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ΠΕΡιληΨη: η ομλ αποτελεί τη συχνότερη ένδειξη αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυτ-
τάρων (αλλο-μΑκ). η απόφαση για τη διενέργεια μεταμόσχευσης βασίζεται στην εκτίμηση της σχέσης 
κινδύνου-οφέλους, δηλαδή της μη σχετιζόμενης με υποτροπή θνητότητας (non-relapse mortality, NRM) 
σε σύγκριση με τη μείωση του κινδύνου υποτροπής από τη μεταμόσχευση. η επιλογή της μεταμόσχευ-
σης στην πρώτη πλήρη ύφεση βασίζεται πρωταρχικά στην κατηγορία κινδύνου κατά ELN (European 
LeukemiaNet) ανάλογα με τους γενετικούς δείκτες της νόσου. η αλλο-μΑκ δεν έχει κατά κανόνα έν-
δειξη στην ομλ ευνοϊκής πρόγνωσης, ενώ αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για τη σταθεροποίηση της 
ύφεσης σε νόσο δυσμενούς πρόγνωσης. ςτην ενδιάμεσης πρόγνωσης ομλ, η αλλο-μΑκ πλεονεκτεί 
σαφώς έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας, αλλά η αυτόλογη μεταμόσχευση αποτελεί επίσης εναλ-
λακτική επιλογή. ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στην απόφαση για αλλο-μΑκ στην πρώτη πλήρη ύφεση 
αποκτά η παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD). η αλλο-μΑκ έχει ακόμα από-
λυτη ένδειξη στην πρωτοπαθώς ανθεκτική ομλ και την υποτροπή της νόσου, μπορεί δε να προσφέρει 
δυνατότητα ίασης στο 20-40% των περιπτώσεων αυτών. η πρόσβαση των ασθενών στην αλλο-μΑκ 
έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πέραν των HLA συμβατών αδελφών, υπάρχουν πλέον δι-
αθέσιμοι εναλλακτικοί δότες (εθελοντές μη συγγενείς, ομφαλοπλακουντιακό αίμα και απλοταυτόσημοι 
οικογενειακοί δότες) για όλους σχεδόν τους ασθενείς που έχουν ανάγκη αλλογενούς μεταμόσχευσης. 
Επομένως, η εκτίμηση για τη διενέργεια αλλο-μΑκ δεν επηρεάζεται τόσο από τη διαθεσιμότητα δότη 
όσο από την καταλληλότητα του ασθενή για μεταμόσχευση. η ηλικία δεν αποτελεί από μόνη της κριτή-
ριο αποκλεισμού από την αλλο-μΑκ, η απόφαση δε για τη μεταμόσχευση βασίζεται στη συννοσηρό-
τητα και τη γηριατρική εκτίμηση των ασθενών. μάλιστα, ο σχετιζόμενος με τη μεταμόσχευση δείκτης 
συννοσηρότητας (HCT-CI) προβλέπει αξιόπιστα την NRM. η διενέργεια αλλο-μΑκ σε ασθενείς με-
γαλύτερης ηλικίας ή ασθενείς με σημαντική συννοσηρότητα είναι σήμερα εφικτή με την εφαρμογή των 
σχημάτων προετοιμασίας μειωμένης έντασης (reduced-intensity conditioning, RIC). Έχει διαπιστωθεί, 
όμως, ότι η ένταση του σχήματος προετοιμασίας συσχετίζεται ισχυρά με τον κίνδυνο υποτροπής της 
νόσου. Επομένως, τα μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας (MAC) παραμένουν η θεραπεία εκλο-
γής για ασθενείς καλής κατάστασης ικανότητας με ομλ. η υποτροπή της ομλ μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση έχει πολύ πτωχή πρόγνωση. η αντιμετώπιση της υποτροπής βασίζεται στη χημειοθερα-
πεία, τις εγχύσεις λεμφοκυττάρων δότη (donor lymphocyte infusions, DLI) και τη δεύτερη αλλο-μΑκ. 
μεγαλύτερη σημασία, όμως, έχει η πρόληψη της υποτροπής που επιδιώκεται σήμερα με την ενίσχυση 
της αντιλευχαιμικής δράσης του σχήματος προετοιμασίας, τη θεραπεία συντήρησης ή την προληπτική 
(preemptive) θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες ή αναστολείς της FLT3, καθώς και με νεότε-
ρες μεθόδους ανοσοθεραπείας στο πλαίσιο της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων.
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Εισαγωγή
η ομλ αποτελεί διεθνώς τη συχνότερη ένδειξη για 

αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αλ-
λο-μΑκ). με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη 
δραστηριότητα των Ευρωπαϊκών μεταμοσχευτικών κέ-
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ντρων, το 39% των αλλο-μΑκ κατά το 2015 αφορούσαν 
σε ασθενείς με ομλ. Από αυτές, το 21% έγιναν σε φά-
ση πρώτης πλήρους ύφεσης (ΠΥ-1), 12% σε πιο προχω-
ρημένη νόσο και 6% σε ομλ σχετιζόμενη με θεραπεία 
ή δευτεροπαθή ομλ από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 
(μΔς) ή μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα (μΥΝ).1 Επι-
πρόσθετα, ο ετήσιος αριθμός των αλλογενών μεταμο-
σχεύσεων για ομλ παρουσιάζει σταθερή αύξηση κατά 
8-10% ανά έτος. Αντίθετα, οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις 
στην ομλ παραμένουν στάσιμες τα τελευταία χρόνια, 
αντιπροσωπεύουν δε ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνο-
λικού αριθμού των μεταμοσχεύσεων για το νόσημα αυ-
τό (413 από 6602, δηλαδή 6,2% του συνόλου, κατά το 
έτος 2015).1-3 τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν δύο βα-
σικά χαρακτηριστικά της ομλ. Αφενός, την πολυκλω-
νική φύση της νόσου η οποία εκδηλώνεται προοδευτικά 
με βάση ένα εξελικτικό μοντέλο λευχαιμογένεσης και 
έχει ως συνέπεια τη χαμηλή πιθανότητα αποτελεσματι-
κού ελέγχου με μονοθεραπείες στόχευσης έναντι ενός 
μόνο ογκογονιδίου.4 Αφετέρου δε, την ιδιαίτερα ισχυρή 
δράση του μοσχεύματος έναντι της λευχαιμίας (graft-
versus-leukemia effect, GVL), η οποία παρατηρείται με 
παρόμοια σχετική ένταση σε όλους τους γενετικούς υπο-
τύπους της ομλ.5 η διατήρηση και η βέλτιστη εκμετάλ-
λευση της GVL δράσης έχει μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα 
για την ομλ δυσμενούς πρόγνωσης. κατά συνέπεια, 
το ενδιαφέρον εστιάζεται στον καθορισμό του ιδανικού 
χρόνου για τη διενέργεια μεταμόσχευσης, στην επιλογή 
κατάλληλου δότη και στην εξατομίκευση των μεθόδων 
της μεταμόσχευσης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
ασθενή και της νόσου.

