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WHO Classification of AML
Oliver Karanfilski

University Clinic for Hematology, Skopje

Classifications of neoplastic diseases, and especially of hematologic malignancies, in the forms of
attempts or established categorizations, have existed
almost as long as the diseases themselves. In fact,
in the opinion of some professionals, it is almost a
prerequisite for a disease to appear in a classification
in order to be recognized as an entity. However, it is
common observation that patients with the nominally
same disease react to treatment in a different manner,
respond to it with different degree of success, and, in
a more general sense, have a different course of disease, quality of life and subsequently different survival.
Therefore, it was inevitable that medical professionals
would continuously attempt to discover and define
common, as well as distinctive characteristics, in order
to establish maybe different approaches in management and eventually in treatment, and hopefully more
successfully contribute to the patient’s benefit.
Looking at the history of hematology, the professional circles were significantly more engaged
with the nomenclature of lymphoid malignancies,
but medical progress inevitably brought us to the
point where too many discrepancies in the myeloid
malignancies demanded a deeper look inside their
similarities and differences.
On the other hand, too many different categorizations of diseases, in general, in the past, have led to
connecting the classifications with names of contributors, places of establishment, etc. Social evolution
throughout the World rendered it not justifiable that
taxonomy of diseases in different countries, parts of
the World, etc. differs significantly. As a global medical
organization, the WHO evolved to a common ground
for unification of these kinds of projects and is continuously sponsoring attempts that will lead to better

understanding and management of diseases.
It is clearly stated by the authors, that the classification of myeloid malignancies was a kind of continuation in the categorization process in hematology,
introduced with the REAL classification of lymphoid
malignancies1.
Nevertheless, the first widely accepted classification of myeloid malignancies, or more specifically acute
nonlymphoblastic leukemias, was the one developed
by the French-American-British group (FAB)2,3.
The present official, accepted classification is a
revision of the original4 WHO classification.
The task of defining similarities and differences
among the acute nonlymphoblastic leukemias (as well
as all the other myeloid malignancies) was undertaken
as early as 1995, by pathologists from ten countries5.
The task of making the new classification applicable
in practice was enabled by methodical and systematic
participation of renowned clinical hematologists and
oncologists, gathered in a Clinical Advisory Committee
(CAC). In other terms, the pathologists were in charge
of defining the entities and the clinician’s role was
to ensure practical relevance for such an operation.
Officially, the first meeting of both assemblies was
held in 1997 in Virginia, USA, at Airlie House (now
Airlie Center). The efforts went on through 1998 and
the publication of the text version (as a proposal)
was accepted in November 19996.
List 1. The WHO Classification
Steering Committee:
E.S. Jaffe, N.L. Harris, J. Diebold, G. Flandrin, H-K.
Muller-Hermelink, and J. Vardiman.
Emeritus Consultants:
C. Berard and K. Lennert.
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Committee Chairs:
R. Brunning, D. Catovsky, A. Feller, T. Grogan, N.L.
Harris, D. Knowles, H. Stein, E. Ralfkiaer, J. Vardiman, and R.Warnke.
Committee members:
P.M. Banks, R. Bartl, J. Bennett, F. Berger, B. Borisch, J.K.C. Chan,W.C. Chan, G. Delsol,W.T. Dura,
B. Favara, K.M. Foucar, G. Frizzera, K. Gatter, A.
Georgii, D.R. Head, M. Imbert, P.G. Isaacson, E.S.
Jaffe, M. Kikuchi, R. Kyle, R. Mann, E. Matutes, E.
Montserrat, B.N. Nathwani, G. Pallesen, M. Paulli,
R.V. Pierre, S. Pileri, M.A. Piris, S. Poppema, M.
Raphael, J. Said, S.H. Swerdlow, B. Van Camp,
L.M.Weiss, and D.H.Wright.

Table 1. Proposed WHO Classification of myeloid neoplasms

The Clinical Advisory Committee:

Myelodysplastic syndromes (MDS)
• Refractory anemia (RA)
with ringed sideroblasts (RARS)
without ringed sideroblasts
• Refractory cytopenia (myelodysplastic syndrome) with multilineage dysplasia(RCMD)
• Refractory anemia (myelodysplastic syndrome) with excess
blasts (RAEB)
• 5q- syndrome
• Myelodysplastic syndrome, unclassifiable

