαιμοπεταλιακού παράγοντα (Aspirin 
100mg/ημ) αποτελεί και εδώ την θεραπεία εκλογής. 
Η μείωση του αιματοκρίτη στο 45% για τους άνδρες 
και στο 42% για τις γυναίκες αποτελεί στόχο και για 
τις δύο ομάδες κινδύνου5. Ο στόχος αυτός μπορεί να 
επιτευχθεί με επαναλαμβανόμενες αφαιμάξεις. Στους 
ασθενεις χαμηλού κινδύνου μετά την επίτευξη του 
στόχου, συνήθως χρειάζονται αφαιμάξεις συντήρησης 
για την διατήρηση του αποτελέσματος. Στους ασθενείς 
άνω των 60 ετών χορηγείται Hydroxyurea. Ανάλογα 
με την περίπτωση του ασθενούς, συνήθως ξεκινάμε 
με 1000mg και ρυθμίζουμε την δόση ανάλογα. Σε 
περίπτωση που ο ασθενής είτε δεν ανταποκρίνεται 
στην Hydroxyurea, είτε εμφανίζει παρενέργειες μπορεί 
να χορηγηθεί Interferon-a ύστερα από αίτηση προς 
την αρμόδια επιτροπή καθόσον δεν έχει έγκριση για 
την νόσο.

Σε περίπτωση που υπάρχει θρομβοκυττάρωση 
που δεν ελέγχεται από την Hydroxyurea μπορεί να 
χορηγηθεί και Anagrelide σε συνδυασμό. Θα πρέπει 
να έχουμε υπ΄οψιν μας δύο θέματα:

Το πρώτο είναι ότι τα όρια του αιματοκρίτη και 
της αιμοσφαιρίνης έχει γίνει πρόταση να μειωθούν 
σημαντικά. Το δεύτερο είναι ότι ολοκληρώνονται οι 
κλινικές μελέτες για την χρήση του Raxolitinib στην 
Αληθή πολυκυτταραιμία και αναμένεται να πάρει την 
σχετική έγκριση. 

Μυελοΐνωση
Η Μυελοΐνωση αποτελεί μία κακοήθη πάθηση που 

μπορεί να εμφανισθεί είτε σαν πρωτοπαθής ή σαν 
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δευτεροπαθής μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή 
ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση. χαρακτηρίζεται από 
ίνωση του μυελού και εξωμυελικήαιμοποίηση με 
προοδευτικά αυξανόμενη σπληνομεγαλία. Μπορεί 
να έχει λευκοπενία ή λευκοκυττάρωση, θρομβοπενία 
ή θρομβοκυττάρωση και σε πολύ υψηλό ποσοστό 
αναιμία. 

Τα βασικά συμπτώματα που μπορεί να εκδηλώσει 
η νόσος είναι πυρετός, νυχτερινός ιδρώτας, απώλεια 
βάρους και καχεξία. Εκτός από τα συμπτώματα 
της αναιμίας και της σπληνομεγαλίας. Με βάση το 
International Prognostic Scoring System (IPSS) για 
την Μυελοΐνωση οι ασθενείς χωρίζονται σε 4 κατη-
γορίες κινδύνου7. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τις κατηγορίες είναι:

Παράγοντες κινδύνου ΙPSS
• Ηλικία >65 έτη
• Λευκά >25.000/mm³
• Αιμοσφαιρίνη < 10 gr/dl
• Βλάστες περιφερικού >1%
• Γενικά συμπτώματα (απώλεια βάρους >10% το 

τελευταίο 6μηνο, νυχτερινές εφιδρώσεις, πυρετική 
κίνηση >37,5ο)
Κάθε παράγοντας δίνει ένα βαθμό.

Ομάδες κινδύνου ΙPSS
 Βαθμοί  Διάμεση επιβίωση  
  σε έτη

• Low risk 0 11,2 
• Intermediate-1 1 8 
• Intermediate-2 2 4
• High risk ≥3 2, 2 

Θα πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν ότι δεν υπάρχει 
συμβατική θεραπεία ίασης για την Μυελοΐνωση.Ίαση 
μπορεί να επέλθει μόνο με την Αλλογενή μεταμό-
σχευση μυελού των οστών. Επομένως οι συμβατικές 
θεραπείες αποσκοπούν στην μείωση των παραγόντων 
που επιβαρύνουν τον ασθενή (π.χ σπληνομεγαλία), 
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του και στην αύξηση 
της επιβίωσης. Η αντιμετώπιση για ένα παράγοντα 
έχει ως εξής:

Αναιμία

Οι θεραπευτικοί παράγοντες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είναι:

Danazol: πρόκειται για ήπιας δράσης ανδρογόνο 

το οποίο βοηθά στην αύξηση της Αιμοσφαιρίνης. Η 
συνήθης δόση είναι 200mgx2 ημερησίως8. 

Κορτικοστεροείδη: Σε μέσου βάρους ασθενείς 
προτείνεται δόση Medrol 32mg ημερησίως για 14 
μέρες και κατόπιν tapering. Σταθεροποιούμε στην 
ελάχιστη δόση που διατηρεί το επιθυμητό αποτέλεσμα 
που συνήθως είναι 8mg ανά ημέρα ή ανά διήμερο8. 

Ερυθροποιητίνη: Αν και δεν έχει επίσημη ένδειξη 
για την αναιμία της Μυελοΐνωσης μπορεί να εγκριθεί 
από τις αρμόδιες επιτροπές. Η ανταπόκριση σύμφω-
να με τις μελέτες κυμαίνεται από 20-60%9. Βασικές 
προϋποθέσεις για την χρήση της είναι: Nα μην έχει 
ο ασθενής ογκώδη σπλήνα καθόσον θα επιτείνει την 
σπληνομεγαλία. Να μην είναι μεταγγισιοεξαρτόμενος. 
Τα επίπεδα Ερυθροποιητίνης του ασθενή να είναι 
‹125u/lt10. 

Θαλιδομίδη: χαμηλή δόση θαλιδομίδης (50mg/
ημ) με ή χωρίς πρεδνιζολόνη μπορεί να επιφέρει 
ανταπόκριση του ασθενούς στην αναιμία10. Όμως 
δύσκολα γίνεται ανεκτή λόγω κυρίως της περιφερικής 
νευροπάθειας που προκαλεί.

Lenalidomide: Μπορεί να χορηγηθεί σαν 1ης γραμ-
μής θεραπεία σε ασθενείς με del (5q3l) με πολύ καλά 
αποτελέσματα10.

Σπληνομεγαλία

Η σπληνομεγαλία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
προβλήματα των ασθενών με Μυελοΐνωση. Ο σπλήνας 
μπορεί να φθάσει σε τεράστιο μέγεθος καλύπτοντας 
μεγάλο μέρος της κοιλιακής χώρας παρεκτοπίζοντας 
και πιέζοντας όργανα και δημιουργώντας αίσθημα 
βάρους και δυσφορίας στον ασθενή. Η συμμετοχή 
του σπλήνα στις κυτταροπενίες είναι σημαντική και 
η εμφάνιση πυλαίας υπέρτασης και εμφράγματων 
συχνή.

Η μείωση του μεγέθους και της λειτουργίας του 
σπλήνα αποτελεί έναν απο τους βασικούς θερα-
πευτικούς στόχους της Μυελοΐνωσης. Μέχρι και 
στο πρόσφατο παρελθόν θεραπεία εκλογής ήταν 
η Hydroxyurea η οποία μπορεί να επιφέρει μείωση 
περίπου 25% του σπλήνα στο 35% των ασθενών11. Το 
τίμημα που πληρώνει ο ασθενής είναι η επιδείνωση 
της κυτταροπενίας και για τον λόγο αυτό ο γιατρός 
οφείλει να κρατήσει λεπτές ισορροπίες. Επί αποτυχίας 
της Hydroxyurea έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 
και άλλοι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες (Cladribine, 
Busulfan κλπ.)

Σε πολύ μεγάλου βαθμού και συμπτωματικής 
σπληνομεγαλίας που δεν ανταποκρινόταν σε χη-
μειοθεραπευτικά, είχε θέση και η σπληνεκτομή. Η 
σπληνεκτομή βοηθά στην μείωση των συμπτωμάτων 
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και της κυτταροπενίας αλλά έχει μεγάλο ποσοστό 
χειρουργικών επιπλοκών (30-50%) με σχετικά υψηλή 
θνητότητα(5-10%)10.

Η ακτινοβολία του σπλήνα χρησιμοποιείται σε 
λίγες και ειδικές περιπτώσεις για την ανακούφιση των 
συμπτωμάτων καθόσον το αποτέλεσμα διαρκεί για με-
ρικούς μήνες και μπορεί να επιτείνει την κυτταροπενία. 
Το Ruxolitinib αποτελεί την θεραπεία εκλογής για την 
σπληνομεγαλία. Πρόκειται για JAK αναστολέα που 
αναστέλλει τόσο τη δράση του μεταλλαγμένου (V617F) 
όσο και του φυσιολογικού. Η επίδραση του φαρμάκου 
στην σπληνομεγαλία είναι εντυπωσιακή σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μελέτης COMFORT-I όπου η 
μείωση του σπλήνα έφθασε το 35% και παρέμεινε 
σε αυτά τα επίπεδα επί 144 εβδομάδες ενώ στην 
ομάδα που έλαβε placebo το μέγεθος του σπλήνα 
αυξήθηκε12. Αποτελεί πλέον φάρμακο εκλογής για 
την σπληνομεγαλία και χορηγείται σε δόσεις 15 mg 
x 2/ημ εφόσον ο ασθενής έχει αιμοπετάλια >100.000/
mm³. Σε ασθενείς με αιμοπετάλια >200.000 μπορεί 
να χορηγηθεί και σε δόση 20 mg x 2/ημ.Τροποποί-
ηση της δόσης γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των 
αιμοπεταλίων, όπως αναφέρεται παρακάτω.

Ο κίνδυνος της θρόμβωσης

Αν και πρόκειται για ένα θέμα που μας απασχολεί 
κυρίως στην Ιδιοπαθή Θρομβοκυττάρωση και στην 
Αληθή Πολυκυτταραιμία, ο κίνδυνος της θρόμβωσης 
παραμένει σχετικά υψηλός και στους ασθενείς με 
μυελοΐνωση. Σε μελέτες με 707 ασθενείς η επίπτωση 
της θρόμβωσης αναφέρθηκε στο 7,2%13. Η χρήση 
ασπιρίνης ενδείκνυται σε ασθενείς με υψηλό αριθμό 
αιμοπεταλίων ή/και με ιστορικό θρόμβωσης αλλά 
χωρίς θρομβοπενία. 

Βασικά συμπτώματα

Τα βασικά συμπτώματα που αφορούν την μυελοΐ-
νωση είναι ο πυρετός, οι ιδρώτες, η απώλεια βάρους 
και η καχεξία. Μπορεί να είναι πολύ έντονα και επη-
ρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών 
καθώς και την καθημερινή τους δραστηριότητα. Μέχρι 
πρότινος δεν υπήρχε πρακτικά καμία θεραπεία.Τα 
κορτικοειδή μπορούν να βοηθήσουν σε μικρό βαθμό 
και για μικρό χρονικό διάστημα.

Η μόνη και αποτελεσματική θεραπεία που υπάρ-
χει πρακτικά σήμερα είναι το Ruxolitinib που από τις 
μελέτες COMFORT-Ι και COMFORT-ΙΙ αποδείχθηκε 
ότι μειώνει σημαντικά τα συμπτώματα συγκρινόμενο 
με Plαcebo ή την βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία (ΒΑΤ). 
Για την μέτρηση της συγκεκριμένης παραμέτρου χρη-

σιμοποιήθηκε ο δείκτης Total Symptom Score (TSS) 
με βάση τον οποίο έγιναν οι συγκρίσεις ανάμεσα στις 
ομάδες των μελετών. Μείωση του δείκτη TSS κατά 50% 
και άνω, παρατηρήθηκε στο 45,9% των ασθενών που 
έλαβαν Ruxolitinib, ενώ στην ομάδα που έλαβε placebo 
ήταν μόλις 5,3% στους 6 μήνες (COMFORT-Ι)12. H μεί-
ωση των συμπτωμάτων συνοδεύτηκε και με αντίστοιχη 
βελτίωση ποιότητας ζωής (QOL) που διατηρήθηκε για 
96 εβδομάδες παρακολούθησης. 

Επιμέρους θέματα της θεραπείας με Ruxolitinib.

Μείωση της ίνωσης και συνολική επιβίωση: Βελ-
τίωση της ίνωσης του μυελού παρατηρήθηκε σε 
ασθενείς που συμμετείχαν στην Phase II μελέτη όπως 
ανακοινώθηκε στο ASCO το 2013. Η βελτίωση της 
ίνωσης αφορά στο 22% των ασθενών που ελάμβαναν 
Ruxolitinib, στους 48 μήνες ενώ στο 56% παρέμεινε 
σταθερή. Στους ασθενείς που ελάμβαναν Hydroxyurea 
ήταν 0% και 44% αντίστοιχα.

Η αύξηση της συνοδευτικής επιβίωσης στους ασθε-
νείς που λαμβάνουν Ruxolitinib αποτελεί ένα από τους 
πλέον σημαντικούς παράγοντες στα συμπεράσματα 
της COMFORT II. Στα 3 χρόνια παρακολούθησης 
οι ασθενείς που ελάμβαναν Ruxolitinib έχουν κατά 
52% πιθανότητες μείωσης του κινδύνου θανάτου, 
σε σύγκριση με τους ασθενείς που ελάμβαναν άλλη 
θεραπεία (BAT). Η πιθανότητα να είναι εν ζωή στις 
144 εβδομάδες, είναι 81% για τους ασθενείς που 
ελάμβαναν Ruxolitinib και 61% για τους ασθενείς της 
δεύτερης ομάδας14.

Επιπλοκές και παρενέργειες του Ruxolitinib: Η 
θρομβοπενία και η αναιμία είναι οι παρενέργειες 
που έχουν συζητηθεί περισσότερο από κάθε άλλη 
και απασχολούν τους Αιματολόγους που χορηγούν 
την θεραπεία. Παρ΄όλα αυτά υπάρχουν και άλλες 
παρενέργειες, όπως είναι οι λοιμώξεις που εμφανί-
ζονται σε ποσοστό 25-50%, ανάλογα με τον χρόνο 
παρακολούθησης με την τάση να βαίνει μειούμενη 
ανάλογα με τον χρόνο: 50% τις πρώτες 24 εβδομάδες 
και 25% στις 168 εβδομάδες. Αντίστοιχα μειωμένες με 
τον χρόνο είναι και οι αιμορραγίες (17,1% και 6,9% 
αντίστοιχα), η γαστρεντερίτιδα (5,5% και 0%) καθώς 
και τα συμπτώματα από το ανώτερο αναπνευστικό 
(13,7% και 4,2%). Το ίδιο ισχύει και για την αναιμία 
(34,9% και 8,3%) όπως και για την θρομβοπενία όπου 
τις πρώτες 24 εβδομάδες το ποσοστό εμφάνισης της 
είναι 43,2%, βαίνει συνεχώς μειούμενο με την πάρο-
δο του χρόνου, για να καταλήξει στο 2,8% στις 168 
εβδομάδες14. Η θρομβοπενία όμως αποτελεί και την 
πιο συχνή αιτία μείωσης της δόσης του Ruxolitinib ή 
και προσωρινής διακοπής του. 
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Προσαρμογή της δόσης: H δοσολογία του 
Ruxolitinib είναι 15mg x 2 ημερησίως σε ασθενείς 
με αιμοπετάλια >100.000. Προσαρμογή της δόσης 
γίνεται σε περίπτωση εμφάνισης παρενεργειών. Η 
κυριότερη παρενέργεια που οδηγεί σε μείωση της 
δόσης είναι η θρομβοπενία. Συνήθως μείωση της 
δόσης στα 10mg x 2 ημερησίως οδηγεί σε βελτίωση 
της θρομβοπενίας και της αναιμίας και η δόση μπο-
ρεί να επανέλθει στα αρχικά επίπεδα. υπάρχουν 
περιπτώσεις που μπορεί να χρειαστεί προσωρινή 
διακοπή του φαρμάκου. Ασθενείς με αιμοπετάλια 
>50.000 συνιστάται να ξεκινούν με 5 mg x 2 και να 
γίνεται σταδιακή αύξηση της δόσης. Θα πρέπει να 
λάβουμε υπ΄όψιν ότι τα αποτελέσματα του Ruxolitinib 
όσον αφορά στην μείωση του σπλήνα και των συ-
μπτωμάτων είναι δοσοεξαρτώμενα. Μείωση της δόσης 
κάτω από 10 mg x 2 την ημέρα έχει σαν αποτέλεσμα 
την σαφώς μικρότερη βελτίωση της σπληνομεγαλίας 
και των συμπτωμάτων.

Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττά-
ρων αποτελεί την μόνη θεραπεία που μπορεί να φέρει 
ίαση της νόσου. Παρ’όλα αυτά δεν χρησιμοποιείται 
κυρίως λόγω της υψηλής θνητότητας που σχετίζεται 
με τη μεταμόσχευση (TRM) που παρουσιάζει.

Ένδειξη έχουν οι ασθενείς που είναι intermediate-2 
ή high risk και ειδικά για την μεταμόσχευση χρησι-
μοποιείται το DIPSS- plus scoring system το οποίο 
σχετικά με το IPSS περιλαμβάνει επιπλέον και τις 
εξής παραμέτρους15:

• Παθολογικός καρυότυπος
• Αιμοπετάλια <100.000
• Μεταγγίσεις ερυθρών

Όσον αφορά στο όριο της ηλικίας, για τους ασθενείς 
που έχουν συγγενή συμβατό δότη τα περισσότερα 
κέντρα έχουν τα 65 έτη, ενώ για ασθενής με συμβατό 
μη συγγενή εθελοντή δότη τα 60. Λαμβάνεται πάντος 
υπ΄όψιν και η συννοσηρότητα του ασθενούς. Σε με-
λέτη 170 ασθενών που υποβλήθηκαν σε αλλογενή 
μεταμόσχευση η 5ετής συνολική επιβίωση (OS) ήταν 
57%και η θνητότητα που σχετίζεται με την μεταμό-
σχευση (TRM) 34%16.

Μελλοντικές προοπτικές στην θεραπεία των Ph(-) 
Μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων.  
Νεώτεροι JAK ανασταλτές:

To Momelotinib είναι JAK2 αναστολέας και βρίσκε-
ται ήδη σε φάσης ΙΙΙ μελέτη. Από την μελέτη φάσης Ι/
ΙΙ το σημαντικότερο πλεονέκτημα που προκύπτει είναι 

η βελτίωση της αναιμίας των ασθενών και η μείωση 
των μεταγγίσεων η οποία επί 166 ασθενών φθάνει 
στο 26% (ASH 2013).

Το Pacritinib αποτελεί διπλό αναστολέα JAK2 και 
FLT3. Από τη μελέτη φάσης Ι/ΙΙ φαίνεται ότι πλεονεκτεί 
ως προς την επίπτωση της θρομβοπενίας.

Όσον αφορά άλλους θεραπευτικούς παράγο-
ντες, αξίζει να αναφερθούν η Pomalidomide και το 
Imetelstat. Η Pomalidomide βρίσκεται σε μελέτη φάσης 
ΙΙΙ της οποίας ο βασικός στόχος είναι η μείωση των 
μεταγγίσεων. Το Imetelstat αποτελεί αναστολέα της 
τελομεράσης και είναι λιποσωμικό ολιγονουκλετοτίδιο. 
Βρίσκεται σε μελέτες φάσης Ι/ΙΙ.

Το Ruxolititib ολοκληρώνει τις μελέτες με προοπτική 
να πάρει ένδειξη για το επόμενο μυελοϋπερπλαστικό 
νεόπλασμα που είναι η Αληθής πολυκυτταραιμία.

Είναι προφανές ότι τα Ph(-) μυελοϋπερπλαστικά 
νεοπλάσματα βρίσκονται στο προσκήνιο της Αιμα-
τολογίας μετά την JAK εποχή που άνοιξε τον δρόμο 
για νέες θεραπείες. Αναμένεται η συνέχεια μιας και 
φαίνεται ότι περνάμε ήδη και στην Calreticulin εποχή. 
Είναι φανερό ότι το μέλλον τους ανήκει, προς όφελος 
των ασθενών αυτών που επί δεκαετίες ήταν κυριολε-
κτικά στο περιθώριο. 
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Θεραπεία των Β-λεμφοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων:  

Ένα μέλλον χωρίς χημειοθεραπεία;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την συνε-

χώς αυξανόμενη γνώση που αποκτάται στη βιολογία 
των επιθετικών Β λεμφωμάτων και των κυτταρικών 
οδών, που συμμετέχουν στη δημιουργία/εξέλιξή 
τους. Το Rituximab (R), η πρώτη στοχευμένη θερα-
πεία, αποτέλεσε ένα ανεκτίμητο όπλο στη θεραπεία 
των επιθετικών Β λεμφωμάτων σε συνδυασμό με 
χημειοθεραπευτικά σχήματα που βασίζονται στις 
ανθρακυκλίνες. Tο R-CHOP αποτέλεσε κομβικό ση-
μείο στην ιστορία της θεραπείας των διάχυτων Β 
λεμφωμάτων από μεγάλα κύτταρα (Diffuse Large B 
Cell Lymphomas-DLBCL). Τα DLBCL παραμένουν μία 
ιάσιμη νόσος ακόμη και σε προχωρημένα στάδια, εν 
τούτοις μέχρι και στο ένα τρίτο των ασθενών η αρχική 
θεραπεία θα αστοχήσει, ενώ η αποτελεσματικότητα 
των σχημάτων διάσωσης ακόμα και στην εποχή του 
Rituximab είναι περιορισμένη. 

Η ανεύρεση νέων σηματοδοτικών οδών με τη βο-
ήθεια μεθόδων, όπως των gene expression profiling 
(GEP), transcriptome sequencing, RNA interference 
screens και DNA sequencing, έχει βοηθήσει στην 
ταυτοποίηση μίας σειράς από νέους θεραπευτικούς 
στόχους για τα επιθετικά Β λεμφώματα. Με τη βοήθεια 
των ανωτέρω μεθόδων τα DLBCL χωρίζονται πλέον 
σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές νόσους με διαφορε-
τική μοριακή ταυτότητα:: τα DLBCL από Β κύτταρα 
βλαστικών κέντρων (Germinal Center B cell-GBC), 
τα DLBCL από ενεργοποιημένα Β κύτταρα (Activated 
B-cell-ΑΒC) και πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου 
από μεγάλα Β-κύτταρα (Primary Mediastinal Large 
B-cell: PMLBC), προερχόμενο από τα αστεροειδή 
κύτταρα της μυελώδους μοίρας του θύμου O μορι-

ακός αυτός διαχωρισμός είναι απαραίτητος για τη 
δημιουργία και εφαρμογή νεότερων θεραπευτικών 
στρατηγικών. 

Επιπλέον οι επιγενετικές τροποποιήσεις αποτελούν 
μία ακόμα ομάδα στόχων που μπορούν να τροποποι-
ηθούν φαρμακολογικά και να βελτιώσουν τα θερα-
πευτικά αποτελέσματα στα επιθετικά Β λεμφώματα. 

Στην παρούσα ανασκόπηση θα γίνει μία σύντομη 
αναφορά στα νεότερα φάρμακα που μελετούνται και 
θα οδηγήσουν τη θεραπεία των επιθετικών Β λεμφω-
μάτων ένα βήμα μετά τη χημειοθεραπεία.

Παθοφυσιολογία
Όπως είναι ήδη γνωστό, τα DLBCL κατά την κα-

τάταξη WHO διαφοροποιούνται σε 4 μεγάλες ομάδες, 
οι οποίες χωρίζονται περαιτέρω στη βάση μοριακών, 
παθολογοανατομικών και κλινικών δεδομένων. Από 
τους διαχωρισμούς αυτούς η πιο κοινή ομάδα είναι τα 
DLBCL μη περαιτέρω προσδιοριζόμενα (not otherwise 
specified-NOS), η οποία ταξινομείται μοριακά στις 
ομάδες GCB και ΑΒC με τη βοήθεια μεθόδων όπως 
η GEP και μπορεί να προσεγγισθεί ανοσοϊστοχημικά 
με αποδεκτή ακρίβεια βάσει των αλγορίθμων Hans, 
Choi κ.α.1 (εικόνα 1).

Τα γονίδια που σχετίζονται με τα GCB DLBCL πε-
ριλαμβάνουν γνωστούς δείκτες της διαφοροποίησης 
των βλαστικών κέντρων, όπως το CD10 και το γονίδιο 
bcl-6, το οποίο στα DLBCL μπορεί να έχει αναδιαταχθεί 
ή μεταλλαχθεί. Αντίθετα, τα περισσότερα γονίδια που 
υπερεκφράζονται στα ABC DLBCL δεν εκφράζονται 
στα φυσιολογικά κύτταρα των βλαστικών κέντρων. 
Στον μοριακό υπότυπο ABC DLBCL εκφράζονται 
γονίδια όπως το IRF4(MUM1), το οποίο παροδικά 
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επάγεται κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής ενεργο-
ποίησης των Β λεμφοκυττάρων και είναι απαραίτητο 
για τον πολλαπλασιασμό τους. Στον ABC υπότυπο 
επίσης παρατηρείται υπερέκφραση του bcl2, όπως 
συμβαίνει και κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης 
των Β λεμφοκυττάρων. Τα ανωτέρω παραδείγματα 
αποδεικνύουν ότι τα GCB και τα ΑΒC DLBCL προέρ-
χονται από Β λεμφοκύτταρα σε διαφορετικά στάδια 
διαφοροποίησης. Τα GCB DLBCL προέρχονται από 
κύτταρα των βλαστικών κέντρων, ενώ τα ABC DLBCL 
προέρχονται από Β λεμφοκύτταρα μετά το βλαστικό 
κέντρο, που έχουν εγκλωβιστεί στο στάδιο της πλα-

σματοκυτταρικής διαφοροποίησης. Φαίνεται επίσης 
ότι τα GCB DLBCL έχουν καλύτερη κλινική έκβαση 
από τα ΑΒC με σχήματα βασισμένα στο R-CHOP.

Τα PMBL είναι ένας τρίτος μοριακός υπότυπος ο 
οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες ταξινομήσεις WHO 
δεν εντάσσεται στα DLBCL, αλλά αποτελεί ξεχωριστή 
νοσολογική οντότητα. Η νόσος εμφανίζεται συχνότερα 
σε νεαρούς ασθενείς και χαρακτηρίζεται από έναν 
συνδυασμό κλινικών και ιστολογικών ευρημάτων, τα 
οποία ορισμένες φορές θυμίζουν το λέμφωμα Hodgkin 
και έτσι ενίοτε η διάγνωση τίθεται με αρκετή δυσκολία2. 
Σε αντίθεση με άλλα DLBCL, τα νεοπλασματικά κύτ-

Εικόνα 1. Διάγνωση και έκβαση των DLBCL υπότυπων βάσει GEP. (A) χάρτης που δείχνει τη διαφορική έκφραση 
γονιδίων στα GCB, ABC και PMBL DLBCL. (B) Eλεύθερη νόσου (PFS) και συνολική (ΟS) επιβίωση ανάλογα με τον 
μοριακό υπότυπο GCB ή ABC σε ασθενείς που θεραπεύονται με R-CHOP. H διάμεση διάρκεια παρακολούθησης είναι 
περίπου 2 έτη1
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ταρα του PMBL τυπικά δεν παράγουν ανοσοσφαιρίνη, 
παρά την έκφραση μεταγραφικών παραγόντων των 
Β λεμφοκυττάρων όπως οι OCT-2, BOB.1 και PU.1.

Νεότερα φάρμακα για τη Θεραπεία  
των ABC DLBCL
Αναστολείς πρωτεασώματος (bortezomib)

H συνεχής ενεργοποίηση του NF-κB επάγει την 
έκφραση γονιδίων που χαρακτηρίζουν τα ABC DLBCL 
και τα οποία προάγουν την επιβίωση και τον πολλα-
πλασιασμό. Οι Dunleavy και συνεργάτες μελέτησαν 
σε μία κλινική μελέτη την υπόθεση ότι η αναστολή του 
NF-κB μπορεί να ευαισθητοποιεί τα ΑΒC, αλλά όχι 
τα GCB DLBCL, στη χημειοθεραπεία3. Οι ερευνητές 
βασισμένοι σε in vitro παρατήρηση ότι το bortezomib, 
ένας αναστολέας πρωτεασώματος, μπορεί να ανα-
στείλει την αποδόμηση του φωσφορυλιωμένου ΙκΒa 
και κατά συνέπεια να εμποδίσει τη λειτουργία του 
NF-κB σε κυτταρικές σειρές ABC DLBCL, συνδύασαν 
το bortezomib με χημειοθεραπεία (DA-dose adjusted-
EPOCH) σε ασθενείς με ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
DLBCL. Μελετήθηκε υλικό από τη βιοψία της ώστε 
να καθοριστεί ο μοριακός υπότυπος των DLBCL. 
Οι ασθενείς με ABC DLBCL είχαν στατιστικά σημα-
ντικά υψηλότερες ανταποκρίσεις (83% έναντι 13%, 
p=0,0004) και διάμεση ολική επιβίωση (10,8 έναντι 3,4 
μηνών, p=0,0026) σε σχέση με τους ασθενείς με GCB 
DLBCL. Κατόπιν αυτού έχουν ενεργοποιηθεί διάφο-
ρες τυχαιοποιημένες μελέτες με R-CHOP με ή χωρίς 
bortezomib σε νεοδιαγνωσθέντες (NCT00931918, 
NCT00379574, NCT01848132) ή ανθεκτικούς/σε 
υποτροπή (NCT01805557, NCT00066508) ασθενείς 
με DLBCL. Επίσης υπάρχουν και μελέτες με το bort-
ezomib ως συντήρηση σε DLBCL υψηλού κινδύνου 
κατά ΙΡΙ (NCT01965977). 

Ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες-ΙΜΙDs (Λεναλιδομίδη)

Η λεναλιδομίδη, ένας ανοσοτροποποιητικός παρά-
γων, ενδέχεται να έχει δραστικότητα στα ABC DLBCL. 
Ως μονοθεραπεία η λεναλιδομίδη έχει οδηγήσει σε 
ποσοστά ανταπόκρισης της τάξης του 55% στα ABC 
DLBCL έναντι 9% στα GCB DLBCL4. In vitro η λενα-
λιδομίδη σκοτώνει εκλεκτικά τα ABC DLBCL κύτταρα 
με το να αυξάνει την παραγωγή της INF-β μέσω της 
δράσης της στον IRF4. Σε κυτταρικές σειρές από ABC 
DLBCL η λεναλιδομίδη ελαττώνει την παραγωγή του 
IRF4, δράση για την οποία απαιτείται η έκφραση της 
πρωτεΐνης cereblon (μίας πρωτεΐνης συνυποδοχέα 
του συμπλέγματος Ε3 λιγκάση της ουβικυτίνης). 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές σχεδιάστηκε 
η μελέτη φάσης 2 που συνέκρινε την αποτελεσμα-
τικότητα του συνδυασμού της λεναλιδομίδης με το 
R-CHOP (R2CHOP) έναντι του R-CHOP που είχε 
δοθεί σε ασθενείς ελέγχου με DLBCL από τη βάση 
δεδομένων της Mayo Clinic5. H συνολική ανταπόκρι-
ση των ασθενών που έλαβαν R2CHOP ήταν 98%, 
ενώ 80% επέτυχαν πλήρη ύφεση. Οι ασθενείς με 
GCB-DLBCL που έλαβαν R-CHOP είχαν στατιστικά 
σημαντικά καλύτερη επιβίωση χωρίς υποτροπή κα-
θώς και ολική επιβίωση σε σχέση με τους ασθενείς 
με non-GCB-DLBCL που επίσης έλαβαν R-CHOP 
(64% και 74% έναντι 28% και 46% αντίστοιχα). Αντί-
θετα δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά στις 
επιβιώσεις αυτές για τις ομάδες GCB και non-GCB 
που έλαβαν R2CHOP. Ως εκ τούτου οι συγγραφείς 
συμπεραίνουν ότι η προσθήκη της λεναλιδομίδης 
στο R-CHOP ενδέχεται να βοηθά στο να ξεπεραστεί 
η αρνητική προγνωστική σημασία του non-GCB φαι-
νότυπου στα DLBCL. Σε συνέχεια της προηγούμενης 
μελέτης σχεδιάστηκε μία φάσης 2 τυχαιοποιημένη 
ανοιχτή πολυκεντρική μελέτη που συγκρίνει τον συν-
δυασμό R-CHOP+λεναλιδομίδη έναντι του R-CHOP, 
με αναγνωριστικό αριθμό NCT01856192 και η οποία 
είναι ανοιχτή προς ένταξη ασθενών.

Αναστολείς της σηματοδότησης μέσω BCR (Ibrutinib)

Εξίσου σημαντική είναι η κατανόηση στοιχείων 
της οδού ενεργοποίησης του NF-κB που βρίσκονται 
πριν από αυτό, με σκοπό να αποτελέσουν θεραπευ-
τικούς στόχους. Η χρόνια σηματοδότηση του BCR 
και οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις των CARD11 και 
MYD88 προάγουν την ενεργοποίηση του ΝF-κΒ, 
δημιουργώντας θεραπευτικούς στόχους6 (εικόνα 2).

Ένας πιθανός στόχος είναι η τυροσινική κινάση 
του Bruton (Btk), της οποίας ο εκλεκτικός αναστολέ-
ας ibrutinib είναι τοξικός για τις κυτταρικές σειρές με 
χρόνια ενεργοποίηση της οδού του BCR. 

Σε μία φάσης 2 πολυκεντρική μελέτη το ibrutinib 
χορηγήθηκε σε ασθενείς με ανθεκτικά ή υποτροπι-
άζοντα DLBCL, με στόχο να εκτιμηθεί αν το μόριο 
αυτό έχει διαφορετική δραστικότητα στους μοριακούς 
υπότυπους των DLBCL, καθώς και αν η ύπαρξη 
μεταλλάξεων των MYD88, CARD11 και CD79 μπο-
ρεί να επηρεάσει την ανταπόκριση7. Το συνολικό 
ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 23% (41% ABC και 5% 
GCB DLBCL, p=0,007), γεγονός που επιβεβαιώνει 
το ρόλο της σηματοδότησης του BCR στα ABC σε 
αντίθεση με τα GCB DLBCL. Οι ερευνητές επίσης 
εκτίμησαν τη σχέση μεταξύ της ύπαρξης των ανωτέ-
ρω μεταλλάξεων και της ανταπόκρισης. Το 80% των 
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ασθενών με συνύπαρξη μεταλλάξεων του CD79B και 
MYD88 ανταποκρίθηκαν. Αντίθετα κανένας ασθενής 
με αμετάλλακτο CD79B και μεταλλαγμένο MYD88 
δεν ανταποκρίθηκε, γεγονός που υποδηλώνει έναν 
ανεξάρτητο του MYD88 μηχανισμό ενεργοποίησης 
του ΝF-κΒ. Οι ασθενείς με μεταλλάξεις του CARD11 
δεν ανταποκρίθηκαν, εύρημα που υποδηλώνει τη 
μεγαλύτερη σημασία των στοιχείων της σηματοδοτικής 
οδού από το μόριο αυτό και μετά. 

Με βάση τα ανωτέρω σχεδιάστηκε μία φάσης Ιb 
κλινική μελέτη του συνδυασμού του ibrutinib με το 
R-CHOP8. Στο πρώτο μέρος της μελέτης εντάχθηκαν 
ασθενείς με νεοδιαγνωσμένα CD20 θετικά Β-non 
Hodgkin λεμφώματα προκειμένου να καθοριστεί η 
δόση του ibrutinib. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης 
εντάχθηκαν ασθενείς με DLBCL, οι οποίοι έλαβαν 
R-CHOP και ibrutinib 560 mg/d. Για τους 18 ασθενείς 
που εντάχθηκαν στο δεύτερο μέρος της μελέτης, η 
ολική ανταπόκριση ήταν 100%, ενώ 71% των ασθενών 
με GCB-DLBCL και 100% των ασθενών με non-GCB 
DLBCL εμφάνισαν πλήρη ύφεση.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενθαρρυντικών 
ευρημάτων υπάρχουν σήμερα ανοιχτές προς ένταξη 
ασθενών διάφορες κλινικές μελέτες με συνδυασμούς 
του ibrutinib σε ασθενείς με DLBCL. Πιο συγκεκριμένα 

η μελέτη NCT01855750, μία φάσης 3 πολυκεντρική, 
τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη, θα εκτιμήσει 
την αποτελεσματικότητα της προσθήκης του ibrutinib 
στο R-CHOP σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με non-
GCB DLBCL. Στη μελέτη NCT2142049, που αφορά 
σε ασθενείς με DLBCL ανθεκτικό ή σε υποτροπή, 
ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της προσθήκης του 
ibrutinib και της λεναλιδομίδης στο σχήμα DA-EPOCH-
R. Tέλος, με τη μελέτη NCT02077166 θα εκτιμηθεί ο 
συνδυασμός του ibrutinib και της λεναλιδομίδης με ή 
χωρίς Rituximab σε ασθενείς με DLBCL ανθεκτικούς 
ή σε υποτροπή.

Mία ακόμα σηματοδοτική οδός των Β λεμφοκυττά-
ρων που μελετάται για την ανεύρεση νέων θεραπειών 
είναι και η PI3K/AKT/mTOR. Οι mTOR αναστολείς 
temsirolimus και everolimus έχουν χρησιμοποιηθεί 
σε διάφορους ασθενείς με λέμφωμα και έχουν οδη-
γήσει σε πλήρεις υφέσεις σε πολλούς υποτύπους 
λεμφώματος. 

Σε μία μελέτη φάσης 2 σε 24 βαρειά προθεραπευ-
μένους ασθενείς με DLBCL ο συνδυασμός Everolimus 
και Rituximab απέδωσε συνολική ανταπόκριση (RR) 
38%, ενώ η συνολική επιβίωση στο 12μηνο ήταν 37%9. 
Επίσης αναμένονται τα αποτελέσματα της μελέτης 
φάσης 3, PILLAR-2, με το Everolimus ως συντήρηση 

Εικόνα 2. Oι σηματοδοτικές οδοί BCR και MYD88. H σηματοδότηση μέσω BCR οδηγεί τελικά στην ενεργοποίηση του μεταγρα-
φικού παράγοντα NF-κΒ, ο οποίος είναι σημείο κλειδί στην παθογένεια των ABC DLBCL. H διαρκής σηματοδότηση μέσω του 
MYD88 είναι μία εναλλακτική οδός για την ενεργοποίηση του NF-κΒ6
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μετά από PET-αρνητική πλήρη ύφεση με R-CHOP 
σε ασθενείς με DLBCL υψηλού κινδύνου (ΙΡΙ 3-5). 

Καθώς ο ιδανικός στόχος της οδού PI3K/AKT/
mTOR δεν είναι ακόμη γνωστός, στην παρούσα 
φάση δοκιμάζονται διάφορα μόρια που στοχεύουν 
τα στοιχεία της οδού (όπως π.χ. το μόριο GS1101 
που είναι αναστολέας της πρωτεΐνης PI3K p110δ), 
χωρίς ακόμα κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα10.

Νεότερα φάρμακα για τη Θεραπεία  
των GCB DLBCL

Αν και οι ασθενείς με GCB DLBCL έχουν καλύτερη 
πρόγνωση από αυτούς με ABC DLBCL, μέχρι και 
30% αυτών δεν μπορούν να θεραπευτούν με σχή-
ματα που βασίζονται στο R-CHOP. H Bcl6 είναι ένας 
βασικός μεταγραφικός παράγων που εκφράζεται από 
τα Β λεμφοκύτταρα του βλαστικού κέντρου και από 
τα GCB DLBCL κύτταρα και ελέγχει την κυτταρική 
αύξηση και την απόπτωση.

H Bcl6 αναστέλλει γονίδια που συμμετέχουν στην 
ενεργοποίηση και τη διαφοροποίηση των λεμφοκυττά-
ρων, στην αναστολή του κυτταρικού κύκλου και στην 

απάντηση στα γονίδια p53 και ΑΤR, τα οποία δρουν 
μετά από δημιουργία βλαβών στο DNA11 (εικόνα 3).

Tα GCB DLBCL χαρακτηρίζονται από χρωμο-
σωμικές αναδιατάξεις, οι οποίες φέρουν σε γειτονία 
ακέραιες κωδικοποιητικές περιοχές του γονιδίου της 
Βcl6 με ετερόλογους εκκινητές από το συζευκτικό 
χρωμόσωμα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα διατα-
ραγμένη έκφραση της Bcl612. Επιπλέον η λειτουργία 
του Bcl6 μπορεί να διαταραχθεί με διάφορες μεταλ-
λάξεις. Τόσο οι αναδιατάξεις όσο και οι μεταλλάξεις 
του γονιδίου της Bcl6 ενισχύουν την κατασταλτική 
δράση της στην απάντηση του αποπτωτικού στρες 
και επάγουν τον πολλαπλασιασμό, γεγονότα που 
οδηγούν σε θεραπευτική αποτυχία. Τα ανωτέρω 
υποδεικνύουν ότι η Bcl6 διαδραματίζει έναν κομβικό 
ρόλο στην δημιουργία των GCB DLBCL.

H απευθείας στόχευση της Bcl6 είναι δύσκολη. 
Προσφάτως βρέθηκε ένα μικρό μόριο, γνωστό ως 
«σύμπλοκο 79-6» που επιλεκτικά καταστρέφει την 
Bcl613. Προς το παρόν η δράση του μορίου έχει 
μελετηθεί μόνο σε in vitro πειράματα με κυτταρικές 
σειρές DLBCL.

H στόχευση άλλων τμημάτων της Bcl6 ή η χρήση 

Eικόνα 3. Οι πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με την Bcl6 και τα γονίδια στόχοι.] Η Bcl6 αντιδρά απευθείας με πολλές πρωτεΐνες 
μέσω του τμήματός της ΡΟΖ/ΒΤΒ, του τμήματος ZF ή και των δύο. Ο p300 συμπαράγοντας συνδέεται με το τμήμα PEST της 
Bcl6 και την ακετυλιώνει, δηλαδή την καταστέλλει (δες επιγενετικές τροποποιήσεις). Η σύνδεση του BCR με το αντιγόνο προκαλεί 
την φωσφορυλίωση της Bcl6 από την ΜΑΡ κινάση και αυτό καταλήγει σε αποδόμηση της Bcl6 από την οδό ουβικυτίνη- πρω-
τεασώματος. Τα γονίδια στόχοι συνδέονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο πάνω στο τμήμα ZF της Bcl6. [από Jardin F, et al. The 
BCL6 proto-oncogene: a leading role during germinal center development and lymphomagenesis. Pathol Biol. 55:73-83(2007) 
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αναστολέων απακετυλάσης των ιστονών προκειμένου 
να ξεπεραστεί η καταστολή του p53 και ανασταλτικών 
πρωτεϊνών του κυτταρικού κύκλου μπορεί να αποβεί 
χρήσιμη (δες και επιγενετική τροποποίηση). 

To ΜυC είναι ένας ακόμα πιθανός θεραπευτικός 
στόχος και εκφράζεται τόσο από τα GCB όσο και 
από τα ABC DLBCL και η έκφρασή του σχετίζεται με 
τον ρυθμό πολλαπλασιασμού του όγκου14. Σχετικά 
πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι μέχρι και 10% των 
περιπτώσεων DLBCL, και κυρίως τα GCB, φέρουν 
αναδιατάξεις του myc, που συνδυάζονται με χειρότερο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα15. Γενικά οι ογκοπρωτεϊνες 
Myc (c-Myc, N-Myc, L-Myc) δεν θεωρούνται κα-
λοί στόχοι για πιθανή στόχευση με μικρομοριακούς 
αναστολείς. Η πρωτεΐνη Myc υφίσταται επιγενετική 
τροποποίηση από διάφορες πρωτεΐνες, όπως η 
πρωτεΐνη BRD4 η οποία λειτουργεί ως ρυθμιστικός 
παράγων της c-Myc και η tristetrapolin. Και οι δύο 
αυτές πρωτεΐνες αποτελούν καινοτόμους επιγενετικούς 
στόχους σε περιπτώσεις Myc+ DLBCL σε συνδυασμό 
με χημειοθεραπεία.

Αναφορικά με την Βcl2 στα GCB DLBCL, η έκ-
φρασή της σχετίζεται με την αντιμετάθεση t(14;18), 
η οποία ανευρίσκεται μόνο σε αυτά, ενώ στα ABC 
DLBCL η υπερέκφραση της bcl2 σχετίζεται με τον 
πολλαπλασιασμό και ενεργοποίηση του NF-κΒ15. 

Προσφάτως οι Gascoyne και συνεργάτες έδειξαν ότι 
οι ασθενείς με DLBCL που εκφράζουν Myc και Βcl2 
ταυτόχρονα έχουν χειρότερη πρόγνωση από αυτούς 
που εκφράζουν μόνο ένα από τα δύο16. Mε βάση τα 
ανωτέρω είναι πολύ λογική η μελέτη της δράσης των 
Βcl2 αναστολέων (π.χ. Navitoclax ή ΑΒΤ-199) σε 
ασθενείς με GCB DLBCL που συνεκφράζουν Myc 
και bcl2. 

Επιγενετικές Τροποποιήσεις:  
Ένας Ακόμα Θεραπευτικός Στόχος  
στη Θεραπεία των DLBCL

Oι επιγενετικές τροποποιήσεις των γονιδίων επιφέ-
ρουν αλλαγές στην δυνατότητα μεταγραφής του DNA 
σε RNA χωρίς να επηρεάζεται η αλληλουχία του DNA. 
Οι κύριοι μηχανισμοί επιγενετικών τροποποιήσεων 
είναι α) μεθυλίωση του DNA σε μόρια κυτοσίνης και 
β) ακετυλίωση των ιστονών, των πρωτεϊνών δηλαδή 
που συνδέονται με το DNA, (εικόνα 4).

Οι επιγενετικές τροποποιήσεις στο λέμφωμα σε 
αντίθεση με τις γονιδιακές βλάβες, είναι εξορισμού 
φαρμακολογικά αναστρέψιμες και άρα αποτελούν 
ιδανικούς θεραπευτικούς στόχους. Σε κλινικό επίπεδο 
η επιγενετική θεραπεία αποσκοπεί στο να οδηγήσει την 
ισορροπία προς όφελος της ακετυλίωσης των ιστονών 

Εικόνα 4. Πως ανακατασκευάζεται το σύμπλεγμα της χρωματίνης κατά τη δυναμική διαδικασία της γονιδιακής μεταγραφής. Η 
μεθυλίωση μορίων κυτοσίνης του DNA με τη χρήση μεθυλτρανσφερασών (DNMTs) και η απακετυλίωση των ιστονών με τη χρήση 
των απακετυλασών των ιστονών (HDACs) οδηγεί σε «σίγαση» των γονιδίων, αναστολή δηλαδή της μεταγραφής τους (η χρωμα-
τίνη εδώ είναι πυκνή). Αντίθετα η απομεθυλίωση της κυτοσίνης και η ακετυλίωση των ιστονών με τη χρήση των ακετυλασών της 
(HAT,) οδηγεί σε ενεργοποίηση της μεταγραφικής διαδικασίας (η χρωματίνη είναι ανοιχτή). [άπό Luong, P. Basic Principles of 
Genetics (2009) τροποποιημένο από Davis PK, Brackmann RK. Chromatin remodeling and cancer. Cancer Biol Ther. 2:22 (2003)]
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και/ή της υπομεθυλίωσης του DNA, καταστάσεις που 
(θεωρητικά) οδηγούν σε αντιλεμφωματική δράση. 

Η ακετυλίωση των ιστονών «χαλαρώνει» τη χρω-
ματίνη και έτσι επιτρέπει την ενεργοποίηση της με-
ταγραφής και έκφρασης γονιδίων, που εμπλέκονται 
π.χ. στον αποπτωτικό θάνατο των λεμφωματικών 
κυττάρων. Επιπλέον η υπομεθυλίωση του DNA οδηγεί 
στην μεταγραφή των γονιδίων της περιοχής αυτής 
που είχαν «σιωπήσει» με την υπερμεθυλίωση, τρο-
ποποιώντας (πιθανώς) την κλινική πορεία των DLBCL 
όταν χορηγούνται και απομεθυλιωτικοί παράγοντες.

Σήμερα υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιγενετι-
κών θεραπειών που δοκιμάζονται σε κλινικό επίπεδο 
για τα DLBCL. 

Θεραπείες που στοχεύουν στην υπομεθυλίωση του DNA

H μεθυλίωση του DNA οδηγεί σε μεταγραφή γονι-
δίων που σχηματοποιούν το φαινότυπο των φυσιολο-
γικών αλλά και των νεοπλασματικών κυττάρων19. Η 
υπερμεθυλίωση μπορεί να οδηγήσει σε αποσιώπηση 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων ή γονιδίων που έχουν 
σχέση με την ευαισθησία των κυττάρων στα κυτταρο-
στατικά20. Από την άλλη, και η έκφραση ογκογονιδίων 
μπορεί να είναι αποτέλεσμα υπερμεθυλίωσης του 
DNA. Για παράδειγμα η Bcl6, που όπως αναφέρθηκε 
προηγουμένως αποτελεί σημείο κλειδί στη λεμφωμα-
τογένεση των GCB DLBCL, υπερεκφράζεται σε αυτά 
τα λεμφώματα εν μέρει λόγω μεθυλίωσης του γονιδίου 
της σε θέσεις που συνδέονται ανασταλτικά μόρια της 
μεταγραφής της (όπως ο παράγων CTCF)21. 

Τροποποιήσεις στον τρόπο που μεθυλιώνεται 
το DNA σε επίπεδο γονιδίου ή γονιδιώματος έχουν 
παρατηρηθεί σε διάφορους τύπους μη-Hodgkin λεμ-
φωμάτων22. Yψηλότερο ποσοστό της μεθυλίωσης του 
DNA σε σχέση με τους υγιείς ιστούς έχει περιγραφεί 
στα ABC DLBCL έναντι των GCB23. Oι επιγενετικές δια-
ταραχές που παρατηρούνται στα DLBCL προσφέρουν 
πλεονέκτημα επιβίωσης στα λεμφωματικά κύτταρα, 
ενώ αθροιζόμενες επιγενετικές τροποποιήσεις κατά 
την πορεία του νοσήματος, δυνατόν να οδηγήσουν 
τελικά σε πιο επιθετικές και χημειοανθεκτικές μορφές 
λεμφώματος.

Οι μεθυλτρανσφεράσες του DNA (DNMTs), π.χ. 
DNMT1, DNMT3A και DNMT3B, μεθυλιώνουν το 
DNA σε κυτοσίνες που βρίσκονται θέσεις CpG δινου-
κλεοτιδίων. Αν και δεν έχουν βρεθεί συγκεκριμένες 
μεταλλάξεις των γονιδίων των DNMTs, έχει φανεί 
ότι αυτές υπερεκφράζονται στα DLBCL σε ποσοστό 
από 13-48% και η υπερέκφρασή τους σχετίζεται με 
προχωρημένο κλινικό στάδιο, αντοχή στη χημειοθερα-
πεία και ελαττωμένη επιβίωση χωρίς νόσο και ολική 

επιβίωση24. Τα ανωτέρω ευρήματα υποδηλώνουν ότι 
η ανάπτυξη αναστολέων των DNMTs θα μπορούσε 
να είναι ένας χρήσιμος θεραπευτικός χειρισμός στα 
λεμφώματα. Η αναστολή των DNMTs εμποδίζει τη 
μεθυλίωση του DNA, η οποία όπως περιγράφηκε 
προκαλεί αποσιώπηση γονιδίων και κατά συνέ-
πεια αποκαθιστά τη δράση σπουδαίων κυτταρικών 
οδών. Η 5-αζα-2-δεοξυκυτιδίνη (decitabine) και η 
αζακυτιδίνη (azacitidine) είναι νουκλεοτιδικά ανά-
λογα κυτιδίνης, τα οποία ενσωματώνονται στο DNA 
και αναστέλλουν μη αναστρέψιμα τη δράση των 
DNMTs, σχηματίζοντας δεσμό μεταξύ του ενζύμου 
και του δακτυλίου της αζακυτοσίνης. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι DNMTs να μην μπορούν να εισάγουν 
μεθυλομάδες στο νεοσυντιθέμενο DNA. Οι κλασικοί 
αναστολείς των DNMTs, decitibine και azacitidine, 
έχουν αποδείξει ότι οδηγούν σε σημαντικές ανταπο-
κρίσεις και σε αύξηση της επιβίωσης σε ασθενείς 
με υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα/ 
οξεία μυελογενή λευχαιμία25. Στην παρούσα φάση 
υπάρχουν διάφορες κλινικές μελέτες χορήγησής 
τους στα DLBCL για τον καθορισμό του καλύτερου 
σχήματος χορήγησής τους, καθώς και της βέλτιστης 
δόσης τους (πίνακας 1). 

Έχει φανεί ότι οι δόσεις των αναστολέων των DN-
MTs, που χρειάζονται για να συμβεί απομεθυλίωση 
του DNA, είναι 10 φορές μικρότερες από τις δόσεις 
που απαιτούνται για να προκληθεί βλάβη το DNA26. 
H γνώση αυτή είναι σημαντική καθώς υποστηρίζει τη 
χορήγηση των αναστολέων των DNMTs σε μικρότε-
ρες δόσεις και για περισσότερο χρόνο, προκειμένου 
να αυξηθεί ο χρόνος έκθεσης των λεμφωματικών 
κυττάρων στον αναστολέα. Με το σκεπτικό αυτό η 
δημιουργία από του στόματος τέτοιων αναστολέων 
(π.χ. αζακυτιδίνης) θα μπορούσε να αποτελέσει σπου-
δαία εναλλακτική λύση, η οποία θα χαρακτηρίζεται 
από ευκολία στη χορήγηση και δυνατότητα θεραπείας 
με παρατεταμένες, μικρότερες και λιγότερες τοξικές 
δόσεις για τον ασθενή. 

Η μελέτη φάσης 1/2, ΝCT01120834, αξιολόγησε 
την προσθήκη της αζακυτιδίνης στο R-CHOP σε 
νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με DLBCL (ενδιάμε-
σου-υψηλού κινδύνου ΙΡΙ). Η αζακυτιδίνη δόθηκε 
κατά τις ημέρες 1-5 κάθε κύκλου στη δόση των 75 
mg/m2 που ήταν και η μέγιστη ανεκτή δόση. Έντεκα 
στους 12 ασθενείς επέτυχαν πλήρη ύφεση, η οποία 
διατηρείται με διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 
περίπου στα 2 έτη27.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσθή-
κη της αζακυτιδίνης στο R-CHOP, είναι αποτελεσματική 
και εφικτή θεραπευτική στρατηγική σε ασθενείς με 
DLBCL. Αναμένεται η περαιτέρω κλινική αξιολόγηση 
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Πίνακας 1. Κλινικές μελέτες χορήγησης DNMTs ή HDACs στα DLBCLs
Είδος Θεραπείας Μελέτη/NCT identifier Πληθυσμός Στόχος Αποτελέσματα
Valproate+R-CHOP (VALFRID) Φάσης 1/ 2

NCT01622439
Νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς με 
DLBCL σταδίου ΙΙ-ΙV

Aναμένονται εντός του 2014

Vorinostat+ azacytidine Φάσης 1/2 Ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
DLBCL

Πολλές ανεπιθύμητες 
ενέργειες, φτωχή ανταπόκριση

Vorinostat+Cyclophosphamide
+Etoposide+Prednizone 

Φάσης 1/ 2
NCT00667615

Ηλικιωμένοι ασθενείς 
(ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα 
DLBCL)

Αναμένονται το 2015

Vorinostat + R-CHOP Φάσης 3
ΝCT00972478

Νεοδιαγνωσμένοι ασθενείς με 
DLBCL σταδίου ΙΙ-ΙV

Αναμένονται το 2015

Vorinostat + Bortezomib Φάσης Ι
NCT00703664

Ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
DLBCL ή MCL

Aναμένονται το 2017

Panobinostat Φάσης 2
NCT01523834

Ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
DLBCL μετά από αυτόλογη 
μεταμόσχευση ή ακατάλληλες 
για μεταμόσχευση περιπτώσεις

Αναμένονται εντός του 2014

Panobinostat + Rituximab Φάσης 2
ΝCT01238692

Ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
DLBCL

Αναμένονται εντός του 2014

Depsipeptide (Romidepsine)
(FIL_PanAL10)

Φάσης 2
NCT00383665

Ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα 
DLBCL

Mόνο 1/9 ασθενείς εμφάνισε 
PR (αποτελέσματα μόνο από 
το Clin Trial Gov)

Belinostat+ Y90 Ibritumomab 
Tiuxetan (Zevalin) 

Φάσης 2
NCT01686165

Ανθεκτικά επιθετικά Β-ΝΗL Αναμένονται το 2015

αυτού του είδους της επιγενετικής θεραπείας με στό-
χο τη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. 

Θεραπείες που στοχεύουν στην τροποποίηση  
των ιστονών

Γενετικές και επιγενετικές βλάβες που αφορούν 
στα ένζυμα που τροποποιούν τις ιστόνες όπως π.χ. 
τις HDACs, έχουν παρατηρηθεί στα DLBCL χωρίς 
βέβαια να είναι επιβεβαιωμένος ακόμα ο ρόλος τους 
στη λεμφωματογένεση και την απάντηση του λεμ-
φώματος στη χημειοθεραπεία. Επαναλαμβανόμενες 
μεταλλάξεις ορισμένων HATs (π.χ. της CREBBP και 
της ΕΡ300) έχουν παρατηρηθεί σε DLBCL σε πο-
σοστό 16-39%28. Η ισορροπία μεταξύ των HATs και 
των HDACs προφανώς μπορεί να εκτραπεί υπέρ των 
πρώτων με τη χρήση των αναστολέων των HDACs. 

Η επιγενετική τροποποίηση που αφορά στην 
ακετυλίωση μπορεί να συμβεί εκτός από τις ιστόνες 
και σε άλλες πρωτεΐνες, όπως την bcl6 και την p53. 
Είναι φανερό λοιπόν ότι οι αναστολείς των HDACs 

ενδέχεται να έχουν πλειοτροπική δράση στα DLBCL 
με ή χωρίς χημειοθεραπεία. 

Ένας ήπιος αναστολέας των HDACs, το βαλπρο-
ϊκό οξύ, έχει φανεί πρόσφατα ότι ευαισθητοποιεί τις 
DLBCL κυτταρικές σειρές στον κυτταρικό θάνατο που 
προκαλεί το CHOP.

Yπάρχουν πολλές ακόμα συνεχιζόμενες ή περα-
τωμένες κλινικές μελέτες με αναστολείς HDACs σε 
ασθενείς με DLBCL. Στις περισσότερες οι αναστολείς 
αυτοί χορηγούνται ως μονοθεραπεία και τα αποτε-
λέσματα είναι μάλλον μέτρια. Για παράδειγμα σε μία 
μελέτη φάσης 2 του 2008 με το vorinostat (SAHA) ως 
μονοθεραπεία για ασθενείς με DLBCL σε υποτροπή, 
μόνο 1/18 ασθενείς ανταποκρίθηκε29.

Οι συνδυασμοί των αναστολέων των HDACs με 
χημειοθεραπεία ή με άλλες επιγενετικές θεραπείες 
(όπως απομεθυλιωτικούς παράγοντες) ενδέχεται να 
έχουν πιο ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στον πίνακα 
1 παρατίθενται ορισμένες από τις προσφάτως πε-
ρατωθείσες ή συνεχιζόμενες μελέτες των ανωτέρω 
συνδυασμών σε ασθενείς με DLBCL.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η πιθανότητα συνδυασμού νέων φαρμάκων, που 

θα δρουν θεραπευτικά στα επιθετικά λεμφώματα 
χωρίς την χρήση χημειοθεραπευτικών, είναι προς το 
παρόν μικρή αλλά πιθανή σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών θα υποδεί-
ξουν την κλινική χρησιμότητα των νέων στοχευμένων 
θεραπειών και την δυνατότητα συνδυασμού τους. 
Πρέπει βέβαια να γίνει αποδεκτό ότι, όπως φαίνεται 
μέχρι στιγμής, η χρήση στοχευμένων θεραπειών 
συνοδεύεται συχνά και από αιματολογική τοξικότητα!
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Αίμα 2014;5(4): 45–53
25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Θεραπεία των Β-λεμφοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων:  

Ένα μέλλον χωρίς χημειοθεραπεία;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) αποτελεί το 1% 

του συνόλου των νεοπλασμάτων και το 10% των 
αιματολογικών κακοηθειών. Σύμφωνα με τα τρέχοντα 
δεδομένα, κάθε χρόνο 120.000 άνθρωποι διαγι-
γνώσκονται με ΠΜ, αριθμός που προβλέπεται να 
αυξηθεί λόγω της προχωρημένης διάμεσης ηλικίας 
εκδήλωσης (70 έτη) και της προοδευτικής γήρανσης 
του πληθυσμού1. 

Πρόσφατα, υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στην 
κατανόηση της παθογένειας του ΠΜ οι οποίες οδήγη-
σαν στην ανάπτυξη νέων θεραπειών με στοχευμένη 
δράση2,3. Επιπρόσθετα, οι τεχνολογικές εξελίξεις 
συνέβαλαν στη βελτίωση της διαγνωστικής προσέγ-
γισης και της σταδιοποίησης, καθώς επίσης και στην 
κατάταξη των ασθενών σε προγνωστικές ομάδες, 
πράγμα εξαιρετικά χρήσιμο για τον καθορισμό της 
θεραπευτικής στρατηγικής4. Την τελευταία δεκαετία, 
η χρήση των νέων αντιμυελωματικών παραγόντων 
(ΝΑΠ) 1ης γενεάς, δηλαδή των ανοσοτροποποιητικών 
(IMiDs), με κύριους εκπροσώπους τη θαλιδομίδη και 
τη λεναλιδομίδη, και των αναστολέων του πρωτεα-
σώματος (PIs), με κύριο εκπρόσωπο τη βορτεζομίδη, 
οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης 
και της ολικής επιβίωσης (OS) σε σύγκριση με την 
εποχή της συμβατικής χημειοθεραπείας (χ/Θ), τόσο 
στους νεότερους όσο και στους μεγαλύτερους σε ηλικία 
ασθενείς5,6. Tα φάρμακα αυτά ήρθαν να προσθέσουν 
σημαντικό όφελος στην ήδη αναγνωρισμένη συμβολή 
της μεγαθεραπείας ακολουθούμενη από αυτόλογη 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(ΑΜΑΑΚ)7. Ωστόσο, η νόσος παραμένει ανίατη και 
χαρακτηρίζεται από εναλλαγή ανταποκρίσεων/υπο-
τροπών μέχρι την τελική κατάληξη του ασθενούς λόγω 

της επικράτησης ανθεκτικών κλώνων8. Οι συνδυασμοί 
των καθιερωμένων ΝΑΠ, αλλά και αυτοί των ΝΑΠ 
νεότερης γενιάς είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην 
αντιμετώπιση του ΠΜ και βρίσκονται στο επίκεντρο της 
κλινικής έρευνας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση το ρόλο 
της χ/Θ9. Επιπρόσθετα, διεξάγονται τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες, που στόχο έχουν να αποσαφηνίσουν 
εάν η ΑΜΑΑΚ χρειάζεται να παραμείνει ως βασική 
θεραπευτική επιλογή. υπό το πρίσμα των νέων εξε-
λίξεων, τίθεται το ερώτημα εάν το μέλλον του ΠΜ, θα 
είναι ένα μέλλον χωρίς χημειοθεραπεία.

Παθογένεια της νόσου και συσχέτιση  
με τη θεραπεία

Το αρχικό κύτταρο από το οποίο προέρχεται και 
εξελίσσεται το ΠΜ είναι ένα πρόδρομο κύτταρο με 
χαρακτηριστικά αυτοανανέωσης και αθανασίας10. Το 
κύτταρο αυτό υφίσταται ακολούθως γενετικά «χτυπή-
ματα» τα οποία δεν είναι όμοια σε όλους τους ασθενείς, 
εκδηλώνονται σε διαφορετικά στάδια της νόσου και δεν 
παρουσιάζουν γραμμικό χαρακτήρα, αλλά έχουν τη 
λογική της «διακλάδωσης», προσδίδοντας στη νόσο 
κλωνική ετερογένεια8,10. Οι γενετικές αυτές μεταβολές 
περιλαμβάνουν αντιμεταθέσεις, απώλεια/προσθήκη 
γενετικού υλικού και απορρύθμιση της έκφρασης γο-
νιδίων, επιγενετικές αλλαγές κ.α. Αυτές οι μεταβολές, 
σε συνδυασμό με τη συμβολή του μικροπεριβάλλοντος 
του μυελού, οδηγούν στον πολλαπλασιασμό και την 
επιβίωση του μυελωματικού κυττάρου και στις κλινικές 
εκδηλώσεις της νόσου2,10,11. 

Η αναγνώριση της κλωνικής ετερογένειας, των 
κυτταρογενετικών βλαβών/αριθμητικών ανωμαλιών 
και η πρόοδος στην κατανόηση των μεταγραφικών 
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οδών που συμμετέχουν στη παθογένεια της νόσου, 
καθώς και του ρόλου του μικροπεριβάλλοντος συνέ-
βαλαν στην κλινική έρευνα και χρήση φαρμάκων που 
στοχεύουν προς αυτές τις κατευθύνσεις. 

Κυτταρογενετικές βλάβες και αριθμητικές ανωμαλίες

Οι σημαντικότερες πρωτογενείς κυτταρογενετικές 
βλάβες είναι αυτές που αφορούν αντιμεταθέσεις που 
εμπλέκουν τον γόνο των βαρέων αλυσίδων (IgH) 
στο χρωμόσωμα 14q3211. Αυτές είναι: α) η t(4;14) 
(15% των ΠΜ), η οποία προκαλεί ανώμαλη έκφραση 
αφενός του ογκογονιδίου MMSET (multiple myeloma 
set domain containing protein), που διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη μεθυλίωση των ιστονών κα στην 
επιδιόρθωση του DNA, και αφετέρου του FGFR3 
(fibroblast growth factor receptor-3) του οποίου ο 
ρόλος δεν είναι σαφής, β) οι t(11;14) και t(6;14) (17% 
και 2% των ΠΜ, αντίστοιχα) που οδηγούν σε υπε-
ρέκφραση των κυκλινών D1 και D3, αντίστοιχα, και, 
κατά συνέπεια, απορρύθμιση του κυτταρικού κύκλου 
στη φάση G1/S, γ) οι t(14;16) και t(14;20) (2-10% 
των ΠΜ) που οδηγούν στην αυξημένη έκφραση των 
ογκογονιδίων MAF, τα οποία αποτελούν σημαντικούς 
μεταγραφικούς παράγοντες. 

Η σημαντικότερη δευτερογενής αντιμετάθεση στο 
ΠΜ είναι η t(8;14) που οδηγεί σε απορρύθμιση του 
γονιδίου MYC και εμφανίζεται κυρίως στα προχω-
ρημένα στάδια της νόσου (50% των περιπτώσεων 
έναντι 15% κατά το στάδιο της MGUS), προδικάζοντας 
εξαιρετικά δυσμενή εξέλιξη11. 

Οι αριθμητικές ανωμαλίες προέρχονται από 
απώλεια ή προσθήκη γενετικού υλικού. Μπορεί να 
αφορούν μικρές περιοχές, ολόκληρο χρωμόσωμα ή 
σκέλος χρωμοσώματος και οδηγούν είτε σε απώλεια 
ογκοκατασταλτικών γονιδίων ή σε αυξημένη έκφραση 
ογκογονιδίων. Σημαντική αριθμητική ανωμαλία είναι 
η υπερδιπλοειδία που αφορά τρισωμίες των χρωμο-
σωμάτων με περιττό αριθμό, εμφανίζεται στο 50% 
των ασθενών με ΠΜ και σχετίζεται με ευνοϊκότερη 
πρόγνωση11. Η υπερδιπλοειδία προκαλεί απορρύθμιση 
σημαντικών μεταγραφικών μονοπατιών. Σημαντικές 
αριθμητικές ανωμαλίες είναι αυτές του χρωμοσώ-
ματος 1 (1q+, σε 35-40% και del1p σε <10% των 
ασθενών με ΠΜ), στο οποίο εδράζονται σημαντικά 
ογκογονίδια. Οι ανωμαλίες του χρωμοσώματος 1 
σχετίζονται με δυσμενή πρόγνωση στη εποχή των 
ΝΑΠ12. Εξέχουσας σημασίας αριθμητική ανωμαλία 
είναι η απώλεια του 17p (del17p) που εμφανίζεται 
στο 10% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΠΜ και 
συχνότερα στα μεταγενέστερα στάδια της νόσου και 
οδηγεί σε απώλεια του γονιδίου TP53 που κωδικοποιεί 

την ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη p532,11. Η del17p 
εξακολουθεί να αποτελεί δυσμενή προγνωστικό πα-
ράγοντα στην εποχή των ΝΑΠ. Τέλος, η απώλεια του 
χρωμοσώματος 13/13q (del13/13q), που οδηγεί στην 
αδρανοποίηση του γονιδίου του ρετινοβλαστώματος, 
εμφανίζεται στο 50% των περιπτώσεων. Η συσχέτισή 
της με κακή πρόγνωση οφείλεται μάλλον στη συχνή 
συνύπαρξή της με άλλες δυσμενείς ανωμαλίες, όπως 
η t(4;14). Εάν η del(13/13q) διαπιστωθεί με συμβατικό 
καρυότυπο, διατηρεί σχετική προγνωστική σημασία.

Οι κυτταρογενετικές βλάβες και οι αριθμητικές 
ανωμαλίες, σε συνδυασμό με άλλους προγνωστικούς 
παράγοντες, συνέβαλαν στην κατάταξη των ασθενών 
σε ομάδες κινδύνου (πίνακας 1). Η ταξινόμηση αυτή 
είναι χρήσιμη για την πρόγνωση και την επιλογή της 
θεραπευτικής στρατηγικής, δεδομένου ότι διαθέτουμε 
πλέον συνδυασμούς ΝΑΠ που είναι αρκετά αποτελε-
σματικοί στη διαχείριση ασθενών με κυτταρογενετικά 
και άλλα χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου13. 

Απορρύθμιση βιολογικών μονοπατιών

Στο ΠΜ διαταράσσονται πολλά μονοπάτια μετα-
γωγής σήματος, προάγοντας τον πολλαπλασιασμό 
και την επιβίωση του μυελωματικού κυττάρου, καθώς 
και τη μετανάστευση και αντίστασή του στα φάρμακα. 
Ένα από τα πλέον σημαντικά μονοπάτια είναι αυτό του 
πυρηνικού παράγοντα κΒ (NFκΒ), ο οποίος συνιστά 
οικογένεια μεταγραφικών παραγόντων που υπερεκ-
φράζονται κατά τη διάρκεια του κυτταρικού stress και 
μεσολαβούν για τη λειτουργία πολλών γονιδίων11. Σε 
τουλάχιστον 50% των ασθενών με ΠΜ παρατηρείται 
ανώμαλη έκφραση και συνεχής ενεργοποίηση του 
NFκB τόσο στα μυελωματικά όσο και στα κύτταρα 
του μικροπεριβάλλοντος, τα οποία με τη σειρά τους 
εκκρίνουν σημαντικές κυτταροκίνες, που εμπλέκονται 
στην παθογένεια της νόσου. Η εμπλοκή των PIs στην 
ομοιόσταση του NFκB, μέσω της παρεμπόδισης της 
αποδόμησης του αναστολέα του (IκΒ), αποτέλεσε 
ένα από τα πρώτα παραδείγματα εξαιρετικά αποτε-
λεσματικής στοχεύουσας θεραπείας στο ΠΜ14. Άλλα 
σημαντικά μεταγραφικά μονοπάτια που συνδέονται 
με τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των μυελωματικών 
κυττάρων είναι ο δρόμος ERK/MAPK, που σχετίζεται 
με απορρύθμιση των γονιδίων N-RAS και K-RAS τα 
οποία είναι μεταλλαγμένα στο 20-35% των ασθενών 
με προχωρημένο ΠΜ, ο δρόμος JAK/STAT3 που είναι 
σταθερά ενεργοποιημένος στο 50% των ασθενών και 
τέλος, ο δρόμος PI3K/Αkt/mTOR που απορυθμίζεται 
στο 50% των ασθενών με ΠΜ2,11. Κλινικές μελέτες 
φαρμάκων που στοχεύουν στους μεταγραφικούς 
αυτούς δρόμους βρίσκονται σε ανάπτυξη9.
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Ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος 

Σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου έχει το 
μικροπεριβάλλον του μυελού το οποίο περιλαμβάνει 
υποστηρικτικά κύτταρα (κύτταρα στρώματος, οστεο-
βλάστες, οστεοκλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα, Τ και 
ΝΚ κύτταρα), κυτταροκίνες που εκκρίνονται κυρίως 
από τα στρωματικά κύτταρα (IL-6, TNFα, BAFF, APRIL, 
IGF-1, HGF), καθώς και μόρια προσκόλλησης (VLA4, 
syndecan, VCAM1, κ.α.)14. H αλληλεπίδραση των 
κυττάρων του στρώματος με τα μυελωματικά κύτταρα 
ενεργοποιεί μεταγραφικές οδούς, που σχετίζονται με 
πρωτεΐνες του κυτταρικού κύκλου και αντιαποπτωτικές 
πρωτεΐνες καθώς και με τον NFκB, ενισχύοντας ακόμα 
περισσότερο την παραγωγή κυτταροκινών και κυρίως 
της IL-6. Η IL-6, η οποία είναι ίσως ο σημαντικότερος 
αυξητικός παράγοντας του μυελωματικού κυττάρου, 
παράγεται τόσο από τα στρωματικά όσο και από τα 
μυελωματικά κύτταρα και τους οστεοβλάστες14. Η 
παραγωγή της ελέγχεται από άλλες κυτταροκίνες και 
μόρια (TNFa, VEGF, IL-1β, TGF-β και CD40 κ.α.) και 
ενισχύεται από την προσκόλληση στα μυελωματικά 
κύτταρα των κυττάρων που την παράγουν. Η αναστο-
λή του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB, όπως αυτή 
επιτυγχάνεται χαρακτηριστικά με τους PIs, μειώνει 

σημαντικά την παραγωγή της IL-6. Η IL-6 ενεργοποιεί 
σημαντικές μεταγραφικές οδούς (MEK/MAPK, JAK/
STAT3, PI3K/Akt/mTOR, Ras/Raf/MEK/ERK) και 
αναστέλλει τη δράση των αναστολέων των κινασών 
των κυκλινών p21 και p27, παρεμβαίνοντας έτσι στη 
φάση G1/S του κυτταρικού κύκλου. Σημαντικότατο 
ρόλο στην παθογένεια του ΠΜ εκτός από την IL-6 
έχουν και οι άλλες προαναφερθείσες κυτταροκίνες 
και μόρια προσκόλλησης14. Τέλος, μια σειρά από βιο-
λογικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν τα κύτταρα 
του στρώματος, τα μυελωματικά κύτταρα, οι οστεο-
βλάστες, οι οστεοκλάστες κλπ, σε συνδυασμό με τις 
παραγόμενες κυτταροκίνες, οδηγούν σε αυξημένη 
οστική αποδόμηση και στην ανάπτυξη της οστικής 
νόσου. Δεσπόζουσα διαταραχή που σχετίζεται με 
την οστική νόσο στο ΠΜ είναι η υπερπαραγωγή του 
RANKL (receptor activator NFκB ligand) σε βάρος 
της οστεοπροτεγερίνης. Η κλινική έρευνα έχει στραφεί 
εκτός των άλλων προς την κατεύθυνση φαρμάκων 
που σχετίζονται με το μικροπεριβάλλον14. 

Επιγενετικοί παράγοντες

Σε αυτούς περιλαμβάνονται η ανώμαλη μεθυλίωση 
του DNA, τροποποιήσεις των ιστονών και ανώμαλη 

*Οι ασθενείς με t(4;14), del13 διαπιστωμένο με συμβατικό καρυότυπο ο δείκτης πολλαπλασιασμού των πλασματοκυττάρων  
≥ 3% και η παρουσία υποδιπλοειδίας, κατατάσσουν τους ασθενείς στην προγνωστική ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου21.

Πίνακας 1. Ταξινόμηση των παραγόντων κινδύνου στο Πολλαπλούν Μυέλωμα.
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έκφραση των micro-RNAs2,11. Προς την κατεύθυνση 
αυτή φαίνεται να υπάρχει μεγάλο πεδίο έρευνας. 
Μέχρι στιγμής, η κλινική έρευνα έχει προχωρήσει 
κυρίως με τη μελέτη φαρμάκων, όπως οι αναστολείς 
της απακετυλάσης των ιστονών.

Τρόπος δράσης των νέων αντιμυελωματικών 
παραγόντων
Αναστολείς του πρωτεασώματος (PIs)

Η ανακάλυψη της καταλυτικής δράσης του πρω-
τεασώματος σε συνδυασμό με τη σύνθεση των ανα-
στολέων του με πρώτο εκπρόσωπο τη βορτεζομίδη 
αποτέλεσαν μία από τις σημαντικότερες προόδους 
στη θεραπεία του ΠΜ9. Οι κυριότερες βιολογικές δρά-
σεις της αναστολής του πρωτεασώματος είναι: α) η 
συσσώρευση των αναστολέων των κυκλινών/κινασών 
και ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών, β) η αναστολή 
της κάθαρσης των μη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών 
(unfolded proteins) που οδηγεί σε συσσώρευσή τους 
στο κυτταρόπλασμα και ενεργοποίηση του μηχανισμού 
αποδόμησής τους (unfolded protein response, UPR), 
με τελικό αποτέλεσμα την κυτταρική απόπτωση και 
γ) η αναστολή του μεταγραφικού δρόμου του NFκΒ 
μέσω της παρεμπόδισης της αποδόμησης του ανα-
στολέα του (ΙκB)9,15. Οι αναστολείς του πρωτεασώ-
ματος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1) αυτοί που 
περιέχουν βορονικό οξύ (bortezomib, ixazomib) και 
αναστέλλουν τις περιοχές του πρωτεασώματος με 
δραστηριότητα τύπου χυμοθρυψίνης και κασπάσης, 
προκαλώντας αναστρέψιμη αναστολή του, 2) οι εποξυ-
κετόνες (carflizomib, oprozomib) που δρουν εκλεκτικά 
στην περιοχή με δραστηριότητα τύπου χυμοθρυψίνης 
και προκαλούν μη αναστρέψιμη αναστολή του πρω-
τεασώματος και 3) οι σαλινοσποραμίδες (marizomib) 
που αναστέλλουν και τις τρεις περιοχές καταλυτικής 
δραστηριότητας του πρωτεασώματος (χυμοθρυψίνης, 
κασπάσης, θρυψίνης). Το ixazomib και το oprozomib 
παράγονται σε μορφή δισκίων. Σε μελέτες φάσης ΙΙ σε 
νεοδιαγνωσμένο ΠΜ τo ποσοστό τουλάχιστον μερικής 
ανταπόκρισης (≥PR) του συνδυασμού Carflizomib 
με Rd ήταν 100%. Σε ανθεκτικό/υποτροπιάζον ΠΜ 
(RRMM) τα ποσοστά ≥PR κυμαίνονται από 17-24%, 
με τη χρήση του Carflizomib ως μονοθεραπεία, και 
φτάνουν το 77% σε συνδυασμό με Rd. Σε μελέτες 
φάσης Ι/ΙΙ σε νεοδιαγνωσμένο ΠΜ ο συνδυασμός 
του ixazomib με λεναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη (Rd) 
έδωσε ποσοστά ≥PR 94%, ενώ το 46% των ασθενών 
επέτυχαν πολύ καλή μερική ανταπόκριση (≥VgPR). 
Σε μελέτες φάσης Ι σε RRMM, το ποσοστό ≥PR με 
ixazomib ήταν 15%9. Τα άλλα δύο φάρμακα υπολεί-
πονται ακόμα στην κλινική έρευνα. 

Aνοσοτροποποιητικά φάρμακα (IMiDs)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φάρμακα 
με δράση στο ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτά είναι 
η θαλιδομίδη, η λεναλιδομίδη και η πομαλιδομίδη. 
Πρόσφατα έχει διαπιστωθεί ότι δρουν μέσω της σύν-
δεσής τους με το μόριο cereblon το οποίο φυσιολογικά 
δημιουργεί ένα σύμπλοκο Ε3 λιγκάσης που οδηγεί σε 
ουμπικουϊτίνωση και αποδόμηση πρωτεϊνών16. Η σύν-
δεση της θαλιδομίδης ή των αναλόγων της προκαλεί 
αναστολή της δραστηριότητας αυτής, γεγονός που έχει 
ως συνέπεια την άθροιση αγνώστων πρωτεϊνών, με 
αποτέλεσμα μειωμένη σύνθεση του IRF-4 (interferon 
regulatory factor-4), που είναι σημαντικός παράγο-
ντας για την επιβίωση του μυελωματικού κυττάρου16. 
Μειωμένη έκφραση/απουσία της cereblon οδηγεί σε 
αντίσταση στους IMiDs. 

Η δράση των IMiDs είναι α) αντινεοπλασματική, 
β) ανοσοτροποποιητική και γ) αντιαγγειογενετική. Η 
αντινεοπλασματική δράση συνίσταται 1) στη μείωση 
των επιπέδων του IRF-4, με αποτέλεσμα την αναστολή 
του κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση του μυε-
λωματικού κυττάρου, η οποία σχετίζεται με τη μείωση 
του επιπέδων του γονιδίου MYC και την ενίσχυση της 
δράσης των αναστολέων των κινασών των κυκλινών, 
p15, p16, p21, p27, και 2) στην αναστολή της προ-
σκόλλησης των μυελωματικών κυττάρων στα κύτταρα 
του μικροπεριβάλλοντος9. Η ανοσοτροποποιητική 
δράση επιτυγχάνεται μέσω της ενίσχυσης της δράσης 
των NK κυττάρων, της αναστολής των T ρυθμιστικών 
κυττάρων και της αποκατάστασης των ανοσοποιητι-
κών συνάψεων. Η θαλιδομίδη είναι εγκεκριμένη ως 
θεραπεία 1ης γραμμής σε συνδυασμό με άλλους 
παράγοντες για τους κατάλληλους και ακατάλληλους 
για μεταμόσχευση ασθενείς. Η λεναλιδομίδη είναι 
εγκεκριμένη για τη θεραπεία του νεοδιαγνωσμένου 
ΠΜ και του RRMM στις Η.Π.Α., ενώ στην Ευρώπη 
είναι εγκεκριμένη για τo RRMM και επίκειται έγκρισή 
της για τη θεραπεία 1ης γραμμής. Η πομαλιδομίδη, 
η οποία έχει πρόσφατα εγκριθεί για τη θεραπεία 
ασθενών που είναι ανθεκτικοί στην βορτεζομίδη και 
τη λεναλιδομίδη, επιτυγχάνει ποσοστά ≥PR 32% και 
προσφέρει διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) 
4 μηνών, χορηγούμενη ως μονοθεραπεία17. Όταν 
συνδυάζεται με βορτεζομίδη, carflizomib, κυκλοφω-
σφαμίδη κ.α., προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα 
(≥PR: 33-72%)9. 

Νέοι αλκυλιωτικοί παράγοντες 

Η bendamustine είναι φάρμακο με δομή αλκυ-
λιωτικού παράγοντα και αναλόγων των πουρινών. 
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Έχει εγκριθεί σε συνδυασμό με την πρεδνιζόνη για τη 
θεραπεία ασθενών ακατάλληλων για μεταμόσχευση 
που δεν μπορούν να πάρουν PIs ή θαλιδομίδη λόγω 
νευροτοξικότητας9. Στους ασθενείς με RRMM έχει συν-
δυασθεί επιτυχώς με βορτεζομίδη ή λεναλιδομίδη με 
ποσοστά ≥PR που κυμαίνονται από 50-75%, καθώς 
και με θαλιδομίδη (≥PR 26-86%). Στην κατηγορία 
αυτή είναι επίσης το παράγωγο της μελφαλάνης, 
φλουφεναμίδη, που βρίσκεται σε προκλινική έρευνα9.

Μονοκλωνικά αντισώματα

Συνδέονται με επιφανειακά αντιγόνα των μυελωμα-
τικών κυττάρων και δρουν μέσω τριών μηχανισμών: 
α) απευθείας κυτταροτοξική δράση μέσω πρόκλησης 
απόπτωσης, β) αντιγονοεξαρτώμενη κυτταροτοξικό-
τητα (ADCC) και γ) κυτταροτοξικότητα σχετιζόμενη 
με το συμπλήρωμα (CDC)18. Για τα φάρμακα αυτά 
έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα μελετών φάσης 
Ι/ΙΙ. To Daratubumab (αντι-CD38), χορηγούμενο ως 
μονοθεραπεία σε δόσεις >4mg/kg σε πολυθεραπευ-
μένους ασθενείς με ΠΜ, έχει επιτύχει ποσοστά ≥PR 
42%9. Το Εlotuzumab (αντι-CS1) σε συνδυασμό με 
βορτεζομίδη ή λεναλιδομίδη έχει δώσει ποσοστά ≥PR 
που κυμαίνονται από 40-84%, ενώ ο συνδυασμός του 
με Rd προσφέρει ≥PR σε >80% των ασθενών και PFS 
33 μήνες9. O μηχανισμός δράσης του συνδυασμού 
του με λεναλιδομίδη είναι ανοσοτροποποιητικός και 
χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση της δράσης των Τ 
και NK κυττάρων από τη λεναλιδομίδη και την τροπο-
ποίηση των πλασματοκυττάρων από το Elotuzumab, 
ώστε να καταστούν πιο ευαίσθητα στην ανοσιακή 
δράση9. Αναμένονται τα αποτελέσματα μελέτης φάσης 
ΙΙΙ που συνέκρινε τον κλασσικό συνδυασμό Rd με Rd 
συν Elotuzumab. Σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς ο 
συνδυασμός με Rd επέτυχε ποσοστά ≥PR >90%. 
Άλλα αντισώματα που βρίσκονται σε κλινικές μελέτες 
είναι τα αντί-CD40 Lucatubumab και Dacetuzumab, 
το Lorvotuzumab (αντι-CD56), το nBT02-DM4 (αντί-
CD138), καθώς και αντισώματα που στρέφονται 
κατά κυτταρoκινών, όπως ο BAFF (Tabalumab) και 
η IL-6 (siltuximab). Το Tabalumab και το siltuximab 
σε συνδυασμό με βορτεζομίδη-δεξαμεθαζόνη (BD) 
έχουν προσφέρει σε μελέτη φάσης Ι και ΙΙ, αντίστοιχα, 
ποσοστά ≥PR 46% και 57%9. 

Αναστολείς της απακετυλάσης των ιστονών (DACis)

Οι απακετυλάσες είναι ένζυμα που εξειδικεύο-
νται στη μετακίνηση ακετυλομάδων από πρωτεΐνες. 
Συμμετέχουν στην ογκογένεση μέσω επιγενετικής 
δράσης στις ιστόνες, αλλά και μέσω ρύθμισης άλλων 

πρωτεϊνών, όπως p53, BCL6, heat-shock protein 90 
(HSP-90) κ.α.9,18. Ο μηχανισμός δράσης των αναστο-
λέων τους (vorinostat, panobinostat) περιλαμβάνει 
επιγενετική απενεργοποίηση του p53 και παρεμπόδιση 
της αποδόμησης των μη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών 
μέσω της αναστολής των aggresomes, που συνιστούν 
εναλλακτική οδό αποδόμησης των πρωτεϊνών, και 
μέσω της απενεργοποίησης του συστήματος των 
chaperones, που συμμετέχουν στην επιδιόρθωση 
των μη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών9,18. Η δράση 
τους ως μονοθεραπεία στο RRMM ΠΜ φαίνεται να 
είναι περιορισμένη. Ωστόσο, ο συνδυασμός τους με 
φάρμακα όπως PIs είναι σχετικά αποτελεσματικός, 
γιατί αναστέλλει συνεργικά όλους τους μηχανισμούς 
αποδόμησης των πρωτεϊνών. Πρόσφατη μελέτη φάσης 
ΙΙΙ που συνέκρινε τον συνδυασμό panobinostat με BD 
vs BD σε ασθενείς με RRMM έδειξε πλεονέκτημα στο 
PFS 4 μηνών για το σκέλος του panobinostat9. Τέλος, η 
προσθήκη HDACis αναστρέφει την ανθεκτικότητα στη 
βορτεζομίδη σε ένα ποσοστό 20-30% των ασθενών9.

Αναστολείς παραγόντων που σχετίζονται  
με τον κυτταρικό κύκλο και αναστολείς κινασών

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι αναστολείς 
της κινάσης των κυκλινών 4/6, που έχουν δώσει 
φτωχά αποτελέσματα, οι αναστολείς του FGFR3 
που επέτυχαν μαζί με δεξαμεθαζόνη ποσοστά ≥PR 
18% σε ασθενείς με t(4;14), οι αναστολείς της τυρο-
σινικής κινάσης (dasatinib) που έδωσαν σε μελέτη 
φάσης Ι ποσοστά ≥PR 57% σε συνδυασμό με Rd, 
και οι αναστολείς του VEGF-R (bevacizumab) που 
πρόσφεραν σε μελέτη φάσης ΙΙ ποσοστά ≥PR 71% 
σε συνδυασμό με Rd9. 

Φάρμακα που δρουν στoν δρόμο της UPR

Οι αναστολείς της HSP-90, όπως το Tanespimycin, 
εμποδίζουν τη δράση των chaperones, προκαλώντας 
συσσώρευση πρωτεϊνών, ενεργοποίηση της UPR και 
τελικά, κυτταρική απόπτωση9. Το Tanespimycin έχει 
συνδυασθεί με τη βορτεζομίδη σε μελέτες φάσης Ι, 
δίνοντας ποσοστά ≥PR 15% σε πολυθεραπευμένους 
ασθενείς με RRMM ΠΜ9. 

Αναστολείς των οδών μεταγωγής σήματος  
και άλλα φάρμακα

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι αναστολείς 
του Akt (perifosine) οι οποίοι σε μελέτες φάσης Ι/ΙI 
έδωσαν σε συνδυασμό με BD ή Rd ποσοστά ≥PR 
32% και 50% αντίστοιχα, οι αναστολείς του mTOR 
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(mammalian target of rapamycin), όπως τα Everolimus 
και Temsirolimus που συνδυάσθηκαν σε μελέτες 
φάσης Ι/ΙΙ με λεναλιδομίδη και βορτεζομίδη, προσφέ-
ροντας ποσοστά ≥PR από 12-28%, και οι αναστολείς 
του p38/MAPK, που έδωσαν σε μελέτη φάσης ΙΙ 
ποσοστά ≥PR 26% σε συνδυασμό με βορτεζομίδη 
κ.α. Τέλος, μελετώνται φάρμακα που υπεισέρχονται 
στον αποπτωτικό δρόμο του FAS/TRAIL και στην 
επιδιόρθωση του DNA9. 

Θεραπεία 1ης γραμμής στους κατάλληλους  
για μεταμόσχευση

Τα κυριότερα σχήματα που χρησιμοποιούνται 
σήμερα για τους ασθενείς που είναι κατάλληλοι για 
μεταμόσχευση (<65 ετών, χωρίς συννοσηρότητες), 
περιγράφονται στον πίνακα 2. Οι συνδυασμοί τριών 
φαρμάκων (τριπλέτες) οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα 
ανταποκρίσεων και καλύτερο PFS, σε σχέση με τους 
διπλούς συνδυασμούς19 (πίνακας 2). Η χρήση τέταρ-
του φαρμάκου προσθέτει τοξικότητα χωρίς επιπρό-
σθετο κλινικό όφελος20. Τα σχήματα που περιέχουν 
χημειοθεραπευτικό παράγοντα δεν υπερέχουν. Όσον 
αφορά στην αντιμετώπιση των ασθενών ανάλογα με 
το προγνωστικό τους προφίλ, φαίνεται ότι οι ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου (πίνακας 1) μπορούν να αντιμετω-
πισθούν αποτελεσματικά με τον συνδυασμό Rd ή με 
τριπλέτα που περιέχει βορτεζομίδη ή IMiD, ανάλογα 
με την εγκεκριμένη διαθεσιμότητα1,21. Οι ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 
με ενδιάμεση πρόγνωση (πίνακας 1), είναι καλύτερα 
να αντιμετωπίζονται με τριπλέτες που περιέχουν βορ-
τεζομίδη1,13,21. Η αποτελεσματικότητα των συνδυασμών 
των ΝΑΠ χωρίς χημειοθεραπευτικό παράγοντα σε 
όλες τις προγνωστικές ομάδες ασθενών θέτει πλέον 
υπό αμφισβήτηση τον ρόλο της χ/Θ. 