Κριτήρια Απόφασης για Αλλογενή 
Μεταμόσχευση

η απόφαση για τη διενέργεια αλλο-μΑκ στην ομλ 
εξαρτάται από τη σχέση κινδύνου-οφέλους από τη μετα-
μόσχευση, δηλαδή από τη μη σχετιζόμενη με υποτροπή 
θνητότητα (non-relapse mortality, NRM) σε σύγκριση με 
την αναμενόμενη μείωση του κινδύνου υποτροπής από 
τη μεταμόσχευση. η εκτίμηση αυτή βασίζεται αφενός 
μεν στους προγνωστικούς παράγοντες της νόσου και την 
ανταπόκριση στη θεραπεία, αφετέρου δε στα χαρακτηρι-
στικά του ασθενή και της μεταμόσχευσης (Πίνακας 1). 
η αλλο-μΑκ έχει κατά κανόνα ένδειξη όταν η πιθανό-
τητα υποτροπής χωρίς μεταμόσχευση είναι μεγαλύτερη 
από 35-40%. Όσο αυξάνεται δε ο κίνδυνος υποτροπής, 
τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα NRM είναι αποδεκτή. κατ’ 
επέκταση, η επιτρεπόμενη NRM αντιστοιχεί σε συγκεκρι-
μένο δείκτη συννοσηρότητας σχετιζόμενο με τη μεταμό-
σχευση (Hematopoietic cell transplantation comorbidity 
index, HCT-CI)6, καθώς και καθορισμένο βαθμό κινδύνου 
κατά EBMT (European Society for Blood and Marrow 
Transplantation) που αποτελεί συνδυασμό πέντε προγνω-
στικών παραγόντων (ηλικία ασθενούς, στάδιο νόσου, χρό-
νος από τη διάγνωση μέχρι τη μεταμόσχευση, είδος δότη 
και συνδυασμός φύλου δότη/λήπτη).7 

Α. Μεταμόσχευση στην Πρώτη Πλήρη Ύφεση
η ένδειξη για αλλο-μΑκ σε πρώτη πλήρη ύφεση δι-

αφοροποιείται ανάλογα με τους γενετικούς δείκτες της 
ομλ. ςύμφωνα με την πρόσφατη προγνωστική ταξινό-

πίνακας 1. Παράμετροι Λήψης Απόφασης για Αλλο-ΜΑΚ στην Πρώτη Πλήρη Ύφεση της ΟΜΛ

Κίνδυνος Υποτροπής
Γενετική 
ταξινόμηση 
κατά ELN 
2017

MRD μετά  
το 2ο κύκλο  
ΧΜΘ

ΧΜΘ ή 
ΑΜΑΚ

Αλλο-ΜΑΚ Κίνδυνος 
θνητότητας μη 

σχετιζόμενης με 
υποτροπή (NRM),  
που δικαιολογεί  

τη διενέργεια  
αλλο-ΜΑΚ

Δείκτης 
συννοσηρότητας 

(HCT-CI), που 
αντιστοιχεί στην 
πιθανότητα NRM

EBMT risk score, 
που αντιστοιχεί 

στην πιθανότητα 
NRM

Ευνοϊκή Απούσα 35-40% 15-20% <10-15% <1 ≤1

Ευνοϊκή Παρούσα
50-60% 20-25% <20-25% <2 ≤2

Ενδιάμεση Απούσα

Ενδιάμεση Παρούσα 70-80% 30-40% <30% <3-4 ≤3-4

Δυσμενής Απούσα/ 
Παρούσα

>90% 40-50% <40% <5 ≤5

Αλλο-ΜΑΚ: Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων, MRd (Minimal residual disease): Ελάχιστη υπολειμματική Νόσος, ΧΜΘ: 
Συμβατική Χημειοθεραπεία, ΑΜΑΚ: Αυτόλογη Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων, HCT-CI (Hematopoietic cell transplantation comor-
bidity index): Δείκτης συννοσηρότητας σχετιζόμενος με τη μεταμόσχευση, EBMT risk score: Βαθμολόγηση κινδύνου από τη μεταμόσχευση 
σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα του EBMT (European Society for Blood and Marrow Transplantation) 
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μηση του European Leukemia (ELN), διακρίνονται τρεις 
κατηγορίες κινδύνου ανάλογα με τα κυτταρογενετικά ή 
μοριακά χαρακτηριστικά της νόσου, δηλαδή ομλ ευνο-
ϊκής, ενδιάμεσης και δυσμενούς πρόγνωσης. ςτην ομάδα 
δυσμενούς πρόγνωσης έχουν προστεθεί οι μεταλλάξεις 
των γονιδίων RUNX1, ASXL1 και TP53, καθώς και ο μο-
νοσωματικός καρυότυπος.8 

η αλλο-μΑκ δεν έχει κατ’ αρχήν ένδειξη στην ομλ 
με γενετικούς χαρακτήρες ευνοϊκής πρόγνωσης.9,10 Αντίθε-
τα, στην ομάδα δυσμενούς πρόγνωσης, θεωρείται γενικά 
ότι η μεταμόσχευση πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυ-
νατό μετά την επίτευξη πλήρους ύφεσης. 9,10 ςημειώνεται 
ότι, ορισμένοι γενετικοί δείκτες δυσμενούς πρόγνωσης, 
όπως ο σύνθετος καρυότυπος και ιδιαίτερα η παρουσία 
της μετάλλαξης του TP53 συνδυάζονται με πολύ πτωχή 
έκβαση ακόμα και μετά από αλλογενή μεταμόσχευση.11,12 
οι περιπτώσεις αυτές δεν θεωρούνται επί του παρόντος 
αντένδειξη για τη διενέργεια αλλο-μΑκ, αλλά απαιτούν 
επιπρόσθετες ή ερευνητικές θεραπευτικές παρεμβάσεις 
με σκοπό την ενίσχυση της GVL δράσης. τέτοιες παρεμ-
βάσεις είναι η επιλογή του πλέον κατάλληλου χρόνου για 
τη μεταμόσχευση, η προσθήκη νέων παραγόντων στα 
σχήματα προετοιμασίας και η ανάπτυξη ανοσοθεραπει-
ών και θεραπειών στόχευσης μετά τη μεταμόσχευση.13 

η απόφαση για τη διενέργεια αλλο-μΑκ σε ομλ 
ενδιάμεσης πρόγνωσης πρέπει να σταθμίζεται ανάλογα 
με την ποιότητα της ύφεσης και τον κίνδυνο από τη με-
ταμόσχευση (βλέπε Πίνακα 1). Πέρα από τη συμβατική 
χημειοθεραπεία, εναλλακτική επιλογή στην ενδιάμεσης 
πρόγνωσης ομλ αποτελεί η αυτόλογη μεταμόσχευση. 
ςε αναδρομική μελέτη από την ολλανδική, Βελγική και 
Ελβετική ομάδα λευχαιμίας (HOVON-SAKK) σε ασθε-
νείς ηλικίας άνω των 40 ετών, η αυτόλογη μΑκ φάνη-
κε να προσφέρει καλύτερη επιβίωση συγκρινόμενη με 
τη χημειοθεραπεία σταθεροποίησης, καθώς και ολική 
επιβίωση (OS) παρόμοια με αυτήν που επιτυγχάνεται με 
την αλλο-μΑκ. Εν τούτοις, η αλλο-μΑκ (τόσο με μυ-
ελοαφανιστικά όσο και με μειωμένης έντασης σχήματα 
προετοιμασίας) συσχετίσθηκε με σημαντικά χαμηλότερη 
συχνότητα υποτροπής και μεγαλύτερη επιβίωση ελεύθε-
ρη υποτροπής (RFS) συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία 
και την αυτόλογη μεταμόσχευση.14 κατά συνέπεια, η αλ-
λογενής μΑκ πλεονεκτεί σαφώς έναντι της χημειοθερα-
πείας ως θεραπεία σταθεροποίησης της πρώτης πλήρους 
ύφεσης σε ασθενείς με ομλ ενδιάμεσης πρόγνωσης, ενώ 
η αυτόλογη μεταμόσχευση αποτελεί δυνητική θεραπευ-
τική επιλογή.14

Β.  Η Σημασία της Ελάχιστης Υπολειμματικής 
Νόσου
η απόλυτη πρόβλεψη της έκβασης της ομλ δεν είναι 

δυνατή με βάση μόνο τους προγνωστικούς παράγοντες 

πριν από τη θεραπεία. οι γενετικοί δείκτες ευθύνονται 
για το 65-70% των διαφορών στην έκβαση της νόσου. 
Εν τούτοις, ακόμα και όταν συνδυάζονται με άλλους πα-
ράγοντες (όπως δημογραφικά ή κλινικά χαρακτηριστικά 
των ασθενών και είδος θεραπείας), επιτρέπουν αξιόπιστη 
πρόβλεψη της διάρκειας της ύφεσης και της επιβίωσης 
μόνο στο 75-80% των περιπτώσεων.8 Αυτό υποδηλώνει 
τη σημασία της αναγνώρισης άλλων προγνωστικών πα-
ραμέτρων, που αφορούν όχι μόνο στη φάση πριν από τη 
θεραπεία αλλά και σε δεδομένα μετά την έναρξη της θε-
ραπείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία ελάχιστης 
υπολειμματικής νόσου (minimal residual disease, MRD).

