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ΕΠΙτρΟΠη ΕΚΔΟΣηΣ ΠρΑΚτΙΚων ΕΚΠΑΙΔΕυτΙΚΟυ ΠρΟγρΑΜΜΑτΟΣ

 υπεύθυνος Σύνταξης: Ευάγγελος Τέρπος

 Μέλη: Σερένα Βαλσάμη
  Έρση Βοσκαρίδου 
  Βασιλεία Γαρυπίδου 
  Ελισάβετ Γρουζή 
  Μαρία Δήμου 
  Παναγιώτης Διαμαντόπουλος 
  Όλγα Κατσαρού 
  Ελπινίκη Κρητικού-Γρίβα 
  Δημήτριος Λουκόπουλος 
  Στέφανος Παπαδημητρίου 
  Μαρία Παπαϊωάννου 
  Ιωάννα Σακελλάρη 
  Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης 
  Παναγιώτης Τσιριγώτης 
  Ευδοξία Χατζηχαρίση 
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ΕΠΙΣτηΜΟνΙΚΑ τΜη ΜΑ τΑ

τΜηΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ-ΑΦΑΙρΕΣηΣ

 Πρόεδρος: Μαρία Γαβαλάκη 

 Αντιπρόεδρος: Ελισάβετ Γρουζή 

 γραμματέας: Σερένα Βαλσάμη 

 Μέλη: Ασπασία Αργυρού 

  Κωνσταντίνα Πανέτα 

τΜηΜΑ ΑΙΜΟΣτΑΣηΣ

 Πρόεδρος: Ευφροσύνη Νομικού 

 Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Κώτση 

 γραμματέας: Βασίλειος Τσεβρένης

 Μέλη: Στυλιανή Κοκόρη 

  Θεοδώρα Κωστελίδου 

τΜηΜΑ ΕργΑΣτηρΙΑΚηΣ ΔΙΑγνωΣηΣ & ΕΛΕγΧΟυ ΠΟΙΟτητΑΣ 

 Πρόεδρος: Γεώργιος Πατεράκης 

 Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κάκκας 

 γραμματέας: Άννα Ταπάρκου

 Μέλη: Ματθαίος Σπελέτας 

  Κατερίνα Φοίφα 

τΜηΜΑ ΕρυΘρΟΚυττΑρΟυ & ΑΙΜΟΣΦΑΙρΙνΟΠΑΘΕΙων

 Πρόεδρος: Έρση Βοσκαρίδου 

 Αντιπρόεδρος: Σταματία Θεοδωρίδου

 γραμματέας: Ιωάννης Παπασωτηρίου

 Μέλη: Ευθυμία Βλαχάκη

  Ευτύχιος Ευτυχιάδης

τΜηΜΑ ΛΕΜΦΟΫΠΕρΠΛΑΣτΙΚων νΟΣων

 Πρόεδρος: Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος 

 Αντιπρόεδρος: Νίκη Σταυρογιάννη 

 γραμματέας: Ευάγγελος Τέρπος 

 Μέλη: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος 

  Ευδοξία Χατζηχαρίση 
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τΜηΜΑ ΜΕτΑΜΟΣΧΕυΣηΣ ΑΙΜΟΠΟΙητΙΚων ΚυττΑρων

 Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης 

 Αντιπρόεδρος: Μαρία Τσιρογιάννη 

 γραμματέας: Δέσποινα Μαλλουρή 

 Μέλη: Ιωάννης Μπαλταδάκης

  Παναγιώτα Παπαϊωάννου 

τΜηΜΑ ΜυΕΛΟΔυΣΠΛΑΣτΙΚων ΣυνΔρΟΜων & ΜυΕΛΙΚηΣ ΑνΕΠΑρΚΕΙΑΣ

 Πρόεδρος: Αργύρης Συμεωνίδης

 Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κοτσιανίδης

 γραμματέας: Αθανάσιος Γαλανόπουλος

 Μέλη: Αθηνά-Νόρα Βύνιου

  Βασιλική Παππά

τΜηΜΑ ΟΞΕΙων ΛΕυΧΑΙΜΙων & ΜυΕΛΟΫΠΕρΠΛΑΣτΙΚων νΕΟΠΛΑΣΜΑτων

 Πρόεδρος: Μαρία Παγώνη 

 Αντιπρόεδρος: Δαμιανός Σωτηρόπουλος 

 γραμματέας: Παναγιώτης Τσιριγώτης 

 Μέλη: Σταύρος Γιγάντες 

  Παναγιώτης Παναγιωτίδης

τΜηΜΑ ΜΑΚΕΔΟνΙΑΣ-ΘρΑΚηΣ

 Πρόεδρος: Ιωάννα Σακελλάρη

 Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Μαρκάλα

 γραμματέας: Ειρήνη Κατωδρύτου

 Μέλη: Αναστασία Μπαντή

  Γεώργιος Παπαϊωάννου

ΕΠΙΣτηΜΟνΙΚΑ τΜη ΜΑ τΑ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Aγαπητοί συνάδελφοι,

Τα πρακτικά του εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου μας αποτελούν 
πλέον μια καταξιωμένη έκδοση, χρήσιμη σε νεότερους και εμπειρότερους Αιματολόγους αλλά και συναδέλφους 
που ασχολούνται με αιματολογικά νοσήματα, εργαστηριακές εξετάσεις και την ιατρική των μεταγγίσεων. Το Δ.Σ. 
της Ε.Α.Ε. προσπαθεί συνεχώς για την επιστημονικά άρτια και ποιοτικά υψηλών προδιαγραφών έκδοση, με βάση 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται από αντίστοιχες εκδόσεις μεγάλων διεθνών συνεδρίων.

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

Από τη θέση του υπευθύνου της σύνταξης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν 
στη δημιουργία αυτού του πονήματος. Πρώτα από όλους, τους συγγραφείς των άρθρων για την εξαιρετική συνερ-
γασία και την ανοχή τους στις πιέσεις που πολλές φορές δέχτηκαν από μένα για την πλήρη εφαρμογή των όρων 
που είχαν τεθεί από την επιστημονική επιτροπή για τη δημιουργία του κάθε άρθρου. Μέσα στον περιορισμένο 
ελεύθερο χρόνο που όλοι έχουμε, λόγω των κλινικοεργαστηριακών μας υποχρεώσεων, οι συγγραφείς των άρθρων 
κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για την παραγωγή άρτια επιστημονικά κειμένων σε σύντομο χρονικό διάστημα 
καθώς και για την έγκαιρη αποστολή τους για τη διαδικασία που περιέγραψα πριν. Τους ευχαριστώ θερμά γι’ 
αυτό. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τους κριτές των κειμένων που με τα εποικοδομητικά τους 
σχόλια και την εμπειρία τους βοήθησαν στη βελτίωση των άρθρων ώστε αυτά να λάβουν την τελική τους μορφή 
με τον αρτιότερο δυνατό τρόπο.

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

Ελπίζω ο εκπαιδευτικός αυτός τόμος να σας φανεί χρήσιμος κατά την άσκηση της καθημερινής σας κλινικής 
πρακτικής.

 Με φιλικούς χαιρετισμούς
 Ευάγγελος Τέρπος
 Αιματολόγος
 Υπεύθυνος Σύνταξης
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Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

ΕΛΕΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Αίμα 2016;7(4): 25–31
27ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα αποτελούν ετερο-

γενή ομάδα νοσημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται από 
μη αποδοτική αιμοποίηση, κυτταροπενίες στο αίμα, 
και αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία. 
Παρά την πρόοδο στην κατανόηση του νοσήματος 
λίγα ακόμα είναι γνωστά όσον αφορά την αιτιολογία 
και την παθογένεια του νοσήματος αυτού που σε 
ποσοστό 20-30% είναι δυνατό να εξελιχθεί σε οξεία 
μυελογενή λευχαιμία1. 

Το ΜΔΣ πιστεύεται ότι προκύπτει από τη συσ-
σώρευση γενετικών ή και επιγενετικών διαταραχών 
που εμφανίζονται αρχικά σε ένα ανώριμο-προγονικό 
κύτταρο. Το κύτταρο αυτό εμφανίζει ένα πολλαπλασι-
αστικό πλεονέκτημα του κλώνου του που προκύπτει, 
σε σχέση με τα φυσιολογικά προγονικά κύτταρα. Τα 
κύτταρα του παθολογικού αυτού κλώνου εμφανίζουν 
επίσης διαταραχές στη τελική διαφοροποίησή τους, 
και αυξημένη απόπτωση. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά 
πιθανά να εξηγούν την αυξημένη κυτταροβρίθεια στον 
μυελό και τις κυτταροπενίες στο αίμα2.

Οι γενετικές, οι επιγενετικές, και οι μέσω του ανο-
σοποιητικού συστήματος αλλαγές που επέρχονται στα 
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα με την πρόοδο της 
ηλικίας, οδηγούν σε ολιγοκλωνική έκπτυξη των αρχικά 
εμφανιζομένων μυελοδυσπλαστικών κυττάρων. Το 
μικροπεριβάλλον του μυελού και οι διαταραχές στο 
ανοσοποιητικό σύστημα συμβάλλουν επιπλέον στην 
απορρύθμιση και την επικράτηση του παθολογικού 
κλώνου. Τα συγγενή σύνδρομα ανεπάρκειας μυελού 
των οστών, όπως η αναιμία Fanconi (FA), η συγγενής 
δυσκεράτωση (dyskeratosis congenita), το σύνδρομο 
Down και οι ενδογενείς διαταραχές των αιμοπεταλίων 

(που συνδέονται με μεταλλάξεις του RUNX1 ή του 
CEBPa) προδιαθέτουν για ΜΔΣ/ΟΜΛ.

Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση του ΜΔΣ είναι 
περίπου τα 70 έτη. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 4 
έως 5 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα ανά έτος. 
Η αιτιολογία είναι γενικά άγνωστη, αλλά σημαντικός 
φαίνεται να είναι ο ρόλος της έκθεσης σε περιβαλ-
λοντικούς, χημικούς, και φυσικούς μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες. Σε 15 έως 20% των περιπτώσεων, τα 
ΜΔΣ είναι δευτεροπαθή (secondary MDS), εμφανίζο-
νται δηλαδή μετά από προηγηθείσα χημειοθεραπεία 
ή/και ακτινοθεραπεία για προηγούμενη συνήθως 
κακοήθεια. Ενοχοποιούνται επίσης η έκθεση στο βεν-
ζόλιο, ή σε άλλους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, 
όπως και τα φυτοφάρμακα2,3.

Τα ΜΔΣ έλαβαν μια ποικιλία από ονοματολογίες, 
μέχρι την πρώτη διεθνή κατάταξη από τη γαλλική-
αμερικανική-αγγλική κατάταξη (FAB) το 1982. Η 
ταξινόμηση αυτή είχε τελειοποιηθεί το 2001, και στη 
συνέχεια, το 2008, έγινε η κατάταξη κατά WHO με 
την ενσωμάτωση νέων προγνωστικών παραγόντων 
σε ασθενείς με ΜΔΣ4-6. Φέτος μετά την δημοσίευση 
διαφορων μοριακών διαταραχών που συνοδεύουν τα 
ΜΔΣ γίνεται προσπάθεια για επαναταξινόμηση των 
ΜΔΣ (όπως φαίνεται στον πίνακα 1). Για να μπορέσει 
να γίνει η διάγνωση των ΜΔΣ πρέπει να πληρούνται 
τρία τουλάχιστον κριτήρια: 1) επίμονη (>6 μήνες) και 
σημαντική κυτταροπενία (Hb <10 g/dL, απόλυτος 
αριθμός ουδετερόφιλων <1,8 g/L, αιμοπετάλια <100 
g/l), 2) δυσπλασία μίας ή περισσοτέρων σειρών του 
μυελού των οστών ή παρουσία χαρακτηριστικής 
κυτταρογενετικής ανωμαλίας, και 3) τον αποκλεισμό 
αιτιών που συνδέονται με δυσπλασία (δευτεροπαθή 
μυελοδυσπλαστικά)5,6 (Πίνακας 1). 
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ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Υποπλαστικά ΜΔΣ
Τα υποπλαστικά ΜΔΣ (υΜΔΣ) αποτελούν ένα 

μικρό ποσοστό των ΜΔΣ, και αναφέρονται σε εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου εκτός από τις χαρακτηριστικές 
μορφολογικές διαταραχές με τις οποίες τίθεται η 
διάγνωση του ΜΔΣ, συνυπάρχει και χαμηλή κυττα-
ροβρίθεια του μυελού σε σχέση με την ηλικία (<30% 
κυτταροβρίθεια σε ηλικία <60 ετών ή <20% κυτταρο-
βρίθεια αν η ηλικία είναι >60 ετών). Τα υποπλαστικά 
ΜΔΣ αντιπροσωπεύουν περίπου 10 έως 20% όλων 
των περιπτώσεων ΜΔΣ7-9. Ωστόσο, τα υΜΔΣ δεν 
αντιπροσωπεύουν μια ξεχωριστή κατηγορία ΜΔΣ 
σύμφωνα με την ταξινόμηση του WHO, αλλά στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων ταξινομούνται ως 
ανθεκτική αναιμία. Συνήθως αφορά πιο νέα άτομα, και 
ίσως πιο συχνά γυναίκες. Ο παθολογικός καρυότυπος 
δεν ανευρίσκεται συχνά στους ασθενείς αυτούς σε 
σύγκριση με ασθενείς με τους υπόλοιπους υπότυπους 
ΜΔΣ με υπερκυτταρικό μυελό. Επίσης φαίνεται ότι 
οι ασθενείς με υΜΔΣ έχουν καλύτερη προγνωση και 
μεγαλύτερη συνολική επιβίωση συγκριτικά με τους 
ασθενείς με ΜΔΣ και νορμο-/υπερ- κυτταρικό μυελό. 

Υποπλαστικά ΜΔΣ και απλαστική αναιμία
Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες των 

υΜΔΣ με την απλαστική αναιμία και αυτό συχνά 
κάνει δύσκολη τη διαφορική διάγνωση9. Τόσο τα 
υΜΔΣ όσο και η απλαστική αναιμία μοιράζονται 
κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και δια-
ταραχές στο ανοσοποιητικό σύστημα που φαίνεται 
να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην παθογένεια τους. 
Η διαφορική διάγνωση μεταξύ απλαστικής αναιμίας 
και υΜΔΣ βασίζεται κυρίως στην παρουσία στοιχείων 
δυσπλασίας τόσο στη μυελική όσο και στη μεγακαρυ-
οκυτταρική σειρά, αυξημένο ποσοστό βλαστών, και 
μη φυσιολογικό καρυότυπο, που όλα αυτά ευνοούν τη 
διάγνωση του υΜΔΣ και όχι της απλαστικής αναιμίας. 
Επιπλέον, ανωμαλίες στην έκφραση επιφανειακών 
αντιγόνων στα CD34+ κύτταρα του μυελού ενδεικτικό 
παρουσίας κλώνου, καθώς και αυξημένη παραγωγή 
ερυθροβλαστών με αιμοσφαιρίνη F, συνηγορούν υπέρ 
της διάγνωσης του υΜΔΣ. Ωστόσο, ευρήματα συμ-
βατά με μία ανοσολογική διεργασία που σχετίζεται με 
σχετική λεμφοκυττάρωση στο μυελό και ολιγοκλωνική 
έκπτυξη των Τ λεμφοκυττάρων, καθώς και αυξημένα 
επίπεδα κυτοκινών (IFN-γ κυρίως) δεν μπορούν να 
βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση καθώς αυτά 
τα στοιχεία είναι παρόντα και στις δύο νόσους. Η 
αλληλοεπικάλυψη των διαταραχών ανοσολογικής 
αρχής δείχνει ότι τα υΜΔΣ και η απλαστική αναιμία 
μοιράζονται κοινή παθοφυσιολογία που πιθανά να 

σχετίζεται με ένα άγνωστο μέχρι στιγμής αντιγόνο. 
το οποίο διεγείρει τα Τ λεμφοκύτταρα10,11.

Η παρουσία PNH κλώνου, επίσης είναι δυνατό να 
παρατηρηθεί τόσο στην απλαστική αναιμία όσο και σε 
υΜΔΣ12-14. PNH κλώνος είναι δυνατό να παρατηρηθεί 
σε έως και 20% των περιπτώσεων ΜΔΣ, αλλά και σε 
μεγάλο ποσοστό ασθενών με απλαστική αναιμία. Σε 
ασθενείς με ΜΔΣ, ο PNH κλώνος εμφανίζεται κυρίως 
σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ. Η ύπαρξη 
του κλώνου αυτού συνήθως σχετίζεται με καλύτερη 
ανταπόκριση στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία, 
ενώ ασθενείς με ΜΔΣ και PNH κλώνο σχετίζονται με 
λιγότερο έντονα δυσπλαστικά μορφολογικά στοιχεία, 
συνήθως δεν έχουν παθολογικό καρυότυπο, και δύ-
σκολα εξελίσσονται σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. 
Εντούτοις, η παρουσία του κλώνου αυτού δεν αφορά 
μόνο τα υΜΔΣ, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε 
άλλους τύπους ΜΔΣ.

Η απλαστική αναιμία και τα υΜΔΣ μπορεί επίσης 
να μοιράζονται γενετικές ανωμαλίες. Μεταλλάξεις 
σε γονίδια που κωδικοποιούν το σύμπλοκο της τε-
λομεράσης, που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση 
του μήκους των τελομερών, έχει ως αποτέλεσμα την 
υπερβολική βράχυνση των τελομερών στα αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα, και θεωρούνται αιτιολογικοί πα-
ράγοντες στη συγγενή δυσκεράτωση, και σε συγγενή 
σύνδρομα ανεπάρκειας του μυελού. Είναι δυνατό να 
παρατηρηθούν επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις 
απλαστικής αναιμίας. Οι ασθενείς με συγγενή δυσκε-
ράτωση έχουν μεγάλη πιθανότητα για εξέλιξη σε ΜΔΣ 
και οξεία λευχαιμία, ενώ οι ασθενείς με απλαστική 
αναιμία και μεταλλάξεις στα γονίδια του συμπλόκου 
της τελομεράσης επίσης συχνά εξελίσσονται σε υΜΔΣ 
και οξεία λευχαιμία. Οι ασθενείς με απλαστική αναι-
μία με μικρότερα τελομερή είναι εκείνοι που έχουν 
υψηλότερο κίνδυνο να εξελιχθούν σε υΜΔΣ, ειδικά 
με μονοσωμία 7. Σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών με 
ΜΔΣ είναι επίσης πιθανό να ανευρεθούν μεταλλάξεις 
στα γονίδια TERT και TERC. Ειδικά σε παιδιά με δι-
αταραχές στα τελομερή το υΜΔΣ μπορεί να αποτελεί 
την πρώτη κλινική εικόνα15-17. 

Ανοσολογικές διαταραχές στα υΜΔΣ
Φαίνεται ότι στα υΜΔΣ υπάρχει μια πόλωση προς 

Τh1 ανοσιακή απάντηση όπως και στην απλαστική 
αναιμία.

Διαταραχές σε κυτταροκίνες

Έχουν περιγραφεί διάφορες διαταραχές σε κυττα-
ροκίνες σε ασθενείς με ΜΔΣ. Ο Tumor necrosis factor 
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(TNF-α) είναι σταθερά υψηλός σε δείγματα μυελού των 
οστών από ασθενείς με ΜΔΣ ανεξάρτητα υποτύπου. 
Ωστόσο, ο TNF-α φαίνεται να υπερεκφράζεται κυρίως 
σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ. Επίσης τα επί-
πεδα του TNF-α φαίνεται να είναι αυξημένα και στον 
ορό των ασθενών με ΜΔΣ. Επιπλέον, ο TNF-related 
apoptosis-inducing ligand (TRAIL), ένα μέλος της 
οικογένειας TNF, υπερεκφράζεται σε ΜΔΣ. Ο TRAIL 
που φυσιολογικά δεν ανευρίσκεται σε φυσιολογικό 
μυελό, προάγει την απόπτωση κυρίως σε παθολογικά 
κύτταρα με καρυοτυπικές ανωμαλίες, μέσω ενεργο-
ποίησης διαφόρων υποδοχέων (agonistic and decoy 
receptors) σε ασθενείς με ΜΔΣ. Η έκφραση επίσης 
των υποδοχέων του TRAIL είναι σημαντικά υψηλότερη 
σε κύτταρα μυελού ασθενών με ΜΔΣ. Επιπλέον, τα 
κύτταρα του μυελού των ασθενών με ΜΔΣ εμφανίζουν 
χαμηλότερα επίπεδα FLIP, ενός κυτταροπλασματικού 
αναστολέα της απόπτωσης, και έτσι μπορεί εν μέρει 
να εξηγηθεί η επαγώμενη μέσω TRAIL απόπτωση. 
Η ιντερφερόνη-γ (INF-γ) επίσης υπερεκφράζεται στα 
μονοπύρηνα κύτταρα του μυελού ασθενών με ΜΔΣ. 
Τόσο ο ΤΝF-α αλλά και η ΙFN-γ ενεργοποιούν την 
έκφραση του iNOS στα κύτταρα του ΜΔΣ, και οι οποίοι 
μπορεί δυνητικά να μεσολαβούν στην απορύθμιση 
της αιμοποίησης στο ΜΔΣ18-21. Τέλος σε μια μελέτη 
φάνηκε ότι η ιντερλευκίνη -4 (IL-4) και τα επίπεδα της 
CCL3 στον ορό ασθενών με ΜΔΣ υποεκφράζονται και 
φαίνεται να αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με την επιβίωση.

Τ-λεμφοκύτταρα

Στην επίκτητη απλαστική αναιμία υπάρχει αρκετή 
ερευνητική απόδειξη ότι η καταστροφή των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων γίνεται μέσω ενεργοποιημέ-
νων (από ένα άγνωστο αντιγόνο) Τ κυτταροτοξικών 
λεμφοκυττάρων. Υπάρχει ολογοκλωνική έκπτυξη των 
Τ κυτταροτοξικών αυτών κυττάρων, με συγκεκριμένη 
έκφραση της μεταβλητής περιοχής της β-αλυσίδας του 
Τ υποδοχέα (TCR νβ). Αντίστοιχα ευρήματα υπάρχουν 
και σε ασθενείς με υΜΔΣ κατά την πρωτοδιάγνωση, 
ευρήματα τα οποία υποχωρούν μετά την ανταπόκριση 
στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη 
θεραπεία, οι επικρατούντες αυτοί κλώνοι παραμένουν 
και δεν υποχωρούν ή ακόμα εμφανίζονται και νέοι22,23. 

Παρά το ότι τα αντιγόνα που ενεργοποιούν το 
ανοσοποιητικό σύστημα στα υΜΔΣ δεν είναι γνωστά, 
ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι κάποια μπορεί να 
αποτελούν τους πιθανούς “υποψήφιους”. Οι ασθενείς 
με ΜΔΣ και τρισωμία 8 συχνά ανταποκρίνονται σε 
ανοσοκατασταλτική θεραπεία, υποδεικνύοντας ένα 

ισχυρό ανοσολογικό μηχανισμό στην παθογένεια τους. 
Τα κύτταρα ασθενών με τρισωμία 8 εκφράζουν υψηλά 
επίπεδα του WT1, ενός μεταγραφικού παράγοντα που 
σχετίζεται με τη παθογένεια του όγκου του Wilms. Τα 
CD8 + Τ κύτταρα των ασθενών με τρισωμία 8 είναι 
σε θέση να αναγνωρίζουν τα πεπτίδια WT1 και να 
σχετίζονται με υπερέκφραση ΙΝFγ in vitro, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι αυτό το αντιγόνο μπορεί να 
συνεισφέρει στην ενεργοποίησή του ανοσοποιητικού 
συστήματος24.

Επίσης, είναι γνωστό ότι αρκετά αυτοάνοσα νοσή-
ματα σχετίζονται με συγκεκριμένα HLAs, και μεταξύ 
αυτών και η απλαστική αναιμία έχει συνδεθεί με το 
HLA- DR15. Ασθενείς με ΜΔΣ φαίνεται να εκφράζουν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό το HLA- DR15 σε σύγκριση 
με υγιείς μάρτυρες, και ακόμα πιο μεγάλο ποσοστό 
φαίνεται να υπάρχει σε ασθενείς που έχουν και κλώνο 
PNH.

Όλες οι πιο πάνω παρατηρήσεις φαίνεται να ενι-
σχύουν την άποψη ότι το ανοσοποιητικό σύυστημα 
φαίνεται να κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στη παθο-
γένεια των υΜΔΣ25.

Διαταραχές στο μικροπεριβάλλον σε ασθενείς  
με υΜΔΣ

Πρόσφατες παρατηρήσεις έχουν αλλάξει τον 
τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη λευχαιμογένεση 
και είναι πιθανόν ότι το μικροπεριβάλλον του μυε-
λού μπορεί να συμβάλει στην κλωνική εξέλιξη. Σε 
πειραματικά μοντέλα η έλλειψη του Dicer1, μιας 
RNAse III ενδονουκλεάσης που είναι απαραίτητη για 
τη δημιουργία των microRNA και την επεξεργασία 
του RNA, οδηγεί σε δυσπλαστικές αλλοιώσεις και 
κυτταροπενίες που αφορούν τη μυελική και τη μεγα-
καρυοκυτταρική σειρά. Επίσης, φάνηκε ότι knock-out 
Dicer1 ποντίκια παρουσιάζουν σπληνική διήθηση 
με βλάστες, καθώς και κυκλοφορία μονοκυττάρων 
που μοιάζουν με κύτταρα της ανθρώπινης οξείας 
μονοκυτταρικής, ή μυελομονοκυτταρικής λευχαιμίας. 
Ωστόσο, σε αυτό το μοντέλο ποντικού, ο μυελός δεν 
είναι υποκυτταρικός26.

Ανάλυση έκφρασης του γονιδίου SBDS, έδειξε 
επίσης μειωμένη έκφραση του γονιδίου αυτού σε 
ασθενείς με υΜΔΣ. Μεταλλάξεις στο γονίδο SBDS 
αποτελούν αιτιολογικό παράγοντα στο σύνδρομο 
Shwachman - Diamond, ένα κληρονομικό σύνδρομο 
ανεπάρκειας μυελού των οστών που χαρακτηρίζεται 
από απλαστική αναιμία, ανεπάρκεια στην εξωκρινή 
μοίρα του παγκρέατος, και αυξημένη πιθανότητα 
εξέλιξης σε ΜΔΣ με καρυοτυπικές ανωμαλίες με 
συμμετοχή του χρωμοσώματος 727.
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Γενομικές διαταραχές

Πολύ πρόσφατα έχει φανεί ότι οι ασθενείς με ΜΔΣ 
παρουσιάζουν σωματικές μεταλλάξεις σε διάφορα 
γονίδια. Κάποιες από τις μεταλλάξεις αυτές προ-
διαθέτουν σε εξέλιξη του ΜΔΣ σε οξεία λευχαιμία, 
και επηρεάζουν τη συνολική επιβίωση των ασθε-
νών αυτών. Μεταλλάξεις στο TET1, ASXL1, και στο 
DNMT3A γονίδιο υπάρχουν και σε υγιή άτομα και 
η συχνότητα τους αυξάνεται με την ηλικία. Μάλιστα 
οι μεταλλάξεις αυτές προδιαθέτουν στην εμφάνιση 
κάποιου αιματολογικού νοσήματος στη μετέπειτα 
ζωή των ατόμων αυτών. Με τη χρήση next genera-
tion sequencing ανακαλύφθηκαν διάφορα γονίδια 
σε ασθενείς με ΜΔΣ. Το 75% των ασθενών με ΜΔΣ 
είχαν τουλάχιστον μια μετάλλαξη σε ένα γονίδιο, με 
πιο συχνές τις μεταλλάξεις στα SF3B1 (15%), ASXL1 
(14%), STAG2 (11%), TET2 (10%), RUNX1 (10%). 
Εντούτοις, οι ασθνείς με υΜΔΣ εχουν λιγότερο συχνά 
και λιγότερες μεταλλάξεις στα γονίδια αυτά σε σχέση 
με τους ασθενείς με υπερπλαστικό μυελό και ΜΔΣ28-30.

Ανταπόκριση στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία
Η ανταπόκριση ορισμένων ασθενών με υMDS 

στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία αποτελεί την πιο 
χαρακτηριστική απόδειξη ότι το ανοσοποιητικό σύ-
στημα κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην παθογένεια των 
υΜΔΣ. Οι ασθενείς με υΜΔΣ εξελίσσονται λιγότερο 
συχνά σε οξεία λευχαιμία, ενώ συνήθως η θνησιμό-
τητα των ασθενών αυτών συνδέεται με επιπλοκές 
λόγω της ανεπάρκειας του μυελού (π.χ. λοιμώξεις 
λόγω ουδετεροπενίας, αιμορραγικές εκδηλώσεις λόγω 
θρομβοπενίας). Διάφορες κλινικές μελέτες χρησιμο-
ποιούν διάφορα ανοσοκατασταλτικά σχήματα στην 
προσπάθεια αποκατάστασης των κυτταροπενιών 
όπως και στην απλαστική αναιμία: κυκλοσπορίνη, 
κορτιζόνη μαζί με κυκλοσπορίνη, αντι- θυμοκυττα-
ρικός ορός ή/και κυκλοσπορίνη σε νεότερα άτομα, 
alemtuzumab. Καλύτερη ανταπόκριση φαίνεται να 
έχει η χρήση της κυκλοσπορίνης στους ασθενείς 
αυτούς με ποσοστά ανταπόκρισης που φτάνουν 
μέχρι και το 80% σε κάποιες μελέτες. Συνδυάζοντας 
τα αποτελέσματα από διάφορες μελέτες, φαίνεται ότι 
το ένα τρίτο των ασθενών αυτών ανταποκρίνεται στη 
θεραπεία με κυκλοσπορίνη ή/και κορτιζόνη.

Ο συνδυασμός του αντι- θυμοκυτταρικού ορού μαζί 
με κυκλοσπορίνη είναι γνωστό ότι αποτελεί τον πιο 
αποτελεσματικό συνδυασμό σε ασθενείς με απλαστική 
αναιμία σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη θεραπευτι-
κή επιλογή. Αρκετές είναι και οι μελέτες που έχουν 
παρατηρήσει το συνδυασμό αυτό και σε ασθενείς με 

υΜΔΣ. Το ποσοστό ανταπόκρισης στις μελέτες αυτές 
κυμάνθηκε από 16-45%, αλλά οι ασθενείς με υΜΔΣ 
δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική καλύτερη ανταπό-
κριση σε αυτή την ανοσοκατασταλτική θεραπεία σε 
σχέση με τους ασθενείς με νορμο- ή υπερ- κυτταρικό 
μυελό. Σε μια μεγαλύτερη κλινική μελέτη στο ΝΙΗ, 
οι ασθενείς έλαβαν είτε αντιθυμοκυτταρικό ορό ως 
μονοθεραπεία (n=74), κυκλοσπορίνη μόνο (n=13), 
ή συνδυασμό των δύο (n=42). Η συνδυασμένη θε-
ραπεία φάνηκε να επιτυγχάνει μεγαλύτερα ποσοστά 
ανταπόκρισης σε σχέση με τον ένα παράγοντα μόνο31-

33. Η χρήση του αντιθυμοκυτταρικού ορού λόγω της 
έντονης ανοσοκαταστολής περιορίζεται συνήθως σε 
νεότερα άτομα με ΜΔΣ.

Πιο πρόσφατα, το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-
CD52 (alemtuzumab) χρησιμοποιήθηκε ως μονοθε-
ραπεία σε μια πιλοτική μελέτη με 21 επιλεγμένους 
ασθενείς με ΜΔΣ. Οι ασθενείς επιλέχθηκαν με βάση 
την πιθανότητα να ανταποκριθούν σε θεραπεία με 
αντι-θυμοκυτταρικό ορό (νεαρή ηλικία, χαμηλό IPSS 
σκορ, παρουσία του HLA DR15). Οι συγγραφείς πα-
ρατήρησαν ένα σημαντικό ποσοστό ανταπόκρισης 
μεταξύ των ασθενών με ενδιάμεσο - 1 ΜΔΣ (15 από 
τους 16 ασθενείς), αλλά και μεταξύ των ασθενών με 
ενδιάμεσο - 2 ΜΔΣ (2 από 5 ασθενείς). Ενδιαφέρον 
επίσης παρουσιάζει η παρατήρηση ότι πέντε από 
τους επτά ασθενείς με μη φυσιολογικό καρυότυπο 
είχε πλήρη κυτταρογενετική ύφεση, συμπεριλαμβα-
νομένου ενός ασθενή με μονοσωμία 734.

Το Eltrombopag αποτελεί ένα μικρό μόριο, αγω-
νιστή του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης, το οποίο 
συνδέεται σε διαφορετική θέση από τη θρομβοποι-
ητίνη. Έτσι, έχει αποδειχθεί ότι δεν ανταγωνίζεται 
με την ενδογενή θρομβοποιητίνη για σύνδεση στον 
υποδοχέα της. Το φάρμακο αυτό σχεδιάστηκε αρχικά 
για την ανθεκτική ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα 
αλλά η χρήση του Eltrombopag στην απλαστική αναι-
μία έδειξε ανταποκρίσεις και στις τρεις σειρές35. Έτσι 
το φάρμακο αυτό πιθανά να αποτελεί ένα σημαντικό 
υποψήφιο και για το υΜΔΣ. Κάποιες δημοσιεύσεις από 
μεμονωμένες περιπτώσεις αναφέρουν ανταποκρίσεις 
και σε ασθενείς με υΜΔΣ36. 

Συμπέρασμα
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα στοι-

χεία δείχνουν ότι το ανοσοποιητικό σύστημα παίζει 
σημαντικό ρόλο στην παθογένεια του ΜΔΣ. Η γνώση 
αυτή έχει κλινικές εφαρμογές, αφού ένα ποσοστό 
ασθενών θα μπορεί να επωφεληθεί με τη χρήση 
της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας με σημαντική 
υποχώρηση των πενιών και πιθανά ακόμα και να 
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επάγουν κυτταρογενετική ανταπόκριση. Επίσης, 
νεότερες θεραπευτικές επιλογές που είναι λιγότερο 
τοξικές μπορεί να είναι ευεργετικές σε ένα ποσοστό 
ασθενών. Ο ανοσοποιητικός μηχανισμός που πιθανά 
εμπλέκεται στη παθογένεια των υΜΔΣ, δεν περιο-
ρίζεται μόνο σε αυτό τον υπότυπο αφού σε όλους 
τους ασθενείς με ΜΔΣ φαίνεται να υπάρχει μια λεπτή 
ισορροπία μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος, 
του μικροπεριβάλλοντος του μυελού, της πολλαπλα-
σιαστικής ικανότητας του παθολογικού κλώνου και της 
καταστολής της φυσιολογικής αιμοποίησης. Αν και 
το υΜΔΣ δεν ταξινομείται ως ανεξάρτητη κατηγορία, 
σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΠΟΥ, οι ασθενείς με 
υΜΔΣ τείνουν να έχουν λιγότερο δραματική κλινική 
πορεία, καλύτερη πρόγνωση και μικρότερη πιθανό-
τητα να εξελιχθούν σε λευχαιμία.
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ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ινική αποτελεί φυσιολογικό δομικό στοιχείο του 

στρώματος στο μικροπεριβάλλον του μυελού των 
οστών, και συνεισφέρει στη δημιουργία συνδετικού 
ιστού για την υποστήριξη των αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων1. Οι πιο χαρακτηριστικοί τύποι 
ινών του μυελού είναι οι ίνες ρετικουλίνης και οι ίνες 
κολλαγόνου Ι/ΙΙ. Ελεγχος του μυελού των οστών για 
ύπαρξη ίνωσης γίνεται με την χρώση Gomori. Oι ίνες 
ρετικουλίνης έχουν μικρότερη διάμετρο και μεγαλύ-
τερη ποσότητα διάμεσης ουσίας μεταξύ των ινιδίων 
σε σύγκριση με τις ίνες κολλαγόνου2.

Ενας μεγάλος αριθμός καλοήθων και κακοήθων 
νοσημάτων παρουσιάζει παθολογική αύξηση ινικής 
μυελού. Μεταξύ των αιματολογικών κακοηθειών πε-
ριλαμβάνονται μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα 
(πρωτοπαθής μυελοΐνωση, μυελοΐνωση δευτεροπαθής 
μετά θρομβοκυτταραιμία και πολυκυτταραιμία, χρόνια 
μυελογενής λευχαιμία (bcr/abl1+), μυελοδυσπλα-
στικά/μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (χρoνία 
μυελομονοκυτταρική λευχαιμία, ανθεκτική αναιμία 
με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττά-
ρωση) και οξεία λευχαιμία (οξεία μεγακαρυοβλαστική 
λευχαιμία και οξεία πανμυέλωση με μυελοΐνωση). 
Επίσης μυελοΐνωση (ΜΙ) αναφέρεται σε ασθενείς με 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ-Ι). 

Iστορική αναδρομή
Η ΜΙ σε ΜΔΣ δεν είχε αξιολογηθεί επαρκώς στο 

παρελθόν με συνέπεια να μην αποτελεί ιδιαίτερη οντό-
τητα στην ταξινόμηση WHO 20083. Κατά τη χρονική 
περίοδο της FAB ταξινόμησης, αρκετές μελέτες είχαν 

ασχοληθεί με την ύπαρξη και την κλινική σημασία της 
ΜΙ σε ΜΔΣ, πολλές φορές όμως, με αντικρουόμενα 
αποτελέσματα, λόγω της ετερογένειας των ασθενών 
των διαφόρων ομάδων καθώς και του ετερογενούς 
συστήματος βαθμολόγησης της ίνωσης. Βιβλιογρα-
φικές αναφορές μέχρι σήμερα έχουν δείξει ότι μέτρια 
προς βαριά ίνωση μυελού παρατηρείται σε 10-20% 
πρωτοπαθών ΜΔΣ και σχετίζεται με πολυγραμμική 
δυσπλασία, βαριές κυτταροπενίες και εξάρτηση από 
μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών και αιμοπε-
ταλίων4-6.

Παθοφυσιολογία
Η παθοφυσιολογία της ΜΙ έχει αρχίσει να μελετάται 

τελευταία. Στα περισσότερα νοσήματα η αυξημένη 
ίνωση σχετίζεται με ανωμαλίες του αριθμού και/ή την 
λειτουργία των μεγακαρυοκυττάρων και των αιμοπε-
ταλίων7. Οι κυτταροκίνες των μεγακαρυοκυττάρων 
και αιμοπεταλίων είναι αναγκαίες αλλά όχι τελείως 
απαραίτητες για τη δημιουργία ίνωσης. O αυξητικός 
παράγοντας μετασχηματισμού β (transforming growth 
factor-β, ΤGF-β), ένας αγγειογενετικός παράγοντας 
(κυτταροκίνη), ο οποίος διεγείρει τη σύνθεση κολλα-
γόνου από ινοβλάστες, παίζει σημαντικό ρόλο στη 
παθολογική αύξηση και εναπόθεση ινών στο στρώμα 
του μυελού των οστών. Εκτός αυτού όμως συμμε-
τέχουν και άλλοι τύποι κυτταροκινών και αυξητικών 
παραγόντων7.

Ο αυξητικός παράγοντας διαφοροποίησης 15 
(Growth differentiation factor15, GDF15) είναι μία 
κυτταροκίνη, με πολλούς τρόπους δράσης (pleiotropic), 
η οποία ανήκει στον υπότυπο της μορφογενετικής 
πρωτεΐνης (Βone morphogenetic protein, BMP), 
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της οικογένειας ΤGF-β8-9. Διάφοροι τύποι κυττάρων 
παράγουν GDF15, σε απάντηση κυτταρικού stress, 
όπως σε φλεγμονή και ισχαιμία, αν και η σταθερή πηγή 
παραγωγής του είναι ο πλακούντας. Ο παράγοντας 
αυτός αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
αλλά και σε παθολογικές καταστάσεις όπως οξύ έμ-
φραγμα μυοκαρδίου, γλοίωμα εγκεφάλου καθώς και 
σε διάφορες κακοήθειες όπως προστάτου, εντέρου και 
παγκρέατος10. Σε αιματολογικά νοσήματα, υψηλά επί-
πεδα του GDF15 ευρίσκονται σε ασθενείς με σύνδρομα 
δυσερυθροποίησης, όπως β-θαλασσαιμία, συγγενή 
δυσερυθροποιητική αναιμία τύπου Ι και ανθεκτική 
αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες. Στα ανωτέρω 
νοσήματα αποτελούν κοινά ευρήματα η υπερφόρτωση 
με σίδηρο και η μη αποδοτική ερυθροποίηση. Πηγή 
έκκρισης του παράγοντα, στα ανωτέρω νοσήματα, 
θεωρούνται τα κύτταρα της ερυθράς σειράς11. Eπίσης 
υψηλά επίπεδα του GDF15 έχουν βρεθεί πρόσφατα 
στον ορό ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα και μυ-
ελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (ΜΥΝ), όπως αληθή 
πολυκυτταραιμία, ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία και 
πρωτοπαθή μυελοΐνωση (ΠΜΥ). Πηγή του παράγοντα 
στα ΜΥΝ είναι τα μεγακαρυοκύτταρα του μυελού των 
οστών. Ο GDF15 αυξάνει τον πολλαπλασιασμό και την 
οστεογενετική διαφοροποίηση των μεσεγχυματικών 
κυττάρων με αποτέλεσμα την συμμετοχή του στην 
παθογένεια των MYN12. Σε ΜΔΣ-Ι, η υπερπαραγωγή 
ΤGF-β1 από τους βλάστες του μυελού των οστών 
πιθανόν να σχετίζεται με τη ΜΙ και τον αυξημένο 
αριθμό αιμοπεταλίων13.

Βαθμολόγηση της ΜΙ
Η χρήση ακριβούς ορολογίας, όσον αφορά τον 

τύπο και το βαθμό ίνωσης, είναι πολύ σημαντική. Πα-
λαιότερα, η εκτίμηση του ποσοστού ίνωσης του μυελού 
των οστών ήταν υποκειμενική. Οι παθολογοανατόμοι 
βαθμολογούσαν την ίνωση με υποκειμενικά κριτήρια 
και διαφορετικά συστήματα διαβάθμισης13,14. Το 2005 
μία ομάδα ειδικών (Εuropean Myelofibrosis Network, 
EUMNET) δημιούργησαν ένα σύστημα ταξινόμησης 
με σκοπό την εκτίμηση της ΜΙ και την αποφυγή αλ-
ληλοκαλύψεων μεταξύ των παθολογοανατόμων, με 
επίτευξη υψηλού βαθμού αναπαραγωγιμότητας στη 
κλινική πρακτική15. Με την βαθμολόγηση της ΜΙ, οι 
ασθενείς κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες (περιλαμ-
βάνεται και ο φυσιολογικός μυελός) ανάλογα με το 
ποσοστό ινών ρετικουλίνης και κολλαγόνου (Πίνακας 
1, Σχήμα 1). Λόγω της υψηλής αναπαραγωγιμότητας 
των κριτηρίων ΕUMNET στα διάφορα αιματολογικά 
νοσήματα, επικυρωμένων από ανεξάρτητους ερευ-
νητές, αυτά αποτελούν αξιόπιστο εργαλείο για την 

εκτίμηση του βαθμού της παθολογικής αύξησης της 
ΜΙ σε διάφορες κλινικές οντότητες (Πίνακας 2).

Πρόγνωση
Η εκτίμηση της ΜΙ, σε μυελικές κακοήθειες, σχετίζε-

ται όχι μόνο με την διάγνωση αλλά και την πρόγνωση. 
Σε ΠΜΥ η παρουσία ινών κολλαγόνου τύπου Ι, στον 
μυελό των οστών σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση16. 
Σε ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία σχετίζεται με υψηλή 
συχνότητα θρομβωτικών, αιμορραγικών επεισοδίων 
και εξέλιξης προς ΜΙ17. Επίσης η ΜΙ αποτελεί προγνω-
στικό παράγοντα θεραπευτικής αποτελεσματικότητας 

Πίνακας 1. Βαθμολόγηση μυελοΐνωσης

Βαθμολόγηση Περιγραφή
MF-0 Διάσπαρτες ίνες ρετικουλίνης μη 

διασταυρούμενες (φυσιολογικός μυελός)

ΜF-1 Χαλαρό δίκτυο ρετικουλίνης με πολλές 
διασταυρώσεις, κυρίως περιαγγειακά 

ΜF-2 Διάχυτη, πυκνή αύξηση ινών ρετικουλίνης, 
με πολλές διασταυρώσεις, με εστιακές 
δεσμίδες κολλαγόνου και/ή εστιακή 
οστεοσκλήρυνση

ΜF-3 Διάχυτη και πυκνή αύξηση ινών 
ρετικουλίνης, με εκτεταμένη διασταύρωση 
από πυκνές δεσμίδες κολλαγόνου, συχνά 
σχετιζόμενη με σημαντική οστεοσκλήρυνση 

Σχήμα 1. Απεικόνιση των τεσσάρων βαθμών μυελοΐνωσης.

MF-0MF-0

MF-2MF-2

MF-1MF-1

MF-3MF-3
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και εγκατάστασης του μυελικού μοσχεύματος μετά 
μεταμόσχευση στην χρόνια μυελογενή λευχαιμία18.

Eχει βρεθεί ότι σε ΜΔΣ-Ι, η ΜΙ βαθμού ≥2, σχε-
τίζεται με την παρουσία μεταλλάξεων στα γονίδια 
της κοχεσίνης (cohesin) (31,5% vs 5,4%, p=0,006). 
Aντίθετα, μεταλλάξεις των CALR, JAK2, PDGFRA, 
PDGFRB και ΤΡ53 είναι πολύ σπάνιες. Στην πολυ-
παραγοντική ανάλυση, η ΜΙ βαθμού ≥2 αποτελούσε 
σημαντικό παράγοντα πρόγνωσης της ολικής επιβί-
ωσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, κατάστασης ικανότητας 
και ΙPSS-R score19.

Ο τύπος της ΜΙ (ίνες ρετικουλίνης ή κολλαγόνου) 
παίζει σημαντικό ρόλο στη βαρύτητα της κλινικής 
εικόνας της υποκείμενης αιματολογικής διαταραχής. 
Η αύξηση των ινών ρετικουλίνης δεν φαίνεται να 
σχετίζεται με τη βαρύτητα της αιματολογικής νόσου, 
ενώ αντίθετα η παρουσία ινών κολλαγόνου σχετίζεται 
με κυτταροπενίες και κακή πρόγνωση. Επίσης, θερα-
πευτική παρέμβαση είναι δυνατόν να υποστρέψει την 
ίνωση την οφειλόμενη σε ίνες ρετικουλίνης, αντίθετα 
με την ίνωση από ίνες κολλαγόνου20.

Τυπικά ιστολογικά ευρήματα σε ΜΔΣ-Ι αποτελούν: 
α) η αυξημένη κυτταρικότητα με υπερπλασία ερυθράς 
σειράς, β) η παρουσία ευμεγέθων δυσπλαστικών 
μεγακαρυοκυτάρων (με μικρή λόβωση), γ) η θετική 
χρώση για ίνωση, δ) η παρουσία ομάδων CD34 
κυττάρων (Σχήμα 2).

Σε αναδρομική μελέτη, επί 301 ασθενών με πρω-
τοπαθές ΜΔΣ, υπήρχε ΜΙ (μέτρια προς βαριά) σε 
ποσοστό 17% των ασθενών και σχετιζόταν με πολυ-
γραμμική δυσπλασία, εξάρτηση από μεταγγίσεις και 
κακής πρόγνωσης καρυότυπο. Σε πολυπαραγοντική 
ανάλυση, η ΜΙ ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός πα-
ράγοντας στην ολική επιβίωση (ΟS) και επιβίωση 
ελεύθερη νόσου (LFS) (p=0,001 και p<0,001 αντί-
στοιχα) (Σχήμα 3)21.

Σε πρόσφατη αναδρομική μελέτη μεταξύ 630 
ασθενών με πρωτοπαθές ΜΔΣ, ΜΙ βαθμού ≥2 πα-
ρατηρήθηκε σε 79 ασθενείς (13%)22. Δεν υπήρχε 
διαφορά στην ηλικία, υπήρχε όμως μεγαλύτερη συ-
χνότητα σε γυναίκες. Oργανομεγαλία και εξάρτηση 

από μεταγγίσεις ήταν συχνότερα στην ομάδα ΜΙ, σε 
σύγκριση με την ομάδα ασθενών χωρίς ΜΙ (p=0,079, 
p<0,001, αντίστοιχα). Από τον αιματολογικό έλεγχο, 
τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης και ο αριθμός των 
ουδετεροφίλων ήταν συγκρίσιμα με εξαίρεση την ηυ-
ξημένη συχνότητα της θρομβοπενίας σε ασθενείς με 
ΜΙ (p<0,001). Aπό τα ευρήματα του μυελού των οστών 
υπήρχε αύξηση μεγακαρυοκυττάρων (p<0,001), ενώ 
η δυσπλασία των μεγακαρυοκυττάρων δεν διέφερε 
μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν υπήρχε διαφορά στα 
κυτταρογενετικά ευρήματα. Από τον μοριακό έλεγχο 
η μετάλλαξη JAK2 V617F ανιχνεύθηκε σε 6/28 (21%) 
ασθενών με ΜΙ vs 1/41 (2%) σε ασθενείς χωρίς ΜΙ 
(p=0,014), ενώ ο έλεγχος μεταλλάξεων για RAS, FLT3, 
KIT, NPM1, CEBPA και ΜPL δεν ανέδειξε σημαντική 
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Σε ποσοστό 3-4% 
των ασθενών, ΜΙ εμφανίσθηκε κατά τη διάρκεια του 
νοσήματος, η οποία σχετιζόταν με πρόοδο της νόσου. 
H ΜΙ αποτελούσε αρνητικό προγνωστικό παράγοντα 
κατά τη θεραπευτική προσέγγιση είτε με υπομεθυλιω-

Πίνακας 2. Διαφορική διάγνωση ΜΔΣ-Ι από άλλα ΜΥΝ
ΠΜΥ (ινωτική φάση) ΜΔΣ-Ι Μυελοΐνωση μετά πολυκυτταραιμία (PV)
JAK2 V617F μεταλλάξεις σε 50% JAK2V617F μεταλλάξεις σπάνιες JAK2V617F μεταλλάξεις σχεδόν 100%

Υπερπλασία μεγακαρυοκυττάρων,  
καθ’ ομάδες 

Υπερπλασία μεγακαρυοκυττάρων με 
έντονη δυσπλασία (όχι καθ’ ομάδες)

Αύξηση μεγακαρυοκυττάρων  
με ποικίλο μέγεθος 

Εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία Σπληνομεγαλία (σπανίως) Εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία

Δεν πληροί κριτήρια ΜΔΣ ή PV Πολυγραμμική δυσπλασία  
με αύξηση αριθμού βλαστών

Iστορικό PV

Σχήμα 2. Τυπικά ιστολογικά ευρήματα σε ΜΔΣ-Ι. Α. Aυξημένη 
κυτταρικότητα με υπερπλασία ερυθράς σειράς. Β. Δυσπλασία 
μεγ/ρων με ελλαττωμένη λόβωση. Γ. Ινωση (Gomori χρώση +). 
Δ. Αύξηση ομάδων CD34+ κυττάρων.
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τικούς παράγοντες ή αλλογενή μεταμόσχευση, χωρίς 
βελτίωση της ΜΙ μετά από οποιαδήποτε θεραπεία. 
Η ΜΙ αποτελούσε ανεξάρτητο αρνητικό προγνωστικό 
παράγοντα ανεξαρτήτως κυτταρογενετικών ευρημάτων 
(δεν υπήρχε διαφορά των κυτταρογενετικών ευρημά-
των μεταξύ ασθενών με ή χωρίς ΜΙ)22. 

Η ανοσοϊστοχημική υπερέκφραση ΤP53 σχετίζεται 
με την ύπαρξη ΤP53 μεταλλάξεων, η οποία παρα-
τηρείται σε ποσοστό μέχρι 7% σε πρωτοπαθή ΜΔΣ 
και σχετίζεται με κακή κλινική εξέλιξη23. Σε πρόσφατη 
μελέτη διερευνήθηκε η κλινική σημασία της ύπαρξης 
μεταλλάξεων ΤP53 σε ασθενείς με ΜΔΣ-Ι24. H ανάλυση 
των μεταλλάξεων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση νέας 
γενιάς αλληλούχισης (next generation sequencing, 
NGS) ή μεθόδους αλληλούχισης γονιδιώματος κατά 
Sanger. Στη μελέτη παρατηρήθηκαν μεταλλάξεις του 
ΤP53 σε ποσοστό 47,1% των περιπτώσεων ΜΔΣ-Ι 
με αντίστοιχη ανοσοϊστοχημική έκφραση του ΤP53 
σε τομές οστεομυελικής βιοψίας. Υψηλή έκφραση 
του ΤP53 (3+ σε ≥10% των κυττάρων) σχετιζόταν 
με ασθενείς οι οποίοι είχαν: μεγαλύτερο αριθμό βλα-
στών (p=0,0149), ανωμαλίες του χρωμοσώματος 
5 (p=0,0009) ή του χρωμοσώματος 7 (p=0,0141), 
σύνθετο καρυότυπο (p=0,0002), ανήκαν σε ομάδες 
υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου κατά IPSS-R και 
είχαν μικρότερη ολική επιβίωση (p<0,001). Συμπε-
ρασματικά, η υψηλή έκφραση ΤP53 σε ασθενείς με 
ΜΔΣ-Ι, αποτελεί αρνητικό προγνωστικό παράγοντα, 
κακής κλινικής εξέλιξης24.

Δευτεροπαθή ΜΔΣ σχετιζόμενα με προηγηθείσα 
θεραπεία (therapy-related MDS, t-MDS) προκύπτουν 
μετά χορήγηση κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας για 
κακοήθη νοσήματα ή σπανιότερα για μη κακοήθη νο-
σήματα. Σε πρόσφατη μελέτη 266 ασθενών με t-MDS, 

ΜΙ βαθμού ≥2 παρατηρήθηκε σε 47 ασθενείς (17%). 
Οι ασθενείς με την ΜΙ παρουσίαζαν βαρύτερη θρομ-
βοπενία, μεγαλύτερο ποσοστό βλαστών περιφερικού 
αίματος και μεγαλύτερο αριθμό μεγακαρυοκυττάρων 
μυελού των οστών σε σύγκριση με την ομάδα χωρίς 
ΜΙ. Σε αντίθεση με τους ασθενείς με πρωτοπαθές ΜΔΣ 
με ΜΙ, οι ασθενείς με t-MDS με ΜΙ, δεν παρουσίαζαν 
ηυξημένο κίνδυνο εξέλιξης προς ΟΜΛ ή ελάττωσης 
της ολικής επιβίωσης25.

Διαφορική διάγνωση 
Στη καθημέρα κλινική πράξη προκύπτει πολλές 

φορές, ανάγκη διαφορικής διάγνωσης από μυελοϋ-
περπλαστικά νεοπλάσματα όπως την ΠΜΥ και την 
αληθή πολυκυτταραιμία (PV) (Πίνακας ΙΙ). Αν και το 
ΜΔΣ-Ι και η ΠΜΥ παρουσιάζουν μερικά κοινά σημεία, 
τα κυτταρογενετικά ευρήματα και οι μοριακοί δείκτες 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο οντοτήτων. Οι 
μεταλλάξεις της οδού JAK/STAT ευρίσκονται συχνά 
σε ασθενείς με Philadelphia (-) MYN και ΜΔΣ/ΜΥΝ. 
Αντίθετα οι μεταλλάξεις αυτές ευρίσκονται σπάνια 
σε ΜΔΣ-Ι, από το οποίο τεκμαίρεται ότι πιθανόν δεν 
έχουν παθογενετικό ρόλο σε αυτούς τους ασθενείς21. 
Αυξημένη κυτταρικότητα μυελού, αυξημένος αριθμός 
CD34+ κυττάρων και πολυγραμμική δυσπλασία πα-
ρατηρούνται περισσότερο σε ΜΔΣ-Ι, ενώ η παρουσία 
πολλαπλών ομάδων δυσπλαστικών μεγακαρυοκυττά-
ρων με πυρήνες που μοιάζουν με σύννεφο ή μπαλόνι 
(cloud-like or balloon-shaped) και η διάταση των 
κολποειδών μυελού με ενδοκολποειδική αιμοποίηση 
παρατηρούνται σε ΠΜΥ. Εάν τελικά τα ΜΔΣ-Ι αποτε-
λουν νόσημα το οποίο ανήκει στα ΜΔΣ ή στα ΜΔΣ/
ΜΥΝ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Σχήμα 3. ΟS και LFS σε ασθενείς με ΜΔΣ με ή χωρίς ίνωση.
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Θεραπεία
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες 

οδηγίες για την θεραπεία ασθενών με ΜΔΣ-Ι. Η 
θεραπεία τους περιλαμβάνει υποστηρικτική αγω-
γή, ανοσοτροποιητικούς παράγοντες (θαλιδομίδη), 
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες (αζακυτιδίνη, ντεσιτα-
μπίνη), χημειοθεραπεία και αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων.

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται μεμονωμένες μόνον 
περιπτώσεις επιτυχούς θεραπείας με θαλιδομίδη26 
και αζακυτιδίνη27. Σε μία μεγάλη αναδρομική μελέτη 
του Εuropean Group for Blood and Marrow Trans-
plantation (EBMT), σε 721 ασθενείς με ΜΔΣ χωρίς 
ίνωση (n=483), με μέτριου βαθμού ίνωση (n=199) 
και με υψηλού βαθμού ίνωση (n=39), βρέθηκαν τα 
παρακάτω αποτελέσματα28. Οι ασθενείς χωρίς ή με 
μετρίου βαθμού ίνωση είχαν παρόμοια έκβαση, μετά 
από αλλογενή μεταμόσχευση, ενώ οι ασθενείς με 
υψηλού βαθμού ίνωση είχαν χειρότερη επιβίωση, με 
μικρότερο ποσοστό εγκατάστασης του μοσχεύματος 
και μεγαλύτερο διάστημα αποκατάστασης της λευκής 
σειράς. Η συχνότητα υποτροπών, στην 3ετία, ήταν 
μεγαλύτερη στους ασθενείς με υψηλού βαθμού ίνωση, 
σε σύγκριση με εκείνους με μετρίου βαθμού ή χωρίς 
ίνωση (47% vs 28% vs 27%, αντίστοιχα, p=0,04). H 
3ετής DFS σε ασθενείς με μέτρια ίνωση ήταν 38%, 
πολύ καλύτερη σε σχέση με ασθενείς με βαριά ίνωση 
(18%, p=0,002). Tελικά, η βαριά ίνωση αποτελούσε 
ανεξάρτητο παράγοντα μικρότερης ολικής επιβίωσης 
(hazard ratio: 1,9; p=0,006).
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Η παροξυντική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (parox-
ysmal nocturnal hemoglobinuria: PNH), μια ιδιαίτερη 
και σπάνια νοσολογική οντότητα, αποτελεί επίκτητη 
κλωνική διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού κυτ-
τάρου. Η κατανόηση του δύσκολου αλλά ταυτόχρονα 
εντυπωσιακού μηχανισμού που τη διέπει, αποτελεί 
πρόκληση όχι μόνο για τον αιματολόγο, αλλά για κάθε 
ιατρό που εμπλέκεται στη διάγνωσή της. Ο μηχανι-
σμός αυτός έχει ως βάση το πολύπλοκο σύστημα 
του συμπληρώματος, το οποίο στην παρούσα νόσο 
διαταράσσεται με δυσμενείς και πολύπλοκες για τον 
πάσχοντα συνέπειες.

Παθοφυσιολογία της νόσου
Η παθοφυσιολογία της PNH αφορά σε μια επίκτητη 

σωματική μετάλλαξη που υφίσταται το γονίδιο PIG-A 
(phosphatidylinositol glycan class A gene - PIG-A) που 
εδράζεται στο βραχύ σκέλος του Χ-χρωμοσώματος 
(Xp22.1). Το κρίσιμο αυτό γονίδιο περιέχει την πληρο-
φορία για τη βιοσύνθεση μιας ιδιαίτερης γλυκολιπιδικής 
δομής που ονομάζεται γλυκοσυλ-φωσφατιδυλ-ινοσι-
τόλη άγκυρα (Glycosyl-phosphatidyl-inositol anchor, 
GPI) και εδράζεται στην κυτταρική μεμβράνη. Η GPI 
δομή αποτελεί φυσιολογικά συνδέτη-άγκυρα για μια 
μεγάλη ομάδα εξωκυττάριων πρωτεϊνών (>12) που 
συνδέονται μέσω αυτού του τύπου άγκυρας στην 
κυτταρική μεμβράνη, και οι οποίες λόγω αυτής της 
ιδιότητάς τους ονομάζονται GPI anchor proteins 
(GPI-AΡs).1

Η άγκυρα αυτή συντίθεται στο ενδοπλασματικό 
δίκτυο και απαιτούνται πάνω από 10 στάδια και πάνω 
από 30 προϊόντα γονιδίων για τη σύνθεσή της. Το 
PIG-A είναι υπεύθυνο για την παραγωγή μιας από τις 

επτά πρωτεΐνες που εμπλέκονται στο πρώτο στάδιο 
παραγωγής της άγκυρας. Επειδή εδράζεται στο Χ 
χρωμόσωμα μπορεί να αδρανοποιείται από μια μόνο 
μετάλλαξη δεδομένου ότι οι άνδρες φέρουν ένα Χ 
χρωμόσωμα, ενώ οι γυναίκες είναι λειτουργικά απλο-
ειδείς. Συνεπώς οι μεταλλάξεις στο ΡIG-A οδηγούν σε 
διαταραχή της σύνθεσης της άγκυρας, με αποτέλεσμα 
την παραγωγή μερικώς ή ολικώς μη λειτουργικής GPI 
άγκυρας, που οδηγεί με τη σειρά της σε μερική ή ολική 
αδυναμία έκφρασης των GPI-ΑΡs στην κυτταρική 
μεμβράνη.1,2 Προσφάτως ανακοινώθηκε η ανεύρε-
ση μιας σπάνιας περίπτωσης ασθενούς που έφερε 
κληρονομική μετάλλαξη στο ένα αλλήλιο ενός άλλου 
γονιδίου της GPI βιοσύνθεσης, του PIG-T (εδράζεται 
στο αυτοσωματικό χρωμόσωμα 20), με ταυτόχρονη 
συνύπαρξη επίκτητης μετάλλαξης στο άλλο αλλήλιο 
του, γεγονός που οδήγησε σε αδυναμία παραγωγής 
της άγκυρας και κλινική εικόνα ως επί ΡΝΗ.3

Η μετάλλαξη PIG-A αφορά στο αρχέγονο πολυ-
δύναμο αιμοποιητικό κύτταρο (hematopoietic stem 
cell, HSC) οπότε και οι απόγονοί του (ερυθρά, λευκά 
αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια (ΑΜΠ)) “φέρουν” επίσης 
αυτή τη διαταραχή. Η επίκτητη αυτή μετάλλαξη του 
PIG-A γονιδίου είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή από 
μόνη της να προκαλέσει την PNH νόσο, αφού ο 
παθολογικός κλώνος κυττάρων που την εμφανίζει 
μπορεί να καταστέλλεται στο φυσιολογικό μικροπε-
ριβάλλον του μυελού των οστών (ΜΟ). Φυσιολογικοί 
και παθολογικοί κλώνοι μπορεί να συνυπάρχουν στον 
ΜΟ και το αίμα των ασθενών. Η υπόθεση ότι η PNH 
αναπτύσσεται μόνον όταν ένα γεγονός “επιλογής” 
ανατρέψει την υπάρχουσα ισορροπία και δημιουργήσει 
ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει στον ΡΝΗ κλώνο να 
εκπτυχθεί εκλεκτικά συγκριτικά με την υπολειπόμενη 
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αιμοποίηση, αποτελεί πρόκληση για τον ερευνητή. 
Έχουν αναφερθεί οι κάτωθι υποθέσεις2: i) Το γεγονός 
αυτό μπορεί να αφορά μια τυχαία επιλογή, ώστε από 
ένα μεταλλαγμένο PIG-A HSC να παραχθεί μεγάλος 
αριθμός κυττάρων GPI(-) (genetic drift), ii) μπορεί το 
μικροπεριβάλλον του ΜΟ να δίνει στο GPI(-) κλώνο 
πλεονέκτημα ανάπτυξης μέσω ανοσολογικών διεργα-
σιών, και iii) επιπρόσθετες μεταλλάξεις συμμετέχουν 
στο πλεονέκτημα ανάπτυξης που οδηγεί στην κλωνική 
κυριαρχία των GPI(-) μεταλλαγμένων κυττάρων και 
είναι παρούσες σε γονίδια γνωστά για την συμμε-
τοχή τους σε νοσήματα όπως μυελοδυσπλαστικά 
ή μυελοϋπερπλαστικά: π.χ. ΗΜGA2, JAK2, CARL, 
BCR-ABL.4,5

Προφανώς, το ανοσολογικό σύστημα έχει τη δυ-
νατότητα να αναγνωρίζει χημικές δομές που χα-
ρακτηρίζουν τα προγονικά GPI(+) από τα GPI(-) 
κύτταρα. Μέσω μιας αυτοάνοσης διαδικασίας τα 
αυτοδραστικά Τ- λεμφοκύτταρα στοχεύουν τα GPI(+) 
και όχι τα GPI(-) τα οποία διαφεύγουν της επίθεσης 
(«escape» hypothesis), και καθίστανται ανθεκτικά 
στην απόπτωση. Ο στόχος φαίνεται ότι είναι το ίδιο 
το γλυκολιπιδικό GPI μόριο και η παρουσίασή του στα 
CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα γίνεται μέσω του πολυμορφικού 
μορίου που βρίσκεται πάνω στα HSCs, του CD1d. 
Ένας πληθυσμός αυτοδραστικών T λεμφοκυττάρων 
έχουν στον υποδοχέα τους μια χαρακτηριστική αμε-
τάβλητη TCRa αλυσίδα (invariant) και αναγνωρίζουν 
το CD1d των HSCs, οπότε μπορεί να είναι υπεύθυνα 
για την ανάπτυξη μυελικής ανεπάρκειας στην ΡΝΗ. Τα 
GPI (-) HSCs δεν συνθέτουν GPI και διαφεύγουν της 
επίθεσης των Τ αυτοαντιδραστικών λεμφοκυττάρων 
οπότε αναπτύσσεται ο ΡΝΗ κλώνος.2,6

Στην PNH χαρακτηριστικά λείπουν μερικώς ή πλή-
ρως δύο ειδικές ρυθμιστικές GPI-AΡs, λόγω μερικής ή 
πλήρους έλλειψης της άγκυράς τους: η πρωτεΐνη CD55 
και η CD59. Οι πρωτεΐνες αυτές παίζουν ρυθμιστικό 
ρόλο στη δράση του συστήματος του συμπληρώ-
ματος (C) και είναι υπεύθυνες ώστε να εμποδίζεται 
η συνεχής ενεργοποίηση και δράση του έναντι των 
κυττάρων του ιδίου οργανισμού. Υπάρχουν τρείς οδοί 
ενεργοποίησης του C, η κλασική, της λεκτίνης και η 
εναλλακτική οδός, οι οποίες ενεργοποιούνται μέσω 
μιας σειράς αλυσιδωτών αντιδράσεων και συμμετοχής 
μιας μεγάλης ομάδας πρωτεϊνών με ειδική δράση 
στον ενζυμικό αυτό καταρράκτη. Ειδικά η πρωτεΐνη 
CD55 (επιταχύνων τη διάσπαση παράγοντας, DAF) 
αναστέλλει τον σχηματισμό ή αποσταθεροποιεί τις 
κομβερτάσες (convertase) C3 (C3bBb και C4b2a) 
και C5 που αποτελούν ένζυμα τα οποία συμμετέχουν 
στην ενεργοποίηση του καταρράκτη του C. Η CD59 
(μεμβρανικός αναστολέας της αντιδραστικής λύσης, 

MIRL) προστατεύει την κυτταρική μεμβράνη από την 
επίθεση του τελικού συμπλέγματος MAC (Μembrane 
Attack Complex: σύμπλεγμα συστατικών C5-C9) μέσω 
αναστολής συσσώρευσης του συστατικού C9. Επομέ-
νως, η έλλειψη ή η μειωμένη έκφραση των ανωτέρω 
πρωτεϊνών από τα αιμοποιητικά κύτταρα τα καθιστά 
ευαίσθητα στη λυτική δράση του C και αποτελεί την 
παθοφυσιολογική βάση της ΡΝΗ.7-9

Η επίπτωση της νόσου είναι 1-5 περιπτώσεις/
εκατομμύριο κατοίκων, ανεξαρτήτου εθνικότητας και 
φύλου και με μέση ηλικία προσβολής τα 30-40 έτη. 
Μπορεί να εμφανισθεί και σε άτομα μεγάλης ηλικί-
ας και σπανίως σε παιδιά. Η διάγνωσή της μπορεί 
να διαλάθει, όταν εκδηλώνεται με ήπια κλινικά και 
εργαστηριακά χαρακτηριστικά (ακόμη και αρκετά 
χρόνια από την έναρξη της νόσου), αλλά ακόμη και 
όταν έχει θορυβώδη κλινική εικόνα γιατί μπορεί να 
μιμείται άλλα νοσήματα. Αυτόματες υφέσεις της νόσου 
παρατηρούνται στο 15% των περιπτώσεων, ενώ η 
μέση επιβίωση κυμαινόταν στα 10-15 έτη.10

Εργαστηριακά ευρήματα
Το κύριο χαρακτηριστικό εύρημα της κλινικά εμ-

φανούς κλασικής ΡΝΗ είναι η αιμολυτική αναιμία με 
αρνητική τη δοκιμασία άμεσης Coombs. Η αιμόλυση 
είναι ενδοαγγειακή, χρόνια και ενίοτε παροξυντική, 
αναλόγως της χαμηλής ή της έντονης ενεργοποίησης 
της λυτικής δράσης του ΜΑC στα ερυθροκύτταρα 
λόγω μερικής ή ολικής έλλειψης του CD59. Θεωρείται 
χρόνια λόγω της συνεχούς ενεργοποίησης του C, που 
ξεκινά από την τυχαία-αυτόματη υδρόλυση του C3 
από παράγοντες της εναλλακτικής οδού (tick-over 
phenomenon). Υφίσταται και βαθμός εξωαγγειακής 
αιμόλυσης που ξεκινά με την αυξημένη οψωνοποίη-
ση των ερυθρών από τα θραύσματα του C3 (κυρίως 
C3d) λόγω έλλειψης του CD55. Τα οψωνοποιημένα 
ερυθρά καθαίρονται και καταστρέφονται από κύττα-
ρα του ΔΕΣ, αλλά η εξωαγγειακή είναι χαμηλότερου 
βαθμού από την ενδοαγγειακή και γι’ αυτό το λόγο 
δεν είναι εμφανής.9

Χαρακτηρίζεται από αύξηση του αριθμού δικτυοε-
ρυθροκυττάρων (ΔΕΚ), ελάττωση των απτοσφαιρινών, 
αύξηση της έμμεσης χολερυθρίνης, αύξηση των επιπέ-
δων γαλακτικής δεϋδρογενάσης LDH (>3000 ΙU/L σε 
παροξυντική φάση της αιμόλυσης), αιμοσφαιριναιμία 
και ανάπτυξη σιδηροπενίας. Η αιμοσφαιρινουρία 
με υπέρχρωση των πρωινών ούρων στο 26% των 
ασθενών είναι χαρακτηριστικό, αλλά όχι αναγκαίο 
εύρημα. Ενώ η αναιμία είναι αιμολυτικού τύπου, συχνά 
συνοδεύεται και από πανκυτταροπενία ή θρομβοπενία. 
Παροξυντικές κρίσεις αιμόλυσης απαντώνται συχνά: 
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μπορεί να εμφανίζονται με περιοδικότητα ή συχνότερα 
είναι απρόβλεπτες και πυροδοτούνται από παρου-
σία σύγχρονης λοίμωξης ή άλλων παραγόντων που 
ενεργοποιούν το C (χειρουργείο, εντατική άσκηση, 
λήψη αλκοόλ).11,12

Κλινικές εκδηλώσεις-πολυσυστηματική νόσος
Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ)

Το ΝΟ (ΝΟ: ένα άτομο οξυγόνου και ένα άτομο 
αζώτου) αποτελεί κύριο ρυθμιστή του αγγειακού τόνου. 
Η αργινίνη είναι το πρωταρχικό συστατικό-αμινοξύ που 
χρησιμοποιείται ως βάση για τον σχηματισμό του. Στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων το κυτταροπλα-
σματικό ένζυμο συνθετάση του ΝΟ (ΝΟ synthase: 
ΝΟS) δρα στο υπόστρωμα L-αργινίνη και οδηγεί στην 
παραγωγή ΝΟ και κιτρουλίνης. Η ενζυμική δραστη-
ριότητα της NOS είναι ελεγχόμενη και βασίζεται στη 
διαθεσιμότητα υποστρώματος και συμπαραγόντων, 
τα οποία με τη σειρά τους εμπλέκονται επίσης και σε 
άλλα βιοχημικά μονοπάτια.9

Κατά την έντονη αιμόλυση τα ερυθρά παράγουν 
το ένζυμο ερυθροκυτταρική αργινάση που δρα στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα και αποδομεί την L-αργινίνη σε 
ορνιθίνη μειώνοντας έτσι την κύρια πηγή παραγωγής 
και σύνθεσης ΝΟ.

Από την άλλη, η λύση των ερυθρών οδηγεί σε 
μεγάλη αύξηση των επιπέδων της κυκλοφορούσας 
ελεύθερης αιμοσφαιρίνης, που οδηγεί σε μείωση των 
επιπέδων και της διαθεσιμότητας του κυκλοφορούντος 
ΝΟ μέσω δέσμευσής του. Η μείωση του ΝΟ οδηγεί με 
τη σειρά της σε μείωση ενεργοποίησης της διαλυτής 
κυτταροπλασματικής γουανυλικής κυκλάσης (sGC). 
Οι γουανυλικές κυκλάσες είναι μέλη μιας μεγάλης 
οικογένειας νουκλεοτιδικών κυκλασών, οι οποίες κατα-
λύουν τη μετατροπή ενός πουρινικού τριφωσφορικού 
νουκλεοτιδίου της GTP (τριφωσφορική γουανοσίνη) σε 
ένα κυκλικό μονοφωσφορικό νουκλεοτίδιο την GMP 
(κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη). Τα κυκλικά 
αυτά μονοφωσφορικά νουκλεοτίδια, ακολούθως, 
δρουν ως δεύτεροι αγγελιοφόροι για μεγάλο αριθμό 
μοριακών σημάτων μέσα στο κύτταρο (μονοπάτι 
μετάδοσης σήματος: ΝΟ- sGC- GMP) και οδηγούν 
σε ενεργοποίηση διαφόρων πρωτεϊνικών κινασών 
(πρωτεϊνική κινάση G (protein kinase G: αποτελεί 
δραστικό παράγοντα φωσφορυλίωσης). Το cGMP 
είναι σημαντικό σηματοδοτικό μόριο, υπεύθυνο για 
τη ρύθμιση πολλών κυτταρικών λειτουργιών στους 
ιστούς, με κυρίαρχο το ρόλο του στη χάλαση των λείων 
μυϊκών ινών και την αναστολή της συσσώρευσης και 
της ενεργοποίησης των ΑΜΠ.13

Η μείωση του ΝΟ επομένως, είναι υπεύθυνη για 
την πρόκληση αγγειοσύσπασης, για ενεργοποίηση 
των ΑΜΠ και ευόδωση της συσσώρευσης και της 
προσκόλλησής τους στο αγγειακό ενδοθήλιο. Η μείωσή 
του σε ιστικό επίπεδο οδηγεί σε δυστονία των λείων 
μυϊκών ινών, με επακόλουθα συμπτώματα δυσφαγία, 
οισοφαγικό σπασμό, οπισθοστερνικό άλγος, άτυπα 
κοιλιακά άλγη (στο 35%) και στυτική δυσλειτουργία 
(κυρίως σε αιμολυτική κρίση). Τα συμπτώματα αυτά 
είναι κυρίως εμφανή σε ασθενείς με ΡΝΗ που έχουν 
μεγάλο κλώνο κυκλοφορούντων ΡΝΗ κυττάρων (>60% 
στα ουδετερόφιλα).14

Σε ένα ποσοστό ασθενών αναφέρεται δύσπνοια 
που μπορεί να οφείλεται στην αναιμία αλλά και να 
αποτελεί πρώιμο κλινικό χαρακτηριστικό πνευμονικής 
υπέρτασης και καρδιακής δυσλειτουργίας. Η πνευ-
μονική υπέρταση πολλές φορές υποδιαγιγνώσκεται 
λόγω των μη ειδικών συμπτωμάτων που έχει. Η νε-
φρική βλάβη μπορεί να μην γίνει αμέσως αντιληπτή. 
Η αιμοσφαιρινουρία και η αιμοσιδηρινουρία μπορεί 
να οδηγήσουν σε οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
ή οξεία σωληναριακή νέκρωση.15,16

Κυτταροπενίες 

Οι κυτταροπενίες στην ΡΝΗ είναι συχνές, ήπιες 
έως σοβαρές, μπορεί να αφορούν δύο ή και τρείς 
σειρές (αναιμία: 88%-94%, λευκοπενία: 41-72%, 
θρομβοπενία: 51-80%) και εξαρτώνται και από την 
υποκείμενη συνυπάρχουσα βλάβη στον ΜΟ (σχετική 
ή απόλυτη μυελική ανεπάρκεια). Απλαστική αναιμία 
(ΑΑ) μπορεί να αναπτυχθεί κατά την πορεία της PNH 
και το αντίθετο (vice versa) (ΑΑ/PNH syndrome), ενώ 
και τα δύο μπορεί να προδιαθέτουν σε οξεία λευχαιμία 
και μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ).17-19 Κλώνοι 
PNH κυττάρων μπορεί επίσης να ανιχνεύονται σε 
ποσοστό ~50% ασθενών κατά τη διάγνωση ΑΑ, κα-
θώς και σε ~35% ασθενών με ΜΔΣ (εξαρτάται βέβαια 
από τη μέθοδο ανίχνευσης κλώνων ΡΝΗ).20 Η ΡΝΗ 
μπορεί να προηγείται ή να ακολουθεί την εμφάνιση 
ΜΔΣ.21 Επίσης σε παιδιά με ΑΑ ή ΜΔΣ επιβάλλεται 
η αναζήτηση κλώνου ΡΝΗ και η εγρήγορση για την 
εμφάνιση εργαστηριακών ευρημάτων αιμόλυσης.22-24

Οι παθοφυσιολογικοί δεσμοί ανάμεσα στην ΡΝΗ, 
την ΑΑ και τα ΜΔΣ και οι ανοσολογικοί μηχανισμοί 
που τα διέπουν είναι υπό συνεχή μελέτη. 

Θρόμβωση

Αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα και μπορεί να 
επισυμβεί σε οποιαδήποτε θέση. Επέρχεται στο 30-
40% των ασθενών και αποτελεί δυσοίωνη και αιφνίδια 
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επιπλοκή και κύρια αιτία θανάτου (40-67%). Δίκαια ο 
Luzzato αναφέρει την ΡΝΗ ως την πιο ύπουλη επί-
κτητη θρομβοφιλική κατάσταση γνωστή στην ιατρική. 
Πολλαπλοί μηχανισμοί εμπλέκονται στην παθογένεσή 
της, με την παθοφυσιολογία της όμως να παραμένει 
ακόμη δυσνόητη και υπό συνεχή ερευνητική μελέτη.25

Η μερική ή ολική απουσία των CD55 και CD59 
από την μεμβράνη ερυθρών, λευκών και ΑΜΠ οδηγεί 
σε μεταβολές στη μεμβράνη τους. Η φωσφολιπιδική 
μεμβρανική ασυμμετρία (που χαρακτηρίζει τη δυναμική 
της φυσιολογικής κυτταρικής μεμβράνης) χάνεται και 
η μετακίνηση του αρνητικά φορτισμένου φωσφολιπι-
δίου φωσφατιδυλοσερίνη από την εσωτερική στην 
εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης, αποτελεί τη 
μεταβολή-κλειδί για την παθογένεση της θρόμβωσης. 
Η ως άνω μεταβολή οδηγεί αφενός στην εμφάνιση 
θέσεων σύνδεσης των προπηκτικών συμπλεγμάτων 
και αφετέρου στο σχηματισμό και την απόσπαση 
από την μεμβράνη μικροσωματιδίων με προπηκτικές 
ιδιότητες.26-28 Για τη θρομβογένεση μπορεί να ευθύ-
νεται επίσης η μειωμένη ινωδολυτική δραστηριότητα 
(ο μεμβρανικός υποδοχέας του ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης- uPAR είναι 
GPI-ΑΡ και υποεκφράζεται στα ΡΝΗ κύτταρα), καθώς 
και η ενεργοποίηση κυρίως των ΑΜΠ αλλά και των 
ουδετεροφίλων και ενδοθηλιακών κυττάρων λόγω 
αυξημένης παραγωγής φλεγμονωδών κυτταροκινών 
και μείωσης του ΝΟ.20,29,30

Η θρόμβωση μπορεί να αναπτυχθεί σε οποια-
δήποτε θέση (κυρίως κοιλιακή χώρα και εγκέφαλο) 
και αφορά συχνότερα το φλεβικό (85%), αλλά και το 
αρτηριακό δίκτυο (15%).25,31 ΡΝΗ κλώνος ανευρέθη 
σε ποσοστό 9-19% ασθενών με θρόμβωση των 
ηπατικών φλεβών (Budd-Chiari syndrome) και σε 
~2% με θρόμβωση της πυλαίας φλέβας. Η θρόμβωση 
επέρχεται ανεξάρτητα από το μέγεθος του κλώνου 
και το βαθμό αιμόλυσης. Φαίνεται να υπάρχει στενή 
σύνδεση ανάμεσα στον καταρράκτη του C και τον 
καταρράκτη της πήξης που δεν έχει πλήρως διερευ-
νηθεί. Έλεγχος ΡΝΗ συστήνεται ανεξάρτητα από τα 
επίπεδα LDH, στους κάτωθι ασθενείς με ανεξήγητη 
θρόμβωση: 1) σε νέα άτομα, 2) σε ασυνήθη θέση 
(όπως ενδοκοιλιακές θρομβώσεις, θρόμβωση εγκε-
φαλικών φλεβών, θρομβώσεις δερματικού φλεβι-
κού δικτύου), 3) με συνοδές ενδείξεις αιμόλυσης και  
4) με συνοδό κυτταροπενία.32

Διάγνωση
Προηγούμενες μέθοδοι διάγνωσης της ΡΝΗ απο-

τελούσαν η δοκιμασία του οξινισθέντος ορού (Ηam 
test), η δοκιμασία αιμόλυσης σε σουκρόζη (Sucrose 

lysis), ενώ μια απλή ημιποσοτική μέθοδος είναι και 
η χρήση μικροσωληναρίων γέλης sephacryl με μο-
νοκλωνικά αντισώματα έναντι CD55 και CD59.15 Η 
μέθοδος εκλογής για τη διάγνωσή της, είναι η κυτ-
ταρομετρία ροής, με την οποία η αναγνώριση των 
παθολογικών αιμοποιητικών κυττάρων βασίζεται στην 
απουσία έκφρασης των CD55, CD59 και άλλων ειδι-
κών αντιγόνων από την επιφάνεια των ερυθρών και 
λευκών αιμοσφαιρίων. Η κυτταρομετρία ροής με την 
νέα τεχνική FLAER (Fluorescent labeled aerolysin), 
που αναγνωρίζει και δεσμεύεται εκλεκτικά στην GPI 
άγκυρα μόνο στα λευκά αιμοσφαίρια, είναι μέθοδος 
αξιόπιστη ακόμη και για ανίχνευση πολύ μικρών 
κλώνων PNH κυττάρων (<0,01%) στο αίμα (όπως 
στην ΑΑ και ΜΔΣ) και πρέπει να διενεργείται σε εξει-
δικευμένα εργαστήρια, δεδομένου ότι τα ΡΝΗ ερυθρά 
έχουν μικρό χρόνο ημισείας ζωής και δεν είναι αρκετά 
ευαίσθητα στο να αναδείξουν μικρούς κλώνους <1%. 
Τα άτομα με παρουσία ΡΝΗ κλώνου <10% χρήζουν 
παρακολούθησης και επανελέγχου κάθε 6-12 μήνες 
λόγω του κινδύνου έκπτυξης του κλώνου.33

To International PNH Interest Group (ΙPIG) ανα-
γνωρίζει τρείς κύριες κατηγορίες ΡΝΗ: 1) κλασική 
με εμφανές αιμολυτικό ή και θρομβωτικό επεισόδιο,  
2) ΡΝΗ στο πλαίσιο συνύπαρξης με σύνδρομα ανε-
πάρκειας ΜΟ, όπως η ΑΑ και τα ΜΔΣ και 3) υποκλινική 
όπου ανιχνεύονται μικροί κλώνοι ΡΝΗ, χωρίς όμως 
εμφανή κλινικά ή εργαστηριακά σημεία αιμόλυσης ή 
θρόμβωσης.34

Πολύ μικροί κλώνοι ΡΝΗ κυττάρων έχουν περιγρα-
φεί ακόμη και σε φυσιολογικά άτομα (0.002-0.003% 
ΡΝΗ κλώνοι στα λευκά) καθώς και σε ασθενείς με άλλα 
νοσήματα, όπως αυτοάνοσα,35 λεμφοϋπερπλαστικά36, 
και πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες (πολλαπλούν 
μυέλωμα).37,38 

Θεραπεία
Μέχρι προσφάτως η θεραπεία της ΡΝΗ ήταν εμπει-

ρική και συμπτωματική με τη χορήγηση μεταγγίσεων 
αίματος, συμπληρωματικής αγωγής με φυλλικό οξύ 
και σίδηρο, αντιπηκτικής αγωγής επί θρομβώσεων 
και επί ενδείξεων ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Η 
αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών απο-
τελεί δυνητικά τη μόνη θεραπεία, αλλά η σύστασή 
της ακολουθεί απόλυτες θεραπευτικές ενδείξεις λόγω 
των σοβαρών επιπλοκών της.

Η ανακάλυψη νέων πρωτοποριακών φαρμάκων 
παρέμβασης στον τρόπο δράσης του συμπληρώμα-
τος οδηγεί σε δυνατότητα ελέγχου του νοσήματος και 
βελτίωσης των συμπτωμάτων και των εργαστηριακών 
ευρημάτων των ασθενών, καθώς και σε αύξηση του 
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προσδόκιμου επιβίωσής τους που είναι συγκρίσιμο 
με αυτό του φυσιολογικού πληθυσμού.39

Η ανακάλυψη της εκουλιζουμάμπης (eculizumab: 
ECU) άλλαξε την προσέγγιση της νόσου. Το 2007 το 
FDA ενέκρινε τη χορήγησή του στην PNH με βάση 
την αποτελεσματικότητά του σε δύο μεγάλες κλινικές 
μελέτες (TRIUMPH Study και SHEPERD Study). Το 
2010 το φάρμακο έλαβε έγκριση και στην Ιαπωνία.

Αποτελεί ένα ανασυνδυασμένο ανθρωποποιημένο 
μονοκλωνικό αντίσωμα που δεσμεύεται εκλεκτικά στην 
πρωτεΐνη C5 του C. Με αυτό τον τρόπο αναστέλλει τη 
διάσπαση του C5 σε C5a και C5b και τη δημιουργία 
του MAC και με αυτό τον τρόπο αντισταθμίζει την 
έλλειψη του CD59, οδηγώντας έτσι και σε αναστολή 
της ενδοαγγειακής αιμολυτικής διαδικασίας. Το ECU 
μειώνει το ρυθμό ενδοαγγειακής αιμόλυσης στους 
ασθενείς, με αποτέλεσμα περίπου τα 2/3 των ασθε-
νών που είναι μεταγγισιοεξαρτώμενα να καθίστανται 
ανεξάρτητα από τις μεταγγίσεις. Συμπτώματα όπως 
η δυσφαγία, τα κοιλιακά άλγη και η στυτική δυσλει-
τουργία υποχωρούν σημαντικά. Η ποιότητα ζωής των 
ασθενών και το αίσθημα κόπωσης βελτιώνονται. Οι 
ασθενείς υπό ECU παρουσίασαν επίσης σύμφωνα 
με μελέτες κατά 92% συνολική μείωση των θρομβω-
τικών επεισοδίων.40

Ένα ποσοστό όμως ασθενών σε ECU συνεχίζουν 
να εμφανίζουν ήπια έως μέτρια εξωαγγειακή αιμόλυση 
που αποδίδεται στην συνεχιζόμενη διάσπαση του C3 
(λόγω έλλειψης του CD55 που δεν αντισταθμίζεται 
από το ECU), καθώς και στην εναπόθεση του C3d 
στα ΡΝΗ ερυθρά που οδηγεί στην πρόωρη απομά-
κρυνσή τους από τα μονοκύτταρα/μακροφάγα στο 
σπλήνα και το ήπαρ. Αυτό εξηγεί τη διαπίστωση ότι 
>50% των ECU ασθενών, αναπτύσσουν θετική την 
άμεση Coombs (C3θετική, αλλά IgG αρνητική), σε 
συνδυασμό με αναιμία και αυξημένα ΔΕΚ και περίπου 
25-35% αυτών που λαμβάνουν ECU συνεχίζουν να 
έχουν απαίτηση για μεταγγίσεις.33,41,42

Επιπλέον, η γενετική ποικιλομορφία μπορεί να 
διαμορφώνει τη δέσμευση του C3. ΡΝΗ ασθενείς που 
φέρουν πολυμορφισμό στο γονίδιο του υποδοχέα 1 
του συµπληρώµατος (CR1/CD35) είναι πιο πιθανό 
να μην έχουν τη βέλτιστη ανταπόκριση στο ECU. 
Ο CR1 (στα λευκά και ερυθρά) δεσμεύει επιλεκτικά 
τα C3b, iC3b και C4b και ενισχύει τη διάσπαση των 
C3 και C5 κομβερτασών. Η πυκνότητα του CR1 
στην επιφάνεια των ερυθρών ρυθμίζει τη δέσμευση 
των C3 θραυσμάτων στα GPI (-) ερυθρά όταν το 
C5 αναστέλλεται. Ο πολυμορφισμός που οδηγεί σε 
χαμηλά επίπεδα CR1 (L/L phenotype), συγκριτικά 
με τα ενδιάμεσα (Η/L phenotype) ή υψηλά επίπεδα 
(Η/Η phenotype) του CR1, είναι πιο πιθανό να οδηγεί 

σε πτωχή ανταπόκριση στο ECU. Πρόσφατη επίσης 
είναι η παρατήρηση ότι στο 3.5% του πληθυσμού των 
Ιαπώνων ανευρίσκεται ο πολυμορφισμός c.2654G→A, 
Arg885His του C5 (single missence C5 heterozygous 
mutation), ο οποίος αποτρέπει τη σύνδεση και τον 
αποκλεισμό του C5 από το ECU και διατηρεί την λει-
τουργική ικανότητα του C5 να προκαλεί αιμόλυση.10,43

 Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την αναστολή της 
τελική οδού του C είναι οι λοιμώξεις από Gram (-) 
διπλόκοκκους. Ο κίνδυνος εμφάνισης σηψαιμίας από 
Neisseria meningitides και gonorrhoeae, ανέρχεται 
ετησίως στο 0,5%, ενώ στη δεκαετία στο 5%. Δύο 
εβδομάδες πριν την έναρξη της θεραπείας είναι 
υποχρεωτική η χορήγηση εμβολίου έναντι μηνιγγιτι-
δοκόκκου και ο επανεμβολιασμός κάθε 3-5 χρόνια. 
Το τετραδύναμο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδoκόκκου 
(Menveo) κυκλοφορεί σε πενήντα χώρες και περιέχει 
τους ορότυπους A, C, W135 και Υ. Τελευταία έχει 
κυκλοφορήσει παγκοσμίως το Bexsero (Europe), το 
οποίο παρέχει προστασία από την οροομάδα Β του 
μηνιγγιτιδόκοκκου, ενδείκνυται για όλες τις ηλικιακές 
ομάδες, χορηγείται πριν την έναρξη θεραπείας, ενώ 
σε αυτούς που ήδη λαμβάνουν ECU, χορηγείται την 
ημέρα χορήγησης του φαρμάκου αφού ενεργοποιεί 
το C και μπορεί να προκαλέσει αύξηση στο ρυθμό 
αιμόλυσης.44 Επίσης χορηγούνται εμβόλια έναντι 
αιμοφίλου ινφλουέντζας Β και πνευμονιοκόκκου.

Συζητείται η συνεχής προφυλακτική χορήγηση 
πενικιλλίνης σε νεώτερους κυρίως ασθενείς (Peni-
cillin V or erythromycin 500mg x2/day). Δεδομένου 
ότι οποιαδήποτε λοίμωξη μπορεί να ενεργοποιήσει 
αιμόλυση, οι ασθενείς εκπαιδεύονται ώστε να αναγνω-
ρίζουν τα συμπτώματά της και επί υποψίας λαμβάνουν 
σιπροφλοξασίνη 750mg x2 ημερησίως, έως ότου 
έχουν πρόσβαση στο νοσοκομείο παρακολούθησής 
τους. Σε αιμολυτικό επεισόδιο (π.χ. λόγω λοίμωξης ή 
χειρουργείου) συνιστάται μείωση ενδιάμεσου χρόνου 
χορήγησης ή αύξηση της χορηγούμενης δόσης του 
φαρμάκου.

Η παρακολούθηση των ασθενών σε ECU περιλαμ-
βάνει γενική αίματος, ΔΕΚ, LDH και βιοχημικό έλεγχο 
ανά εβδομάδα για τις πρώτες 4 εβδομάδες και μετά 
ανά μήνα. Ο έλεγχος με κυτταρομετρία ροής γίνεται 
ανά έτος, ενώ σε ασθενείς με εμμένουσα αιμόλυση 
γίνεται άμεση Coombs.1

Ενδείξεις χορήγησης ECU

Σε ΡΝΗ ασθενείς που έχουν ήπια ή καθόλου 
συμπτώματα, ακολουθείται η στρατηγική του watch-
ful waiting ανεξάρτητα από το μέγεθος του κλώνου. 
Σε κλώνο <10% χωρίς συμπτώματα, συστήνεται 
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η παρακολούθηση του μεγέθους του κλώνου κάθε 
έξι μήνες. Σοβαρού βαθμού αναιμία, θρομβωτικό 
επεισόδιο, συχνοί παροξυσμοί κοιλιακού άλγους, 
έντονη κόπωση, επιδεινούμενη νεφρική ανεπάρκεια 
ή δύσπνοια αποτελούν ενδείξεις έναρξης θεραπείας.1

Η θεραπευτική απόφαση δεν στηρίζεται μόνο στο 
μέγεθος του κλώνου. Ωστόσο, ασθενείς με μεγάλο 
κλώνο (>50% στα κοκκιοκύτταρα και >10% στα ερυ-
θροκύτταρα), με αυξημένη τιμή LDH (δείκτης ενδοαγ-
γειακής αιμόλυσης) και αυξημένα ΔΕΚ είναι αυτοί που 
πιθανά θα ωφεληθούν περισσότερο από το ECU. Το 
ECU δεν φαίνεται να βελτιώνει τη μυελική ανεπάρκεια. 
Οι ασθενείς με προοδευτική μυελική ανεπάρκεια λόγω 
ΑΑ (υποκυτταρικός μυελός, σοβαρή θρομβοπενία και 
χαμηλά ΔΕΚ) δεν είναι σαφές ότι αντλούν όφελος. Σε 
αυτούς τους ασθενείς (ΑΑ με μικρό ΡΝΗ κλώνο) είναι 
προτιμότερη η έναρξη ανοσοκατασταλτικής θερα-
πείας (κυκλοσπορίνη, αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη, 
αντι-CD20).45-47

Το κόστος του ECU είναι υψηλό. Συνεπώς δεν είναι 
διαθέσιμο σε αρκετές χώρες, οπότε είναι σημαντικό να 
προτείνεται πολιτική αντιμετώπισης θρομβώσεων. Το 
IPIG προτείνει προφύλαξη με ανταγωνιστές βιταμίνης 
(VKA) σε >50% ΡΝΗ κλώνο και απουσία αντενδείξεων 
(θρομβοπενία ή άλλοι αιμορραγικοί κίνδυνοι). Αν και 
δεδομένα από μελέτες δεν υπάρχουν ακόμη, συζητεί-
ται η αντικατάσταση των κουμαρινικών με τα νεότερα 
από του στόματος αντιπηκτικά (NOACS ή DOACS).48 
Επίσης εκτιμάται και η συνύπαρξη άλλων θρομβο-
φιλικών παραγόντων (π.χ. έλλειψη αντιθρομβίνης ή 
μετάλλαξη G20210A) και επί παρουσίας τους, έστω 
και αν ήδη λαμβάνει ο ασθενής ECU, προστίθεται και 
αντιπηκτική αγωγή. Υπάρχει ένα ποσοστό ασθενών 
που η πρώτη εκδήλωση της νόσου είναι η θρόμβω-
ση, οπότε η έναρξη ECU αμέσως θεωρείται λογική 
επιλογή.49 Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατό συζητείται 
επί ενδείξεων η χορήγηση θρομβολυτικής αγωγής με 
ιστικό ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (t-PA). Στην 
περίπτωση ΡΝΗ και δευτεροπαθούς - σε θρόμβωση 
πυλαίας ή σπληνικής φλέβας - σπληνομεγαλίας με 
συνοδό υπερσπληνισμό, συστήνεται ο εκλεκτικός 
εμβολισμός της σπληνικής αρτηρίας, που μειώνει το 
μέγεθος του σπλήνα και βελτιώνει τις κυτταροπενίες. 
Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί και στην εξω-
αγγειακή αιμόλυση από το ECU. Έχουν επίσης περι-
γραφεί περιστατικά ασθενών που αντιμετωπίστηκαν 
με αγγειοπλαστική κάτω κοίλης φλέβας ή ηπατικών 
φλεβών ή τοποθέτηση διασφαγιτιδικής ενδοηπατικής 
πυλαιοσυστηματικής αναστόμωσης (ΤIPS).39,50

Ο συνδυασμός αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και 
βαρφαρίνης ή LMWH είναι υπό συζήτηση λόγω του 
αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας. Αποδεδειγμένη 

φλεβική θρόμβωση αντιμετωπίζεται ως τυπική φλεβι-
κή θρόμβωση με LMWH ή VKA. Επί ανάπτυξης ΗΙΤ 
(θρομβοπενία από ηπαρίνη) χορηγείται fondaparinux.25

Κύηση

Η ΡΝΗ σύμφωνα με προηγηθείσες μελέτες συνδέ-
εται με ποικιλία επιπλοκών για τη μητέρα και το κύημα, 
με τη μητρική θνητότητα να ανέρχεται στο 8-12% 
και την εμβρυϊκή στο 4-7%. Σε πρόσφατη μελέτη 
διαπιστώθηκε η ασφάλεια χορήγησης του ECU κατά 
την κύηση καθώς δεν διαπερνά τον πλακούντα.51,52

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Ο τρόπος δράσης του ECU και οι παρατηρήσεις 

από τις επιπτώσεις της χορήγησης του, άνοιξαν το 
δρόμο για την παρέμβαση στον τρόπο δράσης του 
συμπληρώματος και ήδη γίνονται πολλές ερευνητικές 
μελέτες.53

Αναστολείς που στοχεύουν στο C5

Τέσσερα νέα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του 
C5 αναπτύσσονται σε προκλινικές μελέτες (ΑLXN1210, 
ALXN550 σε υποδόρια χορήγηση, LFG316, minibody 
Mubodina). 

Σε εξέλιξη είναι η προκλινική μελέτη ALN-CC5, που 
στοχεύει στο τελικό C μέσω δράσης παρεμβαλλόμε-
νου RNA (small RNA interference) που καταστέλλει 
τη γονιδιακή έκφραση του mRNA C5 στο επίπεδο 
της μετάφρασης προκαλώντας γονιδιακή σίγαση 
(NCT02352493).

Το Coversin αποτελεί μια μικρή πρωτεΐνη (16kDa) 
με προέλευση από το τσιμπούρι Ornithodoros mou-
bata. Δεσμεύεται στο C5 αποτρέποντας τη διάσπασή 
του από τη C5 convertase (διαφορετική θέση σύν-
δεσης). Στη μελέτη NCT02591862 που βρίσκεται σε 
εξέλιξη χορηγείται το φάρμακο καθημερινά υποδορίως 
σε ασθενείς με PNH και με αποδεδειγμένη αντίσταση 
στο ECU λόγω πολυμορφισμών του C5. Επίσης, ανα-
φέρονται μελέτες με μικρές πρωτεΐνες που μιμούνται 
αντισώματα και δεσμεύουν το C5 (Affibodies SOBI), 
καθώς και με μακροκυκλικά μοριακά πεπτίδια.53 

Αναστολείς που στοχεύουν στο C3

Το Compstatin αποτελεί ένα κυκλικό πεπτίδιο που 
αναστέλλει την ενεργοποίηση του C μέσω εκλεκτικής 
αναστολής της διάσπασης και ενεργοποίησης του C3 
και του ενεργού θραύσματός του C3b και πρόληψη 
της διαδικασίας οψωνοποίησης και του σχηματισμού 
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C5b-9 στα ΡΝΗ ερυθρά. Ανάλογο του Compstatin 
αποτελεί το Ρegylated-Cp40 (μακράς δράσης ανά-
λογο του compstatin derivative) που έχει αυξημένο 
χρόνο ημιζωής και δρα ανασταλτικά στην αιμόλυση 
(Ανάλογα: AMY-101, APL-1, APL-2).55,56

Αναστολείς της εναλλακτικής οδού (CAP) 

Το ΤΤ30 αποτελεί μια νέα ανασυνδυασμένη πρω-
τεΐνη (65ΚD) που ελέγχει και την ενδοαγγειακή και την 
εξωαγγειακή αιμόλυση στα ΡΝΗ ερυθρά. Είναι προϊόν 
σύζευξης του τμήματος εκείνου του υποδοχέα 2 του 
συμπληρώματος CR2 που αποτελεί θέση δέσμευσης 
του θραύσματος iC3b/C3d, και ενός τμήματος του 
ανασταλτικού τομέα τoυ ρυθμιστικού παράγοντα Η 
(CfH) της εναλλακτικής οδού CAP. Το σύμπλεγμα 
αυτό δρα «τοπικά» στο σημείο της ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος. Αναστέλλει την CAP, απενεργοποιεί 
την κομβερτάση C3 και δρα ως συμπαράγοντας του 
παράγοντα Ι, προάγοντας έτσι τη μετατροπή του 
ενεργού C3b σε iC3b (inactive C3b) και στη συνέ-
χεια σε C3dg/C3d. Επομένως προστατεύει από την 
αρχική ενεργοποίηση του C3 και από την εναπόθεσή 
του στα ΡΝΗ ερυθρά. Το TT30 δρα ανεξάρτητα από 
τον αποκλεισμό του C5 και μπορεί να παρέχει στα 
ΡΝΗ ερυθρά μια φυσιολογική επιβίωση ακόμη και 
επί ενεργοποίησης του συμπληρώματος. H μελέτη 
φάσεως 1 NCT01335165 σε ασθενείς με ΡΝΗ χωρίς 
άλλη θεραπεία ολοκληρώθηκε, αλλά ο μικρός χρόνος 
ημιζωής του φαρμάκου, παρεμποδίζει την περαιτέρω 
κλινική αξιολόγησή του.57,58

Μια παραλλαγή του CFH αποτελούν τα Mini-
FH, τα οποία σχεδιάστηκαν ώστε να συνδυάσουν 
επιτόπους (τον CCP1-4: complement regulatory και 
τον CCP19-20: surface-targeting domains) του πα-
ράγοντα Η, με στόχο την αποτροπή εναπόθεσης C3 
θραυσμάτων στα ΡΝΗ ερυθρά και την αναστολή της 
αιμόλυσης των ΡΝΗ ερυθρών (Αmyndas, AMY-201: 
small protein 43KDa).59

Οι αναστολείς του παράγοντα D είναι οι πρώτοι 
από του στόματος αναστολείς C, που αναστέλλουν 
αποτελεσματικά την αιμόλυση των PNH κυττάρων 
in vitro και περιορίζουν τη συσσώρευση των C3 
θραυσμάτων. Ο D μεσολαβεί στο κρίσιμο σημείο της 
διάσπασης του παράγοντα Β ώστε να δημιουργήσει 
την C3 κομβερτάση της εναλλακτικής οδού.60

Tο ερευνητικό πεδίο είναι ευρύ αναφορικά με τα 
φάρμακα αλλά και τα νοσήματα όπου εμπλέκεται η 
δράση του συμπληρώματος. Aρωγοί στην προσπά-
θεια μελέτης της ΡΝΗ αποτελούν και διεθνείς ομάδες, 
όπως το ΡΝΗ Education and Study Group (PESG).61 
Η αναγνώριση της ΡΝΗ και η κατανόηση του μηχανι-

σμού που τη διέπει, αποτελεί εφόδιο για την έγκαιρη 
διάγνωσή της, αλλά και για την κατανόηση πολλών 
άλλων νοσημάτων. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H κατάταξη της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας 

(ΟΜΛ) σε γενετικά προγνωστικές υποομάδες χρη-
σιμοποιείται στην επιλογή της θεραπείας (κλασσική 
χημειοθεραπεία, αλλογενής μεταμόσχευση). Παρα-
δοσιακά αυτή η κατάταξη βασιζόταν στην ανίχνευ-
ση χρωμοσωμικών ανωμαλιών με τον καρυότυπο, 
ωστόσο η ανίχνευση μεταλλάξεων συγκεκριμένων 

γονιδίων με πιο ευαίσθητες μεθόδους, παίζει έναν 
συνεχώς αυξανόμενο ρόλο στην κατάταξη και την 
πρόγνωση της ΟΜΛ. Η κατάταξη της ELN σε προ-
γνωστικές ομάδες που βασίζεται σε κυτταρογενετικά 
και μοριακά ευρήματα απεικονίζεται στον πίνακας 1. 

Αυτές οι μεταλλάξεις δεν αντικαθιστούν τον καρυ-
ότυπο αλλά έχουν έναν συμπληρωματικό ρόλο στον 
καθορισμό της πρόγνωσης, ειδικά σε συγκεκριμένες 
υποκατηγορίες ΟΜΛ. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προ-

Πίνακας 1. Κατάταξη ΟΜΛ σε προγνωστικές ομάδες.
Προγνωστική κατηγορία
Καλής πρόγνωσης t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1

inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
Mutated NPM1 without FLT3-ITD (normal karyotype) 
Mutated CEBPA (normal karyotype)

Ενδιάμεσης πρόγνωσης Ι* Mutated NPM1 and FLT3-ITD (normal karyotype)
Wild-type NPM1 and FLT3-ITD (normal karyotype) 
Wild-type NPM1 without FLT3-ITD (normal karyotype)

Ενδιάμεσης πρόγνωσης ΙΙ t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
Cytogenetic abnormalities not classified as favorable or adverse**

Κακής πρόγνωσης inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
t(v;11)(v;q23); MLL rearranged
-5 or del(5q); -7; abnl(17p); complex karyotype***

   *  Περιλαμβάνει ΟΜΛ με φυσιολογικό καρυότυπο εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στην κατηγορία καλής πρόγνωσης. Οι περισσότερες από 
αυτές σχετίζονται με κακή πρόγνωση αλλά θα πρέπει να αναφέρονται χωριστά λόγω της πιθανής διαφορετικής ανταπόκρισης στη θεραπεία

  ** Για τις περισσότερες περιπτώσεις δε μελετήθηκε αρκετός αριθμός ασθενών για την εξαγωγή ασφαλών συπερασμάτων σχετικά με την πρόγνωση.
***  Τρεις ή περισσότερες χρωμοσωμικές ανωμαλίες με την απουσία μιάς από τη WHO καθορισμένης αναδιάταξης: t(15;17), t(8;21), inv(16) or 

t(16;16), t(9;11), t(v;11)(v;q23), t(6;9), inv(3) or t(3;3).
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σπάθεια να αναπτυχθούν στοχευμένες θεραπείες με 
βάση το προφίλ γονιδιακών μεταλλάξεων στην ΟΜΛ. 

Μοριακές βλάβες και στοχευμένες θεραπείες 
Πριν από την εισαγωγή των καινούργιων μεθόδων 

και τεχνολογιών (κυρίως next generation sequencing) 
δύο ομάδες μεταλλάξεων είχαν ανακαλυφθεί με τη 
χρήση κλασσικών κυτταρογενετικών και μοριακών τε-
χνικών. Οι μεταλλάξεις τύπου I έχουν σαν αποτέλεσμα 
τη συνεχή ενεργοποίηση ενδοκυττάριων οδών που 
οδηγούν σε συνεχή πολλαπλασιασμό των αρχέγο-
νων κυττάρων όπως για παράδειγμα οι μεταλλάξεις 
FLT3, KIT, RAS. Οι μεταλλάξεις τύπου ΙΙ επηρεά-
ζουν μεταγραφικούς παράγοντες και αναστέλουν τη 
διαφοροποίηση. Τα τελευταία χρόνια έγινε δυνατή η 
ανακάλυψη μεγαλύτερου αριθμού μεταλλάξεων και 
η κατάταξή τους σε περισσότερες ομάδες/classes, 
ανάλογα με το μηχανισμό δράση τους (Πίνακας 2).2

FLT3

Ο FLT3 είναι ένας διαμεμβρανικός υποδοχέας κι-
νάσης τυροσίνης με σημαντικό ρόλο στην αιμοποίηση 
και είναι συχνά μεταλλαγμένος στην ΟΜΛ. Υπάρχουν 
δύο τύποι μεταλλάξεων α. ένας εσωτερικός σε σειρά 
διπλασιασμός (FLT3-ITD) στην παραμεμβρανική περι-
οχή στο ενδοκυτταραπλασματικό τμήμα του υποδοχέα 
και β. μία σημειακή μετάλλαξη στην κινάση τυροσίνης 
TKD. Και οι δύο μεταλλάξεις οδηγούν σε αυτόνομη 
συνεχή ενεργοποίηση του υποδοχέα. Περίπου 20% 
όλων των ΟΜΛ φέρουν τη μετάλλαξη FLT3-ITD αλλά 
είναι πιο συχνή στην οξεία προμυελοκυτταρική λευ-
χαιμία (ΟΠΛ) και στην οξεία μυελογενή λευχαιμία με 

φυσιολογικό καρυότυπο (σε ποσοστό 30% αυτών 
των ασθενών). Η ΟΜΛ με φυσιολογικό καρυότυπο 
και FLT3- ITD έχει χειρότερη πρόγνωση (κάτι που δεν 
ισχύει για την ΟΠΛ) με τη θεραπεία εκλογής να είναι 
η αλλογενής μεταμόσχευση μετά την πρώτη πλήρη 
ύφεση αλλά ακόμα και με αυτή τη θεραπευτική προ-
σέγγιση οι υποτροπές είναι συχνές. Η λιγότερο κοινή 
μετάλλαξη του γονιδίου TKD, βρίσκεται σε περίπου 
10% ΟΜΛ και οδηγεί επίσης σε συνεχή ενεργοποίηση 
του υποδοχέα. Ωστόσο παρά τον παρόμοιο μηχανισμό 
δράσης των δύο μεταλλάξεων η σημειακή μετάλλαξη 
δε φαίνεται να επηρεάζει την πρόγνωση.3-5

Διάφοροι αναστολείς του υποδοχέα FLT3 έχουν 
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και κάποιοι από 
αυτούς έχουν δείξει αποτελεσματικότητα σαν μονο-
θεραπεία αλλά και σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία.

Sorafenib

Είναι ένας 1ης γενιάς αναστολέας πολλών κινασών 
τυροσίνης, που αναστέλλει ισχυρά τον μεταλλαγμένο 
υποδοχέα FLT3-ITD και έχει κάποια αποτελεσματι-
κότητα σαν μονοθεραπεία σε περιπτώσεις ΟΜΛ με 
FLT3-ITD.6 Ο συνδυασμός του με κλασσική ή μικρότε-
ρης τοξικότητας χημειοθεραπεία φαίνεται να είναι πιο 
αποτελεσματικός και έχει καλύτερα αποτελέσματα σε 
ασθενείς με FLT3-ITD. Σε μία κλινική δοκιμή φάσης 1/2 
(μέση ηλικία 53 χρόνια) με το συνδυασμό Sorafenib, 
Idarubicin, HiDAC, η ολική πλήρης ύφεση ήταν 75%.7 
Σε ασθενείς με μετάλλαξη FLT3-ITD η πλήρης ύφεση 
ήτανε 93% με ολικό χρόνο επιβίωσης στον ένα χρόνο 
74%. Η κλινική μελέτη SORAML τυχαιοποίησε 276 
ασθενείς ηλικίας 18 μέχρι 60 ετών σε Daunorubicin 
και Cytarabine (3+7) με ή χωρίς Sorafenib.8 Η πλήρης 

Πίνακας 2. Κατηγορίες μοριακών βλαβών στην ΟΜΛ 
The Cancer Genome Atlas project % επίπτωση στην ΟΜΛ
Class 1: Transcription factor fusions eg, t(8;21), t(16;16), t(15;17), MLL fusions 18%

Class 2: Nucleophosmin 1, NPM1 mutations 27%

Class 3: Tumour suppressor genes eg, TP53, WT1, PHF6 mutations 16%

Class 4:  DNA-methylation-related genes: DNA hydroxymethylation eg, TET2, IDH1, IDH2 DNA 
methyltransferases eg, DNMT3A

44%

Class 5: Activated signalling genes eg, FLT3, KIT, RAS mutations 59%

Class 6:  Chromatin-modifying genes, eg, ASXL1, EZH2 mutations, MLL fusions,MLL partial 
tandem duplications

30%

Class 7: Myeloid transcription factor genes eg, CEBPA, RUNX1 mutations 22%

Class 8: Cohesin-complex genes eg, STAG2, RAD21, SMC1, SMC2 mutations 13%

Class 9: Spliceosome-complex genes eg, SRSF2, U2AF35, ZRSR2 mutations 14%
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ύφεση στα δύο σκέλη ήταν ίδια, ωστόσο υπήρχε μία 
σημαντική παράταση του EFS στον ένα χρόνο στο 
σκέλος Sorafenib (64% έναντι 50% P=0.0023). Αυτό 
το αποτέλεσμα βρέθηκε στο σύνολο των ασθενών με 
μία τάση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους 
ασθενείς με τη μετάλλαξη.8 Μία δεύτερη τυχαιοποι-
ημένη μελέτη σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς ηλικίας 
69 έως 80 ετών, χρησιμοποίησε την ίδια προσέγγιση 
σε 201 ασθενείς.9 Σε αντίθεση με την μελέτη στους 
νεότερους ασθενείς, υπήρχε μία τάση για μικρότερο 
ποσοστό πλήρους ύφεσης (48% έναντι 60%) με 
υψηλότερο ποσοστό πρόωρων θανάτων (17% έναντι 
7%, P=0.052) και καμιά βελτίωση στην EFS και την 
ολική επιβίωση στο σκέλος Sorafenib.9 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ένα σημαντικό 
ρόλο για το Sorafenib σε συνδυασμό με κλασσική 
χημειοθεραπεία στην ΟΜΛ, σε νέους ασθενείς με 
FLT3-ITD. Ωστόσο αυτός ο συνδυασμός μπορεί να 
είναι πολύ τοξικός για τους πιο ηλικιωμένους. Για 
αυτή την τελευταία κατηγορία ασθενών, μια λιγότερη 
έντονη προσέγγιση χρησιμοποιώντας Sorafenib σε 
συνδυασμό με 5-azacytidine (5-AZA) έδειξε πολύ καλά 
αποτελέσματα.8 Τριάντα επτά ασθενείς μέσης ηλικίας 
64 ετών με ανθεκτική ΟΜΛ ή ΟΜΛ σε υποτροπή και 
με μετάλλαξη FLT3-ITD έλαβαν Sorafenib (400mg 
δύο φορές την ημέρα) σε συνδυασμό με 5-AZA (75 
mg/m2 IV τις ημέρες 1 έως 5). Το ποσοστό ολικής 
ανταπόκρισης (ORR) ήτανε 46% (16% CR; 27% CRi; 
3% PR), με 3% θνητότητα στις 4 και 8 εβδομάδες.10 

Άλλοι συνδυασμοί με Sorafenib συνεχίζονται σε 
κλινικές μελέτες για να καθορίσουν καλύτερα την 
αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα αυτού του 
αναστολέα καθώς και τη θέση του στην θεραπεία της 
οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. 

Midostaurin

Το Midostaurin είναι ένας 1ης γενιάς από του στό-
ματος αναστολέας έναντι πολλών κινασών (FLT3, 
c-KIT, PDGFRB, VEGFR-2, και protein kinase C) 
με αποτελεσματική αναστολή επίσης του μεταλλαγ-
μένου υποδοχέα FLT3. Σε μία κλινική μελέτη φάσης 
1b η Midostaurin χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό 
με 7+3 σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με ΟΜΛ και 
καθορίστηκε η ασφαλής και αποτελεσματική δόση 
στα 50 mg ημερησίως.11 Οι ασθενείς με μετάλλαξη 
FLT3-ITD ή TKD είχαν υψηλότερα ποσοστά ολικής 
ύφεσης (92% έναντι 74%). Αυτό οδήγησε σε μια 
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ (RATIFY) 
με το συνδυασμό 7+3 με ή χωρίς Midostaurin σε 
ασθενείς με πρωτοδιαγνωσμένη ΟΜΛ και μετάλ-
λαξη FLT3-ITD.12 Ανάμεσα στους 717 ασθενείς, με 

μέση ηλικία 48 έτη, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά 
στην τοξικότητα ή στην πλήρη ύφεση μεταξύ των 
δύο σκελών. Ωστόσο η μελέτη έδειξε μία σημαντική 
βελτίωση στην EFS και την ολική επιβίωση υπέρ 
του συνδυασμού 7+3 με Midostaurin. Η μέση επι-
βίωση για το συνδυασμό 7+3 με Midostaurin ήταν 
74.7 μήνες έναντι 25.6 μήνες στην ομάδα placebo.12 
Αυτό το όφελος επιβίωσης με την Midostaurin στην 
FLT3-ITD ΟΜΛ θα μπορούσε να μεταφρασθεί σαν το 
καινούργιο πρότυπο θεραπείας σε αυτή τη μοριακά 
καθορισμένη ομάδα ασθενών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα 
της μελέτης RATIFY, το FDA όρισε το Midostaurin ως 
breakthrough therapy, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησής του στην καθημερινή κλινική πράξη. 