Ο ρόλος της ΑΜΑΑΚ μετά τη θεραπεία εφόδου 
αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας τα προηγούμενα 
χρόνια22. Τρεις τυχαιοποιημένες μελέτες που διεξή-
χθησαν πριν από την εποχή των ΝΑΠ δεν έδειξαν 
πλεονέκτημα της πρώιμης ΑΜΑΑΚ, όσον αφορά στην 
OS22. Στην εποχή των ΝΑΠ, η αναδρομική μελέτη 
από τους Siegel και συν έδειξε ότι οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε σχήμα με Rd και ΑΜΑΑΚ στην αρχική 
φάση είχαν καλύτερη επιβίωση σε σχέση με αυτούς 
που συνέχισαν τη θεραπεία με Rd23. Ωστόσο, σε μία 
άλλη μη τυχαιοποιημένη μελέτη φάνηκε ότι ασθενείς 
που έλαβαν VRD (βορτεζομίδη, λεναλιδομίδη, δεξα-
μεθαζόνη) και πρώιμη ΑΜΑΑΚ δεν είχαν πρόσθετο 
όφελος24. Ο ρόλος της ΑΜΑΑΚ στην αρχική θεραπεία 
του ΠΜ αποτέλεσε αντικείμενο 2 τυχαιοποιημένων 
κλινικών μελετών, τα αποτελέσματα των οποίων 

ανακοινώθηκαν πρόσφατα25,26. Η πρώτη συνέκρινε 
ασθενείς που έλαβαν αρχικά όλοι Rd και στη συνέ-
χεια τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ΑΜΑΑΚ ή MPR 
(μελφαλάνη, πρεδνιζόνη, λεναλιδομίδη). Ακολούθως 
τυχαιοποιήθηκαν εκ νέου να λάβουν συντήρηση ή όχι 
με λεναλιδομίδη. Η μελέτη έδειξε να υπερτερεί το 
σκέλος της ΑΜΑΑΚ ως προς την ανταπόκριση, 
το PFS, και την OS25. Ανάλογα αποτελέσματα ως 
προς την ανταπόκριση και το PFS έδειξε και η 
δεύτερη μελέτη που συνέκρινε ασθενείς που έλαβαν 
αρχικά Rd και ακολούθως τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
το σχήμα CRD (κυκλοφωσφαμίδη, λεναλιδομίδη, 
δεξαμεθαζόνη) ή να υποβληθούν σε ΑΜΑΑΚ, και 
ακολούθως σε θεραπεία συντήρησης με λεναλιδο-
μίδη ± πρεδνιζόνη26. Αναμένονται τα αποτελέσματα 
άλλων δύο τυχαιοποιημένων μελετών που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, της IFM/DFCI2009 (NCT01191060 και 
NCT01208662/www.clinicaltrials.gov), που συγκρί-
νει το σχήμα VRD με την ΑΜΑΑΚ, και της ΕΜΝ02 
(NTC01208766/ www.clinicaltrials.gov), που συγκρί-
νει το σχήμα CVD (κυκλοφωσφαμίδη, βορτεζομίδη, 
δεξαμεθαζόνη) με την ΑΜΑΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, 
ανεξαρτήτως απόφασης για πραγματοποίηση πρώιμης 
ΑΜΑΑΚ, η συλλογή περιφερικών στελεχιαίων κυττά-
ρων πρέπει να γίνεται μετά την αρχική θεραπεία21. 
Όσον αφορά στη χρήση των νεώτερης γενιάς ΝΑΠ, 
έχουμε στη διάθεσή μας ενθαρρυντικά δεδομένα 
μελετών φάσης Ι/ΙΙ που συνδυάζουν το carflizomib με 
το Rd ή με TD (θαλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη) (≥VgPR: 
88% και 80%,αντίστοιχα), καθώς και το Vorinostat με 
το σχήμα VRD (≥PR: 100%)9. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η κλινική έρευνα 
τείνει πλέον να αξιοποιήσει τη συνεργική δράση των 
στοχευουσών θεραπειών και να μειώσει τη χρήση της 
χ/Θ, συμπεριλαμβανομένης και της ΑΜΑΑΚ, στην 
ομάδα αυτή των ασθενών. 

Θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς 
ακατάλληλους για μεταμόσχευση

Οι συνδυασμοί των ΝΑΠ με MP (μελφαλάνη, 
πρεδνιζόνη) υπερτερούν του κλασικού MP, όπως 
αποδεικνύουν οι μελέτες φάσης ΙΙΙ (Πίνακας 2). Η 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας χωρίς τη προ-
σθήκη χ/Θ έχει πρόσφατα μελετηθεί στη μελέτη 
FIRST27, στην οποία οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 
να λάβουν Rd μέχρι την πρόοδο της νόσου, Rd για 
18 μήνες (Rd18) ή MPT (μελφαλάνη, πρεδνιζόνη, 
θαλιδομίδη). H μελέτη αυτή έδειξε ότι η συνεχιζόμενη 
θεραπεία με Rd υπερτερεί ως προς το PFS τόσο του 
Rd18 όσο και του MPT, θέτοντας για πρώτη φορά σε 
αμφισβήτηση τον ρόλο του αλκυλιωτικού παράγοντα 
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στους ακατάλληλους προς μεταμόσχευση ασθενείς. 
Μάλιστα, το συνεχιζόμενο Rd υπερτερούσε του MPT 
και στην OS. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση με 
βάση την προγνωστική ομάδα, οι χαμηλού κινδύνου 
μπορούν να αντιμετωπισθούν με Rd ή με σχήμα με 
αλκυλιωτικό παράγοντα και κορτιζόνη, σε συνδυασμό 
με IMiD ή βορτεζομίδη, ενώ οι υψηλού ή ενδιάμεσου 
κινδύνου είναι καλύτερο να λαμβάνουν τριπλέτες που 
περιέχουν βορτεζομίδη1,21. Όσον αφορά στον ρόλο 
των νεώτερων ΝΑΠ, δύο μελέτες φάσης Ι/ΙΙ που 
αφορούσαν ηλικιωμένους ασθενείς, συνδύασαν το 
carflizomib με Rd28 ή MP9 αντίστοιχα, με ποσοστά 
ανταπόκρισης που ήταν συγκριτικά υψηλότερα στη 

μελέτη με το συνδυασμό Rd (≥VgPR: 91% και 56%, 
αντίστοιχα). 

Συμπερασματικά, όπως και στους κατάλληλους 
έτσι και στους ακατάλληλους για ΑΜΑΑΚ ασθενείς, η 
κλινική έρευνα στοχεύει στον περιορισμό της χρήσης 
των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. 

Θεραπεία σταθεροποίησης και συντήρησης
Ως θεραπεία σταθερoποίησης ορίζεται η χορήγηση 

βραχείας διάρκειας κύκλων θεραπείας, με σκοπό τη 
βελτίωση της ανταπόκρισης μετά από την αρχική 
θεραπεία29. Οι συνδυασμοί που έχουν μελετηθεί, είναι 

Συντομογραφίες: ΑΜΑΑΚ: αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. NR: δεν έχει προσεγγισθεί (not reached).  
PFS: διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου. OS: ολική επιβίωση. VD: βορτεζομίδη-δεξαμεθαζόνη. VAD: βινκριστίνη-αδριαμυκίνη-δεξαμεθαζόνη.  
VDT: βορτεζομίδη-δεξαμεθαζόνη-θαλιδομίδη. RD/Rd: λεναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη (υψηλή/χαμηλή δόση). PAD: βορτεζομίδη-αδριαμυκίνη-δεαμεθαζόνη.  
CVAD: κυκλοφωσφαμίδη-VAD. CDT: κυκλοφωσφαμίδη-δεξαμεθαζόνη-θαλιδομίδη. MP: Μελφαλάνη-πρεδνιζόνη. Mel: υψηλή δόση μελφαλάνης. 
MPT: μελφαλάνη-πρεδνιζόνη-θαλιδομίδη. VMP: βορτεζομίδη-μελφαλάνη-πρεδνοζόνη. VMPT: βορτεζομίδη-μελφαλάνη-πρεδνιζόνη-θαλιδομίδη. 
VT: βορτεζομίδη-θαλιδομίδη. MPR: μελφαλάνη-πρεδνιζόνη-λεναλιδομίδη. 

Πίνακας 2. Τυχαιοποιημένες μελέτες θεραπείας 1ης γραμμής σε κατάλληλους και ακατάλληλους για ΑΜΑΑΚ ασθενείς.
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Ε. Κατωδρύτου και συν.

το VTD (βορτεζομίδη, θαλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη), το 
TD, το VRD και η βορτεζομίδη ως μονοθεραπεία. Η 
βορτεζομίδη και οι συνδυασμοί της βαθαίνουν την 
ανταπόκριση και παρατείνουν το PFS, χωρίς όμως 
μέχρι στιγμής να προσφέρουν όφελος στην επιβίω-
ση. Στο παρόν στάδιο προτείνεται επί μη επίτευξης 
πλήρους ύφεσης. 

Η θεραπεία συντήρησης αποσκοπεί στην παράτα-
ση της ανταπόκρισης με τελικό όφελος την επιμήκυνση 
της επιβίωσης29. Η θαλιδομίδη, τόσο μετά από ΑΜΑΑΚ 
όσο και στους ηλικιωμένους ασθενείς, παρατείνει το 
PFS, αλλά όχι την OS. Η βορτεζομίδη παρατείνει το 
PFS και ίσως την OS στους κατάλληλους και μη για 
μεταμόσχευση ασθενείς. Η λεναλιδομίδη παρατείνει 
το PFS, όπως φάνηκε στις 4 τυχαιοποιημένες μελέ-
τες, (3 σε κατάλληλους και μία σε ακατάλληλους για 
μεταμόσχευση), με πλεονέκτημα επιβίωσης, ωστό-
σο, μόνο στις 2 απ’ αυτές. Στην παρούσα φάση δεν 
προτείνεται ως θεραπευτική επιλογή29. 

Θεραπεία υποτροπιάζοντος/ανθεκτικού ΠΜ 
Η τρέχουσα θεραπεία του RRMM περιλαμβάνει 

συνδυασμούς των καθιερωμένων ΝΑΠ, κυρίως της 
λεναλιδομίδης ή της βορτεζομίδης1,30, ενώ η δεύτερη 
ΑΜΑΑΚ αποτελεί επιλογή για τους νέους ασθενείς με 
μακρά ανταπόκριση στην προηγούμενη ΑΜΑΑΚ1. Οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τη θεραπευτική επιλογή 
στο RRMM είναι η ηλικία, η κατάσταση του ασθενούς, 
η τοξικότητα, η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια 
ανταπόκρισης των προηγούμενων θεραπειών, η 
επιθετικότητα της υποτροπής και το κυτταρογενετικό 
προφίλ1,30. Αλλαγή τάξης φαρμάκου επιλέγεται, όταν 
η ανταπόκριση στην προηγούμενη θεραπεία ήταν 
πλημμελής και βραχείας διάρκειας, όταν η προη-
γούμενη θεραπεία ήταν τοξική και όταν η υποτροπή 
είναι επιθετική30. Όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση 
στους ΝΑΠ, τότε επιλέγονται σχήματα συνδυασμένης 
χ/Θ, ή νεότεροι ΝΑΠ ανάλογα με την εγκεκριμένη 
διαθεσιμότητα. Οι κλινικές μελέτες των νεότερων 
ΝΑΠ ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμούς έχουν 
δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμα και χωρίς 
τη χρήση χ/Θ9,30. Οι ασθενείς που είναι σε ανθεκτική 
υποτροπή πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν 
σε κλινικές μελέτες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι συνδυασμοί των καθιερωμένων αλλά και των 

νεότερων ΝΑΠ αξιοποιούν πλήρως τις σύγχρονες 
γνώσεις για την παθογένεια του ΠΜ. Η στοχευμένη 
δράση τους έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

ανταπόκρισης και των παραμέτρων επιβίωσης στο 
ΠΜ. Τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για 
την αποτελεσματικότητα των θεραπειών αυτών, έχουν 
θέσει υπό αμφισβήτηση τον ρόλο της χ/Θ και της 
ΑΜΑΑΚ. Οι στοχευμένες θεραπείες χωρίς χημειοθε-
ραπευτικούς παράγοντες φαίνεται να διεκδικούν με 
αξιώσεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μέλλον της 
αντιμετώπισης του ΠΜ. Ωστόσο, απαιτούνται καλά 
σχεδιασμένες μελέτες καθώς και μακρύς χρόνος 
παρακολούθησης, προκειμένου αυτό να επαληθευθεί. 
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) αποτε-

λούν την κλινική έκφραση συγγενών διαταραχών της 
ανάπτυξης ή/και της λειτουργίας του ανοσιακού συστή-
ματος1. Έχουν χαρακτηριστεί ως «in vivo πειράματα της 
φύσης» και η μελέτη τους έχει συμβάλει καθοριστικά 
στην κατανόηση των ανοσιακών αποκρίσεων και της 
ανοσοπαθογένειας πληθώρας νοσημάτων1-3. 

Αποτελούν μια εξαιρετικά ετερογενή ομάδα δι-
αταραχών, ως προς την εντόπιση της βλάβης και 
τους υπεύθυνους μοριακούς μηχανισμούς, τον τύπο 
κληρονομικότητας, τους κλινικούς φαινοτύπους, τα 
ανοσολογικά ευρήματα, την πρόγνωση και έχουν ένα 
μεγάλο εύρος θεραπευτικής αντιμετώπισης. Μέχρι 
σήμερα έχουν αναγνωριστεί περίπου 250 τύποι ΠΑΑ 
και έχουν προσδιοριστεί τα γενετικά ελλείμματα και οι 
μοριακοί μηχανισμοί για τις περισσότερες από αυτές1-5.

Οι πλειονότητα των ΠΑΑ αποτελούν μονογονιδι-
ακές διαταραχές, οι οποίες κληρονομούνται με τον 
αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα (>150) και 
λιγότερο συχνά με το φυλοσύνδετο χαρακτήρα (περί-
που 15). Ωστόσο, υπάρχουν ανεπάρκειες στις οποίες η 
γενετική συμμετοχή έχει πιο ποικίλο και σύνθετο ρόλο 
(πολυγονιδιακές ή αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων 
γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων) ενώ τα 
τελευταία χρόνια αναγνωρίζονται όλο και συχνότερα 
περιπτώσεις που είτε μεταβιβάζονται με το αυτο-
σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα είτε αποτελούν 
σποραδικές μορφές είτε σπανιότερα προκύπτουν 
από σωματικές μεταλλάξεις3,6,7.

Μέχρι και σήμερα, υπάρχει η λαθεμένη αντίληψη 
ότι οι ΠΑΑ είναι σπάνια νοσήματα της βρεφικής και 
παιδικής ηλικίας3. Ωστόσο, αρκετές μπορούν να 

εμφανιστούν στην ενήλικο ζωή ενώ σύμφωνα με 
πρόσφατες εκτιμήσεις είναι πολύ συχνότερες από ότι 
αρχικά πιστεύαμε. Η ακριβής συχνότητα είναι άγνωστη 
και δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω του μεγάλου βαθμού 
υποδιάγνωσης τους, ο οποίος εκτιμάται ότι αγγίζει το 
70-90%. Ως μεμονωμένες οντότητες, μπορεί να είναι 
από εξαιρετικά σπάνιες (ορισμένες αριθμούν λίγους 
μόνο ασθενείς παγκοσμίως) έως πολύ συχνές, όπως 
IgA ανεπάρκεια, η συχνότητα της οποίας υπολογίζεται 
σε 1:600. Ως ομάδα, η συχνότητα τους κυμαίνεται από 
1:2.000 έως 1:10.000 και θεωρείται ότι είναι παρόμοια 
με αυτή της λευχαιμίας6,8.

Η αυξημένη συχνότητα ή/και η βαρύτητα των λοι-
μώξεων από ένα ευρύ φάσμα παθογόνων αποτελεί τον 
πιο αναγνωρίσιμο κλινικό φαινότυπο των ΠΑΑ. Αρκετά 
συχνά όμως, οι ασθενείς με ΠΑΑ εμφανίζουν εκλεκτι-
κή ευαισθησία σε ένα μόνο λοιμογόνο παράγοντα, 
αυτοάνοσες ή φλεγμονώδεις εκδηλώσεις, αλλεργίες, 
κακοήθειες, λεμφοϋπερπλασία, αιμοφαγοκυττάτρωση, 
περιοδικούς πυρετούς και άλλα συμπτώματα που 
συνδέονται αιτιοπαθογενετικά με την υποκείμενη 
ανοσολογική διαταραχή3-7.

Ταξινόμηση ΠΑΑ
Η πρώτη ταξινόμηση των ΠΑΑ έγινε το 1970 από 

μια διεθνή επιτροπή ειδικών που ορίστηκε από την 
ΠΟυ. Έκτοτε, και ανά διετία περίπου, μια αντίστοιχη 
επιτροπή ειδικών ανανεώνει την ταξινόμηση, καθώς 
νεώτερες γνώσεις, που προστίθενται με ταχύ ρυθμό 
επιβάλλουν την τακτική επαναξιολόγηση των ΠΑΑ1,5. 

Η τελευταία συνάντηση της Επιτροπής έγινε στην 
Ν. υόρκη το 2013 υπό την αιγίδα της IUIS (Διεθνής 
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Ένωση Ανοσολογικών Εταιρειών) και η νέα ταξινόμηση 
δημοσιεύτηκε στις αρχές του 20145. Στη συνάντηση 
αυτή καθορίστηκαν περίπου 250 ανοσοανεπάρκειες, 
οι οποίες ταξινομήθηκαν σε 9 μεγάλες κατηγορίες, με 
βάση την ανοσολογική διαταραχή και τον τύπο των 
κυττάρων που κυρίως προσβάλλονται:
 1. Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες 
 2. Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες συνοδευόμενες 

από συνδρομικά ή άλλα χαρακτηριστικά
 3. Ανεπάρκειες που σχετίζονται κυρίως με την πα-

ραγωγή αντισωμάτων
 4. Νοσήματα από διαταραχές της ανοσορύθμισης 
 5. Συγγενείς ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων (αριθ-

μού ή/και λειτουργίας)
 6. Διαταραχές της φυσικής ανοσίας
 7. Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα
 8. Ανεπάρκειες των συμπληρώματος
 9. Φαινοαντίγραφα των ΠΑΑ (Phenocopies of PIDs)

Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διάφορες ανοσο-
ανεπάρκειες, οι οποίες καταχωρούνται σε πίνακες 
που περιλαμβάνουν την ονομασία της ανεπάρκειας, 
τα χαρακτηριστικά ανοσολογικά, εργαστηριακά και 
κλινικά ευρήματα, τον τύπο της κληρονομικότητας, 
τη γενετική διαταραχή και την πιθανολογούμενη 
παθογένεση, εφόσον είναι γνωστή. Ορισμένες ανο-
σοανεπάρκειες αναφέρονται σε περισσότερες από 
1 κατηγορία. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα 
των νοσημάτων αυτών (πολλοί ή άτυποι φαινότυποι, 
μεταλλάξεις με διαφορετική επίδραση στη λειτουργία 
της πρωτεΐνης ανά γονίδιο, πολλαπλοί και πολύπλο-
κοι υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί ανά οντότητα), 

στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των 
διαφόρων σκελών της ανοσίας, αλλά ακόμη και για 
ιστορικούς ή πρακτικούς λόγους4,5. 

Οι συχνότερες ΠΑΑ είναι οι ανεπάρκειες παραγω-
γής αντισωμάτων που καλύπτουν περίπου το 60% 
του συνόλου των ΠΑΑ. Από τις υπόλοιπες ΠΑΑ, 
οι συνδυασμένες καλύπτουν περίπου το 7-10%, 
οι ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων το 5-8%, του 
συμπληρώματος το 4-5% και οι διάφορες άλλες 
ανοσοανεπάρκειες το 15-20%9. 

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες των Τ και Β 
κυττάρων

Περιλαμβάνουν μια γενετικά ετερογενή ομάδα νο-
σημάτων, τα οποία ταξινομούνται αδρά σε 2 μεγάλες 
υποκατηγορίες, τις βαριές συνδυασμένες ανοσο-
ανεπάρκειες (severe combined immunodeficiency, 
SCID) και τις λιγότερο σοβαρές συνδυασμένες 
ανοσοανεπάρκειες (combined immunodeficiency, 
CID) (Πίνακας 1). 

Βαριές συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (SCID)

Αποτελούν επείγουσα κατάσταση καθώς χωρίς 
θεραπεία οι ασθενείς σπάνια επιβιώνουν μετά τον 
πρώτο χρόνο ζωής. χαρακτηρίζονται από σοβαρά 
ελλείμματα των Τ κυττάρων με ταυτόχρονη διαταρα-
χή της Β κυτταρικής απάντησης, η οποία οφείλεται 
είτε σε ενδογενείς διαταραχές των Β κυττάρων είτε 
σε δευτεροπαθή δυσλειτουργία τους. Ανάλογα με το 

Πίνακας 1. Συνδυασμένες Ανοσοανεπάρκειες Τ και Β κυττάρων.

Σοβαρές συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (SCID) Λιγότερο σοβαρές συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες

Απουσία Τ κυττάρων με φυσιολογικά ή αυξημένα Β  
κύτταρα (T- B+ SCID)

• Ανεπάρκεια γc (φυλοσύνδετο SCID) 
• Ανεπάρκεια Jak3
• Ανεπάρκεια της IL7-Rα
• Ανεπάρκεια CD45*
• Ανεπάρκεια CD3δ/CD3ε*/3ζ*
• Ανεπάρκεια Coronin-1A*

Απουσία Τ και Β κυττάρων (T- B- SCID)
• Ανεπάρκεια RAG1, RAG2
• Ανεπάρκεια Artemis
• Ανεπάρκεια απαμινάσης της αδενοσίνης (ADA)
• Δικτυωτή δυσγενεσία (ανεπάρκεια ΑΚ2)

Yπέρ IgM Σύνδρομα 
• CD40 L ανεπάρκεια 
• CD40 ανεπάρκεια*

Ανεπάρκεια πουρινικής νουκλεοτιδικής φωσφορυλάσης 

Ανεπάρκεια της ΖΑΡ-70 

MHC τάξη Ι ανεπάρκεια 

MHC τάξη ΙΙ ανεπάρκεια

Ανεπάρκεια του CD8-μορίου*

Ανεπάρκεια DOCK8 

Ανεπάρκεια της DNA ligase4

Σύνδρομο Omenn 

Άλλες σπάνιες ανεπάρκειες 
* <10 δημοσιευμένες περιπτώσεις
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γενετικό έλλειμμα, μπορεί να απουσιάζουν και τα NK 
κύτταρα1,2,5.

Με βάση τον ανοσοφαινότυπο, διακρίνονται στις 
T-B+ SCID (απουσία Τ κυττάρων με φυσιολογικά 
ή αυξημένα Β κύτταρα) και στις T-B- SCID (απου-
σία Τ και Β κυττάρων) και οφείλονται σε 3 κύριους 
παθογενετικούς μηχανισμούς 2:
 - διαταραχή της σηματοδότησης μέσω των κυττα-

ροκινών IL-2, 4, 7, 9, 15, 21, οι οποίες διαδρα-
ματίζουν ρυθμιστικό ρόλο στην ενεργοποίηση, 
πολλαπλασιασμό και ωρίμανση, κυρίως των T 
και ΝΚ κυττάρων, με αποτέλεσμα έναν T-B+NK- 
φαινότυπο (πχ ανεπάρκεια της γ κοινής αλύσου 
των υποδοχέων των κυτταροκινών και της JAK3 
κινάσης)

 - ανεπάρκεια του μεταβολισμού των πουρινών με 
αποτέλεσμα συσσώρευση των τοξικών μεταβο-
λιτών, οι οποίοι οδηγούν σε πρόωρο θάνατο των 
προγονικών λεμφοκυττάρων και ένα T-B-NK- 
φαινότυπο (πχ ανεπάρκεια της απαμινάσης της 
αδενοσίνης, ADA)

 - διαταραχή του VDJ ανασυνδυασμού, με αποτέλε-
σμα τη μη σωστή αναδιάταξη των υποδοχέων των 
Τ και Β λεμφοκυττάρων, (TcR και BcR) και τη μη 
φυσιολογική διαφοροποίηση τους, η οποία οδηγεί 
σε ένα T-B-NK+ φαινότυπο (ανεπάρκειες ενζύμων 
αναδιατάξεων RAG1/2, ανεπάρκεια Artemis).
Το 80% των περιπτώσεων της SCID οφείλεται σε 

3 τύπους, την φυλοσύνδετη ανεπάρκεια της κοινής γ 
αλύσου (50%), την JAK3 ανεπάρκεια (10%) και την 
ανεπάρκεια ADA (20%)1,2. 

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες (CID)

Διαφέρουν από τις SCIDs στο γεγονός ότι διατηρείται 
μια μικρού βαθμού λειτουργικότητα των T λεμφοκύτ-
ταρων. Αποτελεί μια γενετικά ετερογενή ομάδα με 
περισσότερες από 25 υπεύθυνες γονιδιακές μεταλλά-
ξεις, πολλές από τις οποίες είναι εξαιρετικά σπάνιες. 
Στην υποκατηγορία αυτή υπάγονται και υπόμορφες 
μεταλλάξεις σε γονίδια που τυπικά σχετίζονται με SCID 
(π.χ. γονίδια RAG1/2, Artemis, ADA), με αποτέλεσμα 
την υπολειμματική λειτουργία των πρωτεϊνών και της 
ανάπτυξης των T κυττάρων. Πρότυπο νόσημα αυτών 
των διαταραχών αποτελεί το σύνδρομο Omenn1,4.

Συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες 
συνοδευόμενες από συνδρομικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά 

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται συνδυασμέ-
νες ανοσοανεπάρκειες οι οποίες αποτελούν εκδήλωση 

καλά χαρακτηρισμένων συνδρόμων. Συνυπάρχει ένα 
ευρύ φάσμα εκδηλώσεων από άλλα όργανα και συ-
στήματα, οι οποίες συχνά προηγούνται ή προεξέχουν. 
Η διαταραχή του αριθμού ή/και της λειτουργίας των 
T και B κυττάρων εμφανίζει σημαντική ετερογένεια 
μεταξύ των διαφόρων συνδρόμων5. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί 25 σύνδρομα 
που οφείλονται σε 37 γονιδιακές ανωμαλίες5. Στη 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα γνωστά σύν-
δρομα Wiskott-Aldrich και Di-George, οι διαταραχές 
επιδιόρθωσης του DNA (π.χ. αταξία-τηλεγγειεκτασία, 
σύνδρομο Nijmegen) και τα διάφορα υπερ-ΙgE σύνδρο-
μα, τα οποία περιλαμβάνουν διακριτές οντότητες (πχ 
σύνδρομο Job), οι οποίες οφείλονται σε διαφορετικά 
γονίδια (Πίνακας 2).

Ανεπάρκειες που σχετίζονται κυρίως με την 
παραγωγή αντισωμάτων 

Αποτελούν τις συχνότερες ΠΑΑ (>50% του συνόλου 
των ΠΑΑ). Οφείλονται είτε σε ενδογενείς διαταραχές 
της διαφοροποίησης και ωρίμανσης των Β λεμφοκυτ-
τάρων είτε σε μη αποτελεσματική απάντηση των Β 

Πίνακας 2. Κυριότερες συνδυασμένες ανοσοανεπάρκειες συ-
νοδευόμενες από συνδρομικά ή άλλα χαρακτηριστικά.
Σύνδρομο Wiskott– Aldrich 
Διαταραχές των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA 

• Αταξία-Τηλαγγειεκτασία
• Σύνδρομο Bloom 
• Σύνδρομο θραύσεων Nijmegen 
• Ανοσοανεπάρκεια με κεντρομερική αστάθεια και ανωμα-

λίες προσώπου
Ανωμαλίες του θύμου 

• Σύνδρομο Di George
• CHARGE syndrome 

Δυσπλασίες ανοσοποιητικού και ερειστικού συστήματος
• υποπλασία χόνδρων και τριχών
• Σύνδρομο Schimke 

Hyper-IgE σύνδρομα
• ΑΕ ή σποραδικό (σύνδρομο Job) 
• ΑΥ (Ανεπάρκεια DOCK8 / Tyk*)

Συγγενής δυσκεράτωση (7 γονίδια)
Σύνδρομο Comel– Netherton 
Ηπατική φλεβοαποφρακτική νόσος με ανοσοανεπάρκεια 
Ανεπάρκεια IKAROS*
Ανοσοανεπάρκεια με πολλαπλές ατρησίες του εντέρου

* <10 δημοσιευμένες περιπτώσεις, ΑΕ: αυτοσωματικό επικρατές,  
Αυ: αυτοσωματικό υπολειπόμενο
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λεμφοκυττάρων σε σήματα των T λεμφοκυττάρων. Σε 
μεγάλο ποσοστό, όμως, τα γενετικά ελλείμματα και 
οι μοριακοί μηχανισμοί παραμένουν άγνωστοι1,5,10. 

Διακρίνονται σε περαιτέρω υποκατηγορίες με 
βάση το βαθμό ελάττωσης των ανοσοσφαιρινών και 
του αριθμού των Β κυττάρων (Πίνακας 3).

Η φυλoσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία, γνωστή 
και ως αγαμμασφαιριναιμία Bruton, αποτελεί τυπική 
αντισωματική ανεπάρκεια και τον κύριο εκπρόσωπο 
τη 1ης υποκατηγορίας, η οποία χαρακτηρίζεται από 
σημαντική ελάττωση όλων των ισοτύπων των Igs 
με σημαντικό έλλειμμα ή απουσία των Β κυττάρων. 
Οφείλεται σε διαταραχή της πρωτεΐνης Btk, μιας τυ-
ροσινικής κινάσης, η οποία ρυθμίζει την ανάπτυξη και 
ωρίμανση των πρόδρομων Β κυττάρων1,10. 

Η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια αποτελεί τη 
συχνότερη αιτία υπογαμμασφαιριναιμίας (σημαντική 
ελάττωση τουλάχιστον 2 ισοτύπων των Ιgs) με φυσι-
ολογικό ή ελαττωμένο αριθμό Β κυττάρων, που έχει 
αυξημένη ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Εκδηλώνεται 
συνήθως κατά τη 2η ή 3η δεκαετία της ζωής και πα-
ρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια ως προς τις κλινικές εκ-
δηλώσεις και τις ανοσολογικές διαταραχές. Η μοριακή 
βάση των περισσότερων περιπτώσεων είναι άγνωστη 

και η διάγνωση της βασίζεται στον αποκλεισμό άλλων 
γνωστών αιτίων υπογαμμασφαιριναιμίας. Τα τελευταία 
χρόνια, σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών, έχουν ανα-
γνωριστεί τουλάχιστον 10 ενδιαφέρουσες γονιδιακές 
διαταραχές που σχετίζονται με τη λειτουργία, ενερ-
γοποίηση, σηματοδότηση και ισοτυπική μεταστροφή 
των Β κυττάρων και θεωρούνται υπεύθυνες για την 
εκδήλωση ή τη τροποποίηση της κλινικής έκφρασης 
της νόσου (Πίνακας 3)5,10.

Το υπερ-ΙgM σύνδρομο, μια ετερογενής ομάδα 
διαταραχών, χαρακτηρίζεται από σημαντική ελάττωση 
των επιπέδων της IgG, IgA, IgE με φυσιολογικά ή 
αυξημένα επίπεδα της IgM, εύρημα που υποδηλώνει 
διαταραχή της διαδικασίας ισοτυπικής μεταστροφής 
(CRS-class-switch recombination). Οφείλεται είτε σε 
διαταραχή της σηματοδότησης (ανεπάρκεια CD40L 
και CD40, οι οποίες ταξινομούνται και στις μικτές 
ανοσοανεπάρκειες) είτε σε σπάνιες διαταραχές των 
μηχανισμών του CRS και της σωματικής υπερμε-
τάλλαξης (ανεπάρκεια των ενζύμων UNG και AID, 
οι οποίες αποτελούν ενδογενείς διαταραχές των B 
κυττάρων). Η φυλοσύνδετη μορφή της νόσου (ανε-
πάρκεια CD40L) είναι η συχνότερη5,11.

Η μοριακή βάση άλλων πολύ συχνών αντισωμα-

Πίνακας 3. Ανεπάρκειες που σχετίζονται κυρίως με παραγωγή αντισωμάτων.

Σημαντική ελάττωση όλων των ισοτύπων των Igs με εκσεσημασμένη ελάττωση ή απουσία Β κυττάρων
• Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (Ανεπάρκεια Btk)
• Αυ αγαμμασφαιριναιμία (Ανεπάρκεια βαριάς αλύσου μ, λ5*, Iga*, Igβ*, BLNK*, PI3 κινάσης*)
• Μυελοδυσπλασία με υπογαμμασφαιριναιμία
• Θύμωμα συνδυαζόμενο με ανοσοανεπάρκεια

Σημαντική ελάττωση 2 τουλάχιστον ισοτύπων των Igs με φυσιολογικά ή ελαττωμένα B κύτταρα
• Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια 
• Ανεπάρκεια** ICOS*, CD19*, CD81*, CD20,* CD21*, ΤΑCI, LRBA*, BAFF-R*, TWEAK*, NFKB2* 

Σημαντική ελάττωση της IgG και IgA με φυσιολογική ή αυξημένη IgM και φυσιολογικό αριθμό B κυττάρων
• Ανεπάρκεια CD40L
• Ανεπάρκεια CD40*
• Ανεπάρκεια απαμινάσης κιτιδίνης (AID)
• Ανεπάρκεια γλυκοσιδάσης ουρακίλης (UNG)

Ανεπάρκεια ισοτύπων ή ελαφρών αλυσίδων με φυσιολογικό αριθμό Β κυττάρων 
• Ελλείμματα βαρειών αλύσεων Ig 
• Ανεπάρκεια κ αλύσου*
• Aνεπάρκεια υποτάξεων IgG
• Ανεπάρκεια υποτάξεων IgG + IgA
• Εκλεκτική ανεπάρκεια IgA

Ειδική αντισωματική ανεπάρκεια με φυσιολογική συγκέντρωση Igs και φυσιολογικό αριθμό Β-κυττάρων
Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία βρεφικής ηλικίας με φυσιολογικό αριθμό Β κυττάρων 

* <10 δημοσιευμένες περιπτώσεις, **γενετικά ελλείμματα που ευθύνονται για ανάλογες της κοινής ποικίλης ανοσοανεπάρκειας διαταραχές
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τικών ανεπαρκειών όπως η IgA ανεπάρκεια, και η 
εκλεκτική ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG παραμένει 
ακαθόριστη5,10.

Νοσήματα από διαταραχές της ανοσορύθμισης 
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει γενετικά ελλείμ-

ματα που επηρεάζουν σημαντικούς μηχανισμούς της 
ρύθμισης της ανοσιακής απόκρισης, όπως έλεγχος και 
καταστολή των ανοσιακών αποκρίσεων, απόπτωση, 
επίτευξη και διατήρηση ανοχής (Πίνακας 4). 

Τυπικά παραδείγματα υπέρμετρης ενεργοποίησης 
του ανοσιακού συστήματος και πολλαπλασιασμού των 
λεμφοκυττάρων (μετά από ιογενή και άλλα εκλυτικά 
αίτια) λόγω διαταραχών της κυτταροτοξικότητας των 
ΝΚ και T κυττάρων, αποτελούν τα oικογενή σύνδρο-
μα αιμοφαγοκυτταρικής ιστιοκύττωσης, τα οποία 
στην πλειονότητα τους οφείλονται στην ανεπάρκεια 
της περφορίνης και της πρωτεΐνης Mun13-41,5,12. 

Αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιμοφαγοκυττα-
ρικής ιστιοκύττωσης εμφανίζουν και τα σύνδρομα 
Chediak-Higashi, Griscelli και Hermansky-Pudlak, 
τα οποία χαρακτηρίζονται από οφθαλμο-δερματικό 
αλφισμό. Η ελαττωμένη δραστηριότητα των ΝΚ και 
των κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων οφείλεται σε 
γενετικά ελλείμματα των μηχανισμών διακίνησης, 
αποθήκευσης και απελευθέρωσης μορίων από τα 
λυτικά κοκκία1,12.

Έλλειψη των ΝΚ/Τ κυττάρων και αδυναμία ελέγχου 
των EBV λοιμώξεων χαρακτηρίζει τα λεμφοϋπερπλα-
στικά σύνδρομα. Τυπικές εκδηλώσεις αποτελούν η 

κεραυνοβόλος λοιμώδης μονοπυρήνωση, η δυσγαμ-
μασφαιριναιμία και το λέμφωμα. Οι ασθενείς συνήθως 
είναι ασυμπτωματικοί πριν νοσήσουν από τον EBV. 
Η φυλοσύνδετη μορφή οφείλεται σε μεταλλάξεις στα 
γονίδια SH2D1A (ρυθμίζει ενδοκυττάρια σήματα των 
Τ και ΝΚ λεμφοκυττάρων) και XIAP (αναστέλλει την 
απόπτωση). Το αυτοσωματικό υπολειπόμενο λεμ-
φοϋπερπλαστικό σύνδρομο, αναγνωρίστηκε σχετικά 
πρόσφατα και είναι εξαιρετικά σπάνιο1,5. 

Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν και τα ελάχιστα μονο-
γονιδιακά αυτοάνοσα νοσήματα που έχουν περιγραφεί 
μέχρι σήμερα στον άνθρωπο, όπως τα αυτοάνοσα 
λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα, τα οποία οφείλονται 
σε γενετικά ελλείμματα της αποπτωτικής οδού Fas-
FasL, με αποτέλεσμα διαταραχή της λεμφοκυτταρικής 
ομοιόστασης και της περιφερικής ανοσολογικής ανο-
χής. Στη πλειονότητα των περιπτώσεων οφείλεται σε 
μεταλλάξεις στα γονίδια Fas, και λιγότερα συχνά στα 
γονίδια FasL και κασπάση 8 και 105,13.

Πρότυπο νόσημα κληρονομικής διαταραχής των 
μηχανισμών εγκατάστασης και διατήρησης της κεντρι-
κής ανοχής αποτελεί το σύνδρομο APECED (Autoim-
mune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal 
Dystrophy). Αποδίδεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο 
ΑΙRE (Αutoimmune regulator), το οποίο κωδικοποιεί 
μια πρωτεΐνη που εκφράζεται στα στρωματικά κύτ-
ταρα του μυελού του θύμου και πιθανολογείται ότι 
ρυθμίζει την αρνητική επιλογή των αυτοαντιδρώντων 
T κυττάρων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξη τους. Η 
διαταραχή της διαδικασίας αρνητικής επιλογής οδηγεί 
σε οργανοειδική αυτοανοσία1,14. 

Πίνακας 4. Νοσήματα από διαταραχές της ανοσορύθμισης.
Διαταραχές που σχετίζονται ή προδιαθέτουν  
σε αιμοφαγοκυτταρική ιστιοκύττωση 

Διαταραχές που σχετίζονται σε αυτοανοσία

1. Οικογενή σύνδρομα αιμοφαγοκυτταρικής ιστιοκύττωσης 
• 1α. Σύνδρομα χωρίς υπομελάνωση 

ανεπάρκεια perforin/Munc13-4/Syntaxin 11/ Munc18-2 
• 1β. Σύνδρομα με υπομελάνωση 

σύνδρομα Chediak– Higashi./ Griscelli τύπου 2/ Hermansky– 
Pudlak τύπου 2

2. Λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα (επαγώμενα από ΕΒV)
• φυλοσύνδετο (ανεπάρκεια SH2D1A/XIAP)
• Αυ (ανεπάρκεια ITK*, CD27*)

3. Αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο 
• ανεπάρκεια FAS/FASLG/caspase 10*/caspase 8*
• άλλες σπάνια γενετικά ελλείμματα 

4. Γενετικά ελλείμματα των Tregs 
• Σύνδρομο IPEX 
• ανεπάρκεια CD25* (IPEX-like σύνδρομο)
• ανεπάρκεια STAT5b*

5. Σύνδρομο APECED

Άλλες διαταραχές 
6. Διαταραχή ανοσορύθμισης με πρώιμη έναρξη κολίτιδας (ανεπάρκεια IL-10* /IL-10Ra. IL-10Rb)
7. Ιντερφερονοπαθειες τύπου 1 (7 γενετικά ελλείμματα)

* <10 δημοσιευμένες περιπτώσεις IPEX: Immunodysregulation Polyendocrinopathy Enteropathy X-linked(ανοσιακή δυσλειτουργία με 
πολυενδοκρινοπάθεια και εντεροπάθεια - φυλοσύνδετη), APECED: Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy 
(αυτοάνοση πολυενδοκρινοπάθεια με καντιντίαση και εξωδερμική δυσπλασία)
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Το σύνδρομο IPEX, από τα αρχικά Immune Dys-
regulation Polyendocrinopathy-Enteropathy-X-linked, 
οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο FOXP3, το 
οποίο ρυθμίζει την παραγωγή και λειτουργία των Τ 
ρυθμιστικών κυττάρων, τα οποία είναι απαραίτητα 
για την καταστολή της ανοσιακής απάντησης από 
αυτοαντιγόνα στη περιφέρεια και την λειτουργία των 
μηχανισμών περιφερικής ανοχής14. 

Συγγενείς ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων (του 
αριθμού ή/και της λειτουργίας τους)

Κύριο χαρακτηριστικό των νοσημάτων αυτών είναι 
η συγγενής διαταραχή της ωρίμανσης και διαφορο-
ποίησης των ουδετεροφίλων (π.χ σύνδρομα βαριάς 
συγγενούς ουδετεροπενίας, κυκλική ουδετεροπενία) 
ή της φαγοκυτταρικής λειτουργίας των ουδετερόφιλων 
και των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων (π.χ. διαταραχές 
μετανάστευσης των ουδετερόφιλων από τα αγγεία στο 
σημείο φλεγμονής και ενδοκυττάριας καταστροφής 
των παθογόνων)4,5.

Τυπικό παράδειγμα διαταραχής της μετανάστευ-
σης, αποτελεί η ανεπάρκεια των μορίων προσκόλ-
λησης των λευκοκυττάρων τύπου Ι (σύνδρομο 
νωθρού λευκοκυττάρου). Οφείλεται σε μεταλλάξεις 
στο γονίδιο που κωδικοποιεί το μόριο β2 (CD18) της 
οικογένειας των ιντεγκρινών, με αποτέλεσμα διατα-
ραχή της προσκόλλησης στο αγγειακό τοίχωμα, της 
χημειοταξίας και της ενδοκυττάρωσης1,5.

Η χρόνια κοκκιωματώδης νόσος αποτελεί την 
πιο κλασσική ανοσοανεπάρκεια αυτής της κατηγορίας. 
χαρακτηρίζεται από διαταραχή της αναπνευστικής 
έκρηξης κατά την ενδοκυττάρια μικροβιοκτονία, με 
αποτέλεσμα μειωμένη παραγωγή του ανιόντος υπε-
ροξειδίου (Ο2

-), που αποτελεί τον κύριο παράγοντα 
καταστροφής των φαγοκυτταρωμένων μικροοργανι-
σμών, όπως σταφυλόκoκκoς, σερράτια, ψευδoμoνάδα, 
ασπέργιλλoς. Οφείλεται σε μεταλλάξεις των υποομά-
δων του κυτοχρώματος b ή άλλων πρωτεϊνών του 
συμπλέγματος της NADPH οξειδάσης. Η φυλοσύνδετη 
μορφή της νόσου (ανεπάρκεια gp22phox) είναι η 
συχνότερη (2/3 των ασθενών)1,4.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η πρό-
σφατα αναγνωρισμένη «Μεντέλειος ευαισθησία 
στις μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις». Ο όρος αυτός 
περιλαμβάνει κληρονομικές διαταραχές της σηματο-
δοτικής οδού IL12-IL23/IFNγ των μακροφάγων και 
λεμφοκυττάρων (Πίνακας 5), με αποτέλεσμα διατα-
ραχή στην παραγωγή ή τη σηματοδότηση μέσω της 
IFN-γ, ελλειμματική ενεργοποίηση των μακροφάγων 
και εκλεκτική ευαισθησία σε ενδοκυττάρια παθογόνα 
όπως μυκοβακτηρίδια και σαλμονέλα5,15. 

Ανεπάρκειες της φυσικής ανοσίας
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν σπάνιες κληρο-

νομικές διαταραχές που σχετίζονται κυρίως με μη 
φυσιολογική σηματοδότηση μέσω των TLR (Toll-
like receptors) υποδοχέων της φυσικής ανοσίας και 
χαρακτηρίζονται, συνήθως, από εκλεκτική ευαισθησία 
σε ένα ή μια ομάδα λοιμογόνων παραγόντων5,16,17. 

Η κλασσική οδός ενεργοποίησης των TLRs (με 
εξαίρεση τον TLR3), μέσω του σηματοδοτικού μο-
ρίου MyD88 και των ενδοκυττάριων κινασών της 
οικογένειας IRAK, επάγει την ενεργοποίηση του 
μεταγραφικού παράγοντα NF-κΒ και τη παραγωγή 
φλεγμονωδών κυτταροκινών, που ο κύριος ρόλος 
τους είναι η εξουδετέρωση παθογόνων, και κυρίως 
βακτηρίων. Γενετικά ελλείμματα στην οδό αυτή, όπως 
η ανεπάρκεια MyD88 και IRAK-4 σχετίζονται με σο-
βαρές πυογόνες λοιμώξεις1,17.

Αντίθετα, μεταλλάξεις σε πρωτεΐνες που εμπλέκο-
νται στην οδό της TLR3 σηματοδότησης (Πίνακας 6), 

Πίνακας 5. Κυριότερες συγγενείς ανεπάρκειες των φαγοκυτ-
τάρων.

Διαταραχές διαφοροποίησης των ουδετεροφίλων
• Σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία (5 τύποι/γονίδια)
• Γλυκογονίαση τύπου 1b 
• Κυκλική ουδετεροπενία 
• Φυλοσύνδετη ουδετεροπενία/μυελοδυσπλασία*1 
• Άλλες σπάνιες διαταραχές

Διαταραχές μετανάστευσης λευκοκυττάρων 
• Ανεπάρκεια μορίων προσκόλλησης λευκοκυττάρων 

(τύπος 1-3)
• Ανεπάρκεια Rac2* 
• Ανεπάρκεια β-ακτίνης* 
• Εντοπισμένη νεανική περιοδοντίτιδα
• Σ. Papillon–Lefèvre 
• Ανεπάρκεια των ειδικών κοκκίων*
• Σ. Shwachman– Diamond 

Διαταραχές αναπνευστικής έκρηξης
• χρόνια κοκκιωματώδης νόσος 

- Φυλοσύνδετη (ανεπάρκεια gp91phox)
-  Αυ (ανεπάρκεια p22phox, p47phox, p67phox, 
p40phox)

Μεντέλειος ευαισθησία σε μυκοβακτηριακές λοιμώξεις
• Aνεπάρκεια άξονα IL12/IFN-γ (ΙL-12Rβ1/IL-12p40/

IFN-γR1/IFN-γR2 /STAT1*)
Άλλες διαταραχές 

* <10 δημοσιευμένες περιπτώσεις, 1οφείλεται σε gain-of-function μεταλ-
λάξεις του γονιδίου WAS που ευθύνεται και για το σ. Wiskott– Aldrich
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η οποία παρεμβαίνει στην παραγωγή ιντερφερονών α 
και β, και λ, έχουν συσχετιστεί με αυξημένη ευαισθησία 
σε εγκεφαλίτιδα από τον ιό του απλού έρπητα τύπου 
1, λόγω της μειωμένης παραγωγής ιντερφερονών στο 
ΚΝΣ4,16. Ελαττωματική TLR σηματοδότηση χαρακτη-
ρίζει και τη γνωστή φυλοσύνδετη ανιδρωτική εξωδερ-
μική δυσπλασία με ανοσοανεπάρκεια (ανεπάρκεια 
ΝΕΜΟ), η οποία όμως οφείλεται σε διαταραχή της 
ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NFκB1,16. 

Ορισμένες άλλες κληρονομικές διαταραχές της 
φυσικής ανοσίας, με εκλεκτική ευαισθησία σε λοι-
μώξεις από συγκεκριμένoυς λοιμογόνους παρά-
γοντες (πχ μύκητες, ιός ανθρωπίνων θηλωμάτων), 
φαίνονται στον Πίνακα 6.

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα 
Ο όρος αυτοφλεγμονώδη νοσήματα (ΑΦΝ) πε-

ριλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα διαταραχών στις 
οποίες αυτοπυροδοτείται μια υποτροπιάζουσα, άσηπτη 
φλεγμονή (συστηματική ή εντοπισμένη, με ή χωρίς 
πυρετό), που προσβάλλει κυρίως τους ορογόνους 
υμένες, τις αρθρώσεις, τα οστά, το δέρμα, τα μάτια 
αλλά κ.ά. όργανα. Τα αυτοαντισώματα και τα αυτο-
δραστικά Τ κύτταρα δεν αποτελούν χαρακτηριστικά 
ευρήματα των ΑΦΝ, σε αντίθεση με τα αυτοάνοσα 
νοσήματα19,20.

Τα ΑΦΝ είχαν περιγραφεί ως νοσολογικές οντό-
τητες από τον Γαληνό, ήδη από το 169 πχ, με την 
ορολογία «πυρετός που έχει σχέση με τις φάσεις 
της σελήνης». Ωστόσο, καθιερώθηκαν ως ιδιαίτερη 
ομάδα νοσημάτων μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα 
και εντάχθηκαν στις ΠΑΑ, λόγω της αιτιοπαθογένειας 
τους, το 200519-20. 

Η παθογένεια τους συνδέεται με λειτουργικές 
διαταραχές της φυσικής ανοσίας που αποδίδονται 
κυρίως σε μεταλλάξεις διαφόρων πρωτεϊνών που 
παίρνουν μέρος στην ενεργοποίηση της φλεγμονώ-
δους αντίδρασης. Ειδικότερα, μεταλλάξεις σε διάφορα 
μόρια που εμπλέκονται στη σηματοδότηση μέσω των 
NLR (NOD-like receptors) υποδοχέων της φυσικής 
ανοσίας προκαλούν είτε την αυτόματη και ανεξέλεγκτη 
ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων (NFκΒ, 
ΑΡ-1) είτε τον σχηματισμό του «φλεγμονοσώματος» 
NLRP3 (NOD-like receptor family, pyrin domain) με 
αποτέλεσμα την υπερβολική παραγωγή IL-1β, την 
παρατεταμένη φλεγμονή και την κλινική έκφραση 
των διαφόρων ΑΦΝ19,20. 

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί περισσότερα 
από 15 μονογονιδιακά ΑΦΝ τα οποία ταξινομούνται 
με διάφορους τρόπους, όπως με βάση την παρουσία 
ή όχι περιοδικού πυρετού, ορισμένα κλινικά χαρα-
κτηριστικά καθώς και με βάση τη γενετική τους δια-
ταραχή5,20. Μια αδρή ταξινόμηση ανάλογα με το εάν 
σχετίζονται ή όχι με το σχηματισμό ή τη λειτουργία 
του φλεγμονοσώματος παρουσιάζεται στον Πίνακα 
7. Ο οικογενής μεσογειακός πυρετός αποτελεί το 
συχνότερο ΑΦΝ, ειδικά στη χώρα μας. 

Η μελέτη των ΑΦΝ και η αναγνώριση γενετικών 
βλαβών που οδηγούν στην αυτοφλεγμονή, είχε ως 
αποτέλεσμα να κατανοηθούν περισσότερο οι μηχα-
νισμοί ενεργοποίησης της φυσικής ανοσίας και της 
φλεγμονής, να εφαρμοστούν νέες αποτελεσματικές 
θεραπείες που άλλαξαν ριζικά την ποιότητα ζωής των 
ασθενών, και να «μετακινηθούν» παλιά και γνωστά 
νοσήματα (π.χ Ν. Crohn) στα ΑΦΝ. Οι ανακαλύψεις 
αυτές ήταν τόσο σημαντικές, που το βραβείο Nobel 
της Φυσιολογίας και Ιατρικής για το 2011 δόθηκε στους 

Πίνακας 6. Κυριότερες διαταραχές της φυσικής ανοσίας.

Διαταραχές που σχετίζονται με διαταραχή της TLR  
σηματοδότησης

Άλλες σπάνιες διαταραχές που σχετίζονται με ευαι-
σθησία σε συγκεκριμένους λοιμογόνους παράγοντες

Ανιδρωτική εκτοδερμική δυσπλασία με ανοσοανεπάρκεια 
(ευασθησία σε βακτήρια, μυκοβακτηρίδια, ιούς, μύκητες)

• φυλοσύνδετη (ανεπάρκεια NEMO)
• ΑΕ (Gain-of-function μεταλλάξεις, IKBA*)

Ανεπάρκεια της MyD-88-TIR-IRAK σηματοδότησης 
(ευασθησία σε βακτηριακές πυογενείς λοιμώξεις)

• Ανεπάρκεια IRAK-4 και MyD88 
Aνεπάρκεια TLR3 σηματοδότησης - Προδιάθεση  
σε εγκεφαλίτιδα από τον απλό έρπητα τύπου 1

• Ανεπάρκεια TLR3* /UNC93B1*/TRAF3*/TRIF*/TBK1*

Σύνδρομο WHIM
• Ανεπάρκεια CXCR4 

Κονδυλωματώδης επιδερμοδυσπλασία
• Ανεπάρκεια EVER1/2 

Προδιάθεση σε διεισδυτικές μυκητιασικές λοιμώξεις
• Ανεπάρκεια CARD9 *

Χρόνια βλεννογονοδερματική καντιτίαση
• ανεπάρκεια IL-17RA*, IL-17F *, 
• ανεπάρκεια STAT1 (gain-of-function μεταλλάξεις)

* <10 δημοσιευμένες περιπτώσεις, WHIM: Warts, Hypogammaglobulinemia, Infections, and Myelokathexis (κονδυλώματα, υπογαμμασφαι-
ριναιμία, λοιμώξεις, μυελοκαθεξία)
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Beutler και Hoffmann «για τις ανακαλύψεις τους που 
αφορούν την ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας»21. 

Ανεπάρκειες των συμπληρώματος
Στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί κληρονομικές 

ανεπάρκειες όλων σχεδόν των πρωτεϊνών των οδών 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος, πολλών ρυθμι-
στικών πρωτεϊνών αλλά και ορισμένων υποδοχέων 
του συμπληρώματος5. 

Οι κλινικοί φαινότυποι που προκύπτουν χαρα-
κτηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, και 
περιλαμβάνουν ευαισθησία σε λοιμώξεις από βα-
κτηρίδια με κάψα λόγω διαταραχής της οψωνινοποί-
ησης (αρχικά κλάσματα του συμπληρώματος και C3) 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από ναϊσεριες λόγω 
ελαττωματικής λύσης των βακτηρίων (τελικά κλάσμα-
τα του συμπληρώματος, προπερδίνη, παράγοντες 
H, I), νοσήματα εξ ανοσοσυμπλεγμάτων, λόγω 
ελαττωματικής κάθαρσης των ανοσοσυμπλεγμάτων 
και των αποπτωτικών κυττάρων, τα οποία αποτελούν 
πηγές αυτοαντιγόνων, όπως ΣΕΛ (αρχικά κλάσματα 
του συμπληρώματος) και σπειραματονεφρίτιδα (C3, 
παράγοντες H, I), και άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό 

σύνδρομο, λόγω της απρόσφορης ρύθμισης της 
εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος (παράγοντες 
Β, Ι, Η, συμπαράγοντας D46). H ανεπάρκεια του 
αναστολέα της C1- εστεράσης ευθύνεται για το κλη-
ρονομικό αγγειοοίδημα και αποτελεί τη συχνότερη 
ανεπάρκεια του συμπληρώματος4,5.

φαινοαντίγραφα των ΠΑΑ
Η ομάδα αυτή καθιερώθηκε ως ξεχωριστή κατη-

γορία ΠΑΑ, μόλις το 2014. Περιλαμβάνει καταστάσεις 
που έχουν τον ίδιο κλινικό φαινότυπο με τις ΠΑΑ αλλά 
δε οφείλονται σε μεταλλάξεις των γενετικών κυττάρων. 
Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να προκύπτουν από 
επίκτητες διαταραχές, όπως σωματικές μεταλλάξεις 
ή δημιουργία αυτοαντισωμάτων έναντι παραγόντων 
του ανοσιακού συστήματος με αποτέλεσμα την εξά-
λειψη τους και την εκδήλωση ανοσοανεπάρκεια. 
Τυπικά παραδείγματα αποτελούν, το αυτοάνοσο 
λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο λόγω σωματικών 
μεταλλάξεων στο γονίδιο του Fas, ή χρόνια βλεννογο-
δερματική καντιντίαση λόγω αυτοαντισωμάτων έναντι 
της IL-17 και/η της IL-22 και το επίκτητο αγγειοοίδημα 
λόγω αυτοαντισωμάτων έναντι του αναστολέα της 
C1 εστεράση4,5,22.

Εξελίξεις- Προβληματισμοί για τις μελλοντικές 
ταξινομήσεις

Η ικανότητα αναγνώρισης νέων γενετικών ελλειμ-
μάτων και νέων μοριακών μηχανισμών που εμπλέ-
κονται στην εκδήλωση των ΠΑΑ έχει σημειώσει μια 
πραγματική έκρηξη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών. Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις οφείλονται κυρίως 
στις νέες τεχνολογίες αλληλούχισης του γονιδιώματος 
(whole exome, whole genome sequencing) αλλά και 
στις νέες τεχνικές αναγνώρισης πρωτεϊνών και λει-
τουργικής αξιολόγησης τους. Κάθε χρόνο, αναγνωρί-
ζονται περίπου 10-15 νέες ΠΑΑ και ο κατάλογος των 
υπεύθυνων γονιδίων συνεχώς αυξάνει4,5,7.

Τα ευρήματα των τελευταίων χρόνων, έχουν ανα-
δείξει την εντυπωσιακή ετερογένεια των κλινικών 
φαινοτύπων μεταξύ ασθενών με μεταλλάξεις στο ίδιο 
γονίδιο, με δυνητικά σημαντικές διαφορές στη θερα-
πευτική προσέγγιση και πρόγνωση7. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η ετερογένεια αυτή οφείλεται στο γεγονός 
ότι διαφορετικές μεταλλάξεις στο ίδιο γονίδιο μπορεί 
να έχουν πολύ διαφορετική επίδραση στην λειτουργία 
της πρωτεΐνης (gain-of-function, loss-of-function) 
ενώ σε κάποιες άλλες, σημαντικό ρόλο φαίνεται να 
διαδραματίζει η συνεισφορά της περιβαλλοντικής 
έκθεσης ή τροποποιητικών παραγόντων/γονιδίων5,7.

Πίνακας 7. Κυριότερα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα.

Διαταραχές που σχετίζονται με το σχηματισμό και τη 
λειτουργία του φλεγμονοσώματος (φλεγμονοσωμοπά-
θειες)

• Οικογενής μεσογειακός πυρετός
• Ανεπάρκεια μεβαλονικής κινάσης (υπερ-IgD σύνδρομο) 
• Κρυοπυρινοπάθειες 

- Οικογενές κρυοεπαγόμενο αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο 
- Σύνδρομο Muckle-Wells 
- χρόνιο βρεφικό σύνδρομο με νευρολογική- δερματική 

και αρθρική συμμετοχή

Διαταραχές που δεν σχετίζονται με το φλεγμονόσωμα 
(Μη-φλεγμονοσωμοπάθειες)

• Περιοδικό σύνδρομο σχετιζόμενο με τους TNF υποδο-
χέα (σ. TRAPS) 

• Σύνδρομο PAPA
• Σύνδρομο Blau 
• Σύνδρομο Majeed*
• Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου με πρώιμη έναρξη 

(IL10, IL10Rα, IL10Rβ)
• Aνεπάρκεια του ανταγωνιστή του υποδοχέα της Ιντερ-

λευκίνης 1*

* <10 δημοσιευμένες περιπτώσεις, σ. PAPA: Pyogenic sterile arthritis, 
pyoderma gangrenosum, acne, (Άσηπτη πυογόνος αρθρίτιδα, γαγ-
γραινώδες πυόδερμα και ακμή)
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Την τελευταία δεκαετία, επίσης, έχει βρεθεί ότι 
ορισμένα γενετικά ελλείμματα καθιστούν κατά τα άλλα 
υγιή άτομα, ευπαθή σε σοβαρές ή υποτροπιάζουσες 
λοιμώξεις από μια οικογένεια λοιμογόνων παραγό-
ντων. Πρόσφατα δε, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η 
πλειονότητα των σοβαρών και απειλητικών για τη 
ζωή λοιμώξεων πιθανόν να αντανακλούν ανοσοα-
νεπάρκειες, οι οποίες μένει να ανακαλυφθούν και να 
ταξινομηθούν3,6,23. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια 
ταυτοποιήθηκαν ανοσοανεπάρκειες που οφείλονται 
σε σωματικές μεταλλάξεις με ποικίλη διεισδυτικότητα 
ή μεταλλάξεις που δεν οφείλονται απαραίτητα σε 
γονίδια που εμπλέκονται σε τυπικές ανοσολογικές 
λειτουργίες αλλά σε βασικές κυτταρικές διεργασίες5,7.

Λόγω της πιο ευρείας πια διαθεσιμότητας των νέων 
τεχνολογιών αλληλούχισης του γονιδιώματος, αναμέ-
νεται ότι στο άμεσο μέλλον θα αναγνωριστούν πολλά 
νέα, σπάνια ή ακόμη και «προσωπικά» γονιδιακά 
ελλείμματα, θα καταστούν πιο εμφανείς οι πολλαπλές 
λειτουργίες των γονιδίων και η πολυπλοκότητα των 
γονιδιακών αλληλεπιδράσεων και ότι το φάσμα των 
ΠΑΑ θα γίνεται ολοένα και πιο ευρύ, σύνθετο και 
πολύπλοκο4,5,7.

Για τους λόγους αυτούς, υπάρχει πολύ σκεπτικι-
σμός αναφορικά με το εάν η τρέχουσα ταξινόμηση 
(με βάση την παραδοσιακή διαίρεση του ανοσιακού 
συστήματος και την κύρια ανοσολογική διαταραχή) 
ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και εξυπηρετεί τον 
στόχος της, δηλαδή να παρέχει ένα πλαίσιο που θα 
βοηθήσει στη διαγνωστική προσέγγιση, τη μοριακή δι-
άγνωση, την καλύτερη αντιμετώπιση και προγεννητική 
συμβουλευτική/παρέμβαση5,23-25. Η τρέχουσα ταξινό-

μηση απαριθμεί 250 και πλέον ΠΑΑ, με αποτέλεσμα 
να αντιπροσωπεύει πια, μια «ακαδημαϊκή συλλογή 
δεδομένων» και έναν «πολύπλοκο, μακρύ κατάλογο 
αναφοράς» ο οποίος είναι αρκετά δύσχρηστος για τον 
κλινικό ιατρό που έρχεται αντιμέτωπος με άτυπους 
κλινικούς φαινοτύπους, νέα μονοπάτια σηματοδότη-
σης, και πολύπλοκους μοριακούς μηχανισμούς4,23-25. 

Λόγω της πολυπλοκότητας των ΠΑΑ και των 
εγγενών μειονεκτημάτων που εμπεριέχει η κάθε 
προσπάθεια ταξινόμησης μιας τόσο πολυάριθμης 
και ετερογενούς (φαινοτυπικά και μοριακά) ομάδας 
νοσημάτων, η Διεθνής Επιτροπή Ειδικών συνέταξε 
πρόσφατα μια «φαινοτυπική προσέγγιση» των ΠΑΑ, η 
οποία είναι περισσότερο πρακτική, χρηστική και φιλική 
στον κλινικό ιατρό ενώ παράλληλα επεξεργάζεται 
την προοπτική μιας διαφορετικής προσέγγισης στην 
ταξινόμηση των ΠΑΑ ώστε να παραμείνει ένα χρήσιμο 
εργαλείο στα χέρια του κλινικού ιατρού5,26.
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες είναι ένα 

ετερογενές σύνολο νοσημάτων τα οποία χαρακτηρί-
ζονται από διαφορετικού βαθμού κάθε φορά έλλειμμα, 
το οποίο μπορεί να αφορά συνηθέστερα την ειδική 
ανοσία και να εντοπίζεται είτε στα Β-λεμφοκύτταρα, 
είτε στα Τ-λεμφοκύτταρα, είτε και στους δύο προ-
αναφερθέντες υποπληθυσμούς λεμφοκυττάρων. 
Σπανιότερα, μπορεί να ευθύνεται η μη ειδική ανοσία 
και πιο συγκεκριμένα τα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα, 
μονοκύτταρα), τα ΝΚ-λεμφοκύτταρα και οι ανεπάρκειες 
παραγόντων του συμπληρώματος. Σύμφωνα με την 
πλέον πρόσφατη ταξινόμηση της International Union 
of Immunological Societies (IUIS) του 2009, η οποία 
επικαιροποιήθηκε το 2011 και κατά το τρέχον έτος 
(Απρίλιος 2014), οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκει-
ες κατηγοριοποιούνται σε οκτώ ομάδες, ως εξής:  
α) Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες των 
Β και Τ-λεμφοκυττάρων), β) Συγγενή σύνδρομα τα 
οποία συνοδεύονται από ανεπάρκειες της ειδικής 
ανοσίας, γ) Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες, 
δ) Διαταραχές της ανοσορρύθμισης, ε) Πρωτοπαθείς 
λειτουργικές ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων (ουδε-
τερόφιλων και μονοκυττάρων), στ) Διαταραχές της μη 
ειδικής ανοσιακής απάντησης, ζ) Αυτοφλεγμονώδη 
νοσήματα και η) Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες παραγό-
ντων του συστήματος του συμπληρώματος1-3. 

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, 
οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες διαγιγνώσκονται 
κατά την παιδική ηλικία. Μικρός αριθμός περιπτώσεων 
πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών διαγιγνώσκεται κατά 
την ενήλικο ζωή4-5. Πρόκειται σχεδόν αποκλειστικά 
για πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες, όπως 
η Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ), η Εκλε-

κτική Ανεπάρκεια της IgA, η Εκλεκτική Ανεπάρκεια 
υποτάξεων της IgG και η Ανεπάρκεια Aντισωματικής 
Aπάντησης. Πολύ σπάνια σε ενήλικες μπορεί να δια-
πιστωθούν: α) η παρουσία CD4 λεμφοπενίας αδιευ-
κρίνιστης αιτιολογίας, και β) η παρουσία ανεπάρκειας 
κάποιου από τους παράγοντες του συμπληρώματος 
σε ασθενείς πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα, 
όπως ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ). 

Το ενδεχόμενο υποκείμενης πρωτοπαθούς ανοσο-
ανεπάρκειας θα πρέπει να εξετάζεται σε περιπτώσεις 
ασθενών οι οποίοι παρουσιάζουν: 1) υποτροπιάζου-
σες ή επίμονες λοιμώξεις του ανώτερου ή κατώτερου 
αναπνευστικού (ωτίτιδες, παρραρινοκολπίτιδες, βρογ-
χίτιδες, πνευμονίες) οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται 
ικανοποιητικά με τα συνήθη αντιβιοτικά. Επίσης, νέοι 
ενήλικες με χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(χΑΠ) ή και βρογχεκτασίες θα πρέπει να ελέγχονται 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα παραπάνω οδη-
γούν τη διαγνωστική μας σκέψη συνήθως προς την 
κατεύθυνση της ανεπάρκειας των ανοσοσφαιρινών. 
Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί και η πιθανότητα 
διάγνωσης πρωτοπαθούς αντισωματικής ανεπάρκειας 
(ΚΠΑ στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων) 
στα πλαίσια εργαστηριακής διερεύνησης και άλλων 
κλινικών συνδρόμων (λεμφαδενοπάθεια, ηπατο-
σπληνομεγαλία, χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο) καθώς 
και αυτοανόσων κυτταροπενιών όπως η Ιδιοπαθής 
Θρομβοπενική Πορφύρα και η Αυτοάνοση Αιμολυτική 
Αναιμία. 2) Ευκαιριακές λοιμώξεις (από Candida, 
Aspergillus, Κρυπτόκοκκο, VZV, CMV, Pneumocys-
tis Carinii, κ.ά.) σε περιπτώσεις ασθενών όπου έχει 
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο του AIDS. Οι περιπτώσεις 
αυτές συνήθως οδηγούν τη διαγνωστική μας σκέψη 
προς την κατεύθυνση της ανεπάρκειας της κυτταρι-
κής ανοσίας. 3) υποτροπιάζουσες, περιγεγραμμένες 
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λοιμώξεις (δοθιήνες, αποστήματα, συρίγγια) του 
δέρματος, των λεμφαδένων, των πνευμόνων, των 
οστών και των αρθρώσεων που αποδίδονται συ-
νήθως στο σταφυλόκοκκο και σπανιότερα σε gram 
(-) βακτηρίδια και μύκητες. Οι περιπτώσεις αυτές 
είναι συνήθως ενδεικτικές υποκείμενης λειτουργικής 
ανεπάρκειας του συστήματος των φαγοκυττάρων. 4) 
ΣΕΛ ή αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή. Τα νοσή-
ματα αυτά είναι δυνατόν, σπάνια, να εκδηλώνονται 
σε έδαφος ανεπάρκειας παράγοντα του συστήματος 
του συμπληρώματος (συχνότερα του C2, σπανιότερα 
του C4). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι έλεγχος για 
υποκείμενη ανεπάρκεια παράγοντα του συστήματος 
του συμπληρώματος θα πρέπει να γίνεται και σε 
περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ή κεραυνοβόλων 
μηνιγγιτιδοκοκικών και γονοκοκκικών λοιμώξεων. 
Έχουν ενοχοποιηθεί ανεπάρκειες παραγόντων της 
εναλλακτικής οδού, καθώς και του C3, αλλά και πα-
ραγόντων του τελικού συμπλέγματος (C5-9)6-7. 

Στις περιπτώσεις ασθενών με υποτροπιάζουσες ή 
ευκαιριακές λοιμώξεις, η διαγνωστική προσέγγιση δεν 
πρέπει να στρέφεται αποκλειστικά προς την κατεύ-
θυνση των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών. Πολλά 
νοσήματα αποτελούν αίτια επίκτητης δευτεροπαθούς 
ανοσοανεπάρκειας και οι περιπτώσεις ασθενών, 
ιδιαίτερα ενηλίκων, με δευτεροπαθείς ανοσοανε-
πάρκειες είναι πολλαπλάσιες αυτών με πρωτοπαθείς 
ανοσοανεπάρκειες5-9. Κατόπιν τούτου, είναι προφανές 
ότι η προσπάθεια τεκμηρίωσης της διάγνωσης μίας 
πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας (ιδιαίτερα σε ενήλι-
κες), θα πρέπει να έπεται του αποκλεισμού όλων των 
πιθανών αιτίων δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας. 
Στη συνέχεια, αρχικά θα παρουσιαστούν τα σημαντι-
κότερα αίτια δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας. Θα 
ακολουθήσει μία σύντομη παρουσίαση των συχνότε-
ρων και σημαντικότερων πρωτοπαθών αντισωματικών 
ανεπαρκειών των ενηλίκων, με έμφαση στο εύρος και 
στις ιδιαιτερότητες των κλινικών τους εκδηλώσεων. 
Τέλος, θα επιχειρηθεί μία σύντομη παράθεση ενδει-
κτικών κλινικών σημείων (warning signs), η παρουσία 
των οποίων αποτελεί ισχυρή ένδειξη υποκείμενης 
πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας. 

Δευτεροπαθείς Ανοσοανεπάρκειες
Εργαστηριακά, οι δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρ-

κειες μπορεί να παρουσιάζονται με υπογαμμασφαι-
ριναιμία, εκλεκτικές ανεπάρκειες ανοσοσφαιρινών ή 
και υποτάξεων της IgG ανοσοσφαιρίνης, καταστολή 
της ικανότητας ειδικής αντισωματικής απάντησης, 
απόλυτη ή εκλεκτική λεμφοπενία, καταστολή της 
ικανότητας απάντησης των Τ-λεμφοκυττάτων έναντι 

μιτογόνων ή εξωγενών αντιγόνων και καταστολή της 
ικανότητας φαγοκυττάρωσης5-9. Αν και μερικές από τις 
δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες είναι αποτέλεσμα 
ελλείμματος ή δυσλειτουργίας μιας από τις συνιστώσες 
του ανοσιακού συστήματος του ανθρώπινου οργα-
νισμού, η πλειοψηφία τους οφείλεται σε συνδυασμό 
ανοσολογικών ελλειμμάτων. Στην συνέχεια, θα γίνει 
αναφορά σε δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες οι 
οποίες συνοδεύονται: α) από υπογαμμασφαιριναιμία 
ή εκλεκτικές ανεπάρκειες ανοσοσφαιρινών ή και υπο-
τάξεων της IgG ανοσοσφαιρίνης, β) από καταστολή 
της ικανότητας αντισωματικής απάντησης και γ) από 
απόλυτη ή εκλεκτική λεμφοπενία. Οι κύριες ομάδες 
νοσημάτων στις οποίες περιλαμβάνοντα περιπτώσεις 
ασθενών οι οποίοι είναι πιθανόν να εμφανίσουν δευ-
τεροπαθή ανοσοανεπάρκεια, συνοδευόμενη από τα 
προαναφερθέντα εργαστηριακά ευρήματα, είναι: Α) Τα 
λοιμώδη νοσήματα, Β) Τα νεοπλασματικά νοσήματα, 
Γ) Τα αυτοάνοσα νοσήματα, Δ) Τα νοσήματα που 
συνοδεύονται από απώλεια λευκώματος. Επίσης, 
θεραπευτικές παρεμβάσεις (ακτινοβολία, σπληνεκτο-
μή, μεταμόσχευση) καθώς και φάρμακα αποτελούν 
αίτια δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας5-9. Τέλος, 
είναι γνωστή η παροδική υπογαμμασφαιριναιμία των 
νεογνών, ενώ οι δυσλειτουργίες του ανοσιακού συ-
στήματος των ηλικιωμένων έχουν αρχίσει να γίνονται 
αντικείμενο συστηματικής μελέτης6,7. 
 Α) Λοιμώδη νοσήματα. Από τις ιογενείς λοιμώξεις, 

η HIV λοίμωξη εκτός από την γνωστή CD4 λεμφο-
πενία, έχει συσχετιστεί με διαταραχές όλων των 
συνιστωσών του ανοσιακού συστήματος. Επίσης, 
οι λοιμώξεις από EBV και CMV έχουν συσχετιστεί 
σχετικά σπάνια με CD4 λεμφοπενία. Τέλος, στη 
σήψη μπορεί να προκληθεί υπογαμμασφαιριναιμία 
λόγω κατανάλωσης των ανοσοσφαιρινών6-8.

 Β) Νεοπλασματικά νοσήματα. Από την συγκεκριμένη 
ομάδα νοσημάτων, για την πρόκληση δευτερο-
παθούς ανοσοανεπάρκειας ενοχοποιούνται κατά 
κύριο λόγο οι αιματολογικές κακοήθειες. Τα χαμη-
λής κακοηθείας λεμφώματα και ιδιαίτερα η χρόνια 
Λεμφογενής Λευχαιμία και το Οζώδες Λέμφωμα, 
είναι γνωστά αίτια βαριάς πολλές φορές υπογαμ-
μασφαιριναιμίας5-9. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες 
περιπτώσεις Πολλαπλού Μυελώματος (ελαφρών 
αλυσίδων και μη εκκριτικό) αλλά και Πρωτοπαθούς 
Ανοσοκυτταρικής Αμυλοείδωσης5-9. Η Νόσος του 
Hodgkin έχει συσχετιστεί τόσο με (βαριά σε ορι-
σμένες περιπτώσεις) απόλυτη λεμφοπενία, όσο και 
με εκλεκτική CD4 λεμφοπενία6-8. Τέλος, πέρα από 
τις προαναφερθείσες αιματολογικές κακοήθειες, 
γνωστό αίτιο βαριάς υπογαμμασφαιριναιμίας είναι 
και το Θύμωμα. Η υπογαμμασφαιριναιμία στις 



66

Ι. Κάκκας

περιπτώσεις αυτές, δεν αποκαθίσταται μετά την 
χειρουργική εξαίρεση του όγκου5-8. 

 Γ) Αυτοάνοσα νοσήματα. Ο ΣΕΛ, το Σύνδρομο 
Sjogren, η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, η Αυτοάνο-
ση Ηπατίτιδα και η Σαρκοείδωση, έχουν σπάνια 
συσχετισθεί με λεμφοπενία. Ακόμη σπανιότερα, 
κατά τη διάγνωση Σκληροδερμίας και Δερματομυ-
οσίτιδας-Πολυμυοσίτιδας μπορεί να παρατηρηθεί 
υπογαμμασφαιριναιμία6,8. 

 Δ) Νοσήματα τα οποία συνοδεύονται από απώλεια 
λευκώματος. Είναι γνωστό, ότι απώλεια λευκώ-
ματος από τον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να 
συμβεί μέσω δύο κυρίων οδών: των νεφρών και 
του γαστρεντερικού σωλήνα. Έτσι, υπογαμμασφαι-
ριναιμία λόγω απώλειας λευκώματος παρατηρείται 
κυρίως σε περιπτώσεις νεφρωσικού συνδρόμου, 
φλεγμονωδών εντεροπαθειών, εντερικής λεμφαγ-
γειεκτασίας (νόσου Waldman) και γαστροπάθειας 
με απώλεια λευκώματος (σύνδρομο Menetrier)5-9. 
Ο υποσιτισμός, μια κατάσταση η οποία σχετίζεται 
τόσο με ελαττωμένη πρόσληψη όσο και με αυξη-
μένο καταβολισμό λευκωμάτων, έχει συσχετιστεί 
με αδυναμία ειδικής αντισωματικής απάντησης, 
υπογαμμασφαιριναιμία και λεμφοπενία6-8. Τέλος, 
τα εκτεταμένα εγκαύματα και τραύματα έχουν 
συσχετιστεί σπάνια με υπογαμμασφαιριναιμία και 
ακόμη σπανιότερα με λεμφοπενία6-8. 

 Ε) Θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι θεραπευτικές 
παρεμβάσεις (ακτινοβοληση, μεταγγίσεις, σπλη-
νεκτομή, μεταμοσχεύσεις, φάρμακα) ίσως αποτε-
λούν πλέον τα σημαντικότερα αίτια δευτεροπαθούς 
ανοσοανεπάρκειας5-9. Η ακτινοβόληση, μπορεί να 
οδηγήσει τόσο σε λεμφοπενία (απόλυτη ή εκλεκτική), 
όσο και σε ουδετεροπενία, με τελικό αποτέλεσμα 
την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης, ευκαιριακών 
ή και κοινών λοιμώξεων6-8. Η σπληνεκτομή έχει συ-
σχετισθεί με αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων από 
πνευμονιόκοκκο, αιμόφιλο και μηνιγγιτιδόκοκκο. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω ατελούς αντισωματικής 
απάντησης έναντι των προαναφερθέντων βακτηρι-
δίων (εκλεκτική καταστολή ειδικής αντισωματικής 
απάντησης), αλλά και λόγω ατελούς φαγοκυττάρω-
σης τους6-8. Αναφορικά με τις μεταγγίσεις, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον υπάρχει για τους χρονίως μεταγγιζό-
μενους ασθενείς, στους οποίους εκτός όλων των 
άλλων έχει αναφερθεί και καταστολή της ειδικής 
αντισωματικής απάντησης6,7. Σε βαριά λεμφοπε-
νικούς ασθενείς, η χορήγηση μη ακτινοβολημένων 
μονάδων αίματος μπορεί να προκαλέσει κλινικές 
εκδηλώσεις συμβατές με σοβαρή νόσο μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή (transfusion induced GVHD) η οποία 
συνοδεύεται από σημαντική θνητότητα6-7.

  Οι Μεταμοσχεύσεις Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) 
έχουν συσχετισθεί με διαταραχές όλων των συνιστω-
σών του ανοσιακού συστήματος7,10. Η αυτόλογη ΜΑΚ 
(Αυτο-ΜΑΚ) αποτελεί πρώτης ή δεύτερης γραμμής 
θεραπευτική επιλογή για πολλά αιματολογικά νο-
σήματα (Πολλαπλούν Μυέλωμα, Νόσος Hodgkin, 
Non Hodgkin Λεμφώματα). Στην πρώιμη φάση της 
μυελικής απλασίας λόγω του μυελοαφανιστικού 
σχήματος προετοιμασίας, οι συγκεκριμένοι ασθενείς 
κινδυνεύουν κυρίως από βακτηριδιακές λοιμώξεις 
πρωτευόντως λόγω ουδετεροπενίας, ενώ αργότερα 
στη φάση της ανοσολογικής αποκατάστασης από 
ιογενείς, μυκητιασικές και παρασιτικές λοιμώξεις 
κυρίως λόγω της παρατεταμένης CD4 λεμφοπενίας. 
Η αλλογενής ΜΑΚ (Αλλο-ΜΑΚ) αποτελεί θεραπεία 
ιάσεως για αρκετές αιματολογικές κακοήθειες, κυρίως 
για σημαντικό αριθμό Οξειών Λευχαιμιών σε πρώτη 
ή δεύτερη πλήρη ύφεση. Και εδώ, στη φάση της 
μυελικής απλασίας οι ασθενείς κινδυνεύουν κυρίως 
από βακτηριδιακές λοιμώξεις πρωτευόντως λόγω 
ουδετεροπενίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τρι-
μήνου μετά από την Αλλο-ΜΑΚ παρατηρείται αυξη-
μένη επίπτωση της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό 
(CMV) και της οξείας νόσου του μοσχεύματος κατά 
του ξενιστή (acute GVHD). Λόγω και της ανοσοκα-
τασταλτικής αγωγής η οποία επιδεινώνει κυρίως την 
προϋπάρχουσα λεμφοπενία, κατά την συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο εμφανίζονται κυρίως ιογενείς αλλά 
και μυκητιασικές λοιμώξεις. Στη συνέχεια, κατά το 
χρονικό διάστημα μεταξύ τριών και 12 μηνών από 
την Αλλο-ΜΑΚ, χαρακτηριστική είναι η αυξημένη 
επίπτωση της χρόνιας νόσου του μοσχεύματος 
κατά του ξενιστή (chronic GVHD). Η θεραπευτικά 
χορηγούμενη ανοσοκατασταλτική αγωγή επιδεινώνει 
τόσο την προϋπάρχουσα λεμφοπενία, όσο και την 
υπογαμμασφαιριναιμία, με αποτέλεσμα κατά τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο να παρατηρούνται τόσο 
βακτηριδιακές, όσο και μυκητιασικές λοιμώξεις7,10.

  Οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε μεταμο-
σχεύσεις οργάνων (κυρίως νεφρών), λαμβάνουν 
ανοσοκατασταλτική αγωγή η οποία χορηγείται για 
την πρόληψη ή την θεραπευτική αντιμετώπιση της 
απόρριψης του μοσχεύματος6,7. Αυτή η ανοσοκα-
τασταλτική αγωγή έχει συσχετισθεί με:

 - Λεμφοπενία (απόλυτη ή εκλεκτική), για την οποία 
ενοχοποιούνται κυρίως τα εξής φάρμακα: κορτι-
κοειδή, κυκλοσπορίνη, rapamycin, tacrolimus και 
MMF, 

 - υπογαμμασφαιριναιμία και καταστολή της ικανότη-
τας αντισωματικής απάντησης, με κύρια υπεύθυνα 
φάρμακα την αζαθειοπρίνη και τα κορτικοειδή. 
Τέλος, η παρατεταμένη χορήγηση ανοσοκατα-
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σταλτικής αγωγής, έχει συσχετισθεί με θεαματική 
αύξηση του κινδύνου εμφάνισης EBV σχετιζομένων 
Non-Hodgkin Λεμφωμάτων στη συγκεκριμένη 
ομάδα ασθενών6,7.

  Από τα φάρμακα, τα κορτικοειδή μάλλον ήταν τα 
πρώτα που συσχετίστηκαν με επίκτητη ανοσοανε-
πάρκεια5-9. Η λεμφοπενία (απόλυτη ή εκλεκτική), 
η υπογαμμασφαιριναιμία και η καταστολή της 
ικανότητας αντισωματικής απάντησης είναι γνω-
στές συνέπειες της παρατεταμένης χορήγησης 
κορτικοειδών. Η χορήγηση των περισσοτέρων 
κυτταροστατικών οδηγεί σε λευκοπενία λόγω του 
συνδυασμού ουδετεροπενίας και λεμφοπενίας6-8. Η 
χορήγηση των περισσότερων ανοσοκατασταλτικών 
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε λεμφοπενία (απόλυτη 
ή εκλεκτική)6-8. Η χορήγηση αντιλεμφοκυτταρικής-
αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης (ALG-ATG) καθώς 
και μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του CD3 
και του CD52 οδηγεί σε βαριά λεμφοπενία6,7. Η 
χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του 
CD20 έχει συσχετισθεί τόσο με Β-λεμφοπενία, όσο 
και με παρατεταμένη υπογαμμασφαιριναιμία5,7,9. 
Σημαντικός αριθμός φαρμάκων έχει συσχετισθεί 
με δευτεροπαθή υπογαμμασφαιριναιμία, εκλεκτική 
ανεπάρκεια της IgΑ ανοσοσφαιρίνης και εκλεκτική 
ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG ανοσοσφαιρίνης5-9. 
Τέτοια είναι κυρίως φάρμακα που χρησιμοποιούνται 
για την αντιμετώπιση συστηματικών-φλεγμονωδών 
νοσημάτων (σουλφασαλαζίνη, άλατα χρυσού, χλω-
ροκίνη, D-πενικιλλαμίνη, μη στερινοειδή αντιφλεγ-
μονώδη) καθώς και αντιεπιληπτικά (φαινυντοΐνη, 
καρβαμαζεπίνη, βαλπροϊκό νάτριο)5-9. Τέλος, το 
γνωστό αντιυπερτασικό καπτοπρίλη (αναστολέας 
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης), 
έχει κυρίως συσχετισθεί με την πρόκληση εκλε-
κτικής IgA ανεπάρκειας5-9.

ΣΤ) Ηλικία. Είναι γνωστή η παροδική υπογαμμα-
σφαιριναιμία των νεογνών. Συνήθως αποκαθί-
σταται αυτόματα μέχρι τον 24ο μήνα της ζωής 
τους. Επίσης, κατά την νεογνική περίοδο, η ειδική 
αντισωματική απάντηση είναι ατελής6,7. Στους 
ηλικιωμένους (συνήθως άνω των 80 ετών), εκτός 
των άλλων αναφέρονται καταστολή της ικανότητας 
αντισωματικής απάντησης και (σπάνια) απόλυτη 
ή εκλεκτική λεμφοπενία6-7.

  Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι για 
τους ασθενείς (ιδιαίτερα τους ενήλικες) οι οποίοι 
παρουσιάζουν κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα 
συμβατά με υποκείμενη ανοσοανεπάρκεια, πρω-
ταρχικό μέλημα θα πρέπει να είναι ο αποκλεισμός 
όλων των πιθανών αιτίων δευτεροπαθούς ανοσο-
ανεπάρκειας. 

Πρωτοπαθείς Αντισωματικές Ανεπάρκειες 
Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ)

Η συγκεκριμένη κλινική οντότητα χαρακτηρίζεται 
από υπογαμμασφαιριναιμία η οποία αφορά στο σύ-
νολο των περιπτώσεων την IgG ανοσοσφαιρίνη, στο 
70-80% των περιπτώσεων και την IgΑ ανοσοσφαιρίνη 
και στο 50% περίπου των περιπτώσεων και την IgΜ 
ανοσοσφαιρίνη. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με ΚΠΑ 
εμφανίζουν αδυναμία αντισωματικής απάντησης έναντι 
πολυσακχαριδικών (κυρίως), αλλά και πρωτεϊνικών 
αντιγόνων5-7,11-13. Για την τεκμηρίωση της διάγνωσης 
της ΚΠΑ είναι δυνατόν να απαιτηθεί, πέραν του 
αποκλεισμού κάθε πιθανού αιτίου δευτεροπαθούς 
υπογαμμασφαιριναιμίας, η διάκρισή της από άλλες 
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, όπως: α) Η Φυλο-
σύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία, β) Η Αντισωματική ανε-
πάρκεια με αυξημένη IgΜ ανοσοσφαιρίνη (Hyper-IgM 
Syndrome) και γ) Φυλοσύνδετο Λεμφοϋπερπλαστικό 
Σύνδρομο (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, 
XLP)5,14. Η ΚΠΑ είναι η δεύτερη σε συχνότητα πρωτο-
παθής αντισωματική ανεπάρκεια, μετά την εκλεκτική 
ανεπάρκεια της IgA. Ο επιπολασμός της εκτιμάται σε 
1/50.000 περίπου. Σημειώνεται ότι τα επιδημιολογι-
κά στοιχεία, όχι μόνο της ΚΠΑ, αλλά σχεδόν όλων 
των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη λόγω του σημαντικού 
βαθμού υποδιάγνωσής τους. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων (85-90% περίπου) δεν διαπιστώνεται 
κληρονομική μεταβίβαση5-7,11-13. Οι υπεύθυνοι αιτιο-
παθογενετικοί μηχανισμοί δεν έχουν διευκρινισθεί 
πλήρως για το σύνολο των ασθενών, παρά μόνο 
σε κάποιους στους οποίους υπήρχε κληρονομική 
μεταβίβαση και έγινε έλεγχος για την παρουσία με-
ταλλάξεων σε συγκεκριμένα γονίδια (CD19, ICOS, 
TACI, BAFFR, MSH5) τα οποία σχετίζονται με την 
διαφοροποίηση της Β-Λεμφικής σειράς5,15. 

Η έναρξη των κλινικών εκδηλώσεων της νόσου 
μπορεί να είναι είτε πρώιμη κατά την παιδική ηλικία, 
είτε όψιμη κατά την ενήλικο ζωή (συνήθως μεταξύ 3ης 
και 4ης δεκαετίας της ζωής)5-7,11-13. Εκτιμάται ότι πλέον 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οι ασθενείς με ΚΠΑ 
διαγιγνώσκονται κατά την ενήλικο ζωή. Το ενδεχόμενο 
υποκείμενης ΚΠΑ θα πρέπει να εξετάζεται σε περι-
πτώσεις ασθενών οι παρουσιάζουν υποτροπιάζουσες 
ή επίμονες λοιμώξεις του ανώτερου ή κατώτερου 
αναπνευστικού (ωτίτιδες, παραρρινοκολπίτιδες, βρογ-
χίτιδες, πνευμονίες με υπεύθυνους μικροοργανισμούς 
συνήθως τον πνευμονιόκοκκο και τον αιμόφιλο) οι 
οποίες δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε ικανοποιητικά 
με τα συνήθη αντιβιοτικά5-7,11-13. Επίσης, νέοι ενήλικες 
με χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (χΑΠ) ή 
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και βρογχεκτασίες θα πρέπει να ελέγχονται προς την 
κατεύθυνση της ΚΠΑ. Οι λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού αποτελούν τις συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις 
(70% περίπου) της ΚΠΑ και σε ένα σημαντικό ποσο-
στό (30% περίπου) τις μοναδικές5,12,13. Τέλος, σε ότι 
αφορά το αναπνευστικό, δεν είναι σπάνια η ανάδειξη 
της παρουσίας διηθημάτων, με τις απλές ακτινογρα-
φίες θώρακος συνήθως. Τα συγκεκριμένα διηθήμα-
τα συνήθως αντιστοιχούν σε μη ειδικά κοκκιώματα 
(ανάγκη διαφορικής διάγνωσης από σαρκοείδωση), 
ενώ σπανιότερα αντιπροσωπεύουν μη κακοήθεις 
λεμφοκυτταρικές διηθήσεις5,12,13. Επίσης, θα πρέπει 
να αναφερθεί και η σημαντική πιθανότητα διάγνωσης 
ΚΠΑ (10-40% των περιπτώσεων) στα πλαίσια εργα-
στηριακής διερεύνησης χρόνιων διαρροϊκών συνδρό-
μων συνήθως λοιμώδους αιτιολογίας (Salmonella, 
Shigella, Cambylobacter, Cryptosporidium, Giardia 
Lamblia)5-7,11-13. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιων 
διαρροϊκών συνδρόμων η διαφορική διάγνωση μεταξύ 
ΚΠΑ και νοσημάτων όπως η νόσος Crohn, η Ελκώδης 
Κολίτιδα και η Κοιλιοκάκη εάν αυτά συνοδεύονται από 
υπογαμμασφαιριναιμία, είναι εξαιρετικά δύσκολη5,12,13. 
Σχετικά συχνή είναι και η συνύπαρξη ΚΠΑ και οζώδους 
λεμφικής υπερπλασίας του λεπτού εντέρου5-7,11-13. Λι-
γότερο συχνή είναι η συνύπαρξη ΚΠΑ και ατροφικής 
γαστρίτιδας, με ή χωρίς συνοδό Μεγαλοβλαστική 
Αναιμία5-7,11-13. Η ηπατική συμμετοχή δεν είναι ιδιαί-
τερα συχνή στην ΚΠΑ και συνήθως σχετίζεται με: 
α) Παρουσία μη ειδικών κοκκιωμάτων, β) Παρουσία 
όζων στα πλαίσια Οζώδους Αναγεννητικής Ηπατίτιδας 
και γ) Παρουσία ιστολογικής εικόνας συμβατής με 
Πρωτοπαθή χολική Κίρρωση5,12,13. 