Έχει διαπιστωθεί ότι η εκτίμηση της MRD μετά την 
έφοδο ή τη σταθεροποίηση με πολυπαραμετρική κυττα-
ρομετρία ροής (multiparameter flow cytometry, MFC) ή 
με ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης πραγ-
ματικού χρόνου (real-time quantitative polymerase chain 
reaction, RT-qPCR) για ειδικούς μοριακούς δείκτες μπο-
ρεί να προβλέψει την περαιτέρω έκβαση της νόσου.15-18 
η ευαισθησία της RT-qPCR ποικίλλει ανάλογα με τον 
υπό μελέτη μοριακό δείκτη, είναι δε ιδιαίτερα υψηλή 
(1:106-7) για τις μεταλλάξεις του γονιδίου NPM1. Διαφο-
ρετική επίσης είναι και η κινητική της ανταπόκρισης της 
MRD, που εξαρτάται από το μοριακό δείκτη που χρησι-
μοποιείται για την παρακολούθηση. για παράδειγμα, η 
μείωση των μεταγράφων RUNX1-RUNX1T1 είναι βρα-
δύτερη από τη μείωση των επιπέδων του μεταλλαγμένου 
NPM1.8 Mελέτες με παρακολούθηση της MRD σε δια-
δοχικά διαστήματα μετά τη θεραπεία, έχουν δείξει ότι 
εμμένουσα θετική PCR σε υψηλά επίπεδα ή αυξανόμε-
να επίπεδα λευχαιμικών μεταγράφων μετά από αρχική 
μοριακή ανταπόκριση προβλέπουν κατά κανόνα υπο-
τροπή της ομλ.19 ςε πρόσφατη μελέτη σε 152 ενήλικες 
ασθενείς ηλικίας 18-60 ετών με ομλ σε πρώτη πλήρη 
ύφεση, εξετάσθηκε η σημασία της μοριακής ανταπόκρι-
σης του μεταλλαγμένου γονιδίου NPM1 (NPM1m) στη 
θεραπεία εφόδου. Διαπιστώθηκε σημαντικά υψηλότερη 
συχνότητα υποτροπής και χαμηλότερη επιβίωση στην 
ομάδα των ασθενών στην οποία δεν επιτεύχθηκε μείω-
ση των επιπέδων του NPM1m στο περιφερικό αίμα κατά 
4-log τουλάχιστον μετά την έφοδο. ςτην υποομάδα δε 
των ασθενών με συνύπαρξη FLT3-ITD, η επιβίωση βελ-
τιώθηκε σημαντικά με την αλλο-μΑκ ειδικά για τους 
ασθενείς που είχαν μείωση των επιπέδων του NPM1m 
μικρότερη από 4-log, ενώ στους ασθενείς με καλή μορι-
ακή ανταπόκριση στη θεραπεία εφόδου δεν παρατηρή-
θηκε όφελος από την αλλο-μΑκ.20 Είναι αξιοσημείωτο, 
ότι η MRD φαίνεται ότι αποτελεί πιο αξιόπιστο προγνω-
στικό δείκτη του κινδύνου υποτροπής από τη συνύπαρξη 
μετάλλαξης των γονιδίων KIT ή FLT3-ITD σε ομλ με 
αντιμετάθεση του μεταγραφικού παράγοντα CBF (core 
binding factor) ή από τη συνύπαρξη FLT3-ITD ή μεταλ-
λάξεων των γονιδίων DNMT3A ή WTI στην ομλ με με-
ταλλάξεις του NPM1.21,22 
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με βάση τα ανωτέρω, η MRD αποκτά σημαντικό ρό-
λο στην απόφαση για αλλογενή μεταμόσχευση στην πρώ-
τη πλήρη ύφεση. οι ασθενείς με εμμένουσα θετική MRD 
ή πρώιμη μοριακή υποτροπή, μπορούν να υποβληθούν 
σε θεραπεία διάσωσης και στη συνέχεια σε αλλο-μΑκ 
πριν από την εμφάνιση αιματολογικής υποτροπής ή να 
προχωρήσουν άμεσα σε αλλο-μΑκ ανάλογα με τη δια-
θεσιμότητα δότη και την ύπαρξη ή μη αποτελεσματικής 
θεραπείας διάσωσης. Από την άλλη, ασθενείς χωρίς ανι-
χνεύσιμη MRD ή δυσμενείς γενετικούς δείκτες, αλλά με 
μεγάλο κίνδυνο NRM, δύνανται να υποβληθούν σε συμ-
βατική χημειοθεραπεία μόνο ή σε αυτόλογη μΑκ στην 
πρώτη πλήρη ύφεση.

Επιπρόσθετα, η MRD έχει προγνωστική σημασία για 
την έκβαση όλων των θεραπευτικών μεθόδων σταθεροποί-
ησης της ύφεσης, συμπεριλαμβανόμενης της αυτόλογης 
και της αλλογενούς μεταμόσχευσης.23 κατά συνέπεια, η 
παρουσία MRD κατά τη μεταμόσχευση, δύναται να απο-
τελέσει κριτήριο για: 

• την απόφαση μεταξύ αυτόλογης και αλλογενούς μΑκ, 
• την επιλογή του κατάλληλου σχήματος προετοιμασί-

ας και 
• τη χορήγηση προληπτικής (preemptive) θεραπείας 

ή θεραπείας συντήρησης μετά τη μεταμόσχευση με 
σκοπό τη μείωση του κινδύνου υποτροπής. 

Γ.  Πρωτοπαθώς Ανθεκτική  
ή Υποτροπιάζουσα ΟΜΛ
η αλλο-μΑκ μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη 

επιβίωση ελεύθερη νόσου στο 20-40% των ασθενών με 
πρωτοπαθώς ανθεκτική ομλ ή υποτροπή της νόσου.24,25

ςε νεαρούς σχετικά ενήλικες ασθενείς (16-49 ετών), 
αναφέρεται πιθανότητα επίτευξης δεύτερης πλήρους 
ύφεσης περίπου 55%, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αλλο-
μΑκ πριν από την υποτροπή. τα δύο τρίτα αυτών των 
ασθενών καταφέρνουν τελικά να υποβληθούν σε αλλο-
μΑκ, με αποτέλεσμα η 5ετής επιβίωση να ανέρχεται 
περίπου σε 40%.26 Ωστόσο, σε λιγότερο επιλεγμένους 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο, η αντα-
πόκριση στη θεραπεία διάσωσης είναι χαμηλή (20-30%). 
τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα εάν οι ασθενείς με πρώτη 
υποτροπή ομλ πρέπει να προχωρούν απευθείας σε διά-
σωση με αλλο-μΑκ ή να υποβάλλονται πρώτα σε θερα-
πεία επανεφόδου. Αν και δεν υπάρχουν δεδομένα που να 
συνηγορούν ισχυρά υπέρ της μιας από τις δύο επιλογές, 
έχει υπολογισθεί θεωρητικά ότι η αλλο-μΑκ ενδέχεται 
να πλεονεκτεί ως αρχική θεραπεία.27 Αυτό αποδίδεται 
αφενός μεν στον αυξημένο κίνδυνο πρώιμου θανάτου 
από την επανέφοδο (15-20%), αφετέρου δε στη χαμηλό-
τερη πιθανότητα ίασης με την αλλο-μΑκ των ασθενών 
με ανθεκτική υποτροπή (15%) έναντι των ασθενών με 
μη θεραπευμένη υποτροπή (25%). οι ανωτέρω υπολο-