Άλλοι συνδυασμοί με Midostaurin και χημειοθερα-
πεία χαμηλότερης τοξικότητας είναι σε φάση κλινικών 
δοκιμών.13,14

Quizartinib

Το Quizartinib είναι ένα ισχυρός 2ης γενιάς αναστο-
λέας κινασών τυροσίνης που σχεδιάστηκε ειδικά σαν 
αναστολέας του FLT3. Σε μία φάσης Ι κλινική μελέτη, 
ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα ΟΜΛ, η 
μέγιστη ανεκτή δόση (maximum tolerated dose, MTD) 
καθορίστηκε στα 200 mg την ημέρα (η dose limiting 
toxicity-DLT- ήταν η βαθμού 3 παράταση του QTc).15 
Ανάμεσα στους ασθενείς με την μετάλλαξη FLT-ITD η 
ολική ανταπόκριση (ORR) ήταν 53%, σε σύγκριση με 
14% για τους ασθενείς χωρίς τη μετάλλαξη. Εξαιτίας 
της παράτασης του QTc, σε μελέτες φάσης ΙΙ χρησι-
μοποιήθηκε ο αναστολέας σε χαμηλότερες δόσεις. 
Σε μια μελέτη φάσης ΙΙ σε ασθενείς με ανθεκτική ή 
υποτροπιάζουσα ΟΜΛ χρησιμοποιήθηκαν δόσεις 90 
mg την ημέρα στις γυναίκες και 135 mg την ημέρα 
στους άντρες. Στους ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης 
των 60 ετών η ολική πλήρης ύφεση ήταν 54% στους 
FLT3-ITD θετικούς ασθενείς και 32% στους FLT3 
αρνητικούς αντίστοιχα. Αυτό σχετίστηκε με διάρκεια 
ύφεσης 12,7 και 22 εβδομάδων αντίστοιχα.16 Στους 
νεότερους ασθενείς η πλήρης ύφεση ήταν 44% και 
34% στους FLT3-ITD θετικούς και αρνητικούς ασθε-
νείς με διάρκεια ύφεσης 11,3 και 25,6 εβδομάδων, 
αντίστοιχα.17 

Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη μελέτης φάσης ΙΙ 
χρησιμοποιήθηκαν ακόμα χαμηλότερες δόσεις Quizar-
tinib.18 Εβδομήντα έξι ασθενείς με ανθεκτική ή υποτρο-
πιάζουσα FLT3-ITD θετική ΟΜΛ, τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν είτε 30 mg ή 60 mg την ημέρα. Το ποσοστό 
πλήρους ύφεσης ήταν 50% και στα δύο σκέλη, και 
η διάμεση ολική επιβίωση ήταν 146 και 197 ημέρες, 
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αντίστοιχα. Το ποσοστό παράτασης του διαστήματος 
QTc βαθμού 2 ήταν 11% έναντι 17% αντίστοιχα, ενώ 
το ποσοστό παράτασης βαθμού 3 ήταν μόνο 3% και 
στα δύο σκέλη. Δεν υπήρξε βαθμού 4 παράταση του 
QTc.18

Άλλες μελέτες συνδυασμών με Quizartinib σε 
υποτροπιάζουσα νόσο αλλά και ως πρώτης γραμ-
μής θεραπεία FLT3-ITD θετικών ΟΜΛ βρίσκονται σε 
εξέλιξη19,20 (NCT01892371).

Άλλοι αναστολείς FLT3 

Το Crenolanib είναι ένας 2ης γενιάς ισχυρός ανα-
στολέας που έχει δραστικότητα έναντι τόσο της με-
τάλλαξης FLT3-ITD όσο και της μετάλλαξης TKD 
FLT3-D835. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της 
μονοθεραπείας crenolanib σε 19 ασθενείς με ΟΜΛ 
και μεταλλάξεις FLT3 δείχνουν μια ORR 50%.21

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέ-
σματα μιας μελέτης φάσης ΙΙ κατά την οποία χορη-
γείται Crenolanib σε συνδυασμό με Cytarabine και 
Idarubicin ή Daunorubicin σε νεοδιαγνωσμένους 
ασθενείς με FLT3+ ΟΜΛ. Από τους 14 ασθενείς για 
τους οποίους υπάρχουν δεδομένα, οι 13 πέτυχαν 
πλήρη ύφεση (CR 93%) με πλήρη αποκατάσταση της 
αιμοποίησης, σε κανέναν ασθενή σε πλήρη ύφεση 
δε βρέθηκε η μετάλλαξη και κανένας δεν είχε υπο-
τροπιάσει τη στιγμή της ανακοίνωσης των πρώτων 
αυτών αποτελεσμάτων.22 

Ο αναστολέας ASP2215 με διπλή δράση έναντι 
των FLT3 και AXL και ο αναστολέας FLX925 έναντι 
των FLT3 και CDK4/6 μελετούνται επίσης σε ανθε-
κτικές και υποτροπιάζουσες ΟΜΛ.23,24

Σημαντικός φαίνεται να είναι ο ρόλος των ανα-
στολέων FLT3 σαν θεραπεία συντήρησης μετά τη 
μεταμόσχευση σε ασθενείς με μεταλλάξεις FLT3.25-27

Η χορήγηση αναστολέων του υποδοχέα FLT3 
συνοδεύονται συχνά από αντίσταση στη θεραπεία 
και ένας απο τους λόγους αυτής της αντίστασης είναι 
η αντισταθμιστική ενεργοποίηση των οδών STAT3, 
STAT5, MAPK καθώς η αύξηση της ενδοκυττάριας 
συγκέντρωσης της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης BCL6. 
In vitro μελέτες συνδυασμού αναστολέων FLT3 με 
αναστολείς της STAT3 ή με το ATRA (που προκαλεί 
μείωση της έκφρασης BCL6 μέσω της αναστολής της 
οδού ενεργοποίησης του υποδοχέα IL-6) προκαλούν 
σημαντική αναστολή στον πολλαπλασιασμό FLT3-ITD 
θετικών κυτταρικών σειρών ΟΜΛ. Αυτό δείχνει ότι 
υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης στο μέλλον 
σε κλινικές μελέτες ταυτόχρονα δύο αναστολέων για 
την αντιμετώπιση της αντίστασης στους αναστολείς 
FLT3.28,29

IDH1 και IDH2

Τα ένζυμα IDH1 και IDH2 (που βρίσκονται στο κυτ-
ταρόπλασμα και στα μιτοχόνδρια αντίστοιχα) καταλύ-
ουν τη μετατροπή του ισοκιτρικού σε α-κετογλουταρικό. 
Μεταλλάξεις του γονιδίου IDH2 βρίσκονται σε 10% 
έως 15% και του γονιδίου IDH1 σε 5% έως 10% των 
ΟΜΛ των ενηλίκων αντίστοιχα και πιστεύεται ότι 
είναι μια από τις αρχικές γενετικές ανωμαλίες στην 
ΟΜΛ.30-32 Η συχνότητα των μεταλλάξεων φαίνεται 
ότι αυξάνεται με την ηλικία των ασθενών και είναι 
σχετικά σπάνιες σε ασθενείς με παιδιατρική ΟΜΛ.33 
Οι μεταλλάξεις IDH2 είναι πιο συχνές σε ασθενείς 
με φυσιολογικό καρυότυπο αλλά το 30% των ασθε-
νών με μεταλλάξεις IDH2 έχουν κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες κατά τη στιγμή της διάγνωσης οι οποίες 
εμπίπτουν στην κατηγορία του ενδιάμεσου ή υψηλού 
κυτταρογενετικού κινδύνου. Τα μεταλλαγμένα ένζυμα 
IDH έχουν δαφορετική ενζυμική δραστηριότητα και 
καταλύουν τη μετατροπή του α-κετογλουταρικού σε 
2-υδροξυγλουταρικό αυξάνοντας τα επίπεδά του, με 
αποτέλεσμα την υπερμεθυλίωση γονιδίων-στόχων 
και την αναστολή της μυελικής διαφοροποίησης.34-36 

Σε κλινικές δοκιμές φάσης Ι, οι αναστολείς των 
μεταλλαγμένων IDH1 και IDH2 φαίνεται ότι είναι είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικοί με ελάχιστη τοξικότητα 
(NCT02381886, NCT01915498, NCT02074839).

Τα πρώτα αποτελέσματα μιας μελέτης φάσης 1/2 
της AG-221 (Agios / Celgene), του πρώτου αναστολέα 
IDH2 σε κλινική δοκιμή, έδειξαν ένα συνολικό ποσοστό 
ανταπόκρισης 41% σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/
ανθεκτική ΟΜΛ (συνολικός αριθμός ασθενών 73). 
Είκοσι επτά τοις εκατό των ασθενών είχαν πλήρη 
μυελική ανταπόκριση όσον αφορά την εξάλειψη 
των βλαστών από το μυελό, με διάφορα επίπεδα 
αιματολογικής αποκατάστασης στο περιφερικό αίμα 
(CR, CRi και μυελός σε μορφολογική ύφεση), και 
18% των ασθενών πέτυχαν πραγματική CR. Ένα 
επιπλέον 14% των ασθενών είχαν μια πραγματική 
PR με φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων και απόλυτο 
αριθμό ουδετερόφιλων. Εβδομήντα έξι τοις εκατό των 
ασθενών που ανταποκρίθηκαν ήταν σε θεραπεία για 
τουλάχιστον 6 μήνες. Είναι ενδιαφέρον ότι το 44% των 
ασθενών είχαν κλινικά σταθερή νόσο που ορίστηκε 
ως σταθερό ή μειωμένο ποσοστό βλαστών στο μυ-
ελό των οστών αλλά δεν πληρούσαν τα κριτήρια για 
PR. Μερικοί από αυτούς τους ασθενείς με σταθερή 
νόσο, έμειναν ελεύθεροι μεταγγίσεων, είχαν φυσι-
ολογικό αριθμό αιμοπεταλίων και απόλυτο αριθμό 
ουδετερόφιλων, παρά την παραμονή των βλαστών 
στον μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα. Ο 
αναστολέας ήταν πολύ καλά ανεκτός με πιο συχνές 
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ανεπιθύμητες ενέργειες ναυτία, πυρετό, διάρροιες 
και κόπωση. Οι ασθενείς με κλινικά σταθερή νόσο 
αποτελούν μία σημαντική ομάδα, επειδή αυξάνεται 
η ολική επιβίωση (που είναι ένας από τους στόχους 
της θεραπείας της ΟΜΛ), έστω και αν οι ασθενείς δε 
βρίσκονται σε πλήρη ύφεση.37

Σε μία κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ (IDHENTIFY, NCT 
02577406) συγκρίνεται ο αναστολέας AG-221 με 
συμβατικά σχήματα σε ασθενείς άνω των 60 ετών, 
με ανθεκτική ΟΜΛ ή σε υποτροπή μετά από δεύτερη 
ή τρίτη γραμμή θεραπείας και που είναι θετικοί σε 
μεταλλάξεις του IDH2.

Αναστολείς των μεταλλαγμένων IDH1 σε στάδιο 
κλινική εφαρμογής είναι οι AG-120 (Agios) και IDH305 
(Novartis). Τα πρώτα αποτελέσματα για το AG-120 
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΟΜΛ έχουν δείξει 
αποτελεσματικότητα παρόμοια με αυτή του αναστο-
λέα IDH2, με συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 31% 
και πραγματική CR 15%. Ένα επιπλέον 27% των 
ασθενών είχαν σταθερή νόσο.38

ΝΡΜ1

Η NPM1 είναι μια πρωτεΐνη που εμπλέκεται στον 
έλεγχο του σχηματισμού των ριβοσωμάτων και του 
διπλασιασμού των κεντροσωμάτων. Παίζει επίσης 
σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των ογκοκατα-
σταλτικών πρωτεϊνών ΤΡ53 και CDKN2A (p14ARF), 
στη ρύθμιση της μεταγραφής και την απόπτωση,39 
καθώς και στην επιδιόρθωση του DNA μέσω αλλη-
λεπίδρασης με την πολυμεράση ΕΤΑ.40 Η πρωτεΐνη 
NPM1, στη δεκαμερή διαμόρφωσή της, μπορεί να 
δεσμεύσει τις ιστόνες Η1, Η3, Η4, Η2Α και Η2Β41 
και συμμετέχει στην αναδιάταξη της χρωματίνης.42 
Πολλές από αυτές τις λειτουργίες απαιτούν τη συνεχή 
μετακίνηση της πρωτεΐνης μεταξύ κυτταροπλάσματος 
και πυρήνα.43 Μεταλλάξεις του γονιδίου NPM1 βρί-
σκονται στο 20-30% περίπου του συνόλου των ΟΜΛ 
και στο 40-50% των ΟΜΛ με φυσιολογικό καρυότυπο 
και έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία εισόδου της 
πρωτεΐνης στον πυρήνα και τη συσσώρευσή της στο 
κυτταρόπλασμα. Οι μεταλλάξεις του NPM1 σπάνια 
συνυπάρχουν με μεταλλάξεις των BCOR ή CEBPA 
αλλά συχνά συνυπάρχουν με μεταλλάξεις των FLT3, 
DNMT3A και IDH.44-47 Το πώς οι μεταλλάξεις NPM1 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ΟΜΛ παραμένει 
ασαφές αλλά φαίνεται ότι αποτελούν ένα πρώιμο 
γενετικό συμβάν στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Οι NPM1-μεταλλαγμένες ΟΜΛ παρουσιάζουν ένα 
ξεχωριστό επιγενετικό προφίλ48 υποδηλώνοντας 
ότι φάρμακα που δρουν στους επιγενετικούς μηχα-
νισμούς μπορεί να είναι αποτελεσματικά σε NPM1 

μεταλλαγμένες ΟΜΛ. 
Έχει για παράδειγμα αναφερθεί θετική επίδραση 

της αζακυτιδίνης στην MRD σε ΝΡΜ1 μεταλλαγμένες 
ΟΜΛ49 καθώς και βελτίωση της EFS σε ασθενείς με 
θεραπεία συντήρησης με αζακυτιδίνη και λεναλιδομίδη 
μετά την πλήρη ύφεση.50

Προκλινικές μελέτες του τριοξείδιου του αρσενικού 
(ATO) σε NPM1-μεταλλαγμένες κυτταρικές σειρές 
ΟΜΛ δείχνουν ότι το ATO έχει δράση έναντι αυτού 
του τύπου των ΟΜΛ.51,52

Επιπλέον, δύο μελέτες από τη γερμανική ομάδα 
ΟΜΛ έδειξαν όφελος της προσθήκης ATRA σε ΟΜΛ, 
με το όφελος να περιορίζεται μόνο σε NPM1 μεταλλαγ-
μένους ασθενείς.53,54 Ποιός ακριβώς θα είναι ο ρόλος 
της χρησιμοποίησης ΑΤΟ και ATRA στη θεραπεία των 
ΝΡΜ1 θετικών ΟΜΛ μένει να καθοριστεί.

Core Binding Factor ΟΜΛ (CBF-AML)

Παρόλο που η έκβαση των ασθενών με CBF-
ΟΜΛ [t(8;21)(q22;q22) ή inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)
(p13.1;q22)] βελτιώθηκε κατά πολύ με τη χρήση επα-
ναλαμβανόμενων κύκλων υψηλών δόσεων αρασυτί-
νης (HiDAC) μετά τη χημειοθεραπεία εφόδου, μόνο 
στους μισούς ασθενείς επιτυγχάνεται πλήρης ίαση. 
Η κινάση ΚΙΤ εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στους 
ασθενείς με CBF-ΟΜΛ και είναι μεταλλαγμένη στο ένα 
τρίτο των ασθενών αυτών. Σε μια κλινική μελέτη φά-
σης IB/IIΑ (NCT00850382) εξετάστηκε η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης Dasatinib (ισχυρός αναστολέας της 
κινάσης ΚΙΤ) μετά από χημειοθεραπεία εφόδου, μετά 
από από κάθε κύκλο HiDAC και σαν μονοθεραπεία 
ως θεραπεία συντήρησης για ένα έτος σε ασθενείς με 
νεοδιαγνωσμένη CBF-ΟΜΛ. Δεν υπήρχε σημαντική 
διαφορά στην EFS και στην επιβίωση χωρίς υποτρο-
πή μεταξύ των ασθενών με t(8;21) και inv(16), αλλά 
η ολική επιβίωση ήταν καλύτερη στους ασθενείς με 
inv(16) (OS στα 3 χρόνια: 80.5% έναντι 63.4%).55 
Μία μελέτη φάσης ΙΙΙ έχει ξεκινήσει προκειμένου να 
επιβεβαιώσει τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα 
(AMLSG 21-13; NCT02013648).

Plk-1 (polo like kinase 1)

Η Plk-1 ανήκει στην οικογένεια των κινασών 
σερίνης/θρεονίνης και παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ωρίμανση του κεντροσώματος, το σχηματισμό της 
ατράκτου και την κυτοκίνηση κατά τη διάρκεια τη 
μίτωσης. Η Plk-1 εκφράζεται έντονα σε κυτταρικές 
σειρές λευχαιμίας και σε λευχαιμικά κύτταρα ασθενών 
με ΟΜΛ σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτταρα του 
μυελού των οστών από υγιείς δότες. Αναστολή της 
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Plk-1 χρησιμοποιώντας siRNA σε λευχαιμικά κύτταρα 
έδειξε ότι σταματά τον πολλαπλασιασμό τους.56

Το Volasertib είναι ένας αναστολέας της κινάσης 
κυτταρικού κύκλου PLK1 καθώς και των κινασών 
PLK2 και PLK3, ακόμα και σε πολύ χαμηλές συ-
γκεντρώσεις και οδηγεί σε διακοπή του κυτταρικού 
κύκλου στην αρχή της προμετάφασης λόγω μειωμέ-
νου σχηματισμού της ατράκτου με αποτέλεσμα την 
απόπτωση.57

Μια φάσης Ι κλινική μελέτη του Volasertib σε 
συνδυασμό με χαμηλή δόση araC (LDAC) έδειξε 
κλινική αποτελεσματικότητα.58 Αυτό οδήγησε σε μια 
τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ με τη χρήση LDAC 
με ή χωρίς Volasertib σε ασθενείς που κρίνονται 
ακατάλληλοι για κλασσική θεραπεία εφόδου. Ογδό-
ντα επτά ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 75 έτη τυ-
χαιοποιήθηκαν σε LDAC ή LDAC και Volasertib. Το 
ποσοστό ανταπόκρισης (CR/CRi) ήταν υψηλότερο 
για το σκέλος του συνδυασμού (30% έναντι 13,3%, 
p=0,052) με μια σημαντική βελτίωση της EFS (5,6 
έναντι 2,3 μηνών, P=0.021) και της OS (8 έναντι 5,2 
μηνών, p=0,047).58 Ενώ υπήρξε αυξημένη συχνότητα 
ανεπιθύμητων ενεργειών στο σκέλος του συνδυασμού 
(μυελοκαταστολή, λοιμώξεις, γαστρεντερικές διατα-
ραχές), δεν υπήρχε διαφορά στη θνητότητα στις 30 
(9,5% έναντι 8,9%, αντίστοιχα) ή 60 ημέρες (21,4% 
έναντι 17,8%, αντίστοιχα) στα δύο σκέλη.

Μια πολυκεντρική κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ εξέτασε 
την αποτελεσματικότητα LDAC με ή χωρίς Volas-
ertib σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με ΟΜΛ που 
δεν είναι υποψήφιοι για χημειοθεραπεία εφόδου 
(NCT01721876). Τα αποτελέσματα αυτής της μελέ-
της δεν επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της φάσης 
ΙΙ. Οι ασθενείς που έλαβαν Volasertib+LDAC είχαν 
υψηλότερο κίνδυνο θανατηφόρων λοιμώξεων σε σύ-
γκριση με το συνδυασμό Placebo+LDAC και συνολικά 
χαμηλότερη OS.59

Κλινικές μελέτες συνδυασμού Volasertib με κλασ-
σική χημειοθεραπεία εφόδου (NCT02198482) ή 
Decitabine (NCT02003573) είναι σε εξέλιξη.

Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια υπήρξε καλύτερη κατανόηση 

της παθογένειας της ΟΜΛ, με την ανακάλυψη νέων 
μοριακών βλαβών και των συνδυασμών τους καθώς 
και του ρόλου τους στην ανθεκτικότητα και την υποτρο-
πή της νόσου. Γίνεται προσπάθεια αυτές οι μοριακές 
βλάβες να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικοί στόχοι 
προκειμένου να βελτιωθεί η έκβαση των ασθενών. 
Ωστόσο υπάρχουν αρκετά προβλήματα στην κλινι-
κή εφαρμογή των στοχευμένων θεραπειών, όπως 

για παράδειγμα αρκετά εγγενή προβλήματα στην 
εφαρμογή των προκλινικών μελετών στην κλινική 
πράξη, η ύπαρξη πολλαπλών γενετικών βλαβών 
και κατά συνέπεια πολλαπλών τροποποιημένων 
μοριακών οδών με αποτέλεσμα η δοκιμή μιας στο-
χευμένης θεραπείας μεμονωμένα να είναι δυνητικά 
προβληματική και στην πραγματικότητα να υποτιμά 
την αποτελεσματικότητά της. Φαίνεται πιο λογικό ότι 
ο συνδυασμός στοχευμένων θεραπείων με ή χωρίς 
κλασσική χημειοθεραπεία θα αποτελέσει στο άμεσο 
μέλλον τη θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με ΟΜΛ, 
με την προϋπόθεση ότι η επιλογή των διαφορετικών 
συνδυασμών θα εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ομά-
δες ασθενών γενετικά/μοριακά καθορισμένων.
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι μια 

εξαιρετικά ετερογενής νόσος. Σύμφωνα με την ταξινό-
μηση της WHO 2008, αλλά και της πρόσφατης WHO 
2016 οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται σε χαμηλού, 
ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, με βάση κυτταρο-
γενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά του νοσήματος.1 
Παρά την ακριβέστερη ταξινόμηση τις τελευταίες 
δεκαετίες, ο θεραπευτικός σχεδιασμός στην ΟΜΛ, 
παραμένει αμετάβλητος και περιλαμβάνει θεραπεία 
εφόδου με τον κλασικό συνδυασμό της κυτταραβί-
νης με ανθρακυκλίνη, το γνωστό σχήμα «3+7», και 
στη συνέχεια θεραπεία σταθεροποίησης με υψηλές 
δόσεις κυτταραβίνης και/ή αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ). Παρόλα αυτά 
η πρόγνωση της νόσου παραμένει δυσμενής και η 
5-ετής επιβίωση ακόμα και στους νέους ασθενείς δεν 
ξεπερνά το 50%.2 Στη δεκαετία του 1950 η πλήρης 
ύφεση ορίστηκε, με βάση την κυτταρομορφολογία, ως 
η παρουσία βλαστών <5% στο επίχρισμα μυελού με 
οπτικό μικροσκόπιο. Όμως τα τελευταία 20 και πλέον 
χρόνια, η ανάπτυξη νέων εργαστηριακών τεχνικών με 
ευαισθησία μεγαλύτερη από την κυτταρομορφολογία 
και την ανοσοϊστοχημεία, επέτρεψε την ανίχνευση 
λευχαιμικού φορτίου στο μυελό ασθενών με πλήρη 
μορφολογική ύφεση (ελάχιστη υπολειμματική νόσος 
- Minimal Residual Disease - MRD). Η σημασία της 
MRD ως προγνωστικού παράγοντα για υποτροπή, 
ανεξάρτητα από τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά 
της νόσου κατά τη διάγνωση, έχει διαπιστωθεί και 
συνεχώς ενισχύεται, αναμένεται δε σύντομα να παίξει 
σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό της θεραπείας μετά 
την ύφεση.3,4

Παρακολούθηση ελάχιστης υπολειμματικής 
νόσου στην ΟΜΛ

Τα λευχαιμικά κύτταρα μπορούν να αναγνωριστούν 
μεταξύ των φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων 
με βάση ανοσοφαινοτυπικές και χρωμοσωμικές δι-
αταραχές, μεταλλάξεις ή υπερέκφραση γονιδίων. Η 
κυτταρομετρία ροής και η ποσοτική αλυσιδωτή αντί-
δραση πολυμεράσης (PCR) αποτελούν τις περισσό-
τερο χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την ανίχνευση 
και ποσοτικοποίηση της MRD, με ευαισθησία που 
ανέρχεται στο 10-5-10-6.

Κυτταρομετρία ροής
Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί σημαντικό εργα-

λείο για τη διάκριση των λευχαιμικών κυττάρων από 
τα φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα στο μυελό των 
οστών. Στην πολυχρωματική κυτταρομετρία ροής 
(Multicolor Flow Cytometry - MFC) χρησιμοποιούνται 
αντισώματα το καθένα από τα οποία έχει σημανθεί 
με διαφορετική φθορίζουσα ουσία. Τα αντισώματα 
συνδέονται με τα αντίστοιχα αντιγόνα/δείκτες του κυτ-
τάρου με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ταυτόχρονη 
ανίχνευση πολλών αντιγόνων/δεικτών ανά κύτταρο.5 
Βασική προϋπόθεση για την εκτίμηση της MRD με την 
κυτταρομετρία ροής είναι η αναζήτηση έκτοπων συν-
δυασμών αντιγονικών δεικτών στα βλαστικά κύτταρα 
κατά τη διάγνωση της ΟΜΛ (Leukemia Associated 
ImmunoPhenotypes - LAIPs). Οι LAIPs διακρίνονται 
σε 4 κατηγορίες: 1. δείκτες που φυσιολογικά εκφράζο-
νται σε άλλες κυτταρικές σειρές (Τ-, Β- λεμφοκύτταρα 
ή ΝΚ-κύτταρα)- αποκλίνουσα έκφραση αντιγόνων 
(aberrant expression), 2. υπερέκφραση φυσιολογικών 
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δεικτών της μυελικής σειράς, 3. απουσία/υποέκφραση 
φυσιολογικών δεικτών και 4. ασύγχρονη έκφραση δει-
κτών ωρίμανσης (Πίνακας 1).6 Η ταυτοποίηση LAIPs 
για κάθε ασθενή είναι πολύπλοκη διαδικασία, αλλά 
με τη χρησιμοποίηση εκτεταμένου πάνελ αντιγόνων 
επιφανείας, τελικά καθίσταται δυνατός ο προσδιορι-
σμός LAIPs για την παρακολούθηση της MRD στο 
90% περίπου των ασθενών με ΟΜΛ, με ευαισθησία 
10-3-10-4.7,8 Παρόλα αυτά, η χρησιμοποίηση LAIPs για 
την εκτίμηση της MRD έχει περιορισμούς. Συγκεκρι-
μένα, έχει παρατηρηθεί μεταβολή στους LAIPs κατά 
την πορεία της νόσου (antigenic shift - αντιγονική 
διαφοροποίηση) σε ποσοστό που ανέρχεται στο 91% 
των ασθενών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται έτσι η 
συχνότητα ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.9-11 
Αντιγονική διαφοροποίηση παρατηρείται καθ’ όλη 
την πορεία του νοσήματος, σε μικρότερο βαθμό 
μετά τη θεραπεία εφόδου και ολοένα αυξανόμενη σε 
μεταγενέστερα στάδια.

Επίσης οι δείκτες που χρησιμεύουν ως LAIPs, 
όπως CD2, CD7, CD15, CD56, είναι δυνατόν να 
ανιχνεύονται σε χαμηλά ποσοστά και στο φυσιολογικό 
μυελό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα 
λάθους προς την κατεύθυνση του ψευδώς θετικού.12 
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της MFC είναι εξαι-
ρετικά απαιτητική, εξαρτάται από την επιλογή του 
πάνελ αντισωμάτων και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό 
στην εμπειρία του εκάστοτε χειριστή, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση των αποτελε-
σμάτων ανάλογα με το εργαστήριο και το χειριστή. 
Σήμερα στην κλινική πράξη για την ανίχνευση της 
MRD χρησιμοποιούνται 6-10 διαφορετικά χρώματα 
για τη σήμανση των αντισωμάτων, γεγονός που έχει 
περιορίσει τις αποκλίσεις αυτές.4,13 Επιπλέον, και η 
ποσοτικοποίηση της MRD γίνεται με διαφορετικό 
τρόπο ανά εργαστήριο. Συνήθως η MRD υπολογίζεται 
ως ποσοστό είτε επί των εμπύρηνων κυττάρων είτε 
επί των CD45+ κυττάρων ή επί των μονοπύρηνων 
κυττάρων. Όμως και τα ποσοστά που ορίζουν τη 
θετικότητα της MRD σε καθεμιά από αυτές τις περι-
πτώσεις διαφέρουν μεταξύ των εργαστηρίων.3,4 Είναι 
λοιπόν προφανές ότι η εναρμόνιση των εργαστηρίων 

κυτταρομετρίας, σε διεθνές επίπεδο, με ενιαία πρω-
τόκολλα και κεντρικά εργαστήρια αναφοράς είναι 
απαραίτητη. Οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση 
αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει.14 

Προγνωστική Σημασία

Η προγνωστική σημασία της MFC-MRD μετά από 
τη θεραπεία εφόδου έχει μελετηθεί διεξοδικά σε ενήλι-
κες και παιδιά με ΟΜΛ. Οι San Miguel και συν, σε μια 
προοπτική μελέτη 126 ασθενών με OMΛ, κατέληξαν 
ότι η παρουσία βλαστικών κυττάρων στο μυελό σε 
ποσοστό >0.1% μετά τη θεραπεία εφόδου αποτελεί 
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για υποτροπή. Έτσι, 
με βάση το φορτίο της υπολειμματικής νόσου η ομά-
δα PETHEMA κατέταξε τους ασθενείς σε 4 ομάδες 
κινδύνου. Η συχνότητα υποτροπής στα 3 έτη για την 
ομάδα υψηλού κινδύνου (MRD >1%) ήταν 86%, για 
τους ασθενείς με MRD 0.1-1% βρέθηκε 45% έναντι 
14% σε εκείνους με MRD 0.01-0.1% (p<0.001). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιμη MRD 
δεν υποτροπίασαν.15 Αντίστοιχα αποτελέσματα προ-
έκυψαν από τις μελέτες και άλλων ομάδων, παρά το 
γεγονός ότι το όριο θετικότητας MRD διέφερε μεταξύ 
των μελετών.11,16-19

To 2010 η Ιταλική ομάδα GIMEMA μελέτησε την 
προγνωστική αξία του συνδυασμού των κυτταρογε-
νετικών χαρακτηριστικών κατά τη διάγνωση και της 
MRD μετά από τη θεραπεία σταθεροποίησης, σε 
143 ενήλικες ασθενείς με ΟΜΛ. Διαπιστώθηκε ότι οι 
ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κυτταρογενετικού 
κινδύνου με μη ανιχνεύσιμη MRD είχαν επιβίωση 
χωρίς νόσο 70% και 63% στα 4 έτη και συνολική 
επιβίωση 84% και 67% αντίστοιχα. Όμως για τους 
ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κυτταρογενετικού 
κινδύνου με θετική MRD η 4-ετής επιβίωση χωρίς 
νόσο βρέθηκε 15% και 17% και η συνολική επιβίωση 
38% και 23%, αντίστοιχα (p <0.001). Σύμφωνα με 
τους συγγραφείς οι ομάδες κινδύνου μετά τη θερα-
πεία σταθεροποίησης αναδιαμορφώνονται έτσι ώστε 
η ομάδα χαμηλού κινδύνου να περιλαμβάνει τους 
ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κυτταρογενετικού 

Πίνακας 1. Συχνότερα χρησιμοποιούμενοι ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες για τον καθορισμό LAIPs

Τύπος ανοσοφαινότυπου σχετιζόμενου με ΟΜΛ Ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες
Δείκτες άλλης κυτταρικής σειράς CD2, CD4, CD5, CD7, CD10, CD19, CD56 

Ασύγχρονη έκφραση ωρίμανσης δεικτών μυελικής σειράς CD13/CD33, CD38/CD33, CD11b/CD34, CD15/CD34

Υπερέκφραση φυσιολογικών δεικτών CD34

Απουσία ή μειωμένη έκφραση φυσιολογικών δεικτών HLA−DR
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κινδύνου με μη ανιχνεύσιμη MRD (με επιβίωση χωρίς 
νόσο 58% στα 4 έτη και συνολική επιβίωση 73%) και 
η ομάδα υψηλού κινδύνου τους ασθενείς υψηλού 
κυτταρογενετικού κινδύνου και τους ασθενείς χαμηλού 
και ενδιάμεσου κυτταρογενετικού κινδύνου με θετική 
MRD μετά τη θεραπεία σταθεροποίησης (με επιβίωση 
χωρίς νόσο 22% στα 4 έτη και συνολική επιβίωση 
17%) (p <0.001).20

Εφαρμογές στον θεραπευτικό σχεδιασμό

Το φορτίο MFC-MRD αποτελεί μεν ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα για την υποτροπή και τη 
συνολική επιβίωση στην ΟΜΛ, δεν έχει όμως ενσωμα-
τωθεί ουσιαστικά στον θεραπευτικό σχεδιασμό. Προς 
το παρόν οι θεραπευτικές αποφάσεις λαμβάνονται 
με βάση την ταξινόμηση των ασθενών, σύμφωνα 
με τα κυτταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά 
του νοσήματος κατά τη διάγνωση. Υπάρχουν όμως 
κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν την ένταξη της 
MFC-MRD στο θεραπευτικό σχεδιασμό. 

Στη μεγάλη πολυκεντρική μελέτη AML02 οι Rubnitz 
και συν εξέτασαν την προγνωστική αξία της MRD 
σε σχέση με τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά του 
νοσήματος κατά τη διάγνωση και αναλόγως των απο-
τελεσμάτων της MRD τροποποίησαν τη θεραπευτική 
προσέγγιση. Μελετήθηκαν 232 παιδιατρικοί ασθενείς 
με ΟΜΛ, που διακρίθηκαν σε χαμηλού ενδιάμεσου 
και υψηλού κινδύνου βάσει των κυτταρογενετικών 
χαρακτηριστικών κατά τη διάγνωση. Την ημέρα 22 
μετά τη θεραπεία εφόδου, εκτιμήθηκε η MFC-MRD και 
οι ασθενείς με MRD >1% έλαβαν άμεσα το δεύτερο 
κύκλο θεραπείας εφόδου με ή χωρίς την προσθήκη 
gemtuzumab ozogamicin. Επιπλέον, οι ασθενείς αυτοί 
εντάχθηκαν στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανεξάρτη-
τα από τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά κατά τη 
διάγνωση. Ως θεραπεία σταθεροποίησης οι ασθενείς 
σταθερού και υψηλού κινδύνου με διαθέσιμο δότη 
υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ. Η MRD >1% ήταν και σε 
αυτή τη μελέτη ανεξάρτητος αρνητικός παράγοντας 
τόσο για την επιβίωση χωρίς υποτροπή όσο και για 
τη συνολική επιβίωση. Όμως συνολικά σε όλους 
τους ασθενείς τα ποσοστά πλήρους ύφεσης ήταν 
94% μετά το δεύτερο κύκλο θεραπείας εφόδου και η 
επιβίωση χωρίς νόσο και η συνολική επιβίωση 63% 
και 71% αντίστοιχα στην 3-ετία. Οι συγγραφείς, μετά 
από σύγκριση με ιστορικά δεδομένα, καταλήγουν ότι 
η στρατηγική εντατικοποίησης της θεραπείας λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν την MRD μετά τη θεραπεία εφόδου 
βελτίωσε την έκβαση των ασθενών.21

Πρόσφατα η ομάδα PETHEMA εξέτασε το ίδιο 
ερώτημα σε 306 ενήλικες ασθενείς με ΟΜΛ. Διαπι-

στώθηκε ότι οι ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου με βάση 
τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά διακρίνονται σε 3 
ομάδες, όταν ληφθεί υπ’ όψιν το φορτίο της MRD μετά 
την έφοδο, με 5-ετή επιβίωση 38%, 50% και 70% για 
τους ασθενείς με MRD ≥0.1%, 0.01-0.1% και <0.01% 
αντίστοιχα. Στην περίπτωση των ασθενών χαμηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με τα κυτταρογενετικά χαρακτηρι-
στικά, η εκτίμηση του φορτίου MRD οδήγησε επίσης 
στη δημιουργία 3 ομάδων με διαφορετική πρόγνωση, 
όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. 
Τέλος, οι ασθενείς κακής πρόγνωσης είχαν εξίσου 
δυσμενή έκβαση ανεξάρτητα από την MRD μετά τη 
θεραπεία εφόδου. Επιπλέον, αναλύθηκε η έκβαση 
των 86 ασθενών ενδιάμεσου κυτταρογενετικού κιν-
δύνου με MRD ≥0.1% ανάλογα με τη θεραπεία που 
έλαβαν μετά την έφοδο. Όσοι έλαβαν χημειοθεραπεία 
ή υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση είχαν 
επιβίωση χωρίς νόσο 35% και 30% αντίστοιχα, ενώ 
για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ 
η επιβίωση χωρίς νόσο ήταν σαφώς βελτιωμένη και 
έφθανε στο 66% (p=0.06).22 Φαίνεται ότι η εντατικο-
ποίηση της θεραπείας σε αυτή την ομάδα ασθενών, 
ίσως έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Για την εξαγωγή 
ασφαλέστερων συμπερασμάτων αναμένονται τα 
αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών, όπως αυτή 
της Ιταλικής ομάδας GIMEMA (NCT01452646), οι 
οποίες εντάσσουν την MCF-MRD στον θεραπευτικό 
σχεδιασμό και τη λήψη απόφασης για εντατικοποίηση 
της θεραπείας.

Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 

H ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
(quantitave Real-Time polymerase chain reaction - 
RT-qPCR) αποτελεί εξελιγμένη μορφή της PCR που 
συνδυάζει τη δυνατότητα σύνθεσης φθορίζουσας 
χρωστικής στο προϊόν της αντίδρασης. Με τη μέθοδο 
αυτή είναι δυνατή η ποσοτική μέτρηση της έκφρασης 
του mRNA ενός συγκεκριμένου γονιδίου σε σχέση με 
ένα γονίδιο αναφοράς, με ευαισθησία που φτάνει το 
10-4-10-5. 23-26 Στην ΟΜΛ η RT-qPCR αυτή μπορεί να 
εφαρμοστεί σε περιπτώσεις γονιδιακών αναδιατάξεων, 
μεταλλάξεων ή υπερέκφρασης γονιδίων (Πίνακας 2). 
Μοριακές διαταραχές που μπορούν να χρησιμεύσουν 
στην παρακολούθηση της MRD ανευρίσκονται στο 
60% περίπου των ασθενών με ΟΜΛ. 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Η Ευρώπη Κατά 
του Καρκίνου» (Europe Against Cancer - EAC) ορ-
γανώθηκε και τελικά πραγματοποιήθηκε η εναρ-
μόνιση ειδικών εργαστηριών για κλινική εφαρμογή 
της RT-qPCR. Κατά τη διαδικασία της εναρμόνισης, 
αξιολογήθηκε το δίκτυο των συμμετεχόντων εργαστη-
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ρίων, σχεδιάστηκαν εκκινητές για κάθε γονίδιο στόχο, 
δημιουργήθηκαν κοινά πρωτόκολλα και καθορίστηκε 
ως γονίδιο αναφοράς το ABL, το οποίο εκφράζεται 
σταθερά στο φυσιολογικό μυελό των οστών και στο 
περιφερικό αίμα.23 Επίσης, τo Ευρωπαϊκό Δίκτυο Λευ-
χαιμίας (European Leukemia Net - ELN) έχει αναπτύξει 
λογισμικό για την επεξεργασία των δεδομένων από 
διάφορες πλατφόρμες RT-qPCR ώστε τα αποτελέ-
σματα να παρουσιάζονται τελικά με ενιαίο τρόπο.24

Γονιδιακές αναδιατάξεις

Οι περισσότερο μελετημένες γονιδιακές αναδι-
ατάξεις στη ΟΜΛ είναι αυτές που σχετίζονται με τις 
cord binding factor - CBF λευχαιμίες. Οι ασθενείς που 
φέρουν τις μεταλλάξεις t(8;21)(q22;q22) ή t(16;16)
(p13.1;q22), που οδηγούν αντίστοιχα στα χιμαιρικά 
γονίδια RUNX1-RUNX1T1 και CBFb-MYH11 κατατάσ-
σονται στην ομάδα χαμηλού κινδύνου και έχουν γενικά 
καλή πρόγνωση. Όμως μελέτες από διάφορα κέντρα 
έδειξαν ότι η έκβαση του νοσήματος διαφοροποιείται 
ανάλογα με την MRD μετά τη θεραπεία εφόδου ή 
σταθεροποίησης και είναι βέλτιστη όταν επιτυγχάνεται 
μοριακή ύφεση ή μεγάλη μείωση των μεταγράφων 
που ανιχνεύονται μετά τη θεραπεία. Στη Βρετανική 
μελέτη AML-15 συμμετείχαν 278 ασθενείς ηλικίας 
15-70 ετών με CBF λευχαιμία. Για τους ασθενείς με 
αναδιάταξη t(8;21), φάνηκε ότι η μείωση των RUNX1-
RUNX1T1 μεταγράφων κατά τουλάχιστον 3log στο 
μυελό μετά τη θεραπεία εφόδου αποτελεί σημαντικό 
προγνωστικό παράγοντα, έτσι ώστε η αθροιστική 
επίπτωση υποτροπής στα 5 έτη ήταν μόνο 4% έναντι 
32% στους ασθενείς που δεν πέτυχαν μείωση του 
ίδιου επιπέδου. Επίσης μελετήθηκε η σημασία του 
ύψους του φορτίου της νόσου και διαπιστώθηκε ότι 
αριθμός μεταγράφων <100 στο μυελό και <1000 στο 
περιφερικό αίμα, μπορούσε να διακρίνει τους ασθενείς 
υψηλού κινδύνου για υποτροπή. Αντίστοιχα, για τους 
ασθενείς με t(16;16), ο απόλυτος αριθμός μεταγράφων 
CBFb- MYH11 <10 στο περιφερικό αίμα, μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου σχετίστηκε με 
καλύτερη πρόγνωση στα 5 έτη. Σους ασθενείς αυτούς 
η αθροιστική επίπτωση υποτροπής ήταν 29%, ενώ 
στους ασθενείς με απόλυτο αριθμό μεταγράφων >10 

αλλά <500 ήταν 56%.25 Ανάλογα ευρήματα προέκυ-
ψαν και από τη μελέτη των Jourdan και συν. Πάντως, 
από τις προαναφερθείσες μελέτες φάνηκε ότι η MRD 
στις CBF λευχαιμίες είναι περισσότερο αξιόπιστη, 
ως προγνωστικός δείκτης μετά το δεύτερο κύκλο 
σταθεροποίησης, παρά μετά τη θεραπεία εφόδου ή 
την πρώτη σταθεροποίηση.26

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι Zhu και συν σε μια 
προοπτική μελέτη, προσπάθησαν να εντάξουν την 
ανίχνευση MRD μετά τη δεύτερη σταθεροποίηση στον 
περαιτέρω θεραπευτικό σχεδιασμό. Εκατόν δέκα εξ 
ασθενείς με t(8;21) διακρίθηκαν σε υψηλού ή χαμηλού 
κινδύνου ανάλογα με την επίτευξη ή μη μείωσης των 
μεταγράφων κατά 3log. Οι ασθενείς υψηλού κινδύ-
νου με διαθέσιμο δότη, υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ, 
ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν με χημειοθεραπεία. Οι 
ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβλήθηκαν σε 
αλλο-ΜΑΚ είχαν καλύτερη επιβίωση χωρίς υποτρο-
πή (61,7%) (p=0.001) και συνολική επιβίωση (72%) 
(p=0.0069) σε σχέση με εκείνους που συνέχισαν με 
χημειοθεραπεία (19,6% και 27% αντίστοιχα). Αντίθετα 
οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου δεν ωφελήθηκαν καθό-
λου από την αλλο-ΜΑΚ, καθώς σε αυτή την ομάδα η 
συνολική επιβίωση ήταν 100% για τους εκείνους που 
έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία με ή χωρίς αυτόλογη 
μεταμόσχευση, έναντι 76% για τους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ (p=0.013).27

Λιγότερα είναι τα δεδομένα για τις αναδιατάξεις του 
γονιδίου ΜLL 9 (11q23) λόγω και της ελαττωμένης 
συχνότητας ανίχνευσης αυτής της μετάλλαξης (2-
12%).28,29 Το 2005 δημοσιεύτηκαν τα πρώτα σχετικά 
αποτελέσματα από τη Γερμανική ομάδα μελέτης 
ΟΜΛ για 19 ασθενείς με αναδιάταξη t(9;11)(p22;q23) 
MLL-MLLT3. Οι ασθενείς διακρίθηκαν σε 2 ομάδες 
ανάλογα με την ύπαρξη μιας τουλάχιστον θετικής 
RQ-qPCR ενώ βρίσκονταν σε μορφολογική ύφεση. Οι 
ασθενείς με αρνητική MRD καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παρακολούθησης είχαν στατιστικά σημαντικά μικρό-
τερη αθροιστική επίπτωση υποτροπής και καλύτερη 
συνολική επιβίωση, έναντι των ασθενών που είχαν 
ανιχνεύσιμη MRD σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
της παρακολούθησης.30 Σε σύγχρονη μελέτη από 
τους Weisser και συν διαπιστώθηκε ότι η μείωση 
του αριθμού των MLL/PTD μεταγραφών κατά 2log 

Πίνακας 2. Μοριακοί δείκτες στην ΟΜΛ.
Μέθοδος Ανίχνευσης Μοριακοί δείκτες
Ανίχνευση υβριδικών μεταγράφων RUNX1/RUNXT1, CBFb-MYH11, υβριδικά γονίδια MLL
Μεταλλάξεις γονιδίων NPM1, FLT3, DNMT3A, CEBPA, IDH1/2
Υπερέκφραση γονιδίων WT1, BAALC, ERG
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τουλάχιστον, 2 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας 
εφόδου, συσχετιζόταν με στατιστικά σημαντικά ελατ-
τωμένη πιθανότητα υποτροπής. Η μοριακή υποτροπή 
ήταν ανιχνεύσιμη 30 ημέρες πριν την εκδήλωση της 
αιματολογικής σε όλους τους ασθενείς.31 Το γεγονός 
όμως ότι μικρός αριθμός μεταγράφων ανευρίσκεται 
στο μυελό ή στο περιφερικό αίμα και υγιών ατόμων, 
αποτελεί πρόβλημα για την εκτίμηση των αποτελε-
σμάτων της RT-qPCR. Το 2013 οι Abildgaard και 
συν χρησιμοποίησαν την RT-qPCR σε συνδυασμό 
με μια νέα τεχνική «locked nucleic acid probe» για 
πιο ακριβή εκτίμηση των μεταγράφων. Με τη μέθοδο 
αυτή παρακολούθησαν 8 ασθενείς με MLL λευχαιμία 
και κατέληξαν σε συμπεράσματα ανάλογα των προη-
γούμενων μελετών.32 Σε επόμενη μελέτη, η ίδια ομάδα 
συνέκρινε την κινητική της υποτροπής σε ασθενείς με 
MLL-PTD ή MLL αναδιατάξεις και παρατήρησε ότι η 
υποτροπή στην πρώτη περίπτωση ήταν σημαντικά 
βραδύτερη. Επιπλέον, οι συγγραφείς αναφέρουν 
ότι ο τύπος της ΟΜΛ και η παρουσία επιπρόσθετων 
μεταλλάξεων επηρέασαν την ταχύτητα υποτροπής. 
Όμως λόγω της εξαιρετικά γρήγορης υποτροπής σε 
όλες τις ομάδες ασθενών, δεν ήταν δυνατή η πρόβλεψη 
της αιματολογικής υποτροπής με βάση την MRD.33

Σημειακές μεταλλάξεις

Ι. Μεταλλάξεις του γονιδίου NPM1: Οι μεταλλάξεις 
αλλαγής πλαισίου στο γονίδιο της νουκλεοφωσμίνης 
1 είναι ιδιαίτερα συχνές και απαντώνται στο 1/3 των 
ασθενών με ΟΜΛ (50% των ασθενών με φυσιολογικό 
καρυότυπο).34,35 Παρότι έχουν αναγνωριστεί τουλάχι-
στον 50 διαφορετικές μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό, 
>90% των περιπτώσεων ταυτοποιούνται με τους 
διαθέσιμους για PCR εκκινητές.36 Λόγω του ιδιαίτερα 
αυξημένου αριθμού μεταγράφων της μετάλλαξης κατά 
τη διάγνωση, αλλά και της σταθερότητάς της κατά την 
πορεία του νοσήματος η ευαισθησία της RT-qPCR 
στην ανίχνευση της NPM1 είναι μεγάλη και φτάνει το 
10-5, με αποτέλεσμα η μετάλλαξη αυτή να αποτελεί 
χρήσιμο και αξιόπιστο δείκτη παρακολούθησης της 
MRD.4 Σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη από τους 
Kronker και συν, στην οποία συμμετείχαν 245 ασθενείς, 
αναγνωρίστηκε η προγνωστική αξία της NPM1 ως 
δείκτη MRD στην ΟΜΛ. Η αρνητική RT-qPCR μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου συσχετίστηκε με 
στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη αθροιστική επίπτω-
ση υποτροπής στα 4 έτη (6.5%), ενώ αντίθετα στην 
ομάδα των ασθενών με θετική MRD στο μυελό ή στο 
περιφερικό αίμα η αθροιστική επίπτωση υποτροπής 
έφτανε το 53% στα 4 έτη (p<0.001). Ανάλογα ήταν και 
τα ευρήματα σχετικά με τη συνολική επιβίωση, ήτοι 

90% έναντι 51% για τις δύο ομάδες ασθενών αντίστοι-
χα (p=0.001), ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση τα 
επίπεδα μεταγράφων του γονιδίου αναγνωρίστηκαν 
ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για υποτροπή.34 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα από την 
παρακολούθηση της MRD σε ασθενείς με μεταλλάξεις 
του γονιδίου NPM1, στα πλαίσια της μεγάλης πολυκε-
ντρικής μελέτης NCRI-AML17. Στο 15% των ασθενών 
ανιχνεύονταν μετάγραφα NPM1 στο περιφερικό αίμα 
μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου. Οι 
ασθενείς αυτοί είχαν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής 
στα 3 έτη παρακολούθησης, 82% έναντι 30% για τους 
ασθενείς χωρίς ανιχνεύσιμη MRD, ενώ η συνολική 
επιβίωση βρέθηκε 24% και 75% αντίστοιχα (p=0.001). 
Mοναδικός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για 
θάνατο ήταν η ανιχνεύσιμη MRD.37

ΙΙ. Εσωτερικός αναδιπλασιασμός του γονιδίου FLT3 
(FLT3-ITD): Πρόκειται για μετάλλαξη που απαντάται 
σε 25% των ασθενών με φυσιολογικό καρυότυπο. 
Η δυσμενής προγνωστική αξία της μετάλλαξης αυ-
τής κατά τη διάγνωση είναι σαφώς τεκμηριωμένη. 
Ωστόσο η μετάλλαξη FLT3-ITD παρουσιάζει έντονη 
ετερογένεια όσον αφορά στο μέγεθος, στον αριθμό 
των μεταλλαγμένων κλώνων ανά ασθενή, και στο 
σημείο εισαγωγής των αλληλίων, ενώ είναι ιδιαίτερα 
ασταθής κατά την πορεία του νοσήματος.38-41 Για το 
λόγο αυτό η εν λόγω μετάλλαξη δεν έχει καθιερωθεί 
ως δείκτης παρακολούθησης της MRD. 

ΙΙΙ. Μεταλλάξεις του γονιδίου DNMT3A: Ανιχνεύο-
νται σε 15-25% των ασθενών με ΟΜΛ, κυρίως όταν 
ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός.42 Η σταθερότητα 
της μετάλλαξης μελετήθηκε αναλυτικά από τους Hou 
και συν σε 316 δείγματα από 138 ασθενείς, εκ των 
οποίων 35 έφεραν τη μετάλλαξη κατά τη διάγνω-
ση. Από τους ασθενείς με DNMT3 μετάλλαξη στη 
διάγνωση, όλοι όσοι υποτροπίασαν είχαν την ίδια 
μετάλλαξη και στην υποτροπή. Αντίθετα οι DNMT3 
αρνητικοί κατά τη διάγνωση, παρέμειναν αρνητικοί 
και στην υποτροπή.43 Παρόμοια στοιχεία για ασθενείς 
που υποτροπίασαν προέκυψαν και από άλλη μελέτη. 
Όμως η συνεχιζόμενη ανίχνευση DNMT3 σε ασθενείς 
που πέτυχαν μορφολογική ύφεση δεν φάνηκε να 
έχει καμία προγνωστική αξία. Στην ομάδα αυτή των 
ασθενών η μετάλλαξη ανιχνευόταν έως και 8 έτη μετά 
την αρχική διάγνωση και δεν διαπιστώθηκε καμία 
συσχέτιση με την κινητική της υποτροπής.44,45 Στην 
περίπτωση ανίχνευσης DNMT3A και με δεδομένη 
τη διαθεσιμότητα των νέων επιγενετικών παραγό-
ντων, ίσως θα είχε νόημα η παρακολούθηση μόνο 
των ασθενών που αρνητικοποιούν τη μετάλλαξη 
κατά την ύφεση, με στόχο την έγκαιρη θεραπευτική 
παρέμβαση.
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Υπερέκφραση γονιδίων

Μεταλλάξεις γονιδίου Wilms Tumor - WT1: Το 
γονίδιο WT1 αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό δείκτη για 
την παρακολούθηση της ΟΜΛ, καθώς υπερεκφράζεται 
σε 80% των ασθενών με ΟΜΛ.46 Λόγω της έκφρασης 
του γονιδίου και σε υγιείς, το όριο θετικότητας για 
MRD, ορίστηκε από το ELN σε 50 και 250 μετάγρα-
φα WT1/104 ABL στο περιφερικό αίμα και το μυελό 
αντίστοιχα. Στη συνέχεια μελετήθηκαν προοπτικά 
129 ασθενείς που έλαβαν 3+7 και οι οποίοι κατά τη 
διάγνωση είχαν ≥2x104 μετάγραφα WT1/104 ABL. 
Ασθενείς που πέτυχαν μεγαλύτερη μείωση των μετα-
γράφων μετά τη θεραπεία εφόδου είχαν χαμηλότερο 
κίνδυνο για υποτροπή [hazard ratio (HR) 0.54], ανε-
ξάρτητα από το είδος της θεραπείας σταθεροποίησης. 
Μάλιστα το μέγεθος της μείωσης των μεταγράφων 
WT1 ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 
για υποτροπή έτσι ώστε επίπεδα WT1 κάτω από τα 
όρια θετικότητας μετά τη θεραπεία σταθεροποίησης 
ήταν προγνωστικά χαμηλού κινδύνου υποτροπής 
(p=0.004).47 Σε ανάλογα αποτελέσματα κατέληξαν 
και άλλες μικρότερες μελέτες.48,49 Παρόλα αυτά η 
σχετικά χαμηλή ευαισθησία και η έλλειψη ειδικότητας 
του γονιδίου, καθιστούν δύσκολη την υιοθέτηση της 
παρακολούθησης MRD με βάση την έκφραση του 
γονιδίου WT1 στην κλινική πράξη.

Νεότερες μοριακές μέθοδοι - Αλληλούχιση νέας 
γενιάς (Next generation sequencing - NGS)

Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη με-
λέτη μεγάλου αριθμού αλληλίων σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα και καθιστά δυνατή την ανίχνευση 
και παρακολούθηση μεγάλου αριθ μού πολυμορφι-
σμών. Η εφαρμογή της NSG οδήγησε στην ανακά-
λυψη νέων μεταλλάξεων, μεταξύ των οποίων και οι 
DNMT3A, IDH1, IDH2, TET2. Η νέα και εξαιρετικά 
ευαίσθητη αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται ήδη στα 
πλαίσια του διαγνωστικού ελέγχου της ΟΜΛ, για την 
ταυτόχρονη ανίχνευση διαφορετικών μεταλλάξεων 
στους λευχαιμικούς κλώνους, ακόμα και σε ασθενείς 
χωρίς ανιχνεύσιμες κυτταρογενετικές ανωμαλίες με 
καρυοτυπική ανάλυση και PCR.51 Η NSG έχει αρχίσει 
ήδη να χρησιμοποιείται και για την παρακολούθηση 
της MRD. Η πρώτη σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε 
από τους Klco και συν. Πρόκειται για αναδρομική 
μελέτη, στην οποία δείγματα από 50 ασθενείς κατά 
τη διάγνωση και κατά την πρώτη μορφολογική ύφεση 
αναλύθηκαν με NSG. Στο 48% των δειγμάτων κατά 
την ύφεση, μεταλλάξεις που σχετίζονται με ΟΜΛ ήταν 
ακόμα ανιχνεύσιμες σε τουλάχιστον 5% των μυελικών 

κυττάρων. Στους ασθενείς με θετική MRD, η επιβίωση 
χωρίς νόσο ήταν 8,8 μήνες ενώ για τους ασθενείς 
χωρίς ανιχνεύσιμες μεταλλάξεις 25,6 μήνες (p=0.03) 
. Αντίστοιχα η συνολική επιβίωση βρέθηκε 19,3 και 
46,8 μήνες στις δύο ομάδες (p=0.02).52 Απαιτούνται 
ωστόσο περισσότερες μελέτες προκειμένου να επι-
βεβαιωθούν αυτά τα αποτελέσματα.

Η χρησιμότητα της MRD στην κλινική πράξη
Η MRD μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για 

το καλύτερο θεραπευτικό σχεδιασμό για τους ασθενείς 
με ΟΜΛ. Ωστόσο ακόμα υπάρχουν αρκετά ζητήματα 
προς επίλυση, όπως ποια είναι η προτιμητέα μέθοδος 
παρακολούθησης MRD, πώς ορίζεται η θετικότητα, 
ποιος είναι ο ιδανικός δείκτης παρακολούθησης της 
ΟΜΛ και τελικά πώς μπορεί να εντάσσεται η MRD 
στο θεραπευτικό σχεδιασμό.

Όσον αφορά στην προτιμητέα μέθοδο για την 
παρακολούθηση της MRD, υπάρχουν λίγα στοιχεία 
από τη μελέτη των Inaba και συν. Αναλύθηκαν 203 
δείγματα ασθενών με νέα διάγνωση ΟΜΛ και αξιο-
λογήθηκαν συγκριτικά τα αποτελέσματα της κυτταρο-
μορφολογίας, της MFC και της PCR. Τα αποτελέσματα 
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, καθώς μόνο 8,2% των 
δειγμάτων με >5% βλαστικά κύτταρα στη μικροσκό-
πηση ήταν MFC-MRD θετικά (≥0.1%). Το 99% των 
αρνητικών δειγμάτων με PCR ήταν αρνητικά και με 
την κυτταρομετρία, όμως μόνο 9,6% των θετικών με 
PCR ήταν θετικά και με την MFC. Πάντως μετά από 
τη θεραπεία εφόδου μόνο η MFC-MRD ήταν ανεξάρ-
τητος προγνωστικός παράγοντας για την έκβαση των 
ασθενών.19 Στον πίνακα 3 φαίνονται τα χαρακτηριστικά 
των διαθέσιμων μεθόδων παρακολούθησης MRD.

Με βάση τις προαναφερθείσες μελέτες, η προ-
γνωστική αξία της MRD είναι πλέον αναμφισβήτητη 
και μπορεί να διακρίνει τους ασθενείς με αυξημένο 
κίνδυνο υποτροπής. Η ανίχνευση MRD υποδηλώνει 
ότι ο ασθενής πιθανότατα δεν θα ανταποκριθεί στη 
χορηγούμενη θεραπεία και επομένως θα ήταν σκό-
πιμη η χορήγηση άλλης θεραπείας, εφόσον βέβαια 
αυτή είναι διαθέσιμη. Νόσο μοντέλο αποτέλεσε η 
οξεία προμυελόκυτταρική λευχαιμία, δεδομένου ότι 
ήταν το πρώτο νόσημα στο οποίο επιβεβαιώθηκε η 
προγνωστική αξία της MRD με την ανίχνευση του 
PML-RARA και την εφαρμογή πρώιμης θεραπείας για 
την αντιμετώπιση της μοριακής υποτροπής. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα να άλλαξει δραματικά η έκβαση των 
ασθενών με ΟΠΛ, με την αντιμετώπιση της υποτροπής 
σε μοριακό επίπεδο. Με μια ανάλογη στρατηγική, η 
MRD έχει ενσωματωθεί επιτυχώς στο θεραπευτικό 
σχεδιασμό της οξείας λεμφοβλαστικής και της χρόνιας 
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μυελογενούς λευχαιμίας.53-55 Στην περίπτωση της ΟΜΛ, 
προς το παρόν τουλάχιστον, τη μοναδική εναλλακτική 
θεραπευτική προσέγγιση αποτελεί η αλλο-ΜΑΚ, η 
οποία όμως συνδέεται με αυξημένη τοξικότητα και 
θνητότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία. Με βάση τις 
προαναφερθείσες μελέτες, οι ασθενείς χαμηλού ή 
ενδιάμεσου κυτταρογενετικού κινδύνου, με θετική MRD 
μετά τη θεραπεία εφόδου θα μπορούσαν πράγματι 
να ωφεληθούν από εντατικοποίηση της θεραπείας. 
Τα στοιχεία είναι πιο ισχυρά για τους ασθενείς με 
CBF λευχαιμίες. Αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον 
τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών, όπως 
η UK MRC AML18 (ISRCTN31682779), στις οποίες 
οι ασθενείς τυχαιοποιούνται προκειμένου να λάβουν 
δύο διαφορετικά είδη εντατικοποίησης με βάση την 
ανίχνευση MRD, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέ-
στερα συμπεράσματα.

Τέλος, τα τελευταία χρόνια νέοι θεραπευτικοί παρά-
γοντες με μοριακούς στόχους και νέες ανοσολογικές 
θεραπείες για την ΟΜΛ βρίσκονται υπό μελέτη και 
πιθανώς στο μέλλον να αποτελέσουν εναλλακτικές 
θεραπείες για τους ασθενείς με ανιχνεύσιμη MRD 
μετά τη θεραπεία εφόδου. Οι αναστολείς του FLT3 
και των ΙDH1 και IDH2 βρίσκονται ήδη σε κλινικές 
μελέτες, με ικανοποιητικά αποτελέσματα.56-60 Σημαντι-
κή θέση κερδίζουν και οι θεραπείες που στηρίζονται 
σε μονοκλωνικά αντισώματα. Για παράδειγμα το 
anti-CD33, παρόλο που το 2010 αποσύρθηκε από 
την αγορά λόγω τοξικότητας και αμφιβολιών για την 
αποτελεσματικότητά του, μελετήθηκε στη συνέχεια σε 
σύνδεση με άλλα δραστικά μόρια καθώς και με μόρια 
που ενεργοποιούν τα ειδικά CD33 T-λεμφοκύτταρα.61-63 
Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι κυτταρικές 
θεραπείες με Τ-λεμφοκύτταρα με χιμαιρικούς αντι-
γονικούς υποδοχείς (CARs) έναντι των CD33 και 
CD123, όπως και ο εμβολιασμός με δενδριτικά κύτ-
ταρα, που έχουν εκτεθεί σε λευχαιμικά αντιγόνα.64-66 
Προς το παρόν οι σχετικές μελέτες βρίσκονται σε 
πολύ πρώιμο στάδιο. Απαιτούνται τυχαιοποιημένες 

μελέτες προκειμένου να αποδειχθεί αν οι νέες αυτές 
θεραπείες, χορηγούμενες ως μοναδική θεραπεία ή σε 
συνδυασμό με αλλο-ΜΑΚ θα οδηγήσουν σε βελτίωση 
της έκβασης των ασθενών με θετική MRD, μετά τη 
θεραπεία εφόδου.

Συμπεράσματα
Σημαντικό ποσοστό των ασθενών με ΟΜΛ που 

επιτυγχάνουν μορφολογική ύφεση με τη θεραπεία 
εφόδου, τελικά υποτροπιάζουν. Οι σύγχρονες ευαί-
σθητες εργαστηριακές μέθοδοι μέτρησης του φορτίου 
της νόσου αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικό 
εργαλείο για την κατανόηση της κινητικής της ΟΜΛ 
και την εκτίμηση της πρόγνωσης των ασθενών.67,68 
Παρόλα αυτά η κυτταρογενετική και ανοσοφαινοτυπική 
ετερογένεια της ΟΜΛ δεν επιτρέπει την εφαρμογή 
ενιαίου τρόπου παρακολούθησης της MRD για όλους 
τους ασθενείς. Αντίθετα για κάθε ασθενή απαιτείται 
εξατομικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, με 
βάση τον τύπο της ΟΜΛ και τα κλινικά χαρακτηριστικά. 
Το φορτίο της MRD αποτελεί αποδεδειγμένα ισχυρό 
προγνωστικό παράγοντα για την υποτροπή και τη 
συνολική επιβίωση και ήδη έχουν αρχίσει προσπά-
θειες ενσωμάτωσης του δείκτη αυτού στο σχεδιασμό 
της θεραπευτικής στρατηγικής στα πλαίσια κλινικών 
μελετών, με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων 
για τους ασθενείς με ΟΜΛ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ
 1. Dohner H, Estey EH, Amadori S, Appelbaum FR, Bu-

chner T, Burnett AK, et al. Diagnosis and management 
of acute myeloid leukemia in adults: recommendations 
from an international expert panel, on behalf of the 
European LeukemiaNet. Blood. 2010;115:453-474. 
PubMed PMID: 19880497.

 2. Burnett AK, Russell NH, Hills RK, Hunter AE, Kjeldsen 
L, Yin J, et al. Optimization of chemotherapy for younger 
patients with acute myeloid leukemia: results of the 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των τριών συχνότερα χρησιμοποιούμενων μεθόδων για την παρακολούθηση MRD
Κυτταρομετρία  
ροής (MCF)

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
(RT-qPCR)

Αλληλούχιση νέας γενιάς 
(NGS)

Διαθέσιμα ενιαία αντιδραστήρια Ναι Όχι - Εξατομικευμένη εξέταση Ναι

Ευαισθησία 1/10000 1/100000 1/1000000

Ποσοστό ασθενών >90% Έως 60% αναλόγως των μοριακών 
χαρακτηριστικών

Δεν έχει τεκμηριωθεί 100%

Χρόνος εξέτασης 1-3 ημέρες 1-3 ημέρες 1-2 εβδομάδες

Κλωνική εξέλιξη νοσήματος Μη μετρήσιμη Αδύνατη ανίχνευση Ανιχνεύσιμη



63

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MRD ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΛ

medical research council AML15 trial. Journal of clini-
cal oncology : official journal of the American Society of 
Clinical Oncology. 2013;31:3360-3368. PubMed PMID: 
23940227.

 3. Kayser S, Walter RB, Stock W, Schlenk RF. Minimal 
residual disease in acute myeloid leukemia--current 
status and future perspectives. Current hematologic 
malignancy reports. 2015;10:132-144. PubMed PMID: 
25994952.

 4. Grimwade D, Freeman SD. Defining minimal residual 
disease in acute myeloid leukemia: which platforms are 
ready for «prime time»? Blood. 2014;124:3345-3355. 
PubMed PMID: 25049280.

 5. Terstappen LW, Loken MR. Myeloid cell differentiation 
in normal bone marrow and acute myeloid leukemia as-
sessed by multi-dimensional flow cytometry. Analytical 
cellular pathology : the journal of the European Society 
for Analytical Cellular Pathology. 1990;2:229-240. Pub-
Med PMID: 1703434.

 6. Kern W, Bacher U, Haferlach C, Schnittger S, Hafer-
lach T. The role of multiparameter flow cytometry for 
disease monitoring in AML. Best practice & research 
Clinical haematology. 2010;23:379-390. PubMed PMID: 
21112037.

 7. Freeman SD, Virgo P, Couzens S, Grimwade D, Russell 
N, Hills RK, et al. Prognostic relevance of treatment 
response measured by flow cytometric residual disease 
detection in older patients with acute myeloid leukemia. 
Journal of clinical oncology: official journal of the Ameri-
can Society of Clinical Oncology. 2013;31:4123-4131. 
PubMed PMID: 24062403.

 8. Al-Mawali A, Gillis D, Lewis I. The role of multiparameter 
flow cytometry for detection of minimal residual disease 
in acute myeloid leukemia. American journal of clinical 
pathology. 2009;131:16-26. PubMed PMID: 19095561.

 9. Baer MR, Stewart CC, Dodge RK, Leget G, Sule N, 
Mrozek K, et al. High frequency of immunophenotype 
changes in acute myeloid leukemia at relapse: implica-
tions for residual disease detection (Cancer and Leuke-
mia Group B Study 8361). Blood. 2001;97:3574-3580. 
PubMed PMID: 11369653.

 10. Voskova D, Schoch C, Schnittger S, Hiddemann W, 
Haferlach T, Kern W. Stability of leukemia-associated 
aberrant immunophenotypes in patients with acute 
myeloid leukemia between diagnosis and relapse: 
comparison with cytomorphologic, cytogenetic, and 
molecular genetic findings. Cytometry Part B, Clinical 
cytometry. 2004;62:25-38. PubMed PMID: 15468339.

 11. Langebrake C, Brinkmann I, Teigler-Schlegel A, Creutzig 
U, Griesinger F, Puhlmann U, et al. Immunophenotypic 
differences between diagnosis and relapse in childhood 
AML: Implications for MRD monitoring. Cytometry Part 
B, Clinical cytometry. 2005;63:1-9. PubMed PMID: 
15624201.

 12. Jaso JM, Wang SA, Jorgensen JL, Lin P. Multi-color flow 
cytometric immunophenotyping for detection of minimal 
residual disease in AML: past, present and future. Bone 

marrow transplantation. 2014;49:1129-1138. PubMed 
PMID: 24842529.

 13. Walter RB, Buckley SA, Pagel JM, Wood BL, Storer BE, 
Sandmaier BM, et al. Significance of minimal residual 
disease before myeloablative allogeneic hematopoietic 
cell transplantation for AML in first and second complete 
remission. Blood. 2013;122:1813-1821. PubMed PMID: 
23847197. Pubmed Central PMCID: 3765060.

 14. Feller N, van der Velden VH, Brooimans RA, Boeckx 
N, Preijers F, Kelder A, et al. Defining consensus leu-
kemia-associated immunophenotypes for detection of 
minimal residual disease in acute myeloid leukemia in a 
multicenter setting. Blood cancer journal. 2013;3:e129. 
PubMed PMID: 23912609. Pubmed Central PMCID: 
3763381.

 15. San Miguel JF, Vidriales MB, Lopez-Berges C, Diaz-
Mediavilla J, Gutierrez N, Canizo C, et al. Early immu-
nophenotypical evaluation of minimal residual disease 
in acute myeloid leukemia identifies different patient risk 
groups and may contribute to postinduction treatment 
stratification. Blood. 2001;98:1746-1451. PubMed PMID: 
11535507.

 16. Sievers EL, Lange BJ, Alonzo TA, Gerbing RB, Bern-
stein ID, Smith FO, et al. Immunophenotypic evidence 
of leukemia after induction therapy predicts relapse: 
results from a prospective Children›s Cancer Group 
study of 252 patients with acute myeloid leukemia. 
Blood. 2003;101:3398-3406. PubMed PMID: 12506020.

 17. Loken MR, Alonzo TA, Pardo L, Gerbing RB, Raimondi 
SC, Hirsch BA, et al. Residual disease detected by mul-
tidimensional flow cytometry signifies high relapse risk in 
patients with de novo acute myeloid leukemia: a report 
from Children›s Oncology Group. Blood. 2012;120:1581-
1588. PubMed PMID: 22649108. Pubmed Central 
PMCID: 3429302.

 18. Kern W, Voskova D, Schoch C, Schnittger S, Hiddemann 
W, Haferlach T. Prognostic impact of early response to 
induction therapy as assessed by multiparameter flow 
cytometry in acute myeloid leukemia. Haematologica. 
2004;89:528-540. PubMed PMID: 15136215.

 19. Inaba H, Coustan-Smith E, Cao X, Pounds SB, Shurtleff 
SA, Wang KY, et al. Comparative analysis of different 
approaches to measure treatment response in acute 
myeloid leukemia. Journal of clinical oncology : official 
journal of the American Society of Clinical Oncology. 
2012;30:3625-3632. PubMed PMID: 22965955. Pubmed 
Central PMCID: 3462046.

 20. Buccisano F, Maurillo L, Spagnoli A, Del Principe MI, 
Fraboni D, Panetta P, et al. Cytogenetic and molecular 
diagnostic characterization combined to postconsoli-
dation minimal residual disease assessment by flow 
cytometry improves risk stratification in adult acute 
myeloid leukemia. Blood. 2010;116:2295-2303. PubMed 
PMID: 20548095.

 21. Rubnitz JE, Inaba H, Dahl G, Ribeiro RC, Bowman 
WP, Taub J, et al. Minimal residual disease-directed 
therapy for childhood acute myeloid leukaemia: results 



64

Ι. Τζάννου και Μ. Παγώνη

of the AML02 multicentre trial. The Lancet Oncology. 
2010;11:543-552. PubMed PMID: 20451454. Pubmed 
Central PMCID: 3171799.

 22. Vidriales MB, Perez-Lopez E, Pegenaute C, Castellanos 
M, Perez JJ, Chandia M, et al. Minimal residual disease 
evaluation by flow cytometry is a complementary tool to 
cytogenetics for treatment decisions in acute myeloid 
leukaemia. Leukemia research. 2016;40:1-9. PubMed 
PMID: 26598032.

 23. Gabert J, Beillard E, van der Velden VH, Bi W, Grimwade 
D, Pallisgaard N, et al. Standardization and quality control 
studies of ‹real-time› quantitative reverse transcriptase 
polymerase chain reaction of fusion gene transcripts 
for residual disease detection in leukemia - a Europe 
Against Cancer program. Leukemia. 2003;17:2318-
2357. PubMed PMID: 14562125.

 24. Ostergaard M, Nyvold CG, Jovanovic JV, Andersen MT, 
Kairisto V, Morgan YG, et al. Development of standard-
ized approaches to reporting of minimal residual disease 
data using a reporting software package designed within 
the European LeukemiaNet. Leukemia. 2011;25:1168-
1173. PubMed PMID: 21494256.

 25. Yin JA, O’Brien MA, Hills RK, Daly SB, Wheatley K, 
Burnett AK. Minimal residual disease monitoring by quan-
titative RT-PCR in core binding factor AML allows risk 
stratification and predicts relapse: results of the United 
Kingdom MRC AML-15 trial. Blood. 2012;120:2826-2835. 
PubMed PMID: 22875911.

 26. Jourdan E, Boissel N, Chevret S, Delabesse E, Rennev-
ille A, Cornillet P, et al. Prospective evaluation of gene 
mutations and minimal residual disease in patients with 
core binding factor acute myeloid leukemia. Blood. 
2013;121:2213-2223. PubMed PMID: 23321257.

 27. Zhu HH, Zhang XH, Qin YZ, Liu DH, Jiang H, Chen H, 
et al. MRD-directed risk stratification treatment may 
improve outcomes of t(8;21) AML in the first complete 
remission: results from the AML05 multicenter trial. 
Blood. 2013;121:4056-62. PubMed PMID: 23535063.

 28. Forestier E, Heim S, Blennow E, Borgstrom G, Hol-
mgren G, Heinonen K, et al. Cytogenetic abnormalities 
in childhood acute myeloid leukaemia: a Nordic series 
comprising all children enrolled in the NOPHO-93-AML 
trial between 1993 and 2001. British journal of haema-
tology. 2003;121:566-77. PubMed PMID: 12752097.

 29. Byrd JC, Mrozek K, Dodge RK, Carroll AJ, Edwards 
CG, Arthur DC, et al. Pretreatment cytogenetic abnor-
malities are predictive of induction success, cumula-
tive incidence of relapse, and overall survival in adult 
patients with de novo acute myeloid leukemia: results 
from Cancer and Leukemia Group B (CALGB 8461). 
Blood. 2002;100:4325-4336. PubMed PMID: 12393746.

 30. Scholl C, Schlenk RF, Eiwen K, Dohner H, Frohling 
S, Dohner K, et al. The prognostic value of MLL-AF9 
detection in patients with t(9;11)(p22;q23)-positive acute 
myeloid leukemia. Haematologica. 2005;90:1626-1634. 
PubMed PMID: 16330435.

 31. Weisser M, Kern W, Schoch C, Hiddemann W, Haferlach 

T, Schnittger S. Risk assessment by monitoring expres-
sion levels of partial tandem duplications in the MLL 
gene in acute myeloid leukemia during therapy. Hae-
matologica. 2005;90:881-9. PubMed PMID: 15996925.

 32. Abildgaard L, Ommen HB, Lausen B, Hasle H, Nyvold 
CG. A novel RT-qPCR assay for quantification of the 
MLL-MLLT3 fusion transcript in acute myeloid leukaemia. 
European journal of haematology. 2013;91:394-398. 
PubMed PMID: 23772754.

 33. Ommen HB, Hokland P, Haferlach T, Abildgaard L, 
Alpermann T, Haferlach C, et al. Relapse kinetics in 
acute myeloid leukaemias with MLL translocations or 
partial tandem duplications within the MLL gene. British 
journal of haematology. 2014;165:618-628. PubMed 
PMID: 24611505.

 34. Kronke J, Schlenk RF, Jensen KO, Tschurtz F, Corba-
cioglu A, Gaidzik VI, et al. Monitoring of minimal residual 
disease in NPM1-mutated acute myeloid leukemia: a 
study from the German-Austrian acute myeloid leuke-
mia study group. Journal of clinical oncology : official 
journal of the American Society of Clinical Oncology. 
2011;29:2709-2716. PubMed PMID: 21555683.

 35. Kristensen T, Moller MB, Friis L, Bergmann OJ, Preiss B. 
NPM1 mutation is a stable marker for minimal residual 
disease monitoring in acute myeloid leukaemia patients 
with increased sensitivity compared to WT1 expression. 
European Journal of haematology. 2011;87:400-408. 
PubMed PMID: 21707751.

 36. Gorello P, Cazzaniga G, Alberti F, Dell›Oro MG, Gottardi 
E, Specchia G, et al. Quantitative assessment of minimal 
residual disease in acute myeloid leukemia carrying 
nucleophosmin (NPM1) gene mutations. Leukemia. 
2006;20:1103-1108. PubMed PMID: 16541144.

 37. Ivey A, Hills RK, Simpson MA, Jovanovic JV, Gilkes A, 
Grech A, et al. Assessment of Minimal Residual Disease 
in Standard-Risk AML. The New England journal of 
medicine. 2016;374:422-433. PubMed PMID: 26789727.

 38. Schnittger S, Schoch C, Kern W, Hiddemann W, Hafer-
lach T. FLT3 length mutations as marker for follow-up 
studies in acute myeloid leukaemia. Acta haematologica. 
2004;112:68-78. PubMed PMID: 15179006.

 39. Shih LY, Huang CF, Wu JH, Lin TL, Dunn P, Wang PN, 
et al. Internal tandem duplication of FLT3 in relapsed 
acute myeloid leukemia: a comparative analysis of bone 
marrow samples from 108 adult patients at diagnosis 
and relapse. Blood. 2002;100:2387-2392. PubMed 
PMID: 12239146.

 40. Kottaridis PD, Gale RE, Langabeer SE, Frew ME, 
Bowen DT, Linch DC. Studies of FLT3 mutations in 
paired presentation and relapse samples from patients 
with acute myeloid leukemia: implications for the role 
of FLT3 mutations in leukemogenesis, minimal residual 
disease detection, and possible therapy with FLT3 in-
hibitors. Blood. 2002;100:2393-2398. PubMed PMID: 
12239147.

 41. Cloos J, Goemans BF, Hess CJ, van Oostveen JW, 
Waisfisz Q, Corthals S, et al. Stability and prognostic 



65

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MRD ΣΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΛ

influence of FLT3 mutations in paired initial and relapsed 
AML samples. Leukemia. 2006;20:1217-1220. PubMed 
PMID: 16642044.

 42. Ley TJ, Ding L, Walter MJ, McLellan MD, Lamprecht 
T, Larson DE, et al. DNMT3A mutations in acute my-
eloid leukemia. The New England journal of medicine. 
2010;363:2424-2433. PubMed PMID: 21067377. Pub-
med Central PMCID: 3201818.

 43. Hou HA, Kuo YY, Liu CY, Chou WC, Lee MC, Chen CY, 
et al. DNMT3A mutations in acute myeloid leukemia: 
stability during disease evolution and clinical implications. 
Blood. 2012;119:559-568. PubMed PMID: 22077061.

 44. Ploen GG, Nederby L, Guldberg P, Hansen M, Ebbesen 
LH, Jensen UB, et al. Persistence of DNMT3A mutations 
at long-term remission in adult patients with AML. British 
journal of haematology. 2014;167:478-486. PubMed 
PMID: 25371149.

 45. Jeziskova I, Musilova M, Culen M, Foltankova V, Dvora-
kova D, Mayer J, et al. Distribution of mutations in 
DNMT3A gene and the suitability of mutations in R882 
codon for MRD monitoring in patients with AML. In-
ternational journal of hematology. 2015;102:553-557. 
PubMed PMID: 26290145.

 46. Ostergaard M, Olesen LH, Hasle H, Kjeldsen E, Hokland 
P. WT1 gene expression: an excellent tool for monitor-
ing minimal residual disease in 70% of acute myeloid 
leukaemia patients - results from a single-centre study. 
British journal of haematology. 2004;125:590-600. 
PubMed PMID: 15147374.

 47. Cilloni D, Renneville A, Hermitte F, Hills RK, Daly S, 
Jovanovic JV, et al. Real-time quantitative polymerase 
chain reaction detection of minimal residual disease by 
standardized WT1 assay to enhance risk stratification 
in acute myeloid leukemia: a European LeukemiaNet 
study. Journal of clinical oncology: official journal of the 
American Society of Clinical Oncology. 2009;27:5195-
201. PubMed PMID: 19752335.

 48. Lasa A, Carricondo M, Estivill C, Bussaglia E, Gich I, 
Brunet S, et al. WT1 monitoring in core binding factor 
AML: comparison with specific chimeric products. Leu-
kemia research. 2009;33:1643-1649. PubMed PMID: 
19427034.

 49. Nowakowska-Kopera A, Sacha T, Florek I, Zawada 
M, Czekalska S, Skotnicki AB. Wilms’ tumor gene 1 
expression analysis by real-time quantitative polymer-
ase chain reaction for monitoring of minimal residual 
disease in acute leukemia. Leukemia & lymphoma. 
2009;50:1326-1332. PubMed PMID: 19811333.

 50. Cancer Genome Atlas Research N. Genomic and 
epigenomic landscapes of adult de novo acute my-
eloid leukemia. The New England journal of medicine. 
2013;368:2059-2074. PubMed PMID: 23634996. Pub-
med Central PMCID: 3767041.

 51. Ommen HB. Monitoring minimal residual disease in 
acute myeloid leukaemia: a review of the current evolv-
ing strategies. Therapeutic advances in hematology. 
2016;7:3-16. PubMed PMID: 26834951. Pubmed Central 

PMCID: 4713887.
 52. Klco JM, Miller CA, Griffith M, Petti A, Spencer DH, 

Ketkar-Kulkarni S, et al. Association Between Mutation 
Clearance After Induction Therapy and Outcomes in 
Acute Myeloid Leukemia. JAMA. 2015;314(8):811-22. 
PubMed PMID: 26305651. Pubmed Central PMCID: 
4621257.

 53. Athale UH, Gibson PJ, Bradley NM, Malkin DM, Hitzler J, 
Group PMW. Minimal Residual Disease and Childhood 
Leukemia: Standard of Care Recommendations From 
the Pediatric Oncology Group of Ontario MRD Working 
Group. Pediatric blood & Cancer. 2016;63:973-982. 
PubMed PMID: 26914030.

 54. De Angelis F, Breccia M. Molecular Monitoring as a 
Path to Cure Acute Promyelocytic Leukemia. Rare 
cancers and therapy. 2015;3:119-132. PubMed PMID: 
27182481. Pubmed Central PMCID: 4837932.

 55. Baccarani M, Deininger MW, Rosti G, Hochhaus A, 
Soverini S, Apperley JF, et al. European LeukemiaNet 
recommendations for the management of chronic my-
eloid leukemia: 2013. Blood. 2013;122:872-884. PubMed 
PMID: 23803709. Pubmed Central PMCID: 4915804.

 56. Gill H, Leung AY, Kwong YL. Molecularly targeted 
therapy in acute myeloid leukemia. Future oncology. 
2016;12:827-838. PubMed PMID: 26828965.

 57. Fischer T, Stone RM, Deangelo DJ, Galinsky I, Estey 
E, Lanza C, et al. Phase IIB trial of oral Midostaurin 
(PKC412), the FMS-like tyrosine kinase 3 receptor 
(FLT3) and multi-targeted kinase inhibitor, in patients with 
acute myeloid leukemia and high-risk myelodysplastic 
syndrome with either wild-type or mutated FLT3. Journal 
of clinical oncology : official journal of the American So-
ciety of Clinical Oncology. 2010;28:4339-4345. PubMed 
PMID: 20733134. Pubmed Central PMCID: 4135183.

 58. Knapper S, Burnett AK, Littlewood T, Kell WJ, Agrawal 
S, Chopra R, et al. A phase 2 trial of the FLT3 inhibitor 
lestaurtinib (CEP701) as first-line treatment for older 
patients with acute myeloid leukemia not considered 
fit for intensive chemotherapy. Blood. 2006;108:3262-
3270. PubMed PMID: 16857985.

 59. Fiedler W, Serve H, Dohner H, Schwittay M, Ottmann 
OG, O›Farrell AM, et al. A phase 1 study of SU11248 
in the treatment of patients with refractory or resistant 
acute myeloid leukemia (AML) or not amenable to con-
ventional therapy for the disease. Blood. 2005;105:986-
993. PubMed PMID: 15459012.

 60. Metzelder SK, Schroeder T, Finck A, Scholl S, Fey 
M, Gotze K, et al. High activity of sorafenib in FLT3-
ITD-positive acute myeloid leukemia synergizes with 
allo-immune effects to induce sustained responses. Leu-
kemia. 2012;26:2353-2359. PubMed PMID: 22504140.

 61. Kung Sutherland MS, Walter RB, Jeffrey SC, Burke PJ, 
Yu C, Kostner H, et al. SGN-CD33A: a novel CD33-
targeting antibody-drug conjugate using a pyrroloben-
zodiazepine dimer is active in models of drug-resistant 
AML. Blood. 2013;122:1455-1463. PubMed PMID: 
23770776.



66

Ι. Τζάννου και Μ. Παγώνη

 62. Lapusan S, Vidriales MB, Thomas X, de Botton S, 
Vekhoff A, Tang R, et al. Phase I studies of AVE9633, 
an anti-CD33 antibody-maytansinoid conjugate, in adult 
patients with relapsed/refractory acute myeloid leukemia. 
Investigational new drugs. 2012;30:1121-1131. PubMed 
PMID: 21519855.

 63. Laszlo GS, Gudgeon CJ, Harrington KH, Dell’ Aringa 
J, Newhall KJ, Means GD, et al. Cellular determinants 
for preclinical activity of a novel CD33/CD3 bispecific 
T-cell engager (BiTE) antibody, AMG 330, against hu-
man AML. Blood. 2014;123:554-561. PubMed PMID: 
24311721. Pubmed Central PMCID: 3901068.

 64. Kenderian SS, Ruella M, Shestova O, Klichinsky M, 
Aikawa V, Morrissette JJ, et al. CD33-specific chimeric 
antigen receptor T cells exhibit potent preclinical activ-
ity against human acute myeloid leukemia. Leukemia. 
2015;29:1637-1647. PubMed PMID: 25721896. Pubmed 
Central PMCID: 4644600.

 65. Mardiros A, Dos Santos C, McDonald T, Brown CE, Wang 
X, Budde LE, et al. T cells expressing CD123-specific 
chimeric antigen receptors exhibit specific cytolytic ef-

fector functions and antitumor effects against human 
acute myeloid leukemia. Blood. 2013;122:3138-3148. 
PubMed PMID: 24030378. Pubmed Central PMCID: 
3814731.

 66. Van Tendeloo VF, Van de Velde A, Van Driessche A, 
Cools N, Anguille S, Ladell K, et al. Induction of complete 
and molecular remissions in acute myeloid leukemia by 
Wilms› tumor 1 antigen-targeted dendritic cell vaccina-
tion. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America. 2010;107:13824-13829. 
PubMed PMID: 20631300. Pubmed Central PMCID: 
2922237.

 67. Walter MJ, Shen D, Ding L, Shao J, Koboldt DC, Chen 
K, et al. Clonal architecture of secondary acute my-
eloid leukemia. The New England journal of medicine. 
2012;366:1090-1098. PubMed PMID: 22417201. Pub-
med Central PMCID: 3320218.

 68. Welch JS, Ley TJ, Link DC, Miller CA, Larson DE, Kob-
oldt DC, et al. The origin and evolution of mutations in 
acute myeloid leukemia. Cell. 2012;150:264-78. PubMed 
PMID: 22817890. Pubmed Central PMCID: 3407563.



67

Μοριακή διαγνωστική στα λεμφώματα: Τι χρειάζεται σήμερα;

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΥ1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ2

1Πανεπιστημιακή υπότροφος ΕΚΠΑ, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο, 
2Καθηγητής Αιματολογίας, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. Λαϊκό

Αίμα 2016;7(4): 67–74
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Τα μη Hodgkin λεμφώματα (NHL) χαρακτηρίζονται 
από πληθώρα γενετικών/μοριακών βλαβών. Συγκε-
κριμένες και επαναλαμβανόμενες μοριακές βλάβες 
θεωρείται ότι έχουν σχέση με την αιτιοπαθογένεια 
συγκεκριμένων NHL, ενώ η ύπαρξη ορισμένων, έχει 
σχέση με την πρόγνωσή τους και ενδεχομένως τις 
θεραπευτικές στρατηγικές.

Η ανανεωμένη κατά WHO 2016 ταξινόμηση των 
λεμφικών νεοπλασιών έχει ενσωματώσει πολλές 
από τις μοριακές αυτές βλάβες στην κατάταξη των 
λεμφωμάτων αποδεικνύοντας έτσι τη βαρύνουσα 
σημασία τους1. Αν και η διάγνωση στα περισσότερα 
λεμφώματα τίθεται με βάση τη μορφολογία και την 
ανοσοϊστοχημεία, οι μοριακές διαγνωστικές μέθοδοι 
μπορούν να βοηθήσουν στις δύσκολες περιπτώσεις, 
ενώ θεωρούνται απαραίτητες κάποιες φορές (π.χ. η 
ανίχνευση των MYC αναδιατάξεων για το λέμφωμα 
Burkitt).

Ο κλασσικός καρυότυπος συνήθως δεν είναι χρή-
σιμος στη διαγνωστική των λεμφωμάτων, καθώς 
χρειάζονται ζωντανά και διαιρούμενα κύτταρα! Στην 
καθημερινή κλινική πρακτική, μπορεί να εφαρμοσθεί 
μόνο σε περιπτώσεις διήθησης του μυελού από τα 
λεμφωματικά κύτταρα. Αντίθετα, λεπτές τομές 4 μικρών 
σε διαγνωστικό υλικό (βιοψίες μυελού/λεμφαδένων/
προσβεβλημένων οργάνων) η FISH (Fluoresence In 
Situ Hybridization) με κατάλληλους σημασμένους με 
φθοριοχρώματα DNA ανιχνευτές για την υπό μελέτη 
χρωμοσωμική περιοχή/περιοχές, είναι η ενδεδειγμέ-
νη μέθοδος ανίχνευσης χρωμοσωμικών ελλείψεων, 
πολλαπλασιασμών, ή χρωμοσωμικών μεταθέσεων. 
Πλεονέκτημά της FISH είναι η δυνατότητα εκτέλεσή 
της σε οποιαδήποτε μονιμοποιημένο υλικό ενώ μει-

ονέκτημά της είναι ότι δίνει πληροφορίες μόνο για 
την αναζητούμενη χρωμοσωμική βλάβη. Η τεχνική 
FISH είναι μέθοδος εκλογής ανάδειξης ύπαρξης 
χρωμοσωμικών μεταθέσεων, σε λεμφώματα όπου 
τα σημεία τομής στις εμπλεκόμενες χρωμοσωμικές 
περιοχές είναι διεσπαρμένα σε μεγάλες χρωμοσωμικές 
αποστάσεις π.χ. λέμφωμα Burkitt, και MCL.

Το πρόγραμμα EuroFISH, μία συνεργασία μεταξύ 
9 ευρωπαϊκών εργαστηρίων για την προτύπωση της 
FISH, έχει δημοσιεύσει οδηγίες για πρωτυπωμένη 
εκτέλεση και περιγραφή ευρημάτων της FISH στα 
λεμφώματα1. Με την τήρηση των κανόνων αυτών, η 
ειδικότητα και ικανότητα ανίχνευσης χρωμοσωμικών 
βλαβών κατά τη διάγνωση λεμφώματος είναι της 
τάξεως του 100%. 

Πολλά λεμφώματα χαρακτηρίζονται από την πα-
ρουσία τυπικών χρωμοσωμικών ανωμαλιών, με 
συχνότερες τις αναδιατάξεις μεταξύ των γονιδίων IgH/
TCR και άλλων γονιδίων στόχων (π.χ. MYC, BCL1, 
BCL2). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα φυσιολογικά (μη 
μεταλλαγμένα) γονίδια που συμμετέχουν στις μετα-
θέσεις αυτές να υπερεκφράζονται στα λεμφωματικά 
κύτταρα. Η ανίχνευση των αναδιατάξεων μπορεί 
να γίνει και με κατάλληλες PCR. H PCR μπορεί να 
εκτελεστεί σε επίπεδο DNA (π.χ. BCL2/IgH) αλλά η 
ευαισθησία της μεθόδου αυτής είναι πολύ μικρότερη 
της FISH, η οποία είναι και η προτεινόμενη διαγνωστική 
τεχνική για διάγνωση της μετάθεσης. Σε περίπτωση 
που αποτέλεσμα της μετάθεσης είναι η δημιουργία 
υβριδικού RNA /πρωτεΐνης, RT-PCR σε RNA από 
τον παθολογικό ιστό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
στην διάγνωση, όσο και στην παρακολούθηση υπο-
λειμματικής νόσου (π.χ. RT-PCR για ανίχνευση της 
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μετάθεσης ΝΡΜ/ALK σε Τ λεμφώματα)3. 

Ανάδειξη μονοκλωνικών αναδιατάξεων της IgH 
και TCR

Η PCR για την ανίχνευση κλωνικών αναδιατάξεων 
των γονιδίων της IgH και του TCR μπορεί να γίνει σε 
DNA και είναι ένα βοηθητικό βήμα για τη διάγνωση 
των λεμφωμάτων, δεδομένου ότι αυτά προέρχονται 
κυρίως από κλωνικό πολλαπλασιασμό Β ή Τ λεμφοκυτ-
τάρων. Σε ορισμένες δύσκολες διαφοροδιαγνωστικά 
περιπτώσεις, οι αναδιατάξεις αυτές είναι απαραίτητες 
για την διάγνωση του λεμφώματος. H ευρωπαϊκή 
ομάδα BIOMED-2 ή EuroClonality group καθιέρωσε 
τη χρήση προτυπωμένων εκκινητών (primers), μεθο-
δολογία και οδηγίες για την εκτέλεση και την ερμηνεία 
των PCR αποτελεσμάτων ανάλυσης κλωνικότητος Β 
και Τ λεμφoκυττάρων2. 

Νεότερες τεχνικές όπως η CGH (comparative 
genomic hybridization), η GEP (gene expression 
profiling), η NGC (next generation sequencing) κ.α. 
είναι σημαντικά διαγνωστικά εργαλεία, αν και δεν 
έχουν καθιερωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική 
στα λεμφώματα. Εν τούτοις έχουν βοηθήσει στην 
κατανόηση της αιτιοπαθογένειας πολλών λεμφω-
μάτων (π.χ. DLBCL, PTCL), δημιουργώντας νέες 
“μοριακές” πλέον ομάδες με διαφορετική πρόγνωση 
και ενδεχόμενη διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. 
Προϋπόθεση είναι βέβαια η δυνατότητα εκτέλεσής 
τους αναπαραγώγιμα και σε καθημερινή κλινική βάση.

Λέμφωμα Burkitt (ΒL)
To ΒL χαρακτηρίζεται από την υπερέκφραση του 

ογκογονιδίου ΜΥC (8q24.21), ως αποτέλεσμα της 
αντιμετάθεσης του με ένα γονίδιο ανοσοσφαιρίνης 
(14q32, ή 2q11, ή 22q11). Σε ένα ποσοστό μέχρι 
και 70% παρατηρούνται επιπλέον μεταλλάξεις του 
γονιδίου TCF3 ή του αρνητικού ρυθμιστή του ΙD3. Ο 
TCF3 προάγει την επιβίωση και τον πολλαπλασια-
σμό αφενός ενεργοποιώντας την οδό BCR/PI3K και 
αφετέρου μεταβάλλοντας τη δράση της κυκλίνης D3, 
η οποία και αυτή είναι μεταλλαγμένη σε ποσοστό 30% 
των BL5. Οι MYC αντιμεταθέσεις ανιχνεύονται με FISH 
ενώ η PCR δεν έχει κανένα ρόλο στην διάγνωση της 
μετάθεσης t(8: Ig). Εχουν περιγραφεί περιπτώσεις 
χωρίς υπερέκφραση του ΜΥC, οι οποίες φέρουν 
την τυπική μορφολογία του BL και χαρακτηρίζονται 
από ανάλογη κλινική πορεία. Oι περιπτώσεις αυτές 
παρουσιάζουν σύμπλοκες διαταραχές στη θέση 11q 
(ελλείψεις ή πολλαπλασιασμό χρωμοσωμικών περι-
οχών ), έχουν σύνθετο καρυότυπο και κυτταρολογικό 

πλειομορφισμό6. Στην πρόσφατη ταξινόμηση WHO 
ενσωματώνεται ως προσωρινή οντότητα με τον τίτλο 
«Burkitt-like lymphoma with 11q aberration». 

Διάχυτο Β λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (DLBCL)
Τα DLBCL διαγιγνώσκονται βάσει της μορφολο-

γίας τους και του ανοσοφαινότυπού τους. Η WHO 
20087 ταξινόμηση διέκρινε 3 «μοριακές υποομάδες» 
βασιζόμενη στο προφίλ της γονιδιακής έκφρασης 
(gene expression profiling-GEP): την υποομάδα GCB 
(germinal center B-cell-like), την υποομάδα ΑΒC 
(activated B-cell-like) και την αταξινόμητη υποομάδα 
των DLBCL. H GCB και ΑΒC υποομάδες έχουν διαφο-
ρετικό γονιδιακό προφίλ και διαφορετική πρόγνωση. 
Καθώς η μέθοδος GEP δεν έχει καθιερωθεί στην 
καθημερινή κλινική πρακτική, υπάρχουν διάφοροι 
ανοσοϊστοχημικοί αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν 
αντισώματα για το CD10, BCL6 και ΙRF4/MUM1 (π.χ. 
αλγόριθμός Hans) και οι οποίοι μπορούν να κατατά-
ξουν ανοσοϊστοχημικά τα DLBC σε GCB και ABC. 
Εντούτοις δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση μεταξύ του 
μοριακού προφίλ και της ανοϊστοχημικής κατάταξης. 
Η διάκριση των DLBCL σε GCB και ΑΒC (είτε μοριακά 
είτε ανοσοϊστοχημικά) εξακολουθεί να υφίσταται και 
στην πρόσφατη αναθεώρηση της WHO 2016, λόγω 
της ιδιαίτερης προγνωστικής της σημασίας. 

Είναι επίσης γνωστό ότι τα DLBCL σχετίζονται 
συχνά με αναδιατάξεις των γονιδίων BCL6, BCL2 και 
MYC. Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο ή τρεις από 
αυτές τις μοριακές βλάβες μιλάμε για τα «double hit» 
ή «triple hit» λεμφώματα, η πρόγνωση των οποίων 
είναι δυσμενής8. Ως εκ τούτου η αναζήτηση αυτών 
των μοριακών οντοτήτων μπορεί να έχει σημασία 
στη θεραπευτική μας επιλογή. Λόγω της ιδιαίτερα 
κακής πρόγνωσής τους η πρόσφατη WHO συμπερι-
έλαβε μία καινούρια οντότητα το «High grade B-cell 
lymphoma [HGBL], with rearrangements of MYC 
and BCL2 and/or BCL6». Ορισμένες φορές υπάρχει 
υπερέκφραση των πρωτεϊνών MYC και του BCL2 
χωρίς τις γονιδιακές αναδιατάξεις. Οι περιπτώσεις 
αυτές (double expressors) δεν έχουν την ίδια κακή 
πρόγνωση με τα «double hit» λεμφώματα και δεν 
θα πρέπει να κατατάσσονται στην νέα αυτή ομάδα 
της WHO, έχουν όμως προγνωστική σημασία9. Δεν 
υπάρχει ακόμα συμφωνία για το ποιες είναι οι περι-
πτώσεις DLBCL στις οποίες πρέπει να γίνεται FISH 
για την ανίχνευση αναδιατάξεων του MYC του ΒCL6 
και του BCL2 . Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να 
διενεργείται FISH σε κάθε διάγνωση DLBCL και άλλοι, 
μόνο όταν έχουμε GCB φαινότυπο και μορφολογία 
υψηλής διαφοροποίησης ή σε περιπτώσεις με >40% 
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ΜΥC θετικά κύτταρα1. Η FISH ανάλυση με ανιχνευτές 
για τις αντίστοιχες χρωμοσωμικές περιοχές, είναι η 
ενδεδειγμένη μέθοδος διάγνωσης των χρωμοσωμικών 
αυτών βλαβών.

Μια ακόμα νέα κατηγορία στην πρόσφατη WHO 
2016 ταξινόμηση είναι και το «Large B-cell lymphoma 
with IRF4 rearrangement». Εμφανίζεται κυρίως σε 
παιδιά ή νεαρούς ενήλικες, με πιο συχνές θέσεις 
εντόπισης τον δακτύλιο του Waldeyer και τους τρα-
χηλικούς λεμφαδένες. Ο τρόπος ανάπτυξης αυτού 
του λεμφώματος μπορεί να είναι οζώδης, διάχυτος 
ή μικτός, θυμίζοντας οζώδες λέμφωμα grade 3B ή 
τυπικό DLBCL. Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρού-
νται ισχυρή έκφραση του ΙRF4/MUM1 και της BCL6 
και υψηλός δείκτης μιτωτικού πολλαπλασιασμού. 
Οι περισσότερες περιπτώσεις φέρουν αναδιατάξεις 
ΙgH/IRF4 και ενίοτε αναδιατάξεις του BCL6, αλλά 
ποτέ αναδιατάξεις του BCL210 που ανιχνεύονται με 
αντίστοιχες FISH.

Οζώδη λεμφώματα (ΟΛ)
Η αντιμετάθεση t(14;18)(q32;q21) είναι η γενετική 

ταυτότητα του οζώδους λεμφώματος, δεδομένου 
ότι ανιχνεύεται στο 85-90% των περιπτώσεων11. Η 
αντιμετάθεση αυτή τοποθετεί το γονίδιο της BCL2 
υπό τον έλεγχο του ενισχυτή της βαριάς αλυσίδας της 
ανοσοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα την υπερέκφραση 
της ΒCL2 πρωτεΐνης, η οποία ως γνωστόν προσφέρει 
πλεονέκτημα στην επιβίωση των Β λεμφοκυττάρων12. 
Παρόλα αυτά η αντιμετάθεση t(14;18)(q32;q21) δεν 
μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στη δημιουργία 
του λεμφώματος. Επίσης είναι γνωστό εδώ και πολλά 
χρόνια ότι κάποια υγιή άτομα, μεγάλης ηλικίας συνή-
θως, φέρουν τη συγκεκριμένη χρωμοσωμική βλάβη 
σε ένα μικρό ποσοστό των Β λεμφοκυττάρων τους13. 

Επιπλέον, κυτταρογενετικές αναλύσεις σε βιοψι-
κά υλικά από ασθενείς με οζώδες λέμφωμα έχουν 
δείξει ότι στη διάγνωση συνυπάρχουν τουλάχιστον 
4-6 γενετικές βλάβες κατά μέσο όρο [εκτός από την 
t(14;18)]14 (Πίνακας 1).

Η παρουσία των πολλαπλών αυτών γενετικών 
ανωμαλιών πιθανώς συμμετέχει στην μεγάλη κλινική 
ετερογένεια και στην εξέλιξη της νόσου. Ορισμένα από 
τα ανωτέρω γονίδια και ιδίως αυτά που εκφράζονται 
με ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα στη διάγνωση (π.χ. 
το MLL2, το ΕΡΗΑ7 κ.α.), μπορεί να αποτελέσουν 
πιθανούς θεραπευτικούς στόχους;

Σε σπανιότερες περιπτώσεις οζώδους λεμφώμα-
τος με διάχυτο τρόπο ανάπτυξης δεν ανευρίσκονται 
αναδιατάξεις του BCL2 , ενώ αντίθετα ανιχνεύεται η 
έλλειψη 1p36. Oι περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται 

κλινικά από μεγάλες βουβωνικές μάζες15. Η έλλειψη 
1p36 αναγνωρίζεται με FISH χρησιμοποιώντας κα-
τάλληλο σεσημασμένο ιχνηθέτη. Η del1p36 πάντως, 
δεν είναι ειδική χρωμοσωμική βλάβη για τα οζώδη 
λεμφώματα.

Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (MCL)
H τυπική αναδιάταξη t(11;14)(q13;q32) στό MCL, 

φέρνει σε επαφή το πρωτοογκογονίδιο CCND1 (11q32) 
της κυκλίνης D1 με το γονίδιο της βαριάς αλυσίδας 
της ανοσοσφαιρίνης (14q32) και θεωρείται ότι είναι 
το αρχικό ογκογενετικό συμβάν για την εμφάνιση του 
MCL. H αναδιάταξη αυτή οδηγεί σε συνεχή υπερέκ-
φραση της κυκλίνης D1, η οποία δεν εκφράζεται στα 
φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα.16 H διαγνωστική μέθο-
δος με 100% ευαισθησία είναι FISH για ανίχνευση της 
χρωμοσωμικής μετάθεσης t(11.14). Αντιθέτως, DNA 
PCR με τους κατάλληλους εκκινητές, θα αναγνωρίσει 
μόλις το 60% επιβεβαιωμένων MCL.

Κύτταρα που φέρουν την τυπική αναδιάταξη 
t(11;14) ανιχνεύονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο 
περιφερικό αίμα σε ένα ποσοστό 8% των φυσιολογι-
κών ενηλίκων. Αυτοί οι κλώνοι μπορούν να παραμέ-
νουν ανιχνεύσιμοι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
και είναι άγνωστο αν μπορούν να εξελιχθούν σε 
πραγματικό λέμφωμα17.

Επιπλέον, κύτταρα με την τυπική αυτή αναδιάταξη 
ανευρίσκονται ορισμένες φορές στην οριακή ζώνη 
κάποιων κατά τα άλλα αντιδραστικών λεμφαδένων 

Πίνακας 1. Οι γενετικές βλάβες στη διάγνωση του οζώδους 
λεμφώματος14.

Γονίδιο Συχνότητα (%)
BCL2 αντιμετάθεση: 85

ΜLL2 89

EPHA7 70

BCL6 μετάλλαξη: 47
αντιμετάθεση: 6-14

ΤΝFRSF14 18-46

CREBBP 33

MEF2B 15

EP300 9

EZH2 7

TNFAIP3/A20 2-26

FAS 6

TP53 <5
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υγιών ενηλίκων. Οι περιοχές αυτές αναφέρονται στην 
πρόσφατη WHO 2016 ως «in situ mantle cell neo-
plasia», αλλά η κακοήθης δυναμική τους πιστεύεται 
πως είναι πολύ περιορισμένη18. 

Δευτεροπαθείς χρωμοσωμικές βλάβες σε γονί-
δια που εμπλέκονται στη ρύθμιση του κυτταρικού 
κύκλου, την επιδιόρθωση του DNA και στις οδούς 
της κυτταρικής επιβίωσης (π.χ. ΤΡ53, ΑΤΜ, RB1, 
CDK4, κ.α.) φαίνεται πως συμμετέχουν στην κλινική 
εμφάνιση του MCL19.

Είναι πλέον αποδεκτό ότι υπάρχουν περιπτώσεις 
λεμφωμάτων με τα κλινικά και παθολογοανατομικά 
χαρακτηριστικά των MCL, στα οποία όμως δεν υπάρ-
χει η τυπική αναδιάταξη t(11;14). Στις περισσότερες 
περιπτώσεις όμως που ανήκουν σε αυτή την κατη-
γορία ανιχνεύονται αναδιατάξεις της CCND2 με την 
ΙGK ή την IGL20. 

Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων (HCL) 
Γνωρίζουμε σήμερα με τη μεθοδολογία “whole 

exome sequencing” του γενωμικού DNA ότι μεταλ-
λάξεις ΒRAF V600E ανιχνεύονται σε όλες τις περι-
πτώσεις HCL, αλλά όχι στην ΗCL variant ή σε άλλα 
λεμφώματα από μικρά Β κύτταρα21. Η μετάλλαξη αυτή 
ανιχνεύεται στην καθημερινή κλινική πράξη με muta-
tion specific DNA –PCR. Πιο πρόσφατα αναφέρθηκαν 
περιπτώσεις μεταλλάξεων του γονιδίου ΜΑΡ2Κ1 που 
κωδικοποιεί τη ΜΕΚ1 πρωτεΐνη (η οποία βρίσκεται 
μετά την BRAF στη σηματοδοτική οδό) στις μισές 
σχεδόν περιπτώσεις HCL variant, καθώς και στην 
πλειονότητα των BRAF V600E αρνητικών ΗCL που 
χρησιμοποιούν τo γονίδιο ΙgV4-34. Οι περιπτώσεις 
αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλο φορτίο νόσου και 
σχετικά πτωχή ανταπόκριση στα ανάλογα πουρινών22. 
Οι ανωτέρω μεταλλάξεις εκτός από τη βοήθεια που 
προσφέρουν στη σωστή διαφορική διάγνωση των 
λεμφωμάτων αυτών, αποτελούν και θεραπευτικούς 
στόχους (π.χ. BRAF inhibitor-Vemurafenib).

Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα (LPL)/
Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom

Με τη βοήθεια της μεθόδου whole exome sequenc-
ing αποδείχθηκε ότι στο 90% των περιπτώσεων LPL 
ή μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom (LPL με ΙgM) 
ανιχνεύεται η σωματική μετάλλαξη ΜΥD88 L265P 
(στη χρωμοσωμική θέση 3p22.2). Η μεταλλαγμένη 
πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από την ΜΥD88 L265P 
ενεργοποιεί την πρωτεΐνη IRAK (interleukin-1 recep-
tor–associated kinase) και την ΒΤΚ (Bruton Tyrosine 
Kinase), οι οποίες με τη σειρά τους ενεργοποιούν 

τον NFκB23. H συγκεκριμένη μετάλλαξη ανιχνεύεται 
επίσης και σε άλλες αιματολογικές νόσους όπως στο 
IgM MGUS (όχι όμως και στο ΙgA ή το ΙgG), στο 30% 
των non GC DLBCL, και στις μισές περιπτώσεις των 
δερματικών και των leg-type DLBCL24.

H μετάλλαξη ΜΥD88 μπορεί να βοηθήσει στη 
διάκριση της μακροσφαιριναιμίας Waldenstrom και 
των non-IgM LPL από άλλα χαμηλής κακοήθειας Β 
λεμφώματα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Επιπλέον 
η στόχευσή της ενδέχεται να αποτελέσει μελλοντικό 
θεραπευτικό στόχο25. 

Ένα ποσοστό 30% επίσης των ασθενών με 
Waldenstrom και μετάλλαξη ΜΥD88 L265P, φέρουν 
σωματικές μεταλλάξεις στον CXCR4 (υποδοχέας 
χυμοκινών 4), οι οποίες προάγουν την επέκταση και 
την επιβίωση των λεμφωματικών κυττάρων26,27. Οι 
περιπτώσεις αυτές έχουν πιθανά μη ικανοποιητική 
θεραπευτική ανταπόκριση στο Ibrutinib. Οι μεταλλά-
ξεις CXCR4 είναι οι πρώτες σωματικές μεταλλάξεις 
του γονιδίου αυτου που ανιχνεύθηκαν σε ασθενείς 
με νεοπλασία.

Η παρουσία της μετάλλαξης MYD88 στα LPL/MW 
φαίνεται ότι σχετίζεται με ηπιότερη κλινική εικόνα σε 
σχέση με τις μη μεταλλαγμένες περιπτώσεις, οι οποίες 
ούτως ή άλλως είναι λίγες. Επιπλέον η παρουσία της 
μετάλλαξης αυτής οδηγεί σε πολύ υψηλά ποσοστά 
ανταποκρίσεων στους νεότερους BTK αναστολείς 
(π.χ. ibrutinib)23. Τέλος η μετάλλαξη MYD88 ενδέχεται 
να αποτελέσει στο μέλλον ιδανικό δείκτη ελάχιστης 
υπολειμματικής νόσου (MRD) στη θεραπεία των 
LPL/MW με BTK αναστολείς, η οποία είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματική28.

Μικρό λεμφοκυτταρικό λέμφωμα / Χρόνια 
Λεμφοκυτταρική λευχαιμία (SLL/CLL)

Οι ασθενείς με SLL/CLL εμφανίζουν παθολογικό 
καρυότυπο σε ένα ποσοστό 50%. Σε μία υποδειγ-
ματική εργασία του 2000 οι Dοehner και συνεργάτες 
χρησιμοποιώντας την τεχνική FISH έδειξαν ότι το 
82% των ασθενών με CLL εμφανίζει κυτταρογενετικές 
βλάβες29 . H συχνότητα αυτών των χρωμοσωμικών 
βλαβών παρουσιάζεται στον πίνακα 2.

Ήδη από την εργασία αυτή φάνηκε ότι η έλλειψη 
στο 17p χαρακτηρίζεται από τη χειρότερη πρόγνωση 
και το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε σε πολλές μεταγε-
νέστερες εργασίες. Η κακή πρόγνωση της έλλειψης 
στο 17p (σε αντίθεση με άλλες βλάβες όπως π.χ. η 
έλλειψη στο 11q) προσδίδει υποδεέστερες ανταπο-
κρίσεις ακόμα και νεότερες θεραπείες30.

Εκτός από τις κυτταρογενετικές βλάβες, και τον 
διαχωρισμό σε ασθενείς με υπερμεταλλάξεις ή μη 
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στη μονοκλωνική βαρειά αλυσίδα (VH) της ανοσο-
σφαιρίνης, ένας σημαντικός αριθμός μεταλλάξεων με 
ιδιαίτερη προγνωστική σημασία έχει περιγραφεί τα 
τελευταία χρόνια. Πρόκειται για τις μεταλλάξεις των 
γονιδίων TP53, NOTCH1, SF3B1, ATM και ΒΙRC. 
Έχουν όλες αρνητική προγνωστική σημασία (με 
σημαντικότερη αυτή του ΤΡ53 μεταλλάξεων). Η προ-
σθήκη στη θεραπεία ενός anti-CD20 αντισώματος, 
προσφέρει σημαντικό θεραπευτικό όφελος. Αντίθετα, 
σε περιστατικά με ΧΛΛ και μεταλλάξεις στο γονίδιο 
NOTCH1, η προσθήκη στη χορηγούμενη χημειοθε-
ραπεία αντι -CD20 δεν προσφέρει κανένα θεραπευ-
τικό πλεονέκτημα.31 Μεταλλάξεις επίσης στο γονίδιο 
SF3B1 ή BIRC συνοδεύονται από κακή θεραπευτικά 
ανταπόκριση και επιβίωση των ασθενών με ΧΛΛ.

Από όλες τις μοριακές βλάβες στη ΧΛΛ, μόνο 
έλλειψη 17p και/ή ΤΡ53, έχουν ενσωματωθεί στις 
θεραπευτικές απόφασεις32.

Αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα 
(ALCL):  ALK θετικό και αρνητικό 

Το ALCL διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα λεμφώματα 
από την αναπλαστική κυτταρολογική του εικόνα και 
την σταθερή μεμβρανική έκφραση του CD30 (έναν 
δείκτη ενεργοποίησης των Β και Τ λεμφοκυττάρων). 
Οι περισσότεροι ασθενείς (60-70%) με συστηματικό 

ALCL παρουσιάζουν την αναδιάταξη μεταξύ των 
χρωμοσωμάτων 2 και 5, t(2;5)(p23;q35), η οποία 
οδηγεί στη δημιουργία της χιμαιρικής πρωτεΐνης, της 
ΝΡM/ALK33. H πρωτεΐνη αυτή έχει παρεκκλίνουσα 
δράση κινάσης της τυροσίνης και πιθανότατα οδηγεί 
σε λευχαιμογένεση μέσω διαρκούς φωσφορυλίωσης 
ενδοκυττάριων στόχων. Λιγότερο συχνά ανιχνεύονται 
ΑLK πρωτεϊνες σύντηξης που προέρχονται από τις 
αναδιατάξεις (1;2), t(2;3), inv(2) και t(2;22)33. Τα ΑLK 
θετικά ALCL είναι λιγότερο επιθετικά και με καλύτερη 
πρόγνωση από τα ALK αρνητικά33. Τα ALK αρνητικά 
ALCL εμφανίζουν διαφορετικές αναδιατάξεις, όπως 
φάνηκε με τη βοήθεια τεχνικών όπως η CGH (πίνα-
κας 3)34.

Τα ανωτέρω ευρήματα έχουν και κλινική σημα-
σία δεδομένου ότι οι ασθενείς με την αναδιάταξη 
DUPSP22: IRF4 έχουν καλύτερη πρόγνωση, ενώ 
η μικρή υποομάδα των ασθενών με TP63 (3q28) 
παρουσιάζουν πολύ επιθετική κλινική εικόνα34.