Οι αιματολογικές εκδηλώσεις της ΚΠΑ είναι αρκετά 
συχνές5-7,11-13. Σπληνομεγαλία αναφέρεται στο 30% 
περίπου των περιπτώσεων ΚΠΑ, ενώ λεμφαδενο-
πάθεια στο 10-20% περίπου5,12,13. Οφείλονται στην 
ανάπτυξη είτε μη κακοήθων λεμφοκυτταρικών διηθή-
σεων, είτε κοκκιωμάτων. Σε ότι αφορά τις αυτοάνοσες 
κυτταροπενίες, εμφάνιση Ιδιοπαθούς Θρομβοπενικής 
Πορφύρας αναφέρεται στο 10-30% περίπου των 
περιπτώσεων ΚΠΑ. Σπανιότερη είναι η εμφάνιση 
Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας, Συνδρόμου Ev-
ans και Αυτοάνοσης Ουδετεροπενίας5,12,13. Σε ότι 
αφορά τις λοιπές αυτοάνοσες εκδηλώσεις, κατά την 
παρακολούθηση ασθενών με ΚΠΑ έχει αναφερθεί 
η εμφάνιση: α) Αυτοάνοσης Θυρεοειδίτιδας, β) Μη 
Eιδικής Aρθρίτιδας με κλινική εικόνα παρόμοια με 
αυτή της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας, γ) ΣΕΛ και δ) 
Δερματομυοσίτιδας-Πολυμυοσίτιδας5,12,13. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΚΠΑ έχει σπάνια 
συσχετιστεί και με την εμφάνιση: α) Ατοπικών (αλλερ-
γικών) εκδηλώσεων, β) Λοιμώξεων και εκφυλιστικών 
νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, γ) 

Ουρολοιμώξεων και δ) Ευκαιριακών λοιμώξεων5,12,13. 
Οι ασθενείς με ΚΠΑ εμφανίζουν σε αυξημένη 

συχνότητα νεοπλάσματα του γαστρεντερικού συστή-
ματος (κυρίως αδενοκαρκίνωμα του στομάχου) και 
λεμφώματα (ιδιαίτερα του εντέρου)5-7,11-13. Εκτιμάται 
ότι στους ασθενείς με ΚΠΑ, η συχνότητα εμφάνισης 
αδενοκαρκινώματος του στομάχου είναι περίπου 50 
φορές μεγαλύτερη και η συχνότητα εμφάνισης λεμ-
φωμάτων περίπου 30 φορές μεγαλύτερη από αυτή 
του γενικού πληθυσμού. Σε ότι αφορά το προσδόκιμο 
επιβίωσης των ασθενών με ΚΠΑ, από την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων δύο σχετικά πρόσφατα δημοσι-
ευμένων μεγάλων αναδρομικών μελετών, προέκυψε 
ότι οι ασθενείς με ΚΠΑ οι οποίοι εμφανίζουν μόνο 
λοιμώξεις, έχουν μεγαλύτερη συνολική επιβίωση συ-
γκριτικά με αυτούς οι οποίοι εμφανίζουν (και) κάποια 
από τις υπόλοιπες κλινικές εκδηλώσεις της ΚΠΑ16,17. 
Η στρατηγική της θεραπευτικής αντιμετώπισης των 
ασθενών με ΚΠΑ δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο 
στην αγωγή υποκατάστασης με ανοσοσφαιρίνη (χο-
ρηγούμενη ενδοφλέβια ή υποδόρια), αλλά να στο-
χεύει και: α) Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
λοιμώξεων και β) Στην συστηματική παρακολούθηση 
των ασθενών προκειμένου να διαγνωσθούν όσο πιο 
έγκαιρα γίνεται λεμφώματα και νεοπλάσματα του 
γαστρεντερικού5-7,11-13. 

Εκλεκτική Ανεπάρκεια της IgA ανοσοσφαιρίνης

Είναι η συχνότερη πρωτοπαθής ανοσοανεπάρ-
κεια, απαντώμενη σε συχνότητα 1/700 περίπου στον 
Ευρωπαϊκό πληθυσμό. χαρακτηρίζεται από πλήρη 
ή σχεδόν πλήρη έλλειψη της IgA στον ορό (σύνηθες 
κατώτερο όριο ανίχνευσης τα 7 mg/dl) και τις εκκρίσεις. 
Οι τιμές των υπολοίπων τάξεων των ανοσοσφαιρι-
νών στον ορό είναι φυσιολογικές ή και αυξημένες. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαπιστώνεται 
κληρονομική μεταβίβαση5-7,18,19. Και εδώ ο αιτιοπα-
θογενετικός μηχανισμός της νόσου δεν έχει πλήρως 
διευκρινιστεί, το τελικό όμως αποτέλεσμα είναι η 
αδυναμία διαφοροποίησης των Β-λεμφοκυττάρων 
σε πλασματοκύτταρα ικανά να παράγουν IgA. Στο 
70% περίπου των περιπτώσεων, οι ασθενείς με IgA 
ανεπάρκεια είναι ασυμπτωματικοί. Στις περιπτώσεις 
όπου συνυπάρχει και ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG 
(συνήθως της IgG2), εμφανίζονται κυρίως υποτροπι-
άζουσες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού οι 
οποίες οφείλονται συνήθως στον πνευμονιόκοκκο 
και στον αιμόφιλο5-7,18,19. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς 
ωφελούνται σημαντικά από την αγωγή υποκατά-
στασης με χορήγηση ανοσοσφαιρίνης (ενδοφλέβια 
ή υποδόρια). Συχνά, σε σημαντικό πρόβλημα για 
τους ασθενείς με IgA ανεπάρκεια είναι δυνατόν να 
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εξελιχθεί ένα χρόνιο διαρροϊκό σύνδρομο5-7,18,19. Πέραν 
των γνωστών λοιμωδών αιτίων, η χρόνια διάρροια 
στους συγκεκριμένους ασθενείς, έχει συσχετισθεί και 
με σύνδρομα δυσαπορρόφησης5-7,18,19. Ειδικότερα, 
αναφέρεται ότι στους ασθενείς με IgA ανεπάρκεια 
η συχνότητα εμφάνισης της Κοιλιοκάκης είναι 10 
φορές μεγαλύτερη, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη 
του γενικού πληθυσμού. Τέλος, στους ασθενείς με 
IgA ανεπάρκεια αναφέρεται αυξημένη συχνότητα 
εμφάνισης ατοπικών (αλλεργικών) εκδηλώσεων, 
αυτοανόσων νοσημάτων (όπως ΣΕΛ, Ρευματοειδής 
Αρθρίτιδα, Σύνδρομο Sjogren, Αυτοάνοση Θυρεοει-
δίτιδα) και κακοηθειών (κυρίως του πεπτικού)5-7,18,19. 

Εκλεκτική Ανεπάρκεια των Υποτάξεων της IgG

χαρακτηρίζεται από φυσιολογικές τιμές της IgG και 
των υπολοίπων τάξεων των ανοσοσφαιρινών στον ορό, 
αλλά από χαμηλές τιμές μιας ή περισσοτέρων από τις 
υποτάξεις της IgG (IgG2, IgG3 και IgG4), εξαιρουμένης 
της IgG1. Αυτό συμβαίνει διότι, από την στιγμή που 
η IgG1 αποτελεί το 65-70% της IgG ανοσοσφαιρίνης 
στον ορό, είναι πρακτικά αδύνατον η έλλειψή της να 
μη συνοδεύεται από υπογαμμασφαιριναιμία5-7. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων δεν διαπιστώνεται 
κληρονομική μεταβίβαση. Και σε αυτή την περίπτω-
ση η αιτιοπαθογένεια της νόσου δεν είναι πλήρως 
διευκρινισμένη. Φαίνεται όμως ότι σχετίζεται είτε με 
απαλείψεις στην περιοχή της ομάδας των γονιδίων της 
IgG, είτε με μεταλλάξεις στα επαγωγικά τους γονίδια20. 
Η συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου συνδρόμου 
δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς. Η ύπαρξη 
χαμηλών τιμών των υποτάξεων της IgG, εφόσον δεν 
συσχετίζεται με επεισόδια λοιμώξεων, δεν αποτελεί 
τεκμήριο διάγνωσης αντισωματικής ανεπάρκειας. Η 
ανεπάρκεια της IgG2, όταν συνοδεύεται από αδυναμία 
απάντησης έναντι πολυσακχαριδικών αντιγόνων, είναι η 
συνηθέστερα σχετιζόμενη με κλινική συμπτωματολογία, 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες ανεπάρκειες υποτάξεων 
της IgG5-7. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη ανεπάρκεια, 
συνοδεύεται από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του 
ανώτερου αναπνευστικού, οφειλόμενες συνήθως στον 
πνευμονιόκοκκο ή στον αιμόφιλο5-7. Αντιμετωπίζεται 
και αυτή με αγωγή υποκατάστασης με χορήγηση 
ανοσοσφαιρίνης (ενδοφλέβια ή υποδόρια).

Αντισωματική ανεπάρκεια με φυσιολογικές τιμές 
ανοσοσφαιρινών

Οι ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από το συγκεκρι-
μένο σύνδρομο, ενώ χαρακτηρίζονται από φυσιολο-
γικές τιμές όλων τάξεων των ανοσφαιρινών αλλά και 
των υποτάξεων της IgG ανοσοσφαιρίνης στον ορό, 

παρουσιάζουν αδυναμία αντισωματικής απάντησης 
έναντι πολυσακχαριδικών αντιγόνων5-7,21. Όπως είναι 
αναμενόμενο, η συγκεκριμένη ανεπάρκεια συνοδεύ-
εται από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ανώτερου 
συνήθως αναπνευστικού, οφειλόμενες κυρίως στον 
πνευμονιόκοκκο και στον αιμόφιλο5-7,21. Δεν έχει δια-
πιστωθεί κληρονομική μεταβίβαση, ούτε έχει πλήρως 
διευκρινιστεί η αιτιοπαθογένεια του συγκεκριμένου 
συνδρόμου. Ο προσδιορισμός του επιπολασμού του 
συγκεκριμένου συνδρόμου μπορεί να θεωρηθεί από 
πολύ δύσκολος, έως αδύνατος. Μέχρι σήμερα, δεν 
έχει διευκρινιστεί εάν η αγωγή υποκατάστασης με 
χορήγηση ανοσοσφαιρίνης (ενδοφλέβια ή υποδόρια), 
προσφέρει βοήθεια στους συγκεκριμένους ασθενείς 
αναφορικά με την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των 
υποτροπιαζουσών λοιμώξεων του αναπνευστικού. 

Η Κλινική Προσέγγιση της Έγκαιρης Διάγνωσης 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το ενδεχόμενο υποκεί-

μενης πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας αναδεικνύεται 
από την παρουσία συγκεκριμένων συμπτωμάτων και 
κλινικών σημείων. Προσπαθώντας να διευκολύνουν 
την διαγνωστική σκέψη των (μη ειδικών κυρίως) ιατρών 
αναφορικά με τα συγκεκριμένα νοσήματα, δύο διεθνείς 
οργανισμοί δημιούργησαν και δημοσίευσαν καταλόγους 
ενδεικτικών κλινικών σημείων (warning signs) πρωτο-
παθούς ανοσοανεπάρκειας. Συγκεκριμένα, το 2008 
η European Society for Immunodeficiencies (ESID) 
παρουσίασε έναν κατάλογο έξι κλινικών σημείων ενδει-
κτικών υποκείμενης πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας 
σε ενήλικες22. Συγκεκριμένα: 1) Εμφάνιση τεσσάρων ή 
περισσοτέρων επεισοδίων λοιμώξεων του ανώτερου 
ή κατώτερου αναπνευστικού κατά την διάρκεια ενός 
έτους, τα οποία αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά με χο-
ρήγηση αντιβιοτικών, 2) Εμφάνιση υποτροπιαζουσών 
λοιμώξεων ή λοιμώξεων οι οποίες αντιμετωπίζονται 
θεραπευτικά με παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτι-
κών, 3) Εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων επεισοδίων 
σοβαρών λοιμώξεων (οστεομυελίτιδας, μηνιγγίτιδας, 
κυτταρίτιδας), καθώς και σήψης, 4) Εμφάνιση δύο ή 
περισσότερων ακτινολογικά τεκμηριωμένων επεισο-
δίων πνευμονίας σε χρονικό διάστημα τριών ετών,  
5) Εμφάνιση λοιμώξεων από ασυνήθη παθογόνα ή 
με ασυνήθεις εντοπίσεις και 6) Ύπαρξη οικογενειακού 
ιστορικού πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών. Επίσης, 
το 2009 το Jeffrey Modell Foundation παρουσίασε 
έναν κατάλογο δέκα κλινικών σημείων ενδεικτικών 
υποκείμενης πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας σε 
ενήλικες23. Συγκεκριμένα: 1) Εμφάνιση δύο ή περισ-
σοτέρων επεισοδίων ωτίτιδας κατά την διάρκεια ενός 
έτους, 2) Εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων επεισοδίων 
ιγμορίτιδας κατά την διάρκεια ενός έτους, 3) Εμφά-
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νιση ενός ή περισσοτέρων επεισοδίων πνευμονίας 
κατά την διάρκεια ενός έτους, 4) Παρουσία χρόνιου 
διαρροϊκού συνδρόμου με συνοδό απώλεια βάρους, 
5) Εμφάνιση υποτροπιαζουσών ιογενών λοιμώξεων, 
6) Εμφάνιση λοιμώξεων για την αντιμετώπιση των 
οποίων απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτι-
κών, 7) Εμφάνιση υποτροπιαζόντων αποστημάτων 
δέρματος, μαλακών μορίων και εσωτερικών οργάνων, 
8) Εμφάνιση επίμονων και δύσκολα αντιμετωπιζό-
μενων λοιμώξεων του στόματος και του δέρματος,  
9) Εμφάνιση λοιμώξεων από άτυπα μυκοβακτηρίδια, 
10) Ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού πρωτοπαθών 
ανοσοανεπαρκειών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από τα προαναφερθέντα, σαφώς προκύπτει ότι η 

αρχική προσέγγιση της διάγνωσης πιθανής υποκεί-
μενης πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας θα πρέπει 
να είναι κλινική, ενώ η προσπάθεια τεκμηρίωσης της 
συγκεκριμένης διάγνωσης θα πρέπει να έπεται της 
προσπάθειας αποκλεισμού όλων των πιθανών κατά 
περίπτωση αιτίων δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας. 
Όπως είναι γνωστό, στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες 
διαγιγνώσκονται κατά την παιδική ηλικία. Μικρός 
αριθμός περιπτώσεων πρωτοπαθών ανοσοανεπαρ-
κειών διαγιγνώσκεται κατά την ενήλικο ζωή. Πρόκειται 
σχεδόν αποκλειστικά για πρωτοπαθείς αντισωματικές 
ανεπάρκειες, από τις οποίες το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρων παρουσιάζει η Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια 
(ΚΠΑ), κυρίως λόγω της κλινικής της ετερογένειας.
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αδυναμία του ανοσιακού συστήματος να επιτε-

λέσει τη λειτουργία του ορίζεται ως ανοσοανεπάρκεια 
και μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθής (συγγενής), είτε 
δευτεροπαθής (επίκτητη). Οι δευτεροπαθείς ανοσοα-
νεπάρκειες, ειδικά στους ενήλικες, συνιστούν σήμερα 
μια δυνητικά αυξανόμενη ομάδα νοσημάτων (AIDS, 
ασθενείς μετά χημειοθεραπεία ή μεταμόσχευση μυε-
λού των οστών, ή ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα 
σε θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες, κ.ά.), που 
θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψιν κατά τη 
διαφορική διάγνωση. Ωστόσο και οι πρωτοπαθείς 
ανοσοανεπάρκειες δεν είναι τόσο σπάνια νοσήματα, 
συχνά μάλιστα υπο-διαγιγνώσκονται, με αποτέλεσμα 
(λόγω εσφαλμένης ή καθυστερημένης διάγνωσης) 
να χαρακτηρίζονται από αυξημένη νοσηρότητα και 
θνητότητα. Η παρούσα ανασκόπηση θα εστιαστεί 
στη διαγνωστική προσέγγιση των συχνότερων πρω-
τοπαθών ανοσοανεπαρκειών, με έμφαση στην εργα-
στηριακή τους προσέγγιση. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) είναι 

συγγενή νοσήματα που οφείλονται σε βλάβες συ-
στατικών του ανοσιακού συστήματος. Τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες υπάρχει ένα συνεχώς αυξανόμενο 
ενδαφέρον για τα νοσήματα αυτά, γεγονός που οδή-
γησε τόσο στην ανάδειξη των γενετικών βλαβών που 
αιτιολογούν την πλειονότητα των ΠΑΑ, όσο και στην 
καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ανοσιακού 
συστήματος. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 
εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νοσημάτων (άνω των 
180), το χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι οι πά-

σχοντες παρουσιάζουν τόσο αυξημένη συχνότητα 
λοιμώξεων (κυρίως), όσο και αυξημένη συχνότητα 
αυτοάνοσων νοσημάτων και καρκίνου.1,2,3 Αξίζει να 
τονιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση των ασθενών με ΠΑΑ 
είναι ουσιώδης για την εφαρμογή της κατάλληλης κάθε 
φορά θεραπείας και την αποφυγή σοβαρών και μη 
αναστρέψιμων επιπλοκών.1 

Μία αδρή ταξινόμηση των ΠΑΑ, στηριζόμενη στο 
είδος των κυτταρικών πληθυσμών ή συστατικών του 
ανοσιακού συστήματος που ανεπαρκεί, παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 1. Για λόγους «οικονομίας» του κειμένου, 
η παρούσα ανασκόπηση θα εστιαστεί στη διαγνωστική 
προσέγγιση και εργαστηριακή διερεύνηση των πιο 
«κλασσικών» από τις ΠΑΑ και δεν θα ασχοληθεί με 

Πίνακας 1. Αδρή ταξινόμηση των πρωτοπαθών ανοσοανε-
παρκειών.

-  Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες  
(Β λεμφοκυττάρων) 

-  Πρωτοπαθείς κυτταρικές ή συνδυασμένες ανοσοανεπάρ-
κειες (ανεπάρκειες Τ, ΝΚ και Β λεμφοκυττάρων)

-  Ανεπάρκειες φαγοκυττάρων (αριθμού και ικανότητας 
φαγοκυττάρωσης των ουδετεροφίλων, ή και μονοκυττά-
ρων-μακροφάγων)

- Ανεπάρκειες συμπληρώματος

- Ανεπάρκειες συστατικών της φυσικής ανοσίας

- Νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας

-  Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ως εκδήλωση καλά 
χαρακτηρισμένων συνδρόμων

- Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα
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νοσήματα που τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί σε 
αυτές, όπως τα νοσήματα ανοσιακής δυσλειτουργίας 
ή τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. 

Γενικές Αρχές στη Διαγνωστική  
Προσέγγιση Ασθενών με Υποκείμενη  
Πρωτοπαθή Ανοσοανεπάρκεια

υπόνοια ΠΑΑ πρέπει να τίθεται πάντα σε ασθενείς 
που παρουσιάζουν υποτροπιάζουσες ή σοβαρές 
λοιμώξεις (ή και τα δύο), με αυξημένη διάρκεια και 
επιπλοκές, καθώς και λοιμώξεις που οφείλονται σε 
μη κοινά παθογόνα. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν 
επίσης συχνά κλινικές εκδηλώσεις μη σχετιζόμενες με 
λοιμώξεις, όπως ανεξήγητες βρογχεκτασίες, χρόνια 
διάρροια, αυτοάνοσες αιματολογικές επιπλοκές (όπως 
ανθεκτική αυτοάνοση θρομβοπενία ή αιμόλυση), κ.ά., 
που επίσης θα πρέπει να θέτουν την υπόνοια υπο-
κείμενης ανοσοανεπάρκειας (Πίνακας 2).1,2 Σοβαρή 
υπόνοια ΠΑΑ, ειδικά στην παιδική ηλικία, πρέπει να 
τίθεται για κάθε ασθενή που παρουσιάζει πάνω από 
δύο (2) “προειδοποιητικά σημεία” (“warning signs”) 
από αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2,4 

Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ΠΑΑ είναι 
λιγότερο συχνές από τις επίκτητες (ειδικά κατά την 
ενήλικο ζωή), η διαγνωστική προσέγγιση των ασθε- νών με υπόνοια ανοσοανεπάρκειας θα πρέπει αρχικά 

να εστιαστεί στη λήψη ενός λεπτομερούς ατομικού 
και οικογενειακού ιστορικού, στα πιθανά ευρήματα 
της κλινικής εξέτασης, καθώς και στην εκτέλεση των 
απαραίτητων εργαστηριακών και απεικονιστικών εξε-
τάσεων για τον αποκλεισμό δευτεροπαθών αιτιών της 
νόσου.1,3 Στον Πίνακα 4, παρουσιάζονται εν συντομία 
τα συχνότερα αίτια των επίκτητων ανοσοανεπαρκειών.

Η λήψη ενός λεπτομερούς οικογενειακού ιστορι-
κού σε αρρώστους με υπόνοια ΠΑΑ, θα μπορούσε να 
αποκαλύψει πρώιμους (ανεξήγητους ή μη) θανάτους 
σε άλλα μέλη της οικογένειας, ή την ύπαρξη γονέων 
που είναι συγγενείς εξ αίματος (άρα με αυξημένη πι-
θανότητα μετάδοσης νοσημάτων κληρονομούμενων 
με σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα). Παράλληλα, 
θα μπορούσε να θέσει, με σοβαρές ενδείξεις, την 
υπόνοια υποκείμενης ΠΑΑ, ειδικά για νοσήματα όπως 
η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (common variable 
immunodeficiency, CVID) και η εκλεκτική ανεπάρκεια 
IgA (selective IgA deficiency, sIgAD), που δεν εμ-
φανίζουν συγκεκριμένο μοντέλο κληρονομικότητας, 
αλλά τείνουν να εμφανίζονται σε οικογένειες, που 
χαρακτηριστικά παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα 
αυτοανοσίας.3,4,5,6 

Η κλινική εξέταση με τη σειρά της μπορεί να απο-
καλύψει στοιχεία που πιθανόν δεν είχαν αναδειχθεί 
από τη λήψη του ιστορικού ή να αναδείξει ευρήματα 

Πίνακας 3. Δέκα (10) προειδοποιητικά σημεία που θέτουν 
σοβαρά την υπόνοια υποκείμενης πρωτοπαθούς ανοσοανε-
πάρκειας (Jeffry Model Foundation*)

1.  Τέσσερα ή περισσότερα επεισόδια ωτίτιδας μέσα σε ένα 
χρόνο

2.  Πάνω 2 σοβαρά επεισόδια παραρρινοκολπίτιδας μέσα 
σε ένα χρόνο

3.  Δύο ή περισσότεροι μήνες αντιμικροβιακής αγωγής χωρίς 
αποτέλεσμα

4.  Δύο ή περισσότερα επεισόδια πνευμονίας μέσα σε ένα 
χρόνο

5.  Αδυναμία του βρέφους να πάρει βάρος ή να αναπτυχθεί 
φυσιολογικά

6.  υποτροπιάζοντα αποστήματα των εν τω βάθει ιστών του 
δέρματος ή συμπαγών οργάνων

7.  Εμμένουσες άφθες στην στοματική κοιλότητα ή μυκητιασικές 
λοιμώξεις του δέρματος, μετά την ηλικία του ενός έτους

8.  Ανάγκη λήψης ενδοφλέβιας αντιμικροβιακής αγωγής για 
την αντιμετώπιση λοίμωξης

9.  Δύο ή περισσότερα επεισόδια εν τω βάθει λοίμωξης (ή 
και σήψης)

10.  Οικογενειακό ιστορικό πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας
*http://www.info4pi.org/index.cfm?CFID=39764097&CFTOK
EN=58054859.

Πίνακας 2. Κλινικές ενδείξεις υποκείμενης πρωτοπαθούς 
ανοσοανεπάρκειας.

Α. Ενδείξεις σχετιζόμενες με λοιμώξεις
 - ασυνήθιστη συχνότητα
 - ασυνήθιστη σοβαρότητα
 - ασυνήθιστη διάρκεια
 - ασυνήθιστες επιπλοκές
 - ασυνήθιστα παθογόνα 
Β. Ενδείξεις μη σχετιζόμενες με λοιμώξεις
 - πρώιμη απώλεια οδοντοστοιχίας (παιδική ηλικία)
 - καθυστέρηση της ανάπτυξης (παιδική ηλικία)
 - αδυναμία ή καθυστέρηση στην επούλωση τραύματος
 - ανεξήγητες βρογχεκτασίες
 - χρόνια διάρροια ή δυσαπορρόφηση
 -  ανεξήγητη κοκκιωματώδης νόσος, ειδικά όταν συνοδεύε-

ται από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις
 -  αυτοανοσία, ειδικά όταν αφορά περισσότερα του ενός 

όργανα (π.χ. υποθυρεοειδισμός με αλωπεκία ή λεύκη) 
 -  αυτοάνοσες αιματολογικές εκδηλώσεις, συχνά ανθεκτι-

κές σε συμβατική θεραπεία (π.χ. ανθεκτική αυτοάνοση 
θρομβοπενία, ή αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, ή αυτοά-
νοση ουδετεροπενία)
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που θα συμβάλουν στη σωστή διάγνωση, όπως πι-
θανή ρήξη τυμπάνου (λόγω υποτροπιάζουσας μέσης 
ωτίτιδας), παρουσία ελκών ή αφθών στη στοματική 
κοιλότητα, δερματικών βλαβών (λοιμώδους ή μη αιτι-
ολογίας, όπως παρουσία λεύκης), παραμορφώσεων 
των αρθρώσεων (λόγω υποτροπιάζουσας σηπτικής 
αρθρίτιδας, που παρατηρείται σε αντισωματικές ανε-
πάρκειες), ηπατομεγαλίας, σπληνομεγαλίας ή λεμφα-
δενοπάθειας (που παρατηρούνται στη CVID), κλπ.1,3 

Επίσης, σημαντικές πληροφορίες παρέχουν και 
οι απεικονιστικές εξετάσεις. Για παράδειγμα, η 
απουσία του θύμου θα θέσει με σοβαρές ενδείξεις 
την υπόνοια σοβαρής συνδυασμένης ανοσοανεπάρ-
κειας (severe combined immunodeficiency, SCID) ή 
συνδρόμου Di-George (στην τελευταία περίπτωση 
σε συνδυασμό με συγγενείς ανωμαλίες των μεγάλων 
αγγείων), η ανεύρεση σκελετικών ανωμαλιών θα θέσει 
την υπόνοια ανεπάρκειας απαμινάσης της αδενοσίνης 
(adenosine deaminase deficiency, ADA deficiency), 
ή η παρουσία πνευματοκηλών στους πνεύμονες, του 
hyper-IgE συνδρόμου.2,4 

Η διάγνωση του τύπου της υποκείμενης ΠΑΑ 
βασίζεται σε σειρά αλληλοδιάδοχων εργαστηριακών 

εξετάσεων και επιβεβαιώνεται τελικά με την μοριακή 
τυποποίηση της παθογενετικής βλάβης.2,4,7 Το είδος 
των εργαστηριακών εξετάσεων και η διαγνωστική 
προσέγγιση που πρέπει να ακολουθείται ανάλογα 
με το είδος της υποκείμενης ΠΑΑ, παρουσιάζεται με 
λεπτομέρεια στη συνέχεια. 

Εκτίμηση Ασθενούς με Πιθανή Πρωτοπαθή 
Αντισωματική Ανεπάρκεια
Πότε την υποπτευόμαστε

Οι πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες δια-
κρίνονται σε αυτές που χαρακτηρίζονται από αγαμμα-
σφαιριναιμία (κυρίως η φυλοσύνδετη αγαμμασφαιρι-
ναιμία, αλλά και οι αγαμμασφαιριναιμίες που κληρο-
νομούνται με σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα) 
και σε αυτές που εμφανίζουν υπογαμμασφαιριναιμία 
(κυρίως CVID και IgAD). Λιγότερο συχνά αίτια που 
αιτιολογούν αγαμμασφαιριναιμία είναι το σύνδρομο 
Good (αγαμμασφαιριναιμία με θύμωμα) και το φυ-
λοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο (χ-linked 
lymphoproliferative syndrome, XLP).1,8

Οι πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες απο-
τελούν τη συχνότερη μορφή πρωτοπαθούς ανο-
σοανεπάρκειας στον άνθρωπο, μια και περίπου οι 
μισοί ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες 
έχουν κάποια τύπο αντισωματικής ανεπάρκειας (με 
συχνότερη την CVID και την IgAD). Επιπρόσθετα, 
περίπου στο ήμισυ των περιπτώσεων εκδηλώνονται 
μετά την εφηβεία, καθιστώντας σαφές το γεγονός 
ότι οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (και ειδικά οι 
αντισωματικές) ΔΕΝ αποτελούν νοσήματα μόνο της 
παιδικής ηλικίας.9 

Η πλειονότητα των ασθενών με πρωτοπαθείς αντι-
σωματικές ανεπάρκειες παρουσιάζουν κατά κανόνα 
υποτροπιάζουσες μικροβιακές λοιμώξεις του ανα-
πνευστικού (Πίνακας 5). Τα πιο συχνά παθογόνα που 
απομονώνονται σε καλλιέργειες είναι τα Streptococcus 
pneumonia και Haemophilus influenzae, και ακο-
λουθούν είδη από σταφυλόκοκκο και ψευδομονάδα. 
Διάρροια παρουσιάζει περίπου το 25% των ασθενών 
και συχνά οφείλεται σε λοίμωξη από Giardia lamblia. 
Ωστόσο και λοιμώξεις από ιούς (όπως rotavirus και 
enterovirus) ή λοιμώξεις από είδη Campylobacter, 
Salmonella, ή Shigella δεν είναι σπάνιες.2,3,8,10 

Ένα σημαντικό πσοστό των ασθενών (25-40%) 
παρουσιάζουν αυτοάνοσες εκδηλώσεις, κυρίως ανθε-
κτική ή υποτροπιάζουσα αυτοάνοση θρομβοπενία ή 
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Είναι μάλιστα αξιοση-
μείωτο ότι λόγω της ευρείας χρήσης των αντιβιοτικών 
τα τελευταία χρόνια, για αρκετούς ασθενείς με πρω-
τοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες, οι αυτοάνοσες 

Πίνακας 4. Συχνότερα αίτια επίκτητων (δευτεροπαθών) ανο-
σοανεπαρκειών

• Ασιτία, κακή διατροφή

• HIV (human immunodeficiency virus)

• Κακοήθειες (λεμφώματα, λευχαιμίες, πολλαπλούν 
μυέλωμα)

• Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

• Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
- Rituximab (επηρεάζει τα Β λεμφοκύτταρα)
-  Infliximab, etanercept, adalimumab, anakinra, κλπ 

(επηρεάζουν την κυτταρική ανοσία)

• Φάρμακα που προκαλούν υπογαμμασφαιριναιμία
-  Ορισμένα αντιεπιληπτικά (π.χ. βαλπροϊκό οξύ, καρ-

βαμαζεπίμη, διφενυλδαντοΐνη)

• Απώλεια πρωτεϊνών (ειδικά εάν παρατηρούνται χαμη-
λές συγκεντρώσεις στον ορό IgG ανοσοσφαιρινών και 
φυσιολογικές IgM και IgA)
- Νεφρωσικό σύνδρομο
- Εντεροπάθειες με απώλεια πρωτεϊνών
- Εκτεταμένα εγκαύματα

• Μεταβολικά νοσήματα
-  Σακχαρώδης διαβήτης, σοβαρή ηπατική νόσος, 

ουραιμία
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εκδηλώσεις αποτελούν το πρωτεύον σύμπτωμα με 
το οποίο προσέρχονται στο νοσοκομείο.1,2,3 Τέλος, 
ορισμένοι ασθενείς (10-15% των πασχόντων από 
CVID) εκδηλώνουν κοκκιωματώδη νόσο, η οποία 
χαρακτηρίζεται από δυσμενή πρόγνωση, ειδικά μά-
λιστα όταν συνδυάζεται με προσβολή του διάμεσου 
ιστού των πνευμόνων (δημιουργώντας συχνά διαφο-
ροδιαγνωστικά προβλήματα με τη σαρκοείδωση).2,4 

Την φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (X-linked 
agammaglobulinemia, XLA), που είναι η πρώτη ΠΑΑ 
που περιγράφηκε από τον Bruton το 1952, θα πρέπει 
να υποπτευόμαστε σε όλα τα αγόρια της βρεφικής ή 
πρώιμης παιδικής ηλικίας που εκδηλώνουν υποτροπι-
άζοντα επεισόδια ωτίτιδας, ή ακόμη και ένα επεισόδιο 
πνευμονίας, ακόμη και με αρνητικό οικογενειακό 
ιστορικό της νόσου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, 
όπως για όλα τα φυλοσύνδετα νοσήματα ή τα νοσή-
ματα που κληρονομούνται με σωματικό επικρατούντα 
χαρακτήρα, περίπου το 25-30% των περιπτώσεων 
οφείλονται σε μεταλλάξεις στους γαμέτες και συνεπώς 
το οικογενειακό ιστορικό για τη νόσο είναι αρνητικό.8,9 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ασθενείς με σύνδρο-
μο αταξίας-τηλαγγειεκτασίας μπορεί να παρουσιάζουν, 
ως πρώτη εκδήλωση της νόσου, υποτροπιάζουσες 
λοιμώξεις του αναπνευστικού και IgA ανεπάρκεια, 
αρκετά πριν την έναρξη της νευρολογικής τους ση-
μειολογίας.11 Παράλληλα, η συνύπαρξη μικροβιακών 
λοιμώξεων του αναπνευστικού με ευκαιριακές λοιμώ-
ξεις, π.χ. από άτυπα μυκοβακτηρίδια, θέτει πάντα την 

υποψία κυτταρικού τύπου ανοσοανεπάρκειας, που 
μπορεί να επηρεάζει και την παραγωγή αντισωμά-
των (όπως Hyper-IgM σύνδρομα λόγω μεταλλάξεων 
του CD40L/CD154 ή του ΝΕΜΟ/IKK-g).12,13 Tέλος, 
εκλεκτικές ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώ-
ματος ή ανεπάρκειες των φαγοκυττάρων μπορεί να 
παρουσιάζουν την ίδια κλινική συμπτωματολογία με 
τις αντισωματικές ανεπάρκειες, γεγονός που πρέπει 
να λαμβάνεται πάντα υπόψιν κατά την εργαστηριακή 
διερεύνηση των ασθενών (Πίνακας 6). 

Εργαστηριακή διερεύνηση

Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος ασθενούς με 
υποψία πρωτοπαθούς αντισωματικής ανεπάρκειας 
περιλαμβάνει τον ποσοτικό προσδιορισμό των 
ανοσοσφαιρινών (IgG, IgM, IgA και IgE). Τα απο-
τελέσματα θα πρέπει να συγκρίνονται πάντα με τιμές 
αναφοράς για την ηλικία του ασθενούς. Ωστόσο, τιμές 
IgG (ή και του συνόλου των ανοσοσφαιρινών του 
ορού) μικρότερες από 300 mg/dl, θέτουν σοβαρά την 
υπόνοια πρωτοπαθούς αντισωματικής ανεπάρκειας, 
ειδικά όταν από το ιστορικό και την κλινική εξέταση 
έχουν αποκλειστεί δευτεροπαθή αίτια της υπογαμ-
μασφαιριναιμίας. 

Ο προσδιορισμός των υποτάξεων των IgG 
ανοσοσφαιρινών είναι ιδιαίτερα χρήσιμος σε περι-
πτώσεις IgA ή και IgM ανεπάρκειας, όπου η εύρεση 
φυσιολογικών τιμών ολικής ΙgG (που το μεγαλύτερο 

Πίνακας 5. Αίτια και εντόπιση λοιμώξεων από παθογόνους μικροοργανισμούς και συχνότητα εμφάνισης αυτοανοσίας και καρ-
κίνου, ανάλογα με τον τύπο της πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας.

Ανεπάρκειες Β 
κυττάρων (παραγωγής 
αντισωμάτων)

Ανεπάρκειες Τ κυττάρων
(κυτταρικής ανοσίας)

Ανεπάρκειες 
φαγοκυττάρων

Ανεπάρκειες 
συμπληρώματος

Κύρια εντόπιση 
λοιμώξεων

Αναπνευστικό σύστημα, 
ΓΕΣ, αρθρώσεις, ΚΝΣ

Σήψη, πνεύμονες, ΓΕΣ, 
δέρμα

Λεμφαδένες, δέρμα, 
ήπαρ, πνεύμονες, οστά, 
ουροποιητικό, ΓΕΣ

Συστηματικές λοιμώξεις
Κεντρικό νευρικό 
σύστημα

Συχνότερα 
παθογόνα

Πυογόνα μικρόβια 
(Haemophilus 
influenzae, streptococci, 
staphylococci),
Εντεροϊοί (echo, polio), 
Mycoplasma,  
Παράσιτα (Giardia 
lamblia)

Ιοί (CMV, αδενοϊοί, 
ερπητοϊοί),  
Μύκητες (Candida, 
Aspergillus), 
Pneumocystis carinii, 
Mικρόβια (πυογόνα και 
Salmonella typhi),  
Παράσιτα 
(cryptosporidium species)

Μικρόβια (catalase 
positive - Staphylococus 
aureus, Serratia 
marcescens, Klebsiella, 
E.coli, Salmonella, 
Proteus),  
Μύκητες (Candida, 
Aspergillus), Nocardia 
species

Πυογόνα μικρόβια 
(Haemophilus 
influenzae, 
streptococci, 
staphylococci)
Neisseria meningitides

Αυτοάνοσες 
εκδηλώσεις

Σχετικά συχνές Σχετικά σπάνιες Όχι Συχνές

Καρκίνος Σχετικά αυξημένος 
κίνδυνος λεμφωμάτων και 
καρκίνου στομάχου

Αυξημένος κίνδυνος 
λεμφωμάτων, λευχαιμιών, 
καρκίνου

Όχι Όχι

Επεξηγήσεις. ΓΕΣ: γαστρεντερικό σύστημα, ΚΝΣ: κεντρικό νευρικό σύστημα, CMV: κυτταρομεγαλοϊός
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ποσοστό της αντιστοιχεί στην ΙgG1) δεν μπορεί να 
αποκλείσει την παρουσία ανεπάρκειας μιας ή περισ-
σοτέρων υποτάξεών της.1,2,8 

H μέτρηση ειδικών αντισωματικών απαντήσε-
ων μετά εμβολιασμό, π.χ. έναντι πνευμονιοκόκκου 
(μέτρηση αντισωμάτων προ και 3-4 εβδομάδες μετά 
από εμβολιασμό, όπου φυσιολογικά αναμένεται τουλά-
χιστον τετραπλασιασμός του τίτλου) μπορεί επίσης να 
αποκαλύψει την ύπαρξη αντισωματικής ανεπάρκειας, 
ειδικά επί οριακά χαμηλών ή ακόμη και φυσιολογικών 
επιπέδων ανοσοσφαιρινών (ειδική ανεπάρκεια αντι-
σωμάτων, specific antibody deficiency - SAD).2,14,15 

Σημαντικές πληροφορίες μας δίνει και η ανοσο-
φαινοτυπική μελέτη του περιφερικού αίματος ή 
και του μυελού των οστών, ειδικά σε περιπτώσεις 
αγαμμασφαιριναιμίας (όπου αναμένεται πολύ χαμηλός 
ή και μη ανιχνεύσιμος αριθμός Β λεμφοκυττάρων). 
Τελευταία, η μελέτη των υποπληθυσμών των Β λεμ-
φοκυττάρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τον περαιτέρω 
χαρακτηρισμό ασθενών με CVID, μια και ασθενείς 
με χαμηλό ποσοστό μνημονικών Β λεμφοκυττάρων 

εμφανίζουν συχνότερα χρόνια αναπνευστική νόσο 
και χειρότερη πρόγνωση.1,8

Τέλος, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι ειδικές απεικονι-
στικές εξετάσεις, ειδικά σε ασθενείς με CVID, για την 
ανάδειξη σπληνομεγαλίας ή λεμφαδενοπάθειας, ενώ 
απαραίτη κρίνεται και η αξονική τομογραφία θώρα-
κα υψηλής ευκρίνειας για την ανάδειξη αρχόμενων 
βρογχεκτασιών.3,16 

Εκτίμηση Ασθενούς με Πιθανή  
Πρωτοπαθή Κυτταρική ή Συνδυασμένη 
Ανοσοανεπάρκεια
Πότε την υποπτευόμαστε

Ασθενείς με σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρ-
κεια (severe combined immunodeficiency, SCID) ή άλ-
λες διαταραχές της λειτουργίας των Τ λεμφοκυττάρων, 
κατά κανόνα εκδηλώνονται πολύ πρώιμα, με καθυστέ-
ρηση της ανάπτυξης και υποτροπιάζουσες ευκαιριακές 
λοιμώξεις από μη κοινά παθογόνα, όπως Candida 

Πίνακας 6. Διαφορική διάγνωση των συχνότερων αντισωματικών ανεπαρκειών στη βάση των εργαστηριακών ευρημάτων.
Πρωτοπαθείς διαταραχές των Β λεμφοκυττάρων

CVID ↓ IgG, ↓ IgA, ↓ ή φ.τ. IgM, συνήθως φυσιολογικός αριθμός Β λεμφοκυττάρων στο 
περιφερικό αίμα

sIgAD ↓ IgA, φ.τ. IgG & IgM, φυσιολογικός αριθμός Β λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα

χLA ↓↓ IgG, IgA, IgM, μη ανιχνεύσιμος ή πολύ χαμηλός αριθμός Β λεμφοκυττάρων στο 
αίμα (<2%)

SAD φ.τ. IgG, IgA, IgM, φυσιολογικός αριθμός Β λεμφοκυττάρων, ελατωμμένη αντισωματική 
απάντηση σε εμβόλια

Σύνδρομο Good Αγαμμασφαιριναιμία με θύμωμα: ↓ IgG, ↓ IgA, ↓ ή φ.τ. IgM, χαμηλός αριθμός Β λεμ-
φοκυττάρων στο αίμα, θύμωμα σε απεικονιστικό έλεγχο μεσαυλίου

Συνδυασμένες διαταραχές κυτταρικής και χυμικής ανοσίας

Hyper-IgM σύνδρομα ↓ ΙgG & IgA, φ.τ. ή ↑ IgM, φυσιολογικός αριθμός Β κυττάρων στο περιφερικό αίμα

Εκτοδερμική δυσπλασία  
με ανοσοανεπάρκεια 

ποικίλες (συνήθως) ↓ τιμές ανοσοσφαιρινών, φυσιολογικός αριθμός Β κυττάρων στο 
περιφερικό αίμα, μεταλλάξεις NEMO/IkBα

XLP ↓ ΙgG & IgΑ, ↓ ή φ.τ. ή ↑ IgM, φυσιολογικός αριθμός Β κυττάρων στο περιφερικό αίμα

Σύνδρομο αταξίας-τηλαγγειεκτασίας ↓ IgΑ, που μπορεί και να προηγούνται της νευρολογικής σημειολογίας

Άλλες νοσολογικές οντότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν στη διαφορική διάγνωση

Φαρμακευτικά αίτια (π.χ. αντι-επιληπτικά φάρμακα, βιολογικοί παράγοντες, ως anti-CD20, κλπ), κυστική ίνωση, ανεπάρκειες 
συμπληρώματος, αιματολογικές κακοήθειες (πολλαπλούν μυέλωμα, λεμφώματα, CLL, MDS), σύνδρομο WHIM 

Επεξηγήσεις: φ.τ.: φυσιολογικές τιμές, CLL: chronic lymphocytic leukemia (χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία), CVID: common variable im-
munodeficiency (κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια), MDS: myelodysplastic syndrome (μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο), SAD: selective antibody 
deficiency (εκλεκτική αντισωματική ανεπάρκεια), sIgAD: selective IgA deficiency (εκλεκτική ανεπάρκεια IgA), WHIM: warts, hypogammaglobu-
linemia, immunodeficiency and myelokathexis (σύνδρομο χαρακτηριζόμενο από κονδυλώματα, ανοσοανεπάρκεια, υπογαμμασφαιριναιμία και 
ουδετεροπενία), XLA: X-linked agammaglobulinemia (φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία), XLP: χ-linked lymphoproliferative syndrome (φυλο-
σύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο)
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albicans (αφθώδη στοματίτιδα), Pneumocystis jiroveci, 
ή κυτταρομεγαλοϊό (CMV) (Πίνακας 5). Αρκετά συχνά 
επίσης οι ασθενείς εκδηλώνουν χρόνια διάρροια, 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις με εντόπιση σε διαφο-
ρετικά συστήματα (αναπνευστικό, ουροποιητικό, ή 
γαστρεντερικό), ή εμμένουσες λοιμώξεις παρά τη 
χορήγηση σχετικά επαρκούς αντιμικροβιακής αγω-
γής. Σε ορισμένα από τα νοσήματα αυτά, όπως τα 
σύνδρομα Omenn και Wiskott-Aldrich, είναι δυνατόν 
να παρατηρηθούν δερματικά εξανθήματα, ενώ άλλες 
κυτταρικές ή συνδυασμένες ΠΑΑ είναι δυνατόν να 
παρουσιάσουν ποικίλη κλινική συμπτωματολογία, 
όπως παρατίθεται συνοπτικά στο Πίνακα 7. Αξίζει 
να τονιστεί ότι για ορισμένα από τα νοσήματα αυτά, 
όπως το SCID, η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστι-
κής σημασίας για την πρόγνωση των ασθενών.1,2,3,8 

Οι ανεπάρκειες των ΝΚ λεμφοκυττάρων είναι σχε-
τικά σπάνιες και εκδηλώνονται με υποτροπιάζουσες 
λοιμώξεις από ερπητοϊούς. Ένα άλλο νόσημα με 
ανεπάρκεια των ΝΚ και Τ κυτταροτοξικών λεμφο-
κυττάρων είναι το φυλοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό 
σύνδρομο (XLP), στο οποίο οι ασθενείς είναι συνήθως 
ασυμπτωματικοί και εκδηλώνουν βαρειά λοίμωξη από 
EBV, ενίοτε και θανατηφόρο αν δεν αντιμετωπιστεί 
άμεσα. Όπως έχει τονιστεί και παραπάνω, το 30% 
των ασθενών με XLP παρουσιάζει σοβαρή υπογαμ-
μασφαιριναιμία, χωρίς καμία άλλη συμπτωματολογία 
(Πίνακες 6 και 7).2,3,8 

Εργαστηριακή διερεύνηση

H απλή γενική αίματος σε συνδυασμό με ανο-
σοφαινότυπο για την ανάδειξη των λεμφοκυτταρι-

κών υποπληθυσμών, μπορούν να συμβάλουν στην 
πρώιμη διάγνωση και να κατευθύνουν την περαιτέρω 
τυποποίηση ασθενών με υποκείμενη κυτταρική ανο-
σοανεπάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό η ανάδειξη σοβαρής 
λεμφοπενίας σε ένα βρέφος (<3.000/μL), αποτελεί 
απόλυτη ένδειξη για παραιτέρω ανοσολογικό έλεγχο. 
Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι ασθενείς 
με σύνδρομο Omenn μπορεί να έχουν φυσιολογικές 
τιμές λεμφοκυττάρων, λόγω έκπτυξης Τ κυτταρικών 
πληθυσμών (κλώνων).17 Για το λόγο αυτό, και λόγω 
του κινδύνου ανάπτυξης GVHD (graft vs host disease, 
νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή) θα πρέπει να 
αποφεύγεται η μετάγγιση μη ακτινοβολημένου αίμα-
τος σε κάθε ασθενή με υπόνοια κυτταρικού τύπου 
ανοσοανεπάρκειας.8

Όπως αναφέρθηκε και άνω, η ανοσοφαινοτυπική 
μελέτη του περιφερικού αίματος, πέραν της διαγνωστι-
κής της αξίας, μπορεί να κατευθύνει συχνά με ασφάλεια 
τη γενετική ανάλυση και μοριακή τυποποίηση της 
νόσου (Πίνακας 8).1,8 Σημαντικές επίσης πληροφορίες 
παρέχουν in vitro λειτουργικές δοκιμασίες (π.χ. της 
ικανότητας πολλαπλασιασμού των Τ λεμφοκυττάρων 
και παραγωγής κυτταροκινών, μετά από διέγερσή 
τους με μιτογόνα).8 Επί κλινικών ενδείξεων, εξαιρετικά 
χρήσιμη είναι η ανίχνευση των μικροελλείψεων 22q11 
(με FISH), η οποία παρατηρείται στην πλειονότητα 
ασθενών με σύνδρομο DiGeorge, καθώς και ο ενζυ-
μικός προσδιορισμός ΑDA και ΡΝΡ (purine nucleoside 
phosphorylase, νουκλεοσιδική φωσφορυλάση) για την 
διάγνωση των αντίστοιχων ανεπαρκειών (Πίνακας 
8). Η ενδοκυττάρια ανίχνευση της πρωτεΐνης WASP 
(Wiskott-Aldrich syndrome protein), είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη για την έγκαιρη διάγνωση συνδρόμου Wiskott-

Πίνακας 7. Κλινικές εκδηλώσεις των πιο συχνών κυτταρικών ή συνδυασμένων πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών.
SCID Καθυστέρηση της ανάπτυξης, αφθώδης στοματίτιδα, χρόνια διάρροια, ιογενείς ή 

μυκητιασικές λοιμώξεις, υποτροπιάζουσες ή σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις, 
Ανεπάρκεια CD40L ή CD40 (Hyper-
IgM σύνδρομα)

υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού, ευκαιριακές λοιμώξεις, ↓ ΙgG & IgΑ, ↓ ή 
φ.τ. ή ↑ IgM, φυσιολογικός αριθμός Β κυττάρων στο περιφερικό αίμα

Σύνδρομο Wiskott-Aldrich Αιμορραγική διάθεση, έκζεμα, διάρροιες, υποτροπιάζουσα μέση ωτίτιδα, θρομβοπε-
νία με μικρού μεγέθους αιμοπετάλια

Σύνδρομο DiGeorge υποπαραθυρεοειδισμός, καρδιακές δυσπλασίες, δυσμορφίες, ποικίλες διαταραχές 
των Τ και Β λεμφοκυττάρων 

Εκτοδερμική δυσπλασία με ανοσοανε-
πάρκεια (μεταλλάξεις NEMO/IkBα)

υποτροπιάζουσες μικροβιακές ή λοιμώξεις από μυκοβακτήρια, με ή χωρίς ευρήματα 
από δέρμα, νύχια και μαλλιά. Ποικίλες (συνήθως) ↓ τιμές ανοσοσφαιρινών, φυσιολο-
γικός αριθμός Β κυττάρων στο περιφερικό αίμα, 

χLP υπογαμμασφαιριναιμία, εμμένουσα ή θανατηφόρος EBV λοίμωξη
Xρόνια βλεννοδερματική καντιντίαση υποτροπιάζουσες μυκητιασικές λοιμώξεις από Candida species (οισοφάγου και 

δέρματος)
Επεξηγήσεις: φ.τ.: φυσιολογικές τιμές, SCID: severe combined immunodeficiency (σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια), XLP: χ-linked 
lymphoproliferative syndrome (φυλοσύνδετο λεμφοϋπερπλαστικό σύνδρομο)
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Aldrich και την περαιτέρω μοριακή του διερεύνηση.3,8,18 
Τέλος, ο ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός των Τ 
λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών σε συνδυασμό με τη 
ποσοτικοποίηση, με μοριακές τεχνικές, των παρθένων 
Τ λεμφοκυττάρων (T-cell receptor excision circles, 
TRECs) αποτελούν χρήσιμα εργαλεία τόσο για την 
έγκαιρη διάγνωση μορφών SCID, όσο και για την εκτί-
μηση της αποκατάστασης του ανοσιακού συστήματος 
μετά θεραπευτική μεταμόσχευση μυελού των οστών. 
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι η ποσοτικοποίηση των 
TRECs, μετά λήψη αίματος σε κάρτες Guthrie, εφαρ-
μόζεται πρόσφατα ευρέως στις ΗΠΑ για την πρώιμη 
διάγνωση SCID σε νεογνά, στα πλαίσια του Προγράμ-
ματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (παράλληλα με 
την πρώιμη διάγνωση συγγενούς υποθυρεοειδισμού, 
φαινυλκετονουρίας, ή έλλειψης G6PD).19 

Η μελέτη των ανεπαρκειών των ΝΚ λεμφοκυττά-
ρων περιλαμβάνει την ποσοτική τους εκτίμηση με 
κυτταρομετρία ροής, καθώς και τη μελέτη της κυτ-
ταροτοξικότητάς τους με in vitro δοκιμασίες.8 Τέλος, 
η μελέτη με κυτταρομετρία ροής της ενδοκυττάριας 
έκφρασης των πρωτεϊνών SAP (SLAM-associated 
protein) και XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis), 
θα κατευθύνει τη μοριακή ανάλυση για την ακριβή 
τυποποίηση ασθενών με XLP (υπότυποι XLP1 και 
XLP2, αντίστοιχα).20,21

Εκτίμηση Ασθενούς με Πιθανή Πρωτοπαθή 
Ανεπάρκεια των φαγοκυττάρων 
Πότε την υποπτευόμαστε

Οι ασθενείς παρουσιάζουν υποτροπιάζουσες μι-
κροβιακές ή μυκητιασικές λοιμώξεις δέρματος, λεμ-
φαδένων, πνεύμονα, ήπατος, και οστών (Πίνακας 
5).1 Στο πλαίσιο αυτό, είναι αξιοσημείωτο ότι κάθε 
παιδί με απόστημα ήπατος θα πρέπει να θεωρείται 

ότι πάσχει από πρωτοπαθή ανεπάρκεια των φαγο-
κυττάρων (και μάλιστα από χρόνια κοκκιωματώδη 
νόσο) μέχρι απόδειξης του εναντίου. Από την άλλη, 
ασθενείς με κυκλική ουδετεροπενία παρουσιάζουν 
εμπύρετες λοιμώξεις και στοματικά έλκη σε μεσοδι-
αστήματα των 18-21 ημερών, που συνδυάζονται με 
ουδετεροπενία. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε πάντα 
στο νου μας ότι η ουδετεροπενία, που συνιστά τη 
συχνότερη διαταραχή των φαγοκυττάρων, είναι κατά 
κανόνα δευτεροπαθής, οφειλόμενη σε φάρμακα ή σε 
αυτοάνοσους μηχανισμούς.1,2,8 

Επιπρόσθετα, νεογνά με LAD (leukocyte adhesion 
deficiency, ανεπάρκεια προσκόλλησης των λευκοκυτ-
τάρων) παρουσιάζουν καθυστέρηση της φυσιολογικής 
απόπτωσης του ομφάλιου λώρου και εκσεσημασμένη 
λευκοκυττάρωση στο περιφερικό αίμα (με συνοδό 
ουδετεροπενία στους ιστούς, λόγω αδυναμίας των 
ουδετερόφιλων να μετακινηθούν σε αυτούς όταν προ-
σβάλλονται από παθογόνα). Ωστόσο, οι ανεπάρκειες 
LAD είναι σπάνια νοσήματα και τα περισσότερα νεογνά 
με καθυστέρηση της απόπτωσης του ομφάλιου λώρου 
(πέραν του μήνα), είναι κατά κανόνα υγιή.8,22 

Τέλος, ασθενείς με hyper-IgE σύνδρομο παρου-
σιάζουν υποτροπιάζοντα δερματικά αποστήματα και 
πνευμονίες (συχνότερα από Staphylococcus aureus, 
Serratia marcescens, Burkholderia cepacia, και είδη 
Nocardia και Aspergillus) με δημιουργία σπηλαίων, 
ενώ εκδηλώνουν ακόμη και επιπρόσθετη σημειολογία 
πέραν του ανοσιακού συστήματος, όπως σκολίωση, 
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων, ή καθυστερημένη 
απόπτωση της πρώιμης οδοντοφυΐας.8,23 

Εργαστηριακή διερεύνηση

Η διαφορική διάγνωση των πιο συχνών ανεπαρκει-
ών των φαγοκυττάρων, στη βάση των εργαστηριακών 

Πίνακας 8. Ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα και υπεύθυνες γενετικές βλάβες σε ασθενείς με SCID (σοβαρή συνδυασμένη ανοσο-
ανεπάρκεια).
Ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα Διαταραχή Γενετική βλάβη
Τ- Β+ ΝΚ- Δράση κυτταροκινών IL-2Rγ (φυλοσύνδετο SCID), JAK3
Τ- Β- ΝΚ+ Επιδιόρθωση DNA RAG1, RAG2, Artemis, ligase 4, Cernunnos
Τ+ Β- ΝΚ+ (Ommen) Επιδιόρθωση DNA RAG1, RAG2
Τ- Β- ΝΚ- Μεταβολισμού ADA, AK2 
Τ- Β+/- ΝΚ-/+ Mεταβολισμού ΡΝΡ 
T- B+ NK+ Δράση κυτταροκινών IL-7Rα
CD8+ CD4- B+ NK+ Θετική επιλογή, μετάδοση σήματος MHC-II, p56lck
CD8- CD4+ B+ NK+ Μετάδοση σήματος ΖΑΡ70

Επεξηγήσεις. ADA (adenoside deaminase, απαμινάση αδενοσίνης), ΑΚ2 (adenylate kinase 2, αδενυλική κινάση 2), JAK3 (Janus kinase 3, κινάση 
“ιανός” 3), IL-2Rγ (IL-2 receptor chain γ, γ άλυσος του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 2), IL-7Rα (IL-7 receptor chain α, α άλυσος του υποδοχέα 
της ιντερλευκίνης 7), ΡΝΡ (purine nucleoside phosphorylase, νουκλεοσιδική φωσφορυλάση), RAG (recombination-activating gene, γονίδιο 
ανασυνδυασμού-ενεργοποίησης), ZAP70 (zeta-chain associated protein kinase 70 kD, ζ άλυσος της πρωτεϊνικής κινάσης 70 kD).
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τους ευρημάτων, παρουσιάζεται συνοπτικά στον 
Πίνακα 9. Η αρχική εργαστηριακή προσέγγιση του 
ασθενούς περιλαμβάνει, όπως στο σύνολο σχεδόν 
των περιπτώσεων ΠΑΑ, τη γενική αίματος με προσ-
διορισμό του απόλυτου αριθμού των ουδετερόφιλων.1 

Σε ασθενείς με υπόνοια κυκλικής ουδετεροπενίας 
συνιστάται έλεγχος του απόλυτου αριθμού των ουδε-
τερόφιλων 2-3 φορές την εβδομάδα και για διάστημα 
4-6 εβδομάδων.8,24 Η διάγνωση της σοβαρής συγγε-
νούς ουδετεροπενίας (σύνδρομο Kostmann) βασίζεται 
στην ανεύρεση εμμένουσας σοβαρής ουδετεροπενίας 
(<500/μL), σε συνδυασμό με διαταραχή της ωρίμανσης 
των ουδετερόφιλων στο μυελό των οστών.8,24

Η κυτταρομετρία ροής μας βοηθά στην έγκαιρη 
διάγνωση LAD (Πίνακας 9) και κατευθύνει ανάλογα τη 
μοριακή ανάλυση.2,8 Το hyper-IgE σύνδρομο μπορεί 
να κληρονομείται με σωματικό επικρατούντα ή υπολει-
πόμενο χαρακτήρα, οπότε ανάλογα με τον τύπο της 
κληρονομικότητας διενεργείται και η μοριακή ανάλυση 
και ακριβής τυποποίηση της νόσου (ανίχνευση μεταλ-
λάξεων στα γονίδια STAT3 ή DOCK8, αντίστοιχα).25 

Ασθενείς με χρόνια κοκκιωματώδη νόσο παρουσιά-
ζουν μειωμένη ικανότητα αναπνευστικής έκρηξης των 

ουδετεροφίλων, που τα τελευταία χρόνια γίνεται με ευ-
αίσθητες κυτταρομετρικές τεχνικές (dihydrorhodamine 
123 [DHR]).1,3

Εκτίμηση Ασθενούς με Πιθανή  
Πρωτοπαθή Ανεπάρκεια Πρωτεϊνών  
του Συμπληρώματος
Πότε την υποπτευόμαστε

Η κλινική εικόνα των ασθενών με ανεπάρκειες 
συμπληρώματος προσομοιάζει συχνά αυτήν των 
αντισωματικών ανεπαρκειών, ειδικά σε ασθενείς με 
ανεπάρκεια C2 και C3 (Πίνακας 5). Ωστόσο ασθενείς 
με ανεπάρκειες πρωτεϊνών της κλασσικής οδού πα-
ρουσιάζουν συχνά επιπρόσθετη συμπτωματολογία, 
όπως αυτοάνοσες εκδηλώσεις ως επί συνδρόμου 
προσομοιάζοντος με συστηματικό ερυθηματώδη 
λύκο, όπως συμβαίνει στις ανεπάρκειες των C1, C2 
ή C4. Από την άλλη, ασθενείς με ανεπάρκεια μιας εκ 
των C5-C9 πρωτεϊνών παρουσιάζουν αυξημένη ευαι-
σθησία σε λοιμώξεις από μηνιγγιτιδόκοκκο (Neisseria 
species), κατά την εφηβεία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή. 

Πίνακας 9. Διαφορική διάγνωση των συχνότερων πρωτοπαθών ανεπαρκειών των φαγοκυττάρων στη βάση των εργαστηριακών 
τους ευρημάτων.

Α. Εργαστηριακή διερεύνηση ανεπαρκειών φαγοκυττάρων
Απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων και μορφολογική τους εκτίμηση: όλα τα είδη ουδετεροπενίας και σύνδρομο Chediak-Higashi
Αναπνευστική έκρηξη (ΝΒΤ test, κυτταρομετρία ροής): χρόνια κοκκιωματώδης νόσος, σπάνια ΜΡΟ ανεπάρκεια
Έκφραση CD18 (και CD11a/b/c) ή CD15 με κυτταρομετρία ροής: LAD1 & LAD2 (αντίστοιχα)
Αντι-ουδετεροφιλικά αντισώματα: αυτοάνοση ουδετεροενία
Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία: σύνδρομα ουδετεροπενίας (μελέτη ωρίμανσης, αποκλεισμός διήθησης)

Β. Βασικά εργαστηριακά ευρήματα ανά νόσημα 
χρόνια κοκκιωματώδης νόσος: Διαταραχή της αναπνευστικής έκρηξης φαγοκυττάρων (ΝΒΤ test, ή κυτταρομετρία ροής)
Ανεπάρκειες προσκόλλησης λευκοκυττάρων (LAD, leukocyte adhesion deficiency)
LAD1: χαμηλή ή απουσία έκφρασης CD11/CD18, εμμένουσα λευκοκυττάρωση
LAD2: απουσία έκφρασης CD15 (Sialyl-Lewis X) 
LAD3: μόνο μοριακή ανάλυση (Rap1)
Σύνδρομο Chediak-Higashi: εκτίμηση επιχρίσματος με παρουσία γιγάντιων εγκλείστων (λυσοσωμάτια) στα ουδετερόφιλα 
Σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία (σύνδρομο Kostmann): εμμένουσα ουδετεροπενία, αδυναμία ωρίμανσης κοκκιοκυττάρων 
στο μυελό των οστών
Φυλοσύνδετη ουδετεροπενία: χαμηλή (ή μη) έκφραση WASP (κυτταρομετρία ροής), μεταλλάξεις WASP σε μοριακό έλεγχο
Κυκλική ουδετεροπενία: διαλείπουσα ουδετεροπενία, απαιτεί επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
ΜΡΟ ανεπάρκεια: παθολογική ενζυμική δοκιμασία ΜΡΟ
Ηyper-IgE σύνδρομο: IgE level >2,000 IU/mL, ↓↓ TH17 λεμφοκύτταρα στο περιφερικό αίμα
Άλλες παθολογικές καταστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν στη διαφορική διάγνωση
Φαρμακευτική ουδετεροπενία, αυτοάνοση ουδετεροπενία, υπερσπληνισμός, χρόνια βλεννοδερματική καντιτίαση, φυλοσύνδετη 
αγαμμασφαιριναιμία, Hyper-IgM σύνδρομα, σύνδρομο Schwachman-Bodian-Diamond, σύνδρομο WHIM
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Ανεπάρκειες της προπερδίνης, ή των παραγόντων B ή 
D, παρουσιάζουν επίσης υποτροπιάζουσες λοιμώξεις 
από κοινά μικρόβια, αλλά και από Neisseria. 

Ωστόσο, η ανεπάρκεια ορισμένων πρωτεϊνών του 
συμπληρώματος μπορεί να οδηγήσει σε νοσολογία μη 
σχετιζόμενη άμεσα με λοιμώξεις. Για παράδειγμα, η 
ανεπάρκεια των παραγόντων Η, Ι και MCP (membrane 
cofactor protein, CD46) οδηγεί σε ανεξέλεγκτη ενερ-
γοποίηση της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος 
και αιτιολογεί την εμφάνιση άτυπου (χωρίς διάρροια) 
ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου.26 

Τέλος, η ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστε-
ράσης (C1 esterase inhibitor, CINH) αιτιολογεί τους 
συχνότερους τύπους κληρονομικού αγγειοοιδήματος 
(Ι και ΙΙ), νοσολογικής οντότητας που χαρακτηρίζεται 
από υποτροπιάζοντα επεισόδια υποδόριου ή υπο-
βλεννογόνιου οιδήματος δυνητικά επικίνδυνων για 
τη ζωή (ειδικά όταν εντοπίζονται στο λάρυγγα και τα 
κοιλιακά σπλάχνα).1,27 

Εργαστηριακή διερεύνηση

Οι ανεπάρκειες του συμπληρώματος διαγιγνώσκο-
νται σχετικά εύκολα με τη μελέτη αρχικά της κλασσι-
κής ή και της εναλλακτικής οδού και στη συνέχεια με 
τον ποσοτικό προσδιορισμό των πρωτεϊνών του. Η 
διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με κληρονομικό 
αγγειοοίδημα θα εστιαστεί αρχικά στον προσδιορισμό 
στον ορό των επιπέδων των C3, C4 και C1NH. Επί 
παρουσίας της νόσου στην κλασική της μορφή (τύποι 
Ι και ΙΙ), που οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου 
SERPING1, παρατηρούνται χαμηλά επίπεδα C1NH 
(αντιγονικά και λειτουργικά στο 85% των περιπτώσεων 
και μόνο λειτουργικά στο 15%), αλλά και C4 (λόγω 
αυξημένης κατανάλωσής του). Ακολούθως η ανάλυση 
του SERPING1 θα αναδείξει τη γενετική βλάβη που 
αιτιολογεί τη νόσο.7,27 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ΠΑΑ δεν είναι τόσο σπάνια νοσήματα, αλλά 

ούτε και νοσήματα μόνο της παιδικής ηλικίας, όπως 
εσφαλμένα θεωρούνταν μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να 
μπαίνουν πάντα στη διαφορική διάγνωση ασθενών 
με υποτροπιάζουσες ή σοβαρές λοιμώξεις (ή και τα 
δύο), λαμβάνοντας υπόψιν ότι η μη έγκαιρη διάγνωσή 
τους έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβαρών 
και μη αναστρέψιμων επιπλοκών, οδηγώντας σε 
αξιοσημείωτη αύξηση της νοσηρότητας και θνητότη-
τας. Στο πλαίσιο αυτό η διενέργεια των κατάλληλων 
εργαστηριακών εξετάσεων, σε συνδυασμό με τα 
ευρήματα της κλινικής εξέτασης και του ιστορικού 

των ασθενών (ατομικού και οικογενειακού), είναι 
πρωταρχικής σημασίας για την έγκαιρη διάγνωση και 
ακριβή τυποποίηση της υποκείμενης νόσου. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρώτη περιγραφή ασθενών με θαλασσαιμία 

έγινε από τον Thomas Cooley το 1925 και αφορούσε 
σε παιδιατρικούς ασθενείς με κοινά κλινικά χαρακτη-
ριστικά (αναιμία, προσωπείο και οστικές αλλοιώσεις) 
και κοινή καταγωγή από τη Μεσόγειο Θάλασσα1. Ο 
όρος «θαλασσαιμία», ωστόσο, αποδόθηκε στο νόση-
μα λίγα χρόνια αργότερα από τον George Whipple2. 

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν μελετήθηκε ο 
τρόπος κληρονομικότητας της νόσου και έγινε σαφής 
η διάκριση μεταξύ των φορέων και των πασχόντων. 
Ωστόσο, το 1955 ο Philip Sturgeon περιέγραψε ένα 
μικρό αριθμό ασθενών με κλινικά χαρακτηριστικά 
πολύ ήπια για χαρακτηρίσουν μείζονα νόσο, αλλά και 
αρκετά σοβαρά για να αποδοθούν σε φορεία. Για την 
περιγραφή της κλινικής αυτής οντότητας πρότεινε τον 
όρο «ενδιάμεση θαλασσαιμία»3.

Ορισμός 
Η ενδιάμεση θαλασσαιμία ή ενδιάμεση μεσογειακή 

αναιμία (ΕΜΑ) είναι ένας κλινικός όρος, που καθορίζει 
οποιαδήποτε μορφή μεσογειακής αναιμίας (ΜΑ) ενδι-
άμεσης βαρύτητας. Ο όρος περικλείει ένα εξαιρετικά 
ευρύ κλινικό φάσμα, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στην 
ασυμπτωματική φορεία και τη μεταγγισιο-εξαρτώμενη 
μείζονα ΜΑ2. Η σημαντική κλινική ετερογένεια της ΕΜΑ 
είναι αποτέλεσμα ετερογένειας των σχετιζόμενων με 
τη νόσο μεταλλάξεων, αλλά και παρουσίας ποικιλίας 
επιπρόσθετων ρυθμιστικών παραγόντων. 

Λόγω της αλληλεπίδρασης πολλαπλών γενετικών 
παραγόντων στην εκδήλωση του κλινικού φαινοτύπου, 
η διάγνωση της ΕΜΑ παραμένει, βασικά, κλινική - με 

κύριο στοιχείο της διάγνωσης τη μη εξάρτηση των 
ασθενών από μεταγγίσεις4. 

Μοριακή Βάση της Νόσου
Η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη στον άνθρωπο εμφα-

νίζεται με τη μορφή τετραμερών, τα οποία αποτελού-
νται από δύο ζεύγη πολυπεπτιδικών αλυσίδων - κατά 
το πλείστον, από δύο αλυσίδες α και δύο αλυσίδες β. 
Η έκφραση των α και β γονιδίων σχετίζεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε ο λόγος των α προς τις β αλυσίδες να είναι 
ίσος με 1. Στα μεσογειακά σύνδρομα οι υπεύθυνες 
μεταλλάξεις οδηγούν σε διαταραχή της σύνθεσης των 
αιμοσφαιρινικών αλυσίδων, με ακόλουθη διαταραχή 
της προαναφερθείσας ισορροπίας. Ανάλογα με το ποια 
αλυσίδα υπολείπεται, καθορίζεται και ο τύπος της ΜΑ 
σε α- ή β-. Το μέγεθος της καταστολής λειτουργίας 
των αλυσίδων ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, είναι 
ο κύριος καθοριστής του κλινικού φαινοτύπου και έχει 
γονοτυπική βάση. 

Οποιοσδήποτε γενετικός παράγοντας περιορίζει 
την ανισότητα του λόγου των α/β αλυσίδων οδηγεί 
στην εκδήλωση ηπιότερης κλινικής εικόνας – οδηγεί, 
δηλαδή, μία ομόζυγη β-ΜΑ σε κλινικό φαινότυπο 
ΕΜΑ. Αντίθετα, παράγοντες οι οποίοι επιδεινώνουν 
την ανισορροπία μπορούν να μετατρέψουν μία συ-
νήθως ασυμπτωματική κατάσταση ετεροζυγωτίας 
σε κλινικά σημαντική ΕΜΑ. Έτσι, όσον αφορά στη 
μοριακή βάση της νόσου, οι περισσότεροι ασθενείς 
με ΕΜΑ είναι ομοζυγώτες ή διπλοί ετεροζυγώτες 
μεταλλάξεων του β-γονιδίου με παρουσία κάποιου 
από τους ακόλουθους παράγοντες5-10:

• Παρουσία, κατά το ελάχιστον, μίας ήπιας ή «σιω-
πηλής» μετάλλαξης του β-γονιδίου. Η συγκληρο-
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νόμηση μίας τέτοιας μετάλλαξης συνεπάγεται ήπια 
ελάττωση του ρυθμού σύνθεσης των β-αλυσίδων 
και οδηγεί κλινικά σε μία ήπια, μη εξαρτώμενη από 
μεταγγίσεις μεσογειακή αναιμία.

• Συγκληρονόμηση β-ΜΑ με α-ΜΑ. Στις περιπτώσεις 
αυτές η καταστολή της παραγωγής των α-αλυσίδων 
οδηγεί σε περιορισμό της ανισότητας μεταξύ των 
α- και β- αλυσίδων και, επομένως, σε ήπιο κλινικό 
φαινότυπο.

• Συγκληρονόμηση ετεροζυγωτίας β-ΜΑ και δβ-ΜΑ 
ή άλλων παραγόντων που σχετίζονται με αυξημένη 
παραγωγή γ-αλυσίδων. Παραδείγματα τέτοιων 
περιπτώσεων είναι η κληρονομική παραμονή της 
εμβρυικής αιμοσφαιρίνης F (HPFH) και η παρουσία 
του πολυμορφισμού XmnI. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι παραγόμενες γ-αλυσίδες συνδεόμενες με τις 
ελεύθερες α-αλυσίδες περιορίζουν την περίσσεια 
των τελευταίων. 

• Συγκληρονόμηση ετεροζυγωτίας β-θαλασσαιμίας 
και δομικών παραλλαγών της β-αλυσίδας. Παρά-
δειγμα της περίπτωσης αυτής αποτελεί η διπλή 
ετεροζυγωτία β-ΜΑ και αιμοσφαιρινοπάθειας E.
Πολύ πιο σπάνια, η εμφάνιση ΕΜΑ είναι αποτέ-

λεσμα βλάβης σε ένα μόνον από τα δύο β-γονίδια. Η 
εκδήλωση ΕΜΑ σε ασθενείς που φέρουν μετάλλαξη 
μόνο στο ένα β-γονίδιο μπορεί να σχετίζεται με έναν 
από τους ακόλουθους μηχανισμούς11-15:

• Συγκληρονόμηση ετεροζυγωτίας β-ΜΑ και τριπλα-
σιασμένου ή τετραπλασιασμένου α-γονιδίου. Σε 
ετεροζυγώτες β-ΜΑ η συνύπαρξη τριπλασιασμέ-
νου ή τετραπλασιασμένου α-γονιδίου οδηγεί σε 
επίταση της περίσσειας των α-αλυσίδων που ήδη 
υπάρχει, επιβάρυνση της αιματολογικής εικόνας 
και κλινικές εκδηλώσεις συμβατές με ενδιάμεση 
μεσογειακή αναιμία.

• Κληρονόμηση μορφών β-ΜΑ που μεταδίδονται με 
τον κυρίαρχο σωματικό χαρακτήρα. 

• Παρουσία μεταλλάξεων που οδηγούν σε ασταθείς 
β-αλυσίδες. Στις περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να 
υπάρχει κλινικά εμφανής νόσος ακόμη και σε 
ετερόζυγη μορφή, με εικόνα μη μεταγγισιοεξαρ-
τώμενης ΕΜΑ. 
Εκτός από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις εν-

διάμεσης β-μεσογειακής αναιμίας, ανάλογη εικόνα μη 
μεταγγισιοεξαρτώμενης αναιμίας παρατηρείται και σε 
περιπτώσεις α-μεσογειακής αναιμίας ως αποτέλεσμα 
μη έκφρασης των τριών από τα τέσσερα 4 α-γονίδια 
που ελέγχουν τη σύνθεση των α-αλυσίδων. Ο κλινι-
κός φαινότυπος εξαρτάται από το συνδυασμό των 
μεταλλάξεων στα υπεύθυνα α-γονίδια, που μπορεί 
να οδηγεί σε είτε σε πλήρη ή μερική απώλεια παρα-
γωγής α-αλυσίδας από τα αντίστοιχα γονίδια (αιμο-

σφαιρινοπάθεια Η) είτε σε παραγωγή μεταλλαγμένης 
ασταθούς αλυσίδας16-19.

Παθοφυσιολογία των Κλινικών  
Εκδηλώσεων

Είναι πλέον σαφές ότι 3 είναι οι κύριοι παράγο-
ντες οι οποίοι ευθύνονται για τις κλινικές εκδηλώσεις 
της ΕΜΑ: η μη αποδοτική ερυθροποίηση, η χρόνια 
αιμόλυση και η υπερφόρτωση με σίδηρο20-22. 

Ο βαθμός της μη αποδοτικής ερυθροποίησης 
αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη της αναιμίας, ενώ η περιφερική αιμόλυση 
των ώριμων ερυθροκυττάρων επιδρά δευτερευόντως. 
Η πρώιμη καταστροφή των ερυθρών στο μυελό οδηγεί 
σε αναιμία, η οποία είναι άλλοτε άλλου βαθμού, όχι 
όμως βαριά – αν και μπορεί να επιδεινωθεί σε ειδικές 
καταστάσεις, όπως είναι οι λοιμώξεις, το σωματικό 
στρες, η εγκυμοσύνη και οι χειρουργικές επεμβάσεις. 
Αποτέλεσμα της μη αποδοτικής αιμοποίησης είναι 
η υπερπλασία του μυελού των οστών και η εμφά-
νιση εξωμυελικών θέσεων αιμοποίησης. Η μυελική 
υπερπλασία οδηγεί σε χαρακτηριστικές σκελετικές 
ανωμαλίες του κρανίου και του προσώπου, καθώς 
και σε εμφάνιση οστεοπόρωσης και παθολογικών 
καταγμάτων. Όσον αφορά στις εξωμυελικές θέσεις 
αιμοποίησης, σχεδόν οποιοδήποτε μέρος του σώματος 
μπορεί να αποτελέσει εστία - με τις παρασπονδυλικές 
εστίες να παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
λόγω της συχνότητας και της κλινικής σημασίας σε 
περιπτώσεις πίεσης του νωτιαίου μυελού. 

Η περιφερική αιμόλυση είναι αποτέλεσμα της 
ανισορροπίας μεταξύ των α- και β-αλυσίδων, αφού 
τα ασταθή α-τετραμερή δεν οδηγούν τα ερυθρά σε 
πρόωρη καταστροφή μόνον μέσα στο μυελό αλλά και 
στην περιφέρεια. Παρά το ότι η περιφερική αιμόλυση 
δεν επηρεάζει σημαντικά το βαθμό της αναιμίας, 
ωστόσο, έχει συσχετιστεί με σοβαρές επιπλοκές της 
νόσου όπως είναι η πνευμονική υπέρταση και η εκδή-
λωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων23,24. Αναφέρεται 
ότι τα κατεστραμμένα ερυθρά που προκύπτουν από 
τη διαδικασία της αιμόλυσης, η παρουσία ενεργο-
ποίησης αιμοπεταλίων, ενδοθηλιακών κυττάρων και 
μονοκυττάρων και η συνυπάρχουσα δυσλειτουργία 
του μηχανισμού της πήξης, δημιουργούν, τελικά, μία 
κατάσταση υπερπηκτικότητας, ιδιαίτερα σε ασθενείς 
με ΕΜΑ που έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή23-26. 

Σε αντίθεση με τη μείζονα β-ΜΑ στην οποία η 
υπερφόρτωση με σίδηρο είναι βασικό επακόλουθο 
των μεταγγίσεων, στην ΕΜΑ η αιμοσιδήρωση είναι, 
κυρίως, αποτέλεσμα αυξημένης εντερικής απορρόφη-
σης σιδήρου27,28. Στους πολυμεταγγιζόμενους θαλασ-
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σαιμικούς ασθενείς ο σίδηρος συσσωρεύεται αρχικά 
στα δικτυοενδοθηλιακά κύτταρα και ακολούθως στα 
παρεγχυματικά κύτταρα. Η εναπόθεση σιδήρου στα 
δικτυοενδοθηλιακά μακροφάγα οδηγεί σε αυξημένη 
σύνθεση φερριτίνης και απελευθέρωσή της στην 
κυκλοφορία. Στην ΕΜΑ, αντίθετα, ο συνδυασμός μη 
αποδοτικής ερυθροποίησης και χρόνιας αναιμίας/
υποξίας οδηγεί σε καταστολή της εψιδίνης, σε αύξη-
ση της εντερικής απορρόφησης του σιδήρου και σε 
αυξημένη απελευθέρωση ανακυκλούμενου σιδήρου 
από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Αυτό συνεπάγεται 
ελάττωση του σιδήρου των μακροφάγων, σχετικά χα-
μηλά επίπεδα φερριτίνης και επιλεκτική αιμοσιδήρωση 
των παρεγχυματικών κυττάρων. Έτσι, οι ασθενείς 
με ΕΜΑ συγκρινόμενοι με μεταγγισοεξαρτώμενους 
θαλασσαιμικούς ασθενείς με παρόμοια επίπεδα φερ-
ριτίνης παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερη υπερφόρ-
τωση με σίδηρο στο ήπαρ. Αντίστροφα, σπανιότατα 
εμφανίζουν υπερφόρτωση σιδήρου στην καρδιά. Οι 
ασθενείς, λοιπόν, με ΕΜΑ μπορεί να παρουσιάσουν 
ποικίλες επιπλοκές ως αποτέλεσμα αιμοσιδήρωσης, 
έστω και αν αυτή επιτελείται με βραδύτερο ρυθμό σε 
σχέση με αυτόν που παρατηρείται στους μεταγγισιο-
εξαρτώμενου ασθενείς. Οι επιπλοκές αυτές αφορούν 
κυρίως στους ενδοκρινείς αδένες (υποθυρεοειδισμό, 
υποπαραθυρεοειδισμό, σακχαρώδη διαβήτη, υπογο-
ναδισμό κλπ) και το ήπαρ (σταδιακή ίνωση και κίρ-
ρωση)29. Η εμφάνιση των επιπλοκών αυτών αυξάνει 
σε συχνότητα με την πρόοδο της ηλικίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ΕΜΑ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών 

φαινοτύπων ως αποτέλεσμα γονοτυπικής ποικιλίας. 
Ταυτόχρονα, ο κλινικός φαινότυπος μπορεί να επη-
ρεαστεί από επιπρόσθετους γενετικούς παράγοντες, 
ανεξάρτητους από τις μεταλλάξεις που σχετίζονται με 
την παραγωγή των σφαιρινικών αλυσίδων. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι πολυμορφισμοί που αφορούν στον 
οστικό μεταβολισμό, το μεταβολισμό του σιδήρου 
αλλά και με το μεταβολισμό της χολερυθρίνης30. Λόγω, 
λοιπόν, της αλληλεπίδρασης πολλαπλών γενετικών 
παραγόντων στην εκδήλωση του κλινικού φαινοτύπου, 
η διάγνωση της ΕΜΑ παραμένει, βασικά, κλινική - με 
κύριο κλινικό διαγνωστικό στοιχείο τη μη εξάρτηση 
του ασθενούς από μεταγγίσεις. 

Ως αποτέλεσμα της φαινοτυπικής ετερογένει-
ας, ποικίλλει και η ηλικία διάγνωσης της νόσου. 
Σε ασθενείς με ήπια εικόνα η διάγνωση μπορεί να 
καθυστερήσει αρκετά, αφού η νόσος παραμένει ασυ-
μπτωματική κατά την παιδική ηλικία ή συνοδεύεται 
μόνον από ήπια αναιμία. Αντίθετα, σε ασθενείς με 

σοβαρό φαινότυπο η διάγνωση τίθεται συνήθως πριν 
τη σχολική ηλικία. Παρά το ότι οι ασθενείς επιβιώνουν 
χωρίς την εφαρμογή τακτικών μεταγγίσεων, παρου-
σιάζουν σκελετικές διαταραχές και καθυστέρηση της 
σωματικής αύξησης. Για τον ακριβή καθορισμό της 
βαρύτητας του κλινικού φαινοτύπου πολλοί μελετητές 
χρησιμοποιούν κλινικοεργαστηριακά κριτήρια, όπως 
είναι η ηλικία διάγνωσης, ο βαθμός της αναιμίας, ο 
επηρεασμός της σωματικής αύξησης, η μυελική υπερ-
πλασία, η σπληνομεγαλία και οι ανάγκες του ασθενούς 
σε μεταγγίσεις. Η υιοθέτηση μιας κοινής ταξινόμησης 
θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για τη δημιουργία συγκε-
κριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς μέχρι 
στιγμής η αντιμετώπιση των ασθενών εξατομικεύεται, 
με κίνδυνο συχνά την υπερ- ή υποθεραπεία, ανάλογα 
με τις συνήθεις κατά τόπους πρακτικές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το προσδόκιμο ζωής των ασθενών με μεσογειακή 

αναιμία έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία 
30 χρόνια, επιτρέποντας την εκδήλωση νοσολογικών 
οντοτήτων που στο παρελθόν είχαν υποτιμηθεί. Οι 
ασθενείς με μείζονα μεσογειακή αναιμία (ΜΜ) έχουν 
αυξημένο κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισόδια 
(ΘΕΕ), λόγω υπερπηκτικότητας, και ο κίνδυνος αυ-
τός φαίνεται να είναι ακόμα υψηλότερος σε ασθενείς 
που δεν υποβάλλονται σε τακτικές μεταγγίσεις (Non 
Transfusion Dependent Thalassemia) (NTDT). Όπως 
έχει ήδη αναφερθεί οι τρεις βασικοί παράγοντες που 
καθορίζουν την παθοφυσιολογία της ενδιάμεσης 
μεσογειακής αναιμίας (ΕΜ) είναι η μη αποδοτική 
ερυθροποίηση, η χρόνια αναιμία / αιμόλυση και η 
υπερφόρτωση με σίδηρο κυρίως λόγω της αυξημένης 
εντερικής απορρόφησης1. 

Θα αναλύσουμε την παθοφυσιολογία και την επι-
δημιολογία της υπερπηκτικότητας στην ΕΜ καθώς και 
διαγνωστικές μεθόδους και θεραπευτικές /προληπτικές 
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση / πρόληψη των 
ΘΕΕ σε ασθενείς με ΕΜ.

Παθοφυσιολογία
Η παθοφυσιολογία της υπερπηκτικότητας σε ασθε-

νείς με μεσογειακή αναιμία είναι πολυπαραγοντική και 
όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια έχουν ενοχοποιηθεί 
παράγοντες όπως α)τα αιμοπετάλια β)τα «θαλασσαιμι-
κά» ερυθροκύτταρα γ) διαταραχές στο μηχανισμό της 
πήξης δ) η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου καθώς και δεν 
μπορεί να αγνοηθεί η σχετική συμβολή παραγόντων 
όπως το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και του σιδήρου. 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι ασθενείς με μεσογει-
ακή αναιμία έχουν χρονίως ενεργοποιημένα αιμοπετά-
λια, και αυξημένη συσσώρευση αιμοπεταλίων. όπως 
αυτό επιβεβαιώθηκε από την αυξημένη έκφραση του 
CD62Ρ (Ρ-σελεκτίνη), και του CD63, δεικτών της in 
vivo ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων2. Τα αιμοπε-
τάλια στη ΜΜ έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής, ιδίως 
σε σπληνεκτομηθέντες ασθενείς, λόγω της αυξημένης 
κατανάλωσης, αλλά και η ίδια η σπληνεκτομή οδηγεί 
επίσης σε υψηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων3.

Έχει επίσης δειχθεί ότι οι σπληνεκτομηθέντες 
ασθενείς με ΜΜ και οι μη σπληνεκτομηθέντες ασθε-
νείς με ΕΜ έχουν σε σχέση με τους μάρτυρες 4 έως 
10 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση μεταβολιτών 
όπως η προστακυκλίνη (PGI2) και η θρομβοξάνη 
Α2 (ΤχΑ2) (δύο δεικτών σημαντικών στην προα-
γωγή της πρωτογενούς αιμόστασης). Ωστόσο, κατά 
τη μέτρηση αυτών των μεταβολιτών δεν βρέθηκε 
σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών με ΜΜ και 
των ασθενών με ΕΜ4. Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι, 
όπως θα δούμε και στη συνέχεια η συχνότητα ΘΕΕ σε 
ΕΜ ασθενείς είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με τους 
ΜΜ γίνεται κατανοητό ότι ο ρόλος των ΑΜΠ και της 
πρωτογενούς αιμόστασης είναι μάλλον δευτερεύων 
στην υπερπηκτικότητα της ΕΜ. 

Αντίθετα αυτό που φαίνεται να παίζει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο είναι η παθολογία των ερυθρών. 
Με βάσει το ευρέως αποδεκτό σήμερα «κυτταρικό 
μοντέλο της πήξης» η διαδικασία της πήξης ξεκινάει 
σε προπηκτικές επιφάνειες και ως τέτοιες μπορούν 
να χρησιμεύσουν τα αιμοπετάλια, τα μικροκυστίδια 
με ποικίλη κυτταρική προέλευση (ενδοθήλιο, λευκά) 
καθώς και τμήματα μεμβρανών που για κάποιο λόγο 
εκφράζουν αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια.
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Η οξείδωση των υπομονάδων της σφαιρίνης στα 
«θαλασσαιμικά ερυθροκύτταρα» οδηγεί στο σχη-
ματισμό των hemichromes, τα οποία καθιζάνουν, 
υποκινώντας την διάσπαση της αίμης και την απε-
λευθέρωση του τοξικού σιδήρου (του μη δεσμευμένου 
με την τρανσφερρίνη)5. Ο ελεύθερος σίδηρος με τη 
σειρά του καταλύει το σχηματισμό δραστικών ελεύ-
θερων ριζών οξυγόνου, οδηγώντας στην οξείδωση 
των πρωτεϊνών της μεμβράνης (band33, αγκυρίνης 
και σπεκτρίνης) και στην έκθεση των αρνητικά φορ-
τισμένων φωσφολιπιδίων της μεμβράνης, κυρίως 
της φωσφατιδυλοσερίνης μέσω ενός μηχανισμού 
flip-flop. Έτσι, το ερυθρό καθίσταται άκαμπτο και 
παραμορφώνεται, με αποτέλεσμα την πρόωρη απο-
μάκρυνσή του από την κυκλοφορία, αλλά ταυτόχρονα 
λειτουργεί και ως ένα υπόστρωμα που προάγει τη 
δημιουργία θρομβίνης6. Όπως αποδεικνύεται από 
μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει την αννεξίνης V, 
μία πρωτεΐνη με υψηλή συγγένεια και ειδικότητα για τα 
αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια, στην επιφάνεια 
των ερυθρών των ασθενών με ΕΜ ανιχνεύεται η φω-
σφατιδυλοσερίνη, η οποία χρησιμεύει ως επιφάνεια, 
όπου ενεργοποιούνται οι παράγοντες πήξης V και 
χ και επάγουν το σχηματισμό θρομβίνης7. Επίσης 
έχει φανεί ότι οι σπληνεκτομηθέντες ασθενείς έχουν 
μεγαλύτερο αριθμό αρνητικά φορτισμένων ερυθρών 
και αυξημένο δυναμικό γένεσης θρομβίνης8,9. Αυτό το 
οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι όλες αυτές 
οι διαταραχές μπορούν να εξομαλυνθούν μετά από 
τη μετάγγιση φρέσκων συμπυκνωμένων ερυθρών10. 
Τέλος, ασθενείς με ΕΜ βρέθηκαν να έχουν υψηλότερα 
επίπεδα προπηκτικών μικροκυστιδίων (που προέρ-
χονται από ερυθρά, λευκοκύτταρα και ενδοθηλιακά 
κύτταρα) σε σύγκριση με τους μάρτυρες11. Σε μελέτη 
της υπερπηκτικότητας στην ΕΜ όταν χρησιμοποιήθηκε 
η θρομβοελαστογραφία, μία σφαιρική μέθοδος εκτί-
μησης της αιμόστασης, στην οποία χρησιμοποιείται 
ολικό αίμα (που περιλαμβάνει τα κυτταρικά στοιχεία 
ερυθρά αιμοπετάλια, μικροκυστίδια) καταγράφηκαν 
διαφορές ανάμεσα στους σπληνεκτομημένους και 
μη ασθενείς κάτι το οποίο δεν αναδείχθηκε με τον 
προσδιορισμό του δυναμικού θρομβίνης χρησιμο-
ποιώντας πλάσμα φτωχό σε αιμοπετάλια12. Όλα τα 
παραπάνω αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο του 
κυτταρικού στοιχείου της πήξης (ερυθρά, μικροκυ-
στίδια) στην παθοφυσιολογία της υπερπηκτικότητα 
της Μεσογειακής αναιμίας.

Σε ότι αφορά στην ενεργοποίηση του ενδοθηλίου 
η παρουσία στο περιφερικό αίμα των ασθενών μορί-
ων προσκόλλησης (όπως η Ε-σελεκτίνη (ELAM-1), 
το ICAM-1, ο παράγοντας von Willebrand (vWF),το 
VCAM-1) υποδεικνύει ότι η βλάβη των ενδοθηλιακών 

κυττάρων ή η ενεργοποίηση τους μπορεί να είναι 
μια πτυχή της υπερπηκτικότητας, υποβοηθώντας 
την προσκόλληση των λευκών αιμοσφαιρίων και 
των ερυθρών στο ενεργοποιημένο ενδοθήλιο και 
επάγοντας τη θρόμβωση13. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
ερυθρά από ΜΜ και ΕΜ ασθενείς παρουσιάζουν 
αυξημένη προσκόλληση σε καλλιέργειες ενδοθηλι-
ακών κυττάρων14. 

Τέλος σε ότι αφορά στο κλασσικό μονοπάτι της 
πήξης στους μεσογειακούς ασθενείς έχουν ανευρεθεί 
μειωμένα επίπεδα των φυσικών ανασταλτών της 
πήξης (πρωτεΐνη C και πρωτεΐνη S) σε σύγκριση 
με τους μάρτυρες καθώς και αυξημένα επίπεδα του 
κλάσματος προθρομβίνης (F1.2), ενός δείκτη της 
παραγωγής θρομβίνης15.

Από την άλλη πλευρά οι προθρομβωτικές με-
ταλλάξεις δεν φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο στην 
υπερπηκτικότητα της μεσογειακής αναιμίας. Μελέτες 
στην Ιταλία και στον Λίβανο έχουν δείξει ότι η παρουσία 
του παράγοντα V Leiden, της μετάλλαξης της προ-
θρομβίνης FIIG2010A και μεταλλάξεις του γονιδίου 
της μεθυλτετραυδροφυλλικής ρεδουκτάσης (MTHFR) 
δεν συμβάλλουν στον κίνδυνο ΘΕΕ σε ασθενείς με 
μεσογειακή αναιμία16. Σε ότι αφορά στην επίκτητη 
θρομβοφιλία στον ορό των ασθενών με β- ΜΑ έχουν 
ανιχνευθεί αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, αλλά η 
ακριβής φύση αυτών των αντισωμάτων και η σχέση 
τους με συνυπάρχουσα λοίμωξη με ηπατίτιδα C είναι 
ακόμη υπό διερεύνηση17. Η παρουσία της καρδιακής, 
ηπατικής ή ενδοκρινικής δυσλειτουργίας μπορεί επίσης 
να συμβάλλει στην υπερπηκτικότητα στη ΜΑ.