γισμοί βασίζονται σε δεδομένα από μεταμοσχεύσεις που 
έγιναν τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Έχει, λοιπόν, 
νόημα, η μελέτη αυτού του ερωτήματος υπό το φως των 
νεότερων μεθόδων ανεύρεσης δότη, επιλογής σχήματος 
προετοιμασίας και υποστηρικτικής θεραπείας, και δη στο 
πλαίσιο κλινικών μελετών.24 μια άλλη προσέγγιση για 
τους ασθενείς με ανθεκτική ή ενεργό νόσο είναι η χορή-
γηση ενός σύντομου σχήματος χημειοθεραπείας που ακο-
λουθείται άμεσα από αλλο-μΑκ με μειωμένης έντασης 
σχήμα προετοιμασίας. με τη μέθοδο αυτή, αναφέρεται 
4ετής επιβίωση 30-45% σε ασθενείς με ενεργό υποτρο-
πή ομλ ή πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο.28-30 

η αλλο-μΑκ αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική επι-
λογή στην πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, προσφέροντας 
δυνατότητα ίασης τουλάχιστον στο 20% των περιπτώσε-
ων αυτών.31 με βάση τα πρόσφατα κριτήρια του ELN,8 
η «πρωτοπαθώς ανθεκτική» νόσος ορίζεται ως αδυνα-
μία επίτευξης πλήρους ύφεσης μετά από 2 τουλάχιστον 
κύκλους εντατικής χημειοθεραπείας εφόδου. Είναι όμως 
επιτακτική η ανάγκη καθορισμού των ασθενών με πραγ-
ματικά ανθεκτική ομλ όσο το δυνατό νωρίτερα κατά 
την αρχική φάση της θεραπείας. ςε πρόσφατη ανάλυση, 
που περιέλαβε 8907 ασθενείς με μη προμυελοκυτταρική 
ομλ οι οποίοι θεραπεύθηκαν με εντατική χημειοθεραπεία 
σε διάφορες κλινικές μελέτες, αναλύθηκε η επίδραση δι-
αφορετικών ορισμών της πρωτοπαθώς ανθεκτικής νόσου 
στην τελική έκβαση. Διαπιστώθηκε δε, ότι μείωση του 
αριθμού των βλαστών μικρότερη από 50% με παρουσία 
υπολειμματικού ποσοστού βλαστών >15% μετά από ένα 
κύκλο εφόδου (REF1) συνεπαγόταν ισοδύναμα αρνητική 
έκβαση με την αδυναμία επίτευξης πλήρους ύφεσης μετά 
από 2 κύκλους θεραπείας εφόδου (REF2). η 5ετής ολι-
κή επιβίωση στους ασθενείς με REF1 ή REF2 ήταν ση-
μαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τους ασθενείς που 
είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση από τον πρώτο κύκλο θερα-
πείας (9% και 8% αντίστοιχα έναντι 40%). Παρατηρήθη-
κε ακόμα, ότι η αλλο-μΑκ βελτιώνει την επιβίωση τόσο 
στην ομάδα των ασθενών με REF1 όσο και στην ομάδα 
με REF2. η χρήση, λοιπόν, των κριτηρίων REF1 επιτρέ-
πει την πρώιμη αναγνώριση μιας υποομάδας ασθενών με 
πολύ πτωχή πρόγνωση μετά τον πρώτο κύκλο της θερα-
πείας εφόδου, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν το συντο-
μότερο δυνατό σε αλλο-μΑκ.32

Εναλλακτικοί Δότες Αιμοποιητικών 
Κυττάρων
Α. Ενήλικες μη συγγενείς δότες

η αδυναμία ανεύρεσης κατάλληλου δότη αποτελούσε 
μέχρι πρότινος το βασικό περιοριστικό παράγοντα για τη 
διενέργεια αλλο-μΑκ, δεδομένου ότι μόνο το 30% των 
ασθενών διαθέτει HLA συμβατό αδελφό δότη. οι πρό-
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την επιλογή μιας ή δύο μονάδων, παρέχεται πλέον η δυ-
νατότητα ανεύρεσης δότη για την πλειοψηφία των ενηλί-
κων ασθενών. Ωστόσο, προβλήματα στη μεταμόσχευση 
οΠΑ παραμένουν η βραδύτερη αποκατάσταση της αι-
μοποιίας, κυρίως δε η καθυστερημένη ανοσιακή απο-
κατάσταση. τα προβλήματα αυτά, σε συνδυασμό με το 
υψηλό κόστος προμήθειας των μονάδων, έχουν οδηγή-
σει σε σταδιακή μείωση του αριθμού των μεταμοσχεύσε-
ων οΠΑ την τελευταία πενταετία με παράλληλη αύξηση 
του αριθμού των μεταμοσχεύσεων από απλοταυτόσημους 
οικογενειακούς δότες1. η μελλοντική θέση της μεταμό-
σχευσης οΠΑ θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των 
προοπτικών μελετών σύγκρισης με την απλοταυτόσημη 
μΑκ που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γ. Απλοταυτόσημοι Οικογενειακοί Δότες
η μεταμόσχευση από απλοταυτόσημο δότη έχει κατα-

στεί δυνατή τα τελευταία χρόνια χωρίς να απαιτείται αφαί-
ρεση των τ-λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα με τη μέθοδο 
της χορήγησης υψηλής δόσης κυκλοφωσφαμίδης μετά τη 
μεταμόσχευση (post-transplantation cyclophosphamide, 
PTCY). με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται εγκατάστα-
ση του μοσχεύματος σε υψηλό ποσοστό με αποδεκτά χα-
μηλή συχνότητα σοβαρής οξείας GVHD και θνητότητα 
μη σχετιζόμενη με υποτροπή (NRM). η επίπτωση δε της 
χρόνιας GVHD είναι ιδιαίτερα ελαττωμένη συγκρινόμε-
νη με τις μεταμοσχεύσεις από συμβατούς δότες.40,41 Από 
αναδρομικές μελέτες, τα αποτελέσματα των απλοταυτό-
σημων μεταμοσχεύσεων παρουσιάζονται πλέον εφάμιλλα 
με αυτά των μεταμοσχεύσεων από συμβατούς αδελφούς 
ή μη συγγενείς δότες και των μεταμοσχεύσεων οΠΑ.42-44 
ςε εξέλιξη βρίσκεται προοπτική μελέτη σύγκρισης της 
απλοταυτόσημης μΑκ με PTCY με τη μεταμόσχευση 
μη συγγενικού οΠΑ. Πρόσφατα αναφέρθηκε ακόμα, ότι 
η απλοταυτόσημη μΑκ αποτελεί εφικτή και αποτελε-
σματική επιλογή σε ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιά-
ζουσα ομλ, για τους οποίους τα χρονικά περιθώρια για 
την ανεύρεση συμβατού δότη είναι πολύ περιορισμένα.45 
Από τα δεδομένα της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών 
μεταμοσχευτικών κέντρων, διαπιστώνεται εντυπωσια-
κή αύξηση των μεταμοσχεύσεων από απλοταυτόσημους 
δότες, ο αριθμός των οποίων έχει τριπλασιασθεί μεταξύ 
2005 και 2015. η μεγαλύτερη αύξηση των απλοταυτό-
σημων μΑκ παρατηρείται στις μυελικές κακοήθειες με 
κύρια ένδειξη την ομλ (36,5% του συνόλου των απλο-
ταυτόσημων μΑκ κατά το έτος 2015). Είναι αξιοσημεί-
ωτο δε, ότι η εκρηκτική αυτή άνοδος του αριθμού των 
απλοταυτόσημων μΑκ αφορά τόσο σε πρώιμη όσο και 
σε προχωρημένη φάση της ομλ.1 