Τα ALK αρνητικά ALCL στη WHO 2008 ταξινόμη-
ση ήταν μία προσωρινή οντότητα, κυρίως λόγω της 
δυσκολίας διάκρισής τους από τα CD30+ περιφερικά 
Τ κυτταρικά λεμφώματα (PTLC). Νεότερες τεχνικές 
όπως η GEP έδειξαν ότι τα ALK αρνητικά ALCL έχουν 
γονιδιακή «υπογραφή» που προσομοιάζει περισ-
σότερο στα ALK θετικά ALCL από ότι στα υπόλοιπα 
Τ/ΝΚ λεμφώματα. Οι περισσότερες από αυτές τις 
γονιδιακές βλάβες έχει φανεί ότι οδηγούν σε συνεχή 
ενεργοποίηση της οδού JAK/STAΤ31. Έτσι στην 
πρόσφατη WHO 2016 ταξινόμηση τα ALK αρνητικά 
ALCL είναι μία αυθύπαρκτη οντότητα. 

MALT λέμφωμα στομάχου
Ένα ποσοστό 20% περίπου των ασθενών με MALT 

λέμφωμα στομάχου παρουσιάζει την αντιμετάθεση 
t(11; 18)(q21;q21), η οποία οδηγεί στη δημιουργία 
ενός γονιδίου σύντηξης, του API2/MALT1. Η χιμαι-
ρική πρωτεΐνη που κωδικοποιείται οδηγεί σε συνεχή 
ενεργοποίηση της οδού του ΝFκΒ και φαίνεται ότι 
σχετίζεται άμεσα με την παθογένεση του λεμφώματος 
αυτού. Οι ασθενείς με MALT λέμφωμα στομάχου που 

Πίνακας 2. Συχνότητα χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε 325 
ασθενείς με CLL29.
Χρωμοσωμική ανωμαλία Αριθμός ασθενών (%)
13q deletion 178(55)
11q deletion 58(18)
12q deletion 53(16)
17p deletion 23(7)
6q deletion 21(6)
8q trisomy 16(5)
t(14q32) 12(4)
3q trisomy 9(3)

Πίνακας 3. Κυτταρογενετικές ανωμαλίες και μοριακά χαρακτηριστικά των ALK+ και ΑLK- ALCL34.

ALK+ ALCL ALK- ALCL
Επαναλαμβανόμενες αναδιατάξεις που αφορούν  
το ALK (t2;5): 85%

Επαναλαμβανόμενες αναδιατάξεις που αφορούν το DUSP22:IRF4 (6p25.3): 
30%

t(2;ν): 15% Επαναλαμβανόμενες αναδιατάξεις που αφορούν το TP63 (3q28): 8%

Διπλασιασμούς των 7,17p, 17q Διπλασιασμούς των 1q, 6p, 8q, 12q

Ελλείψεις των 4,11q, 13q Ελλείψεις των 6q, 4q, 13q
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δεν φέρουν τη συγκεκριμένη αντιμετάθεση έχουν 
καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία εκρίζωσης του 
H. Pylori, σε σχέση με αυτούς που είναι θετικοί (78 
vs 22%), ενώ έχει αναφερθεί και καλύτερη επιβίωση 
για την πρώτη ομάδα35,36.

Καθώς η αντιμετάθεση t(11; 18)(q21;q21)επηρεάζει 
την ανταπόκριση στη θεραπεία και την επιβίωση, πρέ-
πει να διενεργείται FISH ή RT-PCR για την ανίχνευσή 
της σε όλους τους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με 
MALT λέμφωμα στομάχου37.

Άλλες γενετικές ανωμαλίες που έχουν παρατηρηθεί 
σε περιπτώσεις MALT λεμφώματος στομάχου είναι οι 
t(14;18)/IgH-MALT1, t(1;14)/BCL10-IgH και t(3;14)/
FOXP1-IgH, εντούτοις είναι σπάνιες και η κλινική τους 
σημασία δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Ως εκ τούτου 
δεν απαιτείται η αναζήτησή τους σε βάση ρουτίνας37. 

 T Λεμφοβλαστικό λέμφωμα (T-LBL)
Το LBL είναι ένα σπάνιο επιθετικό νεόπλασμα 

που χαρακτηρίζεται από υπερπλασία πρόδρομων 
κυττάρων της Β ή Τ λεμφικής σειράς και ομοιάζει 
στην Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία. Το 80% των 
LBL είναι Τ. Το Τ-LBL παρατηρείται κυρίως σε παιδιά 
ή σε νεαρούς έφηβους. Βασικό χαρακτηριστικό της 
κλινικής εικόνας είναι η παρουσία μάζας στο μεσοθω-
ράκιο, ενώ απαραίτητη για τη διάγνωση είναι η μικρή 
(<25%) ή μηδενική διήθηση του μυελού38, μορφολογικό 
χαρακτηριστικό που την διακρίνει από την Τ- Οξεία 
Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ALL). Λόγω του γεγονότος 
ότι τα περιστατικά T-LBL είναι λίγα, η θεραπευτική 
αντιμετώπιση δεν είναι εξειδικευμένη και γίνεται με 
τη χρήση των εντατικοποιημένων παιδιατρικών ΑLL 
πρωτοκόλλων. Εν τούτοις φαίνεται ότι η χρήση γενε-
τικών προφίλ κινδύνου και άλλων «εργαλείων» όπως 
η MRD και το ΡΕΤ-scan μπορούν να βοηθήσουν στην 
αποφυγή κάποιων τμημάτων των παιδιατρικών ALL 
πρωτοκόλλων, όπως της ακτινοβόλησης του ΚΝΣ ή 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης38. Το Τ-LBL όπως και 
η Τ-ΑLL χαρακτηρίζεται από κλωνικές αναδιατάξεις του 
γονιδίου του TCR, αλλά μπορεί να ανευρίσκονται και 
αναδιατάξεις της βαριάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης 
ΙgVH (cross-lineage)2. Οι αναδιατάξεις αυτές είναι 
ιδανικός μοριακός στόχος για την ανίχνευση MRD 
σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που καθορίζονται 
από το αντίστοιχο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Η παρα-
μονή ανιχνεύσιμης MRD σε καθορισμένες χρονικές 
στιγμές επιβάλει ακόμη και αλλογενή μεταμόσχευση 
μυελού των οστών, παρά την απουσία μορφολογικά 
ανιχνεύσιμης νόσου.

Tο 2013 μία γερμανική μελέτη με 438 περιπτώ-
σεις παιδιατρικού T-LBL39, που θεραπεύτηκαν με 

το κλασσικό ALL πρωτόκολλο BFM περιέγραψε ότι 
μεταλλάξεις του NOTCH-1 ανιχνεύονται στο 60% των 
περιπτώσεων και έχουν ευνοϊκή πρόγνωση, ενώ οι 
μεταλλάξεις του FBXW7 που ανιχνεύονται στο 16% 
των περιστατικών και η απώλεια της ετεροζυγωτίας 
του χρωμοσώματος 6q (LOH 6q) που ανιχνεύονται 
στο 12% των περιστατικών έχουν αρνητική προ-
γνωστική σημασία. Mία ακόμα γαλλική μελέτη με 54 
παιδιατρικά T-LBL40 επιβεβαίωσε την προγνωστική 
σημασία των ανωτέρω μεταλλάξεων, ενώ προσφά-
τως, η ομάδα GRALL-LYSA σε 118 ενήλικες ασθενείς 
(18-57 ετών)41 έδειξε ότι ένα πάνελ 4 μεταλλαγμένων 
ογκογονιδίων (NOTCH1/FBXW7/Κ, Ν-RAS/PTEN) 
αποτελούν ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της 
έκβασης του νοσήματος.

Είναι πολύ πιθανό λοιπόν οι μοριακές αυτές βλά-
βες που ανιχνεύονται κατ’ επανάληψη στα T-LBL να 
ενσωματωθούν σε ένα μοριακό προφίλ κινδύνου που 
θα μπορεί να καθορίσει τις θεραπευτικές αποφάσεις 
για το νόσημα. 

Συμπέρασμα
Ένας μεγάλος αριθμός μοριακών βλαβών ανιχνεύ-

εται στα λεμφώματα με συμβολή: α) στη διάγνωση/ 
καθορισμό τύπου του λεμφώματος, β) αναγνώριση 
υποομάδων βιολογικής ετερογένειας, γ) συμβολή 
στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής 
ανά υποομάδα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες Διεθνείς 
Οδηγίες θεραπευτικής αντιμετώπισης κάθε νοσήματος. 

Οι αναγκαίες μοριακές εξετάσεις στα λεμφώματα, 
σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση της WHO 
2016, είναι πολλαπλές, και εξειδικευμένες. Ορισμέ-
νες, απαιτούν σύγχρονο πολυδάπανο εξοπλισμό και 
ειδική τεχνογνωσία ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 
Είναι λοιπόν επιβεβλημένο οι εξετάσεις αυτές να 
γίνονται σε εργαστήρια αναφοράς διαπιστευμένα για 
την πραγματοποίηση αυτών των ειδικών μοριακών 
εξετάσεων. Το ERIC (European Research Initiative 
in CLL), τμήμα της EHA, έχει αναλάβει πολλές πρω-
τοβουλίες: α) για την διαπίστευση ήδη πραγματοποι-
ούμενων εξετάσεων π.χ. ανάλυση μεταλλάξεων p53 
και ανάλυση υπερμεταλλάξεων της βαρειάς αλυσίδας 
ανοσοσφαιρίνης. Παράλληλα υπάρχουν ομάδες εργα-
σίας στο ERIC με σκοπό να προτυπώσουν τεχνικές 
Next Generation Sequencing (NGS) στην ανάλυση 
ύπαρξης μεταλλάξεων στα λεμφώματα. Οι τεχνικές 
NGS έχουν πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία ανίχνευσης 
μεταλλάξεων, αλλά ο τρόπος ανάλυσης αντίστοιχων 
πειραμάτων και η ανάλυση των δεδομένων χρειάζεται 
ιδιαίτερα πολύπλοκα λογισμικά προς αποφυγή λαθών. 
Αναμένεται ότι στο μέλλον οι τεχνικές NGS θα συμ-
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πληρώνουν/υποκαθιστούν τις τεχνικές αλληλούχισης 
DNA κατά Sanger. Προς το παρόν η ανίχνευση κατά 
Sanger έχει μεν πολύ μικρότερη ευαισθησία, αλλά είναι 
ασφαλής μέθοδος για ανίχνευση της αναζητούμενης 
μετάλλαξης.
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Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μια από τις συχνότε-
ρες αιματολογικές κακοήθειες η οποία χαρακτηρίζεται 
από σημαντική ανομοιογένεια: οι άρρωστοι μπορεί να 
εμφανίζονται με ήπια αναιμία σαν μοναδικό σύμπτω-
μα ή μπορεί να προσέρχονται για την αντιμετώπιση 
καταστροφικών επιπλοκών όπως η οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια, πολλαπλά κατάγματα, πίεση του νωτιαίου 
μυελού ή υπερασβεστιαιμία. Σημαντικό ποσοστό όμως 
των αρρώστων θα διαγνωστεί με ασυμπτωματική νόσο 
(περίπου 10%-20%), πιθανά σε τυχαίο έλεγχο, με βιο-
χημική και ιστολογική διάγνωση ΠΜ αλλά χωρίς άλλη 
συμπτωματολογία από τη νόσο. Πολλοί από αυτούς 
του αρρώστους θα παραμείνουν χωρίς συμπτώματα 
και θεραπεία για μακρό χρονικό διάστημα ενώ άλλοι 
σε σύντομο χρόνο θα εμφανίσουν συμπτωματολογία 
(που αδρά αποδίδεται ως CRAB: HyperCalcemia, 
Renal dysfunction, Anemia, lytic Bone disease) και 
θα χρειαστούν θεραπεία1. Μια σημαντική αλλαγή στην 
αντιμετώπιση του ΠΜ είναι ο καθορισμός δεικτών 
που επιτρέπουν την αναγνώριση των αρρώστων με 
ασυμπτωματικό ΠΜ που όμως έχουν πολύ υψηλό 
κίνδυνο (>80%) να εμφανίσουν συμπτώματα της 
νόσου και θεραπεία σε σύντομο χρονικό διάστημα 
(<2 χρόνια από τη διάγνωση). Οι δείκτες αυτοί είναι 
η παρουσία κλωνικής πλασματοκυτταρικής διήθησης 
≥60% στον μυελό, η παρουσία περισσότερων από 
μίας εστιών νόσου (διαμέτρου τουλάχιστον 5 mm) 
στη μαγνητική τομογραφία της ΣΣ (ή σε ολόσωμη 
MRI αν αυτή είναι διαθέσιμη) και η παρουσία λό-
γου ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων ορού ≥1001. Οι 
παραπάνω δείκτες αφορούν περίπου 10-15% των 
αρρώστων με ασυμπτωματικό ΠΜ, αλλά σίγουρα 
απαιτούνται πιο ακριβείς ή επιπλέον δείκτες που να 
έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των αρρώστων 

εκείνων που θα έχουν σημαντικό όφελος από την 
προ-συμπτωματική έναρξη θεραπείας.

Πρόγνωση
Το ΠΜ διακρίνεται από σημαντική γενετική ετε-

ρογένεια, η οποία καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την 
πρόγνωση, ανεξαρτήτως θεραπευτικών επιλογών. 
Άρρωστοι που φέρουν χρωμοσωμικές αντιμεταθέσεις 
που αφορούν στα t(4;14) ή t(14;16) ή έχουν έλλειψη 
στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 17 (del17p) 
έχουν σημαντικά πτωχότερη πρόγνωση, κυρίως λόγω 
της βραχύτερης περιόδου υφέσεων της νόσου και 
των ανθεκτικών υποτροπών. Τα παραπάνω δεδομένα 
έχουν ενσωματωθεί στο τροποποιημένο σύστημα κατά 
ISS (Revised-ISS)2. Το R-ISS βασίζεται στο σύστημα 
ISS (International Staging System), την παρουσία των 
χρωμοσωμικών διαταραχών «υψηλού κινδύνου» και 
στην παρουσία αυξημένων τιμών της LDH του ορού. 
Άρρωστοι με νόσο ISS-3 και παρουσία είτε μιας εκ 
των χρωμοσωμικών διαταραχών «υψηλού κινδύνου» 
ή αυξημένης LDH κατατάσσονται ως R-ISS-3. Οι 
άρρωστοι με ISS-1 και χωρίς παρουσία χρωμοσω-
μικών διαταραχών ή αυξημένης LDH κατατάσσονται 
ως R-ISS-1. Οι υπόλοιποι άρρωστοι κατατάσσονται 
στην ομάδα R-ISS-2. Παρά τη χρήση νεώτερων 
παραγόντων στη θεραπεία των αρρώστων αυτών 
και την ευρεία χρήση αυτόλογης μεταμόσχευσης η 
πρόγνωση των αρρώστων με R-ISS-3 παραμένει 
πτωχή (διάμεση επιβίωση 43 μήνες, δηλ. ~3.5 έτη) 
ενώ αντίθετα η πρόγνωση των αρρώστων με R-ISS-1 
φαίνεται να είναι ιδιαίτερα καλή με 5 έτη επιβίωση 
82% και πιθανότητα 10ετούς επιβίωσης που μπορεί 
να ξεπερνά το 50%2. 
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Ε. Καστρίτης και συν.

Θεραπεία του ΠΜ
Η βασική στρατηγική της αρχικής θεραπείας του 

ΠΜ συνεχίζει να βασίζεται στην «εισαγωγική» θερα-
πεία ακολουθούμενη από αυτόλογη μεταμόσχευση 
ΑΑΚ για αρρώστους που είναι υποψήφιοι για ΑΜΑΑΚ 
και στη θεραπεία με νεώτερους παράγοντες με ή 
χωρίς συμβατικές δόσεις αλκυλιούντων παραγόντων 
για αρρώστους που δεν είναι υποψήφιοι για ΑΜΑΑΚ. 
Νεώτερα δεδομένα από μελέτες που ανακοινώθηκαν 
στο 2015 & 2016 όμως φαίνεται να αλλάζουν τον τρόπο 
με το οποίο θα αντιμετωπιστούν πολλοί άρρωστοι. 

Άρρωστοι που είναι υποψήφιοι για ΑΜΑΑΚ
Όσον αφορά τους αρρώστους που είναι υποψήφιοι 

για ΑΜΑΑΚ, σχήματα με βάση 3 φάρμακα υπερτερούν 
έναντι σχημάτων που περιέχουν 2 φάρμακα. Η χορή-
γηση της βορτεζομίμπης στην εισαγωγική θεραπεία 
φαίνεται ότι προσφέρει τις υψηλότερες και βαθύτερες 
ανταποκρίσεις: ο βασικός σκελετός της εισαγωγικής 
θεραπείας προ της ΑΜΑΑΚ είναι ο συνδυασμός βορ-
τεζομίμπης και δεξαμεθαζόνης ενώ προστίθεται ένα 
τρίτο φάρμακο που μπορεί να είναι IMiD (όπως στα 
σχήματα VTD και VRD) ή η κυκλοφωσφαμίδη (σχήμα 
VCD ή CyBorD) ή η δοξορουβικίνη (σχήμα PAD). Η 
προσθήκη ενός τέταρτου φαρμάκου δεν φαίνεται να 
βελτιώνει την έκβαση ενώ αυξάνει σημαντικά την 
τοξικότητα όπως φάνηκε στη μελέτη EVOLUTION 
όπου συγκρίθηκαν οι συνδυασμοί VCD, VRD και 
VCDR3. Ομοίως, στη μελέτη των Ludwig και συν, η 
προσθήκη κυκλοφωσφαμίδης στον συνδυασμό VTD 
δεν βελτίωσε περεταίρω την αποτελεσματικότητα αλλά 
αύξησε την τοξικότητα του συνδυασμού4,5. Σχετικά 
με την επιλογή του καταλληλότερου συνδυασμού 
των τριών φαρμάκων μια αναδρομική των Cavo 
και συν6 και μια προοπτική μελέτη (IFM 2013-04)7,8 
συνέκριναν τον συνδυασμό VCD με τον συνδυασμό 
VTD και έδειξαν ότι ο συνδυασμός VTD επιτυγχάνει 
υψηλότερα ποσοστά ανταποκρίσεων (≥PR σε 92.3% 
έναντι 83.4%, p=0.01) και σημαντικά βαθύτερες υφέ-
σεις πριν την ΑΜΑΑΚ (≥VGPR σε 66.3% vs 56.2%, 
p=0.05), ενώ πιθανώς να επιτυγχάνονται καλύτερα 
αποτελέσματα με τον συνδυασμό VTD σε αρρώστους 
με κυτταρογενετικές ανωμαλίες υψηλού κινδύνου. Σε 
καμία από τις δύο μελέτες δεν υπήρχαν συγκριτικά 
δεδομένα για την έκβαση των αρρώστων μετά την 
ΑΜΑΑΚ. Η τοξικότητα των δυο συνδυασμών είναι 
διαφορετική: ο συνδυασμός VTD σχετίζεται με υψηλό-
τερο κίνδυνο νευροπάθειας και ο VCD με υψηλότερο 
κίνδυνο κυτταροπενιών. Με βάση τα παραπάνω ο 
συνδυασμός VTD είναι προτιμότερος σε αρρώστους 
με κυτταροπενίες, υψηλό φορτίο νόσου, κυτταρογε-

νετικές βλάβες υψηλού κινδύνου ή R-ISS-3, ενώ ο 
συνδυασμός VCD σε αρρώστους με υψηλό κίνδυνο 
ανάπτυξης ή επιδείνωσης νευροπάθειας ή θρομβώ-
σεων. Σε προοπτική μελέτη φάσης 3 ο συνδυασμός 
PAD συγκρίθηκε με τον συνδυασμό VCD, όπου και 
έδειξαν παρόμοια αποτελεσματικότητα (≥PR σε 72% 
vs 78% και ≥VGPR σε 34% vs 37% για PAD και VCD 
αντίστοιχα) αλλά με ευνοϊκότερο προφίλ τοξικότητας 
και μικρότερη πιθανότητα εξέλιξης νόσου με τον 
συνδυασμό VCD9. Ο συνδυασμός VRD αποτελεί τον 
συχνότερα χρησιμοποιούμενο συνδυασμό στις ΗΠΑ 
όμως δεν έχει εγκριθεί από τον ΕΜΑ ενώ συγκριτικά 
δεδομένα έναντι του συνδυασμού VTD δεν υπάρ-
χουν. Συμπερασματικά, η εισαγωγική θεραπεία με 
τον συνδυασμό VTD και σε ορισμένες περιπτώσεις 
με τον συνδυασμό VCD αποτελεί την εγκεκριμένη 
θεραπεία εκλογής για την εισαγωγική θεραπεία των 
αρρώστων που είναι υποψήφιοι για ΑΜΑΑΚ. 

Ο ρόλος της ΑΜΑΑΚ
Σήμερα έχουμε ισχυρά δεδομένα που υποστηρί-

ζουν ότι η χορήγηση ΑΜΑΑΚ στην πρώτη ύφεση της 
νόσου προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο 
όσον αφορά τη διάρκεια της ύφεσης αλλά και όσον 
αφορά την ολική επιβίωση των αρρώστων με ΠΜ. 
Τέσσερις προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες, που 
χρησιμοποίησαν διαφορετικά εισαγωγικά σχήματα 
(RVD – λεναλιδομίδη, βορτεζομίμπη, δεξαμεθαζόνη 
στην IFM 200910, Rd (λεναλιδομίδη, δεξαμεθαζό-
νη) στις μελέτες GIMEMA-RV-MM-20911 και EMN-
44112 και VCD (βορτεζομίμπη, κυκλοφωσφαμίδη, 
δεξαμεθαζόνη) στην HOVON95/ΕΜΝ213), αλλά και 
θεραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη, έδειξαν ότι 
η ΑΜΑΑΚ στην πρώτη ύφεση σαφώς ελαττώνει το 
κίνδυνο υποτροπής της νόσου κατά 25%-60%, με 
το όφελος να είναι σημαντικότερο στις μελέτες που 
δεν περιέλαβαν αναστολείς πρωτεασώματος στην 
εισαγωγική θεραπεία. Επιπλέον, η μετα-ανάλυση 
των δεδομένων των ασθενών που συμμετείχαν στις 
δυο Ιταλικές μελέτες GIMEMA-RV-MM-209 και EMN-
441 έδειξαν ότι η χορήγηση ΑΜΑΑΚ στην πρώτη 
ύφεση βελτιώνει σημαντικά και την ολική επιβίωση. 
Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ότι στις δυο Ιταλικές 
μελέτες, περίπου οι 50% των αρρώστων που δεν 
έλαβαν ΑΜΑΑΚ στην πρώτη ύφεση, δεν μπόρεσαν 
να λάβουν ΑΜΑΑΚ σαν θεραπεία διάσωσης στη 
φάση της πρώτης υποτροπής για διάφορους λόγους, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη μελέτη IFM2009 
ήταν περίπου 30%. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν συ-
νυπολογιστεί ότι δεν έλαβαν ΑΜΑΑΚ σαν θεραπεία 
διάσωσης, το πλεονέκτημα της χορήγησης ΑΜΑΑΚ 
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στην πρώτη ύφεση παραμένει. Από την περαιτέρω 
ανάλυση των παραπάνω μελετών προκύπτει ότι όλες 
οι υποομάδες αρρώστων έχουν σημαντικό όφελος από 
την ΑΜΑΑΚ, με σημαντική ελάττωση του κινδύνου 
υποτροπής τόσο σε νεώτερους (<60) ή μεγαλύτερης 
ηλικίας αρρώστους, ανεξαρτήτως σταδίου ISS, και 
είτε φέρουν κυτταρογενετικές ανωμαλίες σταθερού 
ή αυξημένου κινδύνου. Συμπερασματικά, η ΑΜΑΑΚ 
στην πρώτη ύφεση παραμένει η ενδεδειγμένη θερα-
πευτική στρατηγική για αρρώστους νεώτερους των 
65 ετών και φαίνεται ότι η πρώτη ύφεση αποτελεί ένα 
παράθυρο ευκαιρίας για το μέγιστο όφελος από την 
ΑΜΑΑΚ στους αρρώστους με ΠΜ. 

Ο ρόλος της δεύτερης ΑΜΑΑΚ

Η χορήγηση δεύτερης (διαδοχικής - tandem) ΑΜΑ-
ΑΚ παραμένει ανοιχτό θέμα. Φαίνεται ότι οι άρρω-
στοι που φέρουν κυτταρογενετικές βλάβες υψηλού 
κινδύνου και όσοι δεν έχουν επιτύχει πλήρη ύφεση 
μετά την πρώτη ΑΜΑΑΚ, πιθανώς ωφελούνται από 
διαδοχικές ΑΜΑΑΚ. Τα παραπάνω προκύπτουν από 
την ανάλυση των μελετών HOVON 6514 και από την 
ανάλυση ευρωπαϊκών μελετών φάσης 3 από τους 
Cavo και συν15. Η περεταίρω θεραπεία εδραίωσης, 
μετά την ΑΜΑΑΚ, με 2 ή περισσότερους κύκλους θε-
ραπείας με συνδυασμούς όπως VTD, VRD ή άλλους 
είναι υπό διερεύνηση16. 

Θεραπεία συντήρησης μετά ΑΜΑΑΚ
Η θεραπεία συντήρησης μετά τη χορήγηση ΑΜΑΑΚ, 

αυξάνει το χρονικό διάστημα της ύφεσης της νόσου, 
αλλά μέχρι σήμερα τα δεδομένα σχετικά με τη συνολική 
επιβίωση ήταν αμφισβητούμενα καθώς διαφορετικές 
μελέτες δεν έδειξαν σταθερά αποτελέσματα11,17,18. Στο 
ASCO 2016 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μιας 
μεγάλης μετα-ανάλυσης που βασίστηκε στα δεδομένα 
των ασθενών 3 μελετών στις οποίες οι άρρωστοι είχαν 
τυχαιοποιηθεί να λάβουν Placebo ή συντήρηση με λε-
ναλιδομίδη19. Η ανάλυση περιέλαβε 1209 αρρώστους 
μετά από μακρά παρακολούθηση, και οι άρρωστοι 
που έλαβαν θεραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη 
είχαν σημαντικά καλύτερη επιβίωση (61.8% έναντι 
50.4% στα 7 έτη) με ελάττωση του κινδύνου θανάτου 
κατά 26% (σχετικός κίνδυνος 0.74, 95% CI 0.62-0.89, 
p=0.001). Η διαφορά αυτή στις καμπύλες επιβίωσης 
γίνεται εμφανής μετά τα 5 έτη, δείχνοντας για ακόμα 
μια φορά ότι ασφαλή συμπεράσματα που να αφορούν 
αρρώστους με ΠΜ χρειάζονται μακρά παρακολούθη-
ση. Από την περαιτέρω ανάλυση, όμως, προκύπτει 
ότι μάλλον δεν ωφελούνται όλοι οι άρρωστοι από τη 

θεραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη το ίδιο. Έτσι, 
μια προσεκτική ανάλυση της μελέτης δείχνει ότι το 
μέγιστο όφελος από τη θεραπεία συντήρησης με λενα-
λιδομίδη έχουν άρρωστοι με αρχική νόσο σταδίου 1 ή 
2 κατά ISS, και χωρίς την παρουσία κυτταρογενετικών 
ανωμαλιών υψηλού κινδύνου. Αντίθετα, άρρωστοι με 
παρουσία t(4;14), t(14;16) ή del17p δεν φαίνεται να 
έχουν σημαντικό όφελος από τη συντήρηση με λενα-
λιδομίδη. Τα αποτελέσματα της μελέτης HOVON65 
όμως δείχνουν ότι άρρωστοι υψηλού κινδύνου μπο-
ρεί να έχουν όφελος από τη θεραπεία συντήρησης 
με βάση τη βορτεζομίμπη (για 2 έτη με βάση τον 
σχεδιασμό της μελέτης HOVON65)14. Ένα ανοιχτό 
ζήτημα παραμένει η αύξηση του κινδύνου δεύτερων 
κακοηθειών σε αρρώστους που λαμβάνουν μακρο-
χρόνια λεναλιδομίδη. Στη μετα-ανάλυση φαίνεται πως 
ο σχετικός κίνδυνος είναι 1.7 για δεύτερους συμπαγείς 
όγκους και περίπου διπλάσιος για αιματολογικές 
κακοήθειες, όμως δεν ξεπερνά το όφελος από τη 
βελτίωση της συνολικής επιβίωσης με τη θεραπεία 
συντήρησης με λεναλιδομίδη19. Συμπερασματικά, η 
θεραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη βελτιώνει τη 
συνολική επιβίωση μετά ΑΜΑΑΚ, κυρίως σε αρρώ-
στους με ΠΜ σταθερού κινδύνου και το όφελος αυτό 
ξεπερνά τον πιθανό κίνδυνο δεύτερης κακοήθειας. 
Όμως, δεν έχει καθοριστεί η βέλτιστη διάρκεια της 
θεραπείας συντήρησης, αν και τουλάχιστον 2 έτη 
συντήρησης χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις μελέτες. 
Για αρρώστους με κυτταρογενετικές ανωμαλίες υψη-
λού κινδύνου η χορήγηση διαδοχικών ΑΜΑΑΚ και η 
συντήρηση με αναστολέα πρωτεασώματος, ειδικά σε 
παρουσία del17p ή η συντήρηση με συνδυασμούς 
(π.χ. αναστολέα πρωτεασώματος και λεναλιδομίδη, ή 
συνδυασμοί με τα νεώτερα μονοκλωνικά αντισώματα) 
μπορεί να αποτελούν μια ελπιδοφόρο στρατηγική, 
που ήδη βρίσκεται υπό μελέτη. 

Θεραπεία αρρώστων που δεν είναι υποψήφιοι 
για ΑΜΑΑΚ

Η θεραπεία των αρρώστων που δεν είναι υποψή-
φιοι για ΑΜΑΑΚ βασίζεται στη χορήγηση νεώτερων 
παραγόντων με ή χωρίς την προσθήκη αλκυλιούντων 
παραγόντων (συνήθως μελφαλάνης). Τόσος ο συν-
δυασμός MPT (μελφαλάνη, πρεδνιζόνη και θαλιδο-
μίδη) όσο και ο συνδυασμός VMP (βορτεζομίμπη, 
μελφαλάνη, πρεδνιζόνη) έχουν αντικαταστήσει τον 
συνδυασμό MP (μελφαλάνη, πρεδνιζόνη). Η μελέτη 
FIRST έδειξε ότι ο συνδυασμός Rd (λεναλιδομίδη 
και χαμηλή δόση εβδομαδιαίας δεξαμεθαζόνης) χο-
ρηγούμενος συνεχώς, μέχρι επιδείνωση της νόσου, 
βελτιώνει την έκβαση των αρρώστων με ΠΜ έναντι 
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του MPT20. Ο συνδυασμός VMP παραμένει ίσως ο 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενος προς το παρόν καθώς 
εμφανίζει ταχεία δράση, αλλά η βορτεζομίμπη απαι-
τεί παρεντερική χορήγηση και είναι νευροτοξική. Η 
χορήγηση βορτεζομίμπης μια αντί για δυο φορές την 
εβδομάδα ελαττώνει σημαντικά τη νευροτοξικότητα 
ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζεται η αποτελεσματι-
κότητα της θεραπείας21. Επιπλέον, η βορτεζομίμπη 
πιθανόν να έχει μεγαλύτερη δραστικότητα έναντι των 
άλλων νεώτερων σχημάτων με βάση μόνο IMiDs σε 
αρρώστους με κυτταρογενετικές ανωμαλίες υψηλού 
κινδύνου, ενώ πλεονεκτεί και στην αντιμετώπιση αρ-
ρώστων που εμφανίζονται με νεφρική ανεπάρκεια22. 
Όμως η πρόγνωση των ηλικιωμένων αρρώστων με 
ΠΜ, ιδιαίτερα αυτών ηλικίας >75 έτη, επηρεάζεται και 
από άλλους παράγοντες όπως οι διάφορες συνοση-
ρότητες που πολύ συχνά συνυπάρχουν με το ΠΜ και 
τελικά μπορεί να επηρεάσουν την τελική έκβαση23,24. 
Σε ηλικιωμένους αρρώστους η προγνωστική αξία των 
διαφόρων γηριατρικών μετρήσεων είναι καθοριστική 
και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν στον σχεδιασμό 
της θεραπείας. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι άρρωστοι 
είναι συχνά ευάλωτοι στις τοξικότητες της θεραπείας, 
με πιθανόν ολέθριες συνέπειες. Τρεις προοπτικές 
τυχαιοποιημένες μελέτες σε ηλικιωμένους ασθενείς 
έχουν δείξει ότι η προσθήκη ενός τρίτου παράγοντα 
είτε στον συνδυασμό βορτεζομίμπης/δεξεμαθαζόνης25 
είτε στον συνδυασμό λεναλιδομίδης/δεξεμαθαζόνης26 
δεν βελτιώνει την έκβαση αλλά αυξάνει σημαντικά την 
τοξικότητα της θεραπείας. Γενικότερα, σε ηλικιωμένους 
αρρώστους με ΠΜ, η σύσταση είναι οι δοσολογίες 
τόσο της δεξαμεθαζόνης αλλά και της θαλιδομίδης να 
ελαττώνονται, η χορήγηση της βορτεζομίμπης να γίνεται 
εβδομαδιαία και υποδορίως, ενώ παρά τα φυσιολογικά 
επίπεδα κρεατινίνης θα πρέπει να προσδιορίζεται η 
νεφρική κάθαρση και να προσαρμόζεται και η δόση 
της λεναλιδομίδης, καθώς ακόμα και φυσιολογική τιμή 
κρεατινίνης μπορεί να σημαίνει σημαντική νεφρική 
δυσλειτουργία σε ηλικιωμένους ασθενείς23. 

Νεφρική Ανεπάρκεια 
Η οξεία νεφρική ανεπάρκεια είναι από τις συ-

χνότερες επιπλοκές του ΠΜ αλλά μπορεί να προϋ-
πάρχει και να αποτελεί ένα ακόμα παράγοντα που 
επιβαρύνει την πρόγνωση27. Οι συνδυασμοί με βάση 
τη βορτεζομίμπη φαίνεται ότι πλεονεκτούν έναντι 
των άλλων νεώτερων παραγόντων (λεναλιδομίδη ή 
θαλιδομίδη) στην αντιμετώπιση των αρρώστων με 
ΠΜ που εμφανίζουν νεφρική ανεπάρκεια στην αρ-
χική διάγνωση22. Υπο-ανάλυση της μελέτης FIRST 
έδειξε ότι σε ηλικιωμένους αρρώστους με σοβαρή 

ΝΑ η χορήγηση του συνδυασμού Rd δεν πλεονεκτεί 
έναντι του MPT28. Η υψηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης 
δεν επηρεάζουν την πιθανότητα αποκατάστασης της 
νεφρικής λειτουργίας φαίνεται όμως ότι επιταχύνουν 
αυτήν την αποκατάσταση22. Η χορήγηση τριπλών 
συνδυασμών πλεονεκτεί έναντι των διπλών συν-
δυασμών, πάντα με βάση τη βορτεζομίμπη29. Είναι 
σημαντικό ότι με τη χορήγηση των συνδυασμών με 
βάση τη βορτεζομίμπη περίπου 50% των αρρώστων 
με ΟΝΑ που χρειάζονται αιμοκάθαρση θα αποκατα-
στήσουν τη νεφρική τους λειτουργία. Επίσης είναι 
σημαντικό ότι η χρησιμοποίηση ειδικών φίλτρων 
αιμοκάθαρσης (high cutoff dialysis) δεν βελτίωσε την 
πιθανότητα διακοπής της αιμοκάθαρσης όταν χρησι-
μοποιήθηκαν μαζί με συστηματική θεραπεία με βάση 
τη βορτεζομίμπη, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της 
τυχαιοποιημένης προοπτικής μελέτης EuLITE30. Για 
τα νεώτερα φάρμακα όπως η καρφιλζομίμπη και η 
πομαλιδομίδη δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για 
την αποτελεσματικότητα σε άρρωστους με σοβαρή 
ΝΑ, αν και οι δυο παράγοντες φαίνεται ότι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν χωρίς τροποποίηση της δοσολογίας 
σε αρρώστους με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, 
ακόμα και σε αιμοκάθαρση31-32. Τα δεδομένα σχετικά με 
την ιξαζομίμπη είναι περιορισμένα και η χορηγούμενη 
δόση χρειάζεται μείωση από 4 σε 3 mg την ημέρα 
σε αρρώστους με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία33. 
Τα μονοκλωνικά αντισώματα (δαρατουμουμάμπη και 
ελοτουζουμάμπη) δεν φαίνεται να χρειάζονται προ-
σαρμογή σε αρρώστους με νεφρική δυσλειτουργία 
αλλά τα δεδομένα είναι ελάχιστα.

Πλασμαβλαστική λευχαιμία
Η πρόγνωση της πρωτοπαθούς πλασμαβλαστικής 

λευχαιμίας παραμένει φτωχή παρά την εισαγωγή 
των νεώτερων φαρμάκων, με διάμεση επιβίωση 1-2 
έτη. Η γαλλική ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα 
προοπτικής μελέτης σε 40 αρρώστους <70 ετών, με 
χορήγηση 4 κύκλων θεραπείας όπου εναλλάσσονται 
η χορήγηση του σχήματος VCD με το σχήμα PAD 
(βορτεζομίμπη, δοξορουβικίνη και δεξαμεθαζόνη) 
ακολουθούμενη από ΑΜΑΑΚ σε αρρώστους που πέ-
τυχαν ύφεση με <1% πλασμαβλάστες στο περιφερικό 
αίμα. Οι άρρωστοι που πέτυχαν τουλάχιστον πολύ 
καλή μερική ύφεση και είχαν συμβατό συγγενή δότη 
έλαβαν αλλογενή μεταμόσχευση με προπαρασκευα-
στικό σχήμα ελαττωμένης έντασης (Reduced intensity 
– RIC), ενώ άρρωστοι χωρίς συγγενή συμβατό δότη 
ή που δεν είχαν πετύχει πολύ καλή ύφεση έλαβαν 
δεύτερη ΑΜΑΑΚ και ακολούθως για ένα έτος θερα-
πεία συντήρησης με βορτεζομίμπη, λεναλιδομίδη και 
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δεξαμεθαζόνη. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι εξέλιξη της 
νόσου ήταν 15 μήνες περίπου και η διάμεση συνολική 
επιβίωση 36 μήνες, παρά την εντατική θεραπεία34. 
Έτσι φαίνεται ότι η χορήγηση εντατικών σχημάτων 
μπορεί να βελτιώσει την έκβαση ορισμένων επιλεγμέ-
νων αρρώστων με πλασμαβλαστική λευχαιμία, αλλά 
γενικά παραμένει ιδιαίτερα κακή. 

Θεραπεία των υποτροπών της νόσου
Τα τελευταία δύο έτη παρουσιάστηκαν τα δεδο-

μένα από πολλές μελέτες φάσης 3 συνδυασμών με 
σημαντική αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των 
αρρώστων με ΠΜ που η νόσος εμφανίζει υποτροπή 
μετά από 1-3 γραμμές θεραπείας, αλλά και με προη-
γούμενη έκθεση σε νέους παράγοντες (βορτεζομίμπη 
και λεναλιδομίδη) ή/και ΑΜΑΑΚ. Οι περισσότερες 
από αυτές τις μελέτες αφορούσαν συνδυασμούς ενός 
καθιερωμένου φαρμάκου, όπως η λεναλιδομίδη ή η 
βορτεζομίμπη με δεξαμεθαζόνη και την προσθήκη 
ενός νεώτερου παράγοντα, ενώ το σκέλος ελέγχου 
αφορούσε συνδυασμό δύο φαρμάκων (λεναλιδομίδη ή 
βορτεζομίμπη με δεξαμεθαζόνη) με την προϋπόθεση 
ότι οι αρρώστοι που δεν είχαν προηγουμένως αντοχή 
στο διπλό συνδυασμό. Όλες οι μελέτες έδειξαν ότι 
τρία φάρμακα έναντι δυο φαρμάκων βελτιώνουν την 
πιθανότητα ανταπόκρισης, και αυξάνουν σημαντικά το 
χρόνο μέχρι την υποτροπή της νόσου. Τα δεδομένα 
για την ολική επιβίωση δεν είναι ακόμα ώριμα. 

Συνδυασμοί αναστολέων πρωτεασώματος και IMiDs

Στη μελέτη ASPIRE ο συνδυασμός καρφιλζομί-
μπης (σε δόση 20/27 mg/m2) με Rd (KRd) αύξησε 
την πιθανότητα ανταπόκρισης (τουλάχιστον μερική 
ύφεση 87.1% έναντι 66.7%, με πλήρη ύφεση σε 31.8% 
έναντι 9.3%) και ελάττωσε το κίνδυνο υποτροπής κατά 
31% (με διάμεσο χρόνο μέχρι επιδείνωση της νόσου 
26.3 έναντι 17.6 μήνες, p=0.0001) έναντι του Rd35. 
Στη μελέτη TOURMALIN ο συνδυασμός ιξαζομίμπης 
με Rd (IRd) ελάττωσε τον κίνδυνο υποτροπής κατά 
26% (με διάμεσο χρόνο μέχρι επιδείνωση της νόσου 
20.6 έναντι 14.7 μήνες, p=0.01) έναντι του Rd, ενώ 
σε προσχεδιασμένη ανάλυση σε αρρώστους με πα-
ρουσία κυτταρογενετικών υψηλού κινδύνου ελάττωσε 
το κίνδυνο υποτροπής κατά 46% (σχετικός κίνδυνος 
0.54, με διάμεσο χρόνο μέχρι επιδείνωση της νόσου 
21.4 έναντι 9.7μήνες)36. 

Συνδυασμοί ανοσοθεραπείας και IMiDs

Η μελέτη ELOQUENT-2 έδειξε ότι ο συνδυασμός 
του μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του αντιγόνου 

SLAMF-7 [ελοτουζουμάμπη (elotuzumab)] με Rd 
ελάττωσε τον κίνδυνο υποτροπής έναντι του Rd κατά 
30% (σχετικός κίνδυνος 0.7, διάμεσος χρόνος μέχρι 
εξέλιξη της νόσου 19.4 έναντι 14.9 μήνες, p<0.001) 
με αύξηση των συνολικών ανταποκρίσεων σε 79% 
έναντι 66%37. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη ήταν 
η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του συνδυασμού 
του μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του αντιγόνου 
επιφανείας CD38 δαρατουμουμάμπη (Daratumumab) 
με Rd, η οποία έδειξε εντυπωσιακή ελάττωση του 
κινδύνου υποτροπής της νόσου κατά 63% (σχετικός 
κίνδυνος 0.37, με προβλεπόμενο διάστημα μέχρι 
εξέλιξη της νόσου που πιθανόν φτάνει τα 4 έτη (78% 
στους 18 μήνες) έναντι 18.4 μηνών για τον συνδυασμό 
Rd, p<0.001)38.

Συνδυασμοί αναστολέων πρωτεασώματος  
με μονοκλωνικά αντισώματα

Στη μελέτη CASTOR ο συνδυασμός του Vd (βορ-
τεζομίμπη & δεξαμεθαζόνη) με τη δαρατουμουμάμπη 
ελάττωσε τον κίνδυνο υποτροπής έναντι του Vd κατά 
61% (σχετικός κίνδυνος 0.39, ελεύθερη επιδείνωσης 
νόσου επιβίωση στους 12 μήνες 60.7% έναντι 26.9%, 
p<0.001)39. Σε προοπτική μελέτη φάσης 2, ο συν-
δυασμός του Vd με ελοτουζουμάμπη επίσης έδειξε 
βελτίωση του χρόνου μέχρι επιδείνωση της νόσου 
και των ανταποκρίσεων40. 

Συνδυασμοί με αναστολείς της αποακετυλάσης  
των ιστονών

Οι συνδυασμοί αναστολέων πρωτεασώματος με 
αναστολείς της αποακετυλασης των ιστονών έχουν 
δείξει κλινική δραστικότητα σε δυο μελέτης φάσης 3, 
οι οποίες έδειξαν ότι ο συνδυασμός Vd και βορινο-
στάτη (μελέτη VANTAGE-088)41 και ο συνδυασμός 
Vd και πανομπινοστάτη (μελέτη PANORAMA-1) είναι 
αποτελεσματικότεροι του Vd42. Οι συνδυασμοί με τη 
βορινοστατη δεν έχουν προχωρήσει στην κλινική πρα-
κτική λόγω τοξικότητας και οριακού κλινικού οφέλους, 
όμως ο συνδυασμός Vd και πανομπινοστάτης έδειξε 
ότι μπορεί να πετύχει σημαντικό κλινικό όφελος σε 
αρρώστους που έχουν ήδη εκτεθεί τόσο σε βορτεζο-
μίμπη όσο και σε λεναλιδομίδη και έχει λάβει έγκριση 
τόσο από τον FDA όσο και από τον EMA43. 

Σύγκριση αναστολέων πρωτεασώματος

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμοι και εγκεκριμένοι (σε 
διαφορετικές ενδείξεις) τρεις διαφορετικοί αναστολείς 
πρωτεασώματος: η βορτεζομίμπη, η καρφιλζομίμπη 
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και η ιξαζομίμπη. Στη μελέτη ENDEAVOR συγκρίθηκε 
η αποτελεσματικότητα των δυο παρεντερικά χορηγού-
μενων αναστολέων (βορτεζομίμπη και καρφιλζομίμπη, 
αλλά η τελευταία σε δόση 56 mg/m2) σε συνδυασμό 
με δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με νόσο σε υποτροπή 
αλλά ευαίσθητη σε αναστολείς πρωτεασώματος (βορ-
τεζομίμπη) και μετά από 1-3 προηγούμενες γραμμές 
θεραπείας44. Ο συνδυασμός της καρφιλζομίμπης με 
δεξαμεθαζόνη έδειξε ελάττωση του κινδύνου υποτρο-
πής κατά 47% (σχετικός κίνδυνος 0.53) με διάμεσο 
διάστημα μέχρι εξέλιξη της νόσου 18.7 μήνες, έναντι 
9.4 μήνες για τον συνδυασμό Vd (p<0.0001). Η δια-
φορά αυτή παρέμεινε σημαντική και στις υποομάδες 
των αρρώστων που είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε 
βορτεζομίμπη. 

Επιλογή θεραπείας σε αρρώστους  
με 1-3 προηγούμενες γραμμές θεραπείας 

Με βάση τα κριτήρια επιλογής των ασθενών που 
έλαβαν μέρος στις μελέτες μπορούμε να διακρίνουμε 
μερικές βασικές κατηγορίες αρρώστων που πιθανόν 
να έχουν μεγαλύτερο όφελος από ορισμένους συνδυα-
σμούς, με βάση πάντα τα δημοσιευμένα αποτελέσματα 
των μελετών φάσης 3 (Πίνακας 1).

Άρρωστοι με προηγούμενη αντοχή στη βορτεζομίμπη

με βάση τα αποτελέσματα των μελετών ASPIRE35, 
POLLUX38 και ELOQUENT-137, άρρωστοι με προη-
γούμενη αντοχή στη βορτεζομίμπη θα μπορούσαν 
να έχουν σημαντικό όφελος από τη χορήγηση των 
συνδυασμών της λεναλιδομίδης με δεξαμεθαζόνη και 
ενός τρίτου παράγοντα όπως καρφιλζομίμπης (KRd)35, 
ελοτουζουμάμπης (Elo-Rd)37 ή δαρατουμουμάμπης 
(D-Rd)38.

Άρρωστοι με προηγούμενη αντοχή στη λεναλιδομίδη

Με βάση τα αποτελέσματα των μελετών CASTOR39 

& PANORAMA42,43 αυτοί οι άρρωστοι θα μπορούσαν 
να έχουν σημαντικό όφελος από τη χορήγηση συνδυ-
ασμών με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη και ενός 
τρίτου παράγοντα όπως η δαρατουμουμάμπη39 ή η 
πανοβινοστάτη42,43. Επίσης με βάση τα αποτελέσματα 
της μελέτης ENDEAVΟR44 θα μπορούσαν να έχουν 
σημαντικό όφελος με τη χορήγηση του συνδυασμού 
καρφιλζομίμπης και δεξαμεθαζόνης (Kd) αντί του 
συνδυασμού βορτεζομίμπης και δεξαμεθαζόνης. 
Όμως ο συνδυασμός καρφιλζομίμπης και δεξεμαθα-
ζόνης δεν έχει συγκριθεί με τριπλούς συνδυασμούς 
με βάση τη βορτεζομίμπη. Τα αποτελέσματα του 
συνδυασμού βορτεζομίμπης και δεξαμεθαζόνης με 
ελοτουζουμάμπη προέρχονται από μελέτη φάσης 2 
και δεν είναι ακόμα ώριμα για να υποστηρίξουν τη 
χρήση του συνδυασμού40.

Άρρωστοι με προηγούμενη αντοχή στη λεναλιδομίδη  
και στη βορτεζομίμπη

Ο συνδυασμός της πομαλιδομίδης και της δεξαμε-
θαζόνης έχει δείξει ότι μπορεί να επιτύχει τουλάχιστον 
μερική ύφεση της νόσου σε 31% έως 32.6% των 
αρρώστων με βάση τα αποτελέσματα των μελετών 
ΜΜ00345 και STRATUS46, με διάμεσο διάστημα μέχρι 
εξέλιξη της νόσου περίπου 4 έως 4.6 μήνες και ολική 
επιβίωση 11.9 έως 12.7 μήνες, σε αρρώστους με 
νόσο ανθεκτική στην τελευταία γραμμή θεραπείας, 
στη λεναλιδομίδη όσο και στη βορτεζομίμπη. Με 
βάση τα αποτελέσματα αυτά η πομαλιδομίδη έλαβε 
έγκριση από τον FDA και τον EMA για τη θεραπεία 
αρρώστων που έχουν λάβει τουλάχιστον 2 γραμμές 
θεραπείας, που περιελάμβαναν λεναλιδομίδη και 
βορτεζομίμπη και εμφανίζουν επιδείνωση της νόσου. 
Αντίστοιχα στη μελέτη φάσης 2 σε αρρώστους με ΠΜ 
ανθεκτικό στην τελευταία γραμμή θεραπείας (διάμεσος 
αριθμός 5 προηγούμενων θεραπειών), ανθεκτικών 
κατά κύριο λόγο τόσο στη βορτεζομίμπη όσο και στη 
λεναλιδομίδη και τη θαλιδομίδη (μελέτη 003-A1), η 
χορήγηση μονοθεραπείας με καρφιλζομίμπη (σε δόση 

Πίνακας 1. Θεραπευτικά σχήματα με 3 παράγοντες για αρρώστους με 1-3 γραμμές θεραπείας με βάση την προηγούμενη αντοχή 
σε Bortezomib ή Lenalidomide. 

KRd35 Kd44 Elo-Rd37 IRd36 DRd38 DVd39 Pano-VD42 

Bortezomib Έκθεση + + + + + + +

Αντοχή + - + - + - -

Lenalidomide Έκθεση + + + + + + +

Αντοχή - + - - - + +
Έκθεση: προηγούμενη ανταπόκριση και υποτροπή >2-6 μήνες μετά το πέρας της θεραπείας
Αντοχή: επιδείνωση της νόσου υπό θεραπεία ή απουσία ανταπόκρισης ή υποτροπή σε <60 μέρες από το πέρας της θεραπείας 
Ο πίνακας έγινε με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού των αντίστοιχων μελετών. Δεν έχουν εγκριθεί όλες οι παραπάνω θεραπείες από τον ΕΜΑ 
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20/27 mg/m2) ήταν αποτελεσματική, επιτυγχάνοντας 
μερική ύφεση σε 24% των αρρώστων, διάμεσο δι-
άστημα μέχρι επιδείνωση της νόσου 3.7 μήνες και 
συνολική επιβίωση 15.6 μήνες47. Στη μελέτη FOCUS 
όπου άρρωστοι με υποτροπιάζον και ανθεκτικό ΠΜ, 
που είχαν λάβει κατά μέσο όρο 5 θεραπείες και είχαν 
προηγούμενη έκθεση ή και αντοχή σε λεναλιδομίδη 
και βορτεζομίμπη, έλαβαν μονοθεραπεία με καρ-
φιλζομίμπη (σε δόση 20/27 mg/m2), 19% πέτυχαν 
τουλάχιστον μερική ύφεση, το διάμεσο διάστημα 
μέχρι επιδείνωση της νόσου ήταν 3.7 μήνες ενώ η 
συνολική επιβίωση 10.2 μήνες48.

Στη μελέτη SIRIUS49 χορηγήθηκε μονοθεραπεία 
με δαρατουμουμάμπη σε αρρώστους που είχαν λάβει 
τουλάχιστον τρεις προηγούμενες γραμμές θεραπείας, 
που περιελάμβαναν έναν αναστολέα πρωτεασώματος 
και ένα IMiD ή είχαν νόσο με αντοχή και στα δυο στην 
πιο πρόσφατη γραμμή θεραπείας. Συνολικά 29% 
των αρρώστων εμφάνισε ανταπόκριση της νόσου 
περιλαμβανομένων και πλήρων και πολύ καλών 

μερικών υφέσεων (~13%). Η διάμεση διάρκεια της 
ανταπόκρισης ήταν 7.4 μήνες, η επιβίωση χωρίς εξέ-
λιξη της νόσου ήταν 3.7 μήνες και η διάμεση συνολική 
επιβίωση ήταν 17.5 μήνες. Με βάση τα ανωτέρω 
αποτελέσματα η δαρατουμουμάμπη έλαβε έγκριση 
από τον FDA για τη θεραπεία αρρώστων με ΠΜ που 
έχουν λάβει τουλάχιστον τρεις προηγούμενες γραμμές 
της θεραπείας με αναστολέα πρωτεασώματος και 
IMiD ή οι οποίοι είναι ανθεκτικοί σε ένα αναστολέα 
πρωτεασώματος και ένα IMiD. 

Στη μελέτη PANORAMA-250, η πανομπινοστάτη 
χορηγήθηκε σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και 
δεξαμεθαζόνη σε αρρώστους με ανθεκτικό και υπο-
τροπιάζον ΠΜ, που είχαν λάβει τουλάχιστον 2 γραμ-
μές θεραπείας (διάμεσος 4 γραμμές) και είχαν νόσο 
ανθεκτική στη βορτεζομίμπη. Στη μελέτη αυτή φάσης 
2 εντάχθηκαν 55 άρρωστοι και 34.5% πέτυχαν με-
ρική ύφεση με διάμεσο χρόνο μέχρι την επιδείνωση 
τη νόσου 5.4 μήνες. Με βάση τα αποτελέσματα της 
μελέτης PANORAMA-2 και της PANORAMA-142 ο 

Εικόνα 1. Αδρός θεραπευτικός αλγόριθμος για την αρχική θεραπεία αρρώστων με ΠΜ.
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συνδυασμός έλαβε έγκριση από τον FDA και EMA 
για τη θεραπεία αρρώστων με ΠΜ σε υποτροπή που 
έχουν λάβει τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας που 
περιέλαβαν τουλάχιστον βορτεζομίμπη και ένα IMiD. 

Συμπεράσματα
Η εικόνα 1 συνοψίζει μια στρατηγική αντιμετώπισης 

με βάση τις εγκεκριμένες θεραπείες από τον EMA για 
αρρώστους με ΠΜ τόσο την αρχική διάγνωση όσο και 
στην υποτροπή, με βάση τα αποτελέσματα των πιο 
πρόσφατων μελετών. Η βέλτιστη ακολουθία θεραπειών 
δεν είναι εύκολο να καθοριστεί και απαιτεί μεγάλες, 
μακροχρόνιες και καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες. 
Τέλος, ένα καθοριστικός παράγοντας που άφορα 
τόσο το παρόν όσο και το μέλλον της αντιμετώπισης 
του ΠΜ έχει να κάνει με το κόστος των θεραπειών. 
Στα επόμενα 1-2 έτη αναμένονται τα αποτελέσματα 
μελετών που θα ωθήσουν τους νεώτερους παράγο-
ντες να ενταθούν στη θεραπεία του ΠΜ νωρίτερα, 
πιθανόν στην αρχική αντιμετώπιση της νόσου. Αυτή 
η εξέλιξη αφορά κυρίως τους νεώτερους αναστολείς 
πρωτεασώματος (καρφιλζομίμπη, ιξαζομίμπη) και 
την ανοσοθεραπεία με δαρατουμουμάμπη και ίσως 
ελοτουζουμάμπη. Είναι πιθανόν με συνδυασμούς 
αναστολέων πρωτεασώματος, IMiD και κορτικοειδών 
σε χαμηλή δόση, μαζί με ανοσοθεραπεία να επιτυγ-
χάνονται πρωτοφανή ποσοστά πλήρων υφέσεων και 
αρνητικής ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου. Επίσης 
το είδος, η διάρκεια και τα σχήματα των θεραπειών 
συντήρησης μετά από ΑΜΑΑΚ είναι πολύ πιθανόν 
να τροποποιηθούν με προσθήκη αναστολέων πρω-
τεασώματος από του στόματος (όπως η ιξαζομίμπη) 
καθώς και τη χορήγηση ανοσοθεραπείας.
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27ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΠΡΟΣφΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΜφΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗψΗ
Τα περιφερικά Τ- λεμφώματα (ΠΤΛ) προέρχονται 

από ώριμα Τ-λεμφοκύτταρα και συγκροτούν μια 
εξαιρετικά ετερογενή κατηγορία νοσημάτων. Με βάση 
την κλινική εικόνα και την εντόπιση κατατάσσονται 
σε 3 βασικές υποκατηγορίες: τα εξωλεμφαδενικά, τα 
λευχαιμικά και τα λεμφαδενικά. Αντικείμενο της παρού-
σας ανασκόπησης είναι τα λεμφαδενικά περιφερικά 
Τ-λεμφώματα (Λ-ΠΤΛ), που περιλαμβάνουν το ALK+ 
συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα (ALK+sALCL), 
το ALK- συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα (ALK-
sALCL), το αγγειοανοσoβλαστικό Τ λέμφωμα (AITL) 
και το περιφερικό Τ λέμφωμα μη ειδικού τύπου (PT-
CL-NOS). Τα Λ-ΠΤΛ χαρακτηρίζονται από δυσμενή 
πρόγνωση με 5-ετή επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου 
(PFS) και συνολική επιβίωση (OS) 25-38% και 30-
45% αντίστοιχα. Από την πλειονότητα της ιατρικής 
κοινότητας ως αρχική θεραπεία έχει υιοθετηθεί η στρα-
τηγική που εφαρμόζεται στα επιθετικά Β-λεμφώματα 
δηλαδή χημειοθεραπεία περιέχουσα ανθρακυκλίνη, 
όπως το σχήμα CHOP. Η προσθήκη ετοποσίδης στον 
κλασικό συνδυασμό CHOP φαίνεται να ευνοεί τους 
ασθενείς κάτω των 60 ετών και ιδιαίτερα εκείνους 
με ALK+sALCL. Η αυτόλογη μεταμόσχευση (ASCT) 
χρησιμοποιείται είτε ως θεραπεία εδραίωσης μετά την 
επίτευξη 1ης πλήρους ύφεσης ή στην υποτροπή μετά 
την εφαρμογή θεραπείας διάσωσης ενώ η αλλογενής 
μεταμόσχευση (allo-SCT) αποτελεί επιλογή συνήθως 
μετά την αποτυχία της ASCT. Νεώτεροι παράγοντες 
διερευνώνται κατά κανόνα σε υποτροπιάσαντες ή 
ανθεκτικούς ασθενείς, από τους οποίους οι πιο δρα-
στικοί μετακινούνται στην πρώτη γραμμή, κυρίως σε 
συνδυασμούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ανάλογα 

νουκλεοσιδίων, με κύριο εκπρόσωπο τη γεμσιταβίνη, 
αντιμεταβολίτες όπως η plaratrexate, αναστολείς της 
αποακετυλάσης των ιστονών όπως η ρομιδεψίνη 
και το belinostat. Ανάμεσα στα νεότερα φάρμακα 
ξεχωρίζει το Brentuximab Vedotin (BV) που αποτελεί 
σύζευγμα αντι-CD30 και αντινεοπλασματικού παρά-
γοντα που όπως φαίνεται έχει επιφέρει επανάσταση 
στην πρόγνωση των sALCL, ειδικά των ALK-. Η 
πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας των ΠΤΛ, 
έχει εντοπίσει βιολογικές υποκατηγορίες που χαρα-
κτηρίζονται από την ενεργοποίηση ενδοκυττάριων 
μονοπατιών προσφέροντας έτσι νέους πιθανούς 
θεραπευτικούς στόχους. Ωστόσο παρά την πληθώρα 
νέων θεραπευτικών παραγόντων, η φυσική ιστορία 
και η πρόγνωση των ΠΤΛ δεν έχουν βελτιωθεί σημα-
ντικά. Μόνο η κατανόηση της βιολογικής ετερογένειας 
των νοσημάτων αυτών μπορεί να καταστήσει δυνατή 
την επιτυχέστερη αντιμετώπιση τους. Ενδεχομένως 
πολλαπλές οδοί συμμετέχουν στην παθογένεια των 
οντοτήτων αυτών, έτσι ώστε η κλινική έρευνα να 
πρέπει να κατευθυνθεί σε συνδυασμό βιολογικών 
παραγόντων και χημειοθεραπευτικών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα περιφερικά Τ- λεμφώματα (ΠΤΛ) αφορούν λεμ-

φώματα προερχόμενα από ώριμα Τ-λεμφοκύτταρα 
και συγκροτούν μια εξαιρετικά ετερογενή κατηγορία 
νοσημάτων. Η ταξινόμηση τους σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας1 βασίζεται σε ένα κλι-
νικοπαθολογικό σύστημα που στηρίζεται στην κλινική 
εικόνα και την εντόπιση. Αναγνωρίζονται συνολικά 
23 επιμέρους οντότητες, οι οποίες κατατάσσονται 
σε 3 βασικές υποκατηγορίες Τ-λεμφωμάτων: τα εξω-
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λεμφαδενικά (με κύριο εκπρόσωπο τα δερματικά 
Τ-λεμφώματα), τα λευχαιμικά και τα λεμφαδενικά. 
Αντικείμενο της παρούσας ανασκόπησης είναι τα 
λεμφαδενικά περιφερικά Τ-λεμφώματα (Λ-ΠΤΛ), που 
απαντώνται συχνότερα και περιλαμβάνουν το ALK+ 
συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα 
κύτταρα (ALK+ sALCL), το ALK- συστηματικό αναπλα-
στικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (ALK- sΑLCL), 
το αγγειοανοσoβλαστικό Τ λέμφωμα (AITL) και το 
περιφερικό Τ λέμφωμα μη ειδικού τύπου (PTCL-NOS). 

Κατά τη διάγνωση, τα Λ-ΠΤΛ χαρακτηρίζονται από 
δυσμενές προγνωστικό προφίλ, όπως προχωρημένο 
κλινικό στάδιο, εξωλεμφαδενική συμμετοχή, αυξημένη 
LDH, Β-συμπτωματολογία, διήθηση του μυελού των 
οστών, επηρεασμένη φυσική κατάσταση ικανότητος 
και αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο2 (πίνακας 1). 

Σε αντίθεση με άλλες ομάδες αιματολογικών κα-
κοηθειών, ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί στη 
θεραπεία των Λ-ΠΤΛ. 

Κυτταροτοξική χημειοθεραπεία
Λόγω της σπανιότητας των οντοτήτων αυτών, δεν 

υπάρχουν δεδομένα προερχόμενα από τυχαιοποιη-
μένες μελέτες που να καθορίζουν τη βέλτιστη αρχική 
θεραπεία. Έτσι, έχει υιοθετηθεί η θεραπευτική στρα-
τηγική που εφαρμόζεται στα επιθετικά Β-λεμφώματα. 

Ωστόσο, η έκβασή τους είναι σημαντικά δυσμενέστερη 
σε σύγκριση με τα επιθετικά Β-λεμφώματα με 5-ετή 
επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου (PFS) και συνολική 
επιβίωση (OS) 25-38% και 30-45% αντίστοιχα3-13. 
Εξαίρεση αποτελεί το ALK+ sALCL με 5-ετή PFS της 
τάξης του 60% και OS 70-85%2,14,15. 

Εντυπωσιακή είναι η παρατήρηση, μετά από με-
γάλη αναδρομική ανάλυση 1320 ασθενών με ΠΤΛ του 
International T-cell Lymphoma Project, ότι η προσθήκη 
ανθρακυκλίνης στη θεραπεία πρώτης γραμμής, τελικά 
ευνοεί μόνο τους ασθενείς με sALCL2. 

Από την υποανάλυση για τα ΠΤΛ των δύο γνωστών 
προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών της Γερμανι-
κής Ομάδας Λεμφωμάτων σε ασθενείς με επιθετικό 
λέμφωμα, προέκυψε η υπεροχή της προσθήκης της 
ετοποσίδης στο συνδυασμό CHOP (CHOEP) έναντι 
του κλασσικού CHOP για τους ασθενείς <60 ετών, 
με φυσιολογική LDH και ιδιαίτερα για εκείνους με 
ALK+sALCL15. Αντίθετα, δεν τεκμηριώθηκε υπεροχή 
του συνδυασμού CHOP κάθε 14 ημέρες (CHOP-14) 
έναντι του κλασσικού CHOP (CHOP-21) για ασθενείς 
ηλικίας >60 ετών15. Η υπεροχή της προσθήκης της 
ετοποσίδης επιβεβαιώθηκε και από 2 πιο πρόσφατες 
μελέτες μητρώου (registry studies), προερχόμενες 
από τη Σουηδία14 και την Τσεχία16. 

Η χρήση πιο εντατικοποιημένων χημειοθεραπευτι-
κών συνδυασμών, όπως το ACVBP17 της GELA που 

Πίνακας 1. Κλινικά χαρακτηριστικά και έκβαση των ιστολογικών τύπων των λεμφαδενικών περιφερικών Τ-λεμφωμάτων.2,14,15

sALCL ALK+ sALCL ALK- PTCL-NOS AITL 
Διάμεση ηλικία (έτη) 34-41 50-67 54-69 64-70 

Άρρεν φύλο (%) 54-63 61 -70 58-70 54-57 

Κλινικό στάδιο ΙΙΙ/ΙV (%) 49-65 49-59 53-72 82-89 

Β-συμπτώματα 54-75% 35-60% 40-61% 68-75% 

Διήθηση μυελού των οστών (%) 9-12 7-13 22 29 -36

IPI (%) (χαμηλός//ενδιάμεσος//
υψηλός) 

49-58/37-40/3-14 32-57/ 36-44/7-23 16-46/ 40-57/14-23 4-21/54-65/25-28

Κλινικά χαρακτηριστικά/
Εντοπίσεις νόσου

Υποδόριο
Οστά

Δέρμα
Ήπαρ
Γαστρεντερικό 
σύστημα 

Δέρμα ΑΑΑ
Υπεργαμμασφαιριναιμία
Δερματικό εξάνθημα
Ηπατοσπληνομεγαλία
Πλευριτική/ασκιτική 
συλλογή

5-ετής PFS/FFS/EFS (%)  60-75 31-38 20-35 18-28

5-ετής OS (%) 70-88 38-55 32-48 32-45
ALK: κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος, sALCL ALK+: ALK+ συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, sALCL ALK-: ALK- 
συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, PTCL-NOS: περιφερικό Τ λέμφωμα μη ειδικού τύπου, AITL: αγγειοανοσoβλαστικό 
Τ λέμφωμα, IPI (International Prognostic Index): Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης, ΑΑΑ: αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, PFS (Progression Free 
Survival): επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου, EFS (Event Free Survival): επιβίωση ελεύθερη συμβάματος, FFS (Failure Free Survival): επιβίωση 
ελεύθερη αποτυχίας της θεραπείας, OS (Overall Survival): συνολική επιβίωση.
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χρησιμοποιεί αυξημένες δόσεις ανθρακυκλίνης, καθώς 
και σχήματα με πολλαπλά χημειοθεραπευτικά, συμπε-
ριλαμβανομένων της μεθοτρεξάτης, της ετοποσίδης 
και της ιφωσφαμίδης, όπως τα mBACOD17, ΜΙΝΕ12, 
ESHAP18, δεν φαίνεται να υπερτερούν. Η μοναδική 
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη απευθυνόμενη ειδικά 
στα PTCL-NOS συγκρίνει το συνδυασμό CHOP με ένα 
εντατικοποιημένο σχήμα (CMED) που περιέχει μεθοτρε-
ξάτη, υψηλές δόσεις κυκλοφωσφαμίδης, ετοποσίδη και 
δεξαμεθαζόνη σε 227 ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθέν 
PTCL-NOS19. Ο συνδυασμός CMED απεδείχθη να 
υπερτερεί έναντι του κλασσικού CHOP σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό. Ωστόσο ο συνδυασμός αυτός δεν 
έχει υιοθετηθεί από τη διεθνή κοινότητα.

Συμπερασματικά το σχήμα CHO(E)P παραμένει η 
θεραπεία εκλογής στην 1η γραμμή ειδικά για ορισμένες 
υποομάδες ασθενών που έχουν ευνοϊκή πρόγνωση 
και συγκεκριμένα τους ασθενείς με ALK+ ALCL, τους 
ασθενείς <40 ετών με ALK- sALCL, ενδεχομένως όλους 
τους ασθενείς με Λ-ΠΤΛ με περιορισμένο κλινικό στάδιο 
και χαμηλό διεθνή προγνωστικό δείκτη καθώς και την 
υποομάδα των ασθενών με ALK- sALCL που φέρουν 
την ευνοϊκής πρόγνωσης αναδιάταξη του γονιδίου 
DUSP22. Για τους υπολοίπους, που αποτελούν και 
την πλειονότητα των ασθενών, η αρχική θεραπεία 
με CHO(E)P οδηγεί σε πιθανότητα μακροχρόνιας 
ύφεσης <30%. 

Μεγαθεραπεία και Αυτόλογη Μεταμόσχευση 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων 

Η αυτόλογη μεταμόσχευση (ASCT) χρησιμοποιείται 
είτε ως θεραπεία εδραίωσης μετά την επίτευξη 1ης 
πλήρους ύφεσης ή στην υποτροπή μετά την εφαρμογή 
θεραπείας διάσωσης. 

Στους ασθενείς με ALK+ ALCL, η ASCT δεν προ-
σφέρεται στην 1η ύφεση καθώς η υποκατηγορία αυτή 
χαρακτηρίζεται από ευνοϊκή πρόγνωση μετά από 
αρχική θεραπεία με CHO(E)P. Για τους υπολοίπους, 
τα δεδομένα για τη θέση της ASCT ως θεραπεία 
εδραίωσης στην 1η πλήρη ύφεση είναι αντικρουό-
μενα και προέρχονται είτε από αναδρομικές20-31 ή 
από προοπτικές φάσης ΙΙ32-37 μελέτες (πίνακες 2 και 
3, αντίστοιχα). Από αυτές προκύπτει ότι η επίτευξη 
πλήρους ύφεσης προ της ASCT είναι ο πλέον σημα-
ντικός προγνωστικός παράγων για επιτυχή έκβαση37. 
Επιπρόσθετα, εντυπωσιακά υψηλό είναι το ποσοστό 
των ασθενών που δεν καταφέρνουν να φθάσουν στη 
μεταμόσχευση (23%-59%) λόγω πρώιμης εξέλιξης 
της νόσου, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ίαση 
μόνο στο 30-40% του συνόλου των ασθενών32-37. 
Βέβαια, η έκβαση είναι ικανοποιητική για αυτούς που 

ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, καθώς >60% των 
ασθενών αυτών επιτυγχάνουν μακροχρόνιο έλεγχο 
της νόσου32-34,36. Από την υποανάλυση για τα ΠΤΛ της 
γερμανικής τυχαιοποιημένης μελέτης MegaCHOEP, 
δεν προέκυψε πλεονέκτημα για το σκέλος του εντα-
τικοποιημένου CHOEP συνοδευόμενο από ASCT 
έναντι του συμβατικού CHOEP-14 για τους υψηλού 
κινδύνου ασθενείς στην 1η ύφεση13.. Σε παρεμφερές 
αποτέλεσμα κατέληξε και η Γαλλική Ομάδα GELA38. 
Αντίθετα, μελέτη προερχόμενη από τη Σουηδία κα-
ταδεικνύει βελτίωση της PFS με την εφαρμογή της 
ASCT στην 1η ύφεση14. Προοπτική τυχαιοποιημένη 
μελέτη που συνέκρινε την ASCT έναντι της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης (allo-SCT) έκλεισε πρόωρα λόγω 
αποτυχίας ένταξης ασθενών39. Παρ’ όλα αυτά, η ASCT 
ως θεραπεία εδραίωσης σε νέους υψηλού κινδύνου 
ασθενείς, που επιτυγχάνουν 1η πλήρη ύφεση (ΠΥ), 
είναι μια λογική επιλογή.

Όπως είναι φανερό η πλειονότητα των ασθενών 
υποτροπιάζει, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό εμφα-
νίζει πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο. Η έκβαση των 
ασθενών αυτών είναι εξαιρετικά πτωχή, χωρίς ουσι-
αστική πιθανότητα ίασης, τουλάχιστον με συμβατική 
χημειοθεραπεία. Η θεραπευτική στρατηγική εκλογής 
περιλαμβάνει θεραπεία διάσωσης με σχήματα περι-
έχοντα πλατίνα ή gemcitabine, ακολουθούμενη από 
ASCT στους ανταποκριθέντες. Η χημειοευαισθησία 
και μάλιστα η επίτευξη ΠΥ είναι ένας εξαιρετικά 
σημαντικός παράγων για την επιτυχή έκβαση, σε 
αντίθεση με τους χημειοανθεκτικούς ασθενείς που 
δεν διασώζονται με την τακτική αυτή23,25,29,30. Για τους 
ασθενείς κάτω των 65 ετών, με καλή κατάσταση ικα-
νότητος και ανταπόκριση στη θεραπεία 2ης γραμμής, 
η ASCT μπορεί να επιφέρει μακροχρόνιο έλεγχο της 
νόσου περίπου στο 25-45%20,24,27,29. Ειδικά για τους 
χημειοευαίσθητους ασθενείς με sALCL τα ποσοστά 
ανέρχονται στο 65-100%. Οι καμπύλες επιβίωσης 
επιπεδώνονται στα 3 έτη, με σπάνιες καθυστερημέ-
νες υποτροπές.

Η allo-SCT αποτελεί επιλογή για την υποτρο-
πιάζουσα νόσο, συνήθως μετά από αποτυχία της 
ASCT σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ασθενών 
που είναι νέοι, σε καλή κατάσταση ικανότητος και με 
χημειοευαίσθητη νόσο. Από τις υπάρχουσες αναδρο-
μικές μελέτες προκύπτει θνητότητα σχετιζόμενη με 
τη μεταμόσχευση 12-36% και μακροχρόνιος έλεγχος 
της νόσου 35-50% με επιπέδωση των καμπυλών 
επιβίωσης στα 2 έτη. Και εδώ, οι χημειοευαίσθητοι 
ασθενείς έχουν ευνοϊκότερη έκβαση, ενώ η allo-SCT 
μπορεί να διασώσει 8-30% των χημειοανθεκτικών 
ασθενών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς αυτοί 
είναι ιδιαίτερα επιλεγμένοι και η διαδικασία αυτή δεν 
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Πίνακας 2. Προοπτικές Μελέτες Αυτόλογης Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων στην 1η ύφεση σε λεμφαδενικά 
περιφερικά Τ λεμφώματα.

Corradini  
200632

Reimer 2009 /
Wilhelm 201633-34

D’Amore  
2012/201435 

Rodriguez  
2007 36

Mercadal  
2008 37

Αριθμός Ασθενών 62 (19 ALK+) 111, ALK- 166, ALK- 26, ALK- 41, ALK- 

Διάμεση Ηλικία (έτη) 43 46.5 57 44 47 

Χημειοθεραπεία Εφόδου APO, DHAP,
MACOP-B

CHOP, 
Dexa-BEAM

CHO(E)P MegaCHOP,
IFE 

MegaCHOP, 
ESHAP 

Μεγαθεραπεία HDMTX/Mel
HDAraC/Mito/Mel

TBI/Cy BEAM BEAM BEAM (C) 

% Ασθενών που  
υποβλήθηκαν σε ΜΘ

74% 68% 74% 77% 41% 

ΠΥ/ΜΥ προ ASCT (%) 56/16 48/18 49/30 61/16 49/10 

OS 34% - 12 έτη 44% -5 έτη 51/41% - 5/10 έτη 75% - 3έτη 39% - 4 έτη

PFS 30% - 12 έτη 39% - 5 έτη 44/38% - 5/10 έτη 53% 30% -4 έτη 

OS/PFS επί ΜΘ* -/60% 71% - 84%/56% -

Διάμεση Παρακολούθηση 
(μήνες)

76 45 60.5 24 47

ΜΘ: Μεγαθεραπεία, ΠΥ: Πλήρης Ύφεση, ΜΥ: Μερική Ύφεση, ASCT (Autologous Stem Cell Transplantation): Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέ-
γονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, OS: Συνολική Επιβίωση, PFS: Επιβίωση Ελεύθερη Επιδείνωσης, *: Συνολική επιβίωση/Επιβίωση ελεύθερη 
επιδείνωσης για τους ασθενείς που υπεβλήθηκαν σε μεγαθεραπεία, ALK: κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος, APO: συνδυασμός βινκριστίνης, 
δοξορουβικίνης και πρεδνιζόνης, CHOP: συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης, δοξορουβικίνης, βινκριστίνης και πρεδνιζολόνης, CHO(E)P: προσθήκη 
ετοποσίδης στο συνδυασμό CHOP, megaCHOP: συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης, δοξορουβικίνης, βινκριστίνης, ετοποσίδης και δεξαμεθα-
ζόνης, DHAP: Συνδυασμός δεξαμεθαζόνης, υψηλών δόσεων κυταραβίνης και σισπλατίνης, BEAM: συνδυασμός καρμουστίνης, ετοποσίδης, 
κυταραβίνης και μελφαλάνης, dexaBEAM: συνδυασμός δεξαμεθαζόνης με BEAM, BEAC: συνδυασμός καρμουστίνης, ετοποσίδης, κυταραβίνης 
και κυκλοφωσφαμίδης, HDMTX/Mel: συνδυασμός υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης και μελφαλάνης, HDAraC/Mito/Mel: συνδυασμός υψηλών 
δόσεων κυταραβίνης, μιτοξανδρόνης και μελφαλάνης, IFE: συνδυασμός ιφωσφαμίδης και ετοποσίδης, MACOP-B: συνδυασμός μεθοτρεξάτης, 
δοξορουβικίνης, κυκλοφωσφαμίδης, βινκριστίνης, πρεδνιζόνης και μπλεομυκίνης, TBI/Cy: συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης με ολοσωματική 
ακτινοθεραπεία (Total Body Irradiation).

μπορεί να εφαρμοσθεί στην κλινική πράξη για τη 
συντριπτική πλειοψηφία τους. 

Νεώτερα φάρμακα 
Οι παράγοντες αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί κατά 

κανόνα σε υποτροπιάσαντες ή ανθεκτικούς ασθενείς, 
οι πιο δραστικοί εξ΄ αυτών δε, μετακινούνται στην 
πρώτη γραμμή, κυρίως σε συνδυασμούς.

Ανάλογα νουκλεοσιδίων

Η γεμσιταβίνη (gemcitabine), είναι ένα ανάλογο της 
κυταραβίνης και αποτελεί τον κατεξοχήν αποτελεσματικό 
παράγοντα της κατηγορίας αυτής. Ως μονοθεραπεία, 
επιτυγχάνει ανταποκρίσεις της τάξεως του 60% και 
πλήρεις υφέσεις 30%45. Συνδυασμοί της γεμσιταβίνης 
με cis-platinum και κορτικοειδή, όπως οι GEMP46 και 
GDP47, είναι κατάλληλοι για διάσωση και κινητοποίηση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με ανταποκρί-
σεις της τάξεως του 50% στο σύνολο των ασθενών με 

ΠΤΛ. Ωστόσο, τα ποσοστά των ΠY είναι χαμηλά και η 
διάρκεια των ανταποκρίσεων βραχεία για την πλειονό-
τητα των ασθενών. Τρέχουσα τυχαιοποιημένη μελέτη 
από τη Βρετανία εξετάζει την αποτελεσματικότητα του 
συνδυασμού GEMP σε σύγκριση με το CHOP στην 
1η γραμμή θεραπείας (NCT01719835).

Η βενδαμουστίνη (bendamustine) είναι χημειο-
θεραπευτικό που συνδυάζει ιδιότητες αλκυλιούντος 
παράγοντος και αναλόγου νουκλεοσιδίου. Η μελέτη 
BENTLY περιελάμβανε τη χορήγηση bendamustine 
σε δόση 120mg/m2 για 2 ημέρες ανά 3 εβδομάδες 
σε 60 ασθενείς με Λ-ΠΤΛ (PTCL-NOS και AITL). Η 
συνολική ανταπόκριση ήταν 49% και το ποσοστό ΠΥ 
29% με εξαιρετικά βραχεία διάρκεια (3.5 μήνες)48. 
Έτσι η bendamustine έχει μάλλον περιορισμένη 
αποτελεσματικότητα στα Λ-ΠΤΛ.

Αντιμεταβολίτες

H plaratrexate ομοιάζει στη δομή και το μηχανι-
σμό δράσης με τη μεθοτρεξάτη, αναστέλλοντας την 
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διϋδροφολική ρεδουκτάση, αλλά επιτυγχάνει πολύ 
υψηλότερη συγκέντρωση ενδοκυτταρίως. Ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ενέκρινε τη 
χρήση του φαρμάκου για τους ασθενείς με ανθεκτικά 
ή σε υποτροπή ΠΤΛ το Σεπτέμβριο του 2011, βασι-
ζόμενος στα δεδομένα της μελέτης PROPEL49. Σε 
αυτή συμμετείχαν 111 ασθενείς (53% PTCL-NOS, 
15% ALCL, 12% AITL) εκ των οποίων το 63% ήταν 
ανθεκτικοί στην αμέσως προηγηθείσα χημειοθεραπεία. 
Η δόση του φαρμάκου ήταν 30mg/m2/εβδομάδα x 6 
εβδομάδες, με ανάπαυλα μίας εβδομάδας (κύκλος 
7 εβδομάδων), με προφυλακτική χορήγηση φυλικού 
οξέος και βιταμίνης B12. Η συνολική ανταπόκριση ήταν 
29% με 11% ΠΥ. Η διάμεση PFS ήταν βραχεία (3.5 
μήνες), όμως η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης 
ήταν 10.5 μήνες. Παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό στο-

ματίτιδας (71%), η οποία ήταν βαθμού 3-4 στο 22%, 
ενώ σοβαρού βαθμού θρομβοπενία παρατηρήθηκε 
σε ποσοστό 33%. Λόγω της περιορισμένης αποτελε-
σματικότητας, των ανεπιθύμητων ενεργειών και της 
αδυναμίας τεκμηρίωσης καθαρού κλινικού οφέλους, 
η Επιτροπή Φαρμακευτικών Προϊόντων για ανθρώ-
πινη χρήση των ΗΠΑ (CHMP) πρότεινε αναστολή 
της εμπορικής χρήσης του φαρμάκου. Ειδικά στην 
ιστολογική κατηγορία του AITL, συνιστάται η αποφυγή 
της χρήσης του. Επί του παρόντος υπάρχουν μόνο 
3 τρέχουσες κλινικές μελέτες σε συνδυασμό με άλλα 
φάρμακα, ενώ οι υπόλοιπες έκλεισαν. 

Αναστολείς της Αποακετυλάσης των Ιστονών

Ορισμένες από τις αποακετυλάσες των ιστονών 

Πίνακας 3. Αναδρομικές Μελέτες Αυτόλογης Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων σε λεμφαδενικά περιφερικά 
Τ λεμφώματα.

Συγγραφέας Αριθμός 
Ασθενών 

Ιστολογικοί  
Τύποι

Κατάσταση Νόσου 5-ετής OS 
(%) 

5-ετής PFS/
EFS (%) 

Vose 199020 17 Πολλαπλοί 100% ανθεκτικά/σε υποτροπή 
χημειοευαίσθητα: 21%,  
χημειοανθεκτικά: 10%

3-ετής: 35 3-ετής: 28 

Fanin 199921 64 ALCL 23%: 1η ΠΥ, 28%: 1η ΜΥ,  
χημειοανθεκτικά: 40% 

70 56 

Blystad 200122 40 PTCL-NOS: 50% 
ALCL: 35%
AITL: 5%

28% 1η ΠΥ
100% χημειοευαίσθητα

58 48 

Jantunen 200423 37 PTCL-NOS: 38%
ALCL: 30%

1η ΠΥ/ΜΥ: 49% 
87% χημειοευαίσθητα

54 44 

Song 200324 36 PTCL-NOS: 56%
ALCL: 40%
AITL: 5%

100% ανθεκτικά/σε υποτροπή
92% χημειοευαίσθητα

48 37 

Angelopoulou 
200325

35 PTCL-NOS: 69%
ALCL: 29%

14% 1η ΠΥ
75% χημειοευαίσθητα

33 26 

Schetelig 200326 29 AITL 48% 1η ΠΥ, 60% χημειοευαίσθητα 44 37 

Kewalramani 
200627

24 PTCL-NOS: 58%
ALCL ALK-: 17%
AITL: 17%

100% ανθεκτικά/σε υποτροπή 
100% χημειοευαίσθητα (63%: 2η ΠΥ) 

24 33 

Rodriguez 2007 
(GELTAMO)28

123 PTCL-NOS: 57%
ALCL: 25%
AITL: 8%

100% ανθεκτικά/σε υποτροπή
1η ΜΥ: 36%, χημειοευαίσθητα: 52%, 
χημειοανθεκτικά: 9% 

45 34 

Yang DH 200931 64 PTCL-NOS 1η ΠΥ: 25%, 1η ΜΥ: 19% 
χημειοευαίσθητα/σε υποτροπή: 47%, 
χημειοανθεκτικά: 9% 

3-ετής: 53 3-ετής: 44 

OS (Overall Survival): συνολική επιβίωση, PFS (Progression Free Survival): επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου, EFS (Event Free Survival): επιβίωση 
ελεύθερη συμβάματος, ALK: κινάση του αναπλαστικού λεμφώματος, ALCL: συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, PTCL-NOS: 
περιφερικό Τ λέμφωμα μη ειδικού τύπου, AITL: αγγειοανοσoβλαστικό Τ λέμφωμα, ΠΥ: πλήρης ύφεση, ΜΥ: μερική ύφεση.
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(HiDACs) υπερεκφράζονται στα ΠΤΛ και αποτελούν 
θεραπευτικούς στόχους. Οι αναστολείς των HiDACs 
προκαλούν ακετυλίωση των ιστονών, οδηγώντας σε 
επανέκφραση ογκοκατασταλτικών γονιδίων και κυτταρι-
κό θάνατο. Για τα Λ-ΠΤΛ δύο φάρμακα της κατηγορίας 
αυτής έχουν λάβει έγκριση από τον FDA: η ρομιδεψίνη 
(romidepsin – Istodax®) και το belinostat (Beleodaq®).

H Romidepsin έλαβε ένδειξη για τη θεραπεία 
των ασθενών με ΠΤΛ που έχουν λάβει ≥1 θεραπείας 
το 2011. Η ένδειξη αυτή βασίστηκε σε μελέτη φά-
σης ΙΙ επί 130 ασθενών, εκ των οποίων οι 69 είχαν 
PTCL-NOS, οι 27 AITL και οι 21 ALK-ALCL, στους 
οποίους χορηγήθηκε η ρομιδεψίνη σε δόση 14mg/
m2 σε 4-6ωρη έγχυση τις ημέρες 1, 8 και 15 κύκλου 
28 ημερών για 6 τουλάχιστον κύκλους50-51. Αν και τα 
ποσοστά ανταπόκρισης και ΠΥ ήταν χαμηλά (25% και 
15% αντίστοιχα), οι ανταποκριθέντες είχαν σημαντικό 
πλεονέκτημα, με διάμεση διάρκεια ύφεσης και PFS 
28 και 29 μήνες αντίστοιχα. Το ασφαλές προφίλ του 
φαρμάκου καθώς και η περιορισμένη αποτελεσματι-
κότητά του ως μονοθεραπεία έχει οδηγήσει σε σειρά 
μελετών συνδυασμού του με άλλους παράγοντες. 
Σε μελέτη φάσης Ι/ΙΙ η ρομιδεψίνη συνδυάστηκε με 

CHOP στην 1η γραμμή θεραπείας σε δόση 12mg/m2. 
Η συνολική ανταπόκριση ήταν 69% με 51% ΠΥ. Μετά 
από διάμεση παρακολούθηση 30 μηνών η PFS και 
η OS ήταν 41% και 71% αντίστοιχα. Εμφανίσθηκαν 
όμως καρδιακά ανεπιθύμητα συμβάματα. Στην πα-
ρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη φάσης ΙΙΙ 
που συγκρίνει το συνδυασμό Romidepsin-CHOP με το 
CHOP στην 1η γραμμή, καθώς και άλλες μελέτες που 
διερευνούν την αποτελεσματικότητα της ρομιδεψίνης 
σε συνδυασμό με το χημειοθεραπευτικό σχήμα ICE, 
τη γεμσιταβίνη, το pralatrexate και τη λεναλιδομίδη.

Ο δεύτερος παράγοντας της κατηγορίας αυτής, το 
belinostat, είναι ένας παν-αναστολέας των HIDACs 
με αντινεοπλασματικές και αντιαγγειογενετικές ιδι-
ότητες. Η έγκρισή του από τον FDA το 2014 για τη 
θεραπεία των ανθεκτικών ή σε υποτροπή ΠΤΛ βασί-
στηκε στα δεδομένα της φάσης ΙΙ μελέτης BELEF52. 
Σε αυτήν συμμετείχαν 120 ασθενείς από 62 κέντρα 
(64% PTCL-NOS, 18% AITL, 11% ALK-sALCL και 2% 
ALK+sALCL). Ο διάμεσος αριθμός των θεραπειών που 
προηγήθηκαν ήταν 2. Το Belinostat χορηγήθηκε σε 
δόση 1000mg/m2, τις ημέρες 1-5 κάθε 3 εβδομάδες. Η 
συνολική ανταπόκριση ήταν 26% και το ποσοστό της 

Πίνακας 4. Αναδρομικές Μελέτες Αλλογενούς Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων σε λεμφαδενικά περιφερικά 
Τ λεμφώματα.

Corradini 200440 Feyler 200741 Le Gouill 200842 Kyriakou 200943 Dodero 201244

Αριθμός Ασθενών 17 18 77 45 52 

Διάμεση Ηλικία (έτη) 41 28 36 48 

Ιστολογικοί Τύποι (%) PTCL-NOS: 53 
ALCL: 24 
AITL: 24 

PTCL-NOS: 39 
ALCL: 17 

PTCL-NOS: 35 
ALCL: 35 
ΑITL: 16 

AITL: 100 PTCL-NOS: 44
ALCL: 21
AITL: 17 

Προηγηθείσα ASCT (%) 47 11 25 24 52 

Σχήματα προετοιμασίας Thiotepa/Cy/Flu ποικίλα RIC: 74% RIC: 56% Thiotepa/Cy/Flu 

Χημειοανθεκτικά (%) 12 ΔΑ 30 40 25 

PFS/EFS (%) 3-ετής: 64 3-ετής: 33 5-ετής: 53 
Χημειοευαίσθητα: 
64 
Χημειοανθεκτικά: 
27 

3-ετής: 54 
Χημειοευαίσθητα: 
66 
Χημειοανθεκτικά: 
33 

5-ετής: 40
Χημειοευαίσθητα: 
51
Χημειοανθεκτικά: 
8 

ΟS (%) 3-ετής: 81 3-ετής: 39 5-ετής: 57 3-ετής: 64 5-ετής: 50 

TRM (%) 2-ετής: 6 3-ετής: 39 5-ετής: 34 1-ετής: 25 5-ετής: 12 

Διάμεση παρακολούθηση 
(μήνες)

28 37 43 29 67 

ALCL: συστηματικό αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα, PTCL-NOS: περιφερικό Τ λέμφωμα μη ειδικού τύπου, AITL: αγγειοανοσoβλα-
στικό Τ λέμφωμα, ASCT (Autologous Stem Cell Transplantation): Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, OS (Overall 
Survival): συνολική επιβίωση, PFS (Progression Free Survival): επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου, EFS (Event Free Survival): επιβίωση ελεύθερη 
συμβάματος, TRM (Transplant-Related Mortality): θνητότητα που σχετίζεται με τη μεταμόσχευση, Thiotepa/Cy/Flu: συνδυασμός θειοτέπας, κυ-
κλοφωσφαμίδης και φλουνταραμπίνης, RIC (Reduced Intensity Conditioning): σχήματα προετοιμασίας μειωμένης έντασης, ΔΑ: δεν αναφέρονται.
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πλήρους ύφεσης 11%, η διάμεση PFS και OS ήταν 1.6 
και 7.9 μήνες αντίστοιχα. Αν και η αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου είναι περιορισμένη, αξίζει να σημειωθεί 
ότι η διάρκεια της ύφεσης για τους ανταποκριθέντες 
ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιητική (13.6 μήνες) και ότι το 
φάρμακο έχει σημαντική δραστικότητα στην ιστολο-
γική κατηγορία του AITL (45.5%). Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες δεν ήταν σοβαρές, πλην της αναμενομένης 
αιματολογικής τοξικότητος. Παρεμφερή αποτελεσμα-
τικότητα του Belinostat ανέδειξε και έτερη φάσης ΙΙ 
μελέτη που περιελάμβανε 24 ασθενείς με ΠΤΛ53. 

Ανοσοσυζεύγματα

Στην κατηγορία αυτή ανήκει το Brentuximab Vedo-
tin (BV), γνωστό και ως SGN-35 (Adcetris®). Αποτελεί 
σύμπλεγμα του αντισώματος αντί-CD30 συνδεδεμένο 
με τη μονομεθυλαυριστατίνη Ε (MMAE), η οποία 
είναι αντινεοπλασματικός παράγων. Το αντίσωμα 
συνδέεται στην επιφάνεια των κυττάρων που φέρουν 
το αντίστοιχο αντιγόνο (CD30), εισέρχεται στο κυτ-
ταρόπλασμα, όπου στα λυσοσώματα διασπάται και 
απελευθερώνεται η MMAE, η οποία δρα τοξικά στη 
μιτωτική άτρακτο και προκαλεί κυτταρικό θάνατο. Το 
BV είναι το 4ο φάρμακο που έχει λάβει έγκριση στην 
κατηγορία των Λ-ΠΤΛ. Συγκεκριμένα έχει ένδειξη τόσο 
στις ΗΠΑ όσο και την Ευρώπη για τη θεραπεία του 
ανθεκτικού ή σε υποτροπή sALCL που εξ’ ορισμού 
είναι CD30 θετικό. Απευθύνεται επί του παρόντος 
μόνο στην ιστολογική υποκατηγορία του αναπλαστικού 
λεμφώματος, τόσο του ALK+ όσο και του ALK-. Σε 
αντίθεση δε με τους προαναφερθέντες νέους παρά-
γοντες, το BV είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, έχει 
αλλάξει τη δυσμενή φυσική ιστορία του αναπλαστικού 
λεμφώματος, ειδικά του ALK- και αποτελεί θεραπεία 
εκλογής στο υποτροπιάζον/ανθεκτικό sALCL. Πρέπει 
ωστόσο να σημειωθεί ότι στους ασθενείς που είναι 
κατάλληλοι για ASCT, η διαδικασία της αυτόλογης 
μεταμόσχευσης για τους χημειοευαίσθητους ασθενείς 
πρέπει να αποτελεί τον πρωτεύοντα θεραπευτικό 
στόχο, καθώς έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα στο 
μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου. Η βασική μελέτη 
έγκρισης του BV ήταν μια φάσης ΙΙ μελέτη που πε-
ριελάμβανε 58 ασθενείς με ανθεκτικό/σε υποτροπή 
sALCL, εκ των οποίων το 72% ήταν ALK-, 50% ήταν 
ανθεκτικοί στην αμέσως προηγηθείσα χημειοθερα-
πεία, 22% δεν είχαν ανταποκριθεί σε κανένα θερα-
πευτικό σχήμα και 25% είχαν υποβληθεί σε ASCT. 
Η δόση του φαρμάκου είναι 1.8mg/kg έως 180mg η 
μέγιστη δόση ανά 3 εβδομάδες έως 16 κύκλους. Σε 
αυτόν τον πληθυσμό ασθενών με ιδιαίτερα δυσμενή 
χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά 

με συνολική ανταπόκριση 86% και ποσοστό ΠΥ 57%54. 
Η αρνητικότητα στην ALK δεν αποτελούσε αρνητικό 
προγνωστικό παράγοντα, ενώ παράλληλα η δερμα-
τική νόσος ανταποκρίθηκε άριστα (93%). Επιπλέον 
οι ανταποκρίσεις είναι σημαντικής διάρκειας, όπως 
φαίνεται από την επικαιροποίηση των δεδομένων. 
Έτσι με διάμεση παρακολούθηση 3 ετών περίπου 
η διάμεση PFS, η διάρκεια της ανταπόκρισης και η 
διάρκεια της ΠΥ ήταν 14.6, 13.2 και 26.3 μήνες αντί-
στοιχα55. Στα δε 4 έτη, η διάμεση PFS έφτανε τους 
20 μήνες, ενώ το 64% των ασθενών ήταν εν ζωή56. 
Από την αντίστοιχη καμπύλη επιβίωσης φαίνεται ότι 
ενδεχομένως ένα ποσοστό των ασθενών να επιτυγ-
χάνει ίαση. Από τους 38 ασθενείς που είχαν επιτύχει 
ΠY οι 19 (50%) ήταν χωρίς νόσο μετά από διάμεσο 
χρόνο παρακολούθησης 46.7 μηνών. Η θεραπεία με 
BV επέτρεψε στο 31% των ασθενών να υποβληθεί 
σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων στη συ-
νέχεια. Το BV έχει λοιπόν επιφέρει πραγματική και 
κλινικά σημαντική πρόοδο στη θεραπεία του sALCL. 
Προ της εισαγωγής του BV, η διάμεση επιβίωση 
των ασθενών σε υποτροπή ήταν 7 μήνες για τους 
ALK- και 12 μήνες για τους ALK+ έναντι >4 ετών 
στη μετά BV εποχή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του 
φαρμάκου περιλαμβάνουν νευροτοξικότητα (57%) 
και μυελοκαταστολή, κυρίως ουδετεροπενία (21%). 
Στην πλειονότητα των ασθενών (81%) η νευροπάθεια 
βελτιώνεται ή/και υποχωρεί πλήρως σε διάστημα 10 
εβδομάδων με καθυστέρηση ή μείωση της δόσης 
σε 1.2 mg/kg.

Διερευνώνται περαιτέρω εφαρμογές του BV στα 
ΠΤΛ, όπως η 1) η επαναχορήγησή του μετά από 
αρχική ανταπόκριση σε αυτό, 2) η χορήγησή του στις 
άλλες ιστολογικές κατηγορίες των ΠΤΛ, όταν αυτές 
εκφράζουν CD30, και 3) ο συνδυασμός του με χημει-
οθεραπεία στην 1η γραμμή. Από τα αρχικά δεδομένα 
εξάγονται ορισμένα ενδιαφέροντα και ελπιδοφόρα 
συμπεράσματα. Από τους 8 ασθενείς με sALCL, στους 
οποίους επαναχορηγήθηκε το BV, ανταποκρίθηκαν οι 
7, εκ των οποίων οι 5 με ΠΥ, η δε διάμεση διάρκεια 
της ανταπόκρισής τους ήταν 12.9 μήνες. Αναφορι-
κά με τη χρήση του BV σε άλλες πλην του sALCL 
CD30+ οντότητες, πρέπει κατ’ αρχάς να σχολιαστεί 
η ανομοιογένεια των αποτελεσμάτων και η έλλειψη 
προτύπωσης για τον καθορισμό της θετικότητας στο 
δείκτη CD30 με ανοσοϊστοχημεία. Το όριο θετικότητας 
είναι αυθαίρετο και κυμαίνεται από 5% έως 30% των 
κυττάρων στις διάφορες μελέτες. Επιπλέον, η έκφρασή 
του ποικίλλει ανάμεσα στις ιστολογικές κατηγορίες 
των ΠΤΛ, καθώς και ανάμεσα στους ερευνητές. Έτσι 
η θετικότητα για το CD30 αναφέρεται στο 3-52% των 
PTCL-NOS και στο 0-21% των AITL. Σε πρόσφατη 
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ανάλυση οι Bossard & cos εξέτασαν την έκφραση 
του CD30 με ημιποσοτική ανοσοϊστοχημική μέθοδο 
και ανέδειξαν ότι το 58% των PTCL-NOS και το 63% 
των AITL ήταν θετικά με όριο το 5% των κυττάρων. 
Έντονη θετικότητα (≥50% των κυττάρων) είχαν μόνο 
το 23% και 5% των PTCL-NOS και AITL ανίστοιχα59. 
Βέβαια η σημασία του ποσοστού και της έντασης 
του CD30 για την ανταπόκριση στο BV παραμένει 
ανοικτό ζήτημα. Στη φάσης ΙΙ μελέτη των Horwitz 
et al, το BV χορηγήθηκε σε 35 ασθενείς με μη ανα-
πλαστικό CD30+ Λ-ΠΤΛ (22 με PTCL-NOS και 13 με 
AITL). Επιτρεπόταν η συμμετοχή περιπτώσεων με 
οποιαδήποτε θετικότητα στο CD30. Ωστόσο μετά από 
κεντρική ανασκόπηση, 17% είχαν μηδενική έκφραση 
του αντιγόνου. Το 1/3 των ασθενών με PTCL-NOS και 
>50% εκείνων με AITL ανταποκρίθηκαν με διάμεση 
διάρκεια ανταπόκρισης 7.6 και 5.5 μήνες αντίστοιχα. 
Είναι εντυπωσιακό ότι δεν υπήρχε συσχέτιση μεταξύ 
της έκφρασης του CD30 και της απάντησης στη θε-
ραπεία. Μάλιστα 2 από τους ανταποκριθέντες ήταν 
τελείως αρνητικοί. Ωστόσο όλοι οι ασθενείς είχαν 
αυξημένα επίπεδα διαλυτού CD3060. H έλλειψη συ-
σχέτισης μεταξύ έκφρασης CD30 και ανταπόκρισης 
στο BV είναι αινιγματική. Πιθανώς η ανοσοϊστοχημεία 
να μην μπορεί να αναδείξει πολύ χαμηλά επίπεδα 
έκφρασης CD30. Άλλη πιθανότητα είναι η τοπική 
απελευθέρωση φαρμάκου από θνήσκοντα κύτταρα 
σε ικανή συγκέντρωση για τη θανάτωση παρακειμέ-
νων νεοπλασματικών κυττάρων, ακόμη και όταν λίγα 
κύτταρα εκφράζουν το αντιγόνο.

Αναφορικά με την 3η νέα εφαρμογή του BV που 
διερευνάται, δηλαδή τον συνδυασμό του με CH(O)P 
στην 1η γραμμή σε ασθενείς με CD30+ ΠΤΛ, τα προ-
καταρκτικά δεδομένα της φάσης Ι μελέτης των Fanale 
και συνεργατών είναι υποσχόμενα61. Το πρωτογενές 
καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η ανεύρεση της 
δόσης του BV και η ασφάλεια. Η μελέτη είχε 2 σκέ-
λη. Στο 1ο σκέλος (διαδοχική χορήγηση) οι ασθενείς 
ελάμβαναν 2 κύκλους BV, στη συνέχεια 6 κύκλους 
CHOP και ακολούθως 8 κύκλους BV. Στο 2ο σκέλος 
(συγχορήγηση) ελάμβαναν 6 κύκλους BV+CHP (με 
παράλειψη της βινκριστίνης) και στη συνέχεια 10 
κύκλους BV. Το όριο θετικότητος για το CD30 ήταν 
≥1%. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 32 ασθενείς 
με sALCL και 7 με άλλους ιστολογικούς υποτύπους. 
Και τα 2 σκέλη ήταν ασφαλή ενώ η αποτελεσματικό-
τητα εντυπωσιακή (συνολική ανταπόκριση: 100%, 
ΠΥ: 88%). Με βάση τα δεδομένα αυτά, διενεργείται 
τρεχόντως τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη (ECH-
ELON-2) που συγκρίνει το συνδυασμό BV+CHP έναντι 
του CHOP στην 1η γραμμή θεραπείας σε ασθενείς με 
CD30+ ΠΤΛ (NCT01777152). 

Στην ίδια θεραπευτική κατηγορία ανήκει και η 
ανοσοτοξίνη denileukin diftitox (Ontak®) που είναι 
μια γενετικά ανασυνδυασμένη χιμαιρική πρωτεΐνη 
αποτελούμενη από τις αλληλουχίες αμινοξέων για 
τα κλάσματα Α και Β της διφθεριτιδικής τοξίνης με τις 
αλληλουχίες της ανθρώπινης ιντερλευκίνης-2. Από 
φάσης ΙΙ μελέτες η συνολική ανταπόκριση ως μονο-
θεραπεία ήταν 48%62, ειδικά στις CD25+ περιπτώσεις. 
Λόγω της απουσίας μυελοκατασταλτικής δράσης της 
συνδυάστηκε στην 1η γραμμή θεραπείας με CHOP 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Παρ’ όλα αυτά το 
φάρμακο έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία από 
το 2011 λόγω σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών63. 

Μονοκλωνικά Αντισώματα

Το πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει εφαρ-
μοσθεί στα ΠΤΛ είναι το Alemtuzumab (MabCampath®) 
που κατευθύνεται έναντι του αντιγόνου CD52, το οποίο 
εκφράζεται στην επιφάνεια των Β-, Τ-λεμφοκυττάρων 
και των μονοκυττάρων, όντας έτσι εξαιρετικά ανο-
σοκατασταλτικό. Ως μονοθεραπεία επιφέρει βρα-
χυπρόθεσμες ανταποκρίσεις της τάξεως του 36%64. 
Το Αlemtuzumab έχει δοκιμασθεί σε συνδυασμό με 
CHOP, Fludarabine/cyclophosphamide/doxorubicin, 
ESHAP και DA-EPOCH63,65. Παρά τα ικανοποιητικά 
ποσοστά ανταπόκρισης, η μακροχρόνια αποτελεσμα-
τικότητα του δεν ήταν αξιοσημείωτη, ενώ παράλληλα 
φαίνεται να σχετίζεται με σημαντική αιματολογική 
τοξικότητα καθώς και σοβαρές ευκαιριακές λοιμώξεις. 
Έτσι, η εμπορική του διάθεση έχει πλέον διακοπεί.

To Mogamulizumab είναι ένα ανθρωποποιημένο 
αποφουκοζυλιωμένο μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι 
του υποδοχέα χυμοκίνης CCR4. Ο CCR4 εκφράζε-
ται έντονα στην Τ λευχαιμία/λέμφωμα των ενηλίκων 
(ATLL), όπου έχει σημαντική δραστικότητα, αλλά 
η έκφρασή του ποικίλει στα ΠΤΛ, όπου εκφράζεται 
κυρίως στο AITL. Ο μηχανισμός δράσης του περιλαμ-
βάνει τη θανάτωση των νεοπλασματικών κυττάρων 
που είναι CCR4 θετικά, αλλά επιπλέον κατευθύνεται 
και εναντίον των ρυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων 
(Tregs) που εκφράζουν τον CCR4. Είναι γνωστό ότι 
τα Tregs δημιουργούν μικροπεριβάλλον που επιτρέ-
πει την ανοσιακή διαφυγή της νεοπλασίας. Αν και τα 
αρχικά δεδομένα από την Ιαπωνία ήταν ιδιαιτέρως 
ελπιδοφόρα, αυτά δεν αναπαρήχθησαν σε κλινική 
μελέτη στην Ευρώπη επί 38 ασθενών με ΠΤΛ, όπου 
η ανταπόκριση ήταν μόνο 11% και η PFS ιδιαιτέρως 
βραχεία63.

Το Zanolimumab είναι ένα αντι-CD4 αντίσωμα 
και έχει εφαρμοσθεί με περιορισμένη δραστικότητα 
σε CD4+ ΠΤΛ65.
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Αναστολείς του Πρωτεασώματος / Ανοσοτροποποιητικοί 
παράγοντες

Η ενεργοποίηση της οδού του NF-kB είναι ένας 
βασικός παθογενετικός μηχανισμός στο ALK-sALCL, 
ενώ φαίνεται να συμμετέχει και σε υποομάδες του AITL 
καθώς και των PTCL-NOS, ειδικά στις περιπτώσεις 
που εκφράζουν TBX21. Η δραστικότητα του ελέγχεται 
σε συνδυασμούς με άλλους παράγοντες, όπως η 
gemcitabine και το panobinostat (HIDAC αναστολέας 
χορηγούμενος από το στόμα) με ιδιαίτερα ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα63.

Η δραστικότητα της λεναλιδομίδης έχει διερευνηθεί 
και στην κατηγορία των ανθεκτικών/σε υποτροπή 
ΠΤΛ. Είναι γνωστές η αντινεοπλασματική, ανοσο-
τροποποιητική και αντιαγγειογενετική της δράση, 
καθώς και η ευόδωση της λειτουργικότητας των 
Τ- και ΝΚ λεμφοκυττάρων. Η δραστικότητά της είναι 
μέτρια με ανταποκρίσεις 22-30%, που είναι κυρίως 
μερικές υφέσεις με βραχεία διάρκεια63. Ωστόσο ειδικά 
στο AITL, όπου το μικροπεριβάλλον παίζει ιδιαίτε-
ρο παθογενετικό ρόλο, θεωρητικά η λεναλιδομίδη 
αναμένεται να είναι δραστική. Με το σκεπτικό αυτό, 
τρέχουσα φάσης ΙΙ μελέτη εφαρμόζει τον συνδυασμό 
CHOP/λεναλιδομίδης στην 1η γραμμή θεραπείας σε 
ασθενείς ≥60 ετών με AITL. Τα αρχικά αποτελέσματα 
επί 39 ασθενών ήταν σχετικά ικανοποιητικά (συνολική 
ανταπόκριση: 54%, πλήρης ύφεση: 46%)66.

Αναστολείς Κινασών

Η πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας των 
ΠΤΛ, αν και εξαιρετικά καθυστερημένη σε σχέση με 
τα Β-λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα έχει εντοπίσει 
βιολογικές υποκατηγορίες που χαρακτηρίζονται από 
την ενεργοποίηση ενδοκυττάριων μονοπατιών και των 
αντίστοιχων κινασών, προσφέροντας έτσι πιθανούς 
θεραπευτικούς στόχους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι το ALK+sALCL, όπου υπερεκφράζεται η κινάση 
ALK ως αποτέλεσμα της αναδιάταξης t(2;5)(p23;q35) 
που οδηγεί στο χιμαιρικό γονίδιο NPM/ALK. Επιπλέον 
το 20% των PTCL-NOS χαρακτηρίζονται από την 
αναδιάταξη ΙΤΚ/Syk που οδηγεί στην ενεργοποίηση 
της οδού Syk. Επίσης σε ένα ποσοστό των PTCL-
NOS παρατηρείται ενεργοποίηση της οδού PDGFR. 

Το Crizotinib είναι αναστολέας της ALK που έχει 
εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στο ALK+sALCL. 
Σε μια ανάλυση επί 9 ασθενών, ανταποκρίθηκαν όλοι 
και μάλιστα με ΠΥ. Στους 4 δε ασθενείς, η διάρκεια 
της ύφεσης ήταν μακροχρόνια (>21 έως >41 μήνες)67. 

Tο Alisertib είναι αναστολέας της κινάσης Aurora 
A, η οποία είναι απαραίτητη για το σχηματισμό της 

μιτωτικής ατράκτου και ρυθμίζει τη μετάβαση από 
την G2 στην Μ φάση του κυτταρικού κύκλου. Υπε-
ρεκφράζεται σε διάφορα νεοπλάσματα και κυρίως 
σε λεμφώματα που χαρακτηρίζονται από ταχέως 
πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα, μεταξύ των οποίων και 
τα ΠΤΛ. Μετά τα αρχικά αποτελέσματα δύο φάσης 
ΙΙ μελετών, όπου παρατηρήθηκαν ανταποκρίσεις σε 
ποσοστά 30-50%68,69, διενεργείται τρεχόντως τυχαιο-
ποιημένη φάσης ΙΙΙ μελέτη (NCT01482962) σε ασθε-
νείς με ανθεκτικά/σε υποτροπή ΠΤΛ που συγκρίνει την 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Alisertib έναντι 
της θεραπευτικής επιλογής του ερευνητή (μεταξύ 
pralatrexate, romidepsin και gemcitabine). Προσφά-
τως όμως η μελέτη έκλεισε πρόωρα, καθώς κατά την 
προγραμματισμένη ενδιάμεση ανάλυση, έγινε εμφανές 
ότι δεν ήταν πιθανό να επαληθευτεί το πρωτογενές 
καταληκτικό σημείο της μελέτης, η υπεροχή δηλαδή 
του Alisertib αναφορικά με την PFS. 

Άλλοι αναστολείς κινασών των οποίων η δρα-
στικότητά εξετάζεται στα ΠΤΛ είναι οι Duvelisib και 
Sorafenib63,70.

Συμπεράσματα
Παρά την έκρηξη νέων θεραπευτικών παραγόντων, 

η φυσική ιστορία και η πρόγνωση των ΠΤΛ δεν έχει 
βελτιωθεί σημαντικά με εξαίρεση το BV στο sALCL. 
Μόνο η κατανόηση της βιολογικής ετερογένειας των 
νοσημάτων αυτών θα καταστήσει δυνατή την επιτυ-
χέστερη αντιμετώπιση τους. Προσφάτως έχουν ανα-
δειχθεί βιολογικές υποκατηγορίες που περιλαμβάνουν 
διαταραχές σηματοδοτικών οδών όπως των NF-kB 
και m-TOR, μεταλλάξεις όπως των IDH και ΤΕΤ2, 
αναδιατάξεις όπως η ITK/Syk και άλλα. Ενδεχομένως 
πολλαπλές οδοί συμμετέχουν στην παθογένεια των 
οντοτήτων αυτών, έτσι ώστε η κλινική έρευνα να κα-
τευθύνεται σε συνδυασμό βιολογικών παραγόντων 
και χημειοθεραπευτικών, όπως ο συνδυασμός του 
BV με CHOP στην αρχική θεραπεία των CD30+ ΠΤΛ 
ή ο συνδυασμός pralatrexate/romidepsin. 

Είναι τέλος προφανής η αναγκαιότητα ένταξης των 
ασθενών με ΠΤΛ σε πολυκεντρικές μελέτες, προκει-
μένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την 
αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων θεραπευτικών 
στρατηγικών. 
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ΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες είναι ένα ετε-

ρογενές σύνολο νοσημάτων τα οποία χαρακτηρίζονται 
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 προαναφερθέντες 
υποπληθυσμούς λεμφοκυττάρων. Σπανιότερα, μπορεί 
να ευθύνεται η μη ειδική ανοσία και πιο συγκεκριμένα 
τα φαγοκύτταρα (ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα) και 
οι ανεπάρκειες παραγόντων του συμπληρώματος. 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση της International Union 
of Immunological Societies (IUIS) του 2004 η οποία 
επικαιροποιήθηκε το 2009, το 2011 και το 2014, οι 
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες κατηγοριοποιούνται 
σε οκτώ ομάδες ως εξής:
 α) Ομάδα I: Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες 

των Β και Τ-λεμφοκυττάρων,
 β) Ομάδα II: Συγγενή σύνδρομα τα οποία συνοδεύο-

νται από ανεπάρκειες των Β και Τ-λεμφοκυττάρων,
 γ) Ομάδα III: Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρ-

κειες,
 δ) Ομάδα IV: Διαταραχές της ανοσορρύθμισης,
 ε) Ομάδα V: Πρωτοπαθείς λειτουργικές ανεπάρκειες 

των φαγοκυττάρων (ουδετερόφιλων και μονοκυτ-
τάρων),

 στ) Ομάδα VI: Διαταραχές της μη ειδικής ανοσιακής 
απάντησης,

 ζ) Ομάδα VII: Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα και 
 η) Ομάδα VIII: Πρωτοπαθείς ανεπάρκειες παραγό-

ντων του συστήματος του συμπληρώματος1-4.
Τα προαναφερθέντα ελλείμματα, από τα οποία 

χαρακτηρίζονται οι πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, 

μπορεί να απαντηθούν και στις περιπτώσεις επίκτητων 
δευτεροπαθών ανοσοανεπαρκειών5-11. Πολλά νοσή-
ματα και αρκετές παθολογικές καταστάσεις αποτελούν 
αίτια επίκτητης δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας, 
ενώ οι θεραπευτικές παρεμβάσεις ίσως αποτελούν 
πλέον τα σημαντικότερα αίτια δευτεροπαθούς ανοσο-
ανεπάρκειας5-12. Εργαστηριακά, τόσο οι πρωτοπαθείς, 
όσο και οι δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες μπορεί να 
παρουσιάζονται με υπογαμμασφαιριναιμία, εκλεκτικές 
ανεπάρκειες ανοσοσφαιρινών ή και υποτάξεων της 
IgG ανοσοσφαιρίνης, καταστολή της ικανότητας ειδι-
κής αντισωματικής απάντησης, απόλυτη ή εκλεκτική 
λεμφοπενία, καταστολή της ικανότητας απάντησης 
των Τ-λεμφοκυττάρων έναντι μιτογόνων ή εξωγενών 
αντιγόνων και καταστολή της ικανότητας φαγοκυττά-
ρωσης6-11. Από τα προαναφερθέντα, το συχνότερο και 
σημαντικότερο εύρημα είναι η υπογαμμασφαιριναιμία 
(με ή χωρίς συνοδό λεμφοπενία). Στη συνέχεια θα 
επιχειρηθεί μία σύντομη παρουσίαση των σημαντικό-
τερων αιτίων υπογαμμασφαιριναιμίας στους ενήλικες. 
Αρχικά θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα αίτια 
δευτεροπαθούς υπογαμμασφαιριναιμίας. Θα ακολου-
θήσει μία σύντομη παρουσίαση των συχνότερων και 
σημαντικότερων πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών 
των ενηλίκων οι οποίες συνοδεύονται από υπογαμ-
μασφαιριναιμία, δίνοντας έμφαση στην συχνότερη 
και σημαντικότερη από αυτές, την Κοινή Ποικίλη 
Ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ). Τέλος, θα παρουσιαστεί ο 
αναγκαίος εργαστηριακός έλεγχος για την διερεύνη-
ση της παρουσίας ή όχι υποκείμενης πρωτοπαθούς 
ανοσοανεπάρκειας με συνοδό υπογαμμασφαιριναιμία 
(με έμφαση στην ΚΠΑ), αλλά και για την τεκμηρίωση 
της διάγνωσής της.
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Δευτεροπαθής υπογαμμασφαιριναιμία
Οι κύριες ομάδες νοσημάτων στις οποίες περι-

λαμβάνονται περιπτώσεις ασθενών οι οποίοι είναι 
πιθανόν να εμφανίσουν δευτεροπαθή υπογαμμα-
σφαιριναιμία είναι: Α) Τα συγγενή σύνδρομα, Β) Τα 
λοιμώδη νοσήματα, Γ) Τα νεοπλασματικά νοσήματα, 
Δ) Τα αυτοάνοσα νοσήματα, Ε) Τα νοσήματα που 
συνοδεύονται από απώλεια λευκώματος. Επίσης, 
θεραπευτικές παρεμβάσεις (μεταμοσχεύσεις) καθώς 
και φάρμακα αποτελούν αίτια δευτεροπαθούς υπο-
γαμμασφαιριναιμίας. Τέλος, είναι γνωστή η παροδική 
υπογαμμασφαιριναιμία των νεογνών8,9.