Chairs:
C.D. Bloomfield and T.A. Lister.
Clinical Advisory Committee Members:
J.O. Armitage, G. Brittinger, A.K. Burnett, G.P. Canellos, F. Cavalli, B. Coiffier, J. Connors, V.T. DeVita, Jr,
V. Diehl, E. Estey, B. Falini, R.I. Fisher, C. Gisselbrecht, J.M. Goldman, W. Hiddemann, D. Hoeltzer,
R.T. Hoppe, S.J. Horning, J.C. Kluin-Nelemans, A.
Levine, D.L. Longo, I. Magrath, S.B. Murphy, R. Ohno,
C-H. Pui, K.R. Rai, S. Rosenberg, J.M. Rowe, A.H.
Sarris, M.A. Shipp, D.R. Willemze, W. Wilson, and
R.A. Zittoun.
Invited Pathologists:
C.D. Baroni, C. DeWolf-Peeters, N. Hurwitz, J. Jancar,
P.M. Kluin, R. Langholm, L. Peterson, D.Weisenburger,
and C.L.Willman.
The foundation principle, which was followed-up
on, was the basic one for the REAL classification:
integrating morphologic, immunophenotypic, genetic
and clinical characteristics of the disease in its categorization. Neither of the four characterizing components
was termed crucial to the categorization of a certain
type of disease, i.e. no characteristic took the place of
a gold standard. Nevertheless, as can be seen later,
genetics is becoming quite a decisive determinant in
recent years. As for cytochemistry, one of the basic
determining components of the FAB classification, it
is (almost) no longer even mentioned.
As stated by the authors, the intention of composing a new classification system is to enable better
understanding and management of hematologic malignancies. The result was the following (Table 1).
One of the key necessities of the new classification is to make a difference between characteristics
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Myeloproliferative diseases (MPD)
• Chronic myelogenous leukemia, Philadelphia chromosome
(Ph’) [t(9:22)(qq34;q11), BCR/ABL]+
• Chronic neutrophilic leukemia
• Chronic eosinophilic leukemia/hypereosinophilic syndrome
• Chronic idiopathic myelofibrosis
• Polycythemia vera
• Essential thrombocythemia
• Myeloproliferative disease, unclassifiable
Myelodysplastic/myeloproliferutive diseases
• Chronic myelomonocytic leukemia (CMML)
• Atypical chronic myelogenous leukemia (aCML)
• Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML)

Acute myeloid leukemias (AML)
I.	Acute myeloid leukemias with recurrent cytogenetic translocations
• AML with t(8;21)(q22;q22). AMLl(CBFa)/ETO
• Acute promyelocytic leukemia (AML with t(15;17)(q22;q1112) and variants, PML/RARalpha)
• AML with abnormal bone marrow eosinophils (inv(16)(p13
q22)ort(l6.16)(pl3;qll), CBFb/MYH11)
• AML with 11q23 (MLL) abnormalities
II.Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia
• with prior myelodysplastic syndrome
• without prior myelodysplastic syndrome
III.Acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome,
therapy related
• Alkylating agent related
• Epipodophyllotoxin related (some may be lymphoid)
• Other types
IV.Acute myeloid leukemia not otherwise categorized
• AML minimally differentiated
• AML without maturation
• AML with maturation
• Acute myelomonocytic leukemia
• Acute monocytic leukemia
• Acute erythroid leukemia
• Acute megakaryocytic leukemia
• Acute basophilic leukemia
• Acute panmyelosis with myelofibrosis
Acute biphenotypic leukemias
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of disease that actually define different entities, as
opposed to those that only influence prognosis. The
issue becomes a problem when realizing that one
genetic abnormality represents a distinctive entity
characteristic, but others only affect prognosis within
the same entity. The team gathered around the WHO
classification also questioned a general issue, whether
the existing three major groups of myeloid neoplasms
are sufficient for the new classification.
Even at their first meeting, the authors foresaw the
emerging importance and technological development
of genetics and predicted that this component would
be the reason for further modifications of the classification. It became true with the latest revision.
The general classification of myeloid neoplasms
suffered an addition of one more category, as a result
of further divisions in the myelodysplastic and myeloproliferative disorders. The acute myeloid leukemias
retained its firm category within the myeloid neoplastic
diseases. With the WHO classification, inside this
category, four separate subcategories have been
established, each further containing one or more
approved entities: 1) AML with recurrent cytogenetic
translocations; 2) AML with myelodysplasia-related
features; 3) therapy-related AML and MDS; 4) AML
not otherwise categorized.
In the category of acute myeloid leukemia, the
news brought by the WHO classification, defining
some points and making distinctions from MDS, are
stated in the following summary:
1. What blast count should define AML? 20%
• (eliminate RAEB-T)
2.	Should cytogenetic/molecular categories be recognized as
distinct diseases? YES
• t(8;21)(q22;q22), AML1(CBFalpha)/ET0
• Acute promyelocytic leukemia t(15; 17) (q22;q11-12),
PML/RARalpha and variants
• Acute myeloid leukemia with abnormal bone marrow eosinophils (inv(16)(p13q22) and variants, CBFbeta/MYH11)
• 11q23, MLL abnormalities
3.	Should severe multilineage dysplasia, prior therapy, and/or
prior MDS be included in classification of AML? YES
4.	Should MDS with multilineage dysplasia be a separate
category? YES