Τέλος, δεν πρέπει να αγνοούμε το διαφαινόμενο 
ρόλο του ΝΟ και του σιδήρου. Το ΝΟ παίζει κρί-
σιμο ρόλο στην παθοφυσιολογία της πνευμονικής 
υπέρτασης (Πυ) στην δρεπανοκυτταρική νόσο και 
τη μεσογειακή αναιμία. Το ΝΟ προσδένεται στη δι-
αλυτή γουανυλική κυκλάση, η οποία μετατρέπει την 
GTP σε cGMP, και οδηγεί στη χαλάρωση των λείων 
μυών του αγγείου προκαλώντας αγγειοδιαστολή. 
Στην Πυ η ομοιόσταση είναι απορυθμισμένη και 
κατά τη διάρκεια της ενδοαγγειακής αιμόλυσης, η 
αιμοσφαιρίνη που απελευθερώνεται στο πλάσμα 
καταναλώνει το ΝΟ, προκαλώντας αγγειοσυστολή18. 
Στους δρεπανοκυτταρικούς ασθενείς η Πυ συνδέεται 
με την ένταση της αιμόλυσης. Είναι άγνωστο αν ο 
ίδιος μηχανισμός συμβάλλει στην υπερπηκτικότητα 
της μεσογειακής αναιμίας και σίγουρα απαιτούνται 
περαιτέρω μελέτες.

Μέχρι σήμερα έχει περιγραφεί μια ανεξάρτητη 
συσχέτιση μεταξύ της υπερφόρτωσης με σίδηρο και 
της θρόμβωσης καθώς και ο ρόλος της τοξικότητας 
του σιδήρου στις αγγειακές βλάβες. Τα μέχρι τώρα 
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ευρήματα δικαιολογούν την ανάγκη περαιτέρω μελέτης 
του ρόλου του σιδήρου και της αποσιδήρωσης στην 
παθοφυσιολογία της υπερπηκτικότητας στην ΕΜ19.

Επιδημιολογία
Tα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τη συ-

χνότητα των ΘΕΕ (θρομβοεμβολικών επιλοκών)στη 
μεσογειακή αναιμία είναι περιορισμένα. Στο τέλος 
της δεκαετίας του 1980, μια ιταλική μελέτη για την 
επιβίωση και τις αιτίες θανάτου σε ασθενείς με ΜΜ 
υπόδειξε τις ΘΕΕ ως την κύρια αιτία θανάτου σε τέσ-
σερις από τους 159 (2,5%) μεταγγισιοεξαρτώμενους 
ασθενείς με ΜΑ20. 

Μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ ΘΕΕ και ΕΜ 
παρατηρήθηκε από την εργασία των Borgna-Pignatti 
και συν. Σε εννέα ιταλικά παιδιατρικά κέντρα μεσογει-
ακής αναιμίας, το 4% των 683 ασθενών με ΜΜ και 
το 9,6% των 52 ασθενών με ΕΜ είχαν παρουσιάσει 
ΘΕΕ21. Έξι χρόνια αργότερα, η ίδια ομάδα έδειξε ότι 
μόνο το 1,1% των 720 ασθενών με ΜΜ επτά ιταλικών 
κέντρα παρουσίασαν θρόμβωση22. Σε μια άλλη μελέτη, 
οι Cappellini και συν. παρακολούθησαν 83 ασθενείς 
με ΕΜ πάνω από 10 χρόνια, 82 από τους οποίους 
σπληνεκτομήθηκαν, και διαπίστωσε ότι 24 ασθενείς 
(29%) ανέπτυξαν είτε εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, 
πνευμονική εμβολή ή θρόμβωση πυλαίας φλέβας23. 
Η μεγαλύτερη κλινική μελέτη εξέτασε δεδομένα από 
8860 ασθενείς στην περιοχή της Μεσογείου και το Ιράν 
(6670 ΜΜ και 2190 ΕΜ)24. Οι Taher και συν έδειξαν 
ότι η συχνότητα ΘΕΕ ήταν 4.38-φορές συχνότερη 
στους ΕΜ από ό, τι στους ΜΜ ασθενείς (ρ <0,001), 
με τους ΕΜ να παρουσιάζουν περισσότερα φλεβικά 
επεισόδια θρόμβωσης και τους ΜΜ περισσότερα 
αρτηριακά. Επιπλέον, οι ασθενείς με ΕΜ οι οποίοι 
παρουσίασαν ΘΕΕ ήταν ως επί το πλείστον σπλη-
νεκτομημένοι, δεν υποβάλλονταν σε μεταγγίσεις και 
είχαν επίπεδα αιμοσφαιρίνης μικρότερα των 90 g/l, 
αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον προπηκτικό 
ρόλο των «θαλασσαιμικών» μη φυσιολογικών ερυ-
θρών. Επιπλέον, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 
με ασπιρίνη είχαν σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό 
υποτροπής ΘΕΕ. 

Οι συγγραφείς προσδιόρισαν ως τους κύριους πα-
ράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη θρόμβωσης την 
ηλικία πάνω από τα 20 έτη, την σπληνεκτομή, καθώς 
και το οικογενειακό και το ατομικό ιστορικό ΘΕΕ24. 

Πρόσφατα, η μελέτη OPTIMAL CARE αξιολόγησε 
584 ασθενείς με ΕΜ από έξι κέντρα (Λίβανο, Ιταλία, 
Ιράν, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ομάν), 
προκειμένου να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα σχετι-
κά με τη βέλτιστη κλινική διαχείριση των ασθενών με 
ΕΜ25. Η μελέτη ανέλυσε επιπλοκές που σχετίζονται με 

την ηλικία, το φύλο, τα επίπεδα φερριτίνης του ορού, 
το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης, τη σπληνεκτομή, τη 
χρήση υδροξυουρίας, τη μετάγγιση και τη θεραπεία 
αποσιδήρωσης. Η θρόμβωση ταυτοποιήθηκε ως η 
πέμπτη πιο συχνή επιπλοκή, που επηρεάζει το 14% 
του πληθυσμού των ασθενών με ΕΜ. υψηλότερος 
κίνδυνος ΘΕΕ συσχετίστηκε με την ηλικία πάνω από 
τα 35 έτη, τη σπληνεκτομή και τη φερριτίνη ορού ≥ 
1000 μg / l25. Αντιστρόφως, το ιστορικό μετάγγισης 
και η αιμοσφαιρίνη ≥ 90 g / l βρέθηκαν να είναι προ-
στατευτικοί παράγοντες ενάντια στις ΘΕΕ25.

Για την περαιτέρω εξέταση του ρόλου της σπλη-
νεκτομής στην εμφάνιση ΘΕΕ και για να ανιχνευθούν 
ασθενείς υψηλού κινδύνου σε αυτή την υποομάδα 
των ασθενών, μια υπομελέτη της μελέτης OPTIMAL 
CARE εξέτασε τα χαρακτηριστικά των ΕΜ ασθε-
νών που σπληνεκτομήθηκαν και είχαν παρουσιάσει 
ΘΕΕ26. Ο αυξημένος αριθμός εμπυρήνων ερυθρών 
(≥ 300 × 106 /l), ο αριθμός των αιμοπεταλίων (≥ 500 
x 109 / l), η ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης και η 
απουσία μετάγγισης ήταν τα κοινά χαρακτηριστικά 
που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο ΘΕΕ στους 
σπληνεκτομημένους ασθενείς. Και έτσι πρότειναν 
ότι η χρήση των παραπάνω εργαστηριακών δεικτών 
καθώς και η ύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης και το 
ιστορικό μεταγγίσεων θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα 
για να εντοπίζουν έγκαιρα τους σπληνεκτομημένους 
ΕΜ ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για ΘΕΕ26. Το 1972, 
οι Λογοθέτης και συν. περιέγραψαν ένα «σύνδρομο 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου» με νευρολογικά 
ελλείμματα συμβατά με παροδικά ισχαιμικά επεισόδια 
σε περίπου στο 20% των 138 περιπτώσεων ΜΜ στην 
Ελλάδα27. Παρόμοια στοιχεία με παροδικά ισχαιμικά 
επεισόδια που συνοδεύονται από κλινική εικόνα κε-
φαλαλγίας, σπασμών ή ημιπάρεσης παρουσιάστηκε 
στο 2,2% των ασθενών με ΜΜ από τους Borgna 
Pignatti και συν21. 

Αν και επίσημα εγκεφαλικά επεισόδια εμφανίζο-
νται πιο συχνά στους ασθενείς με ΜΜ σε σχέση με 
τους ασθενείς με ΕΜ (28% έναντι 9%, αντίστοιχα), 
λόγω του υψηλότερου επιπολασμού των συμβατικών 
παραγόντων κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο 
(σακχαρώδης διαβήτης, καρδιακή ανεπάρκεια και 
αρρυθμίες), έχει τεκμηριωθεί μια υψηλή συχνότητα 
σιωπηλών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με 
ΕΜ19. Η πρώτη μελέτη διεξήχθη το 1999 και έδειξε 
στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ένα ποσοστό 
37,5% ισχαιμικών βλαβών σε 16 ασθενείς με ΕΜ 
χωρίς όμως νευρολογικά ελλείμματα, οι οποίοι δεν 
είχαν άλλους παράγοντες κινδύνου που σχετίζο-
νταν με την εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου28. 
Πιο πρόσφατα, διεξήχθη μια μελέτη στο Λίβανο σε 
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30 σπληνεκτομημένους ενήλικες με ΕΜ, οι οποίοι 
επιλέχθηκαν από μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών με 
βάση την απουσία νευρολογικών συμπτωμάτων και 
παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Σε 18 ασθενείς (60%), ανιχνεύτηκαν με 
μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου μία ή και περισ-
σότερες ισχαιμικές βλάβες στην υποφλοιώδη λευκή 
ουσία. με κύρια εντόπιση στο μετωπιαίο λοβό29. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η αύξηση της ηλικίας και η 
απουσία μετάγγισης σχετίζονταν ανεξάρτητα με την 
παρουσία και την πολλαπλότητα των βλαβών. Στην 
ίδια ομάδα ασθενών, σημειώθηκε ότι 27.6% είχαν 
ενδείξεις αρτηριακής στένωσης στην αγγειογραφία 
μαγνητικού συντονισμού. Ωστόσο, δεν υπήρχε συ-
σχέτιση μεταξύ της στένωσης των μεγάλων αγγείων 
και των «σιωπηλών» αγγειακών εγκεφαλικών, υπο-
δεικνύοντας την παθολογία των μικρών αρτηριολίων 
ως την πιο πιθανή εξήγηση για αυτές τις σιωπηλές 
βλάβες29. Η προαναφερθείσα υπερπηκτικότητα της 
ΕΜ, παράλληλα με την υπερφόρτωση με σίδηρο 
και η επακόλουθη αγγειακή εγκεφαλική βλάβη19 θα 
μπορούσαν να εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία 
των σιωπηλών εγκεφαλικών εμφράκτων. 

Θεραπεία
Η μείωση των προθρομβωτικών «θαλασσαιμικών» 

ερυθροκυττάρων με τη μετάγγιση φαίνεται να είναι 
ο κύριος λόγος του χαμηλότερου ποσοστού ΘΕΕ 
σε μεσογειακούς ασθενείς που υποβάλλονται σε 
μεταγγίσεις σε σχέση με αυτούς που δεν λαμβάνουν 
τακτικές μεταγγίσεις. Ως εκ τούτου, η μετάγγιση συ-
μπυκνωμένων ερυθρών θα μπορούσε να αποτελεί 
μια θεραπευτική πρακτική σε ΕΜ ασθενείς υψηλού 
κινδύνου για ΘΕΕ, ωστόσο, κάτι τέτοιο θα πρέπει 
να αξιολογηθεί στο πλαίσιο προοπτικών μελετών10.

Επειδή από όλες τις εργασίες διαφαίνεται η σημα-
ντική συμβολή της σπληνεκτομής στην εμφάνιση ΘΕΕ 
κρίνεται αναγκαία η επαναξιολόγηση της διαδικασίας 
και η εκτίμηση του κινδύνου-οφέλους, ατομικά για 
κάθε ασθενή. Αυτό είναι επίσης σημαντικό, λόγω της 
συσχέτισης της σπληνεκτομής και με άλλες επιπλοκές, 
όπως η οστεοπόρωση, η Πυ, η χολολιθίαση, ο υπο-
θυρεοειδισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης, η καρδιακή 
ανεπάρκεια, η ευαισθησία σε λοιμώξεις και τα έλκη 
των κάτω άκρων26. 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία 
για το ρόλο των αντιαιμοπεταλιακών ή αντιπηκτικών 
παραγόντων στη διαχείριση των ασθενών με ΕΜ. Ο 
χαμηλότερος αριθμός υποτροπών ΘΕΕ. σε ασθενείς 
με ΕΜ που πήραν ασπιρίνη μετά το πρώτο ΘΕΕ, σε 
σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν, προτείνει ένα 

πιθανό ρόλο για την ασπιρίνη. Επιπλέον, η συσχέτιση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων με τα ΘΕΕ σε ασθενείς 
με ΕΜ προτείνει περαιτέρω το ρόλο της ασπιρίνης 
σε αυτό τον πληθυσμό ασθενών24. 

Η υδροξυκαρβαμίδη έχει εγκριθεί για τη θεραπεία 
της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και χρησιμοποιείται 
όμως και σε ασθενείς με ΕΜ για να αυξηθούν τα 
επίπεδα της αιμοσφαιρίνης τους. Οι παράγοντες που 
επάγουν την εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη όπως η decitabine 
και η υδροξυκαρβαμίδη έχει φανεί ότι μπορούν να 
ελαττώνουν το δυναμικό γένεσης θρομβίνης στο αίμα29. 
Η υδροξυκαρβαμίδη τροποποιεί την υπερπηκτικότητα 
στο πλάσμα με διάφορους τρόπους, όπως η μείωση 
της έκφρασης των φωσφολιπιδίων στην επιφάνεια 
των ερυθροκυττάρων και των αιμοπεταλίων, η μείωση 
της προσκόλλησης των ερυθρών στην θρομβοσπον-
δίνη, η μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων και 
ιδιαίτερα των μονοκύτταρων που εκφράζουν ιστικό 
παράγοντα ενώ ταυτόχρονα είναι «δότης» ΝΟ άρα 
συμβάλλει στην αγγειοδιαστολή30. 

Η χρήση αντιοξειδωτικών παραγόντων, για τη 
διόρθωση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου που 
προκαλούν τη βλάβη στα ερυθρά θα μπορού-
σε να αποτελέσει μια διαφορετική προσέγγιση 
αφού προηγουμένως ελεγχθεί σε κλινικές δοκιμές. 
 Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι κάθε ασθενής 
πρέπει να αξιολογείται ξεχωριστά και να προσδιορί-
ζεται ένας εξατομικευμένος κίνδυνος για θρόμβωση 
λαμβάνοντας υπόψη εργαστηριακές παραμέτρους 
όπως ο αριθμός των εμπυρήνων ερυθρών και των 
αιμοπεταλίων, τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης και της 
φερριτίνης καθώς και κλινικές παραμέτρους όπως η 
σπληνεκτομή, η πνευμονική υπέρταση, το ιστορικό 
μεταγγίσεων. Ο απώτερος στόχος είναι να δημιουρ-
γηθούν και να αξιολογηθούν μέσω κλινικών μελετών 
μοντέλα που μπορούν να εντοπίσουν ασθενείς με 
ΕΜ σε υψηλό κίνδυνο για ΘΕΕ και τα οποία θα κα-
θοδηγήσουν για το είδος της πρώιμης θεραπευτικής 
παρέμβασης, για να μειωθεί η νοσηρότητα και θνη-
τότητα που σχετίζεται με τα ΘΕΕ στους ΕΜ. 

Επειδή όπως αναφέραμε στην παθοφυσιολογία 
της υπερπηκτικότητας της μεσογειακής αναιμίας 
αναδεικνύεται ο ρόλος του κυτταρικού μοντέλου της 
πήξης με καθοριστικούς παράγοντες τα αιμοπετάλια 
και τα «θαλασσαιμικά» ερυθρά είναι λογικό ότι από τις 
διαθέσιμες εργαστηριακές εξετάσεις της αιμόστασης, 
η μέτρηση μεμονωμένων παραγόντων και χρόνων 
πήξης δεν μπορεί να αντικατοπτρίζει το θρομβωτικό 
προφίλ ενός ασθενούς. Αντίθετα σημαντικός έχει 
ήδη φανεί ότι μπορεί να είναι ο ρόλος των σφαιρικών 
δοκιμασιών της πήξης όπως η θρομβοελαστογραφία 
και το ενδογενές δυναμικό γένεσης θρομβίνης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 
Τι ξέρουμε

• Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που σχε-
τίζονται με θρόμβωση σε ασθενείς με ΕΜ είναι η 
ηλικία, η σπληνεκτομή και η απουσία μεταγγίσεων 
ΣΕ 

• Τα σιωπηλά αγγειακά εγκεφαλικά συμβάματα έχουν 
αναφερθεί σε ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία, 
και έχουν συσχετιστεί με την προχωρημένη ηλικία, 
τη, σπληνεκτομή, την απουσία μετάγγισης καθώς 
και τη τοξικότητα του σιδήρου.

• Η παθοφυσιολογία της υπερπηκτικότητας στη ΕΜ 
περιλαμβάνει τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια, τα 
«θαλασσαιμικά ερυθρά» το αυξημένο δυναμικό 
παραγωγής θρομβίνης και το ενεργοποιημένο 
ενδοθήλιο. 

Μέλλον
• Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ σπληνεκτομής και 

θρομβωτικών επεισοδίων προτείνει ότι η διαδι-
κασία πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλα-
κτική θεραπεία (συμπτωματική σπληνομεγαλία, 
υπερσπληνισμός) 

• χρειάζονται κλινικές μελέτες για να αξιολογήσουν το 
ρόλο των αντιαιμοπεταλιακών, των αντιπηκτικών, 
της επαγωγής της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης, της 
μετάγγισης και της αποσιδήρωσης στην πρόληψη 
των ΘΕΕ στην ΕΜ

• Ανάπτυξη κλινικοεργαστηριακών μοντέλων προσδι-
ορισμού εξατομικευμένου κινδύνου για θρόμβωση.

 Ευρεία εφαρμογή νέων μεθόδων που απεικονίζουν 
σφαιρικά την αιμόσταση για τον χαρακτηρισμό και 
την παρακολούθηση των ασθενών με ΕΜ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην ενδιάμεση μορφή της β-μεσογειακής αναι-

μίας (ΜΑ) η ενδοκυττάρια συσσώρευση σωματίων 
α-αλυσίδων έχει ως συνέπεια την οξειδωτική βλάβη της 
κυτταρικής μεμβράνης και την κυτταρική λύση, καθώς 
και την επαγωγή της απόπτωσης των ερυθροβλαστών 
και την αναστολή της τελικής διαφοροποίησης και 
ωρίμανσης της ερυθροκυτταρικής σειράς (Εικόνα 1). 
Στην αναιμία συμβάλει και η περιφερική αιμόλυση των 
κυκλοφορούντων ερυθροκυττάρων. Η μη αποδοτική 
ερυθροποίηση είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας 
για τη δημιουργία των βασικών κλινικών εκδηλώσε-
ων στην ενδιάμεση β-MA, όπως είναι η υπερπλασία 
του μυελού των οστών και τα οστικά προβλήματα, η 
εξωμυελική αιμοποίηση και η σπληνομεγαλία καθώς 
επίσης και η αυξημένη εντερική απορρόφηση του 
σιδήρου και η σταδιακή αιμοσιδήρωση.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη ερευνητική 
προσπάθεια για τη διαλεύκανση του μηχανισμού της 
μη αποδοτικής ερυθροποίησης, της υπερφόρτωσης 
με σίδηρο καθώς και της διαδικασίας μετατροπής 
της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης (HbF) σε αιμοσφαιρίνη 
τύπου ενήλικα (HbA), με αποτέλεσμα την ανάδειξη 
νέων υποσχόμενων θεραπευτικών παραγόντων. 
Τέτοιοι είναι οι τροποποιητές της ερυθροποίησης 
(αναστολείς JΑΚ2/STAT, αναστολείς του μονοπα-
τιού των αυξητικών παραγόντων TGF-β), του με-
ταβολισμού του σιδήρου (αγωνιστές hepcidin) και 
της επαγωγής της HbF (αναστολείς BCL11A). Στο 
παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα 
σχετικά με την μη αποδοτική ερυθροποίηση, την 
υπερφόρτωση με σίδηρο και τη μετατροπή της HbF 

σε HbA καθώς για τις αναδυόμενες θεραπείες στην 
ενδιάμεση β-ΜΑ.

Τροποποιητές της Ερυθροποίησης
Ερυθροποίηση

Η ερυθροποίηση αποτελεί μία εξαιρετικά δυναμική 
διεργασία που ανταποκρίνεται στις σταθερές ανάγκες 
του οργανισμού σε αιμοσφαιρίνη ενώ ανταποκρίνεται 
γρήγορα σε αυξημένες ανάγκες, όπως η απώλεια 
αίματος ή η αιμόλυση. Η ερυθροποίηση ξεκινά από 
τη διαφοροποίηση ενός μικρού αριθμού αρχέγονων 
πολυδύναμων κυττάρων σε προγονικές ερυθροκυτ-
ταρικές προβαθμίδες (BFU-E, CFU-E) και σταδιακά 
σε μεγαλύτερο αριθμό μορφολογικά αναγνωρίσι-
μων πρόδρομων ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων 
(προερυθροβλάστες, βασεόφιλοι ερυθροβλάστες, 
πολυχρωματόφιλοι ερυθρολάστες, οξύφιλοι ερυθρο-
βλάστες, δικτυοερυθροκύτταρα) και τελικά σε ώριμα 
κυκλοφορούντα ερυθροκύτταρα. Η διεργασία αυτή 
γίνεται στις ερυθροβλαστικές νησίδες (ερυθροβλά-
στες που περιβάλουν ένα κεντρικό μακροφάγο) του 
στρώματος του μυελού των οστών και χρειάζεται την 
παροχή σιδήρου από τα μακροφάγα και τη συνδυαστι-
κή δράση μεταγραφικών παραγόντων που καθορίζουν 
την έκφραση μορίων συγκόλλησης και αιμοποιητικών 
αυξητικών παραγόντων. Τα μόρια συγκόλλησης είναι 
απαραίτητα για τη σταθεροποίηση των αιμοποιητικών 
κυττάρων κατά την ωρίμανσή τους στο στρώμα του 
μυελού και για την απελευθέρωσή τους. Οι αιμοποι-
ητικοί αυξητικοί παράγοντες χρειάζονται τόσο για την 
αρχική φάση της ωρίμανσης και διαφοροποίησης 
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(IL-3, GM-CSF, SCF) όσο και για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας της ερυθροποίησης (EPO, οικογένεια 
TGF-β)1. Ο βασικότερος αυξητικός παράγοντας για την 
ωρίμανση, πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση της 
ερυθράς σειράς είναι η EPO. Αντίστοιχα, υπάρχουν 
μεταγραφικοί παράγοντες που επάγονται κυρίως στην 
πρώιμη φάση της ερυθροποίησης (Tal-1/SCL, Rbtn2/
LMO2, GATA-2), ενώ άλλοι μεταγραφικοί παράγοντες 
είναι απαραίτητοι και εξειδικευμένοι για την ολοκλή-
ρωση και τελική ωρίμανση των ερυθροκυττάρων 
(GATA-1, FOG-1, KLF1/BCL11A, microRNAs)2. Στην 
ενδιάμεση β-ΜΑ η έρευνα έχει εστιαστεί στο μονοπάτι 
JAK2/STAT της EPO, στην οικογένεια TGF-β και στον 
παράγοντα KLF1/BCL11A3.

Ερυθροποιητίνη

Η EPO αλληλεπιδρά άμεσα με τον υποδοχέα της 
(EPOR) στην επιφάνεια των πρόδρομων κυττάρων 
της ερυθράς σειράς, επάγοντας τον πολλαπλασιασμό, 
την τελική διαφοροποίηση και την προστασία από 
την απόπτωση. Η παραγωγή και η σταθερότητα του 
αριθμού τους υπόκειται στη ρυθμιστική λειτουργία 

του μηχανισμού απάντησης στην υποξία μέσω του 
παράγοντα που επάγεται από την υποξία (Hypoxia-
Inducible Factor, HIF) και της οδού αλληλεπίδρασης 
της EPO με τον EPOR.

Η υποξία μπορεί να είναι το επακόλουθο της 
αναιμίας, όπως συμβαίνει και στην ενδιάμεση β-ΜΑ, 
οπότε σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να αυξηθεί 
η απορρόφηση και η απόδοση του σιδήρου για τη 
σύνθεση αιμοσφαιρίνης. Για να επιτευχθεί αυτό, η 
χαμηλή περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο επάγει 
τη δράση μεταγραφικών παραγόντων HIF. Οι παρά-
γοντες αυτοί αποτελούνται από α (HIF-1α, HIF-2α, 
HIF-3α) και β υποομάδες (HIF-1β, HIF-2β, HIF-3β) 
που ρυθμίζονται με την υδροξυλίωση μίας ασταθούς α 
υποομάδας και τις οδηγεί κάτω από κανονικές συνθή-
κες σε αποδόμηση. Στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται 
προλυλ-υδροξυλάσες που χρειάζονται οξυγόνο και 
σίδηρο για να δράσουν. Συνεπώς σε καταστάσεις 
υποξίας ή ανεπάρκειας σιδήρου η δραστηριότητα 
των προλυλ-υδροξυλασών αναστέλλεται με αποτέλε-
σμα οι παράγοντες HIF να μην αποδομούνται, αλλά 
αντίθετα να σταθεροποιούνται, να συναθροίζονται 
και να μεταφέρονται στον πυρήνα του κυττάρου. Εκεί 

Εικόνα 1. Φυσιολογική και μη αποδοτική ερυθροποίηση. Επίδραση της χορήγησης αναστολέων της οικογένειας των TGF-β 
αυξητικών παραγόντων με τη μορφή τροποποιημένων υποδοχέων-παγίδων της activin. 
Α. Φυσιολογική αιμοποίηση. Β. Μη αποδοτική ερυθροποίηση στην ενδιάμεση β-μεσογειακή αναιμία. Η ενδοκυττάρια συσσώ-
ρευση σωματίων α-αλυσίδων έχει ως συνέπεια την οξειδωτική βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης και την κυτταρική λύση καθώς 
και την επαγωγή της απόπτωσης των πρόδρομων ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων και την αναστολή της τελικής διαφοροποί-
ησης και ωρίμανσης της ερυθροκυτταρικής σειράς. Αντιρροπιστικά, μέσω της ερυθροποιητίνης, επέρχεται αύξηση των άωρων 
ερυθροβλαστών και υπερπλασία του μυελού των οστών. Γ. Η χορήγησης αναστολέων της οικογένειας των TGF-β αυξητικών 
παραγόντων με τη μορφή τροποποιημένων υποδοχέων-παγίδων της activin (ACE-011, ACE-536) βελτιώνουν τη μη αποδοτική 
ερυθροποίηση, επάγοντας την απόπτωση των άωρων ερυθροβλαστών και τη διαφοροποίηση των ωριμότερων πρόδρομων 
ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων.
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συνδέονται με υποκινητές γονιδίων που ονομάζονται 
hypoxia responsive elements (HRE)4.

Ανάμεσα στα γονίδια που περιέχουν HRE αλ-
ληλουχίες στους υποκινητές τους είναι και αυτό της 
EPO και διαφόρων πρωτεϊνών που συμμετέχουν στην 
ομοιοστασία του σιδήρου (hepcidin, ΜΤ-2, DMT-1, 
DcytB, τρανσφερρίνη, κ.α)5. Με την ενεργοποίηση του 
υποκινητή του γονιδίου της EPO επάγεται η σύνθεση 
της στους νεφρούς. Κατά την πρόσδεση της EPO 
στον EPOR προκαλείται διμερισμός των επιφανει-
ακών τμημάτων του υποδοχέα πυροδοτώντας την 
αυτοφωσφορυλίωση και ενεργοποίηση της κινάσης 
JAK2, τη φωσφορυλίωση τυροσινικών υπολειμμάτων 
του EPOR, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των 
μεταγραφικών παραγόντων STAT. Ο κεντρικός ρόλος 
του μορίου JAK2 στη μη αποδοτική ερυθροποίηση 
στην ενδιάμεση β-ΜΑ, έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι 
η χρήση αναστολέων JAK2 μπορεί να δράσει θετικά 
στην πρόληψη των επιπλοκών της νόσου. Μελέτες σε 
μοντέλα ποντικιών με ενδιάμεση β-ΜΑ (th3/+) έδειξαν 
ότι η μικρής διάρκειας χορήγηση αναστολέα JAK-2 
ελάττωσε την μη αποδοτική ερυθροποίηση και τη 
σπληνομεγαλία, ενώ είχε ελάχιστη αρνητική επίδραση 
στην παραγωγή ώριμων ερυθροκυττάρων6,7. Πιθανή 
χρήση των αναστολέων JΑΚ2 στην ενδιάμεση β-ΜΑ 
θα μπορούσε να μειώσει την μη αποδοτική ερυθρο-
ποίηση και τις επιπλοκές της.

Οικογένεια TGF-β

Η οικογένεια TGF-β (transforming growth factor-β) 
αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες πρωτεϊνών με 
ρυθμιστική δράση σε κυτταρικό επίπεδο και παρόμοια 
δομή: 1) TGF-β, 2) BMP (bone morphogenetic pro-
teins), 3) GDF (growth and differentiating factors) και 
4) activins. Οι υποδοχείς τους (τύπος Ι και ΙΙ) ανήκουν 
στην οικογένεια των κινασών σερίνης/θρεονίνης και 
επάγουν ενδοκυττάρια μονοπάτια χρησιμοποιώντας 
την ομάδα των πρωτεϊνών SMAD. Επιτελούν σημαντι-
κό ρόλο στη ρύθμιση βασικών βιολογικών διεργασιών 
όπως η ανάπτυξη, διαφοροποίηση και η ομοιοστασία 
των ιστών, μεταξύ αυτών και ο αιμοποιητικός ιστός 
και η ερυθροποίηση8.

Πολλές in vitro μελέτες έχουν αναδείξει την επί-
δραση μελών της οικογένειας TGF-β στα αρχέγονα 
πολυδύναμα κύτταρα και στις προγονικές ερυθρο-
κυτταρικές προβαθμίδες (BFU-E, CFU-E). Η δράση 
μπορεί να είναι επαγωγική (activin)9 ή ανασταλτική 
(TGF-β, BMP4, GDF15)10-12. Η activin δρα μέσω των 
υποδοχέων τύπου IIA και IIB (ActRIIA, ActRIIB) και 
θεωρητικά η αναστολή της μπορεί να επιδράσει θετικά 
στην ερυθροποίηση. Για την αναστολή της activin 

χρησιμοποιούνται ειδικά τροποποιημένοι υποδοχείς 
της. Οι τροποποιημένοι αυτοί υποδοχείς προκύπτουν 
από τη συνένωση εξωκυττάριας περιοχής του υπο-
δοχέα της activin (ActIIA ή ActRΙΙΒ) με το Fc τμήμα 
της ανοσοσφαιρίνης IgG. Με τον τρόπο αυτό έχουν 
ελαττωμένη ικανότητα πρόσδεσης με την activin ή 
άλλα μέλη της οικογένειας TGF-β και λειτουργούν 
σαν επιλεκτική συνδετική παγίδα που αναστέλλει τη 
δράση της activin και την ενεργοποίηση του μονοπα-
τιού SMAD. O παράγοντας ACE-011 προκύπτει από 
το συνδυασμό εξωκυττάριας περιοχής του υποδοχέα 
ActRIIA με το Fc τμήμα ανθρώπινης IgG1, ενώ για 
τον ομόλογο παράγοντα RAP-011 χρησιμοποιεί-
ται IgG2 ποντικού. Για τον ACE-536 συνενώνονται 
ActRIIB με ανθρώπινη IgG1, ενώ IgG2a ποντικού 
χρησιμοποιείται για τον RAP-536. Οι παράγοντες 
RAP-011 και RAP-536 έχουν χορηγηθεί σε μοντέλα 
ποντικιών με ενδιάμεση β-MA με θετική επίδραση 
στη μείωση της μη αποδοτικής ερυθροποίησης και 
επακόλουθα ευεργετικά αποτελέσματα στην αναιμία, 
στη σπληνομεγαλία και στην αιμοσιδήρωση. Πιο 
συγκεκριμένα, η χορήγηση αυτών των παραγόντων 
αυτών μείωσε την ενδοκυττάρια συσσώρευση σω-
ματίων α-αλυσίδων και την οξειδωτική βλάβη, ενώ 
βελτίωσε την αναιμία επάγοντας τη διαφοροποίηση 
των μορφολογικά αναγνωρίσιμων πρόδρομων ερυ-
θροκυτταρικών προβαθμίδων και μειώνοντας την 
περιφερική αιμόλυση (Εικόνα 1). Επιπλέον, βελτίωσε 
τις επιπλοκές της μη αποδοτικής ερυθροποίησης, 
δηλαδή την αιμοσιδήρωση, τη σπληνομεγαλία και τις 
οστικές αλλοιώσεις. Ο RAP-011 φάνηκε ότι αναστέλλει 
την έκφραση του αυξητικού παράγοντα GDF11 και 
την ελάττωση της απόπτωσης άωρων ερυθροβλα-
στών μέσω του μονοπατιού Fas-Fas ligand, ενώ ο 
RAP-536 μειώνει την ενεργοποίηση του μονοπατιού 
SMAD2/313,14.

Για τους παράγοντες ACE-011 (sotatercept) και 
ACE-536 έχουν ήδη γίνει μελέτες φάσης Ι σε υγιείς 
εθελοντές με καλά αποτελέσματα και σταθερή αύξηση 
της αιμοσφαιρίνης15,16, ενώ κλινικές δοκιμές φάσης 
ΙΙ βρίσκονται σε εξέλιξη σε ασθενείς με θαλασσαιμία 
(NCT01749540) αλλά και σε άλλες ασθένειες που 
υπάρχει χρόνια αναιμία και μη αποδοτική ερυθρο-
ποίηση, όπως τα είναι τα μυελοδυσπλαστικά σύν-
δρομα (NCT01749514), η αναιμία Diamond-Blackfan 
(NCT01464164) καθώς και σε ασθενείς με αναιμία 
νεφρικής ανεπάρκειας (NCT01146574). Τα αρχικά 
αποτελέσματα με την υποδόρια χορήγηση ACE-011 
(sotatercept) σε ενήλικες ασθενείς με ενδιάμεση20 
αλλά και μείζονα5 β-ΜΑ δείχνουν ότι υπάρχει δοσο-
εξαρτώμενη βελτίωση της αναιμίας με καλό προφίλ 
ασφάλειας του φαρμάκου17.
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Τροποποιητές του Μεταβολισμού  
του Σιδήρου

Η hepcidin είναι ο κύριος ρυθμιστής της ομοιο-
στασίας σιδήρου στον οργανισμό. Παράγεται στο 
ήπαρ και αποβάλλεται στα ούρα. Κύτταρα στόχοι της 
είναι αυτά της ψηκτροειδούς παρυφής του εντέρου, 
τα μακροφάγα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος 
και το ηπατοκύτταρο και συγκεκριμένα αναστέλλει 
τη φερροπορτίνη, που είναι η βασική διαμεμβρανική 
πρωτεΐνη μεταφοράς του σιδήρου από τον ενδοκυτ-
τάριο στον εξωκυττάριο χώρο. Συνεπώς, εμποδίζει 
την απορρόφηση σιδήρου από το έντερο και την 
απόδοση του σιδήρου που είναι αποθηκευμένος στα 
μακροφάγα και στα ηπατοκύτταρα. 

Η παραγωγή της hepcidin μειώνεται όταν υπάρχουν 
αυξημένες ανάγκες του οργανισμού σε σίδηρο, όπως 
σιδηροπενική αναιμία ή αυξημένη ερυθροποίηση με 
σκοπό να αυξηθεί η εντερική απορρόφηση του σιδήρου 
και η απόδοσή του από τα ηπατοκύτταρα και μακρο-
φάγα. Η σύνθεση hepcidin αναστέλλεται και σε κατα-
στάσεις υποξίας με σκοπό την αύξηση των επιπέδων 
σιδήρου και του μεταφερόμενου, μέσω αυτού, οξυγόνου 
της αιμοσφαιρίνης. Αντίθετα, η ηπατική παραγωγή της 
hepcidin αυξάνεται όταν υπάρχει κορεσμός των απο-
θηκών σιδήρου με σκοπό να σταματήσει η εντερική 
απορρόφηση του σιδήρου και η απόδοσή του από τα 
μακροφάγα καθώς και όταν υπάρχει οξεία ή χρόνια 
φλεγμονή έτσι ώστε να παρεμποδιστεί η απόδοση και 
χρησιμοποίησή από τους μικροοργανισμούς. Συνεπώς, 
η σύνθεση της hepcidin επηρεάζεται από τις αποθήκες 
σιδήρου του οργανισμού, την ερυθροποιητική δραστη-
ριότητα του μυελού των οστών, την περιεκτικότητα του 
αίματος σε οξυγόνο και την παρουσία φλεγμονωδών 
κυτταροκινών18.

Στην ενδιάμεση β-ΜΑ, η αυξημένη αλλά μη απο-
δοτική δραστηριότητα των ερυθροβλάστων επάγει την 
απελευθέρωση παραγόντων (GDF15, TWSG1, HIF, 
erythroferron) που αναστέλλουν την hepcidin19-23. Με 
αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η εντερική απορρόφηση 
και απόδοση του σιδήρου από τα μακροφάγα και 
επέρχεται σταδιακή υπερφόρτωση του οργανισμού 
με σίδηρο στα παρεγχυματικά όργανα. Αντίθετα, στη 
μείζονα β-ΜΑ οι μεταγγίσεις αποτελούν το βασικό 
παράγοντα που οδηγούν σε υπερφόρτωση με σί-
δηρο με εναπόθεσή του αρχικά στα μακροφάγα του 
δικτυοενδοθηλιακού συστήματος και στη συνέχεια στα 
παρεγχυματικά κύττταρα. Θεωρητικά, λοιπόν, η θερα-
πεία με hepcidin ή με παράγοντες που επάγουν την 
έκφρασή της, θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση 
στη βελτίωση ή πρόληψη της αιμοσιδήρωσης στους 
ασθενείς με ενδιάμεση β-ΜΑ. Επιπλέον, η hepcidin 

θα μπορούσε να βελτιώσει και τη μη αποδοτική 
ερυθροποίηση24. Σε μοντέλα ποντικιών με ενδιάμε-
ση β-ΜΑ (th3/+) η υπερέκφραση της hepcidin και η 
αναστολή του ρυθμιστή της TMPRSS6, βελτίωσε 
τόσο την αιμοσιδήρωση όσο και την αναιμία25. Σε 
μοντέλα ποντικιών με σοβαρή αιμοχρωμάτωση, όπου 
η hepcidin είναι πολύ χαμηλή λόγω μεταλλάξεων στο 
υπεύθυνο γονίδιο (HAMP), η χορήγηση αγωνιστών 
της hepcidin (minihepcidins) είχε ευνοϊκή επίδραση26.

Τροποποιητές της Επαγωγής της ΗbF
Νεότερα δεδομένα στη διαδικασία της μετατροπής 

της HbF σε HbA έχουν αναδείξει ρυθμιστικούς παρά-
γοντες που θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποι-
ηθούν ως θεραπευτικοί στόχοι για την επαγωγή της 
παραγωγής των γ-αλυσίδων. Τέτοιοι είναι μεταγραφικοί 
παράγοντες που είναι απαραίτητοι και εξειδικευμένοι 
για την ολοκλήρωση και τελική ωρίμανση των ερυ-
θροκυττάρων (KLF1/BCL11A, microRNAs).

Ο παρόγοντας KLF1 (Krüppel-like factor 1) είναι 
ο κεντρικός ρυθμιστής της τελικής διαφοροποίησης 
στην ερυθρά σειρά με επιδράσεις στην κυτταρική 
διαίρεση, στη διαμόρφωση της κυτταρικής μεμβράνης 
και κυτταροσκελετού, στο μεταβολισμό του σιδήρου 
και στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης. Ενεργοποιεί 
την έκφραση του γονιδίου της β-αλυσίδας και παίζει 
ρόλο στη μεταγραφική σιώπηση του γονιδίου της 
γ-αλυσίδας, πιθανώς μέσω του παράγοντα BCL11A 
(B-cell lymphoma/leukemia 11A)27. H απενεργο-
ποίηση του BCL11A σε διαγονιδιακά ποντίκια με 
ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία έχει οδηγήσει σε 
υποχώρηση των επιπλοκών της νόσου28. Μελέτες σε 
ερυθροκυτταρικές σειρές ασθενών με ενδιάμεση β-ΜΑ 
έχουν δείξει ότι η επιγενετική ρύθμιση της έκφρασης 
του BCL11A με microRNAs (miR-486-3p) αυξάνει 
την παραγωγή HbF29. Μελέτη της in vitro χρήσης 
antisense ολιγονουκλεοτιδίων που αναστέλουν το 
BCL11A έδειξαν αύξηση της HbF σε κυτταρική σειρά 
ερυθρολευχαιμίας που εκφράζει το BCL11Α και τον 
KLF130. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
• Η μη αποδοτική ερυθροποίηση είναι ο βασικός 

παθογενετικός μηχανισμός των επιπλοκών στην 
ενδιάμεση β-ΜΑ: αναιμία, σπληνομεγαλία, οστικές 
αλλοιώσεις, θρομβώσεις, πνευμονική υπέρταση

• Η πρόσφατη έρευνα έχει αναδείξει νέους τροπο-
ποιητές της ερυθροποίησης που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την ουσιαστική αντιμετώπιση 
της μη αποδοτικής ερυθροποίησης
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• Οι μελέτες με τους αναστολείς της JAK2 βρίσκονται 
σε αρχικό προκλινικό επίπεδο και έχουν δείξει 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα

• Η χορήγηση αναστολέων της οικογένειας των 
TGF-β αυξητικών παραγόντων με τη μορφή τρο-
ποποιημένων υποδοχέων-παγίδων της activin 
(ACE-011/RAP-011 και ΑCE-436/RAP-536) έχει 
δείξει καλά αποτελέσματα σε μοντέλα ποντικών 
με ενδιάμεση β-ΜΑ με βελτίωση τη μη αποδοτικής 
ερυθροποίησης και υποχώρηση των επιπλοκών 
της. Έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία μελέτες φάσης 
Ι και έχουν ξεκινήσει μελέτες φάσης ΙΙ σε ασθενείς 
με ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα. χρειάζεται 
βέβαια προσοχή για την τυχόν επίδραση αυτών 
των αναστολέων σε άλλους ιστούς όπου η έκφραση 
των TGF-β παραγόντων είναι απαραίτητη, όπως 
π.χ το ανοσοποιητικό σύστημα

• Οι μελέτες της χορήγηση hepcidin ή παραγόντων 
που επάγουν την έκφρασή της, καθώς επίσης και 
νέων παραγόντων που επάγουν την HbF (αναστο-
λείς BCL11A) βρίσκονται σε προκλινικό επίπεδο, 
με θετικά τα αρχικά αποτέλεσματα
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Νεότερα δεδομένα στην παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση 

ειδικών ανοσοαιματολογικών καταστάσεων

Οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων αποτε-
λούν ένα από τα πιο δραματικά και εντυπωσιακά 
επιτεύγματα της Ιατρικής τα τελευταία 60 χρόνια. Η 
βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, η κατανόηση 
της παθολογίας και παθοφυσιολογίας των υποκει-
μένων νοσημάτων, καθώς και τα επιτεύγματα της 
ανοσολογίας και φαρμακολογίας συνέβαλαν στην 
πρόοδο που παρατηρούμε σήμερα1.

Η επιτυχής έκβαση της μεταμόσχευσης απαιτεί 
συχνά εντατική υποστήριξη του ασθενούς με αιματο-
λογικές εξετάσεις (ρουτίνας και εξειδικεύμενες) καθώς 
και υποστήριξη με αίμα και παράγωγα. Η επιλογή των 
κατάλληλων παραγώγων είναι απαραίτητη για την 
επιτυχία των μεταμοσχεύσεων όχι μόνο διεγχειρητι-
κά αλλά και προ και μετεγχειρητικά. Επιπλέον, είναι 
απαραίτητη η κατανόηση τεχνικών και θεραπευτικών 
αγωγών που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους χει-
ρουργούς και επηρεάζουν λειτουργικά τους ασθενείς 
αυξάνοντας τις ανάγκες για υποστήριξη. χαρακτηριστι-
κά αναφέρεται η επίδραση της καρδιοαναπνεύστικης 
παράκαμψης κατά τη μεταμόσχευση καρδιάς στη 
λειτουργία των αιμοπεταλίων, αυξάνοντας τις πιθα-
νότητες μεταγγίσεων με αιμοπετάλια. Αντίστοιχα, οι 
μεταμοσχεύσεις ήπατος συχνά διεξάγονται σε ασθενείς 
με Θρομβοκυτοπενία και πηξιολογικές διαταραχές. Εξ 
αιτίας της ανατομίας του οργάνου και των αγγειακών 
αναστομώσεων η διεξαγωγή της επέμβασης απαιτεί 
σημαντικό αριθμό μονάδων αίματος. Επιπλέον ση-
μαντικός αριθμός ασθενών έχουν ήδη μεταγγιστεί 
κατά την προ-εγχειρητική περίοδο, με αποτέλεσμα 
προεγχειρητικά να εμφανίζουν αντισώματα έναντι 
του συστήματος Rh και των ελασσόνων ομάδων αί-
ματος (Kell, Kidd, Duffy) πράγμα που δυσχεραίνει την 
ανεύρεση ικανού αριθμού συμβατών ομάδων αίματος 

στον περιορισμένο προεγχειρητικό χρόνο. Δεν είναι 
σπάνιες και οι περιπτώσεις των ΑΒΟ ασυμβάτων 
μεταμοσχεύσεων ήπατος, που πραγματοποιούνται 
σχεδόν αποκλειστικά σε υπερεπείγουσες περιπτώ-
σεις2. Η απόρριψη του μοσχεύματος καθώς και οξεία 
ενδοαγγειακή αιμόλυση αποτελούν τις συχνότερες 
επιπλοκές. Τα επίπεδα των αλλοαντισωμάτων (αντι-
Α,Β,ΑΒ) συχνά χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
πιθανότητας αιμόλυσης ή απόρριψης, χωρίς όμως 
ο χρόνος να επιτρέπει περαιτέρω προετοιμασία του 
ασθενούς.

Οι μεταμοσχεύσεις νεφρών αποτελούν μάλλον 
ρουτίνα από πλευράς χειρουργικής τεχνικής. Η σχε-
τικά πρόσφατη εξέλιξη με την προγματοποίηση ΑΒΟ 
ασυμβάτων μεταμοσχεύσεων3, δημιούργησε νεές 
ανάγκες για αιματολογική-εργαστηριακή υποστήριξη 
των ασθενών με έλεγχο τίτλων των αλλοαντισωμάτων 
κατά την προετοιμασία τους για τη μεταμόσχευση και 
σε περιπτώσεις απόρριψης. Η επιλογή συμβατού 
αίματος και παραγώγων με την ομάδα αίματος του 
δότη και δέκτη κατά την περίοδο της μεταμόσχευσης 
συμβάλει αποτελεσματικά στην επιτυχή έκβασή της. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο της 
προσαρμογής/διευκόλυνσης (accomodation)4 κατά το 
οποίο μοσχεύματα με ΑΒΟ ασυμβατότητα συμβιώνουν 
με τον ξενιστή με ικανοποιητική λειτουργεία, παρά 
την ανάκαμψη των αλλοαντισωμάτων σε επίπεδα 
προ της μεταμεσχεύσεως.

Η ευαισθητοποίηση των ασθενών κατά την προ-
εγχειρητική περίοδο και η ανάπτυξη αντισωμάτων 
έναντι του Μείζωνος Συστήματος Ιστοσυμβατότητας 
(HLA) μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ανεύρεσης 
συμβατού δέκτη. Ο περιορισμός των μεταγγίσεων και 
η χρήση λευκαφαιρεμένων ερυθρών και αιμοπεταλίων 
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αποτελούν αποδεκτές επιλογές για τον περιορισμό 
της ευαισθητοποιήσης. Η πιθανότητα επιλογής HLA 
συμβατών ερυθρών5, ειδικά στην παιδιατρική πράξη 
συζητείται ευρέως στη βιβλιογραφία, χωρίς μέχρι τώρα 
να μπόρουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 
τόσο για τη δυνατότητα της προ-επιλογής, όσο και 
για το πιθανό όφελος των ασθενών.

Τέλος οι ταυτόχρονες μεταμοσχεύσεις πολλαπλών 
οργάνων (ήπατος, στομάχου, εντέρου, παγκρέατος, 
νεφρών)6 εμφανίζουν χειρουργικές ιδιαιτερότητες. 
Διεξάγονται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα σε πολύ 
περιορισμένο προς το παρόν αριθμό ασθενών. Οι 
ανάγκες των ασθενών αυτών γιά ιδιαίτερη υποστήριξη 
από την αιμοδοσία είναι πολλαπλές, λόγω της υπο-
κείμενης νόσου και των πηξιολογικών διαταραχών. 
Επιπλέον το ιδιαίτερα χαμηλό σωματικό τους βάρος 
καθώς και οξείες διεγχειριτικές μεταβολές καθιστούν 
περίπλοκη την υποστήριξή τους, ιδιαίτερα σε περι-
πτώσεις καταστροφικής αιμορραγίας. 

Η χρήση αντινοβολημένων ερυθρών δεν απαιτεί-
ται γενικά στην μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων 
εκτός αν κατά την προετοιμασία των ασθενών χρη-
σιμοποιήθηκαν ανοσοκατασταλτικοί παράγοντες που 
επιβάλλουν την χρήση ερυθρών7. Επίσης η χρήση 
επιλεγμένων κυτταρικών παραγώγων αρνητικών για 
κυτταρομεγαλοϊό δεν θεωρείται αναγκαία ιδιαίτερα 
εάν το αίμα και τα αιμοπετάλια έχουν υποστεί λευ-
καφαίρεση κατά την παρασκευή τους.

Επιπλέον επιπλοκές των ασθενών και ιδιαίτερα 
η ανάπτυξη θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας 
σχετιζόμενης με τη μεταμόσχευση απαιτεί ιδιαίτερη συ-
νεργασία και υποστήριξη χειρουργών και αιματολόγων 
για διαγνωστικούς λόγους και σε μερικές περιπτώσεις 
θεραπευτικά με την επιλογή της πλασμαφαίρεσης. 
Ο τομέας αυτός εξακολουθέι να αναπτύσσεται. Τα 
βιβλιογραφικά δεδομένα είναι περιορισμένα και προς 

το παρόν κυρίως είναι βασισμένα στις δημοσιεύσεις 
εξειδικευμένων κέντρων, ενώ οι δημοσιευμένες οδη-
γίες8 σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καλύπτουν 
μόνο μερικώς τις πολύπλοκες ανάγκες των ασθενών, 
ιδιαίτερα σε θέματα αιμοδοσίας.
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Σύνδρομο Υπεραιμόλυσης
Πρόλογος

Οι επιβραδυνόμενες αιμολυτικές αντιδράσεις μετά 
μετάγγιση (delayed hemolytic transfusion reactions- 
DHTRs), συνιστούν ανοσολογική απάντηση του δέ-
κτη σε αλλοαντιγόνα των ερυθρών του δότη που 
αναγνωρίζονται ως ξένα. Παρατηρούνται σε άτομα 
που έχουν ήδη ευαισθητοποιηθεί από προηγούμε-
νη έκθεση –συνήθως σε ασθενείς με πολλαπλές 
μεταγγίσεις– όταν εκ νέου έλθουν σε επαφή με το 
αλλοαντιγόνο. Συνιστούν συστηματική αντίδραση 
που παρουσιάζει ομοιότητες με το σύνδρομο της 
συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης(SIRS), 
καθώς η χυμική ανοσία, η ενεργοποίηση της φαγο-
κυττάρωσης, η έκλυση κυτοκινών και μια μεγάλου 
εύρους κυτταρική απάντηση με την συμμετοχή ή όχι 
του συμπληρώματος συμβάλλουν στην παθογένεια. 
Τα αλλοαντισώματα προκαλούν άνοσο καταστροφή 
(εξωαγγειακή ή και σπανίως ενδοαγγειακή) των μη 
συμβατών ερυθροκυττάρων με κλινική εκδήλωση 
την πτώση της αιμοσφαιρίνης τον ίκτερο και πυρετό 
τυπικά 4-14 ημέρες μετά την μετάγγιση.

Το σύνδρομο υπεραιμόλυσης αποτελεί μια 
σπάνια αλλά πολύ σοβαρή επιπλοκή σχετιζόμενη 
με την μετάγγιση που ωστόσο η παθογένεια του δεν 
είναι ακόμη και σήμερα πλήρως κατανοητή. Hδη 
από το 1941 o Wiener1 είχε περιγράψει την πιθανή 
καταστροφή και των αυτόλογων ερυθροκυττάρων 
μετά από μετάγγιση σε ασθενή με αλλοαντισώματα 
που είχε ως αποτέλεσμα την βαρύτατη υπεραιμόλυση 
και αναιμία. Πολύ αργότερα ο Mollison πρότεινε ότι ο 

μηχανισμός της αθρόας καταστροφής και των αυτό-
λογων ερυθρών (bystander hemolysis) πιθανώς να 
είναι παρόμοιος με τον μηχανισμό της καταστροφής 
των αυτόλογων αιμοπεταλίων στην μετά μετάγγιση 
πορφύρα.

Η πρώτη εμπεριστατωμένη αναφορά αυτής της 
οντότητας προέρχεται από τον Diamond και συν2. το 
1980 σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία που 
αποτελεί και την κατεξοχήν σήμερα γνωστή ομάδα 
ασθενών που εμφανίζουν αυτό το σύνδρομο. Σπανίως 
έχει περιγραφεί και σε άλλους πολυμεταγγιζόμενους 
ασθενείς όπως ασθενείς με μεσογειακή αναιμία, 
άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες ή ασθενείς με αναιμία 
χρονίας νόσου3.

Ορισμός / κλινική εικόνα

Ο όρος “υπεραιμόλυση” χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει το συγκεκριμένο σύνδρομο που πυρο-
δοτείται από την μετάγγιση και όπου η τιμή της αιμο-
σφαιρίνης μετά την χορήγηση ερυθρών είναι συνήθως 
χαμηλότερη από τα επίπεδα προ της μετάγγισης4,5. 
Αρκετοί την διακρίνουν σε οξεία και επιβραδυνόμενη 
μορφή, με την οξεία να εμφανίζεται εντός 7 ημερών 
από την μετάγγιση, ενώ η επιβραδυνόμενη μετά την 
πρώτη εβδομάδα και να σχετίζεται συχνότερα με την 
παρουσία αλλοαντισωμάτων4. 

Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία εμφανί-
ζουν υψηλά ποσοστά αλλοανοσοποίησης κυμαινόμενα 
από 5-36%5,6. Οι μισοί από τους ευαισθητοποιημένους 
ασθενείς έχουν αντισώματα έναντι περισσότερων του 
ενός αντιγόνου με το 30% αυτών να ανιχνεύονται μόνο 
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παροδικά5. Η επίπτωση των επιβραδυνόμενων αιμο-
λυτικών αντιδράσεων υπολογίζεται 3-4% με συνήθεις 
εκδηλώσεις την πτώση της αιμοσφαιρίνης, τον ίκτερο, 
την αιμοσφαιρινουρία, τον πυρετό5. Το σύνδρομο πι-
θανολογείται όταν παρατηρηθεί δυσανάλογη αναιμία 
με τιμή Ηb μικρότερη συγκρινόμενη με την τιμή προ 
της μετάγγισης, επώδυνος κρίση (πυροδοτούμενη 
από την έκλυση κυτοκινών) και σημεία αιμόλυσης 
με συχνά έλλειψη ΔΕΚ4,5,7. Ωστόσο σε αρκετές περι-
πτώσεις δεν ανιχνεύονται αλλοαντισώματα παρά 
τον ενδελεχή εργαστηριακό έλεγχο3,5-7.

Το σύνδρομο υπεραιμόλυσης υπολογίζεται στο 
11% των επιβραδυνόμενων αιμολυτικών αντιδράσε-
ων σε δρεπανοκυτταρικούς ασθενείς και μπορεί να 
συνοδεύεται από οξύ θωρακικό σύνδρομο, καρδιακή 
ανεπάρκεια, παγκρεατίτιδα ή ΟΝΑ8. χρήζει άμεσης 
αναγνώρισης και αντιμετώπισης καθώς είναι απειλη-
τικό για την ζωή του ασθενούς.

Σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία, πρέ-
πει να τονιστεί ότι επώδυνη κρίση χρονικά κοντά σε 
μετάγγιση πρέπει πάντα να διερευνάται για πιθανή 
συσχέτιση με σύνδρομο υπεραιμόλυσης5-8.

Παθογένεια

H παθογένεια παραμένει ασαφής και φαίνεται να 
είναι πολυπαραγοντική4,9.

Πιθανός μηχανισμός θεωρείται η ενεργοποίη-
ση του συμπληρώματος που συμβαίνει κατά την 
DHTR7,8,10 και η οποία προφανώς οδηγεί σε λύση και 
τα αυτόλογα ερυθρά. Είναι επίσης δυνατόν τα αλλο-
αντισώματα να παρασύρουν σε λύση τα ερυθρά του 
ασθενούς ή να πυροδοτούν την ανάπτυξη αυτοαντι-
σωμάτων7,9,10. Η άμεσος Coombs είναι συχνά θετική 
και η έκλουση του αντισώματος μπορεί να αναδείξει 
αλλοαντίσωμα ή αυτοαντίσωμα (με παραμονή συχνά 
επί μακρόν). Σε ποσοστό που ανέρχεται έως 25% η 
άμεσος Coombs είναι δυνατόν να είναι αρνητική. Σε 
αυτή την περίπτωση, όταν δεν ανιχνεύονται αλλο-
αντισώματα έναντι ερυθρών, θεωρείται ότι άλλα 
αντισώματα έναντι HLA ή πρωτεϊνών πλάσματος, 
συχνά σε πολυμεταγγιζόμενους δημιουργούν ανοσο-
συμπλέγματα και ομοίως ενεργοποιούν το συμπλή-
ρωμα οδηγώντας τα ερυθρά σε λύση6,8. Είναι εξάλλου 
γνωστή η ευαισθησία των δρεπανοκυττάρων στην 
λύση μέσω του συμπληρώματος (καθήλωση C5b-9 
και άμεση λύση εξαιτίας διαταραχής της μεμβρανικής 
πρωτεΐνης CD59-membrane inhibitor of reactive 
lysis- MIRL)6,7.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η σχέση της 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος με την επώ-
δυνη κρίση που συχνά συνοδεύει την υπεραιμό-

λυση. Ο μηχανισμός της δρεπάνωσης σχετίζεται 
με διαταταχές των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης 
του ερυθροκυττάρου και την ανώμαλη έκφραση της 
φωσφατιδυλαιθανολαμίνης και φωσφατιδυλσερί-
νης στην διαταραγμένη επιφάνεια του κυττάρου6. Οι 
φωσφολιπιδικές αναδιατάξεις στην μεμβράνη του 
ερυθρού κατά την δρεπάνωση αφενός πυροδοτούν 
την προσκόλληση των ερυθρών στο ενεργοποιημένο 
ενδοθήλιο με αποτέλεσμα την αγγειο-αποφρακτική 
επώδυνο κρίση και αφετέρου μπορούν να ενεργοποι-
ήσουν το συμπλήρωμα και να οδηγήσουν τα ερυθρά 
σε λύση. Αυξημένη έκφραση της φωσφατιδυλσερίνης 
μπορεί να παρατηρηθεί και στα ερυθρά των ασκών 
προς μετάγγιση εξαιτίας της οξειδωτικής βλάβης 
της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης που προκαλείται 
κατά την φύλαξη11, πυροδοτώντας πάντα μέσω του 
συμπληρώματος και την καταστροφή των ερυθρών 
του δότη, δημιουργώντας τελικά ένα φαύλο κύκλο.

Ομοίως, στην δρεπανοκυτταρική νόσο παρατηρεί-
ται υπερδραστηριότητα του δικτυοενδοθηλιακού 
συστήματος (ΔΕΣ)4,9,11. Πυρετός που παρατηρείται 
κατά την υπεραιμόλυση, ή λανθάνουσα λοίμωξη συχνή 
στους δρεπανοκυτταρικούς ασθενείς επιδεινώνουν 
δραματικά την φαγοκυττάρωση τόσο των αυτόλογων 
όσο και των ερυθρών του δότη4,11.Τα δρεπανοκύττα-
ρα μέσω των διαταραγμένων φωσφολιπιδίων της 
μεμβράνης και του μορίου προσκόλλησης ICAM-4 
αλλά και τα δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ) μέσω του 
VCAM-1, προσκολλώνται στα ενεργοποιημένα μα-
κροφάγα και ταχέως φαγοκυτταρώνονται4. Με τον 
ίδιο μηχανισμό είναι δυνατόν να απομακρυνθούν και 
τα ερυθρά του δότη4.

Τέλος, η καταστολή της ερυθροποίησης λόγω 
της μετάγγισης ή συνυπάρχουσας λοίμωξης ή νε-
φρικής βλάβης, συμβάλλει στην βαρεία αναιμία και 
στην συχνά παρατηρούμενη ελάττωση των ΔΕΚ. 
Δικτυοερυθροπενία μπορεί να παρατηρηθεί και με 
φυσιολογική ερυθροποίηση όπου τότε πιθανολογεί-
ται καταστροφή των ΔΕΚ μέσω αυτοαντισωμάτων ή 
αυξημένης ερυθροφαγοκυττάρωσης4,8. 

Η ελάττωση της τιμής της αιμοσφαιρίνης S κατά 
την υπεραιμολυτική αντίδραση αποτελεί ένα καλό 
βιοδείκτη απώλειας δρεπανοκυττάρων και συνηγορεί 
για την συμμετοχή των αυτόλογων ερυθρών στον 
μηχανισμό της βαρείας αναιμίας. Όταν δεν υπάρχει 
άλλη αιτία αναιμίας όπως αιμορραγία, αντανακλά την 
αυξημένη καταστροφή σε συνδυασμό με την κατα-
στολή της ερυθροποίησης εξαιτίας της μετάγγισης10. 

Πιθανώς άγνωστοι προς το παρόν γενετικοί μηχανι-
σμοί να σχετίζονται με την εκδήλωση του συνδρόμου9. 
Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει μέθοδος που να 
προβλέπει την εμφάνιση του και δεν είναι γνωστό αν 
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ένας ασθενής που θα το εκδηλώσει έχει αυξημένο 
κίνδυνο νέου επεισοδίου σε επόμενη μετάγγιση7,9.

Αντιμετώπιση

Όταν το σύνδρομο υπεραιμόλυσης αναγνωρι-
σθεί, πρέπει να διακοπούν άμεσα οι μεταγγίσεις 
καθώς μπορεί να αποβούν μοιραίες για την ζωή του 
ασθενούς4,5,7,11,12. Είναι πλέον σαφές ότι μετάγγιση 
φαινοτυπικά πλήρως συμβατού αίματος μπορεί 
να πυροδοτήσει το σύνδρομο καθώς δεν οφείλεται 
πάντα στην παρουσία αλλοαντισωμάτων έναντι των 
ερυθρών του δότη. Επιβάλλεται ωστόσο συχνός 
προσδιορισμός αντι-ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων 
στον δρεπανοκυτταρικό ασθενή, έχοντας πάντα κατά 
νου πως αρκετά από αυτά γρήγορα εξαφανίζονται. 
Ο περιορισμός των μεταγγίσεων γενικά στον ασθε-
νή με δρεπανοκυτταρική αναιμία στις απολύτως 
απαραίτητες πιθανώς να ελαττώσει την συχνότητα 
εμφάνισης του συνδρόμου. Η χορήγηση κορτικοει-
δών(μεθυλπρεδνιζολόνης, ανοσοσφαιρίνης IVIG και 
ερυθροποιητίνης) συχνά είναι ικανά να ανατάξουν 
την αναιμία ώστε να μην μεταγγιστεί ο ασθενής4-7. Η 
αύξηση του αριθμού των ΔΕΚ και η σταδιακή αύξηση 
της αιμοσφαιρίνης σηματοδοτούν την ανάκαμψη.

Προσφάτως αναφέρεται η χορήγηση του Rituximab 
σε ασθενείς με παρατεταμένη αιμόλυση και απειλητική 
για την ζωή αναιμία- ιδιαίτερα όταν διαπιστώνεται και 
η παρουσία αυτοαντισωμάτων - με καλή έκβαση13. 

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία μετά αλλογενή 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
Πρόλογος 

Η ανοσολογικού τύπου αιμολυτική αναιμία είναι μια 
σαφώς αναγνωρισμένη επιπλοκή μετά την αλλογενή 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων 
(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
-HSCT)14-16. Έχουν αναγνωρισθεί 4 πιθανοί μηχα-
νισμοί:
 1) Αντισώματα του δέκτη λύουν τα ερυθρά του δότη. 

Περιγράφεται κατεξοχήν στην μείζονα ΑΒΟ -ασυμ-
βατότητα όπου ο δότης είναι ομάδας Α ή Β και ο 
δέκτης Ο και ισοσυγκολλητινες αντι-Α, Β του δέκτη 
καταστρέφουν άμεσα τα ερυθρά του δότη. 

 2) Αντισώματα του δότη μεταφέρονται κατά την 
έγχυση στον δέκτη και 

 3) Λεμφοκύτταρα του δότη που περνούν στον δέκτη 
παράγουν αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα έναντι 
των ερυθρών του δέκτη. Οι μηχανισμοί 2 και 3 πε-
ριγράφονται στην ελάσσονα ΑΒΟ -ασυμβατότητα 
όπου ο δότης είναι ομάδας Ο και ο δέκτης Α ή Β. 

Αφορούν επίσης και άλλα αλλοαντισώματα όπως 
αντι-Jka, αντι- Jkb, αντι- D, αντι- E, αντι-s.

 4) Ο τελευταίος μηχανισμός αιμολυτικής αναιμίας ανό-
σου τύπου είναι η παρουσία αυτοαντισωμάτων 
που παράγονται από το ανοσολογικό σύστημα 
του δότη έναντι των ερυθρών του δότη, δηλαδή 
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία14-16.
Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία μετά αλλογενή 

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων θεωρείται 
σπάνια επιπλοκή, η αιτιολογία όπως και η παθογένεια 
της δεν είναι απολύτως κατανοητές ενώ συνιστά μια 
απειλητική για την ζωή επιπλοκή με υψηλή θνητό-
τητα14,15.

Ορισμός /κλινική εικόνα

Ως αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία μετά αλλογενή 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων θεωρείται 
η αιμολυτική αναιμία που χαρακτηρίζεται από άμε-
σο Coombs θετική με έμμεσο δοκιμασία ως επί το 
πλείστον ομοίως θετική, με το αντίσωμα τόσο στον 
ορό του ασθενούς όσο και στο έκλουμα να παρου-
σιάζει χαρακτήρα πανσυγκολλητίνης. Η κλινική 
και εργαστηριακή εικόνα είναι αυτή της κλασσικής 
Αυτοανόσου Αιμολυτικής Αναιμίας –ΑΑΑ με πτώση 
της αιμοσφαιρίνης, ελάττωση των απτοσφαιρινών, 
αύξηση της εμμέσου χολερυθρίνης και LDH και τέλος 
με φυσιολογική ή αυξημένη παρουσία της ερυθράς 
σειράς στον μυελό των οστών17,18. Τονίζεται ότι είναι 
διάγνωση εξ αποκλεισμού καθώς όλα τα άλλα αίτια 
που σχετίζονται με αυτοάνοσο αιμόλυση όπως φάρ-
μακα ή λοιμώξεις θα πρέπει να αποκλειστούν17,18. 
Το αντίσωμα μπορεί να είναι θερμού τύπου IgG ή 
ψυχροσυγκολλητίνη IgM. Θεωρείται ότι όταν είναι 
IgM η αναιμία εμφανίζεται πρώιμα (2-8 μήνες μετά 
την μεταμόσχευση) σε σχέση με του θερμού τύπου 
IgG αντίσωμα όπου εμφανίζεται όψιμα (6-18 μήνες 
μετά)15,19,20. Άλλοι πάλι ερευνητές δεν βρίσκουν συ-
σχέτιση του τύπου του αντισώματος με την χρονική 
περίοδο εμφάνισης της ΑΑΑ17. Όταν συνυπάρχει 
θερμού και ψυχρού τύπου αντίσωμα συνήθως πα-
ρατηρείται βαρύτερη κλινική πορεία21.

H σπανιότητα της επιπλοκής φαίνεται από το γε-
γονός ότι λιγότερα από 100 περιστατικά αναφέρονται 
στην βιβλιογραφία τις 2 τελευταίες δεκαετίες19. Οι 
πληροφορίες προέρχονται ως επί το πλείστον από 
μεμονωμένες αναφορές ή μικρές σειρές ασθενών και 
δίδουν μία συχνότητα 4-6% επί των μεταμοσχευμένων 
ασθενών που είναι βεβαίως κατά πολύ μεγαλύτερη 
από την ΑΑΑ στον γενικό πληθυσμό(1-2 ανά 80-
100.000)19,21,22. Ωστόσο επισημαίνεται το γεγονός ότι 
καταγράφονται οι ασθενείς με σοβαρή αναιμία και 
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είναι πιθανόν να υποεκτιμάται η συχνότητα καθώς 
περιστατικά με ήπια αιμόλυση διαλάθουν της προ-
σοχής21. Μπορεί να εμφανιστεί από 1 έως 24 ή και 
περισσότερους μήνες μετά την μεταμόσχευση με τις 
περισσότερες περιπτώσεις να καταγράφονται στο 
διάστημα μεταξύ 2-8 μηνών μετά17,19,21,22. Περιγράφεται 
σπανιότερα και σε συνδυασμό με άλλες κυτταροπε-
νίες, όπως με αυτοάνοσο θρομβοπενία (σύνδρομο 
Evans)14,15 αλλά και με απλασία αμιγώς της ερυθράς 
σειράς14,16.

Παθογένεια – Παράγοντες κινδύνου

Η ανοσολογική διαταραχή και η αποκατάσταση 
της μετά την διαδικασία της μεταμόσχευσης αιμοποι-
ητικών κυττάρων είναι σαφώς πολύπλοκη. Ιδιαίτερα 
ο μηχανισμός της αυτοανοσίας που προκύπτει από 
την έλλειψη αναγνώρισης οικείων αντιγόνων - παρά 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την κατα-
νόηση του τα τελευταία χρόνια - δεν είναι σήμερα 
απολύτως γνωστός. Ο πιθανότερος παθογενετικός 
μηχανισμός των αυτοάνοσων επιπλοκών θεωρείται η 
διαταραχή του ελέγχου και ή ελλιπής αποκατάσταση 
του ανοσολογικού συστήματος17,18,19. Η ανεπαρκής 
λειτουργία των Τ-κατασταλτικών λεμφοκυττάρων στην 
μετά μεταμοσχευτική περίοδο σε συνδυασμό με τη 
καθυστερημένη ανάκαμψη των ρυθμιστικών Τ- λεμ-
φοκυττάρων πιθανώς ευθύνονται για την παθολογική 
ανάδυση και παραμονή κλώνων Β-λεμφοκυττάρων 
που παράγουν ανοσοσφαιρίνες18,19,21. Γενετική προδι-
άθεση, περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως λοιμώξεις, 
ή αυτοάνοσα νοσήματα του δότη μπορεί να οδηγή-
σουν στην εμφάνιση αυτοανόσου επιπλοκής κατά 
την μετά- μεταμοσχευτική περίοδο18. 

Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης αυτοανόσων 
επιπλοκών και ιδιαιτέρως αυτοάνοσου αιμολυτικής 
αναιμίας, δεν έχουν σαφώς καθοριστεί. Η πηγή του 
μοσχεύματος και η εξάλειψη των Τ- λεμφοκυττάρων, 
η χορήγηση κυκλοσπορίνης αντιθυμοκυτταρικής 
σφαιρίνης ή alemtuzumab, η ανάπτυξη GVHD, η 
προϋπάρχουσα νόσος που οδήγησε στη μεταμό-
σχευση (κακοήθης νόσος ή μη) έχουν συσχετιστεί με 
την εμφάνιση ή όχι της επιπλοκής και έχουν διχάσει 
τους ερευνητές με αντικρουόμενα συμπεράσματα.

Στη μελέτη των Sanz και συν17. που περιλαμβάνει 
272 ενήλικες ασθενείς με κακοήθη αιματολογικά νοσή-
ματα που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων, βρέθηκε πως προδιάθεση 
για την εμφάνιση της επιπλοκής έχουν οι ασθενείς 
με μη συγγενή δότη (και δη από κύτταρα ομφαλίου 
λώρου) όπως και όσοι εμφάνισαν χρόνιο GVHD. Δεν 
βρέθηκε συσχέτιση με τη ex-vivo απομάκρυνση των 

Τ- λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος. Ομοίως στην 
πολύ πρόσφατη μελέτη του Zhen και συν19. που 
περιλαμβάνει 296 ενήλικες ασθενείς θεωρούν την 
εμφάνιση GVHD,την ασυμβατότητα HLA μεταξύ δότη 
και δέκτη καθώς και την CMV λοίμωξη ως παράγοντες 
κινδύνου για την εμφάνιση ΑΑΑ.

Στις ομάδες των ασθενών της παιδικής ηλικίας 
παρατηρείται ένα μεγαλύτερο εύρος νοσημάτων που 
έχουν ως θεραπευτική επιλογή την μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων. Μη κακοήθη νοσήματα 
-όπως μεταβολικά νοσήματα, σύνδρομα ανοσοανε-
πάρκειας, αυτοάνοσα, και αιμοσφαιρινοπάθειες- είναι 
τα συνήθη18,21-23.

Στη μεγαλύτερη πολυκεντρική μελέτη από την 
Ιταλία που προσφάτως δημοσιεύθηκε από τους 
Faraci και συν23. που περιλαμβάνει 1574 παιδιά τα 
οποία υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων, βρέθηκε πως οι ασθενείς 
με μη συγγενή δότη (με χορήγηση alemtuzumab και 
αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης) και με μη κακόηθες 
νόσημα είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΑΑΑ. 
Τα νεώτερα παιδιά καθώς και όσα είχαν δεχθεί ως 
μόσχευμα κύτταρα ομφαλίου λώρου είχαν μεγαλύτερο 
κίνδυνο, συμπεράσματα που συμφωνούν απόλυτα με 
τους Page και συν24. που μελέτησαν μεταμοσχεύσεις 
με κύτταρα ομφαλίου λώρου σε βρέφη. Η μελέτη των 
O’Brien και συν22. που ομοίως περιλαμβάνει παιδιά, 
δίδει επίσης 4πλάσιο κίνδυνο εμφάνισης της επιπλο-
κής σε ασθενείς με μη κακοήθη νοσήματα, κυρίως 
μεταβολικά και με μη συγγενή δότη. Η ύπαρξη ενός 
επαρκούς και ακέραιου ανοσολογικού συστήματος 
σε ασθενείς με μη κακοήθη προϋπάρχουσα νόσο 
θεωρείται ο πιθανός λόγος ανάπτυξης αυτοανοσίας 
κατά την περίοδο της ανοσιακής αποκατάστασης 
μετά την μεταμόσχευση18,22,23.

Η νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή - GVHD στη 
χρονία μορφή θεωρείται πως μιμείται αυτοάνοσες 
εκδηλώσεις από το δέρμα, βλεννογόνους, ήπαρ και 
ΓΕΣ. Ο ρόλος του GVHD ωστόσο στην ανάπτυξη 
αυτοάνοσων αιματολογικών εκδηλώσεων παραμένει 
σημείο διαμάχης και αντικρουόμενων απόψεων22,23 - αν 
και μερικοί συγγραφείς θεωρούν την ΑΑΑ ως πρώιμη 
εκδήλωση του χρόνιου συνδρόμου25.

Τέλος, ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και 
θεραπευτική επιλογή τη μεταμόσχευση (αυτόλογη ή 
αλλογενή) εμφανίζουν ΑΑΑ μετά την μεταμόσχευση. 
Η γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση περισ-
σοτέρων του ενός αυτοανόσου νοσήματος στον 
ξενιστή καθώς και η απομάκρυνση των Τ- λεμφο-
κυττάρων(αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη ή εξάλειψη 
Τ-λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα), η μικρή ηλικία 
και ο ερυθηματώδης λύκος ως αιτία της μεταμό-



103

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΙΜΟΛυΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: ΣυΝΔΡΟΜΟ υΠΕΡΑΙΜΟΛυΣΗΣ–ΑυΤΟΑΝΟΣΗ  ΑΙΜΟΛυΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣχΕυΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚυΤΤΑΡΩΝ

σχευσης, θεωρούνται οι κυριότεροι παράγοντες 
κινδύνου26-28.

Πρόγνωση – αντιμετώπιση

Η πρόγνωση στις περισσότερες σειρές ασθενών 
αναφέρεται πτωχή με θνητότητα υψηλή που φτάνει 
έως και περισσότερο από το 50% των ασθενών με 
την επιπλοκή. 

Η θνητότητα σπανίως οφείλεται άμεσα στην πα-
ρατεταμένη και μη ελεγχόμενη αιμόλυση αλλά ως επί 
το πλείστον στις επιπλοκές της ανοσοκατασταλτικής 
αγωγής και δη σε ευκαιριακές λοιμώξεις14,17,19,22.

Η βέλτιστη αγωγή δεν είναι σαφής με μεγάλο 
ποσοστό των ασθενών(~65%) να παρουσιάζει ανθε-
κτικότητα στην χορήγηση κορτικοειδών και άλλων ανο-
σοκατασταλτικών έως και στην σπληνεκτομή14,16,19,22,23. 

Προφανώς ο συνδυασμός ανοσοκατασταλτικών επί 
μακρόν χρήζει μεγάλης προσοχής καθώς η ανθεκτι-
κή μορφή χρονίζει. Έχουν χρησιμοποιηθεί όχι όμως 
πάντα με επιτυχία μόνα ή σε συνδυασμούς: κορτι-
κοειδή(μεθυλπρεδνιζολόνη), κυκλοφωσφαμίδη, IVIG, 
βινκριστίνη, κυκλοσπορίνη, ΜΜF-mycophenolate 
mofetil(cellcept), rapamycin, bortezomib, eculizumab, 
πλασμαφαίρεση, σπληνεκτομή14,19,21,23.

Η προσθήκη του rituximab (375mg/m2/εβδομα-
διαίως,2-6 κύκλοι) ιδιαίτερα στις ανθεκτικές μορφές 
οδηγεί σε ύφεση το ~85% των ασθενών oπου έχει 
χρησιμοποιηθεί19,22,23,29. Πλέον αρκετοί υποστηρίζουν 
την άποψη ότι το rituximab πρέπει να χρησιμοποιείται 
άμεσα δεδομένης της ανθεκτικότητας αλλά και της 
υψηλής θνητότητας της επιπλοκής και όχι αφού απο-
τύχει η 1ης γραμμής θεραπεία30. Ακόμη και οι ασθενείς 
που έχουν μερική ανταπόκριση ωφελούνται με τον 
περιορισμό των αναγκών σε μεταγγίσεις17.
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ειδικών ανοσοαιματολογικών καταστάσεων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ταχύτατη εξέλιξη των μοριακών τεχνικών τις 

τελευταίες δεκαετίες διείσδυσε σε όλα τα πεδία της 
ιατρικής και φυσικά δεν άφησε ανεπηρέαστο τον τομέα 
των μεταγγίσεων. Ήδη από το 1986 κλωνοποιήθηκε το 
GYPA, το γονίδιο του συστήματος MNS. Ακολούθησαν 
τα γονίδια για το ABO και το Rh το 1990 και το 1992 
αντίστοιχα1. Σήμερα, η παγκόσμια κοινότητα αναγνω-
ρίζει πάνω από 300 ερυθροκυτταρικά αντιγόνα που 
βρίσκονται οργανωμένα σε 30 συστήματα ομάδων 
αίματος σύμφωνα με την ISBT. Επιπλέον, αντιγόνα 
υπάρχουν τόσο στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων 
(HPA1 έως 28) όσο και στην επιφάνεια των ουδε-
τεροφίλων (HNA 1 έως 5) τα οποία διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στις μεταγγίσεις2. 

Τα γονίδια που ευθύνονται για την έκφραση σχεδόν 
όλων των μέχρι τώρα γνωστών ερυθροκυτταρικών 
αντιγόνων έχουν αναγνωρισθεί, γεγονός που καθι-
στά εφικτή πλέον την τυποποίησή τους με τη χρήση 
μοριακών τεχνικών. 

Για πάνω από 100 χρόνια, η αιμοσυγκόλληση 
αποτελεί το “gold standard” στον έλεγχο για την πα-
ρουσία ερυθροκυτταρικών αντιγόνων και παραμένει 
η μέθοδος αναφοράς. Είναι μια απλή και γρήγορη 
τεχνική που όταν εκτελείται σωστά έχει ευαισθησία 
και ειδικότητα αποδεκτή για την αποτελεσματική 
φροντίδα της πλειοψηφίας των ασθενών. υπόκειται 
όμως σε κάποιους περιορισμούς, τόσο τεχνικούς 
όσο και κλινικούς. Είναι μια μέθοδος υποκειμενική, 
που βασίζεται στην ύπαρξη αξιόπιστων αντιορών, 
γεγονός που δεν είναι πάντα εφικτό, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις δεν είναι καν διαθέσιμοι ή έχουν πολύ 
υψηλό κόστος. Επιπλέον, η αντίδραση μπορεί να είναι 

εξαιρετικά ασθενής οπότε να μην οδηγεί σε αξιόπι-
στο αποτέλεσμα. Κλινικά, η χρήση τους σε κάποιες 
περιπτώσεις, όπως σε ασθενείς που μεταγγίστηκαν 
πρόσφατα, σε ασθενείς των οποίων τα ερυθρά κα-
λύπτονται από IgG ανοσοσφαιρίνη (άμεση Coombs 
θετική) ή όταν τα προς έλεγχο ερυθρά δεν είναι δια-
θέσιμα (πχ έμβρυο) καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής3.

Η χρήση μοριακών τεχνικών προσφέρει λύσεις 
σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η αιμοσυγκόλλη-
ση οδηγώντας σιγά σιγά στην εποχή της “μοριακής 
ανοσοαιματολογίας”.

Μοριακή βάση των ομάδων αίματος
Τα υπεύθυνα γονίδια για την έκφραση των ερυ-

θροκυτταρικών αντιγόνων εντοπίζονται σε 34 περι-
οχές (loci) που βρίσκονται διάσπαρτες σε ολόκληρο 
το γονιδίωμα4. Κάθε σύστημα καθορίζεται είτε από 
ένα μεμονωμένο γονίδιο, είτε από μια συστάδα δύο 
(Rh, Xg, Chido/Rodgers) ή τριών (MNS) στενά συν-
δεδεμένων ομόλογων γονιδίων5. Τα αντιγόνα των 
περισσοτέρων συστημάτων (24 συστήματα) είναι 
άμεσα προϊόντα των αντίστοιχων γονιδίων και εξαρ-
τώνται μόνο από την αλληλουχία τους, συνεπώς η 
πρόβλεψη του φαινοτύπου βάση του γονοτύπου 
είναι εύκολη. Για κάποια συστήματα όμως (ABO, H, 
I, P, Lewis, Globoside) η σχέση των γονιδίων με τα 
τελικά αντιγόνα είναι έμμεση, καθώς τα προϊόντα 
τους είναι ένζυμα που συμμετέχουν στο σχηματισμό 
των αντιγόνων προσθέτοντας ολιγοσακχαριδικές 
αλυσίδες. Στις περιπτώσεις αυτές η πρόβλεψη του 
φαινοτύπου από το γονότυπο περιπλέκεται και δεν 
μπορεί να είναι ξεκάθαρη1.
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Μηχανισμοί που οδηγούν σε διαφορετικά 
αντιγόνα

Στο σχηματισμό των πολυμορφισμών που πα-
ρατηρούνται στις ομάδες αίματος συμμετέχουν όλοι 
οι κλασικοί μηχανισμοί δημιουργίας μεταλλάξεων. 
Παρόλα αυτά η πλειοψηφία τους οφείλεται σε αλλαγή 
ενός και μόνο νουκλεοτιδίου (SNP)6.

• Αλλαγή νουκλεοτιδίου που έχει ως συνέπεια την 
αλλαγή ενός αμινοξέος στην παραγόμενη πρω-
τεϊνική αλυσίδα (missense mutation). Το γεγονός 
αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δραστικότητά της ή 
να επηρεάσει τη δευτεροταγή δομή της δημιουρ-
γώντας έτσι έναν καινούργιο επίτοπο (πχ.Α1/Α2, 
Fya/Fyb). 

• Αλλαγή νουκλεοτιδίου που έχει ως συνέπεια τη 
δημιουργία κωδικονίου stop που τερματίζει τη 
μεταγραφή (nonsense mutation).Στην περίπτωση 
αυτή δεν παράγεται προϊόν και δεν εκφράζεται 
αντιγόνο (πχ.Gy(a-)). 

• Εισαγωγή ή απαλοιφή νουκλεοτιδίου/ων. Και στις 
δύο περιπτώσεις αλλάζει το πλαίσιο ανάγνωσης 
(frameshift) και είτε σταματά η μεταγραφή (πχ.
ABO, RH) είτε σχηματίζεται εναλλακτικό προϊόν 
(πχ.RHDΨ). 

• Απαλοιφή ολόκληρου γονιδίου (πχ.RHD-) ή και 
πιο πολύπλοκα φαινόμενα ανασυνδυασμού και 

μετατροπής σε συστήματα που έχουν >1 ομόλογα 
γονίδια όπως το MNS και το RH.

• Πολυμορφισμοί σε περιοχές που ρυθμίζουν την 
έκφραση των γονιδίων. Αυτό έχει ως συνέπεια 
την πλήρη έλλειψη του αντιγόνου παρόλο που 
το γονίδιό του είναι φυσιολογικό (πχ. Duffy null)7.
Οι συχνότητες με τις οποίες απαντώνται οι πο-

λυμορφισμοί των ομάδων αίματος αποτελούν συ-
χνά εθνικούς δείκτες και εικάζεται ότι προσέδωσαν 
κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα στους φορείς τους 
στο παρελθόν. Για παράδειγμα η ομάδα αίματος Ο 
συνδέεται με αυξημένη αντίσταση στην ελονοσία γι’ 
αυτό και επικράτησε σε περιοχές όπου ενδημούσε 
το νόσημα αυτό1.

Μοριακή βάση ομάδων αίματος ABO και RH 
Τα συστήματα ΑΒΟ και RH είναι κλινικά τα πιο ση-

μαντικά. Η ορολογική τυποποίησή τους είναι εύκολη, 
γρήγορη και ξεκάθαρη. Η μοριακή τυποποίησή τους 
όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα δυσχερής εξαιτίας της 
πολύπλοκης μοριακής τους βάσης.

Σύστημα ΑΒΟ

Το γονίδιο που ευθύνεται για το σύστημα ΑΒΟ 
βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 

Εικόνα 1. Το αποτέλεσμα γονοτύπησης όπως δίνεται από τις μοριακές τεχνικές απαιτεί προς το παρόν ορολογική επιβεβαίωση 
(τροποποιημένο από 4).
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9 και κωδικοποιεί για τη δημιουργία ενός ενζύμου, 
με δράση γλυκοσυλτρανσφεράσης, που μεταφέρει 
ολιγοσακχαριδικές αλυσίδες στο αντιγόνο Η, οδηγώ-
ντας έτσι στη δημιουργία του τελικού αντιγόνου. Ο 
φαινότυπος ΑΒΟ επομένως δεν είναι άμεσο προϊόν 
του γονιδίου. υπάρχουν 3 βασικά αλληλόμορφα του 
γονιδίου με τους υποτύπους τους: 

• Α (Α1, Α2)
• Β (Β1)
• Ο (Ο1, Ο1ν, Ο2)

Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ περισσό-
τερα. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί πάνω από 
200 ΑΒΟ αλληλόμορφα8. Μεγάλη ποικιλομορφία 
παρατηρείται επιπλέον και στην 5’ μη κωδικοποιό 
περιοχή, ενώ 21 SNPs έχουν βρεθεί στο ιντρόνιο 
6. Εκτενής ανάλυση αλληλουχίας έδειξε ότι τα μισά 
αλληλόμορφα προέρχονται από μεταλλάξεις και τα 
άλλα μισά από γεγονότα ανασυνδυασμού. Τέλος, ο 
φαινότυπος ΑΒΟ καθορίζεται και από μεταλλάξεις του 
γονιδίου που κωδικοποιεί για το αντιγόνο Η.

Σύστημα Rhesus

Το σύστημα Rhesus είναι το πιο πολύπλοκο από 
τα συστήματα των ομάδων αίματος με 51 καλά κα-
θορισμένα αντιγόνα. Τα αντιγόνα του συστήματος 
κωδικοποιούνται από δύο γονίδια, τα RHD και RHCE. 
Τα γονίδια αυτά είναι αντιθετικά, βρίσκονται πολύ 
κοντά πάνω στο χρωμόσωμα 1 και διαθέτουν πολύ 
υψηλό βαθμό ομολογίας (93,8%). Πάνω από 170 
αλληλόμορφα έχουν ανιχνευθεί, τα οποία προκύπτουν 
με όλους τους γνωστούς μηχανισμούς, από SNPs 
μέχρι και απαλοιφή ολόκληρου του γονιδίου9.

Τεχνικές 
Όλες οι μέθοδοι που περιγράφονται για τη μοριακή 

τυποποίηση των ομάδων αίματος βασίζονται στην 
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Κάθε 
δοκιμασία σχεδιάζεται ανάλογα με τον εκάστοτε στόχο 
λαμβάνοντας υπόψη τους πολυμορφισμούς που έχουν 
βρεθεί στον υπό μελέτη πληθυσμό. Διαφέρουν μεταξύ 
τους ως προς: τον αριθμό και το είδος των SNPs που 
ελέγχονται, τη διαδικασία ανίχνευσης που ακολουθούν, 
τον ειδικό εξοπλισμό που χρειάζονται και τον αριθμό 
δειγμάτων που μπορούν να διεκπεραιώσουν. Μέχρι 
σήμερα, το τελικό επιβεβαιωτικό βήμα όλων των 
μεθόδων είναι η ορολογική επιβεβαίωση (εικόνα 1).

Τεχνικές χαμηλής και μέσης απόδοσης

Τα πρώτα πειράματα που σχεδιάστηκαν χρησιμο-
ποιούσαν ένζυμα περιορισμού για να ανιχνεύσουν 

αλλαγές που προκαλούσαν συγκεκριμένοι πολυμορ-
φισμοί. Η τεχνική αυτή (PCR-RFLP) είναι απλή, δε 
χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό, αλλά είναι χρονοβόρα 
και εστιάζει σε μεμονωμένους πολυμορφισμούς. Δε 
συνιστάται για μαζικό έλεγχο δοτών.

Πιο εξελιγμένη εκδοχή αποτελεί η PCR-SSP (se-
quence specific). Οι εκκινητές που χρησιμοποιούνται 
σχεδιάζονται έτσι ώστε μόνο η ακριβής αλληλουχία 
που ορίζεται να μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Η τεχνική 
αυτή μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε κάποιο βαθμό 
ώστε να ελέγχονται παράλληλα πολλοί πολυμορφι-
σμοί. υπάρχουν διαθέσιμα εμπορικά κιτ με τα οποία 
ελέγχονται τα κάτωθι συστήματα: ABO, RH, Partial D, 
Weak D, Kell, Duffy, Kidd, MNS, HPA, HNA10.

Real time PCR (melting curve analysis)

Ανάλογα με το είδος του SNP που περιέχει ένα 
συγκεκριμένο προϊόν PCR χρειάζεται διαφορετική 
θερμοκρασία για να αποδιαταχθεί. Αποκτά έτσι ένα 
μοναδικό και αναγνωρίσιμο προφίλ. Με τη μέθοδο 
αυτή μικρός αριθμός δειγμάτων μπορεί να ελεγχθεί 
ταυτόχρονα ως προς ένα πολυμορφισμό. Δεν απαιτεί 
όμως κανένα χειρισμό μετά την PCR οπότε περιορίζε-
ται σημαντικά ο χρόνος ανάλυσης.. Δοκιμασίες αυτού 
του τύπου έχουν σχεδιαστεί για τα συστήματα: Rh, Kell, 
Kidd, Duffy, MNS, Colton, Dombrock και Lutheran11.

Sequencing

Ο περιορισμός όλων των μεθόδων που χρησιμο-
ποιούνται για τη μοριακή τυποποίηση των ομάδων 
αίματος είναι ότι μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο τους 
πολυμορφισμούς που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό 
τους. Άγνωστοι πολυμορφισμοί που επηρεάζουν την 
έκφραση ενός αντιγόνου μπορεί να υπάρχουν και 
να ευθύνονται για την ασυμφωνία που παρατηρείται 
κάποιες φορές μεταξύ γονοτύπου και φαινοτύπου.

Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί η απευθείας, πλήρης αλληλούχιση του γονιδίου 
νουκλεοτίδιο προς νουκλεοτίδιο. Η διαδικασία αυτή 
είναι χρονοβόρα και απαιτεί μεγάλη ποσότητα δείγ-
ματος, ενώ είναι δύσκολη και η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων. Επειδή το κόστος και ο χρόνος 
πάντα θα θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες στην 
επιλογή μεθοδολογιών, η τεχνική αυτή όσο και αν 
αυτοματοποιηθεί, δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί για 
μαζικό έλεγχο δοτών. Ο ρόλος της θα είναι κυρίως 
στη διερεύνηση δύσκολων περιπτώσεων12.