Συγγενή σύνδρομα

Εκτός από τα συγγενή σύνδρομα τα οποία περι-
λαμβάνονται στις ταξινομήσεις της IUIS, υπάρχουν 
και άλλα τα οποία είναι δυνατόν να συνοδεύονται 
από ανοσολογικά ελλείμματα. Κάποια από αυτά τα 
συγγενή σύνδρομα είναι δυνατόν να εμφανίσουν 
υπογαμμασφαιριναιμία. Από αυτά, τα συχνότερα και 
γνωστότερα είναι το σύνδρομο Down και το σύνδρομο 
Turner. Από τα σπανιότερα, αξίζει να αναφερθούν το 
σύνδρομο Dandy-Walker και το σύνδρομο Teacher-
Collins8.

Λοιμώδη νοσήματα

Από τις ιογενείς λοιμώξεις, η HIV λοίμωξη εκτός 
από την γνωστή CD4 λεμφοπενία, έχει συσχετιστεί 
με διαταραχές όλων των συνιστωσών του ανοσιακού 
συστήματος. Σε αυτές σπάνια περιλαμβάνεται και η 
υπογαμμασφαιριναιμία Επίσης, οι λοιμώξεις από EBV 
και CMV έχουν συσχετιστεί σχετικά σπάνια με CD4 
λεμφοπενία και υπογαμμασφαιριναιμία. Τέλος, στη 
σήψη μπορεί να προκληθεί υπογαμμασφαιριναιμία 
λόγω κατανάλωσης των ανοσοσφαιρινών8,11.

Νεοπλασματικά νοσήματα

Από την συγκεκριμένη ομάδα νοσημάτων, για την 
πρόκληση δευτεροπαθούς υπογαμμασφαιριναιμίας 
ενοχοποιούνται κατά κύριο λόγο οι αιματολογικές 
κακοήθειες. Τα χαμηλής κακοηθείας λεμφώματα και 
ιδιαίτερα η Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και το 
Οζώδες Λέμφωμα, είναι γνωστά αίτια βαριάς πολλές 
φορές υπογαμμασφαιριναιμίας. Το ίδιο ισχύει και για 
ορισμένες περιπτώσεις Πολλαπλού Μυελώματος 
(ελαφρών αλυσίδων και μη εκκριτικό) αλλά και Πρωτο-
παθούς Ανοσοκυτταρικής Αμυλοείδωσης. Τέλος, πέρα 
από τις προαναφερθείσες αιματολογικές κακοήθειες, 
γνωστό αίτιο βαριάς υπογαμμασφαιριναιμίας είναι και 

το Θύμωμα. Η υπογαμμασφαιριναιμία στις περιπτώ-
σεις αυτές, δεν αποκαθίσταται μετά την χειρουργική 
εξαίρεση του όγκου6-11. 

Αυτοάνοσα νοσήματα

Σπάνια κατά τη διάγνωση Συστηματικού Ερυθη-
ματώδους Λύκου (ΣΕΛ), Σκληροδερμίας και Δερματο-
μυοσίτιδας-Πολυμυοσίτιδας μπορεί να παρατηρηθεί 
υπογαμμασφαιριναιμία8-10. 

Νοσήματα τα οποία συνοδεύονται από απώλεια 
λευκώματος

Είναι γνωστό, ότι απώλεια λευκώματος από τον 
ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να συμβεί μέσω δύο 
κυρίων οδών: των νεφρών και του γαστρεντερικού 
σωλήνα. Έτσι, υπογαμμασφαιριναιμία λόγω απώλειας 
λευκώματος παρατηρείται κυρίως σε περιπτώσεις νε-
φρωσικού συνδρόμου, φλεγμονωδών εντεροπαθειών, 
εντερικής λεμφαγγειεκτασίας (νόσου Waldman) και 
γαστροπάθειας με απώλεια λευκώματος (σύνδρομο 
Menetrier)6-11. Ο υποσιτισμός, μια κατάσταση η οποία 
σχετίζεται τόσο με ελαττωμένη πρόσληψη όσο και με 
αυξημένο καταβολισμό λευκωμάτων, έχει συσχετιστεί 
και με υπογαμμασφαιριναιμία9,10. Τέλος, τα εκτεταμένα 
εγκαύματα και τραύματα έχουν συσχετιστεί σπάνια 
με υπογαμμασφαιριναιμία9,10. 

Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις (μεταμοσχεύσεις, 
φάρμακα) ίσως αποτελούν πλέον τα σημαντικότερα 
αίτια δευτεροπαθούς υπογαμμασφαιριναιμίας6-12.

Οι Μεταμοσχεύσεις Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) 
έχουν συσχετισθεί με διαταραχές όλων των συνιστω-
σών του ανοσιακού συστήματος. Η αυτόλογη ΜΑΚ 
(Αυτο-ΜΑΚ) αποτελεί πρώτης ή δεύτερης γραμμής 
θεραπευτική επιλογή για ασθενείς πάσχοντες από 
αρκετά αιματολογικά νοσήματα (Πολλαπλούν Μυέ-
λωμα, Νόσος Hodgkin, Non Hodgkin Λεμφώματα). 
Η αλλογενής ΜΑΚ (Αλλο-ΜΑΚ) αποτελεί θεραπεία 
ιάσεως για αρκετές αιματολογικές κακοήθειες, κυ-
ρίως για σημαντικό αριθμό Οξειών Λευχαιμιών σε 
πρώτη ή δεύτερη πλήρη ύφεση. Οι ασθενείς οι οποίοι 
υποβάλλονται σε ΜΑΚ λόγω του μυελοαφανιστικού 
σχήματος προετοιμασίας εμφανίζουν βαριά λευκοπε-
νία, η οποία βαθμιαία αποκαθίσταται. Καθυστερεί η 
αποκατάσταση των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων και των 
Β-λεμφοκυττάρων. Αποτέλεσμα της προαναφερθεί-
σας παρατεταμένης Β-λεμφοπενίας είναι η εμφάνιση 
υπογαμμασφαιριναιμίας, η διάρκεια της οποίας στις 
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περιπτώσεις των ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται 
σε Αλλο-ΜΑΚ παρατείνεται τόσο λόγω της εντονότε-
ρης ανοσοκαταστολής του σχήματος προετοιμασίας, 
όσο και λόγω της χορήγησης ανοσοκατασταλτικής 
αγωγής για την αντιμετώπιση είτε της οξείας νόσου 
του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (acute GVHD), 
είτε της χρόνιας νόσου του μοσχεύματος κατά του 
ξενιστή (chronic GVHD), είτε και των δύο12. 

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 απόρ-
ριψης του μοσχεύματος. Αυτή η ανοσοκατασταλτική 
αγωγή έχει συσχετισθεί εκτός από λεμφοπενία και με 
υπογαμμασφαιριναιμία, για την οποία έχουν ενοχο-
ποιηθεί κυρίως η αζαθειοπρίνη και τα κορτικοειδή8-10.

Από τα φάρμακα, τα κορτικοειδή μάλλον ήταν τα 
πρώτα που συσχετίστηκαν με επίκτητη ανοσοανε-
πάρκεια. Η λεμφοπενία (απόλυτη ή εκλεκτική) και η 
υπογαμμασφαιριναιμία είναι γνωστές συνέπειες της 
παρατεταμένης χορήγησης κορτικοειδών. Η χορή-
γηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του CD20 
έχει συσχετισθεί τόσο με Β-λεμφοπενία, όσο και με 
παρατεταμένη υπογαμμασφαιριναιμία. Σημαντικός 
αριθμός φαρμάκων έχει συσχετισθεί με δευτεροπαθή 
υπογαμμασφαιριναιμία, εκλεκτική ανεπάρκεια της IgΑ 
ανοσοσφαιρίνης και εκλεκτική ανεπάρκεια υποτάξεων 
της IgG ανοσοσφαιρίνης. Τέτοια είναι κυρίως φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση συστη-
ματικών-φλεγμονωδών νοσημάτων (σουλφασαλαζίνη, 
άλατα χρυσού, χλωροκίνη, D-πενικιλλαμίνη, μη στε-
ρινοειδή αντιφλεγμονώδη) καθώς και αντιεπιληπτικά 
(φαινυντοΐνη, καρβαμαζεπίνη, βαλπροϊκό νάτριο)6-11.

Ηλικία

Είναι γνωστή η παροδική υπογαμμασφαιριναιμία 
των νεογνών. Συνήθως αποκαθίσταται αυτόματα μέχρι 
το τρίτο έτος της ζωής τους6-11. 

 Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές ότι 
για τους ασθενείς (ιδιαίτερα τους ενήλικες) οι οποίοι 
εμφανίζουν υπογαμμασφαιριναιμία, πρωταρχικό 
μέλημα θα πρέπει να είναι ο αποκλεισμός όλων των 
πιθανών αιτίων δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας. 

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες 
 Όπως ήδη αναφέρθηκε, στους ενήλικες διαγι-

γνώσκονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα πρωτο-
παθείς αντισωματικές ανεπάρκειες (ΚΠΑ, Εκλεκτι-
κή Ανεπάρκεια της IgA Ανοσοσφαιρίνης, Εκλεκτική 
Ανεπάρκεια Υποτάξεων της IgG Ανοσοσφαιρίνης, 

Ανεπάρκεια Αντισωματικής Απάντησης), από τις 
οποίες η συχνότερη κλινικά ενεργός είναι η ΚΠΑ, 
η οποία παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως 
λόγω της κλινικής της ετερογένειας5. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να απαιτηθεί η διάκρισή 
της ΚΠΑ (Ομάδα III, Πρωτοπαθείς αντισωματικές 
ανεπάρκειες) από άλλες πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρ-
κειες, όπως: α) Η Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία 
(Ομάδα III, Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες),  
β) Η Αντισωματική ανεπάρκεια με αυξημένη IgΜ 
ανοσοσφαιρίνη (Ομάδα I, Συνδυασμένες πρωτοπα-
θείς ανεπάρκειες των Β και Τ-λεμφοκυττάρων) και 
γ) Το Φυλοσύνδετο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο 
(Ομάδα I, Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες 
των Β και Τ-λεμφοκυττάρων)6,13. Στη συνέχεια, θα 
επιχειρηθεί μία συγκριτικά εκτενής παρουσίαση της 
ΚΠΑ με έμφαση στο εύρος και στις ιδιαιτερότητες των 
κλινικών της εκδηλώσεων, ενώ σύντομες θα είναι 
οι αναφορές στα υπόλοιπα τρία προαναφερθέντα 
νοσήματα. Στα πολύ σπάνια αίτια υπογαμμασφαιρι-
μαιμίας των ενηλίκων περιλαμβάνονται και ορισμένες 
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες από την Ομάδα I 
(Συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες των Β και 
Τ-λεμφοκυττάρων), την Ομάδα II (Συγγενή σύνδρομα 
τα οποία συνοδεύονται από ανεπάρκειες των Β και 
Τ-λεμφοκυττάρων) και την Ομάδα VI (Διαταραχές της 
μη ειδικής ανοσιακής απάντησης)14. Οι αναφορές στα 
συγκεκριμένα νοσήματα θα είναι είτε πολύ σύντομες, 
είτε ονομαστικές.

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 
αντιγόνων6,13-17. 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 Φυ-
λοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία, β) Η Αντισωματική 
Ανεπάρκεια με αυξημένη IgΜ Ανοσοσφαιρίνη (Hyper-
IgM Syndrome) και γ) Φυλοσύνδετο Λεμφοϋπερ-
πλαστικό Σύνδρομο (X-Linked Lymphoproliferative 
Syndrome)6,13. Η ΚΠΑ είναι η δεύτερη σε συχνότητα 
πρωτοπαθής αντισωματική ανεπάρκεια, μετά την 
εκλεκτική ανεπάρκεια της IgA. Ο επιπολασμός της 
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εκτιμάται σε 1/50.000 περίπου. Σημειώνεται ότι τα 
επιδημιολογικά 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 μεταβίβαση6,13-17. Οι 
υπεύθυνοι αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί δεν έχουν 
διευκρινισθεί πλήρως για το σύνολο των ασθενών, 
παρά μόνο σε κάποιους στους οποίους υπήρχε κληρο-
νομική μεταβίβαση και έγινε έλεγχος για την παρουσία 
μεταλλάξεων σε συγκεκριμένα γονίδια (CD19, ICOS, 
TACI, BAFFR, MSH5) τα οποία σχετίζονται με την 
διαφοροποίηση της Β-Λεμφικής σειράς6,18. 

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)5,6,15-17. Εκτιμάται ότι 
πλέον σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% οι ασθενείς 
με ΚΠΑ διαγιγνώσκονται κατά την ενήλικο ζωή. Το 
ενδεχόμενο υποκείμενης ΚΠΑ θα πρέπει να εξε-
τάζεται σε περιπτώσεις ασθενών οι παρουσιάζουν 
υποτροπιάζουσες ή επίμονες λοιμώξεις του ανώτερου 
ή κατώτερου αναπνευστικού (ωτίτιδες, παραρρινο-
κολπίτιδες, βρογχίτιδες, πνευμονίες με υπεύθυνους 
μικροοργανισμούς συνήθως τον πνευμονιόκοκκο και 
τον αιμόφιλο) οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε 
ικανοποιητικά με τα συνήθη αντιβιοτικά6,15-17. Επίσης, 
νέοι ενήλικες με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια 
(ΧΑΠ) ή και βρογχεκτασίες θα πρέπει να ελέγχονται 
προς την κατεύθυνση της ΚΠΑ6,15-17. Οι λοιμώξεις 
του αναπνευστικού αποτελούν τις συχνότερες κλι-
νικές εκδηλώσεις (70% περίπου) της ΚΠΑ και σε 
ένα σημαντικό ποσοστό (30% περίπου) τις μοναδι-
κές6,15-17. Τέλος, σε ότι αφορά το αναπνευστικό, δεν 
είναι σπάνια η ανάδειξη της παρουσίας διηθημάτων, 
με τις απλές ακτινογραφίες θώρακος συνήθως. Τα 
συγκεκριμένα διηθήματα συνήθως αντιστοιχούν σε 
μη ειδικά κοκκιώματα (ανάγκη διαφορικής διάγνωσης 
από σαρκοείδωση), ενώ σπανιότερα αντιπροσωπεύ-
ουν μη κακοήθεις λεμφοκυτταρικές διηθήσεις6,15-17. 
Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί και η σημαντική 
πιθανότητα διάγνωσης ΚΠΑ (10-40% των περιπτώ-
σεων) στα πλαίσια εργαστηριακής διερεύνησης χρό-
νιων διαρροϊκών συνδρόμων συνήθως λοιμώδους 
αιτιολογίας (Salmonella, Shigella, Cambylobacter, 
Cryptosporidium, Giardia Lamblia)6,15-17. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις χρόνιων διαρροϊκών συνδρόμων η δια-
φορική διάγνωση μεταξύ ΚΠΑ και νοσημάτων όπως η 
Νόσος Crohn, η Ελκώδης Κολίτιδα και η Κοιλιοκάκη 
εάν αυτά συνοδεύονται από υπογαμμασφαιριναιμία, 
είναι εξαιρετικά δύσκολη6,15-17. Σχετικά συχνή είναι 

και η συνύπαρξη ΚΠΑ και οζώδους λεμφικής υπερ-
πλασίας του λεπτού εντέρου6,15-17. Λιγότερο συχνή 
είναι η συνύπαρξη ΚΠΑ και ατροφικής γαστρίτιδας, 
με ή χωρίς συνοδό Μεγαλοβλαστική Αναιμία6,15-17. Η 
ηπατική συμμετοχή δεν είναι ιδιαίτερα συχνή στην 
ΚΠΑ και συνήθως σχετίζεται με: α) Παρουσία μη ει-
δικών κοκκιωμάτων, β) Παρουσία όζων στα πλαίσια 
Οζώδους Αναγεννητικής Ηπατίτιδας και γ) Παρουσία 
ιστολογικής εικόνας συμβατής με Πρωτοπαθή Χολική 
Κίρρωση6,17. 

Οι αιματολογικές εκδηλώσεις της ΚΠΑ είναι αρκετά 
συχνές. Σπληνομεγαλία αναφέρεται στο 30% περίπου 
των περιπτώσεων ΚΠΑ, ενώ λεμφαδενοπάθεια στο 
10-20% περίπου6,16,17. Οφείλονται στην ανάπτυξη είτε 
μη κακοήθων λεμφοκυτταρικών διηθήσεων, είτε κοκκι-
ωμάτων. Σε ότι αφορά τις αυτοάνοσες κυτταροπενίες, 
εμφάνιση Ιδιοπαθούς Θρομβοπενικής Πορφύρας 
αναφέρεται στο 10-30% περίπου των περιπτώσεων 
ΚΠΑ6,16,17. Σπανιότερη είναι η εμφάνιση Αυτοάνοσης 
Αιμολυτικής Αναιμίας, Συνδρόμου Evans και Αυτοά-
νοσης Ουδετεροπενίας6,16,17. Σε ότι αφορά τις λοιπές 
αυτοάνοσες εκδηλώσεις, κατά την παρακολούθηση 
ασθενών με ΚΠΑ έχει αναφερθεί η εμφάνιση: 
 α) Αυτοάνοσης Θυρεοειδίτιδας,
 β) Μη Ειδικής Αρθρίτιδας με κλινική εικόνα παρόμοια 

με αυτή της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας,
 γ) ΣΕΛ και 
 δ) Δερματομυοσίτιδας-Πολυμυοσίτιδας6,16,17. 

Τέλος, σε ότι αφορά τις σπανιότερες κλινικές εκ-
δηλώσεις τις ΚΠΑ, αξίζει να επισημανθεί η παρουσία:  
α) Ατοπικών (αλλεργικών) εκδηλώσεων, β) Λοιμώξεων 
και εκφυλιστικών νοσημάτων του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος, γ) Ουρολοιμώξεων και δ) Ευκαιριακών 
λοιμώξεων6,16,17. 

Οι ασθενείς με ΚΠΑ εμφανίζουν σε αυξημένη 
συχνότητα νεοπλάσματα του γαστρεντερικού συστή-
ματος (κυρίως αδενοκαρκίνωμα του στομάχου) και 
λεμφώματα (ιδιαίτερα του εντέρου)6,16,17. Εκτιμάται 
ότι στους ασθενείς με ΚΠΑ, η συχνότητα εμφάνισης 
αδενοκαρκινώματος του στομάχου είναι περίπου 50 
φορές μεγαλύτερη και η συχνότητα εμφάνισης λεμφω-
μάτων περίπου 30 φορές μεγαλύτερη από αυτή του 
γενικού πληθυσμού16,17. 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 ΚΠΑ19,20. 
Η στρατηγική της θεραπευτικής αντιμετώπισης των 
ασθενών με ΚΠΑ δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο 
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στην αγωγή υποκατάστασης με ανοσοσφαιρίνη (χο-
ρηγούμενη ενδοφλέβια ή υποδόρια), αλλά να στο-
χεύει και: α) Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
λοιμώξεων και β) Στη συστηματική παρακολούθηση 
των ασθενών προκειμένου να διαγνωσθούν όσο πιο 
έγκαιρα γίνεται λεμφώματα και νεοπλάσματα του 
γαστρεντερικού.

Φυλοσύνδετη Αγαμμασφαιριναιμία (X-Linked 
Agammaglobulinemia, XLA, Bruton’s Disease)

Πρόκειται για φυλοσύνδετη διαταραχή, η οποία 
εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία και χαρακτηρί-
ζεται από εκσεσημασμένη ανεπάρκεια ή και πλήρη 
απουσία όλων των τάξεων των ανοσοσφαιρινών. Η 
βαριά αυτή υπογαμμασφαιριναιμία οφείλεται σε ανα-
στολή της διαδικασίας ωρίμανσης των προγονικών 
κυττάρων της Β-λεμφικής σειράς. Για το λόγο αυτό 
χαρακτηρίζεται και από εκσεσημασμένη ελάττωση 
(μέχρι πλήρους απουσίας) των κυκλοφορούντων 
Β-λεμφοκυττάρων. Το συγκεκριμένο σύνδρομο οφεί-
λεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου το οποίο ευθύνεται 
για την σύνθεση της τυροσινικής κινάσης Bruton 
(BtK). Η BtK είναι πρωτεΐνη εμπλεκόμενη στην οδό 
μεταγωγής σήματος των Β-λεμφοκυττάρων μετά τη 
διέγερση του υποδοχέα τους. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
της νόσου εμφανίζονται συνήθως μετά τον 6ο μήνα 
της ζωής και περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο βαριές 
λοιμώξεις του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, 
ενώ σπάνια όπως ήδη αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη 
νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε ενήλικες με κλινική 
εικόνα συμβατή με αυτή της ΚΠΑ. Η θεραπευτική 
αντιμετώπιση της XLA, πέρα από την επιτυχή αντι-
μετώπιση των λοιμώξεων, περιλαμβάνει κυρίως την 
αγωγή υποκατάστασης με χορήγηση ανοσοσφαιρίνης 
(ενδοφλέβια ή υποδόρια)13,21,22.

Αντισωματική ανεπάρκεια με αυξημένη IgM  
ανοσοσφαιρίνη (Hyper-IgM Syndrome, HIgM)

Χαρακτηρίζεται από αυξημένη ή φυσιολογική 
τιμή της IgM ανοσοσφαιρίνης, συνδυαζόμενη με 
ανεπάρκεια των IgG και IgA ανοσοσφαιρινών. Στα 
2/3 περίπου των περιπτώσεων πρόκειται για φυ-
λοσύνδετη διαταραχή και οφείλεται σε μεταλλάξεις 
του γονιδίου το οποίο ευθύνεται για τη σύνθεση του 
CD40L. Το συγκεκριμένο μόριο εκφράζεται στην 
επιφάνεια των CD4 Τ-λεμφοκυττάρων και η σύνδεσή 
του με το CD40, το οποίο εκφράζεται στην επιφά-
νεια των Β-λεμφοκυττάρων, είναι απαραίτητη για 
τη μεταστροφή του ισοτύπου των ανοσοσφαιρινών. 
Στο υπόλοιπο 1/3 περίπου των περιπτώσεων HIgM 

συνδρόμου διαπιστώνεται αυτοσωματική υπολειπό-
μενη κληρονομική μεταβίβαση. Στα περιστατικά αυτά, 
έχουν ταυτοποιηθεί μεταλλάξεις σε γονίδια τα οποία 
κωδικοποιούν: 1) Το μόριο CD40, 2) Το μόριο AID και 
3) Το μόριο ΝΕΜΟ. Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου 
περιλαμβάνουν κυρίως λοιμώξεις του αναπνευστικού 
από πυογόνους κόκκους, αλλά και ευκαιριακές λοιμώ-
ξεις αποδιδόμενες σε κρυπτόκοκκο, Pn. Carinii κ.λπ. 
Στο συγκεκριμένο σύνδρομο αναφέρεται αυξημένη 
επίπτωση αυτοανόσων νοσημάτων και κακοηθειών. 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση, πέρα από την επιτυχή 
αντιμετώπιση των λοιμώξεων, περιλαμβάνει και την 
αγωγή υποκατάστασης με χορήγηση ανοσοσφαιρίνης 
(ενδοφλέβια ή υποδόρια)13,23-25.

Φυλοσύνδετο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο  
(X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP)

Η αιτιοπαθογένεια του συγκεκριμένου συνδρόμου 
αποδίδεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου του οποίο 
κωδικοποιεί την πρωτεΐνη SAP, η οποία λειτουργεί 
σαν αναστολέας της πρωτεΐνης SLAM (ενεργοποι-
ητή της οδού μεταγωγής σήματος, τόσο των Β όσο 
και των Τ-λεμφοκυττάρων). Οι ασθενείς, φορείς της 
προαναφερθείσας διαταραχής, παραμένουν χωρίς 
προβλήματα μέχρι να προσβληθούν από τον EBV. 
Συνήθως εμφανίζουν βαρύ σύνδρομο του τύπου της 
λοιμώδους μονοπυρηνώσεως, με σημαντική θνητό-
τητα λόγω ηπατικής ανεπάρκειας. Λιγότερο συχνά, 
εμφανίζουν υπογαμμασφαιριναιμία, πανκυτταροπενία 
στα πλαίσια απλαστικού συνδρόμου ή λεμφώματα 
σχετιζόμενα με τον EBV. Η παρουσία στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου συνδρόμου υπογαμμασφαιριναιμίας, 
καθιστά επιβεβλημένη την διαφορική του διάγνωση 
από την ΚΠΑ. Η μόνη θεραπεία ιάσεως για τους 
προαναφερθέντες ασθενείς είναι η Αλλο-ΜΑΚ13,26.

Άλλες συνδυασμένες πρωτοπαθείς ανεπάρκειες των Β 
και Τ-λεμφοκυττάρων (Ομάδα I)

Πέρα από τις περιπτώσεις HIgM και XLP, ακόμη 
σπανιότερα κατά την ενήλικο ζωή είναι δυνατόν να 
διαγνωστούν ασθενείς με συνδυασμένη μικτή ανε-
πάρκεια Τ και Β-λεμφοκυττάρων (Severe Combined 
Immunodeficiency, SCID) η οποία οφείλεται σε μερική 
έλλειψη του ενζύμου απαμινάση της αδενοσίνης (ADA) 
και χαρακτηρίζεται από βαριά λεμφοπενία και βαθμιαία 
επιδεινούμενη υπογαμμασφαιριναιμία14,27,28. Οι συνδυ-
ασμένες μικτές ανεπάρκειες Τ και Β-λεμφοκυττάρων 
(Severe Combined Immunodeficiencies, SCID) πε-
ριλαμβάνουν ένα σημαντικό αριθμό συνδρόμων με 
φυλοσύνδετη ή αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρο-
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νομική μεταβίβαση14,27,28. Οι κλινικές εκδηλώσεις στις 
περιπτώσεις SCID αρχίζουν νωρίς (συνήθως πριν τον 
6ο μήνα της ζωής) και αφορούν σοβαρές λοιμώξεις, 
κυρίως ευκαιριακές αλλά και ιογενείς/βακτηριδιακές 
λοιμώξεις του αναπνευστικού ή του γαστρεντερικού 
από κοινά παθογόνα14,27,28. Η αιτιοπαθογένειά τους 
είναι σχεδόν πλήρως διευκρινισμένη. Έχουν ενο-
χοποιηθεί κυρίως: 1) Μεταλλάξεις στο γονίδιο της 
γ-αλυσίδας του συμπλέγματος του υποδοχέα των 
Il-2, Il-4, Il-7, Il-9, Il-15 και Il-21, 2) Μεταλλάξεις στο 
γονίδιο της Jak-3 τυροσινικής κινάσης, 3) Μεταλλάξεις 
στο γονίδιο της α–αλυσίδας του συμπλέγματος του 
υποδοχέα της Il-7, 4) Ανεπάρκεια της Πουρινικής 
Νουκλεοτιδικής Φωσφορυλάσης (PNP), 5) Μεταλλά-
ξεις των γονιδίων RAG-1 και 2, τα οποία ελέγχουν τις 
αναδιατάξεις των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών και 
των υποδοχέων των Τ-λεμφοκυττάρων, 6) Αδυναμία 
σύνθεσης της απαμινάσης της αδενοσίνης (ADA). Τα 
περισσότερα από τα σύνδρομα SCID αντιμετωπίζονται 
θεραπευτικά με Αλλο-ΜΑΚ, ενώ σε κάποια από αυτά 
κερδίζει έδαφος η γονιδιακή θεραπεία14,27,28. 

Συγγενή σύνδρομα τα οποία συνοδεύονται από 
ανεπάρκειες των Β και Τ-λεμφοκυττάρων (Ομάδα II)

Από τα συγκεκριμένα σύνδρομα, ορισμένα μπο-
ρεί να συνοδεύονται από μικρότερου ή μεγαλύτερου 
βαθμού υπογαμμασφαιριναιμία. Από αυτά, τα γνω-
στότερα και σημαντικότερα είναι τα ακόλουθα: Α) Το 
Σύνδρομο Wiskott-Aldrich. Η αιτιοπαθογένειά του 
αποδίδεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου το οποίο 
κωδικοποιεί την πρωτεΐνη WASP, η οποία συμμε-
τέχει στην ενδοκυττάρια οδό μεταγωγής σήματος. 
Η κληρονομική μεταβίβαση είναι φυλοσύνδετη14. 
Β) Η Αταξία–Τηλαγγειεκτασία. Αιτιοπαθογενετικά 
αποδίδεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου το οποίο 
κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ΑΤΜ, η οποία συμμε-
τέχει στη διαδικασία της μίτωσης. Η κληρονομική 
μεταβίβαση είναι αυτοσωματική υπολειπόμενη14. 
Γ) Το Σύνδρομο Di George. Οφείλεται σε συγγενή 
ανεπάρκεια του θύμου. Η κληρονομική μεταβίβαση 
αυτού του συνδρόμου είναι συνήθως επικρατού-
σα αυτοσωματική14. Από τα σπανιότερα σύνδρομα 
της συγκεκριμένης ομάδας αξίζει να αναφερθούν:  
Α) Το Σύνδρομο Nijmegen, Β) Το Σύνδρομο Bloom, 
Γ) Το Σύνδρομο ICF (Immunodeficiency, centromeric 
instability and abnormal facies)14.

Διαταραχές της μη ειδικής ανοσιακής απάντησης  
(Ομάδα VI)

Από τη συγκεκριμένη ομάδα νοσημάτων αξίζει να 

αναφερθεί το σύνδρομο WHIM (Warts, Hypogam-
maglobulinemia, Infection, Myelokathexis), το οποίο 
χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων και από υπογαμμα-
σφαιριναιμία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κληρονομική 
μεταβίβαση του συγκεκριμένου συνδρόμου είναι 
επικρατούσα αυτοσωματική14.

Εργαστηριακός έλεγχος
 Όπως ήδη αναφέρθηκε, πρωταρχικό μέλημα κατά 

την διαγνωστική προσέγγιση ενός ασθενούς με υπο-
γαμμασφαιριναιμία θα πρέπει να είναι ο αποκλεισμός 
όλων των πιθανών αιτίων δευτεροπαθούς ανοσοα-
νεπάρκειας. Στη συνέχεια, θα πρέπει να διερευνηθεί 
το ενδεχόμενο υποκείμενης πρωτοπαθούς ανοσοα-
νεπάρκειας. Επειδή στους ενήλικες διαγιγνώσκονται 
σχεδόν αποκλειστικά πρωτοπαθείς αντισωματικές 
ανεπάρκειες με κύριο εκπρόσωπο την ΚΠΑ, θα πα-
ρουσιαστεί ο αναγκαίος εργαστηριακός έλεγχος για 
την διερεύνηση της παρουσίας της αλλά και για την 
τεκμηρίωση της διάγνωσής της. Ο συγκεκριμένος 
εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Α) Ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών 

ορού, ποσοτικό προσδιορισμό ανοσοσφαιρινών, 
προσδιορισμό του τίτλου των αντί-Α και αντί-Β 
ισοαιμοσυγκολλητινών, έλεγχο ικανότητας αντι-
σωματικής απάντησης των ασθενών έναντι πρω-
τεϊνικών και πολυσακχαριδικών αντιγόνων6,16,17. 

Β) Προσδιορισμό του απόλυτου αριθμού του συνόλου 
των λεμφοκυττάρων. Μέτρηση των απολύτων τιμών 
του Β, Τ και ΝΚ λεμφοκυττάρων μετά από σήμανσή 
τους με μονοκλωνικά αντισώματα (CD19, CD3 και 
CD16/CD56) με την τεχνική της κυτταρομετρίας 
ροής. Επίσης έλεγχο υποπληθυσμών Τ και Β λεμ-
φοκυττάρων [CD4(+), CD8(+), CD4(+)/CD45RO(+), 
CD4(+)/CD45RA(+), CD19(+)/CD27(+/-), CD19(+)/
CD21(+/-)] με την χρήση της ίδιας τεχνικής. Τέλος, 
έλεγχο της παρουσίας ή της απουσίας του CD40L 
(CD154) με τη χρήση της ίδιας τεχνικής6,16,17.

Γ) Ανίχνευση της παρουσίας ή απουσίας συγκεκριμέ-
νων πρωτεϊνών (BtK, SAP) με την τεχνική Western 
blot, βάσει της κατεύθυνσης που μας δίνουν ευ-
ρήματα του λοιπού εργαστηριακού ελέγχου6,16,17. 

Δ) Έλεγχος για την παρουσία ή απουσία μεταλλάξεων 
σε συγκεκριμένα γονίδια (BtK, SH2D1A, CD40L) 
με μοριακές τεχνικές, βάσει των ενδείξεων που 
έχουμε από τον συνδυασμό λοιπών εργαστηριακών 
ευρημάτων και πιθανώς αποτελεσμάτων ελέγχου 
για την παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων πρω-
τεϊνών με Western blot. Ο προαναφερθείς έλεγ-
χος συμβάλει στην διάκρισή της ΚΠΑ από άλλες 
πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (Φυλοσύνδετη 
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Αγαμμασφαιριναιμία, Αντισωματική ανεπάρκεια με 
αυξημένη IgΜ ανοσοσφαιρίνη και Φυλοσύνδετο 
Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο) εφόσον αυτό 
κρίνεται αναγκαίο6,16-18. 

Συμπεράσματα
Από τα προαναφερθέντα, σαφώς προκύπτει ότι 

πρωταρχικό μέλημα κατά τη διαγνωστική προσέγγιση 
ενός ασθενούς με υπογαμμασφαιριναιμία θα πρέπει 
να είναι ο αποκλεισμός όλων των πιθανών αιτίων 
δευτεροπαθούς ανοσοανεπάρκειας. Στη συνέχεια, 
θα πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο υποκείμενης 
πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας με συνοδό υπο-
γαμμασφαιριναιμία. Όπως είναι γνωστό, στη συντρι-
πτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι πρωτοπαθείς 
ανοσοανεπάρκειες διαγιγνώσκονται κατά την παιδική 
ηλικία. Μικρός αριθμός περιπτώσεων πρωτοπαθών 
ανοσοανεπαρκειών με συνοδό υπογαμμασφαιριναι-
μία διαγιγνώσκεται κατά την ενήλικο ζωή. Πρόκειται 
σχεδόν αποκλειστικά για πρωτοπαθείς αντισωματικές 
ανεπάρκειες, από τις οποίες το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια, 
κυρίως λόγω της κλινικής της ετερογένειας.
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Υπερφερριτιναιμία
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27ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ 

ΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟ

φερριτίνη
Η φερριτίνη διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο 

στην ομοιόσταση του σιδήρου, καθώς αποτελεί την 
κύρια ενδοκυττάρια μορφή αποθήκευσής του. Είναι 
παρούσα σε όλους τους κυτταρικούς τύπους, κυρίως 
όμως στα ηπατοκύτταρα, στα εντεροκύτταρα και στα 
δικτυοενδοθηλιακά μακροφάγα.

Η φερριτίνη των ιστών είναι μια πολύ μεγάλη 
πρωτεΐνη (450 KDa) με σφαιρικό κέλυφος και μία 
κεντρική κοιλότητα, όπου μπορούν να αποθηκευτούν 
έως 4500 άτομα σιδήρου (εικόνα 1). Είναι ένα πολυ-
μερές που αποτελείται από 24 υπομονάδες, τύπου H 
(Heavy, 21KDa, χρωμόσωμα 11) και τύπου L (Light, 
19 KDa, χρωμόσωμα 19) που συνδυάζονται σε δια-
φορετικές αναλογίες σε κάθε ιστό. Η αλληλουχία και 
η δομή των δύο αυτών υπομονάδων συντηρήθηκε 
αναλλοίωτη κατά τη διάρκεια της εξέλιξης από τους 
απλούς οργανισμούς έως τον άνθρωπο, γεγονός 
που υποδεικνύει τη σημαντικότητα του ρόλου τους1. 
Από τις δύο, η υπομονάδα H διαθέτει επιπλέον και 
δραστικότητα φερροξειδάσης μέσω της οποίας ο Fe2+ 

οξειδώνεται στην λιγότερο τοξική μορφή Fe3+, η οποία 
και αποθηκεύεται2. Μετάλλαξη στη μη κωδικοποιό 
περιοχή του γονιδίου της L υπομονάδας που ρυθμίζει 
την έκφρασή του, οδηγεί στη συνεχή παραγωγή L υπο-
μονάδων ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα σιδήρου. 
Τα υψηλά επίπεδα φερριτίνης στην περίπτωση αυτή 
δεν συνοδεύονται από υπερφόρτωση με σίδηρο και 
η κλινική εικόνα που παρατηρείται οφείλεται πιθανώς 
στην υπερβολική παραγωγή φερριτίνης μέσα στις ίνες 
του φακού του οφθαλμού3. Η κατάσταση, γνωστή και 
ως σύνδρομο υπερφερριτιναιμίας – καταρράκτη, είναι 
καλοήθης, καθώς εκτός από το πρώιμο οφθαλμιατρικό 

χειρουργείο που ενδεχομένως χρειαστεί, δεν απαιτεί 
καμία άλλη θεραπευτική παρέμβαση1.

Σε φυσιολογικές συνθήκες, το mRNA της φερρι-
τίνης δεσμεύεται από πρωτεΐνες ρύθμισης σιδήρου 
(IRP). Σε περίπτωση υπερφόρτωσης σιδήρου όμως, 
ο μηχανισμός αυτός καταστέλλεται και αυξάνεται η 
σύνθεσή της6. Επιπλέον, η παραγωγή φερριτίνης 
ρυθμίζεται μέσω ενεργοποίησης από το σηματοδοτικό 
μονοπάτι της ινσουλίνης, το οποίο κινητοποιείται από 

Εικόνα 1. Το κέλυφος της φερριτίνης (δύο υπομονάδες έχουν 
αφαιρεθεί για να φανεί η εσωτερική κοιλότητα) [χρήση εικόνας 
με άδεια από4, δεδομένα δομής από5].

Υπομονάδα 
φερριτίνης

Αποθηκευμένος 
κρυσταλλικός 

σίδηρος

Ενεργό κέντρο 
φερροξειδάσης
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αυξημένο ενδοκυτταρικό stress7. Η συχνή συνύπαρ-
ξη του συνδρόμου αντίστασης στην ινσουλίνη και 
της ανεξήγητης υπερφόρτωσης σιδήρου στο ήπαρ, 
ενισχύει τα ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν 
ότι η ινσουλίνη δρα ενεργοποιώντας την αύξηση της 
πρόσληψης σιδήρου από τα κύτταρα μέσω αύξησης 
του αριθμού των υποδοχέων τρανσφερρίνης στην 
κυτταρική μεμβράνη8-9.

Τέλος, αύξηση της ηπατικής παραγωγής της μπορεί 
να προκληθεί στα πλαίσια αντίδρασης οξείας φάσης, 
πυροδοτούμενη από κυτταροκίνες όπως ο TNF-α και 
η ιντερλευκίνη 1 (IL-1)2.

Η φερριτίνη που κυκλοφορεί στον ορό εκκρίνεται 
από όλα τα κύτταρα που παράγουν φερριτίνη, απο-
τελείται κυρίως από L υπομονάδες, διαθέτει φτωχή 
περιεκτικότητα σε σίδηρο και είναι σε μεγάλο ποσοστό 
(50-80%) γλυκοζυλιωμένη, καθώς προστίθενται σε 
αυτή πολυσακχαριδικές ομάδες κατά την έκκριση από 
τους διάφορους ιστούς2. Σε φυσιολογική κατάσταση 
(steady state) η φερριτίνη του ορού αντανακλά τις 
συνολικές αποθήκες σιδήρου του οργανισμού με 1ng/
ml μετρούμενης φερριτίνης να αντιστοιχεί περίπου σε 
10 mg αποθηκευμένου σιδήρου1.

Όταν η ποσότητα σιδήρου στον οργανισμό αυξά-
νεται, κορέννυται η ικανότητα ασφαλούς μεταφοράς 
του με την τρανσφερρίνη του πλάσματος και αυξάνεται 
ο μη-τρανσφερρινικός σίδηρος (NTBI-non transferrin 
bound iron), που είναι συνδεδεμένος με άλλα μόρια. Τα 
σύμπλοκα αυτά εισέρχονται στα κύτταρα του ήπατος, 
της καρδιάς και των ενδοκρινών αδένων και συμμε-
τέχουν στη δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου, 
που προκαλούν κυτταρική νέκρωση – ιστική βλάβη, 
φλεγμονή και ίνωση10.

Υπερφερριτιναιμία: Tο εύρημα
Η μέτρηση της φερριτίνης ορού είναι μια από τις 

εργαστηριακές εξετάσεις που παραγγέλλονται συχνά 
τόσο στην τριτοβάθμια περίθαλψη όσο και από τους 
γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ακόμα 
και σε ασυμπτωματικά άτομα. O συνήθης στόχος είναι 
η εκτίμηση της επάρκειας των αποθεμάτων σιδήρου 
του οργανισμού. Η ανεύρεση χαμηλής τιμής είναι ευαί-
σθητος και ειδικός δείκτης για την ανεπάρκεια σιδήρου, 
ενώ η φυσιολογική τιμή αποκλείει την υπερφόρτωση 
με σίδηρο. Η υπερφερριτιναιμία όμως μπορεί είτε να 
συνδέεται με καταστάσεις υπερφόρτωσης με σίδηρο 
(γενετικές ή επίκτητες), είτε ως πρωτεΐνη οξείας φάσης 
να συνδέεται με πληθώρα υποκείμενων νοσημάτων. 
Σε μεγάλη μελέτη σε πολυφυλετικό πληθυσμό, το 
ποσοστό της υπερφερριτιναιμίας κυμάνθηκε από 
5,9% σε άτομα της λευκής έως 19% σε άτομα της 

ασιατικής φυλής11.
Υπολογίζεται ότι μόνο στο 10% των περιπτώσε-

ων η υπερφερριτιναιμία οφείλεται σε πραγματική 
υπερφόρτωση με σίδηρο12 και σε ακόμη μικρότερο 
ποσοστό, διαφορετικό σε διάφορους πληθυσμούς, 
σε κληρονομική αιμοχρωμάτωση. Ο κλινικός γιατρός 
οφείλει να αναγνωρίσει έγκαιρα τις περιπτώσεις 
υπερφόρτωσης με σίδηρο, γιατί μπορεί να έχουν μια 
‘ύπουλη’ κλινική πορεία, ξεκινώντας από μη ειδικά και 
αβληχρά συμπτώματα, και προκαλώντας σταδιακά – 
από ένα σημείο και έπειτα – δύσκολα αναστρέψιμη 
βλάβη σε ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και το ήπαρ. 

Διαγνωστικά εργαλεία
Τα τρία βασικά ερωτήματα που οφείλει να απα-

ντήσει ο κλινικός που διερευνά μία υψηλή τιμή φερ-
ριτίνης είναι:

• Η τιμή αυτή συνδέεται με υπερφόρτωση σιδήρου; 
• Ποιο είναι το υποκείμενο αίτιο; 
• Ποια είναι η βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση 

που πρέπει να ακολουθηθεί;
Τα πρωταρχικά διαγνωστικά εργαλεία που έχει 

στη φαρέτρα του είναι το λεπτομερές στοχευμένο 
ιστορικό και η κλινική εξέταση, που συμπληρώνονται 
από συγκεκριμένες παρακλινικές εξετάσεις.

Ιστορικό

Από το ιστορικό μπορούν να αντληθούν πληροφο-
ρίες αφενός για τα συμπτώματα της υπερφόρτωσης με 
σίδηρο, αφετέρου για τις καταστάσεις που συνδέονται 
με υπερφερριτιναιμία. Τα συμπτώματα στα αρχικά 
στάδια της αιμοχρωμάτωσης είναι μη ειδικά, όπως 
αδυναμία και εύκολη κόπωση. Η προσβολή οργάνων 
στόχων εκδηλώνεται με κοιλιακό άλγος ή αίσθημα 
κορεσμού (ηπατομεγαλία), αρθραλγίες, αρρυθμίες, 
καρδιακή ανεπάρκεια, αμηνόρροια, ανικανότητα ή 
διαταραχές libido13. Από το ατομικό αναμνηστικό 
αναζητείται η ύπαρξη αρτηριακής υπέρτασης, υπερ-
λιπιδαιμίας, σακχαρώδους διαβήτη, παχυσαρκίας ή 
άλλων παραμέτρων του μεταβολικού συνδρόμου, 
αλλά και η κατάχρηση φαρμάκων ή συμπληρωμάτων 
με ενδεχομένως αυξημένη περιεκτικότητα σε σίδηρο. 
Το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να αποκαλύψει συγ-
γενείς με υπερφερριτιναιμία, αυτοάνοσα νοσήματα ή 
φορείς αιμοσφαιρινοπαθειών. Από τον τρόπο ζωής 
και τις συνήθειες έχει σημασία η σωματική άσκηση 
και η κατανάλωση αλκοόλ. Κοινωνική χρήση αλκοόλ 
θεωρείται η πρόσληψη μέχρι 7 ποτών την εβδομάδα, 
με μέγιστη κατανάλωση 3 ποτών σε μία περίσταση, 
για τις γυναίκες, και 14 ποτών την εβδομάδα για 
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τους άνδρες με μέγιστη κατανάλωση 4 ποτών σε 
μία περίσταση14.

Κλινική εξέταση

Κατά την κλινική εξέταση αναζητώνται κυρίως 
αντικειμενικά ευρήματα ηπατοπάθειας ή αιμοσιδή-
ρωσης ή άλλων υποκείμενων νοσημάτων. Ενδει-
κτικά αναφέρονται: ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία, 
ασκίτης, κερασοειδή αγγειώματα, γυναικομαστία, 
υπέρχρωση δέρματος, ατροφία γονάδων, σημεία 
καρδιακής ανεπάρκειας, διόγκωση ή ευαισθησία 
αρθρώσεων – η προσβολή της δεύτερης και τρίτης 
μετακαρποφαλαγγικής είναι χαρακτηριστική στην 
αιμοχρωμάτωση13,15.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Φερριτίνη

Η μέτρηση της φερριτίνης μπορεί να γίνει με ακρί-
βεια στον ορό ή στο πλάσμα. Τα επίπεδα αναφοράς 
είναι 30-300μg/L για τους ενήλικες άνδρες και 15-
200μg/L για τις γυναίκες16, και επιπλέον διαφέρουν 
ανάλογα με την ηλικία και το εργαστήριο. Οι υπάρχου-
σες μέθοδοι μέτρησης, δηλαδή η ραδιοανοσολογική 
μέθοδος (RIA), η μέθοδος ενζυμοσύνδετης ανοσο-
προσρόφησης (ELISA), η μέθοδος χημειοφωταύγειας 
και η ανοσολογική μέθοδος ενζύμου – μικροσωματι-
δίων, φαίνεται να έχουν καλή συσχέτιση μεταξύ τους 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ισοδύναμες17.

Οι συνηθέστερες καταστάσεις που προκαλούν 
υπερφερριτιναιμία, εκτός από την υπερφόρτωση με 
σίδηρο, είναι οι χρόνιες φλεγμονές, οι ηπατοπάθειες 
και οι κακοήθειες, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω. 
Τα επίπεδα της φερριτίνης μόνο αδρά και με αρκε-
τές επιφυλάξεις μπορούν να διαχωρίσουν αυτές τις 
καταστάσεις, και πάντα σε συνδυασμό με άλλους 
κλινικοεργαστηριακούς δείκτες. Ήπια αύξηση της 
φερριτίνης (250-700μg/L) παρατηρείται συνήθως στις 
κακοήθειες, τις χρόνιες φλεγμονές και τις χρόνιες ηπατί-
τιδες, μέτρια αύξηση (700-1000μg/L) σε αρχικά στάδια 
υπερφόρτωσης με σίδηρο και σε δυσερυθροποιητικές 
αναιμίες, ενώ σημαντική αύξηση (1000-5000μg/L) 
θεωρείται παραδοσιακά σχετιζόμενη με την υπερ-
φόρτωση σιδήρου, αλλά μπορεί να υπάρχει και στη 
νόσο του Still και το αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο18, 
ενώ η εκσεσημασμένη αύξηση (>4000-5000μg/L) 
συνήθως υποδηλώνει συνυπάρχουσα κυτταρική 
καταστροφή ή οξεία λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένο 
ασθενή19. Η ταυτόχρονα μετρούμενη χαμηλή τιμή της 
C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) ή και άλλων δεικτών 

φλεγμονής μπορεί να βοηθήσει στον αποκλεισμό 
φλεγμονωδών καταστάσεων19.

Κορεσμός τρανσφερρίνης

Ο αυξημένος κορεσμός της τρανσφερρίνης (TS) 
αντιπροσωπεύει τη βασική μεταβολική διαταραχή 
της αιμοχρωμάτωσης και είναι η πιο ευαίσθητη εξέ-
ταση για την φαινοτυπική διερεύνηση της νόσου. 
Αυτό συμβαίνει επειδή απαιτείται μικρότερος βαθμός 
υπερφόρτωσης σιδήρου για να αυξηθεί ο κορεσμός 
της τρανσφερίνης από ό,τι απαιτείται για να αυξηθεί η 
φερριτίνη20. Ο κορεσμός τρανσφερρίνης δεν μετράται 
άμεσα στον ορό, αλλά υπολογίζεται από το πηλίκο 
Fe · 100

TIBC
, όπου Fe είναι ο σίδηρος ορού και TIBC 

(total iron-binding capacity) η ολική σιδηροδεσμευ-
τική ικανότητα του ορού, που σε πολλά εργαστήρια 
δεν μετράται απευθείας, αλλά υπολογίζεται από το 
άθροισμα του Fe ορού και της UIBC (μη κορεσμένη 
σιδηροδεσμευτική ικανότητα του ορού, unsaturated 
iron-binding capacity), που μετρώνται με τη χρωμα-
τομετρική μέθοδο21. Φυσιολογικές τιμές θεωρούνται 
μεταξύ 15-45% (για τους άνδρες το ανώτερο όριο 
είναι 50%), ενώ τιμές >70-75% σχετίζονται με μεγάλη 
πιθανότητα ιστικής βλάβης21-22.

Υπάρχει σημαντική διακύμανση σε επαναληπτικές 
μετρήσεις στο ίδιο άτομο, που αποδίδεται σε βιολογική 
μεταβλητότητα τόσο της μέτρησης UIBC όσο και της 
μέτρησης Fe22. Σε μεγάλες μελέτες έχουν χρησιμοποι-
ηθεί δύο μετρήσεις του κορεσμού τρανσφερρίνης, η 
πρώτη σε τυχαίο δείγμα και η δεύτερη σε δείγμα μετά 
από νηστεία >8 ωρών, με συντελεστή συσχέτισης 
μεταξύ 0,47 και 0,62, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημα-
ντική διαφορά ως προς την ικανότητα των μετρήσεων 
να ανιχνεύσουν ασθενείς με κλασική κληρονομική 
αιμοχρωμάτωση (ομοζυγωτία HFE-C282Y)21. Ωστόσο, 
η ειδικότητα και του κορεσμού τρανσφερίνης είναι 
περίπου 75%, με χαμηλή θετική προγνωστική αξία 
στο γενικό πληθυσμό: μόνο στο 2,3% των ατόμων 
με αυξημένο κορεσμό τρανσφερρίνης, ανευρίσκεται 
ομοζυγωτία HFE-C282Y21. Η ευαισθησία του αυξημέ-
νου κορεσμού τρανσφερίνης είναι περίπου 95%, ενώ 
έχουν περιγραφεί και περιπτώσεις ψευδώς αρνητικών 
αποτελεσμάτων σε πρόσφατη αιμοδοσία, έμμηνο 
ρύση ή οξεία λοίμωξη22-23.

Μέθοδοι εκτίμησης του φορτίου σιδήρου

Αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη επιπλέον μεθό-
δων, ώστε να εκτιμάται το συνολικό φορτίο σιδήρου 
του οργανισμού.
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Βιοψία

Η βιοψία ήπατος μπορεί να γίνει διαδερμικά με βε-
λόνα Trucut 14G, με σχετική ασφάλεια. Παραδοσιακά 
θεωρείται η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση της 
ηπατικής σιδήρωσης (LIC-liver iron concentration) σε 
mg Fe/g ξηρού βάρους, με ποσοτική ή ημιποσοτική 
μέθοδο, ενώ επιπλέον εκτιμά και τυχόν συνυπάρ-
χουσα παθολογία ή εγκατεστημένη ηπατική βλάβη16, 
ή ακόμα την εντόπιση της περίσσειας του σιδήρου, 
στα παρεγχυματικά κύτταρα ή τα μακροφάγα1. Δεν 
παύει όμως να αποτελεί μειονέκτημα ότι πρόκειται 
για επεμβατική μέθοδο, με πιθανότητα επιπλοκών, 
όπως ο πόνος (0,51%) και η αιμορραγία (0,35%)24, 
ενώ εκφράζονται ανησυχίες για την πιθανότητα σφάλ-
ματος δειγματοληψίας, εφόσον ο βιοπτικός κύλινδρος 
αντιπροσωπεύει το 1/50.000 του συνολικού ηπατικού 
ιστού25 και έχουν παρατηρηθεί διαφορές μεταξύ δια-
φορετικών τμημάτων του ήπατος16. Φυσιολογική τιμή 
είναι <1,2mg/g, ενώ από μελέτες επιβίωσης ασθενών 
με θαλασσαιμία έχει προταθεί η διάκριση της αιμο-
σιδήρωσης σε ήπια (3-7mg/g), μέτρια (7-15mg/g) 
και βαριά (>15mg/g)26. Η ηπατική σιδήρωση δεν 
είναι πάντα ανάλογη της καρδιακής σιδήρωσης και 
έχει προταθεί και η μυοκαρδιακή βιοψία, αλλά λόγω 
αυξημένης επικινδυνότητας και απαιτήσεων τεχνικής 
δεξιότητας, γίνεται μόνο ερευνητικά ή αν υπάρχουν 
και άλλοι λόγοι18.

Απεικονιστικές μέθοδοι

Από τις μη επεμβατικές μεθόδους εκτίμησης της 
υπερφόρτωσης με σίδηρο, η πλέον διαδεδομένη είναι 
η μαγνητική τομογραφία (απεικόνιση μαγνητικού 
συντονισμού - MRI). Ο ηπατικός και ταυτόχρονα ο 
μυοκαρδιακός σίδηρος μπορεί να ποσοτικοποιηθεί 
με ειδικά σχεδιασμένα πρωτόκολλα εξετάσεων, 
που εκμεταλλεύονται τις μαγνητικές ιδιότητες του 
σιδήρου να τροποποιούν τους χρόνους Τ1, Τ2, Τ2*, 
ενώ απαιτείται εξειδικευμένη διαγνωστική ομάδα 
και ειδικά βαθμονομημένος τομογράφος22, 27-28. Το 
εύρος του μετρούμενου σιδήρου είναι μεταξύ 0,3-
42,7mg/g, που καλύπτει τις κλινικές περιπτώσεις 
αιμοσιδήρωσης18.

Τα πρωτόκολλα ποσοτικοποίησης του σιδήρου 
βασίζονται είτε στη μέτρηση του χρόνου χαλάρωσης 
(Τ2 ή Τ2*), όπως των Anderson – Pennell29, είτε στο 
λόγο της έντασης σήματος (SIR – signal intensity 
ratio) ανάμεσα στους παρασπονδυλικούς μύες και 
το ήπαρ, όπως στο πρωτόκολλο των Gandon et al27. 
Από συγκριτικές μελέτες των διάφορων μεθόδων30-31 
διαπιστώνεται ότι η μέτρηση του χρόνου χαλάρωσης 

είναι η καλύτερη μέθοδος, ακριβής και αναπαραγώ-
γιμη σε όλα τα επίπεδα υπερφόρτωσης με σίδηρο, 
ενώ οι μέθοδοι SIR είναι λιγότερο ακριβείς σε βαριά 
αιμοσιδήρωση ήπατος30. Τα πρωτόκολλα συνεχώς 
βελτιώνονται και πλέον είναι διαθέσιμα και κάποια που 
αξιοποιούν την παράμετρο R2*, που δεν απαιτούν 
σκιαγραφικό μέσο ή κράτημα της αναπνοής, ώστε 
να είναι κατάλληλα και για παιδιά32.

Η πλέον αξιόπιστη μη επεμβατική μέθοδος, λέ-
γεται SQUID (superconducting quantum-interference 
device), βασίζεται σε μετρήσεις μαγνητικής επιδεκτι-
κότητας (susceptometry) και είναι διαθέσιμη σε ελά-
χιστα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως, αν και γίνονται 
προσπάθειες να απλοποιηθεί ως μέθοδος33-34. Δεν 
χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική.

Θεραπευτικό κριτήριο – δοκιμή αφαιμάξεων

Πριν ανακαλυφθούν οι μη επεμβατικές μέθοδοι, 
χρησιμοποιούνταν κυρίως η δοκιμή αφαιμάξεων, για 
να διαπιστωθεί αν το άτομο με υπερφερριτιναιμία 
είχε υπερφόρτωση με σίδηρο. Μια αφαίμαξη 500ml 
απομακρύνει 0,25gr κινητοποιούμενου σιδήρου. 
Άτομα που ανέχονται π.χ. μέχρι και 20 συχνές 
αφαιμάξεις (αφαίρεση 5gr σιδήρου), θεωρείται ότι 
έχουν υπερφόρτωση με σίδηρο, ενώ στις άλλες 
περιπτώσεις υπερφερριτιναιμίας, μετά από λίγες 
αφαιμάξεις αναπτύσσεται σιδηροπενική αναιμία22. 
Η συγκεκριμένη προσέγγιση, παρά τις πιθανές 
παρενέργειες (φλεβίτιδα, βαγοτονικά επεισόδια), 
έχει θετική αποδοχή από τους ασθενείς, γιατί αι-
σθάνονται ότι υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε μια 
θεραπευτική παρέμβαση για την διαπιστωθείσα 
υπερφερριτιναιμία τους22.

Γενετικός έλεγχος

Η κληρονομική αιμοχρωμάτωση προκαλείται από 
μεταλλάξεις σε γονίδια, τα προϊόντα των οποίων συμ-
μετέχουν στη ρύθμιση της ομοιοστασίας του σιδήρου35. 
Οι κυριότερες μεταλλάξεις που έχουν αναγνωριστεί 
έως σήμερα και ευθύνονται για την εκδήλωση υπερ-
φερριτιναιμίας συνοψίζονται στον πίνακα 1.

Ιστορικά, το πρώτο γονίδιο που αναγνωρίστηκε 
ότι συνδέεται με καταστάσεις υπερφόρτωσης σιδήρου 
αφορά στην πρωτεΐνη HFE και συγκεκριμένα τις δύο 
βασικές του μεταλλάξεις (C282Y και H63D). Επειδή 
παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης 
(συχνότητα αλληλίου C282Y περίπου 5%) στον πλη-
θυσμό βορειοευρωπαϊκής καταγωγής (Κέλτες) και η 
ανίχνευση των συγκεκριμένων μεταλλάξεων είναι απλή 
και καλά τυποποιημένη, αποτελεί ένα από τα πρώτα 



111

ΥΠΕΡΦΕΡΡΙΤΙΝΑΙΜΙΑ

γονίδια που ελέγχονται σε καταστάσεις διερεύνησης 
υπερφερριτιναιμίας35. Σύμφωνα με τις τελευταίες 
κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρίας 
Μελέτης Νοσημάτων του Ήπατος13, προτείνεται να 
πραγματοποιείται γενετικός έλεγχος για HFE-C282Y 
και H63D, σε ασθενείς που παρουσιάζουν κορεσμό 
τρανσφερρίνης (σε δείγμα νηστείας) >45% και τιμές 
φερριτίνης ορού >200ng/ml για τους άνδρες και 
>150ng/ml για τις γυναίκες20, όρια αρκετά χαμηλά 
για τα δεδομένα του ελληνικού πληθυσμού όπου η 
συχνότητα των σχετικών μεταλλάξεων εμφανίζεται 
χαμηλή.

Συνεκτιμώντας πάντα την κλινική εικόνα, όταν η 
μετάλλαξη C282Y βρεθεί σε ομοζυγωτία ή βρεθούν 
σε διπλή ετεροζυγωτία και οι δύο μεταλλάξεις, σε 
συνδυασμό με τεκμηριωμένα στοιχεία παρουσίας 
υπερφόρτωσης με σίδηρο, τίθεται εύκολα η διάγνωση 
της κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης3.

Στην περίπτωση που η νόσος εμφανιστεί σε νεαρή 
ηλικία, έχει νόημα η διενέργεια γονιδιακού ελέγχου 
και για τα γονίδια της hemojuvelin (HJV) και της εψι-
δίνης (HAMP), μεταλλάξεις οι οποίες οδηγούν στην 
εκδήλωση νεανικής αιμοχρωμάτωσης τύπου 2α και 
2β αντίστοιχα36-37.

Έλεγχος για τις υπόλοιπες πιο σπάνιες σε εμφάνιση 
μεταλλάξεις είναι λογικό να ζητηθεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο, στους ελάχιστους εκείνους ασθενείς που 
διαθέτουν τεκμηριωμένη υπερφόρτωση με σίδηρο, 
βρέθηκαν αρνητικοί στον έλεγχο για τις μεταλλάξεις 
C282Y και H63D του γονιδίου HFE και ταυτόχρονα 
έχουν αποκλειστεί άλλες συχνότερες αιτίες υπερ-

φόρτωσης σιδήρου19. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
οι μεταλλάξεις του γονιδίου της φερροπορτίνης και 
του TFR2. Για τα γονίδια αυτά, έχουν βρεθεί αρκετοί 
πολυμορφισμοί (49 για TFR2 και 60 για SLC40A1) 
αγνώστου κλινικής σημασίας, οι περισσότεροι από 
τους οποίους εμφανίζονται σε μεμονωμένες οικογέ-
νειες38-39. Συνεπώς, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
χρειάζεται προσοχή και συνήθως, το εάν ένας πολυ-
μορφισμός χαρακτηρίζεται παθολογικός ή όχι βασίζεται 
κυρίως στην κλινική εικόνα του ασθενούς35.

Οικογενειακός έλεγχος

Η ανάγκη διενέργειας ελέγχου και στα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας καθορίζεται μεταξύ των άλλων 
και από τη συχνότητα των μεταλλάξεων στον πληθυ-
σμό. Γενικά η συχνότητα εμφάνισης μεταλλάξεων των 
γονιδίων που σχετίζονται με κληρονομική αιμοχρωμά-
τωση είναι χαμηλή, παρουσιάζει όμως διακυμάνσεις 
σε διαφορετικούς πληθυσμούς. Η μετάλλαξη C282Y 
του γονιδίου HFE που έχει μελετηθεί περισσότερο, 
ανευρίσκεται σε υψηλότερο ποσοστό (0,05%) σε 
πληθυσμούς βορειοευρωπαϊκής καταγωγής (1 ανά 
373 άτομα). Η χαμηλότερη επίπτωση αναφέρεται στην 
ανατολική Ασία (0,00004% ή 1 ανά 286.530 άτομα)3. 
Στην Ελλάδα, το ποσοστό C282Y ομοζυγωτών υπο-
λογίστηκε στο 0,0009% γεγονός που μεταφράζεται 
σε 1 ανά 111.111 άτομα40.

Για τα υπόλοιπα γονίδια (HJV, HAMP, TFR2 και 
SLC40A1) υπάρχουν λιγότερα δεδομένα. Σε πρόσφατη 
μεγάλη ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε αναλύο-

Πίνακας 1. Γενετικά αίτια κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης (τροποποιημένο από1).

Γενετικές Διαταραχές Γονίδιο Κορεσμός 
τρανσφερρίνης

Υπερφόρτωση 
Fe

Συχνότητα 
ετεροζυγωτών

Στον άξονα εψιδίνης-φερροπορτίνης

Κληρονομική αιμοχρωμάτωση (τύπου 1) HFE (C282Y, H63D) (AR) Υψηλός Ηπατοκύτταρα 0,0627

Νεανική αιμοχρωμάτωση (τύπου 2a) HJV (G320V) (AR) Υψηλός Ηπατοκύτταρα 0,000632

Νεανική αιμοχρωμάτωση (τύπου 2b) HAMP (93delG) (AR) Υψηλός Ηπατοκύτταρα 0,0000329

Κληρονομική αιμοχρωμάτωση (τύπου 3) TFR2 (AR) Υψηλός Ηπατοκύτταρα 0,000203

Νόσος φερροπορτίνης τύπου 4a SLC40A1 (AD) Χαμηλός/
φυσιολογικός 0,000679

Νόσος φερροπορτίνης τύπου 4b SLC40A1 (AD) Υψηλός Ηπατοκύτταρα

Στα γονίδια της φερριτίνης

Σύνδρομο υπερφερριτιναιμίας καταρράκτη L-FT IRE (19q13.1) (AD) Φυσιολογικός Όχι

Καλοήθης υπερφερριτιναιμία L-FT (pThr30Ile) (AD) Φυσιολογικός Όχι
HFE: High Fe, HJV: Hemojuvelin, HAMP: γονίδιο εψιδίνης, TFR2: transferrin receptor-2, SLC40A1: γονίδιο φερροπορτίνης, L-FT: L-Ferritin,IRE: 
iron-response element, AR: αυτοσωμικό υπολειπόμενο, AD: αυτοσωμικό επικρατές γονίδιο
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ντας δεδομένα από 3 μεγάλες μελέτες αλληλούχισης, 
επιχειρήθηκε να υπολογιστούν οι εκτιμούμενες συχνό-
τητες εμφάνισης των μη-HFE παθολογικών μεταλλά-
ξεων σε παγκόσμιο επίπεδο35. Για το γονίδιο HJV, ο 
παθολογικός γονότυπος εκτιμάται ότι εμφανίζεται σε 
1 ανά 4.791.406 άτομα, με το μεγαλύτερο αριθμό να 
εντοπίζεται στη νότια Ασία (1 ανά 1.611.664 άτομα). 
Για το γονίδιο του TFR2 η επίπτωση υπολογίζεται σε 
1 ανά 6.164.757 άτομα με το μεγαλύτερο ποσοστό να 
εμφανίζεται στη βόρεια Ευρώπη, ενώ για το HAMP 
υπολογίζεται σε 1 ανά 181.700.486 άτομα. Τέλος, για 
το γονίδιο της φερροπορτίνης (SLC40A1) που λόγω 
του επικρατούντος χαρακτήρα της μετάλλαξης, αρκεί 
να βρεθεί σε ετεροζυγωτία, η εκτιμούμενη συχνότητα 
εμφάνισης είναι 1 ανά 1.373 άτομα, με πολύ μεγάλη 
αναλογία σε πληθυσμό αφρικανικής καταγωγής (1 
ανά 197 άτομα)35.

Η συχνότητα εμφάνισης μεταλλάξεων στο γονί-
διο HFE στην Ευρώπη, μειώνεται σταδιακά καθώς 
κινούμαστε από τον βορρά προς το νότο. Λόγω της 
σπανιότητας εμφάνισης των μεταλλάξεων, της χαμηλής 
διεισδυτικότητας της νόσου και του υψηλού κόστους, 
ο έλεγχος του γενικού πληθυσμού χωρίς οικογενειακό 
ιστορικό, δεν συνιστάται.

Ακόμα και σε οικογένειες στις οποίες ένα μέλος 
έχει διαγνωστεί με κληρονομική αιμοχρωμάτωση, 
υπάρχει σκεπτικισμός ως προς τον έλεγχο των υπό-
λοιπων μελών, καθώς η διεισδυτικότητα της νόσου 
είναι μικρή. Άγνωστοι – μέχρι στιγμής – περιβαλλο-
ντικοί και γενετικοί συμπαράγοντες επηρεάζουν την 
εκδήλωση κλινικών συμπτωμάτων υπερφόρτωσης 
με σίδηρο σε άτομα που φέρουν τις συγκεκριμένες 
μεταλλάξεις35. Μελέτη του 2008, κατέδειξε ότι άτομα 
που σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκαν ομοζυγώτες για τη 
μετάλλαξη HFE-C282Y, ακόμη και μετά από δώδεκα 
έτη παρακολούθησης, στην πλειοψηφία τους παρέ-
μεναν ασυμπτωματικά. Μόνο το 28% των ανδρών 
και μόλις το 1,2% των γυναικών ικανοποιούσαν τα 
κριτήρια ασθένειας με επιβεβαιωμένη υπερφόρτωση 
σιδήρου41.

Παρόλα αυτά, οι τελευταίες κατευθυντήριες οδη-
γίες της Αμερικανικής Εταιρίας Μελέτης Νοσημάτων 
του Ήπατος13 προτείνουν σε οικογένειες όπου ένα 
τουλάχιστον μέλος πάσχει από επιβεβαιωμένη κλη-
ρονομική αιμοχρωμάτωση (HFE), όλοι οι συγγενείς 
πρώτου βαθμού να υποβάλλονται σε έλεγχο που 
περιλαμβάνει: κορεσμό τρανσφερρίνης σε δείγμα 
νηστείας, φερριτίνη ορού και γονιδιακό έλεγχο για 
τις μεταλλάξεις C282Y και H63D. Η κατάλληλη ηλικία 
διενέργειας του ανωτέρω ελέγχου είναι από 18 έως 
30 έτη, όπου οι μετρούμενοι δείκτες παρουσιάζονται 
επηρεασμένοι, χωρίς να έχει προλάβει να εγκατασταθεί 

σοβαρή υπερφόρτωση σιδήρου, ικανή να οδηγήσει σε 
ανεπανόρθωτη βλάβη σημαντικών οργάνων, όπως 
η καρδιά και το ήπαρ20.

Για τις πλην HFE αιμοχρωματώσεις ο έλεγχος της 
οικογένειας ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να 
είναι πιο επιτακτικός.

Συμπληρωματικές εξετάσεις

Η πλήρης διερεύνηση οποιουδήποτε ασθενή με 
υπερφερριτιναιμία, είτε υπάρχει είτε όχι υπερφόρτωση 
με σίδηρο, συνήθως περιλαμβάνει και δείκτες για 
τις συχνότερες αιτίες υπερφερριτιναιμίας. Πλήρης 
ηπατικός βιοχημικός έλεγχος με AST, ALT, γGT, 
ALP, χολερυθρίνη, λευκώματα, αλβουμίνη, χρόνος 
προθρομβίνης, χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης, 
ινωδογόνο, HBsAg, antiHCV, αλλά και απεικονιστικός 
έλεγχος με υπερηχογράφημα άνω κοιλίας, μέτρη-
ση των παραμέτρων του μεταβολικού συνδρόμου 
(αρτηριακή πίεση, σάκχαρο, περίμετρος μέσης, 
δείκτης μάζας σώματος, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια) 
μπορεί να αποκαλύψουν συνυπάρχοντες μηχανι-
σμούς υπερφερριτιναιμίας ακόμα και στους ασθενείς 
με γνωστή υπερφόρτωση με σίδηρο. Ειδικότερα, 
ακριβώς επειδή ο επιπολασμός του μεταβολικού 
συνδρόμου στον ελληνικό πληθυσμό είναι υψηλός, 
υπολογιζόμενος μεταξύ 19,8%42 και 23,6%43, η συ-
σχέτιση της υπερφερριτιναιμίας με την κλινική αυτή 
οντότητα παρουσιάζεται αρκετά συχνά.

Επειδή η υπερφερριτιναιμία μπορεί να συνυ-
πάρχει με πολλά άλλα σημαντικά κλινικοεργαστη-
ριακά ευρήματα, η ερμηνεία της απαιτεί ευρύτερη 
διαφοροδιαγνωστική σκέψη με βάση το υποκείμενο 
νόσημα (πίνακας 2). Ενδεικτικά, η διερεύνηση μιας 
συνυπάρχουσας αναιμίας περιλαμβάνει και αιμολυ-
τικούς δείκτες για ανίχνευση μη αποτελεσματικής 
ερυθροποίησης. Συνυπάρχουσες κυτταροπενίες ή 
σπληνομεγαλία μπορεί να οφείλονται σε σπάνια 
αιματολογικά νοσήματα, όπως η νόσος Gaucher και 
τα αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα. Η συνεισφορά 
του αιματολόγου με τη διενέργεια μυελογράμματος 
μπορεί να είναι καθοριστική. Ακόμα και η φλεγμονή 
λόγω ιστικής καταστροφής, όπως σε σπληνικό ή μυ-
οκαρδιακό έμφρακτο, μπορεί να προκαλέσει αύξηση 
της φερριτίνης22. 

Διαγνωστικός αλγόριθμος
Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα διαγνωστικών 

πλάνων που μπορούν να εφαρμοστούν σε περιπτώ-
σεις διερεύνησης υπερφερριτιναιμίας13,20,45-47. Οι βα-
σικοί άξονες που προτείνονται ακολουθούν περίπου 
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Πίνακας 2. Αίτια υπερφερριτιναιμίας εκτός κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης

Αίτιο Γονίδιο Κορεσμός τρανσφερρίνης*
Διαταραχή στη μεταφορά σιδήρου 

Ανεπαρκής απελευθέρωση στα ερυθρά
Ασερουλοπλασμιναιμία CP (AR) Χαμηλός

Ανεπαρκής πρόσληψη από τα ερυθρά
Μεταλλάξεις του DMT-1 DMT-1 (AR) Υψηλός

Υποτρανσφερριναιμία TF (AR) Υψηλός

Μη αποτελεσματική ερυθροποίηση
Μεσογειακή αναιμία Σφαιρίνη (AR) Υψηλός

Συγγενής σιδηροβλαστική αναιμία ALAS2 (XL),  
SLC25A38 (AR),  

GLRX5 (AR),  
ABCB7 (XL)

Υψηλός

Συγγενής δυσερυθροποιητική αναιμία  

Τύπου I DAN1 (AR) Υψηλός

Τύπου II SEC23B (AR) Υψηλός

Τύπου III Άγνωστη (AD) Υψηλός

Απλαστική αναιμία  

Όψιμη δερματική πορφυρία  

Ηπατικά Νοσήματα 

Αλκοολική ηπατίτιδα  Φυσιολογικός / χαμηλός

Λοιμώδεις ηπατίτιδες (Α, Β, C, D, E)  Φυσιολογικός / χαμηλός

Νεογνική υπερφόρτωση με σίδηρο  Υψηλός44

Άλλα νοσήματα 

Μεταβολικό Σύνδρομο  Φυσιολογικός / χαμηλός

Διαβήτης – Αντίσταση στην ινσουλίνη  Φυσιολογικός

Καρκίνος (πνεύμονα, μαστού, ωοθηκών, νεφρού, λέμφωμα, λιποσάρκωμα)  

Φλεγμονή οξεία ή χρόνια  Φυσιολογικός / χαμηλός

Αυτοάνοσα νοσήματα (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος,  
Ρευματοειδής αρθρίτιδα)

  

Αιμοφαγοκυτταρικά σύνδρομα

Χρόνιες αιμολυτικές αναιμίες   

Χρόνια νεφρική νόσος   

Νόσος Gaucher

Ιατρογενή Αίτια 

Μεταγγίσεις  Υψηλός

Δηλητηρίαση με σίδηρο  Υψηλός

* όπου υπάρχουν σαφή βιβλιογραφικά δεδομένα

την ίδια κεντρική φιλοσοφία με μικρές παραλλαγές, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού ο 
οποίος μελετήθηκε. Βάσει της εμπειρίας μας σε συν-

δυασμό με τη μελέτη της βιβλιογραφίας, ο αλγόριθμος 
που προτείνουμε με βάση τα δεδομένα της ελληνικής 
πραγματικότητας απεικονίζεται στο σχήμα 1.
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Θεραπευτικές επιλογές: Αφαιμάξεις-αποσιδήρωση

Η διερεύνηση μίας υψηλής τιμής φερριτίνης, συχνά 
μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα για την ύπαρξη ή 

μη υπερφόρτωσης με σίδηρο. Δυστυχώς στην πράξη, 
πολλές φορές δεν απαντά στο ερώτημα του υποκείμε-
νου αιτίου. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως 
τίθενται κάποια θεραπευτικά διλήμματα.

Σχήμα 1. Διαγνωστικός αλγόριθμος διερεύνησης υπερφερριτιναιμίας.
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Αντιμετώπιση υπερφόρτωσης με σίδηρο

Η αντιμετώπιση της υπερφερριτιναιμίας σε ασθε-
νείς με περίσσεια σιδήρου ή/και ιστική προσβολή, 
χωρίς αναιμία, περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα τακτικών 
αφαιμάξεων. Στην κληρονομική αιμοχρωμάτωση, 
όπου η επιβάρυνση είναι μεγάλη, αρχικά γίνονται 
αφαιμάξεις ανά 1-2 εβδομάδες, με στόχο τη μείω-
ση του φορτίου σιδήρου και της φερριτίνης μεταξύ 
50-100μg/L, ενώ ακολουθεί η φάση συντήρησης με 
αφαιμάξεις ανά 3-6μήνες45. Σε περιπτώσεις ήπι-
ας επιβάρυνσης, οι αφαιμάξεις μπορεί να γίνονται 
αραιότερα, για να αποφευχθεί η ανάπτυξη αναιμίας, 
ή απλά οι ασθενείς να ενθαρρύνονται να γίνονται 
τακτικοί αιμοδότες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
αιμοδοσίας. Όταν δεν υπάρχει υπερφόρτωση με 
σίδηρο, είναι σημαντικό να μη γίνονται ‘θεραπευτικές’ 
αφαιμάξεις, γιατί ενισχύεται ο μύθος ότι υπάρχει μια 
γενετική πάθηση στην οικογένεια, ενώ επί της ουσίας 
εστιάζουμε στη βελτίωση μιας βιοχημικής παραμέτρου 
χωρίς σαφήνεια στόχου12.

Σε ασθενείς με αναιμία και δευτεροπαθή υπερ-
φόρτωση με σίδηρο ή εκεί όπου δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν αφαιμάξεις, η θεραπεία αποσιδήρωσης 
με χηλικούς παράγοντες είναι απαραίτητη, προκει-
μένου να προληφθεί η βλάβη των ζωτικών οργάνων.

Αντιμετώπιση υποκείμενης παθολογίας

Ενώ θα περίμενε κανείς, ότι σε περιπτώσεις υπο-
κείμενης ηπατοπάθειας, η αντιμετώπιση κατευθύνεται 
μόνο έναντι του αρχικού αιτίου, η σύγχρονη θεώρηση 
περιπλέκει τη σχέση του σιδήρου με τις συχνότερες 
ηπατοπάθειες48. Στην αλκοολική ηπατική νόσο, τη 
μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (η ηπατική εκδήλωση 
του μεταβολικού συνδρόμου), τον ηπατοκυτταρικό 
καρκίνο, αλλά και τις ιογενείς ηπατίτιδες, υπάρχουν 
αναφορές ότι η συνυπάρχουσα περίσσεια σιδήρου 
μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ταχύτερη 
εξέλιξη της νόσου, ενώ και η ίδια η φερριτίνη ως μόριο 
μπορεί να επάγει την ηπατική ίνωση49.

Από τη μια πλευρά, η αντιμετώπιση του υπο-
κείμενου αιτίου μπορεί να μειώσει τη φερριτίνη, για 
παράδειγμα ο περιορισμός της κατανάλωσης αλκοόλ, 
τα διαιτητικά ή φαρμακευτικά μέτρα μείωσης του σακ-
χάρου και της χοληστερόλης. Από την άλλη, υπάρχουν 
μελέτες όπου διαπιστώνεται ότι η απομάκρυνση του 
σιδήρου σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατί-
τιδα, ακόμα και χωρίς σημαντική υπερφερριτιναιμία, 
βελτιώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τα επίπεδα 
των τρανσαμινασών50-52.

Δοκιμή της κλινικής παρατήρησης

Σε πολλά ασυμπτωματικά άτομα με υπερφερριτι-
ναιμία, δεν απαιτείται αρχικά επιθετική θεραπευτική 
προσέγγιση. Η κλινική πορεία ασυμπτωματικών 
ατόμων με ήπια υπερφερριτιναιμία χωρίς άλλα παθο-
λογικά ευρήματα στον αρχικό εργαστηριακό έλεγχο, 
παρέχει αρχικά τη δυνατότητα παρακολούθησης, με 
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις φερριτίνης, κορεσμού 
τρανσφερρίνης και ενδεχομένως διαιτητικές παρεμβά-
σεις αν υπάρχουν ενδείξεις μεταβολικού συνδρόμου.

Στα πλαίσια αυτής της παρακολούθησης, οι επα-
ναληπτικές μετρήσεις μπορεί να παρουσιάζουν δι-
ακυμάνσεις ή ακόμα και μείωση, οπότε πρόκειται 
μάλλον για εκδηλώσεις μεταβολικού συνδρόμου. Στην 
περίπτωση όμως που υπάρχει σταθερότητα ή αύξηση, 
η ανάγκη για διερεύνηση και περαιτέρω θεραπευτική 
αντιμετώπιση, καθίσταται πιο επιτακτική22.

Συμπεράσματα
Το εργαστηριακό εύρημα της υπερφερριτιναιμίας 

συνδέεται με μια πλειάδα κλινικών καταστάσεων, 
κάποιες από τις οποίες είναι πολύ συχνές και δεν 
απαιτείται παρά αναγνώρισή τους και καθησυχασμός 
του ασθενή, ενώ κάποιες άλλες μπορεί να έχουν στα-
διακή κλινική επιδείνωση, με υπερφόρτωση σιδήρου 
και βλάβη ζωτικών οργάνων. Το πρώτιστο μέλημα του 
κλινικού ιατρού είναι ο διαχωρισμός των δύο αυτών 
περιπτώσεων, και στη συνέχεια η ακριβής διάγνωση 
του υποκείμενου αιτίου της υπερφερριτιναιμίας. Είναι 
σημαντικό να μην παραβλέπεται το γεγονός ότι και 
μετά από ενδελεχή έλεγχο, δεν ανιχνεύεται πάντα η 
αιτία της υπερφερριτιναιμίας. Και στις περιπτώσεις 
όμως αυτές μπορεί να ληφθούν κλινικές αποφάσεις 
για την παρακολούθηση ή τη θεραπευτική παρέμβα-
ση στον ασθενή ή την αναγκαιότητα οικογενειακού 
ελέγχου. Βασικός άξονας της διαγνωστικής σκέψης 
είναι η εμπεριστατωμένη διενέργεια εξειδικευμένου 
ελέγχου, ώστε από τη μια να αποφεύγονται οι άσκοπες 
εξετάσεις με το επακόλουθο κόστος και την ψυχολογι-
κή επιβάρυνση, και από την άλλη να μην διαλάθουν 
οι ασθενείς με αρχόμενη υπερφόρτωση με σίδηρο, 
που θα έχουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια από την 
πρώιμη παρέμβαση.
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ΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟ

Εισαγωγή στους κλώνους που δημιουργούν 
προβληματισμούς

Η δυνατότητα ανίχνευσης μονοκλωνικών Β λεμφο-
κυτταρικών πληθυσμών ακόμη και σε πολύ χαμηλά 
ποσοστά με την κυτταρομετρία ροής, στο αίμα στο 
μυελό αλλά και σε κυτταρικά εναιωρήματα βιολογικών 
υγρών, δημιουργεί σε αρκετές περιπτώσεις έντονο 
προβληματισμό, ειδικά αν δεν υπάρχει προφανές 
λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα. Ο ίδιος προβληματισμός 
είχε απασχολήσει τον αιματολόγο πολύ παλαιότερα 
με την μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης 
σημασίας (MGUS), όπου δεν υπήρχε κυτταρικό αλλά 
ηλεκτροφορητικό κλωνικό εύρημα. Σήμερα μπορούμε 
να μελετήσουμε τα κλωνικά πλασματοκύτταρα που 
βρίσκονται πίσω από ένα MGUS, οπότε και στην 
περίπτωση αυτή μικροί κλωνικοί πλασματοκυτταρικοί 
πληθυσμοί θα προβληματίσουν το εργαστήριο κυττα-
ρομετρίας και τους θεράποντες. Μερικές φορές οι Β 
λεμφοκυτταρικοί και οι πλασματοκυτταρικοί πληθυσμοί 
δεν είναι τόσο μικροί αλλά εμφανίζονται σαν λεμφο-
κυτταρώσεις και πλασματοκυτταρικές αθροίσεις. Όταν 
δεν υπάρχει κλινική παθολογία που να υποκρύπτεται 
και όταν διαχρονικά οι κλωνικοί πληθυσμοί μένουν 
σταθεροί ή εξελίσσονται αργά, τότε η κλινική τους 
σημασία είναι αδιευκρίνιστη και προβληματίζουν τον 
αιματολόγο, ως προς τα αν είναι νοσήματα και πώς 
θα ενεργήσουν απέναντι σε ένα παθολογικό εργα-
στηριακό εύρημα σε ένα φαινομενικά υγιές άτομο.

Όταν αυτοί οι πληθυσμοί βρεθούν σε βιοπτικό 
υλικό χωρίς μορφολογικά ευρήματα λεμφώματος, 
η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Η 
δυνατότητα της κυτταρομετρικής μελέτης των Vb 
αλυσίδων του TCR στους T λεμφοκυτταρικούς υπο-

πληθυσμούς, έδωσε νέες δυνατότητες στην αναζήτηση 
πληθυσμών με τις λεγόμενες επιλεκτικές (restricted) 
εκφράσεις TCR Vβ. H επιλεκτικότητα και η κλωνι-
κότητα, χωρίς να είναι ισοδύναμοι όροι συνδέονται 
μεταξύ τους Το κλωνόγραμμα έδειξε τη χρησιμότητά 
του σε T λεμφώματα, αλλά παράλληλα άνοιξε νέες 
πηγές προβληματισμού, όταν Τ- κλωνικοί πληθυσμοί 
προέκυπταν ως εργαστηριακό εύρημα σε μη λεμφο-
ϋπερπλαστικά νοσήματα (πρβλ. ουδετεροπενίες) ή 
σε υγιή άτομα. Κατ’ αναλογία με τα Β κύτταρα και τα 
πλασματοκύτταρα δημιούργησε την ομάδα Τ κλω-
νικών πληθυσμών αδιευκρίνιστης σημασίας. Με το 
ίδιο σκεπτικό ακόμη και μικροί κλώνοι παροξυσμικής 
νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας (PNH) χωρίς παθο-
λογικά ευρήματα θα μπορούσαν να μπουν στην ίδια 
ομάδα προβληματισμού.

Πριν προχωρήσουμε στην επί μέρους θεματολογία 
ανά είδος κυττάρου, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε 
μερικούς κοινούς προβληματισμούς που προκύπτουν 
σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και να τους κωδικο-
ποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο υπό μορφή διαφόρων 
πιθανών σεναρίων που πρέπει να περάσουν από το 
μυαλό του αιματολόγου. Τα σενάρια αυτά θα τα δια-
βαθμίσουμε ανάλογα με το άτομο στο οποίο προέκυψε 
το εύρημα, τις συνθήκες διερεύνησης, το μέγεθος 
του κλώνου και τα συνοδά κλινικά και εργαστηριακά 
ευρήματα. Στη συνέχεια ανάλογα με το σενάριο θα 
μπουν και οι προβληματισμοί για τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν ή να μη γίνουν με το Ιπποκράτειο 
σκεπτικό «ωφελέειν ή μη βλάπτειν». Προτείνεται η 
εξής κατηγοριοποίηση: α) Ο τυχαίος κλώνος που 
ανιχνεύεται σε υγιή άτομα που δεν είχαν κάποιο άλλο 
εργαστηριακό ή κλινικό εύρημα προς διερεύνηση, στα 
πλαίσια προγραμματισμένου ελέγχου (check-up) ή 
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κάποιας μελέτης (αιμοδότες, ή μάρτυρες) και στα οποία 
ο ενδελεχέστερος έλεγχος δεν βρίσκει υποκείμενο 
νόσημα. β) Ο παθολογικός κλώνος που οδηγεί στη 
διάγνωση ενός υποκειμένου νοσήματος ή συνδέεται 
αιτιοπαθογενετικά με το νόσημα του ασθενούς. Ανευ-
ρίσκεται σε διαγνωστικό έλεγχο για κάποιο πρόβλημα 
(λ.χ. κρυοσφαιριναιμία1). Η περίπτωση αυτή εννοείται 
ότι δεν αφορά μια προφανή παθολογική οντότητα στην 
οποία στοιχειοθετείται διάγνωση με τον φαινότυπο, 
την κλωνικότητα και τα υπόλοιπα ευρήματα. Αφορά 
ένα εύρημα χωρίς προφανή αιτιολογία που οδηγεί σε 
προβληματισμό αν πρόκειται για ένα υποκείμενο νό-
σημα το οποίο γίνεται αντιληπτό μέσα από το εύρημα 
του κλώνου και απαιτείται έλεγχος να αποκαλυφθεί, 
ώσπου τελικά αποκαλύπτεται και είναι συνήθως είτε 
αιματολογική κακοήθεια, ή αυτοάνοσο νόσημα. λοι-
μώδες νόσημα ή νεοπλασία. Η σχέση του κλώνου με 
το νόσημα μπορεί να είναι άμεση, δηλαδή να είναι το 
ίδιο το λέμφωμα ή έμμεση, δηλαδή να έχει σχέση με 
ένα συμπαγή όγκο σαν αντιδραστικός πληθυσμός. 
Ο κλώνος βοηθάει στη διάγνωση ενός σημαντικού 
προβλήματος που ζητάει άμεση αναγνώριση και 
επίλυση. γ) Ο κλώνος αδιευκρίνιστης σημασίας 
για τον οποίο δεν βρέθηκε κάτι που να τον συνδέει 
με μια υποκείμενη παθολογία ούτε προκαλεί αυτή 
τη στιγμή κλινικό πρόβλημα στον ασθενή, χωρίς να 
σημαίνει ότι δεν προκαλεί ανησυχία σε συνδυασμό 
με ένα εργαστηριακό εύρημα όπως η αναστροφή 
τύπου και η παραπρωτεΐνη. Εδώ μπαίνουν μια σειρά 
από ερωτήματα που οφείλουν να προβληματίσουν 
τον αιματολόγο και συγκεκριμένα: α) Μήπως είναι η 
αρχή ενός αιματολογικού νοσήματος (λεμφώματος, 
μυελώματος) που θα εξελιχθεί σε άλλοτε άλλο χρονικό 
διάστημα και θέλει παρακολούθηση β) Μήπως είναι μια 
in situ κατάσταση που δεν εξελίσσεται ή εξελίσσεται 
βραδέως χωρίς να προκύπτει νόσημα και δεν έχει 
ανάγκη παρεμβάσεων ή στενής παρακολούθησης γ) 
Μήπως αποτελεί πρώιμο εύρημα για ένα άλλο σοβαρό 
μη αιματολογικό νόσημα που βρίσκεται σε υποκλινικό 
επίπεδο και θα εμφανιστεί στο άμεσο μέλλον (λχ ένα 
συμπαγή όγκο).

Κλωνικοί πληθυσμοί Β λεμφοκυττάρων
Οι Β κλωνικοί πληθυσμοί μπορεί να προσαρμο-

στούν στο πρότυπο των τριών ειδών κλώνων που 
αναφέραμε. Η μελέτη τους τα τελευταία οκτώ χρόνια 
έγινε συστηματικά και διεξοδικά ώστε να ξεκαθαριστεί 
αρκετά η σύγχυση όσον αφορά την σημασία τους. 
Οι τυχαίοι Β κλώνοι είναι πολύ μικροί σε απόλυτο 
αριθμό συνήθως κάτω από 100 κύτταρα/κκχ στο αίμα 
και ο φαινότυπός τους ταιριάζει με εκείνο της Β-ΧΛΛ 

(CLL). Δεν εξελίσσονται και δεν χρήζουν ιδιαίτερης 
παρακολούθησης από τον αιματολόγο. Αποτελούν ένα 
άκρο του φάσματος της οντότητας της Μονοκλωνικής 
Β λεμφοκυττάρωσης (MBL). Το κατώτερο όριο της 
MBL δεν έχει καθοριστεί. Μια πολύ ευαίσθητη κυτ-
ταρομετρική ανάλυση «επόμενης γενιάς» μπορεί να 
αποκαλύψει «κλώνους» μικρότερους από 10 κύτταρα/
κκχ σχεδόν σε όλα τα άτομα πάνω από 80 ετών. Οι 
CLL-like MBL μικροί τυχαίοι κλώνοι στο γενικό πλη-
θυσμό πρέπει να αναγνωρίζονται και να διακρίνονται 
από τους υπόλοιπους2. Όσο αυξάνεται ο απόλυτος 
αριθμός του CLL-like MBL κλώνου αυξάνεται και ο 
προβληματισμός του αιματολόγου. Οι τιμές cut-off 
λύνουν ταξινομικά προβλήματα αλλά δημιουργούν 
άλλα που σχετίζονται με την κλινική τους σημασία. 
Είναι εύκολο να θυμάται κανείς δύο τιμές 500 κύττα-
ρα/κκχ και 5000/κκχ. Μεταξύ 500-5000 τοποθετείται 
ένας CLL-like MBL κλώνος αδιευκρίνιστης σημασίας. 
Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η πιθανότητα ενός 
παθολογικού κλώνου ενός ισοδύναμου προς την 
Β-ΧΛΛ λεμφώματος από μικρά κύτταρα (B-SLL). Όταν 
υπάρχει ψηλαφητή λεμφαδενοπάθεια η διάγνωση 
είναι ευκολότερη αλλά όταν τα ευρήματα είναι μόνο 
απεικονιστικά πρέπει να αναζητηθούν. Όταν βεβαιωθεί 
ο αιματολόγος ότι έχει ένα CLL-like MBL κλώνο και 
όχι κύτταρα BSLL, αρχίζουν να διατυπώνονται άλλοι 
προβληματισμοί.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο ανοσοφαινότυπος είναι 
ουσιαστικός στο να διακρίνει CLL-like κλώνους από μη 
CLL-like. Ποιες παγίδες ελλοχεύουν στην τυποποίηση 
ενός CLL-like κλώνου? Όπως υπάρχουν τυπικές και 
άτυπες B-CLL που διακρίνονται ανοσοφαινοτυπικά 
έτσι έχουμε τυπικούς και άτυπους B-CLL-like MBL 
κλώνους. Επιπλέον όπως υπάρχουν CD5+ λεμφώ-
ματα που δεν είναι CLL, έτσι υπάρχουν CD5+ μη 
CLL MBL κλώνοι. Προσοχή υπάρχουν και παθολο-
γικοί CD5+ μη CLL κλώνοι που κρύβουν ένα CD5+ 
λέμφωμα που πρέπει να διαγνωστεί με άλλοτε άλλη 
δυσκολία. Για το λόγο αυτό ο αιματολόγος όταν έχει 
μπροστά του ένα CD5+ κλώνο πρέπει να πάρει τις 
σωστές απαντήσεις από το εργαστήριο 1) όσον αφορά 
τον απόλυτο αριθμό του 2) αν είναι CLL (τυπικός ή 
άτυπος) και αν είναι μη CLL και μοιάζει με κύτταρα 
μανδύα (MCL), οριακής ζώνης (MZL) ή κάτι άλλο. 
Στους CD5+ και CD5- μη CLL κλώνους πρέπει να 
είναι κανείς πολύ προσεκτικός πριν τους χαρακτηρί-
σει MBL, χάνοντας την διάγνωση ενός παθολογικού 
κλώνου. Οι CLL-like MBL κλώνοι αποτελούν πρότυπο 
κλώνων αδιευκρίνιστης σημασίας. Γνωρίζουμε ότι η 
Β-ΧΛΛ στο σύνολό της προέρχεται από CLL-like MBL 
ενώ δεν ισχύει το αντίστροφο, δηλαδή όλοι οι CLL-like 
MBL δεν εξελίσσονται σε Β-ΧΛΛ. Το όριο των 5000 
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κλωνικών κυττάρων που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας (WHO) για να ξεχωρίσει B-ΧΛΛ από 
MBL σήμερα μοιάζει περισσότερο σχηματικό παρά 
ποτέ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι υψηλότεροι απόλυτοι 
αριθμοί όπως 10000/κκχ είναι πιο αξιόπιστοι κλινικά 
στην ανάγκη για θεραπευτική παρέμβαση. Η φυσική 
ιστορία της B-CLL μοιάζει να είναι συνυφασμένη με 
εκείνη της CLL-like MBL. Ποιοί είναι οι προγνωστικοί 
παράγοντες (φαινοτυπικοί, κυτταρογενετικοί, μορια-
κοί) που θα ξεχωρίσουν μια εξελισσόμενη CLL-like 
MBL; Οι ιογενείς λοιμώξεις ποιά αιτιοπαθογενετική 
σημασία έχουν, αν λάβει κανείς υπ’ οψιν ότι άτομα 
μολυσμένα με τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) έχουν 
αυξημένη επίπτωση CLL-like MBL κλώνων και σε 
μικρότερο βαθμό μη CLL MBL;3. Χρειάζεται κυτταρο-
μετρία ροής και απεικονιστικός έλεγχος στην παρα-
κολούθηση ενός CLL-like MBL κλώνου; Χρειάζεται να 
εξεταστεί ο μυελός; Μπορεί το άτομο να γίνει δότης 
μυελού; Πρέπει να αναζητούμε κλώνους στους στε-
νούς συγγενείς ατόμων με Β-ΧΛΛ; 99% των ατόμων 
με CLL-like MBL κλώνους δεν θα εξελιχθούν ποτέ σε 
νόσο. Αυτό σημαίνει ότι οι ευαίσθητες εργαστηριακές 
μέθοδοι ανέδειξαν μια ομάδα «υπό μελέτη» η οποία 
δεν υπήρχε προς 20ετίας και αυξάνει το κόστος και 
το άγχος των «ασθενών» και των συγγενών τους. 
Mήπως τα άτομα αυτά παρόλο που δεν εξελίσσονται 
σε νόσο, έχουν αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις 
και πρέπει να εμβολιάζονται; Οι απαντήσεις σε όλα 
αυτά τα ερωτήματα δείχνουν το «αδιευκρίνιστο» της 
«κλινικής» σημασίας των CLL-like κλώνων4.

Αν το τοπίο στους CLL-like κλώνους μοιάζει να 
ξεκαθαρίζει με την διαμόρφωση ομάδων με χαμηλό 
και υψηλό απόλυτο αριθμό κλωνικών κυττάρων, στην 
περίπτωση των μη CLL κλώνων υπάρχει εντονότε-
ρος προβληματισμός και ανάγκη να διαχωριστεί ο 
αδιευκρίνιστος από τον παθολογικό κλώνο. Συνεπώς 
οι μη CLL κλώνοι απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή και 
προσεκτικότερη διερεύνηση από τον αιματολόγο5. 
Xωρίς να υπάρχει ειδικός φαινότυπος για το λεμφο-
κύτταρο της οριακής ζώνης (MZL), οι περισσότεροι 
ερευνητές θεωρούν ότι οι CD5- κλώνοι είναι MZL 
προέλευσης. Tα ίδια φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
έχουν τα λεμφοπλασματοκυτταρικά λεμφώματα (LP). 
Ηδη αναφερθήκαμε σε CD5+ ΜζL και CD5+ LP. Το 
λέμφωμα κυττάρων μανδύα (MCL) δεν διακρίνεται 
αρκετά συχνά με τον ανοσοφαινότυπο από τα CD5+ 
ΜζL, οπότε πάντα υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί MZL 
ένας MCL κλώνος. Επειδή τελευταία διαπιστώθηκε η 
ύπαρξη MCL-MBL και indolent MCL, η διάκριση μικρών 
κλώνων χωρίς σαφή κλινικά στοιχεία μπορεί να είναι 
δύσκολη. Ο αιματολόγος δεν θα αντιμετωπίσει a priori 
ένα CD5+ μη CLL κλώνο σαν MZL πριν αποκλείσει 

τις υπόλοιπες πιθανότητες παθολογικών μικρών 
κλώνων όπως MCL και LP-Waldenstrom. Eπίσης 
αναφέρθηκε η σχέση μη CLL κλώνων με HCV κατ’ 
αναλογία με τη συσχέτιση λεμφωμάτων MZL με HCV. 
Tα όρια μεταξύ μιας μη CLL λεμφοκυττάρωσης, ενός 
μη CLL-MBL και ενός ΜζL λεμφώματος απαιτούν 
περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Ελληνική συνεργατική 
μελέτη ξεκαθάρισε ότι μπορεί να υπάρχουν MZL τα 
οποία να καλύπτουν ένα φάσμα κλώνων κάτω από 
5000/κκχ αλλά και να το υπερβαίνουν, χωρίς να 
βρεθεί σπληνικό, λεμφαδενικό ή εξωλεμφαδενικό 
MZL6. Αυτές η οντότητες δεν ταξινομούνται με βάση 
την WHO και θα μπορούσε να τις κατατάξει κανείς ως 
νέες οντότητες αδιευκρίνιστων κλώνων. Μόνο λίγα 
από αυτά τα περιστατικά εμφάνισαν σπληνομεγαλία 
στην πενταετία και πολύ λίγα είχαν υποκείμενο MALT 
που βρέθηκε μετά από έλεγχο του πεπτικού. Κατά 
συνέπεια οι MZL κλώνοι αδιευκρίνιστης σημασίας δεν 
πρέπει να χαρακτηρίζονται εξ αρχής ως λεμφώματα 
ακόμη και αν υπερβαίνουν τα 5000 κλωνικά Β ανά κκχ.

Στους μη- CLL-like κλώνους υπάρχουν επίσης πε-
ρισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Είναι πλέον 
εύρημα από πολλές ομάδες η παρουσία δικλωνικών 
MBL σε συνδυασμούς CLL-like και μη CLL-like7. 
Στο γενικό πληθυσμό βρέθηκαν μικροί μη CLL-like 
κλώνοι8. Ένας εκκριτικός μικρός κλώνος λεμφοπλα-
σματοκυττάρων μπορεί να είναι παθολογικός μέσα 
από τη δράση της παραπρωτεΐνης του. Ακόμη και 
μικρά ποσοστά κλώνου στο αίμα και το μυελό δεν 
αθωώνουν τον κλώνο ο οποίος έχει προκαλέσει λ.χ. 
νεφρική ανεπάρκεια ή αυτοάνοσα παθολογικά στοιχεία 
(θρομβοπενία, von Willebrand κ.λπ.). Σε κάθε Β μη 
CLL-like κλώνο στο αίμα πρέπει να μελετάται ο μυελός 
και τα πλασματοκύτταρα. Τα κλωνικά πλασματοκύτταρα 
μαζί με κλωνικά Β λεμφοκύτταρα προσανατολίζουν 
σε πιθανά λεμφοπλασματοκυτταρικό νόσημα (βλ. στη 
συνέχεια). Η παρουσία κλώνων στους ιστούς μέχρι 
πρότινος ίσως να ήταν ισοδύναμο λεμφώματος. Η 
αντίληψη αυτή άλλαξε όταν σε βιοψίες λεμφαδένων 
για άλλους λόγους εκτός από λεμφώματα, όπως για 
την σταδιοποίηση μη αιματολογικών νεοπλασιών, 
ανέδειξαν CLL-like κλωνικούς πληθυσμούς μέσα στον 
λεμφαδένα, χωρίς να εξελιχθούν στη συνέχεια σε BSLL 
ενώ μερικοί διογκωμένοι λεμφαδένες υποχώρησαν 
παντελώς9. Η ύπαρξη Β κλώνων αδιευκρίνιστης ση-
μασίας σε ιστικό επίπεδο είναι πλέον μια πιθανότητα 
που συζητείται σοβαρά από την ιατρική κοινότητα10. 
Αναφέρονται B κλώνοι στο μυελό σε μυελοδυσπλα-
στικά και μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα11. Σε 
αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα Hashimoto ανιχνεύονται 
κλωνικές MZL-like αθροίσεις μέσα στον θυρεοειδικό 
ιστό που δεν εξελίσσονται σε λεμφώματα και δεν 
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χρειάζεται να σπεύσει κάποιος να τα χαρακτηρίσει 
λεμφώματα πριν δει την φυσική ιστορία της εξέλιξής 
τους12.

Κλωνικοί πληθυσμοί T λεμφοκυττάρων
Τα T λεμφοκύτταρα ανάλογα με τις αλυσίδες του T 

υποδοχέα (TCR) διακρίνονται σε TCRαβ και TCRγδ. 
Η κυτταρομετρία ροής διαθέτει αντισώματα για την 
μελέτη κυρίως της β αλλά και της δ αλυσίδας. Ειδικά 
για την β αλυσίδα τυποποιούνται 24 Vβ υπότυποι της 
μεταβλητής (V) περιοχής από τους 70 που υπάρχουν. 
Επειδή σε κάθε ένα TCRαβ+ λεμφοκύτταρο εκφράζεται 
μόνο ένας τύπος Vβ αλυσίδας υπάρχει η δυνατότητα 
να βρούμε παθολογικά T λεμφοκύτταρα, όμοια ως 
προς τον τύπο Vβ αλυσίδας μεταξύ τους. Aπό την 
μελέτη πολλών φυσιολογικών ατόμων γνωρίζουμε 
τις αναμενόμενες συχνότητες των Vβ που απαρτίζουν 
ένα φυσιολογικό ρεπερτόριο Vβ ή ένα φυσιολογικό 
κλωνόγραμμα. Πρακτικά αν κάποια συχνότητα υπερ-
βαίνει το 20% επί του συνόλου των 24 υποτύπων 
που ελέγχονται, λέμε ότι υπάρχει επιλεκτικότητα στην 
έκφραση της συγκεκριμένης Vβ. Η επιλεκτικότητα και 
η κλωνικότητα δεν είναι ισοδύναμες έννοιες. Ένας 
κλώνος εμφανίζει ομοιότητα όχι μόνο στην μεταβλητή 
αλλά και στην υπερμεταβλητή TCR περιοχή. Αυτό δεν 
το γνωρίζουμε εκ των προτέρων, οπότε είναι κατανοητό 
ότι η Vβ ανάλυση αποτελεί μια κατατοπιστική μελέτη 
για πιθανή κλωνικότητα των TCRαβ λεμφοκυτταρικών 
πληθυσμών. Το άθροισμα των ποσοστών των 24 Vβ 
υποτύπων φυσιολογικά καλύπτει μόνο το 40-60% 
όλων των λεμφοκυττάρων. Αν ένας Vβ τύπος βρεθεί 
90% είναι ευνόητο ότι είναι κλωνικός. Αν όμως είναι 
30% δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν έχουμε 
κλώνο ή μια επιλεκτική πολυκλωνική ομάδα που 
την συνδέει η ίδια Vβ. Σε λοιμώξεις ή αυτοάνοσα 
νοσήματα αυτό μπορεί να παρατηρηθεί, χωρίς να 
υπάρχει πραγματική κλωνικότητα. Αν το άθροισμα των 
24 τύπων είναι 10% τότε λέμε ότι είναι παθολογικά 
χαμηλό και μας προβληματίζει αν κάποιος Vβ τύπος 
από εκείνους που δεν περιλάβαμε στο ρεπερετόριό 
μας, εκφράζεται σε παθολογικά υψηλό ποσοστό, ήτοι 
το «σιωπηλό» κλωνόγραμμα είναι μια έμμεση ένδειξη 
επιλεκτικότητας και ίσως και κλωνικότητας. Η μεθοδο-
λογία αυτή είναι κατατοπιστική και ταχεία. Μπορεί να 
προηγηθεί της μοριακής μελέτης της κλωνικότητας με 
PCR VDJ αναδιατάξεις των γονιδίων των αλυσίδων 
(κυρίως της γ)13.

Οι αβ λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί κυρίως 
είναι T4 και Τ8 και εκφράζουν CD4 ή CD8 αντίστοιχα, 
Υπάρχουν όμως σε κάθε άτομο και δύο μικρότεροι 
φυσιολογικοί υποπληθυσμοί που συνεκφράζουν CD4 

και CD8. O κυριότερος από αυτούς είναι έντονα CD4 
θετικός με ασθενή έκφραση CD8 και είναι γνωστός 
ως Τ4CD8dim διπλός θετικός αβ+ πληθυσμός. Ο 
άλλος μικρός διπλός θετικός υποπληθυσμός λέγεται 
Τ8CD4dim. Tα γδ+ λεμφοκύτταρα δεν μπορούν να 
μελετηθούν με β αλυσίδες. Οι Vδ είναι λίγες σε αριθμό 
σε αντίθεση με τις Vβ, ενώ ένα ποσοστό ~70% αποτε-
λείται μόνο από Vδ2 στα φυσιολογικά λεμφοκύτταρα. 
Μπορούμε να μετρήσουμε κυτταρομετρικά το ποσοστό 
των Vδ2+ λεμφοκυττάρων και μόνο αν βρεθεί πολύ 
χαμηλό υπάρχει πιθανότητα παθολογικής επιλεκτικής 
έκφρασης μιας άλλης δ αλυσίδας14. 

Η σύγχρονη πολυπαραμετρική κυτταρομετρία 
προσφέρεται στην ταυτόχρονη μελέτη των β υπο-
δοχέων σε όλους τους υποπληθυσμούς των αβ+ 
λεμφοκυττάρων. Σε λιγότερο από μία ώρα μπορούμε 
να ξέρουμε αν έχουμε ένα επιλεκτικό εύρημα και σε 
ποιό πληθυσμό. Το περιοριστικό στοιχείο της μελέτης 
είναι η απουσία έκφρασης αβ αλυσίδων σε άωρα 
κύτταρα της Τ σειράς ή σε παθολογικά περιφερικά T 
λεμφώματα με μειωμένη TCR έκφραση. Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις η μελέτη της επιλεκτικότητας συνδέεται 
με την αναζήτηση πιθανών T κλώνων. Σε ποιες πε-
ριπτώσεις θα αναζητήσει ο αιματολόγος πιθανούς 
T κλώνους ή ολιγοκλώνους και με ποιο σκεπτικό. 
Αν εξαιρέσουμε τα Τ περιφερικά λεμφώματα στα 
οποία υπάρχει απόλυτη ένδειξη για Vβ ανάλυση με 
κλωνόγραμμα, θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε 
πιθανούς «ανοσοδραστικούς» T λεμφοκυτταρικούς 
πληθυσμούς σε σχέση με διάφορες πενίες. Η ουδετε-
ροπενία είναι η συχνότερη και η συσχέτισή της με Τ8 
κλώνους είναι γνωστή. Μία ένδειξη για να μελετηθούν 
τα T λεμφοκύτταρα με κλωνόγραμμα είναι η αυξημένη 
έκφραση κάποιου από τους τρεις κυριότερους ΝΚ 
δείκτες, CD16, CD56 ή CD57. Tα T8 λεμφοκύτταρα 
με NK δείκτες και επιλεκτικό κλωνόγραμμα αποτελούν 
ένα μέρος του φάσματος των T-LGL. Η κατάταξη 
WHO αναφέρει ως λευχαιμία το νόσημα T cell large 
granular lymphocytic leukemia με απόλυτο αριθμό 
Τ8 «μεγάλων λεμφοκυττάρων με κοκκία» LGL πάνω 
από 2000/κκχ. Μπορεί όμως να έχουμε μικρότερους 
LGL κλώνους οι οποίοι να είναι παθολογικοί. Μάλιστα 
αν δεν υπάρχει λεμφοκυττάρωση στο αίμα και ίσως 
σε μερικές περιπτώσεις λεμφοπενία είναι δύσκολο 
να υποψιαστεί κανείς T-LGL. O κλώνος μπορεί να 
βρίσκεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στο μυελό και για 
το λόγο αυτό πρέπει να προσδιορίζεται. Μελέτη σε 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα15, αυτοάνοσες αιμολυ-
τικές αναιμίες και σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας 
μπορεί να αναδείξει κυτταροτοξικούς T κλώνους. Ειδικά 
TCRγδ κλώνοι έχουν συσχετιστεί αιτιοπαθογενετικά 
με απλασία της ερυθράς και της μεγακαρυοκυτταρι-
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κής σειράς16. Δεν είναι σπάνια η συνύπαρξη LGL και 
MBL κλώνων.

Εκτός από τους κυτταροτοξικούς T8 ή γδ κλώνους 
έχουμε και τους T4 /T4CD8dim κλώνους αδιευκρίνιστης 
σημασίας. Οι κλώνοι αυτοί αφορούν Τ4 και όχι Τ8 
λεμφοκύτταρα και η σημασία τους είναι ότι έχουν T4 
υποδοχέα που συνδέεται με HLA τύπου ΙΙ αντιγόνα 
ιστοσυμβατότητας. Ο συνδυασμός TCR-HLA μπορεί 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να μας δείξει την 
αιτιοπαθογένεια αυτών των κλώνων. Μεταξύ διαφο-
ρετικών ασθενών υπάρχουν ομοιότητες στην Vβ του 
TCR και την DRB1* του HLA υποδοχέα. Στην αρχική 
Ισπανική μελέτη βρέθηκε ότι χρησιμοποιείται σχεδόν 
αποκλειστικά ο τύπος Vb13.1 σε άτομα με HLA-
DRB1*07:0117. Η «απόλυτη» αυτή συσχέτιση οδήγησε 
στην ενοχοποίηση ενός πιθανού αντιγονικού αιτίου στη 
γένεση του κλώνου αυτού, μιας πρωτεΐνης του CMV18. 
Σε Έλληνες ασθενείς με Τ4/Τ4CD8dim επιλεκτικούς 
πληθυσμούς δε φαίνεται η ισχυρή αυτή συσχέτιση. 
Είναι ενδιαφέρον ότι οι Vβ αλυσίδες συνδέονται κυρίως 
με HLA-DRB1*16:0119. Ποιά είναι η σημασία των Τ4/
Τ4CD8dim κλώνων; Δεν είναι ανοσοδραστικοί αλλά 
παρατηρούνται σε αυτοάνοσα νοσήματα, συνδέο-
νται με ιογενή αίτια όπως ο CMV και εμφανίζουν μια 
ύποπτη συσχέτιση με συμπαγή νεοπλάσματα μερικές 
φορές πριν εκδηλωθούν20. Για το λόγο αυτό κλώνοι 
«αδιευκρίνιστης σημασίας» μπορεί να αποκτήσουν 
σημασία για τον αιματολόγο όταν υποδηλώνουν ότι 
ο φέρων τον κλώνο «υγιής» πρέπει να διερευνηθεί 
ή να παρακολουθηθεί στενότερα.

Σε αναλογία με τους μικρούς και μεγάλους κλώνους 
CLL-like MBL υπάρχουν και μικροί ή μεγάλοι Τ-LGL 
κλώνοι. Σε γενικό πληθυσμό ή αιμοδότες διαπιστώνε-
ται ότι το κλωνόγραμμα των T4CD8dim ή T8CD4dim 
διπλών θετικών πληθυσμών21 είναι επιλεκτικό. Με 
την αύξηση της ηλικίας η κλωνικότητα και εδώ είναι 
συχνότερο εύρημα και συνδέεται με τον όρο ανοσο-
γήρανση22. Τα όρια ανοσογήρανσης, αδιευκρίνιστης 
σημασίας κλωνικότητας, LGL λεμφοκυττάρωσης, πα-
θολογικών LGL κλώνων και LGL λευχαιμιών δεν είναι 
σαφώς αφορισμένα και στην κλινική πράξη αποτελούν 
ένα συνεχές φάσμα με αλληλοεπικαλύψεις, τις οποίες 
πρέπει να αναγνωρίζει ο αιματολόγος.

MGUS και κλωνικοί πληθυσμοί 
πλασματοκυττάρων

Όπως είπαμε η μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευ-
κρίνιστης σημασίας (MGUS) ήταν το πρώτο κλωνικό 
προϊόν πλασματοκυττάρων που με βάση την κυτταρική 
κλωνική σχηματοποίηση που αναφέρθηκε είναι ένας 
κλώνος αδιευκρίνιστης σημασίας. Ο ορισμός τους έγινε 

αρχικά με βάση την ποσοτικοποίηση της κλωνικής 
ανοσοσφαιρίνης (κάτω από 3gr/dl). To ποσοστό των 
πλασματοκυττάρων (τιμή cut-off) ορίστηκε στο 10%. 
Σήμερα που η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιείται 
στην μέτρηση των πλασματοκυττάρων σε δείγμα μυε-
λού, γνωρίζουμε ότι το ποσοστό αυτό αφορά εκτίμηση 
στο επίχρισμα της αναρρόφησης ή την οστεομυελική 
βιοψία και όχι το ποσοστό των πλασματοκυττάρων 
που υπολογίζεται με την κυτταρομετρία, το οποίο είναι 
συχνά πολύ χαμηλότερο (5 με 10 φορές). Οι μέθοδοι 
δεν είναι ισοδύναμες. Το κλινικό κριτήριο ίσως είναι και 
το σημαντικότερο, δηλαδή να μη είναι παθολογικός 
ο κλώνος επιφέροντας βλάβες σε όργανα-στόχους 
π.χ. νεφρική βλάβη, αναιμία, υπερασβεστιαιμία κ.λπ.

Κατά κανόνα τα MGUS προέρχονται από πλα-
σματοκύτταρα που εκκρίνουν IgG παραπρωτεϊνη. 
Σπανιότερα τα IgM MGUS χαρακτηρίζονται από έκ-
κριση IgM. O παθολογικός IgM πλασματοκυτταρικός 
κλώνος βρίσκεται κάπου ανάμεσα στην IgM MGUS και 
το σύνδρομο Waldenstrom. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν 
για την έρπουσα μακροσφαιριναιμία χωρίς παθολογικά 
κλινικά στοιχεία και το παθολογικό κλινικό σύνδρομο 
μακροσφαιριναιμίας. Aν θεωρούμε ότι τα μυελώματα 
εξελίχθηκαν από ένα μικρό ποσοστό MGUS τότε το 
IgM MGUS μοιάζει να είναι εξαίρεση γιατί εξελίσσεται 
σε σύνδρομο Waldenstrom με αύξηση του ποσοστού 
και επικράτηση των κλωνικών Β λεμφοκυττάρων 
έναντι των πολυκλωνικών φυσιολογικών. Η πολυ-
παραμετρική κυτταρομετρία σχετικά εύκολα μπορεί 
να αναδείξει κλωνικούς πλασματοκυτταρικούς και Β 
λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς και να εκτιμήσει την 
αναλογία τους23. 