Αναμένεται σταθερή αύξηση του αριθμού των αλλο-
μΑκ τα επόμενα χρόνια, δεδομένου ότι υπάρχουν πλέ-
ον διαθέσιμοι εναλλακτικοί δότες για όλους σχεδόν τους 

οδοι όμως των τελευταίων δύο δεκαετιών προσφέρουν 
τη δυνατότητα ανεύρεσης συμβατού ενήλικα μη συγγε-
νή δότη για το 60-80% των ασθενών με ομλ. ςε αυτό 
συνέβαλε η διαρκής αύξηση της Παγκόσμιας Δεξαμενής 
Δοτών μυελού των οστών, που υπερβαίνει σήμερα τα 
30 εκατομμύρια εθελοντές δότες. Επιπλέον, με τη χρήση 
μοριακών τεχνικών HLA τυποποίησης υψηλής ευκρίνει-
ας καθίσταται δυνατή η επιλογή δοτών με συμβατότητα 
στους τόπους HLA-A, -B, -C, -DRB1 ή/και -DQB1 σε 
επίπεδο αλληλίου για αυξανόμενο ποσοστό ασθενών.33 
τα αποτελέσματα δε των μεταμοσχεύσεων από καλά συμ-
βατούς μη συγγενείς δότες (δηλαδή, δότες συμβατούς σε 
8/8 ή σε 10/10 αλλήλια των ανωτέρω HLA τόπων) είναι 
πλέον εφάμιλλα με τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύ-
σεων από απόλυτα συμβατούς αδελφούς.34,35

Β.  Μη Συγγενικό Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα 
(ΟΠΑ)
τα δύο βασικά πλεονεκτήματα του οΠΑ είναι η 

άμεση διαθεσιμότητα των μονάδων για επείγουσα με-
ταμόσχευση, καθώς και οι μικρότερες απαιτήσεις HLA 
συμβατότητας με το λήπτη που καθιστούν εφικτή τη με-
ταμόσχευση ακόμη και με διαφορές σε 1 ή 2 από τα 6 κύ-
ρια αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA-A, -B και -DRB1). 
Από την άλλη, το μειονέκτημα του οΠΑ είναι η χαμηλή 
δόση κυττάρων, που περιόριζε αρχικά τη χρήση του ως 
πηγής μοσχεύματος στα παιδιά ή στους ασθενείς σωμα-
τικού βάρους <50 kg. την τελευταία 15ετία όμως, έγινε 
δυνατή η ευρεία εφαρμογή του οΠΑ για μεταμόσχευ-
ση σε ενήλικες με τη βελτίωση της ποιότητας των μονά-
δων, την έκπτυξη των κυττάρων ex vivo36 και ιδιαίτερα 
με τη μέθοδο της έγχυσης δύο μονάδων.37 Από μεγάλη 
αναδρομική μελέτη από το CIBMTR (Center for Inter-
national Blood and Marrow Transplant Research) και το 
EBMT, που περιέλαβε πάνω από 1500 ασθενείς, φάνη-
κε ότι η μεταμόσχευση μη συγγενικού οΠΑ σε ενήλικες 
με οξεία λευχαιμία συσχετίζεται με αυξημένη NRM και 
παράλληλα χαμηλότερη συχνότητα νόσου μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή (GVHD) και υποτροπής, με αποτέλεσμα 
η επιβίωση να είναι παρόμοια με την επιβίωση μετά από 
μεταμόσχευση μυελού των οστών ή περιφερικού αίμα-
τος από συμβατό εθελοντή δότη.38 Πρόσφατα δεδομένα 
συνηγορούν ακόμη για την υπεροχή του οΠΑ ως πηγής 
μοσχεύματος σε ασθενείς με ανιχνεύσιμη MRD κατά τη 
μεταμόσχευση. ςτην ομάδα αυτήν των ασθενών, διαπι-
στώθηκε σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα υποτροπής 
μετά από μεταμόσχευση οΠΑ συγκριτικά με τις μετα-
μοσχεύσεις από πλήρως ή μερικά συμβατούς εθελοντές 
μη συγγενείς δότες, η οποία μάλιστα μεταφράσθηκε σε 
όφελος επιβίωσης με το οΠΑ.39 με βάση τα ανωτέρω, 
το οΠΑ έχει καθιερωθεί ως εναλλακτική πηγή μοσχεύ-
ματος για ασθενείς που δεν διαθέτουν συμβατό δότη. με 
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ασθενείς που έχουν ανάγκη αλλογενούς μεταμόσχευσης. 
Απαιτούνται, όμως, περαιτέρω μελέτες με μεγαλύτερο 
χρόνο παρακολούθησης των ασθενών και ανάλυση των 
γενετικών χαρακτηριστικών της νόσου, προκειμένου να 
καθοριστεί ο ρόλος και τα κριτήρια επιλογής των δια-
φορετικών ειδών εναλλακτικών δοτών στις μεταμοσχεύ-
σεις για ομλ.10

Καταλληλότητα Ασθενών  
για Μεταμόσχευση

η ηλικία υπήρξε αρχικά ο κύριος περιοριστικός πα-
ράγοντας για τη διενέργεια αλλο-μΑκ στους ασθενείς 
με ομλ. Ωστόσο, από διάφορες μελέτες διαπιστώθηκε 
ότι η ηλικία δεν αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παρά-
γοντα για την έκβαση της αλλο-μΑκ.46-48 η ηλικία, λοι-
πόν, δεν στοιχειοθετεί από μόνη της λόγο αποκλεισμού 
των ασθενών από τη μεταμόσχευση. η απόφαση δε για 
τη μεταμόσχευση πρέπει να λαμβάνεται ανάλογα με τον 
κίνδυνο από τη νόσο και την εκτίμηση της κατάστασης 
του ασθενή με βάση τη συννοσηρότητα. Αυτή εκφράζε-
ται με το σχετιζόμενο με τη μεταμόσχευση δείκτη συν-
νοσηρότητας (HCT-CI), που αποτελεί ένα επικυρωμένο 
σύστημα άθροισης των επιμέρους συννοσηροτήτων σε 
ένα συνολικό βαθμό και παρέχει τη δυνατότητα πρόβλε-
ψης της θνητότητας (NRM) από την αλλο-μΑκ.6 Επίσης 
σημαντική, είναι η γηριατρική εκτίμηση για τους ασθε-
νείς ηλικίας άνω των 60-65 ετών, η οποία σε συνδυασμό 
με τον HCT-CI μπορεί να διακρίνει καλύτερα την έκβαση 
μετά την αλλο-μΑκ.49 Ακόμα, για τη βελτίωση της πρό-
βλεψης της NRM και της επιβίωσης, προτείνεται ο συν-
δυασμός του HCT-CI με το βαθμό κινδύνου κατά EBMT 
(EBMT risk score).7,50,51

Επιλογή Σχήματος προετοιμασίας 
τα συμβατικά μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασί-

ας (myeloablative conditioning, MAC) αποτελούν βασική 
παράμετρο της αντιλευχαιμικής δράσης της αλλο-μΑκ, 
πλην όμως συχνά συνοδεύονται από σημαντική τοξικό-
τητα και θνητότητα (NRM). η παρατήρηση ότι τόσον η 
τοξικότητα στους ιστούς όσο και η εμφάνιση βαριάς νό-
σου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) σχετίζονται 
με την ένταση του σχήματος προετοιμασίας,52 οδήγησε 
στην υπόθεση ότι η μείωση της έντασης του σχήματος θα 
μπορούσε να περιορίσει αυτές τις επιπλοκές διατηρώντας 
παράλληλα την αντιλευχαιμική δράση του μοσχεύματος 
(GVL).53,54 Αναπτύχθηκαν έτσι, τα μη μυελοαφανιστικά 
(non-myeloablative, NMA) και τα μειωμένης έντασης 
σχήματα προετοιμασίας (reduced intensity conditioning, 
RIC). οι δύο αυτές κατηγορίες διαφέρουν μεταξύ τους ως 
προς το βαθμό μυελοκαταστολής που προκαλούν, στην 