Even with all the advances in medicine, there still
remains the possibility of not being able to classify a
specific case, but the creators of the WHO classification
taxatively broaden the spectrum of reasons for labelling
a case “unclassifiable”: inadequate tissue sample, if
special studies are not available, poorly preserved tis-

sue specimen, or because even with complete analysis
it does not fit into one of the categories recognized in
the classification. For each case, the reason for the
inability to classify it should be stated in the Pathology report. Suggested categories and terminology for
unclassifiable cases are listed in Table 2:
Table 2. Proposed categories of unclassifiable hematologic
malignancies
Hematologic malignancy, unclassifiable
Myeloid neoplasm, unclassifiable
• Myeloproliferative disease, unclassifiable
• Myelodysplastic syndrome, unclassifiable
• Acute myeloid leukemia, unclassifiable
Lymphoid neoplasm/lymphoma, unclassifiable
• B-cell lymphoma, unclassifiable
• T-cell lymphoma, unclassifiable
• Hodgkin’s disease, unclassifiable
Histiocylic neoplasm, unclassifiable

In 2002, the assembly also redefined some principles of determination7.
Regarding the morphologic identification of blast
cells and assessment of maturation degree, the recommendation is that it is performed either on a 200-cell
peripheral smear leukocyte count, or on a 500-cell
marrow smear, and those two counts have to be correlated. In specific leukemia types, blasts other than
myeloblasts need to be also counted: monoblasts,
promonocytes, megakaryoblasts, abnormal promyelocytes, etc. It is only in cases with “pure” erythroleukemia that the count includes erythroblasts.
With regard to the previously existing notion that
blasts be identified by immunophenotype, as CD34+
cells, the assembly does not recommend using this
method as a substitute, since it has been shown that
not all blasts necessarily express CD34 positivity.
Cytochemical investigations and/or immunophenotyping is suggested and valued only as confirmation
of the blast affiliation, but deemed unnecessary if
specific morphologic characteristics are “obvious”,
such as Auer rods.
The importance of the genetics segment is further
escalated, by introducing the specificity, sensitivity
and validity of the newer generation methods, such as
RTPCR and FISH, and even more advanced technologies are announced for the near future. Nevertheless,
classical genetics is suggested initially and, following,
at regular time intervals “for establishing a complete
genetic profile and for detecting genetic evolution”.
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Even the assembly notes the lack of immediate availability to be a major obstacle to the wide adoption and
utilization of the WHO classification, but eventually
hopes for a better future in this segment.
Two differences have been labelled as “significant”,
regarding the previously “reigning” FAB classification:
1. lowering the blast threshold for diagnosis, and 2.
categorization into unique clinical and biologic subgroups. Furthermore, the blast count is deemed not
necessary in cases where specific clonal, recurring
cytogenetic abnormalities are confirmed.
Still, in 2002, there still existed many dilemmas
regarding whether newly defined abnormalities should
define new entities in the WHO classification, whether
they define an entity, or if they only have impact on
prognosis, or maybe in which subgroup of myeloid
leukemias they should be placed. Some authors opposed the WHO classification, stating that it did not
represent a contribution for the clinicians, and that
some categories were not really defining entities.
Instead of the classification dominated by genetic
features of the disease, a different one was proposed,
actually respecting the genetics to a “reasonable”
extent, but still retaining the pathohistologic and other
“traditional” values for defining types of disease, and
thus naming it “realistic”8.
In the subgroup “AML with multilineage dysplasia”
the assembly agreed on a well-documented 6-month
history, previous to the onset of AML, as a defining
criterion. However, morphologic evidence of multilineage dysplasia was accepted as the most universally
available marker for its recognition.
For the subgroup of treatment related AML, it is
stated that the importance lies in the possibility for
better understanding of the pathogenesis of leukemias,
with an eventually more important management-wise
role in the future.
Regarding the NOC subcategory, the assembly
acknowledges the identical principles of classification as the FAB classification. However there is one
subdivision and an introduction of a new subtype.
Namely, based on the presence (at least 50% erythroid precursors and at least 20% myeloblasts in the
nonerythroid population) or absence of a myeloblastic
component, the former M6 type is further subdivided
into acute erythroid/myeloid leukemia and “pure”
erythroid leukemia. The new entity is acute panmyelosis with myelofibrosis, an entity which has many
characteristics indistinguishable and/or overlapping
with other myeloid malignancies.
With all previously said, the WHO classification,
in the segment of AML, suffered minor additional
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explanations or characterizations in 20029, in a sense
“technical”, and acquired the following scheme:
Table 3. WHO classification of acute myeloid leukemia
Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities
• Acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22), (AML1 /
ETO)
• Acute myeloid leukemia with abnormal bone marrow eosinophils
and inv(16)(p13q22) or t(16;16)(p13;q22), (CBFb/MYH11)
• Acute promyelocytic leukemia with t(15;17)(q22;q12), (PML/
RAR_) and variants
• Acute myeloid leukemia with 11q23 (MLL) abnormalities
Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia
• Following MDS or MDS/MPD
• Without antecedent MDS or MDS/MPD, but with dysplasia in
at least 50% of cells in 2 or more myeloid lineages
Acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes,
therapy related
• Alkylating agent/radiation–related type
• Topoisomerase II inhibitor–related type (some may be lymphoid)
• Others
Acute myeloid leukemia, not otherwise categorized
Classify as:
• Acute myeloid leukemia, minimally differentiated
• Acute myeloid leukemia without maturation
• Acute myeloid leukemia with maturation
• Acute myelomonocytic leukemia
• Acute monoblastic/acute monocytic leukemia
• Acute erythroid leukemia (erythroid/myeloid and pure erythroleukemia)
• Acute megakaryoblastic leukemia
• Acute basophilic leukemia
• Acute panmyelosis with myelofibrosis
• Myeloid sarcoma