Τεχνικές υψηλής απόδοσης

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν και είναι πλέον 
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εμπορικά διαθέσιμες πλατφόρμες υψηλής απόδοσης 
που μπορούν να εξετάζουν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό 
δειγμάτων και πολυμορφισμών. Η εφαρμογή τους 
απαιτεί πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, ειδικό 
εξοπλισμό και εξειδικευμένα προγράμματα υψηλής 
ανάλυσης για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων. Σε 
γενικές γραμμές, τα στάδια επεξεργασίας του δείγ-
ματος με μια τέτοια μέθοδο φαίνονται στην εικόνα 2.

Το Beadchip (Immucor, USA) σχεδιάστηκε για 
την τυποποίηση των δευτερευόντων (minor) ομά-
δων αίματος. Ανιχνεύει 24 αντιγόνα που ανήκουν 
στις ομάδες: MNS, RHCE, Lu, Kell, Fy, Jk, Di, Do, 
Co, SC και Lw ενώ πρόσφατα προστέθηκε και μια 
μετάλλαξη που συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη S. Μια 
μικρότερη εκδοχή του είναι διαθέσιμη για 22 αιμοπε-
ταλιακά αντιγόνα. Δύναται να αναλύσει 96 δείγματα 
για όλους τους ανωτέρω πολυμορφισμούς σε 5 ώρες 
και διαθέτει σήμανση CE10.

Το Blood Chip (Progenika, Spain) ανιχνεύει 128 
SNPs για 33 ερυθροκυτταρικά αντιγόνα και 12 αι-
μοπεταλιακά. Περιλαμβάνει δε και πολυμορφισμούς 
για το σύστημα ABO και το RHD με μικρότερη όμως 
ακρίβεια. Μπορεί να διεκπεραιώσει 20 δείγματα σε 
10 ώρες και διαθέτει σήμανση CE2.

Το πιο πρόσφατο μέλος στην αγορά, το HiFiBlood 
96 (AXO Science, France), ξεκίνησε αρχικά ελέγ-

χοντας 6 SNPs των ομάδων: Kell, Jk, Fy και MNS 
με δυνατότητα ανάλυσης 96 δειγμάτων σε 4 ώρες. 
Σήμερα έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει SNPs για 
29 ερυθροκυτταρικά αντιγόνα. Και αυτό διαθέτει 
σήμανση CE2.

Οι πλατφόρμες αυτές παρέχουν αξιόπιστα απο-
τελέσματα (99%) σε μεγάλη απόδοση και ήδη χρησι-
μοποιούνται σε μεγάλα κέντρα δοτών. Ο σχεδιασμός 
τους βασίστηκε κυρίως σε πληθυσμούς Καυκάσιας ή 
Αφρικανικής καταγωγής. Στο μέλλον αναμένεται να 
παρουσιάσουν ευελιξία και να προσαρμόζονται στα 
νέα δεδομένα που θα προκύπτουν ή στις γεωγραφικές 
περιοχές που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Προβληματισμοί από την εφαρμογή  
των μοριακών τεχνικών

Ήδη από την περιγραφή των τεχνικών διαφαίνονται 
οι τεχνικοί περιορισμοί της μοριακής τυποποίησης 
των ομάδων αίματος: ο γονότυπος προβλέπει, αλλά 
δεν ανιχνεύει το φαινότυπο, οι πολυμορφισμοί όλων 
των πληθυσμιακών ομάδων δεν είναι γνωστοί εκ των 
προτέρων, ενώ άγνωστες μεταλλάξεις αποσιώπησης 
που δεν περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό οδηγούν σε 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Για κάποιες ομάδες, ο 
αριθμός των αλληλόμορφων είναι πολλαπλάσιος του 

 Εικόνα 2. Τα στάδια επεξεργασίας του δείγματος με μια μέθοδο υψηλής απόδοσης (τροποποιημένο από 13).
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αριθμού των εκφραζόμενων αντιγόνων (ΑΒΟ, RH), 
ώστε η καθολική εφαρμογή μοριακών μεθόδων να 
καθίσταται ασύμφορη.

Στην ανοσοαιματολογία είναι επιτακτικότερη από 
ότι σε άλλες περιπτώσεις η διασφάλιση της αξιοπι-
στίας των αποτελεσμάτων. Μια ιδιαιτερότητα των 
μοριακών τεχνικών αποτελεί το γεγονός ότι δεν είναι 
τόσο απλές όσο οι ορολογικές μέθοδοι, οπότε και ο 
αριθμός των επαναληπτικών εξετάσεων πρέπει να 
διατηρείται στο ελάχιστο. χρειάζεται να θεσπιστούν 
νέοι κανόνες για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο. Αυτοί 
θα περιλαμβάνουν τους ήδη καθιερωμένους κανόνες 
ποιότητας για την διενέργεια της PCR, μεταξύ των 
οποίων η ύπαρξη θετικών και αρνητικών μαρτύρων 
(control), αλλά επιπλέον και την επαλήθευση της 
παρουσίας ή απουσίας αντιγόνων με ορολογικές 
μεθόδους, είτε με χρήση αντιορών είτε με διενέργεια 
διασταύρωσης με ορό ασθενούς14. Για επικύρωση 
των αποτελεσμάτων, κάποιοι ερευνητές εφαρμόζουν 
την επανάληψη ορισμένων βημάτων της μεθόδου, 
δηλαδή 2 απομονώσεις DNA ανά δείγμα και 3 φορές 
ενίσχυση με PCR15, ενώ όταν δεν είναι δυνατόν να 
βγει ασφαλές συμπέρασμα, αυτό διατυπώνεται στο 
πόρισμα ως ‘αδυναμία τυποποίησης’ του γονότυπου. 
Σε πρόσφατη συνάντηση του AABB (Βοστώνη, 2012) 
οι συμμετέχοντες μετά από συζήτηση κατέληξαν ότι 
για την ασφάλεια της έκδοσης ενός γενετικού αποτε-
λέσματος αρκεί να πραγματοποιηθεί μια ορολογική 
τυποποίηση και μια σύμφωνη γονοτύπηση σε δύο 
ξεχωριστές αιμοληψίες16. Εξωτερικός ποιοτικός έλεγ-
χος εφαρμόζεται σε διεθνές επίπεδο από την ISBT, 
και στην τελευταία αναφορά του 2011 το 88% των 
εργαστηρίων προέβλεψαν σωστά το γονότυπο των 
ασθενών και το 92% τον εμβρυϊκό γονότυπο από 
πλάσμα της μητέρας17. υπό την αιγίδα της WHO έχουν 
αναπτυχθεί αντιδραστήρια από κυτταρικές σειρές για 
χρήση από τα εργαστήρια μοριακής τυποποίησης 
ομάδων αίματος, τα οποία επικυρώθηκαν από 26 
εργαστήρια παγκοσμίως18.

Ένας σημαντικός προβληματισμός για την εισαγω-
γή των μοριακών μεθόδων στην καθημερινή ρουτίνα 
αποτελούν οι παράμετροι χρόνου και κόστους. Ως 
προς την ταχύτητα έκδοσης του αποτελέσματος, ο 
ελάχιστος χρόνος επεξεργασίας ενός μεμονωμένου 
δείγματος κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 4 ως 8 ώρες, 
αναλόγως της μεθόδου, ενώ στη συνήθη πρακτική, 
αποτελέσματα εκδίδονται κάθε 7-14 ημέρες, μετά από 
μαζική ανάλυση περίπου 100 δειγμάτων, ανάμικτων 
από ασθενείς που χρήζουν τυποποίησης και από 
δότες2. Ο λόγος κόστους – αποτελεσματικότητας μόνο 
προσεγγιστικά μπορεί να υπολογιστεί, αφού εκτός 
από το κόστος των αντιδραστηρίων και των εργα-

τοωρών πρέπει να συνεκτιμάται και το όφελος από 
τη μείωση της αλλοανοσοποίησης και τις συνέπειές 
της. Τα αποτελέσματα της κοστολόγησης διαφέρουν 
αναλόγως του τρόπου υπολογισμού τους. Έτσι, το 
κόστος τυποποίησης προσεγγιστικά υπολογίστηκε σε 
35-39 €/δότη για 20 αντιγόνα με ορολογικές μεθόδους 
και σε 15 €/δότη για 35 αντιγόνα με μοριακές μεθό-
δους μέτριας απόδοσης19. Οι πλατφόρμες υψηλής 
απόδοσης έχουν κόστος περί τα 100 €/ανάλυση ή 
1 €/πολυμορφισμό20. 

Επιπλέον, δεοντολογικά ερωτήματα ανακύπτουν 
ως προς το νομικό πλαίσιο της γονιδιακής ανάλυσης. 
Δεν υπάρχει ομοφωνία για το εάν απαιτείται έγγραφη 
συγκατάθεση για εξέταση DNA, εφόσον η γονοτύπηση 
των ομάδων αίματος δεν αποτελεί ανίχνευση γενετικής 
νόσου. υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις: η ανάλυ-
ση της ακολουθίας του DNA μπορεί να αποκαλύψει 
κάποια νόσο, ενώ υπάρχουν πολυμορφισμοί που 
προδιαθέτουν σε νόσημα (πχ σύνδρομο McLeod που 
συνδυάζεται με Kell-null φαινότυπο). Σε συνεργασία 
με επιτροπές βιοηθικής χρειάζεται να καθιερωθεί 
η πολιτική ενημέρωσης ή όχι του δότη σε τέτοιες 
περιπτώσεις12, αλλά και τα γενικότερα θέματα του 
γονιδιακού απόρρητου και της ανωνυμίας του δότη.

Ερωτηματικά προς απάντηση
υπό το πρίσμα των παραπάνω περιορισμών και 

μετά από τα πρώτα χρόνια ‘ερευνητικής’ εφαρμογής 
της μοριακής τυποποίησης των ομάδων αίματος, 
αρχίζουν να σχηματίζονται οι απαντήσεις στα βασικά 
ερωτήματα που οφείλουν να διευκρινιστούν πριν την 
ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή πρακτική: για 
ποιους, πότε και πού έχει όφελος να γίνεται η 
μοριακή τυποποίηση. Παρακάτω θα περιγραφούν 
οι πιο ευρέως αποδεκτές και δοκιμασμένες εφαρμογές 
της μοριακής τυποποίησης με τις ιδιαιτερότητές τους 
και θα γίνει προσπάθεια να διευκρινιστεί σε ποιες 
περιπτώσεις η διενέργεια του μοριακού ελέγχου 
προσφέρει λύσεις και νέες προοπτικές.

Εμπειρία από τις μέχρι τώρα εφαρμογές  
με την ευρύτερη αποδοχή
Έλεγχος εμβρύων για την πιθανότητα αιμολυτικής νόσου

υπολογίζεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό (περί-
που το 40% στο Ηνωμένο Βασίλειο) των εμβρύων 
που κυοφορούνται από D αρνητικές μητέρες είναι 
D αρνητικά και επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος 
αλλοανοσοποίησης. Αν αναγνωριστούν με ασφά-
λεια αυτά τα έμβρυα, αποφεύγεται η άσκοπη χρή-
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ση αντι-D σφαιρίνης21. Η μοριακή τυποποίηση του 
Rhesus των εμβρύων αρχικά γινόταν σε εμβρυϊκά 
κύτταρα που λαμβάνονταν με αμνιοπαρακέντηση. 
Η απομόνωση ελεύθερου εμβρυϊκού DNA από το 
πλάσμα της μητέρας έχει δοκιμαστεί αρκετά, ώστε 
να οδηγεί σε σαφή συμπεράσματα, υποκαθιστώντας 
έτσι τις επεμβατικές τεχνικές και τους κινδύνους τους. 
Προτείνεται να γίνεται την 24η εβδομάδα της πρώτης 
κύησης ή νωρίτερα αν ο τίτλος του αντισώματος της 
εγκύου είναι υψηλός, ή από τη 18η εβδομάδα των 
επόμενων κυήσεων22.

Μια από τις μεγαλύτερες δημοσιευμένες μελέτες 
είναι των Scheffer και συνεργατών στην Ολλαν-
δία15. Διενεργήθηκε μοριακός έλεγχος για τα αντιγόνα 
Rhesus (D, c, E), αλλά και Κ, σε έγκυες στις οποίες 
ανιχνεύτηκε αλλοαντίσωμα, προκειμένου να εκτιμηθεί 
αν το έμβρυο διατρέχει κίνδυνο αιμολυτικής νόσου. Η 
αξιοπιστία της μεθόδου, δηλαδή η συμφωνία με την 
ορολογική τυποποίηση έφτανε το 100%, ενώ σε 3% 
των περιστατικών, δεν ήταν δυνατόν να δοθεί απά-
ντηση με ασφάλεια, τιμή παρόμοια με την αξιοπιστία 
96,5% όπως υπολογίστηκε σε μετα-ανάλυση του 
200623. Μετά την αρχική PCR υπήρχαν περιπτώσεις 
που έχρηζαν περαιτέρω ελέγχου, στις οποίες έγινε 
αλληλούχιση DNA, και τελικά αποκαλύφθηκαν παραλ-
λαγές D, όπως το ψευδογονίδιο RHDΨ, σιωπηρό D 
της μητέρας, ή ασθενές D από την πλευρά του πατέρα.

Σε αντίστοιχες τεχνικές υπάρχει ο κίνδυνος το 
αρνητικό αποτέλεσμα να οφείλεται στην αδυναμία 
απομόνωσης/ενίσχυσης του εμβρυϊκού DNA. Έτσι, 
για διασφάλιση του αποτελέσματος, προτείνεται να 
συμπεριλαμβάνονται θετικοί μάρτυρες του εμβρυϊκού 
DNA, όπως δείκτης του Y χρωμοσώματος για τα 
άρρενα έμβρυα ή το γονίδιο RASSF1A, μετά από 
διαδικασία που ανιχνεύει τη διαφορετική μεθυλίωση 
του εμβρυϊκού DNA15,24

Σε επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες του Βρετα-
νικού Κολλεγίου Μαιευτήρων - Γυναικολόγων, μέχρι 
και το 2012 δεν έχει ενσωματωθεί ο έλεγχος DNA, 
γιατί αναμένονται περαιτέρω μελέτες τεχνικής αξιο-
λόγησης και γιατί χρειάζεται και νομική κατοχύρωση 
του θεράποντα γυναικολόγου που θα βασιστεί στο 
μοριακό έλεγχο και δεν θα δώσει αντι-D σφαιρίνη 
σε κάποια D αρνητική γυναίκα25. Αν και το αντι-D 
αντίσωμα είναι το κλινικά σημαντικότερο για την 
πρόκληση HDFN, εντούτοις η γονοτύπηση και άλλων 
εμβρυϊκών αντιγόνων έχει μεγάλη κλινική αξία όπως 
για παράδειγμα στην περίπτωση μητέρας με αντι-Κ 
αντίσωμα, όπου ο τίτλος δε συνδέεται πάντοτε με τη 
βαρύτητα της αναιμίας του εμβρύου. 

Αδυναμίες ορολογικής φαινοτύπησης λόγω θετικής 
Coombs ή μεταγγισμένων ερυθρών

Η εκτεταμένη φαινοτύπηση του ασθενούς είναι σε 
πολλά κέντρα μέρος της διαδικασίας ταυτοποίησης 
ενός ή περισσοτέρων αλλοαντισωμάτων. υπολογί-
ζεται ότι μέχρι και στο 56% των περιπτώσεων που 
απαιτείται, δεν είναι δυνατό να γίνει ορολογικά είτε 
λόγω πρόσφατης μετάγγισης (κάτι που είναι αναπό-
φευκτο σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες), είτε 
λόγω θετικής άμεσης Coombs26. Η μοριακή ανίχνευση 
των ελασσόνων ομάδων αίματος των ασθενών είναι 
σε ορισμένες περιπτώσεις ένα πολύ βοηθητικό ερ-
γαλείο στη διαφοροδιάγνωση αυτοαντισωμάτων με 
ειδικότητα, ύπαρξης πολλαπλών αλλοαντισωμάτων ή 
αλλοαντισωμάτων σε αντιγόνα υψηλής συχνότητας27. 
Επιπλέον, η εφαρμογή μοριακών μεθόδων μπορεί να 
βελτιώσει καθιερωμένες πρακτικές μεταγγίσεων. Για 
παράδειγμα, σε ασθενείς με αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία η επιλογή του λιγότερο ασύμβατου αίματος 
δεν μπορεί να διασφαλίσει την αποφυγή της αλλοα-
νοσοποίησης, η οποία έχει ευρεία διακύμανση στην 
βιβλιογραφία14,27. Μία πρόσφατη σχετική μελέτη27 
έδειξε ότι η χορήγηση ερυθρών σύμφωνα με τον 
πλήρη φαινότυπο οδήγησε σε 0% αλλοανοσοποίηση 
σε διάστημα παρακολούθησης 30 μηνών. Επίσης και 
σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο, ο κίνδυνος 
αλλοανοσοποίησης είναι πολλαπλάσιος σε σύγκριση 
με άλλες ομάδες πολυμεταγγιζόμενων ασθενών (43% 
vs 5%)14. Και εδώ η αλλοανοσοποίηση προλαμβά-
νεται μέχρι τώρα με την καθιέρωση της μετάγγισης 
με βάση την ορολογική τυποποίηση και μπορεί να 
ελαχιστοποιηθεί περαιτέρω με την εφαρμογή της 
μοριακής τυποποίησης. Μάλιστα, έχουν δημοσιευτεί 
περιπτώσεις ασθενών, όπου ο ορολογικός έλεγχος 
του φαινοτύπου δεν ήταν απόλυτα ακριβής λόγω πρό-
σφατης μετάγγισης, και στους οποίους η χορήγηση 
ερυθρών βάσει του αποτελέσματος DNA οδήγησε 
σε μειωμένη συχνότητα μεταγγίσεων και καλύτερη 
επιβίωση των μεταγγισμένων ερυθρών14.

Έλεγχος δοτών

Η ύπαρξη των τεχνικών υψηλής απόδοσης έδω-
σε τη δυνατότητα να γίνεται εκτεταμένος έλεγχος σε 
μεγάλους αριθμούς δειγμάτων, κάτι που αξιοποιή-
θηκε από κέντρα αίματος, με την γονοτύπηση των 
τακτικών εθελοντών αιμοδοτών, προκειμένου να 
δημιουργηθεί απόθεμα σε ερυθρά με γνωστό φαινό-
τυπο, το οποίο να είναι άμεσα διαθέσιμο για ειδικές 
ομάδες ασθενών, όπως οι αλλοανοσοποιημένοι και 
οι πολυμεταγγιζόμενοι. 
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υπολογίζεται ότι σε ένα κέντρο η γονοτύπηση του 
1/3 των συλλεχθέντων μονάδων ερυθρών δημιουρ-
γεί απόθεμα, από το οποίο μπορούν να αντλούνται 
άμεσα μονάδες σύμφωνες με τον πλήρη Rhesus και 
K/k φαινότυπο στο 90% των ληπτών, και επιπλέον 
σύμφωνες και με Jka/Jkb, Fya/Fyb, S/s στο 70% των μη 
δρεπανοκυτταρικών ληπτών27. Σύμφωνα με άλλους 
υπολογισμούς, εκτεταμένη τυποποίηση αριθμού δο-
τών κατά 27% περισσότερων από τους υποψήφιους 
λήπτες, θα μπορεί να καλύψει το 95% των αναγκών 
σε φαινοτυπημένες μονάδες ερυθρών20.

Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατό να ανιχνευθούν 
σπάνιοι δότες, όπως όσοι είναι αρνητικοί για αντιγόνα 
υψηλής συχνότητας. Στην Αυστραλία, από γονοτύ-
πηση 6000 δοτών προέκυψαν 55 σπάνιοι γονότυποι 
(0,9%)19. Οι εκστρατείες αιμοδοσίας μπορούν να 
προσεγγίσουν τέτοιους αιμοδότες, αφού τους πλη-
ροφορήσουν για την ιδιαίτερη αξία και χρησιμότητα 
του αίματός τους27.

Στις υπηρεσίες αιμοδοσίας του Ελβετικού Ερυθρού 
Σταυρού έχει γίνει υποχρεωτική από τον Ιανουάριο 
2013 η μοριακή επαλήθευση των Rhesus αρνητικών 

Σχήμα 1. Παράδειγμα προτεινόμενου αλγόριθμου για ευρεία εφαρμογή μοριακής τυποποίησης από υπηρεσίες αιμοδοσίας 
ΗΠΑ (προσαρμοσμένο από 14). Αφού διασφαλιστεί η εγκυρότητα των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν, αρχικά ελέγχονται οι 
ομάδες ασθενών, με το αναμενόμενο μέγιστο όφελος από την εφαρμογή τους, και από τους δότες, αυτοί που θα εξυπηρετήσουν 
μεγαλύτερες ομάδες ασθενών, ώστε τα δεδομένα τους να καταγραφούν σε κλινικές μελέτες, μέχρι να καταστεί δυνατή στο μέλλον 
η ηλεκτρονική διασταύρωση.
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δοτών, προκειμένου να ανιχνευτούν σπάνιες ποικιλίες 
D επίτοπων, οι οποίες δεν αντιδρούν με τα συνη-
θισμένα anti-D αντιδραστήρια, και θα μπορούσαν 
να αλλοανοσοποιήσουν Rhesus αρνητικούς δότες. 
Από τα αποτελέσματα του πρώτου έτους εφαρμο-
γής, διαπιστώθηκε ότι το 0,47% των ορολογικά D 
αρνητικών δοτών είχε ανιχνεύσιμο RHD γονίδιο και 
αφού αποκλείστηκαν σιωπηλοί γονότυποι, το 0,15% 
αναταξινομήθηκαν ως D θετικοί δότες, ώστε τα ερυθρά 
τους να δίνονται με ασφάλεια σε Rh θετικούς λήπτες28.

Είναι προφανές ότι το ιδεατό ‘γονοτύπηση όλων 
των δοτών’ δεν είναι και εφικτό σε ευρεία κλίμακα. 
Επομένως, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν αλγό-
ριθμοι, ώστε να επιλέγονται για γονοτύπηση εκείνοι οι 
δότες, από τους οποίους το όφελος να είναι μεγαλύ-
τερο, όπως το παράδειγμα στο σχήμα 1. Με αυτό το 
δεδομένο, κάποια κέντρα προχωρούν σε γονοτυπική 
ανάλυση μόνο στους τακτικούς αιμοδότες, ομάδας 
Ο, Α, Β, αφού έχει ολοκληρωθεί ο ιολογικός έλεγχος, 
ώστε να καλύπτονται οι ασθενείς όλων των ομάδων27. 
Η φυλετική και αντιγονική σύνθεση του πληθυσμού 
που εξυπηρετεί ένα κέντρο αίματος λαμβάνεται υπό-
ψιν, ώστε το απόθεμα γονοτυπημένων ερυθρών να 
καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες και σε σπάνιους 
φαινοτύπους.

Εξειδικευμένες εφαρμογές των μοριακών τεχνικών

Επιλεκτικά η μοριακή τυποποίηση των ομάδων αί-
ματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κέντρα αναφοράς 
ανοσοαιματολογίας για την επίλυση σπάνιων καταστά-
σεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η επίλυση ασυμφωνίας 
μεταξύ των ορολογικών μεθόδων επιβεβαίωσης της 
ομάδας, που συχνά οφείλεται σε παραλλαγές των 
αντιγόνων του συστήματος ABO και Rhesus, καθώς 
και η ανεύρεση μονάδων αρνητικών για αντιγόνα για 
τα οποία δεν υπάρχουν αντιοροί.

Σε εταιρείες παρασκευής κυττάρων αναφοράς 
για εμπορική χρήση (panel ερυθρών) η γονοτύπη-
ση πλεονεκτεί, επειδή μπορεί να επιβεβαιώσει την 
ομοζυγωτία του κάθε αντιγόνου, όπως επίσης και 
την ύπαρξη ή απουσία αντιγόνων χαμηλής ή υψηλής 
συχνότητας, που μπορεί να οδηγήσουν σε εικόνα 
πανσυγκόλλησης29.

Μελλοντικές εφαρμογές
Η εφαρμογή ευρείας κλίμακας γονοτύπησης ομά-

δων αίματος θα μπορούσε να οδηγήσει στην επο-
χή της ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Δεδομένα των 
ασθενών, όπως εκτεταμένος φαινότυπος, παρουσία 
αλλοαντισώματος, προτεραιότητα μετάγγισης, συχνό-

τητα μεταγγίσεων, θα διασταυρώνονται με δεδομένα 
μονάδων ερυθρών, όπως φαινότυπος και ημερομηνία 
λήξης, σύμφωνα με ένα σύστημα κανόνων, που θα 
ταξινομεί τα αντιγόνα των διαφόρων συστημάτων 
των ομάδων αίματος κατά φθίνουσα κλινική σημασία. 
Τελικά, θα προκύπτει πίνακας της βέλτιστης διαχείρι-
σης των αποθεμάτων αίματος, ώστε όσο το δυνατόν 
περισσότεροι ασθενείς να λαμβάνουν όσο το δυνατόν 
περισσότερο “ταιριασμένα” ερυθρά30.

Μια τέτοια διαδικασία ηλεκτρονικής διασταύρωσης, 
αν φτάσει να εφαρμόζεται καθολικά, θα οδηγήσει 
σε αλλαγή φιλοσοφίας, ώστε ο κύριος στόχος της 
ανοσοαιματολογίας να είναι η πρόληψη και όχι η 
διαπίστωση της αλλοανοσοποίησης και η αποφυ-
γή των επικίνδυνων συνεπειών της. Σε μελλοντικό 
χρόνο, αυτό θα περιορίσει τις ανάγκες για ανίχνευση 
και τυποποίηση αλλοαντισωμάτων, ώστε να υπάρχει 
εξοικονόμηση πόρων από τη μείωση των ορολογικών 
διαδικασιών27.

Όμως σε ένα πρώτο στάδιο εφαρμογής, η ηλεκτρο-
νικά επιλεγμένη μονάδα ερυθρών θα διασταυρώνεται, 
ώστε να αποδειχθεί η συμβατότητα. Εφόσον αυτό 
καταγραφεί στα πλαίσια προοπτικών μελετών, που 
θα μετράται το ποσοστό αλλοανοσοποίησης, αιμο-
λυτικών αντιδράσεων μετάγγισης, τεχνικών λαθών 
(ώστε να αναδειχθούν τρόποι αποφυγής τους), θα 
πρέπει να υπάρξει η έγκριση από τις ρυθμιστικές 
αρχές και η ενσωμάτωση των τεχνικών στην κλινική 
πράξη. Απώτερος στόχος –ιδεατός προς το παρόν– 
θα ήταν, όταν γονοτυπηθούν ευρύτερες πληθυσμια-
κές ομάδες, να επιλέγονται ηλεκτρονικά οι μονάδες 
ερυθρών που θα χορηγηθούν σε κάθε ασθενή, ώστε 
να καταστεί περιττή η διασταύρωση ή η ανίχνευση 
αλλοαντισωμάτων31.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Καθώς οι μοριακές τεχνικές στην ιατρική των μεταγ-

γίσεων κερδίζουν έδαφος είναι φυσικό να ανακύπτουν 
συνεχώς προβληματισμοί και καινούρια ερωτήματα, 
αλλά συγχρόνως η αυξανόμενη εμπειρία εφαρμογής 
τους οδηγεί σε συμπεράσματα και απαντήσεις.
 - Ο γονότυπος που ανιχνεύουν οι μοριακές 

τεχνικές αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ένα 
εργαλείο πρόβλεψης του φαινοτύπου, παρά 
ως ένα αυθύπαρκτο αποτέλεσμα που οδηγεί σε 
κλινικές αποφάσεις. Γι’ αυτό και εξακολουθεί να είναι 
πάντα απαραίτητη η επιβεβαίωση με ορολογικές 
μεθόδους16. 

 - Δεδομένης της αδυναμίας καθολικής γονο-
τύπησης, αρχίζει να διαμορφώνεται ομοφωνία 
ως προς τις ομάδες ασθενών που θα πρέπει να 
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γονοτυπηθούν πρώτα όπως φαίνεται στον πίνακα 
1. Από δε τον πληθυσμό των δοτών, προηγούνται 
οι τακτικοί αιμοδότες, ομάδας Ο16. 

 - Όλες οι διαδικασίες γονοτύπησης ομάδων 
αίματος είναι απαραίτητο να υπόκεινται σε 
τακτικούς ελέγχους ποιότητας ώστε να είναι 
έγκυρα τα αποτελέσματά τους.

 - Το μεγάλο θέμα του κόστους των μοριακών 
τεχνικών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην 
ευρεία εφαρμογή, αλλά συγχρόνως έχει πολλές 
αντικρουόμενες πτυχές. Στην τελική όμως αποτίμη-
ση θα πρέπει να προσμετράται και το πραγματικό 
όφελος του ασθενούς αλλά και της κοινωνίας. 
Τέλος, κοιτώντας προς το μέλλον, ο καλός σχεδια-

σμός κλινικών μελετών με ευρεία γονοτύπηση δοτών 
και ασθενών θα τεκμηριώσει την αναδυόμενη φιλοσο-
φία της “ αναίμακτης ” ηλεκτρονικής διασταύρωσης 
καταγράφοντας την ασφάλεια αλλά και τα καινούργια 
ερωτήματα που θα ανακύπτουν. 
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Αλλογενής μεταμόσχευση: Στρατηγικές για την πρόληψη της GVHD  
και την ενίσχυση της GVL δράσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Κυτταρικές Θεραπείες στο Πλαίσιο της Αλλογενούς  

Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά από περισσότερο από μισό αιώνα κλινικής 

εφαρμογής της μεταμόσχευσης αλλογενών αιμοποιη-
τικών κυττάρων (allogeneic stem cell transplantation, 
alloSCT) στη θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών, 
είναι πλέον καλά τεκμηριωμένη η γνώση πως το θε-
ραπευτικό αποτέλεσμα της μεθόδου οφείλεται κυρίως 
σε ανοσολογικούς μηχανισμούς που προέρχονται 
από το μόσχευμα και λιγότερο στο εντατικοποιημένο 
σχήμα προετοιμασίας. Δυστυχώς όμως, το ευεργετικό 
αποτέλεσμα της δράσης του μοσχεύματος έναντι της 
κακοήθους νόσου (Graft versus malignancy, GvM) 
συνδυάζεται σε πολλές περιπτώσεις από την, συ-
νοδευόμενη από επιπλοκές, νόσο του μοσχεύματος 
κατά του ξενιστή (graft versus host disease, GvHD), 
καθώς τα λεμφοκύτταρα του μοσχεύματος είναι αυτά 
που συμμετέχουν και στις δύο κλινικές εκδηλώσεις. 
Ο διαχωρισμός αυτών των δύο δράσεων του αλλο-
γενούς μοσχεύματος και κυρίως η αξιοποίηση μόνο 
της GvM δράσης με ταυτόχρονο περιορισμό ή ακόμη 
καλύτερα εξάλειψη της GvHD αποτελεί μέχρι και 
σήμερα τον βασικό στόχο της κλινικής έρευνας στο 
πεδίο της alloSCT. 

Η τροποποίηση της έντασης  
της ανοσοκατασταλτικής αγωγής για  
την πρόληψη της GvHD

O περιορισμός της δράσης των Τ-λεμφοκυττάρων 
είναι αποτελεσματικός στη μείωση της εμφάνισης και 
της βαρύτητας της GvHD, ταυτόχρονα όμως ευνοεί 

την επανεμφάνιση της κακοήθειας αναστέλλοντας και 
τη GvM δράση. Σε προοπτική μελέτη που αξιολόγησε 
το αποτέλεσμα χορήγησης χαμηλών (1mg/kg/ημέρα) 
έναντι υψηλότερων δόσεων κυκλοσπορίνης (3-5mg/
kg/ημέρα), ο κίνδυνος υποτροπής ήταν μικρότερος 
για όσους έλαβαν χαμηλή δόση κυκλοσπορίνης και 
διατηρούσαν χαμηλά επίπεδα του φαρμάκου στον ορό 
τις 10 πρώτες ημέρες, έναντι όσων έλαβαν υψηλότερες 
δόσεις, ενώ η μη οφειλόμενη στη νόσο θνητότητα (non 
relapse mortality, NRM) δεν ήταν στατιστικώς σημαντι-
κή μεταξύ των δύο ομάδων1. Σε παρόμοια αναδρομική 
μελέτη, η διακοπή της ανοσοκαταστολής ενωρίς, (επί 
απουσίας GvHD), είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση του 
κινδύνου πρώιμης υποτροπής (στους 12-18 πρώτους 
μήνες από τη διενέργεια μεταμόσχευσης). Αντίθετα 
σε ασθενείς με επιτυχώς αντιμετωπισθείσα GvHD η 
διακοπή ή μη της ανοσοκαταστολής δεν επηρέασε 
την εμφάνιση υποτροπής2.

AlloTx με μειωμένης έντασης σχήματα 
προετοιμασίας (reduced intensity conditioning, 
RIC) 

Από 20ετίας και πλέον, τόσο μελέτες σε ζωικά μο-
ντέλα όσο και κλινικές παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει 
στο συμπέρασμα πως η χορήγηση εντατικοποιημένου 
σχήματος προετοιμασίας δεν είναι προαπαιτούμενο 
για την επιτυχή έκβαση της alloTx και πως ένα ισχυ-
ρά ανοσοκατασταλτικό και λιγότερο έως ελάχιστα 
μυελοαφανιστικό σχήμα μπορεί να οδηγήσει σε επι-
τυχή εμφύτευση του μοσχεύματος. Στη συνέχεια το 
μόσχευμα αξιοποιώντας τους εγγενείς φυσιολογικούς 
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ανοσολογικούς μηχανισμούς μπορεί να επιτύχει 
εκρίζωση της νόσου και εγκατάσταση επαρκούς 
έμφυτης και επίκτητης ανοσίας. Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσε 
να μειώσει την εμφάνιση της GvHD καθόσον η τοξική 
δράση του σχήματος προετοιμασίας επί των ιστών 
αναμένεται ελαττωμένη, ενώ από την άλλη πλευρά 
δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί κυρίως η GvM 
δράση του μοσχεύματος με ή χωρίς επιπλέον χορή-
γηση λεμφοκυττάρων του δότη (Donor Lymphocyte 
infusions, DLIs). ‘Όπως φαίνεται από αναδρομικές ή 
προοπτικές μελέτες τα αποτελέσματα είναι ανάλογα 
της φάσης και του είδους της νόσου, της ηλικίας του 
ασθενούς, των συνυπαρχουσών παθήσεων και της 
έντασης του σχήματος προετοιμασίας. Η εμφάνιση 
και η βαρύτητα της GvHD είναι αποδεκτή και καλά 
ελεγχόμενη (aGvHD gr≥II, cGvHD: 20-50%, θνη-
τότητα οφειλόμενη στη GvHD: 10-25%) αν ληφθεί 
υπόψιν η ηλικία των ασθενών και η ανθεκτικότητα της 
νόσου, αποδεικνύοντας πως η μείωση της έντασης 
του σχήματος επιδρά θετικά στην εμφάνιση βαρείας 
GvHD. Ωστόσο, η υποτροπή (20-55%) αναδεικνύεται 
σε μείζον πρόβλημα επιβεβαιώνοντας την ανάγκη 
επιπλέον ανοσολογικών χειρισμών για τη βελτίωση 
της GvΜ δράσης3.

Αξιοποίηση-τροποποίηση της δράσης των 
διαμεσολαβητών της GvHD και GvM δράσης
Χορήγηση μη τροποποιημένων λεμφοκυττάρων του δότη 
(DLIs)

Η χορήγηση DLIs, είναι η πρώτη εφαρμοσθείσα 
μέθοδος κυτταρικής θεραπείας που ενισχύει την GvM 
δράση, ωστόσο, συνήθως συνοδεύεται από αυξημένη 
τοξικότητα κυρίως λόγω της επαγομένης GvHD.

Σε πολυκεντρική μελέτη που διενεργήθηκε από την 
ομάδα του πανεπιστημίου του Πεκίνου διερευνήθηκε 
η μέγιστη αξιοποίηση της GvM δράσης με παράλληλη 
ελαχιστοποίηση της τοξικότητας λόγω GvHD μετά από 
προληπτική χορήγηση DLIs. Η συλλογή των λεμφοκυτ-
τάρων έγινε μετά χορήγηση αυξητικού παράγοντα και 
μετά την έγχυση ακολούθησε χορήγηση ανοσοκατα-
στολής για σύντομο χρονικό διάστημα. Η προληπτική 
χορήγηση λεμφοκυττάρων με την προαναφερθείσα 
μέθοδο είχε σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση 
της υποτροπής της νόσου ενώ η εμφάνιση GvHD ήταν 
σαφώς υψηλότερη, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από 
υψηλότερη NRM4. Η ίδια ομάδα ανέλυσε αναδρομικά 
την έκβαση της προληπτικής χορήγησης λεμφοκυτ-
τάρων με την προαναφερθείσα μέθοδο, σε ασθενείς 
που έλαβαν μόσχευμα από απλοταυτόσημους ή με 

αντιγονική διαφορά δότες. Η πιθανότητα υποτροπής 
για ασθενείς που έλαβαν DLIs ήταν σαφώς μειωμένη 
έναντι της ομάδας αναφοράς, επιβεβαιώνοντας και 
στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών τo όφελος από 
την επαγόμενη GvM δράση5.

Σε άλλη μελέτη με μικρό αριθμό ασθενών με 
αιματολογικές κακοήθειες εγχύθηκαν DLIs ως προ-
φύλαξη μετά από χορήγηση προπαρασκευαστκού 
σχήματος που περιείχε alemtuzumab. Κανείς από 
τους ασθενείς δεν παρουσίασε υποτροπή μετά την 
έγχυση ωστόσο η θνητότητα που παρουσιάστηκε 
οφείλονταν αποκλειστικά στην GvHD και αφορούσε 
το 20% των ασθενών6. 

Χορήγηση τροποποιημένων λεμφοκυττάρων  
του δότη

Επιλεκτική αφαίρεση λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών

Εναλλακτικά θα μπορούσαν να χορηγηθούν 
DLIs στα οποία έχει γίνει επιλεκτική απομάκρυνση 
των αλλοδραστικών Τ- λεμφοκυττάρων έναντι των 
HLA-αντιγόνων που είναι υπεύθυνα κυρίως για την 
εμφάνιση της GvHD ενώ θα διατηρείται η ικανότη-
τα αναγνώρισης και καταστροφής των κακοήθων 
κυττάρων. Η επιλεκτική απομάκρυνση μπορεί να 
γίνει με χρήση ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων 
ή φωτο-ακτινοβολίας. Σε μελέτες φάσης-Ι διαπιστώ-
θηκαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα.7 

Κάποιοι ερευνητές πρότειναν την χορήγηση DLIs 
μετά από απομάκρυνση των CD8+ κυττάρων ώστε 
να μειωθεί η GvHD χωρίς να αλλοιωθεί η GvM δρά-
ση. Σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία που 
χορηγήθηκαν DLIs κεκαθαρμένα από CD8+ κύτταρα 
διαπιστώθηκαν περιπτώσεις μοριακών υφέσεων με 
χαμηλή συχνότητα εμφάνισης κλινικά σημαντικής 
GvHD7.

Είναι γνωστό πως η παρουσία των T-regs μειώνει 
την κυτταροτοξική δράση των DLIs και επάγει την 
επίτευξη ανοχής μεταξύ μοσχεύματος και λήπτη. Σε 
μελέτη 17 ασθενών που είχαν προηγουμένως λάβει 
τουλάχιστον 1 ώση μη τροποποιημένων DLIs, η 
επιλεκτική αφαίρεση των Tregs είχε σαν αποτέλεσμα 
την επίτευξη ύφεσης στο 30% των ασθενών χωρίς 
να αυξηθεί η επίπτωση της GvHD8.

Η αξιοποίηση των ελασσόνων αντιγόνων  
ιστοσυμβατότητας (minor histocompatibility  
antigens, mHags)

Είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο πως στο πεδίο της 
alloTx από πλήρως συμβατά αδέλφια, οι διαφορές στα 
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mHags προς την κατεύθυνση της GvH αντίδρασης, 
είναι υπεύθυνα τόσο για την εμφάνιση της GvHD όσο 
και της CvM δράσης. Τα mHags μπορεί να εκφρά-
ζονται σε πολλαπλούς ή μόνο σε συγκεκριμένους 
ιστούς. Ειδικότερα για τον αιμοποιητικό ιστό έχει 
τεκμηριωθεί η ύπαρξη ειδικών mHags (ΗΑ1, ΗΑ2), 
τα οποία θεωρητικά θα μπορούσαν να αποτελούν 
ιδανικούς στόχους κυτταρικής ανοσοθεραπείας ώστε 
να εξασφαλίζεται η αποκλειστική GvM δράση χωρίς 
την ταυτόχρονη εμφάνιση της GvHD. 

Η ομάδα του Leiden, πρωτοπόρος στη μελέτη κυτ-
ταρικών θεραπειών με ειδικά T- λεμφοκύτταρα έναντι 
των mHags, δημοσίευσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
τόσο για την παραγωγή όσο και την αποτελεσματι-
κότητα ειδικών λεμφοκυττάρων έναντι των HA1, HA2 
σε ασθενείς με υποτροπή λευχαιμίας μετά alloSCT9.

Σε μελέτη φάσης-Ι, οι Warren και συν. διερεύνησαν 
την ασφάλεια χορήγησης και την αποτελεσματικό-
τητα ειδικών Τ-cells έναντι των HA1 και HA2, σε 7 
ασθενείς με λευχαιμία που είχαν ήδη υποβληθεί σε 
alloTx. Η τοξικότητα ήταν αποδεκτή, και 5/7 ασθενείς 
παρουσίασαν πλήρη ύφεση. Ωστόσο η διάρκεια της 
ήταν σύντομη και μόνο για λίγο χρονικό διάστημα ανι-
χνεύονταν τα κύτταρα στο περιφερικό αίμα, ανάλογο 
με τη διάρκεια της ύφεσης10. Από την εμπειρία των 
προκλινικών και κλινικών μελετών, αναδεικνύονται 
κάποια ζητήματα που χρειάζεται να ξεπεραστούν ώστε 
να είναι δυνατή η κλινική εφαρμογή της συγκεκριμέ-
νης θεραπευτικής πρότασης. Ο αριθμός των ειδικών 
έναντι mHags λεμφοκυττάρων σε υγιείς δότες που δεν 
έχουν εκτεθεί προηγούμενα στα συγκεκριμένα mHags 
είναι εξαιρετικά μικρός, 1 λεμφοκύτταρο για κάθε 105 

κύτταρα του περιφερικού αίματος, πράγμα το οποίο 
σημαίνει πως είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δύσκολη 
η έκπτυξη αυτών των κυττάρων ώστε να επιτευχθεί 
ο αριθμός των κυττάρων που απαιτούνται για κλινική 
εφαρμογή (περίπου 109 λεμφοκύτταρα). Επιπλέον, 
τα συγκεκριμένα κύτταρα έχουν μικρή διάρκεια ζωής 
καθώς έχουν περιορισμένη ή καθόλου ικανότητα αυ-
τοανανέωσης και συνεπώς δεν είναι κατάλληλα για 
επίτευξη μακράς διάρκειας GvM δράσης. Αξιόπιστη 
απάντηση μπορεί να δώσει η γονιδιακή τροποποί-
ηση λιγότερο ώριμων Τ-λεμφοκυττάρων, όπως για 
παράδειγμα είναι τα Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης, ώστε 
να εκφράζουν πέραν του φυσικού τους υποδοχέα (T 
cell receptor, TCR) και έναν επιπλέον TCR με ειδι-
κότητα έναντι των mHags του αιμοποιητικού ιστού. 
Παρά τις δυσκολίες που διαπιστώθηκαν, φάνηκε πως 
είναι δυνατή η παραγωγή γενετικά τροποποιημένων 
Τ-λεμφοκυττάρων για να εκφράζουν TCR για το HA-1 
mHag11. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα με τη χρησιμοποίηση νέων mHags 

(UTA2-1) ειδικών για τον αιμοποιητικό ιστό12. Μια 
πιθανώς περισσότερο εύκολη και αποδοτική μέθο-
δος, τουλάχιστον στη θεωρητική της βάση, θα ήταν 
να χρησιμοποιηθούν Τ-κύτταρα από δότες αρνητι-
κούς για τα mHags των ληπτών, καθώς θα έρθουν 
σε επαφή (δηλαδή «ανοσοποιηθούν») με τα ειδικά 
mHags που εκφράζουν οι λήπτες. Αυτή η προσέγ-
γιση θα έδινε τη δυνατότητα να παραχθούν in vivo 
ικανοποιητικές ποσότητες Τ-κυττάρων, ειδικών έναντι 
συγκεκριμένων mHAgs του αιμοποιητικού ιστού που 
θα διαθέτουν οι λήπτες, και επιπλέον θα εμπλούτιζε 
το δείγμα με κύτταρα μνήμης που θα εξασφαλίζουν 
την μακρά διάρκεια παραμονής και δράσης των ειδι-
κών Τ-λεμφοκυττάρων. Ωστόσο, η μέθοδος δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως, τόσο διότι εγείρονται ηθικά 
ζητήματα αναφορικά με την ασφάλεια του δότη, αλλά 
και διότι η συχνότητα εμφάνισης αρνητικού στα ΗΑ-1, 
ΗΑ-2 δότη και θετικού λήπτη είναι εξαιρετικά μικρή7. 
Η ανεύρεση και άλλων mHags που θα περιορίζονται 
αποκλειστικά στον αιμοποιητικό ιστό θα μπορούσε να 
βοηθήσει στο να ξεπεραστούν τα προαναφερθέντα 
προβλήματα.

Εξειδικευμένα T-cells έναντι των αντιγόνων  
που σχετίζονται με κακοήθεια (Tumor ή leukemia 
associated antigens, TAA ή LAA)

Είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο πως τα κακοήθη 
κύτταρα εκφράζουν συγκεκριμένα TAA ή LAA. Τα πλέον 
γνωστά ΤΑΑ/LAA και με τεκμηριωμένη ανοσογονικό-
τητα, αν και όχι πάντα ισχυρή, που έχουν αποτελέσει 
στόχους ανοσοθεραπείας είναι τα MAGE-A3, Wilms 
Tumor 1 (WT1), proteinase 3 (PR3) και το πεπτίδιo 
PR1 που προκύπτει από την πρωτεόλυση της PR3, 
PRAME, PHAMM και Survinin.

Οι Quintarelli και συν. χρησιμοποιώντας τεχνητά 
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (artificial presenting 
cells) για το PRAME αντιγόνο παρήγαγαν ειδικές 
Τ-κυτταρικές σειρές έναντι του PRAME που έδειξαν 
αξιοσημείωτη κυτταροτοξικότητα έναντι λευχαιμικών 
κυττάρων αλλά και πρόδρομων μορφών βλαστικών 
κυττάρων που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της 
υποτροπής13. 

Σε κάποιες περιπτώσεις τα λευχαιμικά κύτταρα 
μπορεί να εκφράζουν διαφορετικά ΤΑΑ/ LAA έστω 
και αν είναι ίδιας κυτταρικής προέλευσης. Με στόχο 
να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα τους, η ομάδα του 
Baylor College of Medicine (BCM) δημιούργησε ειδικές 
Τ-κυτταρικές σειρές από υγιείς δότες που μπορούν να 
αναγνωρίζουν πέραν του ενός ΤΑΑ/LAA που εκφράζο-
νται σε νεοπλασίες της μυελικής και λεμφικής σειράς. 
Σε προκλινικές μελέτες τα ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα 
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κύτταρα ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικά έναντι των 
αντιγόνων WT1, PR3, MAGE-A3, PRAME, human 
Neutrophil Elastase και Survinin. Είναι αξιοσημείωτο 
πως οι συγκεκριμένες κυτταρικές σειρές επέδειξαν 
ικανή κυτταροτοξικότητα έναντι των κακοήθων κυτ-
τάρων και σε περιπτώσεις που υπήρχε μερική μόνο 
συμβατότητα στα HLA-αντιγόνα δότη-λήπτη ενώ 
δεν παρουσίασαν αλλοαντιδραστικότητα έναντι των 
φυσιολογικών κυττάρων του λήπτη14. 

Η γονιδιακή τροποποίηση Τ-κυττάρων στο να 
εκφράζουν επιπλέον TCR υποδοχέα για TAA/LAA 
είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση. Δυστυχώς οι 
εγγενείς δυσκολίες τέτοιας προσέγγισης (πχ ανεπιθύ-
μητοι σχηματισμοί ετεροδιμερών των α/β αλυσίδων 
μεταξύ του φυσικού και γονιδιακά εισαχθέντος TCR) 
εμποδίζουν την εκτεταμένη διενέργεια κλινικών ερευ-
νών. Στο πεδίο των αιματολογικών κακοηθειών είναι 
σε εξέλιξη 2 κλινικές μελέτες με ασθενείς με AML/
MDS που έλαβαν αυτόλογα Τ-κύτταρα που διαθέτουν 
επιπλέον TCR για το WT1 αντιγόνο15. 

Τ-cells γονιδιακά τροποποιημένα να φέρουν  
χιμαιρικούς υποδοχείς (Chimeric antigens receptors, 
CARs)

Νεώτερη θεραπευτική προσέγγιση στη δημιουργία 
εξειδικευμένων, ασφαλών στη χορήγηση αλλά και 
αποτελεσματικών Τ-λεμφοκυττάρων έναντι νεοπλα-
σματικών νοσημάτων αποτελεί η δημιουργία γενετικά 
τροποποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων που θα εκφράζουν 
επιπλέον του φυσικού TCR και χιμαιρικό υποδοχέα 
(CAR) που αναγνωρίζει αντιγόνα υδατανθρακικής ή 
γλυκολιπιδιακής προέλευσης, που εκφράζονται στην 
επιφάνεια των κακοήθων κυττάρων, διευρύνοντας έτσι 
τη δεξαμενή των πιθανών αντιγόνων-στόχων. Στην 
πλειοψηφία των μελετών τα γονιδιακά τροποποιημένα 
T-λεμφοκύτταρα κύτταρα ώστε να εκφράζουν CARs 
προέρχονται από τον ασθενή οπότε εξασφαλίζεται η 
αντινεοπλασματική δράση χωρίς εμφάνιση GvHD. Τα 
αντιγόνα επιφανείας τα οποία κατά κύριο λόγο χρησι-
μοποιήθηκαν ως στόχοι των CAR/T-λεμφοκυττάρων 
είναι το CD19 και CD20.

Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που 
δημοσιεύτηκαν από την ομάδα του πανεπιστήμιου της 
Pennsylvania, που χορήγησε CAR/T-λεμφοκύτταρα 
σε 3 ασθενείς με πολύ-χημειοανθεκτική CLL, CAR/T-
λεμφοκύττάρα χορηγήθηκαν στα πλαίσια κλινικών 
μελετών και σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση με στόχο να ενισχυθεί η GvL δράση. 
Πρόσφατα, δημοσιεύθηκαν αποτελέσματα σειράς 
με 16 ασθενείς που έπασχαν από ανθεκτική οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία (σε 4 είχε προηγηθεί al-

loHSCT) και έλαβαν αυτόλογα CAR/T-λεμφοκύτταρα 
ειδικά έναντι του CD19 μορίου. Το ποσοστό συνολικής 
ανταπόκρισης ήταν 88%, ενώ είναι ενδιαφέρον πως 
το 75% των ασθενών εμφάνισε και μοριακή ύφεση. 
Στους 4 ασθενείς που είχε προηγηθεί alloHSCT, η 
χορήγηση των CAR/T-λεμφοκυττάρων δεν συνοδεύ-
τηκε από εμφάνιση GvHD.16

Στις προαναφερθείσες μελέτες, τα T-λεμφοκύτταρα 
που χρησιμοποιήθηκαν για κλινική χρήση προέρχο-
νταν από τους ίδιους τους ασθενείς (αυτόλογα). Μία 
ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι η γενετική τροπο-
ποίηση και χορήγηση CAR/Τ-λεμφοκυττάρων του 
δότη. Οι Kochenderfer και συν. χορήγησαν CAR/Τ-
λεμφοκύτταρα ειδικά για τοCD19 σε 10 ασθενείς που 
παρουσίασαν ανθεκτική νόσο (Β-NHL ή CLL) μετά 
από προηγηθείσα alloHSCT, αλλά και DLIs. Κλινική 
απάντηση διαπιστώθηκε σε 3 ενώ η νόσος παρέμεινε 
σταθερή σε πέντε ασθενείς. Στους τους 8 ασθενείς 
που δεν διαπιστώθηκε πρόοδος νόσου, τα γονιδιακά 
τροποποιημένα κύτταρα ανιχνεύονταν για διάστημα 
άνω 4 εβδομάδων. Αν και οι 6/10 ασθενείς είχαν πα-
ρουσιάσει GvHD στην περίοδο μετά την alloHSCT, 
κανείς δεν παρουσίασε GvHD μετά την έγχυση των 
CAR/Τ-λεμφοκυττάρων17. 

Αναφορικά με τις μυελοειδείς νεοπλασίες, η κλι-
νική εμπειρία είναι σαφώς μικρότερη. Δημοσιευμένα 
αποτελέσματα υπάρχουν από μία μελέτη με CAR/Τ-
λεμφοκύτταρα έναντι του Lewis-Y αντιγόνου που 
χορηγήθηκαν σε 4 ασθενείς. Παροδικές απαντήσεις 
διαπιστώθηκαν σε 3 ασθενείς, δεν παρατηρήθηκε 
άμεση τοξικότητα, ενώ τα γενετικά τροποποιημένα 
κύτταρα παρέμειναν ανιχνεύσιμα για τουλάχιστον 4 
μήνες18. Άλλα μόρια που εκφράζονται σε μεγαλύτε-
ρη συχνότητα σε κακοήθη κύτταρα του αιμοποιητι-
κού ιστού και που σε προκλινικά μοντέλα φαίνεται 
πως μπορεί να αποτελέσουν στόχους των CAR/Τ-
λεμφοκυττάρων είναι τα CD23, CD70, το ROR1 και 
CD44v6. Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τους 
αναμένεται να αξιολογηθούν σε προσεχείς κλινικές 
μελέτες19. 

Δι-ειδικά, συνδεσμικά, μόρια Τ-λεμφοκυττάρων  
και αντιγόνων επιφανείας κακοήθων  
κυττάρων(Bispecific T-cell engagers, BiTEs)

Μία διαφορετική μέθοδος ώστε τα Τ-λεμφοκύτταρα 
να ασκούν κυτταροτοξική δράση αναγνωρίζοντας 
αντιγόνα επιφανείας, χωρίς να προηγείται γονιδιακή 
τροποποίησή τους με CARs, είναι η χρήση μορίων 
που αναγνωρίζουν ταυτόχρονα αντιγόνα επιφανείας 
των Τ-λεμφοκυττάρων και των κακοήθων κυττάρων-
στόχων. Τα BiTEs είναι μόρια νέας τεχνολογίας που 
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αποτελούνται από δύο απλές αλυσίδες των μετα-
βλητών περιοχών δυο διαφορετικών αντισωμάτων 
που συνυπάρχουν σε ένα κοινό μόριο με τη βοήθεια 
ενός συνδέτη. Το ένα άκρο είναι ειδικό για το αντιγόνο 
επιφανείας των Τ-λεμφοκυττάρων (CD3) και το άλλο 
για το εκάστοτε αντιγόνο επιφανείας του κυττάρου-
στόχου. Με αυτό τον τρόπο τα BiTEs “συνδέουν” τα 
Τ-λεμφοκύτταρα με τα κύτταρα-στόχους ώστε να 
ασκήσουν κυτταροτοξική δράση η οποία, καθώς δεν 
είναι MHC–εξαρτώμενη, αφορά κάθε Τ-λεμφοκύτταρο 
που συνδέεται με μόριο BiTE και άρα θεωρητικά 
τουλάχιστον, μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των 
CD3+ κυττάρων και όχι μόνο συγκεκριμένους υπο-
κλώνους που αναγνωρίζουν αντιγόνα μέσω του MHC 
συστήματος. 

Η πρώτη κλινική μελέτη φάσης-I σχεδιάστηκε 
με μόριο ειδικό για CD3/CD19 αντιγόνα επιφανείας 
(Blinatumomab) σε ασθενείς με χαμηλής κακοήθειας 
B-cell λέμφωμα. Το ποσοστό απάντησης ήταν 30%20. 
Επίσης το μόριο δοκιμάστηκε και σε ασθενείς με μορι-
ακή ανίχνευση B-οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας με 
εξαιρετικά αποτελέσματα επίτευξης μοριακής ύφεσης 
(80%). Σε μελέτη φάσης-ΙΙ, χορηγήθηκε blinatumomab 
με αιματολογική υποτροπή Β-οξείας λευχαιμίας και 
διαπιστώθηκε απάντηση στο 72% των ασθενών21.

Τα συνδεσμικά μόρια έχουν χρησιμοποιηθεί και για 
την αξιοποίηση των ΝΚ κυττάρων (Bi ή Tri specific 
killer cells engagers, BiKEs και TriKes). Η αξιοποίηση 
των ΝΚ κυττάρων στην κυτταρική ανοσοθεραπεία 
αναλύεται εκτενώς σε άλλοκεφάλαιο.

χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη γενετικά  
τροποποιημένων να φέρουν γονίδια αυτοκτονίας

Η απομάκρυνση των λεμφοκυττάρων από το 
μόσχευμα μειώνει σημαντικά έως και εξαλείφει τον 
κίνδυνο εμφάνισης κλινικά σημαντικής GvHD. Με 
δεδομένη αυτή τη γνώση πολλά μεταμοσχευτικά 
κέντρα πραγματοποιούν μεταμοσχεύσεις από απλο-
ταυτόσημους δότες. Ωστόσο, η απομάκρυνση των 
Τ-λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος επιβραδύνει 
την ανοσολογική αποκατάσταση, αυξάνει τον κίν-
δυνο απόρριψης, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
λοιμώξεων και κυρίως μειώνει την GvM/GvL δράση. 
Η χορήγηση των Τ-κυττάρων σε δεύτερο χρόνο μετά 
την ανάπτυξη πλήρους αιμοποιητικής χίμαιρας και 
επίτευξης ανοσολογικής ανοχής μπορεί να μειώσει 
τους κινδύνους από την καθυστερημένηανοσολογική 
αποκατάσταση, με τίμημα όμως, την έντονη αλλοα-
νοαντίδραση. Με στόχο να αντιμετωπιστούν αυτά 
τα προβλήματα, ερευνητές προτείνουν την ex vivo 
γονιδιακή τροποποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων του 

μοσχεύματος, ώστε να γίνονται ευάλωτατα σε έκθε-
ση εξωγενώς χορηγούμενων παραγόντων και στη 
συνέχεια τηχορήγησή τους στον ασθενή. Εάν μετά 
την χορήγηση των λεμφοκυττάρων εμφανιστεί αλλο-
αντίδραση τότε η χορήγηση των παραγόντων στους 
οποίους είναι ευαίσθητα θα τα οδηγήσει σε κυτταρικό 
θάνατο. Η ομάδα του San Rafaelle και η ομάδα του 
BCM τροποποίησαν γενετικά Τ-λεμφοκύτταρα ώστε 
να εκφράζουν “γονίδια αυτοκτονίας”, της θυμιδινι-
κής κινάσης του ιού του απλού έρπητα (Thymidine 
Kinase, TK) ή της επαγόμενης caspase 9 (inducible 
caspase 9, icasp9, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα με-
λετών φάσης-Ι/ΙΙ που δημοσιεύθηκαν έδειξαν πως τα 
ενεργοποιημένα αλλοαντιδραστικά Τ-λεμφοκύτταρα 
ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα ση χορήγηση παραγόντων 
που ενεργοποιούσαν τα γονίδια αυτοκτονίας της ΤΚ 
(gancyclovir) ή της icasp9 (συνθετικό διμερές ΑΡ1903) 
με αποτέλεσμα τον πλήρη έλεγχο της GVHD22.23

Τα μεσεγχυματικά κύτταρα (mesenchymal stem 
cells, MSCs) στην πρόληψη και αντιμετώπιση  
της GvHD

Λόγω των ισχυρών ανοσορυθμιστικών ιδιοτήτων 
που έχουν τα MSCs έχουν προταθεί στην θεραπεία 
της GvHD. Τα περισσότερο ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα προέρχονται από κλινικές μελέτες για την 
αντιμετώπιση την κορτικοανθεκτικής οξείας GvHD, 
ενώ για τη χρονία GvHD τα MSCs φαίνεται πως είναι 
λιγότερο αποτελεσματικά. Σχετικά με την πρόληψη 
της GvHD τα δεδομένα είναι αντικρουόμενα και εξά-
γονται από μικρό αριθμό ασθενών. Σε αναδρομική 
συγκριτική μελέτη με ομάδα αναφοράς, ασθενείς που 
έλαβαν μόσχευμα και MSCs ως πρόληψη έναντι της 
GvHD παρουσίασαν παρόμοια συχνότητα εμφάνισης 
κλινικά σημαντικής aGvHD (45% έναντι 56%, p=ns) 
αλλά η θνητότητα από GvHD ήταν σαφώς μικρότερη 
στην ομάδα μελέτης (10% έναντι 37%, p=0.02). Σε 
2 τυχαιοποιημένες μελέτες, MSCs που προέρχο-
νταν από τον δότη των αιμοποιητικών κυττάρων 
συγχορηγήθηκαν με το μόσχευμα ή χορηγήθηκαν 
μετά την επίτευξη αιματολογικής αποκατάστασης. 
Η επίπτωση της aGvHD gr≥II ήταν 10% και 5%24. 
Ένα μείζον ζήτημα που δεν έχει απαντηθεί σχετικά 
με την χορήγηση MSCs είναι η επίδραση που έχουν 
στην GvL δράση. Δυστυχώς όμως, και σ’αυτή την 
περίπτωση, τα δεδομένα δεν είναι πλήρως κατα-
τοπιστικά. Σε δυο από τις δημοσιευμένες μελέτες 
η πιθανότητα υποτροπής ήταν παρόμοια για τους 
ασθενείς που έλαβαν MSCs έναντι όσων έλαβαν 
συμβατική ανοσοκαταστολή, ενώ σε τυχαιοποιημέ-
νη μελέτη με μικρό αριθμό ασθενών η πιθανότητα 
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υποτροπής ήταν 3πλάσια (60% έναντι 20%)24-26. Αν 
και η χορήγηση των MSCs είναι σχετικά ασφαλής 
διαδικασία χρειάζονται περισσότερες μελέτες ώστε 
να επιβεβαιωθεί η αξία τους στην κλινική πράξη. 

χορήγηση ανοσορυθμιστικών κυττάρων  
(T regulatory cells, Tregs) για την αντιμετώπιση  
της GvHD

Τα ανοσορυθμιστικά κύτταρα έχουν επίσης μελετη-
θεί τόσο στην αντιμετώπιση όσο και την πρόληψη της 
GvHD. Σε κλινική μελέτη ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε alloHSCT από απλοταυτόσημο δότη και έλαβαν 
Τ-κεκαθαρμένο μόσχευμα, παράλληλα με την χορήγηση 
ώριμων T-λεμφοκυττάρων για την ευόδωση της ανοσι-
ακής αποκατάστασης και της GVL δράσης, συγχορηγή-
θηκαν και in vitro εκπτυχθέντα Tregs για πρόληψη της 
GvHD, χωρίς άλλη επιπλέον ανοσοκαταστολή. Για τους 
ασθενείς πού έλαβαν <1x106/kg Τ-λεμφοκύτταρα και 
Τregs (2x106/kg) δεν διαπιστώθηκε GvHD. Ωστόσο, για 
δόσεις Τ-λεμφοκυττάρων >1x106/kg, περίπου το 50% 
εμφάνισαν GvHD καταδεικνύοντας πως για μεγαλύτε-
ρες δόσεις Τ-λεμφοκυττάρων απαιτούνται αντίστοιχα 
μεγαλύτερες δόσεις Tregs για την πρόληψη της GvHD. 
Οι συγγραφείς τονίζουν πως η χορήγηση Τregs δεν 
επέδρασε αρνητικά στη GvL δράση27. Δεδομένης της 
χαμηλής συγκεντρωσης των Tregs στο αίμα υγιών 
ατόμων (<10% των λεμφοκυττάρων), η έκπτυξή τους, 
ώστε να παραχθεί ικανοποιητικός αριθμός για κλινική 
χρήση, είναι κοπιώδης και δαπανηρή. Οι Chakraborty 
και συν. προτείνουν μια εύκολη και λιγότερο δαπανηρή 
μέθοδο παραγωγής ικανοποιητικού αριθμού Tregs, 
μετά από απομόνωση CD25+ και καλλιέργειας τους 
επί 3 εβδομάδες σε νέας γενεάς βιοαντιδραστήρες 
(G-rex, Wilson Wolf Manufacturing), με προσθήκη 
των κατάλληλων κυτταροκινών. Τα παραχθέντα Tregs 
παρουσίασαν αποτελεσματικότητα τόσο in vitro όσο 
και σε ζωικό μοντέλο28. 

Επαγωγή ενεργητικής ανοσίας

χορήγηση εμβολίων 

Πολλά από τα ΤΑΑ/ LAA αποτέλεσαν τη βάση για 
την ανάπτυξη εμβολίων σε κακοήθη αιματολογικά νο-
σήματα. Αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε κλινικές 
μελέτες είναι το WT1, η PR3 (PR1), τo RHAMM. Το 
φορτίο της νόσου καθώς και η παρουσία Tregs επηρε-
άζει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. 
Από αυτή την οπτική, αποδεκτό χρονικό διάστημα 
χορήγησης εμβολίων θα μπορούσε να είναι η περίο-
δος μετά τη μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών 
κυττάρων, όταν και το φορτίο της νόσου μειώνεται ή 

εξαλείφεται και ο αριθμός των λεμφοκυττάρων είναι 
περιορισμένος. Με στόχο να βελτιωθεί η αποτελε-
σματικότητα της ενεργητικής ανοσίας, χορήγησαν το 
εμβόλιο έναντι του WT1 και PR3 σε ασθενείς με οξεία 
μυελοβλαστική ή λεμφοβλάστική λευχαιμία μετά από 
alloHSCT ή autoHSCT. Μετά από 6 μήνες διαπιστώ-
θηκαν ειδικά CD8 κύτταρα έναντι των WT1 και PR3 
ωστόσο, η ανοσολογική απάντηση δεν συνοδεύτηκε 
πάντα και με καλύτερη έκβαση της νόσου29.

Συνδυασμός εμβολίων και υιοθετούμενης  
ανοσοθεραπείας

Ο συνδυασμός ενεργητικής ανοσίας και υιοθετού-
μενης ανοσοθεραπείας, δυνητικά μπορεί να επάγει 
την GvM/GvL δράση. 

Σε συγκριτική μελέτη φάσης-ΙΙ, η ομάδα του πα-
νεπιστήμιου J. Hopkins μελέτησε σε 46 ασθενείς την 
αποτελεσματικότητασυγχορήγησης ειδικών αυτόλο-
γων Τ-λεμφοκυττάρων και αυτόλογου μοσχεύματος 
αιμοποιητικών κυττάρων με περαιτέρω ενίσχυση της 
ανοσολογικής απόκρισης με επαναλαμβανόμενες 
χορηγήσεις εμβολίου. Είκοσι οκτώ ασθενείς εμβολι-
άσθηκαν πριν την μεταμόσχευση και συλλέχθηκαν 
λεμφοκύτταρα που χορηγήθηκαν μαζί με το αυτό-
λογο μόσχευμα. Μετά την αιματολογική ανάκαμψη 
χορηγήθηκαν ώσεις εμβολίου για την ενίσχυση της 
ανοσολογικής απάντησης. Η 3-ετής ολική επιβίωση 
των ασθενών που έλαβαν συνδυασμένη ενεργητική 
και υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία ήταν 74% ενώ για 
την ομάδα αναφοράς 57% 30

Ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι η in vivo αξι-
οποίηση του ανοσολογικού συστήματος του δότη 
για τη συνδυασμένη θεραπεία εμβολίου και ειδικών 
Τ-λεμφοκυττάρων. Προηγείται εμβολιασμός του δότη 
με στόχο την παραγωγή ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων, 
ακολουθεί η συλλογή και χορήγηση τους στον συμ-
βατό ασθενή μετά από χορήγηση ανοσοκαταστολής 
και στη συνέχεια για την ενίσχυση και διατήρηση 
της ανοσολογικής απόκρισης ακολουθούν επανα-
λαμβανόμενοι εμβολιασμοί του ασθενούς. Σε προ-
κλινικό μοντέλο διαπιστώθηκε απάντηση έναντι των 
κακοήθων κυττάρων του ασθενή και είναι σε εξέλιξη 
κλινική μελέτη που θα αξιολογήσει την ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου.31

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Οι πρόοδοι στο ερευνητικό και κλινικό επίπεδο 

έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση του 
ρόλου των κυττάρων που επιτελούν και συνεισφέρουν 
στην GvL δράση και στη GvHD. Αν και σε προκλινικά 
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μοντέλα φαίνεται πως είναι δυνατή η ενίσχυση της 
GvL δράσης χωρίς να αυξηθεί ο κίνδυνος της GvHD, 
εν τούτοις αυτή η γνώση προς το παρόν τουλάχιστον, 
δεν έχει αξιοποιηθεί σε κλινικό επίπεδο. Οι κλινικές 
μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη προβλέπεται να 
διασαφηνίσουν περαιτέρω τα σημεία εκείνα που είναι 
εμπόδιο ώστε να επιτευχθεί ο πλήρης διαχωρισμός 
της GvL δράσης από την GvHD, γεγονός που απο-
τελεί βασικό στόχο όλων των εμπλεκόμενων στην 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. 
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Κυτταρικές Θεραπείες στο Πλαίσιο της Αλλογενούς  

Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

Serious viral infections remain a major cause of 
morbidity and mortality after allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation (HSCT). They occur in the 
majority of allograft recipients and are fatal in up to 
20%. Conventional therapy with pharmacological 
antiviral agents is expensive and can be associated 
with significant toxicities. This has prompted our 
group to investigate an alternative treatment strategy 
– namely the adoptive transfer of in vitro expanded 
virus-specific T cells (VSTs) as a means of providing 
safe, effective and sustained anti-viral prophylaxis 
and treatment following HSCT.

Over the past 20 years our group has performed 
numerous clinical trials using donor-derived virus-
specific T cells. Initially we generated and infused T 
cell products that exclusively recognized Epstein Barr 
virus (EBV), which were administered to prevent and 
treat reactivations post-transplant. Subsequently, we 
extended the spectrum of specificity to include (AdV) 
and cytomegalovirus (CMV), enabling us to target 
the 3 commonest post-transplant serious viral infec-
tions1-5. To generate these trivirus-directed T cell lines 
we first prepared donor-derived antigen presenting 
cells (APCs) consisting of activated monocytes and 
EBV-transformed lymphoblastoid cell lines (EBV-LCLs) 
transduced with a clinical grade adenoviral vector 
encoding the immunodominant CMV-pp65 antigen. 
Thus, the EBV-LCL presents viral antigens derived 
from the transforming EBV, the adenoviral vector, 
and the encoded CMV transgene6. When used to 
stimulate donor PBMCs, these “triple-positive” LCLs 
consistently reactivated polyclonal VSTs with activity 
against the three target viruses in a single culture. 

In a dose escalation study small numbers (5x106 to 
1.5x108 cells/m2) of these cells were administered to 
recipients (age range 1-63 years) of haploidentical, 
HLA-matched related or unrelated donor transplants. 
The cells proved safe (no graft versus host disease 
(GVHD)), expanded substantially in vivo and were 
effective in clearing active infections associated with 
all three viruses in vivo. For example, 10 of 11 patients 
with CMV reactivation (defined as increased CMV DNA 
or CMV antigen positive) had a complete or partial 
response to VSTs, with a coincident increase in CMV-
specific T cells. Similarly, 7 patients with evidence of 
EBV reactivation (including 1 with EBV post-transplant 
lymphoproliferative disease (PTLD)) also responded 
to VSTs, with a marked expansion of EBV-reactive 
T cells. Finally 6 or 8 recipients with AdV infection/
disease at the time of VST infusion had a marked 
reduction in their adenoviral load concomitant with a 
rise in the frequency of their circulating AdV-specific 
T cells. This included one patient with progressive 
adenoviral pneumonia requiring maximal ventilatory 
support who had a complete response to VSTs with 
complete clearance of AdV from his respiratory tract2. 

Given the proven clinical track record of donor-
derived VSTs in the immunocompromised host it is 
noteworthy that VST-based therapies are not more 
widely implemented. This is due, at least in part, to 
the fact that until recently the approach has proved 
difficult to scale. Conventionally-generated VSTs are 
technically demanding to generate and require a pro-
longed period of time; for trivirus VSTs, for example, 
EBV-LCL generation requires 4-6 weeks followed by 
an additional 4-6 weeks for VST activation and expan-
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sion, and a further 1-2 weeks for identity, sterility and 
potency testing6. In addition, manufacturing must be 
performed in a facility approved to make cells that meet 
cGMP standards, and such facilities are expensive to 
build and maintain. In addition, the costs of manufac-
turing and testing live EBV virus (B95-8 strain) and 
clinical grade viral vectors are also high. Finally, all 
these processes demand high skill and substantial 
time from manufacturing technologists. Fortunately, it 
has now become possible to address many of these 
issues of cost, complexity and scalability. 

Reducing manufacturing costs

To reduce costs and alleviate concerns associ-
ated with the use of live virus/viral vectors for T cell 
activation we have investigated alternative antigen 
sources including commercially available peptide 
mixtures (pepmixes). Pepmixes consist of libraries of 
15mer peptides with an 11 amino acid overlap span-
ning immunogenic viral antigens. Since each peptide 
is 15 amino acids in length, the pepmixes cover all 
possible CD8+ and the majority of CD4+ epitopes 
and in our preclinical studies 15mer-produced VSTs 
were phenotypically and functionally equivalent to 
conventionally-generated VSTs7.

Reducing complexity

Conventional VSTs are made by sequential expan-
sion steps in traditional 24-well tissue-culture plates, 
with weekly restimulation and regular cell manipulation 
to ensure that cultures are maintained at the optimal 
density and have sufficient nutrients/growth factors. 
This system is extremely labor intensive, highly skilled 
and essentially unscalable. To address this logistic 
issue, we have recently transitioned from utilizing 
24-well plates to gas permeable rapid expansion de-
vices (G-Rex)8. In these static devices, gas exchange 
(O2 in and CO2 out) occurs across a gas permeable 
silicon membrane at the base, allowing for the initial 
input media volume to be increased, which in turn 
increases the available nutrients and dilutes waste 
products without the need for culture feeding or ma-
nipulation. Incorporation of this platform substantially 
simplifies VST production by minimizing the number 
and complexity of cell manipulations without affecting 
cell phenotype or function.

Reducing antigenic competition

Our conventional VST manufacturing process 

did not incorporate exogenous cytokines during the 
activation stage, which we discovered adversely af-
fected VST proliferation and survival in vitro, increas-
ing their susceptibility to activation induced cell death 
(AICD), and contributing to a restricted repertoire of 
epitope recognition9. Thus, to increase the range of 
viral antigens that could be recognized by a single 
VST line and thereby mitigate the impact of antigenic 
competition we supplemented our cultures with the 
cytokine combinations IL4+7 and observed increased 
cell expansion and survival of both CD4+ and CD8+ 
virus-specific T cells within the PBMCs, which recog-
nized multiple viral epitopes and killed virus-infected 
targets. The induced cells were Th1-polarized despite 
exposure to IL4, and lacked alloreactive T cells, even 
when the VSTs had been produced by only a single 
in vitro stimulation with viral peptides7. 

To learn whether our manufacturing modifica-
tions produced clinically active VSTs that performed 
as well as or better than conventionally generated 
VSTs, we initiated a clinical trial where donor PBMCs 
were stimulated by pepmix combinations spanning 
12 immunogenic antigens from 5 clinically relevant 
viruses [EBV, CMV, AdV, BK, and human herpesvirus 
6 (HHV6)] followed by expansion for 10 days in the G-
Rex device using media supplemented with IL4+710;11. 
To date we have infused these multivirus (m)VSTs to 
11 allogeneic HSCT recipients at doses ranging from 
5x106 to 2x107/m2. Three patients received the cells 
prophylactically and all remained infection-free for 3 
months post-infusion. In the remaining eight patients 
the mVSTs, which were used to treat a total of 18 
viral infections/reactivations with 5 different viruses, 
produced a 94% response rate (15 complete and 2 
partial responses). In all cases, viral clearance was 
associated with an increase in the frequency of T 
cells directed against the infecting virus(es). Nota-
bly, these benefits were obtained without toxicities 
such as severe GvHD, despite our short (10-day) 
manufacturing process, confirming that this approach 
adequately depletes alloreactive T cells10. mVSTs may 
therefore prove a safe and cost-effective therapeutic 
alternative for immunocompromised patients with 
severe viral infections.

Despite the promising results of donor-derived 
VST therapy in the allogeneic HSCT setting, it may 
be more challenging to translate this therapeutic 
modality to recipients of grafts from seronegative 
donors such as those derived from cord blood. One 
approach that may be used to serve such individuals 
involves the use of closely HLA-matched VSTs pre-
pared from third party donors, which are administered 
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as an “off the shelf” product. The clinical use of such 
products is, however, associated with some concerns. 
Most lines administered will be mismatched at one 
or more HLA-loci, which may either increase GvHD 
or reduce in vivo persistence and anti-viral benefit. 
Despite these concerns, a number of studies have 
shown the approach is feasible, safe and effective, 
with reports of a high level of clinical responses12-15. 
This prompted our group to assess whether we could 
use banked, trivirus VSTs to treat patients with refrac-
tory CMV, AdV or EBV infections. In this multicenter 
study, a total of 18 trivirus-directed VSTs, generated 
using conventional manufacturing approaches, were 
administered to 50 recipients of allogeneic HSCTs. 
Lines for infusion were chosen based on the pres-
ence of activity against the infecting virus through a 
shared HLA allele(s), as well as overall level of HLA 
match. Of the 50 patients who were treated, 74% 
had a complete or partial response (74% for CMV, 
78% for AdV and 67% for EBV), the majority of which 
were durable. We saw no significant de novo GvHD 
and only one episode of secondary stem-cell graft 
failure (in a patient with relapse)16. 

Since the available clinical data support both 
the safety and clinical activity of third party VSTs, 
it should be possible to use such banks on a larger 
scale, particularly given the availability of more rapid 
VST manufacturing technology, thereby making the 
adoptive transfer of VSTs a standard of care for 
transplant recipients. 
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μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα κύτταρα φυσικοί φονείς (Natural killer cells, NK) 

είναι μία υποομάδα λεμφοκυττάρων που παράγονται 
στον μυελό των οστών και λειτουργικά ανήκουν στο 
σκέλος της φυσικής ανοσίας (innate immunity). Τα 
NK κύτταρα αποτελούν το 10% περίπου των λεμφο-
κυττάρων του περιφερικού αίματος, ανευρίσκονται 
όμως φυσιολογικά και σε λεμφικά όργανα όπως 
στον σπλήνα, σε λεμφαδένες, στον λεμφικό ιστό 
των βλεννογόνων αλλά και σε μη λεμφικά όργανα 
όπως ο πλακούντας. H κύρια προσφορά τους είναι η 
εξουδετέρωση νεοπλασματικών και μολυσμένων από 
διάφορους ιούς κυττάρων του οργανισμού.

Όπως είναι γνωστό για την κυτταροτοξική δράση 
των ΝΚ-κυττάρων δεν απαιτείται ειδική αναγνώρι-
ση του αντιγόνου στόχου, ούτε προηγούμενη ευαι-
σθητοποίηση όπως συμβαίνει στην περίπτωση των 
Τ-κυτταροτοξικών αντιδράσεων. Αντίθετα η κυττα-
ροτοξική δράση των ΝΚ επιτελείται/ρυθμίζεται μέσω 
της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης ενός συστήματος 
ενεργοποιητικών και ανασταλτικών υποδοχέων η 
περιγραφή των οποίων ξεφεύγει των σκοπών του 
παρόντος κειμένου. Το κάθε ΝΚ-κύτταρο εκφράζει 
πληθώρα ανασταλτικών και διεγερτικών υποδοχέων 
με ικανότητα σύνδεσης με εντελώς διαφορετικούς 
συνδέτες. Το τελικό ‘’αλγεβρικό άθροισμα’’ των ανα-
σταλτικών και διεγερτικών ερεθισμάτων θα καθορίσει 
και την ‘’στάση’’ του ΝΚ-κυττάρου, το αν δηλαδή θα 
‘’σκοτώσει’’ ή αν θα ‘’αδιαφορήσει’’1.

Η μεγάλη σημασία της δράσης των ΝΚ κυττάρων 
έγινε αντιληπτή με τις παρατηρήσεις της ομάδας της 
Perugia σε ασθενείς μετά από απλοταυτόσημη μετα-
μόσχευση. Η ύπαρξη KIR (Killer Immunoglobulin Like 
Receptors) ασυμβατότητας στην κατεύθυνση graft 

versus host (GVH) ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός 
παράγοντας που συσχετίζονταν με μειωμένη υποτρο-
πή και αυξημένη ολική επιβίωση ιδίως επί ασθενών με 
οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ)2. Οι παρατηρήσεις 
αυτές αναθέρμαναν το ερευνητικό ενδιαφέρον για την 
χρήση των ΝΚ κυττάρων στην ανοσοθεραπεία των 
κακοήθων νοσημάτων και ιδιαίτερα στα πλαίσια της 
αλλογενούς μεταμόσχευσης. 

Παθητική ανοσοθεραπεία με αυτόλογη χορήγηση 
ΝΚ κυττάρων 

Πλήθος δεδομένων από ζωικά μοντέλα αλλά και 
από in vitro μελέτες με ανθρώπινα κύτταρα έχουν 
αποδείξει την κυτταροτοξική δράση των ΝΚ κυττάρων 
έναντι νεοπλασματικών κυτταρικών σειρών αλλά και 
έναντι αυτόλογων νεοπλασματικών κυττάρων. Οι πρώ-
τες κλινικές μελέτες έγιναν την δεκαετία του 1980 και 
αφορούσαν αρχικά ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα 
και αργότερα επεκτάθηκαν και σε άλλες κακοήθειες3. 
Στις μελέτες αυτές δεν χρησιμοποιήθηκαν καθαροί 
πληθυσμοί ΝΚ κυττάρων αλλά ενεργοποιημένα μετά 
βραχεία καλλιέργεια με interleukin-2 (IL-2) αυτόλογα 
μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος τα οποία 
περιγράφηκαν με τον όρο lymphokine activated killer 
cells (LAK). Τα LAK αποτελούνται από ένα ιδιαίτερα 
ετερογενή κυτταρικό πληθυσμό που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και σημαντικό ποσοστό ενεργοποιημέ-
νων ΝΚ-κυττάρων. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό, οι 
αντικειμενικές απαντήσεις ήταν πολύ λίγες και μικρής 
διάρκειας. Ανάλογη ήταν και η εμπειρία από την αυ-
τόλογη χρήση των κυττάρων CIK (cytokine induced 
killer cells) τα οποία επίσης είναι προϊόν καλλιέργειας 
μονοπύρηνων κυττάρων παρουσία διάφορων κυτο-
κινών και στρωματικών κυττάρων4.
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Παθητική ανοσοθεραπεία με αλλογενή χορήγηση 
ΝΚ κυττάρων χωρίς προηγηθείσα μεταμόσχευση 

Μετά την ανακάλυψη των ανασταλτικών και δι-
εγερτικών υποδοχέων των ΝΚ κυττάρων και την 
κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων επι-
τελείται η ρύθμιση της κυτταροτοξικής τους δράσης, 
το ενδιαφέρον στράφηκε στη χορήγηση αλλογενών 
ΝΚ. Τα θεωρητικά πλεονεκτήματα περιγράφονται 
κατωτέρω: 1) Τα αλλογενή ΝΚ εκπαιδεύονται σε 
περιβάλλον από το οποίο απουσιάζουν ορισμένα εκ 
των HLA (human leukocyte antigens) του λήπτη και 
επομένως ορισμένα εξ αυτών αναμένεται να είναι αλ-
λοαντιδραστικά αφού δεν θα λαμβάνουν ανασταλτικά 
σήματα από τα κύτταρα του λήπτη. 2) Επίσης τα ΝΚ 
του δότη έχουν εκπαιδευτεί σε ‘’υγιές’’ περιβάλλον 
απουσία νεοπλασματικών κυττάρων και επομένως 
δεν έχουν υποστεί την ‘’ανοσοτροποποιητική΄΄ δράση 
του νεοπλασματικού μικροπεριβάλλοντος. Ισχυρά 
δεδομένα υποστηρίζουν ότι επί παρουσίας ενεργής 
κακοήθειας τα ΝΚ υφίστανται σημαντική έκπτωση της 
κυτταροτοξικότητας η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων 
και στην μείωση της έκφρασης των ενεργοποιητικών 
υποδοχέων και στην αύξηση της έκφρασης των ανα-
σταλτικών υποδοχέων. Η κυτταροτοξική ικανότητα 
των ΝΚ αποκαθίσταται μετά την επίτευξη ύφεσης5. 
3) Πληθώρα δεδομένων έχουν δείξει ότι ‘’καθαροί’’ 
πληθυσμοί από αλλοαντιδραστικά ΝΚ δεν προξενούν 
νόσο μοσχεύματος διότι δεν στρέφονται έναντι υγιών 
ιστών. Επομένως η τοξικότητα από την χορήγηση 
αλλογενών ΝΚ αναμένεται να μην είναι σημαντική. 

Οι πρώτες κλινικές μελέτες εκπονήθηκαν από τους 
Miller et al. Οι ερευνητές χορήγησαν αλλογενή ΝΚ από 
συγγενή απλοταυτόσημο δότη σε 43 ασθενείς με διάφο-
ρες κακοήθειες όπως μεταστατικό μελάνωμα, καρκίνος 
νεφρού, ανθεκτική ΟΜΛ, κλπ. Οι ασθενείς δεν είχαν 
προηγούμενα υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση. 
Για την αποφυγή άμεσης απόρριψης των αλλογενών 
ΝΚ αλλά και για την ομοιοστατική έκπτυξη τους σε 
περιβάλλον λεμφοπενίας όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
πριν την χορήγηση των ΝΚ ένα ανοσοκατασταλτικό 
σχήμα προετοιμασίας που αποτελείτο από: 1) χαμηλή 
δόση κυκλοφωσφαμίδης, ή 2) φλουνταραμπίνη, ή 3) 
υψηλή δόση κυκλοφωσφαμίδης και φλουνταραμπίνη. 
Η συλλογή των ΝΚ από τον δότη έγινε με την χρήση 
μηχανήματος αιμαφαίρεσης και συλλογή μονοπυρήνων 
κυττάρων περιφερικού αίματος. Για την κάθαρση του 
προϊόντος συλλογής από ανεπιθύμητα αλλογενή Τ- κύτ-
ταρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θανατηφόρο 
νόσο του μοσχεύματος μετά από μετάγγιση (transfu-
sion associated graft versus host disease, TAGVHD) 
χρησιμοποιήθηκαν anti-CD3 μαγνητικά σφαιρίδια. 

Το CD3 αρνητικά επιλεγμένο προϊόν επωάστηκε για 
διάστημα αρκετών ωρών παρουσία IL-2 με σκοπό την 
ενεργοποίηση και έκπτυξη των ΝΚ κυττάρων. Με τον 
τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η χορήγηση δόσεων ΝΚ 
της τάξης των 107/kg. Η IL-2 χορηγήθηκε στους ασθε-
νείς και μετά την έγχυση των ΝΚ για διάστημα ολίγων 
εβδομάδων. Τα αποτελέσματα από την μελέτη ήταν 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και συνοψίζονται στα κάτωθι: 
1) η χορήγηση ‘’κεκαθαρμένων από Τ-λεμφοκύτταρα’’ 
αλλογενών ΝΚ είναι ασφαλής, 2) Τα αλλογενή ΝΚ 
επιζούν και εκπτύσσονται για μικρό χρονικό διάστημα 
σε ασθενείς που έχουν λάβει μόνο το ισχυρό ανοσοκα-
τασταλτικό σχήμα προετοιμασίας, ενώ αντίθετα στους 
υπόλοιπους παρατηρήθηκε άμεση απόρριψη. 3) η 
παροδική εγκατάσταση και έκπτυξη των αλλογενών 
ΝΚ συνοδεύτηκε από σημαντική αντινεοπλασματική 
δράση ιδιαίτερα σε ασθενείς με ΟΜΛ όπου παρατη-
ρήθηκαν υφέσεις διαρκείας ακόμα και σε ασθενείς 
με ανθεκτική νόσο. 4) Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε 
αντίθεση με το αναμενόμενο, η KIR ασυμβατότητα 
στην κατεύθυνση GVH δεν συσχετίστηκε με μεγαλύ-
τερη πιθανότητα ανταπόκρισης6. Σε επόμενη μελέτη 
από τους ίδιους ερευνητές, ΝΚ από απλοταυτόσημο 
δότη χορηγήθηκαν σε 20 ασθενείς με μεταστατικό 
καρκίνο ωοθηκών και μαστού. χρησιμοποιήθηκε το 
ίδιο πρωτόκολλο όπως και στην προηγούμενη μελέτη. 
Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε ισχυρό λεμ-
φοκυτταροτοξικό σχήμα προετοιμασίας αποτελούμενο 
από Fludarabine και high dose cyclophosphamide, ενώ 
σε 7 ασθενείς χορηγήθηκε επιπλέον και ολοσωματική 
ακτινοβολία (total body irradiation) TBI 2Gy. Παρο-
δική εγκατάσταση των ΝΚ του δότη παρατηρήθηκε 
σε 80% των ασθενών περίπου. Σε αυτή την μελέτη 
απεδείχθη ότι η χορήγηση αλλογενών ΝΚ είναι εφικτή 
και ασφαλής σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους. Η 
περαιτέρω αύξηση της λεμφοκυτταροτοξικής δράσης 
του σχήματος προετοιμασίας με την προσθήκη TBI 
δεν φάνηκε να αυξάνει περισσότερο τα ποσοστά ή 
την διάρκεια της εγκατάστασης των ΝΚ του δότη και 
επιπλέον συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη διάρκεια 
απλασίας7. Τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
μελετών επιβεβαιώθηκαν σε αντίστοιχη μελέτη σε 
ασθενείς με ανθεκτικό non-Hodgkin λέμφωμα (NHL)8. 

Συμπερασματικά η χορήγηση αλλογενών ΝΚ είναι 
ασφαλής αλλά η αποτελεσματικότητα είναι περιορι-
σμένη κυρίως λόγω της παροδικής εγκατάστασης 
και της τελικής απόρριψης των ΝΚ του δότη από τον 
λήπτη. Η μέθοδος δυνατόν να εφαρμοσθεί στο πλαίσιο 
της εξαλειψηςτης ελαχίστης υπολειμματικής νόσου. 
Σε συμφωνία με την προηγηθείσα παρατήρηση, οι 
Rubnitz et al, χορήγησαν απλοταυτόσημα ΝΚ κύτταρα 
σε 10 παιδιά με ΟΜΛ σε 1η πλήρη ύφεση και αφού 
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είχε ολοκληρωθεί η σχεδιασμένη χημειοθεραπεία. 
Πριν την χορήγηση όλα τα παιδιά έλαβαν ένα ισχυρό 
ανοσοκατασταλτικό σχήμα προετοιμασίας όπως και 
στις προηγούμενες μελέτες, και έλαβαν IL-2 για μικρό 
χρονικό διάστημα μετά την έγχυση. Η χορηγηθείσα 
δόση των ΝΚ ήταν της τάξης των 107/kg. Σε όλα τα 
παιδιά παρατηρήθηκε παροδική εγκατάσταση και 
έκπτυξη των ΝΚ του δότη. Με μέση παρακολούθηση 
3 περίπου ετών όλα τα παιδιά εξακολουθούν να είναι 
σε πλήρη ύφεση9. 

Παθητική ανοσοθεραπεία με αλλογενή χορήγηση 
ΝΚ κυττάρων μετά προηγηθείσα αλλογενή 
μεταμόσχευση

Η χορήγηση αλλογενών ΝΚ κυττάρων από τον 
αρχικό δότη του μοσχεύματος και μετά από την με-
ταμόσχευση μπορεί να εφαρμοσθεί για: 1) πρόληψη 
ή θεραπεία της υποτροπής, και 2) πρόληψη ή/και 
θεραπεία λοιμώξεων. Στην περίπτωση της χορήγησης 
μετά από μεταμόσχευση το βασικό πλεονέκτημα είναι 
η αποφυγή της απόρριψης και επομένως η μόνιμη 
εγκατάσταση των ΝΚ κυττάρων στον λήπτη. Η μέθοδος 
βρίσκει εφαρμογή μετά από απλοταυτόσημη μεταμό-
σχευση λόγω της παρουσίας αλλοαντιδραστικών ΝΚ 
κλώνων και της πιθανά ισχυρότερης αντιλευχαιμικής 
δράσης. Ο δότης πρέπει να υποβληθεί σε συνεδρία 
αιμαφαίρεσης μεγάλου όγκου και συλλογή μονοπύρη-
νων κυττάρων περιφερικού αίματος. Για την αποφυγή 
GVHD είναι απαραίτητο να ακολουθήσει καθαρισμός 
των Τ-λεμφοκυττάρων μέσω της χρήσης anti-CD3 
μαγνητικών σφαιριδίων. Η μέθοδος έχει εφαρμοσθεί 
σε σποραδικές περιπτώσεις για αναστροφή μικτού 
χιμαιρισμού καθώς και για πρόληψη ή θεραπεία υπο-
τροπής νόσου. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα δεδομένα 
από εργασία που μελέτησε την αποτελεσματικότητα 
(όσον αφορά την υποτροπή της βασικής νόσου) της 
προληπτικής χορήγησης ΝΚ κυττάρων μετά από 
απλοταυτόσημη μεταμόσχευση. Συγκεκριμένα οι 
Stern et al, χορήγησαν ΝΚ του δότη σε 16 ασθενείς 
μετά από απλοταυτόσημη μεταμόσχευση με σκοπό 
την πρόληψη της υποτροπής. Όλοι οι ασθενείς έπα-
σχαν από κακοήθη αιματολογικά νοσήματα με υψηλό 
κίνδυνο υποτροπής. Σε κάθε ασθενή είχε σχεδιαστεί 
η χορήγηση τριών δόσεων ΝΚ τις ημέρες +3, +40 και 
+100 αντίστοιχα. Ο μέσος αριθμός των χορηγούμενων 
ΝΚ κάθε δόσης ήταν 1.2χ107/kg, ενώ ο μέσος αριθ-
μός των χορηγούμενων Τ-κυττάρων ήταν 0.3χ104/
kg. Στην μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση 
των ΝΚ είναι ασφαλής με βασική προϋπόθεση την 
ικανοποιητική απομάκρυνση των Τ-λεμφοκυττάρων 
του δότη από τα χορηγούμενα ΝΚ (CD3 < 0.4X104/

kg). Η πιθανότητα υποτροπής και η ολική επιβίωση 
των ασθενών δεν διέφερε σε σύγκριση με το ιστορικό 
control. Επειδή η αποτελεσματικότητα της χορήγησης 
πιθανότατα εξαρτάται από την χορηγούμενη δόση είναι 
απαραίτητο σε μελλοντικές έρευνες να εξακριβωθεί 
ο απαραίτητος αριθμός των ΝΚ αλλά και ο αριθμός 
των επαναληπτικών χορηγήσεων που απαιτούνται 
για κλινικά εμφανές αποτέλεσμα10.