πραγματικότητα όμως υπάρχει ένα συνεχές φάσμα σχη-
μάτων προετοιμασίας από τα εντελώς μη μυελοαφανι-
στικά μέχρι τα μυελοαφανιστικά σχήματα. τα ανωτέρω 
σχήματα βασίζονται περισσότερο στην ανοσοκαταστο-
λή με σκοπό την εγκατάσταση του μοσχεύματος, ενώ η 
αντιλευχαιμική δράση επαφίεται κατά κύριο λόγο στην 
ανοσολογική δράση του μοσχεύματος έναντι της λευ-
χαιμίας (GVL).54 η εφαρμογή των μειωμένης έντασης 
σχημάτων προετοιμασίας καθιστά εφικτή τη διενέργεια 
αλλο-μΑκ σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή σε ασθε-
νείς με σημαντική συννοσηρότητα που δεν είναι κατάλ-
ληλοι να υποβληθούν σε μυελοαφανιστικά σχήματα. οι 
μεταμοσχεύσεις με RIC παρουσιάζουν αυξητική τάση 
διεθνώς και αποτελούν σήμερα το 40% του συνολικού 
αριθμού των αλλο-μΑκ.1 

Δεν έχει καθοριστεί ποια είναι η ιδανική ένταση του 
σχήματος προετοιμασίας που παρέχει τη βέλτιστη ισορ-
ροπία μεταξύ αντιλευχαιμικής δράσης και τοξικότητας. 
τα NMA σχήματα προετοιμασίας, όπως αυτό που αναπτύ-
χθηκε αρχικά στο Seattle και περιλαμβάνει χαμηλή δόση 
ολοσωματικής ακτινοβολίας (200 cGy) και φλουδαραβί-
νη, έχουν πολύ χαμηλή τοξικότητα αλλά η αντιλευχαιμική 
δράση τους υπολείπεται, ιδιαίτερα σε προχωρημένη νόσο 
ή σε υψηλού κινδύνου ομλ.55 ςε προοπτική δε μελέτη 
διαπιστώθηκε ότι τέτοια NMA σχήματα συσχετίζονται 
με χαμηλότερη NRM με το κόστος όμως της υψηλότε-
ρης συχνότητας υποτροπής, με αποτέλεσμα να έχουν πα-
ρόμοια έκβαση με σχήματα προετοιμασίας μεγαλύτερης 
σχετικά έντασης (RIC).56 Άλλα σχήματα προετοιμασίας 
βασίστηκαν στο συνδυασμό ενός αλκυλιούντα παράγο-
ντα με ένα ανάλογο πουρίνης, με προσπάθεια στη συνέ-
χεια να αυξηθεί η δόση του αλκυλιούντα παράγοντα για 
να βελτιωθεί η αντιλευχαιμική δράση του σχήματος.57,58

ςχήματα RIC χορηγούνται ακόμα και σε ασθενείς 
που είναι κατάλληλοι να λάβουν μυελοαφανιστικά σχή-
ματα, ιδιαίτερα ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών. Από 
αναδρομικές μελέτες, φάνηκε αρχικά ότι η επιβίωση εί-
ναι παρόμοια με τη χορήγηση σχημάτων RIC ή μυελο-
αφανιστικών σχημάτων σε ασθενείς ηλικίας 40-60 ετών 
που υποβάλλονται σε αλλο-μΑκ σε πρώτη πλήρη ύφε-
ση.14 Ωστόσο, πρόσφατη προοπτική τυχαιοποιημένη με-
λέτη του Blood and Marrow Transplant Clinical Trials 
Network (BMT CTN 0901) αποδεικνύει ότι τα μυελοα-
φανιστικά σχήματα πλεονεκτούν έναντι των RIC. η με-
λέτη συμπεριέλαβε 272 ασθενείς (218 με ομλ και 54 
με μΔς), ηλικίας 18-65 ετών, με HCT-CI ≤4 και ποσο-
στό βλαστών στο μυελό <5% κατά τη μεταμόσχευση. οι 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν MAC (κυρίως βου-
σουλφάνη/κυκλοφωσφαμίδη) ή RIC (κυρίως βουσουλ-
φάνη/φλουδαραβίνη) και υποβλήθηκαν σε αλλο-μΑκ 
από HLA συμβατό αδελφό ή μη συγγενή δότη. η μελέ-
τη τερματίστηκε πρώιμα λόγω της υψηλής συχνότητας 
υποτροπής στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν RIC 
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συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν MAC (48,3% έναντι 
13,5%, P <0,001). η συνολική επιβίωση ήταν χαμηλότε-
ρη στην ομάδα των RIC αλλά η διαφορά δεν ήταν στατι-
στικά σημαντική (67,7% έναντι 77,5% στους 18 μήνες, 
P=0,07). η θνητότητα από τη θεραπεία (TRM) ήταν μι-
κρότερη με τα RIC (4,4% έναντι 15,8%, P=0,002), αλλά 
η ελεύθερη υποτροπής επιβίωση (RFS) ήταν σημαντικά 
χαμηλότερη σε σχέση με τα MAC (47,3% έναντι 67,8%, 
P<0,01).59 η παραπάνω μελέτη καταδεικνύει τη σημασία 
που έχει η ένταση του σχήματος προετοιμασίας για την 
ίαση της ομλ. ςε ασθενείς ηλικίας <65 ετών με απο-
δεκτό δείκτη συννοσηρότητας (HCT-CI) επιβάλλεται η 
χρήση MAC πριν από τη μεταμόσχευση. οι ασθενείς που 
δεν είναι κατάλληλοι για MAC, πρέπει να είναι υποψήφι-
οι για νεότερες θεραπείες (χημειοθεραπεία, ανοσοθερα-
πεία, θεραπείες στόχευσης) με σκοπό την ενίσχυση της 
αντιλευχαιμικής δράσης. τα MAC παραμένουν, λοιπόν, 
η θεραπεία εκλογής για ασθενείς με ομλ ή μΔς που 
υποβάλλονται σε αλλο-μΑκ.

Αντιμετώπιση και πρόληψη της υποτροπής 
της ΟΜΛ μετά τη Μεταμόσχευση

Αν και η αλλο-μΑκ προσφέρει τη δυνατότητα ίασης 
στους ασθενείς με ομλ, η νόσος συχνά υποτροπιάζει. η 
έκβαση των ασθενών που παρουσιάζουν υποτροπή μετά 
από αλλογενή μεταμόσχευση σε πρώτη ή δεύτερη πλήρη 
ύφεση είναι ιδιαίτερα πτωχή.60,61 οι υποτροπές συμβαί-
νουν κατά κανόνα μέσα στα πρώτα 2 έτη από την αλλο-
μΑκ. ςε μεγάλη αναδρομική μελέτη από το CIBMTR, η 
επιβίωση στο πρώτο έτος μετά την υποτροπή ήταν μόλις 
23%. Ωστόσο, η συνολική επιβίωση στα 3 έτη συσχετι-
ζόταν με το χρόνο εμφάνισης της υποτροπής από την αλ-
λο-μΑκ (4% για τους ασθενείς με υποτροπή μέσα στους 
πρώτους 6 μήνες, 12% για υποτροπή μεταξύ 6 μηνών και 
2 ετών, 26% για υποτροπή μεταξύ 2 και 3 ετών και 38% 
για υποτροπή πέραν των 3 ετών από τη μεταμόσχευση). 
Εκτός από το μικρότερο διάστημα μεταξύ μεταμόσχευ-
σης και υποτροπής, άλλοι παράγοντες κινδύνου για την 
επιβίωση είναι η ηλικία άνω των 40 ετών, η παρουσία 
ενεργού GVHD κατά την υποτροπή, ο δυσμενής καρυ-
ότυπος, καθώς και η πρώτη αλλο-μΑκ από ασύμβατο 
μη συγγενή δότη ή οΠΑ.60