Μια σπανιότερη κλωνική εξέλιξη είναι η αμυλο-
είδωση ελαφρών αλύσων και η πολύ σπανιότερη 
IgM αμυλοείδωση. Το σύνδρομο Waldenstrom και η 
αμυλοείδωση ελαφρών αλύσων δεν έχουν σχέση με 
το μέγεθος του πλασματοκυτταρικού κλώνου αλλά 
με την παθολογική του δράση. Αν ένας πλασματο-
κυτταρικός κλώνος σχετίζεται με παραπρωτεϊναιμική 
απομυελινωτική νευροπάθεια (PDN) χωρίς στοιχεία 
μυελώματος, δεν είναι MGUS ούτε μυέλωμα αλλά 
ένας παθολογικός πλασματοκυτταρικός κλώνος. Το 
κλωνικό φάσμα εξελίσσεται όταν υπάρχουν στοιχεία 
οστεοσκληρωτικού μυελώματος ή πολυκεντρικής 
νόσου Castleman με λεμφαδενοπάθεια, οπότε έχουμε 
ένα σύνδρομο POEMS. Η παρανεοπλασματική δρά-
ση ενός παθολογικού πλασματοκυτταρικού κλώνου 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έλέγχου από τον 
αιματολόγο. IgΜ παραπρωτεΐνη και PDN σημαίνει 
ότι πρέπει να γίνει έλεγχος IgM αντισωμάτων έναντι 
νευροπρωτεΐνων. Η ίδια διάκριση παθολογικού και 
αδιευκρίνιστης σημασίας κλώνου σε ιστικό επίπεδο 
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αυτή τη φορά για τα πλασματοκύτταρα είναι το μονή-
ρες πλασματοκύττωμα. Αρνητικός έλεγχος ελάχιστης 
νόσου στο μυελό με κυτταρομετρία αλλά και στους 
υπόλοιπους ιστούς με MRI και απουσία βλάβης ορ-
γάνων-στόχων (end organ damage) διαμορφώνει ένα 
εντοπισμένο εξωμυελικό πλασματοκυτταρικό κλώνο 
«πλασματοκύττωμα αδιευκρίνιστης σημασίας».

Οι πλέον εκτεταμένες πληθυσμιακές μελέτες της 
MGUS είναι γνωστό ότι έχουν γίνει από τους Kyle 
και συν. Τα γνωστά ποσοστά είναι 3% των ατόμων 
άνω των 50 και 10% άνω των 70 ετών και από αυτά 
1% ανά έτος εξελίσσονται σε μυέλωμα24. Η συσχέτι-
ση με συμπαγείς όγκους είναι επίσης γνωστή. Ήδη 
είδαμε και την συσχέτιση T4CD8dim LGL κλώνων με 
συμπαγείς νεοπλασίες. Άλλη παρατήρηση είναι ότι 
η MGUS και το μυέλωμα έχουν διπλάσια συχνότητα 
στους Αφρο-Αμερικανούς παρά στους λευκούς, ενώ 
το σύνδρομο Waldenstrom είναι διπλάσιο στους λευ-
κούς25. Η εξέλιξη ενός κλώνου πλασματοκυττάρων 
από MGUS σε έρπον μυέλωμα (indolent) και τελικά 
σε επιθετικό πολλαπλούν μυέλωμα, αποτελεί ένα 
πρότυπο μετατροπής ενός αδιευκρίνιστης σημασίας 
κλώνου σε παθολογικό. Όπως και με την MBL και τις 
LGL μας ενδιαφέρει αν μπορούμε να προβλέψουμε 
αυτή την εξέλιξη. Η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις 
είναι όχι με βεβαιότητα αλλά με στατιστικές ενδείξεις σε 
ορισμένες υποομάδες με συγκεκριμένα φαινοτυπικά, 
μοριακά και κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά. Πάντα 
όμως χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε 
προληπτικά θεραπευτικά μέτρα αλλά δεν αποκλείει 
την δυνατότητα «παρακολούθησης» του κλώνου. Αν 
και οι κυτταρογενετικές βλάβες που απαντώνται σε 
όλα τα στάδια μοιάζουν να είναι οι ίδιες, φαίνεται ότι 
διαφέρει το ποσοστό των κυττάρων του κλώνου που 
τις εμφανίζει26.

Οι φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ παθολογικών και 
φυσιολογικών πλασματοκυττάρων φαίνεται ότι έχουν 
μεγάλη σημασία όχι μόνο για τη διάγνωση αλλά και την 
πιθανολόγηση της εξέλιξης μιας MGUS σε μυέλωμα. 
Aντιγόνo με μεγάλη ευαισθησία και συγχρόνως μεγάλη 
ειδικότητα διάκρισης φυσιολογικών και παθολογικών 
πλασματοκυττάρων φαίνεται να είναι το CD81, που το 
εκφράζουν έντονα τα φυσιολογικά πλασματοκύτταρα, 
ενώ αρνητικοποιείται στα παθολογικά27. Αντιγόνα με 
μεγάλη ευαισθησία και μικρή ειδικότητα παρατηρούνται 
στα παθολογικά πλασματοκύτταρα αλλά και σε μικρούς 
υποπληθυσμούς φυσιολογικών πλασματοκυττάρων 
πρβλ αρνητικό CD19 στα μυελωματικά και θετικό στα 
φυσιολογικά πλασματοκύτταρα. Ενδιάμεσα αντιγόνα 
με αλληλοεπικάλυψη μικρή ή μεγαλύτερη είναι τα 
CD45, CD56, CD27 και CD200. Η πολυπαραμετρική 
κυτταρομετρική ανάλυση μπορεί να προσδιορίσει 

το ποσοστό των παθολογικών πλασματοκυττάρων 
επί του συνόλου των πλασματοκυττάρων σε δείγμα 
μυελού. Στην MGUS συνυπάρχουν παθολογικά και 
φυσιολογικά πλασματοκύτταρα ενώ όσο εξελίσσεται 
η MGUS σε μυέλωμα επικρατούν τα παθολογικά. Ένα 
υψηλό ποσοστό παθολογικών πλασματοκυττάρων 
(ίσο ή μεγαλύτερο από 95% στη δεξαμενή των πλα-
σματοκυττάρων) κατά τη διάγνωση MGUS βρέθηκε να 
σημαίνει υψηλό ρίσκο εξέλιξης σε έρπον ή πολλαπλούν 
μυέλωμα με ανεξάρτητη προγνωστική αξία από τους 
υπόλοιπους γνωστούς προγνωστικούς παράγοντες 
όπως η ανοσοπάρεση ή η DNA ανευπλοειδία28.

Ανακεφαλαίωση
Ο αιματολόγος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με 

ένα κλωνικό κυτταρικό πληθυσμό, ο οποίος μερικές 
φορές είναι αρκετά μεγάλος (πρβλ λεμφοκυττάρωση) 
ή παίρνει και ιστολογικά εντοπισμένη έκφραση (πρβλ 
κλωνική λεμφοκυτταρική ή πλασματοκυτταρική συνά-
θροιση). Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να λάβει μια 
μέτρηση ενός πολύ μικρού κλώνου (κατά κανόνα με 
κυτταρομετρία) και να προβληματιστεί αν έχει κλινι-
κή σημασία και υποκρύπτεται ένα λέμφωμα ή ένας 
συμπαγής όγκος. Τέλος καλείται να αντιμετωπίσει 
την ανησυχία των ατόμων (όχι ασθενών) που δεν 
μπορούν να διαχειριστούν την πληροφoρία ενός 
κλώνου αδιευκρίνιστης σημασίας (MBL, MGUS, LGL). 
Το μήνυμα σε όλες τις περιπτώσεις είναι να προσέξει 
να μη «χάσει» ένα παθολογικό κλώνο, να μη δώσει 
θεραπεία σε ένα κλώνο αδιευκρίνιστης σημασίας και 
να εφησυχάσει τα άτομα με τυχαίους κλώνους.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Συγγενείς Δυσερυθροποιητικές Αναιμίες (Con-

genital Dyserythropoietic Anemias CDAs) αντιπρο-
σωπεύουν μία ομάδα σπάνιων κληρονομικών αιμα-
τολογικών διαταραχών, που χαρακτηρίζονται από μη 
αποδοτική ερυθροποίηση και ιδιαίτερες μορφολογικές 
διαταραχές των ερυθροβλαστών στο μυελό των οστών. 
Με βάση κυρίως τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
ερυθροβλαστών, κατατάσσονται σε CDA I, CDAII, 
και CDAIII1 ενώ στη βάση δεδομένων Online Men-
delian Inheritance in Man (OMIM) περιλαμβάνονται 
έξι διαφορετικοί τύποι: CDA Ia και Ib, CDA II, CDA 
III, CDA IV, και XLTDA (Thrombocytopenia X-linked 
with or without dyserythropoietic anemia, φυλοσύν-
δετη θρομβοπενία με ή χωρίς δυσερυθροποιητική 
αναιμία). Αυτή η κατάταξη συνεχώς εμπλουτίζεται με 
την ανακάλυψη νέων γονιδίων υπευθύνων για τους 
φαινοτύπους της δυσερυθροποιητικής αναιμίας. Αν 
και ο παθογενετικός μηχανισμός των Συγγενών Δυ-
σερυθροποιητικών Αναιμιών δεν έχει αποσαφηνιστεί 
πλήρως, τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι CDAs 
οφείλονται σε βλάβες είτε στην αντιγραφή του DNA είτε 
στην κυτταρική διαίρεση. Σύμφωνα με την εκτίμηση 
των Heimpel και συν. το 2010, ο επιπολασμός των 
CDAs2 ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων 
περιοχών της Ευρώπης με τις μικρότερες τιμές 0.04/
εκατομμύριο να εμφανίζονται στη Β. Ευρώπη και τις 
υψηλότερες τιμές στις χώρες της Μεσογείου κυρίως 
στην Ιταλία (2.49/εκατομμύριο).

Συγγενής Δυσερυθροποιητική Αναιμία τύπου Ι (CDA I)
Είναι μακροκυτταρική αναιμία με σχετική δικτυοε-

ρυθροκυτταροπενία. Κατά την παιδική ηλικία μπορεί 
να είναι ορθόχρωμη ορθοκυτταρική3. Στην περιφέρεια 
παρατηρούνται ανισοκυττάρωση, βασεόφιλη στίξη και 
ποικιλοκυττάρωση με δακρυοκύτταρα και μεγάλα ακα-
νόνιστου σχήματος μακροκύτταρα και πιθανόν ώριμοι 
ερυθροβλάστες. Στο μυελό υπάρχει υπερπλασία της 
ερυθράς σειράς. Το 30-60% των πολυχρωματόφιλων 
ερυθροβλαστών εμφανίζουν ανωμαλίες στον πυρήνα 
καθώς και στη δομή της χρωματίνης. Μικρό ποσοστό 
(3.5-7%) των ερυθροβλαστών εμφανίζει δίλοβους ή 
πολύλοβους πυρήνες. H παρουσία λεπτών γεφυρών 
χρωματίνης μεταξύ ενός ζεύγους ερυθροβλαστών ή 
μεταξύ δύο πυρήνων ενός μόνο κυττάρου (Εικόνα 1) 
αποτελεί παθογνωμονικό στοιχείο της CDA I4.

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η ετεροχρωματίνη 
των ενδιαμέσων ή ωρίμων ερυθροβλαστών έχει 
σπογγώδη εμφάνιση «δίκην ελβετικού τυριού».

Όλοι οι ασθενείς αναπτύσσουν σπληνομεγαλία 
στην εφηβεία ή στην ενήλικο ζωή5. Στο 20% των 
περιπτώσεων εμφανίζονται συγγενείς ανωμαλίες, 
κυρίως συνδακτυλία στα πέλματα ή τις παλάμες, 
απουσία ονύχων ή υπεράριθμα δάκτυλα6 όπως επίσης 

Εικόνα 1. Μυελός των οστών στη CDA I (παρατηρούνται γέ-
φυρες χρωματίνης).
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δυσμορφία στο θώρακα δίκην «θώρακα περιστεριού» 
και κοντό ανάστημα7. Έχει περιγραφεί έκπτυξη του 
ερυθροειδικού μυελού στα οστά του εγκεφαλικού 
κρανίου. Αγγειοειδείς ταινίες και βλάβες της ωχράς 
κηλίδας με μείωση της οπτικής οξύτητας βρέθηκαν 
σε μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών8. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκαν σποραδικές περιπτώσεις εμβρυικού 
ύδρωπα. Κατά τη γέννηση νεογνά με CDA I μπορεί 
να εμφανίσουν ηπατομεγαλία και ίκτερο6. Πρόσφατα, 
περιγράφηκε επίμονη πνευμονική υπέρταση σε νε-
ογνά με CDA I με ή χωρίς δυσμορφία στο θώρακα7.

Η CDA I κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολει-
πόμενο τύπο κληρονομικότητας. Το γονίδιο CDAN1 
(chr15q15.2)9 ήταν το πρώτο γονίδιο στο οποίο βρέ-
θηκαν μεταλλάξεις στη CDA I. Το CDAN1 κωδικοποιεί 
την κωδανίνη-1 (codanin-1) η οποία βρίσκεται στον 
πυρήνα του κυττάρου (κυρίως στην ετεροχρωματίνη). 
Η ρύθμισή της γίνεται σε επίπεδο μεταγραφής από 
τον παράγοντα E2F1, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση 
των επιπέδων της κατά τη διάρκεια της φάσης S του 
κυτταρικού κύκλου. Αν και η λειτουργία της κωδανί-
νης-1 παραμένει άγνωστη, η σπογγώδης εμφάνιση 
της ετεροχρωματίνης, υποδεικνύει ένα πιθανό ρόλο 
της πρωτεΐνης στην οργάνωση της ετεροχρωματί-
νης κατά την αντιγραφή του DNA10. Ένας επιπλέον 
παθογενετικός μηχανισμός εμπλέκει την κωδανίνη-1 
με το κυτταροπλασματικό σύμπλοκο Asf1-H3-H4-
importin-4, το οποίο συνδέεται με τον σχηματισμό 
και την αποικοδόμηση του νουκλεοσώματος11. Cdan1 
knockout ποντίκια πεθαίνουν κατά την κύηση, πριν την 
έναρξη της ερυθροποίησης, γεγονός που υποδεικνύει 
σημαντικό ρόλο της κωδανίνης-1 στην ανάπτυξη του 
εμβρύου πέραν της ερυθροποίησης12. Έως σήμερα 
έχουν βρεθεί περισσότεροι από 100 ασθενείς (CDA 
Ia) και 30 μοναδικές μεταλλάξεις1, μερικές από τις 
οποίες εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα. Συγκεκρι-
μένα, η R1042W αντιπροσωπεύει ιδρυτική μετάλλαξη 
στον πληθυσμό των Βεδουίνων13. Αξίζει να σημειωθεί 
πως δεν έχει περιγραφεί κανένας ομοζυγώτης μη-
δενικών μεταλλάξεων του γονιδίου CDAN1. Το 50% 
των ασθενών με CDA I είναι ομοζυγώτες ή διπλοί 
ετεροζυγώτες μεταλλάξεων του γονιδίου CDAN1, 
ενώ στο 30% των περιπτώσεων ανευρίσκεται μόνο 
ένα μεταλλαγμένο γονίδιο. Πρόσφατα ανακαλύφθη-
κε και δεύτερο γονίδιο που σχετίζεται με τη CDA I. 
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δύο μεταλλάξεις στο γονί-
διο C15ORF41 (chr 15q14) σε τρείς διαφορετικές 
οικογένειες Πακιστανών, κατατάσσοντας στους την 
κατηγορία CDA Ib14. Οι μεταλλάξεις αυτές ήταν η 
μεταστροφή c.533T>A (p.L178Q) και η μετάπτωση 
c.281A>G (p.Y94C). Το γονίδιο C15ORF41 φαίνεται 
πως κωδικοποιεί μία περιοριστική ενδονουκλεάση με 

άγνωστη λειτουργία. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πως 
η C15ORF41 αλληλεπιδρά με το μοριακό συνοδό 
ιστονών Asf1b, υποδεικνύοντας πως η πρωτοπαθής 
βλάβη της CDA1b βρίσκεται στην αντιγραφή του DNA 
και στην οργάνωση της χρωματίνης14. 

Συγγενής Δυσερυθροποιητική Αναιμία τύπου IΙ 
(CDA II)

Η CDA II αντιπροσωπεύει τον πιο συχνό τύπο 
των Συγγενών Δυσερυθροποιητικών Αναιμιών. Καθι-
ερώθηκε από τους Heimpel και Wendt15 με κριτήρια 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των ερυθροβλαστών στο 
μυελό των οστών. Αργότερα, ο Crookston16 και συν. 
περιέγραψαν δύο σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα: 
(α) τα ερυθρά των περισσοτέρων CDA II ασθενών 
λύονται σε οξινισμένο φρέσκο ΑΒΟ συμβατό ορό 
σε αναλογία περίπου 30% (Ham test), αλλά όχι στο 
δικό τους και (β) παρουσιάζουν anti-i συγκόλληση. 
Ονόμασε αυτή την κατάσταση HEMPAS (Hereditary 
Erythroblastic Multinuclearity with Positive Acidi-
fied Serum). Η CDA II είναι σπάνια ορθοκυτταρική 
αναιμία με φυσιολογικό ή ελαφρώς αυξημένο αριθμό 
δικτυοερυθροκυττάρων, όχι όμως επαρκή για την 
αντιστάθμιση της αναιμίας. Στο περιφερικό αίμα πα-
ρατηρούνται ανισοποικολοκυττάρωση (οβαλοκύττα-
ρα, σφαιροκύτταρα, δακρυοκύτταρα), με βασεόφιλη 
στίξη και πιθανόν λίγοι ώριμοι ερυθροβλάστες4. Σε 
πρόσφατη αναδρομική έρευνα κοόρτης που περι-
ελάμβανε 205 ασθενείς17, η CDA II εμφανίζεται ως 
μετρίου βαθμού ορθοκυτταρική αναιμία (Hb 96±2.0 
g/L) με μεγάλη όμως ετερογένεια που περιλαμβάνει 
τόσο ασυμπτωματικούς όσο και ασθενείς με σοβαρή 
αναιμία (Hb 36-164 g/L). Αξίζει να σημειωθεί πως η 
μέση ηλικία εμφάνισης συμπτωμάτων ήταν περίπου 
η ηλικία των 3–4 ετών, αλλά έξι ασθενείς εμφάνισαν 
συμπτώματα στην ενήλικο ζωή κατά τη διάρκεια της 
κύησης. Ωστόσο, η μέση ηλικία διάγνωσης είναι 
22.2±1.7 έτη. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί είτε από την 
ήπια συμπτωματολογία ή από το γεγονός ότι η CDA 
II διαγιγνώσκεται εσφαλμένα ως κληρονομική σφαι-
ροκυττάρωση. Ο μυελός των οστών χαρακτηρίζεται 
από υπερπλασία της ερυθράς σειράς με πιο χαρα-
κτηριστικό εύρημα την παρουσία ωρίμων δίλοβων 
ερυθροβλαστών, σε ποσοστό 10-35%4 (Εικόνα 2).

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, οι ώριμοι ερυθρο-
βλάστες εμφανίζουν διακεκομμένη διπλή μεμβράνη4 
παράλληλη με την πλασματική τους μεμβράνη, εικόνα 
που οφείλεται στην παρουσία κυστιδίων με πρωτε-
ΐνες-φορτία του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου.

Σε SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Poly-
acrylamide Gel Electrophoresis) των πρωτεϊνών 
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της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων, η band 3 και 
η ζώνη 4.5 είναι υπογλυκοζυλιωμένες αποτελώντας 
παθογνωμονικό στοιχείο της CDA II. 

Οι ασθενείς εμφανίζουν προοδευτική σπληνο-
μεγαλία, χολολιθίαση και υπερφόρτωση σιδήρου 
ενδεχομένως με κίρρωση του ήπατος ή καρδιακή 
ανεπάρκεια.

H CDA II μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό υπολειπό-
μενο τύπο κληρονομικότητας. Ανήκει στην κατηγορία 
των ασθενειών που σχετίζονται με διαταραχές των 
κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών επικάλυψης των 
κυστιδίων COPII18, τα οποία μεσολαβούν στην προς τα 
εμπρός μεταφορά ορθώς πτυχωμένων πρωτεϊνών από 
το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο στη συσκευή Golgi. 
Μεταλλάξεις του γονιδίου SEC23B (chr 20p11.23), το 
οποίο κωδικοποιεί το ομώνυμο μέλος του πρωτεϊνικού 
καλύμματος των κυστιδίων COPII, ενοχοποιούνται για 
τη νόσο19,20. Στις περισσότερες περιπτώσεις (86%), 
υπάρχουν μεταλλάξεις και στα δύο αλληλόμορφα 
του SEC23B, αν και σε ένα ποσοστό ασθενών έχει 
παρατηρηθεί ατελές πρότυπο κληρονομικότητας. 
Έχουν βρεθεί περισσότερες από 80 διαφορετικές 
μεταλλάξεις στο SEC23B17,21,22, μερικές από τις οποίες 
εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα. Ειδικότερα, στη 
Μεσόγειο (Μαρόκο, Ισραήλ, Ιταλία) οι μεταλλάξεις 
E109K και η R14W είναι οι συχνότερες21,23, ενώ στη 
Νοτιοανατολική Ασία, Ινδία και Πακιστάν η μετάλ-
λαξη Y462C καλύπτει το 90% των περιπτώσεων22. 
Ομοίως οι R18H και η A524V αντιπροσωπεύουν το 
50% και το 37.5% αντίστοιχα των μεταλλάξεων στην 
Ωκεανία, Νέα ζηλανδία και Γαλλική Πολυνησία17. Έχει 
παρατηρηθεί συσχέτιση μεταξύ κλινικής εικόνας και 
μοριακής ετερογένειας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι 
ομοζυγώτες ή οι διπλοί ετεροζυγώτες παρερμηνεύσι-
μων μεταλλάξεων του γονιδίου SEC23B, εμφάνιζαν 
ενδιάμεσο κλινικό φαινότυπο συγκριτικά με την ομάδα 
των διπλών ετεροζυγωτών για μία παρερμηνεύσιμη 
και μία ανερμηνεύσιμη/ή μειωμένης έκφρασης αλ-
ληλόμορφο (hypomorphic allele) (ομάδα που είχε τη 
βαρύτερη κλινική εικόνα) και της ομάδος των ομο-
ζυγωτών για μειωμένης έκφρασης αλληλόμορφα17. 

Παρά τον αυξημένο αριθμό των περιπτώσεων που 
έχουν περιγραφεί και των μεταλλάξεων που έχουν 
βρεθεί, ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της CDA II 
δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Αν και δεν έχει βρεθεί 
καμία συσχέτιση, το SEC23B μπορεί να διαδραματίζει 
ενεργό ρόλο στη συναρμολόγηση ή την αποδόμηση 
του ενδιάμεσου σώματος24 (midbody). Η παρουσία 
του SEC23B σ’ αυτόν τον παροδικό πρωτεϊνικό σχη-
ματισμό του κυττάρου, μπορεί να σχετίζεται με τη 
διαταραγμένη κυτταροκίνηση των ερυθροβλαστών. 
Σε αντίθετη περίπτωση, ο πολυπύρηνος φαινότυπος 
μπορεί να είναι δευτεροπαθής σχετιζόμενος με την 
ανώμαλη γλυκοζυλίωση συγκεκριμένων πρωτεϊνών οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την κυτταρική διαίρεση25. 

Συγγενής Δυσερυθροποιητική Αναιμία τύπου ΙΙΙ 
(CDA ΙΙI)

Η CDA III είναι η πιο σπάνια από τις κλασσικές 
CDAs. Οι Wollf και Von Hofe το 1951, περιέγραψαν 4 
ασθενείς από μία Aμερικανική οικογένεια με γιγαντιαία 
ερυθροκύτταρα στο περιφερικό αίμα και γιγάντιους 
πολυπύρηνους ερυθροβλάστες (έως 12 πυρήνες/
κύτταρο στον μυελό των οστών. Ονόμασαν αυτή την 
κατάσταση «οικογενή ερυθροειδική πολυπυρήνωση». 
Η CDA III περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1962 σε 
μία μεγάλη οικογένεια από το Västerbotten της Β. 
Σουηδίας26. Οι ασθενείς είτε δεν έχουν καθόλου αναι-
μία είτε εμφανίζουν μετρίου βαθμού με φυσιολογικό ή 
ελαφρώς αυξημένο MCV και φυσιολογικό ή ελάχιστα 
ελαττωμένο απόλυτο αριθμό ΔΕΚ. Στο επίχρισμα 
περιφερικού αίματος ανευρίσκονται μακροκύτταρα, 
ποικιλοκύτταρα και περιστασιακά γιγαντοκύτταρα. Στο 
μυελό των οστών υπάρχει υπερπλασία της ερυθράς 
σειράς με τους χαρακτηριστικούς γιγάντιους πολυ-
πύρηνους ερυθροβλάστες26. Η παρατήρηση ερυθρο-
βλαστών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκάλυψε 
ρωγμές εντός της ετεροχρωματίνης, αυτοφαγοκυττα-
ρικά κενοτόπια, μιτοχόνδρια φορτωμένα με σίδηρο 
και συσσωματώματα μυελίνης στο κυτταρόπλασμα26. 
Σε αντίθεση με τις άλλες CDAs, κανένας από τους 
καταγεγραμμένους ασθενείς δεν έχει ηπατομεγαλία ή 
σπληνομεγαλία. Η χρώση σιδήρου στο ίζημα ούρων 
αποκαλύπτει αιμοσιδηρινουρία. Η τιμή της κινάσης 
της θυμιδίνης στον ορό είναι εξαιρετικά αυξημένη. 

Το 2013, μετά την εύρεση του γονιδιακού τόπου 
για την CDA III στο χρωμόσωμα 15 (chr15q21-q25), 
έγινε ανάλυση του DNA στα μέλη των προαναφερ-
θεισών οικογενειών και βρέθηκε η ίδια μετάλλαξη 
P916R στο γονίδιο KIF23 (chr15q21)27. Το γονίδιο 
KIF23 (Kinesin Family member 23) κωδικοποιεί την 
πρωτεΐνη MKLP1 (Mitotic Kinesin-Like Protein-1) 

Εικόνα 2. Μυελός των οστών ασθενών με CDAII.



128

Ε. Πρεμέτης

που ανήκει στην υπεροικογένεια των κινεσινών και 
αποτελεί απαραίτητο συστατικό για τον σχηματισμό 
της κεντρικής ατράκτου και του ενδιάμεσου σώματος, 
τα οποία είναι απαραίτητα για την κυτταροκίνηση27. 
Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη MKLP1 επηρεάζει τη λει-
τουργία των παραπάνω πρωτεϊνών κατά τη διάρκεια 
της κυτταροκίνησης, οδηγώντας στο σχηματισμό των 
μεγάλων πολυπύρηνων ερυθροβλαστών στο μυελό 
των οστών.

Συγγενής Δυσερυθροποιητική Αναιμία τύπου ΙV 
(CDA IV)

Έως σήμερα, έχουν περιγραφεί 4 περιπτώσεις 
ασθενών με CDA IV28,29. Όλοι πάσχουν από σοβαρή 
ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία με ανισοποικι-
λοκυττάρωση, σχιστοκύτταρα, πολυχρωματοφιλία 
και εμπύρηνα ερυθρά. Ο μυελός των οστών χαρα-
κτηρίζεται από υπερπλασία της ερυθράς σειράς, 
στοιχεία δυσερυθροποίησης όπως βασεόφιλη στίξη 
πολυχρωματόφιλων ερυθροβλαστών και ερυθρο-
κυττάρων, καθώς και ενδοπυρηνικές γέφυρες. Στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ανευρίσκονται άωρα προ-
γονικά ερυθροειδικά κύτταρα με άτυπα ενδοκυττα-
ροπλασματικά έγκλειστα, μεγεθυμένους πυρηνικούς 
πόρους, εγκόλπωση της πυρηνικής μεμβράνης και 
εξεσημασμένη ετεροχρωματίνη28,29. Σε αντίθεση με 
τις κλασσικές CDAs, η τιμή των ΔΕΚ είναι φυσιολο-
γική ή ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με τον βαθμό 
της αναιμίας. Επιπλέον, παρατηρούνται αυξημένες 
τιμές αιμοσφαιρίνης F (>30%). Σε δύο περιπτώσεις, 
η αναιμία βρέθηκε στην εμβρυική ζωή, σχετίστηκε με 
εμβρυικό ύδρωπα και αντιμετωπίστηκε με ενδομήτριες 
μεταγγίσεις. Η αυξημένη γαλακτική αφυδρογονάση 
και χολερυθρίνη, η μειωμένη απτοσφαιρίνη και η αυ-
ξημένη ευθραυστότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
χαρακτηρίζουν την αναιμία ως αιμολυτική. Όλοι οι 
ασθενείς παρουσιάζουν σπληνομεγαλία. 

Και οι 4 ασθενείς ήταν ετεροζυγώτες της ίδιας 
μετάλλαξης (E325K) στο γονίδιο KLF1 (chr19p13.2)28. 
Το γονίδιο KLF1 κωδικοποιεί τον ομώνυμο μεταγρα-
φικό παράγοντα της ερυθράς σειράς, που αποτελεί 
μέλος της οικογενείας των παραγόντων Krüppel-like. 
Η αλληλουχία των αμινοξέων του KLF1 περιλαμβάνει 
τρείς C2H2 δακτυλίους ψευδαργύρου με εξαιρετικά 
συντηρημένες περιοχές οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την ενεργοποίηση των γονιδίων-στόχων. Ο KLF1 
ασκεί επίσης και μεταγραφική καταστολή στη μεγα-
καρυοποίηση. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
ρύθμιση της αναπτυξιακής μεταστροφής μεταξύ των 
νεογνικών και ενήλικων αιμοσφαιρινών και απαιτείται 
για την τελική διαφοροποίηση των ερυθροειδικών 

κυττάρων κατά την διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 
Υπάρχουν πολλά γονίδια-στόχοι που υπάγονται στην 
ρύθμιση του KLF1: μεταξύ αυτών τα CD44 και AQP1 
(ακουαπορίνη 1) τα οποία εμφανίζουν μειωμένη έκ-
φραση στους ασθενείς με CDA IV28. 

Παραλλαγές Συγγενών Δυσερυθροποιητικών 
αναιμιών

Οι παραλλαγές των Συγγενών Δυσερυθροποιη-
τικών αναιμιών είναι είτε μεμονωμένες καταστάσεις 
που ομοιάζουν με CDA είτε συνδρομικές CDAs.

Συνοπτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Ομοιοστασία του σιδήρου στις CDAs
Σε όλες τις CDAs, εκτός από τη CDA III, παρα-

τηρείται διαταραχή της ομοιοστασίας του σιδήρου. 
Η δευτεροπαθής αιμοχρωμάτωση αποτελεί την πιο 
επιβλαβή επιπλοκή στους CDA ασθενείς. Οφείλε-
ται κυρίως στη μη αποδοτική ερυθροποίηση αλλά 
συνδέεται επίσης τόσο με τις μεταγγίσεις όσο και 
με το αιμολυτικό στοιχείο αυτών των αναιμιών. Η 
απορρύθμιση της ομοιοστασίας του σιδήρου προ-
καλείται από την καταστολή της ηπατικής εψιδίνης, 
η οποία οδηγεί σε αυξημένη απορρόφηση σιδήρου 
και συστηματική υπερφόρτωση σιδήρου35. Αρκετοί 
ερυθροειδικοί ρυθμιστές έχουν προταθεί ως μεσολα-
βητές σηματοδότησης για την μεταγραφική ρύθμιση 
του γονιδίου της εψιδίνης. Μεταξύ αυτών, ο Αυξητικός 
Παράγοντας διαφοροποίησης (Growth Differentiation 
Factor 15, GDF15) και η διαλυτή Hemojuvelin (s-
HJV) προτάθηκαν ως καταστολείς της εψιδίνης στη 
CDA Ι και CDA ΙΙ36,37. Πράγματι, βρέθηκαν αυξημένα 
επίπεδα και των δύο μεσολαβητών σε ασθενείς με 
CDA. Ο πιο πρόσφατος ρυθμιστής της εψιδίνης 
είναι η ερυθροφερόνη (erythroferrone, ERFE), μία 
ορμόνη, που παράγεται στους ερυθροβλάστες ως 
απάντηση στην ερυθροποιητίνη. Η ERFE ανήκει στην 
υπεροικογένεια των TNF-α και η λειτουργία της στον 
άνθρωπο παραμένει άγνωστη. Σε μελέτη βρέθηκε 
υπερέκφραση της ERFE σε ασθενείς με CDA II38 
χωρίς να αποτελεί τον κύριο ρυθμιστή της καταστολής 
της εψιδίνης, τουλάχιστον σε αυτούς τους ασθενείς. 
Περίπου το 30% των μη-μεταγγιζόμενων ασθενών με 
CDAII εμφανίζουν τάση για υπερφόρτωση σιδήρου 
(φερριτίνη >300 μg/L), ενώ το 17% από αυτούς πα-
ρουσιάζουν σημαντική αιμοσιδήρωση (φερριτίνη >600 
μg/L), πιο σοβαρή στην ενήλικο ζωή συγκριτικά με την 
παιδική ηλικία17. Όπως αναμένεται, η υπερφόρτωση 
με σίδηρο σε μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς ήταν 
ανάλογη με τη συχνότητα των μεταγγίσεων. Σοβαρές 
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Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση των παραλλαγών των Συγγενών Δυσερυθροποιητικών αναιμιών

Όνομα Γονίδιο
χρωμόσωμα

Τύπος 
κληρονομικότητας

Αριθμός 
περιπτώσεων

Μυελός των οστών

Φυλοσύνδετη 
θρομβοπενία 
με ή χωρίς 
δυσερυθροποιητική 
αναιμία30

GATA1 
Xp11.23

Φυλοσύνδετη 
υπολειπόμενη

<10 Δυσερυθροποιητικά 
στοιχεία, χαμηλός αριθμός 
μεγακαρυοκυττάρων με 
κυτταροπλασματικά κενοτόπια 
και απουσία οριοθέτησης της 
μεμβράνης των αιμοπεταλίων

Φυλοσύνδετη 
επικρατής 
μακροκυτταρική 
δυσερυθροποιητική 
αναιμία31

ALAS2
Xp11.21 (Y365C)

Φυλοσύνδετη 
επικρατής

Μία οικογένεια Στοιχεία δυσερυθροποίησης και 
στις τρεις σειρές χωρίς περίσσεια 
σιδήρου ή σιδηροβλάστες

Σύνδρομο Majeed32 LPIN2 18p11.31 Αυτοσωμικός 
υπολειπόμενος

<10 Δυσερυθροποιητικά στοιχεία, 
υπερπλασία ερυθράς σειράς 
και μέχρι 25% διπύρηνοι και 
τριπύρηνοι ερυθροβλάστες

Σύνδρομο 
ανεπάρκειας της 
εξωκρινούς μοίρας 
του παγκρέατος, 
δυσερυθροποίησης 
και υπερόστωσης του 
θόλου του κρανίου33

COX4I2
20q11.21

Αυτοσωμικός 
υπολειπόμενος

4 Εξεσημασμένη υπερπλασία 
ερυθράς σειράς με 
μεγαλοβλαστικές αλλοιώσεις  
και διπύρηνους ή πολυπύρηνους 
ερυθροβλάστες

Ανεπάρκεια της 
κινάσης του 
μεβαλονικού οξέος με 
δυσερυθροποιητική 
αναιμία34

MVK
(V310M/Y116H)

Αυτοσωμικός 
υπολειπόμενος

1 6-8% των προγονικών 
ερυθροειδικών κυττάρων 
εμφανίζουν στοιχεία 
δυσερυθροποίησης όπως: 
ανώμαλοι πυρήνες, εκβλαστήσεις 
των πυρήνων, σχηματισμό διπλού 
πυρήνα και πυρηνορρηξία

περιπτώσεις αιμοχρωμάτωσης μπορεί να σχετίζονται 
με συγκληρονόμηση μεταλλάξεων του γονίδιο HFE. 
Για την πρόληψη των κλινικών επιπλοκών, είναι σημα-
ντικό να εκτιμηθεί έγκαιρα η υπερφόρτωση με σίδηρο. 

Διαχείριση των CDA ασθενών39

Η πρόληψη, η έγκαιρη ανίχνευση και η σωστή 
αντιμετώπιση των επιπλοκών είναι σημαντική στους 
CDA ασθενείς.

Παρακολούθηση ασθενών: Όταν υπάρχει θετικό οι-
κογενειακό ιστορικό, η πρόληψη ξεκινά από την κύηση, 
με προσεκτική αναζήτηση εμβρυικού ύδρωπα ενώ σε 
περίπτωση ύπαρξης εμβρυικής αναιμίας, επιβάλλονται 
ενδομήτριες μεταγγίσεις. Κατά τη γέννηση, οι CDA 
ασθενείς εμφανίζουν συχνότερα ίκτερο και αναιμία. 
Στις μικρές ηλικίες, λόγω αυξημένης δραστηριότητας 

του μυελού, πρέπει να πραγματοποιείται τακτική αξιο-
λόγηση της γενικής αίματος ενώ αντίθετα το ισοζύγιο 
σιδήρου, λόγω μικρής πιθανότητας υπερφόρτωσης 
με σίδηρο στους νεότερους ασθενείς, μπορεί να 
αξιολογείται λιγότερο συχνά. 

Συνοπτικά η παρακολούθηση των CDA ασθενών 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι κατά 
τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας/εφηβείας, η λοίμωξη 
από παρβοϊό Β19 είναι πιο συχνή, με ενδεχόμενη 
συνέπεια την απλαστική κρίση. Στους CDA II ασθενείς 
θα πρέπει να γίνεται μοριακός έλεγχος για σύνδρο-
μο Gilbert [A(TA)7TAA/A(TA)7TAA στην περιοχή του 
εκκινητή του γονιδίου UGT1A1]40.

Επιπλέον, μέχρι τη δεύτερη δεκαετία, η MRI-
T2* και η MRI-R2* θα πρέπει να συνιστώνται κάθε 
πέντε χρόνια ή όταν τα επίπεδα της φερριτίνης είναι 
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>600ng/mL17, προκειμένου να αξιολογηθεί η ηπατική 
και καρδιακή εναπόθεση σιδήρου. Η συμπληρωμα-
τική χορήγηση βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέως 
συνιστάται σε όλους τους CDA ασθενείς ώστε να 
αποτραπεί η έλλειψη, η οποία είναι κοινή σε σύνδρομα 
με αναποτελεσματική ερυθροποίηση. 

Θεραπευτικές προσεγγίσεις: Η βασική θεραπευτική 
προσέγγιση CDA ασθενών με σοβαρή αναιμία (Hb < 
7g/dL) είναι οι μεταγγίσεις ερυθρών. Σε καταστάσεις 
χρόνιας σοβαρής αναιμίας, οι ασθενείς μεταγγίζονται 
τακτικά με συχνότητα εξαρτώμενη από το βαθμό 
αναιμίας. 

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει με-
ταμόσχευση μυελού των οστών41.

Σε ορισμένους CDA Ι ασθενείς, έχει τεκμηριωθεί 
κάποια ανταπόκριση στη θεραπεία με ιντερφερόνη-α42. 
Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπιστεί περιορι-
σμένος αριθμός ατόμων με CDA, με αντικρουόμενα 
αποτελέσματα.

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες πτυχές της 
διαχείρισης των CDA ασθενών είναι οι ενδείξεις για 
σπληνεκτομή. Για τη CDA Ι η σπληνεκτομή είναι 
αναπόδεικτης αξίας43 και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
εξετάζεται με προσοχή. Δεν έχει περιγραφεί καμία 
περίπτωση σπληνεκτομής σε ασθενή με CDA III ή 
CDA IV. Αντίθετα, έχει γίνει σπληνεκτομή σε CDA II 

ασθενείς, κυρίως πριν επιτευχθεί η σωστή διάγνωση. 
Οι μη-μεταγγιζόμενοι CDA II ασθενείς παρουσιάζουν 
μέτρια αύξηση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης 
μετά από σπληνεκτομή17. Στους μεταγγισιοεξαρτώμε-
νους ασθενείς ή σε ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα, 
η σπληνεκτομή μπορεί να ελαττώσει ή να εξαλείψει 
την ανάγκη για μεταγγίσεις και ταυτόχρονα οδηγεί σε 
μείωση της συσσώρευσης σιδήρου. Παρά το γεγονός 
ότι η σπληνεκτομή ενδείκνυται για μεταγγισιοεξαρ-
τώμενους ασθενείς και σε εκείνους με πολύ σοβαρή 
αναιμία, δεν φαίνεται ότι αναστρέφει το φαινότυπο 
και επομένως, δεν ενδείκνυται για CDA II ασθενείς 
με ήπια ή μέτρια αναιμία. 

Τέλος, για την αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης 
σιδήρου οι τακτικές αφαιμάξεις αντενδείκνυνται λόγω 
της αναιμίας, οπότε χρησιμοποιούνται οι χηλικοί παρά-
γοντες. Δεν υπάρχουν όμως κατευθυντήριες οδηγίες 
για την αποσιδήρωση με χηλικούς παράγοντες στους 
CDA ασθενείς. Συνήθως χρησιμοποιούνται οι οδηγίες 
των θαλασσαιμικών ασθενών.
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Πίνακας 2. Παρακολούθηση των CDA ασθενών

Παιδιά / έφηβοι
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Εκτίμηση ισοζυγίου σιδήρου (κορεσμός 
τρανσφερρίνης, φερριτίνη ορού)

κάθε 12 μήνες κάθε 6 μήνες κάθε 6 μήνες

Εκτίμηση σπληνός/χοληδόχου κύστεως κάθε 6 μήνες κάθε 12 μήνες κάθε 12 μήνες

Ενήλικες
Hb ≤9.0 g/dL Hb >9.0 g/dL

Γενική αίματος κάθε 6 μήνες κάθε 12 μήνες

Εκτίμηση ισοζυγίου σιδήρου (κορεσμός 
τρανσφερρίνης, φερριτίνη ορού)

κάθε 12 μήνες κάθε 12 μήνες

Εκτίμηση σπληνός/χοληδόχου κύστεως κάθε 24 μήνες κάθε 24 μήνες

Mεταγγισιοεξαρτώμενοι  
(παιδιά, έφηβοι και ενήλικες)

Γενική αίματος Ανάλογα με το βαθμό της αναιμίας.  
Πριν και μετά από κάθε μετάγγιση

Εκτίμηση ισοζυγίου σιδήρου (κορεσμός 
τρανσφερρίνης, φερριτίνη ορού)

Ανάλογα με τον αριθμό των μεταγγίσεων 
(συνήθως κάθε 6 μήνες)

Εκτίμηση σπληνός/χοληδόχου κύστεως κάθε 12 μήνες
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σιδηροβλαστικές αναιμίες είναι μια ετερογενής 

ομάδα νοσημάτων με κοινό χαρακτηριστικό τις δια-
ταραχές στη σύνθεση της αίμης και την παρουσία 
δακτυλιωτών σιδηροβλαστών (ανώμαλων νορμο-
βλαστών με εκτεταμένη συσσώρευση σιδήρου στα 
μιτοχόνδρια) στο μυελό των οστών. Η αιτιολογία, η 
επιδημιολογία, και η θεραπεία αυτών των καταστά-
σεων διαφέρει, αλλά το μιτοχόνδριο φαίνεται να είναι 
το κοινό σημείο της παθοφυσιολογίας τους.

Μιτοχόνδρια και μεταβολισμός του σιδήρου
Κάθε ερυθροβλάστης περιέχει περίπου 200 μι-

τοχόνδρια τα οποία προέρχονται από το μητρικό 
ωοκύτταρο (κληρονομούνται από τη μητέρα μέσω 
του ωαρίου). Κάθε μιτοχόνδριο περιέχει: α) 5-10 
αντίγραφα κυκλικού γονιδιώματος μήκους 16.569 
bp, το οποίο κωδικοποιεί 13 μόρια mRNA - τα οποία 
μεταφράζονται από τα μιτοχονδριακά ριβοσώματα 
αποδίδοντας συστατικά των ενζυμικών συμπλόκων 
της αναπνευστικής αλυσίδας, β) 22 μόρια tRNA (mt-
tRNAs) και γ) 2 μόρια ριβοσωμικού RNA(mt-rRNAs). 
Με αυτόν τον τρόπο, το μιτοχονδριακό γονιδίωμα 
κωδικοποιεί παράγοντες απαραίτητους για την οξει-
δωτική φωσφορυλίωση, αλλά επίσης και τα συστα-
τικά εκείνα που απαιτούνται για τη μετάφραση των 
μιτοχονδριακών mRNA σε πρωτεΐνες. Επιπλέον, το 
πυρηνικό γονιδίωμα κωδικοποιεί περισσότερα από 
1000 γονίδια τα οποία μεταγράφονται στον πυρήνα, 
μεταφράζονται στο κυτταρόπλασμα, και μεταφέρονται 
ως πολυπεπτίδια στο μιτοχόνδριο1. Στα πολυπεπτίδια 
αυτά περιλαμβάνονται όλα τα ένζυμα του κύκλου του 

Krebs, 4 ένζυμα που συμμετέχουν στην βιοσύνθεση 
της αίμης, επιπρόσθετα συστατικά των ενζυμικών 
συμπλόκων της αναπνευστικής αλυσίδας, όλες οι 
πρωτεΐνες-μεταφορείς που απαιτούνται για τη μετα-
φορά των υποστρωμάτων και των προϊόντων μέσα 
και έξω από το μιτοχόνδριο, καθώς και όλες οι δομικές 
πρωτεΐνες των μιτοχονδριακών ριβοσωμάτων.

Τα μιτοχόνδρια επιτελούν πολλές λειτουργίες, 
ανάμεσα στις οποίες πολλές είναι σημαντικές για 
τον κυτταρικό μεταβολισμό του σιδήρου. Ιδιαίτερης 
σημασίας για τον ερυθροβλάστη, είναι ο ρόλος του 
μιτοχονδρίου στη βιοσύνθεση της αίμης (σιδηρo-
πρωτοπορφυρίνη IX, iron-protoporphyrin IX, Fe-
PPIX)2,3. Η σύνθεση της αίμης ξεκινά στην μήτρα του 
μιτοχονδρίου με μια αντίδραση αποκαρβοξυλίωσης 
μεταξύ της γλυκίνης και του ηλεκτρολυλο-συνενζύμου 
Α (coenzymeA, CoA), η οποία σχηματίζει το 5-αμινο-
λεβουλινικό οξύ (ALA). Στα πρόδρομα κύτταρα της 
ερυθράς σειράς, η αντίδραση αυτή καταλύεται από 
μια ειδική για την ερυθρά σειρά ισομορφή ενός εν-
ζύμου εξαρτώμενου από τη φωσφορική πυριδοξάλη, 
τη συνθετάση 2 του αμινολεβουλινικού οξέος (ami-
nolevulinic acid synthetase 2, ALAS2). Έπειτα το ALA 
μεταφέρεται πιθανά μέσω της δράσης του διαλυτού 
μεταφορέα 25Α38 (solube carrier 25A38, SLC25A38) 
της οικογένειας των μιτοχονδριακών μεταφορέων4, 
στο κυτταρόπλασμα, όπου τα κυτταροπλασματικά 
ένζυμα καταλύουν τον σχηματισμό του πρόδρομου 
μορίου της πορφυρίνης, του κοπροπορφυρινογόνου 
III, το οποίο μετατρέπεται περαιτέρω σε PPΙΧ στο 
μιτοχονδριακό διαμεμβρανικό χώρο. Στη συνέχεια, η 
PPIX μεταφέρεται μέσω της εσωτερικής μεμβράνης 
του μιτοχονδρίου στον πορφυρινικό δακτύλιο, όπου 
η φερροχηλατάση (ferrochelatase, FECH) καταλύει 
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τη δέσμευση του δισθενούς σιδήρου (Fe+2), που 
εισέρχεται στο μιτοχόνδριο από την μιτοφερρίνη 1 
(mitoferrin 1, MFRN1)5, και αποδίδει την αίμη. Τέλος, 
η αίμη μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα, όπου ενώ-
νεται με τις αντίστοιχες αποπρωτεΐνες, όπως η α- και 
η β-σφαιρίνη, και σχηματίζει αιμοσφαιρίνη και άλλες 
ώριμες πρωτεΐνες που περιέχουν αίμη.

Τα μιτοχόνδρια έχουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην βιοσύνθεση των συμπλεγμάτων σιδήρου-θείου 
(Fe-S)6,7, τα οποία αποτελούν τους ενζυματικούς 
συμπαράγοντες και τα δομικά συστατικά διάφορων 
μιτοχονδριακών πρωτεϊνών, όπως η μιτοχονδριακή 
ακονιτάση, η ηλεκτρική αφυδρογονάση (σύμπλοκο 
ΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας), καθώς και διάφο-
ρα κυτταροπλασματικά ένζυμα, όπως η ρυθμιστική 
πρωτεΐνη δέσμευσης του σιδήρου 1 (iron regulatory 
binding protein 1, IRBP1). Η IRBP1 και το λειτουργικό 
της ομόλογο, η IRBP2, ανήκουν στους μετα-μετα-
γραφικούς ρυθμιστές διάφορων άλλων πρωτεϊνών 
που εμπλέκονται στον μεταβολισμό του σιδήρου, 
και περιλαμβάνουν την ALAS2, τον υποδοχέα της 
τρανσφερρίνης 1 (transferrin receptor 1, TFRC1), 
τον μεταφορέα δισθενών μετάλλων 1 (divalent metal 
transporter 1, DMT1 ή SLC11A2), και τις αποθη-
κευτικές πρωτεΐνες του σιδήρου, δηλαδή την L- και 
H-φερριτίνη (L- και H- ferritin, FTL και FTH, αντίστοιχα). 
Η ανεπάρκεια κυτταρικού σιδήρου οδηγεί σε μειωμένη 
συγκέντρωση του συμπλέγματος Fe-S, και επιφέρει 
τη σύνδεση των IRBPστα στοιχεία απόκρισης σιδή-
ρου (iron-responsive elements, IREs), τα οποία είναι 
συγκεκριμένες νουκλεοτιδικές αλληλουχίες, παρούσες 
σε όλα τα προαναφερθέντα γονίδια Η IRBP1 και η 
IRBP2 σταθεροποιούν τα μόρια mRNA όταν τα IREs 
εδράζονται στην 3’ αμετάφραστη περιοχή (3’ untrans-
lated area, 3’ UTR) των γονιδίων, ενώ αναστέλλουν 
τη μετάφραση όταν τα IRE εδράζονται στο 5’UTR 
των μορίων mRNA. H αλληλεξάρτηση ανάμεσα στη 
σύνθεση της αίμης και των συμπλεγμάτων Fe-S στο 
μιτοχόνδριο με την κυτταροπλασματική έκφραση 
πρωτεϊνών, είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου 
η διαταραχή της μεταβολικής οδού του Fe στο μιτο-
χόνδριο μπορεί να οδηγήσει στον σιδηροβλαστικό 
φαινότυπο.8

Συγγενείς σιδηροβλαστικές αναιμίες (ΣΣΑ, 
congenital sideroblasticanaemias, CSA)

Οι ΣΣΑ είναι ετερογενής ομάδα κληρονομικών 
αναιμιών με κοινό χαρακτηριστικό την παθολογική 
εναπόθεση σιδήρου στα μιτοχόνδρια των προγονικών 
κυττάρων της ερυθράς σειράς. Τα περισσότερα νοσή-
ματα σχετίζονται κλινικά με δικτυοερυθροκυτταροπενία, 

μη αποδοτική ερυθροποίηση, και δευτεροπαθή ενα-
πόθεση σιδήρου. Αν και η αναιμία είναι το μοναδικό 
σύμπτωμα στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
μερικές ΣΣΑ σχετίζονται με άλλα κλινικά σύνδρομα, 
και πιο συγκεκριμένα με μεταβολικές και νευρομυϊκές 
διαταραχές οι οποίες κυριαρχούν στην κλινική εικόνα. 
Η αναιμία μπορεί να αναγνωριστεί προγεννητικά, 
στον τοκετό, στην παιδική ή εφηβική ηλικία, ακόμα 
και σε μεγαλύτερες ηλικίες, αναλόγως με τη φυσική 
πορεία της νόσου, την υπεύθυνη μετάλλαξη, και 
άλλους παράγοντες. Κατά αντιστοιχία, μερικοί ασθε-
νείς εμφανίζουν βαριά αναιμία και εξαρτώνται από 
τη μετάγγιση αίματος, ενώ άλλοι δεν είναι καθόλου 
αναιμικοί ή έχουν απλώς μια μικρή απόκλιση από το 
φυσιολογικό των ερυθροκυτταρικών τους δεικτών. 
Στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος μπορεί να 
υπάρχει μικροκυττάρωση, μακροκυττάρωση ή μεγα-
λοβλαστική εικόνα, είτε ακόμα και ερυθρά με φυσιο-
λογική περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης. Έτσι, το κοινό 
στοιχείο όλων των ΣΣΑ είναι μόνο η παρουσία των 
δακτυλιωτών σιδηροβλαστών στο μυελό των οστών. 
Παρόλα αυτά, τα νοσήματα αυτά αν και διαχωρίζονται 
σε υποκατηγορίες με γνώμονα τη μοριακή βλάβη 
του κάθε κλινικού φαινοτύπου, μοιράζονται κοινούς 
παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς και συνεπώς πα-
ρόμοια κλινικά στοιχεία.9,10. Τα κλινικά και γενετικά 
χαρακτηριστικά των μοριακά καθορισμένων ΣΣΑ 
αναφέρονται στον πίνακα 1.

Φυλοσύνδετη σιδηροβλαστική αναιμία  
(X-linked sideroblastic anemia, XLSA)

Ο πιο κοινός τύπος ΣΣΑ, που αφορά περίπου 40% 
των περιπτώσεων, οφείλεται στην ανεπάρκεια της 
ALAS2, το γονίδιο της οποίας εδράζεται στο φυλετικό 
χρωμόσωμα Χ11.

Περισσότερες από 60 διαφορετικές μεταλλάξεις του 
ALAS2 έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με XLSA12. Εκτός 
από κάποιες μη νοηματικές (nonsense) μεταλλάξεις 
σε κλινικά προσβεβλημένες γυναίκες φορείς, όλα τα 
αλληλόμορφα που σχετίζονται με τη νόσο προέρχο-
νται από μονές νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις που 
οδηγούν σε παρερμηνεύσιμες (missense) μεταλ-
λάξεις, υποδεικνύοντας πως κάποια υπολειπόμενη 
λειτουργικότητα της ALAS2 είναι απαραίτητη για την 
ζωή. Οι μεταλλάξεις αφορούν πιο συχνά, αλλά όχι 
αποκλειστικά, τα εξόνια 5 και 9, των οποίων τα προ-
ϊόντα είναι σημαντικά για την ενζυμική δραστηριότητα 
και την δομή του μορίου13. 

Η φαινοτυπική έκφραση της νόσου είναι πολύ 
ετερογενής προφανώς γιατί οι διάφορες μεταλλάξεις 
έχουν διαφορετική επίδραση στην ενζυματική δράση 
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Πίνακας 1. Κλινικά και γενετικά χαρακτηριστικά των μοριακά καθορισμένων CSA

Κληρονομικότητα Χρωμόσωμα/ 
Γονίδιο 

Υπερφόρτωση 
Fe

Μεταγγίσεις Σχετιζόμενοι  
φαινότυποι

XLSA (OMIM 
300751)

Χ-φυλοσύνδετη Xp11.21/ALAS2 +/++ -/+ -

SLC25A38
(OMIN 205950)

Αυτοσωμική 
υπολειπόμενη

3p22.1 ++ ++ -

XLSA/A
OMIM 301310)

X-φυλοσύνδετη Χq13/ABCB7 - - Αταξία

GLRX5 Αυτοσωμική 
υπολειπόμενη

14q32.2 ++ + -

PMPS
OMIM 557000

Σποραδική, 
σπανιότερα  
από μητέρα

ΜιτοχονδριακόDNA -/+ + Ανεπάρκεια εξωκρινούς μοίρας 
παγκρέατος, πανκυτταροπενία, 
γαλακτική οξέωση, μυοπάθεια

MLASA1/
OMIM600462

Αυτοσωμική 
υπολειπόμενη

12q24.33/PUS1 -/+ +/- Μυοπάθεια, γαλακτική οξέωση, 
κρανιοπροσωπική δυσπλασία, 

νοητικές διαταραχές

TRMA
OMIM 249270

Αυτοσωμική 
υπολειπόμενη

1q23.3/ SLC19A2 - - Σακχαρώδης διαβήτης,  
κώφωση

XLSA: Χ-συνδεόμενη σιδηροβλαστική αναιμία, SLC25A38: σιδηροβλαστική αναιμία λόγω μετάλλαξης στο SLC25A38, XLSA/A: 
Χ-συνδεόμενη σιδηροβλαστική αναιμία/αταξία, GLRX5: σιδηροβλαστική αναιμία λόγω μετάλλαξης στο GLRX5, PMPS: Σύνδρομο 
μυελού των οστών-παγκρέατος Pearson, MLASA/PUS1: Μιτοχονδριακή μυοπάθεια με γαλακτική οξέωση και δακτυλιοειδείς 
σιδηροβλάστες λόγω μεταλλάξεων στο γονίδιο της ψευδοουριδίνης συνθετάσης, MLASA/YARS2: Μιτοχονδριακή μυοπάθεια 
με γαλακτική οξέωση και δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες λόγω μεταλλάξεων στο γονίδιο της τυροσυλ-tRNA συνθετάσης, TRMA: 
μεγαλοβλαστική αναιμία αποκρινόμενη στη θειαμίνη λόγω μεταλλάξεων στο, +: παρόν χαρακτηριστικό, -: απόν χαρακτηριστικό

της ALAS2. Επιπλέον, ακόμα και στο ίδιο οικογενειακό 
δέντρο η διεισδυτικότητα είναι ποικίλη. Για παράδειγ-
μα μπορεί να υπάρχουν ημιζυγωματικά άρρενα μέλη 
με μεταλλάξεις στα οποία η διάγνωση να διαφεύγει 
για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή δεν υπάρχει 
φαινοτυπική εκδήλωση14. Οι ημιζυγωματικοί άνδρες 
παρουσιάζονται τις πρώτες 2 δεκαετίες της ζωής με 
συμπτώματα αναιμίας ή αργότερα με εκδηλώσεις 
αναιμίας ή/και υπερφόρτωσης με σίδηρο. Η αναιμία 
είναι ήπια και σπανίως μεταγγισιοεξαρτώμενη, είναι 
τυπικά μικροκυτταρική ( MCV 60-70 fl) και υπόχρωμη 
(MCH <27pg) και χαρακτηρίζεται από μεγάλο εύρος 
κατανομής ερυθρών (RDW >14.5%) Το επίχρισμα περι-
φερικού αίματος θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από 
βαριά σιδηροπενική αναιμία, β- μεσογειακή αναιμία, 
ή άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια, που συνήθως μπορούν 
να αποκλεισθούν με τη μέτρηση του σιδήρου, των 
δικτυοερυθροκυττάρων, και την ηλεκτροφόρηση της 
αιμοσφαιρίνης. H Perls χρώση του μυελού θα αναδείξει 
τους δακτυλιωτούς ερυθροβλάστες, όμως για να τεθεί 
η διάγνωση σήμερα είναι απαραίτητη και η ανίχνευση 
των μεταλλάξεων του ALAS2, που είναι πρωταρχικής 
σημασίας και για τη γενετική συμβουλευτική.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών παρουσιάζει 
υπερφόρτωση με σίδηρο ανεξάρτητα από την ανάγκη 
για μετάγγιση. Συνήθως η υπερφόρτωση εξαρτάται 
από την ηλικία του ασθενούς και το βαθμό της μη 
αποδοτικής ερυθροποίησης15. Η μη αποδοτική ερυ-
θροποίηση οδηγεί τόσο σε αυξημένη απορρόφηση 
σιδήρου όσο και σε απελευθέρωση σιδήρου από 
το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, μάλλον μέσω της 
αναστολής της σύνθεσης εψιδίνης16. Αν αυτό διαμε-
σολαβείται από την ερυθροφερρόνη ή και από άλλους 
παράγοντες παραμένει να διευκρινιστεί17. Οι επιπλοκές 
της υπερφόρτωσης με σίδηρο είναι η τυπική πρώτη 
εκδήλωση σε άνδρες μέσης ηλικίας με ήπια αναιμία.. 
Αυτοί οι ασθενείς έχουν οριακά χαμηλή αιμοσφαιρίνη 
και μόνο ο χαμηλός MCV μπορεί να δημιουργήσει 
υποψία για τη διάγνωση. Η συν-κληρονόμηση της 
μετάλλαξης C282Y του γονιδίου HFE (αρκετά συχνής 
στους Καυκάσιους) αποτελεί έναν πρόσθετο παράγο-
ντα κινδύνου για την επιδείνωση της παρεγχυματικής 
υπερφόρτωσης με σίδηρο16.

 H XLSA μπορεί να εμφανιστεί με αναιμία και σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό 
απλώς αντανακλά το γεγονός ότι η αναιμία είναι 
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τόσο ήπια που απλώς διαγιγνώσκεται σε μεγαλύτερη 
ηλικία18. Όμως έχει επιπλέον περιγραφεί σε ετερόζυ-
γες γυναίκες με XLSA που εκλεκτικά εκφράζουν το 
μεταλλαγμένο αλλήλιο στα ερυθροειδικά κύτταρα. Οι 
περισσότερες ετερόζυγες γυναίκες έχουν μόνο ήπιες 
ερυθροκυτταρικές ανωμαλίες, όπως αυξημένο RDW 
λόγω του δίμορφου πληθυσμού. Όμως σε μεγαλύτερη 
ηλικία μπορεί να παρουσιαστεί ανισόρροπη αδρανο-
ποίηση του Χ χρωμοσώματος (lyonization) οδηγώντας 
σε εκλεκτική έκφραση του μεταλλαγμένου αλληλίου. 
Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες19,20, έχουν δείξει ότι οι 
ηλικιωμένοι μπορεί να αναπτύσσουν σχετικά συχνά 
κάποιου είδους κλωνική αιμοποίηση. Έτσι σε μια 
γυναίκα ετερόζυγη για τις μεταλλάξεις του ALAS2 η 
ανάπτυξη κλωνικής αιμοποίησης θα μπορούσε να 
οδηγήσει με 50% πιθανότητα σε κλωνική επέκταση 
των ερυθροειδικών κυττάρων που φέρουν το μεταλ-
λαγμένο ALAS2 αλληλίο και στην εμφάνιση αναιμίας 
που να μιμείται μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.21 

Αυτοσωματική υπολειπόμενη XLSA που οφείλεται σε 
μεταλλάξεις του γονιδίου SLC25A38

Η αναιμία είναι σοβαρή μικροκυτταρική, υπόχρωμη 
και και σχεδόν όλοι οι ασθενείς που έχουν αναφερθεί 
μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία έχουν ανάγκη για 
τακτικές μεταγγίσεις. Η κλινική πορεία αυτού του 
υπότυπου είναι παρόμοια με αυτή της μείζονος με-
σογειακής αναιμίας (ΜΑ) και η συντηρητική θεραπεία 
περιλαμβάνει μεταγγίσεις και αποσιδήρωση. Όπως 
και στη ΜΑ η μεταμόσχευση του μυελού των οστών 
αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή ουσιαστικής 
ίασης και έτσι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 
νέους ασθενείς με τη νόσο.4,22,23

Επίκτητες σιδηροβλαστικές αναιμίες  
(acquired sideroblastic anaemias, ASA)

Οι επίκτητες σιδηροβλαστικές αναιμίες είναι 
πιο συχνές από τις κληρονομικές μορφές. Εκδηλώ-
νονται σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας στα πλαίσια 
κάποιου μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου ή οφείλο-
νται σε έκθεση σε τοξίνες ή ανεπάρκεια διατροφικών 
παραγόντων. 

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Η πιο συχνή επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία είναι 
η ανθεκτική αναιμία με δακτυλιωτούς σιδηροβλάστες 
(RARS, refractory anemia with ringed sideroblasts) 
Ποικιλίες αυτής της κατάστασης περιλαμβάνουν την 
ανθεκτική κυτταροπενία με δυσπλασία σε όλες τις 

σειρές και δακτυλιωτούς ερυθροβλάστες RCMD-RS 
(refractory cytopenia with multilineage dysplasia 
and ring sideroblasts) και την ανθεκτική αναιμία με 
δακτυλιωτούς σιδηροβλάστες που σχετίζεται με θρομ-
βοκυττάρωση (RARS-T). Η RARS χαρακτηρίζεται 
από αναιμία, βλάστες <5% και >15% δακτυλιωτούς 
σιδηροβλάστες στο μυελό των οστών. Η αναιμία είναι 
συνήθως μακροκυτταρική (MCV 100fl) ενώ τα λευκά 
και αιμοπετάλια είναι φυσιολογικά24. Οι περισσότε-
ροι ασθενείς έχουν κάποια ένδειξη υπερφόρτωσης 
με σίδηρο, όπως αυξημένο σίδηρο ορού, κορεσμό 
τρανσφερίνης ή φερριτίνη ορού και ανεξήγητα χαμηλά 
επίπεδα εψιδίνης, παρόλα αυτά η παρεγχυματική 
υπερφόρτωση με σίδηρο αποτελεί ένα κλινικό πρόβλη-
μα μόνο σε ασθενείς που είναι μεταγγισιοεξαρτώμενοι. 
Η αναιμία είναι ήπια και σταθερή για πολλά χρόνια 
αλλά μπορεί να επιδεινωθεί με το πέρας του χρόνου 
και να οδηγήσει σε εξάρτηση από μεταγγίσεις. Ένα 
μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί να εξελιχθεί σε ΟΜΛ.

 Η RCMD-RS χαρακτηρίζεται από δυσπλασία σε 
περισσότερα από 10% των κυττάρων σε >2 σειρές στο 
μυελό των οστών. Σε αντίθεση με τη RARS υπάρχει με-
γαλύτερη πιθανότητα μυελικής ανεπάρκειας ή εξέλιξης 
σε ΟΜΛ . Η RARS-T συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της 
RARS με θρομβοκυττάρωση (ΑΜΠ >450.000) και την 
παρουσία μεγάλων και άτυπων μεγακαρυοκυττάρων 
στο μυελό, παρόμοιων με αυτά που παρατηρούνται 
στα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα.24,25

Η μοριακή βάση της RARS αποσαφηνίστηκε το 
2011 όταν ανακαλύφθηκαν σωματικές σημειακές 
μεταλλάξεις στα εξώνια του γονιδίου SF3B1 (splic-
ing factor 3b subunit 1) σε 6/8 ασθενείς με RARS26.
Όλες οι μεταλλάξεις συγκεντρώνονται στα εξώνια 
12-16 του γονιδίου και φαίνονται να επιφέρουν ετε-
ρόζυγες αμινοξικές αντικαταστάσεις, με την SF3B1 
(K700E) να είναι η πιο συχνή (ανιχνεύθηκε στο 50% 
των ασθενών).27

Σε ασθενείς με διάφορους υπότυπους ΜΔΣ με τη 
μέθοδο του whole exome sequencing ανιχνεύθηκαν 
σωματικές μεταλλάξεις και σε άλλα γονίδια που συμ-
μετέχουν στο μάτισμα του RΝΑ [π.χ. SRSF2 (serine 
and arginine rich splicing factor2), U2AF1 (U2 small 
nuclear RNA auxilliary factor1) και ZRSR2 (zinc finger 
CCCH type RNA binding motif and serine arginine 
rich2)]. Όμως οι μεταλλάξεις του SF3B1 ανιχνεύονταν 
με μεγαλύτερη συχνότητα ειδικά σε ασθενείς με δα-
κτυλιωτούς σιδηροβλάστες28-30. Έτσι φαίνεται ότι το 
SF3B1 είναι το πρώτο γονίδιο που σχετίζεται στενά 
με συγκεκριμένη μορφολογική ανωμαλία. Οι κλινικές 
οντότητες RARS, RCMD-RS και RARS-T μπορεί 
ως εκ τούτου να έχουν ως κοινό τις μεταλλάξεις του 
SF3B1 αλλά να διαφέρουν στις υποκλωνικές ή συ-
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νυπάρχουσες μεταλλάξεις (π.χ. η RARS-T μπορεί να 
έχει συνυπάρχουσες μεταλλάξεις στα γονίδια Jak2, 
MPL,CALR σε κάποιους υποκλώνους τα οποία προσ-
δίδουν τα χαρακτηριστικά του μυελοϋπερπλαστικού)25.

Ακόμα δεν είναι, δεν είναι ξεκάθαρο, πως οι με-
ταλλάξεις του SF3B1 προκαλούν κλωνικό πολλαπλα-
σιασμό των αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων, 
μυελοδυσπλασία και μη αποδοτική ερυθροποίηση. 
Ενας πιθανός μηχανισμός είναι ότι οι μεταλλάξεις του 
SF3B1 μπορεί να οδηγήσουν σε επαναλαμβανόμενα 
λανθασμένο μάτισμα μορίων -ρυθμιστών του αιμοποι-
ητικού συστήματος όπως π.χ. η μεθυλτρανσφεράση 
των ιστονών (ΕζΗ2)30. Επιπλέον έχει φανεί ότι στα 
CD 34 + κύτταρα ασθενών με μυελοδυσπλαστικά, 
που φέρουν μεταλλάξεις στο SF3B1, παρατηρούνται 
εκατοντάδες γεγονότα λανθασμένου ματίσματος σε 
πολλά γονίδια ταυτόχρονα που οδηγούν σε καταστρο-
φικές συνέπειες σε πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη 
σύνθεση της αίμης, στον κυτταρικό κύκλο και στην 
επιδιόρθωση του DΝΑ οδηγώντας σε ελαττωμένη 
έκφραση τους10. 

Ο μοριακός μηχανισμός που οδηγεί στην υπερ-
φόρτωση με σίδηρο στα μιτοχόνδρια των άωρων 
ερυθροκυττάρων των ασθενών με RARS δεν είναι 
ακόμα ξεκάθαρος αν και έχει περιγραφεί ελαττωμένη 
έκφραση του μορίου ABCB7 (ο «εξαγωγέας σιδήρου 
από το μιτοχόνδριο στο κυτταρόπλασμα)31 λόγω ανώ-
μαλου ματίσματος του RNA του ABCB7 που οδηγεί 
σε πρόωρο κωδικόνιο τερματισμού32.

Τέλος ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το συμπέρα-
σμα μελέτης ότι η παρουσία των μεταλλάξεων του 
SF3B1 φαίνεται να καθορίζει έναν διαφορετικό τύπο 
μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου που χαρακτηρίζεται 
από σημαντικά καλύτερη επιβίωση και μικρότερη 
πιθανότητα εξέλιξης της νόσου33.

Φάρμακα και τοξικοί παράγοντες

Τα φάρμακα και οι τοξικοί παράγοντες είναι σημα-
ντικές αιτίες σιδηροβλαστικής αναιμίας. Στον πίνακα 2 
παρουσιάζονται ορισμένοι γνωστοί παράγοντες που 
ενοχοποιούνται για την εμφάνιση σιδηροβλαστικής 
αναιμίας. Ο υπεύθυνος μηχανισμός φαίνεται πως είναι 
η αναστολή του βιοσυνθετικού μονοπατιού της αίμης 
και συνήθως η αναιμία διορθώνεται με την διακοπή 
του ενοχοποιούμενου παράγοντα. Η αιθανόλη είναι ο 
πιο συχνός παράγοντας που σχετίζεται με την εκδή-
λωση σιδηροβλαστικής αναιμίας34,35, πιθανώς μέσω 
δύο μηχανισμών: άμεση δράση ως ανταγωνιστής της 
φωσφορικής πυριδοξάλης και/ή σχετιζόμενη διατροφι-
κή έλλειψη αυτού του συστατικού36. Οι μορφολογικές 
αλλοιώσεις του μυελού των οστών που σχετίζονται 

με την τοξικότητα στην αιθανόλη περιλαμβάνουν τα 
κενοτόπια στους νορμοβλάστες σε συνδυασμό με τους 
σιδηροβλάστες. Ο σχηματισμός των κενοτοπίων είναι 
πιθανόν αποτέλεσμα κυτταρικής βλάβης ή stress.

Η ισονιαζίδη συχνά προκαλεί σιδηροβλαστική 
αναιμία37, γι’αυτό και η προφύλαξη με πυριδοξίνη 
είναι μέρος των θεραπευτικών σχημάτων που πε-
ριλαμβάνουν ισονιαζίδη. Το φάρμακο αναστέλλει 
χαρακτηριστικά την δραστικότητα της ALAS21. Η 
θνητότητα της επαγόμενης από την ισονιαζίδη σι-
δηροβλαστικής αναιμίας ήταν σημαντική προτού οι 
ερευνητές κατανοήσουν την αιτιακή αυτή συσχέτιση. 

Η χλωραμφενικόλη αναστέλλει τη μετάφραση του 
mRNA από τα 70S ριβοσώματα των προκαρυωτικών 
οργανισμών. Λόγω της προέλευσής τους από τους 
προκαρυωτικούς οργανισμούς, τα μιτοχονδριακά 
ριβοσώματα είναι όμοια με αυτά των βακτηρίων, κάτι 
που ερμηνεύει την αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης 
από την χλωραμφενικόλη. Έτσι δεν μπορούν να μετα-
φραστούν ορισμένες πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται 
από το μιτοχονδριακό γονιδίωμα των ομόλογων ρι-
βοσωμάτων. Η επαγόμενη από την χλωραμφενικόλη 
σιδηροβλαστική αναιμία θεωρείται ως η παθοφυσιο-
λογική συνέπεια αυτής της αναστολής38.

Η δηλητηρίαση με μόλυβδο είναι μια αιτία σι-
δηροβλαστικής αναιμία που συχνά διαφεύγει της 
διάγνωσης39. Η έλλειψη σιδήρου ευοδώνει την απορ-
ρόφηση μολύβδου, κάτι που σημαίνει πως οι δύο 
αυτές καταστάσεις μπορεί να συνυπάρχουν40. Τα 
παιδιά με δηλητηρίαση από μόλυβδο αναπτύσσουν 
πιο συχνά σιδηροβλαστική αναιμία σε σχέση με τους 
ενήλικες3, χωρίς να είναι γνωστή η αιτιολογία αυτής 
της διαφοράς. Η μείωση της χρήσης χρωμάτων-βα-
φών που περιέχουν μόλυβδο έχει μειώσει, αλλά όχι 
εξαφανίσει τον κίνδυνο της μολυβδίασης στα παιδιά. 
Το έδαφος σε κάποιες περιοχές του κόσμου έχει εν-
δογενώς αυξημένη περιεκτικότητα σε μόλυβδο, και 

Πίνακας 2. Φάρμακα και τοξικοί παράγοντες που προκαλούν 
ASA.

φάρμακα Αιθανόλη
Ισονιαζίδη
Κυκλοσερίνη
Χλωραμφενικόλη
Βουσουλφάνη

Χηλικοί παράγοντες 
του Χαλκού

Πενικιλλαμίνη
διϋδροχλωρικό τετραμινο-τριαιθυλένιο

Βαρέα μέταλλα Μόλυβδος
Ψευδάργυρος
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το στοιχείο αυτό απαντάται έτσι σε αυξημένα επίπεδα 
στις τροφές φυτικής προέλευσης. Πολλές χώρες 
έχουν απαγορεύσει τη χρήση βενζίνης με μόλυβδο. 
Δυστυχώς, η απαγόρευση αυτή δεν είναι καθολική, 
ενώ οι εκπομπές από την καύση της εναποθέτουν 
μόλυβδο στο νερό και το έδαφος.

Περιστασιακά, τοξικοί παράγοντες που προσβάλ-
λουν τον μυελό των οστών μπορεί να προκαλέσουν 
σιδηροβλαστική αναιμία. Έτσι, έχει αναφερθεί η εμφά-
νιση σιδηροβλαστικής αναιμίας σε ασθενή με χρόνια 
μυελογενή λευχαιμία μετά από θεραπεία με βουσουλ-
φάνη41. Μάλιστα, η κατάσταση αυτή υποστράφηκε 
μετά τη διακοπή της θεραπείας με βουσουλφάνη.

Τέλος, η υπερδοσολογία χηλικών παραγόντων, 
όπως η πενικιλλαμίνη ή το διϋδροχλωρικό τετραμινο-
τριαιθυλένιο (Trientene ή TTH) που χρησιμοποιούνται 
στην νόσο Wilson συσχετίζονται με εμφάνιση σιδηρο-
βλαστικής αναιμίας. Η εκσεσημασμένη χηλίωση μπορεί 
να οδηγήσει σε ένδεια χαλκού. Ο χαλκός καταλύει το 
τελικό στάδιο της βιοσύνθεσης της αίμης, την εισαγωγή 
του σιδήρου στην πρωτοπορφυρίνη IX και η έλλειψή 
του μπορεί να οδηγήσει σε σιδηροβλαστική αναιμία. 
Αντίστοιχα η δηλητηρίαση με ψευδάργυρο (μετά 
από υπερδοσολογία συμπληρωμάτων βιταμινών) 
μπορεί να οδηγήσει σε σιδηροβλαστική αναιμία,42 
λόγω μεταβολικών διαταραχών που προκαλεί όπως 
τα χαμηλά επίπεδα χαλκού στον ορό. Η κατάσταση 
αυτή υποστρέφει μετά τη διακοπή της έκθεσης στον 
ψευδάργυρο. 

Διαιτητικοί παράγοντες

Τα συστατικά που εμπλέκονται στην βιοσύνθε-
ση της αίμης περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την 
πυριδοξίνη και τον χαλκό. Ο ρόλος της φωσφορικής 
πυριδοξάλης, ενός μεταβολίτη της πυριδοξίνης, έχει 
ήδη σημειωθεί. Η ανεπάρκεια της πυριδοξίνης, συ-
νήθως οφειλόμενη στην κακή σίτιση, περιστασιακά 
προκαλεί σιδηροβλαστική αναιμία. Ωστόσο, άλλες 
κλινικές εκδηλώσεις, όπως η περιφερική νευροπάθεια 
και η δερματίτιδα κυριαρχούν στην κλινική εικόνα.

Ο ρόλος του χαλκού στον ανθρώπινο μεταβολισμό 
του σιδήρου είναι εξαιρετικά πολύπλοκος43. Ο χαλκός 
ευοδώνει την εντερική απορρόφηση του σιδήρου, 
ρυθμίζει την δικτυοενδοθηλιακή δραστηριότητα, συμ-
μετέχει στην κυτταρική πρόσληψη σιδήρου από την 
τρανσφερρίνη και βοηθάει στην ενσωμάτωση του 
σιδήρου στην αίμη. Η ανεπάρκεια χαλκού ανεξαρτήτου 
αιτίας (κακή διατροφή, παρατεταμένη παρεντερική 
διατροφή, χειρουργείο στομάχου, προωρότητα, χο-
ρήγηση ψευδαργύρου, εκτεταμένη χηλίωση) μπορεί 
να οδηγήσει σε επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία30.

Θεραπεία
Σε κάθε περιστατικό σιδηροβλαστικής αναιμίας θα 

πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη αναστρέψιμης αιτίας 
συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ ή της τοξικότητας 
άλλου φαρμάκου, καθώς επίσης και η έκθεση σε το-
ξικούς παράγοντες. Η θεραπεία της σιδηροβλαστικής 
αναιμίας είναι υποστηρικτική, στηριζόμενη κυρίως 
στις μεταγγίσεις αίματος. Αρχικά, η δοκιμή χορήγησης 
πυριδοξίνης σε φαρμακολογικές δόσεις είναι θεμιτή, 
καθώς έχει ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες και 
σημαντικό όφελος στις καταστάσεις που βοηθά44. 
Πλήρης ανταπόκριση στη πυριδοξίνη μπορεί να 
παρουσιασθεί σε περιπτώσεις ΣΑ που είναι αποτέλε-
σμα κατάχρησης αιθανόλης ή λήψης ανταγωνιστών 
πυριδοξίνης. Η διακοπή του υπεύθυνου παράγοντα 
επιταχύνει την ανάρρωση. Ορισμένοι ασθενείς με 
XLSA μπορεί να ανταποκριθούν στην πυριδοξίνη. 
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ανταπόκριση είναι 
σπάνια. Η αρχική δόση της πυριδοξίνης θα πρέπει 
να είναι 100-200 mg καθημερινά από το στόμα με 
σταδιακή αύξηση της δόσης μέχρι τα 500mg. Εφόσον 
υπάρχει ανταπόκριση στην πυριδοξίνη, θα πρέπει να 
χορηγηθεί και θεραπεία υποκατάστασης με φυλλικό 
οξύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δύο βδομάδες μετά 
την έναρξη της αγωγής παρατηρείται μια δικτυοε-
ρυθροκυτταρική κρίση, η οποία ακολουθείται από 
μια σταδιακή αύξηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης 
μέσα στους επόμενους μήνες. Η δόση συντήρησης 
της πυριδοξίνης καθορίζεται με κριτήριο την παρα-
μονή σταθερών επιπέδων αιμοσφαιρίνης. Εκτός 
από περιπτώσεις όπου υπάρχει έκθεση σε τοξικό 
παράγοντα, η διάρκεια της θεραπείας με πυριδοξίνη 
είναι επ’ αόριστον Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι 
σπάνιες με δόσεις μικρότερες των 500mg. Ορισμένοι 
ασθενείς έχουν αναπτύξει με δόσεις μεγαλύτερες των 
1000 mg περιφερική νευροπάθεια, η οποία όμως 
είναι αναστρέψιμη. Σε ασθενείς που παρουσιάζουν 
ανταπόκριση, η αναιμία μπορεί να υποτροπιάσει μετά 
την διακοπή της λήψης πυριδοξίνης.10

Πολλοί ασθενείς με σιδηροβλαστική αναιμία υπο-
βάλλονται σε χρόνιες μεταγγίσεις για να διατηρηθούν 
τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης σε ανεκτές τιμές. Ωστόσο, 
κυρίως τα συμπτώματα του ασθενούς και λιγότερο 
η απόλυτη τιμή της αιμοσφαιρίνης ή του αιματοκρίτη 
θα πρέπει να αποτελούν οδηγό για την ύπαρξη ανά-
γκης για μετάγγιση. Αυτή η τακτική μειώνει και την 
συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων επιπλοκών που 
σχετίζονται με τη μετάγγιση (μετάδοση λοιμογόνων 
παραγόντων, άλλο-ανοσοποίηση και δευτεροπαθής 
αιμοχρωμάτωση).

Ακόμα και σε ασθενείς που δεν έχουν σημαντικό 
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ιστορικό μεταγγίσεων, προτείνεται από πολλούς κλι-
νικούς ο τακτικός έλεγχος των επιπέδων φερριτίνης 
και του κορεσμού τρανσφερρίνης. Η αποσιδήρωση 
με δεσφεριοξαμίνη είναι η θεραπεία εκλογής για την 
δευτεροπαθή αιμοχρωμάτωση λόγω των συχνών 
μεταγγίσεων. Περιστασιακά, οι ασθενείς με μέτρια 
αναιμία (π.χ. αιμοσφαιρίνη της τάξης των 10gr/dl) που 
δεν είναι εξαρτώμενοι από τις μεταγγίσεις μπορούν 
να ανεχτούν μικρού όγκου αφαιμάξεις (250-350 ml 
ή 4-5ml/kgr βάρους σώματος) κάθε 2 εβδομάδες 
για την απομάκρυνση του σιδήρου χωρίς σημαντική 
ελάττωση της αιμοσφαιρίνης εφόσον υπάρχει υπερ-
φόρτωση με σίδηρο.45,46

Υπάρχουν αναφορές σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
και μικρές σειρές ασθενών για την θέση της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
στην ΣΣΑ47,48 με στόχο βέβαια την πλήρη ίαση, όπως 
έχει γίνει σε ασθενείς με β- ΜΑ. Για την απόφαση αυτή 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πιθανά οφέλη έναντι 
των δυνητικών επιπλοκών μιας τέτοιας διαδικασίας. 
Στις οικογένειες με σοβαρές μορφές ΣΣΑ θα πρέπει 
να τους παρέχεται γενετική συμβουλευτική. 

Ασθενείς με RARS η RCMD-RS χωρίς δυσμενή 
καρυότυπο και ασυμπτωματικές κυτταροπενίες δεν 
χρειάζονται θεραπεία και πρέπει να παρακολου-
θούνται τακτικά. Αν αναπτυχθεί μέτρια έως σοβαρή 
αναιμία οι ασθενείς μπορεί να βοηθηθούν από τη 
θεραπεία με ανασυνδυασμένη ερυθροποιητίνη μόνη 
ή σε συνδυασμό με G-CSF.49 Η έναρξη αναγκών 
τακτικής μετάγγισης ερυθρών συνήθως σχετίζεται με 
επιδείνωση της επιβίωσης. Η αποσιδήρωση πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη γιατί λόγω του καλού προσδό-
κιμου επιβίωσης οι ασθενείς μπορεί να αναπτύξουν 
υπερφόρτωση με σίδηρο. Τελευταία έχει προταθεί 
ότι η χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών (ACE536, 
ACE11) που αναστέλλουν μέλη της οικογένειας των 
TGF-b και GDF11 θα μπορούσαν να διορθώσουν τη μη 
αποδοτική ερυθροποίηση σε ασθενείς με RARS αλλά 
βέβαια χρειάζονται και κλινικές μελέτες φάσεως 3 για 
να επιβεβαιώσουν αυτήν την αποτελεσματικότητα.50,51
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι θαλασσαιμίες ανήκουν στις συχνότερα απα-

ντώμενες γενετικές ασθένειες.1 Οι μεταλλάξεις που 
συνέβησαν στα σφαιρινικά γονίδια εγκαταστάθηκαν 
στους πληθυσμούς, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, σε 
περιοχές όπου ενδημούσε η ελονοσία. Η επικράτηση 
οφείλεται στο προνόμιο των ετεροζυγωτών (het-
erozygote advantage), εφόσον αυτοί παρουσίαζαν 
ανθεκτικότητα έναντι της νόσου. Σήμερα υπολογίζε-
ται ότι ετησίως, γεννιούνται περίπου 40.000 παιδιά 
με Θαλασσαιμία.2 Αντιστοίχως οι φορείς της νόσου 
ανέρχονται παγκοσμίως σε 80 εκατομμύρια, τα δε 
περιστατικά εντοπίζονται κυρίως στις χώρες της 
Μεσογείου, της ΝΑ Ασίας και της Αφρικής.

Λόγω των μεταναστευτικών ροών τα τελευταία 
έτη, το πρόβλημα της θαλασσαιμίας απασχολεί πλέον 
και τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης.

Οι θαλασσαιμίες συνιστούν μια ετερογενή νοσολο-
γική οντότητα που οφείλεται στη μειωμένη ή μηδενική 
σύνθεση α ή/και β σφαιρινικών αλυσίδων και κατ΄ 
επέκταση στη μειωμένη παραγωγή της αιμοσφαιρίνης 
Α (HbA, α2β2). Ανάλογα με τα γονίδια που παραβλά-
πτονται διακρίνονται σε α (μειωμένη παραγωγή α 
αλυσίδων) και β (μειωμένη παραγωγή β αλυσίδων) 
θαλασσαιμίες. Στην Ελλάδα συχνότερη είναι η β θα-
λασσαιμία. Η παθοφυσιολογία της β θαλασσαιμίας, 
οφείλεται αφενός στην μειωμένη παραγωγή αιμοσφαι-
ρίνης αφετέρου στην καταστροφή των ερυθροκυττά-
ρων λόγω της κατακρήμνισης των μετουσιωμένων 
α αλυσίδων που βρίσκονται σε περίσσεια.

Σφαιρινικά γονίδια 
Δύο γενετικοί τόποι, οι συστοιχίες των α γονιδί-

ων (α globin gene cluster chr.16) και του β γονιδίου 
(β globin gene cluster chr.11) ευθύνονται για την 
παραγωγή των α και β σφαιρινικών αλυσίδων αντι-
στοίχως, οι οποίες με τη σειρά τους συγκροτούν το 
τετραμερές α2β2 που με την προσθήκη της αίμης 
παράγει το μόριο της HbA. Διεθνώς έχουν καταγραφεί 
περισσότερες από 1000 μεταλλάξεις (HbVar http://
globin.bx.psu.edu/hbvar) οι οποίες ευθύνονται για 
τη νόσο, παρουσιάζουν χαρακτηριστική κατανομή 
σε εθνικό πληθυσμιακό επίπεδο και επηρεάζουν την 
κλινική βαρύτητά της. Πρόκειται για μεταλλάξεις όλων 
των τύπων (σημειακές, μικρές και μεγάλες ελλείψεις, 
ανερμηνεύσιμες, παρερμηνεύσιμες κ.λπ.). Σημαντικό-
τερες λόγω της υψηλής συχνότητας και της βαρύτητας 
της κλινικής εικόνας είναι οι σημειακές μεταλλάξεις σε 
λειτουργικές περιοχές του γονιδίου της β σφαιρίνης.

Μετά την πρώτη περιγραφή τους, ως διακριτή 
νοσολογική οντότητα στις αρχές του 20ου αιώνα οι 
θαλασσαιμίες αλλά και οι άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες 
παραμένουν έως σήμερα, οι ευρύτερα διερευνημένες 
γενετικές νόσοι.

Κλινική ετερογένεια της β-θαλασσαιμίας  
και παράγοντες που την επηρεάζουν

Η κλινική εκδήλωση της β-θαλασσαιμίας παρουσιά-
ζει μεγάλη ετερογένεια Κύρια εκδήλωση είναι η αναιμία 
η οποία κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρού βαθμού 
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αναιμία εξαρτώμενη από μεταγγίσεις. Οι υποκείμενες 
γενετικές βλάβες και η σχετική βαρύτητά τους εξηγούν 
ως ένα βαθμό την ετερογένεια αυτή, χωρίς όμως να 
υπάρχει πάντα ευθεία αντιστοίχιση μεταξύ γονοτύπου-
φαινοτύπου. Γενικά, η βαρύτητα της νόσου σχετίζεται 
με την ανισορροπία σύνθεσης μεταξύ των α και β 
σφαιρινικών αλυσίδων και την παρουσία ελεύθερων 
α αλυσίδων. Έτσι κάθε παράγοντας που μπορεί να 
επηρεάσει αυτή την ανισορροπία, είτε μειώνοντας την 
περίσσεια α αλυσίδων, είτε αυξάνοντας τη σύνθεση 
των β/γ αλυσίδων, παρέχει βελτιωτικό αποτέλεσμα 
στην κλινική εικόνα.3 

Για παράδειγμα η συγκληρονόμηση μεταλλάξε-
ων-ελλείψεων των α σφαιρινικών γονιδίων που έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του πλεονάσματος των 
ελεύθερων α αλυσίδων, συμβάλλει σημαντικά στην 
ηπιότερη κλινική εκδήλωση της Θαλασσαιμίας.4 Οι 
παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
εκτός από τις υποκείμενες βλάβες των α και β σφαι-
ρινικών γονιδίων, άλλοι τροποποιητικοί γονιδιακοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τον κλινικό 
φαινότυπο των θαλασσαιμικών συνδρόμων. 

Η μελέτη και κατανόηση των μοριακών μηχανισμών 
της έκφρασης των γονιδίων της σφαιρίνης παρέχει 
σημαντικές γνώσεις και ανοίγει νέες προοπτικές 
στην ανεύρεση νέων θεραπευτικών σχημάτων για 
τους πάσχοντες.

Γενετικοί τροποποιητές της έκφρασης  
της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HbF α2γ2)

Η εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη αποτελεί την κύρια αι-
μοσφαιρίνη της εμβρυϊκής ζωής και αντιστοιχεί στο 
90% της συνολικής αιμοσφαιρίνης κατά τη χρονική 
αυτή περίοδο. Μετά τη γέννηση μειώνεται σταδιακά 
και αντικαθίσταται σχεδόν πλήρως, μετά τον πρώτο 
χρόνο της εξωμήτριας ζωής, από την HbA. Ποσοστό 
HbF έως 2% σε ενηλίκους θεωρείται εντός φυσιολογι-
κών πλαισίων. Η επαγωγή της σύνθεσής της μειώνει 
την ανισορροπία μεταξύ των α και β αλυσίδων που 
παρατηρείται στις β θαλασσαιμίες και ελαττώνει την 
καταστροφική δράση που προξενεί η κατακρήμνιση 
των ελεύθερων α αλυσίδων.5,6 Έτσι η παρουσία της 
HbF αποτελεί ένα θεμελιώδη τροποποιητικό-βελτιωτικό 
παράγοντα της κλινικής εικόνας των θαλασσαιμιών, 
η δε επανενεργοποίησή της, αποτελεί σύγχρονο 
θεραπευτικό στόχο.

Ποσοτικοί γονιδιακοί τόποι  
(Quantitative Trait Loci, QTL, cis- και trans-)

Η έκφραση των γονιδίων της συστοιχίας του β γο-

νιδίου ελέγχεται από την περιοχή LCR (Locus Control 
Region), που περιλαμβάνει πέντε υπερευαίσθητες 
θέσεις στη DNAse I (HS 1-5) και εντοπίζεται στην 
5΄περιοχή του ε σφαιρινικού γονιδίου.

Η έκφραση των γ σφαιρινικών γονιδίων, επηρεάζε-
ται και από άλλους γονιδιακούς τόπους, (ποσοτικούς 
QTLs) που είτε είναι συνδεδεμένοι (linked), είτε μη 
συνδεδεμένοι (unlinked) με τη β-γονιδιακή συστοιχία. 
Στους συνδεδεμένους παράγοντες συγκαταλέγονται 
τα cis-δρώντα στοιχεία, τα οποία αποτελούν αλλη-
λουχίες DNA που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων 
και εντοπίζονται στο ίδιο μόριο DNA (χρωμόσωμα) με 
αυτά. Στους μη συνδεδεμένους (unlinked) παράγοντες 
ανήκουν τα trans-δρώντα στοιχεία, τα οποία αποτελούν 
αλληλουχίες DNA που εδράζονται σε διαφορετικούς 
γενετικούς τόπους από αυτούς που επηρεάζουν άμεσα 
σε επίπεδο έκφρασης των γονιδίων.

CIS-Δρώντα στοιχεία 
Η συνεχιζόμενη έκφραση της HbF σε ενήλικα άτομα 

ονομάζεται κληρονομική παραμονή της εμβρυϊκής 
αιμοσφαιρίνης (HPFH). Οι υποκείμενες γενετικές 
βλάβες, ανήκουν στα cis-δρώντα στοιχεία και εντοπί-
ζονται στη συστοιχία των β γονιδίων. Περιλαμβάνουν 
μεγάλες ελλείψεις στην 3’ περιοχή των γ-γονιδίων 
ιδιαίτερα στην περιοχή μεταξύ των Αγ και δ-γονιδίων 
και έχουν ως αποτέλεσμα την απαλοιφή αποσιωπητών 
των γ-γονιδίων7,8 και κατά συνέπεια τη συνεχιζόμενη 
έκφραση των γονιδίων αυτών και την μη επαρκή 
μεταστροφή της HbF σε HbA.

Εκτός από τις μεγάλες ελλείψεις, σημειακές με-
ταλλάξεις και μικρές ελλείψεις που εντοπίζονται στους 
υποκινητές των γ-γονιδίων σχετίζονται με την πα-
ραμονή της HbF σε ενήλικα άτομα και επηρεάζουν 
άμεσα την έκφραση του συγκεκριμένου γ γονιδίου 
στο οποίο εντοπίζονται.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο πολυμορφι-
σμός (SNP-μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός) XmnI 
C>T, που εντοπίζεται στη θέση -158 του υποκινητή 
του Gγ γονιδίου.9 Αποτελεί συχνή παραλλαγή σε όλες 
τις πληθυσμιακές ομάδες με συχνότητα 0.32-0.35. Η 
παρουσία του αλληλομόρφου Τ και ιδιαίτερα του γονοτύ-
που ΤΤ συνδέεται με την αυξημένη παραγωγή της HbF 
(3-11 φορές ανά Gγ γονίδιο), γεγονός που συμβάλλει 
στην ηπιότερη κλινική εκδήλωση της θαλασσαιμίας 10).

Επίσης μια σπάνια παραλλαγή στη θέση -117 
G>A (υποκινητής Αγ γονιδίου) σε ετερόζυγη μορφή 
ευθύνεται για την σημαντική ποσοτική αύξηση της HbF 
(10%-20%) -με χαρακτηριστική αποκλειστική έκφραση 
του Αγ γονιδίου- σε υγιείς ενήλικες (Ελληνικού τύπου 
μη ελλειπτική HPFH,11). 
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Οι ποσοτικοί γονιδιακοί τόποι ευθύνονται για το 
20-50% της ποικιλομορφίας που απαντάται στη δια-
κύμανση των επιπέδων της HbF σε πάσχοντες από 
Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο.12

TRANS- Δρώντα στοιχεία 
Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος 

το 200113,14 και οι επακόλουθες μελέτες ανάπτυξης 
γονιδιωματικής κλίμακας (GWAS), που πραγματοποι-
ούνται χάρη στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθοδολογιών 
(πλατφόρμες γονοτύπησης υψηλής απόδοσης, εξε-
λιγμένα προγράμματα βιοπληροφορικής) κατέστησαν 
δυνατή τη χαρτογράφηση, μη-συνδεδεμένων ποσο-
τικών γονιδιακών τόπων. Πρόκειται για γενομικές 
περιοχές που ελέγχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά 
συγκεκριμένων φαινοτύπων-χαρακτηριστικών, χωρίς 
να βρίσκονται στον ίδιο γενετικό τόπο με τα γονίδια 
που ελέγχουν το συγκεκριμένο γονότυπο.

Τα QTLs χαρτογραφούνται μέσω γενετικών δεικτών 
(SNPs), οι οποίοι εμφανίζουν συσχέτιση σύνδεσης 
με συγκεκριμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Έως σήμερα έχουν χαρτογραφηθεί αρκετοί πο-
σοτικοί γονιδιακοί τόποι (QTLS) όπως οι BCL11A, 
HBS1L-MYB, KLF1, COUP-TF, FOP, Ikaros, MBD2, 
NF-E4, NRF2 και τα miR-15 και 16, που σχετίζονται 
με την παραγωγή της HbF, εντοπίζονται σε ποικίλες 
χρωμοσωμικές περιοχές15,16 και επηρεάζουν την 
επαγωγή έκφρασης των γ σφαιρινικών γονιδίων 
(Εικόνα 1). Κάποια από τα QTLs κωδικοποιούν trans-
δρώντες παράγοντες που αλληλεπιδρούν με άλλους 
παράγοντες μέσα στo β-σφαιρινικό σύμπλεγμα, και 
επιδρούν άμεσα στην μεταγραφή των γονιδίων. Άλλα 
QTLs, όπως η «HBS1L-MYB διαγονιδιακή περιοχή» 
(HBS1L-MYB intergenic region, HMIP) στο χρωμό-
σωμα 6q23, επιδρούν στην παραγωγή F-κυττάρων 
τροποποιώντας την κινητική της ερυθροποίησης, 
που χαρακτηρίζει την υπό́ στρες ερυθροποίηση στη 
Θαλασσαιμία.17

Τα πιο χαρακτηριστικά QTLs που σήμερα είναι 
γνωστό ότι έχουν σημαντικά ενεργό ρόλο στην επα-
γωγή της έκφρασης των γ σφαιρινικών γονιδίων και 
των επιπέδων της HbF αναφέρονται αναλυτικά πα-
ρακάτω. Πρόκειται για το ογκογονίδιο BCL11A, τον 

Εικόνα 1. Ρύθμιση της έκφρασης της HbF από cis- και trans- δρώντα στοιχεία-τροποποιητικούς παράγοντες. Σχηματική ανα-
παράσταση της περιοχής LCR των γ γονιδίων, του β γονιδίου καθώς και των σημαντικότερων τροποποιητικών-μεταγραφικών 
παραγόντων που εμπλέκονται στη διαδικασία μεταστροφής (switching) της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HbF) (Orkin SH, Genomics: 
Gene discovery and clinical application for cardiovascular, lung and blood diseases. September 2011, NIH Bethesda).
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μεταγραφικό παράγοντα SOX6-SRY, τη διαγονιδιακή 
περιοχή μεταξύ των γονιδίων HBS1L1 και MYB και 
τέλος τον μεταγραφικό παράγοντα KLF1. Επιπρόσθετα 
γίνεται αναφορά στον ρόλο των miR-15a και 16 στη 
διαδικασία επαγωγής σύνθεσης HbF.

Γονίδιο BCL11A 

Το ογκογονίδιο αυτό, χαρτογραφείται στο χρωμό-
σωμα 2p15 και μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι λόγω της 
εμπλοκής του, στο μηχανισμό της λευχαιμογένεσης 
σχετίζεται αποκλειστικά με αιματολογικές κακοήθει-
ες.18 Η συσχέτισή του με την επαγωγή της HbF έγινε 
γνωστή τα τελευταία χρόνια μέσω πληθυσμιακών 
μελετών GWAS.15

Λειτουργικές μελέτες σε πρώιμα ερυθροειδικά 
κύτταρα αλλά και σε ποντίκια απέδειξαν ότι η πρωτεϊνη 
BCL11A, δρα ως καταστολέας της μεταγραφής των 
γ-γονιδίων και παίζει σημαντικό ρόλο στην ενεργοποί-
ηση της μεταστροφής της έκφρασης από την εμβρυική 
στην αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων.19,20 Επιπρόσθετα, 
αποδείχθηκε πως η πρωτεΐνη BCL11A αλληλεπιδρά 
άμεσα με τη χρωματίνη του β-γονιδιακού τόπου στα 
προγονικά ερυθροειδικά κύτταρα και λειτουργεί ως 
μέρος του συμπλέγματος με τον μεταγραφικό́ πα-
ράγοντα GATA1 και του συμπλέγματος καταστολής 
της χρωματίνης, γνωστό ως NuRD.

Όλα τα SNPs που ανιχνεύονται στην περιοχή 
αυτή, αφορούν κοινούς πολυμορφισμούς όπου η 
χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης αλληλομόρφου 
ανέρχεται περίπου σε 10%.12 Αναλυτικότερες μελέτες 
έχουν αποδείξει ότι συγκεκριμένα SNPs του BCL11A 
γονιδίου όπως τα rs11886868, rs4671393, rs7557939 
και rs11886868 συνδέονται με αυξημένες τιμές ΗbF 
και ηπιότερες κλινικές εκδηλώσεις ιδιαίτερα σε πά-
σχοντες από Δρεπανοκυτταρική Νόσο.21

Γονίδιο SOX6 -SRY (Sex determining region X-box)

Ο μεταγραφικός παράγοντας SOX6, εδράζεται 
στο χρωμόσωμα 11p15.3 και παίζει σημαντικό ρόλο 
στην αποσιώπηση των γονιδίων της γ-σφαιρίνης του 
ποντικού,22 ενώ για την αποσιώπηση των ανθρώπινων 
γονιδίων της γ-σφαιρίνης, προσδένεται στον εγγύς 
υποκινητή τους, αφού προηγουμένως αλληλεπιδράσει 
με τον μεταγραφικό παράγοντα BCL11A. 

Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο ο παράγοντας 
SOX6, αποσιωπά την έκφραση των γ-σφαιρινών 
παραμένει ασαφής. Προτείνεται ότι η λειτουργία αυτή 
επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπιδράσεων με μεταγρα-
φικούς παράγοντες, όπως ο BCL11A που δεσμεύουν 
τη χρωματίνη στους εγγύς γ-σφαιρινικούς υποκινητές, 

καθώς και μέσω μακρινότερων αλληλεπιδράσεων σε μια 
ποικιλία περιοχών σε ολόκληρο το β-γονιδιακό τόπο.23 

HBSL1-MYB DNA περιοχή

Πρόκειται για διαγονιδιακή περιοχή 24kb (HMIP 
block 2) στο χρωμόσωμα 6q23 μεταξύ των γονιδίων 
HBS1L και MYB, παραλλαγές της οποίας έχουν ισχυ-
ρή επίδραση στα επίπεδα της HbF στον άνθρωπο. 
Η κατανόηση του μηχανισμού δράσης με τον οποίο 
αυτές οι παραλλαγές οδηγούν σε τροποποίηση των 
επιπέδων της HbF, είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 
οι γενετικές παραλλαγές σε αυτό το γενετικό τόπο 
έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην κλινική εικόνα των 
β θαλασσαιμιών, συγκριτικά με αυτές που βρίσκονται 
στο γενετικό τόπο του BCL11A.

Παρόλο που η υπερέκφραση του HBS1L δεν φαί-
νεται να επηρεάζει την έκφραση του γ-γονιδίου στα 
Κ562 ερυθρολευχαιμικά κύτταρα, η υπερέκφραση 
του MYB παρατηρήθηκε ότι επηρεάζει τα επίπεδα της 
γ-σφαιρίνης που παράγονται σε αυτά τα κύτταρα. Πιθα-
νολογείται ότι η παρουσία ρυθμιστικών στοιχείων στην 
περιοχή HMIP block 2, ρυθμίζει την έκφραση του ΜΥΒ, 
το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει την ερυθροειδική 
διαφοροποίηση και εμμέσως την παραγωγή της HbF.24

Άμεση απαλοιφή (knockdown) του γονιδίου MYB 
σε πρωτογενή πρόδρομα ερυθροειδικά κύτταρα ενήλι-
κα, οδήγησε σε δραματική αύξηση της έκφρασης του 
γ-γονιδίου.20 Η αύξηση αυτή μπορεί να οφείλεται είτε 
στην επίδραση του MYB στην κινητική της ερυθρο-
ποίησης, είτε στην άμεση επίδραση του, μέσα στο 
β-γονιδιακό τόπο. Μέχρι στιγμής όμως, ο μηχανισμός 
ρύθμισης των επιπέδων της HbF από το γονίδιο MYB 
παραμένει αδιευκρίνιστος.25 

Γονίδιο KLF1

Το γονίδιο του KLF1 εδράζεται στο μικρό βραχίονα 
του χρωμοσώματος 19 και συγκεκριμένα στη θέση 
19p13.2, εκφράζεται κυρίως σε ερυθροειδικά κύτταρα 
και σε κύτταρα του συνδετικού ιστού.

Η λειτουργική πρωτεΐνη προϊόν αποτελείται από 
3 δάκτυλα ψευδαργύρου, τύπου Cys2His2-,στο καρ-
βοξυτελικό της άκρο και αλληλουχίες πλούσιες σε 
προλίνη στο αμινοτελικό άκρο. 

Η πρωτεΐνη του KLF1, αλληλεπιδρά με το DNA 
χάρη στην τριτοταγή της δομή. Μέσω των δακτύλων 
ψευδαργύρου προσδένεται σε αλληλουχίες που βρί-
σκονται σε υποκινητές, ενισχυτές και LCR περιοχές 
μεγάλου αριθμού γονιδίων.26 Έτσι, ο KLF1 δρα είτε 
ενεργοποιώντας είτε καταστέλλοντας τη μεταγραφή.

Η πρωτεΐνη του KLF1 απομονώθηκε για πρώ-
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τη φορά το 1993 από MEL κύτταρα (καλλιέργειες 
ερυθρολευχαιµικής κυτταρικής σειράς ποντικού). 
Η έκφρασή του, εντοπίστηκε στα ερυθροποιητικά 
όργανα του ποντικού, δηλαδή στο μυελό των οστών 
και στο σπλήνα. Λόγω της ειδικής έκφρασής του 
στα ερυθροκύτταρα, ονομάζεται και Ερυθροειδικός 
Kruppel-like Παράγοντας (EKLF).27 

Αποτελεί το πρώτο μέλος της οικογένειας KLF, γι’ 
αυτό και ονομάστηκε KLF1. Η KLF οικογένεια αποτε-
λείται από 17 μέλη και συνιστά υποοικογένεια των SP/
XKLF μεταγραφικών παραγόντων (Specificity Protein/ 
Krüppel-Like Factor).28 Κοινό τους χαρακτηριστικό, 
είναι μια περιοχή 81 αμινοξέων, η οποία αποτελείται 
από τρία παρόμοια δάκτυλα ψευδαργύρου τύπου 
Cys2His2 στο καρβοξυλικό άκρο, και χρησιμεύουν 
ως σημεία πρόσδεσης των KLFs στο DNA (DNA-
binding domains). 

Βιολογικός Ρόλος του KLF1

Ο κύριος ρόλος του KLF1, όπως προκύπτει από πει-
ράματα με διαγονιδιακά ποντίκια KLF1-/- (knockdown) 
που φέρουν τον πλήρη ανθρώπινο β-γονιδιακό τόπο, 
εντοπίζεται στη μεταστροφή της έκφρασης των γονιδί-
ων των ανθρώπινων σφαιρινών ανάλογα με το στάδιο 
της οντογένεσης (γ σφαιρίνη> β-σφαιρίνη). Η απαλοιφή 
του KLF1 σε αυτά τα ποντίκια, είχε ως αποτέλεσμα 
την απουσία της έκφρασης του β-γονιδίου, ενώ η έκ-
φραση του γ-γονιδίου παρέμεινε αυξημένη.29 Επίσης 
απεδείχθη πως ασκεί θετική ρύθμιση στην έκφραση 
του BCL11Α.30 Άμεση απόδειξη της εμπλοκής του 
γονιδίου KLF1 με την αύξηση της παραγωγής HbF, 
αποτέλεσε η σύνδεση της HPFH που εμφάνιζε οικο-
γένεια Μαλτέζικης καταγωγής με μια ανερμηνεύσιμη 
μετάλλαξη στο γονίδιο KLF1.31 Η μελέτη πρόδρομων 
ερυθροειδικών κυττάρων, ατόμων με HPFH και υγιών 
μαρτύρων απέδειξε ότι τα υψηλά επίπεδα της HbF 
οφείλονται εν μέρει στην αποσιωπητική δράση του 
παράγοντα KLF1 στο BCL11A. Πρόσφατες μελέτες 
προτείνουν πως σπάνιοι πολυμορφισμοί στο γονίδιο 
KLF1 σχετίζονται με αύξηση των επιπέδων της HbF, 
η οποία όμως παρουσιάζει διακυμάνσεις ακόμα και 
σε περιπτώσεις των ίδιων παραλλαγών.32

Τρόποι ρύθμισης της μεταστροφής  
της έκφρασης της HbF από τον KLF1

Άμεση ρύθμιση της ενεργοποίησης μεταγραφής  
του β-γονιδίου μέσω δημιουργίας τρισδιάστατης 
δομής-θηλιάς

Η ενεργοποίηση της μεταγραφής του β-γονιδίου 
πραγματοποείται με τη δημιουργία μεγάλων ή και 

μικρότερων θηλιών (loops) που φέρουν σε γειτνία-
ση την περιοχή LCR (Locus Control Region) με την 
περιοχή του υποκινητή του γονιδίου της β-σφαιρίνης. 
Σε αυτήν την περίπτωση ο KLF1 προσδένεται πιο 
ειδικά στον υποκινητή του γονιδίου της β-σφαιρίνης 
έναντι αυτού της γ σφαιρίνης.33

Έμμεση αποσιώπηση των γ-γονιδίων, με ενεργοποί-
ηση μεταγραφικών καταστολέων

Ο KLF1 ρυθμίζει την έκφραση πρωτεϊνών που 
προσδένονται στον υποκινητή του γ-γονιδίου και 
καταστέλλουν την έκφρασή του. Μια τέτοια πρωτεΐνη 
είναι η BCL11Α.

Ο KLF1 προσδένεται στον υποκινητή του γονιδίου 
BCL11Α και ενεργοποιεί τη μεταγραφή του. Μεταλ-
λάξεις στο γονίδιο KLF1 συνδέονται με μειωμένη 
παραγωγή mRNA του γονιδίου BCL11Α με συνεπα-
κόλουθο τη μη αποσιώπηση των γ γονιδίων και την 
αυξημένη παραγωγή της HbF.31,34 

Επίσης η έκφραση του γονιδίου MYB ρυθμίζεται 
από τον KLF1. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει ενεργο-
ποίηση της γειτνίασης των ρυθμιστικών στοιχείων - 
ενισχυτών που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ των 
γονιδίων MYB και HBS1L με τον υποκινητή του MYB). 
Σύγχρονες αναφορές περιγράφουν ένα μεταγραφικό 
μοντέλο στα ερυθροειδικά κύτταρα, όπου ο KLF1 και 
ο MYB αλληλοενεργοποιούνται.35

Ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, ώστε να προωθηθεί 
ο σχηματισμός F cells (ερυθροκυττάρων που περιέ-
χουν HbF)

Ένας ακόμα τρόπος με τον οποίο ο KLF1 επηρε-
άζει τα επίπεδα της HbF είναι μέσω της ρύθμισης του 
βαθμού ερυθροποίησης, ελέγχοντας τον κυτταρικό 
κύκλο.36,37

miRNAs

Τα miRNAs είναι μικρά μη μεταφραζόμενα RNA 
μόρια (≈22bp), τα οποία εμπλέκονται στο μηχανισμό 
αποσιώπησης του RNA, καθώς και στη μετα-μεταφρα-
στική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Την τελευταία 
δεκαετία αποτελούν ερευνητικό στόχο, εφόσον έχει 
αναγνωριστεί ο ρόλος τους, στην τροποποίηση του 
φαινοτύπου διαφόρων νοσημάτων.

Πρόσφατες λειτουργικές και γενετικές μελέτες,38 
που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπινα κύτταρα, 
τα οποία προέρχονται από άτομα με τρισωμία 13 
και εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα HbF, έδειξαν ότι 
στα κύτταρα αυτά παρατηρείται υπερέκφραση των 
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miR-15a και 16-3. Πιστεύεται ότι η αύξηση της HbF, 
επιτυγχάνεται λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης 
των miR-15a και 16-3. Η υπερέκφρασή τους, λειτουρ-
γεί αναδραστικά στην έκφραση του μεταγραφικού 
παράγοντα MYB, γεγονός που στη συνέχεια έχει 
ως αποτέλεσμα την αδυναμία αποσιώπησης των γ 
σφαιρινικών γονιδίων (Εικόνα 2). 

Προοπτικές, στόχοι και αξιοποίηση ευρημάτων
Ο κύριοι στόχοι της μελέτης των μηχανισμών 

επαγωγής της έκφρασης της HbF είναι:

Επίτευξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων

Μία από τις βασικές επιδιώξεις είναι η προσπάθεια 
ανάπτυξης ασφαλών φαρμακολογικών παραγόντων, 
που στόχο θα έχουν την εξειδικευμένη δράση μέσω 
της ενεργοποίησης των γ-γονιδίων. Οι μέχρι σή-
μερα ακολουθούμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
περιλαμβάνουν κυρίως μεταγγίσεις, αποσιδήρωση 
και συνεχή ιατρική παρακολούθηση μέσω και των 
εξελιγμένων απεικονιστικών μεθόδων. Η χρήση φαρ-
μακολογικών παραγόντων (π.χ υδροξυουρία), οι 
οποίοι προάγουν την αύξηση της HbF, μειώνουν τη 
μη αποδοτική ερυθροποίηση και συμβάλλουν μεν στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των δρεπανοκυτταρικών 
συνδρόμων χωρίς όμως ειδική και στοχευμένη δράση. 
Επιπρόσθετα η θεραπεία αυτή δεν είναι αποδοτική 
στη θαλασσαιμία. Επιπλέον η μεταμόσχευση μυελού 
η οποία αποτελεί τη ριζική θεραπεία, παρουσιάζει 
αρκετές δυσκολίες και προϋποθέσεις τέτοιες, ώστε 

μικρό μόνον ποσοστό ασθενών να έχει θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Επίσης κάποιες από τις παραπάνω θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις είναι κοστοβόρες και συχνά 
μη διαθέσιμες σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες, 
όπου και παρατηρείται μεγάλος αριθμός πασχόντων. 
Υπό αυτήν την έννοια, η ανάπτυξη εναλλακτικών φθη-
νών εξειδικευμένων φαρμακολογικών παραγόντων, 
βασισμένων στις γνώσεις που προέρχονται, από 
τα σύγχρονα επιτεύγματα της γενετικής καθίσταται 
επιτακτική.

Νέα θεραπευτικά σχήματα που θα στοχεύουν 
απ’ ευθείας στο μηχανισμό ενεργοποίησης των γ- 
γονιδίων και θα εξασφαλίζουν την βέλτιστη επαγωγή 
της HbF αποτελούν σήμερα έναν πολλά υποσχόμενο 
ερευνητικό τομέα.

Αξιοποίηση των δεδομένων στην ανάπτυξη προγνωστικών 
δεικτών σχετικά με την κλινική βαρύτητα της νόσου

Η ασφαλής πρόγνωση της κλινικής βαρύτητας και 
η επαρκής συσχέτιση γονοτύπου- φαινοτύπου αποτε-
λεί παγίως, ζήτημα μείζονος σημασίας στο πεδίο της 
Γενετικής του Ανθρώπου. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί 
βοηθητικό χαρακτηριστικό τόσο στη διαχείριση των 
ασθενών (αποφάσεις σχετικά με την έναρξη μεταγ-
γίσεων, πιθανή απόκριση σε νέους φαρμακευτικούς 
παράγοντες και πιθανότητα συμμετοχής σε κλινικές 
δοκιμές), όσο και στο επίπεδο της γενετικής συμβου-
λευτικής στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου.

Προκειμένου να είναι ασφαλής η εξαγωγή συμπε-
ρασμάτων από αλγορίθμους που θα αξιοποιούν τα 
ευρήματα από τη μελέτη των τροποποιητικών παρα-

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου λειτουργίας των microRNAs 15a και 16-3 σε περιστατικά τρισωμίας 13.

Sankaran et al. PNAS | January 25, 2011 | vol. 108 | no. 4 | 1523
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γόντων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί εκτεταμένος 
έλεγχος στους συγκεκριμένους πληθυσμούς όπου 
τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν.