Άλλη πιθανή εφαρμογή της χορήγησης ΝΚ είναι 
η πρόληψη ή/και η θεραπεία ιογενών λοιμώξεων11. 
Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει την παρουσία υπο-
πληθυσμών ΝΚ με δράση έναντι του κυτταρομεγαλοιού 
(CMV) στο περιφερικό αίμα ασθενών με προηγηθεί-
σα λοίμωξη12. Τα CMV-ειδικά ΝΚ εκπτύσσονται σε 
ασθενείς με CMV αναζωπύρωση μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση. Τα κύτταρα μεταφέρονται με το μό-
σχευμα και συμμετέχουν στην αποφυγή – πρόληψη 
της CMV λοίμωξης στον δότη13. 

Είναι πιθανό η χορήγηση ΝΚ να αποκτήσει θερα-
πευτική εφαρμογή στην πρόληψη/θεραπεία λοιμώξε-
ων μετά από μεταμόσχευση. Βεβαίως το ερευνητικό 
ενδιαφέρον στην παρούσα φάση έχει στραφεί στην 
παραγωγή Τ-λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι 
διάφορων λοιμογόνων παραγόντων.

Τα βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα 
ακόλουθα: 1) το μεγάλο κόστος ιδίως εάν ληφθεί 
υπόψη ότι πιθανότατα να χρειάζονται επανειλημμένες 
εγχύσεις ΝΚ κυττάρων, 2) η αδυναμία συλλογής πολύ 
μεγάλου αριθμού αλλοαντιδραστικών ΝΚ με σκοπό 
την μεγιστοποίηση της αντι-λευχαιμικής δράσης, 
και 3) η αδρανοποίηση των χορηγούμενων ΝΚ από 
ανοσοτροποποιητικά κύτταρα όπως τα Τ-ρυθμιστικά 
λεμφοκύτταρα (T-regulatory cells, Tregs) ή ανοσοκα-
τασταλτικά κύτταρα μυελικής προέλευσης (myeloid-
derived suppressor cells, MDSC).

Δυνατότητα παραγωγής και ex vivo έκπτυξης ΝΚ 
κυττάρων

Το μειονέκτημα της χορήγησης σχετικά μικρών 
δόσεων ΝΚ καθώς και η αδυναμία χορήγησης ΝΚ 
σε ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως μετά από μεταμό-
σχευση από ομφάλιο αίμα δυνατόν να ξεπερασθεί 
με την ανάπτυξη μεθόδων για ex vivo παραγωγή και 
έκπτυξη μεγάλων αριθμών ΝΚ από διάφορες πηγές, 
όπως περιφερικό, ομφάλιο αίμα ή μυελό των οστών14. 

Έκπτυξη ΝΚ από μονοπύρηνα περιφερικού αίματος ή 
από μονοπύρηνα ομφάλιου αίματος

Γίνεται συλλογή των μονοπύρηνων κυττάρων 
από το περιφερικό αίμα με την χρήση μηχανήματος 
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αιμαφαίρεσης. Ακολούθως γίνεται διαχωρισμός των 
ΝΚ κυττάρων με την χρήση μαγνητικών σφαιριδίων 
και συλλέγονται τα CD3-/CD56+ κύτταρα τα οποία 
τοποθετούνται σε ειδικές συνθήκες καλλιέργειας για 
2-3 εβδομάδες παρουσία κυτοκινών όπως ΙL-2, IL-12, 
IL-15. Για την ικανοποιητική έκπτυξη και την εξασφά-
λιση ικανού αριθμού λειτουργικών ΝΚ απαιτείται η 
παρουσία ‘’θρεπτικής στιβάδας’’ (feeder cell layer). 
Η άμεση κυτταρική επαφή των ΝΚ με την feeder cell 
layer προσφέρει την δυνατότητα αλληλεπιδράσεων 
(receptor-ligand interaction) όπως και την παραγωγή 
κυτοκινών στο μικροπεριβάλλον, απαραίτητων για τον 
πολλαπλασιασμό των ΝΚ κυττάρων. Σαν feeder layer 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτόλογα μονοκύτταρα, 
αλλογενείς EBV-λεμφοβλαστοειδείς κυτταρικές σειρές, 
ή ακόμα και λευχαιμικές κυτταρικές σειρές γενετικά 
τροποποιημένες ώστε να εκφράζουν διάφορες κυτο-
κίνες όπως την IL-15 σε μεμβρανική μορφή. Το τελικό 
προϊόν πρέπει να είναι ‘’κεκαθαρμένο’’ από Τ και 
Β-λεμφοκύτταρα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 
GVHD και EBV-λέμφωμα (post transplant lymphop-
roliferative disorder, PTLD) αντίστοιχα. Σήμερα είναι 
εφικτή η έκπτυξη μεγάλου αριθμού κυτταροτοξικών 
ΝΚ με την υπάρχουσα τεχνολογία με σκοπό τη θε-
ραπευτική χορήγηση. Οι διαφορετικές συνθήκες 
καλλιέργειας έχουν σαν αποτέλεσμα τα παραγόμενα 
προϊόντα να διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά τον 
αριθμό, τους υποπληθυσμούς αλλά και την λειτουρ-
γικότητα των ΝΚ. Οι μεταβλητές που καθορίζουν την 
ποιότητα του προϊόντος, είναι το είδος των κυτοκινών, 
της feeder cell layer, του καλλιεργητικού ασκού ή η 
χρήση αυτοματοποιημένων ‘’βιοαντιδραστήρων’’15. 

Παραγωγή ΝΚ από αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα

Παρά το γεγονός ότι η διαθέσιμη τεχνολογία δύ-
ναται να προκαλέσει σημαντική έκπτυξη ΝΚ κυττά-
ρων, η ποσότητα στο τελικό προϊόν εξαρτάται από 
τον αρχικό αριθμό των ΝΚ που καλλιεργούνται. Σε 
συνθήκες με χαμηλό αρχικό αριθμό ΝΚ όπως στην 
περίπτωση του ομφάλιου αίματος η έκπτυξη των ΝΚ 
δεν οδηγεί σε ικανοποιητικό αριθμό και για αυτό τον 
λόγο έχει διερευνηθεί η δυνατότητα παραγωγής ΝΚ 
από αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. Για τον λόγο 
αυτό, απομονώνονται CD34+ κύτταρα τα οποία στην 
συνέχεια καλλιεργούνται σε ειδικές συνθήκες πα-
ρουσία μυελικού στρώματος και υπό την επίδραση 
συνδυασμού κυτοκινών. Η μέχρι πρόσφατα διαθέσιμη 
τεχνολογία δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον 
αφορά την παραγωγή ικανοποιητικού αριθμού ΝΚ 
κυττάρων. Πρόσφατα αναπτύχθηκε μεθοδολογία 
μέσω της οποίας επιτελείται διαφοροποίηση CD34+ 

κυττάρων από ομφάλιο αίμα σε ΝΚ κύτταρα τα οποία 
ακολούθως υφίστανται σημαντική έκπτυξη (χ3000). 
Μετά την απόψυξη του ομφαλίου αίματος γίνεται δια-
χωρισμός των CD34 με την χρήση μαγνητικών σφαι-
ριδίων. Ακολούθως τα CD34 κύτταρα μεταφέρονται σε 
καλλιέργεια υπό την επίδραση ‘’cocktail’’ κυτοκινών 
όπως ο συνδυασμός SCF, Flt3L, TPO, IL-7, GM-CSF, 
IL-6, IL-15 σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Οι ερευνητές 
χρησιμοποιούν επίσης ειδικά καλλιεργητικά υλικά 
και ηπαρίνη ενώ η καλλιέργεια γίνεται σε αυτόματο 
σύστημα βιοαντιδραστήρων. Μετά την παρέλευση 
14 ημερών επέρχεται διαφοροποίηση σε ΝΚ κύτταρα 
τα οποία ακολούθως τίθενται σε διαφορετικές συν-
θήκες καλλιέργειας με σκοπό την έκπτυξή τους. Με 
τη συγκεκριμένη μέθοδο είναι δυνατή η παραγωγή 
μεγάλου αριθμού ΝΚ (1010) μετά από καλλιέργεια 6 
εβδομάδων. Τα νεοπαραγόμενα ΝΚ είναι λειτουργικά 
και ασκούν σημαντική κυτταροτοξική δράση σε νεο-
πλασματικές κυτταρικές σειρές αλλά και σε φρέσκα 
νεοπλασματικά κύτταρα. Επίσης η πρόσμιξη από 
Τ-λεμφοκύτταρα στο τελικό προϊόν είναι πολύ μικρή 
και είναι δυνατή η αλλογενής χορήγηση16,17. Η ικα-
νότητα των παραγόμενων ΝΚ να εκπτύσσονται σε 
αλλογενές περιβάλλον, να αποικίζουν όργανα όπως 
ο πνεύμονας, το ήπαρ και ο σπλήνας, καθώς και η 
ικανότητά τους να ασκούν αντινεοπλασματική δράση 
σε ανθρώπινα λευχαιμικά κύτταρα έχει αποδειχθεί σε 
πειράματα με ανοσοκατασταλμένα ποντίκια18. Ήδη 
βρίσκεται σε εξέλιξη κλινική μελέτη χορήγησης ΝΚ 
τα οποία παράγονται με την ανωτέρω μεθοδολογία 
σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς με ΟΜΛ. (CCMO nr. 
NL31699 and Dutch Trial Register nr. 2818). 

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται επίσης από τις 
μελέτες παραγωγής ΝΚ από εμβρυονικά (embryonic 
stem cells) η επαγόμενα πολυδύναμα αρχέγονα κύτ-
ταρα (induced pluripotent stem cells). Η διαδικασία 
θεωρείται πειραματική και δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη 
στην κλινική πράξη19.

Δυνατότητες και μελλοντικές προοπτικές  
με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της ανοσοθεραπείας με ΝΚ
Αδρανοποίηση των ΝΚ από το νεοπλασματικό  
μικροπεριβάλλον

Η αδρανοποίηση των ΝΚ αποτελεί σημαντική αιτία 
αποτυχίας της θεραπευτικής τους χορήγησης. Στο 
μικροπεριβάλλον του νεοπλάσματος δημιουργούνται 
συνθήκες τοπικής καταστολής της ανοσιακής απά-
ντησης με αποτέλεσμα την απώλεια της ανοσολογι-
κής επιτήρησης και την επέκταση της κακοήθειας. 
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Π. Τσιριγώτης και συν.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η τοπική παρουσία 
ανοσοτροποποιητικών κυτοκινών, τα μακροφάγα 
που προσελκύονται στην περιοχή, τα Tregs καθώς 
και τα MDSCs20. Μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχουν 
δείξει ότι η καταστροφή των Tregs με χρήση anti-
CD25 αντισώματος οδηγεί σε σημαντική αύξηση 
της αντινεοπλασματικής δράσης των ΝΚ21. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ανοσοκατασταλτικά 
κύτταρα MDSCs. Δυνατότητες αδρανοποίησης των 
MDSCs και επομένως ενίσχυσης της αντινεοπλα-
σματικής δράσης της ανοσοθεραπείας αποτελούν 
αντικείμενο εντατικών μελετών. Θεωρητικά τουλά-
χιστον η καταστολή των MDSCs δυνατόν να γίνει 
είτε μέσω ωρίμανσης σε διαφοροποιημένα κύτταρα 
με την χρήση all-trans retinoic acid (ATRA) ή με την 
μείωση του αριθμού τους με την χρήση αναστολέων 
του STAT3 όπως είναι το sunitinib22.

Αντισώματα έναντι αδρανοποιητικών υποδοχέων

Η κυτταροτοξική δράση των ΝΚ ρυθμίζεται μέσα 
από την αλληλεπίδραση ανασταλτικών και ενεργο-
ποιητικών σημάτων που δέχεται το κύτταρο μέσω 
των αντίστοιχων υποδοχέων που βρίσκονται στην 
επιφάνεια του. Οι συνδέτες των ενεργοποιητικών υπο-
δοχέων είναι μόρια που εκφράζονται στην επιφάνεια 
νεοπλασματικών κυττάρων ή κυττάρων μολυσμένων 
από ιούς. Αντίθετα τα ΝΚ αναστέλλονται μετά από 
σύνδεση των υποδοχέων KIR με μόρια HLA που 
εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Η 
ανασταλτική δράση είναι αρκετά ισχυρή και με αυτό 
τον τρόπο αποφεύγονται φαινόμενα αυτοανοσίας. 
Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί μονοκλωνικά 
αντισώματα με ειδικότητα έναντι των KIR υποδοχέων 
με σκοπό την αναστολή της σύνδεσης του KIR με το 
αντίστοιχο HLA και επομένως την ενεργοποίηση του 
ΝΚ. Το μονοκλωνικό αντίσωμα IPH2101 έχει ειδικό-
τητα έναντι των υποδοχέων KIR2DL1/L2/L3 οι οποίοι 
εκφράζονται σε ποσοστό > 50% των ΝΚ κυττάρων 
και αναγνωρίζουν όλα τα HLA-C αλλήλια. Το IPH2101 
έχει την δυνατότητα να μπλοκάρει την αναγνώριση 
όλων των HLA και επομένως μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε όλους τους ασθενείς23. Η αποτελεσματικότητα 
των αντι-KIR αντισωμάτων έχει αποδειχθεί σε ζωικά 
μοντέλα ενώ ήδη είναι σε εξέλιξη οι πρώτες κλινικές 
μελέτες24. Είναι πολύ πιθανό η συγχορήγηση των 
αντι-KIR αντισωμάτων να ενισχύσει την αποτελεσμα-
τικότητα της ανοσοθεραπείας με ΝΚ.

Bispecific Killer Cell Engagers (BiKEs)

Η ανάπτυξη των δι-ειδικών αντισωμάτων αναμέ-
νεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της ανο-

σοθεραπείας με ΝΚ. Σαν αποτέλεσμα των εξελίξεων 
στον τομέα της βιοτεχνολογίας είναι σήμερα εφικτή η 
κατασκευή πρωτεϊνικών μορίων τα οποία αποτελούνται 
από τα μεταβλητά τμήματα (Fv) δύο αντισωμάτων με 
διαφορετική ειδικότητα πχ anti-CD3 και anti-CD19. 
Τα δύο μεταβλητά τμήματα συνδέονται μεταξύ τους 
με την βοήθεια ενός ‘’γεφυροποιού’’ μορίου (linker). 
Μετά την χορήγηση τα ειδικά αυτά μόρια φέρνουν σε 
‘’επαφή’’ ανοσοδραστικά κύτταρα όπως Τ-κύτταρα 
(μέσω του anti-CD3) με τα κύτταρα στόχο όπως 
κύτταρα οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ΟΛΛ) 
που εκφράζουν το αντιγόνο CD19. Η άμεση επαφή 
καταλήγει σε ΗLA-ανεξάρτητη ενεργοποίηση του 
Τ-κυττάρου και κυτταροτοξική δράση στο νεοπλα-
σματικό κύτταρο. Με την ίδια μεθοδολογία και ειδικά 
για την κατευθυνόμενη ενεργοποίηση των ΝΚ έχουν 
κατασκευασθεί μόρια με διπλή ειδικότητα anti-CD16/
anti-CD20 με στόχο την άσκηση κυτταροξικότητας 
μέσω των ΝΚ σε λεμφωματικά κύτταρα που εκφράζουν 
το αντιγόνο CD2025. H συγχορήγηση ειδικών BiKEs 
με ΝΚ κύτταρα δυνατόν στο μέλλον να εφαρμοσθεί 
με στόχο την πρόληψη και θεραπεία της υποτροπής 
νεοπλασματικών νοσημάτων μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση.

Chimeric antigen receptors

Η κατασκευή χιμαιρικών αντιγονικών υποδοχέων 
(CAR) χρησιμοποιείται και για την γενετική τροποποί-
ηση όχι μόνο των Τ αλλά και των ΝΚ κυττάρων. Η 
έκφραση του αντιγονικού υποδοχέα στην επιφάνεια 
του κυττάρου στόχου επιτελείται μέσω γονιδιακής 
μεταφοράς. Τα ΝΚ κύτταρα που φέρουν τον υποδοχέα 
συνδέονται και εκφράζουν σημαντική κυτταροτοξική 
δράση έναντι των νεοπλασματικών κυττάρων που 
φέρουν το αντίστοιχο αντιγόνο. Πρόσφατα κατέστη 
εφικτή η παραγωγή ΝΚ εξοπλισμένων με υποδοχέα 
anti-CS1. Το αντιγόνο CS1 εκφράζεται στην επιφάνεια 
μυελωματικών κυττάρων και προκλινικά δεδομένα 
αλλά και πειράματα σε ζωικό μοντέλο έδειξαν ότι τα 
γενετικά τροποποιημένα ΝΚ εκφράζουν σημαντική 
αντι-μυελωματική κυτταροτοξική δράση26.
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Οξεία Λευχαιμία της Παιδικής Ηλικίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΟΛΛ αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια της 

παιδικής ηλικίας και περίπου το 75% των λευχαιμιών 
στο παιδιατρικό πληθυσμό. Η ολική επιβίωση (OS) 
των πρωτοδιάγνωστων παιδιών είναι ≥85% στις ανα-
πτυγμένες χώρες, ενώ υποτροπιάζουν 15%-20% των 
ασθενών. Η υποτροπή ΟΛΛ αποτελεί την 4η πιο συχνή 
κακοήθεια στην παιδική ηλικία, με ολική επιβίωση: 
30%-50%1. Τις τελευταίες δεκαετίες, με τις προόδους 
στη θεραπεία της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας 
(ΟΛΛ) έχουν επιτευχθεί υψηλά ποσοστά επιβίωσης, 
συνολικά. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν προκύψει 
διαδοχικά με συνδυασμένη χημειοθεραπεία, αύξηση 
του αριθμού των χημειοθεραπευτικών φαρμάκων 
και της έντασης της θεραπείας εφόδου, προφύλαξη 
του κεντρικού νευρικού συστήματος, εισαγωγή της 
θεραπείας επανεφόδου, βελτίωση των τεχνικών και 
μείωση της θνητότητας της μεταμόσχευσης αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων, εισαγωγή του ελέγχου της 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου για την μελέτη της 
ανταπόκρισης στην θεραπεία και συνολικά βέλτιστη 
κυτταρογενετική και μοριακή τυποποίηση των λευ-
χαιμικών βλαστικών κυττάρων. 

Πρέπει να κατανοήσουμε ότι συχνότερα υποτρο-
πιάζουν οι ασθενείς με ΟΛΛ υψηλού κινδύνου. Όμως 
ο μεγαλύτερος αριθμός υποτροπών προκύπτει από 
τους μη- υψηλού κινδύνου ασθενείς, που είναι και 
οι περισσότεροι αριθμητικά. Συνήθως οι ασθενείς 
υποτροπιάζουν μετά το τέλος της θεραπείας, όμως 
ένας αριθμός ασθενών θα υποτροπιάσει κατά τη 
διάρκεια της χορήγησης της θεραπείας. Κατά την 
υποτροπή ανιχνεύονται στοιχεία (γενετικά, καρυοτυ-

πικά, ανοσοφαινοτυπικά) των βλαστών της αρχικής 
ΟΛΛ. Συχνά, παρουσιάζονται και πρόσθετες βλάβες 
(εξέλιξη του λευχαιμικού κλώνου). Εμφάνιση ΟΛΛ 
πέραν της δεκαετίας από την αρχική διάγνωση θέτει 
το ερώτημα κατά πόσον αυτή παριστά υποτροπή της 
αρχικής νόσου ή νέα οξεία λευχαιμία2.

Πρόγνωση Υποτροπής ΟΛΛ
Η πρόγνωση της υποτροπής ΟΛΛ, ο βαθμός 

δυσκολίας δηλαδή επίτευξης νέας μακροχρόνιας 
ύφεσης, καθοδηγεί και την αντίστοιχη θεραπεία στην 
οποία θα υποβληθεί ο ασθενής. Η πρόγνωση της 
υποτροπής ΟΛΛ εξαρτάται κατ’ αρχάς από τον χρόνο 
που εμφανίζεται η υποτροπή, κατά πόσον η υπο-
τροπή είναι μυελική μόνον, εξωμυελική (κεντρικό 
νευρικό σύστημα, όρχεις) ή συνδυασμένη μυελική 
και εξωμυελική, καθώς και από τον ανοσοφαινότυπο 
των βλαστών (Τ- κυττάρου ή Β- κυττάρου). Σχήμα 1 
Βεβαίως, σε δεύτερο χρόνο, η πρόγνωση εξαρτάται 
και από τον ρυθμό ανταπόκρισης στην χορηγούμενη 
χημειοθεραπεία και την κινητική των μετρήσεων της 
υπολειμματικής νόσου σε επιλεγμένους χρόνους μετά 
την έναρξη της θεραπείας υποτροπής2-8.

Σε σχέση με τον χρόνο εμφάνισης της υποτροπής, 
η υποτροπή χαρακτηρίζεται ως πολύ νωρίς, νωρίς 
και απώτερη. Οι δύο μεγάλοι φορείς θεραπείας ΟΛΛ, 
BFM και COG, ορίζουν τα παραπάνω αντίστοιχα 
αλλά όχι ταυτόσημα. (Πίνακας 1) Με βάση τα πα-
ραπάνω, το BFM Πρωτόκολλο καθορίζει ιστορικά 
τις παρακάτω ομάδες κινδύνου ασθενών S1-S4 με 
βάση βασικά τους χαρακτηριστικά (Πίνακας 2), ενώ το 
COG και το St Jude Children’s Hospital εφαρμόζουν 
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άλλο σύστημα κατηγοριοποίησης του κινδύνου της 
υποτροπής ΟΛΛ4,9.

Βασικός περιορισμός των ανωτέρω συστημάτων 
που έχουν χρησιμοποιηθεί ιστορικά είναι ότι δεν 
συνυπολογίζονται άλλοι σημαντικοί αρνητικοί προ-
γνωστικοί παράγοντες, όπως: η παρουσία αναδιά-
ταξης του MLL, υποδιπλοειδίας <44, bcr-abl ή άλλοι 
θετικοί προγνωστικοί παράγοντες όπως η παρουσία 
μετάθεσης TEL-AML1. Ιστορικά, τα αποτελέσματα 
της θεραπείας των υποτροπών ανά ομάδα κινδύνου 
αναφέρονται στον Πίνακα 3, για τα Ευρωπαϊκά και 
Αμερικανικά Πρωτόκολλα. 

Ειδικότερα για το BMF Πρωτόκολλο, με λεπτομέ-
ρεια τα αποτελέσματα των ασθενών με ή χωρίς τη 
χρήση μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων, έχουν ως ακολούθως: Επίτευξη δεύτερης 
ύφεσης 70 – 99% και 5ετής επιβίωση με χημειοθε-
ραπεία μόνον ή και με μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΑΚ) από <5 -70% και 
25-60%, αντίστοιχα (Πίνακας 4).

Ελάχιστη Υπολειμματική νόσος

Μετά την εδραίωση της σημασίας ανίχνευσης 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) στην αρ-
χική θεραπεία της ΟΛΛ, λογικά διερευνήθηκε και η 
χρησιμότητα της εφαρμογής ανίχνευσης MRD στην 
θεραπεία της υποτροπής ΟΛΛ. Παραμονή ανίχνευσης 
MRD την 5η ή την 12-13η εβδομάδα από την έναρξη 
της θεραπείας υποτροπής στο επίπεδο ≥ 0,01% με 
μέθοδο PCR ή FC επηρεάζει αρνητικά την πρόγνωση 
των ασθενών. Αντίθετα, ανιχνεύσιμη νόσος αλλά σε 
χαμηλότερο επίπεδο προσφέρει μικρότερη πιθα-
νότητα υποτροπής. Παράλληλα, η ανίχνευση MRD 
προ της μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων αποδεικνύεται σαφής αρνητικός προγνω-
στικός παράγοντας10-12 (Σχήμα 2). Σε όλα τα σύγχρονα 
Πρωτόκολλα η τάση είναι να περιλαμβάνουν πλέον 
τη μέτρηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου για 
τον έλεγχο ανταπόκρισης των ασθενών και καθορισμό 
της περαιτέρω θεραπείας.

Σχήμα 1. Έκβαση ασθενών με βάση το χρόνο υποτροπής από την αρχική διάγνωση. (Raetz and Bhatla 2012).

Πίνακας 1. Ορισμός υποτροπών ΟΛΛ σε Πολύ Νωρίς, Νωρίς και Απώτερη, με βάση τα Πρωτόκολλα θεραπείας BFM και COG. 
Οι διαφορές αφορούν ιστορική εξέλιξη αλλά και διαφορές στη θεραπεία της πρωτοδιάγνωστης ΟΛΛ στα δύο πρωτόκολλα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Πολύ Νωρίς Νωρίς Απώτερη
BFM ≤ 18 μήνες από την αρχική 

διάγνωση
> 18 μήνες από την αρχική διάγνωση 
και  
έως 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση  
της αρχικής θεραπείας

> 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση 
της αρχικής θεραπείας

COG < 18 μήνες από την αρχική 
διάγνωση

< 36 μήνες από την αρχική διάγνωση ≥ 36 μήνες από την αρχική  
διάγνωση
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Β. Παπαδάκης

Θεραπεία Υποτροπής ΟΛΛ
Η θεραπεία που κυρίως χρησιμοποιείται σήμερα σε 

ασθενείς με υποτροπή ΟΛΛ για την επίτευξη ύφεσης 
είναι διαφορετικοί συνδυασμοί συμβατικών χημειο-
θεραπευτικών φαρμάκων. Δεν υπάρχουν μεγάλες 
μελέτες, συγκριτικές που να αποδεικνύουν την ανω-
τερότητα ενός Πρωτοκόλλου θεραπείας υποτροπής/ 
εφόδου σε σχέση με κάποιο άλλο. Τα αποτελέσματα 
που έχουμε αφορούν συγκεκριμένα Πρωτόκολλα. 
Παράλληλα βέβαια έχουν γίνει προοπτικές τυχαιο-
ποιημένες μελέτες στα μεγάλα αυτά Πρωτόκολλα για 
την διερεύνηση διαφόρων στοιχείων της θεραπείας 
και έχουν καταλήξει στα παρακάτω επιμέρους συ-
μπεράσματα: 
 1. Το POG έχει δείξει ότι η αυξημένη χρήση pegylated 

L-asparaginase οδηγεί σε μεγαλύτερα ποσοστά 

ύφεσης και αυτό σχετίζεται και με τα επίπεδα του 
φαρμάκου13.

 2. Το BFM έχει αποδείξει ίδια έκβαση για ασθενείς 
που έλαβαν μεθοτρεξάτη 5 gr/m2 σε 24ωρη έγχυ-
ση ή μεθοτρεξάτη 1 gr/m2 σε 36ωρη έγχυση και 
χρησιμοποιείται πλέον ο δεύτερος τρόπος χορή-
γησής της (1 gr/m2 σε 36ωρη έγχυση). Επίσης, 
στο Πρωτόκολλο ALL-REZ BFM 90 η προσθήκη 
του block R3 (HD Ara-C/ VP-16) δεν βελτίωσε τα 
αποτελέσματα των ασθενών και δεν χρησιμοποι-
είται πλέον πρόσθετα των block R1 και R214.

 3. Επίσης, το UKCCG απέδειξε την ανωτερότητα 
της mitoxanthrone σε σχέση με την idarubicin, με 
τριετή επιβίωση (OS) 69% και 45%, αντίστοιχα. 
Η διαφορά αυτή οφειλόταν σε πρόοδο νόσου, 
υποτροπή και θανάτους σχετιζόμενες με τη νόσο15.

 4. Το COG μελέτησε σε ασθενείς μετά την θεραπεία 
εφόδου, την χρήση εντατικής ή συμβατικής θερα-
πείας και τα αποτελέσματα έκβασης των ασθενών 
ήταν αντίστοιχα16.

Τ-ΟΛΛ vs Β ΟΛΛ

Μέχρι πρόσφατα, ο βασικός κορμός της θεραπείας 
της υποτροπής ΟΛΛ για Β- κυττάρου και Τ- κυττάρου 
λευχαιμία ήταν ουσιαστικά ίδιος. Βασική είναι πλέον 
η στρατηγική της διαφοροποίησης της θεραπείας 
υποτροπής για την Β- κυττάρου και Τ- κυττάρου 
ΟΛΛ. Νεότεροι παράγοντες έχουν εξελιχθεί (nelara-
bine), αλλά και παλαιότεροι (όπως η dexamethasone) 
φαίνεται να έχουν βέλτιστη δράση στην T-ΟΛΛ. Συ-
νεπώς αναμένεται αυτή η εξειδίκευση της αγωγής 

Πίνακας 2. Ορισμός ομάδων κινδύνου υποτροπών ΟΛΛ με 
βάση τα Πρωτόκολλα θεραπείας BFM. 

ΟΜΑΔΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ

S1 Απώτερη εξωμυελική υποτροπή
S2 Νωρίς και πολύ νωρίς εξωμυελική υποτροπή 

Β-κυττάρου απώτερη μυελική υποτροπή
Β-κυττάρου συνδυασμένη υποτροπή  
(νωρίς η απώτερη) 

S3 Β-κυττάρου νωρίς μυελική υποτροπή 
S4 Πολύ νωρίς μυελική υποτροπή

Πολύ νωρίς συνδυασμένη υποτροπή
Τ-κυττάρου μυελική υποτροπή

Πίνακας 3. Αποτελέσματα έκβασης ασθενών με υποτροπή ΟΛΛ από τις μεγάλες συνεργατικές ομάδες (Raetz and Bhatla 2012) 
ΟΜΑΔΑ / ΠΡΩΤΟΛΟΛΛΟ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ* ΑΠΩΤΕΡΗ
ALL-REZ BFM 87 11% ± 4% 10-y EFS 18% ± 5% 10-y EFS 44% ± 5% 10-y EFS
ALL-REZ BFM 90 15% ± 3% 10-y EFS 17% ± 3% 10-y EFS 43% ± 4% 10-y EFS
Austrian BFM Study Group 20% ± 5% 10-y OS 10% ± 6% 10-y OS 50% ± 7% 10-y OS
COG 1983-1989 6% ± 2% 6-y OS 11% ± 2% 6-y OS* 43% ± 4% 6-y OS
COG 1988-2002 11% ± 2% 5-y OS 18% ± 3% 5-y OS* 43% ± 5% 5-y OS

*υποτροπή ΜΟ 18 έως < 36 μήνες από τη διάγνωση (COG)

Πίνακας 4. Αποτελέσματα έκβασης ασθενών με υποτροπή ΟΛΛ ανά ομάδα κινδύνου και με ή χωρίς ΜΑΑΑΚ από το BFM 
Πρωτόκολλο. 

ΟΜΑΔΑ % Ασθενών % Επίτευξη Ύφεσης 5ετής OS με χημειοθεραπεία 5ετής OS με μεταμόσχευση
S1 5% 99 60-70 Δεν προβλέπεται
S2 55% 97 40 60
S3 15% 80-85 <5 30
S4 25% 70-75 <5 25
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να βελτιώσει τα αποτελέσματα. Ειδικότερα το St 
Jude Children’s Research Hospital έχει ανακοινώσει 
ιδιαίτερα εντατικές και συνδυασμένες θεραπείες για 
υποτροπή ΟΛΛ, ενσωματώνοντας και νέους παρά-
γοντες, σε διαφορετικά πρωτόκολλα για υποτροπή 
Β- ΟΛΛ και Τ-ΟΛΛ. 

Νέες Μελέτες

Η βέλτιστη θεραπεία πιθανά να προκύψει από τις 
μελέτες που προγραμματίζονται από το International 
Cooperative Group on Relapsed ALL. Για ασθενείς 
ενδιαμέσου κινδύνου υποτροπής (IS/IR) θα γίνει 
σύγκριση των πρωτοκόλλων UKAAL και BFM και 
σίγουρα η χρήση της ΜΑΑΚ θα κατευθύνεται από την 
ανταπόκριση, όπως θα μετράται αυτή από μελέτες της 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) στο μυελό 
των οστών. Για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου (HR) 
ή μη- ανταποκρινόμενους ασθενείς (Refractory) γίνε-
ται προσπάθεια εισαγωγής νεότερων παραγόντων, 
όπως η clofarabine, σε συνδυασμό με etoposide/
cyclophosphamide11.

Αρκετοί νεότεροι παράγοντες είναι υποψήφιοι για 
χρήση στην ΟΛΛ των παιδιών. Ανάλογα νουκλεοσι-
δών (clofarabine, nelarabine), αναστολείς κινασών 
(τυροσίνης, ΤΚΙ) πρωτεοσώματος (bortezomib), ρα-
παμυκίνης (rapamycin, temsirolimus, everolimus), 
αναστολείς της DNA μεθυλτρανσφεράσης (decitabine) 
και διακετυλάσης των ιστονών (panobinostat) και νέες 
παρασκευές γνωστών φαρμάκων (όπως λιποσωμιακές 
μορφές βινκριστίνης και ανθρακυκλινών ή λιποσω-

μιακής αρασυτίνης για ενδορραχιαία/ ενδοκοιλιακή 
κεντρικού νευρικού συστήματος)1,11,17-31 (Σχήμα 3).

Αναστολείς Τυροσινικής Κινάσης (ΤΚΙ)

Έχει πλέον αποδειχθεί εκτεταμένα το όφελος της 
χρήσης αναστολέων της τυροσινικής κινάσης για τη 
θεραπεία ασθενών με bcr-abl + ΟΛΛ. Δεν είναι απο-
λύτως γνωστή η θέση τους σε bcr-abl like ΟΛΛ, αλλά 
αυτό ερευνάται. Για παιδιατρικούς ασθενείς με bcr-abl 
+ υποτροπή ή ανθεκτική νόσο η χρήση αναστολέων 
της τυροσινικής κινάσης είναι επίσης επιβεβλημένη 
και κατά τη θεραπεία εφόδου αλλά και μετά τη ΜΑΑΚ. 
Εάν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ένας αναστολέας μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί επόμενης γενιάς παράγοντας, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση μη ανταπόκρισης.

Bortezomide

Το bortezomide, παράγοντας που δεν περιλαμ-
βάνεται αυτή η στιγμή στα πρωτόκολλα θεραπείας 
πρωτοδιάγνωστης ΟΛΛ, αρχίζει να έχει θέση στη 
θεραπεία υποτροπής. Αρχικά αποτελέσματα επίτευ-
ξης ύφεσης είναι ενθαρρυντικά, αλλά μελέτες που 
θα μας δώσουν απώτερα αποτελέσματα ασθενών 
είναι σε εξέλιξη. Αρχικές μελέτες μονοθεραπείας 
phase I-II υπήρξαν ενθαρρυντικές. Το bortezomide 
δεν χρησιμοποιείται πλέον ως μονοθεραπεία, αλλά 
ενσωματώνεται στην όλη αγωγή ιδιαίτερα στην Β-ΟΛΛ. 
Πολλοί άλλοι νεότεροι παράγοντες δοκιμάζονται για 
πιθανή χρήση στην ΟΛΛ. 

Σχήμα 2. Αποτελέσματα έκβασης ασθενών με υποτροπή ΟΛΛ βάσει της ανίχνευσης ελάχιστης υπολειμματικής νόσου μετά τη 
θεραπεία εφόδου. (Paganin et al. 2008).
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Βιολογικοί Παράγοντες

Οι βιολογικοί παράγοντες ενσωματώνονται 
γρήγορα στη θεραπεία. Πρώτα, το anti-CD20 αντί-
σωμα Rituximab, αφού πολλές B-ΟΛΛ εκφράζουν 
CD20. Επιπλέον, συνδυασμένα αντισώματα όπως 
τα Moxetumomab Pasudotox (anti-CD22 ενωμένο 
με ανοσοτοξίνη από Ψευδομονάδα) και το Blinatu-
momab (δι-ειδικό αντίσωμα anti-CD19 και anti-CD3).
To Moxetumomab Pasudotox βασίζεται στην άμεση 
κυτταροτοξική δράση, αλλά το Blinatumomab στην 
προσέγγιση των λευχαιμικών κυττάρων με Τ-κύτταρα 
με κυτταροτοξικότητα (Σχήμα 4).

Όλοι αυτοί οι νεότεροι παράγοντες πρέπει να 
αποδείξουν την αποτελεσματικότητα τους όχι μόνον 
ως προς την επίτευξη καλύτερης ύφεσης, αλλά και 
ως προς την ουσιαστική βελτίωση της απώτερης 
έκβασης και επιβίωσης των ασθενών, διότι το οι-
κονομικό βάρος από τη χρήση τους αποδεικνύεται 
σημαντικότατο.

Υποτροπή Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Ασθενείς με απομονωμένη υποτροπή στο ΚΝΣ 
λαμβάνουν εντατική τοπική θεραπεία στο ΚΝΣ με 
ενδορραχιαίες εγχύσεις, συστηματική χημειοθεραπεία 
και ακτινοθεραπεία σε όλο το νευράξονα. Η ακτινο-
θεραπεία στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι μέχρι 
τώρα ουσιαστικό και βασικό στοιχείο της θεραπείας. 
Συνήθως το πεδίο αφορά όλο τον νευράξονα (cra-
niospinal). Το BFM έχει αποτελέσματα έκβασης των 
ασθενών με εξωμυελική υποτροπή (ΚΝΣ ή όρχεις) 
54% επιβίωση. Καλύτερη έκβαση έχουν οι ασθενείς με 
απώτερη χρονικά υποτροπή της νόσου και σε αυτούς 
η χρήση μεταμόσχευσης δεν είναι επιβεβλημένη, ενώ 
ασθενείς που υποτροπιάζουν νωρίς είναι υποψήφιοι 
για ΜΑΑΚ. Με την χρήση των σύγχρονων εντατικών 
χημικοθεραπευτικών σχημάτων, η ακτινοθεραπεία 
φαίνεται να μπορεί να περιοριστεί σε ακτινοθεραπεία 
κρανίου μόνον. Παρά ταύτα, η συνηθέστερη πρακτι-
κή είναι η χορήγηση ακτινοθεραπείας κρανίου και 

Σχήμα 3. Μεταβολικές οδοί και πιθανοί θεραπευτικοί στόχοι την ΟΛΛ. (August, Narendran, and Neville 2013).
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σπονδυλικής στήλης σε δόση 18Gy. Σε περίπτωση 
προηγηθείσας ακτινοθεραπείας, δόση μειώνεται στα 
15Gy. Νεότερος αποτελεσματικός παράγοντας ειδικός 
γα τη θεραπεία υποτροπής ΟΛΛ στο ΚΝΣ αποτελεί 
η λιποσωμιακή αρασυτίνη (Liposomal Cytarabine). H 
λιποσωμιακή αρασυτίνη έχει μακρύτερο χρόνο ημίσειας 
ζωής από την αρασυτίνη και τα αρχικά αποτελέσματα 
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά, ενώ η τοξικότητα της ανεκτή32.

Ορχική Υποτροπή

Για τη θεραπεία της ορχικής υποτροπής (συνδυ-
ασμένης ή εντοπισμένης) πέραν της συστηματικής 
χημειοθεραπείας σημαντική είναι και η τοπική θερα-
πεία. Αυτή αφορά ορχεκτομή ή ακτινοθεραπεία. Δεν 
υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα που να υποστη-
ρίζουν τη μία ή την άλλη μέθοδο, αλλά η ορχεκτομή 
θεωρητικά πλεονεκτεί. Σε κλινικά ετερόπλευρη υπο-
τροπή, ο διηθημένος όρχις αφαιρείται και ο άλλος 
όρχις βιοψείται. Εάν δεν αποδειχθεί εμφανής διήθηση, 
χορηγείται προφυλακτική ακτινοθεραπεία σε δόση 
15 Gy. Σε αμφοτερόπλευρη ορχική υποτροπή συνι-
στάται ορχεκτομή άμφω ή ακτινοθεραπεία σε δόση 
24 Gy. Η ακτινοθεραπεία αυτή οδηγεί σε απώλεια 
σπερματογένεσης και παραγωγής τεστοστερόνης, 
ενώ υπάρχει πιθανότητα και επόμενης υποτροπής. 
Παράλληλα, οι όρχεις δυνατόν να παρουσιάσουν και 

δεύτερη κακοήθεια. Η ορχεκτομή άμφω πρέπει να 
πιθανόν να προτιμάται της ακτινοθεραπείας.

Η θέση της Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΜΑΑΚ)

Η αυτόλογη ΜΑΑΚ δεν έχει θέση στη θεραπεία 
υποτροπής της ΟΛΛ. Δεν υπάρχει απόλυτη γνώμη για 
την κατάλληλη θεραπεία εδραίωσης μετά την επίτευξη 
δεύτερης ύφεση: Η χρήση της ΜΑΑΚ είναι αμφιλε-
γόμενη για τους περισσότερους ασθενείς, καθώς 
αρκετές μελέτες έχουν δείξει αντίστοιχα αποτελέσματα 
με συμβατική χημειοθεραπεία και ΜΑΑΚ. Οι ασθενείς 
υψηλού κινδύνου υποβάλλονται σε ΜΑΑΚ μετά την 
εξεύρεση κατάλληλου δότη. Ασθενείς με απώτερη 
χρονικά υποτροπή ή ενδιάμεσου κινδύνου νόσο με 
νεότερα δεδομένα φαίνεται να ωφελούνται από ΜΑΑΚ 
εάν δεν έχουν καλή ανταπόκριση με μετρήσεις MRD 
μόνον. Απώτερη χρονικά, εξωμυελική μόνον νόσος 
δεν χρήζει ΜΑΑΚ. Σε ασθενείς με νωρίς εξωμυελική 
υποτροπή η χρήση ΜΑΑΚ ίσως να πλεονεκτεί. Οι 
ενδείξεις ΜΑΑΚ κατά το BFM Πρωτόκολλο δίνονται 
στον Πίνακα 5.

Νεότεροι Παράγοντες Εδραίωσης Ύφεσης

Σημαντικό μετά υποτροπή είναι η επίτευξη ύφεσης 
και διατήρησή της. Ακόμη και σε ασθενείς με νωρίς 

Σχήμα 4. Δομή και τρόπος δράσης του δι-ειδικού αντισώματος anti-CD19 και anti-CD3 Blinatumomab.
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Πίνακας 5. Ενδείξεις ΜΑΑΚ κατά το BFM Πρωτόκολλο. 

υποτροπή που επετεύχθη μορφολογική ύφεση, σε 
75% από αυτούς μετράται ανιχνεύσιμη MRD. Στην 
προσπάθεια επίτευξης καλύτερης ποιότητας ύφεσης 
έχουν χρησιμοποιηθεί νέοι παράγοντες κατά την 
έφοδο. Η χρήση του anti-CD22 mAb epratuzumab 
στην έφοδο επέφερε αύξηση του ποσοστού των 
ασθενών με αρνητική MRD (42% vs 25%) και ανά-
λυση υπό εξέλιξη ερευνά τα απώτερα αποτελέσματα 
των ασθενών (επιβίωση). Επίσης, νέοι παράγοντες 
ελέγχονται για τους υψηλού κινδύνου ή ανθεκτικούς 
στην θεραπεία ασθενείς. Μονοκλωνικά αντισώματα 
κατά των CD19, CD20, CD22, CD52 φαίνεται να 
χρησιμοποιούνται με διάφορους τρόπους, μόνα ή 
συζευγμένα με ανοσοτοξίνες ή με άλλα αντιγόνα που 
προσελκύουν ανοσοενεργά κύτταρα στους λευχαι-
μικούς βλάστες ή ακόμη και ως ραδιενεργοί φορείς. 
Καθώς αποδεικνύεται ότι στην υποτροπή υπάρχουν 
ειδικά γονίδια που ενεργοποιούνται και μεταβολικές 
οδοί (όπως οι WNT και MAPK, surviving/BIRC5 κα), 
η στόχευσή τους στο μέλλον ελπίζουμε να βελτιώσει 
τα αποτελέσματα των ασθενών.

Κυτταρική Ανοσοθεραπεία 

Εγχύσεις κυττάρων του δότη έχουν από μακρόν 
χρησιμοποιηθεί μετά ΜΑΑΚ για τη βελτίωση του 
φαινομένου του μοσχεύματος κατά της λευχαιμίας. 
Παρά τη πιθανή τοξικότητα (νόσος μοσχεύματος κατά 
ξενιστή) η αποτελεσματικότητα είναι σαφής.

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της κυτταροτοξικότη-
τας κατά την θεραπεία εφόδου, ελέγχεται η χορήγη-

ση αυτόλογων φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων 
(Natural Killer Cells) συνδυασμένη με την υπόλοιπη 
θεραπεία εφόδου.

Σημαντικά είναι επίσης τα αρχικά αποτελέσματα 
με εγχύσεις Τ- κυττάρων με τροποποιημένους χι-
μαιρικoύς υποδοχείς με ειδικότητα CD19 (Chimeric 
antigen receptor–modified T cells with specificity 
for CD19, CAR-T cells). Η τεχνολογία αυτή φαίνεται 
πολλά υποσχόμενη και δεν περιορίζεται μόνον στις 
λευχαιμίες. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά 
σε ιδιαιτέρα ανθεκτικούς ασθενείς και ακόμη και σε 
ασθενείς που υποτροπιάζουν, οι βλάστες παραμένουν 
CD19 αρνητικοί (εξάλειψη του κλώνου). Οι θεραπείες 
αυτές είναι σε φάσεις εντατικών δοκιμών19,23,24,26,27.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Καταλήγοντας, το βέλτιστο είναι όλοι οι ασθενείς 

να θεραπεύονται εξ αρχής και να μειωθεί ακόμη πε-
ρισσότερο το ποσοστό υποτροπών. Τα νέα πρωτό-
κολλα μεταξύ των κύριων συνεργατικών ομάδων θα 
βελτιώσουν σημαντικά πρώτον την κατανόηση μας για 
την υποτροπή της ΟΛΛ των παιδιών, αλλά ελπίζουμε 
παράλληλα ότι θα αποδώσει και αποτελέσματα στην 
καλύτερη, αρκετά εξατομικευμένη θεραπεία αναλό-
γως των χαρακτηριστικών της νόσου, του ασθενούς 
και της ανταπόκρισης του στην θεραπεία. Νεότεροι 
παράγοντες και τεχνολογίες έρχονται να γεμίσουν 
τη φαρέτρα μας με καινοτόμα όπλα και ελπίζουμε 
ότι και οι στόχοι μας θα είναι περισσότερο διακριτοί, 
σαφείς αλλά και προσιτοί για την αποτελεσματικότερη 
θεραπεία των ασθενών μας. 
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Ορισμός-Επιδημιολογία-Παθογένεια
Ο όρος οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) πε-

ριγράφει μια ετερογενή ομάδα κλωνικών κακοήθων 
διαταραχών στις οποίες πάσχει το πολυδύναμο προ-
γονικό αιμοποιητικό κύτταρο και οι οποίες έχουν τα 
εξής χαρακτηριστικά: 
 1. Την αναστολή διαφοροποίησης και ωρίμανσης 

των κυττάρων της μυελικής σειράς
 2. Τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό τους στο μυελό 

των οστών και το αίμα
Η επίπτωση της ΟΜΛ στην παιδική ηλικία αφορά 

το 5% των κακοήθων νοσημάτων σε παιδιά ηλικίας 
0-14 ετών και το 4% σε παιδιά ηλικίας 15-19 ετών.

Η ετήσια συχνότητα υπολογίζεται σε 7/1.000.000 
παιδιά κάτω των 15 ετών και σε 9/1.000.000 παιδιά 
άνω των 15 ετών, ενώ αγόρια και κορίτσια προσβάλ-
λονται αντίστοιχα στον ίδιο βαθμό 1/11.

Ειδικότερα, η ΟΜΛ αφορά το 15-18% του συνόλου 
των λευχαιμιών σε παιδιά και εφήβους. Στα βρέφη η 
αντιστοιχία ΟΜΛ/ΟΛΛ είναι 1/1, σε παιδιά ετών 1-7 
είναι 1/7 και στους έφηβους 1/3.

Η αιτιολογία της ΟΜΛ παραμένει άγνωστη. Στους 
παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται: γενετικές 
βλάβες (συγγενείς, όπως σύνδρομο Down και κλη-
ρονομικές όπως η αναιμία Fanconi, σύνδρομα: 
Blackfan-Diamond, αταξίας-τηλαγγειεκτασίας,Bloom, 
Li-Fraumeni, Kostmann, Wiskott-Aldrich κ.λ.π), η 
νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία, έκθεση 
σε ιονίζουσα ακτινοβολία, φάρμακα (αλκυλιούντες 
παράγοντες, αναστολείς τοποϊσομεράσης ΙΙ, έκθεση 
στο τοξικό βενζόλιο.

Μορφολογική Κατάταξη

Η ταξινόμηση της ΟΜΛ βασίζεται στα μορφολογικά 
και κυτταροχημικά χαρακτηριστικά των κυττάρων του 
αίματος και του μυελού (ταξινόμηση FAB) (Πίνακας 1).

Επιχρίσματα Μυελού των Οστών  
και Οστεομυελική Βιοψία

Ο μυελός των οστών στις ΟΜΛ είναι συνήθως 
υπερκυτταρικός λόγω της επικράτησης των λευχαι-
μικών βλαστικών κυττάρων. Η μορφολογία διαφέρει 
ανάλογα με τον τύπο της ΟΜΛ. Εάν η αναρρόφηση 
του μυελού είναι αδύνατη (dry tap), η οστεομυελική 
βιοψία είναι ζωτικής σημασίας για τη διάγνωση.

Αιμορραγικός Έλεγχος

Όταν υπάρχει διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ), 
παρατηρείται παράταση των χρόνων προθρομβίνης 
και μερικής θρομβοπλαστίνης και αυξημένη παρουσία 
δ-διμερών του ινώδους. Οι διαταραχές της πήξεως 
παρατηρούνται στην οξεία προμυελοκυτταρική λευ-
χαιμία, τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά.

Βιοχημικά Ευρήματα

Από τον βιοχημικό έλεγχο μπορεί να παρατη-
ρηθούν αυξημένα επίπεδα LDH και ουρικού οξέος, 
υποκαλιαιμία, υποφωσφαταιμία και σπανιότερα, 
υπερασβεστιαιμία.
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Γενική Αίματος
• ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική αναιμία με μειωμένο 

αριθμό ΔΕΚ
• λευκοκυττάρωση (σπανιότερα χαμηλός ή φυσι-

ολογικός αριθμός λευκών) με παρουσία άωρων 
κυττάρων στο αίμα όπως, μυελοβλάστες, προ-
μυελοκύτταρα, μονοβλάστες, μονοκύτταρα, δυ-
σπλαστικούς ερυθροβλάστες, μεγακαρυοβλάστες

• Ουδετεροπενία
• θρομβοπενία

Κυτταροχημεία
Για τη διάγνωση των ΟΜΛ χρησιμοποιούνται 2 

χρώσεις: α) η μυελοϋπεροξειδάση (ΜΡΟ) και β) η 
μη ειδική εστεράση (NSE).

Ανοσοφαινοτυπική Κατάταξη
Εφαρμόζεται σε δείγματα αίματος και σε δείγματα 

μυελού των οστών. Οι διάφοροι ανοσοφαινοτυπικοί 
δείκτες που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση της ΟΜΛ 
και ο βαθμός θετικότητας τους ανάλογα με τον υπό-
τυπο ΟΜΛ κατά FAB παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Κυτταρογενετική και Μοριακή Μελέτη
Η κυτταρογενετική μελέτη γίνεται σε κύτταρα αί-

ματος και σε κύτταρα μυελού των οστών. Οι χρω-

μοσωμικές ανωμαλίες στις ΟΜΛ συμβάλλουν στην 
προγνωστική ταξινόμηση των ΟΜΛ.

Η κατηγορία με ευνοϊκή πρόγνωση χαρακτηρίζεται 
από τις χρωμοσωμικές μεταθέσεις t(8;21), inv(16) ή 
t(16;16) και t(15;17).

Η κατηγορία ενδιάμεσης πρόγνωσης με φυσιολο-
γικό καρυότυπο είναι ετερογενής. Η μοριακή μελέτη 
αυτής της ομάδας μπορεί να καθορίζει υποομάδες 
ασθενών με κακή ή καλύτερη πρόγνωση2. Η ανεύρεση 
διπλασιασμού γενετικού υλικού εντός του γονιδίου 
FLT3 (Internal Tandem Duplication-ITD) συνδέεται με 
δυσμενή πρόγνωση, καθώς επίσης και οι ανωμαλίες 
του γονιδίου MLL στο 11q23, του BAALC στο 8q22 
και του WT13. Aντίθετα, ασθενείς με φυσιολογικό 
καρυότυπο που φέρουν ανωμαλίες του γονιδίου C/
EBPA στο χρωμόσωμα 19q13 ή εκφράζουν σε κυττα-
ρικό επίπεδο την πρωτεΐνη νουκλεοφωσμίνη (ΝΡΜ) 
έχουν καλύτερη πρόγνωση.

Συχνότερες Μοριακές Ανωμαλίες

Διακρίνονται 2 τύποι γονιδιακών μεταλλάξεων. 
Οι μεταλλάξεις τύπου Ι και οι μεταλλάξεις τύπου ΙΙ. 
Οι μεταλλάξεις τύπου Ι σχετίζονται με την τυροσινική 
κινάση, επηρεάζοντας την υπερπαραγωγή των μονο-
κυττάρων, ενώ οι μεταλλάξεις τύπου ΙΙ σχετίζονται με 
μηχανισμούς που οδηγούν στη αναστολή ωρίμανσης 
των κυττάρων4. Πιο συγκεκριμένα, οι συχνότερες μο-
ριακές ανωμαλίες τύπου Ι στα παιδιά είναι η MLL σε 

Πίνακας 1. Ταξινόμηση ΟΜΛ (FAB)

M. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

Μ0 ΟΜΛ χωρίς Διαφοροποίηση ≥30% βλάστες τύπου Ι* 

Μ1 ΟΜΛ χωρίς ωρίμανση ≥90% βλάστες τύπου Ι* και ΙΙ**

Μ2 ΟΜΛ με ωρίμανση ≥30% βλάστες τύπου Ι και ΙΙ
>10% προμυελοκύτταρα
<20% μονοκύτταρα

Μ3 Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία (ΟΠΛ)
Μ3v: παραλλαγή ΟΠΛ με μικροκοκκιώδη  
προμυελοκύτταρα 

≥30% βλάστες και προμυελοκύτταρα

Μ4 Οξεία μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία
Μ4Εο: Μ4 με ηωσινοφιλία

Μυελοβλάστες, μονοβλάστες, και προμονοκυτταρα >30%
Μονοκύτταρα >20%

Μ5α Οξεία μονοβλαστική λευχαιμία χωρίς διαφοροποίηση >80% μονοβλάστες

Μ5β Οξεία μονοβλαστική λευχαιμία με διαφοροποίηση >80% μονοκύτταρα με παρουσία μονοβλαστών

Μ6 Οξεία ερυθρολευχαιμία Μεγαλοβλαστοειδείς, ανώμαλοι ερυθροβλάστες  
και προερυθροβλάστες >50%
Μυελοβλάστες >30% 

Μ7 Οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία Μεγακαρυοβλάστες ≥30%
Τύπου Ι* = χωρίς κοκκία, τύπου ΙΙ**= με <0 κοκκία
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ποσοστό 21%, η t(8;21)(q22;q22) σε ποσοστό 13%, 
η inv(16)(p13.1q22) σε ποσοστό 12% και η t(15;17)
(q22;21)/PML-RARA σε ποσοστό 8%4.

Οι συχνότερες μοριακές ανωμαλίες τύπου ΙΙ είναι οι 
FLT3/NRAS και υπότυποι σε ποσοστό 30%, η FLT3/
ITD σε ποσοστό 20% και η CEBPA σε ποσοστό 15% 
και η NBM1 σε ποσοστό 30%6.

Ο μοριακός έλεγχος ο οποίος πρέπει να διενερ-
γείται διαγνωστικά περιλαμβάνει τις εξής μεταλλάξεις: 
RUNX1-RUNX1T1 t(18;21), CBFB-MYH 11inv16, PML-
RARA t(15;17), MLL, FLT3-ITD, CEBPA και NPM1.

Κλινικές Εκδηλώσεις
H κλινική εικόνα των ασθενών με ΟΜΛ είναι απο-

τέλεσμα κυρίως της διήθησης του μυελού τω οστών 
από τη νόσο με συνέπεια την έκπτωση της λειτουργίας 
όλων των φυσιολογικών αιμοποιητικών σειρών. Κλινι-
κές εκδηλώσεις παρατηρούνται σε διήθηση και άλλων 
ιστών και οργάνων από τα βλαστικά κύτταρα, αλλά 
και λόγω της διαταραχής της μικροκυκλοφορίας στα 
πλαίσια του συνδρόμου λευκόστασης, ή διαταραχής 
του μηχανισμού πήξης2.

Η διήθηση του μυελού των οστών προκαλεί αναιμία, 
ουδετεροπενία και θρομβοπενία. Σε ποσοστό 19% οι 
ασθενείς παρουσιάζουν κόπωση, αδυναμία ωχρότητα, 
40% πυρετό, 33% λοιμώξεις αναπνευστικού, δέρματος 
και μαλακών μορίων, λόγω της ουδετεροπενίας και 
33% αιμορραγική διάθεση λόγω της θρομβοπενίας, 
ενώ 18% παρουσιάζουν οστικά άλγη λόγω της διή-
θησης του μυελού από τη νόσο.

Ηπατομεγαλία και σπληνομεγαλία προκαλούνται 
από διήθηση των οργάνων από τη νόσο και ανευ-
ρίσκονται στο 1/3 των ασθενών. Η υπερτροφία των 

ούλων είναι χαρακτηριστική στις ΟΜΛ με μονοκυττα-
ρικό στοιχείο και παρουσιάζεται στους παιδιατρικούς 
ασθενείς σε ποσοστό 10%2.

Η διήθηση του δέρματος είναι επίσης συχνή στις 
μονοκυτταρικές ΟΜΛ και εκδηλώνεται με τη μορφή 
ανώδυνων ιωδών πλακών ή οζιδίων (leukemia cu-
tis), στα νεογνά δε, είναι χαρακτηριστικός ο ορός 
της διάγνωσης αυτών ως ‘blueberry muffin baby’ με 
ποσοστό προσβολής 2-3%1.

Τα χλωρώματα αποτελούν ογκόμορφες εντοπίσεις 
της νόσου σε οποιοδήποτε όργανο. Είναι επίσης συχνά 
στις μονοκυτταρικές ΟΜΛ και κυρίως στη Μ4Εο-(inv16) 
ή t(16;16) αλλά και στην ΟΜΛ-t(8;21) με ποσοστό 
προσβολής 5% και διάμεση ηλικία ασθενών τα 5 έτη.

Στα πλαίσια λεπτομηνιγγικής διήθησης από τη 
νόσο ή συνδρόμου λευκόστασης παρατηρούνται 
νευρολογικά συμπτώματα από το Κ.Ν.Σ. σε ποσοστό 
περίπου 5-10%2. 

Το σύνδρομο της λευκόστασης παρατηρείται σε 
ασθενείς με αριθμό λευκών >50.000 και είναι συχνό-
τερο στις μονοκυτταρικές λευχαιμίες. Το σύνδρομο 
οφείλεται σε απόφραξη μικρών αγγείων από το έμβολα 
βλαστικών κυττάρων ή ρήξεις με συνέπεια αιμορρα-
γία μικρών αγγείων. Το σύνδρομο εκδηλώνεται τόσο 
από το Κ.Ν.Σ με συμπτώματα όπως, θόλωση της 
όρασης, σύγχυση, νευρολογικές εκδηλώσεις όσο και 
από το αναπνευστικό σύστημα με εμφάνιση πυρετού, 
δύσπνοιας και αιμόπτυσης2.

Προγνωστικοί Παράγοντες
Η πρόγνωση των ασθενών βασίζεται τόσο στην 

κυτταρογενετική ανάλυση του μυελού των οστών, όσο 
και στην απάντηση της νόσου στη θεραπεία.

Πίνακας 2. Οι διάφοροι ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση της ΟΜΛ και ο βαθμός θετικότητας τους 
ανάλογα με τον υπότυπο ΟΜΛ κατά FAB

CD M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7

MPO ± + + + + ± + -

CD33 ± ± ± + + + + ±

CD34 ± + + + + ± ± ±

CD13 ± ± ± + + ± + ±

CD14 - - - - ± ± - -

CD15 ± ± ± + + + ± -

CD61 - - - - - - ± +

CD117 ± ± ± ± ± ± ± ±

CD235 - - - - - - + -
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Οι παιδιατρικοί ασθενείς με ΟΜΛ κατατάσσονται 
αρχικά σε ομάδες κινδύνου σύμφωνα με την επίδραση 
της θεραπείας στο μυελό των οστών με τον έλεγχο 
της υπολειπόμενης νόσου στο Μ.Ο.

Ειδικότερα: ομάδα χαμηλού κινδύνου (standard 
risk group)= ημέρα θεραπείας 28: ποσοστό βλαστών 
<20%.

Ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου (intermediate risk 
group)= ποσοστό βλαστών >20% + ημέρα θεραπείας 
42 <20%

Ομάδα υψηλού κινδύνου (high risk group)= ημέρα 
θεραπείας 42>20%.

Άλλοι αναφερόμενοι επιβαρυντικοί προγνωστικοί 
παράγοντες είναι:

Η μεγαλύτερη ηλικία των παιδιών, η μη λευκή 
φυλή, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος > 95η 
θέση, η ΟΜΛ –Μ7 με απουσία συνδρόμου Down 
και η ΟΜΛ-Μ06.

Θεραπεία
Η θεραπεία των παιδιατρικών ασθενών με ΟΜΛ 

συνίσταται σε υποστηρικτική αγωγή, χημειοθερα-
πεία εφόδου, χημειοθεραπεία σταθεροποίησης και 
πιθανή αυτόλογη ή αλλογενή μεταμόσχευση μυελού 
των οστών. 

Η υποστηρικτική αγωγή περιλαμβάνει ενυδάτω-
ση, ανάταξη ηλεκτρολυτικών διαταραχών, χορήγηση 
αλλοπουρινόλης ή ρασβουρικάσης για την αντιμετώ-
πιση υπερουριχαιμίας (σύνδρομο λύσης λευχαιμικών 
κυττάρων), χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής παρουσία 
λοίμωξης, μεταγγίσεις παραγώγων αίματος προς 
ανάταξη αναιμίας-θρομβοπενίας ή ΔΕΠ, και λευκα-
φαίρεση εφόσον ο αριθμός των λευκών στο αίμα 
είναι ιδιαίτερα υψηλός και ο κίνδυνος πρόκλησης 
συνδρόμου λύσης μεγάλος2.

Η θεραπεία των ΟΜΛ στην Παιδιατρική Αιματολογία 
βασίζεται στα πρωτόκολλα BFM (AML-BFM 2012). 
Το πρόγραμμα της θεραπείας περιλαμβάνει: 
 1. χημειοθεραπευτικά φάρμακα: ανθρακυκλίνες/κυτο-

σίνη-αραβινοσίδη/ετοποσίση ± all-trans ρετινοϊκό 
οξύ 

 2. τη θεραπεία συντήρησης με χορήγηση 6-θειογου-
ανίνης + χορήγηση αρασυτίνης υποδορίως και 
ενδοραχιαίως

 3. τοπική ακτινοθεραπεία σε εξωμυελικές εστίες
 4. Μ.Μ.Ο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Ιδιαίτερες Ομάδες Ο.Μ.Λ.
 1. Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία
 2. ΟΜΛ σε σύνδρομο Down
 3. Οξεία διφαινοτυπική λευχαιμία αδιευκρίνιστης 

προέλευσης (ALAL) ή μικτού φαινότυπου (MPAL)

Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία (ΟΠΛ)

Αποτελεί το 5% όλων των περιπτώσεων ΟΜΛ 
στους παιδιατρικούς ασθενείς. χαρακτηριστική είναι 
η παρουσία διαταραχών πήξης με τη μορφή διάχυ-
της ενδαγγειακής πήξης στο 70% των ασθενών, με 
κυρίαρχο κλινικό χαρακτηριστικό την αιμορραγική 
διάθεση και συχνά τις σοβαρές αιμορραγίες1.

Στο αίμα συνήθως ανευρίσκεται περιορισμένος 
αριθμός παθολογικών προμυελοκυττάρων ή και λίγα 
βλαστικά κύτταρα. Στο μυελό κυριαρχούν τα παθο-
λογικά προμυελοκύτταρα σε ποσοστό 40-90%. Το 
σχήμα των παθολογικών προμυελοκυττάρων είναι 
χαρακτηριστικό: νεφροειδείς ή δίλοβοι πυρήνες με 
έντονα αζουρόφιλα κοκκία. Η ΟΠΛ χαρακτηρίζεται από 
θετικότητα στην χρώση της μυελοϋπεροξειδάσης. Ο 
ανοσοφαινότυπος της ΟΠΛ είναι χαρακτηριστικός: τα 
νεοπλασματικά κύτταρα είναι CD13+, CD33+,CD34-, 
HLA-DR-. Σε κυτταρογενετικό επίπεδο διαγνωστική 
είναι η ανεύρεση της μετάθεσης t(15;17)(q22;q12) 
που οδηγεί στην παραγωγή της πρωτεϊνης PML/
RARa και ανευρίσκεται στο 95% των περιπτώσεων. 
Στη θεραπεία της ΟΠΛ εμπλέκεται ο α-υποδοχέας του 
ρετινοϊκου οξέος,η t(11;17)(q23;q21) PLZF/RARa με 
αντοχή στο all trans ρετινοϊκό οξύ2.

ΟΜΛ σε Σύνδρομο Down

Στο 10 % υπολογίζεται το ποσοστό σε βρέφη με 
σύνδρομο Down, στο οποίο σε αιματολογικό έλεγχο 
παρατηρήθηκε λευχαιμοειδής αντίδραση που εκφρά-
ζεται ως παροδική μυελοϋπερπλαστική νόσος.

Έως την ηλικία των 4 ετών ένα ποσοστό περίπου 
10-20% αναφέρεται ότι θα αναπτύξει ΟΜΛ τύπου Μ71. 

Η παρουσία της σωματικής μετάλλαξης GATA1 κα-
τατάσσει τον ασθενή σε ομάδα καλύτερης πρόγνωσης. 

Διφαινοτυπική Οξεία Λευχαιμία

Η διφαινοτυπική λευχαιμία εκφράζει αντιγόνα 
τόσο της κοκκιώδους όσο και της λεμφικής σειράς. 
Η μορφολογία, η κυτταροχημεία, ο ανοσοφαινότυπος 
με κυτταρομετρία ροής ή/και η οστεομυελική βιοψία 
μεσω ανοσοιστοχημείας θέτουν τη διάγνωση.

Τύποι διφαινοτυπικής λευχαιμίας: BAL (bipheno-
typic leukemia), ALAL(ambiguous lineage leukemia), 
MPAL (mixed phenotype)2.

Υποτροπή
Η θεραπεία σε υποτροπή της ΟΜΛ βασίζεται στη 

χημειοθεραπεία εφόδου/διάσωσης με την λιποσωμιακή 



145

ΟξΕΙΑ ΜυΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕυχΑΙΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

νταουνορουβικίνη, την αρασυτίνη, τη φλουνταραμπίνη, 
τη κλοφαραβίνη, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης 
(sorafenib) και το συνδυασμό αυτών με χορήγηση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων (gemtuzumab κ.α)1. 

Ακολούθως, η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού 
των οστών από συγγενή ή μη συγγενή συμβατό δότη, 
κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη πλήρους ύφεσης.

Η πρόγνωση μετά την υποτροπή εξαρτάται από 
το διάστημα ελεύθερο νόσου (>18, 7-18 ή < 6 μήνες), 
τον καρυότυπο κατά τη διάγνωση, την ηλικία κατά 
την υποτροπή1.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες 

(ΕΝΕ) είναι σημαντικό πρόβλημα υγείας, εμφανίζεται 
2.7 φορές συχνότερα στις ηλικίες 15-30 χρόνων σε 
σύγκριση με τα παιδιά κάτω των 15 χρόνων1, θεω-
ρείται σπάνιο νόσημα και δεν υπερβαίνει το 2% της 
συνολικής επίπτωσης. Η πρόοδος στην αντιμετώπιση 
του καρκίνου στους ΕΝΕ δεν υπήρξε ανάλογη των 
αισιόδοξων αποτελεσμάτων στα μικρότερα παιδιά 
αφού αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (HB) (9% στους άνδρες και 15% στις γυναί-
κες ηλικίας 15–24 ετών) και επίσης την συχνότερη 
αιτία θανάτου από νόσο (~11%) μετά τα ατυχήματα 
(49%) και τις αυτοκτονίες (12%) σύμφωνα με στοι-
χεία του Surveillance Epidemiology and End Results 
(SEER) στην Αμερική2. Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία από το ΗΒ3 η ετήσια επίπτωση θνησιμότητας 
από καρκίνο ανά εκατομμύριο ανέρχεται στο 43,5 για 
άνδρες και 31,8 για γυναίκες 15-24 χρόνων με μέση 
επίπτωση 37,8 για την τριετία 2009-11. Σε αντίθεση 
με την παιδική ηλικία όπου επικρατούν σε συχνότητα 
οι λευχαιμίες και οι όγκοι εγκεφάλου, στους ΕΝΕ τα 
λεμφώματα, καρκινώματα και όγκοι από αρχέγονα 
γεννητικά κύτταρα αποτελούν περισσότερο του 50% 
των νέων διαγνώσεων καρκίνου4. Σύμφωνα με την 
καταγραφή 1996-2005 στο Ηνωμένο Βασίλειο η ολι-
κή ετήσια επίπτωση ανέρχεται σε 169 περιπτώσεις 
ανά εκατομμύριο και αναλογούν 25% λεμφώματα 
κυρίως Hodgkin, ενώ ακολουθούν λευχαιμίες, όγκοι 
ΚΝΣ, και καρκινώματα το καθένα περίπου 14%, 
όγκοι από αρχέγονα γεννητικά κύτταρα 12% και 
όγκοι οστών 10%5. Κατά την τελευταία δεκαετία, 

σημειώθηκε αυξημένο ενδιαφέρον για την ιδιαίτερη 
ηλικιακή ομάδα των ΕΝΕ (15-24 χρόνων) η οποία 
τοποθετείτε στην «διασταύρωση» της θεραπευτικής 
φροντίδας ανάμεσα σε παιδίατρους αιματολόγους 
και αιματολόγους ενηλίκων και περιγράφονται ως η 
«χαμένη γενιά» όταν αναφερόμαστε στην θεραπευτική 
τους προσέγγιση6. Ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ΕΝΕ 
συνηθίζουν να μη ζητούν βοήθεια ή να αποφεύγουν 
να μιλούν για ενοχλητικές αλλαγές στο σώμα τους και 
αυτό πιθανόν οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση 
σε σύγκριση με τα παιδιά. Επίσης είναι πολύ καλά 
τεκμηριωμένο ότι η συμμετοχή τους σε μεγάλες συ-
νεργατικές κλινικές μελέτες είναι μικρότερη συγκριτικά 
με παιδιά ή ενήλικες με καρκίνο7. Πιθανόν αυτό είχε 
ως συνέπεια οι ΕΝΕ με καρκίνο να μην ωφελούνται 
από τις σημαντικές βελτιώσεις επιβίωσης και ίασης 
των τελευταίων τριών δεκαετιών στον καρκίνο της 
παιδικής ηλικίας και των ενηλίκων. Το πρόβλημα δεν 
είναι μόνο ότι η υποομάδα αυτή ηλικιακά αποτελεί 
«ουδέτερη» περιοχή στην προσπάθεια τους για 
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αλλά διαχρονικά 
φαίνεται ότι υπάρχει και βιολογική διαφορετικότητα 
στις μορφές των καρκίνων τους. Βέβαια η συμμετοχή 
της βιολογικής συμπεριφοράς στα ποσοστά ίασης 
πρέπει να εκτιμηθεί σε συσχέτιση και με άλλους παρά-
γοντες όπως διαφορές στον σχεδιασμό της θεραπείας, 
στην υποστηρικτική φροντίδα που παρέχεται, στην 
ανθεκτικότητα στην θεραπεία. Σήμερα η πλειοψηφία 
τους αντιμετωπίζονται σε κέντρα ενηλίκων παρότι η 
πλειοψηφία των καρκίνων τους ομοιάζουν με τους 
αντίστοιχους των παιδιών. Η καλύτερη επιλογή είναι 
η αντιμετώπιση τους με βάση τον τύπο του καρκίνου, 
και όχι σύμφωνα με την ηλικία. 
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ΟΞΕΙΑ ΛΕΜφΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΛΛ) 
Διαχρονική αναδρομή

Η ΟΛΛ είναι νόσος με μεγάλη ετερογένεια όχι 
μόνο για την βιολογική της συμπεριφορά αλλά και τις 
πληθυσμιακές ομάδες που προσβάλλει. Απαντάται σε 
βρέφη, παιδιά, εφήβους και ενήλικες ασθενείς και η 
επιβίωση ποικίλει με την ηλικία και την βιολογία της. Η 
ΟΛΛ είναι η συχνότερη κακοήθεια στα παιδιά, αποτελεί 
το 30% των περιπτώσεων καρκίνου σε ηλικίες < 15 
ετών, ενώ στους ΕΝΕ αντιπροσωπεύει μόνο το 6%8. 
Η θεραπεία της στα παιδιά αποτελεί το θρίαμβο της 
σύγχρονης αιματολογίας αφού το ποσοστό ίασης έχει 
υπερβεί το 80% και για κάποιες μορφές της πλησιάζει 
το 90%9. Στους ενήλικες η έκβαση της νόσου είναι 
αρκετά πιο δυσμενής αφού μόνο 80 – 85% των ασθε-
νών επιτυγχάνουν ύφεση, και μόνον 30 – 40% ζουν 
μετά 5 χρόνια. Με τις σύγχρονες θεραπείες, η μεγάλη 
πλειοψηφία των παιδιών με ΟΛΛ είναι μακροχρόνια 
επιβιώσαντες αλλά δυστυχώς αυτά τα θεαματικά 
αποτελέσματα δεν έχουν επιτευχθεί στους ενήλικες 
ασθενείς. Σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά δεδομένα 
τα τελευταία 30 χρόνια σημειώθηκε στατιστικά ση-
μαντική βελτίωση στην επιβίωση εφήβων και νεαρών 
ενηλίκων με ΟΛΛ. Έτσι από το 1980 έως το 2004 η 
μεγαλύτερη βελτίωση επιβίωσης αναφέρθηκε στους 
εφήβους ηλικίας 15-19 χρόνων για τους οποίους η 
5ετής επιβίωση βελτιώθηκε από το 41% στο 62%, 
με χαμηλότερα ποσοστά βελτίωσης στις μεγαλύτερες 
ηλικίες10. Παρόλα αυτά, η επιβίωση ακόμη και για 
τις πιο ευνοϊκές περιπτώσεις της ηλικιακής ομάδας 
των «νεαρών ενηλίκων» απέχει σημαντικά από τα 
εντυπωσιακά αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων 
στα παιδιά 2 έως 10 χρόνων11. Η επισήμανση βιολογι-
κών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών που 
είναι μοναδικά για την ηλικιακή αυτή ομάδα πέτυχε 
σημαντική μείωση στο «χάσμα» και δημιούργησε την 
υποδομή για πρωτοβουλίες, βασικής επιστήμης, κλινι-
κές και προσαρμογής θεραπειών, που «χρεώθηκαν» 
το καθήκον να διερευνήσουν περαιτέρω μεθόδους 
βελτίωσης στην έκβαση εφήβων και νεαρών ενηλίκων 
με ΟΛΛ. Οι αιτίες που σχετίζονται με την χειρότερη 
πρόγνωση των ΕΝΕ είναι ποικίλες. Ιδιάζοντα βιολογικά 
χαρακτηριστικά, αλλά και διαφοροποιήσεις στην θερα-
πευτική προσέγγιση, στην παρεχόμενη υποστηρικτική 
φροντίδα, και η αντοχή στην θεραπεία θεωρούνται 
υπεύθυνοι παράγοντες για τις παρατηρούμενες ανι-
σότητες. Επίσης οι τρόποι παραπομπής και η έλλειψη 
μεγάλων συνεργατικών πολυκεντρικών μελετών για 
ΕΝΕ οδηγούν τους ασθενείς αυτούς σε θεραπευτικές 
προσεγγίσεις σχεδιαζόμενες είτε για ενήλικες είτε για 
παιδιά. Έχει αποδειχθεί ότι η έκβαση τους είναι καλύ-

τερη με τα πρωτόκολλα για παιδιά, τα οποία σήμερα 
προτείνονται για το σύνολο των ασθενών αυτών. Τα 
πρωτόκολλα για ενήλικες είναι λιγότερο επιθετικά και 
οι ενδείξεις για μεταμόσχευση μυελού σε πρώτη ύφεση 
περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό ασθενών πέραν εκείνων 
με αρχικά χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου και τους 
νεαρούς ενήλικες ηλικίας κάτω των 35 χρόνων12. Στο 
μέλλον, ο σχεδιασμός της θεραπείας θα μπορούσε να 
τροποποιηθεί σημαντικά με ευρύτερες ενδείξεις της 
συμβατικής χημειοθεραπείας, δηλαδή μειώνοντας το 
θεραπευτικό φορτίο κάτω από δύο προϋποθέσεις, την 
ακριβέστερη ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου με την 
χρήση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου όπως στα 
παιδιά και στη συνέχεια με τις αναγκαίες βελτιώσεις 
στην χρήση της χημειοθεραπείας. Η επιλογή θερα-
πείας των νεαρών ενηλίκων με μη τροποποιημένα 
παιδιατρικά πρωτόκολλα δεν έχει εκτιμηθεί μέχρι 
τώρα. Ενθαρρυντικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται 
με σχήματα παιδιατρικής «έμπνευσης» που χορη-
γούν υψηλές δόσεις μη μυελοτοξικών φαρμάκων σε 
συνεχόμενες φάσεις εντατικής χημειοθεραπείας. Στους 
νεαρούς ενήλικες υβριδικές στρατηγικές εμπνευσμένες 
από προσεγγίσεις για παιδιά και ενήλικες έχουν ήδη 
βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά μακράς επιβίωσης 
χωρίς νόσο από το 40% στο 60% για όλους τους 
ενήλικες ακόμη και μέχρι 45 χρόνων σε σύγκριση 
πάντα με πρωτόκολλα ενηλίκων13. Οι ΕΝΕ συνήθως 
αναλύονται ως ομάδα, λόγω του μικρού αριθμού 
τους, ή με παιδιά ηλικίας 10-15 ετών στις παιδιατρι-
κές μελέτες ή με τους ασθενείς μέχρι 30 ετών στα 
πρωτόκολλα των ενηλίκων. Οι αναδρομικές μελέτες 
που δημοσιεύτηκαν τα τελευταία χρόνια είναι είτε α) 
συγκριτικές, την ίδια χρονική περίοδο, που αντιμετω-
πίστηκαν με παιδιατρικά ή πρωτόκολλα ενηλίκων είτε 
β) καθαρά παιδιατρικές σειρές ή μελέτες ενηλίκων που 
περιλαμβάνουν και ΕΝΕ. Είναι οι ασθενείς που έχουν 
τα χειρότερα αποτελέσματα στις ομάδες των παιδιών 
(υψηλού κινδύνου!), και τα καλύτερα στις ομάδες των 
ενηλίκων (χαμηλού κινδύνου!). Η διαφορά αυτή εν μέρει 
εξηγείται από τη διαφορετική βιολογική συμπεριφορά 
που εμφανίζει η νόσος με την πάροδο της ηλικίας. Οι 
ΕΝΕ παρουσιάζουν συχνότερα δυσμενή προγνωστικά 
χαρακτηριστικά στη διάγνωση όπως υψηλό αριθμό 
λευκών, Τ-ανοσοφαινότυπο, μεγαλύτερη συχνότητα 
δυσμενών κυτταρογενετικών ανωμαλιών όπως η 
μετάθεση t(9;22) (γονίδιο BCR-ABL), ενώ αντίθετα 
ανωμαλίες δομικές και αριθμητικές που συνδέονται με 
ευνοϊκότερη πρόγνωση, όπως η υπερδιπλοειδία, και 
η μετάθεση t(12;21) (γονίδιο TEL-AML) είναι σπάνια. 
Οι σημαντικές βιολογικές διαφορές των ΕΝΕ που 
σχετίζονται με την νόσο αναφέρονται λεπτομερώς 
στον πίνακα Ι. 
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Α. Πουρτσίδης

Επιπρόσθετα η απάντηση στην θεραπεία που 
εκφράζεται με την αρχική απάντηση στα κορτικοειδή 
και η πρώιμη χημειοευαισθησία της νόσου ελεγχόμε-
νη με την ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο αποτελούν 
σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες όπως και 
στην λευχαιμία των παιδιών, και έχουν βοηθήσει 
σημαντικά στην προσέγγιση τους με στρατηγικές 
ανάλογα με τον κίνδυνο κακής έκβασης14. Στις αιτίες 
που σχετίζονται με τον ασθενή συμπεριλαμβάνονται 
το φύλο (περισσότερα αγόρια με χειρότερη έκβαση), η 
ηλικία (φαίνεται ότι μετά την ηλικιακή αιχμή της κοινής 
ΟΛΛ, 2 έως 10 χρόνων, παρατηρείτε προοδευτικά 
επιδεινούμενη μείωση στην έκβαση που τελικά κα-
ταλήγει στην χειρίστη πρόγνωση των ενηλίκων) και 
τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά των εφήβων που 
διαχρονικά γίνονται όλο και περισσότερο γνωστά. 
Ωστόσο, η τοξικότητα ορισμένων πολύ σημαντικών 
φαρμάκων της ΟΛΛ επαυξάνεται με συνέπεια την 
μείωση των δόσεων. Έτσι, οι ΕΝΕ έχουν μειωμένη 
κάθαρση της βινκριστίνης συγκρινόμενοι με τα παιδιά 
(<10 χρόνων) και αυτό εξηγεί την αυξημένη νευρο-
τοξικότητα. Επίσης παρουσιάζουν σε μεγαλύτερη 
συχνότητα σακχαρώδη διαβήτη, άσηπτη νέκρωση 
και οστεονέκρωση από τα κορτικοειδή καθώς και 
παγκρεατίτιδα και θρομβοεμβολικά επεισόδια κυρί-
ως στο ΚΝΣ από την ασπαραγινάση σε σύγκριση 
με τα παιδιά. Συνολικά ή πενταετής επίπτωση της 
άσηπτης νέκρωσης ήταν 1.8% για ασθενείς κάτω 
των 18 ετών που αντιμετωπίσθηκαν σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο ALL-BFM 95 (1996-2000). Η επίπτωση 
όμως ήταν σημαντικά μεγαλύτερη για ασθενείς άνω 
των 10 8.9% (p=0.001) και ειδικά για τους εφήβους 

15-19 ετών 16.7% (p=0.003) πάντα σε σύγκριση με 
τα παιδιά < 10 (0.2%)15. Παρόμοια και στην πρόσφατα 
δημοσιευμένη μελέτη του CCG 1961 η επίπτωση 
ανήλθε στο 19.9% για τους 16-21 χρόνων16. Επίσης, 
οι ΕΝΕ ανέχονται δύσκολα και την υψηλή δόση της 
μεθοτρεξάτης, που είναι φαρμακευτικός παράγο-
ντας πολύτιμος στην αντιμετώπιση της ΟΛΛ17 και 
ιδιαίτερα της προφύλαξης του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Η μειωμένη συμμόρφωση του εφήβου 
και νεαρού ενήλικα είναι πιθανόν να παρεμβαίνει και 
στην εντατικοποιημένη μακρά θεραπεία συντήρησης 
με απώτερη κακή έκβαση όπως έχει ήδη αποδειχθεί. 
Την τελευταία 20ετία οι ΕΝΕ με ΟΛΛ παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον με σημαντικό αριθμό 
μελετών που προσπαθούν να απαντήσουν σε δύο 
θεμελιώδη ερωτήματα: ωφελούνται από τις περισσό-
τερο προσαρμοσμένες για την ηλικία θεραπείες ; πως 
είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα επίπεδα αποδοχής 
των θεραπειών ; Τα ευρήματα των μελετών σαφέστατα 
αποδεικνύουν την ανωτερότητα της στρατηγικής των 
παιδιατρικών πρωτοκόλλων με εντατικοποίηση της 
θεραπείας και / ή μεθόδους υποστηρικτικής φροντίδας. 
Στις μελέτες αυτές οι ΕΝΕ αποτελούν περίπου το 20 
με 30% των ασθενών και συμπεριλαμβάνονται στις 
ηλικίες 10-17, 18 ή 21 ετών. Η θεραπεία βασίζεται 
κυρίως στα πρωτόκολλα BFM και η πενταετής επι-
βίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) για ηλικίες >10 
ετών φτάνει έως 80%. Η παραγωγική συνεργασία στις 
μελέτες αυτές αιματολόγων για παιδιά και ενήλικες 
ήταν απόλυτα πειστική και κατέληξε στην ισχυρή 
ένδειξη ότι οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες πρέπει να 
θεραπεύονται με παιδιατρικά πρωτόκολλα προκειμέ-
νου να πετύχουν 5ετή επιβίωση χωρίς νόσο μεταξύ 
65% και 80% αλλά και συγχρόνως να επιτευχθεί η 
μείωση των μεταμοσχεύσεων. Τα αποτελέσματα, για 
εκείνη την εποχή, ήταν εντυπωσιακά και οδήγησαν 
είτε σε θεραπείες «παιδιατρικών εμπνεύσεων» ή 
σε χρήση παιδιατρικών πρωτοκόλλων18 για ασθε-
νείς μέχρι και νεαρούς ενήλικες με αποτέλεσμα των 
πρόσφατη βελτίωση στην πρόγνωση τους11. Ιδιαίτε-
ρα προβλήματα που αφορούν αυτή την υποομάδα 
ασθενών είναι η φτωχότερη αποδοχή και ανοχή της 
θεραπείας, καθυστερήσεις στη θεραπεία και ως εκ 
τούτου χειρότερη έκβαση, και αυξημένη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα19. Πολυάριθμοι παράγοντες φαίνε-
ται να επηρεάζουν την συμμόρφωση στη θεραπεία 
όπως κοινωνικοοικονομική κατάσταση, κατανόηση 
του τρόπου χορήγησης των φαρμάκων, ευκολία στην 
ανεύρεση φαρμάκων, σαφείς οδηγίες για τις ευθύνες 
του εφήβου και των γονιών του, και ο αριθμός των 
παιδιών στην οικογένεια. Επιπρόσθετα, έφηβοι και 
νεαροί ενήλικες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν επαρκή 

Πίνακας 1. Συνήθη βιολογικά χαρακτηριστικά στην ΟΛΛ των ΕΝΕ.

• Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων > 50.000 / mm3 στη δι-
άγνωση

• υψηλή LDH

• ΟΛΛ Τ-τύπου συχνά (περίπου 30% έναντι < 15%) 

• CD-10 αρνητική ΟΛΛ Β προέλευσης

• χαμηλή επίπτωση υπερδιπλοειδισμού

• Πολύ χαμηλή επίπτωση t(12;21)/TEL-AML1 ΟΛΛ

• Αύξηση Philadelphia θετική ΟΛΛ

• Αυξημένη επίπτωση ενίσχυσης του μακρού σκέλους 
χρωμοσώματος 21

• Αυξημένη επίπτωση ελλειμμάτων / μεταλλάξεων του IKZF1 ;

• Αυξημένη υπερέκφραση του CRLF2 ;

• Kακή απάντηση στην κορτιζόνη
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ασφαλιστική κάλυψη και ως εκ τούτου είναι υποψήφιοι 
για καθυστερήσεις και μη πλήρη θεραπεία20. Ακόμη 
και σήμερα υπάρχει έλλειψη δεδομένων όσον αφορά 
τις απώτερες επιπτώσεις, όχι μόνο για την αντιλευχαι-
μική αποτελεσματικότητα αλλά και για τις απώτερες 
συνέπειες, που θα επιφέρουν οι μειώσεις στις δόσεις 
των μυελοτοξικών φαρμάκων, η παράλειψη της ακτι-
νοθεραπείας στο Κεντρικό Νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), 
και οι περιορισμοί στις ενδείξεις για αλλογενετική 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(ΜΜΟ). Τα «υβριδικά» πρωτόκολλα που διατηρούν 
ορισμένα από τα χαρακτηριστικά (πίνακας ΙΙ) των σχη-
μάτων από τους ενήλικες μέσα στην ραχοκοκαλιά ενός 
πρωτοκόλλου «εμπνευσμένου» από χαρακτηριστικά 
θεραπειών για παιδιά (πίνακας ΙΙΙ), θα μπορούσε να 
είναι η αρχή στην «συνολικά παιδιατρική» θεραπεία 
των εφήβων και νεαρών ενηλίκων ή τουλάχιστον μια 
προσπάθεια να «κρατήσουμε τα καλύτερα» από τις 
διαφορετικές στρατηγικές21. 

Η σαφώς ευνοϊκότερη έκβαση των ΕΝΕ με ΟΛΛ 
που αντιμετωπίζονται με «παιδιατρικά» πρωτόκολ-
λα σε σχέση με θεραπείες ενηλίκων θα πρέπει να 
αποδοθεί σε παράγοντες μη σχετιζόμενους με την 
ηλικία, αλλά με το είδος και την ένταση των χο-
ρηγούμενων θεραπευτικών σχημάτων. Παρότι τα 
χημειοθεραπευτικά σχήματα είναι πολύπλοκα και 
είναι δύσκολο να συγκριθούν, είναι σαφές ότι τα 
«παιδιατρικά» πρωτόκολλα περιλαμβάνουν σημαντικά 
μεγαλύτερες δόσεις φαρμάκων όπως κορτικοειδών, 
βινκριστίνης, L-ασπαραγινάσης, μεθοτρεξάτης και 
6-μερκαπτοπουρίνης και σαφώς μικρότερες αλκυλι-
ούντων παραγόντων, αρασυτίνης και ανθρακυκλινών, 
αντιμετωπίζουν πρώιμα και εντατικά την υποκλινική 
νόσο ΚΝΣ και περιλαμβάνουν μακράς διάρκειας 
θεραπεία διατήρησης της ύφεσης. Εξ ίσου σημα-

ντική φαίνεται να είναι και η αυστηρή προσκόλληση 
των παιδιάτρων αιματολόγων στην εφαρμογή του 
χρονοδιαγράμματος των θεραπειών χωρίς καθυ-
στερήσεις ή «εκπτώσεις». Επίσης σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει και η μεγαλύτερη εξειδίκευση των 
παιδιατρικών κέντρων στην αντιμετώπιση της ΟΛΛ 
όπως και η συχνότερη συμμετοχή των παιδιών σε 
μεγάλες κλινικές μελέτες από τις οποίες προκύπτουν 
νέα δεδομένα και στοιχεία που οδηγούν στη βελτίωση 
των ποσοστών ίασης. Ο έφηβος γενικά θεωρείται 
«δύσκολος» άρρωστος. Μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο 
το 1/3 των παιδιάτρων και αιματολόγων ή ογκολόγων 
επιθυμούν να αντιμετωπίζουν εφήβους και άλλο 1/3 
δεν ενδιαφέρεται καθόλου22. Απαιτείται λοιπόν η 
αναζήτηση αιματολόγου παιδιάτρου ή παθολόγου 
με γνώση και ενδιαφέρον στην εφηβική και νεανική 
αιματολογία που θα «γεφυρώσει» το κενό μεταξύ της 
παιδιατρικής και εκείνης των ενηλίκων. Στη συνέχεια 
μπορεί να δημιουργηθεί και μονάδα εφηβικής αιμα-
τολογίας ογκολογίας. Η βρετανική ομάδα UKCCSG 
(United Kingdom Children’s Cancer Study Group) 
θεωρεί ότι «για νεαρά άτομα με καρκίνο απαιτείται 
φροντίδα σε περιβάλλον που εναρμονίζεται με την 
ηλικία τους, πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπευτική 
ομάδα, κατάλληλα θεραπευτικά πρωτόκολλα και 
επαγρύπνηση για τις απώτερες επιπλοκές». Άλλοι 
αντίθετα πιστεύουν ότι οι ΕΝΕ θα πρέπει να νοση-
λεύονται σε παιδιατρικές μονάδες εφόσον η νόσος 
είναι «παιδιατρική με όψιμη εμφάνιση» ή κατ’ εξοχήν 
«εφηβική» και σε μονάδες ενηλίκων εφόσον η νόσος 
είναι καρκίνος «ενηλίκου» τύπου.