η έκβαση εξαρτάται και από τη θεραπευτική μέθοδο 
για την αντιμετώπιση της υποτροπής. η επιβίωση είναι 
καλύτερη στους ασθενείς που υποβάλλονται σε έγχυση 
λεμφοκυττάρων του δότη (donor lymphocyte infusion, 
DLI) έναντι αυτών που αντιμετωπίζονται με χημειοθερα-
πεία ή υποστηρικτική αγωγή μόνο. η αποτελεσματικότη-
τα των DLI ενισχύεται μάλιστα σημαντικά εάν προηγηθεί 
επίτευξη πλήρους ύφεσης με χημειοθεραπεία.62 Αντίστρο-
φα, η χημειοθεραπεία δεν είναι από μόνη της ικανή να 
προσφέρει μακροπρόθεσμο έλεγχο της νόσου. Από πιο 

πρόσφατη μελέτη του EBMT διαπιστώθηκε ότι, σε ασθε-
νείς στους οποίους επιτυγχάνεται πλήρης ύφεση με χη-
μειοθεραπεία, η έγχυση κυττάρων του δότη υπό μορφή 
DLI ή δεύτερης μεταμόσχευσης προσφέρει σημαντικά 
μεγαλύτερη επιβίωση συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο 
χημειοθεραπείας.63 η χρήση υπομεθυλιωτικών παραγό-
ντων έχει μέτρια αποτελεσματικότητα σε υποτροπή ομλ 
μετά από αλλο-μΑκ με συχνότητα επίτευξης πλήρους 
ύφεσης περί το 15%.64 τα ποσοστά ανταπόκρισης μπο-
ρεί να είναι καλύτερα με το συνδυασμό της αζακυτιδίνης 
με DLI. Από αναδρομική πολυκεντρική μελέτη σε 154 
ασθενείς με υποτροπή ομλ (n=124) ή μΔς (n=28) με-
τά από αλλο-μΑκ, αναφέρθηκε με την ανωτέρω μέθο-
δο επίτευξη πλήρους ύφεσης στο 27% των περιπτώσεων. 
ςτους ασθενείς δε με ομλ, η ανταπόκριση συσχετίσθηκε 
σημαντικά με το χαμηλό φορτίο της νόσου (μοριακή μό-
νο υποτροπή ή βλάστες στο μυελό <13%).65 Αυτό υποδη-
λώνει τη σημασία που έχει η στενή παρακολούθηση της 
νόσου μετά τη μεταμόσχευση και η πρώιμη θεραπευτική 
παρέμβαση σε φάση αρχόμενης ή μοριακής υποτροπής. 
ςύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση τώρα, η θεραπεία με 
τον αναστολέα του CTLA-4 ipilimumab προσφέρει αντα-
πόκριση στο ένα τρίτο περίπου των ασθενών με υποτροπή 
μυελικής ή λεμφικής κακοήθειας μετά από αλλο-μΑκ, 
περιλαμβανομένης και εξωμυελικής υποτροπής ομλ.66

οι ασθενείς που υποβάλλονται σε δεύτερη μεταμό-
σχευση αντιπροσωπεύουν μια πολύ επιλεγμένη ομάδα 
των ασθενών με υποτροπή μετά την πρώτη μεταμόσχευ-
ση. ςύμφωνα με αναδρομικές μελέτες, η 5ετής επιβίωση 
κυμαίνεται στο 20-30%, η NRM είναι περίπου 30% και η 
σχετιζόμενη με υποτροπή θνητότητα υπερβαίνει το 40%. 
Ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες για την έκβαση της 
δεύτερης μεταμόσχευσης είναι διάρκεια της ύφεσης μετά 
την 1η αλλο-μΑκ πάνω από 6 μήνες, ηλικία ίση ή μικρό-
τερη από 20 έτη, καθώς και η επίτευξη πλήρους ύφεσης 
πριν από τη 2η αλλο-μΑκ.67 Από τις υπάρχουσες μελέ-
τες δεν έχει αποδειχθεί εάν η επιλογή διαφορετικού δό-
τη για τη δεύτερη μεταμόσχευση πλεονεκτεί έναντι της 
χρήσης του αρχικού δότη.61 

τα πτωχά αποτελέσματα από τη θεραπεία της υπο-
τροπής, υπογραμμίζουν τη σημασία της πρόληψης της 
επανεμφάνισης της νόσου μετά τη μεταμόσχευση. Θε-
ραπευτικές παρεμβάσεις με σκοπό τη μείωση του κινδύ-
νου της υποτροπής της ομλ δοκιμάζονται σε διάφορες 
φάσεις της διαδικασίας της αλλο-μΑκ: 
 α. Ενίσχυση του σχήματος προετοιμασίας: η χορήγηση 

μυελοαφανιστικού σχήματος με πλήρη δόση βουσουλ-
φάνης επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της νόσου συγκριτι-
κά με τα σχήματα μειωμένης έντασης (RIC).59 Επίσης, 
ενίσχυση της αντιλευχαιμικής δράσης μπορεί να επι-
τευχθεί χωρίς παράλληλη αύξηση της τοξικότητας, 
με ραδιοανοσοθεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι του κοινού λευκοκυτταρικού αντιγόνου CD45 
συζευγμένο με ραδιενεργό ιώδιο (131I-anti-CD45) που 
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επιτρέπει τη χορήγηση πολύ υψηλής δόσης ακτινο-
βολίας εκλεκτικά στα αιμοποιητικά όργανα, δηλαδή 
στο μυελό των οστών και το σπλήνα. η ενσωμάτω-
ση του 131I-anti-CD45 σε μη μυελοαφανιστικό σχήμα 
προετοιμασίας (TBI 200 cGy/Φλουδαραβίνη) οδηγεί 
σε αξιόλογη μείωση της συχνότητας υποτροπής, χω-
ρίς επιδείνωση της NRM, σε ασθενείς με παρουσία 
ενεργού νόσου κατά την αλλο-μΑκ.68 ςε εξέλιξη 
βρίσκεται προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 
III, η οποία συγκρίνει την ανωτέρω θεραπευτική μέ-
θοδο με τη συμβατική χημειοθεραπεία διάσωσης σε 
ασθενείς ηλικίας ≥55 ετών με υποτροπιάζουσα ή αν-
θεκτική ομλ. 

 β. Θεραπεία συντήρησης μετά την αλλο-μΑκ: η συ-
ντήρηση με αζακυτιδίνη αξιολογήθηκε σε μελέτη κα-
θορισμού δόσης από το MD Anderson Cancer Center, 
που περιέλαβε 45 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 60 ετών 
με ομλ ή μΔς υψηλού κινδύνου. η μέγιστη ανεκτή 
δόση ήταν 32 mg/m2 επί 5 ημέρες το μήνα για 4 ή πε-
ρισσότερους κύκλους. η έναρξη της θεραπείας ήταν 
εφικτή από την 6η εβδομάδα μετά τη μεταμόσχευση. 
η συντήρηση με αζακυτιδίνη δεν προκάλεσε επιδείνω-
ση της GVHD και η επιβίωση ελεύθερη νόσου ήταν 
ενθαρρυντική (58% σε 1 έτος) για αυτήν την ομάδα 
ασθενών πολύ υψηλού κινδύνου.13 Από τις μελέτες 
συντήρησης διαπιστώθηκε ακόμα, ότι η θεραπεία με 
αζακυτιδίνη προκαλεί επαγωγή τ-λεμφοκυττάρων με 
ειδικότητα έναντι αντιγόνων που εκφράζονται από 
τα λευχαιμικά κύτταρα ευοδώνοντας έτσι την GVL 
δράση του μοσχεύματος.69 οι αναστολείς της κινά-
σης FLT3 (FMS-like tyrosine kinase 3) δοκιμάζονται 
επίσης στο πλαίσιο θεραπείας συντήρησης μετά αλ-
λο-μΑκ για FLT3-ITD-θετική ομλ. ςε αναδρομι-
κή μελέτη, η συντήρηση με sorafenib σε 26 ασθενείς 
συσχετίσθηκε με σημαντικά χαμηλότερη συχνότητα 
υποτροπής και καλύτερη επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης 
νόσου (PFS) και συνολική επιβίωση (OS) συγκριτικά 
με ομάδα ελέγχου 55 ασθενών που δεν έλαβαν συντή-
ρηση μετά την αλλο-μΑκ.70 το gilteritinib, ένας νεό-
τερος αναστολέας της FLT3, δοκιμάζεται τρεχόντως 
σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ιιι ένα-
ντι placebo ως θεραπεία συντήρησης μετά αλλο-μΑκ 
για FLT3-ITD-θετική ομλ (μελέτη NCT02997202, 
BMT CTN 1506).