Ο αλγόριθμος TSS (Thalassemia Severity Score),39 
αποτελεί την πρώτη προσπάθεια πρόγνωσης της 
κλινικής βαρύτητας με βάση δεδομένα ανάλυσης των 
τροποποιητικών παραγόντων. Συγκεκριμένα οι δείκτες 
που αξιοποιούνται είναι: ο πολυμορφισμός XmnI, ο 
γονότυπος των α-γονιδίων, δύο SNPs του γονιδίου 
BCL11A (rs1427407 και rs10189857) και ένα SNP της 
διαγονιδιακής περιοχής HBS1L-MYB (rs9399137).

Οι τιμές των αποτελεσμάτων κυμαίνονται από 0 
έως 10, σε μια κλίμακα αυξανόμενης βαρύτητας της 
νόσου και συσχετισμού με την πιθανότητα επιβίωσης 
χωρίς μετάγγιση.

Η μελέτη των τροποποιητικών παραγόντων της 
HbF, αποτελεί παράδειγμα-οδηγό, στην κατανόηση 
των ποσοτικών χαρακτηριστικών στη Γενετική του 
Ανθρώπου, καθώς και στην κατανόηση των βιολο-
γικών χαρακτηριστικών τους και την εμπλοκή τους 
στην ανθρώπινη νόσο.
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Μετάγγιση αίματος: Δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση
Η αλλογενής μετάγγιση αίματος αποτελεί μια από 

τις συχνότερες ιατρικές πρακτικές. Μελέτες αναφέρουν 
ότι στις ΗΠΑ κατά το διάστημα 1997-2011, οι παρα-
μονές στο νοσοκομείο για τη διεξαγωγή μετάγγισης 
αυξήθηκαν κατά 134%, ενώ σε απόλυτο αριθμό οι 
μεταγγίσεις αγγίζουν τα 13000000 μονάδες ετησίως.1,2 

Δεδομένου δε ότι οι ακολουθούμενες πρακτικές μετάγ-
γισης ποικίλουν όσον αφορά στο όριο αιμοσφαιρίνης 
στο οποίο αποφασίζεται μετάγγιση, έχει βρεθεί ότι η 
χρήση αίματος μπορεί να είναι και ως τέσσερις φο-
ρές περισσότερη από γιατρό σε γιατρό για την ίδια 
περίπτωση ασθενούς.3

Οι ακολουθούμενες πρακτικές μετάγγισης κατηγο-
ριοποιούνται σε «περιοριστική» πρακτική (συστήνεται 
η μετάγγιση αίματος σε αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή 
με τιμή αιμοσφαιρίνης μικρότερη από 7-8 gr/dl) και 
σε «ελεύθερη» πρακτική (ο ασθενής μεταγγίζεται 
ακόμη κι αν έχει υψηλότερη τιμή αιμοσφαιρίνης).4 
Η χρήση ελεύθερης τακτικής μεταγγίσεων ωστόσο, 
έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί συχνά σε μη ενδεδειγμένη 
χρήση αίματος. Σε ανασκόπηση 450 περιστατικών 
που αφορούσαν σε νοσηλευόμενους ασθενείς (πα-
θολογικούς, τραυματίες, χειρουργικούς), προέκυψε 
ότι ακολουθώντας την τακτική αυτή, το 59% των 
μεταγγίσεων που έγιναν ζητήθηκαν με αιμοσφαιρίνη 
μεγαλύτερη των 10 gr/dl, ενώ το 71% των περιστατι-
κών που μεταγγίσθηκαν είχαν αιμοσφαιρίνη μεταξύ 
8 και 9.9 gr/dl.5

Στις μέρες μας, η ελεύθερη χρήση παραγώγων 
αίματος αντιμετωπίζεται με όλο και μεγαλύτερο σκε-
πτικισμό, μετά από τα αποτελέσματα πολλών ανα-
δρομικών μελετών που όχι μόνο δεν αποδεικνύουν 

ότι οι ασθενείς που μεταγγίζονται ωφελούνται από 
τη μετάγγιση, αλλά αντίθετα εντοπίζεται σαφής και 
ευθεία αιτιολογική σύνδεση της μετάγγισης με αυ-
ξημένη συχνότητα επιπλοκών. Η μετάγγιση ακόμη 
και μίας και μόνο μονάδας αίματος συχνά αναφέ-
ρεται ως το «δεύτερο πλήγμα»6 που οδηγεί στην 
εκδήλωση ανεπιθύμητων ενεργειών από τον ήδη 
επιβαρυμένο ασθενή, όπως υπερφόρτωση κυκλο-
φορίας (TACO), οξεία πνευμονική βλάβη (TRALI), 
έμφραγμα μυοκαρδίου, επαγόμενη από τη μετάγγιση 
ανοσοτροποποίηση (TRIM), υποτροπές καρκίνου και 
εμφάνιση άλλων νοσημάτων (π.χ. νόσο Hodgkin), 
μετεγχειρητικές λοιμώξεις, καθυστέρηση επούλωσης 
τραυμάτων. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι 
αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, παρατεταμένη 
παραμονή στο νοσοκομείο, μεγαλύτερη πιθανότητα 
επανεισαγωγής σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το 
εξιτήριο. Στα παραπάνω, προστίθεται και ο κίνδυνος 
της μετάδοσης παθογόνων. Μπορεί η βελτιστοποίηση 
των μεθόδων ανίχνευσης να έχει ελαχιστοποιήσει τη 
μετάδοση γνωστών παθογόνων (HBV, HCV, HIV), 
όμως η εμφάνιση αναδυόμενων και επανα-αναδυ-
όμενων παθογόνων αποτελεί μόνιμη πρόκληση για 
τα συστήματα αιμοεπαγρύπνησης ανά τον κόσμο.

Η εκλογίκευση της χρήσης αίματος επιβάλλεται 
και από την περιορισμένη διαθεσιμότητα των απο-
θεμάτων του. Οι νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης των ασθενών έχουν οδηγήσει 
σταδιακά στην παράταση του προσδόκιμου επιβίωσής 
τους. Η γήρανση του πληθυσμού προκαλεί αύξηση 
των αναγκών σε αίμα: ενώ για ασθενείς <40 ετών οι 
ανάγκες υπολογίζονται σε 5 μονάδες/1000 άτομα, 
στους ασθενείς >70 ετών οι ανάγκες ανέρχονται 
στις 200 μονάδες/1000 άτομα. Εξάλλου, η σταδιακή 
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γήρανση του αιμοδοτικού πληθυσμού καθώς και η 
διαρκής εφαρμογή όλο και αυστηρότερων κανόνων 
στην επιλογή του αιμοδότη οδηγούν στην ελάττωση 
της δεξαμενής των υποψήφιων αιμοδοτών. Από τα 
παραπάνω συμπεραίνεται ότι ο κίνδυνος ελάττωσης 
των αποθεμάτων αίματος είναι ορατός στο προσεχές 
διάστημα.7

Μία τρίτη παράμετρος που επηρεάζεται από την 
τακτική μετάγγισης, είναι τα οικονομικά των νοσοκο-
μείων. Οι Shander και συν απέδειξαν πως η μετάγγιση 
αίματος αποτελεί μια από τις ακριβότερες πρακτικές, 
κοστίζοντας πάνω από το 5% του συνολικού κό-
στους για θέματα υγείας στις αναπτυγμένες χώρες. 
Κάθε νοσοκομείο των Η.Π.Α. ξοδεύει ετησίως 1.62-
6 εκατομμύρια $ για μεταγγίσεις σε χειρουργικούς 
ασθενείς και το εύρος αυτό στο κόστος συνδέεται 
ισχυρά με την ακολουθούμενη πολιτική μετάγγισης. 
Υπολογίζεται ότι το κόστος αυτό θα μπορούσε να 
μειωθεί κατά περίπου 40% εάν ακολουθούνταν πε-
ριοριστική πολιτική μεταγγίσεων.8 Πολλά νοσοκομεία 
αδυνατούν να αντιληφθούν το πραγματικό κόστος 
μια μετάγγισης, το οποίο δεν ανέρχεται απλά στο 
κόστος απόκτησης της μονάδας αλλά στο συνολικό 
κόστος που προκύπτει και από το συνυπολογισμό 
της αντιμετώπισης των ανεπιθύμητων ενεργειών της. 
Στην Ελλάδα η μέση τιμή του κόστους απόκτησης 
μιας μονάδας ερυθροκυττάρων αγγίζει τα 131.49 € 
(εύρος 94.96 - 239.2 € ανάλογα με τη Νοσοκομειακή 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας) και είναι υποτετραπλάσια του 
συνολικού κόστους μετάγγισης.9

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ανάγκη εφαρ-
μογής προγραμμάτων διαχείρισης της αιμοθεραπείας 
σε κάθε νοσοκομείο κρίνεται απαραίτητη, αφού μόνο 
έτσι τίθεται σε λιγότερο κίνδυνο η υγεία των ασθενών, 
ενώ συγχρόνως εξοικονομούνται αποθέματα αίματος, 
χρόνος και υλικοί πόροι.

Προγράμματα Διαχείρησης Αιμοθεραπείας 
(Patients Blood Management, PBM)

Με τον όρο «Πρόγραμμα Διαχείρησης Αιμοθε-
ραπείας» εννοούμε ένα σύνολο από στρατηγικές 
που στηρίζονται στην τεκμηριωμένη ιατρική γνώση, 
αντιπροσωπεύουν αυτό που ορίζουμε ως «καλή πρα-
κτική» («good practice»), εφαρμόζονται με στόχο τη 
βέλτιστη αντιμετώπιση του ασθενούς με αναιμία και 
έχουν ως αποτέλεσμα τον όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
περιορισμό των μεταγγίσεων παραγώγων αίματος. 
Πρόκειται για μια πολυδιάστατη εξατομικευμένη θε-
ραπευτική προσέγγιση που επιτελείται μέσα από τη 
διαχρονική συνεργασία επιστημονικού προσωπικού 
πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων και προσπαθεί 

να ανιχνεύσει, να ρυθμίσει και να αντιμετωπίσει έγκαι-
ρα παράγοντες κινδύνου για αναιμία, πριν η ανάγκη 
για μετάγγιση εκδηλωθεί με επιτακτικό τρόπο.10

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) υιοθέτη-
σε για πρώτη φορά το ΡΒΜ το 2010 με τη σύσταση 
WHA63.12 προς τα 193 κράτη μέλη της, ώστε να 
προωθήσουν τη θεσμοθέτηση αντίστοιχων προ-
γραμμάτων. Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που 
θεσμοθέτησε σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή προ-
γραμμάτων ΡΒΜ σε διάφορες κατηγορίες ασθενών 
(χειρουργικοί, πολυτραυματίες, παθολογικοί, ασθε-
νείς ΜΕΘ, γυναικολογικοί-μαιευτικοί, παιδιατρικοί, 
νεογνά).11 Στην Ευρώπη η Ολλανδία έχει εθνικό 
πρόγραμμα ΡΒΜ, ενώ πρόσφατα το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου πρότεινε επίσημα 
την εφαρμογή ΡΒΜ ως προγραμμάτων βελτίωσης 
της Ποιότητας.12 Στα υπόλοιπα κράτη, όπως και στις 
ΗΠΑ, δεδομένης της έλλειψης συντονισμένων εθνι-
κών προγραμμάτων, η πρωτοβουλία αφήνεται στα 
κατά τόπους νοσοκομεία και τις εκεί Νοσοκομειακές 
Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ). 

Αναφορικά με τις ΝΕΙΜ υπενθυμίζεται ότι η WHO 
το 2003 συστήνει ότι σε κάθε νοσοκομείο πρέπει να 
ιδρυθεί ΝΕΙΜ με στόχο την εφαρμογή της εθνικής 
πολιτικής για το αίμα, καθώς και των κατευθυντήρι-
ων οδηγιών και για τη χρήση του αίματος σε τοπικό 
επίπεδο. Στην Ελλάδα οι ΝΕΙΜ θεσμοθετήθηκαν 
νομοθετικά το 2000 (ΦΕΚ Β’ 1132/11-9-2000), αρκετά 
νωρίτερα από τη σύσταση της WHO. Σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή «σε κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. 
ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας 
και Πρόνοιας συστήνεται με απόφαση του ΔΣ μετά από 
γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, Νοσοκομειακή 
Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων». Σκοπός της 
Επιτροπής είναι η ορθολογική χρήση του αίματος 
και των Προϊόντων του από τα Κλινικά Τμήματα των 
Νοσοκομείων και ο περιορισμός των ανεπιθύμητων 
συμβάντων κατά τη μεταγγισιοθεραπεία, περιλαμβα-
νομένων και των λοιμώξεων που μεταγγίζονται με το 
αίμα. Στους στόχους της Επιτροπής περιλαμβάνονται 
όλα όσα περιλαμβάνονται στη θεσμοθέτηση των ΝΕΙΜ 
των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον ο νόμος 
3402/2005 (ΦΕΚ Α’/258/17-10-2005, Αναδιοργάνωση 
του συστήματος Αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις) προ-
βλέπει ότι οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας 
σε συνεργασία με τις ΝΕΙΜ «παρέχουν συμβουλές 
προς τους θεράποντες ιατρούς για τη σωστή χρήση 
του αίματος και των παραγώγων του.

Ένα πρόγραμμα ΡΒΜ περιλαμβάνει πολλές μορ-
φές κλινικής φροντίδας και παροχής υπηρεσιών υγείας 
στους ασθενείς, που συνολικά αποβλέπουν στη βελ-
τίωση του κλινικού αποτελέσματος για τον αναιμικό 
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ασθενή, όχι μέσα από την εφαρμογή της «κλασσικής» 
τακτικής της μετάγγισης, αλλά αντιθέτως, μέσω της 
ελαχιστοποίησης των μεταγγίσεων, με την εφαρμογή 
άλλου τύπου παρεμβάσεων που γίνονται σε εύθετο 
χρόνο. Αν και στο πλαίσιο αυτό η προσέγγιση του 
κάθε ασθενούς είναι εξατομικευμένη, ωστόσο γενικά 
μπορούμε να πούμε ότι οι παρεμβάσεις που περι-
λαμβάνει ένα πρόγραμμα ΡΒΜ κατηγοριοποιούνται 
στους εξής τρεις βασικούς «πυλώνες»:9,13 
 1. Βελτιστοποίηση αιμοποίησης
 2. Ελαχιστοποίηση απωλειών αίματος κατά τη δι-

άρκεια εγχειρήσεων και άλλων διαγνωστικών και 
θεραπευτικών παρεμβάσεων

 3. Βελτιστοποίηση ανοχής στην αναιμία και προσαρ-
μογή μετάγγισης στις ανάγκες του ασθενούς.

Βελτιστοποίηση αιμοποίησης

Προϋπάρχουσα ήπια έως μέτρια αναιμία μπορεί 
να διαγνωστεί σε ποσοστό έως 80% των ασθενών 
που υποβάλλονται σε προγραμματισμένο χειρουρ-
γείο. Η αναιμία αυτή θα μπορούσε να ελεγχθεί, να 
διερευνηθεί και να αντιμετωπισθεί ικανοποιητικά, με 
την προσέλευση του ασθενούς σε εξωτερικό ιατρείο 
όπου γίνεται όλη η προετοιμασία του για τη χειρουρ-
γική επέμβαση (κλινική εκτίμηση, αναισθησιολογική 
εκτίμηση, προετοιμασία πλάνου χειρουργικής επέμ-
βασης). Σκόπιμη είναι η αναβολή του χειρουργείου 
μέχρι την επαρκή αντιμετώπιση της αναιμίας, ώστε 
ο ασθενής να εισαχθεί για επέμβαση υπό τις καλύ-
τερες δυνατές συνθήκες όσον αφορά στο επίπεδο 
αιμοσφαιρίνης του.

Συνήθως πρόκειται σε ποσοστό 30-35% για στε-
ρητικού τύπου αναιμία (έλλειψη σιδήρου, Β12) και 
σε αντίστοιχο ποσοστό για αναιμία στα πλαίσια υπο-
κείμενου νοσήματος ή αναιμία χρονίας νόσου, ενώ 
στις υπόλοιπες περιπτώσεις το αίτιο αναιμίας είναι 
άγνωστο.14

Η χορήγηση από του στόματος ή ενδοφλέβιου 
σιδήρου ενδείκνυται στις περιπτώσεις σιδηροπενίας, 
στη σωστή δοσολογία για την υποκατάσταση του 
ελλείματος και την πλήρωση των αποθηκών σιδήρου 
και λαμβάνοντας μέριμνα για την άμεση αντιμετώπιση 
τυχόν σοβαρών παρενεργειών από τη χορήγησή του 
(αλλεργική αντίδραση). Η υποκατάσταση σιδήρου 
μεγιστοποιεί το όφελος από τη συγχορήγηση ερυθρο-
ποιητίνης, ενισχύει την καρδιακή και νεφρική λειτουργία 
και βελτιώνει τη φυσική κατάσταση του ασθενούς. 

Στις περιπτώσεις με αναιμία χρόνιας νόσου (ΑΧΝ), 
όπου υπάρχει λειτουργική σιδηροπενία, αναστολή 
της παραγωγής ερυθροποιητίνης και βράχυνση της 
διάρκειας ζωής των ερυθροκυττάρων, έχει βρεθεί 

ότι οι ασθενείς ανταποκρίνονται καλά στη χρήση 
ερυθροποιητίνης η οποία πρέπει να ξεκινήσει 4-6 
εβδομάδες πριν το προγραμματισμένο χειρουργείο. 
Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις ΑΧΝ η αναιμία θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας μηχανισμός προ-
σαρμογής του οργανισμού στη χρόνια νόσο, κρίνεται 
σκόπιμη η βελτίωση της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς 
σε επίπεδα όχι μεγαλύτερα των 13 gr/dl.15

Τα παραπάνω μέτρα για τη βελτιστοποίηση της 
αιμοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται τόσο προ-
εγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. Ειδικά κατά τη 
μετεγχειρητική περίοδο, η αιμοποίηση μπορεί να 
παρεμποδίζεται και από τη δράση φαρμάκων που 
δρουν μυελοκατασταλτικά. Το ενδεχόμενο αυτό πρέπει 
πάντα να λαμβάνεται υπόψιν και να διερευνάται από 
τον θεράποντα ιατρό η πιθανότητα τροποποίησης 
– εφόσον είναι εφικτό - της φαρμακευτικής αγωγής 
του ασθενούς.

Ελαχιστοποίηση απωλειών αίματος κατά τη διάρκεια 
εγχειρήσεων και άλλων διαγνωστικών και θεραπευτικών 
παρεμβάσεων

Η περιεγχειρητική αιμορραγία αποτελεί ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα για αυξημένη νοσηρότητα 
και θνητότητα και επάγει διαταραχές στην αιμόσταση 
που με τη σειρά τους επιτείνουν τις απώλειες αίματος. 
Για τον λόγο αυτόν είναι εξέχουσας σημασίας ο κατά 
το δυνατόν μεγαλύτερος έλεγχος της αιμορραγικής 
διάθεσης καθόλο το διάστημα πριν, κατά και μετά την 
προγραμματισμένη επέμβαση.

Σε προεγχειρητικό επίπεδο, είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζεται ο ασθενής με αιμορραγική διάθε-
ση. Λεπτομερής λήψη ατομικού και οικογενειακού 
ιστορικού, και εξετάσεις εκτίμησης του αιμοστατικού 
προφίλ μπορούν να αναγνωρίσουν τους ασθενείς 
αυτούς, ενώ με ειδικούς αλγορίθμους για τη στάθμιση 
του αιμορραγικού έναντι του θρομβωτικού κινδύνου 
μπορεί να γίνει η μετάβαση με θεραπεία γεφύρωσης 
από την από του στόματος αντιπηκτική αγωγή που 
μέχρι τώρα λάμβαναν, σε αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού 
μοριακού βάρους. Επιπλέον μπορεί να καταρτισθεί εκ 
των προτέρων ειδικό χειρουργικό και αναισθησιολογι-
κό πλάνο, προσαρμοσμένο στο «αιμοστασιολογικό» 
προφίλ του ασθενούς. 

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, οι απώλεις αί-
ματος μπορεί να περιορισθούν με χρήση:

• σύγχρονων χειρουργικών τακτικών (π.χ. λαπα-
ροσκοπική έναντι ανοικτής επέμβασης, στερεοτα-
κτική ακτινοχειρουργική, χειρουργική με τη χρήση 
λέιζερ, σταδιοποίηση περίπλοκων επεμβάσεων, 
«damage control surgery», ελαχιστοποίηση κύκλων 
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εξωσωματικής κυκλοφορίας) 
• ειδικών χειρουργικών τεχνικών (κατάλληλη τοπο-

θέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι, 
αρτηριακός εμβολισμός, απολινώσεις αγγείων, 
ίσχαιμος περίδεση) 

• εργαλείων/μηχανημάτων (διαθερμικό νυστέρι μι-
κροκυμάτων, ηλεκτροκαυτηρίαση, νυστέρι υπερή-
χων, συσκευή πήξης με ακτίνα αργού, συσκευές 
εξωσωματικής κυκλοφορίας για καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις σε νεογνά και παιδιά) και υλικών/
φαρμάκων (αιμοστατικοί επίδεσμοι, κόλλες ινικής, 
τοπικά αιμοστατικά, αντιινωδολυτικά, δεσμοπρεσ-
σίνη, σύμπλεγμα ενεργοποιημένων παραγόντων 
πήξης). 
Αντίστοιχα, οι αναισθησιολόγοι μπορούν να εφαρ-

μόζουν:16 
• ειδικές μεθόδους αναισθησίας (πχ επισκληρίδιο 

έναντι ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας), και 
• τεχνικές όπως: ελεγχόμενη υπόταση, διατήρηση 

νορμοθερμίας με θέρμανση των χορηγούμενων 
υγρών, χορήγηση υψηλής συγκέντρωσης Ο2, 
αντικατάσταση απωλειών όγκου με τα κατάλληλα 
υγρά, σταθεροποίηση κυκλοφορίας, αποκατάσταση 
οξεοβασικής ισορροπίας, διόρθωση ηλεκτρολυτι-
κών διαταραχών .
Η επαναχορήγηση του αίματος που χάνεται κατά 

τη διάρκεια μιας επέμβασης με κυτταρικούς διαχω-
ριστές (Cell salvage) υπολογίζεται ότι μειώνει την 
πιθανότητα αλλογενούς μετάγγισης σε προγραμ-
ματισμένες ορθοπαιδικές και καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις κατά 38%.17 Η χρήση των μηχανημάτων 
αυτών ενδείκνυται και σε άλλες κατηγορίες επεμβά-
σεων πχ αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις μεγάλων 
αγγείων, μεταμόσχευση ήπατος, καθώς επίσης και 
υπό προϋποθέσεις (μετά από λευκαφαίρεση και 
ακτινοβόληση με δόση 50 Gy για θανάτωση των 
καρκινικών κυττάρων) σε ογκολογικά χειρουργεία.18 
Η χρήση τους αντενδείκνυται όταν υπάρχει σηπτική 
επιμόλυνση του χειρουργικού τραύματος.

Καθόλη τη διάρκεια της διεγχειρητικής και άμεσα 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης του ασθενούς, ση-
μαντικό ρόλο παίζει και η χρήση point of care (POC) 
αναλυτών. Τα μηχανήματα αυτά πλεονεκτούν έναντι 
των συμβατικών αναλυτών εργαστηρίου διότι κατά κα-
νόνα χρειάζονται υποπολλαπλάσια ποσότητα αίματος 
(πολλές φορές λιγότερη των 0.5 ml), ενώ ως εκ της 
θέσης τους (στο χώρο του χειρουργείου ή της ΜΕΘ) 
δίνουν τη δυνατότητα στον κλινικό ιατρό να εκτιμήσει 
άμεσα την εργαστηριακή εικόνα του ασθενούς και να 
οργανώσει έτσι το «μεταγγισιολογικό πλάνο» του. 

Ειδικά για τους θρομβοελαστογράφους, ο σφαιρικός 
έλεγχος αιμόστασης που προσφέρουν (διαδικασία 
πήξης και ινωδόλυσης) μπορεί να οδηγήσει μέσω 
ειδικών αλγορίθμων στην ελαχιστοποίηση των μεταγ-
γίσεων19 και στη χορήγηση του παραγώγου εκείνου 
που μπορεί πραγματικά να διορθώσει την αιμορραγία, 
και όχι στην τυφλή χορήγηση φρέσκου καταψυγμένου 
πλάσματος που συχνά χρησιμοποιείται ως «προϊόν 
- πανάκεια» για κάθε αιμορραγική διάθεση.15

Όσον αφορά στις απώλειες αίματος που οφείλονται 
στις διαγνωστικές αιμοληψίες, έχει βρεθεί ότι η ύπαρξη 
κεντρικών καθετήρων συνδέεται με αυξημένες απώ-
λειες αίματος, τόσο κατά την τοποθέτησή τους όσο 
και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. Ένας 
εγκατεστημένος κεντρικός καθετήρας αυξάνει ως και 
κατά 33% το συνολικό αριθμό των διενεργούμενων 
εξετάσεων και ως και 44% την ποσότητα του αίματος 
που λαμβάνεται από τον ασθενή, αφού προσφέρει 
ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα για απρόσκοπτη 
αιμοληψία. Επιπλέον, κατά τη χρήση του η απώλεια 
αίματος αυξάνει, αφού ο αιμολήπτης απορρίπτει τα 
πρώτα 2-10 ml αίματος, διότι περιέχουν φυσιολογικό 
ορό με τον οποίον καθαρίστηκε ο καθετήρας μετά 
την τελευταία χρήση του.20 Η επιστροφή αυτής της 
ποσότητας αίματος στον ασθενή μέσω απλού κα-
θετήρα ή μέσω ειδικών συσκευών αιμοληψίας που 
είναι κατάλληλες για επαναχορήγηση, έχει αποδειχθεί 
ότι μπορεί να μειώσει τον αριθμό των απαιτούμενων 
μεταγγίσεων (από 0.13 σε 0.07 μονάδες/ ασθενή 
ημερησίως). 

Η χρήση φιαλιδίων αιμοληψίας μικρότερου όγκου 
ή φιαλιδίων για παιδιατρική χρήση, είναι ένας τρόπος 
ελάττωσης των απωλειών αίματος που σχετίζονται με 
τις αιμοληψίες. Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση τους 
μπορεί να αποφέρει από 33% ως και 80% μείωση 
του χρησιμοποιούμενου αίματος.21 Η μη επεμβατικού 
τύπου παρακολούθηση των ασθενών (π.χ. μέτρηση 
τιμών Ο2, CO2, Hb μέσω ειδικών μηχανημάτων) 
ελαττώνει ακόμη περισσότερο τις απώλειες αίματος 
λόγω αιμοληψιών.22

Στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των απω-
λειών αίματος για διαγνωστικές εξετάσεις, σημαντική 
είναι και η καλλιέργεια αντίληψης στον κλινικό ιατρό 
σχετικά με «την τέχνη του να επιλέγει τι χρειάζεται να 
γνωρίζει για τον ασθενή», ζητώντας τις απαραίτητες 
μόνο εξετάσεις για την ασφαλή παρακολούθησή του, 
καθώς και την δυνατότητα οργάνωσης της διαγνω-
στικής προσπέλασης του ασθενούς με τρόπο τέτοιο 
ώστε να απαιτείται ο ελάχιστος δυνατός αριθμός 
αιμοληψιών.23 
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Βελτιστοποίηση ανοχής στην αναιμία και προσαρμογή 
μετάγγισης στις ανάγκες του ασθενούς

Η αιμοσφαιρίνη είναι μεταφορέας οξυγόνου προς 
τα κύτταρα του οργανισμού. Ενδεχόμενη ελάττωση της 
τιμής της αιμοσφαιρίνης θα μπορούσε να αντιρροπη-
θεί με υποβοήθηση της πνευμονικής λειτουργίας και 
βελτιστοποίηση της παροχής Ο2 στον οργανισμό. Η 
πρόληψη και η επαρκής αντιμετώπιση των λοιμώξεων 
μπορεί επίσης να βοηθήσει στην βελτιστοποίηση της 
ανοχής στην αναιμία, μέσω ελάττωσης στην κατα-
νάλωση Ο2. Η διατήρηση σταθερής αιμοδυναμικής 
κατάστασης, η μέριμνα για διατήρηση νορμοογκαιμίας 
και η αντιμετώπιση των καρδιολογικών προβλημάτων 
του ασθενούς, σταθεροποιούν την κατάσταση του 
καρδιοαγγειακού συστήματος και μεγιστοποιούν την 
καρδιακή παροχή.24

Στόχος της μετάγγισης αίματος είναι η ενίσχυση της 
δυνατότητας μεταφοράς οξυγόνου και κατά συνέπεια 
η σταθεροποίηση και αύξηση της διαθεσιμότητάς 
του τόσο τοπικά σε συγκεκριμένα όργανα, όσο και 
σε όλον τον οργανισμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη μετάγγιση βασίζονται στη συνεκτίμηση της 
τιμής αιμοσφαιρίνης και της κλινικής καταστασης του 
ασθενούς. Σε ένα πρόγραμμα ΡΒΜ, η τακτική των 
μεταγγίσεων έχει χαρακτήρα περισσότερο εξατομικευ-
μένο, προσβλέποντας στην κατά το δυνατό λιγότερη 
έκθεση του ασθενούς στην αλλογενή μετάγγιση. Στο 
πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψιν οι παράγοντες 
κινδύνου του ασθενούς (ηλικία, διάγνωση, συννο-
σηρότητα), η εργαστηριακή του εικόνα, η ύπαρξη/
απουσία αιμορραγίας, άλλες φυσιολογικές παράμετροι 
(οξυγόνωση, αιμοδυναμική κατάσταση) και εκτιμάται 
ποιος είναι ο βαθμός της αναιμίας που μπορεί να 
γίνει ανεκτός με ασφάλεια από αυτόν.25-27 Επιπλέον 
λαμβάνεται υπόψιν η θέση του ασθενούς σχετικά με 
την προοπτική μετάγγισης και η ύπαρξη ή όχι συγκα-
τάθεσης η οποία πρέπει να εξασφαλίζεται μετά από 
ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη και τις παρενέργειες 
της διαδικασίας.28-31 Εφόσον συναποφασίζεται η χο-
ρήγηση αίματος, αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ζητείται αιτιολόγηση από τον γιατρό που 
ζητά τη μονάδα, ιδανικά μέσω ηλεκτρονικού συστή-
ματος (decision support making system) ώστε να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα εντοπισμού των ιατρών 
που εφαρμόζουν πρακτικές εκτός κατευθυντήριων 
γραμμών.24,32 Εφόσον υπάρχει ένδειξη μετάγγισης, 
ζητείται κάθε φορά μία μονάδα αίματος (“single unit 
policy”) και γίνεται κλινική και εργαστηριακή επανεκτί-
μηση του ασθενούς πριν από κάθε νέα παραγγελία 
(“transfuse and assess strategy”).24, 26

Εφαρμογή των Προγραμμάτων Διαχείρισης 
Αιμοθεραπείας 

Η εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αιμο-
θεραπείας στα νοσοκομεία έχει άμεσο αντίκτυπο 
στην ελάττωση των κινδύνων από τις μεταγγίσεις 
(ελάττωση νοσηρότητας και θνησιμότητας), στην 
παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας προς τον 
ασθενή τη διασφάλιση επάρκειας αίματος, αλλά και 
στην εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (βράχυνση 
διάρκειας νοσηλείας, εξοικονόμηση πόρων από την 
ελάττωση των μεταγγίσεων, λιγότερη απασχόληση 
του προσωπικού κλινικών και εργαστηρίων). 

Παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη του ΡΒΜ, η πρα-
κτική εφαρμογή και καθιέρωσή του πολλές φορές 
συναντά εμπόδια.33-36 Τα συνηθέστερα εξ αυτών είναι 
η έλλειψη ενημέρωσης του προσωπικού των κλινικών 
για τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες και η άγνοια 
ή αδυναμία εφαρμογής τους στην καθ’ημέρα πράξη, 
η εμπέδωση και παγίωση λανθασμένων τακτικών, 
η προβληματική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκο-
μένων στη μετάγγιση πλευρών, η ύπαρξη κλίματος 
σύγχυσης λόγω ασαφών οδηγιών και πολυφωνίας 
για θέματα μεταγγισιοθεραπείας, η έλλειψη χρόνου 
- οικονομικών πόρων - προσωπικού - τεχνογνωσίας 
για την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η 
αντίσταση των κλινικών ιατρών να συμμορφωθούν, 
να δικαιολογήσουν ή ακόμη και να λογοδοτήσουν 
στα πλαίσια μιας πιο ελεγχόμενης και περιοριστικής 
διαδικασίας που αφορά σε μια πρακτική που έως 
τώρα εφάρμοζαν πολύ πιο ελεύθερα στους ασθενείς 
τους. Η κατανόηση αυτών των εμποδίων, καθώς και 
η ανάλυση των αναγκών, των συμπεριφορών και 
των τακτικών που απαντώνται σε ένα νοσοκομείο 
όσον αφορά στα θέματα μεταγγισιοθεραπείας, είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή ενός 
προγράμματος ΡΒΜ.37

Κάθε νοσοκομείο πρέπει να διαθέτει ειδική επιτρο-
πή για την εφαρμογή, καθιέρωση και επικαιροποίηση 
του προγράμματος ΡΒΜ. Η επιτροπή αυτή, που σε 
αρκετά νοσοκομεία ταυτίζεται με τη ΝΕΙΜ είναι δια-
τμηματική και διεπιστημονική: μπορεί να περιλαμβάνει 
άτομα από το νοσηλευτικό, τεχνολογικό και διοικητικό 
προσωπικό και φυσικά ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων 
και κατά κανόνα ειδικοτήτων που ασχολούνται με τη 
μετάγγιση (αιματολόγοι, χειρουργοί αναισθησιολόγοι, 
παθολόγοι, καρδιολόγοι, γαστρεντερολόγοι κλπ). Η 
ποικιλία ειδικοτήτων και ιδιοτήτων του προσωπικού 
που συμμετέχει στην επιτροπή διαχείρισης αιμοθερα-
πείας επιδιώκεται γιατί έτσι διασφαλίζεται η καλύτερη 
επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και η μεγαλύτερη 
βιωσιμότητα όλου του εγχειρήματος. Η επιλογή ενός 
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υπεύθυνου διαχειριστή (transfusion safety officer, 
TSO) είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς ο ρόλος 
του είναι βασικός για το συντονισμό της επικοινωνίας, 
τη διασύνδεση, τη συγκέντρωση στοιχείων, τη συγκρι-
τική αξιολόγηση, την εκπαίδευση και την ενημέρωση 
του προσωπικού. Υπό την επίβλεψή του μπορεί να 
γίνει κινητοποίηση διαφόρων τμημάτων του Νοσοκο-
μείου προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του ΡΒΜ 
(πχ εφοδιασμός των εργαστηρίων με μικρού όγκου 
φιαλίδια αίματος για εξετάσεις, προμήθεια από το 
φαρμακείο αιμοστατικών φαρμάκων, κινητοποίηση 
της Διοίκησης για προμήθεια εξελιγμένων μηχανημά-
των για το χειρουργείο, εκπαίδευση και ενημέρωση 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού). Επιπλέον, 
η Επιτροπή ΡΒΜ ενημερώνει τους ασθενείς για θέ-
ματα μετάγγισης (πιθανότητα μετάγγισης, διαθέσιμες 
εναλλακτικές μέθοδοι για αποφυγή μετάγγισης, εξα-
σφάλιση συναίνεσης του ασθενούς στη μετάγγιση), 
καθώς και το κοινό για θέματα αιμοδοσίας και για 
εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταγγισιοθεραπείας που 
προσφέρει το νοσοκομείο.38

Η Επιτροπή ΡΒΜ συντονίζει όλες τις δράσεις 
που αφορούν στα τρία βασικά χαρακτηριστικά ενός 
προγράμματος ΡΒΜ, δηλαδή την εκπαίδευση του 
προσωπικού, τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων 
ανασκοπήσεων (audits) των πρακτικών μετάγγισης 
και την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στη 
μετάγγιση (γιατροί, νοσηλευτές, εργαστηριακό/κλινι-
κό προσωπικό, διοίκηση) για τα αποτελέσματα των 
επιθεωρήσεων αυτών.39,40

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνο-
νται σε ένα πρόγραμμα ΡΒΜ είναι σχεδιασμένα ώστε 
να απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών 
υγείας: γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς, τε-
χνολόγους. Έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, πρέπει να 
είναι διαθέσιμο σε προσωπικό όλων των βαθμίδων: 
φοιτητές, ειδικευόμενους και ειδικευμένους και πρέπει 
να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε τακτική βάση σε 
προγράμματα επιμόρφωσης που θα πιστοποιούν την 
εκπαίδευση σε θέματα ΡΒΜ. Στο εκπαιδευτικό υλικό 
συγκαταλέγονται και λίστες πρότυπων διαδικασιών 
(standard operating procedures, SOPs), κατευθυ-
ντήριες γραμμές, κλινικά πρωτόκολλα για θέματα 
αιμοδοσίας (πχ. ενδείξεις μετάγγισης, πρωτόκολλα 
μαζικής μετάγγισης, πρωτόκολλα damage control 
surgery, λίστα μέγιστης αιτούμενη ποσότητα αίματος 
ανά είδος χειρουργικής επέμβασης [Maximum Surgical 
Order Schedule, MSBOS] ανάλογα με την αναμενό-
μενη απώλεια αίματος όπως αυτή διαμορφώνεται 
από τις τοπικές συνθήκες, αλγόριθμοι αιμορραγικού 
ελέγχου, αλγόριθμοι για εργαστηριακές διαδικασίες 
πχ ηλεκτρονική διασταύρωση (ομάδα αίματος και 

έμμεση Coombs) αλγόριθμοι διερεύνησης λαθών 
στην αλυσίδα της μετάγγισης κ.α.).37 Η ενημέρωση 
σε θέματα ΡΒΜ γίνεται με τους κλασσικούς τρόπους 
(διαλέξεις σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, ατομική εκπαί-
δευση με εξατομικευμένες συζητήσεις ή προγράμματα 
e-learning, συζήτηση και ανάλυση των λαθών στη 
διαδικασία της μετάγγισης, συμμετοχή των «ειδικών 
στη μετάγγιση» σε κλινικές συζητήσεις) ή μέσω ει-
δικών ηλεκτρονικών προγραμμάτων παραγγελίας 
(computerized physician order entry, CPOE) που 
ζητούν δικαιολόγηση από τον αιτούντα ιατρό της κάθε 
μετάγγισης που βρίσκεται εκτός ενδείξεων, εκπαιδεύ-
οντάς τον έτσι σε πραγματικό χρόνο για τις ενδείξεις 
της μετάγγισης.37,38 Η κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση 
πρέπει να ελέγχεται ως προς την αποτελεσματικότητα 
της από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, ενώ η 
δυναμική της πρέπει να παραμένει με διαρκείς επα-
ναλήψεις και διατήρηση σταθερής επικοινωνίας με 
τα μέλη της επιτροπής ΡΒΜ.

Η επιθεώρηση και ανασκόπηση των πρακτικών 
μετάγγισης (audits), πρέπει να γίνεται σε τακτική 
βάση. Η διαδικασία αυτή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 
προγραμμάτων CPOE ή μέσω του συστήματος μη-
χανογράφησης του νοσοκομείου, είτε χειρόγραφα. 
Οι παράμετροι που ελέγχονται κατά τη διάρκεια της 
ανασκόπησης αφορούν στην καταγραφή των επεισο-
δίων μετάγγισης, του αριθμού ασκών ανά επεισόδιο 
μετάγγισης, σε κλινικά/εργαστηριακά χαρακτηριστικά 
των ασθενών (π.χ. ύπαρξη αιμορραγίας, παράταση 
χρόνων πήξεως), αλλά και στον υπολογισμό ειδικών 
πηλίκων (π.χ. αιτούμενες μονάδες/χορηγημένες μονά-
δες, διασταυρωμένες μονάδες/χορηγημένες μονάδες) 
που καταδεικνύουν μέχρι ενός σημείου το βαθμό 
ορθότητας στη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος. 
Η ανασκόπηση των πρακτικών μετάγγισης και η 
συγκριτική τους αξιολόγηση σκόπιμο είναι να γίνεται 
σε όλα τα επίπεδα: ανά κλινική, ανά ειδικότητα, ανά 
τομέα, ακόμη και ανά ιατρό, αφού με τον τρόπο αυτόν 
αναδεικνύονται οι αποκλίσεις από την ενδεδειγμένη 
συμπεριφορά και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για λήψη ρυθμιστικών και βελτιωτικών μέτρων.37,38 

Ενθαρρύνεται ακόμη και η συγκριτική αξιολόγηση 
μεταξύ νοσοκομείων, όταν αυτό είναι εφικτό, διότι έτσι 
τα νοσοκομεία κινητοποιούνται όλο και περισσότερο 
προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης και εδραίωσης 
εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας.8,41

Η λήψη βελτιωτικών μέτρων προϋποθέτει τη γνω-
στοποίηση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των αποτε-
λεσμάτων των τακτικών και έκτακτων ανασκοπήσεων 
(feedback). Η συστηματική ενημέρωση ευαισθητοποιεί 
όλους όσους εμπλέκονται στη μεταγγισιοθεραπεία, 
αυξάνει το αίσθημα ευθύνης για τήρηση και εφαρμο-
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γή των σωστών πρακτικών και αποτελεί κίνητρο για 
συμμόρφωση προς όλα όσα προβλέπει το ΡΒΜ.42-44 

 Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το ΡΒΜ είναι 
«εργαλείο» με το οποίο προσβλέπουμε στη βελτι-
στοποίηση του τρόπου αντιμετώπισης των ασθενών 
που είναι υποψήφιοι για αλλογενή μετάγγιση. Με το 
πρόγραμμα αυτό εξασφαλίζεται το ποιοτικά επιθυμητό 
αποτέλεσμα, με ταυτόχρονη μείωση των κινδύνων 
της μετάγγισης και ελαχιστοποίηση του κόστους.45 
Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων δεν είναι πάντα 
εύκολη: η έλλειψη προσωπικού, μέσων και υλικών 
πόρων, η ύπαρξη παγιωμένων λανθασμένων αντι-
λήψεων και η δυσκολία συμμόρφωσης προς τις νέες 
οδηγίες, αποτελούν σημαντικότατα προβλήματα για 
την καθιέρωσή τους.46 Ωστόσο, τα αξιόλογα αποτε-
λέσματά τους αποτελούν κίνητρο για τη μετατροπή 
των υπαρχόντων περιορισμών σε πρόκληση και ευ-
καιρία για βελτίωση στην ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών υγείας.
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ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Στη σύγχρονη ιατρική, η απόφαση για μετάγγιση 
δεν στηρίζεται αποκλειστικά σε εργαστηριακές παρα-
μέτρους ή κλινικά συμπτώματα αλλά είναι θεραπευτική 
απόφαση που λαμβάνει υπόψη τη συνολική κατάσταση 
του ασθενούς και στοχεύει στη βελτιστοποίηση της 
παρεχομένης περίθαλψης για κάθε συγκεκριμένο 
ασθενή εξατομικευμένα. 

Η στρατηγική αυτή στην προσέγγιση της απόφασης 
για μετάγγιση είναι διεθνώς γνωστή ως “αντιμετώπιση 
ασθενούς που πιθανώς χρειάζεται μετάγγιση” (Patient 
Blood Management, PBM) και έχει αντικαταστήσει τις 
ενδείξεις για μετάγγιση των προηγούμενων στρατη-
γικών1.

Κάθε κλινική απόφαση για μετάγγιση λαμβάνεται 
βάσει:

• των συμπτωμάτων του ασθενούς,
• την ύπαρξη εναλλακτικών θεραπειών, 
• τα δεδομένα κλινικών μελετών, 
• τον θεραπευτικό στόχο,
• την αποφυγή επιπλοκών από τη μετάγγιση 
• την αποφυγή μη απαραίτητων μεταγγίσεων 
• των αντιρροπιστικών μηχανισμών στην αναιμία 

που έχει αναπτύξει ο ασθενής
Κάθε κλινική απόφαση για μετάγγιση ερυθρών λαμ-

βάνοντας υπόψη τις παραπάνω παραμέτρους πρέπει 
σαφώς να καθορίζει το επίπεδο Hb για μετάγγιση και 
τον θεραπευτικό στόχο. Η κλινική απόφαση πρέπει 
να τεκμηριώνεται σαφώς ως πλάνο μεταγγίσεων στο 
ιστορικό του ασθενούς.

Οι θεραπευτικοί στόχοι των μεταγγίσεων διαφέ-
ρουν μεταξύ ασθενών με οξεία αναιμία από αυτών 
με χρόνια αναιμία.

• Οι μεταγγίσεις σε ασθενείς με οξεία αναιμία στο-
χεύουν στην θεραπεία και πρόληψη σημαντικών 
συμπτωμάτων αναιμίας και την αποφυγή επιπλο-

κών από τις μεταγγίσεις που μπορεί να επηρεάζουν 
αρνητικά την έκβαση των ασθενών.

• Οι μεταγγίσεις σε ασθενείς με χρόνια αναιμία στο-
χεύουν στην πρόληψη σημαντικών συμπτωμάτων 
αναιμίας, αλλά κυρίως την αποφυγή μακροχρόνιων 
επιπλοκών από την ισχαιμία ζωτικών οργάνων 
λόγω της αναιμίας και την διατήρηση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών ιδανικά σε επίπεδο που δεν 
διαταράσσει τις καθημερινές τους δραστηριότητες 
ενώ παράλληλα στοχεύει και στον περιορισμό των 
απώτερων επιπλοκών της μετάγγισης.
Η μεγάλη πρόκληση του PBM είναι πώς τα δε-

δομένα που προέρχονται από κλινικές μελέτες θα 
εξατομικευθούν για τον κάθε ασθενή.

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στα δεδομένα 
που στηρίζουν αποφάσεις για μετάγγιση με ερυθρά 
αιματολογικών ασθενών με αναστρέψιμα και επίκτητα 
μη αναστρέψιμα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας. 
Στην εισήγηση αυτή δεν θα αναφερθούν τα δεδομένα 
για μεταγγίσεις ερυθρών σε ασθενείς με θαλασσαιμικά 
σύνδρομα και αιμοσφαιρινοπάθειες καθώς η προ-
σέγγιση αυτών των ομάδων ασθενών είναι τελείως 
διαφορετική και χρήζει ειδικής εισήγησης.

Ορoλογία 
Patient Blood Management (PBM) = αντιμετώπιση 
ασθενούς που πιθανώς χρειάζεται μετάγγιση.
Triggers of transfusion (thresholds of transfusion) = 
η κατώτερη συγκέντρωση Hb στην οποία ο ασθενής 
δεν έχει κλινικά συμπτώματα αναιμίας2.
Targets of transfusion=το επιθυμητό επίπεδο Hb. 
Objectives of transfusion=θεραπευτικοί στόχοι των 
μεταγγίσεων. 
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Aναστρέψιμα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας
Τα αναστρέψιμα σύνδρομα μυελικές ανεπάρκειας 

περιλαμβάνουν ασθενείς με πανκυτταροπενία μετά 
από χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία και ασθενείς με 
διήθηση μυελού από αιματολογική κακοήθεια που 
αναμένεται να ανταποκριθεί σε θεραπεία.

Η αναιμία αυτών των ασθενών κατατάσσεται 
στην οξεία αναιμία διότι συμβαίνει για σύντομα επα-
ναλαμβανόμενα διαστήματα κατά την διάρκεια της 
θεραπείας τους . 

Η αναιμία ασθενών με χρόνια σύνδρομα μυελικής 
ανεπάρκειας υπό εντατική θεραπεία προσεγγίζεται με 
την ίδια στρατηγική για όσο χρόνο διαρκεί η εντατική 
θεραπεία.

Σύμφωνα με τις αρχές του PBM η κλινική από-
φαση για μετάγγιση ασθενών με οξεία αναιμία που 
δεν αιμορραγούν πρέπει να βασίζεται σε βιβλιογρα-
φικά δεδομένα τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών 
που να καθορίζουν τη συγκέντρωση Hb (triggers or 
thresholds for transfusion) στην οποία οι ασθενείς δεν 
αναπτύσσουν συμπτώματα καρδιαγγειακής νόσου 
και έχουν την βέλτιστη έκβαση. Με την προσέγγιση 
αυτή οι ασθενείς λαμβάνουν την βέλτιστη θεραπεία, 
δεν υποβάλλονται σε μη απαραίτητες μεταγγίσεις και 
μπορούν να πληροφορηθούν με αντικειμενικό τρόπο 
για τα οφέλη και τους κινδύνους από τις μεταγγίσεις και 
να συναινέσουν με την καλύτερη δυνατή ενημέρωση 
για την θεραπεία τους. 

Προ μετάγγισης συγκέντρωση Hb 

Ασθενείς χωρίς ιστορικό ή συμπτώματα καρδιακής 
νόσου

Οι Herbert et al3 στην πρώτη τυχαιοποιημένη 
μελέτη στρατηγικών μετάγγισης που περιελάμβανε 
838 ασθενείς μονάδων εντατικής θεραπείας έδειξαν 
ότι ασθενείς χωρίς ιστορικό η συμπτώματα καρδια-
κής νόσου που μεταγγίζονταν σε συγκέντρωση Hb 
≤70 g/L (restricted arm) είχαν σημαντικά υψηλότερο 
ποσοστό επιβίωσης και καλύτερη συνολική έκβαση 
από αυτούς που μεταγγίζονταν σε συγκέντρωση Hb 
≤90 g/L (liberal arm). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν διεξήχθηκαν πολλές 
τυχαιοποιημένες μελέτες με μεγάλο αριθμό χειρουργι-
κών και μη χειρουργικών ασθενών που σύγκριναν την 
έκβαση των ασθενών που μεταγγίζονταν σε χαμηλή 
(restrictive) vs υψηλή (liberal) συγκέντρωση Hb. 
Συστηματική ανασκόπηση των μελετών αυτών που 
διεξήχθη το 2012 συμπεριέλαβε 19 τυχαιοποιημένες 
μελέτες4. Η Cochrane ανασκόπηση έδειξε ότι σε όλες 
τις ομάδες ασθενών μεταγγίσεις σε υψηλότερη συγκέ-

ντρωση Hb δεν ωφελούν τους ασθενείς και μπορεί 
και να τους επιβαρύνουν. Τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώνονται και σε πιο πρόσφατη ανασκόπηση 
που συμπεριέλαβε συνολικά 31 τυχαιοποιημένες 
μελέτες και 9813 ασθενείς5. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα οι κατευθυντήριες 
οδηγίες για ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπεί-
ας χωρίς ιστορικό η συμπτώματα καρδιακής νόσου 
συνιστούν μεταγγίσεις σε συγκέντρωση Hb ≤70 g/l6. 

Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ οι ασθενείς με αναστρέ-
ψιμα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας καταναλώνουν 
διεθνώς το ένα τέταρτο των μεταγγιζόμενων μονάδων 
ερυθρών δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες που να συγκρίνουν την έκβαση ασθενών 
που μεταγγίζονται σε διαφορετικά επίπεδα Hb. Μία 
μόνο μελέτη με μικρό αριθμό ασθενών που αφορού-
σε αιματολογικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία ή 
μετά μεταμόσχευση συμπεριλήφθηκε στην Cochrane 
ανάλυση του 2012. Στην μελέτη αυτή δεν βρέθηκε 
διαφορά στην έκβαση των ασθενών που μεταγγίσθη-
καν σε χαμηλά επίπεδα Hb σε σχέση με αυτούς που 
μεταγγίσθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα Hb7.

Λόγω έλλειψης κλινικών μελετών που να παρέχουν 
δεδομένα για την καθοδήγηση της κλινικής πράξης σε 
αιματολογικούς ασθενείς με οξεία αναιμία οι ασθενείς 
αυτοί μεταγγίζονται με βάση τα δεδομένα που προέρ-
χονται από ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 

Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) του Ην. 
Βασιλείου συνιστούν για όλους τους ασθενείς με οξεία 
αναιμία συμπεριλαμβανομένων των αιματολογικών 
ασθενών που δεν αιμορραγούν και χωρίς ιστορικό ή 
συμπτώματα καρδιακής νόσου να μεταγγίζονται σε 
προ μετάγγισης συγκέντρωση Hb ≤70 g/L8. 

Ασθενείς με ιστορικό ή συμπτώματα καρδιακής 
νόσου

Η μελέτη των Herbert et al3 έδειξε ότι ασθενείς με 
ιστορικό καρδιακής νόσου είχαν σημαντικά ευνοϊκό-
τερη έκβαση όταν μεταγγίζονταν σε υψηλά επίπεδα 
συγκέντρωσης Hb (≤90 g/L) σε σχέση με αυτούς που 
μεταγγίζονταν σε χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης 
Hb (≤70 g/L).

Οι Carson et al9 συνέκριναν δυο στρατηγικές 
μετάγγισης σε 2016 ασθενείς >50 ετών που υποβλή-
θηκαν σε προγραμματισμένη αντικατάσταση κεφαλής 
μηριαίου με ιστορικό καρδιακής νόσου. Στη μελέτη 
αυτή η συνολική επιβίωση την ημέρα 30 και 60 δεν 
διέφερε μεταξύ των ασθενών που μεταγγίσθηκαν σε 
υψηλή συγκέντρωση Hb (≤100 g/L) από αυτούς που 
μεταγγίσθηκαν σε χαμηλή συγκέντρωση Hb (≤80 g/L) 
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αν και στους ασθενείς της πρώτης ομάδας παρατηρή-
θηκαν λιγότερες συνολικά καρδιαγγειακές επιπλοκές 
και λιγότερα οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου.

Παρακολούθηση των ασθενών για 3 χρόνια έδειξε 
ότι ούτε η μακροχρόνια θνησιμότητα διέφερε μεταξύ 
των δύο ομάδων ασθενών10.

Οι Cooper et al11 σε μία μικρή τυχαιοποιημένη 
μελέτη που συμπεριέλαβε ασθενείς με οξύ έμφραγμα 
μυοκαρδίου έδειξαν ότι η θνησιμότητα ήταν υψηλό-
τερη σε ασθενείς που μεταγγίσθηκαν σε υψηλή προ 
μετάγγισης συγκέντρωση Hb (≤100 g/L) σε σχέση 
με αυτούς που μεταγγίσθηκαν σε χαμηλή προ με-
τάγγισης συγκέντρωση Hb (≤80 g/L). Η κύρια αιτία 
θανάτων στους ασθενείς της πρώτης ομάδας ήταν 
μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια. 

Τα δεδομένα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν από πολυ-
κεντρική μελέτη που ακολούθησε και έδειξε αντίθετα ότι 
η θνησιμότητα την ημέρα 30 ήταν σημαντικά υψηλότε-
ρη σε ασθενείς που μεταγγίσθηκαν σε συγκέντρωση 
Hb ≤80 g/L σε σχέση με αυτούς που μεταγγίσθηκαν 
σε συγκέντρωση Hb ≤100 g/L12. 

Βάση αυτών των δεδομένων οι τρέχουσες κατευ-
θυντήριες οδηγίες συνιστούν οι ασθενείς αυτοί να 
μεταγγίζονται σε συγκέντρωση Hb ≤80 g/L ενώ η Hb 
στόχος να κυμαίνεται από 90-100g/L6,8. 

Ασθενείς με σήψη

Οι British Committee for Standards in Haematol-
ogy (BCSH) κατευθυντήριες οδηγίες του 2012 για 
μεταγγίσεις ερυθρών σε ασθενείς μονάδων εντατικής 
θεραπείας συνιστούν οι ασθενείς με πρώιμη σοβα-
ρή σήψη ή ιστική υποξία να μεταγγίζονται με στόχο 
συγκέντρωση Hb μεταξύ 90-100g/L6. 

Η σύσταση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα μιας 
μόνο τυχαιοποιημένης μελέτης που δεν στόχευε να 
συγκρίνει πρωτόκολλα μετάγγισης αλλά πρωτόκολ-
λα πρώιμης παρέμβασης σε σχέση με την συνήθη 
θεραπεία στους ασθενείς αυτούς. Η μελέτη έδειξε 
ότι οι ασθενείς με σοβαρή σήψη και σηπτικό shock 
που αντιμετωπίσθηκαν πρώιμα, μέσα σε 6 ώρες από 
την εμφάνιση των συμπτωμάτων, με πρωτόκολλα 
που στόχευαν στην υποστήριξη συστημάτων (early 
goal-directed therapy, EGDT) είχαν χαμηλότερη θνη-
σιμότητα σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν τη 
συνήθη φροντίδα. Ένας από τους στόχους αυτής 
της στρατηγικής ήταν να μεταγγίζονται οι ασθενείς με 
αιματοκρίτη στόχο 30% όταν ο φλεβικός κορεσμός 
O2 (ScvO2) ήταν <70%13. 

Η μοναδική τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη 
που σχεδιάσθηκε να συγκρίνει δύο στρατηγικές με-
τάγγισης σε ασθενείς μονάδων εντατικών θεραπειών 

με σηπτικό shock συμπεριέλαβε 1005 ασθενείς και 
δεν έδειξε διαφορά στην θνησιμότητα ημέρα 90, στο 
ποσοστό καρδιακών επιπλοκών και στην διάρκεια 
μηχανικής υποστήριξης μεταξύ ασθενών που μεταγ-
γίσθηκαν σε επίπεδο Hb ≤70 g/L σε σχέση με αυτούς 
που μεταγγίσθηκαν σε επίπεδο Hb ≤90 g/L14. 

Βάση των δεδομένων αυτής της μελέτης14 οι πρό-
σφατες κατευθυντήριες οδηγίες δεν διαχωρίζουν τους 
ασθενείς με σήψη από τις υπόλοιπες ομάδες ασθενών 
με οξεία αναιμία κατά συνέπεια οι ασθενείς αυτοί να 
μεταγγίζονται σε συγκέντρωση Hb ≤70 g/L εφόσον 
δεν έχουν ιστορικό ή συμπτώματα καρδιακής νόσου 
και σε συγκέντρωση Hb ≤80 g/L εφόσον δεν έχουν 
ιστορικό ή συμπτώματα καρδιακής νόσου8.

Ασθενείς με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό 
σύστημα

Δεν υπάρχουν συστηματικές κλινικές μελέτες για 
τη στρατηγική μεταγγίσεων σε παθολογικούς ασθε-
νείς με νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος 
(ΚΝΣ). Τα δεδομένα που υπάρχουν προέρχονται από 
μελέτες σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 
που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 
Αν και τα συμπεράσματα αυτών των μελετών είναι 
δύσκολο να προβληθούν σε παθολογικούς ασθενείς 
με νόσο του ΚΝΣ, κάποια από τα δεδομένα αυτών των 
μελετών μπορούν να υποστηρίξουν τις αποφάσεις σε 
παθολογικούς ασθενείς.

Οι μελέτες σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις έδειξαν ότι αν και οι μεταγγίσεις ερυθρών 
αυξάνουν την συγκέντρωση Hb στο περιφερικό αίμα, 
δεν αυξάνουν απαραίτητα και τη συγκέντρωση οξυγό-
νου στο ΚΝΣ. Τα περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι η 
συγκέντρωση οξυγόνου στο ΚΝΣ σχετίζεται καλύτερα 
με την συγκέντρωση οξυγόνου στο περιφερικό φλεβικό 
αίμα παρά με την συγκέντρωση Hb και προτείνουν 
ως κριτήριο για μετάγγιση τον κορεσμό του φλεβικού 
αίματος σε Ο2 και όχι την Hb15,16. 

Μέχρι να υπάρχουν αρκετά δεδομένα που να κα-
τευθύνουν την κλινική πράξη με βάση την συναίνεση 
των ειδικών οι ασθενείς με νόσο του ΚΝΣ μεταγγίζονται 
με Hb στόχο 100 g/L6.

Επίκτητα μη αναστρέψιμα σύνδρομα μυελικής 
ανεπάρκειας

Τα επίκτητα μη αναστρέψιμα σύνδρομα μυελικής 
ανεπάρκειας περιλαμβάνουν κυρίως ασθενείς με μυ-
ελοδυσπλαστικά σύνδρομα και απλαστική αναιμία. Η 
αναιμία των ασθενών αυτών εφόσον δεν υποβάλλο-
νται σε εντατική θεραπεία κατατάσσεται στις χρόνιες 
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αναιμίες και αντιμετωπίζεται ανάλογα. 
Σύμφωνα με τις αρχές του PBM οι ασθενείς πρέπει 

να μεταγγίζονται βάσει εξατομικευμένων προγραμμά-
των μετάγγισης. Η συγκέντρωση Hb που καθορίζεται 
για μετάγγιση για τον ασθενή πρέπει να είναι αυτή 
που τον απαλλάσσει από σημαντικά συμπτώματα 
αναιμίας , τον προφυλάσσει από ισχαιμικές επιπλοκές 
σε ζωτικά όργανα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής του 
σε επίπεδο που ιδανικά να συνεχίζει απρόσκοπτα τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες

Εναλλακτικές θεραπείες αναιμίας ασθενών με 
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Στα αρχικά στάδια της νόσου η αναιμία σε ποσοστό 
ασθενών ανταποκρίνεται στις διαθέσιμες θεραπείες, 
συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων διέγερσης 
της ερυθροποιητίνης (erythropoietin- stimulating 
agents, ESA), λεναλιδομίδης και αζασυτιδίνης. 

Οι ESA είναι η πρώτη γραμμή θεραπείας της 
αναιμίας για τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου17, με 
ποσοστά πλήρους και μερικής ανταπόκρισης 36.8% 
σε ομάδα καλής και ενδιάμεσης πρόγνωσης18. Για 
τους ασθενείς που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση η 
μέση διάρκεια της ανταπόκρισης στους ESA είναι 
23 μήνες ενώ για αυτούς που επιτυγχάνουν μερική 
ύφεση μόλις 12 μήνες19. 

Μελέτες με μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών 
με ΜΔΣ των οποίων η αναιμία αρχικά αντιμετωπί-
σθηκε με αυξητικούς παράγοντες (ESA +/- G-CSF) 
έδειξαν ότι μόνο το 22% των ασθενών παραμένει σε 
μακροχρόνια πλήρη ύφεση και 17% σε μερική ύφεση. 
Κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 
κατά την πορεία της νόσου τους αντιμετωπίζονται 
υποστηρικτικά και εξαρτώνται από μεταγγίσεις19.

Θεραπεία αναιμίας ασθενών με Μυελοδυσπλαστικά 
Σύνδρομα με μεταγγίσεις

Οι πρόσφατες NICE κατευθυντήριες οδηγίες του 
Ην. Βασιλείου υιοθετούν τις αρχές του PBM και συνι-
στούν τον καθορισμό εξατομικευμένων προγραμμάτων 
μετάγγισης για μεταγγισοεξαρτώμενους ασθενείς με 
χρόνια αναιμία6.

Δεν υπάρχουν διεθνώς κατευθυντήριες οδηγίες 
για τα δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
για το σχεδιασμό εξατομικευμένων προγραμμάτων 
μετάγγισης. Η συναίνεση μεταξύ των ειδικών είναι ότι 
τα εξατομικευμένα προγράμματα μετάγγισης πρέπει 
να περιλαμβάνουν την προ-μετάγγιση συγκέντρωση 
Hb, την Hb στόχο, την συχνότητα των μεταγγίσεων, τις 
κλινικές παραμέτρους που δικαιολογούν την απόφαση 

και τη μέθοδο παρακολούθησης του αποτελέσματος 
των μεταγγίσεων.

Προ μετάγγιση συγκέντρωση Hb 

Ο σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων 
μετάγγισης σε ασθενείς με χρόνια αναιμία είναι μεγάλη 
πρόκληση για τους κλινικούς γιατρούς καθώς πρέπει 
να βασίζεται σε κλινικές μελέτες που συγκρίνουν 
διαφορετικές στρατηγικές μετάγγισης και αναλύουν 
τα δεδομένα χρησιμοποιώντας εκβάσεις (end-points) 
που να αφορούν αυτούς τους ασθενείς. 

Πρόσφατη Cochrane ανασκόπηση τυχαιοποιη-
μένων μελετών σε ασθενείς με ΜΔΣ και απλαστική 
αναιμία δεν εντόπισε δημοσιευμένες μελέτες που να 
συγκρίνουν διαφορετικές στρατηγικές μετάγγισης 
στους ασθενείς αυτούς. Μόνο μία μικρή τυχαιοποιη-
μένη μελέτη (TEMPLE 2004) με 13 ασθενείς με ΜΔΣ 
που συνέκρινε μεταγγίσεις σε συγκέντρωση Ηb ≤70 
g/L vs Ηb ≤90 g/L έχει δημοσιευθεί ως περίληψη και τα 
δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα για να συναχθούν 
συμπεράσματα20. 

Τρέχουσα πρακτική 

Τα δεδομένα από το European MDS (EUMDS) 
registry δείχνουν ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
χώρες οι ασθενείς αυτοί μεταγγίζονται σε συγκέντρωση 
Hb 80 g/L, αν και αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο δύο πρόσφατα audit πα-
ρέχουν δεδομένα για την πρακτική των μεταγγίσεων 
στην χώρα σε ασθενείς με ΜΔΣ. Ένα audit στην χρήση 
αίματος σε ασθενείς με μη χειρουργική αναιμία έδειξε 
ότι 610/635 ασθενείς με ΜΔΣ μεταγγίσθηκαν, σε 
μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 82.4 g/L, SD13.0 
(2012 Kate Pendry, προσωπική επικοινωνία). Σε πιο 
πρόσφατο audit στη χρήση αίματος σε αιματολογι-
κούς ασθενείς 1637 με ΜΔΣ μεταγγίσθηκαν με μέση 
συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 81 g/L, (2016 Μαρίνα 
Καρακάντζα).

Προ μετάγγισης συγκέντρωση Hb και συνολική επιβίωση 
ασθενών με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

Οι Oliva et al.22 έδειξαν ότι ασθενείς με σημαντική 
αναιμία κατά την εμφάνιση της νόσου χωρίς ιστορι-
κό καρδιακής νόσου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 
ανάπτυξης καρδιακών επιπλοκών κατά την πορεία 
της νόσου σε σχέση με ασθενείς με ήπια ή χωρίς 
αναιμία. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική σε 
συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης <80g/L για τις γυναίκες 
και <90 g/L για τους άνδρες. 
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Οι Malcovati et al23 έδειξαν ότι η σημαντική αναιμία 
σε ασθενείς με ΜΔΣ σχετίζεται με σημαντική αύξηση 
θανάτων από άλλα αίτια εκτός της νόσου και κυρίως 
από θανάτους οφειλόμενους σε καρδιακά αίτια. Η δια-
φορά αυτή και σε αυτή την μελέτη ήταν σημαντική σε 
συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης <80g/L για τις γυναίκες 
και <90 g/L για τους άνδρες.

Hb στόχος και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικά 
Σύνδρομα

Σημαντικός θεραπευτικός στόχος για τους ασθενείς 
αυτούς είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής (Πζ) και 
η διατήρηση των καθημερινών δραστηριοτήτων των 
ασθενών. Μελέτες που αξιολογούν την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής σε αυτούς τους ασθενείς είναι 
δύσκολες για τους παρακάτω λόγους

• Οι ασθενείς αυτοί είναι ηλικιωμένοι και συχνά δεν 
έχουν την πνευματική διαύγεια και μνήμη να συ-
μπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που αξιολογούν 
παραμέτρους Πζ.

• Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται για 
την παρακολούθηση των παραμέτρων Πζ είναι 
διαφορετικά στις διάφορες μελέτες και δεν είναι 
ειδικά για την νόσο.

• Το αίσθημα της κόπωσης που είναι η ποιο συχνά 
αξιολογούμενη παράμετρος στα ερωτηματολόγια 
Πζ δεν είναι ειδικό σύμπτωμα της αναιμίας αλλά 
συχνά είναι συστηματικό σύμπτωμα της νόσου.
Μελέτες που χρησιμοποίησαν αξιόπιστα εργαλεία 

για την αξιολόγηση της Πζ έδειξαν ότι η αναιμία επη-
ρεάζει δυσμενώς την συνολική Πζ και περιορίζει τις 
δραστηριότητες των ασθενών αυτών24.

Μια σειρά από μελέτες που έχουν αξιολογήσει 
τις μεταβολές σε παραμέτρους Πζ σε ασθενείς με 
αναιμία στους οποίους χορηγήθηκαν ESA έδειξαν 
ότι η αύξηση της συγκέντρωσης της Hb βελτιώνει 
την Πζ αυτών των ασθενών. Οι ασθενείς που στις 
μελέτες αυτές πέτυχαν πλήρη ή μερική ύφεση με ESA 
είχαν σημαντική βελτίωση σε παραμέτρους Πζ που 
αξιολογούν σφαιρικά τη λειτουργικότητα των ασθενών 
και κυρίως στο αίσθημα της κόπωσης σε σύγκριση 
με αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στην θεραπεία25. 

Οι Gabrilove et al26 έδειξαν ότι αύξηση της συγκέ-
ντρωσης Hb κατά 20g/L, με τη χρήση darbepoetin 
alfa βελτώνει τις παραμέτρους Πζ όπως αυτές αξι-
ολογούνται με την κλίμακα FACT-F. Οι Spiriti et al27 
και Buckstein R et al28 έδειξαν ότι η μέγιστη βελτίωση 
επιτυγχάνεται σε συγκεντρώσεις Hb >100 g/L. 

Βάσει αυτών των δεδομένων ο στόχος θεραπείας 
με ESA είναι η επίτευξη συγκέντρωσης Hb μεταξύ 
100-120 g/L.

Αν η επίτευξη των ίδιων επιπέδων συγκέντρωσης 
Hb με μεταγγίσεις έχει το ίδιο αποτέλεσμα στην Πζ 
των ασθενών με αυτό που επιτυγχάνεται με την θερα-
πεία με ESA παραμένει αδιευκρίνιστο. Οι μεταγγίσεις 
έχουν διαφορετικά βιολογικά αποτελέσματα από τους 
ESA, σχετίζονται με άμεσες και απώτερες επιπλοκές, 
αλλά κυρίως απαιτούν συχνές επισκέψεις και μακρά 
παραμονή στο Νοσοκομείο. 

Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
έδειξε ότι υπάρχουν πολύ λίγες και με μικρό αριθμό 
ασθενών μελέτες που να αξιολογούν παραμέτρους 
Πζ σε μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με ΜΔΣ29. 

Οι Oliva et al30 και οι Buckstein et al31 αξιολογώντας 
παραμέτρους Πζ μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών με 
διαφορετικά ερωτηματολόγια έδειξαν ότι οι μεταγγίσεις 
αποτελούν ανεξάρτητη παράμετρο από την αναιμία 
στην επιβάρυνση της Πζ των ασθενών. 

Οι Jansen et al32 βρήκαν μέτρια συσχέτιση με-
ταξύ της αύξησης της συγκέντρωσης Hb και της Πζ 
μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών. 

Οι Nilsson Ehle et al33 αξιολόγησε τις μεταβολές 
σε παραμέτρους Πζ χρησιμοποιώντας το ερωτημα-
τολόγιο EORTC QLQ C-30, όταν η συγκέντρωση Hb 
αυξάνεται σε τουλάχιστον >120 g/L χρησιμοποιώντας 
ESA και/ή μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών. Η 
σωματική και κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών 
βελτιώθηκε σημαντικά ενώ η κόπωση και δύσπνοια μει-
ώθηκαν σημαντικά σε όλους τους ασθενείς της μελέτης. 
Δεκατρείς ασθενείς στη μελέτη έλαβαν μεταγγίσεις 
εκτός από ESA και η πλειοψηφία ήταν σε θέση να 
μεταγγίζεται σε συγκέντρωση Hb >120 g/L. Τα απο-
τελέσματα στην υποομάδα αυτών των ασθενών δεν 
διέφεραν από αυτά των ασθενών που πέτυχαν τα 
ίδια επίπεδα Hb με θεραπεία αποκλειστικά με ESA. 
Μία σημαντική παρατήρηση της μελέτης ήταν ότι οι 
ασθενείς που ήταν μεταγγισιοεξαρτώμενοι κατά την 
έναρξη της μελέτης μετά από μικρό διάστημα εντα-
τικών μεταγγίσεων διατηρούσαν Hb >120 g/L χωρίς 
αύξηση του αριθμού των μεταγγιζόμενων μονάδων 
ερυθρών και της συχνότητας μεταγγίσεων σε σχέση 
με το πριν τη μελέτη πρόγραμμα μεταγγίσεων.

Συμπερασματικά, οι αιματολογικοί ασθενείς με 
αναστρέψιμα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας με-
ταγγίζονται με βάση τις υπάρχουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες για ασθενείς με οξεία αναιμία. Τα δεδομένα 
όμως της τρέχουσας κλινικής πρακτικής προέρχονται 
από μελέτες σε άλλους πληθυσμούς ασθενών. Κλινικές 
μελέτες πού να συγκρίνουν στρατηγικές μετάγγισης 
σε αιματολογικούς ασθενείς υπό χημειοθεραπεία ή 
μετά μεταμόσχευση θα προσδιορίσουν καλύτερα τη 
βέλτιστη πρακτική για αυτούς τους ασθενείς.

Οι ασθενείς με μη αναστρέψιμα σύνδρομα μυε-
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λικής ανεπάρκειας μεταγγίζονται με εξατομικευμένα 
προγράμματα μετάγγισης. Περισσότερα δεδομένα 
για την υποστήριξη των κλινικών αποφάσεων στους 
ασθενείς αυτούς αναμένονται από τρεις τυχαιοποιη-
μένες κλινικές μελέτες που διεξάγονται διεθνώς και 
συγκρίνουν διαφορετικές στρατηγικές μετάγγισης 
αλλά και από μελέτες που στοχεύουν στον σχεδιασμό 
ειδικών εργαλείων για την παρακολούθηση της Πζ 
αυτών των ασθενών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑφΙΑ
1. National Blood Transfusion Committee (2014) Patient 

Blood Management: An evidence based approach to 
patient care . http://www.transfusionguidelines.org.uk/
uk-transfusion-committees/national-blood-transfusion-
committee/patient-blood-management

2. British Committee for Standards in Haematology (BCSH) 
Guidelines for the clinical use of red cell transfusions. 
Br J Haematol. 2001; 13:24-31.

3. Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Mar-
tin C, Pagliarello G, et al. A multicenter, randomized, 
controlled clinical trial of transfusion requirements in 
critical care. Transfusion Requirements in Critical Care 
Investigators, Canadian Critical Care Trials Group. N 
Engl J Med. 1999; 340:409-417.

4. Carson JL, Carless PA, Hebert PC. Transfusion thresh-
olds and other strategies for guiding allogeneic red blood 
cell transfusion. The Cochrane database of systematic 
reviews 4:CD002042, 2012.

5. Holst LB, Petersen MW, Haase N, Perner A, Wetterslev 
J. Restrictive versus liberal transfusion strategy for red 
blood cell transfusion: systematic review of randomised 
trials with meta-analysis and trial sequential analysis. 
Published online. BMJ. 2015;350:h1354.

6. Retter A, Wyncoll D, Pearse R, Carson D, McKechnie 
S, Stanworth S, et al. British Committee for Standards 
in Haematology. Guidelines on the management of 
anaemia and red cell transfusion in adult critically ill 
patients. Br J Haematol. 2013;160:445-464.

7. Webert KE, Cook RJ, Couban S, Carruthers J, Lee KA, 
Blajchman MA, et al. A multicenter pilot-randomized 
controlled trial of the feasibility of an augmented red 
blood cell transfusion strategy for patients treated with 
induction chemotherapy for acute leukemia or stem cell 
transplantation. Transfusion. 2008;48:81-91.

8. NICE guidelines on blood transfusions (2015) https://
www.nice.org.uk/guidance/ng24

9. Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman 
BR, Rhoads GG et al; FOCUS Investigators. Liberal 
or restrictive transfusion in high-risk patients after hip 
surgery. N Engl J Med. 2011;365:2453-2462.

10. Carson JL, Sieber F, Cook DR, Hoover DR, Noveck 
H, Chaitman BR, et al. Liberal versus restrictive blood 
transfusion strategy: 3-year survival and cause of death 
results from the FOCUS randomised controlled trial. 

Lancet. 2015; 385:1183-189.
11. Cooper HA, Rao SV, Greenberg MD, Rumsey MP, 

McKenzie M, Alcorn KW et al. Conservative versus 
liberal red cell transfusion in acute myocardial infarc-
tion (the CRIT Randomized Pilot Study). Am J Cardiol. 
2011; 108:1108-1111.

12. Carson JL, Brooks MM, Abbott JD, Chaitman B, Kelsey 
SF, Triulzi DJ at al. Liberal versus restrictive transfusion 
thresholds for patients with symptomatic coronary artery 
disease. Am Heart J. 2013 ;165:964-971.

13. Rivers E, Nguyen B, Havstad S, Ressler J, Muzzin 
A, Knoblich B, et al Early goal-directed therapy in the 
treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J 
Med. 2001;345:1368-1377.

14. Holst LB, Haase N, Wetterslev J, Wernerman J, Gut-
tormsen AB, Karlsson S, et al. TRISS Trial Group; 
Scandinavian Critical Care Trials Group Lower versus 
higher hemoglobin threshold for transfusion in septic 
shock. N Engl J Med. 2014;371:1381-1391. 

15. Surve RM, Muthuchellappan R, Rao GS, Philip M. The 
effect of blood transfusion on central venous oxygen 
saturation in critically ill patients admitted to a neuro-
intensive care unit. Transfus Med. 2016. doi: 10.1111/
tme.12332. [Epub ahead of print].

16. Lelubre C, Bouzat P, Crippa IA, Taccone FS. Anemia 
management after acute brain injury. Crit Care. 2016; 20: 
152. Published online doi: 10.1186/s13054-016-1321-6.

17. Malcovati L, Hellström-Lindberg E, Bowen D, Adès L, 
Cermak J, Del Cañizo C et al. Diagnosis and treatment 
of primary myelodysplastic syndromes in adults: recom-
mendations from the European LeukemiaNet. Blood. 
2013;122:2943–2964. 

18. Italian Cooperative Study Group for rHuEpo in Myelo-
dysplastic Syndromes, Ferrini PR, Grossi A, Vannucchi 
AM, Barosi G, Guarnone R, Piva N, et al. A randomized 
double-blind placebo-controlled study with subcutane-
ous recombinant human erythropoietin in patients with 
low-risk myelodysplastic syndromes. Br J Haematol. 
1998;103:1070-1074.

19. Jadersten M, Montgomery SM, Dybedal I, Porwit-
MacDonald A, Hellström-Lindberg E. Long-term outcome 
of treatment of anemia in MDS with erythropoietin and 
G-CSF. Blood. 2005; 106:803-811.

20. Gu Y, Estcourt LJ, Doree C, Hopewell S, Vyas P. Com-
parison of a restrictive versus liberal red cell transfu-
sion policy for patients with myelodysplasia, aplastic 
anaemia, and other congenital bone marrow failure 
disorders. Published online Cochrane Database Syst 
Rev. 2015:CD011577. 

21. de Swart L, Smith A, Fenaux P, Symeonidis A, Hellström-
Lindberg E, Sanz G, et al. Management of 1000 patients 
with low- and intermediate-1 risk myelodysplastic syn-
dromes in the European LeukemiaNet MDS Registry. 
Leukemia Research. 2011;35(Suppl. 1):S3.

22. Oliva EN, Schey C, Hutchings AS. A review of anemia 
as a cardiovascular risk factor in patients with myelo-
dysplastic syndromes. Am J Blood Res. 2011;1:160-166. 



163

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

23. Malcovati L, Della Porta MG, Strupp C, Ambaglio I, 
Kuendgen A, Nachtkamp K, et al. Impact of the degree 
of anemia on the outcome of patients with myelodys-
plastic syndrome and its integration into the WHO 
classification-based Prognostic Scoring System (WPSS). 
Haematologica. 2011;96:1433-1440.

24. Hellström-Lindberg E, Gulbrandsen N, Lindberg G, 
Ahlgren T, Dahl IM, Dybedal I, et al. Scandinavian MDS 
Group. A validated decision model for treating the anae-
mia of myelodysplastic syndromes with erythropoietin + 
granulocyte colony-stimulating factor: significant effects 
on quality of life. Br J Haematol. 2003;120:1037-1046.

25. Stasi R, Abruzzese E, Lanzetta G, Terzoli E, Amadori 
S. Darbepoetin alfa for the treatment of anemic patients 
with low- and intermediate-1-risk myelodysplastic syn-
dromes. Ann Oncol. 2005;16:1921-1927. 

26. Gabrilove J, Paquette R, Lyons RM, Mushtaq C, Sekeres 
MA, Tomita D et al. Phase 2, single-arm trial to evalu-
ate the effectiveness of darbepoetin alfa for correcting 
anaemia in patients with myelodysplastic syndromes. 
Br J Haematol. 2008;142:379-393.

27. Spiriti MA, Latagliata R, Niscola P, Cortelezzi A, Fran-
cesconi M, Ferrari D, et al. Impact of a new dosing 
regimen of epoetin alfa on quality of life and anemia in 
patients with low-risk myelodysplastic syndrome. Annals 
οf Hematology. 2005;84:167-176.

28. Buckstein R, Prica A, Chodirker L, Zhu N, Nevill T, 

Leitch H, et al. P-116 Frailty is an independent prog-
nostic marker for overall survival in MDS: Results of 
a Canadian MDS registry. Leukemia Research. 2013; 
37(Suppl. 1):S76.

29. Pinchon DJ, Stanworth SJ, Doree C, Brunskill S, Nor-
folk DR. Quality of life and use of red cell transfu-
sion in patients with myelodysplastic syndromes. A 
systematic review. American Journal of Hematology. 
2009;84:671-677.

30. Oliva EN, Finelli C, Santini V, Poloni A, Liso V, Cilloni D, 
et al. Quality of life and physicians’ perception in myelo-
dysplastic syndromes. Am J Blood Res. 2012;2:136-147. 

31. Buckstein R, Alibhai SM, Lam A, Mamedov A, Zhang L, 
Lee C, Thompson K, et al. The health-related quality of 
life of MDS patients is impaired and most predicted by 
transfusion dependence, hemoglobin and age. Leukemia 
Research. 2011; 35(Suppl. 1):S55-S56.

32. Jansen AJ, Essink-Bot ML, Beckers EA, Hop WC, Schip-
perus MR, Van Rhenen DJ. Quality of life measurement 
in patients with transfusion-dependent myelodysplastic 
syndromes. Br J Haematol. 2003; 121:270-274.

33. Nilsson-Ehle H, Birgegård G, Samuelsson J, Antunovic 
P, Astermark J, Garelius H, et al. Quality of life, physical 
function and MRI T2* in elderly low-risk MDS patients 
treated to a haemoglobin level of ≥120 g/L with darbe-
poetin alfa ± filgrastim or erythrocyte transfusions. Eur 
J Haematol. 2011;87:244-252.



164

Μετάγγιση αιμοπεταλίων στην υποπλαστικού τύπου θρομβοπενία - 
Θεραπευτικοί στόχοι

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ
Αιματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝΝΘΑ 
«Η Σωτηρία»

Αίμα 2016;7(4): 164–171
27ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
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ΠΕΡΙΛΗψΗ
Η μετάγγιση αιμοπεταλίων αποτελεί βασικό συμ-

πλήρωμα στην αντιμετώπιση ασθενών με υποπλα-
στικού τύπου θρομβοπενία, η οποία παρατηρείται 
κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. 
Παρά τις επιπλοκές που μπορεί να παρατηρηθούν 
μετά από τις μεταγγίσεις αιμοπεταλίων η χορήγησή 
τους έχει οδηγήσει σε μείωση των θανάτων που οφεί-
λονται σε αιμορραγία λόγω θρομβοπενίας. Ωστόσο, η 
προφυλακτική τους χορήγηση σε βαριά θρομβοπενία, 
η χορήγηση αιμοπεταλίων πριν από επεμβατικές 
πράξεις με αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο (με σκοπό 
την πρόληψη της αυτόματης αιμορραγίας) ή η θε-
ραπευτική τους χορήγηση (σε περιπτώσεις ενεργού 
αιμορραγίας) πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα 
κριτήρια, ενώ επικουρικά μπορούν να δράσουν και 
άλλοι φαρμακευτικοί παράγοντες. Νεότερες ex-vivo 
μέθοδοι οδηγούν σε ασφαλέστερα παράγωγα με 
πιθανώς παρόμοια αποτελεσματικότητα, αλλά σημα-
ντικό πρόβλημα εξακολουθεί να αποτελεί η ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας στις μεταγγίσεις αιμοπεταλίων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αιμοπετάλια (Platelets, PLTs) αποτελούν τον 

κυτταρικό παράγοντα στη διαδικασία της αιμόστασης, 
παρέχοντας την επιφάνεια στην οποία προσδένονται 
και ενεργοποιούνται οι παράγοντες πήξης αλλά και 
εκκρίνοντας κοκκία με προθρομβωτικές ιδιότητες. 
Στους θρομβοπενικούς ασθενείς επομένως υπάρχει 
διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού και κίνδυνος 

εμφάνισης αιμορραγικών επεισοδίων και οι ασθενείς 
αυτοί αντιμετωπίζονται συχνά με μετάγγιση PLTs, 
ανάλογα με συγκεκριμένες ενδείξεις.

Ωστόσο οι μεταγγίσεις PLTs συμπεριλαμβάνουν 
βιολογικά δραστικά ουσίες, η χορήγηση των οποίων 
στον ανθρώπινο οργανισμό ενέχει κινδύνους1. Τόσο 
τα PLTs που προέρχονται από πρόσφατο ολικό αίμα 
τυχαίων δοτών όσο και τα PLTs αφαίρεσης περιέχουν 
λευκά αιμοσφαίρια (White Blood Cells, WBCs) τα οποία 
και συλλέγονται παράλληλα. Τα τελευταία μπορούν 
να προκαλέσουν πυρετική μη αιμολυτική αντίδρα-
ση (Febrile Non-Hemolytic Transfusion Reaction, 
FNHTR), αλλοανοσοποίηση και ανθεκτικότητα στη 
μετάγγιση PLTs, λοίμωξη από ενδοκυττάριους μι-
κροοργανισμούς και σχετιζόμενη με μετάγγιση νόσο 
μοσχεύματος κατά ξενιστή (transfusion-associated 
Graft-Versus-Host Disease, ta-GVHD). Η ανάπτυξη 
αλλοαντισωμάτων κατά αντιγόνων των PLTs (Human 
Platelet Antigens, HPA) μπορεί να προκαλέσει πορ-
φύρα μετά από μετάγγιση ή να οδηγήσει επίσης σε 
ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις PLTs. 

Τα PLTs ακόμα περιέχουν πλάσμα, τα συστατικά 
του οποίου μπορούν να οδηγήσουν σε σχετιζόμενη 
με μετάγγιση οξεία πνευμονική βλάβη (Transfusion-
Related Acute Lung Injury, TRALI) και αναφυλακτικές 
ή αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις. Επίσης τα PLTs 
περιέχουν και μικρό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων 
(Red Blood Cells, RBCs) τα οποία και εκφράζουν στην 
επιφάνειά τους αντιγόνα του συστήματος Rhesus 
(Rh). Αυτά είναι πολύ λιγότερα στα PLTs αφαίρεσης 
από ότι στα PLTs που προέρχονται από πρόσφατο 
ολικό αίμα τυχαίων δοτών, αλλά γενικά αποφεύγεται η 
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χορήγηση PLTs από Rh+ δότες σε Rh- γυναίκες ανα-
παραγωγικής ηλικίας λόγω του πιθανού κινδύνου της 
Rh αλλοανοσοποίησης και επακόλουθης αιμολυτικής 
νόσου του νεογνού.

Ακόμα, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης 
βακτηρίων σε θερμοκρασία δωματίου στην οποία και 
φυλάσσονται τα PLTs. Γι’ αυτό το λόγο και η διάρκεια 
φύλαξής τους είναι μόλις 5 ημέρες, γεγονός που 
τα καθιστά και περισσότερο δυσεύρετα. Λόγω της 
παγκοσμιοποίησης εξάλλου αναδύονται συνεχώς 
καινούριοι παθογόνοι μικροοργανισμοί. Μελέτες επί-
σης συνδέουν τη μετάγγιση PLTs με την εμφάνιση 
θρομβωτικών επιπλοκών2. Τέλος, οι ασθενείς που 
χρειάζονται συχνότερα μεταγγίσεις είναι πλέον εκείνοι 
με αιματολογικές κακόηθειες και συμπαγείς όγκους, οι 
οποίοι και συνήθως χρειάζονται πολλαπλές μεταγγί-
σεις παραγώγων αίματος (συμπεριλαμβανομένων και 
PLTs), αυξάνοντας αθροιστικά τον κίνδυνο εμφάνισης 
επιπλοκών. Οι ίδιοι αυτοί ασθενείς εξάλλου είναι σε 
γενικές γραμμές εύθραυστοι, ανοσοκατεσταλμένοι, με 
σοβαρή συννοσηρότητα και προφανώς επιρρεπείς 
σε αιμορραγία.

Ενδείξεις χορήγησης PLTs
Η δυνατότητα χορήγησης PLTs σε διάφορες ομά-

δες ασθενών έχει οδηγήσει σε μία σαφή μείωση των 
θανάτων που οφείλονται σε αιμορραγία λόγω θρομ-
βοπενίας.3 Η πλέον συχνή αιτία χορήγησης PLTs σε 
αιματολογικούς ασθενείς (69% των μεταγγιζόμενων 
PLTs) είναι η προφυλακτική τους χορήγηση σε βαριά 
θρομβοπενία, ενώ σε μικρότερο βαθμό χορηγούνται 
πριν από επεμβατικές πράξεις με αυξημένο αιμορρα-
γικό κίνδυνο (με σκοπό την πρόληψη της αυτόματης 
αιμορραγίας) ή θεραπευτικά (σε περιπτώσεις ενεργού 
αιμορραγίας).4 

Οδηγίες για τη χορήγηση PLTs σε ασθενείς με κα-
κοήθεια και θρομβοπενία έχουν εκδοθεί από 15/ετίας, 
ωστόσο με χαμηλή ποιότητα αποδεικτικών στοιχείων 
(level of evidence) και ως εκ τούτου με όχι και τόσο 
υψηλό βαθμό σύστασης (grade of recommendation)5, 
κάτι για το οποίο ακόμα και σήμερα συνεχίζονται 
οι ερευνητικές μελέτες και προσπάθειες. Απόλυτη 
ένδειξη μετάγγισης PLTs είναι η βαριά θρομβοπενία 
σε συνδυασμό με κλινικά σημαντική αιμορραγία.6 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η μετάγγιση αιμοπεταλίων 
πρέπει να γίνεται άμεσα και με στόχο τη διατήρηση 
του αριθμού των PLTs >50.000/μlt ή >100.000/μlt 
σε περίπτωση διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (ΔΕΠ) 
ή αιμορραγίας στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) 
ή στον αμφιβληστροειδή. Όλες οι άλλες ενδείξεις 
μετάγγισης είναι περισσότερο ή λιγότερο σχετικές και 

εξαρτώνται από την κλινική κατάσταση του ασθενή, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν παράγοντες όπως το μηχανισμό 
της θρομβοπενίας, την ύπαρξη πυρετού, λοίμωξης ή 
φλεγμονής, άλλες διαταραχές της αιμόστασης όπως 
συγγενείς ή επίκτητες διαταραχές της λειτουργικότητας 
των PLTs και την τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή.

Προφυλακτική χορήγηση

Όσον αφορά την προφυλακτική χορήγηση PLTs, 
η σχέση μεταξύ της βαρύτητας της θρομβοπενίας, 
την πρόβλεψη πιθανής αιμορραγίας και το ρόλο των 
μεταγγίσεων PLTs στην πρόληψή της παραμένει ασα-
φής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και τα ποσοστά 
θρομβοπενικών ασθενών με αιμορραγία μεταξύ των 
διαφόρων κλινικών μελετών διαφέρουν εξαιρετικά 
μεταξύ τους λόγω των διαφορετικών μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την καταγραφή του είδους και 
της βαρύτητας της αιμορραγίας και σε τυχαιοποιημέ-
νες κλινικές μελέτες (Randomized Controlled Trials, 
RCTs) αυτά κυμαίνονται από 5% έως 70%. Επιπλέον, 
αυτές οι μελέτες διέφεραν και σε άλλα στοιχεία, όπως 
τον ουδό μετάγγισης PLTs ή τη δόση και το είδος 
των μεταγγιζόμενων PLTs7. Διάφορες προσεγγίσεις 
έχουν γίνει σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν 
αυτά τα συστηματικά σφάλματα, όπως η χρήση ενός 
τυποποιημένου εργαλείου για την καταγραφή της αι-
μορραγίας ή τη διαβάθμισή της, ή η ειδική εκπαίδευση 
του υπεύθυνου προσωπικού.

Στην προοπτική μελέτη ισοδυναμίας (μη κατω-
τερότητας) TOPPS8 (Trial of Prophylactic vs. No-
Prophylactic Platelet Transfusions in Patients with 
Hematological Malignancies) φάνηκε ότι η μη προ-
φυλακτική χορήγηση PLTs σχετίζεται με χειρότερα 
κλινικά αποτελέσματα σε σύγκριση με την προφυ-
λακτική χορήγηση, καθώς, αν και δε σημειώθηκε 
κανένας θάνατος στα δύο σκέλη της μελέτης και ο 
χρόνος μέχρι την αποκατάσταση του αριθμού των 
PLTs ήταν ο ίδιος, η χορήγηση PLTs οδήγησε σε 
λιγότερες μεταγγίσεις μονάδων συμπυκνωμένων 
ερυθρών (ΜΣΕ), μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι 
την εμφάνιση κλινικά σημαντικής αιμορραγίας και σε 
μικρότερη διάρκεια αυτής, ειδικά σε ασθενείς υπό 
χημειοθεραπεία (ΧΜΘ), σε σύγκριση με εκείνους που 
υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων. 

Στην επικαιροποίηση της μελέτης TOPPS9 επα-
ληθεύτηκαν τα παραπάνω αποτελέσματα, ενώ η 
συχνότητα αιμορραγικών εκδηλώσεων ήταν στατιστι-
κά σημαντικά μεγαλύτερη στις γυναίκες ασθενείς, η 
διάρκεια της θρομβοπενίας και η ανάγκη μετάγγισης 
ΜΣΕ τις προηγούμενες 3 ημέρες. Βρέθηκε επίσης στα-
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τιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης 
θερμοκρασίας του ασθενή και αυξημένου κινδύνου 
σοβαρής αιμορραγίας: ασθενείς με θερμοκρασία 
≥38°C είχαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο 
να αιμορραγήσουν από εκείνους με θερμοκρασία 
<37,5°C.

Γεγονός παραμένει ότι ακόμα δεν υπάρχουν συ-
γκεκριμένες διαγνωστικές δοκιμασίες οι οποίες να 
μπορούν να προσδιορίσουν με ακρίβεια την πιθα-
νότητα αυτόματης αιμορραγίας σε θρομβοπενικούς 
ασθενείς. Ωστόσο η αιμορραγία σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ΧΜΘ για συμπαγείς όγκους ή αιματολο-
γικές κακοήθειες είναι πιο πιθανή όταν ο αριθμός των 
PLTs είναι <5.000/μlt, όπως φάνηκε και στη μελέτη 
των Slichter και συν.10 ή <10.000/μlt, στη μελέτη των 
Stanworth και συν. 8 και στη μετα-ανάλυση των Est-
court και συν.11, που περιελάμβαναν ασθενείς μόνο 
με αιματολογική κακοήθεια.

 Άλλοι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψιν 
είναι ο αριθμός των PLTs σε προηγούμενη αιμορρα-
γία, η αιμορραγία από βλεννογόνους και η επίσταξη 
(ενδεικτικές αυξημένης βαρύτητας αιμορραγίας, σε 
αντίθεση με την εμφάνιση πετεχειών και εκχυμώσε-
ων), η παρουσία πυρετού, λοίμωξης ή φλεγμονής και 
το υποκείμενο αίτιο θρομβοπενίας. Για παράδειγμα, 
μερικοί ασθενείς με αυτοάνοση θρομβοπενία (Im-
mune Thrombocytopenia, ΙΤΡ) συχνά ανέχονται 
πολύ χαμηλές τιμές PLTs χωρίς αιμορραγία, ενώ 
ασθενείς με οξεία λευχαιμία και διαταραχές της πήξης 
(π.χ., οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία) μπορεί 
να αιμορραγήσουν και με υψηλότερο αριθμό PLTs 
(30.000 έως 50.000/μlt). Επί εμπυρέτου, σήψης ή σε 
οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (ΟΠΛ) ή ακόμα 
και σε συμπαγείς όγκους με τουλάχιστον θεωρητικά 
υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας (καρκίνος ουροδό-
χου κύστης, νεκρωτικοί όγκοι) από τον σε γενικές 
γραμμές χαμηλό κίνδυνο που χαρακτηρίζει τους 
ασθενείς με συμπαγείς όγκους10, ο ουδός μετάγγισης 
είναι υψηλότερος. Συγκεκριμένα, στους ασθενείς 
με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ), η μετάγγιση 
PLTs προτείνεται αν PLTs <10.000/μlt ή επί σοβαρής 
αιμορραγίας (τουλάχιστον 2ου βαθμού σύμφωνα με 
την ταξινόμηση του ΠΟΥ), ενώ σε ασθενείς με ΟΠΛ 
(στους οποίους συνυπάρχουν και διαταραχές του 
μηχανισμού της πήξης, οι οποίες και προδιαθέτουν 
σε ΔΕΠ και διάχυτη αιμορραγία) ο ουδός μετάγγισης 
είναι υψηλότερος (30.000 με 50.000/μlt) και κάθε 
αιμορραγικό σημείο πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
άμεση μετάγγιση PLTs. Τέλος, μετά από αυτόλογη ή 
αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων χρησιμοποιείται ως ουδός μετάγγισης PLTs 
ένας αριθμός PLTs <10.000/μlt και κάθε σοβαρή 

αιμορραγία12.
Σε ασθενείς με ηπατική νόσο ή ΔΕΠ συνυπάρχουν 

πολύπλοκες διαταραχές, τόσο προθρομβωτικές όσο 
και αντιθρομβωτικές, σε συνδυασμό με θρομβοπενία. 
Μεταγγίσεις PLTs συστήνονται μόνο επί αιμορραγίας 
ή πριν από επεμβατικές πράξεις.

Βέλτιστη χορηγούμενη δόση

Φαίνεται ότι προφυλακτική χορήγηση PLTs μπορεί 
να γίνει ακόμα και με χαμηλή δόση (1,1 x 1011 PLTs/
m2 επιφάνειας σώματος vs standard δόσης των 2,2 
x 1011 PLTs/m2 επιφάνειας σώματος). Στη μελέτη των 
Slichter και συν.10 δε φάνηκε να υπάρχει καμία στα-
τιστικά σημαντική διαφορά τόσο στο πρωτεύον (1 ή 
περισσότερα σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια) όσο και 
στα δευτερεύοντα (υψηλότερος βαθμός αιμορραγίας, 
αιμορραγικός θάνατος, διάρκεια σοβαρής αιμορραγί-
ας, ημέρες μέχρι την έναρξη σοβαρής αιμορραγίας, 
μεταγγίσεις ΜΣΕ) καταληκτικά σημεία, ανάμεσα στις 
ομάδες των ασθενών που μεταγγίστηκαν με PLTs 
με διαφορετικά δοσολογικά σχήματα. Το παραπάνω 
εύρημα επιβεβαιώθηκε και στη μετα-ανάλυση των 
Estcourt και συν.12, στην οποία η χαμηλή δόση PLTs 
δε διέφερε με στατιστικά σημαντικά τρόπο από την 
καθιερωμένη δόση όσον αφορά τις κλινικά σημαντικές 
αιμορραγίες και την αιμορραγία 4ου βαθμού κατά WHO.

Χορήγηση PLTs πριν από επεμβατικές πράξεις

Προληπτικά, πριν από επεμβατικές πράξεις με 
αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο, προτείνεται από 
ειδικούς η μετάγγιση PLTs ώστε ο αριθμός των PLTs 
να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο, το οποίο και 
ανάλογα με το συγγραφέα διαφέρει. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται τα παρακάτω όρια πάνω από τα οποία η 
επέμβαση θεωρείται ασφαλής παρά την παρούσα 
θρομβοπενία5,6,13:

• νευροχειρουργική ή οφθαλμολογική επέμβαση - 
100.000/μlt

• άλλο μείζον χειρουργείο - 50.000/μlt
• ενδοσκοπήσεις - 50.000/μlt όταν γίνονται για θε-

ραπευτικούς λόγους και 20.000/μlt για χαμηλού 
κινδύνου διαγνωστικούς λόγους

• τοποθέτηση κεντρικής γραμμής - 20.000/μlt 
• οσφυονωτιαία παρακέντηση - 10.000 με 20.000/

μlt σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και 
>40.000 με 50.000/μlt στους υπόλοιπους ασθενείς 
(ίσως λιγότερο σε ασθενείς με ITP)

• επισκληρίδιος αναισθησία - 50.000 με 80.000/μlt 
• ορθοπεδικές επεμβάσεις - 80.000/μlt
• εξαγωγή οδόντος – 20.000/μlt. 
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Η διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας μπορεί να 
διενεργηθεί με οποιαδήποτε τιμή PLTs, με μόνη αντέν-
δειξη ίσως την παρουσία ΔΕΠ5. 

Επιπρόσθετοι θεραπευτικοί χειρισμοί πρόληψης 
αιμορραγικού επεισοδίου σε ασθενείς με υποπλαστικού 
τύπου θρομβοπενία

Ακόμα και με τις προφυλακτικές μεταγγίσεις PLTs 
ο κίνδυνος αιμορραγίας παραμένει. Έτσι,από την 
Αμερικάνικη Ένωση Τραπεζών Αίματος (American 
Association of Blood Banks, AABB) συστήνεται και η 
λήψη επιπρόσθετων προφυλακτικών μέτρων, όπως η 
χορήγηση αντιινωδολυτικής θεραπείας1. Η χορήγηση 
ε-αμινοκαπροϊκού οξέος (Epsilon AminoCaproic Acid, 
EACA), ενός συνθετικού αναλόγου του αμινοξέος 
λυσίνη που δρα αναστέλλοντας την ινωδογονόλυση 
και σταθεροποιώντας το σχηματισμό θρόμβου ενώ 
έχει και δράση αντιπλασμίνης σε μικρότερο βαθμό 14, 
έχει βρεθεί να συμβάλει τόσο στην πρόληψη αιμορ-
ραγικών συμβαμάτων σε θρομβοπενικούς ασθενείς 
15 όσο και στην αντιμετώπισή τους.16 Το EACA είναι 
καλώς ανεκτό και οδηγεί σε ταχεία και σημαντική 
μείωση των αιμορραγιών στους θρομβοπενικούς 
ασθενείς καθώς και σε μείωση του αριθμού των 
μεταγγιζόμενων ΜΣΕ.15,16 Αυτή τη στιγμή η φάσεως 
ΙΙ μελέτη PROBLEMΑ (PRevention Of BLeeding in 
hEmatological Malignancies With Antifibrinolytic, 
NCT02074436) συγκεντρώνει θρομβοπενικούς ασθε-
νείς με αιματολογικές κακοήθειες στους οποίους θα 
συγκριθεί η αποτελεσματικότητα χορήγησης EACA 
με τη μετάγγιση PLTs στην πρόληψη αιμορραγιών.17 
Παρόμοια αποτελέσματα στην πρόληψη αλλά όχι στην 
αντιμετώπιση των αιμορραγιών λόγω θρομβοπενίας 
έχει και η χορήγηση τρανεξαμικού οξέος, ενός ακόμα 
αντιινωδολυτικού παράγοντα18,19, ενώ ως επιπρό-
σθετοι χειρισμοί για την πρόληψη των αιμορραγικών 
επεισοδίων έχουν περιγραφεί επίσης η χορήγηση 
κορτικοστεροειδών, οιστρογόνων, δεσμοπρεσσίνης 
(DDAVP), ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa ή θρομ-
βοποιητικών αυξητικών παραγόντων.20-23 Τέλος, από 
μία πρόσφατη μελέτη φαίνεται ότι η διαπίδυση των 
λευκών αιμοσφαιρίων μέσω του αγγειακού τοιχώματος 
στα σημεία φλεγμονής αυξάνει τον αιμορραγικό κίνδυ-
νο σε θρομβοπενικούς ασθενείς οπότε και προτείνεται 
η στοχευμένη φαρμακευτική παρέμβαση σε αυτόν τον 
μηχανισμό ως τρόπος πρόληψης των αιμορραγικών 
συμβαμάτων, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη κατηγο-
ρία ασθενών.24 Η μεγαλύτερη όμως καινοτομία στη 
μετάγγιση PLTs τονίζεται ότι θα ήταν η ανακάλυψη 
νέων, αποτελεσματικών ΧΜΘ φαρμάκων που δε 
θα προκαλούσαν σοβαρή θρομβοπενία και δε θα 

απαιτούσαν υποστηρικτική αγωγή με χορήγηση PLTs. 

Θεραπευτική χορήγηση

Η δόση και η συχνότητα χορήγησης των μεταγγί-
σεων εξαρτάται από τον αρχικό αριθμό PLTs και τη 
βαρύτητα της αιμορραγίας. Η τελευταία βαθμολογείται 
σύμφωνα με την κλίμακα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ), η οποία ωστόσο δε θεωρείται ιδιαίτερα 
λεπτομερής, αν και χρησιμοποιείται κατά κόρον στις 
κλινικές μελέτες που αφορούν τις μεταγγίσεις PLTs 
και τη βιβλιογραφία 7:

• βαθμός 0 = απουσία αιμορραγίας. 
• βαθμός 1 [ελάσσων αιμορραγία] = πετέχειες/

εκχυμώσεις, λανθάνουσα αιμορραγία σωματικών 
εκκρίσεων (ίχνη έως 1+), ήπια κολπική αιμορρα-
γία, επίσταξη ή στοματοφαρυγγική αιμορραγία 
διάρκειας 1 ώρας, αιμορραγία αμφιβληστροειδούς 
χωρίς απώλεια όρασης. 

• βαθμός 2 [ήπια αιμορραγία] = στοιχεία μεγάλης 
αιμορραγίας που όμως δεν απαιτεί μετάγγιση 
ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιματουρία, αιματέμεση, 
μέλαινα, αιματοχεσία, αιμόπτυση), επίσταξη ή 
στοματοφαρυγγική αιμορραγία διάρκειας >1 ώρας, 
ήπια κολπική αιμορραγία, αιμορραγία σωματικών 
εκκρίσεων (μέτρια έως >2+). 

• βαθμός 3 [μείζων αιμορραγία] = αιματουρία, αιμα-
τέμεση, μέλαινα, αιματοχεσία, αιμόπτυση, ρινορ-
ραγία ή στοματοφαρυγγική αιμορραγία, κολπική 
αιμορραγία, όταν απαιτείται μετάγγιση μιας ή 
περισσότερων ΜΣΕ/ημέρα, αιμορραγία κεντρι-
κού νευρικού συστήματος (αναδεικνυόμενη με 
αξονική τομογραφία) χωρίς νευρολογικές κλινικές 
συνέπειες. 

• βαθμός 4 = απειλούσα τη ζωή μαζική αιμορραγία 
που οδηγεί σε αιμοδυναμική αστάθεια ή αιμορραγία 
σε ζωτικά όργανα (π.χ. εγκεφαλική αιμορραγία 
με νευρολογικά σημεία και συμπτώματα, περι-
καρδιακή ή πνευμονική αιμορραγία, αιμορραγία 
αμφιβληστροειδούς με μείωση όρασης). 
Αιμορραγίες βαθμού 0 και 1 συνήθως αποδίδονται 

στο βαθμό θρομβοπενίας, ενώ αιμορραγίες βαθμού 
3 και 4 συνήθως συσχετίζονται και με συνυπάρχο-
ντες παράγοντες, όπως φάρμακα, υποκείμενη νόσο 
(π.χ. ουραιμία), αντιπηκτικά, ανεπάρκεια παραγό-
ντων πήξης ή ρήξη της ακεραιότητας του αγγειακού 
συστήματος (π.χ. νεκρωτικοί όγκοι). Έτσι, λόγω της 
συμμετοχής των παραπάνω παραγόντων στην αιμορ-
ραγία, δεν είναι περίεργο η μετάγγιση PLTs να μην 
προλαμβάνει ή να μην ελέγχει όλες τις αιμορραγίες 
στους θρομβοπενικούς ασθενείς.

Σημειώνεται ότι για τη σαφέστερη και λεπτομερέ-
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στερη καταγραφή των αιμορραγικών εκδηλώσεων σε 
θρομβοπενικούς ασθενείς λόγω μυελοκαταστολής έχει 
προταθεί ένα διαφορετικό σύστημα ταξινόμησης από 
αυτό του ΠΟΥ25, η χρήση του οποίου θα μπορούσε 
μελλοντικά να επεκταθεί και στις υπόλοιπες κατηγορίες 
ασθενών με αιμορραγικά συμβάματα.

Αδρανοποιημένα παράγωγα
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

τεχνικές αδρανοποίησης παθογόνων μικροοργα-
νισμών. Η πλέον διαδεδομένη είναι το σύστημα 
INTERCEPT® (Intercept Blood System, Cerus Corpo-
ration, Concord, CA, USA) το οποίο στηρίζεται στην 
προσθήκη amotosalen (παράγωγο του ψωραλένιου) 
στα αιμοπεταλιακά παράγωγα, τα οποία και στη 
συνέχεια υποβάλλονται σε υπεριώδη ακτινοβολία Α 
(UVA). Το amotosalen, το οποίο και έχει προσδεθεί 
στα ριβονουκλεϊκά οξέα των μικροοργανισμών και 
των εναπομείναντων WBCs, ενεργοποιείται από την 
τελευταία και οδηγεί σε cross-linking των DNA και 
RNA με αποτέλεσμα την καταστροφή ιών, βακτηρίων, 
πρωτοζώων και των υπολειπόμενων WBCs ενώ το 
μη ενεργοποιηθέν amotosalen απομακρύνεται από 
τα παράγωγα με συσκευή προσρόφησης. 

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η μέθοδος αυτή 
είναι ασφαλής, μη τοξική και μη μεταλλαξιογόνα.26-29 
Δεδομένα από την πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική 
μελέτη υποστηρίζουν και την αποτελεσματικότητα 
της χορήγησης αδρανοποιημένων PLTs30, όπως και 
μεταγενέστερες μελέτες31,32, ενώ σε άλλες μελέτες ο 

δείκτης διόρθωσης της αύξησης του αριθμού των 
PLTs (Corrected Count Increment, CCI) ήταν χα-
μηλότερος από ότι με τα συμβατικά παράγωγα.33-35 
Αντικρουόμενα μεταξύ τους είναι και τα αποτελέσματα 
2 μετα-αναλύσεων.36,37

Δύο ακόμα συστήματα αδρανοποίησης παθογόνων 
μικροοργανισμών έχουν αναπτυχθεί, χωρίς ωστό-
σο να υπάρχει ακόμα η ανάλογη κλινική εμπειρία. 
Το σύστημα Mirasol® (Terumo BCT, Tokyo, Japan) 
χρησιμοποιεί τη ριβοφλαβίνη, η οποία συνδέεται με 
τα νουκλεϊνικά οξέα και με τη δράση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας προκαλεί τη μη επιδιορθώσιμη βλάβη 
τους38,39 ενώ το Theraflex® (Macopharma, Tourcoing, 
France) χρησιμοποιεί επίσης υπεριώδη ακτινοβολία 
(UVC) αλλά χωρίς την προσθήκη φωτοχημικά ενερ-
γοποιούμενης ουσίας.40

Αποτελεσματικότητα της μετάγγισης 
αιμοπεταλίων – Ανθεκτικότητα στις μεταγγίσεις

Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της μετάγ-

γισης PLTs αποτελεί πρόκληση. Το πιο συχνά χρη-
σιμοποιούμενο κριτήριο είναι ο CCI αλλά κλινικά 
πιο χρήσιμο δείκτη αποτελεί η εμφάνιση ή η μη 
υποχώρηση των αιμορραγικών συμβαμάτων, χωρίς 
να φαίνεται να υπάρχει πάντα συσχέτιση μεταξύ τους. 
Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 
της μετάγγισης PLTs είναι η χορηγούμενη δόση, η 
ΑΒΟ συμβατότητα, ο χρόνος που παραμένουν απο-
θηκευμένα τα PLTs, η χρήση προσθετικών διαλυμά-
των ή πλάσματος για την επαναραίωση των PLTs, η 
ακτινοβόλησή τους και οι διαδικασίες αδρανοποίησης 
των παθογόνων αλλά και κλινικές καταστάσεις όπως 
ο πυρετός, η παρουσία λοίμωξης ή σήψης, η σπλη-
νομεγαλία, η ΔΕΠ, η παρουσία GVHD, η αιμορραγία 
και φάρμακα όπως η βανκομυκίνη, η ηπαρίνη και οι 
GPIIb/IIIa ανταγωνιστές.

Ο ορισμός της ανθεκτικότητας απαιτεί πτωχή 
απάντηση σε 2 συνεχόμενες συνεδρίες μετάγγισης 
PLTs, δηλαδή 2 ή περισσότεροι προσδιορισμοί του 
CCI <7.500 ή <4.500 μία ώρα ή 18-24 ώρες μετά 
τη μετάγγιση ΑΒΟ συμβατών και αποθηκευμένων 
λιγότερο από 3 ημέρες PLTs αντίστοιχα, κάτι που 
στην κλινική πράξη δε γίνεται εύκολα. Ανθεκτικότητα 
στις μεταγγίσεις PLTs παρατηρείται στο 30% περίπου 
των ασθενών ακόμα και αν χορηγούνται HLA (Human 
Leukocyte Antigen)-συμβατά και λευκαφαιρεμένα 
παράγωγα41,42 και διακρίνεται σε ανοσολογικής και 
μη ανοσολογικής αρχής. Η μη άνοση ανθεκτικότητα 
είναι πολύ συχνότερη. Σε ασθενείς με αιματολογικές 
ή άλλες κακοήθειες και ανθεκτικότητα στη μετάγγιση 
PLTs, οι μη ανοσολογικοί παράγοντες αντιπροσω-
πεύουν το 72-88%, ενώ η ανάπτυξη αντι-HLA αντι-
σωμάτων το 25-39%.6 Στους μη ανοσολογικής αρχής 
μηχανισμούς περιλαμβάνονται η αιμορραγία, η σήψη, 
η σπληνομεγαλία, φάρμακα και η GVHD σε ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (αλλοΜΑΑΚ). 
Στους ανοσολογικής αρχής μηχανισμούς περιλαμ-
βάνονται η ανάπτυξη αντι-HLA αντισωμάτων κυρίως 
αλλά και η παρουσία αντι-ΗΡΑ αντισωμάτων ή/και ο 
συνδυασμός τους.43 Στην αλλοΜΑΑΚ σημαντικό ρόλο 
παίζουν και τα αντιγόνα του ελάσσονος συστήματος 
ιστοσυμβατότητας.44 

Στους ανθεκτικούς στις μεταγγίσεις PLTs ασθενείς 
θα πρέπει πρώτα να αποκλειστούν τα μη ανοσολογικής 
αρχής αίτια. Αν πιθανολογείται η ύπαρξη ανοσολογικού 
μηχανισμού θα πρέπει να γίνει αναζήτηση για τυχόν 
ύπαρξη αντι-HLA αντισωμάτων και, αν ο έλεγχος 
αποβεί θετικός, θα πρέπει να γίνει HLA (τάξεως Ι) 
τυποποίηση των αιμοπεταλιοδοτών και επιλογή HLA 
ταυτόσημων μονάδων αιμοπεταλιαφαίρεσης, επιλογή 
HLA συμβατών παραγώγων που δεν εμφανίζουν δια-
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σταυρούμενη αντίδραση με τα αντι-HLA αντισώματα 
του ασθενή ή επιλογή HLA-συμβατών παραγώγων 
από δότες οι οποίοι είναι αρνητικοί στο HLA αντιγόνο 
στο οποίο έχει ευαισθητοποιηθεί ο ασθενής. Τα πα-
ραπάνω οδηγούν σε ικανοποιητική ανταπόκριση στη 
μετάγγιση PLTs ένα 50-60% των αρχικά ανθεκτικών 
στη μετάγγιση ασθενών.45-47 Η αναντιστοιχία ανάμεσα 
στα ποσοστά επιτυχίας των μεθόδων αντιμετώπισης 
αλλοανοσοποίησης που αφορούν τις μονάδες PLTs 
και τις ΜΣΕ αποδίδονται και στους μη ανοσολογι-
κής αρχής μηχανισμούς αλλά και στην ανάπτυξη 
αλλοοαντισωμάτων έναντι διαλυτών αντιγόνων του 
πλάσματος.48 Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να 
χορηγηθούν αντιινωδολυτικοί παράγοντες ή και να μην 
πραγματοποιηθεί μετάγγιση PLTs αλλά οι ασθενείς 
να είναι υπό στενή παρακολούθηση.

Αντενδείξεις μετάγγισης PLTs
Σχετικές αντενδείξεις στη μετάγγιση PLTs είναι οι 

παρακάτω καταστάσεις6:
• ΤΤΡ και άλλες μικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές 

καταστάσεις (ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο, 
σύνδρομο ΗELLP), εκτός επί απειλητικής για τη 
ζωή αιμορραγίας

• HIT, εκτός επί απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας
• ΙΤΡ, εκτός επί απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας
• χρόνια ΔΕΠ απουσία αιμορραγίας
• μετά μετάγγιση πορφύρα.