Πίνακας 2. χαρακτηριστικά πρωτοκόλλων ενηλίκων.
• Διαστρωμάτωση κινδύνου με βάση λευχαιμικά 

χαρακτηριστικά στη διάγνωση
• Ευρείες ενδείξεις αλλογενούς μεταμόσχευσης 

σε ασθενείς HR και +/- SR
• χημειοθεραπεία με βάση την έφοδο και σταθε-

ροποίηση 
• Προφύλαξη ΚΝΣ συμπεριλαμβανομένης και της 

ακτινοθεραπείας
• υψηλές δόσεις μυελοτοξικών φαρμάκων και 

ώσεις κυκλοφωσφαμίδης
• Συχνά χρήση αυξητικών παραγόντων αιμοποί-

ησης

Πίνακας 3. χαρακτηριστικά παιδιατρικών πρωτοκόλλων.
• Διαστρωμάτωση κινδύνου με βάση απάντηση στη 

θεραπεία και MRD
• Προσαρμογή έντασης θεραπείας ανάλογα με 

παράγοντες κινδύνου
• Ελάχιστες ενδείξεις αλλογενούς μεταμόσχευσης 

σε ασθενείς HR 
• Περισσότερο περίπλοκη αλληλουχία φάσεων 

χημειοθεραπείας 
 - Προφάση κορτικοειδών
 - Σταθεροποίηση εντατικοποιημένη και συμπαγής
 - Απώτερη επανέφοδος 
 - Μυελοκατασταλτική συντήρηση
• Προφύλαξη ΚΝΣ με υψηλή δόση Μεθοτρεξάτης
• Μεγάλες αθροιστικά δόσεις μη μυελοτοξικών φαρ-

μάκων (PDN, VCR, L-ASPARAGINASE) 
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Σύγχρονη αντιμετώπιση των ΕΝΕ με ΟΛΛ
Τα τελευταία στοιχεία του SEER23 από την Αμερική 

για το 2003-2009 δείχνουν αναμενόμενη 5ετή και 
10ετή συνολική επιβίωση 78% και 76% για παιδιά 
και εφήβους με ΟΛΛ ηλικίας 0-19 ετών με εκτιμώμενη 
πιθανότητα 15ετούς επιβίωσης (ίασης) 95% για τους 
επιβιώσαντες την 1η πενταετία. Τα αποτελέσματα αυτά 
θεωρούνται σημαντική πρόοδος για τους εφήβους με 
ΟΛΛ ενώ η προσπάθεια συνεχίζεται ακόμη και σήμερα 
με προδρομικές μελέτης που στηρίζονται στα δεδομένα 
μεγάλων συνεργατικών μελετών στην Ευρώπη και την 
Αμερική κατά την διάρκεια της τελευταίας 20ετίας24. 
Το 2011 δημοσιεύθηκαν τα πλέον εντυπωσιακά, μέχρι 
σήμερα, αποτελέσματα της μελέτης Total Therapy 
XV από το St Jude Children’s Research Hospital 
δίνοντας 5ετές EFS και συνολική επιβίωση 86% για 
παιδιά και 88% για εφήβους25. Η μελέτη αφορούσε 45 
εφήβους ηλικίας 15-18 χρόνων και 453 παιδιά για το 
χρονικό διάστημα 2000 έως 2007. Το εντυπωσιακό 
88% για τους εφήβους της νέας μελέτης, που πρέπει 
να επιβεβαιωθεί και από άλλες συνεργατικές μελέτες 
και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, υπερβαίνει κατά πολύ και 
το εθνικό ποσοστό των ΗΠΑ για τα έτη 2003-200923 
αλλά και τα ποσοστά σύγχρονων πρωτοκόλλων 
(67-81%) θεραπείας εφήβων με παιδιατρικά πρω-
τόκολλα 16,19,26. Ορισμένες από τις νέες προτάσεις 
του πρωτοκόλλου25 που θεωρήθηκαν καινοτόμες και 
εφαρμόζονται προοπτικά σε πολλές μελέτες στην 
Ευρώπη και την Αμερική ήταν: 
 - Η προφύλαξη του ΚΝΣ να γίνετε μόνο με τριπλές 

ενδοραχιαίες εγχύσεις αντί της ακτινοθεραπείας 
και με εντατικοποίηση εγχύσεων σε εφήβους με 
χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου για υποτροπή 
ΚΝΣ. 

 - χρησιμοποιήθηκαν στοχευμένα υψηλές δόσεις 
βινκριστίνης, μεθοτρεξάτης, ασπαραγινάσης και 
δεξαμεθαζόνης δηλαδή μη μυελοκατασταλτικών 
φαρμάκων. 

 - Η χρήση υψηλών δόσεων δεξαμεθαζόνης μετά 
την επίτευξη ύφεσης, με σημαντική τοξικότητα, 
βοήθησε στην υπέρβαση της σχετικής ανθεκτι-
κότητας που εμφανίζουν οι έφηβοι με ΟΛΛ.

 - Η συστηματική παρακολούθηση της αποδοχής 
και συμμόρφωσης στη θεραπεία με μετρήσεις 
επιπέδων μερκαπτοπουρίνης κατά την συντήρηση. 

 - Για πρώτη φορά σε εφήβους συστηματική πα-
ρακολούθηση της MRD και εντατικοποίηση της 
θεραπείας. Σύμφωνα με τους ερευνητές «η τακτική 
παρακολούθηση της βοηθά στην σωστή ταξινόμη-
ση των ασθενών με αποτέλεσμα οι κακοί απαντητές 
να συνεχίζουν με επιθετικότερη θεραπεία ακόμη 
και μεταμόσχευση άμεσα».

 - Τα υψηλά ποσοστά σοβαρών λοιμώξεων, οστε-
ονέκρωσης, θρομβώσεων και υπεργλυκαιμίας 
αποδίδονται στην «καθυστερημένη» κάθαρση της 
δεξαμεθαζόνης στους εφήβους. Τακτική παρακο-
λούθηση των ισχίων με μαγνητική τομογραφία, 
χορήγηση δεξαμεθαζόνης σε διακεκομμένα σχή-
ματα (π.χ. ημέρες 1-8 και 15-21), δόση ανάλογα με 
την φαρμακοκινητική κάθε ασθενούς και πιθανόν 
μείωση του αριθμού των χορηγούμενων ώσεων 
είναι παρεμβάσεις για τις επόμενες μελέτες. 
Τα τελευταία χρόνια έχει δημοσιευθεί σημαντικός 

αριθμός μελετών με πολύ ενθαρρυντικά πρώιμα 
αποτελέσματα όσον αφορά τους ασθενείς με ΟΛΛ. 
Αναφέρονται σημαντικές βελτιώσεις στην έκβαση 
τους, ακόμη και των νεαρών ενηλίκων, σε ομάδες που 
έχουν υιοθετήσει λογικές αντιμετώπισης βασισμένες 
σε πρωτόκολλα παιδιατρικού τύπου και «εμπνεύσε-
ων». Τα αποτελέσματα επιτρέπουν να στηρίξουμε 
την υπόθεση ότι οι ενδείξεις για αλλογενετική μετα-
μόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε 
πρώτη ύφεση πρέπει να επαναπροσδιορισθούν. Οι 
μεγάλες συνεργατικές μελέτες θα δώσουν νεώτερα 
μοριακά και βιολογικά δεδομένα με τις σύγχρονες 
εξετάσεις και την νέα τεχνολογία (gene-expression 
profiles, copy-number analyses, high-resolution single 
nucleotide polymorphism chips, targeted and next-
generation sequencing). Ομοίως η κατανόηση των 
διαφορών, ανάλογα με την ηλικία, στον μεταβολισμό 
των φαρμάκων θα είναι πολύ σημαντική για την 
βελτίωση των ποσοστών ίασης, και την μείωση των 
συνεπειών, άμεσων και απώτερων. Η τεχνολογική 
έκρηξη και η επιστημονική πρόοδος επιτρέπουν τη 
συλλογή μεγάλου αριθμού δειγμάτων από συνεργατι-
κές μελέτες για ανάλυση πολλαπλών πολυμορφισμών 
στο ίδιο ή σε πολλαπλά γονίδια κατά μήκος της ίδιας 
μοριακής διαδρομής και πολλαπλών πολυμορφισμών 
σε πολλαπλά γονίδια στο σύνολο του γονιδιώματος 
(GWAS)27. Η πλειοψηφία της ερευνητικής προσπάθει-
ας μέχρι σήμερα αφορά την ΟΛΛ παιδιών και εφήβων. 
Η διεθνής επιστημονική κοινοπραξία International 
Childhood Acute Lymphoblastic Leukaemia Genetics 
Consortium αναγνωρίζει ότι στους πληθυσμούς αυ-
τούς, οι μελέτες GWAS βοήθησαν σημαντικά στον 
προσδιορισμό γονιδίων που σχετίζονται με τον κίνδυνο 
επίπτωσης αλλά και την έκβαση μετά τη θεραπεία28. 
χρησιμοποιώντας Glutathione S-Transferase (GST) 
ένζυμα, είναι δυνατή η στοχευμένη θεραπευτική 
προσέγγιση, καθώς οι ασθενείς με ΟΛΛ και γονότυ-
πο GSTM1 έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης 
ηπατοτοξικότητας από τη χρήση μεθοτρεξάτης29 και 
μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές λοιμώξεις κατά τη 
χορήγηση γλυκοκορτικοειδών30.
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Συμπερασματικά πιστεύω ότι οι έφηβοι και νεαροί 
ενήλικες με ΟΛΛ πρέπει να αντιμετωπίζονται σε σύγ-
χρονα αιματολογικά κέντρα υπό την επίβλεψη αιματο-
λόγων, ενηλίκων και παιδιάτρων, σε συνεργασία και 
συνεχή αλληλοενημέρωση όσον αφορά την εφαρμογή 
των νεώτερων παιδιατρικών πρωτοκόλλων. Ο χώρος 
νοσηλείας τους πρέπει να είναι ιδιαίτερος αλλά την 
μεγαλύτερη σημασία για την σωστή προσέγγιση τους 
έχει η θεραπευτική ομάδα που θα ασχοληθεί μαζί τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ
1. Bleyer A, Viny A, Barr R. Cancer in 15- to 29-year-olds 

by primary site. Oncologist 2006; 11: 590–601
2. Bleyer A, Barr R. Cancer in young adults 20 to 39 years 

of age: overview. Semin Oncol 2009; 36: 194–206
3. Cancer Research UK: Teenage and young adult cancer 

mortality statistics,” 2014 
4. Barr RD, Holowaty EJ, Birch JM (2006) Classification 

schemes for tumors diagnosed in adolescents and 
young adults. Cancer 106:1425–1430

5. Stiller C. and Anjali S. The epidemiology of cancer in 
children and adolescents. Stevens M, Caron H, Biondi 
A, eds. Cancer in children. Clinical management, 6th 
edition. New York, NY: Oxford University Press, 2012

6. Michael C.G. Stevens. The ‘Lost Tribe’ and the need for 
a promised land: The challenge of cancer in teenagers 
and young adults. Eur J Cancer 2006 ; 42: 280- 281

7. Ferrari A., Bleyer A. Participation of adolescents with 
cancer in clinical trials. Cancer Treatment Reviews 
2007 ; 33: 603-608 

8. Petridou E, Pourtsidis A, Trichopoulos D. Leukemias. In: 
Adami H, Hunter D, Trichopoulos D, editors. Textbook 
of Cancer Epidemiology. New York: Oxford University 
Press; 2008. pp 694–715.

9. Pieters R, Carroll W. Biology and treatment of acute lym-
phoblastic leukemia. Pediatr Clin N Am 2008 ; 55: 1-20. 

10. Pulte D, Gondos A, Brenner H. Trends in survival after 
diagnosis with hematologic malignancy in adolescence 
or young adulthood in the United States, 1981–2005. 
Cancer. 2009;115:4973– 4979

11. Pulte D, Gondos A, Brenner H. Improvement in survival 
in younger patients with acute lymphoblastic leuke-
mia from the 1980s to the early 21st century. Blood, 
2009;113:1408 –1411.

12. Goldstone AH, Richards SM, Lazarus HM, Tallman MS, 
Buck G, Fielding AK, et al. In adults with standard-risk 
acute lymphoblastic leukemia, the greatest benefit is 
achieved from a matched sibling allogeneic transplan-
tation in first complete remission, and an autologous 
transplantation is less effective than conventional con-
solidation/maintenance chemotherapy in all patients: 
Final results of the International ALL Trial (MRC UKALL 
XII/ECOG E2993). Blood. 2008;111:1827-1833.

13. Huguet F, Boissel N, Dombret H. Acute Lymphoblastic 
Leukemia in Adolescents and Young Adults: Is the 

Treatment Paradigm Changing? ASCO Educational 
Book 2009 ; 360-365.

14. Vidriales M, Pérez J, López-Berges M, Gutiérrez N, 
Ciudad J, Lucio P, et al. Minimal residual disease in 
adolescents (older than 14 years) and adult Lympho-
blastic leukemias: Early immunophenotypic evaluation 
has high clinical value. Blood, 2003;101: 4695-4700

15. Bürger Β, Beier Ρ, Zimmermann Μ, Beck J, Reiter A, 
Schrappe M. Osteonecrosis: A treatment related toxicity 
in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) expe-
riences from trial ALL-BFM 95. Pediatr Blood Cancer, 
2005;44: 220-225.

16. Nachman, J.B, La MK, Hunger SP, Heerema NA, Gaynon 
PS, Hastings S, et al. Young adults with acute lympho-
blastic leukemia have an excellent outcome with chemo-
therapy alone and benefit from intensive postinduction 
treatment: a report from the children’s oncology group. 
J. Clin. Oncol, 2009 ; 27: 5189-5194

17. Stock W, La M, Sanford B, Bloomfield C, Vardiman J, 
Gaynon P et al. What determines the outcomes for 
adolescents and young adults with acute lymphoblastic 
leukaemia treated on cooperative group protocols? A 
comparison of Children’s Cancer Group and Cancer and 
Leukemia Group B studies. Blood 2008;112: 1646-54

18. Seibel NL. Treatment of acute lymphoblastic leukaemia 
in children and adolescents: Peaks and pitfalls. Hematol 
Am Soc Hematol Educ Progr. 2008;374-380

19. Barry E, DeΑngelo DJ, Neuberg D, Stevenson K, Loh 
ML, Asselin BL, et al. Favorable outcome for adolescents 
with acute lymphoblastic leukemia treated on Dana-
Farber Cancer Institute acute lymphoblastic leukemia 
Concortium Protocols. J Clin Oncol 2007; 25: 813-819.

20. Martin S, Ulrich C, Munsell M, Taylor S, Lange G, Bleyer 
A. Delays in cancer diagnosis in underinsured young 
adults and older adolescents. Oncologist, 2007;12:816-
824.

21. Huguet F, Leguay T, Raffoux E, Thomas X, Beldjord K, 
Delabesse E, et al. Results of a pediatric-inspired therapy 
in adults with Phialdelphia chromosome- negative acute 
lymphoblastic leukaemia (ALL)—The GRAALL-2003 
study. J Clin Oncol. 2009;27(6):911-918

22. Fern, L. A. & Whelan, J. S. Recruitment of adolescents 
and young adults to cancer clinical trials--international 
comparisons, barriers, and implications. Semin. Oncol, 
2010 ; 37: e1-8

23. Elizabeth Ward, Carol DeSantis, Anthony Robbins, 
Betsy Kohler, Ahmedin Jemal. Childhood and Adoles-
cent Cancer Statistics, 2014. CA CANCER J CLIN, 
2014 (in press)

24. Schafer Ε, Hunger Π. Optimal Therapy for Acute Lym-
phoblastic Leukemia in Adolescents and Young Adults. 
Nat Rev Clin Oncol. 2011; 8(7): 1-8.

25. Pui CH, Pei D, Campana D, Bowman WP, Sandlund 
JT, Kaste SC, et al. Improved prognosis for older ado-
lescents with acute lymphoblastic leukemia. J. Clin. 
Oncol, 2011 ; 29: 386-391

26. Pulte, D, Gondos, A. & Brenner, H. Trends in 5- and 10-



152

Α. Πουρτσίδης

year survival after diagnosis with childhood hematologic 
malignancies in the United States, 1990-2004. J. Natl. 
Cancer Inst, 2008 ; 100: 1301-1309

27. Trevino LR, Yang W, French D, Hunger SP, Carroll WL, 
Devidas M, et al. Germline genomic variants associated 
with childhood acute lymphoblastic leukemia. Nat Genet 
2009, 41:1001-1005

28. Yang JJ, Cheng C, Devidas M, Cao X, Campana D, 
Yang W, et al. Genome-wide association study identi-
fies germline polymorphisms associated with relapse of 
childhood acute lymphoblastic leukemia. Blood 2012, 

120:4197-4204
29. Imanishi H, Okamura N, Yagi M, Noro Y, Moriya Y, 

Nakamura T, et al. Genetic polymorphisms associated 
with adverse events and elimination of methotrexate in 
childhood acute lymphoblastic leukemia and malignant 
lymphoma. J Hum Genet 2007, 52:166-171

30. Marino S, Verzegnassi F, Tamaro P, Stocco G, Bartoli 
F, Decorti G, et al. Response to glucocorticoids and 
toxicity in childhood acute lymphoblastic leukemia: role 
of polymorphisms of genes involved in glucocorticoid 
response. Pediatr Blood Cancer 2009, 53:984-991



153

Απώτερες Επιπλοκές της Θεραπείας της Λευχαιμίας των Παιδιών

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΤΡΑ-ΡΟυΣΣΟυ
Παιδίατρος - Αιματολόγος, Διευθύvτρια, Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. Παίδων “Η Αγία Σοφία”, Αθήνα

Αίμα 2014;5(4): 153–159
25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Οξεία Λευχαιμία της Παιδικής Ηλικίας

Η λευχαιμία της παιδικής ηλικίας με τη σύγχρο-
νη και έγκαιρη διαγνωστική προσέγγιση, την ειδική 
για τη νόσο θεραπεία και την πλήρη υποστηρικτική 
αγωγή, ιατρική και ψυχοκοινωνική, αντιμετωπίζεται 
με επιτυχία και ιάται σε 3 από τα 4 παιδιά που προ-
σβάλλονται. Σύμφωνα δε, με διεθνή στοιχεία, 1 στα 
570 άτομα ηλικίας 25-35 ετών έχουν νοσήσει από 
καρκίνο κατά την παιδική ηλικία και τώρα έχουν ιαθεί. 
Εκτιμάται ότι το 70% των ατόμων που επιβιώνουν 
έχουν αναπτύξει τουλάχιστον μία παρενέργεια, απο-
τέλεσμα της θεραπείας που έλαβαν. Ως εκ τούτου, 
το ενδιαφέρον έχει στραφεί και επικεντρωθεί, στην 
αναγνώριση απώτερων επιπλοκών της θεραπείας και 
στην εξεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων επιτήρησης 
και πρόληψης αυτών. 

Τα παιδιά και οι ενήλικες που επιβίωσαν μετά 
από τη διάγνωση της λευχαιμίας, μετά από μακρά 
παρακολούθηση βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ανά-
πτυξης ευρέος φάσματος παθολογικών διαταραχών 
συμπεριλαμβανομένων των: Όψιμη θνητότητα (ΟΘ), 
Δευτεροπαθείς Νεοπλασίες (ΔΝ), Καρδιοτοξικότητα, 
Νευροτοξικότητα, Ενδοκρινολογικές Διαταραχές (ΕΔ), 
Παχυσαρκία, Αναπαραγωγική δυσλειτουργία, Ψυ-
χολογικές Διαταραχές (ΨΔ). Σε μελέτη του National 
Institute Cancer(NIC) από μια σειρά επιβιωσάντων 
ΟΛΛ-ατόμων, το 50% ανέφερε μία ή περισσότερες 
χρόνιες διαταραχές, στατιστικά σημαντική διαφορά 
με τις αναφερόμενες αντίστοιχα από τα αδέρφια τους 
(38%). Οι ΟΛΛ-επιβιώσαντες συγκρινόμενοι με τα 
αδέρφια τους είναι σε κίνδυνο 3.7% ή και περισσότερο 
να αναπτύξουν σοβαρή, επαπειλούμενη για τη ζωή 
χρόνια διαταραχή. Στα 25 χρόνια παρακολούθησης, 
η Cumulative Incidence CI για κάθε αναφερόμενη 
παθολογική κατάσταση ήταν 64.9% ενώ για τις σοβα-

ρές για τη ζωή μειωνόταν στο 21.3%. (95% CI: 18.2-
24.4). Η θεραπευτική ή η προληπτική ακτινοβόληση 
του κρανίου συνδεόταν με τετραπλάσια αύξηση του 
κινδύνου εμφάνισης ενδοκρινολογικής διαταραχής 
και διπλάσια για σοβαρή για τη ζωή παθολογικής 
κατάστασης. Επιπροσθέτως, όσον αφορά την ατομική 
γενική κλινική κατάσταση, η προηγηθείσα έκθεση σε 
ακτινοβολία συνδεόταν με διπλάσιο κίνδυνο κάποιας 
σοβαρής δυσλειτουργίας. 

Για τα παιδιά και τους εφήβους που επιβίωσαν από 
καρκίνο της παιδικής ηλικίας, ο απώτερος κίνδυνος 
εμφάνισης χρόνιας σοβαρής διαταραχής συνδέεται 
σημαντικά με την ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ), τη χημει-
οθεραπεία και ειδικά την έκθεση σε αλκυλιούντες 
παράγοντες και ανθρακυκλίνες. Ειδικά η θεραπεία 
με γλυκοκορτικοειδή και ακτινοβολία είναι γνωστό 
ότι προδιαθέτει στην εμφάνιση οστεονέκρωσης με 
τη CI να είναι σχετικά χαμηλή 0.43% αλλά ιδιαίτερα 
υψηλότερη της αναμενόμενης, εξαπλάσια της αντί-
στοιχα αναφερόμενης στα αδέρφια. Ο κίνδυνος της 
οστεονέκρωσης αυξάνεται ακόμη περισσότερο σε 
αυτούς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων.

Όψιμη Θνητότητα
Οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονται από 

μελέτες του Childhood Cancer Survivors Study(CCSS). 
Σε εκτεταμένη μελέτη του CCSS, μεταξύ 5760 ΟΛΛ-
ασθενών που επιβίωσαν πέραν των 5 ετών, αναφέ-
ρονται 730 θάνατοι με συνολική επιβίωση 86.8% στα 
25 έτη. Η υποτροπή της λευχαιμίας συνδέθηκε με το 
66% των θανάτων ενώ το 12% με ΔΝ και το 2% με 
καρδιοτοξικότητα. Στην ίδια μελέτη, η συχνότερη αιτία 
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θανάτου των παιδιών και εφήβων που επιβίωσαν 
μετά τα 5έτη από όλους τους τύπους νεοπλασμάτων 
ήταν η υποτροπή της αρχικής νόσου, όμως, στους 
ασθενείς με ΟλΛ η θνητότητα λόγω υποτροπής της 
νόσου, αξιοσημείωτα, μειωνόταν στο 1.32% στα 5-9 
έτη από την αρχική διάγνωση, 0.35% στα 10-14 έτη, 
0.11% στα 15-19 έτη και 0.04% στα 20-24 έτη. 

Ως εκ τούτου, οι ΟΛΛ-ασθενείς που επέζησαν 
πέραν της 10ετίας από την αρχική διάγνωση θε-
ωρούντο θεραπευμένοι με ελάχιστες εξαιρέσεις. Η 
όψιμη θνητότητα διέφερε σημαντικά στους ΟΛΛ-
επιβιώσαντες με ακτινοβολία στο χημειοθεραπευτικό 
τους πρωτόκολλο(87.3%) συγκρινόμενοι με αυτούς 
που δεν ακτινοβολήθηκαν(96.1%).

Οι Δευτεροπαθείς Νεοπλασίες αποτελούν μια 
από τις σοβαρότερες επιπλοκές της αντιλευχαιμικής 
θεραπείας και ειδικά η ακτινοβόληση του κρανίου 
συνδέεται με την εμφάνιση τέτοιων νεοπλασμάτων. 
Παρόλα αυτά, ασθενείς με ΟΛΛ που δεν έλαβαν 
ακτινοβολία, σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, είναι 
σε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΔΝ, με τους περισ-
σότερο συχνά συνδεόμενους χημειοθεραπευτικούς 
παράγοντες, τις ανθρακυκλίνες, τους αλκυλιούντες 
παράγοντες και την ετοποσίδη. 

Η πλειονότητα των ΔΝ είναι κυρίως του δέρματος 
43% και του ΚΝΣ 31%. Στο δέρμα εμφανίζονται κυρίως 
βασικοκυτταρικά καρκινώματα και στο ΚΝΣ το 70% 
αποτελούν τα μηνιγγιώματα. Εκτός των προαναφερθέ-
ντων νεοπλασμάτων παρατηρείται αυξημένος αριθμός 
και άλλων συμπαγών όγκων όπως του μαστού, των 
μαλακών μορίων και του θυρεοειδούς. 

Στοιχεία από το Cancer Childhood Survivor Study 
(CCSS) δείχνουν ότι η estimated cumulative incidence 
CI των ΔΝ στα 30 έτη είναι 14.6%(95% CI;12.9-16.4) 
(Σχήμα 1). Παρά το γεγονός της στενής σύνδεσης των 
ΔΝ στους ΟΛΛ-επιβιώσαντες με την ακτινοθεραπεία, 
εξίσου παρατηρήθηκαν και σε μη ακτινοβοληθέντες 
ασθενείς (Σχήμα 1), κι ως εκ τούτου, σε αυτά τα άτο-
μα συνιστάται επαγρύπνηση για την εντόπιση, την 
αντιμετώπιση και την πρόληψη αυτών.

Σε διεθνείς αναφορές, ο κίνδυνος εμφάνισης ΔΝ 
ανέρχεται σε 1.2% μέχρι 3.3% στα 10 έως 15 έτη. 
Στοιχεία από την μελέτη του CCSS σε περισσότερους 
από 4000 ΟΛΛ-επιβιώσαντες στα 25 έτη, η CI των ΔΝ 
ήταν 5.2% και 1.7% σε 272 ασθενείς μετά από ΟΜΛ. 
Σε 13.298 ασθενείς από το Children’s Cancer Group 
στα έτη μεταξύ 1983-2002 η CI των ΔΝ ήταν 0.7% 
για τους ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν στη χρονική 
περίοδο 1983-1988 ενώ παρατηρήθηκε μικρή αύξηση 
1.1% και 1% σε αυτούς που έλαβαν θεραπεία στα 
έτη 1989-1995 και 1996-2002 αντίστοιχα. Η εμφάνιση 
ΔΝ στους ακτινοβοληθέντες ΟΛΛ-ασθενείς αυξάνεται 

με τον χρόνο, με τα γλοιώματα να εμφανίζονται στα 
5 έτη, ενώ τα μηνιγγιώμτα με συνεχώς αυξανόμενη 
με το χρόνο συχνότητα, να φτάνουν το 22.4% στα 
25 έτη, Λόγω των αναφερομένων, η συνεχής τάση 
των θεραπευτικών πρωτοκόλλων επικεντρώνεται 
στην αποφυγή της ΑΚΘ και τη χρήση αυτής μόνο σε 
περιορισμένο αριθμό ασθενών υψηλού κινδύνου για 
υποτροπή ΚΝΣ. 

Η καρδιοτοξικότητα αποτελεί σοβαρή εμφανι-
ζόμενη διαταραχή συνδεόμενη με την προηγηθείσα 
χορήγηση ανθρακυκλινών. Αν και η μείωση της δόσης 
των ανθρακυκλινών μπορεί να περιορίσει την καρδιο-
τοξικότητα, έχει παρατηρηθεί ότι μικρές αθροιζόμενες 
δόσεις συνδέονται με υπερηχοκαρδιογραφικές αλλαγές 
στην αριστερά κοιλία. 

Η οξεία μυοκαρδιοπάθεια, αν και έχει παρατηρηθεί, 
είναι σπάνια, κυρίως όμως, η καρδιακή ανεπάρκεια 
εμφανίζεται πολλά χρόνια μετά την έκθεση στις αν-
θρακυκλίνες και ιδιαίτερα σε αυτούς που έλαβαν 
θεραπεία σε νεαρά ηλικία.

Η καρδιοτοξικότητα είναι δοσοεξαρτώμενη, αν και 
καμιά δόση δεν θεωρείται απολύτως ασφαλής, αφού 
βλάβη του μυοκαρδίου έχει παρατηρηθεί και με μόνο 
μία δόση. Σε στοιχεία που προκύπτουν από μελέτες 
του CCSS διαπιστώνεται ότι η καρδιοτοξικότητα και η 
θνητότητα εξ αιτίας της, είναι πολύ μεγαλύτερη σε αυτούς 
που έλαβαν συνολική δόση περισσότερη των 400mg/
m2 ενώ σε άλλες μελέτες από Μεγάλη Βρετανία και 
Γαλλία το ανώτατο όριο χαμηλώνει στο 360mg/m2 και 
γενικά το εύρος της δόσης κυμαίνεται από 240-300mg/
m2 σε διάφορες άλλες μελέτες. Η ηλικία έκθεσης στις 
ανθρακυκλίνες επηρεάζει την καρδιοτοξικότητα με τους 
ασθενείς κάτω των 7 ετών να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
καρδιακής θνητότητας, γεγονός που καθιστά αναγκαία 
την ιδιαίτερη επαγρύπνηση παρακολούθησης αυτών. 

Ως γνωστόν, οι ανθρακυκλίνες παραμένουν ζωτικό 
αντιλευχαιμικό φάρμακο και η μείωση της καρδιοτοξι-
κότητας είναι υπό διερεύνηση. Η χρήση της Dextra-
zoxane ως καρδιοπροστατευτικό φαίνεται να ελαττώνει 
την καρδιοτοξικότητα αλλά στα παιδιά περιορίζεται 
λόγω της μείωσης της αντιλευχαιμικής δράσης που 
προκαλεί, με αύξηση του κινδύνου υποτροπής και 
πιθανή εμφάνιση δευτεροπαθούς νεοπλάσματος, τα 
οποία όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη με κλινικές 
μελέτες. Καθώς όλο και περισσότερα παιδιά με ΟΛΛ 
επιβιώνουν και ενηλικιώνονται, αυξάνεται το ενδιαφέ-
ρον εξατομίκευσης της χορήγησης ανθρακυκλινών, 
εκτιμώντας το βαθμό κινδύνου, με μέτρηση διαφόρων 
βιολογικών παραγόντων καρδιοτοξικότητας, κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας, όπως της Τροπονίνης–Τ 
και διαφόρων πεπτιδίων (brain natriuretic peptide, 
N-terminal pro-B-type natriuretic peptide). 
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Η μέχρι τώρα γονιδιακή μελέτη δεν έχει δείξει 
πολυμορφισμούς στο γονιδίωμα των παιδιατρικών 
ασθενών, που να προδιαθέτουν στην εμφάνιση μα-
κροχρόνιας καρδιοτοξικότητας μετά τη χρήση αν-
θρακυκλινών.

Νευροτοξικότητα
Η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση 

της ΟΛΛ των παιδιών περιλαμβάνει απαραίτητα και 
θεραπεία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). 
Η ακτινοβόληση του κρανίου έχει αποδειχθεί πολύ 

αποτελεσματική στην πρόληψη των υποτροπών 
του ΚΝΣ αλλά συνδέεται με σοβαρή μακροχρόνια 
νευροτοξικότητα. Για πολλούς παιδιατρικούς ασθενείς 
έχει διαπιστωθεί ότι η εντατική συστηματική χΜΘ με 
ενδορραχιαίες εγχύσεις είναι εξίσου αποτελεσματική 
για την προφύλαξη του ΚΝΣ και η ακτινοθεραπεία 
πλέον στα σύγχρονα πρωτόκολλα χορηγείται μόνο 
στους ασθενείς με προσβολή του ΚΝΣ στη διάγνωση 
και στους υψηλού κινδύνου για υποτροπή του ΚΝΣ. 
Παρόλα αυτά νευροτοξικότητα παρατηρείται και στους 
ασθενείς που έλαβαν μόνο χΜΘ. Από τις μελέτες 
του CCSS προκύπτει ότι οι ΟΛΛ-επιβιώσαντες εμ-

Σχήμα 1. Cumulative incidence of seconds neoplasms among 5-year survivors of childhood ALL in the CCSS cohort. Shown are 
the overall incidence and 95% confidence limits (top left panel); by sex (top right panel); by race(bottom left panel); by radiation 
treatment(bottom right panel).
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φανίζουν συχνά πονοκεφάλους, σπασμούς, εστιακές 
νευρολογικές διαταραχές, ακουολογικές-οφθαλμολογι-
κές-αισθητικές διαταραχές, διάσπαση της προσοχής, 
ελάττωση της μνήμης, περιορισμένη ικανότητα για 
ειδική εκπαίδευση και ακαδημαiκά επιτεύγματα και 
υψηλότερη ανεργία με δυσκολίες κοινωνικής επανέ-
νταξης. Επιπλέον, διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος 
για εγκεφαλικά επεισόδια μακράν μετά τη διάγνωση, 
με σχετικό κίνδυνο 6.4 συγκρινόμενο με αυτόν των 
αδερφών μαρτύρων. 

Γενικότερα, χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα χωρίς 
ακτινοβολία συνδέονται με λιγότερες νευρολογικές 
επιπλοκές με επιφύλαξη σε αυτά με υψηλές δόσεις 
μεθοτρεξάτης και κορτικοειδή. Ανασκοπώντας τη 
διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει αρκετή διχογνωμία 
και είναι αναγκαία η μακροχρόνια και προσεκτική 
παρακολούθηση αυτών των ασθενών και ειδικά των 
ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως αυτών που εκτέθηκαν 
σε ακτινοβολία, ή επιβίωσαν μετά από βρεφική ΟΛΛ, 
ή υποτροπή της ΟΛΛ.

Ενδοκρινολογικές διαταραχές 
Η κρανιακή ακτινοβολία και ειδικά όταν συνοδεύ-

εται και με ακτινοβόληση της σπονδυλικής στήλης 
ΣΣ, επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία του άξονα 
υποθάλαμος-υπόφυση, με αποτέλεσμα πρόκληση 
διαταραχών στην αύξηση των ΟΛΛ-παιδιών, καθώς 
και στη λειτουργία του θυρεοειδούς. Οι βλάβες είναι 
δοσο-εξαρτώμενες, αλλά όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
τις τελευταίες 10ετίες, η θεραπευτική πολιτική στρα-
τηγική της ΟΛΛ των παιδιών τείνει να μη χρησιμοποιεί 
ακτινοβολία εκτός ειδικών περιπτώσεων. Στους ακτι-
νοβοληθέντες ασθενείς η πιο συχνή ορμονολογική 
διαταραχή είναι η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης 
(ΑΑΟ) η οποία παρατηρείται στο 40% των ασθενών 
που έλαβαν ολόσωμη ακτινοβόληση 10Gy και ή προ-
φύλαξη του ΚΝΣ με 18-24Gy. Η βλάβη συνίσταται σε 
υπερέκκριση από τον υποθάλαμο της GHRH ορμό-
νης, με σκοπό τη διατήρηση φυσιολογικής 24ωρης 
έκκρισης αυξητικής ορμόνης, η οποία σε περιόδους 
αυξημένων αναγκών όπως κατά την εφηβεία αδυνατεί 
να αυξήσει την παραγωγή, λόγω προσβολής του 
άξονα και οδηγεί σε ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης 
και καθυστέρηση της αύξησης. Ανάλογες αναφορές 
στη βιβλιογραφία υπάρχουν και σε ασθενείς που 
δεν ακτινοβολήθηκαν. υψηλές δόσεις κορτικοειδών, 
πρεδνιζολόνης ή δεξαμεθαζόνης φαίνεται να επηρε-
άζουν την αύξηση, αλλά στα περισσότερα παιδιά, 
ευτυχώς, αυτό μεταφράζεται σε ένα κράτημα της 
αύξησης (catch up growth) τα πρώτα χρόνια μετά τη 
θεραπεία. Η χορήγηση ακτινοβολίας σε παιδιά κάτω 
των 4 ετών προδιαθέτει σε διαταραχές της αύξησης 

και κυρίως σε χαμηλό τελικό ανάστημα κι επομένως 
απαιτείται εκτεταμένη, στενή παρακολούθηση αυτών 
των ασθενών από ειδικούς αναπτυξιολόγους. Απαι-
τείται ιδιαίτερη προσοχή στην έγκαιρη διάγνωση της 
ΑΑΟ, η οποία μπορεί να συγκαλύπτεται από συνυ-
πάρχουσα επιταχυνόμενη αύξηση, λόγω παχυσαρκίας 
και πρώιμης ήβης και να οδηγήσει σε δυσλιπιδαιμία, 
μεταβολικό σύνδρομο, οστεοπόρωση, καρδιοαγγειακές 
διαταραχές και κακή ποιότητα ζωής. Σε μία μελέτη 
του Follin et. al., σε 16 ενήλικες που επιβίωσαν από 
ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας και έλαβαν ΑΟ για 5 έτη, 
συγκρινόμενοι με 13 άλλους που δεν έλαβαν και 
παρακολουθήθηκαν για 8 έτη διαπιστώθηκε ότι: η 
ομάδα που θεραπεύθηκε με ΑΟ παρουσίασε βελτίωση 
των καρδιοαγγειακών παραγόντων κινδύνου, όπως 
μείωση των επιπέδων γλυκόζης και των λιπιδίων. 
Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ΑΟ είναι διαθέσιμη 
από το 1985 και η χρήση της θεωρείται απολύτως 
ασφαλής όπως διαπιστώνεται από 20ετείς αναλύσεις 
από το National Growth Study (NGS). 

Η ακτινοβολία κρανίου με 18-24 Gy καθώς και 
η ολόσωμη ακτινοβόληση, αυξάνουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης πρώιμης ήβης ιδιαίτερα στα κορίτσια. 
Σε μελέτη πάλι από το CCSS το 92% των γυναικών 
που επιβίωσαν από παιδική λευχαιμία αναφέρουν 
φυσιολογική ηλικία έναρξης της εμμήνου ρύσης, 
συγκρινόμενες με φυσιολογικό πληθυσμό μαρτύρων.

Πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός έχει παρατηρηθεί 
μετά ακτινοβολία κρανίου ή και σπονδυλικής στήλης 
ή μετά από ολόσωμη ακτινοβόληση ακόμη και με 
χαμηλές δόσεις κάτω των 10 Gy. Κεντρικής αιτιολο-
γίας υποθυρεοειδισμός έχει παρατηρηθεί στο 3-5% 
ασθενών που ακτινοβολήθηκαν λόγω δυσλειτουργίας 
του άξονα υποθάλαμος-υπόφυση, η δε προσθήκη της 
χΜΘ δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του θυρεοειδούς 
είναι αυξημένος στους ακτινοβολημένους με 20 Gy ή 
και λιγότερο, στα κορίτσια, σε όσους έλαβαν θεραπεία 
σε νεαρότερη ηλικία και σε αυτούς με μεγαλύτερη 
χρονική απόσταση από τη θεραπεία.

Οι ΟΛΛ-επιβιώσαντες εμφανίζουν αυξημένο κίν-
δυνο για διαταραχές, πολλάκις σοβαρές, της οστικής 
πυκνότητας λόγω της προηγηθείσης χΜΘ-ΑΚΘ, 
ανεπάρκειας ΑΟ, καθυστέρηση της ήβης, ανεπαρ-
κούς διατροφής, ελαττωμένης έκθεσης στον ήλιο 
και μειωμένης φυσικής δραστηριότητας. Σε μελέτη 
από τον Benmiloud et. al. μελετήθηκε η ελαττωμένη 
οστική πυκνότητα σε 89 ασθενείς 5 και πλέον έτη 
μετά τη θεραπεία. Ελαττωμένη οστική πυκνότητα 
σε πολλαπλές θέσεις (οσφύ, ισχία, αυχένα, μηριαίο, 
ΣΣ), διαπιστώθηκε σε 44 από τους 89 ασθενείς με 
τους άνδρες (66%) να προσβάλλονται συχνότερα 
από τις γυναίκες (33%). Η δεξαμεθαζόνη, και η ολό-
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σωμη ακτινοβολία για μεταμόσχευση συνδέονταν με 
οστεοπόρωση των ισχύων ενώ το φύλο (άρρενες) με 
οστεοπόρωση της ΟΜΣΣ.

Παχυσαρκία
Η ανώμαλη αύξηση του βάρους αποτελεί μια ακόμη 

παρενέργεια της θεραπείας της λευχαιμίας. Ασθενείς 
που έλαβαν κυρίως ακτινοβολία αλλά και αυτοί που 
έλαβαν μόνο χΜΘ εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο να 
γίνουν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Διάφοροι μηχανισμοί 
έχουν προταθεί για την εξήγηση του φαινομένου, όπως 
η ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης και η αντίσταση στη 
λεπτίνη, μια ορμόνη που παράγεται από το λιπώδη 
ιστό και έχει ρόλο κλειδί στη ρύθμιση του αισθήματος 
του κορεσμού στον υποθάλαμο. Ένας πολυμορ-
φισμός στον υποδοχέα του γονιδίου της λεπτίνης 
(Gin223Arg), φαίνεται να συνδέεται με αύξηση του 
κινδύνου παχυσαρκίας στους ασθενείς με λευχαιμία. 
Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση του 
βάρους είναι η παρατεταμένη λήψη κορτικοειδών, η 
λόγω αυτών μυοπάθεια και η νευροπάθεια από τη 
βινκριστίνη. Η απώλεια ύψους, επίσης, μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση της μάζας του σώματος (Body 
Mass Index, BMI).

Μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι από τη λευ-
χαιμία επιβιώσαντες είναι σε αυξημένο κίνδυνο να 
γίνουν υπέρβαροι 11-48% και παχύσαρκοι 6-48% 
συγκρινόμενοι με το γενικό πληθυσμό. Ο Gofman 

και Ducore διερευνώντας τους πιθανούς παράγοντες 
σύνδεσης με την παχυσαρκία, σε 95 ΟΛΛ-παιδιά που 
ήταν πάνω από 2 χρόνια σε 1η ύφεση διαπίστωσαν 
ότι, η μικρότερη ηλικία κατά τη διάγνωση, η θετική 
αλληλεπίδραση ηλικίας-βάρους και η Ισπανική εθνι-
κότητα (διατροφικές συνήθειες), συνδέονταν με την 
παχυσαρκία ενώ δεν υπήρχε σύνδεση με τη δόση ή 
το πεδίο της ακτινοβολίας, τη διάρκεια της θεραπείας, 
την ύπαρξη μεταβολικού συνδρόμου στον ασθενή 
ή στην οικογένεια και τη συστολική ή διαστολική 
αρτηριακή πίεση. 

Η αυξημένη BMI φαίνεται να προδιαθέτει σε εμφά-
νιση μεταβολικού συνδρόμου σε αυτούς τους ασθε-
νείς σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό. Ο Lowas 
et. αl. μελετώντας 27 ΟΛΛ ασθενείς διαπίστωσαν 
δυνατή σύνδεση της αυξημένης BMI με αντίσταση 
στην ινσουλίνη όπως συμβαίνει και στο γενικό πλη-
θυσμό, αλλά καμιά σχέση με τις εναλλαγές της ΟΛΛ 
θεραπείας και την παροδική υπεργλυκαιμία κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας.

Σε μελέτη του CCSS, η ακτινοβολία κρανίου (20 
Gy) προδιαθέτει στην εμφάνιση παχυσαρκίας τόσο 
στα κορίτσια όσο και στα αγόρια συγκρινόμενοι με 
τα αδέρφια τους (BMI>30). Εκτός της κρανιακής 
ακτινοβολίας, επίσης, η μικρή ηλικία (< 4ετή) και το 
φύλο(θήλυ) συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο παχυ-
σαρκίας στην ενήλικο ζωή 3.8 φορές περισσότερο από 
ότι στο γενικό πληθυσμό (Σχήμα 2). Εντυπωσιακή 
ήταν η σημαντικά στατιστική σύνδεση του γονοτύπου 

Σχήμα 2. Mean BMI among 706 long term survivors of childhood ALLtretd with >20Gy cranial irradiation.



158

Β. Κίτρα-Ρούσσου

της λεπτίνης με την έκθεση στην ακτινοβολία, και η 
ύπαρξη ομοζυγωτίας στα υπέρβαρα ΟΛΛ-επιβιώσαντα 
θήλυ άτομα.

Γονιμότητα 
Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής υπογοναδισμός 

με πιθανή υπογονιμότητα-στειρότητα έχει διαπι-
στωθεί μετά από αντινεοπλασματική θεραπεία. Εν 
τούτοις η γονιμότητα δεν φαίνεται να επηρεάζεται 
σημαντικά στα άτομα που επιβίωσαν από λευχαιμία 
της παιδικής ηλικίας, εκτός αν έλαβαν ακτινοβολία 
κρανίου ή όρχεων, ή υψηλές δόσεις με αλκυλιούντες 
παράγοντες. Σε μία μελέτη του Marquis et. al. αξιο-
λογήθηκαν οι τιμές των γοναδοτροπινών ορμονών, 
της ωαθυλακιοτρόπου(FSH), της ωχρινοτρόπου (LH) 
και της τεστοστερόνης μαζί με ανάλυση του σπέρ-
ματος, σε ασθενείς που είχαν λάβει αντιλευχαιμική 
θεραπεία με το SPOG πρωτόκολλο το οποίο δεν 
περιείχε ακτινοθεραπεία αλλά περιείχε τουλάχιστον 
ένα αλκιλυούντα παράγοντα. Τα επίπεδα των FSH, 
LH και της τεστοστερόνης ήταν φυσιολογικά ενώ η 
πυκνότητα του σπέρματος ήταν 22χ106 με 73.1χ106 

στους φυσιολογικούς μάρτυρες. Όμως, ο μέσος όγκος 
εκσπερμάτισης, η μορφολογία και η κινητικότητα του 
σπέρματος ήταν φυσιολογικά, ανάλογα των μαρτύρων.

Οξεία Ωοθηκική Ανεπάρκεια(ΟΩΑ) με απώλεια της 
ωοθηκικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη 
θεραπεία, ή αδυναμία έναρξης της περιόδου, μπορεί 
να παρουσιασθεί στις ΟΛ- ασθενείς. Σε μελέτη από 
το CCSS 14.4% ΟΛΛ-ασθενών και 5.6% με ΟΜΛ 
ανέπτυξαν ΟΩΑ ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά με 
τα αδέρφια-μάρτυρες ως προς την πρώιμη εμμηνό-
παυση. Γενικότερα, οι περισσότερες ΟΛ-επιβιώσαντες 
92.2%, συγκρινόμενοι με τα αδέρφια τους 96.8%, 
ανέφεραν φυσιολογικό κύκλο περιόδου. Αυξημένος 
κίνδυνος πρώιμης έναρξης περιόδου παρατηρήθηκε 
στις ασθενείς που είχαν λάβει ακτινοθεραπεία και 
όσες είχαν ακτινοβοληθεί κρανιοσπονδυλικά μπήκαν 
στον κύκλο μετά την ηλικία των 15ετών. Η επίτευξη 
εγκυμοσύνης δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά 
σε σχέση με το φυσιολογικό πληθυσμό 31.3% και 
46.5% αντίστοιχα, όπως και η χορήγηση αλκιλυούντων 
παραγόντων δεν σχετίζεται με στειρότητα πιθανόν 
λόγω μικρότερης δόσης κυκλοφωσφαμίδης στην 
ΟΛ από ότι σε άλλους όγκους ή στη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων. 

Η αποφυγή ακτινοβολίας και υψηλών δόσεων 
αλκυλιούντων παραγόντων στα σύγχρονα θεραπευ-
τικά πρωτόκολλα για τη λευχαιμία καθιστά τα άτομα 
που επιβίωσαν από αυτή, εξίσου με το φυσιολογικό 
πληθυσμό, γόνιμα και ικανά να τεκνοποιήσουν.

Ψυχοκοινωνικές διαταραχές
Η διάγνωση και η θεραπεία της λευχαιμίας στην 

παιδική ηλικία είναι καταστροφική για το παιδί και την 
οικογένεια του και μπορεί να προκαλέσει στους επιζή-
σαντες που ιάθηκαν, ελάττωση της συναισθηματικής, 
ψυχικής και γνωσιακής τους ενέργειας, αποκοπή από 
το περιβάλλον και ανακοπή της ακαδημαiκής τους 
εξέλιξης. Ανάλογες μελέτες σε αυτά τα άτομα έχουν 
δείξει αυξημένη τάση για ψυχοκινητικές διαταραχές, 
σωματικό άγχος, κατάθλιψη και τάσεις αυτοκτονίας. 
Σε μελέτες από το CCSS διαπιστώνεται, ότι αυτά τα 
άτομα παρουσιάζουν διαταραχές μνήμης και συναι-
σθήματος έχουν μειωμένη εργασιακή δραστηριότητα 
και υπολείπονται σε εξειδικευμένο μορφωτικό επίπεδο 
και υπηρεσίες.

Συμπερασματικά, η ευαισθητοποίηση στην ανα-
γνώριση και εντόπιση των απώτερων επιπλοκών της 
θεραπείας της λευχαιμίας έχει συμβάλλει σε αποδεκτές 
και αποτελεσματικές αλλαγές των θεραπευτικών πρω-
τοκόλλων με στόχο τον περιορισμό τους. Γενικότερα, 
με σκοπό την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση της 
τοξικότητας της θεραπείας, συνιστάται, αποφυγή 
της ακτινοβολίας στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, 
μείωση αυτής στους ασθενείς υψηλού κινδύνου, κα-
τάργηση της στα προπαρασκευαστικά πρωτόκολλα 
της μεταμόσχευσης, και χρήση καρδιοπροστατευτικών 
στους ασθενείς με υψηλές δόσεις ανθρακικλυνών, 

Κυρίως όμως, η εντατική, τακτική, προσεκτική, 
μακροχρόνια και ολιστική παρακολούθηση των παι-
διών που νίκησαν τη λευχαιμία τους, θα συμβάλλει 
στην πλήρη σωματική, πνευματική, ψυχική και 
κοινωνική ευεξία αυτών.
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Εξελίξεις στην αντιθρομβωτική αγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εμβάθυνση στους μηχανισμούς που διέπουν 

την λειτουργία της αιμόστασης βελτιώνεται διαρκώς 
γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές εξελίξεις στην 
φαρμακευτική φαρέτρα. Έτσι και ενώ για τα τελευταία 
50 περίπου χρόνια, έως το 2009, τη μόνη θεραπευ-
τική επιλογή για την από του στόματος χορήγηση 
αντιπηκτικής αγωγής συνιστούσαν οι ανταγωνιστές 
της βιταμίνης Κ (VKA), με κύριο εκπρόσωπο τους 
παγκοσμίως την βαρφαρίνη, την τελευταία 5ετία 
νέα αντιπηκτικά σκευάσματα είναι διαθέσιμα στην 
κλινική πράξη. Η ανάγκη για την αναζήτηση άλλων 
επιλογών, εκτός των VKA, προέκυπτε αφενός εξαιτίας 
των βιολογικών τους ιδιαιτεροτήτων, αφετέρου λόγω 
των διαρκώς αυξανόμενων ενδείξεων για χορήγηση 
μακροχρόνιας από του στόματος αντιπηκτικής αγωγής 
σε μεγαλύτερη μερίδα πληθυσμού. Πιο αναλυτικά 
τα φαρμακολογικά χαρακτηριστικά της βαρφαρίνης 
οδηγούν σε στενό θεραπευτικό εύρος, πολλαπλές 
αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, εξάρτηση από 
διατροφικές συνήθειες και γενετικούς πολυμορφισμούς 
(CYP 2C9, VKORC1), επιδρώντας έτσι τόσο στην 
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια όσο και στην 
συμμόρφωση των ασθενών και κάνοντας απαραίτητη 
την εξατομικευμένη δοσολογία υπό τακτική εργαστη-
ριακή παρακολούθηση1. Μετα-ανάλυση έδειξε ότι 44% 
των αιμορραγικών επιπλοκών που αποδίδονται σε 
θεραπεία με βαρφαρίνη συνδέονταν με υπερθερα-
πευτικά επίπεδα INR (International Normalized Ratio 
- καθιερωμένος τρόπος παρακολούθησης VKA) και 
αντίστοιχα 48% των θρομβοεμβολικών επιπλοκών 
συνέβη σε ασθενείς με υποθεραπευτικά επίπεδα INR2. 
Σε ότι αφορά τις μέχρι σήμερα ενδείξεις χορήγησης 
βαρφαρίνης, τη μερίδα του λέοντος κατέχει η πρωτο-

γενής προφύλαξη θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ενώ εξακολουθεί να 
αποτελεί την πλέον καθιερωμένη αγωγή τόσο για την 
θεραπεία όσο και για την προφύλαξη (βραχυχρόνια 
πρωτογενή και μακροχρόνια δευτερογενή) της θρομβο-
εμβολικής νόσου (εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και 
πνευμονική εμβολή - VTE). Η επέκταση τα τελευταία 
χρόνια της ένδειξης για αντιπηκτική αγωγή στους 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και CHADS2 score 
* ή/και CHADS2VASc** ≥1 (από ≥2 που ήταν μέχρι 
πρόσφατα) αυξάνει ραγδαία τον αριθμό των ασθενών 
που χρήζουν αντιπηκτικής αγωγής. υπολογίζεται 
ότι σε ΗΠΑ και Ευρώπη ο αριθμός των ασθενών με 
κολπική μαρμαρυγή θα διπλασιαστεί έως το 2050, 
από 14 εκατομμύρια που είναι περίπου σήμερα3,4. 
Αντίστοιχη έκρηξη αναμένεται και στην επίπτωση της 
φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου, η οποία εκτιμάται 
να φτάσει τα 2 περίπου εκατομμύρια ασθενείς ανά 
έτος στις ΗΠΑ.

Προκειμένου να απαντηθούν οι αυξανόμενες ανά-
γκες χορήγησης από του στόματος αντιπηκτικής 
αγωγής και να παρακαμφθούν πρακτικές δυσκολίες 
που συνοδεύουν την χορήγηση VKA, πλήθος νέων 
αντιπηκτικών έχουν σχεδιαστεί και δοκιμασθεί σε πο-
λυάριθμες κλινικές μελέτες. Κύριο χαρακτηριστικό των 
νέων αντιπηκτικών σε αντιδιαστολή με τους VKA είναι 
ότι στοχεύουν συγκεκριμένα ένζυμα των αιμοστατικών 
οδών - κυρίως τη θρομβίνη και τον ενεργοποιημένο 
παράγοντα χ (χa). Στην βιβλιογραφία αναφέρονται 
με το ακρωνύμιο NOACs, που σύμφωνα με την πρό-
σφατα δημοσιευμένη ομοφωνία της σχετικής ομάδας 
εργασίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, 
ερμηνεύεται όχι ως νέα από του στόματος αντιπηκτικά 
(Novel or New Oral AntiCoagulants) αλλά, σε αντιπα-
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ράθεση με τους VKA, ως μη-βιταμινο Κ ανταγωνιστές 
(Non-vitamin K Antagonist Oral AntiCoagulants)5. 
Μέχρι σήμερα, 4 νέα αντιπηκτικά (dabigatran, riva-
roxaban, apixaban και edoxaban) έχουν δοκιμαστεί 
σε περισσότερες από 30 μελέτες φάσης ΙΙΙ, με τη 
συμμετοχή περισσοτέρων από 170.000 ασθενών 
σε 5 διαφορετικά κλινικά πεδία1 όπως φαίνεται στον 
πίνακα 1. Την ώρα της συγγραφής του κειμένου τρία 
από τα τέσσερα νέα αντιπηκτικά (dabigatran, rivar-
oxaban, apixaban) έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν 
στη χώρα μας με τις εξής ενδείξεις:
 α) προφύλαξη από εγκεφαλικό (ΑΕΕ) και συστηματική 

εμβολή σε μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή 
 β) πρωτογενή προφύλαξη μετεγχειρητικά (αρθρο-

πλαστική ισχίου - γόνατος) 
 γ) θεραπεία φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (VTE) 

και δευτερογενή προφύλαξη VTE
  (για το apixaban επίκειται η ανακοίνωση της τελικής 

έγκρισης)
Επιπρόσθετα το rivaroxaban έχει εγκριθεί και για 

την προφύλαξη μετά από οξέα στεφανιαία επεισόδια 
σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. 

Αναφορικά με το edoxaban, το οποίο κυκλοφορεί 
στην Ιαπωνία για την πρωτογενή θρομβοπροφύλαξη 
μετά αρθροπλαστική ισχίου-γόνατος, εκκρεμεί στον 
EMEA (Ευρωπαικός Οργανισμός Φαρμάκων) αίτηση 
για έγκριση κυκλοφορίας, με ενδείξεις την προφύλαξη 
και θεραπεία VTE καθώς και προφύλαξη από αρτη-
ριακή θρομβοεμβολική νόσο.

*(CHADS2 = 1 βαθμός για συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, υπέρταση, ηλικία>75 έτη, σακχαρώδη 
διαβήτη και 2 βαθμοί για εγκεφαλικό ή παροδικό 
ισχαιμικό ή θρομβοεμβολικό επεισόδιο)

**(CHADS2VASc = 1 βαθμός για συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση, ηλικία 65-75, γυ-

ναικείο φύλο, αγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη και 
2 βαθμοί για ηλικία>75 έτη, εγκεφαλικό ή παροδικό 
ισχαιμικό ή θρομβοεμβολικό επεισόδιο)

φαρμακολογικές ιδιότητες - Τρόπος δράσης
Τα NOACs είναι άμεσοι αναστολείς πρωτεασών της 

σερίνης, που σε αντίθεση με τους VKA δρουν σε έναν 
συγκεκριμένο παράγοντα πήξης6. Οι φαρμακολογικές 
ιδιότητες των NOACs καθώς και της βαρφαρίνης 
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Το dabigatran etexilate (Pradaxa) ασκεί αντιπηκτική 
δράση μέσω αναστολής της θρομβίνης (παράγοντας 
ΙΙ). Ο ρόλος της θρομβίνης είναι κριτικός καθώς ελέγχει 
τόσο την πρωτογενή (ενεργοποίηση και συσσώρευση 
αιμοπεταλίων) όσο και την δευτερογενή (ενεργο-
ποίηση πολλαπλών προπηκτικών και αντιπηκτικών 
παραγόντων) αιμόσταση. Παράλληλα ασκεί έλεγχο 
στο μηχανισμό της ινωδόλυσης.

Τα rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) και 
edoxaban είναι άμεσοι αναστολείς του παράγοντα 
Xa, ο οποίος συνιστά μέρος της κοινής οδού επιδρώ-
ντας έτσι εξίσου στην ενδογενή και εξωγενή οδό και 
αναστέλλοντας τελικά το σχηματισμό θρομβίνης και 
συνεπώς αιμοστατικού θρόμβου.

Η έναρξη της δράσης των NOACs είναι άμεση μετά 
την απορρόφηση τους και την παρουσία της στην κυ-
κλοφορία καθώς εξαρτάται από την συγκέντρωση τους 
στο πλάσμα και όχι από την αναστολή της σύνθεσης 
των αιμοστατικών παραγόντων όπως συμβαίνει με 
τους VKA. Οι χρόνοι ημίσειας ζωής είναι μικροί (πε-
ρίπου 12 ώρες) και η διακοπή της χορήγησης τους 
οδηγεί σύντομα στην αναστροφή της δράσης τους. Η 
κάθαρση συμβαίνει μέσω της νεφρικής κυρίως οδού 
σε βαθμό διαφορετικό αναλόγως του σκευάσματος, 

Πίνακας 1. Μελέτες φάσης 3 νέων αντιπηκτικών ανά κλινικό πεδίο εφαρμογής

Προφύλαξη από 
ΑΕΕ σε μη βαλ-
βιδική κολπική 
μαρμαρυγή

Οξέα στεφανιαία 
σύνδρομα

Πρωτογενής προφύ-
λαξη VTE (ορθοπεδικά 
χειρουργεία)

Θεραπεία VTE  
(αρχική φάση)

Θεραπεία VTE 
(μακροχρόνια 
φάση)

dabigatran RE-LY RE-MODEL
RE-MOBILIZE
RE-NOVATE (I, II)

RECOVER(I,II) RE-SONATE
RE-MEDY

rivaroxaban ROCKET AF ATLAS ACS -2  
TIMI 51

RECORD
(I,II,III,IV)

EINSTEIN-DVT
EINSTEIN-PE

EINSTEIN-
EXTENTION

apixaban AVERROES
ARISTOTLE

APPRAISE-2 ADVANCE(I.II.III) AMPLIFY AMPLIFY-
EXTENTION

edoxaban ENGAGE
TIMI 48

HOKUSAI-VTE
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γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για ασθε-
νείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Οι αλληλεπι-
δράσεις με άλλα φάρμακα είναι περιορισμένες καθώς 
ο ηπατικός μεταβολισμός διαμέσου του ισοενζύμου 
CYP2C9 του κυττοχρώματος P450 αποφεύγεται και 
αφορά κυρίως στους αναστολείς (π.χ κετοκοναζόλη, 
ιτρακοναζόλη αμιοδαρόνη, βεραπαμίλη, κινιδίνη) και 
διεγέρτες (π.χ καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη, ριφα-
μπικίνη) της p γλυκοπρωτεΐνης και του ισοενζύμου 
CYP3A4. Εμφανίζουν δοσο-εξαρτώμενα αντιπηκτικά 
αποτελέσματα και ως εκ τούτου η δοσολογία γενικά 
δεν χρήζει εξατομίκευσης και εργαστηριακής παρα-
κολούθησης. Επιπλέον οι NOACs δεν εμφανίζουν 
εξαρτήσεις από τις διατροφικές συνήθειες με μόνη 
εξαίρεση το rivaroxaban που πρέπει να χορηγείται μετά 
φαγητό για να μεγιστοποιείται η απορρόφηση του7.

Κλινικές ενδείξεις
Προφύλαξη από εγκεφαλικό και συστηματική εμβολική 
νόσο σε μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή

Διενεργηθήκαν πλήθος μελετών φάσης ΙΙΙ με 
αρχικά καταληκτικά σημεία την αποτελεσματικότητα 
(πρόληψη ΑΕΕ - εμβολής) και την ασφάλεια των 
NOACs (θνητότητα και αιμορραγικά συμβάματα, 
κυρίως ενδοεγκεφαλική αιμορραγία) σε σχέση με 
θεραπεία με βαρφαρίνη σε ασθενείς με μη βαλβιδική 
κολπική μαρμαρυγή. Η RE-LY, η μεγαλύτερη προο-
πτική πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη, συγκρίνει 
το dabigatran σε δύο δόσεις των 110 και 150mg 

δις ημερησίως (bd) με βαρφαρίνη. Συνολικά 18113 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και τουλάχιστον 2 
παράγοντες κίνδυνου εντάχθηκαν και παρακολουθή-
θηκαν για 2 έτη. Στη δόση των 150mg σημειώθηκε 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας (1.11% vs 1.69 
%, p<0.001) (κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης 
των αιμορραγικών εγκεφαλικών) και παρόμοιο προφίλ 
μειζόνων αιμορραγιών (3.11% vs 3,36%, p=0.31) 
συγκριτικά με τη βαρφαρίνη ενώ η δοσολογία των 
110 mg συνδέθηκε με παρόμοια αποτελεσματικό-
τητα (1.53% vs 1.69%, p<0.001) και ελάττωση των 
αιμορραγικών επιπλοκών (2.71 vs 3.36, p=0.03)8. Η 
επέκταση της μελέτης (RELY-ABLE) για επιπλέον 2 
έτη επιβεβαίωσε την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
της υψηλότερης δόσης με παράλληλη όμως αύξη-
ση των αιμορραγικών επιπλοκών. Γαστρεντερικές 
διαταραχές (10% vs 5.8%) και αιμορραγία από το 
γαστρεντερικό ήταν σημαντικά αυξημένα στο σκέλος 
του dabigatran 150mg bd (1.5% vs 1%)9. Αντίστοιχα 
η μελέτη ROCKET εξέτασε την αποτελεσματικότητα 
και την ασφάλεια του rivaroxaban, σε δόση 20mg, 
συγκριτικά με τη βαρφαρίνη σε 14264 ασθενείς με 
κολπική μαρμαρυγή και έδειξε ισότιμα αποτελέσμα-
τα στην πρόληψη ΑΕΕ και εμβολής (2.1% vs 2.4%, 
p<0.001) και στις αιμορραγικές επιπλοκές (3.6% vs 
3.4%, p=0.58)10. Το apixaban χορηγήθηκε σε δόση 
5mg bd σε 18201 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή 
στη μελέτη ARISTOTLE και έδειξε βελτίωση τόσο 
στην αποτελεσματικότητα (1.28% vs 1,6%, p=0.01) 
όσο και στην ασφάλεια (2.1% vs 3.1%, p<0.001) σε 
σχέση με την βαρφαρίνη11. To edoxaban μελετήθηκε 

Πίνακας 2. Φαρμακολογικές ιδιότητες των από του στόματος αντιπηκτικών

Βαρφαρίνη Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Edoxaban
Στόχος VKORC1 θρομβίνη Xa Xa Xa
Προφάρμακο Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι
Βιοδιαθεσιμότητα (%) 100 7 80 60 62
Μεταβολισμός Ηπατικός μέσω 

κυρίως CYP2C9
Ηπατικός Ηπατικός μέσω 

κυρίως CYP3A4
Ηπατικός μέσω 
κυρίως CYP3A4

Ηπατικός

Σύνδεση σε πρωτεΐνες πλάσματος (%) 97 35 95 87
Συχνότητα χορήγησης OD BID OD(BID) BID OD
χρόνος μέγιστης δράσης 4-5 μέρες 1-3 h 2-4 h 1-2 h 1-2 h
χρόνος ημίσειας ζωής 40 h 14-17 h 7-11 h 8-14 h 5-11 h
Νεφρική κάθαρση (%) 0 80 33 27 50
Εργαστηριακή παρακολούθηση Ναι (INR) Όχι Όχι Όχι Όχι
Αλληλεπιδράσεις Πολλαπλές P-gp 3A4/P-gp 3A4/P-gp P-gp
Αντίδοτο Βιταμίνη Κ Όχι Όχι Όχι Όχι
Αναστροφή δράσης με αιμοκάθαρση Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι

OD: άπαξ ημερησίως, BID: δις ημερησίως, VCORC1: αναγωγάση βιταμίνης Κ.
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στο πεδίο της κολπικής μαρμαρυγής σε 21105 ασθε-
νείς με την ENGAGE AF-TIMI 48 και φάνηκε πως 
τόσο η δόση των 30mg όσο και η δόση των 60mg 
ημερησίως εμφάνισε την ίδια αποτελεσματικότητα με 
την βαρφαρίνη, συνοδεύτηκε δε με λιγότερες μείζονες 
αιμορραγικές επιπλοκές (2.75% vs 3.43%, p<0.001) 
και ελαττωμένη θνητότητα καρδιαγγειακής αιτιολογί-
ας12. Συμπερασματικά και με βάση μετα-αναλύσεις, τα 
NOACs στη συγκεκριμένη κλινική ένδειξη εμφανίζουν 
καλύτερο προφίλ αποτελεσματικότητας- ασφάλειας 
σε σύγκριση με τη βαρφαρίνη με σταθερό εύρημα 
τη σημαντική μείωση της ενδοκράνιας αιμορραγίας 
με όλα τα νέα σκευάσματα13. Κρίνοντας την αποτε-
λεσματικότητα είτε εμφανίζονται ισότιμα (dabigatran 
110mg bd, rivaroxaban, edoxaban) είτε ανώτερα 
(dabigatran 150mg bd, apixaban) σε σχέση με τη 
βαρφαρίνη. Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι η υπεροχή 
αφορούσε κυρίως στις περιπτώσεις που οι ασθενείς, 
στο σκέλος της βαρφαρίνης, εμφάνιζαν μέτρια ή κακή 
ρύθμιση INR (INR εντός θεραπευτικού στόχου για < 
65% του χρόνου παρακολούθησης). Επέδειξαν είτε 
παρόμοιο (dabigatran 150mg bd, rivaroxaban) είτε 
καλύτερο προφίλ ασφαλείας (dabigatran 110mg bd, 
apixaban, edoxaban) με ελάττωση των αιμορραγικών 
επιπλοκών συνολικά, με μόνη εξαίρεση την αιμορραγία 
του γαστρεντερικού. 

Προφύλαξη θρομβοεμβολικής νόσου (DVT/PE)  
μετεγχειρητικά (αρθροπλαστική ισχίου / γόνατος)

Σε πολυάριθμες πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες 
μελέτες φάσης ΙΙΙ εξετάσθηκαν και τα 4 NOACs σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένο 
ορθοπεδικό χειρουργείο αντικατάστασης γόνατος 
(ΤΚΑ) ή ισχίου (ΤΗΑ) αναφορικά με την αποτελεσμα-
τικότητα (πρωτογενής προφύλαξη θρομβοεμβολικής 
νόσου) και την ασφάλεια (μείζονες αιμορραγικές 
επιπλοκές) σε σύγκριση με τη χορήγηση χαμηλού 
μοριακού βάρους ηπαρίνης (ενοξαπαρίνη), που απο-
τελεί το κλασικό τρόπο φαρμακευτικής μετεγχειρητικής 
θρομβοπροφύλαξης. Το dabigatran μελετήθηκε με 
τις RE-MODEL και RE-MOBILIZE σε Ευρώπη και 
ΗΠΑ αντίστοιχα σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
ΤΚΑ και με τις RE-NOVATE I και RE-NOVATE II σε 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε THA. Το dabigatran 
σε δόση 150mg ή 220 mg καθημερινά έδειξε την ίδια 
αποτελεσματικότητα με την ενοξαπαρίνη με παρόμοιο 
προφίλ ασφάλειας στο σύνολο των μελετών με τη μόνη 
εξαίρεση στην RE-MOBILIZE όπου διαπιστώθηκε 
υπεροχή στο σκέλος της ενοξαπαρίνης αναφορικά με 
την αποτελεσματικότητα (25,3% συμβάντα VTE για 
την ενοξαπαρίνη συγκριτικά με 31,1% και 33.7% στο 

σκέλος του dabigatran 220 mg και 150mg αντίστοιχα) 
με πιθανότερη εξήγηση το πιο εντατικοποιημένο σχήμα 
χορήγησης ενοξαπαρίνης στη συγκεκριμένη μελέτη 
(30mg ανά 12ώρο και για 13 μέρες μετεγχειρητικά 
σε σχέση με 40mg άπαξ ημερησίως για 6-10 ημέρες 
μετεγχειρητικά στην RE-MODEL14. Οι μελέτες RE-
CORDS(1-4) συνέκριναν την χορήγηση rivaroxaban 
10mg ημερησίως σε σχέση με ενοξαπαρίνη και φάνηκε 
υπεροχή του rivaroxaban στην αποτροπή θρομβοεμ-
βολικής νόσου με το ίδιο αιμορραγικό προφίλ15. Στη 
μελέτη ADVANCE-2 εκτιμήθηκε η χορήγηση apixaban 
2.5mg δις ημερησίως σε σχέση με ενοξαπαρίνη 40mg 
για 10-14 ημέρες μετά TKA και φάνηκε να προσφέρει 
σημαντικό πλεονέκτημα στην πρόληψη VTE (15% vs 
24%, p<0.001) δίχως μεγαλύτερο αιμορραγικό κίνδυνο. 
Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα της ADVANCE-3 
για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε THA που έλαβαν 
θεραπεία για 35 ημέρες μετεγχειρητικά και με το σκέ-
λος του rivaroxaban να δείχνει σημαντική βελτίωση 
στην αποτελεσματικότητα (1.4% vs 3.9%, p<0.001) 
δίχως διαφορές στην ασφάλεια16. Το edoxaban σε 
διαβάθμιση δόσεων (5-60mg ημερησίως) μελετήθηκε 
από την Ιαπωνική ομάδα σε ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε TKA σε σύγκριση με placebo και έδειξε 
σημαντικό περιορισμό της DVT, με δοσοεξαρτώμενο 
προφίλ, δίχως αύξηση των αιμορραγικών επιπλοκών. 
Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα σε ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε THA σε σύγκριση με δελταπαρίνη17. 
Συμπερασματικά φαίνεται πως όλα τα NOACs εμφα-
νίζουν ασφαλές αιμορραγικό προφίλ σε σχέση με την 
καθιερωμένη χορήγηση LMWH στο μετεγχειρητικό 
ορθοπεδικό πεδίο ενώ το rivaroxaban στα 10 mg και 
το apixaban σε δόση 2.5 mg bd σχετίζονται και με 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Θεραπεία οξείας θρομβοεμβολικής νόσου  
(DVT/PE). Δευτερογενής προφύλαξη.

Σε μελέτες φάσης ΙΙΙ, με τελικά καταληκτικά ση-
μεία την αποτελεσματικότητα (υποτροπή VTE) και 
ασφάλεια (μείζονες αιμορραγίες ή/και σύνολο κλινικά 
σχετιζόμενων αιμορραγιών), εξετάσθηκαν τα NOACs 
τόσο για την άμεση και βραχυχρόνια περίοδο αντι-
μετώπισης οξείας DVT όσο και για την μακροχρόνια 
χορήγηση τους μετά το αρχικό στάδιο στα πλαίσια 
δευτεροπαθούς προφύλαξης. Πιο ειδικά το dabiga-
tran στις RECOVER I και II, σε δόση έναρξης 150mg 
bd, μετά από αρχική έφοδο με LMWH (>5 μέρες), 
έδειξε την ίδια αποτελεσματικότητα συγκριτικά με 
βαρφαρίνη μειώνοντας σημαντικά τις συνολικές αι-
μορραγικές εκδηλώσεις18. Στις μελέτες RE-MEDY και 
RE-SONATE το dabigatran συγκρίθηκε με βαρφαρίνη 
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και placebo αντίστοιχα για την παροχή δευτερογενούς 
θρομβοπροφύλαξης και έδειξε σημαντική υπεροχή 
έναντι του placebo και ισότιμα αποτελέσματα με τη 
βαρφαρίνη, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 
ενώ ταυτόχρονα συνοδεύτηκε με σημαντικό περιο-
ρισμό των αιμορραγικών επιπλοκών19. Η εκδήλωση 
εμφράγματος του μυοκαρδίου ήταν συχνότερη στο 
σκέλος του dabigatran στη μελέτη RE-MEDY, χωρίς 
ωστόσο επίδραση στην ολική και καρδιαγγειακής 
αιτιολογίας θνητότητα. Τα rivaroxaban και apixaban 
μελετήθηκαν στις Einstein-DVT/Einstein-PE20 και 
Amplify21 αντίστοιχα για την αντιμετώπιση οξείας VTE 
άμεσα δίχως περίοδο αλληλοκάλυψης με παρεντε-
ρική αγωγή (ηπαρίνη), σε σχήμα ενισχυμένο για την 
πρώτη περίοδο και εν συνεχεία μείωση της δόσης σε 
σύγκριση με βαρφαρίνη. Συγκεκριμένα το rivaroxaban 
χορηγήθηκε αρχικά για 3 εβδομάδες σε δόση 15mg bd 
και στη συνέχεια 20mg ημερησίως και το abixaban για 
7 ημέρες σε δόση 10mg bd και ακολούθως 5mg bd. Η 
αποτελεσματικότητα ήταν ισότιμη της βαρφαρίνης και 
για τα δύο σκευάσματα με παράλληλα όμως σημαντικό 
περιορισμό των μειζόνων αιμορραγιών στο σκέλος 
των NOACs. Η αποτελεσματικότητα στην δευτερογενή 
προφύλαξη ήταν σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση 
με placebo δίχως αυξημένη εκδήλωση αιμορραγικών 
επιπλοκών τόσο για το rivaroxaban (20mg) όσο και 
για το apixaban (5 ή 2.5 mg bd), όπως ελέγχθηκαν 
στις μελέτες Einstein-Extention και Amplify-Extention 
αντίστοιχα. Στην μελέτη Hokusai-VTE το edoxaban σε 
δόση 60-30mg ημερησίως συγκρίθηκε με βαρφαρίνη 
για διάστημα από 3-12 μήνες, μετά την καταρχήν χο-
ρήγηση επί 5ημέρου παρεντερικής αντιθρομβωτικής 
θεραπείας και επέδειξε ισότιμη αποτελεσματικότητα 
με καλύτερο αιμορραγικό προφίλ22. Συνολικά όλα 
τα NOACs δείχνουν εξίσου αποτελεσματικά με τη 
συμβατική θεραπεία για την αντιμετώπιση οξείας 
VTE, με σημαντικό περιορισμό των αιμορραγικών 
επιπλοκών και προσφέρουν σαφώς καλύτερη δευ-
τερογενή θρομβοπροφύλαξη σε σχέση με τη λήψη 
placebo δίχως μεγαλύτερο αιμορραγικό κίνδυνο23.

Άλλα κλινικά πεδία έρευνας
Διάφορες μελέτες έχουν σχεδιαστεί προκειμένου 

να διερευνηθεί η θέση των NOACs και σε άλλα κλινικά 
πεδία όπως οξέα στεφανιαία σύνδρομα, βαλβιδική 
κολπική μαρμαρυγή, προσθετικές μηχανικές βαλβίδες 
κ.α. με άλλοτε ενθαρρυντικά και άλλοτε αντικρουόμενα 
αποτελέσματα.1,26

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Στη μελέτη ATLAS ACS 2-TIMI 51 χαμηλή δόση 

rivaroxaban (2.5 ή 5 mg bd) προστέθηκε στην κλα-
σική αγωγή και συγκρίθηκε με placebo μειώνοντας 
σημαντικά τα ΑΕΕ και την καρδιαγγειακή θνητότητα 
(p=0.008), με παράλληλη όμως αύξηση των μειζόνων 
αιμορραγιών (p<0.001) αλλά όχι των θανατηφό-
ρων αιμορραγιών24. Σε δόση 2.5mg bd το προφίλ 
ασφαλείας ήταν βελτιωμένο. Αντίστοιχη μελέτη με το 
apixaban (APPRAISE-2) τερματίστηκε πρόωρα λόγω 
των σοβαρών αιμορραγικών επιπλοκών.

Βαλβιδική νόσος

Σε μετα-ανάλυση της μελέτης ARISTOTLE (apixa-
ban, 5mg bd), οι υποομάδες των ασθενών με μη σο-
βαρή στένωση και ανεπάρκεια μιτροειδούς, αορτικής 
ή τριγλώχινας βαλβίδας επέδειξαν αποτελέσματα 
εξίσου ικανοποιητικά με το σύνολο των ασθενών, 
δηλαδή σημαντική μείωση στην εκδήλωση ΑΕΕ, 
μειζόνων αιμορραγιών και ολικής θνητότητας11. Δε-
δομένης της χειρότερης πρόγνωσης αναφορικά με τη 
θρομβοεμβολική νόσο αυτής της κατηγορίας ασθενών 
είναι πολύ πιθανή η έγκριση για χορήγηση apixaban 
στην ευαίσθητη αυτή ομάδα σύντομα. Εξαιρέθηκαν 
ασθενείς με μηχανικές βαλβίδες ή σοβαρού βαθμού 
βαλβιδοπάθεια.

Προσθετικές μηχανικές βαλβίδες

Η χορήγηση dabigatran (σε υψηλότερες για τις 
άλλες ενδείξεις δόσεις, 220 ή 330 mg bd) σε ασθενείς 
με προσθετικές βαλβίδες εκτιμήθηκε στη μελέτη RE-
ALIGN με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθώς 
συνοδεύτηκε με αύξηση των θρομβωτικών και αιμορ-
ραγικών επεισοδίων και για το λόγο αυτό τερματίστηκε 
πρόωρα. Επί της παρούσης τα NOACs αντενδείκνυ-
νται για τους ασθενείς με μηχανικές βαλβίδες.

Θρομβοπενία από ηπαρίνη-HIT

Αν και φάνηκε πως τόσο το dabigatran όσο και 
το rivaroxaban δεν έχουν επίδραση στον παράγοντα 
PF4 ή τα αντισώματα έναντι του συμπλέγματος PF4/
ηπαρίνης και αιμοπεταλίων και άρα θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν στην θεραπευτική προσέγγιση 
ασθενών με εκδηλώσεις HIT, εντούτοις δεν υπάρχουν 
μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες και ως στιγμής οι 
NOACs δεν ενδείκνυνται στην αντιμετώπιση του 
συνδρόμου HIT.

Θρομβοεμβολική νόσος σχετιζόμενη  
με κακοήθεια

Μικρός μόνο αριθμός ασθενών με ενεργό κα-
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κοήθεια συμπεριλήφθηκε στις μελέτες των NOACs 
για την θεραπεία και δευτερογενή πρόληψη VTE. 
Δεδομένου ότι αφενός στις μελέτες αυτές η σύγκρι-
ση αφορούσε στη βαρφαρίνη, δίχως διαφορές στην 
αποτελεσματικότητα-ασφάλεια και αφετέρου ότι εί-
ναι γνωστή η σαφής υπεροχής των LMWH στην 
αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με καρκίνο VTE σε 
σχέση με τη βαρφαρίνη25, η χρήση των NOACs στη 
συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών χρήζει περαιτέρω 
μελετών. Επιπλέον οι γαστρεντερικές διαταραχές 
που συνοδεύουν την χΜΘ καθώς και η ενδεχόμενη 
θρομβοπενία περιπλέκει τη χρήση των NOACs στους 
ασθενείς με καρκίνο.

Οξύ εγκεφαλικό που απαιτεί θρομβόλυση, μαζική  
πνευμονική εμβολή, επιπεπλεγμένη και εκτεταμένη  
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, αντιφωσφολιπιδικό  
σύνδρομο, σύνθετες θρομβοφιλικές καταστάσεις  
υψηλού κινδύνου

Δεδομένης της εξαιρετικά μικρής εκπροσώπησης 
των άνωθι καταστάσεων στις μελέτες των NOACs και 
της μεγάλης κλινικής βαρύτητας, η χρήση συμβατικών 
αντιπηκτικών επιλογών πρέπει να προτιμάται έναντι 
των νέων αντιπηκτικών.

Συχνά κλινικά ζητήματα
Παρενέργειες (εκτός αιμορραγίας)

Τα NOACs συνδέονται, όχι συχνά, με ναυτία, εμετό, 
διάρροιες και ζάλη. Η χορήγηση dabigatran ειδικότερα 
σχετίζεται ισχυρότερα με δυσπεπτικά ενοχλήματα 
(11%) γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
όταν πρόκειται να συνταγογραφηθεί σε ασθενείς με 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Νεφρική νόσος

Λόγω της νεφρικής απέκκρισης των NOACs (27%-
80%), η χορήγηση τους σε ασθενείς με επηρεασμένη 
νεφρική λειτουργία θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, 
ακολουθώντας τις σχετικές ανά σκεύασμα οδηγίες 
αναφορικά με την τροποποίηση της δόσης ή και την 
αποφυγή τους (πχ για κάθαρση κρεατινίνης <30mL/
min dabigatran, rivaroxaban ή <15mL/min apixaban)

Συγχορήγηση αντιαιμοπεταλιακών

Σημαντική μερίδα των ασθενών με κολπική μαρμα-
ρυγή έχουν ιστορικό στεφανιαίας νόσου για την οποία 
λαμβάνουν ταυτόχρονα αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. 

Στις μελέτες RE-LY και ROCKET 20 % και 35% του 
συνόλου των συμμετεχόντων αντίστοιχα λάμβανε 
παράλληλα ασπιρίνη. Δεν βρέθηκε επίδραση στην 
αποτελεσματικότητα ενώ παράλληλα η προσθήκη της 
ασπιρίνης στο dabigatran δεν αύξησε τον αιμορραγικό 
κίνδυνο σε σχέση με την προσθήκη της στη βαρφα-
ρίνη. Η συγχορήγηση του rivaroxaban (2.5 mg bd) με 
ασπιρίνη ή ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη ή ασπιρίνη και 
τικλοπιδίνη προτείνεται για την αντιμετώπιση οξέων 
στεφανιαίων συνδρόμων. 

Πρακτικά ζητήματα
Παρακολούθηση – monitoring

Παρά το γεγονός ότι χάριν στις φαρμακολογικές 
τους ιδιότητες τα NOACs επιτυγχάνουν προβλέψιμο, 
δοσοεξαρτώμενο και σταθερό αντιπηκτικό αποτέ-
λεσμα και κατά συνέπεια δεν χρήζουν εργαστηρι-
ακής παρακολούθησης, σε περιπτώσεις ανάγκης 
(πχ προεγχειρητικά, αντιμετώπιση υπερδοσολογίας, 
διερεύνηση αιτιολογίας μείζονος αιμορραγίας) τα 
συμβατικά screening tests δεν μπορούν να αποτυ-
πώσουν την δράση του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, ο 
χρόνος θρομβίνης (αρνητική προγνωστική αξία) και ο 
χρόνος εκαρίνης δείχνουν καλύτερη ειδικότητα για το 
dabigatran σε σχέση με την παράταση του aPTT, ενώ 
για τους αναστολείς του Xa (rivaroxaban-apixaban) 
η μέτρηση των anti-Xa επιπέδων με χρωμογονική 
τεχνική είναι η πλέον ειδική και ευαίσθητη μέθοδος 
σε σχέση με την παράταση του PT, η οποία ως επί τι 
πλείστον εξαρτάται από το είδος του αντιδραστηρίου 
(θρομβοπλαστίνη) που χρησιμοποιείται. Παράλληλα 
πολλές άλλες εργαστηριακές πηξιολογικές δοκιμασίες 
μπορεί, για τεχνικούς λόγους, να βρεθούν επηρεα-
σμένες και η ερμηνεία τους κατά συνέπεια πρέπει 
να γίνεται με προσοχή όταν οι ασθενείς λαμβάνουν 
NOACs 1,26.

Περιεγχειρητική διαχείρηση- Γεφύρωση (switching) 
θεραπείας

Η περιεγχειρητική διαχείριση υπό NOACs εξαρ-
τάται από το επείγον της επέμβασης και τον αιμορ-
ραγικό κίνδυνο, που συνδέεται με την επέμβαση, 
σταθμισμένο με βάση το προθρομβωτικό προφίλ 
του ασθενούς. χάριν του μικρού χρόνου ημίσειας 
ζωής και του γρήγορου τρόπου δράσης, τα NOACs, 
σε προγραμματισμένα χειρουργεία, μπορούν να 
διακοπούν 1-2 ημέρες συνήθως πριν την επέμβαση 
και η επανέναρξη να γίνει σε λίγες ώρες (4-6) μετά 
το πέρας του χειρουργείου, εφόσον έχει επιτευχθεί 
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επαρκής αιμόσταση. Η γεφύρωση της θεραπείας με 
παρεντερική αντιπηκτική αγωγή δεν είναι απαραίτητη 
εκτός των περιπτώσεων που μετεγχειρητικά δεν είναι 
η δυνατή η από του στόματος χορήγηση θεραπείας. 
Σε περιπτώσεις ασθενών με επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία η περιεγχειρητική διαχείριση χρήζει εξατο-
μίκευσης. Σε επείγουσες επεμβάσεις, επί τη βάσει του 
αιμορραγικού κινδύνου, μπορεί, εάν δεν είναι δυνατή 
η καθυστέρηση του χειρουργείου, να επιχειρηθεί ανα-
στροφή της δράσης του φαρμάκου με μη ειδικά μέσα, 
παρακολουθώντας ειδικές εργαστηριακές δοκιμασίες 
αποτίμησης της συγκέντρωσης του, εφόσον είναι 
διαθέσιμες. Στην μελέτη RE-LY, η διενέργεια 4591 
χειρουργικών επεμβάσεων -προγραμματισμένων και 
επειγουσών- δεν σχετίσθηκε με αυξημένο αιμορραγικό 
κίνδυνο για τους ασθενείς που λάμβαναν dabigatran 
συγκριτικά με τη βαρφαρίνη1,26.

Αντιμετώπιση αιμορραγίας - υπερδοσολογίας

Δεν υπάρχουν ειδικά αντίδοτα για την αναστροφή 
της δράσης των NOACs μέχρι σήμερα. Σε κλινική εξέ-
λιξη βρίσκεται παραγωγή μονοκλωνικού αντισώματος 
έναντι του dabigatran καθώς και ανασυνδιασμένη-
τροποποιημένη μορφή Xa για την εξουδετέρωση 
της δράσης των αναστολέων του παράγοντα Xa. Σε 
περιπτώσεις μειζόνων αιμορραγιών, πέρα από τα 
βασικά μέτρα επίτευξης αιμόστασης (μηχανική πίε-
ση, χειρουργική αιμόσταση, χορήγηση κατάλληλων 
παραγώγων αίματος και υγρών) και της αναστολής 
λήψης του φαρμάκου, έχουν δοκιμασθεί η χορήγηση 
ενεργοποιημένου παράγοντα VIIa (rVIIa) και συμπυ-
κνωμένου προθρομβινικού συμπλέγματος (PCCs). 
Τα σκευάσματα αυτά έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα στην αναστροφή της δράσης των rivaroxaban-
apixaban αλλά όχι και του dabigatran, για το οποίο, 
λόγω της χαμηλής σύνδεσης του στις πρωτεΐνες του 
πλάσματος, έχει δοκιμασθεί η διενέργεια αιμοκάθαρ-
σης εντός 4-6 ωρών, με μέτρια αποτελέσματα καθώς 
και η πλύση στομάχου με άνθρακα, εφόσον η λήψη 
είναι πολύ πρόσφατη. Η χορήγηση ενεργοποιημένου 
προθρομβινικού συμπλέγματος (FEIBA) έχει προταθεί 
σε απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες1,26.

Άλλα NOACs - Εξελίξεις
Η φαρμακευτική αρένα στο πεδίο των αντιπηκτικών 

είναι εξαιρετικά ενεργή και δυναμική. Νέοι αναστολείς 
βρίσκονται υπό σχεδιασμό και μελέτη στοχεύοντας 
πρωτεάσες σερίνης άλλες από τους παράγοντες ΙΙ 
και Xa. Ειδικότερα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον η κλινική μελέτη ανταγωνιστών του παράγοντα 

XII καθώς και των παραγόντων Ιχ και χΙ. Παράλ-
ληλα επιχειρείται, μέσω της βαθύτερης κατανόησης 
των μηχανισμών που διέπουν την αιμόσταση, να 
διαχωριστεί η παθογένεια της θρόμβωσης από τις 
φυσιολογικές οδούς, μέσω των οποίων επιτυγχάνε-
ται η αιμόσταση. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να 
προστεθούν στη φαρμακευτική φαρέτρα ουσίες που 
προκαλούν αντιπηκτικό αποτέλεσμα απαλλαγμένο από 
τον αιμορραγικό κίνδυνο. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
στοχεύονται μικροσωματίδια (MPs) πλούσια σε ιστικό 
παράγοντα, ουδετεροφιλικά εξωκυττάρια νουκλεϊκά 
οξέα-ιστόνες (NETs) και ανόργανα πολυφωσφατίδια 
(PolyP), που ελευθερώνονται κατά τον κυτταρικό 
θάνατο και την φλεγμονή 27. Σε κάθε περίπτωση είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι τόσο οι νέες αντιπηκτικές επιλογές 
όσο και οι ενδείξεις χορήγησης τους θα αυξηθούν 
στο άμεσο μέλλον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι επιλογές για την χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής 

από το στόμα είναι πλέον πολλαπλές. Στους κατάλ-
ληλους ασθενείς τα νέα αντιπηκτικά προσφέρουν 
ασφαλή, αποτελεσματική και προβλέψιμη δράση 
ξεπερνώντας σε ορισμένες κατηγορίες ασθενών την 
απόδοση της βαρφαρίνης. Παράλληλα, η μη αναγκαία 
παρακολούθηση και εξατομίκευση της δοσολογίας 
κάνουν τα NOACs ιδιαίτερα προσφιλή τόσο στους 
θεράποντες όσο και στους ασθενείς. Από την άλλη 
η έλλειψη μακράς κλινικής εμπειρίας, σε συνδυασμό 
με την απουσία για την ώρα ειδικών αντιδότων και 
εργαστηριακών δοκιμασιών ευρείας χρήσης, προ-
σφέρει επιχειρήματα στους ̈ NOACs-σκεπτικιστές¨. Σε 
περιπτώσεις δε μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής, 
η συμμόρφωση των ασθενών καθώς και το κόστος 
της θεραπείας είναι επίσης παράγοντες που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη. Φαίνεται πως η ανάγκη μη 
τακτικής εργαστηριακής παρακολούθησης υποδαυλίζει 
την έλλειψη συμμόρφωσης ενώ το καταρχήν υψηλό (σε 
σχέση με τη βαρφαρίνη) κόστος ισοσκελίζεται σε βάθος 
χρόνου μέσω της μείωσης εξόδων, που συνδέονται 
με την ανάγκη παρακολούθησης και νοσηλείας. Σε 
κάθε περίπτωση ο θεράπων ιατρός οφείλει παρακο-
λουθώντας την πυρετώδη βιβλιογραφία να επιλέγει 
το κατάλληλο αντιπηκτικό για τον κατάλληλο ασθενή 
εκμεταλλευόμενος τις συναρπαστικές εξελίξεις που 
συντελούνται στο πεδίο της αντιπηκτικής αγωγής.
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25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Εξελίξεις στην αντιθρομβωτική αγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση των νεότερων per os αντιπηκτικών (Novel 

Oral Anti-Coagulants, NOACs: dabigatran/rivaroxaban/
apixaban) στην καθημερινή κλινική πράξη έφερε στο 
προσκήνιο προβλήματα που δεν είχαν αναδειχθεί 
στις μελέτες «ιδανικών ασθενών» στις οποίες αυτά 
αξιολογήθηκαν, τα ευνοϊκά αποτελέσματα των οποίων 
επέτρεψαν σε μεγάλους οργανισμούς -FDA στις ΗΠΑ, 
ΕΜΕΑ στην ΕΕ- να αδειοδοτήσουν τη χορήγησή τους. 
Τα προβλήματα αυτά ταξινομήθηκαν σε 8 κατηγορίες, 
που θα αναλυθούν στη συνέχεια1.