 γ. Προληπτική (Preemptive) θεραπεία σε επικείμενη 
υποτροπή: ςτη μελέτη RELAZA, χορηγήθηκε αζα-
κυτιδίνη για πρόληψη της υποτροπής σε ασθενείς με 
ανιχνεύσιμη MRD μετά από αλλο-μΑκ. Ως MRD στη 
συγκεκριμένη μελέτη ορίστηκε η πτώση του χιμαιρι-
σμού δότη σε επίπεδα κάτω του 80%, που προβλέπει 
την εμφάνιση αιματολογικής υποτροπής σε διάμεσο 
χρόνο 2 μηνών. Από τους 20 ασθενείς που εντάχθηκαν 

στη μελέτη, οι 10 παρουσίασαν μείζονα ανταπόκρι-
ση με αποκατάσταση χιμαιρισμού δότη >80% μετά 
από 4 κύκλους αζακυτιδίνης. Αν και η πλειοψηφία 
των ασθενών (13/20) υποτροπίασαν τελικά, φάνηκε 
ότι η προληπτική θεραπεία με αζακυτιδίνη μπορεί να 
καθυστερήσει σημαντικά την αιματολογική υποτρο-
πή για πάνω από 6 μήνες μετά την ανίχνευση MRD, 
παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για δεύτερη μετα-
μόσχευση σε πιο εύθετο χρόνο.71 η αζακυτιδίνη έχει 
επίσης δοκιμαστεί ως προληπτική θεραπεία σε μορι-
ακή υποτροπή ομλ με μετάλλαξη NPM1 μετά από 
εντατική χημειοθεραπεία ή μεταμόσχευση (αυτόλο-
γη ή αλλογενή)72. Αν και οι μοριακές ανταποκρίσεις 
είναι πρόσκαιρες, είναι ενδεχόμενη η επίτευξη στα-
θερής μοριακής ύφεσης στο πλαίσιο της αλλο-μΑκ 
λόγω παράλληλης επαγωγής της GVL δράσης από 
την αζακυτιδίνη.

 δ. Ανοσοθεραπεία στο πλαίσιο της μεταμόσχευσης: 
η ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικών μεθόδων 
ανοσοθεραπείας, όπως τα μονοκλωνικά αντισώμα-
τα, τα ειδικά τ-λεμφοκύτταρα έναντι αντιγόνων που 
σχετίζονται με τη λευχαιμία, τα NK κύτταρα και τα 
τ-λεμφοκύτταρα με χιμαιρικούς αντιγονικούς υπο-
δοχείς (CAR T cells) έναντι αντιγόνων της μυελικής 
σειράς (CD33, CD123),73 αναμένεται ότι θα αυξήσει 
σημαντικά τη δυνατότητα ίασης της ομλ μέσω της 
αλλογενούς μεταμόσχευσης.

Συμπεράσματα
η αλλογενής μεταμόσχευση προσφέρει τη δυνατότη-

τα μακροπρόθεσμου ελέγχου της νόσου ακόμη και στην 
ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα ομλ. Επιβάλλεται, λοι-
πόν, η διενέργεια της αλλο-μΑκ στον πλέον κατάλληλο 
χρόνο ανάλογα με τους προγνωστικούς παράγοντες της 
νόσου και τα δεδομένα της ανταπόκρισης στη θεραπεία. 
οι ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική ομλ πρέπει να 
προχωρούν στη μεταμόσχευση το συντομότερο δυνατό 
χωρίς επανειλημμένες προσπάθειες επανεφόδου. οι ασθε-
νείς δε με υποτροπιάζουσα ομλ πρέπει να υποβάλλονται 
σε αλλο-μΑκ κατά το δυνατό στα πλαίσια ερευνητικών 
πρωτοκόλλων με σκοπό την ενίσχυση της αντιλευχαιμι-
κής δράσης του μοσχεύματος (GVL).

ςτη σημερινή εποχή, ολοι οι ασθενείς μπορούν να 
βρουν δότη για μεταμόσχευση (εθελοντή μη συγγενή, 
οΠΑ ή απλοταυτόσημο οικογενειακό δότη). Είναι, λοι-
πόν, επιβεβλημένο η HLA τυποποίηση των ασθενών και 
των οικογενειών τους να γίνεται πρώιμα, κατά προτίμη-
ση από τη διάγνωση της ομλ, ώστε να είναι δυνατή η 
έγκαιρη ανεύρεση δότη ιδιαίτερα για την περίπτωση πρω-
τοπαθώς ανθεκτικής νόσου. 
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in the Treatment of AML

by Ioannis Baltadakis, Ioannis Konstantellos
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Unit, Evangelismos Hospital, Athens.

ABSTRACT: AML is the most frequent indication for allogeneic hematopoietic stem cell transplantation 
(alloHSCT). The decision to perform a transplant is dependent on the assessment of the risk-benefit ratio, 
namely nonrelapse mortality (NRM) versus reduction of relapse risk by transplantation. The choice to 
proceed to transplant in first complete remission is based primarily on the genetic risk stratification ac-
cording to ELN (European LeukemiaNet). AlloHSCT is not generally indicated in favorable-risk AML, 
whereas it is the preferred post-remission treatment for adverse-risk AML. In intermediate-risk disease, 
alloHSCT is clearly superior to conventional chemotherapy, albeit autologous HSCT remains a thera-
peutic option. Monitoring of minimal residual disease (MRD) becomes increasingly important for con-
sidering transplantation during first complete remission. AlloHSCT is invariably indicated in primary 
refractory or relapsed AML offering the possibility of cure in 20-40% of such cases. Access of patients 
to alloHSCT has considerably improved over the last several years. Apart from HLA identical siblings, 
alternative stem cell donors (volunteer unrelated, umbilical cord blood, as well as haploidentical family 
donors) are now available for practically every patient who needs an allotransplant. Hence, the decision 
on transplantation is not as much influenced by the availability of a donor as by the fitness of a patient 
for the procedure. Patients should not be precluded from transplantation solely based on age, and trans-
plant evaluation must rely on the presence of significant comorbidities and geriatric assessment. Of note, 
NRM is reliably predicted by the hematopoietic cell transplantation comorbidity index (HCT-CI). Al-
loHSCT has become feasible in older or medically infirm patients with the advent of reduced-intensity 
conditioning (RIC) regimens. However, the intensity of the conditioning regimen is strongly associated 
with the risk of disease relapse. Therefore, myeloablative regimens remain the standard of care for fit 
patients with AML. Prognosis for patients relapsing after alloHSCT is extremely poor. Treatment op-
tions for post-transplant relapse include chemotherapy followed by donor lymphocyte infusions (DLI) 
or a second transplant. Of greater interest is the prevention of relapse, which is currently pursued by en-
hancement of the antileukemic activity of conditioning regimens, by maintenance or preemptive thera-
py with hypomethylating agents or FLT3 inhibitors, as well as by novel methods of immunotherapy in 
the context of stem cell transplantation. 
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