Συμπεράσματα
Η χορήγηση PLTs αποτελεί ένα σημαντικό βοήθη-

μα στην καθημερινή κλινική πράξη για την αποφυγή 
αιμορραγίας σε ασθενείς με θρομβοπενία λόγω μυε-
λοτοξικότητας, παρά το γεγονός ότι τα όρια κάτω από 
τα οποία τα αιμορραγικά συμβάματα είναι πιο πιθανά 
δεν είναι εντελώς σαφή και ενώ παράλληλα πρέπει 
να συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες πριν την 
τελική απόφαση για μετάγγιση. Η μετάγγιση PLTs 
παρουσία σοβαρής αιμορραγικής εκδήλωσης είναι 
επίσης σημαντική για την καλή έκβαση των ασθε-
νών, ειδικά σε περίπτωση ΔΕΠ ή αιμορραγίας στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα ή στον αμφιβληστροειδή, 
και ακόμα και επί ύπαρξης σχετικών αντενδείξεων δεν 
πρέπει να καθυστερεί. Τέλος, η προληπτική χορήγηση 
PLTs πριν από επεμβατικές πράξεις είναι μία καλά 
καθιερωμένη κλινική πρακτική, χωρίς ωστόσο και σε 
αυτή την περίπτωση να υπάρχει απόλυτη συμφωνία 
μεταξύ των ειδικών.
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ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυτ-

τάρων (άλλο-ΜΑΚ) αποτελεί την ισχυρότερη αντιλευ-
χαιμική θεραπεία. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η 
σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα με αποτέλεσμα 
τον περιορισμό της ευρείας εφαρμογής της μεθόδου. 
Το γεγονός αυτό επιβάλλει την εφαρμογή της άλλο-
ΜΑΚ σε επιλεγμένες ομάδες ασθενών στους οποίους 
το αναμενόμενο όφελος υπερτερεί της θνητότητας. 
Επομένως η λήψη της θεραπευτικής απόφασης πρέπει 
να γίνεται αφού προηγουμένως έχει γίνει εκτίμηση: 
1) της θνητότητας που σχετίζεται με την άλλο-ΜΑΚ, 
και 2) της πιθανότητας υποτροπής και της μακράς 
επιβίωσης ελεύθερης νόσου μετά από άλλο-ΜΑΚ 
σε σύγκριση με την χρήση συμβατικής θεραπείας.

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση κλινικών 
περιπτώσεων και θα γίνει σύντομη περιγραφή των 
κλινικών συστημάτων σε χρήση για την εκτίμηση 
της μεταμοσχευτικής θνητότητας και του κινδύνου 
υποτροπής της νόσου. 

Περίπτωση 1

Ασθενής άνδρας 20 ετών χωρίς άλλα συνοδά ια-
τρικά προβλήματα διαγνώσθηκε με οξεία μυελογενή 
λευχαιμία (ΟΜΛ). Από την γενική αίματος ο ασθενής 
παρουσίαζε αριθμό λευκών=65.000 με 80% βλαστικά 
κύτταρα, ορισμένα εκ των οποίων παρουσίαζαν ραβδία 
Auer. Ο ανοσοφαινότυπος μυελού ήταν συμβατός με 
την διάγνωση ΟΜΛ-Μ2. Ο κυτταρογενετικός έλεγχος 
μυελικών μεταφάσεων ανέδειξε την παρουσία της 
αντιμετάθεσης t(8;21) σαν μοναδική κυτταρογενετική 

ανωμαλία. Έλεγχος για παρουσία μεταλλάξεων στο 
γονίδιο C-KIT δεν πραγματοποιήθηκε. Ο ασθενής 
αντιμετωπίστηκε με την κλασσική θεραπεία εφόδου 
με τον συνδυασμό ‘’7+3’’. Ο ασθενής επέτυχε πλήρη 
αιματολογική ύφεση με την 1η θεραπεία εφόδου και 
προγραμματίστηκε να συνεχίσει με θεραπεία σταθε-
ροποίησης με χορήγηση υψηλών δόσεων αρασυτίνης 
(HiDAC). Έλεγχος για συμβατό δότη στο οικογενειακό 
περιβάλλον ανέδειξε την παρουσία υγιούς και πλή-
ρως ιστοσυμβατού αδελφού ηλικίας 26 ετών. Ποία η 
προτεινόμενη θεραπευτική απόφαση; 

Περίπτωση 2

Γυναίκα ασθενής ηλικίας 55 ετών διαγιγνώσκεται 
με ΟΜΛ στα πλαίσια διερεύνησης εμπύρετου. Ο 
αριθμός των λευκών στην διάγνωση ήταν 25.000 
με 50% βλαστικά κύτταρα. Ο ανοσοφαινότυπος μυ-
ελού ήταν συμβατός με ΟΜΛ-Μ1. Κυτταρογενετική 
μελέτη μυελικών μεταφάσεων ανέδειξε φυσιολογικό 
καρυότυπο, ενώ μοριακός έλεγχος για την ανάδειξη 
NPM1-mut, Flt3-ITD, και CEBPα ήταν αρνητικός. 
Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται παχυσαρκία 
και ινσουλινοθεραπευόμενος σακχαρώδης διαβήτης 
τύπου ΙΙ. Στην ασθενή χορηγήθηκε ο συνδυασμός 
εφόδου ‘’7+3’’ με αποτέλεσμα πλήρη μορφολογική 
ύφεση της νόσου. Η ασθενής δεν είχε αδέλφια, ενώ η 
διαδικασία αναζήτησης μη-συγγενούς συμβατού δότη 
ανέδειξε την απουσία καλά συμβατού δότη (8/8 allele 
matched στα A, B, C, DRB1), ενώ διαπιστώθηκε η 
διαθεσιμότητα 2 δοτών με 1-Β-allele mismatch στην 
GVH κατεύθυνση. Ποια η προτεινόμενη θεραπευτική 
απόφαση; 
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Περίπτωση 3

Άνδρας ασθενής 60 ετών διαγνώσθηκε με ΟΜΛ 
στα πλαίσια εργαστηριακής διερεύνησης για σύν-
δρομο κόπωσης και δύσπνοιας στην προσπάθεια. 
Ο αριθμός λευκών στην διάγνωση ήταν 2.000 με 
10% βλαστικά κύτταρα. Ο ανοσοφαινότυπος μυελού 
ήταν συμβατός με ΟΜΛ-Μ5. Κυτταρογενετική μελέτη 
μυελικών μεταφάσεων ανέδειξε την παρουσία μονο-
σωμικού καρυότυπου (-7, -9, και del11q στο σύνολο 
σχεδόν των μελετημένων μεταφάσεων. Ο ασθενής 
έλαβε θεραπεία με τον κλασσικό συνδυασμός εφόδου 
‘’7+3’’ αλλά δυστυχώς δεν επέτυχε ύφεση της νόσου 
και για αυτό τον λόγο την ημέρα +20 του χορηγήθηκε 
θεραπεία διάσωσης με τον συνδυασμό ‘’Ida-FLAG’’. 
Ο ασθενής ανταποκρίθηκε ευνοϊκά και επέτυχε πλήρη 
μορφολογική και κυτταρογενετική ύφεση της νόσου 
ενώ αποφασίστηκε να λάβει και 2ο κύκλο με σκοπό 
την σταθεροποίηση της νόσου. Από τον έλεγχο του 
οικογενειακού περιβάλλοντος δεν διαπιστώθηκε η 
παρουσία πλήρως ιστοσυμβατού δότη. Από την 
αναζήτηση μη-συγγενών συμβατών δοτών διαπι-
στώθηκε η απουσία διαθέσιμου αποδεκτού δότη (7/8 
allele matched). Επίσης να σημειωθεί ότι ό ασθενής 
ανέχθηκε τις θεραπείες χωρίς ιδιαίτερη τοξικότητα 
και δεν παρουσιάζει ουδεμία συν-νοσηρότητα. Το 
ερώτημα που απασχολεί τους θεράποντες είναι η 
περαιτέρω αντιμετώπιση του ασθενούς με δεδομένη 
την πτωχή πρόγνωση της νόσου και την απουσία 
διαθέσιμου συμβατού δότη. Ποια η προτεινόμενη 
θεραπευτική απόφαση; 

Περίπτωση 4

Ασθενής 45 ετών, άνδρας με ελεύθερο ατομικό 
αναμνηστικό προσέρχεται για διερεύνηση οστικών 
αλγών και πυρετού από 10 ημερών. Στην γενική 
αίματος διαπιστώνεται αναιμία, θρομβοπενία και 
λευκά=10.000 με βλάστες σε ποσοστό 80%. Από 
τον πλήρη εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 
ασθενής πάσχει από οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
(ΟΛΛ) με ανοσοφαινότυπο συμβατό με common-
B-ΟΛΛ. Κυτταρογενετικός έλεγχος αναδεικνύει την 
παρουσία φυσιολογικών μεταφάσεων και μοριακός 
έλεγχος για την παρουσία των αναδιατάξεων t(9;22) 
και t(4;11) ήταν αρνητικός. Στον ασθενή χορηγήθηκε 
το πρωτόκολλο UKAL-XII και παρουσίασε ταχεία 
υποχώρηση των βλαστών από το περιφερικό αίμα και 
πλήρη μορφολογική και ανοσοφαινοτυπική ύφεση σε 
επανέλεγχο που έγινε 4 εβδομάδες μετά την έναρξη 
της θεραπείας. Ο ασθενής δεν διαθέτει συγγενή συμ-
βατό δότη αλλά έλεγχος για αναζήτηση μη-συγγενούς 

δότη ανέδειξε την παρουσία αρκετών συμβατών 
δοτών (10/10 allele matched). Ποια η προτεινόμενη 
θεραπευτική απόφαση; 

Παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση  
και την πιθανότητα υποτροπής 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την πιθανότητα 
υποτροπής των ασθενών με Οξεία Λευχαιμία που 
υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση περιγρά-
φονται συνοπτικά παρακάτω. 

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από προηγού-
μενες μελέτες έχει δείξει ότι οι παράγοντες κινδύνου 
που σχετίζονται με αυξημένη πιθανότητα υποτρο-
πής μετά την άλλο-ΜΑΚ είναι παρόμοιοι με τους 
παράγοντες που καθορίζουν την πρόγνωση με την 
συμβατική χημειοθεραπεία (Πίνακας 1)1-6. Επομένως 
τα βασικά προγνωστικά συστήματα όπως π.χ. το 
προτεινόμενο από την ομάδα European Leukemia 
Net (ELN) διατηρούν την προγνωστική τους σημασία 
και σε περιπτώσεις ασθενών που πρόκειται ή έχουν 
ήδη υποβληθεί σε άλλο-ΜΑΚ7. Θα μπορούσαμε να 
ισχυριστούμε με σχετική ασφάλεια ότι η άλλο-ΜΑΚ 
δεν εξαφανίζει πλήρως την προγνωστική σημασία 
των διάφορων παραγόντων κινδύνου αν και μειώνει 
σημαντικά την πιθανότητα υποτροπής σε όλες τις 
προγνωστικές υπο-ομάδες. Η ομάδα εργασίας ELN 
προτείνει σαν γενικό κανόνα την παραδοχή ότι η 
άλλο-ΜΑΚ μειώνει την πιθανότητα υποτροπής στο 
ήμισυ της αντίστοιχης υποτροπής που παρατηρείται 
μετά από συμβατική χημειοθεραπεία8. 

Επίσης σημαντικός παράγοντας που καθορίζει 
την πιθανότητα υποτροπής είναι και η κατάσταση 
νόσου κατά την χρόνο της άλλο-ΜΑΚ με ασθενείς 
οι οποίοι μεταμοσχεύονται στην 1η πλήρη ύφεση να 
έχουν την καλύτερη πρόγνωση. Αντίθετα ασθενείς 
που μεταμοσχεύονται με ενεργό νόσο ιδίως εάν έχει 
προηγηθεί χημειοθεραπεία και στην οποία ήταν αν-
θεκτικοί, έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα υποτροπής 
και μακρά επιβίωση που δεν ξεπερνά το 15-20%9-11. 

Πολύ σημαντικός παράγοντας κινδύνου που σχε-
τίζεται με την υποτροπή μετά άλλο-ΜΑΚ είναι και η 
ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος (ΕΥΝ) κατά το χρόνο 
της άλλο-ΜΑΚ. Η ΕΥΝ μπορεί να προσδιοριστεί με τη 
χρήση ποσοτικής PCR στο μικρό ποσοστό ασθενών με 
ΟΜΛ με χαρακτηριστικές αντιμεταθέσεις ή μεταλλάξεις. 
Αντίθετα για την πλειοψηφία των ασθενών με ΟΜΛ 
η ΕΥΝ δύναται πλέον να προσδιορισθεί με τη χρήση 
πολυπαραμετρικής κυτταρομετρίας ροής (MPFC) με 
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Π. Τσιριγώτης και συν.

Πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή μετά από Αλλογενή Μεταμόσχευση σε ασθενείς με Οξεία Λευχαιμία

Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία 
Παράμετρος Πιθανότητα υποτροπής Βιβλ. αναφορά
Κυτταρογενετική Ομάδα Ευνοϊκή πρόγνωση

Ενδιάμεση πρόγνωση
Πτωχή πρόγνωση

Χαμηλή
Ενδιάμεση

Υψηλή

1,2,8

Άλλες διαταραχές Μονοσωμικός Καρυότυπος Πολύ υψηλή 3,4

Μοριακές διαταραχές NPM1-mut, Flt3-wt 
bialleleic CEBPa-mut

Flt3-ITD
NPM1-wt, Flt3-wt, CEBPa-wt

Χαμηλή
Χαμηλή
Υψηλή

Ενδιάμεση

5-7

Κατάσταση νόσου 1η Πλήρης ύφεση
Μετά την 1η ΠΥ

Χαμηλή
Υψηλή

9-11

Κατάσταση ΕΥΝ ΕΥΝ-ανιχνεύσιμη κατά την άλλο-ΜΑΚ Υψηλή 12-15

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία
Προγνωστική ομάδα Σταθερού κινδύνου

Υψηλού κινδύνου
Πολύ υψηλού κινδύνου

Χαμηλή
Υψηλή

Πολύ υψηλή

16,17

Κατάσταση νόσου 1η Πλήρης ύφεση
Μετά την 1η ΠΥ

Χαμηλή
Υψηλή

18

Μοριακές διαταραχές Αντιμεταθέσεις MLL
Philadelphia(+)
BCR/ABL1-like

Υψηλή 19,20

Κατάσταση ΕΥΝ ΕΥΝ-ανιχνεύσιμη κατά την άλλο-ΜΑΚ Υψηλή 21-25
Συντομογραφίες: Περιγράφονται στο κείμενο 

σχετικά μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Πλήθος 
μελετών σε παιδιατρικούς αλλά και ενήλικες ασθενείς 
με ΟΜΛ έχουν πλέον δείξει ότι ανιχνεύσιμη ΕΥΝ 
κατά τη χρονική στιγμή της άλλο-ΜΑΚ συσχετίζεται 
με μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής συγκριτικά με 
ασθενείς που μεταμοσχεύονται με αρνητική ΕΥΝ 12-15. 

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία

Στην περίπτωση της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαι-
μίας (ΟΛΛ) και σχετικά με την πιθανότητα υποτροπής 
μετά από άλλο-ΜΑΚ ισχύουν γενικά οι ίδιες αρχές 
που ισχύουν και στην περίπτωση της ΟΜΛ (Πίνακας 
1). Η άλλο-ΜΑΚ μειώνει την πιθανότητα υποτροπής 
αναλογικά σε όλες τις ομάδες κινδύνου. Επιπλέον 
από τη μεγαλύτερη μελέτη που πραγματεύεται το 
θέμα της άλλο-ΜΑΚ στην ΟΛΛ των ενηλίκων ασθενών 
και προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο (UKALL-
XII) προκύπτουν πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 
Στην μελέτη αυτή οι ασθενείς με πλήρως συμβατό 
συγγενή δότη ακολουθούσαν σταθεροποίηση της 
νόσου με άλλο-ΜΑΚ ανεξαρτήτως της ομάδας κινδύ-

νου. Αντίθετα ασθενείς υψηλού κινδύνου και χωρίς 
συμβατό συγγενή δότη υποβάλλονται σε άλλο-ΜΑΚ 
από μη-συγγενή συμβατό δότη εφόσον βεβαία ήταν 
διαθέσιμος. Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι η άλλο-ΜΑΚ 
προσφέρει θεραπευτικό όφελος σε σχέση με την 
συμβατική θεραπεία επειδή μειώνει σημαντικά τον 
κίνδυνο υποτροπής της νόσου και αυτό το όφελος 
ήταν πλέον εμφανές στην ομάδα ασθενών σταθε-
ρού κινδύνου οι οποίοι μέχρι τότε δεν ήταν σαφές 
εάν θα πρέπει να υποβάλλονται σε άλλο-ΜΑΚ στην 
1η πλήρη ύφεση16. Στην μελέτη ανεδείχθησαν και 
οι σπουδαιότεροι προγνωστικοί παράγοντες που 
καθορίζουν την πρόγνωση των ασθενών με ΟΛΛ 
και ήταν: 1) η ηλικία άνω των 35 ετών, 2) ο αριθμός 
των λευκών (>100.000 για Τ-ΟΛΛ, και >30.000 για 
Β-ΟΛΛ) και 3) η κυτταρική σειρά με την Τ-ΟΛΛ να 
υπερτερεί της Β-ΟΛΛ17.

Επίσης και σε αντιστοιχία με την ΟΜΛ η φάση 
της νόσου κατά την χρονική στιγμή της άλλο-ΜΑΚ 
καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την πρόγνωση με 
την έκβαση της μεταμόσχευσης να είναι καλύτερη 
σε πρωιμότερες φάσεις της νόσου. Αντίθετα τα απο-
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τελέσματα στην ΟΛΛ είναι πολύ πτωχά σε ασθενείς 
με ενεργό νόσο18.

Η πρόγνωση επίσης καθορίζεται από το ‘’profile’’ 
των μοριακών διαταραχών. Ασθενείς με συγκεκριμέ-
νες μοριακές διαταραχές όπως οι αντιμεταθέσεις του 
γονιδίου MLL καθώς και η πρόσφατα χαρακτηρισθεί-
σα ομάδα των BCR-ABL1-like ΟΛΛ παρουσιάζουν 
εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση19,20.

Η εκτίμηση της ΕΥΝ είναι ίσως ο πλέον σημαντι-
κός παράγοντας που καθορίζει την πρόγνωση των 
ασθενών με ΟΛΛ. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε:  
1) Η εκτίμηση της ΕΥΝ με τη χρήση MPFC έχει τύχει 
ευρείας εφαρμογής και έχει εισαχθεί στα περισσότερα 
σύγχρονα κλινικά πρωτόκολλα θεραπείας της ΟΛΛ 
τόσο των παίδων όσο και των ενηλίκων, και 2) Στην 
ΟΛΛ σε αντίθεση με την ΟΜΛ είναι εφικτή η μελέτη της 
ΕΥΝ με πολύ ευαίσθητες τεχνικές όπως η ποσοτική 
PCR με τη χρήση κλωνοειδικών εκκινητών. Με βάση 
τα δεδομένα πολλών μελετών φαίνεται ότι η παρουσία 
ανιχνεύσιμης ΕΥΝ πριν την άλλο-ΜΑΚ σχετίζεται με 
πολύ υψηλό κίνδυνο υποτροπής της νόσου21-25.

Δείκτης Κινδύνου Νόσου

Ο δείκτης κινδύνου νόσου (Disease Risk Index, 
DRI) αναπτύχθηκε με σκοπό την εκτίμηση της ολικής 
επιβίωσης μετά από άλλο-ΜΑΚ. Η ανάπτυξη του DRI 
αρχικά βασίστηκε στα δεδομένα ενός κέντρου και 

αργότερα διαπιστώθηκε η ισχύς του και στην εκτίμηση 
της πρόγνωσης ασθενών από άλλα κέντρα26-28.

Η προγνωστική σημασία του DRI επικυρώθηκε 
και επικαιροποιήθηκε σε μεγάλο αριθμό ασθενών 
από πολλά διαφορετικά κέντρα που καταχωρούν τα 
δεδομένα τους στο Center for International Blood and 
Marrow Transplant Research (CIBMTR). Η στατιστι-
κή ανάλυση έγινε επί 13.000 περίπου ασθενών με 
διάφορες αιματολογικές κακοήθειες και το πρωτεύον 
καταληκτικό σημείο ήταν η ολική επιβίωση. Για την 
διαμόρφωση του δείκτη λαμβάνονται υπόψη 2 παρά-
μετροι (το είδος της νόσου και η φάση της νόσου). Με 
βάση τα δεδομένα αυτά οι ασθενείς κατατάσσονται 
σε 4 ομάδες κινδύνου με 2-ετή ολική επιβίωση που 
κυμαίνεται από 25% μέχρι περίπου 70%. Η ταξινόμη-
ση των οξειών λευχαιμιών με βάση τον DRI φαίνεται 
στον Πίνακα 229. 

Παράγοντες που καθορίζουν τη θνητότητα μετά 
από αλλογενή μεταμόσχευση

Πολύ σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την 
θεραπευτική απόφαση για την επιλογή ή όχι της 
άλλο-ΜΑΚ είναι η θνητότητα που σχετίζεται με την 
διαδικασία. Οι παράμετροι που σχετίζονται με την 
μεταμοσχευτική θνητότητα καθώς και τα προγνωστικά 
συστήματα που είναι σε κλινική χρήση περιγράφονται 
στις επόμενες παραγράφους:

Πίνακας 2. Ταξινόμηση του κινδύνου των οξειών λευχαιμιών με βάση τον DRI

Νόσος Κίνδυνος νόσου
ΟΜΛ με ευνοϊκό καρυότυπο Χαμηλός

ΟΛΛ
ΟΜΛ με ενδιάμεσης πρόγνωσης καρυότυπο

Ενδιάμεσος

ΟΜΛ με πτωχής πρόγνωση καρυότυπο Υψηλός

Στάδιο νόσου Κίνδυνος σταδίου νόσου
Πλήρης ύφεση Χαμηλός

Πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος
Ενεργός υποτροπή

Υψηλός

Συνολική ταξινόμηση με βάση τον DRI
Κίνδυνος νόσου Κίνδυνος σταδίου νόσου DRI ταξινόμηση 2-ετής Επιβίωση 
Χαμηλός Χαμηλός Χαμηλός 65%

Χαμηλός Υψηλός
Ενδιάμεσος 50%

Ενδιάμεσος Χαμηλός

Ενδιάμεσος Υψηλός
Υψηλός 35%

Υψηλός Χαμηλός

Υψηλός Υψηλός Πολύ υψηλός 20%
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 1) Η ηλικία του ασθενούς είναι αναμφίβολα σημαντικός 
παράγοντας που καθορίζει την θεραπευτική από-
φαση για την επιλογή της άλλο-ΜΑΚ. Δεδομένα από 
πολλές μελέτες δείχνουν ότι η αύξηση της ηλικίας 
σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα και μάλιστα η 
αύξηση αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής μετά την 
ηλικία των 40 ετών. Βεβαίως η χρονολογική ηλικία 
δεν συμβαδίζει πάντοτε με τη ’’βιολογική’’ ηλικία 
αλλά το μειονέκτημα της βιολογικής ηλικίας είναι 
ότι δεν είναι αντικειμενικά μετρήσιμη όπως είναι 
η χρονολογική30-32.

 2) Η κατάσταση ικανότητας όπως αυτή προσδιορί-
ζεται με τα συστήματα Karnofsky, Zubrod, WHO 
αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα που 
σχετίζεται με τη μεταμοσχευτική θνητότητα. Το 
μειονέκτημα με τη συγκεκριμένη παράμετρο είναι 
ότι η πλειοψηφία των ασθενών που υποβάλλονται 
σε άλλο-ΜΑΚ έχουν αποδεκτή κατάσταση ικανό-
τητας33,34.

 3) Η παρουσία άλλων συνοδών ιατρικών προβλημά-
των αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που 
καθορίζει την νοσηρότητα και τη θνητότητα που 
σχετίζεται με την άλλο-ΜΑΚ35-37. 
Για την ακριβέστερη κατά το δυνατόν εκτίμηση της 

θνητότητας της άλλο-ΜΑΚ και τη διευκόλυνση στην 
λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων, αναπτύχθηκαν 
κλινικά μοντέλα στα οποία ενσωματώθηκαν οι διάφο-
ροι παράγοντες κινδύνου. Η προγνωστική σημασία 
των συστημάτων αυτών έχει επικυρωθεί σε μεγάλες 
ομάδες ασθενών προερχόμενων από διαφορετικά 
κέντρα. Τα υπάρχοντα σε κλινική χρήση συστήματα 
περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους.

Hematopoietic cell transplantation–specific comorbidity 
index (HCT-CI) 

Το σύστημα Charlson Comorbidity Index (CCI) 
αναπτύχθηκε για την εκτίμηση της επίδρασης συνο-
δών ιατρικών προβλημάτων-νόσων στην θνητότητα 
και νοσηρότητα σε διάφορες ιατρικές καταστάσεις. 
Το CCI σχεδιάστηκε αρχικά για να συμπεριλάβει 
την επίδραση 19 διαφορετικών χρόνιων κλινικών 
συνδρόμων στη εκτίμηση της θνητότητας σε ομάδα 
559 ασθενών με διάφορα προβλήματα που εισήχθη-
σαν σε παθολογική κλινική. Αργότερα η χρήση του 
επεκτάθηκε και στην εκτίμηση της θνητότητας σε 
άλλες κλινικές καταστάσεις όπως πχ στην θεραπεία 
του καρκίνου του μαστού38. Ερευνητές από το Fred 
Hutchinson Cancer Research Center μελέτησαν 
και διαπίστωσαν την ισχυρή προβλεπτική αξία του 
CCI στην εκτίμηση της θνητότητας που οφείλεται σε 
άλλο-ΜΑΚ με συγγενείς και μη-συγγενείς δότες39,40.

Σε προσπάθεια να βελτιώσουν την προβλεπτική 
αξία του συστήματος οι ίδιοι ερευνητές τροποποίησαν 
το CCI με την προσθήκη ή αφαίρεση ορισμένων κλι-
νικών συνδρόμων και δημιούργησαν ένα ειδικό δείκτη 
συν-νοσηρότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 
άλλο-ΜΑΚ. Ο δείκτης αυτός ονομάζεται Hematopoi-
etic cell transplantation–specific comorbidity index 
(HCT-CI) και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη λήψη 
θεραπευτικών αποφάσεων41. Η προβλεπτική αξία 
του δείκτη επικυρώθηκε σε ομάδα 1.000 περίπου 
ασθενών οι οποίοι υπεβλήθησαν σε άλλο—ΜΑΚ με 
διάφορα σχήματα προετοιμασίας και με συγγενείς 
καθώς και μη-συγγενείς δότες. Το σύστημα βασίζεται 
στην εκτίμηση 17 διαφορετικών κλινικών συνδρόμων, 
έκαστο εκ των οποίων βαθμολογείται ανάλογα με 
την βαρύτητα του. Ο κάθε ασθενής ανάλογα με την 
παρουσία ή όχι μίας εκάστης εξ αυτών των κλινικών 
καταστάσεων λαμβάνει ένα τελικό αριθμητικό score 
το οποίο κυμαίνεται από 0 μέχρι 29 (Πίνακας 3). 
Ασθενείς με score=0 ανήκουν στην ομάδα χαμηλού 
κινδύνου και η θνητότητα η μη-σχετιζόμενη με υπο-
τροπή (Non-relapse mortality, NRM) στα 2-ετη είναι 
περίπου 10-15%. Ασθενείς με score=1-2 ανήκουν 
στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου και η NRM στα 
2-ετη είναι περίπου 20%, και ασθενείς με score ≥3 
ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου και η NRM 
στα 2-ετη είναι περίπου 40%. Η προβλεπτική αξία 
του HCT-CI έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές μελέτες42,43. 

EBMT-Risk Index

Ομάδα εργασίας του οργανισμού European Group 
for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) μελετώ-
ντας τα δεδομένα από χιλιάδες ασθενείς με διάφορες 
αιματολογικές νόσους σχεδίασε σύστημα πρόβλεψης 
της θνητότητας που σχετίζεται με την άλλο-ΜΑΚ. Οι 
παράμετροι που διαπιστώθηκε από την πολυπαραγο-
ντική ανάλυση ότι διατηρούν ανεξάρτητη προγνωστική 
σημασία όπως: 1) η ηλικία ασθενούς, 2) το στάδιο 
της νόσου κατά την μεταμόσχευση, 3) το χρονικό 
διάστημα από την διάγνωση μέχρι την άλλο-ΜΑΚ, 
4) το είδος του δότη, και 5) ο συνδυασμός φύλου του 
ζεύγους δότης-λήπτης, εισήχθησαν σε ένα σύστημα 
βαθμολόγησης το οποίο δίνει αθροιστικό score από 
0 μέχρι 7 και αποτελεί τον δείκτη κινδύνου EBMT-
Risk Index (Πίνακας 4). Ο δείκτης δίνει πολύ καλή 
εκτίμηση της NRM η οποία κυμαίνεται από 15% σε 
ασθενείς με score=0 και φτάνει το 47% σε ασθενείς 
με score=6-7. Η προβλεπτική αξία του EBMT-Risk 
Index επικυρώθηκε σε ομάδα 56.000 περίπου ασθε-
νών οι οποίοι υπεβλήθησαν σε άλλο-ΜΑΚ μεταξύ του 
1985 και 2005 44.
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Πίνακας 4. EBMT Risk Index.

Παράγοντας Κινδύνου Score point
Ηλικία ασθενούς

<20 ετών 0
20 – 40 ετών 1
> 40 ετών 2

Στάδιο νόσου
Πρώιμο 0
Ενδιάμεσο 1
Προχωρημένο 2

Διάστημα από διάγνωση νόσου  
μέχρι μεταμόσχευση

<12 μήνες 0
>12 μήνες 1

Είδος δότη
Συμβατός συγγενής 0
Μη-συγγενής συμβατός δότης 1

Συνδυασμός φύλου δότη-λήπτη
Όλοι οι συνδυασμοί εκτός 0
Γυναίκα δότης σε άνδρα λήπτη 1

Πίνακας 3. HCT-CI.
Συν-νοσηρότητα Είδος και περιγραφή HCT-CI 

score
Αρρυθμία Κολπική μαρμαρυγή, νόσος φλεβοκόμβου, κοιλιακή αρρυθμία 1

φλεγμονώδης νόσος εντέρου Νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα 1

Καρδιολογικό νόσημα Στεφανιαία νόσος, προηγηθέν έμφραγμα μυοκαρδίου, συμφορητική  
καρδιακή ανεπάρκεια, κλάσμα εξώθησης<50%

1

Σ. Διαβήτης Ανάγκη ινσουλίνης ή υπογλυκαιμικών δισκίων 1

Καρδιοαγγειακή νόσος Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο η αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 1

ψυχική νόσος Κατάθλιψη ή αγχώδης συνδρομή με ανάγκη χορήγησης θεραπείας 1

Ηπια ηπατική διαταραχή Χρόνια ηπατίτις, τρανσαμινάσες <2.5ΧULN, χολερυθρίνη <1.5ΧULN 1

Παχυσαρκία BMI >35kg/m2 1

Ενεργός λοίμωξη Ανάγκη συνέχισης ειδικής αγωγής μετά την ημέρα 0 1

Ρευματολογική νόσος Συστηματικός λύκος, Ρευματοειδής αρθρίτις, μικτή νόσος, ρευματική 
πολυμυαλγία

2

Πεπτικό έλκος Ανάγκη θεραπευτικής παρέμβασης 2

Μέτρια/σοβαρή νεφρική διαταραχή Κρεατινίνη >2mg, υπό διάλυση, προηγηθείσα μεταμόσχευση νεφρού 2

Μέτρια αναπνευστική διαταραχή DLCo ή/και FEV1 66%-80%, δύσπνοια στην ήπια δραστηριότητα 2

Άλλη κακοήθεια Συμπαγής όγκος, εξαιρείται βασικοκυτταρικό δέρματος 3

Βαλβιδοπάθεια Εξαιρείται η πρόπτωση μιτροειδούς 3

Βαρεία αναπνευστική διαταραχή DLCo ή/και FEV1 ≤65%, δύσπνοια στην ηρεμία, ανάγκη χορήγησης O2 3

Μέτρια/σοβαρή ηπατική διαταραχή Ηπατική κίρρωση, τρανσαμινάσες ≥2.5ΧULN, χολερυθρίνη ≥1.5ΧULN 3
ULN: ανώτερα φυσιολογικά όρια

Μεταμόσχευση στη 2η πλήρη ύφεση 
Τα βασικά επιχειρήματα ενάντια στην άλλο-ΜΑΚ 

στην 1η πλήρη ύφεση, σε περιπτώσεις όπου η αποτε-
λεσματικότητα της σε σχέση με τη συμβατική χημειο-
θεραπεία είναι παρόμοια, είναι τα εξής: 1) η σημαντική 
θνητότητα και η νοσηρότητα που σχετίζεται με την 
άλλο-ΜΑΚ, και 2) η δυνατότητα εφαρμογής της άλλο-
ΜΑΚ σε 2η πλήρη ύφεση όπου η υπεροχή της είναι 
σαφής. Το επιχείρημα αυτό ενισχύεται και από αρκετές 
μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι η αποτελεσματικότητα 
της άλλο-ΜΑΚ στη 2η ύφεση είναι σημαντική και προ-
σφέρει μακρά επιβίωση στο 40-50% των ασθενών45. 
Όμως η επίτευξη 2ης ύφεσης δεν είναι δεδομένη και 
συμβαίνει σε ποσοστό ασθενών μικρότερο του 50%. 
Σε δεδομένα από Γερμανική μελέτη της ΟΛΛ, η πι-
θανότητα επίτευξης 2ης ύφεσης ήταν εφικτή στο 38% 
των ασθενών με ηλικία άνω των 25 ετών46. Αποτέλε-
σμα του ανωτέρω γεγονότος η μακρά επιβίωση μετά 
την 1η υποτροπή είναι αρκετά μικρότερη της μακράς 
επιβίωσης μετά τη 2η ύφεση. Στη μελέτη UKALL-XII η 
5-ετής επιβίωση των ασθενών της μελέτης μετά την 
1η υποτροπή ήταν μικρότερη από 10%47.
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Θεραπευτική απόφαση
Η θεραπευτική απόφαση για την επιλογή ή όχι 

της άλλο-ΜΑΚ σαν την κατάλληλη θεραπεία για τον 
κάθε ασθενή θα πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα. 
Στην ουσία ο κλινικός ιατρός καλείται να ‘’μαντέψει’’ 
το μέλλον ώστε να επιλέξει την αποτελεσματικότερη 
θεραπεία. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει: 1) να προσ-
διορίσει ποια είναι η πιθανότητα υποτροπής του 
ασθενούς εάν αυτός αντιμετωπιστεί συμβατικά και 
να εκτιμήσει έτσι την πιθανότητα μακράς επιβίωσης 
χωρίς νόσο, και 2) να προσδιορίσει την θνητότητα και 
την υποτροπή που σχετίζεται με την άλλο-ΜΑΚ ώστε 
να εκτιμήσει και την πιθανότητα μακράς επιβίωσης 
χωρίς νόσο που αναμένεται να έχει εάν υποβληθεί 
σε άλλο-ΜΑΚ. Στην εκτίμηση θα πρέπει να λάβου-
με υπόψη 2 βασικές παραδοχές όπως αναλύθηκε 
εκτενέστερα στις προηγούμενες παραγράφους και 
οι οποίες προτείνονται από την ομάδα ELN8: 1) Η 
άλλο-ΜΑΚ μειώνει αναλογικά περίπου στο ήμισυ 
την πιθανότητα υποτροπής σε κάθε ομάδα κινδύ-
νου (συγκριτικά με την πιθανότητα υποτροπής με 
την συμβατική θεραπεία), και 2) η θνητότητα που 
σχετίζεται με την θεραπεία σε ασθενείς που είναι σε 
ύφεση και λαμβάνουν συμβατική χημειοθεραπεία 
σαν θεραπεία σταθεροποίησης είναι περίπου 5%. 
Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα θα επιχειρηθεί η 
θεραπευτική απόφαση στις περιπτώσεις ασθενών 
που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. 

Περίπτωση 1

Ο ασθενής έχει καρυοτυπική βλάβη που τον κα-
τατάσσει σε ομάδα ευνοϊκής πρόγνωσης. Βέβαια 
θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ακόμα και σε αυτή 
την ομάδα ασθενών η πιθανότητα υποτροπής με τη 
συμβατική θεραπεία δεν είναι διόλου αμελητέα και 
προσδιορίζεται στο 40%. Στην περίπτωση του ασθε-
νούς μας θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι η 
ΟΜΛ με t(8;21) δεν έχει την ίδια ευνοϊκή πρόγνωση 
με την ΟΜΛ με inv(16) παρά το γεγονός ότι και οι 2 
κατατάσσονται στην ίδια ομάδα κινδύνου48. Επιπλέον ο 
ασθενής μας είχε υψηλό αριθμό βλαστικών κυττάρων 
στο περιφερικό αίμα στη διάγνωση (>20.000) και είναι 
γνωστό από προηγηθείσες μελέτες ότι η πρόγνωση 
στην ΟΜΛ με t(8;21) επιδεινώνεται όταν οι ασθενείς 
παρουσιάζουν υψηλό αριθμό λευκών49. Με βάση αυτό 
το στοιχείο ο ασθενής ανήκει στην ενδιάμεση ομάδα 
κινδύνου κατά ELN και η πιθανότητα υποτροπής του 
ασθενούς με τη συμβατική θεραπεία προσδιορίζεται 
περίπου στο 50-55% και η πιθανότητα μακράς επι-
βίωσης χωρίς νόσο υπολογίζεται περίπου 40-45%. 
Η άλλο-ΜΑΚ θα μειώσει την πιθανότητα υποτροπής 

στο 20-25% αλλά θα αυξήσει την NRM. Ο EBMT-Risk 
Index για τον δεδομένο ασθενή είναι 0 και ο HCT-CI 
δίνει επίσης score=0, και επομένως η NRM στην 2-ετία 
υπολογίζεται περίπου στο 15%. Επομένως η μακρά 
επιβίωση χωρίς νόσο για τον ασθενή υπολογίζεται 
περίπου 60-65% εάν υποβληθεί σε άλλο-ΜΑΚ. Στον 
ασθενή μας η άλλο-ΜΑΚ προσφέρει ένα 20% βελτίωση 
στην επιβίωση και επομένως είναι και η θεραπεία εκλο-
γής (Πίνακας 5). Στο παράδειγμα αυτό διαπιστώνουμε 
ότι ενώ ο ασθενής ανήκει σε ευνοϊκή προγνωστική 
ομάδα και από μία πρώτη εκτίμηση θα θεωρούσαμε 
ότι η θεραπεία εκλογής είναι η σταθεροποίηση με 
HiDAC, προσεκτικότερη και λεπτομερέστερη χρήση 
των εργαλείων που διαθέτουμε πείθει ότι ό ασθενής 
αυτός πρέπει να υποβληθεί σε άλλο-ΜΑΚ.

Περίπτωση 2

Η ασθενής έχει φυσιολογικό καρυότυπο και profile 
μοριακών διαταραχών που την κατατάσσουν σε ομά-
δα ενδιάμεσου κίνδυνου με πιθανότητα υποτροπής 
περίπου 50-55% με την συμβατική θεραπεία σταθε-
ροποίησης. Η ασθενής αυτή έχει συν-νοσηρότητες 
και ο HCT-CI δίνει score=2 (διαβήτης, παχυσαρκία). 

Πίνακας 5. Θεραπευτική απόφαση

Συμβατική 
θεραπεία 

σταθεροποίησης

Αλλογενής 
Μεταμόσχευση

Περίπτωση 1
Πιθανότητα υποτροπής 50-55% 20-25%
Πιθανότητα NRM 5% 15%
Προσδιορισμός DFS 40-45% 60-65%
DRI και εκτιμώμενη  
ολική επιβίωση 

ΝΑ 65% στα 2-έτη

Περίπτωση 2
Πιθανότητα υποτροπής 50-55% 20-25%
Πιθανότητα NRM 5% 30-35%
Προσδιορισμός DFS 40-45% 40-50%
DRI και εκτιμώμενη  
ολική επιβίωση 

ΝΑ 50% στα 2-έτη

Περίπτωση 3
Πιθανότητα υποτροπής 90% 40-45%
Πιθανότητα NRM 5% ???
Προσδιορισμός DFS 5% ???

DRI και εκτιμώμενη 
ολική επιβίωση 

???

Συντομογραφίες: Περιγράφονται στο κείμενο
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Επίσης ο διαθέσιμος δότης για την ασθενή είναι με 
1-Β-allele mismatch με αποτέλεσμα αύξηση της NRM 
κατά 10% περίπου50. Ο EBMT-Risk Index για τη 
δεδομένη ασθενή είναι 3 και επομένως η NRM μετά 
από άλλο-ΜΑΚ για την ασθενή υπολογίζεται περίπου 
30-35%. Επομένως τόσο η συμβατική θεραπεία όσο 
και η άλλο-ΜΑΚ δίνουν παραπλήσια πιθανότητα 
μακράς επιβίωσης χωρίς νόσο και στην περίπτωση 
αυτή ίσως είναι προτιμότερο να αποφύγει κανείς την 
πρώιμη θνητότητα που σχετίζεται με την άλλο-ΜΑΚ και 
να επιλέξει τη συμβατική θεραπεία, ενώ η άλλο-ΜΑΚ 
μπορεί να γίνει σε περίπτωση υποτροπής.

Περίπτωση 3

Ο ασθενής έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση 
διότι έχει μονοσωμικό καρυότυπο51. Με βάση αυτό 
το γεγονός κατατάσσεται στην ομάδα πολύ πτωχής 
πρόγνωσης με πιθανότητα υποτροπής με την συμ-
βατική θεραπεία που προσεγγίζει το 90%, και με 
σχεδόν μηδενική πιθανότητα μακράς επιβίωσης χωρίς 
νόσο. Η άλλο-ΜΑΚ μπορεί θεωρητικά να μειώσει τον 
κίνδυνο υποτροπής στο 40-45% περίπου και με απο-
δεκτή τοξικότητα επειδή ο ασθενής δεν παρουσιάζει 
συν-νοσηρότητες (Πίνακας 5). Η NRM δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί με την χρήση των EBMT-Risk 
Index και HCT-CI διότι αμφότερα τα προγνωστικά 
συστήματα έχουν επικυρωθεί σε ομάδες ασθενών 
που έχουν υποβληθεί σε άλλο-ΜΑΚ με συγγενή η 
μη-συγγενή δότη. Αντίθετα όπως βλέπουμε ο ασθενής 
μνας δεν διαθέτει δότη με αποδεκτή συμβατότητα 
και επομένως είναι υποψήφιος για άλλο-ΜΑΚ με την 
χρήση εναλλακτικών πηγών μοσχεύματος, όπως πχ 
απλοταυτόσημη μεταμόσχευση ή μεταμόσχευση με 
την χρήση ομφαλίου αίματος. Από τα δεδομένα που 
παρατίθενται διαπιστώνουμε ότι ακόμα και NRM 
της τάξης του 40% θα ήταν αποδεκτή αφού θα έδινε 
στον ασθενή 20% περίπου πιθανότητα μακράς επι-
βίωσης. Επομένως μεταμόσχευση με εναλλακτική 
πηγή μοσχεύματος είναι η θεραπεία εκλογής για τον 
συγκεκριμένο ασθενή.

Περίπτωση 4

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν ο 
ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε άλλο-ΜΑΚ από 
μη-συγγενή συμβατό δότη. Η άποψη των συγγραφέων 
του παρόντος είναι ότι η εκτίμηση της ΕΥΝ στη λήψη 
θεραπευτικής απόφασης θα πρέπει να γίνεται μόνο 
στα πλαίσια κλινικής μελέτης. Ο ασθενής έχει νόσο 
υψηλού κινδύνου επειδή είναι σε ηλικία >35 και η μα-
κρά επιβίωση με συμβατική θεραπεία προσδιορίζεται 

περίπου 35%. Ο κίνδυνος από την μεταμόσχευση είναι 
σχετικά μικρός και επομένως η άλλο-ΜΑΚ θα πρέπει 
να προταθεί ως η θεραπεία εκλογής στον ασθενή.

Ελαχίστη υπολειπόμενη νόσος  
και θεραπευτική απόφαση

Σημαντική παράμετρος που καθορίζει την πρό-
γνωση των ασθενών με ΟΛ είναι η παρακολούθηση 
της ΕΥΝ. Η χρήση της ΕΥΝ πιθανόν στο μέλλον 
να αντικαταστήσει πολλούς από τους υπάρχοντες 
προγνωστικούς παράγοντες και κυρίως να καθορίσει 
τον χρόνο για τη διενέργεια άλλο-ΜΑΚ. Η ΕΥΝ στη 
λήψη θεραπευτικής απόφασης καθίσταται ιδιαίτερα 
σημαντική σε περιπτώσεις ασθενών με ΟΛΛ, ενώ 
πιστεύεται ότι θα λάβει αντίστοιχη θέση στο προσεχές 
μέλλον και στην ΟΜΛ. Στο παρόν κείμενο εσκεμμένα 
αποφύγαμε να θίξουμε το ζήτημα της ΕΥΝ επειδή αυτό 
αποτελεί αντικείμενο επόμενου κεφαλαίου.
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Ελάχιστη Υπολειμματική Νόσος: Η σημασία της για την επιλογή  
και το σχεδιασμό της μεταμόσχευσης
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27ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: AΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ: 

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με επαναλαμβανόμενες εντατικές χημειοθεραπείες 

μπορεί να επιτευχθεί πλήρης μορφολογική ύφεση 
(ποσοστό άωρων κυττάρων <5%) σε υψηλό ποσοστό 
ασθενών που πάσχουν από οξείες λευχαιμίες. Εάν 
δεν συνεχισθεί η χορήγηση θεραπειών, η πλειονότητα 
των ασθενών θα υποτροπιάσει, γεγονός που κατα-
δεικνύει την αδυναμία της κυτταρομορφολογίας να 
εντοπίσει όλο το φορτίο των λευχαιμικών κυττάρων. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες δια-
γνωστικές τεχνικές, που σκοπό έχουν να ανιχνεύουν, 
να μετρούν και να παρακολουθούν ελάχιστη υπο-
λειμματική νόσο (Minimal Residual Disease, MRD), 
αόρατη στο εκπαιδευμένο μάτι, ασθενών σε μορφο-
λογική ύφεση. Φυσικά ο όρος ελάχιστη υπολειμματική 
νόσος είναι κάπως παραπλανητικός λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ασθενείς σε μορφολογική ύφεση μπορεί 
να φέρουν φορτίο 1010 έως 1011 λευχαιμικά κύτταρα1. 
Η δυνατότητα παρακολούθησης της MRD σε διάφο-
ρα χρονικά σημεία μετά την επίτευξη μορφολογικής 
ύφεσης αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στον καθορισμό 
των επόμενων θεραπευτικών επιλογών. Στα πλαίσια 
αυτά, η MRD μπορεί να κατευθύνει τον κλινικό ιατρό 
στον καθορισμό της θέσης της μεταμόσχευσης στον 
θεραπευτικό αλγόριθμό αλλά και στη διαμόρφωση 
προ- και μετα-μεταμοσχευτικών χειρισμών.

Η εννοια και ο προσδιορισμος της MRD
Η βαρύτητα του καθορισμού του λευχαιμικού 

φορτίου πηγάζει από τη στενή συσχέτιση μεταξύ του 
φορτίου νόσου και της πιθανότητας επακόλουθης 

υποτροπής2. Διάφορες στρατηγικές έχουν σχεδιασθεί 
για την ταυτοποίηση του λευχαιμικού φορτίου εντός 
του φυσιολογικού αιμοποιητικού ιστού βασιζόμενες 
σε δομικές ή αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, 
σε ανώμαλη έκφραση γονιδίων, σε αναδιατάξεις του 
υποδοχέα του αντισώματος, σε μεταλλάξεις γονιδίων 
και σε ανοσοφαινοτυπικές ανωμαλίες1. Για να είναι 
αξιόπιστη μια τεχνική MRD θα πρέπει να ταυτοποιεί 
τα κακοήθη κύτταρα με μεγάλη ευαισθησία (τουλάχι-
στον 10-3 και ιδεατά 10-6) και ειδικότητα καθ’ όλη την 
πορεία της νόσου, να είναι αναπαραγώγιμη και να 
επιτρέπει την εύκολη τυποποίηση της μεταξύ διαφο-
ρετικών εργαστηρίων. Παρότι κάθε τεχνική εμφανίζει 
κάποιους περιορισμούς, η κλινική εφαρμογή της πο-
λυπαραμετρικής κυτταρομετρίας ροής (Multiparameter 
Flow Cytometry, MFC) καθώς και της PCR τεχνικής 
είναι καλά τεκμηριωμένη. Η ανάγκη μεγιστοποίησης 
της ευαισθησίας των MRD τεχνικών, έχει οδηγήσει 
τα τελευταία χρόνια στη χρήση της αλληλούχισης 
νεότερης γενιάς (Next Generation Siquencing-NGS) 
για την ταυτοποίηση αναδιατάξεων του υποδοχέα 
ανοσοσφαιρινών σε λευχαιμικό κλώνο ασθενών με 
Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ)3. Για να αξι-
ολογήσει την ευαισθησία της NGS-MRD έναντι της 
MFC-MRD, μια πολυκεντρική αμερικανική ομάδα 
εφάρμοσε NGS τεχνική για εντοπισμό αναδιατάξε-
ων της βαρειάς αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών σε 
58 ασθενείς που είχαν ενταχθεί στην κλινική μελέτη 
ASCT0431. Από τα αποτελέσματα της μελέτης επιβε-
βαιώθηκε ότι η NGS-MRD υπερέχει έναντι της MFC-
MRD, στατιστικώς σημαντικά, (p<0,0001) στο σκέλος 
της υποτροπής και της ολικής επιβίωσης, ιδιαίτερα 
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στην περίπτωση MRD αρνητικών αποτελεσμάτων 
(NGS-MRD αρνητική: υποτροπή:0%, έναντι 16% σε 
MFC-MRD αρνητική, p<0,02). Η ανίχνευση θετικής 
NGS-MRD μετά την αλλογενή μεταμόσχευση εντοπίζει 
ασθενείς με υψηλότερη πιθανότητα υποτροπής έναντι 
της θετικής MFC-MRD (p<0,0001) ιδιαίτερα πρώιμα 
μέτα-μεταμοσχευτικά (ημέρα +30, θετική MFC-MRD, 
πιθανότητα υποτροπής: 35%, έναντι 67% με θετική 
NGS-MRD, p< 0,004)4.

Η θεση της αλλογενους μεταμοσχευσης  
με γνωμονα την MRD

Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιη-
τικών κυττάρων (Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation-alloHSCT) αποτελεί τη μόνη θερα-
πευτική επιλογή με δυνατότητα ίασης σε ασθενείς που 
πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες. Οι σημαντικές 
επιπλοκές όμως που μπορεί να τη συνοδεύουν, με 
αποτέλεσμα την υψηλή θνητότητα σχετιζόμενη με 
την θεραπεία (Treatment Related Mortality-TRM), 
καθιστούν την επιλογή της αποτέλεσμα συνεκτίμησης 
πολλών δεικτών, όπως οι προγνωστικοί παράγοντες 
κατά τη διάγνωση (καρυότυπος, μοριακοί δείκτες, τα-
χεία απάντηση στη θεραπεία), η ηλικία του ασθενούς 
καθώς και οι συνοδές παθήσεις που μπορεί αυτός να 
φέρει. Κατά πόσο όμως η αξιολόγηση της MRD μετά 
την έναρξη των θεραπειών μπορεί να τροποποιήσει 
τον θεραπευτικό αλγόριθμό και να αλλάξει τη θέση 
της alloHSCT; Πρόσφατη μελέτη που διενεργήθηκε 
από τη Βρετανική ομάδα που ασχολείται με την οξεία 
μυελοβλαστική λευχαιμία (ΟΜΛ), αξιολόγησε αναδρο-
μικά τη βαρύτητα μοριακής ανίχνευσης του NPM1 σε 
ασθενείς που έπασχαν από ΟΜΛ και έλαβαν εντατική 
θεραπεία, όσον αφορά το σκέλος της υποτροπής και 
της ολικής επιβίωσης5. Παρουσία μεταλλαγμένων 
αντιγράφων του NPM1 παρατηρήθηκε στο 15% των 
ασθενών μετά τον δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας και 
συνοδευόταν από στατιστικώς σημαντική επιβάρυνση 
στην πιθανότητα υποτροπής καθώς και στην ολική 
επιβίωση έναντι των ασθενών που δεν είχαν τη μετάλ-
λαξη (υποτροπή:82% έναντι:30%, ολική επιβίωση:24% 
έναντι 75%, p<0,0001). Η θετική MRD αποτέλεσε τον 
μόνο ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη σχετικά με την 
πιθανότητα υποτροπής και θανάτου σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας μελέτης, 
ασθενείς με θετική MRD και αρνητικούς τους γνωστούς 
επιβαρυντικούς μοριακούς δείκτες κατά τη διάγνωση 
(FLT3-ITD, DNMT3A), είχαν στατιστικώς σημαντικά 
υψηλότερη πιθανότητα υποτροπής έναντι ασθενών 
με τους ίδιους δείκτες και αρνητική MRD (76% έναντι 

33%, p<0,0001), θέτοντας έτσι τον προβληματισμό 
εάν η alloHSCT θα μπορούσε να αποτελέσει άμεση 
θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με θετική MRD. 
Αντίθετα, ασθενείς με θετικούς και τους δύο δυσμενείς 
μοριακούς προγνωστικούς δείκτες κατά τη διάγνωση 
και αρνητική MRD μετά το δεύτερο κύκλο χημειοθε-
ραπείας είχαν πιθανότητα τριετούς επιβίωσης 70%, 
καθιστώντας έτσι, πιθανόν, επισφαλή τη διενέργεια της 
αλλογενούς μεταμόσχευσης σε αυτή την ομάδα των 
ασθενών. Άλλη μελέτη αξιολόγησε την πορεία ασθενών 
με ΟΜΛ και t(8;21) με βάση την MRD που μετρήθηκε 
με τα επίπεδα αντιγράφων RUNX1/RUNX1T1 μετά 
το δεύτερο κύκλο σταθεροποίησης6. Οι ασθενείς με 
θετική MRD που υποβλήθηκαν σε alloHSCT υπε-
ρείχαν στατιστικώς σημαντικά έναντι των ασθενών 
που συνέχισαν με χορήγηση χημειοθεραπείας όσον 
αφορά το σκέλος της υποτροπής και της επιβίωσης 
χωρίς πρόοδο νόσου (Disease Free Survival-DFS): 
22%vs78,9% (p<0,0001), 61,7%vs19,6% (p<0,001). 
Πρόσφατη μελέτη αξιολόγησε τη θέση της alloHSCT 
σε ενήλικες ασθενείς που έπασχαν από Ph αρνητική 
ΟΛΛ, έλαβαν εντατικοποιημένο πρωτόκολλο παιδιών 
και ήταν σε πλήρη μορφολογική ύφεση7. Ο έλεγχος 
της MRD έγινε με MFC και MRD θετικοί ορίσθηκαν 
ασθενείς με MRD>10-3 μετά την πρώτη θεραπεία 
εφόδου. Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαπι-
στώθηκε ότι η alloHSCT δεν υπερείχε της συμβατικής 
χημειοθεραπείας σε όλα τα σκέλη των ασθενών, 
πιθανόν λόγω της εντατικής θεραπείας που έλαβαν 
οι ασθενείς. Αντίθετα, στην υποομάδα των ασθενών 
με θετική MRD η alloHSCT υπερείχε στατιστικώς 
σημαντικά έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας 
στο σκέλος της DFS. Από τα αποτελέσματα των 
προαναφερθέντων μελετών φαίνεται ότι η αξιολόγηση 
της MRD πιθανόν είναι κριτικής σημασίας σχετικά με 
τη θέση της alloHSCT στον θεραπευτικό αλγόριθμο 
των αιματολόγων.

Η MRD ως προγνωστικός δείκτης της alloHSCT
Γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα της alloHSCT 

διαφέρουν σημαντικά για ασθενείς που πάσχουν 
από ΟΜΛ και υποβάλλονται σε μεταμόσχευση με 
ενεργή νόσο έναντι αυτών που βρίσκονται σε πλήρη 
μορφολογική ύφεση. Κατά πόσο όμως η τελευταία 
ομάδα ασθενών αποτελεί ενιαία ομάδα με βάση την 
MRD; Μεγάλη αναδρομική μελέτη που διενεργήθηκε 
από την ομάδα του Fred Hutchinson, αξιολόγησε την 
πορεία 359 ασθενών που έπασχαν από ΟΜΛ, και 
υποβλήθηκαν σε alloHSCT με χρήση μυελοαφανι-
στικού σχήματος από το 2006 έως το 20148. Στους 
ασθενείς γινόταν προμεταμοσχευτικά έλεγχος της MRD 
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με MFC 10 χρωμάτων σε δείγματα μυελού. Από τα 
αποτελέσματα της μελέτης διαπιστώθηκε ότι η υπο-
τροπή στα 3 έτη ήταν παρόμοια μεταξύ των ασθενών 
με ενεργή νόσο κατά τη φάση της μεταμόσχευσης 
και αυτών σε μορφολογική ύφεση αλλά θετική MRD 
(65% και 67%) και υστερούσε στατιστικώς σημαντικά 
έναντι των ασθενών με αρνητική MRD (22%). Πα-
ρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για την 3-ετή OS. 
Από την πολυπαραγοντική ανάλυση της μελέτης, η 
αρνητική MRD αποτέλεσε ανεξάρτητο και στατιστι-
κώς σημαντικό παράγοντα για υψηλότερη OS και 
DFS έναντι ασθενών με ενεργή νόσο ή θετική MRD. 
Οι δύο τελευταίες ομάδες ασθενών είχαν παρόμοια 
αποτελέσματα. Περιορισμός βέβαια της μελέτης είναι 
ο αναδρομικός χαρακτήρας της, καθώς και το γεγονός 
ότι το σχήμα προετοιμασίας ήταν διαφορετικό με βάση 
το φορτίο νόσου. Περίπου 20-25% των ασθενών που 
πάσχουν από ΟΜΛ και υποβάλλονται σε alloHSCT σε 
μορφολογική ύφεση φέρουν θετική MRD9. Κατά πόσο 
η αλλογενής μεταμόσχευση μπορεί να εξασφαλίσει 
υψηλά ποσοστά ίασης σε αυτή την ομάδα των ασθε-
νών; Αναδρομική μελέτη αξιολόγησε τη σημασία της 
δυναμικής της MRD προ και μέτα-μεταμοσχευτικά σε 
ασθενείς που έπασχαν από ΟΜΛ, υποβλήθηκαν σε 
alloHSCT, και μετρήθηκε η MRD με κυτταρομετρία 
ροής 10 χρωμάτων προμεταμοσχευτικά και την +28 
(±7) ημέρα10. Από τα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η 
έξοχη πορεία ασθενών MRDαρν/MRDαρν (3-ετή OS:75%, 
3-ετή DFS:71%) αλλά διαπιστώνεται παράλληλα ότι 
η πορεία των MRDθετ/MRDαρν ασθενών είναι παρό-
μοια με την πορεία των MRDθετ/MRDθετ ασθενών (3-
ετή OS, DFS: 29%, 18% έναντι 19% και 14%).Από 
την πολυπαραγοντική ανάλυση της ίδιας μελέτης 
μόνο η MRD προ- και όχι η MRD μέτα- αποτέλεσε 
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την OS 
και την υποτροπή. Πιθανόν λοιπόν για ασθενείς με 
θετική MRD προμεταμοσχευτικά πρέπει να γίνονται 
έγκαιρα θεραπευτικοί χειρισμοί όπως θα δούμε και 
στη συνέχεια. Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της 
προηγούμενης μελέτης υποβαθμίζουν την αξία της 
MRD μέτα-μεταμοσχευτικά έρχεται σε αντίθεση με 
τα αποτελέσματα της πλειονότητας των μελετών 
που καθιστούν την MRD μέτα- ισχυρό προγνωστικό 
δείκτη για την έκβαση των ασθενών. Πιθανή εξήγηση 
της δυσαρμονίας των αποτελεσμάτων αποτελεί το 
γεγονός ότι αξιολογεί την MRD πολύ πρώιμα μετά 
τη μεταμόσχευση. Πράγματι, προοπτική μελέτη που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα και διενεργήθηκε από τη 
Γερμανική ομάδα της μεταμόσχευσης στην ΟΛΛ 
(ALL BFM-SCT) αξιολόγησε την MRD σε διάφορα 
χρονικά σημεία για παιδιά που έπασχαν από ΟΛΛ και 
υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση11. Από την 

πολυπαραγοντική ανάλυση της μελέτης διαπιστώθη-
κε ότι θετική MRD (≥ 10-4) σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο μετά την alloHSCT αποτελεί στατιστικώς 
σημαντικό παράγοντα σχετιζόμενο με μειωμένη DFS 
(p <0,0001). Στη μελέτη όμως αποτυπώνεται και η 
αυξημένη προγνωστική σημασία της MRD σχετικά με 
την πιθανότητα υποτροπής όσο η MRD διενεργείται 
αργότερα από τη μεταμόσχευση. Έτσι θετική MRD 
την +30 ημέρα προδικάζει πιθανότητα υποτροπής 
70,9% στο μήνα, έναντι 96,1% για θετική MRD την 
+60, 98,9% την +90 και 99,8% την +180 ημέρα. Από 
τις προαναφερθείσες αλλά και από πληθώρα άλλων 
μελετών12-15, επιβεβαιώνεται η προγνωστική βαρύτητα 
της MRD στην έκβαση ασθενών που πάσχουν από 
οξείες λευχαιμίες και υποβάλλονται σε αλλογενή με-
ταμόσχευση. Με γνώμονα λοιπόν την MRD μπορεί 
οι μεταμοσχευτές να τροποποιήσουν τη στρατηγική 
των θεραπευτικών τους κινήσεων με παρεμβάσεις 
προ και μέτα-μεταμοσχευτικα.

Προμεταμοσχευτικές παρεμβάσεις με γνώμονα 
την MRD 

Με βάση τα προαναφερθέντα είναι σαφές ότι η 
παραμονή θετικής MRD μετά τα σχήματα εφόδου 
και σταθεροποίησης περιορίζει τα αποτελέσματα της 
alloHSCT και δυσχεραίνει την αλλοαντιδραστικότη-
τα του μοσχεύματος έναντι του κακοήθους κλώνου 
να εξασφαλίσει την ίαση του ασθενούς. Επιθυμητό 
λοιπόν είναι να περιορισθεί, όσο είναι δυνατόν, το 
φορτίο της νόσου πριν τη διενέργεια της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης. Η συνέχιση σχημάτων χημειοθερα-
πείας με φάρμακα με παρόμοιο μηχανισμό δράσης 
με τα προηγούμενα που χορηγήθηκαν, πιθανόν έχει 
περιορισμένο προσδοκώμενο όφελος και σίγουρα 
αυξάνει την τοξικότητα με συνέπεια, πολλές φορές 
να καθιστά τον ασθενή ακατάλληλο για μεταμόσχευ-
ση. Αντίθετα, η χορήγηση φαρμάκων με διαφορετι-
κό μηχανισμό δράσης πιθανόν να εξασφαλίζει με 
υψηλή πιθανότητα τη μείωση του φορτίου και να 
μεγιστοποιεί έτσι το προσδοκώμενο όφελος από την 
αλλογενή μεταμόσχευση. Από πολύ νωρίς φάνηκε ότι 
η προσθήκη ΤΚΙs στα χημειοθεραπευτικά σχήματα 
ασθενών που πάσχουν από Ph+ ΟΛΛ μπορεί να 
συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή. Το 2003 
δημοσιεύθηκε μελέτη όπου επιβεβαιώθηκε ότι η χο-
ρήγηση Imatinib μειώνει σημαντικά το φορτίο νόσου 
των ασθενών και εξασφαλίζει βαθύτερες μοριακές 
υφέσεις, μεγιστοποιώντας έτσι το αποτέλεσμα της 
alloHSCT16. Πρόσφατα η Ιαπωνική ομάδα μεταμό-
σχευσης αξιολόγησε αναδρομικά την προσθήκη του 
Imatinib στα χημειθεραπευτικά σχήματα ασθενών 
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με Ph ΟΛΛ17. Από τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκε 
ότι η προσθήκη του Imatinib αρνητικοποιεί την MRD 
σε υψηλό ποσοστό ασθενών προ alloHSCT (64%). 
Από την πολυπαραγοντική ανάλυση της ίδιας μελέτης 
διαπιστώθηκε ότι η MRD και η ηλικία του ασθενούς 
αποτέλεσαν τους μόνους στατιστικώς σημαντικούς 
δείκτες που επηρεάζουν την OS μετά την alloHSCT. 
Πολυκεντρική γερμανική μελέτη φάσης ΙΙ αξιολόγησε 
την προσθήκη του Blinatumomab στα θεραπευτικά 
σχήματα ασθενών με Β-ΟΛΛ και θετική MRD18. Δε-
καέξι από τους 21 ασθενείς που μπήκαν στη μελέτη 
αρνητικοποίησαν την MRD μετά το πρώτο κύκλο 
θεραπείας με Blinatumomab. Όσοι από τους ασθενείς 
με αρνητική MRD είχαν συμβατό δότη οδηγήθηκαν 
άμεσα στη διενέργεια της αλλογενούς μεταμόσχευσης. 
Οχτώ ασθενείς υποβλήθηκαν σε alloHSCT και όλοι 
παραμένουν σε πλήρη ύφεση. Η πιο συχνή, βαθμου 
III-IV ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η λεμφοπενία. Δυσαρ-
μονία εμφανίζουν τα αποτελέσματα των μελετών που 
αξιολογούν την ένταση του σχήματος προετοιμασίας 
σχετικά με τη παρουσία θετικής MRD προ alloHSCT. 
Έτσι η ομάδα της Μινεσότα σε αναδρομική μελέτη 
διαπιστώνει ότι η παρουσία θετικής MRD επηρεάζει 
αρνητικά και στατιστικώς σημαντικά ασθενείς που 
έλαβαν μειωμένης έντασης σχήμα (Reduced Intensity 
Conditioning-RIC) όσο αφορά την OS και την DFS σε 
αντίθεση με ασθενείς που έλαβαν μυελοαφανιστικό 
σχήμα19. Αντίθετα, η ομάδα του Σηάτλ σε άλλη ανα-
δρομική μελέτη διαπιστώνει ότι η ένταση του σχήματος 
προετοιμασίας δεν αντιρροπεί την αρνητική επίδραση 
της θετικής MRD στην έκβαση της alloHSCT9. Πιθανή 
ερμηνεία για την αναντιστοιχία των αποτελεσμάτων 
αποτελεί ο αναδρομικός χαρακτήρας των μελετών 
καθώς και ο διαφορετικός ορισμός της μειωμένης 
έντασης του σχήματος. Πιθανόν όμως σε ασθενείς με 
θετική MRD και χαμηλό δείκτη συνοδού νοσηρότητας 
θα πρέπει να χορηγούνται ισχυρά σχήματα προετοι-
μασίας. Αντίθετα, σε ασθενείς με αρνητική MRD και 
κυρίως σε αυτούς με συνοδές παθήσεις, θα πρέπει 
να μειώνεται η ένταση του σχήματος.

Μετα-μεταμοσχευτικές παρεμβάσεις με γνώμονα 
την MRD 

Από την πλειονότητα των μελετών έχει επιβε-
βαιωθεί η αρνητική επίδραση της θετικής MRD μέ-
τα-μεταμοσχευτικά στην έκβαση των ασθενών. Η 
θεραπευτική στρατηγική στις περιπτώσεις αυτές θα 
πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση της αλλοαντιδρα-
στικότητας του μοσχεύματος με την έγκαιρη αλλά 
παράλληλα προσεκτική διακοπή της ανοσοκαταστο-
λής, τη συνοδό χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη 

(Donor Lymphocyte Infusion-DLI) και σε δεύτερο 
χρόνο τη χορήγηση φαρμάκων. Από την ομάδα του 
Bacigalupo αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των 
DLIs σε ασθενείς που έπασχαν από Οξεία Λευχαιμία 
και εμφάνισαν θετική MRD μετά τη μετάμόσχευση20. 
Ασθενείς με αρνητική MRD είχαν πιθανότητα υπο-
τροπής 16% έναντι 6% για ασθενείς με θετική MRD 
που έλαβαν DLI και 63% για ασθενείς με θετική MRD 
που δεν έλαβαν DLI (p<0,0001). H εκτιμώμενη τριετής 
OS ήταν 75%, 80%, 26% αντίστοιχα (p<0,0001). Η 
αποτελεσματικότητα όμως των DLIs φαίνεται ότι πε-
ριορίζεται όσο υψηλότερο είναι το φορτίο της νόσου. 
Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να βοηθήσει η 
τακτική παρακολούθηση της MRD που μπορεί να 
επιτρέψει την έγκαιρη χορήγηση DLI. Μελέτη συνέκρινε 
την προφυλακτική χορήγηση λεμφοτυττάρων (pDLI) 
με παρουσία θετικής MRD έναντι της θεραπευτικής 
χορήγησης λεμφοκυττάρων (tDLI) με παρουσία μορ-
φολογικής υποτροπής21. Η απάντηση στην ομάδα των 
ασθενών που έλαβαν pDLI ήταν 100% έναντι 63,6% 
στην ομάδα που έλαβε tDLI (p<0,0001). Η νόσος 
του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή δεν επηρέασε 
στατιστικώς σημαντικά την πορεία των ασθενών και 
έτσι η εκτιμώμενη στο έτος OS ήταν 93,8% και 27,3% 
αντίστοιχα (p<0,0001). Η μελέτη RELAZA εκτίμησε τη 
χορήγηση azacitidine σε ασθενείς που έπασχαν από 
Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ή ΟΜΛ, υποβλήθηκαν 
σε alloHSCT και εμφάνισαν πτώση του χιμαιρισμού22. 
Από τους 20 ασθενείς που έλαβαν azacitidine, οι 16 
ανταποκρίθηκαν και οι 10 εξ’ αυτών είχαν άνοδο του 
χιμαιρισμού. Από τα αποτελέσματα όμως της μελέ-
της φαίνεται ότι σε βάθος χρόνου οι περισσότεροι 
ασθενείς υποτροπίασαν με συνέπεια να μπορεί να 
ειπωθεί ότι μόνη της η azacitidine πολύ δύσκολα 
μπορεί να αποτρέψει την υποτροπή. Προοπτική πο-
λυκεντρική μελέτη αξιολόγησε τη χορήγηση Imatinib 
με τη παρουσία θετικής MRD μετά από alloHSCT 
για ασθενείς Ph+ ΟΛΛ23. Από τους 27 ασθενείς που 
έλαβαν Imatinib, οι 14 επανήλθαν σε πλήρη μοριακή 
ύφεση, ενώ από τους 13 που δεν απάντησαν, οι 12 
παρουσίασαν μορφολογική υποτροπή σε διάμεσο 
διάστημα 3 μηνών. Η εκτιμώμενη στο έτος DFS ήταν 
91% για τους ασθενείς που απάντησαν έναντι 8% 
για αυτούς που δεν απάντησαν (p<0,0001). Μελέτη 
φάσης Ι/ΙΙ εκτίμησε την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα της χορήγησης Nilotinib ως προφύλαξη 
μετά αλλογενή μεταμόσχευση24. Είκοσι δύο ασθενείς 
έλαβαν Nilotinib σε διάμεσο χρόνο τις 38 ημέρες μετά 
τη μεταμόσχευση, σε 6 όμως ασθενείς διακόπηκε λόγω 
πρώιμων επιπλοκών. Από τους 16 ασθενείς που τελικά 
αξιολογήθηκαν οι 11 πέτυχαν (8) ή συντήρησαν (3) 
την πλήρη μοριακή ύφεση και με διάμεσο διάστημα 
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παρακολούθησης τους 46 μήνες, 8 ασθενείς είναι εν 
ζωή και χωρίς νόσο. Φαίνεται λοιπόν από τα προα-
ναφερθέντα ότι η θετική MRD μετά τη μεταμόσχευση 
απαιτεί έγκαιρους θεραπευτικούς χειρισμούς οι οποίοι 
πιθανόν θα πρέπει να είναι και συνδυαστικοί για να 
εξασφαλίσουν την ίαση του ασθενούς.

Συμπεράσματα
Η εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου σε 

διάφορα χρονικά σημεία κατά την πορεία του ασθενούς 
αποτελεί ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα των αιματο-
λόγων και επιτρέπει την επιλογή των κατάλληλων 
θεραπευτικών επιλογών ώστε να εξασφαλίζεται το 
μέγιστο προσδοκώμενο όφελος προς τους ασθενείς. Η 
βελτίωση, με την πάροδο των χρόνων, των τεχνικών 
που εφαρμόζονται εξασφαλίζει υψηλή ευαισθησία και 
αξιοπιστία και καθιστά την MRD πολύτιμο σύμβουλο 
για τις θεραπευτικές μας κινήσεις. Η αλλογενής με-
ταμόσχευση αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή 
με προοπτική ίασης και πιθανόν η συνεκτίμηση της 
MRD μαζί με τους άλλους γνωστούς προγνωστικούς 
δείκτες, τροποποιήσει τη θέση της στο θεραπευτικό 
αλγόριθμο των αιματολόγων. Η τακτική παρακολούθη-
ση της MRD προ και μέτα-μεταμοσχευτικά επιτρέπει 
τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενών υψηλού κινδύνου και 
δίνει στον μεταμοσχευτή τη δυνατότητα χειρισμών που 
θα αποτρέψουν την υποτροπή και θα εξασφαλίσουν 
το μέγιστο προσδοκώμενο όφελος για τον ασθενή. 
Η επικύρωση βέβαια όλων των προαναφερθέντων 
πρέπει να γίνει μέσα από τα αποτελέσματα μεγάλων 
προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών. 
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Μη ύπαρξη πλήρως συμβατού δότη: Μεταμόσχευση από εναλλακτικό δότη; 
Ποιον και πότε
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27ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: AΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ: 

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού αποτελεί 
την ενδεδειγμένη θεραπεία για πολλούς ασθενείς με 
λευχαιμία, λέμφωμα, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 
και συγγενή σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας. Μόνο 
30% των ασθενών έχουν συγγενή συμβατό αδελφό. 
Η πιθανότητα ανεύρεσης μη συγγενούς συμβατού 
δότη κυμαίνεται από 20% έως 70%, ανάλογα με 
την εθνικότητα του ασθενούς. Εναλλακτική πηγή 
μοσχεύματος για εκείνους που δεν έχουν πλήρως 
συμβατό συγγενή ή μη συγγενή δότη αποτελεί ο μη 
πλήρως συμβατός μη συγγενής δότης, ο απλοταυ-
τόσημος δότης και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα. 
Σήμερα δότης μπορεί να βρεθεί σχεδόν για όλους 
τους ασθενείς και η απόφαση για τον τύπο του δότη 
εξαρτάται από παράγοντες που έχουν σχέση με τον 
ασθενή, το νόσημα και την πρακτική του εκάστοτε 
μεταμοσχευτικού κέντρου.

Μη πλήρως συμβατός μη συγγενής δότης 
(Mismatched Unrelated Donor-MMURD)

Ο ιδανικός δότης είναι ο πλήρως HLA συμβατός, 
γιατί τότε μειώνεται ο κίνδυνος αλλοάνοσων επιπλο-
κών, που σχετίζονται άμεσα με το βαθμό της ασυμβα-
τότητας. Τέτοιος δότης μπορεί να βρεθεί για το 75% 
των Καυκάσιων Ευρωπαίων, ενώ για το υπόλοιπο 
20% μπορεί να βρεθεί δότης με ασυμβατότητα σε 
έναν HLA τόπο. Τα τελευταία χρόνια η βελτίωση των 
μεθόδων της HLA τυποποίησης και η κατανόηση της 
σημασίας της ανάλυσης των 6 πολυμορφικών HLA 
τόπων (HLA-A, -B, -C, -DR, -DP, -DQ) οδήγησε σε 
βελτίωση των αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης 
από μη συγγενείς δότες. Όταν δεν υπάρχει πλήρως 
συμβατός δότης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δότης 

με 9/10 συμβατότητα. Σε αυτή την περίπτωση το 
αλλήλιο στο οποίο υπάρχει ασυμβατότητα φαίνεται να 
έχει σημασία. Ο ρόλος των DP και DQ δεν είναι τόσο 
σαφής. Το ελάχιστο όριο συμβατότητας είναι το 8/8 
με υψηλή ανάλυση για τα HLA-A, -B, -C και –DRB1.

Η πρώτη μελέτη που έδειξε ότι υπάρχει μη επιτρε-
πτή ασυμβατότητα ήταν αυτή των Petersdorf et, όπου 
φάνηκε ότι η ασυμβατότητα στο –DRB1 αλλήλιο σχετι-
ζόταν σημαντικά με χειρότερη επιβίωση και αυξημένη 
θνητότητα σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση (TRM) 
και οξεία νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD). 
Γενικά έχει φανεί ότι η ασυμβατότητα στα HLA τάξης 
I και στο –DRB1 σχετίζεται με υψηλά ποσοστά οξεί-
ας GvHD. Σε μία μελέτη που έγινε στη Γερμανία με 
2646 ασθενείς οι οποίοι είχαν τυποποιηθεί με υψηλή 
ανάλυση για τα HLA-A, -B, -C, -DRB1 και -DQB1 
φάνηκε ότι τη μικρότερη επιβίωση είχαν όσοι είχαν 
ασυμβατότητα στα HLA-A, -B και –DRB1. Επίσης, οι 
ασθενείς με ασυμβατότητα στο DQB1 είχαν μία τάση 
για βραχύτερη επιβίωση. Η ασυμβατότητα σε >1 τόπο 
είχε χειρότερα αποτελέσματα.1 Όσον αφορά το HLA-C 
έχει σχετιστεί με μικρότερη επιβίωση, μάλλον λόγω 
πρόκλησης σοβαρότερης οξείας GvHD.2 Η ασυμβα-
τότητα στο HLA-DQ φαίνεται να έχει σημασία στην 
έκβαση της μεταμόσχευσης μόνο στην περίπτωση 
που συνυπάρχει με ασυμβατότητα άλλων ενός ή δύο 
αλληλίων.3 Τέλος, η ασυμβατότητα HLA-DPB1 έχει 
σχετιστεί με χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής, αλλά 
με αυξημένη TRM και GvHD.4

Σημαντικά προβλήματα στη μεταμόσχευση από 
MMURD είναι η GvHD και η πιθανότητα ανεπάρκειας 
του μοσχεύματος. Η πιθανότητα αυτή είναι 10% και 
είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή που παρατη-
ρείται στην περίπτωση πλήρως συμβατού συγγε-
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νούς ή μη συγγενούς δότη. Ο κίνδυνος ανεπάρκειας 
είναι μεγαλύτερος με μυελικό μόσχευμα από ότι με 
περιφερικά αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα.5 Σε ότι 
αφορά τη GvHD, η επίπτωση και η σοβαρότητα της 
εξαρτάται από τη συμβατότητα δότη –λήπτη, την 
πηγή του μοσχεύματος και το σχήμα ανοσοκατα-
στολής που χορηγείται. Σε μία πολυκεντρική μελέτη 
φάσης III φάνηκε ότι το tacrolimus και η μεθοτρεξάτη 
αποτελούν το καλύτερο σχήμα για προφύλαξη από 
τη GvHD στην περίπτωση μεταμόσχευσης από μη 
συγγενή δότη,6 αν και σε μία πιο πρόσφατη ανα-
δρομική μελέτη αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.7 Επίσης 
η προσθήκη αντιθυμοκυτταρικής σφαιρίνης (ATG) 
στο σχήμα προετοιμασίας μπορεί να μειώσει την 
επίπτωση της GvHD. Στην περίπτωση αυτή η grade 
II-IV GvHD εμφανίζεται σε ποσοστό 30-40%, ενώ 
όταν χορηγείται μόνο αναστολέας καλσινευρίνης 
χωρίς ATG το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 50-80%.8

Άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη μεταμό-
σχευση από μη συγγενή δότη είναι η ηλικία και το φύλο 
του δότη τα ελάσσονα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, 
η πηγή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, η 
δόση των CD34+ και το CMV status του δότη και του 
λήπτη. Γενικά η HLA συμβατότητα φαίνεται να είναι 
ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την έκβαση της 
μεταμόσχευσης με MMURD. Όταν η ασυμβατότητα 
αυτή είναι μη επιτρεπτή πρέπει να εξετάζεται το εν-
δεχόμενο εναλλακτικών δοτών, όπως είναι το ομφα-
λοπλακουντιακό αίμα και ο απλοταυτόσημος δότης.

Ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟΠΑ) 
Το ΟΠΑ έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταμόσχευ-

ση ασθενών με διάφορες αιματολογικές παθήσεις. 
Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση έγινε το 1988 σε 
ένα παιδί 5 ετών με αναιμία Fanconi, το οποίο έλαβε 
μόσχευμα από τον πλήρως συμβατό αδελφό του. 
Σήμερα είναι αποθηκευμένες παγκοσμίως περίπου 
680000 μονάδες ΟΠΑ και έχουν γίνει περισσότερες 
από 35000 μεταμοσχεύσεις. Οι πρώτες μελέτες που 
έγιναν σε παιδιά είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, 
και βάσει αυτών άρχισαν να γίνονται μεταμοσχεύσεις 
με ΟΠΑ και σε ενήλικες. Σε μία αναδρομική μελέτη 
σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία έγινε σύγκριση μετα-
ξύ αυτών που έλαβαν μυελικό μόσχευμα (n=472) ή 
περιφερικά αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (n=888) 
και εκείνων που μεταμοσχεύθηκαν με ΟΠΑ (n=165).9 
Φάνηκε ότι η Leukemia Free Survival (LFS) μετά τη 
μεταμόσχευση με ΟΠΑ ήταν συγκρίσιμη με αυτή του 
μυελικού μοσχεύματος ή των περιφερικών κυττάρων 
με 8/8 ή 7/8 HLA συμβατότητα σε επίπεδο αλληλίου. 
Η επίπτωση της χρόνιας αλλά όχι της οξείας GvHD 

ήταν χαμηλότερη στην περίπτωση του ΟΠΑ, ενώ η 
TRM ήταν υψηλότερη. Με βάση αυτή τη μελέτη η 
μεταμόσχευση με ΟΠΑ προτάθηκε να γίνεται όταν 
δεν υπάρχει HLA-συμβατός μη συγγενής δότης. 

Βασικός περιορισμός στη χρήση των μονάδων 
του ΟΠΑ είναι ο μικρός αριθμός των κυττάρων που 
περιέχουν. Σε μία προσπάθεια να ξεπεραστεί αυτό το 
πρόβλημα εφαρμόστηκε η μεταμόσχευση με 2 μονάδες 
ΟΠΑ. Σε μία μελέτη που έγινε σύγκριση της μεταμό-
σχευσης με διπλό ΟΠΑ (n=128) με μεταμόσχευση με 
συγγενή ιστοσυμβατό δότη (n=204) και μη συγγενή 
ιστοσυμβατό δότη (n=152) σε ενήλικες με λευχαιμία 
βρέθηκε πολύ χαμηλότερος κίνδυνος υποτροπής στην 
πρώτη περίπτωση (15% vs 43% και 37% αντίστοιχα). 
Η Non Relapse Mortality (NRM) όμως ήταν υψηλότερη 
με το ΟΠΑ (34% vs 24% και 14% αντίστοιχα).10

Προκειμένου να βελτιωθούν τα παραπάνω απο-
τελέσματα δοκιμάστηκαν σχήματα προετοιμασίας 
μειωμένης έντασης (RIC) με Fludarabine, Cyclo-
phosphamide και χαμηλή δόση TBI ή Fludarabine, 
Melphalan και αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη. Σε 2 
παράλληλες μελέτες φάσης II εξετάστηκε η μεταμό-
σχευση με διπλό ΟΠΑ με RIC σχήμα προετοιμασίας σε 
σχέση με απλοταυτόσημη μεταμόσχευση με χορήγηση 
Cyclophosphamide μετά τη λήψη του μοσχεύματος 
για τη μείωση του κινδύνου GvHD.11 Η NRM ήταν 
σημαντικά υψηλότερη στην πρώτη ομάδα (24% vs 
7%) αλλά το ποσοστό υποτροπής ήταν υψηλότερο 
με την απλοταυτόσημη (45% vs 31%). Η Disease 
Free Survival (DFS) στον 1 χρόνο ήταν περίπου ίδια 
(46% για το ΟΠΑ και 48% για την απλοταυτόσημη).

HLA συμβατότητα και δόση κυττάρων

Η εξέταση της HLA συμβατότητας για το ΟΠΑ 
γίνεται με χαμηλή/ενδιάμεση ανάλυση για τα HLA-A 
και –B (σε επίπεδο αντιγόνου) και με υψηλή ανάλυση 
για το HLA-DRB1 (σε επίπεδο αλληλίου). Τη δεκα-
ετία του 1990 διάφορες μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ της δόσης των κυττάρων και της 
HLA συμβατότητας. Σε μία μελέτη του CIBMTR και 
της New York Cord Blood Bank σε παιδιά με οξεία 
λευχαιμία έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ 
503 ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν με ΟΠΑ και 282 
ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν με μυελό από μη 
συγγενείς δότες.9 Ο απαιτούμενος χρόνος για την 
εγκατάσταση του μοσχεύματος ήταν συγκρίσιμος 
μεταξύ αυτών που μεταμοσχεύθηκαν με μυελό και 
με ΟΠΑ με συμβατότητα 6/6. Η συνολική δόση των 
εμπύρηνων κυττάρων- TNC >3×107/kgr σχετίστηκε με 
ταχύτερη εγκατάσταση στα ΟΠΑ με συμβατότητα 5/6, 
αλλά δεν είχε καμία επίδραση στα 4/6, δείχνοντας ότι η 
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δόση των κυττάρων δεν μπορεί να υπερκεράσει αυτή 
την ασυμβατότητα. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα 
το Eurocord πρότεινε η επιλογή των μονάδων να 
γίνεται ως εξής: όταν 1 μονάδα (6/6 ή 5/6) δεν περι-
έχει TNC >2,5-3×107/kgr, προτείνεται η χορήγηση 2 
μονάδων ώστε TNC >3×107/kgr, ενώ δεν συστήνονται 
οι μονάδες με 3 ή περισσότερα mismatches. Σε μία 
μελέτη που έγινε το 2010 σε 1061 ασθενείς που με-
ταμοσχεύθηκαν με 1 μονάδα ΟΠΑ για οξεία λευχαιμία 
ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με μυελοαφανιστικό 
σχήμα προετοιμασίας φάνηκε ότι τα καλύτερα απο-
τελέσματα σε ότι αφορά την εγκατάσταση, τη GvHD, 
τη NRM, τη συνολική θνητότητα και την αποτυχία της 
θεραπείας είχαν όσοι μεταμοσχεύθηκαν με μόσχευμα 
6/6 ανεξαρτήτως δόσης εμπυρήνων κυττάρων.12 Τα 
επόμενα καλύτερα αποτελέσματα είχαν όσοι μεταμο-
σχεύθηκαν με μόσχευμα 5/6 με TNC ≥2,5×107/kgr ή 
με 4/6 και TNC ≥5×107/kgr. Το 2011 το CIBMTR σε 
συνεργασία με το Eurocord ανέλυσαν τη σημασία της 
συμβατότητας και στο HLA-C σε 803 ασθενείς που 
μεταμοσχεύθηκαν με 1 μονάδα ΟΠΑ.13 Η NRM ήταν 
υψηλότερη σε αυτούς που είχαν ασυμβατότητα στο 
HLA-C μόνο σε σχέση με αυτούς που ήταν πλήρως 
συμβατοί (8/8) και σε εκείνους που είχαν ασυμβατό-
τητα σε ένα από τα HLA-A, -B, -DRB1 και στο HLA-C 
σε σχέση με αυτούς που είχαν ασυμβατότητα μόνο 
σε ένα από τα τρία πρώτα. Με βάση λοιπόν αυτή τη 
μελέτη προτάθηκε να γίνεται επιπλέον ενδιάμεση 
ανάλυση στο HLA-C.

Η παρουσία anti-HLA αντισωμάτων στους ασθε-
νείς ειδικών για HLA αντιγόνα του δότη έχει φανεί ότι 
επηρεάζει την εγκατάσταση του μοσχεύματος.14,15 
Συνεπώς συνιστάται ο έλεγχος των ασθενών για 
αυτά τα αντισώματα και η αποφυγή των μονάδων 
για τις οποίες ο ασθενής έχει υψηλό τίτλο αντισω-
μάτων. Ένας άλλος παράγοντας που έχει φανεί ότι 
επηρεάζει την εγκατάσταση του μοσχεύματος είναι η 
κατεύθυνση της HLA-ασυμβατότητας μεταξύ δότη και 
λήπτη, αλλά τα υπάρχοντα δεδομένα δεν είναι τόσο 
ισχυρά ώστε η επιλογή των μονάδων να γίνεται με 
βάση αυτό το κριτήριο.

NIMA (Noninherited Maternal Antigens)

Πολλοί ασθενείς μεταμοσχεύονται με ΟΠΑ με HLA 
ασυμβατότητα, αφού η ανεύρεση μονάδας πλήρως 
συμβατής δεν είναι πάντα εφικτή. Μία εναλλακτική 
επιλογή ίσως είναι η επιλογή μονάδων βάσει της 
συμβατότητας των ασθενών με τα μη κληρονομού-
μενα μητρικά αντιγόνα (NIMA) των μονάδων ΟΠΑ. Το 
έμβρυο εκτίθεται σε μητρικά κύτταρα που εκφράζουν 
τα NIMA μέσω της κυκλοφορίας αυτών στο εμβρυικό 

αίμα διαμέσου του πλακούντα. Η ανοχή σε αυτά τα 
HLA ασύμβατα μητρικά αντιγόνα επιτυγχάνεται μέσω 
καταστολής της έκπτυξης αλλοδραστικών κυττάρων 
από ρυθμιστικά Τα-λεμφοκύτταρα. Αυτή η ανοχή μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στη μεταμόσχευση με ΟΠΑ όταν 
υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ δότη και ασθενούς 
σε ένα αντιγόνο στο οποίο όμως ο ασθενής είναι 
συμβατός με τη μητέρα του εμβρύου. Έχει φανεί ότι 
η μεταμόσχευση με NIMA-συμβατά μοσχεύματα έχει 
μικρότερη TRM, ταχύτερη εγκατάσταση και συνεπώς 
μειωμένη ολική θνησιμότητα, σε σχέση με τα HLA 
ασύμβατα μοσχεύματα τα οποία έχουν και NIMA-
ασυμβατότητα. Καλά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί 
με μοσχεύματα 5/6 ή 4/6 HLA-συμβατά και συμβα-
τότητα σε 1 NIMA.16 Σε μία πολυκεντρική μελέτη των 
Rocha et al επιβεβαιώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα. 
Συγκεκριμένα έγινε σύγκριση 48 μεταμοσχεύσεων με 
ΟΠΑ και NIMA συμβατότητα με 116 μεταμοσχεύσεις 
με NIMA ασυμβατότητα. Η TRM στα 5 χρόνια ήταν 
χαμηλότερη με τα NIMA συμβατά μοσχεύματα (18% 
vs 32%, p=0,05). Διαφορά υπήρχε και στην πενταετή 
συνολική επβίωση (55% vs 38%, p=0,04). Ο κίνδυνος 
οξείας GvHD grade II-IV και χρόνιας GvHD δεν ήταν 
διαφορετικός μεταξύ των 2 ομάδων.17

Συνεπώς, φαίνεται ότι η μεταμόσχευση με μη πλή-
ρως συμβατές μονάδες ΟΠΑ όπου ο ασθενής είναι 
συμβατός με τα NIMA του δότη μπορεί να μειώσει 
τη θνησιμότητα. Ειδικά σήμερα που ζητείται συχνά 
ανάλυση και στο HLA-C αντιγόνο ή υψηλή ανάλυση 
σε περισσότερα αντιγόνα, οπότε μειώνεται η πιθα-
νότητα ανεύρεσης πλήρως συμβατής μονάδας, η 
αξία του προσδιορισμού των NIMA μπορεί να είναι 
ακόμα μεγαλύτερη.

Μελλοντικές προοπτικές

Σημαντικός περιορισμός στη χρήση ΟΠΑ είναι ο 
μειωμένος αριθμός κυττάρων των αποθηκευμένων μο-
νάδων. Συχνά μία μονάδα με καλή HLA-συμβατότητα 
μπορεί να είναι ακατάλληλη λόγω του μικρού αριθ-
μού εμπύρηνων κυττάρων. Στους ενήλικες μπορεί 
να χορηγηθούν 2 μονάδες, αλλά αυτή η διαδικασία 
σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση GvHD, βραδύτερη 
αύξηση λευκών και αιμοπεταλίων και μεγαλύτερο 
κόστος. Πρόσφατες εξελίξεις στην κυτταρική μηχα-
νική προσφέρουν τη δυνατότητα μεταμόσχευσης με 
1 μονάδα ΟΠΑ, μετά από έκπτυξη των κυττάρων και 
βελτίωση του homing στο μυελό.

Η έκπτυξη και η διαφοροποίηση των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί να επιτευχθεί με την 
καλλιέργεια τους με άλλα κύτταρα και την εξωγενή 
χρήση κυτταροκινών. Από μελέτες φάνηκε αρχικά ότι η 
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συγκαλλιέργεια με κύτταρα του στρώματος του μυελού 
αυξάνει την έκπτυξη των προγονικών κυττάρων και 
ότι η εξωγενής χρήση κυτταροκινών δρα συνεργικά 
σε αυτό.18,19 Στο τέλος της δεκαετίας του ’80 2 ομάδες 
ανέφεραν ότι ο stem cell factor (SCF), ο flt3 ligand, η 
IL-3, η IL-6 και ο granulocyte colony stimulating factor 
(G-CSF) μπορούσαν να αυξήσουν την έκπτυξη των 
κυττάρων.20,21 Νέοι αυξητικοί παράγοντες με τους 
οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι ο insulin-like 
growth factor-binding protein 2 (IGFBP-2), ο insulin-like 
growth factor 1 (IGF-1) ή IGF-2 και ο fibroblast growth 
factor 1 (FGF-1).22,23 Μεγάλη πρόοδος έχει γίνει και 
στην αναγνώριση ενδογενών ρυθμιστών, βιοχημικών 
μονοπατιών και μικρών μορίων που μπορούν να 
προάγουν την έκπτυξη των κυττάρων. Γονίδια των 
μονοπατιών Wnt, HOX και Notch έχουν ελεγχθεί ως 
υποψήφιοι αγωνιστές της έκπτυξης. Καλά αποτελέ-
σματα φαίνεται να έχει ο Notch ligand Delta-1.24 Τα 
τελευταία χρόνια έχουν αναγνωριστεί μικρά μόρια τα 
οποία μπορούν σε συνδυασμό με κυτταροκίνες να 
αυξήσουν την έκπτυξη των κυττάρων. Τέτοια μόρια είναι 
η trichostatin A, αναστολέας της αποακετυλάσης των 
ιστονών και η 5-aza-2-deoxycytidine, αναστολέας της 
μεθυλοτρανσφεράσης των ιστονών.25 Ανάλογα αποτε-
λέσματα έχουν δημοσιευθεί και για το νικοτιναμίδιο.26

Ένα άλλο πεδίο ανάπτυξης αποτελεί η βελτίωση της 
εγκατάστασης του μοσχεύματος με μόρια που προά-
γουν το homing των κυττάρων στο μυελό. Τέτοια μόρια 
είναι η 16,16-dimethyl-prostaglandin E2, η sitagliptin 
που είναι ένας αναστολέας της dipeptidyl peptidase 4 
(DPP4) και το βαλπροϊκό οξύ.27-29 Τα περισσότερα από 
αυτά δρουν άμεσα ή έμμεσα στον κύριο χημειοτακτικό 
άξονα μετακίνησης των αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων στο μυελό, στον SDF-1 και στον υποδοχέα 
του CXCR4. Για παράδειγμα η αναστολή του DPP4 
από τη sitagliptin προωθεί το homing των κυττάρων 
εμποδίζοντας την πρωτεόλυση του SDF-1.30

Πλέον με τη μεταμόσχευση 2 μονάδων ΟΠΑ υπάρ-
χει η δυνατότητα έκπτυξης της μιας μονάδας με σκοπό 
την ταχύτερη άμεση εγκατάσταση του μοσχεύματος, 
ενώ η μη επεξεργασμένη μονάδα μπορεί να εξασφα-
λίσει μία ασφαλή πηγή κυττάρων για τη μακροχρόνια 
λειτουργία του μοσχεύματος. Σε μία μελέτη των Del-
aney et al επιτεύχθηκε με το Notch-based πρωτόκολλο 
αύξηση κατά 164 φορές των CD34+ κυττάρων και η 
εγκατάσταση επιταχύνθηκε σημαντικά, με διάμεσο 
χρόνο αποκατάστασης των ουδετεροφίλων την ημέρα 
+16. Η ανάλυση της χίμαιρας έδειξε ότι η πρώιμη 
αποκατάσταση των ουδετεροφίλων οφειλόταν στην 
εκπτυγμένη μονάδα, ενώ η μακροχρόνια εγκατάσταση 
του μοσχεύματος οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στη 
μη εκπτυγμένη μονάδα.31 

Απλοταυτόσημη μεταμόσχευση 
Η ιστοσυμβατότητα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 

τα μείζονα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας ή αντιγόνα HLA 
(Human Leukocyte Antigen), τα οποία καθορίζονται 
γενετικά και παρουσιάζουν μεγάλο πολυμορφισμό 
μεταξύ των διαφόρων ατόμων. Η γενετική θέση των 
αντιγόνων HLA βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6. Κάθε 
άνθρωπος διαθέτει δύο χρωμοσώματα 6. Ο απλο-
ταυτόσημος συγγενής δότης είναι αυτός που διαθέτει 
ένα μόνο κοινό χρωμόσωμα 6 με τον ασθενή, με 
αποτέλεσμα συμβατότητα στα μισά από τα αντιγόνα 
HLA και ασυμβατότητα στα άλλα μισά. Απλοταυτό-
σημοι δότες μπορεί να είναι οι βιολογικοί γονείς, τα 
αδέλφια, τα βιολογικά παιδιά, καθώς και άλλα μέλη 
της οικογένειας.32,33

Οι απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις χαρακτη-
ρίζονται από την ισχυρή αλλοαντίδραστικότητα και 
προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή δέκτη και δότη. Το 
ανοσολογικό σύστημα του δέκτη κατευθύνεται έναντι 
των κυττάρων του δότη με κίνδυνο την ανεπαρκή 
εγκατάσταση και την απόρριψη του μοσχεύματος και 
το ανοσολογικό σύστημα του δότη έναντι των κυττά-
ρων του δέκτη, με αποτέλεσμα τη νόσο μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή (GVHD). Ως αποτέλεσμα οι αρχικές 
προσπάθειες για μεταμόσχευση από απλοταυτόσημο 
δότη περιορίζονταν από μη αποδεκτή τοξικότητα και 
μη αποδεκτά ποσοστά απόρριψης.5,34,35

Πλεονεκτήματα της απλοταυτόσημης 
μεταμόσχευσης

• Αυξημένη διαθεσιμότητα δοτών, οι οποίοι μάλιστα 
έχουν και την καλύτερη πρόθεση.

 Εκτιμάται ότι ένας ασθενής έχει κατά μέσο όρο 
2.7 πιθανούς απλοταυτόσημους δότες ανάμεσα 
στους συγγενείς πρώτου βαθμού.

• Άμεση διαθεσιμότητα.
 Ένας απλοταυτόσημος δότης μπορεί να ταυτο-

ποιηθεί και να κινητοποιηθεί μέσα σε διάστημα 
2 εβδομάδων – 1 μήνα, σε αντίθεση με έναν μη 
συγγενή συμβατό δότη, που στο 25% των ασθενών 
χρειάζεται διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών.

• Ικανοποιητική περιεκτικότητα αιμοποιητικών προγο-
νικών κυττάρων (Hematopoietic stem cells, HSCs).

 Τα απλοταυτόσημα μοσχεύματα έχουν επαρκείς 
δόσεις HSCs και μνημονικών Τ λεμφοκυττάρων 
για την ανοσιακή αποκατάσταση.

• Χαμηλό κοστος συλλογής του μοσχεύματος.
• Άμεση διαθεσιμότητα του δότη σε περίπτωση ανά-

γκης χορήγησης συμπληρωματικού μοσχεύματος 
ή λεμφοκυττάρων.

• Ισχυρή graft-versus-leukemia δράση για τους 
ασθενείς υψηλού κινδύνου με οξεία λευχαιμία.36
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Μειονεκτήματα της απλοταυτόσημης 
μεταμόσχευσης

• Υψηλότερα ποσοστά απόρριψης του μοσχεύματος.
• Σοβαρή ή και θανατηφόρα GVHD, όταν δεν συ-

μπεριλαμβάνεται αποτελεσματική προφύλαξης 
στο σχήμα προετοιμασίας, ή την επεξεργασία του 
μοσχεύματος

• Οι προσπάθειες για αφαίρεση των Τ λεμφοκυτ-
τάρων από τα απλοταυτόσημα μοσχεύματα και η 
χρήση κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση 
ελάττωσαν τα ποσοστά της GVHD, με κόστος όμως 
την αυξημένη επίπτωση απόρριψης μοσχεύματος 
και υποτροπής.

• Αυξημένη NRM, κυρίως λόγω λοιμωδών παρα-
γόντων, συνεπεία της αργής ανοσιακής αποκα-
τάστασης, που συνοδεύει την αφαίρεση των Τ 
λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα.

Τεχνικές στην απλοταυτόσημη μεταμόσχευση
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει πολλές 

προσπάθειες για τον έλεγχο του προβλήματος της 
αλλοαντιδραστικότητας και τα αποτελέσματα των 
απλοταυτόσημων μεταμοσχεύσεων είναι κατά πολύ 
βελτιωμένα. Η βασική αρχή είναι η αφαίρεση των Τ 
λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα. Η περιεκτικότητα 
του μοσχεύματος σε Τ λεμφοκύτταρα έχει άμεση σχέση 
με τον κίνδυνο εμφάνισης GVHD και την απόρριψη 
του μοσχεύματος. 

Η απομάκρυνση των T λεμφοκυττάρων μπορεί 
να γίνει με τεχνικές ex vivo και τεχνικές in vivo. Οι ex 
vivo τεχνικές περιλαμβάνουν έμμεση απομάκρυνση 
των Τ λεμφοκυττάρων με την τεχνική της επιλογής 
των CD34+ κυττάρων και άμεση αφαίρεση των Τ 
λεμφοκυττάρων, με εκλεκτική αφαίρεση των CD3+ 
T λεμφοκυττάρων ή εκλεκτική αφαίρεση των αβ+ Τ 
λεμφοκυττάρων. Οι in vivo τεχνικές περιλαμβάνουν 
τη χρήση αντι-λεμφοκυτταρικών αντισωμάτων (αντι-
λεμφοκυτταρικός ορός) ή τη χρήση κυκλοφωσφαμίδης 
μετά τη μεταμόσχευση. 

Θετική επιλογή CD34+ κυττάρων σε συνδυασμό  
με αφαίρεση Τ λεμφοκυττάρων37-38

Οι αρχικές μελέτες με αυτή την τεχνική χρησιμοποί-
ησαν υψηλές δοσεις CD34+ κυττάρων σε συνδυασμό 
με μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας, χωρίς 
επιπρόσθετη προφύλαξη για το GVHD. Τα ποσοστά 
εγκατάστασης του μοσχεύματος ήταν 90-95% και 
τα ποσοστά οξείας και χρόνιας GVHD <10%.39-41 
Το σχήμα προετοιμασίας που χρησιμοποιήθηκε και 
χρησιμοποιείται σε αυτή την τεχνική εξελίχθηκε με την 

πάροδο των ετών από τη χρήση TBI (σε μία δόση 8 
Gy), thiotepa, κυκλοφωσφαμίδης και κονικλείου ATG 
στην αντικατάσταση της κυκλοφωσφαμίδης και του 
ATG με φλουνταραμπίνη και alemtuzumab.42

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτή την τεχνική 
είναι η αυξημένη NRM, η οποία αγγίζει ποσοστά της 
τάξεως του 57% και οφείλεται στην πολύ αργή ανοσι-
ακή αποκατάσταση με αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά 
ευκαιριακών λοιμώξεων κυρίως από ιούς και μύκητες. 
Μέθοδοι για τη βελτίωση της ανοσιακής αποκατάστασης 
των ασθενών είναι η αρνητική επιλογή των CD3/CD19 
T λεμφοκυττάρων43,44 και η εκλεκτική αφαίρεση από 
το μόσχευμα των αβ+ Τ λεμφοκυττάρων,45,46 αλλά όχι 
των γδ+. Τα μοσχεύματα που προκύπτουν με αυτούς 
τους χειρισμούς δεν περιέχουν μόνο CD34+ κύτταρα, 
αλλά και μεγάλους αριθμούς ΝΚ κυττάρων, μονοκυτ-
τάρων και και άλλων ανοσοδραστικών κυττάρων, που 
μειώνουν τον κίνδυνο απόρριψης του μοσχεύματος 
και επιταχύνουν την αποκατάσταση του ανοσολογικού 
συστήματος. Ειδικά για τα γδ+ T λεμφοκύτταρα, φαίνεται 
ότι παίζουν ρόλο στην προστασία έναντι των CMV και 
ΕBV, έχουν αντινεοπλασματική δράση και πιθανότατα 
συσχετίζονται σε μικρό βαθμό με την εμφάνιση GVHD. 
Αποτελούν τη μειοψηφία των κυκλοφορούντων Τ 
λεμφοκυττάρων (1-10%). Η πλειοψηφία των Τ λεμ-
φοκυττάρων είναι τα αβ+ Τ λεμφοκύτταρα, που είναι 
οι βασικοί διαμεσολαβητές στην εμφάνιση GVHD.47

Επιπλέον εφαρμόζονται η έγχυση Τ λεμφοκυττά-
ρων ειδικών έναντι ιών (CMV, EBV)48 και μυκήτων 
(Aspergillus), επαναληπτικές εγχύσεις Τ λεμφοκυτ-
τάρων,49 καθώς και έγχυση Τ λεμφοκυττάρων του 
δότη με ειδική έκφραση suicide γονιδίων (γονίδια 
αυτοκτονίας), με δυνατότητα ενεργοποίησης σε πε-
ρίπτωση εμφάνισης GVHD.50 Νεότερες τεχνικές που 
βρίσκονται σε εξέλιξη είναι η αφαίρεση των CD45RA 
Τ λεμφοκυττάρων (πρόκειται για κύτταρα ώριμα, χω-
ρίς να έχουν έρθει σε επαφή με αντιγόνα, εξαιρετικά 
αλλοαντιδραστικά) και η παραγωγή μοσχευμάτων 
πλούσιων σε Τregs και Tcons.51

Το πρωτόκολλο “GIAC”

Η τεχνική αυτή βασίζεται στην κινητοποίηση του 
δότη με αυξητικό παράγοντα των κοκκιοκυττάρων 
(GCSF) – “G”, εντατικοποιημένη ανοσοκαταστολή 
μετά τη μεταμόσχευση (intensified – “I”), προσθήκη 
αντιλεμφοκυτταρικού ορού στο σχήμα προετοιμασίας 
για την προφύλαξη από GVHD και την υποβοήθηση 
της εγκατάστασης του μοσχεύματος (ATG – “A”) και 
συνδυαστική συλλογή μοσχεύματος περιφερικών 
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και μυελικού 
μοσχεύματος (combination - “C”). Η αρχική μελέτη 
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που παρουσίασε αυτή την τεχνική προέρχεται από 
την Κίνα και αφορά 171 ασθενείς. Η εγκατάσταση του 
μοσχεύματος ήταν επιτυχής σε όλους τους ασθενείς, 
αλλά τα συνολικά ποσοστά οξείας GVHD βαθμού 2-4 
και βαθμού 3-4 ήταν 55% και 23% αντίστοιχα, ενώ 
τα συνολικά ποσοστά χρονίας και σοβαρής χρόνιας 
GVHD 74% και 47% αντίστοιχα. Τα ποσοστά TRM, 
υποτροπής και επιβίωσης ελεύθερης νόσου (disease-
free survival, DFS) στα δύο έτη ήταν 20, 12 και 68% 
για τους ασθενείς μέσου κινδύνου και 31, 39 και 42% 
για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου.52

Μεταγενέστερες δημοσιεύσεις, προερχόμενες κυρί-
ως από την Κίνα, επιβεβαίωσαν επιτυχή εγκατάσταση 
του μοσχεύματος και αποδεκτά ποσοστά NRM, DFS 
με τη χρήση αυτής της μεθόδου, αλλά ταυτόχρονα 
υψηλά ποσοστά GVHD.53,54 Σε μια προσπάθεια αντι-
μετώπισης του θέματος αυτού, ερευνητικές ομάδες 
τροποποίησαν τη μέθοδο με τη χρήση μόνο μυελικών 
μοσχευμάτων, προφύλαξη για τη GVHD με μεθο-
τρεξάτη, κυκλοσπορίνη, MMF, ακόμα και με και το 
anti-CD25 μονοκλωνικό αντίσωμα basiliximab στο 
σχήμα προετοιμασίας. Τα ποσοστά οξείας και χρόνιας 
GVHD ελαττώθηκαν κατά πολύ με τις παρεμβάσεις 
αυτές και κυμαίνονταν σε όλες τις μελέτες μεταξύ 
11-24% και 6-10% αντίστοιχα. Η ιταλική μελέτη των 
Bartolomeo et al παρουσίασε ποσοστά οξείας GVHD 
βαθμού 2-4, βαθμού 3-4, χρόνιας GVHD, επιτυχούς 
εγκατάστασης του μοσχεύματος και NRM 24%, 5%, 
6%, 93% και 36% αντίστοιχα.55-57

Όσον αφορά την επιβίωση ειδικά των ασθενών 
με οξεία λευχαιμία που υποβλήθηκαν σε απλοταυ-
τόσημη μεταμόσχευση με το πρωτόκολλο GIAC, τα 
αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.53,58-60 
Μαλιστα από μια μελέτη προέκυψε ότι οι ασθενείς 
πολύ υψηλού κινδύνου μετά από απλοταυτόσημη 
μεταμόσχευση είχαν καλύτερα αποτελέσματα από 
αυτούς που είχαν μεταμοσχευθεί από HLA συμβατό 
αδελφό, κυρίως λόγω χαμηλότερων ποσοστών υπο-
τροπής (26% έναντι 49%).58

Συμπερασματικά η τεχνική GIAG συνιστά μια 
τεχνική σχετικά φθηνή, εύκολα εφαρμόσιμη και με 
αποδεκτή τοξικότητα. 

Χρήση κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση  
(Post-transplantation cyclophosphamide, PTCy)61-62

Το ιδανικό σενάριο για την αφαίρεση των Τ λεμφο-
κυττάρων από το απλοταυτόσημο μόσχευμα θα ήταν 
η εκλεκτική αφαίρεση εκείνου του υποπληθυσμού 
των Τ λεμφοκυττάρων που είναι υπεύθυνα για την 
αλλοαντιδραστικότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις 
(δότης και λήπτης) και την επακόλουθη απόρριψη του 

μοσχεύματος από τη μία πλευρά και τη GVHD από 
την άλλη. Τα υπόλοιπα Τ λεμφοκύτταρα, που δεν ενέ-
χονται στην αλλοαντιδραστικότητα, θα μπορούσαν να 
παραμείνουν και να επιταχύνουν την ανοσιακή αποκα-
τάσταση, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία έναντι 
λοιμωδών παραγόντων. Η κυκλοφωσφαμίδη αποτελεί 
φάρμακο κλειδί για να επιτύχουμε αυτό ακριβώς το 
αποτέλεσμα. Ήδη προκλινικές μελέτες είχαν δείξει ότι 
η χορήγηση της κυκλοφωσφαμίδης σε μεγάλη δόση, 
τον κατάλληλο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση (μεταξύ 
60 και 72 ωρών), είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση 
της επίπτωσης της GVHD και της απόρριψης του 
μοσχεύματος. Η κυκλοφωσφαμίδη έχει επίδραση στα 
πολλαπλασιαζόμενα αλλοαντιδραστικά Τ λεμφοκύτταρα 
τόσο του δότη όσο και του λήπτη, χωρίς να επηρεάζει 
τα μη πολλαπλασιαζόμενα, μη αλλοαντιδραστικά Τ 
λεμφοκύτταρα. Επιπλέον δεν είναι τόσο τοξική για τα 
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, λόγω της έκφρασης σε 
αυτά του αδρανοποιητικού της ενζύμου, της αλδεϋδης 
δεϋδρογενάσης (ALDH, aldehyde dehydrogenase).

Η χρήση της κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμό-
σχευση έχει συνδυαστεί τόσο με μυελοαφανιστικά όσο 
και μη μυελοαφανιστικά (RIC) σχήματα προετοιμασίας 
με ικανοποιητικά ποσοστά οξείας και χρόνιας GVHD 
(από 12% ως 27% και από 10% ως 13% αντίστοιχα), 
χαμηλή NRM (κατά μέσο όρο 18%) και αποδεκτά 
ποσοστά υποτροπής και DFS. Τα ποσοστά επιτυχούς 
εγκατάστασης του μοσχεύματος ήταν περίπου 90%.63-66

Η μελέτη των Bashey et al το 2013 έδειξε ότι 
απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις με τη χρήση κυκλο-
φωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση έχουν ανάλογη 
έκβαση με μοσχεύσεις από συγγενείς και μη συγγενείς 
συμβατούς δότες.64

Επιλογή του κατάλληλου απλοταυτόσημου δότη
Με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία, θα πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψην οι εξής παράμετροι, προ της 
επιλογής ενός απλοταυτόσημου δότη67:
 1. Από νεότερες μελέτες προκύπτει ότι ο βαθμός 

ασυμβατότητας HLA δεν επηρεάζει την έκβαση 
της μεταμόσχευσης. Σε αυτό έχουν παίξει ρόλο 
οι νεότερες τεχνικές χειρισμού των μοσχευμάτων 
που προαναφέρθηκαν, καθώς και το σχήμα προ-
ετοιμασίας και η χρήση κυκλοφωσφαμίδης μετά 
τη μεταμόσχευση.

 2. Αντισώματα του δέκτη έναντι HLA του δότη (DSA, 
Donor specific antibodies). 

 3. ΑΒΟ συμβατότητα.
 4. CMV οροθετικότητα δότη και λήπτη.
 5. Ηλικία και φύλο του δότη. Οι νέοι άνδρες είναι οι 

πιο κατάλληλοι δότες.
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 6. Συγγενείς δότες: με σειρά προτίμησης: παιδί, νε-
ότερος αδελφός, μεγαλύτερη αδελφή ή πατέρας, 
μεγαλύτερος αδελφός ή αδελφή, μητέρα, άλλοι 
συγγενείς.

 7. ΝΙΜΑ ασυμβατότητα.
 8. Αλλοαντιδραστικότητα ΝΚ κυττάρων.

Σύγκριση των τύπων μεταμοσχεύσεων
Η σύγκριση της μεταμόσχευσης από συγγενή 

συμβατό δότη (MSD) με τη μεταμόσχευση από μη 
συγγενή συμβατό δότη (MUD), τη μεταμόσχευση 
με μη πλήρως συμβατό δότη (mMUD), τη μετα-
μόσχευση από ομφαλικό μόσχευμα (UCB) και την 
απλοταυτόσημη μεταμόσχευση βασίζεται σε τρεις 
αναδρομικές μελέτες66,68,69 και μια προοπτική με-
λέτη, που συμπεριλάμβανε ασθενείς με ΟΜΛ σε 
πρώτη πλήρη ύφεση, οι οποίοι μεταμοσχεύθηκαν 
από συγγενή συμβατό δότη ή από απλοταυτόσημο 
δότη.53 Συμπερασματικά από τις αναδρομικές μελέ-
τες προκύπτει ότι δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στους τύπους των μεταμοσχεύσεων όσον 
αφορά τα ποσοστά υποτροπής του αρχικού νοσή-
ματος, την επιβίωση ελεύθερη νόσου, τη συνολική 
επιβίωση, τη θνητότητα σχετιζόμενη με υποτροπή και 
τη θνητότητα κατά τη μεταμόσχευση. Από τη μελέτη 
των Raiola et al προκύπτει στατιστικά σημαντική 
διαφορά στο χρόνο εγκατάστασης του μοσχεύματος 
για το ομφαλικό μόσχευμα (23 ημέρες) σε σχέση με 
τα υπόλοιπα μοσχεύματα (17-18 ημέρες). Στη μελέτη 
αυτή δεν συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με mMUD. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη οι ασθενείς με απλοταυτόσημο 
μόσχευμα είχαν λάβει κυκλοφωσφαμίδη μετά τη 
μεταμόσχευση, γεγονός που πιθανότατα εξηγεί τα 
χαμηλότερα ποσοστά οξείας και χρόνιας GVHD σε 
αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες 
ομάδες. Διαπιστώθηκε επίσης αυξημένη επίπτωση 
CMV ιαιμίας σε αυτούς τους ασθενείς, ενώ οι λοιμώ-
ξεις από βακτήρια και μύκητες ως την ημέρα +100 
δε διέφεραν ανάμεσα στις ομάδες των ασθενών. 

Στην προοπτική μελέτη που προαναφέρθηκε οι 
ασθενείς και των δύο ομάδων έλαβαν το ίδιο σχήμα 
προφύλαξης GVHD, το οποίο περιλάμβανε κυκλοσπο-
ρίνη, MMF και μεθοτρεξάτη. Οι δυο ομάδες ασθενών 
είχαν ανάλογα ποσοστά DFS, συνολικής επιβίωσης 
και υποτροπής, αλλά οι ασθενείς με απλοταυτόσημο 
μόσχευμα παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά GVHD. 

Δεν υπάρχουν στην παρούσα φάση μελέτες που 
να συγκρίνουν την απλοταυτόσημη μεταμόσχευση 
με το ομφαλικό μόσχευμα. Μια τέτοια μελέτη, που 
διεξάγεται από το United States Blood and Marrow 
Transplant Trials Network, βρίσκεται σε εξέλιξη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θρομβοεμβολική νόσος είναι σπάνια κατά την 

παιδική ηλικία. Η ετήσια επίπτωση σε παιδιά υπολο-
γίζεται περίπου 0.7 περιστατικά φλεβικής θρόμβωσης 
ανά 100.000 πληθυσμού, 1.0 εγκεφαλικά επεισόδια 
και 0.1 εμφράγματα μυοκαρδίου, ενώ στους ενήλικες 
40-54 ετών η επίπτωση αναφέρεται 74.2, 45.4 και 
175.6 περιπτώσεις, αντιστοίχως1-2. Στα παιδιά δεν έχει 
παρατηρηθεί διαφορά στη επίπτωση των θρομβοεμ-
βολικών επεισοδίων ανάμεσα στα φύλα3-4 ανάλογη 
αυτής των ενηλίκων, εκτός από σχετική υπεροχή 
των αγοριών σε έμφρακτα του ΚΝΣ και αυξημένη 
συχνότητα που παρουσιάζουν τα αγόρια (διπλάσια 
συχνότητα) σε θρομβώσεις της νεφρικής φλέβας1,5-6.