Χορήγηση NOACs σε ειδικές κλινικές 
καταστάσεις

Παρά τις εγκεκριμένες ενδείξεις χορήγησης των 
NOACs σε ΗΠΑ, Καναδά και ΕΕ, το τοπίο παραμένει 
θολό σε «ειδικές» κλινικές καταστάσεις. Έτσι, αν σε 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική 
ισχίου (total hip replacement, THR) ή γόνατος (total 
knee replacement, TKR) συνυπάρχει μη βαλβιδική 
κολπική μαρμαρυγή (non valvular atrial fibrillation, 
NVAF) ή πρόσφατη εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 
(deep vein thrombosis, DVT) ή πνευμονική εμβολή 
(pulmonary embolism, PE), δεν υφίσταται σαφής 
οδηγία για το (μετεγχειρητικό) δοσολογικό σχήμα τους. 
Στους ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) 
δεν έχει μελετηθεί η συγχορήγηση rivaroxaban με 
prasugrel±aspirin ή ticagrelor±aspirin, ούτε υπάρχουν 
κατευθυντήριες οδηγίες για τους ασθενείς με ΟΣΣ 
υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, οι οποίοι έχουν 
ένδειξη να λαμβάνουν και αντιπηκτική αγωγή (π.χ. 

συνυπάρχουσα NVAF). Η προσθήκη NOAC στη διπλή 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή έδειξε σε μετα-ανάλυση του 
Κomócsi να αυξάνει 3 φορές τον κίνδυνο μείζονος 
αιμορραγίας, 2 φορές τον κίνδυνο οποιασδήποτε 
αιμορραγίας και να μειώνει ελάχιστα τον κίνδυνο νέου 
ισχαιμικού επεισοδίου ή καρδιαγγειακού θανάτου. 
Μετα-ανάλυση του Oldgren έδειξε ότι η συγχορήγηση 
NOAC με μονή ή διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 
μειώνει 30% και 14% αντίστοιχα τον κίνδυνο νέου 
ισχαιμικού επεισοδίου ή καρδιαγγειακού θανάτου, 
αυξάνοντας 80% και 134% αντίστοιχα τον κίνδυνο 
κλινικά σημαντικής αιμορραγίας2-4.

Από τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι η χρήση rivaroxa-
ban/apixaban πιθανώς δεν προλαμβάνει τη θρόμβωση 
των κεντρικών φλεβικών καθετήρων, ενώ δυνητικά 
πλεονεκτεί στην πρόληψη ή αντιμετώπιση αρτηριακής 
θρόμβωσης, στην οποία συμβάλλει πρωτίστως η αιμο-
πεταλιακή συγκόλληση και η απελευθέρωση του FV. 
Ο τελευταίος ενεργοποιείται και συμβάλλει με τον FX 
στη σύνθεση του συμπλέγματος προθρομβινάσης, το 
οποίο αναστέλλεται μόνο από τους FXa-αναστολείς5.

Σε ασθενείς με μηχανικές καρδιακές βαλβίδες τα 
NOACs δεν έχουν ένδειξη χορήγησης. Το dabigatran 
αξιολογήθηκε στη μελέτη φάσης ΙΙ REALIGN σε 
ασθενείς με μεταλλική βαλβίδα, αλλά η μελέτη διεκό-
πη πρώιμα λόγω αυξημένων θρομβοεμβολικών και 
αιμορραγικών επεισοδίων στο σκέλος του φαρμάκου. 
Ο βραχύς χρόνος ημισείας ζωής των NOACs καθι-
στά επικίνδυνη την παράλειψη δόσεων, αυξάνοντας 
δραματικά τον κίνδυνο θρόμβωσης της βαλβίδας4,6.

Σε ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS) 
τα NOACs επίσης δεν έχουν λάβει ένδειξη. Τα ευνοϊκά 
αποτελέσματα των μελετών τους στη φλεβική θρομ-
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Εικόνα 1α. Σύγκριση αποτελεσματικότητας NOACs και βαρφαρίνης σε άτομα >75 ετών με NVAF11.

βοεμβολική νόσο (venous thromboembolism, VTE) 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν στους APS-ασθενείς, 
διότι αυτοί: 1) μπορεί να απαιτούν υψηλότερο επίπεδο 
αντιπηκτικής δράσης σε σχέση με τη VTE, 2) ενδε-
χομένως λαμβάνουν και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή,  
3) παρουσιάζουν παράταση των χρόνων πήξης λόγω 
της παρουσίας αντιπηκτικού λύκου (lupus anticoagu-
lant, LA), γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση 
κοινών εργαστηριακών εξετάσεων όταν λαμβάνονται 
NOACs, 4) συχνά παρουσιάζουν θρομβοπενία ή/και 
νεφρική-ηπατική δυσλειτουργία ή χρήζουν επεμβατι-
κών πράξεων. Για τους λόγους αυτούς, ήδη εξελίσ-
σεται μια μελέτη (RAPS) που συγκρίνει τη χορήγηση 
κουμαρινικών αντιπηκτικών (ή αντιβιταμινών Κ, ΑΒΚ) 
με το rivaroxaban σε ασθενείς με APS7.

Στους ασθενείς με κακοήθεια και ένδειξη θρομ-
βοπροφύλαξης η χρήση ηπαρινών μικρού μορια-
κού βάρους (low molecular weight heparin, LMWH) 
παραμένει η ενδεδειγμένη αντιπηκτική αγωγή πλε-
ονεκτώντας των ΑΒΚ. Ο κίνδυνος θρομβοπενίας εξ 
ηπαρίνης (heparin induced thrombocytopenia, HIT), η 
οστεοπόρωση, η νεφρική κάθαρση, το υψηλό κόστος 
και η προτίμηση των ασθενών για per os αντιπηκτικά 
αποτελούν τα «προβλήματα» των LMWH. Για τους 
λόγους αυτούς, τα NOACs θα μπορούσαν να έχουν 
θέση στους ασθενείς με κακοήθεια. Στις μελέτες 
“MAGELLAN”, “ADOPT”, “RECOVER”, “EINSTEIN” 

και “AMPLIFY” συμπεριλαμβανόταν μικρό ποσοστό 
ασθενών με κακοήθεια. Στις μελέτες αυτές η ασφάλεια 
και η αποτελεσματικότητα των NOACs συγκρίθηκε 
σε επίπεδο θρομβοπροφύλαξης με τις LMWH και σε 
επίπεδο θεραπείας VTE με τις ΑΒΚ (που είναι υποδε-
έστερες των LMWH στους καρκινοπαθείς). Επομένως 
δεν είναι ξεκάθαρο αν τα NOACs πλεονεκτούν στο 
πεδίο αυτό, θα μπορούσαν όμως να είναι μια λογική 
επιλογή, διότι μπορούν να διακοπούν σε περίπτωση 
επεμβατικής πράξης ή θρομβοπενίας ή αιμορραγίας 
και παρουσιάζουν λιγότερες φαρμακευτικές αλληλε-
πιδράσεις σε ασθενείς υπό χημειοθεραπεία (χΜΘ). 
Η per os χορήγησή τους όμως είναι προβληματική σε 
ασθενείς με γαστρεντερικές διαταραχές, δε διαθέτουν 
αντίδοτο, ενώ πιθανή νεφρική/ηπατική δυσλειτουργία 
των καρκινοπαθών δυσχεραίνει την κάθαρσή τους6,8,9.

Η ηλικία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 
για αρτηριακή (ATE) ή/και φλεβική (VTE) θρομβοεμ-
βολική νόσο. Στους ηλικιωμένους ασθενείς υφίσταται 
ο κίνδυνος παράλειψης δόσεων λόγω άνοιας, ενώ οι 
ασθενείς αυτοί συχνά δε δύνανται να προμηθεύονται 
ακριβά φάρμακα (ετήσιο κόστος NOACs: ~3000 $). 
Ο κίνδυνος αιμορραγίας από τη χρήση αντιπηκτικών 
αυξάνει 40 φορές περίπου ανά 10ετία ζωής. Οι ηλικι-
ωμένοι παράλληλα παρουσιάζουν πιο συχνά νεφρική 
βλάβη, που μειώνει την κάθαρση των NOACs. Το 
67% των ασθενών που παρουσίασαν οποιαδήποτε 
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Εικόνα 1β. Σύγκριση κινδύνου μείζονος αιμορραγίας μεταξύ NOACs και βαρφαρίνης σε άτομα >75 ετών με NVAF11.

Εικόνα 1γ. Σύγκριση κινδύνου ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας μεταξύ NOACs και βαρφαρίνης σε άτομα >75 ετών με NVAF11.

αιμορραγία υπό dabigatran ήταν ηλικίας >80 ετών. Σε 
υποανάλυση της μελέτης RELY, η επίπτωση ισχαιμικού 
ΑΕΕ και οιασδήποτε αιμορραγίας ήταν μεγαλύτερη 
στις ηλικίες >75 ετών. Η αποτελεσματικότητα του 

dabigatran συγκριτικά με τη βαρφαρίνη διατηρούνταν 
στις ηλικίες αυτές, εντούτοις η πιθανότητα μείζονος 
αιμορραγίας αύξανε πιο απότομα με την ηλικία στο 
σκέλος του dabigatran, ανεξάρτητα από τη νεφρική 
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λειτουργία. Το dabigatran παρουσίαζε μικρότερο 
κίνδυνο ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας από τη βαρ-
φαρίνη. Σε υποανάλυση των μελετών ROCKET και 
ARISTOTLE, η επίπτωση ισχαιμικού ΑΕΕ και οιασ-
δήποτε αιμορραγίας ήταν μεγαλύτερη στις ηλικίες 
>75 ετών. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια 
των rivaroxaban/apixaban ήταν ισοδύναμη της βαρ-
φαρίνης και στους ηλικιωμένους, ενώ η επίπτωση 
ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας ήταν μικρότερη στο 
σκέλος των rivaroxaban/apixaban. Τα αποτελέσματα 
αυτά φαίνονται συγκριτικά στις παρακάτω εικόνες 
1α, 1β και 1γ. Πάντως, ο κίνδυνος αιμορραγίας από 
τη βαρφαρίνη ήταν μεγαλύτερος στις ηλικίες που 
πιθανώς εξαιρέθηκαν από τις παραπάνω μελέτες 
και σε ασθενείς με κινητική/νοητική αδυναμία, που 
υποεκπροσωπούνται σ’αυτές5,10-13.

Στη VTE λιγότερα δεδομένα είναι γνωστά για την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των NOACs 
στις ηλικίες >75 ετών, δεδομένου ότι η αναλογία 
τέτοιων ασθενών στις μελέτες RECOVER/REMEDY, 
ΕINSTEIN/EINSTEIN-extended και AMPLIFY/
AMPLIFY-extended ήταν μικρότερη από αυτή των 
μελετών στην NVAF. Πάντως η χρήση rivaroxaban 
στις ηλικίες αυτές ήταν ασφαλέστερη σε σχέση με 
τη βαρφαρίνη, ενώ το apixaban συγκρινόμενο με το 
placebo είχε το ασφαλέστερο profile4,11.

υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα αναφορικά με τη 

χρήση των NOACs σε κύηση-λοχεία και θηλασμό. 
Στις παραπάνω κατηγορίες γυναικών, καθώς και 
στα παιδιά τα NOACs δεν έχουν θέση. Τα επίπεδα 
νεφρικής/ηπατικής λειτουργίας και παραγόντων πήξης 
στα παιδιά ποικίλλουν σημαντικά, υποδηλώνοντας 
δοσολογική «ετερογένεια». Μελέτες ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας των NOACs σε εφήβους και 
παιδιά <12 ετών εξελίσσονται εκτός ΗΠΑ6,14.

Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική βλάβη τα NOACs 
αντενδείκνυνται, διότι παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό 
ηπατικού μεταβολισμού. Σε μέτρια ηπατική δυσλειτουρ-
γία τα πλασματικά επίπεδα του rivaroxaban αυξάνουν 
2,3 φορές. Σε ασθενείς με ακραίο σωματικό βάρος 
(<50kg και >120kg), τα επίπεδα των NOACs στο 
πλάσμα τροποποιούνται κατά 20-30%, ενώ αύξηση 
των επιπέδων τους παρατηρείται σε ασθενείς με 
νεφρική βλάβη, οπότε επιβάλλεται δοσολογική τρο-
ποποίηση και παρακολούθηση της αντιπηκτικής τους 
δράσης. Οι ασθενείς με νεφρική βλάβη παρουσιάζουν 
αιμορραγική διάθεση, που αυξάνει περαιτέρω με τη 
χρήση NOACs. Από τα κυκλοφορούντα NOACs, το 
apixaban παρουσιάζει τη μικρότερη νεφρική κάθαρση 
(25%), επομένως θεωρείται το ασφαλέστερο στους 
νεφροπαθείς. Σε κάθαρση κρεατινίνης (CrCl) 15-
50ml/min, τα επίπεδα του rivaroxaban στο πλάσμα 
αυξάνουν κατά 50-60%, του apixaban 30-45% και 
του dabigatran 2,7-6 φορές. Πάντως, τα NOACs στην 

Εικόνα 2 α: Αποτελεσματικότητα των NOACs συγκριτικά με τη βαρφαρίνη στην NVAF, ανάλογα με την CrCl. Εικόνα 2β: Ασφάλεια 
αναφορικά με μείζονες αιμορραγίες των NOACs συγκριτικά με τη βαρφαρίνη στην NVAF, ανάλογα με την CrCl15
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NVAF είναι αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα της 
βαρφαρίνης, ανεξάρτητα από την νεφρική λειτουργία 
(εικόνες 2α και 2β). Το rivaroxaban χορηγούμενο σε 
νεφροπαθείς με NVAF παρουσίαζε παρόμοιο συνο-
λικό κίνδυνο αιμορραγίας σε σχέση με τη βαρφαρίνη, 
αλλά μικρότερο κίνδυνο θανατηφόρου αιμορραγίας 
ή αιμορραγίας σε ζωτικής σημασίας όργανο12,13,15.

φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις NOACs
Όλα τα κυκλοφορούντα NOACs αποτελούν υπο-

στρώματα της p-gp, ενώ οι αναστολείς του Fχa με-
ταβολίζονται στο κυτόχρωμα CYP3A4. Οι αναστολείς 
της p-gp αυξάνουν τα επίπεδα των NOACS στο 
πλάσμα (κλαριθρομυκίνη: 20% αύξηση των επι-
πέδων dabigatran και 50% αύξηση των επιπέδων 
rivaroxaban, κετοκοναζόλη: αύξηση των επιπέδων 
rivaroxaban και apixaban κατά 2-2,5 φορές και αύξηση 
των επιπέδων dabigatran κατά 1,5 φορά, αμιοδαρό-
νη, βεραπαμίλη και κινιδίνη: αύξηση των επιπέδων 
dabigatran κατά 50-60%). Oι επαγωγείς της p-gp 
μειώνουν τα πλασματικά επίπεδα των NOACs (ριφα-
μπικίνη: 67% μείωση των επιπέδων dabigatran και 
50% μείωση των επιπέδων rivaroxaban/apixaban). 
Αναστολείς του CYP3A4 αυξάνουν τα πλασματικά 
επίπεδα των rivaroxaban/apixaban (κετοκοναζό-
λη: αύξηση 2-2,5 φορές, κλαριθρομυκίνη: αύξηση 
κατά 50%, ριτοναβίρη: αύξηση 2,5 φορές), ενώ οι 
επαγωγείς του CYP3A4 τα μειώνουν (ριφαμπικίνη: 
μείωση κατά 50%)10,13,16.

Κίνδυνος αιμορραγίας από τα NOACs
Συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια των NOACs είναι 

η αιμορραγία. Η θνητότητα μιας μείζονος αιμορραγίας 
αγγίζει το 13,5% και της ενδοεγκεφαλικής το 66%. Στην 
παρακάτω εικόνα 3 φαίνεται συγκριτικά η επίπτωση 
μείζονος αιμορραγίας με τα NOACs σε σχέση με τη 
standard αντιπηκτική αγωγή ή το placebo (ανάλογα 
με τη μελέτη ή την ένδειξη χορήγησης). Συνολικά 
η επίπτωση αιμορραγίας με τα NOACs είναι ίση ή 
μικρότερη από αυτήν των ΑΒΚ. Στη μελέτη RELY, 
η συγχορηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και 
το υψηλό (≥3) CHADS-score αύξανε την επίπτωση 
μείζονος και ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, ενώ στη 
μελέτη ROCKET η ηλικία, το άρρεν φύλο, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, ο δείκτης μάζας σώματος και η 
νεφρική δυσλειτουργία ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες 
μείζονος αιμορραγίας. Στη μελέτη ARISTOTLE αυξη-
μένη επίπτωση μείζονος αιμορραγίας παρατηρήθηκε 
σε ασθενείς με υψηλό CHADS και HAS-BLED score 
(≥3). Σε μετα-ανάλυση σύγκρισης ασφάλειας και απο-

τελεσματικότητας των NOACs στη VTE, το Apixaban 
παρουσίαζε τη μικρότερη επίπτωση μείζονος, ενδοε-
γκεφαλικής και γαστρεντερικής αιμορραγίας σε σχέση 
με τα dabigatran/rivaroxaban, ενώ το rivaroxaban 
παρουσίαζε μικρότερο κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας 
σε σχέση με τις ΑΒΚ17,18.

Σε όλες τις μελέτες φάσης ΙΙΙ, τα dabigatran και 
rivaroxaban (όχι όμως το apixaban) προκαλούσαν 
αυξημένες γαστρεντερικές αιμορραγίες σε σχέση 
με τις ΑΒΚ, ιδιαίτερα όταν συγχορηγούνται μη στε-
ρινοειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ), λόγω υψηλών 
συγκεντρώσεών τους στο γαστρεντερικό. Αντίθετα, η 
χρήση NOACs μείωνε τον κίνδυνο ενδοεγκεφαλικής 
αιμορραγίας συγκριτικά με τις ΑΒΚ, διότι οι τελευταίες 
αναστέλλουν τον παράγοντα VII και επομένως το 
σύμπλεγμα ιστικού παράγοντα (tissue factor, TF)-
παράγοντα VII που ανιχνεύεται σε υψηλές συγκε-
ντρώσεις στις εστίες εγκεφαλικής αιμορραγίας3,12,17,18.

Παρακολούθηση NOACs: πότε και πώς;
Παρακολούθηση (monitoring) της αντιπηκτικής 

δράσης ή των πλασματικών επιπέδων των NOACs 
απαιτείται: α) πριν από επείγουσα ή προγραμματι-
σμένη χειρουργική επέμβαση, β) σε εμφάνιση αι-
μορραγίας ή θρόμβωσης υπό NOACs (αντίστοιχα 
«high» ή «low» responders), γ) σε υπέρβαση της 
δοσολογίας τους, δ) σε υποψία μη συμμόρφωσης, 
ε) σε υποψία αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα, 
στ) σε ασθενείς με ακραίο σωματικό βάρος (<50kg 
ή >120kg), ζ) σε ηλικιωμένους (>75 ετών) ασθενείς,  
η) σε επικείμενη τοποθέτηση ή αφαίρεση επισκληριδί-
ου καθετήρα, θ) σε ασθενείς με NVAF που υπέστησαν 
ισχαιμικό ΑΕΕ υπό NOAC και είναι υποψήφιοι για 
θρομβόλυση, και ι) σε ασθενείς με ηπατική/νεφρική 
δυσλειτουργία. Η μεταβλητότητα της δράσης των 
NOACs από ασθενή σε ασθενή προσεγγίζει το 30%, 
ενώ οι διαθέσιμες ποιοτικές και ποσοτικές εργα-
στηριακές μέθοδοι προσδιορίζουν το αντιπηκτικό 
αποτέλεσμα των φαρμάκων αυτών (με τη μέτρηση 
των μέγιστων [Cmax] πλασματικών επιπέδων) και την 
πιθανή συσσώρευση της δράσης τους (με τη μέτρηση 
των επιπέδων στο πλάσμα πριν την επόμενη δόση 
[Ctrough]). Με τις ποσοτικές μεθόδους προσδιορίζονται 
τα επίπεδα του φαρμάκου στο πλάσμα ή ο χρόνος 
πήξης του πλάσματος, που είναι ευθέως ανάλογος 
με τα πλασματικά επίπεδα του φαρμάκου. Οι ποιο-
τικές μέθοδοι μας πληροφορούν εάν η αντιπηκτική 
δράση με το συγκεκριμένο NOAC είναι θεραπευτική, 
υπερθεραπευτική ή υποθεραπευτική. Η αξιολόγηση 
του αποτελέσματος θα εξαρτηθεί από το NOAC που 
λαμβάνεται, τη δόση, το χρόνο λήψης της τελευταίας 
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Εικόνα 3: Η επίπτωση μείζονος αιμορραγίας με τα NOACs σε σύγκριση με τη standard αντιπηκτική αγωγή, ανά ένδειξη χορήγησης17

δόσης και το χρόνο ημιζωής. Πάντως, κλασσικές ερ-
γαστηριακές εξετάσεις, που χρησιμοποιούνται στην 
παρακολούθηση της αγωγής με ΑΒΚ ή ηπαρίνες, δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση 
της αντιπηκτικής δράσης με τα NOACs19-23.

Dabigatran

Αναφορικά με την παρακολούθηση της αντιπη-

κτικής δράσης του dabigatran, ο χρόνος θρομβί-
νης (thrombin time, TT), ο χρόνος πήξεως εκαρίνης 
(ecarin clotting time, ECT) και η μέτρηση της anti-FIIa 
αναστολής με τη χρήση ειδικού χρωμοπαραγωγού 
υποστρώματος, αποτελούν τις πιο αντιπροσωπευτικές 
μεθόδους για το σκοπό αυτό13,20.

Ο ΤΤ σε ασθενείς υπό dabigatran, ακόμα και σε 
χαμηλά πλασματικά επίπεδα (25ng/ml), είναι πολύ 
παρατεταμένος (απροσδιόριστος), γι’αυτό είναι χρή-
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σιμος στην παρακολούθηση των «trough» επιπέδων 
του φαρμάκου, στα οποία ανευρίσκεται ~5 φορές 
πάνω από τις φυσιολογικές του τιμές. Φυσιολογικός ΤΤ 
αποκλείει με ασφάλεια την παρουσία του dabigatran 
στο πλάσμα. Για πρακτικούς λόγους χρησιμοποιείται 
ο αραιωμένος ΤΤ (diluted thrombin time, DTT), που 
χρησιμοποιεί το πλάσμα του ασθενούς αραιωμένο 
1:16. Προτυποποιημένη μέθοδο DTT αποτελεί το test 
ΗΤΙ (hemoclot thrombin inhibitor), στο οποίο υφίστα-
ται γραμμική συσχέτιση των πλασματικών επιπέδων 
του dabigatran και των αντίστοιχων χρόνων πήξης, 
ακόμα και σε επίπεδα >1000ng/ml. Τιμές HTI από 
40-100’’ αντιστοιχούν σε θεραπευτικά πλασματικά 
επίπεδα του dabigatran, ενώ τιμές >65’’ στα κατώτερα 
(trough) επίπεδα υποδηλώνουν αυξημένο κίνδυνο 
αιμορραγίας10,20,21,24,25.

Στη μέθοδο ECT, η χρησιμοποιούμενη εκαρίνη 
(δηλητήριο φιδιού) μετατρέπει την προθρομβίνη σε 
μεϊζοθρομβίνη, η οποία μετατρέπει το ινωδογόνο σε 
ινική ή υδρολύει ένα πεπτίδιο συνδεδεμένο με χρωμο-
γόνο ουσία. Η προπηκτική δράση της μεϊζοθρομβίνης 
αναστέλλεται από την παρουσία dabigatran στο πλά-
σμα. Σε ασθενείς υπό dabigatran ο ECT παρατείνεται 
ευθέως ανάλογα ως προς τα πλασματικά επίπεδα του 
φαρμάκου, ακόμα και για επίπεδα >500mg/ml20,21,23.

Στην παρακολούθηση των πλασματικών επιπέδων 
του dabigatran στο πλάσμα εξίσου αντιπροσωπευτικές 
είναι οι μέθοδοι υπολογισμού των επιπέδων αναστο-
λής του FΙΙa με τη χρήση ειδικού χρωμοπαραγωγού 
υποστρώματος και έχουν βαθμονομηθεί με βάση 
γνωστές συγκεντρώσεις του φαρμάκου (Biophen 
anti-IIa ή Antichrome Heparin anti-IIa). Οι μέθοδοι 
αυτές μετρούν τη συγκέντρωση χρωμοπαραγωγού 
υποστρώματος, που διασπάται παρουσία θρομβί-
νης. Η διάσπαση αυτή παρεμποδίζεται παρουσία 
dabigatran σε βαθμό ευθέως ανάλογο με τα επίπεδά 
του στο πλάσμα20,22.

Ο ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομβοπλα-
στίνης (activated partial thromboplastin time, aPTT) 
είναι ευαίσθητος στο dabigatran, αλλά η σχέση δόσης-
ανταπόκρισης δεν είναι γραμμική αλλά καμπύλη, λόγω 
απότομης αύξησης του aPTT σε χαμηλές αυξανόμενες 
συγκεντρώσεις του φαρμάκου και επιπέδωσης σε 
υψηλές συγκεντρώσεις του φαρμάκου (>200ng/ml). 
Κατά κανόνα ο aPTT είναι παρατεταμένος σε συ-
γκεντρώσεις του dabigatran >100ng/ml. Στα μέγιστα 
επίπεδα του φαρμάκου στο πλάσμα ο aPTT αναμέ-
νεται 1,5-2 φορές πάνω από τις ανώτερες φυσιολο-
γικές τιμές, ενώ στα κατώτερα (trough) επίπεδα στο 
πλάσμα 1,5 φορά. Φυσιολογικός aPTT αποκλείει τις 
θεραπευτικές (αλλά όχι τις ελάχιστες) συγκεντρώσεις 
του φαρμάκου στο πλάσμα. Αυξημένος αιμορραγικός 

κίνδυνος υφίσταται όταν ο aPTT στα trough επίπεδα 
είναι >45’’ (στη δόση των 220mg qd) και >80’’ (στη 
δόση των 150mg bid)20-22,25.

O χρόνος προθρομβίνης (prothrombin time, PT) 
δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο dabigatran. Σε 
συγκεντρώσεις στο πλάσμα ~200ng/ml παρατείνεται 
<3sec ή καθόλου (ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη 
θρομβοπλαστίνη), ενώ ο δείκτης INR (international 
normalized ratio) δεν έχει καμία θέση στην παρακο-
λούθηση του dabigatran20,21. 

Με τη μέθοδο μέτρησης του ενδογενούς δυναμι-
κού παραγόμενης θρομβίνης (endogenous thrombin 
potential, ETP), όταν χρησιμοποιείται TF ως εκκινητής, 
παρατηρείται δοσοεξαρτώμενη παράταση του χρό-
νου έναρξης παραγωγής θρομβίνης (“lag time”), του 
χρόνου επίτευξης μέγιστων επιπέδων παραγόμενης 
θρομβίνης (“time to peak”) και της περιοχής κάτω από 
την καμπύλη (“area under the curve”, AUC)14,20,21.

Rivaroxaban, Apixaban

Στην παρακολούθηση των πλασματικών επιπέδων 
των rivaroxaban/apixaban αντιπροσωπευτικότερες 
είναι οι μέθοδοι που υπολογίζουν τα επίπεδα της 
αναστολής του FXa με τη χρήση ειδικού χρωμογό-
νου υποστρώματος (STA Liquid anti-Xa) και έχουν 
βαθμονομηθεί με βάση γνωστές συγκεντρώσεις των 
φαρμάκων. Οι μέθοδοι αυτές μετρούν τη συγκέντρωση 
χρωμογόνου υποστρώματος, που διασπάται παρουσία 
Fχa. Η διάσπαση αυτή παρεμποδίζεται παρουσία 
rivaroxaban/apixaban και είναι ευθέως ανάλογη με 
τα επίπεδά τους στο πλάσμα13,19,20,22.

Αναφορικά με τους PT και aPTT, οι καμπύλες δόσης 
και ανταπόκρισης δεν είναι γραμμικές, επομένως δεν 
προσφέρονται για την ποσοτική εκτίμηση των επιπέ-
δων των rivaroxaban/apixaban στο πλάσμα. Παρ’όλα 
αυτά, ο PT (όχι το INR) πλεονεκτεί του aPTT στο σκοπό 
αυτό, παρουσιάζοντας περίπου γραμμική συσχέτιση 
με τα επίπεδα των δύο φαρμάκων, σε μεγάλο εύρος 
συγκεντρώσεων, αν και η μεταβλητότητα των τιμών 
του ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη θρομβοπλαστίνη 
είναι μεγάλη. Η STA Neoplastin Plus® είναι η πλέον 
ευαίσθητη θρομβοπλαστίνη στην παρακολούθηση 
των rivaroxaban/apixaban με PT. Φυσιολογικός PT 
αποκλείει την παρουσία θεραπευτικών (αλλά όχι 
των ελάχιστων) επιπέδων rivaroxaban/apixaban στο 
πλάσμα19-21,23.

Ο ΤΤ, ο ECT, η μέτρηση του ινωδογόνου με τη 
μέθοδο Clauss, o RT και τα D-Dimers δεν επηρεά-
ζονται από την παρουσία rivaroxaban/apixaban στο 
πλάσμα, ενώ ο αραιωμένος χρόνος του δηλητηρίου 
της οχιάς Russell (dilute Russell’s viper venom time, 
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DRVVT) είναι ευαίσθητος σε χαμηλές συγκεντρώσεις 
τους στο πλάσμα19-21.

Στους ασθενείς υπό rivaroxaban/apixaban παρατη-
ρείται παράταση του “lag time” και του “time to peak” 
και μείωση των μέγιστων επιπέδων της παραγόμενης 
θρομβίνης και της AUC στο ETP21.

Όλα τα ΝΟΑCs

Η υγρή χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας 
(liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS) 
είναι μια ακριβής μέθοδος προσδιορισμού των επιπέ-
δων των NOACs στο πλάσμα. Στην παρακάτω εικόνα 
4 φαίνονται επίπεδα των dabigatran/rivaroxaban στο 
πλάσμα (Cmax και Ctrough) ανάλογα με τη δοσολογία και 
τη συχνότητα χορήγησής τους και τα όρια των Ctrough 
πάνω από τα οποία ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι 
αυξημένος, ενώ στην εικόνα 5 φαίνεται ο τρόπος με τον 
οποίο επηρεάζονται συνήθη και μη αιμοστατικές δοκι-
μασίες στους ασθενείς που λαμβάνουν NOACs19-23,26.

Δοσολογικές τροποποιήσεις NOACs
Στις ΗΠΑ στους ασθενείς με NVAF και CrCl>30ml/

min η δόση του dabigatran είναι 150mg bid per os. 
Στους ασθενείς με NVAF και CrCl: 15-30ml/min η δόση 
μειώνεται στα 75mg bid per os. Η τελευταία τροπο-
ποίηση δεν αποτελεί συμπέρασμα κλινικής μελέτης, 
αλλά στηρίχθηκε στη φαρμακοκινητική του φαρμάκου. 
Στις χώρες πλην ΗΠΑ το dabigatran αντενδείκνυται 
σε CrCl<30ml/min. Στις χώρες αυτές έχει εγκριθεί η 
δόση των 110mg bid per os για ασθενείς με NVAF 
και: α) ηλικία >75 ετών, β) λήψη βεραπαμίλης, γ) 
CrCl: 30-49ml/min, δ) αυξημένο κίνδυνο γαστρεντε-
ρικής αιμορραγίας. Σε ασθενείς που υποβάλλονται 
σε TKR/THR και έχουν CrCl: 30-50ml/min ή είναι 
>75 ετών ή λαμβάνουν βεραπαμίλη, αμιοδαρόνη ή 
κινιδίνη, προτείνεται η δόση των 75mgx1 την πρώτη 
μετεγχειρητική ημέρα και η δόση των 150mgx1 από 

τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα και μετά3,25.
Στους ασθενείς με NVAF ή VTE η δόση του 

rivaroxaban όταν η CrCl είναι 15-49ml/min διαμορ-
φώνεται στα 15mg qd per os, ενώ το φάρμακο αντεν-
δείκνυται σε CrCl<15ml/min3,25.

Καμία δοσολογική τροποποίηση του Apixaban 
δε συνιστάται σε CrCL>30ml/min, ενώ το φάρμακο 
αντενδείκνυται σε CrCl<15ml/min. Όμως, σε ασθενείς 
με NVAF η δόση των 5mg bid per os διαμορφώνεται 
στα 2,5mg bid per os σε ασθενείς ≥80 ετών, με σωμα-
τικό βάρος ≤60 kg και κρεατινίνη ορού ≥1,5mg/dl25,27. 

Γεφύρωση θεραπείας (bridging) - 
περιεπεμβατικοί χειρισμοί NOACs 

Σε ασθενείς που λαμβάνουν NOACs και πρόκειται 
να υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργι-
κή επέμβαση, εάν ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι 
μικρός (π.χ. επεμβάσεις καταρράκτη, οδοντιατρι-
κές εργασίες, επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη 
κλπ), ενώ ο θρομβωτικός κίνδυνος είναι υψηλός 
(π.χ. CHADS-score>2, οξεία VTE κλπ), τα NOACs 
δεν απαιτείται να διακοπούν. Στους ασθενείς που ο 
αιμορραγικός κίνδυνος είναι συνήθης ή αυξημένος, 
τα NOACs πρέπει να διακοπούν προεπεμβατικά 
για χρόνο 4-6 φορές μεγαλύτερο του χρόνου ημι-
ζωής τους. Ο χρόνος διακοπής θα εξαρτηθεί από 
το θρομβοαιμορραγικό κίνδυνο του ασθενούς, τη 
νεφρική λειτουργία του και το χαρακτήρα της επέμ-
βασης. Μετεπεμβατικά η επανέναρξη των NOACs 
θα εξαρτηθεί από το θρομβοαιμορραγικό κίνδυνο 
του ασθενούς. Μετά από επέμβαση χαμηλού αι-
μορραγικού κινδύνου η αγωγή με NOACs μπορεί 
να ξεκινήσει την 1η μετεγχειρητική ημέρα, ενώ μετά 
από επέμβαση υψηλού αιμορραγικού κινδύνου 
μετά από 2-3 ημέρες (νωρίτερα θα μπορούσε να 
χορηγηθεί το 50% της συνιστώμενης δόσης). Στο 
διάστημα διακοπής των NOACs, η προφυλακτική ή 
θεραπευτική χορήγηση LMWH συνιστάται μόνο σε 

Εικόνα 4. Εύρος τιμών και μέση τιμή των μέγιστων και ελάχιστων επιπέδων των NOACs στο πλάσμα (σε ng/ml)19-22.
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ασθενείς με υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο, αφού συ-
νεκτιμηθεί και ο επαγόμενος αιμορραγικός κίνδυνος. 
Στην παρακάτω εικόνα 6 φαίνονται οι συνιστώμενες 
ημέρες διακοπής των NOACs πριν από επεμβάσεις 
συνήθους ή υψηλού αιμορραγικού κινδύνου ανάλογα 
με την CrCl του ασθενούς1,7,13,24,27.

Η τοποθέτηση ή αφαίρεση επισκληριδίων καθε-
τήρων περιοχικής αναισθησίας θα πρέπει να πραγ-
ματοποιείται όταν τα επίπεδά τους στο πλάσμα είναι 
ελάχιστα, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται στενά για την πιθανότητα εμφάνισης 
αιματώματος στην περιοχή για αρκετές ημέρες μετά 
την αφαίρεση του καθετήρα. Πάντως, ο κίνδυνος 
περιοχικού αιματώματος θα πρέπει να σταθμίζεται 
ανάλογα με το θρομβωτικό κίνδυνο του ασθενούς. 
Στην παρακάτω εικόνα 7 φαίνονται οι κατευθυντή-
ριες οδηγίες χειρισμού των NOACs στο φάσμα της 
περιοχικής αναισθησίας27.

Ασθενείς με NVAF υπό NOACs που εμφανίζουν 

ισχαιμικό ΑΕΕ, μπορούν να υποβληθούν σε θρομβόλυ-
ση μόνο όταν έχει παρέλθει η αντιπηκτική δράση των 
NOACs, δηλαδή αν οι συνιστώμενες εργαστηριακές 
μέθοδοι επιβεβαιώσουν τα πολύ χαμηλά επίπεδα 
των φαρμάκων στο πλάσμα25.

Τέλος, ασθενείς υπό ΑΒΚ, μπορούν να τις δια-
κόψουν και να ξεκινήσουν dabigatran όταν το INR 
είναι <2,3 ή rivaroxaban/apixaban όταν το INR είναι 
<3,0. Στον αντίποδα, η αλλαγή από NOAC σε ΑΒΚ 
προϋποθέτει συγχορήγησή τους για ένα διάστημα 
που εξαρτάται από την CrCl του ασθενούς (εικόνα 8)1.

Αντιμετώπιση αιμορραγίας από τα NOACs
Όταν ασθενείς υπό NOACs παρουσιάζουν κλινικά 

σοβαρή αιμορραγία ή πρέπει να υποβληθούν επειγό-
ντως σε χειρουργική επέμβαση, η δράση των NOACs 
θα πρέπει να αναστραφεί. Η διενέργεια ενός συνήθους 
αιμοστατικού ελέγχου είναι τότε επιβεβλημένη, διότι 

Εικόνα 5. Πώς επηρεάζονται συνήθη (και μη) αιμοστατικά tests στους ασθενείς υπό NOACs21-23,26
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παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα επίπεδα στο 
πλάσμα του λαμβανόμενου NOAC6,17,27.

Εάν η αιμορραγία είναι ήπια ή ελεγχόμενη ή αν η 
επέμβαση μπορεί να καθυστερήσει, απλή διακοπή 
των NOACs και υποστηρικτική αγωγή είναι συνήθως 
αρκετή, αφού σε 24-36 ώρες τα επίπεδα των NOACs 
στο πλάσμα καθίστανται μη σημαντικά. Σε περίπτωση 
σοβαρής αιμορραγίας επιβάλλεται η διατήρηση φυσι-
ολογικών ζωτικών σημείων, η επαρκής iv χορήγηση 
υγρών και παραγώγων αίματος (RBCs, PLTs, FFPs), 
η διόρθωση της υποθερμίας, της υπασβεστιαιμίας και 
της οξέωσης, η ανάδειξη της εστίας της αιμορραγίας 
και η εφαρμογή τοπικών αιμοστατικών μέτρων (π.χ. 
αδρεναλίνη, μηχανική πίεση, κόλλες ινικής) ή επεμβα-
τικών μέτρων (π.χ. απολίνωση αγγείου, εμβολισμός). 
Βοήθεια μπορεί να προσφέρει η χορήγηση συμπυκνω-
μένου ινωδογόνου, αντιινωδολυτικών σκευασμάτων 
ή δεσμοπρεσσίνης. Η χορήγηση ενεργού άνθρακα 
per os ενδείκνυται όταν η τελευταία δόση του NOAC 
λήφθηκε το τελευταίο 2ωρο. Μόνο το dabigatran 
δύναται να απομακρυνθεί απ’ το πλάσμα με αιμοδιά-

λυση, δεδομένης της χαμηλής (~35%) σύνδεσής του 
με πρωτεΐνες του πλάσματος17,18,24,25,27,28.

Σε απειλητική για τη ζωή αιμορραγία, επιβάλλεται 
η χορήγηση στον ασθενή αιμοστατικών παραγόντων, 
όπως το συμπυκνωμένο προθρομβινικό σύμπλεγμα 
(prothrombin compex concentrate, PCC), το ενεργο-
ποιημένο PCC (activated PCC, aPCC) και ο ανασυν-
δυασμένος ενεργοποιημένος παράγοντας VII (rFVIIa). 
Τα PCC προάγουν την παραγωγή θρομβίνης και 
διατίθενται σε 3δύναμη και 4δύναμη μορφή, με τα 
τελευταία να διατίθενται σε ανενεργό και ενεργοποιη-
μένη μορφή (activated PCC, aPCC), ανάλογα με την 
παρουσία ανενεργού ή ενεργοποιημένου παράγοντα 
VII (εικόνα 9). H χορήγηση 20-50U/kg PCC ή aPCC 
αντιστοιχεί στη χορήγηση 8-16 μονάδων FFP (2-4 lt). 
Η χορήγηση FFP απαιτεί χρόνο (για την απόψυξη του 
πλάσματος), ενέχει κινδύνους μετάδοσης ιών, πρόκλη-
σης ανεπιθύμητων μεταγγισιακών αντιδράσεων (π.χ. 
TRALI, αλλεργικές αντιδράσεις) και είναι δυσχερής 
σε ασθενείς με προβληματική καρδιακή (κίνδυνος 
υπερφόρτωσης κυκλοφορίας), αναπνευστική ή/και 

Εικόνα 6. Συνιστώμενοι χρόνοι προεπεμβατικής διακοπής των NOACs ανάλογα με την CrCl και τον αιμορραγικό κίνδυνο του 
ασθενούς7,24,27

Εικόνα 7. Συνιστώμενοι χειρισμοί των NOACs αναφορικά με την εφαρμογή περιοχικής αναισθησίας (ισχύει για CrCl>50ml/min)27
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νεφρική λειτουργία. O rFVIIa είναι ανασυνδυασμένος 
ενεργοποιημένος παράγοντας VII και κυκλοφορεί στο 
εμπόριο με την ονομασία Novoseven®  17,24,27,29.

H χρήση PCC, aPCC ή rFVIIa σε ασθενείς υπό 
NOACs που παρουσιάζουν σοβαρή αιμορραγία δεν 
έχει αξιολογηθεί ακόμη σε μελέτες φάσης ΙΙΙ. Η διατα-
ραχή χρόνων πήξης (χρόνου ροής, ΤΤ, PT, aPTT, ECT 
και παραμέτρων των ETP και θρομβοελαστογραφίας) 
στους ασθενείς υπό NOACs μπορεί να βελτιώνεται με 
τη χρήση των πιο πάνω παραγόντων, όμως αυτή η 
βελτίωση δεν αντιστοιχεί πάντα με κλινική βελτίωση 
της συμπτωματολογίας τους (υποχώρηση/ανάσχεση 
της αιμορραγίας). Μελέτες in vitro, in vivo σε ζωικά 
μοντέλα και ex vivo σε ζωικά μοντέλα και υγιείς εθε-
λοντές (εικόνα 10) έχουν δείξει ποικίλα αποτελέσματα 
από τη χρήση αιμοστατικών παραγόντων σε σοβαρή 
αιμορραγία από NOACs. Στις ex vivo μελέτες υγιών 
εθελοντών η χορήγηση PCC βελτίωνε περισσότερο 
τις παθολογικές εργαστηριακές παραμέτρους που 
οφείλονταν στη λήψη rivaroxaban παρά στη λήψη 
dabigatran, ενώ η χρήση rFVIIa και aPCC είχε ισο-
δύναμα εργαστηριακά οφέλη ανεξάρτητα από το λαμ-

βανόμενο NOAC. Πρακτικά, σε ασθενείς με σοβαρή 
αιμορραγία από NOACs συνιστάται η αρχική χορήγηση 
4δύναμου PCC (π.χ. 25-50 ΙU/kg Beriplex®) και επί 
μη ανταπόκρισης η χορήγηση ακολούθως aPCC 
(π.χ. 500-1000 ΙU FEIBA®) ή rFVIIa (π.χ. 100 μg/kg 
Novoseven®). Πάντως, θα πρέπει να συνεκτιμάται 
ότι η χρήση των παραπάνω σκευασμάτων μπορεί 
να προκαλέσει δυνητικά θανατηφόρα αρτηριοφλεβική 
θρόμβωση (πιθανότητα 3,8%, 13,9% και 68% αντί-
στοιχα για PCC, aPCC και rFVIIa)6,21,24,27,29,30.

Στην παρακάτω εικόνα 11 παρουσιάζεται ένας 
χρήσιμος αλγόριθμος χειρισμού αιμορραγίας από 
τα NOACs.

Αντίδοτα NOACs
Για την αναστροφή της δράσης των NOACs έχουν 

παρασκευαστεί αντίδοτα, που δεν είναι ακόμα διαθέσι-
μα για κλινική χρήση. Πρόκειται για: α) ένα μονοκλωνι-
κό αντίσωμα που αναστέλλει τη δράση του dabigatran 
(a-dabi-Fab), β) έναν ανασυνδυασμένο παράγοντα χ 
(andexanet alfa ή PRT4445) που δεν έχει αιμοστατική 
δράση, αλλά συνδέεται με τα rivaroxaban/apixaban 
και εμποδίζει τη σύνδεσή τους με τον ενδογενή FX, 
και γ) ένα μικρό συνθετικό μόριο (PER977), που φι-
λοδοξεί να αποτελέσει αντίδοτο και των τριών NOACs 
αναστρέφοντας τη δράση τους. Τα πιο πάνω αντίδοτα 
αξιολογούνται σε μελέτες φάσης ΙΙ6,17,18. 

Επίλογος: το κατάλληλο NOAC στον κατάλληλο 
ασθενή

Γενικά, ασθενείς που λαμβάνουν ΑΒΚ με ικανοποι-
ητική ρύθμιση του INR δεν είναι υποψήφιοι να λάβουν 
NOACs. Ασθενείς που δε συμμορφώνονται στη λήψη 
ΑΒΚ, δε θα πρέπει να κατευθύνονται αλόγιστα στη 

Εικόνα 8. Προτεινόμενη στρατηγική αλλαγής αγωγής από 
NOAC σε ΑΒΚ – Ημέρες συγχορήγησης ανάλογα με τη νεφρική 
λειτουργία1

Εικόνα 9. Η σύνθεση των εμπορικά κυκλοφορούντων PCC και aPCC29
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χρήση των NOACs, διότι οι «χαμένες» δόσεις των 
NOACs ενέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρομ-
βωτικών επιπλοκών. Ασθενείς που δεν επιθυμούν 
(ή δε συμμορφώνονται με) δύο ημερήσιες δόσεις, 

θα πρέπει να κατευθύνονται προς το rivaroxaban. 
Aσθενείς με ηπατική ανεπάρκεια δε θα πρέπει να 
λαμβάνουν NOACs, ενώ σε CrCl: 15-49ml/min ή σε 
ασθενείς με συμπτώματα από το ανώτερο γαστρε-

Εικόνα 11. Αλγόριθμος χειρισμού αιμορραγίας από τα NOACs24,27

Εικόνα 10. Αποτελεσματικότητα των PCC/aPCC/rFVIIa στην αναστροφή της δράσης των NOACs30
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ντερικό θα πρέπει να προτιμώνται τα rivaroxaban/
apixaban έναντι του dabigatran. Το apixaban θεωρείται 
η καλύτερη επιλογή σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο 
γαστρεντερικής αιμορραγίας, ενώ σε ασθενείς με 
ιστορικό ΟΣΣ πρέπει να αποφεύγεται το dabigatran, 
το οποίο όμως στη δόση των 150mg bid per os πρέπει 
να προτιμάται σε ασθενείς με NVAF και πρόσφατο 
ισχαιμικό ΑΕΕ υπό ΑΒΚ3.
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EΙΣΑΓΩΓΗ
Tα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα χρησιμοποιούνται 

εκτενώς τόσο στη θεραπεία των οξέων αρτηριακών 
θρομβώσεων όσο και στη μείωση της συχνότητας 
σχηματισμού αρτηριακού θρόμβου σε ασθενείς με 
γνωστή καρδιαγγειακή νόσο. Μέχρι πρόσφατα το 
οπλοστάσιο των φαρμάκων ήταν περιορισμένο κυρίως 
στην ασπιρίνη, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν ανα-
πτυχθεί νεότερα από του στόματος αντιαιμοπεταλιακά 
με διαφορετικές φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυ-
ναμικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να έχει διευρυνθεί 
η δυνατότητα επιλογών για τον κλινικό γιατρό, αλλά 
ταυτόχρονα να έχει γίνει πιο πολύπλοκη η βέλτιστη 
εξατομικευμένη θεραπεία. Παρά την εντατική έρευνα 
στο πεδίο αυτό, η χρήση των αντιαιμοπεταλιακών 
φαρμάκων έχει μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης μεί-
ζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων, όπως το οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) και το αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), μόνο κατά 25% και τη 
θνητότητα κατά 15 % σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με 
αθηρωματική αγγειακή νόσο1. Η σχετική βιβλιογραφία 
είναι εκτενής και συχνά αντιφατική σε βασικά ακόμη 
ερωτήματα, όπως ποιό είναι το κατάλληλο φάρμακο 
σε κάθε κλινική περίπτωση, η δόση, η διάρκεια της 
διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ΔΑΑΑ), η περιεγ-
χειρητική αντιμετώπιση, η χρήση εργαστηριακών και 
γονιδιακών δεικτών παρακολούθησης της αποτελε-
σματικότητας της θεραπείας και η εξατομίκευσή της. 

Στην εισήγηση αυτή θα γίνει ανασκόπηση των 
σύγχρονων ενδείξεων χορήγησης αντιαιμοπεταλι-
ακών φαρμάκων και θα συζητηθούν μερικά από τα 
καθημερινά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι κλινικοί 
γιατροί. Θα αναφερθούν κυρίως η ασπιρίνη και οι 
αναστολείς P2Y12 επειδή αποτελούν τα κατεξοχήν 

από του στόματος αντιαιμοπεταλιακά που χρησιμο-
ποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη.

Eνδείξεις αντιαιμοπεταλιακής αγωγής
Η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ενδείκνυται τόσο 

στη δευτερογενή πρόληψη ενός αθηροθρομβωτικού 
επεισοδίου όσο και στην πρωτογενή πρόληψη σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου.

Πρωτογενής πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου

Παλαιότερα υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός για 
τη μακροχρόνια χορήγηση ασπιρίνης σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου 
και σε όλους τους διαβητικούς ασθενείς ηλικίας μεγα-
λύτερης των 50 ετών. To σημαντικότερο όφελος της 
ασπιρίνης αφορά τη μείωση του ΟΕΜ στους άνδρες 
και των ισχαιμικών ΑΕΕ στις γυναίκες, χωρίς όμως να 
μειώνει τον καρδιαγγειακό θάνατο, ενώ παράλληλα 
αυξάνεται ο κίνδυνος για μείζονες εξωκρανιακές αι-
μορραγίες2. Tα τελευταία χρόνια όμως, ο ρόλος της 
ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη σε υγιή άτομα 
ή άτομα μετρίου κινδύνου δεν είναι ξεκάθαρος όσον 
αφορά το καθαρό κλινικό όφελος έναντι του κινδύνου 
αιμορραγίας3. Οι Αμερικανικές οδηγίες προτείνουν 
τη χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης (75-100mg) 
στους άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών 
(Bαθμός ένδειξης 2Β)4. 

Ειδικότερα για τους διαβητικούς ασθενείς οι μελέ-
τες POPADAD και JPAD δεν κατάφεραν να δείξουν 
κάποιο κλινικό όφελος όσον αφορά την επίπτωση των 
αγγειακών συμβαμάτων και τη θνητότητα και η χρήση 
της έχει περιοριστεί λόγω του αυξημένου κινδύνου 
γαστρεντερικής ή εγκεφαλικής αιμορραγίας5.
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H Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει ασπι-
ρίνη 100mg για την πρωτογενή πρόληψη του ΟΕΜ σε 
άντρες 45-79 ετών και του ΑΕΕ στις γυναίκες 55-79 
ετών. Για τους διαβητικούς ασθενείς με τύπου 1 ή 2 
προτείνεται ασπιρίνη 100 mg ημερησίως σε αυτούς 
με υπολογιζόμενο 10ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 
Framingham >10%2. 

Δεν έχει μελετηθεί ως τώρα η προληπτική χορή-
γηση άλλων αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων.

Δευτερογενής πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου

Σε αντίθεση με τα υγιή άτομα, η μακροχρόνια χο-
ρήγηση μικρής δόσης ασπιρίνης σε άτομα με γνωστή 
καρδιαγγειακή νόσο φαίνεται ότι μειώνει σημαντικά 
τη συχνότητα ΟΕΜ, ΑΕΕ και τη θνητότητα6. 

Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) περιλαμ-
βάνουν την ασταθή στηθάγχη, (UA), έμφραγμα του 
μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του διαστήματoς ST 
(NSTEMI) και με ανάσπαση του ST (STEMI). Πολλοί 
ασθενείς υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία 
επέμβαση (PCI). Πολλές μεγάλες τυχαιοποιημένες 
μελέτες έχουν εκτιμήσει το ρόλο των αντιαιμοπεταλι-
ακών φαρμάκων στην πρόληψη ανεπιθύμητων καρ-
διαγγειακών συμβαμάτων σε αυτούς τους ασθενείς5. 

Η μελέτη CURE σε 12.562 ασθενείς με US/NSTEMI 
έδειξε σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών θα-
νατηφόρων συμβαμάτων, μη θανατηφόρων OEM 
και AEE στους ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη και 
κλοπιδογρέλη έναντι της μονοθεραπείας με ασπιρί-
νη. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και οι μελέτες 
CLARITY-TIMI28 και COMMIT σε ασθενείς με STEMI7. 
Παρόλο που οι συγκεκριμένες μελέτες δεν ξεκαθαρί-
ζουν αν χρειάζεται συνέχιση της αγωγής και μετά την 
έξοδο από το νοσοκομείο, oι Αμερικανικές οδηγίες 
ΑCC/AHA συστήνουν συνέχιση της ΔΑΑΑ (ασπιρίνη 
με αναστολέα P2Y12) για τουλάχιστον 1 έτος στους 
ασθενείς με NSTEMI ενώ στους ασθενείς με STEMI 
για τουλάχιστον 14 ημέρες και αν είναι δυνατόν για 
1 έτος. Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές ενδείξεις για 
συνέχιση της αγωγής αυτής πέραν των 12 μηνών8.

Σταθερή στεφανιαία νόσος

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασθενείς 
που απέχουν τουλάχιστον ένα έτος από την εκδήλωση 
ΟΣΣ. Σε ασθενείς με ιστορικό ΟΕΜ η ασπιρίνη μειώνει 
τον κίνδυνο περαιτέρω αγγειακών συμβαμάτων κατά 
25%6. Στη μελέτη CAPRIE η χορήγηση κλοπιδογρέ-

λης σε ασθενείς με ιστορικό ΟΕΜ δεν υπερτερού-
σε σημαντικά έναντι της ασπιρίνης. Μόνο κάποιοι 
ασθενείς υψηλού κινδύνου φάνηκε να ευνοούνται 
από την κλοπιδογρέλη, αν και το αποτέλεσμα δεν 
είναι σίγουρο επειδή η μελέτη ήταν post hoc (δηλα-
δή όχι προσχεδιασμένη). Στη μελέτη CHARISMA η 
χορήγηση ΔΑΑΑ σε ασθενείς με ιστορικό ΟΕΜ δεν 
ήταν καλύτερη από τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη και 
οδήγησε σε περισσότερες αιμορραγίες5. 

H Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία συστήνει δια 
βίου χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης στους ασθε-
νείς με ιστορικό ΟΕΜ ή κλοπιδογρέλη σε περίπτωση 
αντένδειξης λήψης ασπιρίνης2.

Σταθερή στηθάγχη

Οι ασθενείς με σταθερή στηθάγχη ευνοούνται από 
τη χορήγηση ασπιρίνης ενώ η χορήγηση κλοπιδο-
γρέλης δε φαίνεται να υπερτερεί. Έτσι οι σύγχρονες 
συστάσεις ACC/AHA συστήνουν μονοθεραπεία με 
ασπιρίνη ενώ η κλοπιδογρέλη μπορεί να χορηγηθεί 
σε περιπτώσεις όπου η ασπιρίνη αντενδείκνυται5.

Διαδερμική στεφανιαία επέμβαση (PCI)

Η μελέτη CREDO τυχαιοποίησε 2.116 ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένη PCI με γυμνό 
μεταλλικό stent (BMS) ή αγγειοπλαστική με μπαλόνι 
να λάβουν ΔΑΑΑ με κλοπιδογρέλη και ασπιρίνη για 
1 ή 12 μήνες. Οι ασθενείς που έλαβαν αγωγή για 12 
μήνες είχαν μικρότερη πιθανότητα συνδυασμένου 
κινδύνου για θάνατο, ΟΕΜ και ΑΕΕ (απόλυτη μείωση 
3%, p=0.02)5. Οι συστάσεις AHA/ACC προτείνουν τη 
χορήγηση ΔΑΑΑ (με ασπιρίνη και αναστολέα Ρ2υ12) 
για τουλάχιστον 12 μήνες για ασθενείς με φαρμα-
κευτικά επικαλυμμένο stent (DES) εφόσον δεν είναι 
υψηλού κινδύνου για αιμορραγία, ενώ οι ασθενείς 
με BMS θα πρέπει να λαμβάνουν για τουλάχιστον 
1 μήνα και ιδανικά μέχρι 12 μήνες (εκτός αν είναι 
υψηλού κινδύνου για αιμορραγία οπότε θα πρέπει να 
λαμβάνουν για τουλάχιστον 2 εβδομάδες)5,8. 

Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν η κλοπιδογρέλη 
θα πρέπει να συνεχίζεται για περισσότερο από 12 
μήνες και γίνεται μεγάλη συζήτηση ως προς το 
αν και σε ποιές περιπτώσεις η μακρόχρονη ΔΑΑΑ 
έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από κινδύνους. 
Θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο κίνδυνος της όψι-
μης θρόμβωσης του stent στους ασθενείς υψηλού 
κινδύνου και ο κίνδυνος αιμορραγίας. Παράγοντες 
που σχετίζονται με θρόμβωση του stent είναι οι ακό-
λουθοι: μεγάλο μήκος stent, stent μικρών αγγείων, 
πολλαπλές βλάβες, τύπος stent (BMS vs. DES), 
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χαμηλό κλάσμα εξώθησης, ηλικιωμένοι, νεφρική 
ανεπάρκεια, σακχαρώδης διαβήτης, ΟΣΣ και πρό-
ωρη διακοπή της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής9. Tα 
χαμηλότερα ποσοστά θρόμβωσης του stent έχουν 
αναφερθεί με φαρμακευτικά επικαλυμμένα stent με 
everolimus κοβάλτιου-χρωμίου10. Τέλος άγνωστη 
είναι η ασφάλεια της μονοθεραπείας με αντιαιμο-
πεταλιακό σε ασθενείς μετά PCI που δεν μπορούν 
να λάβουν ασπιρίνη11.

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)

Μέχρι σήμερα οι επίσημες συστάσεις προτείνουν 
τρία σχήματα αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, που 
αφορούν κυρίως ασθενείς με μη-καρδιοεμβολικό 
ΑΕΕ: μονοθεραπεία με ασπιρίνη, μονοθεραπεία 
με κλοπιδογρέλη και συνδυασμό ασπιρίνης και 
διπυριδαμόλης. Η χορήγηση ασπιρίνης κατά την 
οξεία φάση έχει μελετηθεί εκτενώς στις μελέτες IST 
και CAST που συμπεριέλαβαν 40.541 ασθενείς12. 
ΔΑΑΑ με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη συστήνεται 
σε ασθενείς με ΑΕΕ που υποβλήθηκαν σε stent 
της έσω καρωτίδος αρτηρίας ή της ενδοκρανιακής 
εγκεφαλικής αρτηρίας για χρονική διάρκεια έως 
9 μήνες. Ο κίνδυνος σοβαρής αιμορραγίας είναι 
μεγαλύτερος στους ασθενείς αυτούς. Για το λόγο 
αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στη βιβλιογραφία 
αν πρέπει να χρησιμοποιείται ΔΑΑΑ κατά την οξεία 
φάση του ΑΕΕ ή πρώιμα τους ακόλουθους μήνες. 
Στη μελέτη ΜΑΤCH δε διαπιστώθηκε αύξηση σε 
θανατηφόρες αιμορραγίες. Στη μελέτη CARESS η 
ΔΑΑΑ μείωσε τα μικροεμβολικά σήματα που ανι-
χνεύονται υπερηχογραφικά σε ασθενείς με συ-
μπτωματική στένωση καρωτίδος που θεωρούνται 
υψηλού κινδύνου για υποτροπή ΑΕΕ. χρειάζονται 
μεγαλύτερες τυχαιοποιημένες μελέτες με ασθενείς 
με συμπτωματική στένωση εγκεφαλικών αρτηριών 
προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα αν ο συνδυ-
ασμός ασπιρίνης και κλοπιδογρέλης είναι ανώτερος 
από τη μονοθεραπεία με ασπιρίνη στην υποομάδα 
αυτών των ασθενών. Μία τέτοια τρέχουσα μελέτη 
είναι η μελέτη POINT που εκτιμά την αποτελεσμα-
τικότητα της κλοπιδογρέλης (φόρτιση με 600mg 
και ακολούθως θεραπεία με 75 mg ημερησίως) και 
έναρξη ασπιρίνης εντός 12 ωρών από την εμφάνιση 
παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου13. 

Στη χρόνια φάση του ΑΕΕ ή παροδικού ισχαιμι-
κού επεισοδίου προτείνεται ΔΑΑΑ με διπυριδαμόλη 
και ασπιρίνη για 2 χρόνια από το οξύ επεισόδιο, με 
βάση τις μελέτες EPS-2 και ESPRIT. Στις περιπτώσεις 
όπου αντενδείκνυται η χορήγηση ασπιρίνης μπορεί 
εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί η κλοπιδογρέλη2.

Περιφερική αρτηριακή νόσος (ΠΑΝ)

Για τους ασθενείς με συμπτωματική ΠΑΝ συ-
στήνεται δια βίου αγωγή με ασπιρίνη ή κλοπιδο-
γρέλη2. Αν και η κλοπιδογρέλη φάνηκε να υπερτερεί 
της ασπιρίνης στη μελέτη CAPRIE, και παρά τα 
αντιφατικά αποτελέσματα των μελετών, η ασπιρίνη 
παραμένει ως πρώτης γραμμής φάρμακο εκλογής 
για τη δευτεροπαθή πρόληψη σε συμπτωματικούς 
ασθενείς με ΠΑΝ. Παρόμοια, σε μελέτες σε ασθενείς 
με ασυμπτωματική νόσο, που ως γνωστόν είναι αυ-
ξημένου κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάματα, τα 
αποτελέσματα της ασπιρίνης είναι αντιφατικά. Παρό-
λα αυτά προτείνεται χαμηλή δόση ασπιρίνης στους 
ασθενείς αυτούς. ΔΑΑΑ με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη 
συστήνεται μόνο σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για 
καρδιαγγειακό σύμβαμα14. 

Εμφύτευση συσκευών σύγκλεισης κολποκοιλιακών 
ελλειμμάτων και συσκευές διαδερμικής εμφύτευσης 
καρδιακών προσθετικών βαλβίδων

Σε σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων συστή-
νεται μικρή δόση ασπιρίνης (100mg) και κλοπιδο-
γρέλη (75 mg) για 3 μήνες και ακολούθως ασπιρίνη 
για άλλους 3-6 μήνες. Σε χειρουργικά εμφυτευμένες 
βιοπροσθετικές βαλβίδες προτείνεται αντιπηκτική 
αγωγή (INR 2.5) τους 3 πρώτους μήνες και ακολούθως 
ασπιρίνη, ενώ σε διαδερμική εμφύτευση αορτικής 
βαλβίδος ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη για 6 μήνες και 
ασπιρίνη δια βίου2. 

χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Συνίσταται η χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης 
λόγω του αυξημένου κίνδυνου θρόμβωσης2. 

Προεκλαμψία

Επειδή η προεκλαμψία σχετίζεται με αυξημένη 
παραγωγή θρομβοξάνης, τα αντιαιμοπεταλιακά έχουν 
χρησιμοποιηθεί για πρόληψη ή καθυστέρηση της 
εμφάνισής της. Σε μία Cochrane μεταανάλυση του 
2007 αναφέρεται ότι η χορήγηση χαμηλής δόσης 
ασπιρίνης προσφέρει μικρό έως μέτριο όφελος στην 
πρόληψη της προεκλαμψίας αλλά χρειάζονται περισ-
σότερες μελέτες προκειμένου να καθοριστεί ποιές 
γυναίκες επωφελούνται περισσότερο, πότε πρέπει 
να ξεκινά η αγωγή και σε ποιά δόση. Τα αντιαιμοπε-
ταλιακά φάρμακα δεν έχουν έγκριση για χρήση στην 
προεκλαμψία15.
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Διλήμματα
Διάρκεια ΔΑΑΑ 

Oι περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες προ-
τείνουν ΔΑΑΑ κατά προτίμηση για 1 έτος από το 
ΟΣΣ είτε αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά είτε με PCI. 
Παρόλα αυτά, η αυθαίρετη διάρκεια των 12 μηνών 
είναι πιθανόν να μην είναι η βέλτιστη για όλους τους 
ασθενείς με ΟΣΣ. H διάρκεια αυτή καθορίστηκε κυρίως 
από αρχικές μελέτες που έδειξαν αυξημένο κίνδυνο 
θρόμβωσης του stent μετά την πρόωρη διακοπή 
της ΔΑΑΑ σε πρώτης γενιάς DES. Αντίθετα η μελέτη 
DATE σε 823 ασθενείς με 2ης γενιάς επικαλυμμένο 
με zotarolimus stent (ZES) δε βρήκε καμία διαφορά 
στα τελικά καταληκτικά σημεία ΟΕΜ και θνητότητας 
με ΔΑΑΑ για 3 μήνες έναντι των 12 μηνών. Παρόμοια 
αποτελέσματα έδωσε και η μελέτη RESET σε 2.117 
ασθενείς με Ε-ΖΕS (Endeavor® ZES)16. Τα νεότερης 
γενιάς DES έχουν λεπτότερα στηρίγματα, βιοδιασπώ-
μενα πολυμερή ή καθόλου πολυμερή, και καλύτερες 
τεχνικές εμφύτευσης με ενδοαγγειακή απεικόνιση11.

Τρέχουσες μελέτες προσπαθούν να διευκρινίσουν 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της ΔΑΑΑ 
πέραν των 12 μηνών για ασθενείς υψηλού κινδύνου17. 

Ιδανικά η ΔΑΑΑ θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι 
το χρονικό σημείο που ο κίνδυνος αιμορραγίας υπό 
αγωγή υπερβαίνει τον κίνδυνο θρόμβωσης εκτός 
αγωγής. Ο καθορισμός αυτού του σημείου για κάθε 
ασθενή, στην κλινική πρακτική είναι εξαιρετικά δύσκο-
λος καθώς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες16. 

Eπιλογή κατάλληλου αντιαιμοπεταλιακού φαρμάκου

Η επιλογή της κατάλληλης αντιαιμοπεταλιακής 
αγωγής απαιτεί μία εν τω βάθει κατανόηση των πλε-
ονεκτημάτων και κινδύνων του κάθε φαρμάκου, και 
του ρόλου του στην κάθε κλινική περίπτωση, όπως 
προκύπτει από τις αντίστοιχες κλινικές μελέτες. Ο 
μεγαλύτερος όγκος βιβλιογραφίας μέχρι σήμερα 
αφορά την κλοπιδογρέλη. Η πρασουγρέλη είναι όπως 
και η κλοπιδογρέλη μη αναστρέψιμος αναστολέας 
του υποδοχέα P2Y12. ‘Έχει πιο γρήγορη και ισχυ-
ρότερη αντιαιμοπεταλιακή δράση συγκριτικά με την 
κλοπιδογρέλη. Στη μελέτη TRITON-TIMI 38 σε 13.608 
ασθενείς με ΟΣΣ που υποβλήθηκαν σε PCI μείωσε 
την εμφάνιση του σύνθετου καταληκτικού σημείου 
(ΟΕΜ, ΑΕΕ και καρδιαγγειακών θανάτων), όχι όμως 
και τη συνολική θνητότητα, ενώ σχετίστηκε με αυξη-
μένα ποσοστά μείζονος αιμορραγίας5. Φαίνεται ότι 
είναι πιο αποτελεσματική στους ασθενείς με STEMI 
και τους διαβητικούς ασθενείς που εμφανίζουν πιο 
συχνά αντίσταση στην κλοπιδογρέλη. Αντενδείξεις 

χορήγησης είναι η ηλικία >75 ετών, το ιστορικό ΑΕΕ 
και το σωματικό βάρος <60 κιλών12. 

Η τικαγκρελόρη είναι αναστρέψιμος αναστολέας 
του υποδοχέα P2Y12, με ταχύτατη δράση. Στη μελέτη 
PLATO είχε καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς με 
NSTEMI συγκριτικά με την κλοπιδογρέλη. Aντεν-
δείξεις χορήγησης είναι το ιστορικό ενδοκρανιακής 
αιμορραγίας, η ενεργός αιμορραγία και η ηπατική 
ανεπάρκεια5. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα κλινικές 
μελέτες που να συγκρίνουν άμεσα την πρασουγρέλη 
με την τικαγκρελόρη, παρά μόνο μία φαρμακοδυνα-
μική μελέτη όπου αναφέρεται ότι η τικαγκρελόρη έχει 
ισχυρότερη αντιαιμοπεταλιακή δράση18.

Όσον αφορά τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες, 
είναι εντυπωσιακό πως υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα 
στις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές οδηγίες. Ενώ η 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιολογίας (ESC) δηλώνει 
ανωτερότητα των νεότερων αντιαιμοπεταλιακών φαρ-
μάκων, δηλαδή της πρασουγρέλης και τικαγκρελόρης 
έναντι της κλοπιδογρέλης, οι Αμερικανικές οδηγίες δεν 
το υποστηρίζουν. Επιπλέον υπάρχει μεγάλο χάσμα 
ανάμεσα στις κατευθυντήριες οδηγίες και την καθημε-
ρινή κλινική πράξη. H κλινική αποτελεσματικότητα της 
κλοπιδογρέλης στους ασθενείς με ΟΣΣ έχει αποδειχθεί 
σε μία πληθώρα κλινικών μελετών μέχρι σήμερα, ενώ η 
υπεροχή της πρασουγρέλης και τικαγκρελόρης έχει βα-
σιστεί κυρίως στη μελέτη TRITON και PLATO αντίστοιχα 
και σε πολλές δευτερογενείς post-hoc αναλύσεις που 
προέκυψαν από αυτές τις μελέτες, με την ίδια υπεραι-
σιόδοξη φιλοσοφία και προκατειλημμένη ερμηνεία. Mία 
σχετικά ισορροπημένη και αμερόληπτη ανασκόπηση 
των δύο νεότερων αντιαιμοπεταλιακών έχει γίνει από 
το FDA, όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει τις ελλείψεις 
και παγίδες των προαναφερθεισών κλινικών μελετών. 
Για παράδειγμα, στη μελέτη TRITON ο ορισμός του 
εμφράγματος μυοκαρδίου ήταν διαφορετικός, έχουν 
αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας και κακοη-
θειών από την μακροχρόνια χορήγηση πρασουγρέλης, 
μεγαλύτερα ποσοστά διακοπής της τικαγκρελόρης και 
παράδοξα αυξημένα ποσοστά θνητότητας στη μελέτη 
PLATO που έχουν αμφισβητηθεί λόγω σύγκρουσης 
συμφερόντων. Τα αποτελέσματα πιο πρόσφατων 
μελετών όπως η GRAVITAS, ARCTIC, TRIGGER-PCI 
και ACCOAST δεν είναι τόσο ευνοϊκά για τα νεότερα 
αντιαιμοπεταλιακά. Έτσι παρά τις καλύτερες φαρ-
μακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητές τους 
έναντι της κλοπιδογρέλης, οι νεότεροι αναστολείς 
P2Y12 έχουν σημαντικούς περιορισμούς και ο κλινικός 
γιατρός θα πρέπει να αποφασίσει εξατομικευμένα για 
τον κάθε ασθενή19.

Σε κάποιες κλινικές περιπτώσεις, π.χ. αντίσταση 
στην κλοπιδογρέλη ή αιμορραγία από πρασουγρέλη, 



185

ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ-ΕΝΔΕΙξΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ

μπορεί να χρειαστεί αλλαγή των αντιαιμοπεταλια-
κών, π.χ. από κλοπιδογρέλη σε πρασουγρέλη ή 
τικαγκρελόρη ή και το αντίθετο. Σε αυτό το πεδίο 
δεν υπάρχουν ακόμη μεγάλες κλινικές μελέτες, παρά 
μόνο φαρμακοδυναμικές μελέτες. Ο κλινικός γιατρός 
θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιές περιπτώσεις θα 
πρέπει να αλλάξει το αντιαιμοπεταλιακό, ποιά είναι η 
καταλληλότερη χρονική στιγμή και αν χρειάζεται δόση 
φόρτισης με το καινούργιο φάρμακο20.

Τριπλή θεραπεία 

Ένα ποσοστό μέχρι 10% των ασθενών που υπο-
βάλλονται σε PCI έχουν ένδειξη για τριπλή θεραπεία 
με ασπιρίνη, κλοπιδογρέλη και αντιπηκτική αγωγή 
κυρίως λόγω της συνύπαρξης κολπικής μαρμαρυ-
γής21. Πολλά ερωτήματα, ανησυχίες και προκλήσεις 
έχουν προκύψει σχετικά με τη διάρκεια, τα οφέλη, 
τους κινδύνους και τις εναλλακτικές λύσεις, καθώς 
υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αιμορραγίας. Μέχρι τώρα 
δεν υπάρχει oμοφωνία ως προς την αντιμετώπιση 
των ασθενών αυτών. Πολλοί γιατροί επιλέγουν την 
τοποθέτηση BMS και τριπλή θεραπεία για 1 μήνα, 
ακολουθούμενη με βαρφαρίνη και ασπιρίνη. Άλλοι 
επιλέγουν 2ης γενιάς DES με τριπλή αγωγή για του-
λάχιστον 3-6 μήνες22. Διάφορες προσπάθειες έχουν 
γίνει για τον ορισμό της αιμορραγίας (GUSTO, TIMI) 
και για την κατηγοριοποίηση των ασθενών σε ομάδες 
κινδύνου (HAS-BLED). Παράγοντες κινδύνου για 
αιμορραγία είναι οι ακόλουθοι: υπέρταση, ηπατική 
και νεφρική ανεπάρκεια, ΑΕΕ, ιστορικό αιμορραγίας, 
ηλικία >65 ετών, φάρμακα (NSAIDs), μη ρυθμιζόμενο 
INR, διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια23. Η μελέτη 
CHARISMA διαπίστωσε μεγαλύτερα ποσοστά αιμορ-
ραγίας τον πρώτο μήνα από την έναρξη αγωγής με 
κλοπιδογρέλη, ενώ οι ασθενείς που δεν είχαν κάποιο 
σοβαρό επεισόδιο αιμορραγίας τον πρώτο χρόνο 
είχαν μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας μετέπειτα23. 
Η πρασουγρέλη και η τικαγκρελόρη δε συνίστανται 
σε αυτήν την ομάδα ασθενών λόγω του μεγαλύτερου 
κινδύνου αιμορραγίας. Λίγες μελέτες έχουν γίνει για 
την ασφάλεια του αναστολέα θρομβίνης dabigatran και 
των από του στόματος αναστολέων Xa ribaroxaban 
και apixaban. Έτσι οι μέχρι τώρα συστάσεις είναι η 
χρήση κουμαρινικών αντιπηκτικών με στενή παρακο-
λούθηση και ρύθμιση του INR μεταξύ 2-2.5. Επίσης 
προτείνεται η συγχορήγηση PPIs για τη μείωση της 
γαστρεντερικής αιμορραγίας24.

Περιεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών  
υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

Οι ασθενείς με στεφανιαία stents που χρειάζονται 

κάποια χειρουργική επέμβαση αποτελούν μία ξεχω-
ριστή πρόκληση κατά την περιεγχειρητική περίοδο. 
Ειδικά για τον αναισθησιολόγο και το χειρουργό το 
μεγαλύτερο δίλημμα είναι η εξισορρόπηση του κινδύ-
νου μεταξύ της απειλητικής για τη ζωή θρόμβωσης του 
stent και του κινδύνου για πιθανή μείζονα αιμορραγία25. 

Περιεγχειρητικός κίνδυνος θρόμβωσης

Oι ασθενείς με stent που υποβάλλονται σε κάποια 
χειρουργική επέμβαση έχουν αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης μείζονων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (4-
5%) με πολύ αυξημένη θνητότητα (20-45% εξ αυτών). 
Ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι εξαιρετικά αυξημένος 
όταν η επέμβαση γίνει πριν την ενδοθηλιοποίηση 
του stent και χρειαστεί πρόωρη διακοπή της ΔΑΑΑ. 
Εξάλλου η ίδια η χειρουργική επέμβαση δημιουργεί 
μία προθρομβωτική και προφλεγμονώδη κατάσταση 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη περιεγχειρητικής 
θρόμβωσης του stent. Λόγω της απάντησης στο 
στρες του χειρουργείου ενεργοποιείται το συμπαθη-
τικό σύστημα, απελευθερώνονται κυτταροκίνες και 
ενεργοποιούνται τα αιμοπετάλια, ενώ παράλληλα 
μειώνεται η ινωδολυτική δραστηριότητα. Η δημιουργία 
υπερπηκτικότητας μπορεί να παραμείνει για αρκετές 
μέρες μετά το χειρουργείο. Από την άλλη η απότομη 
διακοπή των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων οδηγεί 
σε rebound αύξηση των προφλεγμονωδών και προ-
πηκτικών παραγόντων25.

Περιεγχειρητικός κίνδυνος αιμορραγίας υπό ΔΑΑΑ

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί 
αφορούν καρδιαγγειακές επεμβάσεις με αντιφατικά 
όμως αποτελέσματα. Σε καρδιαγγειακούς ασθενείς 
που υποβάλλονται σε επέμβαση αορτοστεφανιαίας 
παράκαμψης (CABG) χωρίς μηχάνημα εξωσωματικής 
κυκλοφορίας (off pump) δεν έχει αναφερθεί μεγαλύτερη 
απώλεια αίματος στους χρήστες ασπιρίνης. Με εξαί-
ρεση τις νευροχειρουργικές και πιθανώς και τις ουρο-
λογικές επεμβάσεις η χρήση της ασπιρίνης σχετίζεται 
με μέτρια αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας, χωρίς 
όμως να αυξάνεται η νοσηρότητα και η θνητότητα. 
Μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγίας από την ασπιρίνη, 
αναφέρεται με τη χρήση της κλοπιδογρέλης25. 

Εκτίμηση θρομβωτικού έναντι αιμορραγικού κινδύνου

Μέχρις στιγμής δεν έχουν ολοκληρωθεί τυχαι-
οποιημένες κλινικές μελέτες για την εκτίμηση της 
περιεγχειρητικής αντιμετώπισης των ασθενών, 
ούτε υπάρχουν ευρέως αποδεκτές κατευθυντήριες 
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οδηγίες. Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφο-
ροι πολύπλοκοι αλγόριθμοι για την αντιμετώπιση 
των ασθενών αυτών26. Έτσι οι κλινικοί γιατροί δια-
φόρων ειδικοτήτων έρχονται αντιμέτωποι με την 
εξατομικευμένη προσέγγιση του κάθε ασθενούς 
και χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ των δια-
φορετικών ειδικοτήτων. Θα πρέπει να εκτιμηθούν 
αναλυτικά οι παράγοντες που σχετίζονται με τη 
χειρουργική επέμβαση, τον ασθενή και τον τύπο 
stent. Οι ενδοκρανιακές επεμβάσεις και οι επεμ-
βάσεις σπονδυλικής στήλης έχουν τον υψηλότερο 
κίνδυνο αιμορραγίας, ακολουθούμενες από τις 
ουρολογικές επεμβάσεις, επέμβαση ανευρύσματος 
κοιλιακής αορτής, και αμφιβληστροειδή. Ασθενείς 
με παχυσαρκία, κακοήθειες, σακχαρώδη διαβήτη, 
νεφρική και καρδιακή ανεπάρκεια έχουν αυξημένο 
κίνδυνο θρόμβωσης αλλά και αιμορραγίας25. 

Η πρώτη εκτίμηση που πρέπει να γίνει είναι η 
τυχόν αναβολή του χειρουργείου μέχρι την πλήρη 
ενδοθηλιοποίηση του stent. Οι τρέχουσες συστά-
σεις προτείνουν την αναβολή του χειρουργείου 
τουλάχιστον 30 μέρες μετά την τοποθέτηση stent 
BMS και 1 έτος μετά την τοποθέτηση DES5. Πιθα-
νώς τα νεότερου τύπου βιοπολυμερή DES έχουν 
μικρότερο κίνδυνο θρόμβωσης μετά τους 6 μήνες. 
Εφόσον δεν είναι εφικτή η αναβολή προτείνεται 
συνέχιση της ΔΑΑΑ στους ασθενείς που πρέπει 
να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση πρώιμα 
μετά την τοποθέτηση του stent, σε επεμβάσεις με 
μικρό κίνδυνο αιμορραγίας. Σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου για θρόμβωση που πρόκειται να υποβλη-
θούν σε επέμβαση υψηλού κινδύνου για αιμορραγία 
προτείνεται διακοπή της κλοπιδογρέλης για 5-10 
ημέρες, συνέχιση της ασπιρίνης και “γεφύρωση” με 
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη ή αναστολείς 
GPIIa/IIIb. H πρακτική αυτή απαιτεί νοσηλεία και 
εντατική παρακολούθηση των ασθενών αυτών. Η 
κλασσική ηπαρίνη δεν ενδείκνυται γιατί θεωρητικά 
μπορεί να αυξήσει την ενεργοποίηση των αιμοπε-
ταλίων από άλλους αγωνιστές, όπως το ADP, και 
συνδέεται με τον υποδοχέα GPIIb/IIIa στα αιμοπε-
τάλια. Η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη δεν 
ενεργοποιεί μεν τα αιμοπετάλια αλλά δεν έχει και 
ανασταλτική δράση έναντι τους, οπότε δεν έχει και 
το αναμενόμενο κλινικό αποτέλεσμα27. Μελλοντικά 
ίσως η ενδοφλέβια χορήγηση καγκρελόρης ή άλλων 
αντιαιμοπεταλιακών με βραχεία δράση να είναι πιο 
αποτελεσματικές ως θεραπείες γεφύρωσης28. Σε 
χαμηλού κινδύνου για θρόμβωση ασθενείς που θα 
υποβληθούν σε νευροχειρουργική επέμβαση μπορεί 
να διακοπεί η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για 5 ημέρες 
και να ξεκινήσει αμέσως μετά με δόση φόρτισης25. 

Αντίσταση σε αντιαιμοπεταλιακά
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη συζήτηση 

σχετικά με την κλινική σημασία της αντίστασης στα 
αντιαιμοπεταλιακά και την αντιμετώπισή της. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί πολλές διαφορετικές μέθοδοι (LTA, 
VASP, PFA-100, VerifyNow) με σημαντικές διαφορές 
μεταξύ τους ως προς τον ορισμό της υπολειπόμενης 
δραστικότητας των αιμοπεταλίων, διαφορετικές τιμές 
ουδού (cutoff) και σχετικές ασυμφωνίες όσον αφορά 
την εφαρμογή τους σε διαφορετικές κλινικές καταστά-
σεις29. Πολλές μελέτες έχουν αναδείξει τη συσχέτιση 
της υψηλής υπολειπόμενης δραστικότητας των αι-
μοπεταλίων (ΗPR) με αυξημένα ποσοστά υποξείας 
στένωσης του stent, υποτροπή ισχαιμικού επεισοδίου 
μετά την τοποθέτηση stent, και μεγαλύτερα ποσοστά 
καρδιαγγειακού θανάτου29. Oι Βonello και συν. δημο-
σίευσαν μία τεχνική αναφορά για τις τιμές cutoff που 
έχουν γίνει αποδεκτές από προηγούμενες μελέτες για 
τις πιο κοινές μεθόδους λειτουργικότητας των αιμοπε-
ταλίων30. Όμως υποστήριξαν πως ίσως δεν υπάρχει 
μία μοναδική cutoff τιμή για τον ορισμό ΗPR για κάθε 
μέθοδο, καθώς οι τιμές μπορεί να έχουν διαφορετική 
σημασία σε διαφορετικές κλινικές καταστάσεις, όπως 
προγραμματισμένη ή επείγουσα PCI, περιεγχειρητικά 
ή κατά τη θεραπεία συντήρησης. Μέχρι τώρα οι τιμές 
αυτές έχουν καλή αρνητική προγνωστική σημασία για 
την υποτροπή ισχαιμικών συμβαμάτων αλλά φτωχή 
θετική προγνωστική σημασία30. 

O oρισμός της αντίστασης στην ασπιρίνη δεν 
είναι ξεκάθαρος, και η ακριβής επίπτωση στο γενικό 
πληθυσμό δεν είναι γνωστή καθώς δεν υπάρχουν 
τυποποιημένα διαγνωστικά κριτήρια ούτε καμία ιδα-
νική μέθοδος. Σε πολλές περιπτώσεις η ετερογένεια 
στην αιμοπεταλιακή λειτουργία ανάμεσα σε διαφορε-
τικούς πληθυσμούς εκλαμβάνεται ως αντίσταση. Ο 
μηχανισμός της αντίστασης στην ασπιρίνη δεν είναι 
απόλυτα γνωστός και πολλοί κλινικοί και γενετικοί 
παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί. Τέλος η συσχέτιση 
της εργαστηριακής αντίστασης με την κλινική έκβαση 
δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς. Για τους λόγους αυτούς 
καμία από τις κατευθυντήριες οδηγίες δεν προτείνει 
την εργαστηριακή διάγνωση της αντίστασης στην 
ασπιρίνη και την αναπροσαρμογή της θεραπείας με 
βάση τα αποτελέσματα31. 

Η αντίσταση στην κλοπιδογρέλη σχετίζεται με 
κλινικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως 
κάπνισμα, ηλικία, προηγούμενο ιστορικό εμφράγματος 
μυοκαρδίου, σακχαρώδη διαβήτη, υπερχοληστερο-
λαιμία και καρδιακή ανεπάρκεια32. Έχει συσχετιστεί 
επίσης με γενετικούς πολυμορφισμούς του ηπατι-
κού μεταβολισμού μέσω του κυτοχρώματος Ρ450 
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(CYP2C19). Τέλος η αλληλεπίδραση με άλλα φάρ-
μακα, όπως αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPI), 
αναστολείς καναλιών ασβεστίου και στατίνες έχει 
προκαλέσει μεγάλη συζήτηση ως προς το αν αυξάνουν 
τον κίνδυνο ισχαιμικών συμβαμάτων33. 

Οι ασθενείς με HPR που έχουν γενετικούς πολυ-
μορφισμούς που σχετίζονται με μειωμένο μεταβολισμό 
κλοπιδογρέλης παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 
για ισχαιμικά και θρομβωτικά επεισόδια. Αντίθετα, 
ασθενείς με χαμηλή δραστικότητα αιμοπεταλίων υπό 
θεραπεία (LPR) και γενετικούς πολυμορφισμούς που 
σχετίζονται με αυξημένο μεταβολισμό κλοπιδογρέλης 
έχουν αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγικά επεισόδια. 

Η εντατικοποίηση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής 
μπορεί να μειώσει τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων 
σε ασθενείς με HPR. H εργαστηριακή αυτή βελτίωση 
φάνηκε σε μικρές μελέτες ότι σχετίζεται με καλύτερη 
έκβαση. Δυστυχώς όμως, μεγάλες κλινικές μελέτες 
(GRAVITAS, TRIGGER-PCI, ARCTIC) εξατομίκευσης 
της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας με αυξημένη δόση 
φόρτισης κλοπιδογρέλης, χρήση πρασουγρέλης και 
ενδοφλέβιων αναστολέων GP IIb/IIIa, είχαν απο-
γοητευτικά αποτελέσματα μέχρι τώρα32. Επειδή οι 
μελέτες αυτές αφορούσαν χαμηλού κινδύνου ασθε-
νείς, το ενδιαφέρον έχει στραφεί σε υψηλού κινδύνου 
ασθενείς. Μία τέτοια τρέχουσα μελέτη, η ΑΝΤΑRCTIC 
προσπαθεί να καθορίσει με διαγνωστικά τεστ ένα 
θεραπευτικό παράθυρο και να εξατομικεύσει ανάλογα 
τη θεραπεία, προκειμένου να ελαττωθούν τα θρομ-
βωτικά επεισόδια χωρίς να αυξηθούν τα αιμορραγικά 
σε ηλικιωμένους ασθενείς. Έτσι προς το παρόν, οι 
Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες δεν προτείνουν 
τη χρήση εργαστηριακών μεθόδων παρακολούθησης 
της δραστικότητας των αιμοπεταλίων. Οι αντίστοιχες 
Αμερικανικές οδηγίες (ACCF/AHA) προτείνουν τη 
μέτρηση της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων 
σε ασθενείς NSTEMI (επίπεδο τεκμηρίου Β) και τη 
γονοτύπηση για CYP2C19 (επίπεδο τεκμηρίου C) 
μόνο όταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μπορεί 
να αλλάξουν την αντιμετώπιση του ασθενούς32. Τι 
πραγματικά όμως σημαίνει αυτό για τον κλινικό για-
τρό που ξέρει ότι ο ασθενής του έχει αντίσταση στα 
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα ή ακόμη και προδιάθεση 
για αιμορραγία; Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη ποιά 
είναι η καταλληλότερη εξατομικευμένη προσέγγιση 
στις περιπτώσεις αυτές.

Aποτελεσματικότητα γενόσημων
Ένα ακόμη δίλημμα με το οποίο έρχονται αντιμέ-

τωποι οι κλινικοί γιατροί, στη σύγχρονη εποχή της 
οικονομικής κρίσης είναι η χρήση της γενόσημης κλο-

πιδογρέλης. Βασική διαφορά των γενόσημων μορφών 
κλοπιδογρέλης ως προς το πρωτότυπο σκεύασμα 
είναι η σύσταση του άλατος. Σύμφωνα με το FDA τα 
γενόσημα μπορεί να πάρουν έγκριση με μικρές κλι-
νικές μελέτες. Δεδομένου όμως ότι έχουν δημοσιευτεί 
μελέτες όπου αναφέρεται αυξημένη δραστικότητα των 
αιμοπεταλίων και συχνότητα θρόμβωσης του stent 
σε σχέση με την πρωτότυπη κλοπιδογρέλη, το FDA 
εκφράζει ανησυχίες ως προς τη διαδικασία έγκρισης 
του φαρμάκου2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης στη δευτε-

ρογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων 
έχει καθιερωθεί, ενώ διερευνάται ακόμη ο ρόλος της 
στην πρωτογενή πρόληψή τους. Πολλά ερωτηματικά 
παραμένουν αναπάντητα ως προς το καταλληλότε-
ρο φάρμακο ή συνδυασμό, τη δόση και το χρονικό 
διάστημα χορήγησης σε κάθε κλινική περίπτωση.

Η βιβλιογραφία των κλινικών μελετών για τα αντιαι-
μοπεταλιακά φάρμακα είναι δαιδαλώδης και αντιφατική 
και η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων προς το 
παρόν είναι εξαιρετικά δυσχερής, δεδομένου ότι οι 
διάφορες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει διαφορετι-
κούς τύπους ασθενών, διαφορετικούς ορισμούς και 
μετρούν διαφορετικές εκβάσεις. Εξάλλου δεν έχουν 
γίνει κλινικές μελέτες που να συγκρίνουν άμεσα τους 
νεότερους αναστολείς Ρ2υ12. Είναι αναμενόμενο 
λοιπόν ότι πολλές από τις κατευθυντήριες οδηγίες δεν 
είναι αρκετά ισχυρές και πολλοί γιατροί αποφασίζουν 
με βάση την προσωπική τους εμπειρία. Μελλοντικά 
αναμένεται η ανεύρεση ενός θεραπευτικού παράθυ-
ρου στη χρήση των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων 
και η χρήση γονιδιακών ή βιολογικών δεικτών για 
την αξιολόγηση του αποτελέσματος της θεραπείας, 
εργαλεία που θα είναι σημαντικά για την εξατομίκευση 
της θεραπείας.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ΔΑΑΑ μετά την τοπο-
θέτηση stent, δεν υπάρχει πραγματικά μία απάντηση. 
Οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν όσον 
αφορά τον κίνδυνο θρόμβωσης και αιμορραγίας είναι 
πολλοί και ο κάθε θεράπων ιατρός έχει το δύσκολο 
έργο να εξατομικεύσει τη θεραπεία. Είναι πραγματικά 
ειρωνεία, αλλά μία τέτοια προσέγγιση είναι αντίθετη 
προς τον ορισμό των κατευθυντήριων οδηγιών.

Τέλος ως προς τη διακοπή ή όχι της αντιαιμοπετα-
λιακής αγωγής για τη διενέργεια κάποιας χειρουργικής 
επέμβασης και εδώ δεν υπάρχουν επίσημες συστά-
σεις. Γίνεται αξιολόγηση του κινδύνου θρόμβωσης του 
stent και του κινδύνου αιμορραγίας από το χειρουργείο. 
Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια αναβολής του 
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χειρουργείου μέχρι την πλήρη ενδοθηλιοποίηση του 
stent και όπου είναι εφικτό συνεχίζεται είτε η ΔΑΑΑ 
ή σε ενδιάμεσες περιπτώσεις μόνο η ασπιρίνη. Μελ-
λοντικά η χορήγηση ενδοφλέβιων παραγόντων όπως 
η καγκρελόρη είναι πολλά υποσχόμενη στην περιεγ-
χειρητική αντιαιμοπεταλιακή κάλυψη των ασθενών. 
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