Η προστασία από την εμφάνιση θρομβωτικού 
επεισοδίου (ΘΕ) στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες 
αποδίδεται κυρίως στην ακεραιότητα των αγγείων 
και την ενισχυμένη αντιπηκτική δραστηριότητα του 
ενδοθηλίου, καθώς και στη μειωμένη ικανότητα πα-
ραγωγής θρομβίνης, την αυξημένη αδρανοποίηση της 
θρομβίνης από την α2 μακροσφαιρίνη, η αυξημένη 
συγκέντρωση της οποίας αντιρροπεί τη φυσιολογική 
ανεπάρκεια της αντιθρομβίνης και των πρωτεϊνών C/S. 

Συγκεκριμένα, οι πρωτεΐνες πήξεως FII, FVII, 
FIX, FX βρίσκονται στα παιδιά στο 50% των συγκε-
ντρώσεων των αντίστοιχων πρωτεινών στο πλάσμα 
των ενηλίκων. Γενικότερα, οι πρωτείνες πήξεως 
αυξάνουν γρήγορα τις πρώτες εβδομάδες της ζωής 
και φθάνουν περίπου στα επίπεδα των ενηλίκων 
στους πρώτους 6 μήνες της ζωής. Παρ’ όλα αυτά, 
όμως, παραμένουν σε επίπεδα 20% χαμηλότερα σε 
σχέση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στους ενή-

λικες7-8. Η ικανότητα του πλάσματος στα παιδιά να 
παραγάγουν θρομβίνη είναι μειωμένη, ενδεχομένως 
λόγω των μειωμένων επιπέδων της προθρομβίνης9. 
Η ενεργοποίηση της θρομβίνης ρυθμίζεται από τα 
επίπεδα της αντιθρομβίνης (ΑΤ), του συμπαράγο-
ντα της ηπαρίνης (Heparin Cofactor II, HCII) και της 
α2 μακροσφαιρίνης (α2Μ) που αποτελούν και τους 
άμεσους ανασταλτές της. Η α2 μακροσφαιρίνη είναι 
αυξημένη στη γέννηση, ενώ στους 6 μήνες ζωής η 
τιμή της είναι διπλάσια από του ενήλικα και παραμένει 
σε αυξημένα επίπεδα μέχρι την ηλικία των 30 ετών. 
Συνεπώς. η αυξημένη συγκέντρωση α2Μ στα παιδιά 
αντιρροπίζει τη φυσιολογική ανεπάρκεια της αντι-
θρομβίνης και των πρωτεϊνών C/S και συμβάλλει στη 
χαμηλή συχνότητα των θρομβωτικών επεισοδίων8-10. 
Επιπροσθέτως, έχουν ανευρεθεί μειωμένα επίπεδα 
ιστικού παράγοντα (Τissue Factor, TF) στο αίμα του 
ομφάλιου λώρου8, ενώ η λειτουργικότητα του ενδο-
θηλίου των αγγείων, το οποίο έχει αντιθρομβωτικές 
ιδιότητες, λόγω των εικοσανοειδών (eicosanoids) και 
των πρωτεογλυκανών (proteoglycans), φαίνεται να 
εξαρτάται από την ηλικία8.

Η επίπτωση των θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
(ΘΕ), πάντως, είναι υψηλότερη στα νεογνά σε σχέση 
με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας4-5,11-15. Περίπου το 10% 
των ΘΕ συμβαίνουν τις τέσσερις πρώτες εβδομάδες 
ζωής, συχνότερα σε βαρέως πάσχοντα νεογνά (2.4 
περιπτώσεις συμπτωματικού ΘΕ ανά 1000 εισαγωγές 
σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών-ΜΕΝΝ). 
Η επίπτωση συμπτωματικής φλεβοθρόμβωσης (VTE) 
σε νεογνά είναι 5.1/100.000 γεννήσεις. Αν και θε-
ωρείται ότι τα ΘΕ υποδιαγιγνώσκονται, τα νεογνά 
έχουν σχεδόν 40 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 
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υποστούν ΘΕ απ’ όση στη διάρκεια όλης της παιδικής 
ηλικίας, αλλά οπωσδήποτε σημαντικά μικρότερη από 
τους ενήλικες.

Το αιμοστατικό σύστημα, όσο σε πρόωρα όσο 
και σε τελειόμηνα νεογνά, διαφέρει σημαντικά από 
αυτό μεγαλύτερων παιδιών και πολύ περισσότερο 
από αυτό των ενηλίκων, όμως, υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, τα νεογνά δεν έχουν προδιάθεση ούτε για 
αιμορραγία ούτε για θρόμβωση. Η αυξημένη επίπτωση 
των ΘΕ σε άρρωστα νεογνά αποδίδεται στην -από 
ποικίλα αίτια- εύκολη εκτροπή της ισορροπίας του 
αιμοστατικού μηχανισμού, λόγω, ενδεχομένως, των 
ούτως ή άλλως χαμηλότερων συγκεντρώσεων των 
φυσικών ανασταλτών και της μειωμένης ινωδολυτικής 
δραστικότητας, καθώς και των αυξημένων επιπέδων 
του παράγοντα von Willebrand. Ο συνδυασμός των 
ανωτέρω α) με τη μεγάλη πυκνότητα του αίματος εξ 
αιτίας του υψηλού αιματοκρίτη και β) της μικρής δια-
μέτρου των αγγείων που έχει ως αποτέλεσμα αργή 
τριχοειδική ροή επί συνυπάρξεως αφυδάτωσης ή 
υπερπηκτικής κατάστασης επί ασφυξίας, λοίμωξης, 
προωρότητας ή εργώδους τοκετού αποτελούν επι-
πλέον αίτια για θρομβώσεις στα νεογνά. Επιπλέον, 
η τοποθέτηση και χρήση καθετήρων αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου 
για θρόμβωση στη νεογνική περίοδο. Σήμερα, 15% 
του συνόλου των νεογνών σε Μονάδες Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών και τουλάχιστον 50% προώρων 
με βάρος γέννησης <1000 gr φέρουν καθετήρα στην 
ομφαλική φλέβα4-5,11-16 . Περίοδο αυξημένου κινδύνου 
για εκδήλωση ΘΕ στα παιδιά αποτελεί, επίσης, η 
εφηβική ηλικία, ενδεχομένως λόγω των ορμονικών 
αλλαγών που συμβαίνουν στη διάρκειά της 11-13,17.

Η θρόμβωση στα παιδιά είναι πολυπαραγοντικό 
φαινόμενο, αποτέλεσμα επίκτητων (>90% των πε-
ριπτώσεων) ή συγγενών παραγόντων κινδύνου. Για 
την εκδήλωση ΘΕ απαιτείται η συγκυριακή συμβολή 
πολλών παραγόντων κινδύνου (ποικίλα υποκείμενα 
νοσήματα ή καταστάσεις, διάφορα εκλυτικά αίτια, 
στο παιδί ή στη μητέρα αν πρόκειται για νεογνό). 
Οι μέχρι σήμερα μελέτες δεν έχουν αποκαλύψει τη 
συμβολή θρομβοφιλικών παραγόντων στην εμφάνιση 
ασυμπτωματικών ή συμπτωματικών ΘΕ. Γενετικοί 
παράγοντες συσχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης 
ΘΕ, όμως δεν έχει αποδειχθεί αιτιολογική συσχέτιση 
για τους περισσότερους από αυτούς. 

Η συχνότητα ανεύρεσης θρομβοφιλικών παρα-
γόντων σε παιδιά με ΘΕ αναφέρεται 13-79% σε 
διάφορες μελέτες. Η τεράστια διακύμανση αποδίδε-
ται σε ποικιλομορφία στο σχεδιασμό των μελετών 
και στον ορισμό των συγγενών προθρομβωτικών 
διαταραχών, καθώς και στο μικρό αριθμό και τους 

διαφορετικούς πληθυσμούς των ασθενών. Όσον 
αφορά στα ΘΕ του ΚΝΣ, και παρά το γεγονός της 
μεγάλης συχνότητας ιδιοπαθών αρτηριακών ισχαι-
μικών επεισοδίων (arterial ischaemic stroke – AIS) 
ο επιπολασμός των θρομβοφιλικών παραγόντων 
κυμαίνεται σε διάφορες μελέτες από 20-50%, ενώ 
αυξημένη φαίνεται ότι είναι η πιθανότητα παρουσίας 
συγγενούς θρομβοφιλικού παράγοντα σε νεογνά με 
θρόμβωση νεφρικής, ηπατικής ή πυλαίας φλέβας. Εξ 
άλλου, θρομβοφιλία της μητέρας έχει συσχετισθεί με 
την εμφάνιση περιγεννητικού AIS (arterial ischaemic 
stroke), θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου 
ή θρόμβωση νεφρικής φλέβας18-24. 

Εντόπιση θρομβώσεων 
Θρόμβωση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Η επίπτωση θρόμβωσης του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος (ΚΝΣ) στα νεογνά αναφέρεται 12/100.000 
ανά έτος. Το ΚΝΣ αποτελεί τη συχνότερη θέση ΘΕ 
κατά την παιδική ηλικία (2.1-13 άτομα/100.000 ανά 
έτος), 30% των οποίων συμβαίνει κατά την περιγεν-
νητική περίοδο. Τα ΘΕ είναι συχνότερα στα αγόρια. 
Αναφέρονται διαφυλετικές διαφορές (κατά σειρά 
συχνότητας: Αφροαμερικανοί> Καυκάσιοι> Λατινο-
αμερικανοί> Ασιάτες). Οι θρομβώσεις αφορούν είτε 
στις εγκεφαλικές αρτηρίες (αρτηριακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο-ΑΕΕ), είτε στο εγκεφαλικό φλεβικό σύ-
στημα (cerebral sinus venous thrombosis-CSVT). 
Η συχνότητα των ΘΕ των φλεβωδών κόλπων είναι 
0.67/100.000 άτομα ανά έτος και εμφανίζεται ως επί 
το πλείστον στα νεογνά και στα βρέφη. CSVT στην 
παιδική ηλικία είναι σπανιότερη (0.25-0.67 /100.000 
παιδιά). Σπασμοί αποτελούν την κύρια κλινική εκδή-
λωση. Στην εκδήλωση ΑΕΕ, ενδέχεται να εμπλέκονται 
ποικίλοι παράγοντες όπως περιγεννητική ασφυξία, 
συγγενείς καρδιοπάθειες, λοιμώξεις, τραυματισμοί, 
αφυδάτωση. Η θρόμβωση του ΚΝΣ επιπλέκεται συ-
χνά από σημαντική θνητότητα (3-29%) και σοβαρά 
νευρολογικά συμβάματα (30-80% των επιζώντων), 
αναλόγως της ηλικίας εμφάνισης και του σκέλους της 
κυκλοφορίας που έχει εμπλακεί όπως φαίνεται από 
μελέτες μικρού αριθμού παιδιών22-33. 

Για τη διάγνωση θρομβώσεων του ΚΝΣ η μαγνητική 
τομογραφία (MRI) αποτελεί την εξέταση επιλογής και 
υπερέχει έναντι της αξονικής τομογραφίας (CT scan) 
μιας και απεικονίζει τη ροή και τη στάση του αίματος 
πρωιμότερα από την CT και σε συνδυασμό με την 
μαγνητική αγγειογραφία (MRA) αποτελούν την πιο 
ευαίσθητη μέθοδο ανάδειξης της θρόμβωσης. Πλε-
ονέκτημα της MRΑ είναι ότι αποτελεί μη επεμβατική 
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μέθοδο και μπορεί να διενεργηθεί ταυτόχρονα με την 
MRI, μειονέκτημα όμως της μεθόδου είναι η αδυναμία 
απεικόνισης ανωμαλιών σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους 
αγγεία. Σε μικρά βρέφη με ανοικτή πρόσθια πηγή, 
το υπερηχογράφημα αποτελεί απλή, γρήγορη και 
ασφαλή εξέταση.

Περιγεννητική Θρόμβωση ΚΝΣ

ΑΕΕ μπορεί να συμβεί κατά την περιγεννητική 
περίοδο (ενδομητρίως σε έμβρυα από 28 εβδομάδων 
κύησης έως νεογνά 7 ημερών). Αναφέρεται συχνότητα 
1/4000 τελειόμηνων νεογνών ανά χρόνο ή 1/2800-
1/5000 γεννήσεις ζώντων νεογνών. Αναλόγως του 
χρόνου διάγνωσης, το περιγεννητικό ΑΕΕ χαρακτη-
ρίζεται ως εμβρυϊκό (Fetal Ischaemic Stroke-FIS 
), εφ’ όσον αποκαλυφθεί είτε προ της γέννησης με 
απεικονιστική μέθοδο είτε επί μη ζώντος εμβρύου με 
νεκροτομή, ως νεογνικό (Neonatal Ιschaemic Stroke-
NIS), εφ’ όσον διαγνωσθεί μετά τη γέννηση ή προ 
της 28ης ημέρας ζωής προκειμένου περί προώρων 
νεογνών και τέλος, υποψιαζόμενο ως περιγεννη-
τικό (Presumed Perinatal Ischaemic Stroke-PPIS), 
σε βρέφη >28 ημερών, στα οποία εικάζεται (αλλά 
δεν είναι βέβαιο) ότι το ΑΕΕ συνέβη κάποια στιγμή 
μεταξύ ίσως και 20ης εβδομάδας κύησης έως 28ης 
ημέρας μετά τη γέννηση. Περίπου 40% των παιδιών 
δεν εμφανίζουν ειδική συμπτωματολογία, οπότε σε με-
γαλύτερα παιδιά το περιγεννητικό ΑΕΕ αναγνωρίζεται 
μόνον αναδρομικά, λόγω της αναδυόμενης εμφάνισης 
ημιπάρεσης/ημιπληγίας, επεισοδίων σπασμών μετά 
τους πρώτους μήνες ζωής, διαταραχών λόγου, κλπ. 
Το περιγεννητικό ΑΕΕ αποτελεί έναν από τους ση-
μαντικότερους παράγοντες συγγενούς εγκεφαλικής 
παράλυσης34-38. Δύο είναι οι κύριες υποθέσεις για την 
ανάπτυξη περιγεννητικού ΑΕΕ. Είτε είναι εμβολικό, 
από θρόμβο προερχόμενο από τον πλακούντα που 
διέφυγε μέσω του ανοικτού ωοειδούς τρήματος, είτε 
αποτέλεσμα τραυματισμού, από κάκωση των αρτηρι-
ών τραχήλου-εγκεφάλου στη διαδικασία του τοκετού 
που προκαλεί τη δημιουργία θρόμβου/εμβόλου. Η 
διάγνωση τεκμηριώνεται με υπερηχογράφημα (λόγω 
της ανοικτής πρόσθιας πηγής) και μαγνητική τομο-
γραφία (MRI), η οποία, αναλόγως του χρόνου που 
θα γίνει, έχει διαγνωστική (μπορεί να πιθανολογήσει 
κανείς το χρόνο εγκατάστασης του ΑΕΕ), αλλά και 
προγνωστική αξία. 

Θρομβοφιλία και θρόμβωση ΚΝΣ

Σχετικώς με τη συμβολή θρομβοφιλικών πα-
ραγόντων στη θρόμβωση του ΚΝΣ στην παιδική 

ηλικία39-41, αποτελέσματα από την πιο πρόσφατη 
μετα-ανάλυση 22 μελετών42, η οποία είχε στόχο την 
εκτίμηση της συμμετοχής θρομβοφιλικού παράγοντα 
στον κίνδυνο εμφάνισης πρώτου επεισοδίου ΑΕΕ σε 
παιδιά ηλικίας από νεογνά έως 18 ετών, φαίνεται να 
υποδεικνύουν αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης εγκε-
φαλικού επεισοδίου (είτε αρτηριακού είτε φλεβικού, 
αδιακρίτως) στους ασθενείς που είχαν κληρονομικό 
ή επίκτητο παράγοντα θρομβοφιλίας σε σχέση με 
τους μάρτυρες. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι ασθενείς 
με ανεπάρκεια φυσικών ανασταλτών ή παρουσία 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (ΑΡΑ) ή αυξη-
μένα επίπεδα α-λιποπρωτεϊνης είχαν μεγαλύτερη 
πιθανότητα (ανεπάρκεια AT, PC, PS: O.R. 7.06, 8.76, 
3.20, αντιστοίχως και ΑΡΑ: O.R 6.95 ή Lp(a): O.R. 
6.27), και ακολουθούσαν οι φορείς των μεταλλάξε-
ων FVLeiden και FII G20210A (O.R. 3.26 και 2.43, 
αντιστοίχως στο σύνολο των ασθενών, ενώ 3.56 
και 2.02, αντιστοίχως σε ασθενείς με περιγεννητικό 
ΑΕΕ). Συνδυασμός θρομβοφιλικών παραγόντων 
βρέθηκε να αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες για 
εκδήλωση πρώτου επεισοδίου στο ΚΝΣ (O.R 11.86). 
Από μελετηθέν υλικό της Μονάδας Αιμορραγικών 
Διαθέσεων (ΜΑΔ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία 
Σοφία» διαπιστώθηκε ότι η παρουσία FVLeiden και 
αυξημένων επιπέδων προθρομβίνης σχετίζεται με 
αυξημένη επίπτωση θρομβώσεων του ΚΝΣ43-44. Γε-
νετικοί παράγοντες θρομβοφιλίας (ανεπάρκεια PC, 
φορεία FV Leiden ή FII G20210A) έχουν συσχετισθεί 
σε παλαιότερες μελέτες με υποτροπή AIS σε παιδιά, 
όμως η συμβολή τους δεν φάνηκε να επιβεβαιώνεται 
από τα ευρήματα της μετα-ανάλυσης 42-45. 

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση  
(Deep Vein Thrombosis-DVT) 

Η DVT στα παιδιά εμφανίζεται με συχνότητα 0,05-
0,07/10000 άτομα/χρόνο και, εκδηλώνεται κυρίως στα 
νεογνά και στους εφήβους, ενώ αφορά σε 5,3/10000 
εισαγωγές παιδιών στο νοσοκομείο5,11. Υποτροπή 
αναφέρεται σε 7.5% των παιδιών46. Μέχρι την ηλι-
κία του ενός έτους η DVT συνδέεται με τη χρήση 
κεντρικών φλεβικών καθετήρων (Central Venous 
Lines – CVL) σε ποσοστό 90%1,3. Οι συγκεκριμένοι 
καθετήρες είναι απαραίτητοι για τη χορήγηση παρε-
ντερικής διατροφής και παραγώγων αίματος ή υγρών. 
Παρόλο που οι κεντρικές γραμμές έχουν βελτιώσει 
πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών που έχουν 
ανάγκη χορήγησης των συγκεκριμένων θεραπειών, 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιπλοκές, όπως 
θρομβώσεις. Η συχνότητα των θρομβώσεων από 
τη χρήση των CVLs είναι 3-5 περιστατικά ανά 10000 
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εισαγωγές στο νοσοκομείο. Έως 80% των DVT, κυρίως 
στα νεογνά, αφορούν στο ανώτερο φλεβικό δίκτυο. 
Αντιθέτως, DVT μη σχετιζόμενη με CVL συμβαίνει 
στα κάτω άκρα. Οι μηχανισμοί που πιθανόν παίζουν 
ρόλο στο σχηματισμό θρόμβου μέσα στον καθετήρα 
είναι η καταστροφή του αγγειακού ενδοθηλίου από τον 
καθετήρα, η έγχυση μέσω του καθετήρα ουσιών που 
μπορεί να είναι θρομβογόνες ή τα θρομβογόνα υλικά 
του ίδιου του καθετήρα. Οι καθετήρες που συνήθως 
(70%) συνδέονται με DVT είναι αυτοί που περιέχουν 
πολυαιθυλένιο, ενώ αυτοί που περιέχουν σιλικόνη 
και πολυουραιθάνιο σχετίζονται με θρομβώσεις σε 
ποσοστό 20% και 17% αντιστοίχως. Η παρουσία 
CVL είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου 
για πνευμονική εμβολή47-49. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
της θρόμβωσης, σχετίζονται με την εντόπιση του 
θρόμβου. Καθετήρες στην υποκλείδιο και στην άνω 
κοίλη φλέβα μπορούν να προκαλέσουν σύνδρομο 
άνω κοίλης φλέβας, χυλοθώρακα, οίδημα άκρου. 
Λαγονομηραία θρόμβωση μετά από την τοποθέτηση 
καθετήρα στη μηριαία φλέβα μπορεί να προκαλέσει 
επίσης οίδημα του άκρου ή επέκταση της θρόμβωσης 
στην κάτω κοίλη φλέβα. Η χρήση υπερήχου είναι η 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος διάγνωσης 
των συγκεκριμένων θρομβώσεων. 

Θρόμβωση νεφρικής φλέβας  
(Renal Vein Thrombosis-RVT)

Η θρόμβωση της νεφρικής φλέβας είναι η πιο 
συχνή θρόμβωση μη σχετιζόμενη με κεντρικούς 
φλεβικούς καθετήρες τα νεογνά. Η επίπτωση της 
αναφέρεται 2.2/100000 γεννήσεις. Αποτελεί το 10% 
του συνόλου των θρομβοεμβολικών επεισοδίων. 
Εμφανίζεται με συχνότητα 2:1 στα άρρενα νεογνά σε 
σχέση με τα θήλεα, κατά κανόνα την πρώτη εβδομά-
δα ζωής. Περίπου 1/3 των RVT αφορά σε πρόωρα 
νεογνά, ενώ 25% περίπου των θρομβώσεων της 
νεφρικής φλέβας είναι αμφοτερόπλευρες50. Η αργή 
τριχoειδική ροή1 σε συνδυασμό με αφυδάτωση ή 
προθρομβωτικούς παράγοντες, στο πλαίσιο σή-
ψης/σηπτικού shock, κυανωτικής συγγενούς καρ-
διοπάθειας, ασφυξίας ή μητρικού διαβήτη ευοδώνει 
τη θρόμβωση. Η θρόμβωση της νεφρικής φλέβας 
μπορεί να προβάλλει ως ψηλαφητή μάζα, ενώ το 
νεογνό μπορεί να εμφανίζει υπέρταση, αιματουρία 
ή θρομβοπενία. Η RVT είναι δυνατόν να προκαλέσει 
μη αναστρέψιμη νεφρική βλάβη. Υπερηχογράφημα, 
ως μη παρεμβατική, αποτελεί την κατ’ εξοχήν αρχική 
διαγνωστική δοκιμασία. 

Παλαιότερη πολυκεντρική μελέτη51 έχει αναδεί-
ξει τη στατιστικώς σημαντική συμβολή γενετικών 

θρομβοφιλικών παραγόντων σε νεογνά με RVT σε 
σχέση με υγιείς μάρτυρες (O.R: 10.9, C.I 3.85-31.1,  
p <0.0001), καθώς και με θρόμβωση πυλαίας (5.47/1.7-
17.6, p<0.0007). Ο ρόλος των παραγόντων αυτών 
για υποτροπή δεν έχει τεκμηριωθεί.

Αρτηριακή Θρόμβωση 

Αρτηριακή θρόμβωση σε νεογνά είναι σχεδόν 
αποκλειστικά ιατρογενής6,52, συνδεόμενη με αρτη-
ριακούς καθετήρες και σχετίζεται με το μήκος, τη 
διάμετρο, το υλικό του καθετήρα και τη διάρκεια 
παραμονής στην αρτηρία. Αρτηριακοί καθετήρες 
σε νεογνά τοποθετούνται για διαγνωστικούς και 
θεραπευτικούς σκοπούς, όπως συμβαίνει σε καρ-
διακό ή ομφαλικό καθετηριασμό, ή σε περιφερικούς 
αρτηριακούς καθετήρες. Ειδικότερα, η θρόμβωση 
που αφορά σε ομφαλικούς καθετήρες53 συνοδεύεται 
από θρόμβωση των τοπικών αγγείων, νεκρωτική 
εντεροκολίτιδα και εμβολικά επεισόδια των κάτω 
άκρων. Οι μακροχρόνιες επιπλοκές των συγκεκρι-
μένων θρομβώσεων αφορούν κυρίως σε νεφρική 
δυσλειτουργία ή ανισοσκελία και πολλές φορές 
απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση λόγω του κινδύνου 
ενδεχόμενου ακρωτηριασμού του άκρου. 

Αρτηριακές θρομβώσεις μη σχετιζόμενες με καθε-
τήρα είναι σπάνιες στα παιδιά21,52,54. Αφορούν κυρίως 
σε αρτηριίτιδα Takayasu, σε νόσο Kawasaki, σε στε-
φανιαία ανευρύσματα, ενώ αρτηριακές θρομβώσεις 
εμφανίζονται ως επιπλοκή συγγενούς καρδιοπάθειας. 
Θρόμβωση μεσεντερίων αρτηριών μπορεί να εμφανι-
στεί μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιά ή 
σε νόσο Crohn. Η αρτηριακή θρόμβωση των άκρων 
εκδηλώνεται με ψυχρό, ωχρό άκρο με μειωμένο ή 
απόντα σφυγμό, συστοίχως. Η ύπαρξη θρόμβωσης 
στο δεξιό κόλπο σχετίζεται κυρίως με την ύπαρξη 
CVL, ενώ κλινικά εκδηλώνεται με καρδιακή ανεπάρ-
κεια, ΠΕ και εμμένουσα σηψαιμία. Για τη διάγνωση 
του θρομβωτικού επεισοδίου συνήθως επιλέγεται η 
χρήση του Doppler ή της αγγειογραφίας. 

Θρομβώσεις σχετιζόμενες ειδικώς με νεογνά και παιδιά

Κεραυνοβόλος Πορφύρα

Σε νεογνά με ομόζυγη ανεπάρκεια πρωτεϊνης C ή 
S, εμφανίζεται εκτεταμένη θρόμβωση με κεραυνοβό-
λο πορφύρα. Εμφανίζεται ως επί το πλείστον εντός 
του 1ου 24ώρου της ζωής με απειλητική για τη ζωή 
κλινική εικόνα, η οποία εκδηλώνεται με δερματικές 
νεκρώσεις κυρίως και εργαστηριακή εικόνα διάχυτης 
ενδαγγειακής πήξης54-55.
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Νόσος Kawasaki

Στην οξεία φάση, η νόσος μπορεί να προκαλέσει 
αρτηρίτιδα μεσαίων και μεγάλων αγγείων, αρτηρια-
κά ανευρύσματα, βαλβιδοπάθεια και μυοκαρδίτιδα. 
Αποτελεί την πρώτη αιτία επίκτητης καρδιακής νόσου 
στα παιδιά στη Βόρεια Αμερική. Ανευρύσματα στις 
στεφανιαίες αρτηρίας αναπτύσσονται σε 15-25% των 
παιδιών που δεν λαμβάνουν θεραπεία και μπορεί να 
οδηγήσουν σε έμφραγμα μυοκαρδίου, αιφνίδιο θάνατο 
ή χρόνια ανεπάρκεια στεφανιαίων αρτηριών54-56.

Συμμετοχή κληρονομικών θρομβοφιλικών παραγόντων 
στην εμφάνιση ΘΕ

Σημαντικοί κληρονομικοί θρομβοφιλικοί παράγο-
ντες θεωρούνται η ανεπάρκεια των πρωτεϊνών C και S 
και αντιθρομβίνης (ΑΤ), καθώς επίσης και η παρουσία 
των μεταλλάξεων FVLeiden και FII201210A. Η συ-
χνότητα της ανεπάρκειας των φυσικών ανασταλτών 
στο γενικό πληθυσμό είναι μικρή (0.02-0.4%), ενώ 
η παρουσία ετεροζυγωτίας FVLeiden και FII20210A 
ανιχνεύεται σε 5-8% και 1-3% της Καυκάσιας φυλής 
αντιστοίχως. Η ετεροζυγωτία FVLeiden αυξάνει τον 
σχετικό κίνδυνο για θρόμβωση κατά 7 φορές περίπου, 
ενώ η ομοζυγωτία κατά 80. Μόνο όμως το 10% των 
φορέων αναπτύσσει θρόμβωση στη διάρκεια της ζωής 
του. Η φορεία FII201210A φαίνεται να τριπλασιάζει 
την πιθανότητα θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Ο 
συνδυασμός δύο ή περισσότερων θρομβοφιλικών 
παραγόντων έχει την τάση να αυξάνει την πιθανότητα 
θρόμβωσης. Η παρουσία κληρονομικών θρομβοφιλι-
κών παραγόντων σχετίζεται κυρίως με θρόμβωση της 
νεφρικής ή της πυλαίας φλέβας, ενώ δεν σχετίζεται 
με τη θρόμβωση κεντρικών καθετήρων15,31-45. 

Νεογνά και παιδιά με θρόμβωση, θα πρέπει να 
ελέγχονται για το ενδεχόμενο συνύπαρξης κληρονο-
μικής θρομβοφιλίας, παρ’ όλο που η επιβεβαίωση της 
παρουσίας κληρονομικών προθρομβωτικών παρα-
γόντων δεν αλλάζει τους θεραπευτικούς χειρισμούς, 
πλην της περίπτωσης της ομόζυγης ανεπάρκειας 
πρωτεϊνης C ή S, της οποίας η διάγνωση απαιτεί 
άμεση παρέμβαση με υποκατάσταση της ανεπαρ-
κούς πρωτεϊνης. Ταυτοχρόνως, προσοχή απαιτείται 
σε ότι αφορά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του 
εργαστηριακού ελέγχου, διότι τα νεογνά παρουσιά-
ζουν ούτως ή άλλως χαμηλότερα επίπεδα φυσικών 
ανασταλτών. Ιδιοπαθής θρόμβωση είναι σπάνια στα 
νεογνά και σχεδόν πάντοτε επί παρουσίας κληρονο-
μικού παράγοντα συνυπάρχει ισχυρό εκλυτικό αίτιο 
ή υποκείμενο νόσημα το οποίο ευθύνεται κυρίως για 
την εκδήλωση της θρόμβωσης15,31-45,54.

Σε ό.τι αφορά στην υποτροπή των ΘΕ, από τις 
μέχρι τώρα μελέτες διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι 
θρομβοφιλικοί παράγοντες αποτελούν ασθενείς πα-
ράγοντες κινδύνου για υποτροπή και ότι μεγαλύτερος 
παράγοντας κινδύνου για επανεμφάνιση ΘΕ, θεωρείται 
προηγηθέν ΘΕ31-45,54,57-60.

Απώτερες επιπλοκές

Το μεταφλεβιτιδικό σύνδρομο (post phlebitis 
syndrome-PTS) αποτελεί απώτερη επιπλοκή μετά 
από ΘΕ. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί 5-10 έτη μετά 
από ένα αρχικό επεισόδιο θρόμβωσης. Εκδηλώνεται 
με οίδημα, πόνο, δυσχρωματισμό του άκρου, έλκη, 
σκλήρυνση του δέρματος. Τα νεογνά έχουν αυξημένο 
κίνδυνο εκδήλωσης PTS διότι το ινωδολυτικό τους 
σύστημα ανεπαρκεί7-8. Υποτροπή αναφέρεται σε 
6-20% των παιδιών με DVT και συνήθως συμβαίνει 
3.5 χρόνια μετά τη διακοπή της θεραπείας. Στην 
πιθανότητα υποτροπής, η οποία είναι δυνατόν να 
εμφανισθεί και με τη μορφή της πνευμονικής εμβο-
λής, ενδέχεται να συμβάλει η ύπαρξη κληρονομικών 
προθρομβωτικών παραγόντων. Επιπλέον επιπλοκές, 
όπως επεισόδια αιμορραγίας, μπορούν να σχετί-
ζονται με τη λήψη της αντιπηκτικής αγωγής, ενώ η 
θρόμβωση των ομφαλικών καθετήρων ενδεχομένως 
συνδέεται με ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης. Η θνη-
τότητα λόγω θρόμβωσης υπολογίζεται στο 1-2.5%, 
αλλά το ποσοστό αυτό είναι δυνατόν να αυξηθεί 
σημαντικά όταν συνυπολογίζεται η θνητότητα λόγω 
της υποκείμενης νόσου7-8.

Μητρικοί παράγοντες σχετιζόμενοι με θρόμβωση 

Παράγοντες σχετιζόμενοι με υποκείμενα νοσήματα 
ή καταστάσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη της 
μητέρας, είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην εκδήλωση 
θρομβώσεων στα νεογνά. Παράγοντες όπως ο ινσου-
λινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοσα 
νοσήματα της μητέρας, επίκτητη ή κληρονομική θρομ-
βοφιλία της μητέρας, χοριοαμνιονίτιδα, ολιγουδράμνιο, 
προεκλαμψία, το κάπνισμα, η προχωρημένη ηλικία 
κύησης φαίνεται να σχετίζονται με θρομβώσεις στα 
νεογνά. Επιπροσθέτως, η παρουσία αντιφωσφο-
λιπιδικών αντισωμάτων (LΑ-lupus anticoagulant, 
anticardiolipin antibodies-ACA, αντισωμάτων έναντι 
β2-γλυκοπρωτεϊνης-anti-β2GPI) σχετίζεται συχνά με 
επιπλοκές της κύησης. Μεταφορά των αντιφωσφολι-
πιδικών αυτοαντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο 
συμβαίνει στο 30% των νεογνών περίπου, χωρίς 
όμως η παρουσία των συγκεκριμένων αντισωμάτων 
να σχετίζεται με θρόμβωση στα νεογνά 61
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Θεραπευτική Αγωγή 

Για τη χορήγηση του είδους και της διάρκειας της 
θεραπευτικής αγωγής σε νεογνά και παιδιά συνε-
κτιμώνται διάφορα χαρακτηριστικά του είδους του 
θρόμβου (έκταση, εντόπιση), η παρουσία θρομβο-
φιλικών παραγόντων, ο συνδυασμός κληρονομικών 
παραγόντων, το κατά πόσο το ΘΕ είναι ιδιοπαθές 
ή μη. Ο βασικός λόγος για τον οποίον δίνεται επί 
μακρόν αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με φλεβο-
θρόμβωση είναι η πρόληψη νέου ΘΕ. Σε νεογνά με 
ΘΕ οι οδηγίες συνιστούν είτε παρακολούθηση, είτε 
αντιπηκτική αγωγή, συνήθως από 6 εβδομάδες έως 
3 μήνες, με εξατομίκευση ανάλογα με τα επιμέρους 
κλινικά και εργαστηριακά κριτήρια. 

Ειδικότερα στα νεογνά, υπάρχουν ορισμένοι πε-
ριορισμοί και ιδιαιτερότητες ως προς τη χορήγηση 
αντιθρομβωτικής αγωγής, οι οποίοι συνίστανται στο 
δυναμικά εξελισσόμενο αιμοστατικό σύστημα των 
νεογνών, στη διαφορετική διατροφή και συμμόρφωση 
αυτών, στη συννοσηρότητα που συνήθως παρουσι-
άζουν, στη διαφορετική κινητική των φαρμάκων στον 
οργανισμό τους, στην αδυναμία τακτικού ελέγχου της 
δράσης αυτών μέσω των συχνών φλεβοκεντήσεων. 
Σημειώνεται ότι τα κουμαρινικά, τα οποία είναι ευρέως 
χρησιμοποιούμενα αντιπηκτικά στα παιδιά και τους 
ενήλικες, δεν χορηγούνται στα νεογνά54.

Συμπέρασμα 
Θρομβωτικά επεισόδια συμβαίνουν σπανίως στα 

παιδιά. Η μειωμένη ικανότητα για γένεση θρομβίνης 
καθώς και το ακέραιο ενδοθήλιο που δεν διευκολύνει 
τη θρομβογένεση, φαίνεται να δρουν προστατευτικά 
στα παιδιά και να αποτρέπουν την εκδήλωση ΘΕ. Εν 
τούτοις, τα νεογνά απ’ όλες τις ομάδες της παιδικής 
ηλικίας, υπόκεινται στο μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης 
ΘΕ. Λοιμώξεις, καρδιοπάθειες, κακοήθειες, η τοποθέ-
τηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, η προωρότητα, 
παράγοντες σχετιζόμενοι με τη μητέρα, η αφυδάτωση, 
φαίνεται να αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες 
που ευοδώνουν τη θρόμβωση και που καθιστούν τα 
νεογνά ευπαθή πληθυσμό. Ταυτοχρόνως, η συμμε-
τοχή του γενετικού υποστρώματος, κυρίως μέσω 
πολυμορφισμών που εμπλέκονται στην αιμόσταση, 
έχει αναφερθεί ότι συμβάλλει στην πιθανότητα ενδαγ-
γειακού σχηματισμού θρόμβου. Εν τούτοις, ιδιαίτερα 
στα νεογνά, υπάρχει σκεπτικισμός για την ερμηνεία 
των σχετικών αποτελεσμάτων λόγω της πολυπλο-
κότητας του μηχανισμού της αιμόστασης και της 
αλληλεπίδρασης επίκτητων παραγόντων, δεδομένο 
που αποδεικνύει ότι η θρόμβωση στα νεογνά είναι 

πολυπαραγοντική διαδικασία. Μελλοντικές μελέτες 
ενδεχομένως αποσαφηνίσουν τόσο τους αιτιολογικούς 
παράγοντες, όσο και τους θεραπευτικούς χειρισμούς 
στην ομάδα αυτή των ασθενών.
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Οι μεταβολές της αιμοστατικής ισορροπίας στους 
ηλικιωμένους ασθενείς οφείλονται σε διαταραχές των 
παραγόντων πήξης, της παραγωγής θρομβίνης και 
της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων. Η ενεργο-
ποίηση των αιμοπεταλίων, η αύξηση των επίπεδων 
των παραγόντων πήξης (ινωδογόνο, V, VII, VIII, IX, 
XI, XIII και VWF), η επιβράδυνση του ινωδολυτικού 
μηχανισμού και οι αλλοιώσεις του ενδοθηλίου των 
αγγείων που παρατηρούνται με την πάροδο της ηλικίας 
προδιαθέτουν σε θρομβωτικά/ισχαιμικά επεισόδια.

Συχνά απαιτείται η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής/
αντιπηκτικής αγωγής, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικά προβλήματα αιμορραγικής διάθεσης σε ένα 
γηράσκοντα πληθυσμό. Επιπλέον, η επηρεασμένη 
νεφρική λειτουργία, και η πιθανή συνύπαρξη άλλων 
προβλημάτων (σήψη, κακοήθεια) μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρή επίκτητη αιμορραγική διάθεση1

Συνήθεις αιτίες επίκτητης αιμορραγικής διάθεσης 
σε ηλικιωμένους ασθενείς 

• Ποσοτικές και λειτουργικές διαταραχές αιμοπε-
ταλίων

• Αντιαιμοπεταλιακή και αντιπηκτική αγωγή
• Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 
• Επίκτητη Αιμορροφιλία και Επίκτητη νόσος Von 

Willebrand

Ποσοτικές και λειτουργικές διαταραχές αιμοπεταλίων
Η επίκτητη θρομβοπενία, είναι συχνή αιτία αιμορ-

ραγικής διάθεσης στα ηλικιωμένα άτομα. Οι αιμορ-
ραγικές εκδηλώσεις εμφανίζονται όταν ο αριθμός των 
αιμοπεταλίων κυμαίνεται <50.000/μL

Συνήθεις αιτίες επίκτητης θρομβοπενίας αποτε-
λούν:

• η ελαττωμένη παραγωγή στο μυελό των οστών: 
απλαστική αναιμία, μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, 
διήθηση μυελού από καρκινικά κύτταρα, φάρμακα 
(χημειοθεραπεία με χλωροθειαζίδες, τριμεθορίμη-
σουλφαμεθοξαζόλη), έλλειψη Βιτ. Β12 και 

• η αυξημένη περιφερική καταστροφή/κατανάλωση 
αιμοπεταλίων ανοσολογικής (ITP, Φάρμακα, λοι-
μώξεις) ή μη ανοσολογικής αιτιολογίας (διάχυτη 
ενδαγγειακή πήξη).
Η κύρια αιτία αυξημένης περιφερικής καταστρο-

φής είναι η άνοση θρομβοπενία από φάρμακα (Drug 
Induced Immune Thrombocytopenia, DIIT), μέσω ανο-
σοσυμπλεγμάτων (ηπαρίνη: Heparin Induced Throm-
bocytopenia, HIT), η από προσρόφηση του φαρμάκου 
πάνω στα αιμοπετάλια (πενικιλλίνη, κλοτριμοξαζόλη), 
η μέσω αυτοάνοσου μηχανισμού (α-μεθυλντόπα).

Οι επίκτητες ποιοτικές διαταραχές των αιμοπε-
ταλίων εμφανίζονται σε διάφορα νοσήματα όπως 
μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα, παραπρωτεϊναιμίες 
σε ηπατική νόσο και μετά τη λήψη φαρμάκων.

Οι λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων 
μπορεί να ευθύνονται για σοβαρές αιμορραγίες στους 
ηλικιωμένους ασθενείς και είναι συχνά φαρμακευτικής 
αιτιολογίας όπως:

• Φάρμακα που προκαλούν διαταραχή σύνθεσης 
προσταγλανδινών: ασπιρίνη και μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, κορτικοειδή, αντιβιοτικά πενικι-
λίνες, κεφαλοσπορίνες β-λακτάμες

• Φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα του κυκλι-
κού cAMP: ενεργοποιητές αδενυλικής κυκλάσης, 
ανασταλτές φωσφοδιεστεράσης: διπυριδαμόλη, 
τικλοπιδίνη
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• Σταθεροποίηση της μεμβράνης: (α, β-αναστολείς, 
τοπικά αναισθητικά, αντιισταμινικά, τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά, φουροσεμίδη)

• Ανταγωνιστές των γλυκοπρωτεϊνικών υποδοχέων 
ιντεγκρίνης GPIIb/IIIa.
Ο χρόνιος πόνος είναι συχνός στους ηλικιωμένους 

και αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Πρόσφατη 
μελέτη απέδειξε ότι το 18% των ηλικιωμένων Αμερι-
κανών άνω των 65 ετών λαμβάνει αναλγητικά πολλές 
φορές την εβδομάδα και το 63% αυτών λαμβάνει 
αναλγητικά για τουλάχιστον 6 μήνες.

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) είναι 
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του χρόνιου 
πόνου, ο κίνδυνος όμως αιμορραγικών εκδηλώσεων 
κυρίως του πεπτικού (ελκωτικές βλάβες βλεννογόνων)
από τη συχνή χρήση των ΜΣΑΦ ανέρχεται στο 1% 
στο γενικό πληθυσμό και αυξάνει στο 3-4% στους 
ασθενείς άνω των 60 ετών.

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η χρήση της 
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής για την δευτερογενή 
πρόληψη αθηροθρομβωτικού επεισοδίου και για την 
πρωτογενή πρόληψη ασθενών υψηλού κινδύνου και 
της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με κολπική 
μαρμαρυγή. Υπολογίζεται ότι >2 εκατομμύρια ασθε-
νών στη βόρεια Αμερική λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή 
ενώ είναι περισσότεροι οι ασθενείς που λαμβάνουν 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.2

Η Κολπική Μαρμαρυγή, ανήκει στις υπερκοιλιακές 
αρρυθμίες και είναι η πιο συχνή αρρυθμία της καρδιάς 
παγκοσμίως, η συχνότητά εμφάνισης αυξάνεται όσο 
αυξάνεται και η ηλικία, ενώ, σε ασθενείς άνω των 80 
ετών η συχνότητα εμφάνιση της υπερβαίνει το 10%.3-4

Οι ενδείξεις χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής 
με ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (VKA) η με τα νέα 
αντιπηκτικά γνωστά ως NOACs (Novelor New Oral 
Anti Coagulants) που αποτελούν άμεσους εκλεκτικούς 
αναστολείς είτε του ενεργοποιημένου παράγοντα 
πήξης Xa (απιξαμπάνη, ριβαροξαμπάνη) είτε της 
θρομβίνης (νταμπιγκατράνη) για την πρόληψη θρομ-
βωτικών επιπλοκών βασίζεται στα κριτήρια κινδύνου 
του CHA2DS2-VASc (C: Συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, H: Υπέρταση, A: Ηλικία ≥75, D: Σακχα-
ρώδης διαβήτης, S2: Εγκεφαλικό ή Παροδικό Αγγειακό 
επεισόδιο ή θρομβοεμβολικό επεισόδιο, V: Αγγειακή 
νόσος, A: Ηλικία 65-74μ S2: Φύλο).

Η χορήγηση όμως της per os αντιπηκτικής αγωγής 
με VKA για την πρόληψη θρομβωτικών επεισοδίων 
σε ασθενείς > των 65 αυξάνει τον κίνδυνο μείζονος 
αιμορραγίας, με ποσοστά 15%-20% ενδοεγκεφαλικής 
αιμορραγίας και θνητότητα 46%1. Στους ηλικιωμέ-
νους ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης GRF <15ml/
min 1.73m2 η επίπτωση μείζονος αιμορραγίας είναι 

δέκα φορές μεγαλύτερη από ότι στους ασθενείς με 
κάθαρση κρεατίνης >90ml/min/1.73m2. Ο κίνδυνος 
εμφάνισης μείζονος αιμορραγίας εκτιμάται βάσει 
των κριτηρίων HAS-BLEB score: Υπέρταση,νεφρι-
κή/ηπατική δυσλειτουργία, ιστορικό εγκεφαλικού 
επεισοδίου, ιστορικό αιμορραγίας, ή μέτρηση INR σε 
εύρος <60% του χρόνου, ηλικία >65 ετών και χρήση 
φαρμάκων/αλκοόλ).

Πρόσφατα δεδομένα για τα νέα από του στόματος 
αντιπηκτικά δείχνουν αυτά πλεονεκτούν σε σχέση με 
τους ανταγωνιστές της Βιτ Κ στην προφύλαξη θρομβο-
εμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς άνω των 75 ετών 
με κολπική μαρμαρυγή Η επίπτωση αιμορραγίας με 
τα NOACs είναι ίση η μικρότερη από αυτήν των ΑΒΚ. 
Σε μετα-ανάλυση ασφαλείας και αποτελεσματικότητας 
των NOACs το Apixaban παρουσίαζε τη μικρότερη 
επίπτωση μείζονος αιμορραγίας σε σχέση με τα Dabi-
gatran/Rivaroxaban. Ο κίνδυνος αιμορραγίας από τη 
χρήση αντιπηκτικών αυξάνεται στους ηλικιωμένους 
ασθενείς που παρουσιάζουν παράλληλα έκπτωση 
της νεφρικής λειτουργίας με μείωση της κάθαρσης 
των NOACs.3

Αντιμετώπιση αιμορραγίας από τα αντιπηκτικά

Σε σοβαρές αιμορραγικές εκδηλώσεις από τα 
αντιπηκτικά ( VKA, NOACs) επιβάλλεται η χορήγηση 
αιμοστατικών παραγόντων όπως: το προθρομβινικό 
σύμπλεγμα PCC (B eriplex: II, VII, IX, X), το ενεργο-
ποιημένο προθρομβινικό σύμπλεγμα PCC (Feiba: 
ΙΙ, aVII, ΙΧ, Χ) και ο ανασυνδυασμένος παράγοντας 
VII (Novo seven: rFVIIa). Τα PCC προάγουν την 
παραγωγή θρομβίνης και η χορήγηση τους είναι 
πιο αποτελεσματική από τη χορήγηση του φρέσκου 
κατεψυγμένου πλάσματος (FFP) με άμεση διόρθωση 
του INR. Η βελτίωση των χρόνων πήξης (INR, χρόνος 
ροής, ΤΤ, aPTTECTRotem) δεν αντιστοιχεί πάντα στην 
υποχώρηση της κλινικής αιμορραγικής διάθεσης.5

Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 
ΧΝΝ είναι συχνή στους ηλικιωμένους και ο επιπο-

λασμός της αυξάνεται με την ηλικία. Όπως είναι γνωστό 
η σπειραματική διήθηση, με την οποία υπολογίζεται ο 
βαθμός της νεφρικής λειτουργίας (e-GFR), μειώνεται 
με την αύξηση της ηλικίας. Ανεξάρτητα από τα αίτια 
εμφάνισης ΧΝΝ (διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, καρ-
διαγγειακή νόσος), η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας 
των ασθενών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του 
αριθμού των ηλικιωμένων με ΧΝΑ. 

Η αιμορραγία είναι μία από τις κύριες επιπλο-
κές της ουραιμίας, αποδίδεται σε διαταραχές της 
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λειτουργικότητας των ΑΜΠ. Η κλινική έκφραση των 
αιμορραγικών εκδηλώσεων είναι ήπια, συνήθως εκ-
δηλώνεται αυτόματα και χαρακτηρίζεται κυρίως από 
εκχυμώσεις, πορφύρα ή επίσταξη, ενώ η αιμορραγία 
από το γαστρεντερικό σύστημα. το περικάρδιο ή 
υποσκληρίδιο αιμάτωμα παρατηρείται σε μικρότερη 
συχνότητα.

Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις της ΧΝΝ μειώθηκαν 
σημαντικά ή ελέγχονται καλύτερα μετά την ευρεία 
κλινική εφαρμογή της χρόνιας αιμοκάθαρσης (ΧΑ) 
και τη χορήγηση της EPO (ερυθροποιητίνης).

Οι διαταραχές που συμβάλλουν στην πρόκληση 
αιμορραγίας στη ΧΝΝ περιλαμβάνουν: α) την αναιμία, 
β) τη βλάβη του τοιχώματος των αγγείων και γ) τις 
διαταραχές στη συσσώρευση και συγκόλληση των 
ΑΜΠ (πρωτοπαθής αιμόσταση).

Η λειτουργικότητά των αιμοπεταλίων παρουσιάζει 
σημαντικές διαταραχές στην ουραιμία που περι λαμ-
βάνουν τη μείωση της συγκέντρωσης του ADP, της 
σεροτονίνης, δεισλειτουργία στο μηχανισμό απελευ-
θέρωσης των α-κοκκίων και της β-θρομβοσφαιρίνης 
(β-TG), αύξηση του cAMP και μείωση της παραγω-
γής της Α2 θρομβοξάνης ΤXΑ2 ενώ η διαταραχή 
προσκόλλησης των ΑΜΠ στο ενδοθήλιο ασθενών 
με ουραιμία οφείλεται στην αδυναμία σύνδεσης του 
vWF με τη γλυκοπρωτεΐνη GPIb. 

Η αντιμετώπιση των οξέων αιμορραγικών εκδηλώ-
σεων συνίσταται στην αιμοκάθαρση, στη μετάγγιση 
συμπυκνωμένων ερυθρών και στη χορήγηση της 
δεσμοπρεσσίνης (DDAVP): 0.3 mg/kg ενδοφλεβίως 
σε 50 mLsaline σε >30min διάρκεια έγχυσης η εν-
δορρινικώς στην ίδια δόση.

Η χορήγηση των οιστρογόνων 0.6 mg/kg/ ενδο-
φλεβίως για 5 ημέρες είναι χρήσιμη για την θεραπεία 
της χρόνιας αιμορραγίας.1,5

Η δεσμοπρεσσίνη (1-διαμινο-8-D-αργινίνη -βα-
ζοπρεσσίνη, DDAVP) είναι συνθετικό παράγωγο 
της αντιδιουρητικής ορμόνης, Χρησιμοποιείται, για 
τον έλεγχο αιμορραγικών εκδηλώσεων σε ασθενείς 
με νόσο του von Willebrand και ήπια αιμοφιλία Α. 
H DDAVP δρα αυξάνοντας την απελευθέρωση των 
πολυμερών του vWF από τα σωμάτια Weibel-Palade 
των ενδοθηλιακών κυττάρων και από τα α κοκκία 
των ΑΜΠ. Μια τρίτη προπηκτική δράση της DDAVP 
ασκείται στη μεμβράνη των ΑΜΠ, η οποία συνίσταται 
στην αύξηση της πρόσληψης της σεροτονίνης και στην 
έκκριση ATP από τα ενεργοποιημένα ΑΜΠ.

Είναι γεγονός ότι η χρήση της ερυθροποιητίνης 
στην αντιμετώπιση της αναιμίας της χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής και 
την απαρχή μιας άλλης. Δεν είναι επομένως υπερβολή 
να θεωρήσω με την πρo της ερυθροποιητίνης περίοδο 

και την μετά την ερυθροποιητίνη ως δύο ξεχωριστές 
περιόδους με εντελώς διαφορετική προσέγγιση και 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της χρόνιας νεφρικής 
ανεπάρκειας, αφού είναι γνωστό ότι η ποιότητα ζωής 
των ασθενών, η ικανότητα για σωματική άσκηση, η 
υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, η ανοσοποιητική 
τους κατάσταση και η αιμοστατική ικανότητα βελτιώ-
θηκαν σημαντικά.5

Επίκτητη Αιμορροφιλία
Η επίκτητη αιμορροφιλία είναι μια σπάνια αιμορ-

ραγική διάθεση και εμφανίζεται ξαφνικά, σε άτομα με 
αρνητικό προηγούμενο αιμορραγικό ιστορικό.

Τα αιμορραγικά επεισόδια τις περισσότερες φορές 
είναι σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή και δύσκολο να 
αντιμετωπιστούν.

Η συχνότητα της επίκτητης αιμορροφιλίας υπολογί-
ζεται 1: 1000000. Το πρώτο περιστατικό αναφέρεται τη 
δεκαετία του 1940, και η πρώτη μεγαλύτερη αναφορά 
περιστατικών δημοσιεύεται το 1961.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία η συχνότητα σε 
άτομα ηλικίας <65 ετών είναι 0,28 ανά εκατομμύριο/
χρόνο, αλλά αυξάνει έως 5,97 σε άτομα ηλικίας 65-
85 ετών και στο 16,6 σε άτομα ηλικίας άνω των 85 
ετών. Επί του συνόλου, περισσότερο από το 80% 
των διαγνωσμένων ασθενών είναι ηλικίας >60 ετών7,8.

Το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 21%, αν 
και μεταξύ των ηλικιωμένων ασθενών μπορεί να είναι 
ακόμη υψηλότερο.

Δεδομένα από EACH2 (European acquired hemo-
philia registry) δείχνουν ότι η διάγνωση της Επίκτητης 
Αιμορροφιλίας γίνεται μετά την έναρξη εμφάνισης της 
αιμορραγικής διάθεσης σε μέσο όρο, 3 (0-12) ημερών, 
αλλά στο 22,4% γίνεται μεταξύ 1 εβδομάδας και 1 
μηνός και σε 9,8% μεταξύ 1 και 6 μηνών.8

Οι επίκτητες διαταραχές των παραγόντων πήξης 
οφείλονται σε ανάπτυξη αυτοαντισώματος εναντίον 
κάποιου παράγοντα πήξης (ανασταλτής).

Τα αυτοαντισώματα στρέφονται ειδικώς έναντι ενός 
παράγοντα και εξουδετερώνουν τη δραστικότητά του, 
η εξουδετέρωση του παράγοντα γίνεται σταδιακά, 
οπότε παραμένει υπολειπόμενη ποσότητα του παρά-
γοντα. Οι πιο συχνοί ανασταλτές είναι οι ανασταλτές 
του παράγοντα VIII οι οποίοι αναπτύσσονται συχνά 
παρουσία άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων (18% 
των περιπτώσεων) όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, στην περίοδο της 
λοχείας (7,3%), σε κακοήθειες (6,7%), μετά τη λήψη 
φαρμάκων η αντιβιοτικών όπως η πενικιλλίνη (5,6%), 
σε δερματοπάθειες, ψωρίαση πέμφιγα (4,5%)

Στο 46,1% των περιπτώσεων ουδέν υποκείμενο 
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νόσημα ανευρίσκεται. 
Η παρουσια αυτοαντισωμάτων κατά των παρα-

γόντων πήξης (FVIII/FIX) εμφανίζεται σε ασθενείς με 
υποκείμενη αιματολογική κακοήθεια ή με την χορήγηση 
φαρμάκων (π.χ., αντιβιοτικά, φαινυτοΐνη, μεθυλντόπα, 
ιντερφερόνη, φλουδαραβίνη, και κλοπιδογρέλη).

Από τον εργαστηριακό έλεγχο προκύπτει παράτα-
ση aPTT με φυσιολογικές τιμές PT, αιμοπεταλίων, μη 
ύπαρξη ηπαρίνης, vWFκφ, LA (-) και θετική την δοκι-
μασία ανάμιξης (mixingtest). Η δοκιμασία ανάμειξης 
συνίσταται στην ανάμειξη ίσων ποσοτήτων του υπό 
εξέταση πλάσματος με φυσιολογικό πλάσμα (50:50) 
και επανάληψη της δοκιμασίας η οποία βρέθηκε πα-
ρατεταμένη. Σε περίπτωση άμεσης διόρθωσης για 
σωστό αποτέλεσμα απαραίτητη είναι η επώαση του 
δείγματος στους 37° C έως και τρείς ώρες.

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό των ανασταλτών 
του FVIII/FIX χρησιμοποιείται η μέθοδος Bethesda. Η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από το 1975 (Kasper et 
al) και συνίσταται στις διαδοχικές αραιώσεις φτωχού 
σε αιμοπετάλια πλάσματος του ασθενούς (με pool 
πλασμάτων φυσιολογικών μαρτύρων (PNP), στην 
επώαση του τελικού δείγματος στους 37οC για δύο 
ώρες και στην μέτρηση της δραστικότητας του παρά-
γοντα χρησιμοποιώντας την one stage clot μέθοδο.

Μια μονάδα Bethesda (1 BU) ανασταλτή αντιστοιχεί 
στην εξουδετέρωση 0,5 IUFVIII/FIX σε 1ml πλάσματος. 

Οι ανασταλτές διακρίνονται σε ανασταλτές υψηλής 
ανταπόκρισης «high responding»και έχουν τίτλο >5 
Βethesda Unit (BU),σε ανασταλτές χαμηλής αντα-
πόκρισης “lowresponding” με τίτλο <5 BU και σε 
παροδικούς ανασταλτές “transient“.

Η κλινική εικόνα της Επίκτητης Αιμορραγικής 
Διάθεσης χαρακτηρίζεται από εκτεταμένα μυικά ή 
υποδόρια αιματώματα, οπισθοπεριτοναϊκά αιματώμα-
τα, αιμορραγίες πεπτικού, αιματουρίες, μητρορραγίες 
καθώς μετεγχειρητικές αιμορραγίες). Αντίθετα με τις 
κληρονομικές αιμορραγικές διαθέσεις οι αιμορραγίες 
στις αρθρώσεις (αίμαρθρα) είναι σπάνιες. Η αιτία της 
διαφορετικής αιμορραγικής εικόνας μεταξύ κληρονομι-
κής αιμορροφιλίας και επίκτητης είναι αδιευκρίνιστοι.

Ο μηχανισμός δράσης του αυτοαντισώματος 
εξαρτάται από το σημείο σύνδεσης του με το μόριο 
του παράγοντα FVIII. Οι ανασταλτές μπορούν να 
στραφούν κατά των αμινοξέων 1689-2332 σημεία 
στα οποία φυσιολογικός παράγοντας FVIII συνδέεσαι 
με τα φωσφολιπίδια, ή μπορούν να συνδεθούν στα 
σημεία σύνδεσης του FVIII με τη θρομβίνη, με τον 
FIXa η με τον FX.

Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των αυτοαντι-
σωμάτων και των αλλοαντισωμάτων (σε ασθενείς με 
κληρονομική αιμορροφιλία που αναπτύσσουν ανα-

σταλτές έναντι του εγχεόμενου παράγοντα) είναι στα 
σημεία αδρανοποίησης του παράγοντα FVIII. Πολλοί 
από τους ανασταλτές στην κληρονομική αιμορροφιλία 
είναι type 1 (first-orderkinetcs), με γραμμική αδρανο-
ποίηση του FVIII, αυτοί οι ανασταλτές καταστρέφουν 
όλο τον παράγοντα VIII και ανιχνεύονται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις στο πλάσμα. Τα αυτοαντισώματα είναι 
του type 2 (second-orderkinetics) και δεν προκαλούν 
αδρανοποίηση ολόκληρου του μορίου του FVIII. Έτσι 
λοιπόν μερικοί ασθενείς μπορεί να έχουν μεγάλο τίτλο 
αντισωμάτων (by Bethesda assay) που αντανακλά 
στην ικανότητα να αδρανοποιήσει περίπου το 50% 
του παραγόντα FVIII με δραστικότητα που κυμαίνεται 
από το 2% έως το 10%.

Η θεραπευτική προσέγγιση εξαρτάται από τον 
τίτλο του ανασταλτή και από τη σοβαρότητα των αι-
μορραγικών επεισοδίων. Στην περίπτωση που η τιμή 
του ανασταλτή είναι < 5 BU/ml και οι αιμορραγικές 
εκδηλώσεις δεν είναι σοβαρές μπορεί να χορηγηθεί 
0,3 mg/KgDDAVP (δεσμοπρεσσίνη) υποδορίως ή 
ενδοφλεβίως, ή να χορηγηθούν υψηλές δόσεις 20-
50IU/Kg ανασυνδυασμένου παραγόντα FVIII κάθε 
6-8/h η συνεχής έγχυση 3-4IU/Kg/h6.

Σε μεγάλα αιμορραγικά επεισόδια απειλητικά για 
τη ζωή του ασθενούς η άμεση θεραπευτική προσέγ-
γιση συνίσταται στην αναχαίτιση της αιμορραγίας. 
Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί με την ενδοφλέβια 
χορήγηση των λεγομένων “by passing” παραγόντων: 
Ενεργοποιημένο προθρομβινικό σύμπλεγμα aPCC 
(FEIBA) και ενεργοποιημένο-ανασυνδυασμένο πα-
ράγοντα FVIΙ (Novoseven FVIIa).6

Σχετικά με το ενεργοποιημένο προθρομβινικό 
σύμπλεγμα aPCC (FEIBA): σε αναδρομική μελέτη 
34 ασθενών με επίκτητη αιμορροφιλία φάνηκε ολική 
ανταπόκριση των αιμορραγικών επεισοδίων στο 86% 
των περιπτώσεων με δοσολογία 75 IU/Kg κάθε 8-12 
ώρες με μέσο αριθμό 10 δόσεων. Η δοσολογία του 
aPCC δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 200 IU/Kg, διότι 
υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης θρμβοεμβολικών επει-
σοδίων. Μακροχρόνια χορήγηση του aPCC μπορεί 
να προκαλέσει αύξηση του ανασταλτή λόγω αναμνη-
στικής απάντησης γιατί το σκεύασμα περιέχει ίχνη 
παράγοντα FVIII.

Με τη χορήγηση του FVIIa παρατηρείται μερική 
ύφεση της αιμορραγίας στο 88% των περιπτώσεων 
μετά από 8 ώρες και ολική ύφεση της αιμορραγίας 
στο 92% των περιπτώσεων μετά από 24 ώρες. Η 
δοσολογία του FVIIa είναι 90-120 μg/kg κάθε τρείς 
ώρες μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Το κόστος 
και οι αρτηριακές θρομβώσεις είναι τα μειονεκτήματα 
αυτής της θεραπείας.1,8,9

Η συνύπαρξη στους ασθενείς με επίκτητη αιμορ-
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ροφιλία, καρδιαγγειακών/θρομβοεμβολικών νόσων 
και/ή άλλων παραγόντων κινδύνου όπως ο διαβήτης, 
η αρτηριακή υπέρταση, η παχυσαρκία που απαιτούν 
αντιθρομβωτική θεραπεία δυσκολεύει την επιλογή 
θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Η εμφάνιση σοβαρών αιμορραγικών εκδηλώσεων 
αντιμετωπίζεται σε πολλές περιπτώσεις με τη χορή-
γηση (APCCs, rFVIIa) πάρα την πιθανή εμφάνιση 
των θρομβοεμβολικών επεισοδίων, η οποία ενισχύ-
εται περαιτέρω από τη μειωμένη κινητικότητα λόγω 
νοσηλείας ή με την ενεργοποίηση της πήξης που 
προκαλείται κατά τη διάρκεια τυχόν σηψαιμίας. Η 
συχνότητα εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδί-
ων που συνδέονται με τη χορήγηση των by-passing 
προϊόντων είναι 4% στους ηλικιωμένους ασθενείς 
ενώ οι αιμορραγικές εκδηλώσεις είναι απειλητικές 
για τη ζωή των ασθενών σε ποσοστό 10%-20% των 
περιπτώσεων με υψηλότερα ποσοστά στους ηλικι-
ωμένους ασθενείς.

Σε πρόσφατη ανασκόπηση αναφέρονται 30 θρομ-
βοεμβολικά επεισόδια (<1%) σε 800.000 εγχύσεις 
rFVIIa σε ασθενείς με συγγενή ή επίκτητη αιμορροφιλία 
με ανασταλτές.1,9

Θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται προσεκτικά 
υπόψη ο κίνδυνος θρόμβωσης στους ασθενείς που 
χορηγείται θεραπεία για την αντιμετώπιση αιμορραγι-
κών επιπλοκών όταν αποφασίζεται η δοσολογία και η 
διάρκεια της χορήγησης των παράγοντων. Σύμφωνα 
πάντως με τις πρόσφατες συστάσεις δεν θα πρέπει 
να θεωρείται αντένδειξη η θεραπεία με by-passing 
προϊόντα σε ασθενείς με θρομβοεμβολικο κίνδυνο.

Εκτός από την αντιμετώπιση των αιμορραγιών στη 
θεραπεία της επίκτητης αιμορροφιλίας απαραίτητη 
είναι η θεραπεία του υποκειμένου νοσήματος εάν 
υπάρχει και ταυτόχρονα η θεραπεία εξάλειψης του 
ανασταλτή. Η θεραπεία εκρίζωσης του ανασταλτή 
συνίσταται στην έναρξη χορήγησης ανοσοκαταστολής: 
πρεδνιζολόνη 1 mg/kg/day με ανταπόκριση το 30%των 
ασθενών. Η προσθήκη κυκλοφωσφαμίδης από 50 σε 
100mg/day αυξάνει τα ποσοστά ανταπόκρισης στο 
60-70%. Εκτός της κυκλοφωσφαμίδης μπορεί να χρη-
σιμοποιηθούν και άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 
peros: azathioprine, vincristine, mycophenolatemofetil, 
όπως και η 2-clorhodeoxyadenosine. Η πλασμαφαί-
ρεση δεν φαίνεται να έχει καλά αποτελέσματα.

Η έγχυση γ-σφαρινών (IVIG) έχει επίσης χρησι-
μοποιηθεί με πολύ καλά αποτελέσματα. Μελέτη 16 
ασθενών έδειξε μια ανταπόκριση της τάξεως του 
50%, μετά τη χορήγηση γ-σφαιρίνης 2g/kg για 2 έως 
5 ημέρες.

Η κυκλοσπορίνη έχει χρησιμοποιηθεί ως μονοθε-
ραπεία η σε συνδυασμό με κορτιζόνη σαν θεραπεία 

διάσωσης. Η κυκλοσπορίνη είναι το φάρμακο εκλογής 
στους ασθενείς με Ερυθηματώδη Λύκο.

Τα τελευταία χρόνια η χορήγηση Rituximab (anti-
CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα) στην επίκτητη αιμορρο-
φιλία συνδυάζεται με πολύ καλή ανταπόκριση και για 
μεγάλο διάστημα. Η συνηθισμένη δόση είναι: 375mg/
m2 την εβδομάδα για 4-5 εβδομάδες. Το Rituximab 
θεωρείται το φάρμακο εκλογής στους ασθενείς που δεν 
απάντησαν στη θεραπεία ανοσοκαταστολής. Αρκετές 
ομάδες κλινικών προτείνουν το Rituximab ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής σε συνδυασμό με κορτιζόνη στους 
ασθενείς με τίτλο αντισωμάτων >5 BU και <30 BU και 
σε συνδυασμό με κυκλοφωσφαμίδης στους ασθενείς 
με τίτλο αντισωμάτων >30BU.1,10

Επίκτητη von Willebrand
Η επίκτητη νόσος von Willebrand (acquired von-

Willedrand aVWS) είναι μια σπάνια αιμορραγική διάθε-
ση που μιμείται την κληρονομική νόσο von Willebrand 
τόσο στην κλινική εικόνα όσο και στα εργαστηριακά 
ευρήματα. Χαρακτηρίζεται κλινικώς από αιμορραγίες 
δέρματος, βλεννογόνων η μετεγχειρητικές αιμορρα-
γίες και εργαστηριακώς από μειωμένη λειτουργία της 
πρωτογενούς αιμόστασης, παρατεταμένο χρόνο ροής, 
και μειωμένα επίπεδα του παράγοντα von Willedrand.

Το πρώτο περιστατικό επίκτητης νόσου von Wil-
lebrand περιγράφηκε το 1968 σε ασθενή με Συστη-
ματικό Ερυθηματώδη Λύκο (SLE) και μέχρι σήμερα 
έχουν περιγραφεί πάνω από 400 περιστατικά aVWS, 
βάσει των δεδομένων της International Registry της 
aVWDA. B. Federici, U. Budde, J.H.1,11

Έχει διαγνωσθεί σε διάφορα νοσήματα όπως: 
Λεμφοϋπερπλαστικά Πολλαπλόν μυέλωμα Μακρο-
σφαιριναιμία Waldestrom Χ.Λ.Λ.Τρχωτή Λευχαιμία 
non-Hodgkin Λέμφωμα) Μυελοϋπερπλαστικά (Ιδιοπα-
θής Θρομβοκυτταραιμία, ενώ στην Πολυερυθραιμία 
και στη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία είναι λιγότερο 
συχνότερη η εμφάνιση της) κακοήθειες, ανοσολο-
γικά καρδιαγγειακά και μετά την λήψη φαρμάκων ή 
διαφόρων ουσιών.

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της επίκτητης 
von Willebrand είναι ετερογενής. Σε πολλές περι-
πτώσεις επίκτητης v. Willebrand η σύνθεση του πα-
ράγοντα von Willebrand από τα μεγακαρυοκύτταρα 
και τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι φυσιολογική αλλά 
παρατηρείται αυξημένη η απομάκρυνση του από την 
κυκλοφορία. Οι μηχανισμοί που εμπλέκονται σε αυτές 
τις περιπτώσεις είναι οι ακόλουθοι:

• ανασταλτική δράση της λειτουργίας του von Wil-
lebrand Factor και/ή αυξημένη απομάκρυνση 
του συμπλέγματος FVIII-vWF από το πλάσμα 
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(παρουσία ειδικών αυτοαντισωμάτων κατά του 
παράγοντα vWF η κατά του παράγοντα FVIII ή 
παρουσία μη ειδικών αντισωμάτων).

• αυξημένη προσρόφηση του παράγοντα vonWille-
drand από καρκινικά κύτταρα ή από ενεργοποιη-
μένα αιμοπετάλια 

• πρωτεόλυση του vWF κυτταρικής η φαρμακευτικής 
αιτιολογίας

• μηχανική καταστροφή μεγάλων πολυμερών του 
vWF.
Αντισώματα κατά του VWF έχουν περιγραφεί σε 

διάφορα νοσήματα όπως: καλοήθη υπεργαμμασφαι-
ριναιμία πολλαπλούν μυέλωμα και σε ανοσολογικές 
διαταραχές Τα αντισώματα είναι IgGk (αλλά και IgM 
και σπανιότερα IgA) και κατευθύνονται κατά λει-
τουργικών ή μη λειτουργικών επιτρόπων του VWF 
δημιουργώντας ανοσοσυμπλέγματα, τα όποια γρή-
γορα φαγοκυτταρώνονται από το δικτυενδοθηλιακό 
σύστημα. Έχουν αναγνωρισθεί αντισώματα κατά των 
περιοχών σύνδεσης του Willebrand με το κολλαγόνο 
ή με τα αιμοπετάλια μέσω των γλυκοπρωτεϊνών GPIb-
IX-V και GPIIb-IIIa. 

Αυξημένη προσρόφηση του VWF στην επιφάνεια 
καρκινικών κυττάρων μπορεί να συμβεί σε διάφορα 
νεοπλασματικά νοσήματα πολλαπούν μυέλωμα μακρο-
σφαιριναιμία Waldestrom’s, non-Hodgkin’s λέμφωμα, 
τριχωτή λευχαιμία, καρκίνος των επινεφριδίων. Με-
λέτες ανοσοφθορισμού όπως η κυτταρομετρία ροής 
επιβεβαιώνουν την προσρόφηση του παράγοντα 
στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, τα οποία 
εκφράζουν έκτοπους GPIb ή αIIb β2 υποδοχείς.

Στη στένωση της αορτικής βαλβίδας, η στροβιλώ-
δης ροή του αίματος ενεργοποιώντας τα αιμοπετάλια 
αυξάνει την προσρόφηση των πολυμερών του VWF 
στην επιφάνεια τους. Πρωτεόλυση του VWF έχει 
παρατηρηθεί σε ασθενείς με ουραιμία και χορήγηση 
αντιβιοτικής αγωγής (ciprofloxacin).

Από την εργαστηριακή διερεύνηση της νόσου 
παρατηρείται παράταση του APTT, επίπεδα VWF: 
Ag συνήθως μειωμένα, χαμηλά επίπεδα VWF: Rcof/
VWF: CBκαι φυσιολογικά τα επίπεδατου VWAg: II 
(προπεπτίδιο VWF).Η μέτρηση του προπεπτιδίου 
VWF (VWF: AgII) φαίνεται να βοηθάει στη διαφορική 
διάγνωση κληρονομικής VWD και aVWS γιατί η λει-
τουργία του VWF και του VWF: AgIIείναι διαφορετικές. 
OVWF:AgII συμμετέχει στον ενδοκυττάριο μετα-μετα-
γραφικό πολυμερισμό και στην αποθήκευση του VWF 
στα εκκριτικά κοκκία των αιμοπεταλίων. Επομένως 
φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα του VWF: AgII με 
μειωμένα επίπεδα του VWF: Ag φανερώνουν την 
απομάκρυνση του παράγοντα από το πλάσμα ενώ 
τα χαμηλά επίπεδα του VWF: Ag και του VWF:  AgII 

είναι δείκτες μειωμένης σύνθεσης του παράγοντα VW. 
Η ηλεκτροφόρηση των πολυμερών του VWF αποδει-
κνύει ότι πολλοί ασθενείς με aVWS κατατάσσονται 
στον τύπο 2Α με ελαττωμένα του υψηλού μοριακού 
βάρους πολυμερή (HMWM) γιατί τα αυτοαντισώματα 
τείνουν κατά των υψηλών μοριακού βάρους πολυ-
μερών του VWF ή λόγω προσρόφησης των HMWM 
στα καρκινικά κύτταρα ή στα ενεργοποιημένα ΑΜΠ12.

Γι’ αυτό στους ασθενείς με επίκτητη Von Willebrand 
ο λόγος VWF: Rcof/VWF: Ag (ή VWF: CB/VWF: Ag) 
είναι συνήθως χαμηλός.

Η θεραπευτική προσέγγιση της επίκτητης νόσου 
Von Willebrand βασίζεται σε δύο σκέλη, στη θερα-
πεία της υποκείμενης νόσου και στην αντιμετώπιση 
των αιμορραγικών εκδηλώσεων. Στις θεραπευτικές 
επιλογές των αιμορραγικών επεισοδίων περιλαμ-
βάνεται η χρήση του DDAVP, το σύμπλοκοFVIII/
vWF και η ενδοφλέβια χορήγηση υψηλών δόσεων 
ανοσοσφαιρινών (IVIG).12 Στους ασθενείς που δεν 
ανταποκρίνονται στο DDAVP μπορεί να χορηγηθεί το 
σύμπλοκοFYIII/vWF, αλλά απαιτούνται υψηλές δόσεις 
για να εξουδετερωθεί η δράση των αυτοαντισωμάτων 
ή για να αντισταθμιστεί η αυξημένη προσρόφηση του 
συμπλέγματος VWF-FVIII από τα καρκινικά κύτταρα. 

Η ανοσοπροσρόφηση και η πλασμαφαίρεση μπο-
ρεί να είναι αποτελεσματική ειδικά σε ασθενείς με 
υψηλό τίτλο αντισωμάτων, τα ανοσοκατασταλτικά 
και τα κορτικοστεροειδή, σύμφωνα με τα δεδομένα 
της International Registry φαίνεται να είναι αποτε-
λεσματικά στο 35 και 19% των ασθενών με aVWS 
αντιστοίχως.13,14

Η χορήγηση υψηλών δόσεων ανοσοσφαιρινών 
έχει πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα στην επί-
κτητη νόσο VonWillebrand ανοσολογικής αιτιολογίας. 
Στην aVWS με λεμφοϋπερπλαστκά νοσήματα ή με 
μονοκλωνική υπεργαμμασφαιριναιμία η χορήγηση 
γ-σφαιρίνης σε δοσολογία από 0,4-1g/kg για 2 έως 
4 ημέρες διορθώνει τα επίπεδα του VWF: Ag στο 
πλάσμα το αργότερο σε 2-3 εβδομάδες. Η ανάλυση 
πολυμερών αποδεικνύει την εμφάνιση μακρών αλλά 
και ενδιάμεσων πολυμερών του VWF μέσα σε 24 
ώρες από την ενδοφλέβια χορήγηση της γ-σφαιρίνης. 

Το 33% των ασθενών με επίκτητη νόσο VonWil-
lebrand ανταποκρίνονται στην γ-σφαιρίνη, ποσοστό 
που τείνει να αυξηθεί όταν η aVWS συνδυάζεται με 
λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα ή με ανοσολογικές 
διαταραχές ή με νεοπλασίες.13,14
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ηπατοπαθής ασθενής και δη ο κιρρωτικός, 

εμφανίζει διαταραχές στην αιμόσταση οι οποίες επί 
σειρά ετών χαρακτηρίζονταν ως η επιτομή της επί-
κτητης αιμορραγικής διάθεσης. Το ήπαρ είναι ο τόπος 
της σύνθεσης των περισσοτέρων παραγόντων της 
πήξης και καθώς η ηπατική λειτουργία και η συνθετική 
ικανότητα διαταράσσεται, παρατείνονται οι χρόνοι της 
πήξης. Αυτά τα εργαστηριακά ευρήματα ρουτίνας - 
παρατεταμένος χρόνος προθρομβίνης (ΡΤ) και μερικής 
θρομβοπλαστίνης (ΑΡΤΤ) - εύλογα δηλώνουν στον 
καθένα αιμορραγική διάθεση.

Ωστόσο νεώτερα δεδομένα κλινικά αλλά και εργα-
στηριακά, καταδεικνύουν ότι η πραγματικότητα απέχει 
κατά πολύ και είναι σαφώς πιο πολύπλοκη. Για την 
ακρίβεια είναι τόσο πολυπαραγοντική και σύνθετη όσο 
και η ίδια η διαδικασία της πήξης. Πολλά στοιχεία της 
έως τώρα γνώσης έχουν αναθεωρηθεί και σήμερα 
έχει πλέον άρδην αλλάξει η κλασσική αντίληψη για 
την αιμόσταση του ηπατοπαθούς ασθενή.

Η διαταραχή της αιμόστασης στον κιρρωτικό χα-
ρακτηρίζεται ως μοναδική και ιδιαίτερη, καθώς εξι-
σορροπεί μεταξύ αιμορραγίας και θρόμβωσης με 
ένα εξαιρετικά εύθραυστο μηχανισμό που κάτω από 
ειδικές συνθήκες, μπορεί να κλίνει προς την μία ή 
την άλλη πλευρά.

Παθοφυσιολογία της αιμόστασης στη χρόνια 
ηπατική νόσο

Για να γίνει κατανοητή η φύση των διαταραχών, 
θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το ήπαρ είναι τόπος 
παραγωγής και κάθαρσης τόσο προπηκτικών όσο 
και αντιπηκτικών παραγόντων του καταρράκτη της 

πήξης αλλά και του μηχανισμού της ινωδόλυσης.1-3

Συγκεκριμένα, στο ήπαρ παράγονται οι περισσό-
τεροι παράγοντες της πήξης – I, FII, FV, FVII, FIX, 
FX, FXII, FXIII- οι οποίοι στην ηπατική ανεπάρκεια, με 
εξαίρεση τον FVIII, είναι μειωμένοι. Συγχρόνως όμως 
εκπίπτει και η σύνθεση των φυσικών ανασταλτών 
της πήξης όπως της πρωτεΐνης S, πρωτεΐνης C και 
αντιθρομβίνης.1,3,4 

Σχετικά με την ινωδόλυση, οι περισσότερες πρω-
τεΐνες - ενεργοποιητές και ανασταλτές που εμπλέκονται 
στον μηχανισμό, ομοίως συντίθενται στο ήπαρ.1,2,3,5 Τα 
επίπεδα του πλασμινογόνου, της α2-αντιπλασμίνης και 
του TAFI (Thrombin –activatable fibrinolysis inhibitor) 
μειώνονται καθώς προοδεύει η ηπατική ανεπάρ-
κεια.4,5 Ο ενεργοποιητής της ινωδόλυσης t-PA αλλά 
και ο ανασταλτής αυτού PAI-1 (plasminogen activator 
inhibitor-1) συντίθενται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
και αυξάνονται στον ηπατοπαθή ασθενή καθώς το 
ήπαρ είναι ό τόπος κάθαρσης αυτών από την κυκλο-
φορία1-5. Παρατηρείται λοιπόν όπως ακριβώς και με 
τον μηχανισμό της πήξης, συγχρόνως ενεργοποίηση 
της ινωδόλυσης αλλά και καταστολή αυτής που προ-
φανώς συντηρεί μια λεπτή ισορροπία η οποία όμως 
εύκολα μπορεί να καταργηθεί.

Η θρομβοπενία αποτελεί τυπικό εύρημα στην 
χρονία ηπατική νόσο και σε συνδυασμό με την επί 
σειρά ετών αναφερόμενη ″θρομβοπάθεια″ της κίρρω-
σης δικαιολογούσε ένα σημαντικό ποσοστό αιμορ-
ραγικών εκδηλώσεων. Ωστόσο σήμερα και ο ρόλος 
της θρομβοπάθειας αμφισβητείται. Αντιρροπείται 
ως φαίνεται από τα αυξημένα επίπεδα του παράγο-
ντα von Willebrand (VWF) αλλά και της μειωμένης 
παραγωγής της μεταλλοπρωτεάσης ADAMTS- 13 
που αποδoμεί τον παράγοντα. Έτσι προάγεται η 
προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο υπενδοθήλιο 
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στον τόπο της αγγειακής βλάβης και τα ελαττωμένα 
σε αριθμό αιμοπετάλια είναι ικανά να διατηρήσουν 
την λειτουργικότητα τους.1,2,4 Ο ρόλος του ενδοθηλίου 
που ελάχιστα έχει διερευνηθεί στην κίρρωση πιθα-
νώς να είναι εξίσου σημαντικός στην διατήρηση της 
πρωτογενούς αιμόστασης. Η στάση στα κολποειδή 
ευνοεί την απώλεια ″προστατευτικών γλυκοκαλύ-
κων″ (γλυκοζαμινογλυκανών-ηπαρινοειδών) από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα, με αποτέλεσμα να ευνοείται η 
προσκόλληση και η συσσώρευση των αιμοπεταλίων 
στο ενδοθήλιο. Τα αυξημένα επίπεδα γλυκοζαμινογλυ-
κανών στο πλάσμα ασθενών με ηπατική νόσο πιθανώς 
αντανακλά αυτή την διάσπαση των ενδοθηλιακών 
γλυκοκαλύκων.4 Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και 
ο αντίλογος καθώς η αυξημένη παραγωγή από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα ΝΟ και προστακυκλίνης -των 
δύο σημαντικών αναστολέων της λειτουργικότητας 
των αιμοπεταλίων- πιθανώς να σχετίζεται με την 
αναφερόμενη θρομβοπάθεια της κίρρωσης.3

Συνοψίζοντας, όσους λόγους μπορεί να έχει ένας 
ηπατοπαθής ασθενής που να προδιαθέτουν σε αιμορ-
ραγία, άλλους τόσους μπορεί να αντιπαραθέσει κανείς 
που να δηλώνουν υπερπηκτικότητα και θρομβωτική 
διάθεση (Πίνακας 1).

Η πλειονότητα των ηπατοπαθών διατηρεί μία «αι-
μοστατική «ισορροπία η οποία όμως είναι επισφαλής, 
αβέβαιη και δυνητικά ασταθής συγκρινόμενη με τον 
αιμοστατικό μηχανισμό του υγιούς. Αυτό εξηγεί την 
εκδήλωση αιμορραγικών επιπλοκών ή θρομβώσεων 
ή και την συνύπαρξη τους, σε ασθενείς με κίρρωση.4

Εργαστηριακές δοκιμασίες και προγνωστική αξία
Οι περισσότερες εργαστηριακές δοκιμασίες δεν 

μπορούν να διακρίνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας 
ή θρόμβωσης καθώς η in vitro διαταραχή δεν 
συμβαδίζει με την πολύπλοκη in vivo αιμόσταση. 
Συγκεκριμένα:

Χρόνος προθρομβίνης (PT) – χρόνος μερικής 
θρομβοπλαστίνης (APTT)

Oι παρατάσεις αυτών των δοκιμασιών ρουτίνας 

συμβαδίζουν μόνο με την βαρύτητα της ηπατικής 
νόσου καθώς ουσιαστικά δηλώνουν την μείωση της 
σύνθεσης παραγόντων πήξης χωρίς να μπορούν 
να ανιχνεύσουν την παράλληλη μείωση των ανα-
σταλτών.3,6,7

Ειδικότερα, ο χρόνος προθρομβίνης και το INR 
αποτελούν ευαίσθητη μέθοδο για τον έλεγχο της αντι-
πηκτικής δράσης των αντιβιταμινών Κ και όχι για την 
ηπατική νόσο όπου εμφανίζουν διακυμάνσεις και δεν 
έχουν αξιοπιστία.3,6-8 Θεωρούνται άνευ προγνωστικής 
αξίας για εκδήλωση αυτόματης, περιεγχειρητικής ή 
μετεγχειρητικής αιμορραγίας στον κιρρωτικό ασθενή 
και επιπροσθέτως η μείωση του INR με την χρήση 
rFVIIa δεν συμβαδίζει με ελάττωση αιμορραγικών 
εκδηλώσεων (κιρσορραγία, χειρουργείο κ.α.).6

Aιμοπετάλια: αριθμός και λειτουργικότητα

Τιμή αιμοπεταλίων >50x109 /L θεωρείται ότι είναι 
ικανή να διασφαλίσει πρωτογενή αιμόσταση, καθώς 
παρέχουν υπόστρωμα για την επαρκή παραγωγή 
θρομβίνης.6,9

Ο χρόνος ροής είναι παρατεταμένος στον κιρρωτικό 
ασθενή. Ωστόσο ομοίως δεν έχει καμία προγνωστι-
κή αξία ως προς την εμφάνιση αιμορραγίας -καθώς 
in vivo η λειτουργικότητα φαίνεται να διατηρείται με 
την αύξηση του VWF - και δεν υπάρχει σύσταση να 
πραγματοποιείται.6,7,10 Το PFA-100 (Platelet function 
analyser) έχει προταθεί ως εναλλακτική μέθοδος 
ελέγχου της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων στην 
κίρρωση με ασαφή ομοίως αποτελέσματα για κλινική 
εφαρμογή.3,7

Ινωδόλυση

Πολλές δοκιμασίες που αξιολογούν τον μηχανισμό 
της ινωδόλυσης- όπως χρόνος λύσης θρόμβου, χρό-
νος ευσφαιρινών, D-Dimer, t-PA, προϊόντα αποδομής 
ινωδογόνου- είναι συχνά παθολογικές στην ηπατική 
νόσο με την πλειονότητα τους να έχουν μικρή ειδι-
κότητα και πολλές διακυμάνσεις. Με εξαίρεση ίσως 
το θρομβοελαστογράφημα δεν υπάρχει δοκιμασία 
που να αξιολογεί σφαιρικά τον μηχανισμό ή να 

Πίνακας 1. Aιμόσταση στον ηπατοπαθή ασθενή

Αιμόσταση
Πρωτογενής: αιμοπετάλιο-αγγείο
Πήξη-παραγωγή θρομβίνης
Ινωδόλυση

Αιμορραγική διάθεση
Θρομβοπενία 
ΝΟ- Προστακυκλίνη ↑
Ινωδογόνο, παράγοντες πήξης ↓
t-PA ↑ α2αντιπλασμίνη ↓
TAFI ↓ 

Θρομβωτική διάθεση
vWF ↑, ADAMTS 13 ↓
FVIII ↑, Aνασταλτές πήξης ↓
πλασμινογόνο ↓
PAI ↑
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μπορεί να προβλέψει την in vivo προδιάθεση για 
υπερ- ή υπο-ινωδόλυση.5,6,9,10

Επίπεδα παραγόντων της πήξης και ανασταλτών της πήξης

Η μείωση των πλείστων παραγόντων της πήξης, 
η αύξηση του FVIII και η παράλληλη έκπτωση των 
ανασταλτών πρωτεΐνης S, πρωτεΐνης C και αντιθρομ-
βίνης, διατηρούν εν τέλει ικανοποιητική παραγωγή 
θρομβίνης στον κιρρωτικό ασθενή. Δεν συνιστάται 
η αξιολόγηση των επιπέδων παραγόντων ή ανα-
σταλτών και η συσχέτιση τους με την πιθανότητα 
αιμορραγίας ή θρόμβωσης αντίστοιχα.6,9,10

Η παραγωγή θρομβίνης

Η παραγωγή θρομβίνης TGA (thrombin generation 
assay) στον ηπατοπαθή - εξαιτίας της αντίστασης 
στη θρομβομοδουλίνη (ενδοθηλιακός υποδοχέας 
της θρομβίνης μέσω του οποίου ενεργοποιείται η 
οδός της πρωτεΐνης C) – είναι ικανοποιητική ή/και 
αυξημένη σε σύγκριση με τον υγιή.1,3,6,7 Άλλη μία αντί-
φαση που όμως ενισχύει την άποψη ότι δεν πρέπει να 
αξιολογούνται οι παρατάσεις των χρόνων της πήξης 
ως ένδειξη κινδύνου αιμορραγίας. Θεωρείται σήμερα 
μία πολλά υποσχόμενη εργαστηριακή μέθοδος που 
ίσως μπορέσει να διακρίνει ομάδες ηπατοπαθών 
με υψηλό κίνδυνο θρόμβωσης.6,11 Ωστόσο είναι μία 
σύνθετη εξέταση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
σε μη εξειδικευμένα εργαστήρια.7 

Το θρομβοελαστογράφημα

Το θρομβοελαστογράφημα θεωρείται η καλύτερη 
μέθοδος σφαιρικής εκτίμησης της αιμόστασης 
και της συμβολής σε αυτή τόσο των κυτταρικών όσο 
και των πλασματικών στοιχείων του αίματος.6,7,9,12 

Καταγράφει την δυναμική του θρόμβου, τον σχημα-
τισμό, την ισχύ, την σταθερότητά και την λύση του, 
αλλά δεν μπορεί να αξιολογήσει την συμμετοχή του 
αγγειακού τόνου και του ενδοθηλίου.9,12 Θεωρείται 
επίσης η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την διάγνωση 
της υπερ-ινωδόλυσης στην κίρρωση.7,12

Το θρομβοελαστογράφημα επιβεβαιώνει ότι οι 
περισσότεροι ηπατοπαθείς ασθενείς όντως «εξισορ-
ροπούν» αιμοστατικά και διακρίνει ομάδες κιρρωτικών 
χολοστατικού τύπου (πρωτοπαθής χολική κίρρω-
ση και σκληρυντική χολαγγειίτιδα) που εμφανίζουν 
υπερπηκτικότητα.12 Αν και θεωρείται σαφώς ανώτερο 
για την αξιολόγηση του κινδύνου αιμορραγίας στον 
ηπατοπαθή σε σύγκριση με τις συνήθεις εργαστηρια-
κές δοκιμασίες ιδιαίτερα σε μεταμοσχεύσεις ήπατος, 

πρέπει να τονιστεί ότι απαιτούνται πολλές κλινικές 
μελέτες ώστε να μπορεί να δίδονται βάσει αυτού με 
ασφάλεια οδηγίες μεταγγίσεων.6,12

Κλινικές εκδηλώσεις
Αιμορραγία

Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις είναι συχνές στην 
ηπατική νόσο αλλά η συσχέτιση τους με εργαστηρι-
ακές παραμέτρους και δοκιμασίες έχει πλέον αμφι-
σβητηθεί.3,4,13

Η συνηθέστερη αιμορραγία είναι η κιρσορραγία 
που αποδίδεται κυρίως στην πυλαία υπέρταση4,10,13,14 
ενώ λίγες αναφορές συσχετίζουν τον κίνδυνο της 
υποτροπής με την χαμηλή τιμή των αιμοπεταλίων (η 
οποία έμμεσα υποδηλώνει και την βαρύτητα της πυ-
λαίας υπέρτασης).4,14,15 Ακολουθούν άλλες αιμορραγίες 
από το ΓΕΣ που οφείλονται σε πυλαία γαστροπάθεια, 
πεπτικό έλκος ή σπανιότερα αιμορραγίες από το 
κόλον.4,13,15

Συχνές επίσης είναι οι αιμορραγίες δέρματος-
βλεννογόνων με τυπικές εκδηλώσεις τα υποδόρια 
αιματώματα, την ουλορραγία, επίσταξη, τη μηνομη-
τρορραγία. Παρατεταμένη αιμορραγία μετά εξαγωγή 
οδόντων, χειρουργείο ή τραύμα ή από τα σημεία των 
φλεβοκεντήσεων επίσης συσχετίζονται με προχω-
ρημένη ηπατική νόσο. Αντίθετα, αιμορραγίες που 
παρατηρούνται σε έκπτωση παραγόντων πήξης όπως 
ενδομυικά αιματώματα, αίμαρθρα ή ενδοεγκεφαλική 
αιμορραγία (με εξαίρεση τον αλκοολισμό)4,5, δεν εμ-
φανίζονται στον κιρρωτικό σε μεγαλύτερη συχνότητα 
απ’ ότι στον γενικό πληθυσμό.4,7,13

Αξιολογώντας τον ασθενή με χρόνια ηπατική νόσο, 
θα πρέπει κανείς να είναι σε θέση να διακρίνει για 
ποιους λόγους η εύθραυστη αιμοστατική ισορροπία 
του εκτρέπεται προς την αιμορραγία. Οι συνηθέστεροι 
είναι οι ακόλουθοι:
 1. Αιμοδυναμική διαταραχή –αυξημένη πίεση στην 

πυλαία φλέβα (πυλαία υπέρταση) – είναι η πρώτη 
αιτία της κιρσορραγίας.1,7,9

 2. Βακτηριδιακή λοίμωξη η οποία οδηγεί αφενός 
στην παραγωγή ενδογενών ″ηπαρινοειδών ουσιών″ 
(heparin-like substances), αφετέρου σε δυσλει-
τουργία του ενδοθηλίου που προάγει τη ΔΕΠ ή 
την υπερινωδόλυση.2,4,7,9,15 Περίπου τα 2/3 των 
κιρρωτικών ασθενών με αιμορραγία από το ΓΕΣ 
έχουν λοίμωξη,4 ενώ η χορήγηση αντιβιοτικών 
φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο αιμορραγίας.2,4,7

 3. Νεφρική ανεπάρκεια συχνή σε προχωρημένη 
ηπατική νόσο, καθώς η ουραιμία επιδεινώνει 
κατά πολύ την αναιμία και την λειτουργικότητα 
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των αιμοπεταλίων, κυρίως δε την δυνατότητα 
προσκόλλησης τους στο υπενδοθήλιο.1,4,7,16

 4. Υπερ-ινωδόλυση. Ο ρόλος της στην εμφάνιση 
αιμορραγίας είναι ασαφής και μη τεκμηριωμένος. 
Μπορεί να είναι πρωτοπαθής -που θεωρείται 
σπάνια- ή επί εδάφους ΔΕΠ και η εργαστηριακή 
της τεκμηρίωση δύσκολη. Πυροδοτείται συχνά 
από λοιμώξεις Πιθανολογείται σε περιπτώσεις 
διάχυτης αιμορραγίας από τους βλεννογόνους 
(oozing), παρατεταμένης και δυσεπίσχετης αι-
μορραγίας μετά από φλεβοκέντηση, τραύμα η 
εξαγωγή οδόντων (όψιμη), ή αιμορραγίας από 
την ουροδόχο κύστη. Φαίνεται πως ασθενείς με 
ασκιτική συλλογή και προχωρημένη κίρρωση 
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να την εμφανίσουν 
καθώς στο ασκιτικό υγρό παρατηρείται αυξημένη 
ινωδολυτική δραστηριότητα.3,5,17

Θρόμβωση

Η άποψη που επί μακρόν επικρατούσε- ότι οι κιρ-
ρωτικοί ασθενείς διαθέτουν μία ″φυσική αντιπηκτική 
ικανότητα″- θεωρείται πλέον μύθος. Όχι μόνο δεν 
έχουν αυτή την προστασία, αλλά και παρουσιάζουν 
συχνά θρομβωτικές επιπλοκές. Η υπερ-πηκτικότητα 
στην κίρρωση αποδίδεται στην έκπτωση των φυσι-
κών ανασταλτών, την αύξηση του VWF και του FVIII 
αλλά και στην δυσλειτουργία του ενδοθηλίου εξαιτίας 
της στάσης στα πυλαία κολποειδή. Η τελευταία υπο-
δηλώνει και διαταραχή των ενδοθηλικών υποδοχέων 
και συγκεκριμένα της θρομβομοδουλίνης (ΤΜ) που 
οδηγούν στην αυξημένη παραγωγή θρομβίνης. Η 
αντίσταση στην ΤΜ μαζί με τους άλλους προανα-
φερθέντες μηχανισμούς, προοδεύουν παράλληλα με 
την εξέλιξη της ηπατικής νόσου, με τη θρομβοφιλική 
διάθεση ομοίως να αυξάνει.

Οι θρομβώσεις είναι δυνατόν να είναι:
 α) Σιωπηλές μικροθρομβώσεις στο ηπατικό πα-

ρέγχυμα και να σχετίζονται με την εξέλιξη της 
ίνωσης.1,18-20

 β) Έκδηλες, σε μεγάλα αγγεία όπως φλεβική ή αρτη-
ριακή θρόμβωση, πνευμονική εμβολή ή θρόμβωση 
σπλαγχνικών αγγείων.1,19,20

Σήμερα θεωρείται ότι η υπερ-πηκτικότητα της 
χρονίας ηπατικής νόσου αποτελεί μία από τις κύρι-
ες αιτίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη της ίνωσης 
και την παθογένεια της κίρρωσης. Δύο υποθέσεις 
θεωρούνται ως οι επικρατέστεροι μηχανισμοί: Κατά 
πρώτον, η θρομβίνη μέσω των PAR (Protease ac-
tivated receptors) ενεργοποιεί κατευθείαν τα ηπατι-
κά αστεροειδή κύτταρα τα οποία προάγουν με την 
παραγωγή κολλαγόνου, την ινογένεση. Δεύτερον, 
πολλαπλές ενδοηπατικές μικροθρομβώσεις οδηγούν 

σε ιστική υποξία, νέκρωση και εξάλειψη του ηπατικού 
παρεγχύματος και τελικά σε αντικατάστασή του από 
ινώδη ιστό.18-20 

Η θεωρία ενισχύεται από κλινικές μελέτες στις 
οποίες φαίνεται ότι ηπατοπαθείς με συγγενή ή άλλα 
αίτια θρομβοφιλίας, ταχύτερα προοδεύουν προς την 
κίρρωση. Η ετεροζυγωτία της μετάλλαξης FVLeiden 
σε ασθενείς με χρονία λοίμωξη από ιό της ηπατίτιδας 
C σχετίζεται με 3πλάσιο κίνδυνο ταχείας εξέλιξης της 
ίνωσης σε κίρρωση,18,20 ενώ η έκπτωση της πρωτεΐνης 
C, η αύξηση του FVIII και η υπερομοκυστεϊναιμία 
ομοίως σχετίζονται με προχωρημένη ίνωση σε HCV 
ασθενείς.21 Αντίθετα, η φυσική ιστορία της ηπατικής 
νόσου σε HCV (+), HIV (-) ασθενείς με αιμορροφιλία 
δείχνει βραδεία εξέλιξη της ίνωσης και χαμηλή θνη-
τότητα (3%) από ηπατικές επιπλοκές.18

Η συχνότητα θρομβοεμβολικής νόσου (φλεβο-
θρόμβωσης και πνευμονικής εμβολής) στην κίρρωση 
κυμαίνεται από 1-8,1%.13 Ο κίνδυνος εμφάνισης 
φλεβοθρόμβωσης σε χρονίους ηπατοπαθείς και 
κιρρωτικούς ασθενείς σε σύγκριση με άλλους νοση-
λευόμενους ή με τον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται 
σε αρκετές μελέτες τουλάχιστον 2πλάσιος.5,19,22 Εξα-
κολουθεί όμως να είναι μικρότερος σε σύγκριση με 
ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου για θρόμβωση 
- όπως καρκινοπαθείς ή ασθενείς με συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια.23 Απαιτούνται μεγάλες προο-
πτικές μελέτες σε μη νοσηλευόμενους ασθενείς με 
κίρρωση για ασφαλή συμπεράσματα.13

Λίγα στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με το ποιοι 
παράγοντες μπορούν να προβλέψουν την εμφάνιση 
φλεβοθρόμβωσης στον ηπατοπαθή. Η χαμηλή τιμή 
λευκωματίνης θεωρείται ως ανεξάρτητος δείκτης 
κινδύνου, ενώ οι τιμές INR και το score MELD ή Child 
–Pugh απέτυχαν να συσχετιστούν με αυξημένο κίνδυ-
νο.20,23 Ωστόσο η χαμηλή τιμή λευκωματίνης έμμεσα 
δηλώνει ότι καθώς προοδεύει η ηπατική νόσος προς 
κίρρωση o κίνδυνος για θρόμβωση αυξάνει, το οποίο 
επιβεβαιώνεται από αρκετές κλινικές μελέτες. Επίσης 
η ηλικία <45 ετών θεωρείται παράγοντας αυξημένου 
κινδύνου και κατά πολλούς αίτιο θρομβοπροφύλαξης 
σε νοσηλευόμενους κιρρωτικούς.23

Η κλασσική αντίληψη ότι η επίπτωση της αρτη-
ριακής θρόμβωσης (ΑΕΕ, στεφανιαία νόσος) είναι 
χαμηλότερη στους κιρρωτικούς ασθενείς ιδιαίτερα 
στους αλκοολικούς σήμερα επίσης αμφισβητείται.1,4

Χαρακτηριστική περίπτωση συνύπαρξης ηπατικής 
νόσου και καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η μη 
αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ). 
Αυτή ουσιαστικά συνιστά την ηπατική εκδήλωση του 
μεταβολικού συνδρόμου που χαρακτηρίζεται από 
αντίσταση στην ινσουλίνη, κεντρική παχυσαρκία, 
υπέρταση και δυσλιπιδαιμία. Το σύνδρομο συσχετίζεται 
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με την αθηροσκλήρυνση και την δυσλειτουργία του 
ενδοθηλίου. Αυξημένη έκλυση ιστικού παράγοντα 
(TF), PAI-1, και θρομβοξάνης, οδηγούν σε ενεργο-
ποίηση του μηχανισμού της πήξης, αναστολή της 
ινωδόλυσης και αυξημένη συσσώρευση των αιμο-
πεταλίων αντίστοιχα.4,20 Η αρτηριακή θρόμβωση 
και δη τα καρδιοαγγειακά νοσήματα συνιστούν την 
πρώτη αιτία θανάτου αυτής της ομάδας ασθενών.4

Τέλος, είναι γνωστή η συσχέτιση της κίρρωσης 
με την θρόμβωση σπλαγχνικών αγγείων και δη της 
πυλαίας φλέβας που θεωρείται και η συνηθέστερη 
θρομβωτική επιπλοκή. Η συχνότητα της αυξάνει κα-
θώς προοδεύει η ηπατική νόσος- από 1% σε ασθενείς 
με αντιρροπούμενη νόσο έως και 25% σε ασθενείς 
με μη αντιρροπούμενη κίρρωση και υποψηφίους 
για μεταμόσχευση ήπατος.1,5,13 Η παθογένεια είναι 
πολυπαραγοντική καθώς πέραν της χαμηλής ροής 
στα πυλαία κολποειδή και της υπερ-πηκτικότητας της 
κίρρωσης, σε πολύ υψηλό ποσοστό (>35%) ανιχνεύο-
νται και άλλα συγγενή ή επίκτητα αίτια θρομβοφιλίας- 
όπως FV Leiden, αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα ή 
μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα.5,13,20

Θεραπευτικές παρεμβάσεις – Διαχείριση επιπλοκών 
Αιμορραγία

Παρά τις συνεχείς νέες πληροφορίες σχετικά με τις 
διαταραχές στην αιμόσταση, εντυπωσιάζει το γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν πολλά κλινικά δεδομένα για τον τον 
τρόπο διαχείρισης της αιμορραγίας στον ηπατοπαθή. 
Η αντιμετώπιση του ασθενούς που αιμορραγεί ή η 
προφύλαξη προ επεμβατικών χειρισμών ποικίλει 
καθώς δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες, 
αλλά διάφορες τακτικές ανά κέντρο.4,9

Η πολιτική του περιορισμού των μεταγγίσεων κατά 
την μεταμόσχευση ήπατος και η επιτυχής έκβαση, 
έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της αναθεώ-
ρησης της μέχρι τώρα τακτικής των προφυλακτικών 
μεταγγίσεων προ επεμβατικών μεθόδων. Έτσι, από 
πολλά κέντρα έχει υιοθετηθεί η τακτική της αναμονής 
(wait -and –see) κατά την οποία παρέμβαση γίνεται 
μόνο επί αιμορραγίας. Αυτή η στρατηγική υποστη-
ρίζεται από το γεγονός ότι πράγματι η αποτελεσμα-
τικότητα της προφύλαξης δεν έχει ποτέ τεκμηριωθεί. 
Επικρατεί αβεβαιότητα με το ποιος πρέπει να είναι ο 
εργαστηριακός στόχος της διόρθωσης των χρόνων 
της πήξης, οι παρατάσεις των οποίων έτσι και αλλιώς 
δεν προδικάζουν αιμορραγία.3,4,9,24

Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προς 
μετάγγιση παραγώγων ή άλλων αιμοστατικών πα-
ραγόντων συνοψίζονται ως εξής:
 1) ΣΕ (συμπυκνωμένα ερυθρά): μπορεί να απο-

βούν σωτήρια στην περίπτωση βαρείας αναιμί-
ας- υποογκαιμίας και επιπροσθέτως βελτιώνουν 
την λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων. Ωστόσο 
επιδεινώνουν την πυλαία υπέρταση και τον 
κίνδυνο κιρσορραγίας. Η διατήρηση Hb ~7-8g/dl 
θεωρείται ικανοποιητική στον χρόνιο ηπατοπαθή. Η 
αλόγιστη χρήση επιπλέον αυξάνει τους κινδύνους 
τους σχετιζομένους με μετάγγιση.4,9,25 

 2) FFP (φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα): η χορήγησή 
του συνιστά μία συνήθη πρακτική στον ηπατο-
παθή είτε προ επεμβάσεων είτε σε αιμορραγία. 
Αντικαθιστά τόσο παράγοντες πήξης όσο και 
ανασταλτές.4,9 Ωστόσο η χρησιμότητά του δεν 
έχει αποδειχθεί9,16,25 καθώς μπορεί να διορθώσει 
εν μέρει τους χρόνους πήξης, δεν επηρεάζει όμως 
την τελική παραγωγή θρομβίνης.16,24 Το βασικό μει-
ονέκτημα της χρήσης του είναι ή αύξηση του όγκου 
αίματος και της πυλαίας υπέρτασης και πάντα οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται με την μετάγγιση.4,6,24

 3) Αιμοπετάλια: Παρέχουν την επιφάνειά τους για την 
παραγωγή θρομβίνης. Ως εκ τούτου οι περισσότε-
ροι συμφωνούν πως δικαιολογείται η χορήγησή 
τους είτε προφυλακτικά είτε επί αιμορραγίας όταν 
η τιμή είναι <50x109/L.4,9,25

 4) Δεσμοπρεσσίνη (DDAVP): Παρά τις ελάχιστες 
παρενέργειές της και την εργαστηριακή βελτίωση 
της πρωτογενούς αιμόστασης, η αποτελεσματικό-
τητά της δεν έχει αποδειχθεί στην ηπατική νόσο.4,9 
Πιθανώς να ωφελεί ασθενείς με ουραιμία και 
μπορεί να ελαττώνει την αιμορραγία μετά εξαγωγή 
οδόντος.6,25

 5) Σκευάσματα προθρομβινικού συμπλέγμα-
τος: Βασικό πλεονέκτημα του προϊόντος είναι 
ότι περιέχει 20πλάσια ποσότητα παραγόντων σε 
σχέση με το FFP και έχει μικρό όγκο έγχυσης.4,6 
Η αποτελεσματικότητα του δεν έχει τεκμηριωθεί 
καθώς απαιτούνται τυχαιοποιημένες μελέτες που 
δεν έχουν προς το παρόν ολοκληρωθεί. Έχει 
ωστόσο χορηγηθεί με επιτυχία σε σοβαρή αιμορ-
ραγία- εξασφαλίζει προσωρινή αιμόσταση- αλλά 
απαιτείται προσοχή στη δοσολογία καθώς πάντα 
ελλοχεύει ο κίνδυνος των θρομβώσεων.4,6,25

 6) Αντι-ινωδολυτικοί παράγοντες (τρανεξαμικό 
οξύ, ε-αμινοκαπροικό οξύ): Υπάρχει η καλή 
εμπειρία από την χρήση τους στην χειρουργική του 
ήπατος -ηπατεκτομές και μεταμόσχευση – όπου 
φαίνεται να ελαττώνουν τις ανάγκες μεταγγίσε-
ων.4,6 Επίσης συνιστάται όπου υπάρχει κλινική 
υποψία υπερ-ινωδόλυσης και τοπικά ή από του 
στόματος σε εξαγωγές οδόντων.3,9,6,25 Δεν υπάρ-
χουν στοιχεία ή τυχαιοποιημένες μελέτες για την 
αποτελεσματικότητά τους σε άλλες αιμορραγίες 
στην κίρρωση.4,6,9
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 7) Αγωνιστές υποδοχέων θρομβοποιητίνης (el-
trombopag): Αυξάνουν τον αριθμό των αιμοπε-
ταλίων πολύ περισσότερο από τη μετάγγιση αλλά 
εξαιτίας θρομβωτικών επιπλοκών οι μελέτες 
στους κιρρωτικούς διεκόπησαν.6,16,24

 8) rFVIIa: Άμεση αλλά παροδική δράση εξαιτίας του 
μικρού χρόνου ημιζωής, μεγάλο κόστος και χωρίς 
αποδεδειγμένο κλινικό όφελος σε τυχαιοποιημένες 
μελέτες. Η μη εγκεκριμένη χρήση (off label) και ο 
κίνδυνος θρομβώσεων το απομακρύνουν από τη 
φαρέτρα των φαρμάκων για την ηπατοπάθεια.3,9,25 

 9) Βιταμίνη Κ: Η χορήγηση 10mg IV επί 2-3 ημέρες 
μπορεί να ανατάξει την έλλειψη εξαιτίας χολόστα-
σης, δυσαπορρόφησης, κακής θρέψης από αλκο-
ολισμό, χρήσης αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. 
Συστηματική χορήγηση δεν συνιστάται ως 
μέσον αύξησης των παραγόντων της πήξης στην 
ηπατική νόσο.6,9,25

Ο έλεγχος των λοιμώξεων, της ουραιμίας και της 
πυλαίας υπέρτασης κατέχουν σημαντικό ρόλο στην 
στρατηγική αντιμετώπισης του ηπατοπαθούς που 
αιμορραγεί. Η αγωγή πρέπει να εξατομικεύεται 
έχοντας πάντα κατά νου ότι οι θεραπευτικές μας 
παρεμβάσεις ενέχουν τον κίνδυνο ″ιατρογενούς″ 
θρόμβωσης.

Θρόμβωση

Η φλεβοθρόμβωση πρέπει να αντιμετωπίζεται 
και στον ηπατοπαθή με την χορήγηση LMWH και 
αντιβιταμινών Κ. Χρειάζεται εξατομίκευση και στενή 
παρακολούθηση για τον κίνδυνο της αιμορραγίας. 
Πρέπει να προηγείται έλεγχος για κιρσούς οισοφά-
γου και αντιμετώπιση με ενδοσκοπική εξάλειψη η/και 
φαρμακευτική αγωγή(β-αναστολείς). Αριθμός αιμοπε-
ταλίων >50x109/L παρέχει σχετική ασφάλεια, ενώ η 
αντιμετώπιση τυχόν λοίμωξης κρίνεται απαραίτητη για 
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αιμορραγίας.7,23,26,27 

Στην αρτηριακή θρόμβωση θα πρέπει να δίδεται 
δευτερογενής πρόληψη με αντιαιμοπεταλικά φάρμακα 
(ασπιρίνη) εφόσον δεν υπάρχει απόλυτη αντένδειξη 
και τα αιμοπετάλια είναι >50x109/L.16,24,27

Στη θρόμβωση της πυλαίας φλέβας πρέπει 
ομοίως στην οξεία φάση να δίδεται άμεσα αντιπη-
κτική αγωγή -η οποία θεωρείται ασφαλής και απο-
τελεσματική6,28- πάντα με προσοχή και εξατομίκευση 
όπως ανωτέρω αναφέρεται. Χορηγείται τουλάχιστον 
για 3-6 μήνες (εκτός αν υπάρχει ένδειξη για επί μα-
κρόν χορήγηση) με πιθανότητα 40-70% πλήρους 
επανασηραγγοποίησης.6,7,19 Η βατότητα της πυλαίας 
φλέβας εκτός από την βελτίωση της πρόγνωσης της 
κίρρωσης σχετίζεται και με την έκβαση της μεταμό-
σχευσης ήπατος. Η θρόμβωση αυξάνει τον κίνδυνο 

απώλειας του μοσχεύματος και κατά 30% τη μετά τη 
μεταμόσχευση θνητότητα.5,6,19

Η εργαστηριακή παρακολούθηση και η ρύθμι-
ση της αντιθρομβωτικής αγωγής στην ηπατική νόσο 
απαιτεί εξειδίκευση.6 Ο χρόνος προθρομβίνης και το 
INR είναι συχνά παρατεταμένα προ της έναρξης της 
αγωγής με αντιβιταμίνες Κ και έτσι ο θεραπευτικός 
στόχος που ορίζουμε (INR: 2-3) μπορεί να είναι στην 
πραγματικότητα υπο-θεραπευτικός και να συνοδεύεται 
από θρομβωτικές επιπλοκές. Αλλά και το αντίθετο 
μπορεί να προκύψει -δηλαδή αιμορραγική επιπλοκή 
στη προσπάθεια να αυξήσει κανείς περαιτέρω το 
θεραπευτικό εύρος.6,10,26 Χρειάζονται τυχαιοποιημένες 
μελέτες που να αξιολογούν τη ρύθμιση, την αποτε-
λεσματικότητα και την ασφάλεια των αντιβιταμινών 
Κ στην ηπατική νόσο καθώς και νέες εξειδικευμένες 
εργαστηριακές δοκιμασίες.6,26 

Οι LMWH σε προκαθορισμένες δόσεις ανάλογες 
με το ΣΒ του ασθενούς φαίνεται να είναι ασφαλείς και 
αποτελεσματικές. Δεν συνιστάται να παρακολουθείται 
εργαστηριακά η δράση τους με την αντι-Χa δραστι-
κότητα καθώς μπορεί να είναι χαμηλή –εξαιτίας και 
των μειωμένων επιπέδων της αντιθρομβίνης. Αυτό 
μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη αύξηση της δόσης 
και κίνδυνο αιμορραγίας.6,10,26,27

Τέλος, είναι ακόμη σήμερα ασαφές αν θα πρέπει 
οι νοσηλευόμενοι ασθενείς ή/και αυτοί με υψηλό 
κίνδυνο θρόμβωσης- όπως ηλικία <45, χειρουργείο, 
ακινητοποίηση, καρκίνος -να προφυλάσσονται με 
αντιθρομβωτική αγωγή. Υπάρχουν μελέτες που 
υποστηρίζουν ότι η προφυλακτική χορήγηση 
LMWH σε ηπατοπαθείς αυξημένου κινδύνου για 
θρόμβωση είναι αποτελεσματική και ασφαλής.29,30 
Αν και αρκετοί θεωρούν πως θα πρέπει να παρέ-
χεται6, ιδιαίτερα σε επιλεγμένους ασθενείς που δεν 
έχουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας (ουραιμία κ.λπ.), 
ποσοστό >75% των ηπατοπαθών σήμερα δεν προ-
φυλάσσεται.26,29 Απαιτούνται μεγάλες προοπτικές 
μελέτες για να αναγνωριστούν τελικά οι ομάδες που 
θα ωφεληθούν.26

Η υπόθεση ότι η συστηματική αντιθρομβωτική 
αγωγή περιορίζει την δημιουργία ενδοηπατικών μι-
κροθρομβώσεων άρα και την εξέλιξη της ηπατικής 
νόσου προς κίρρωση, αποτελεί πιθανώς μία δε-
λεαστική, επαναστατική -μελλοντική αντιμετώπιση 
των ηπατοπαθών. Τα αποτελέσματα ήδη μίας μι-
κρής τυχαιοποιημένης μελέτης είναι ενθαρρυντικά. 
Η χορήγηση προφυλακτικής δόσης ενοξαπαρίνης 
σε κιρρωτικούς ασθενείς επί ένα χρόνο, απέδειξε ότι 
όχι μόνο απέτρεψε τη θρόμβωση της πυλαίας αλλά 
και καθυστέρησε την εξέλιξη της κίρρωσης σε μη 
αντιρροπούμενη αυξάνοντας την επιβίωση.31
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Σε κάθε περίπτωση, παραμένουν πολλά άλλα 
ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν όπως: ποια 
είναι η κατάλληλη ομάδα- στόχος που θα ωφεληθεί 
από την αντιπηκτική αγωγή, ποιος ο βέλτιστος αντι-
θρομβωτικός παράγοντας και τέλος η κατάλληλη 
δόση που θα εξασφαλίσει την μέγιστη ασφάλεια στον 
χρόνιο ηπατοπαθή ασθενή.27
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