The previously existing subgroup of acute biphenotypic leukemias is accidentally or on purpose
deleted from this scheme.
The revision of the WHO classification10 is dated
2008. It was aimed at incorporation of newly established academic and scientific knowledge regarding
the myeloid neoplasms, and more specifically, acute
leukemias.
It states that the 20% blast threshold is not necessary in some cases. Such are the existence of
specific genetic abnormalities, blast transformation
or extramedullary sites of proliferation (myeloid sarcoma).
Definition of blasts is performed according to the
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criteria of the International Working Group on Morphology of MDS11.
Further on, multiparameter flow cytometry (3 or
more colors) is reinstated as the method of choice
for determination of the blast lineage and for detection of specific aberrant genetic profiles, valuable for
monitoring purposes.
The issue of BM core biopsy is addressed, and
although labelled “not mandatory”, the assembly
underlines the high value and possibilities that this
method incorporates.
In this revision, the genetic analyses are labelled
as “essential”. Contemporary genetic methods are
generously justified for everyday use, since the importance of many genetic mutations has been proven
important and significant, on one side as diagnostic
markers, but also as equally valuable in the prognostic
segment. The subclassification, or increase in number
of important genetic alterations, is deepened, by elevation of the significance that many mutations carry.
Although very shyly, between lines, the authors are
announcing that even more advanced technologies
will surely take their place in further “slicing” of the
myeloid malignancies in general.
The molecular level of genetic importance is incorporated in this revision of the WHO classification.
Provisional and new entities are introduced in the
segment of acute myeloid leukemias. The previously
omitted subcategory of formerly acute biphenotypic,
or bilineage leukemia, has been reinstated, with a new
name: acute leukemias of ambiguous lineage (most of
them being of “mixed phenotype”). However, it is no
longer within the AML segment of the classification,
but encodes a separate section, as do the lymphoblastic leukemias thereafter. The previously existing
entity of bcr-abl1 positive AML is not recognized in the
revision. The power to establish a diagnosis of AML,
in conjunction with an at least 20% blast presence,
is assigned to even more cytogenetic abnormalities.
Further subclassification of therapy related AML, with
regard to the type of treatment previously received, is
no longer recommended. But even here, if a genetic
abnormality is detected, it should be noted in the
diagnostic report. In cases when no lineage-specific
markers can be detected, the term acute undifferentiated leukemia (AUL) is assigned.
Below are three useful components of the current,
revised WHO classification: table of official, actual,
agreed categories and subtypes of acute leukemias,
guidelines for the utilization and applicability of the
classification in practice and the summary of changes
imposed by this revision.

Table 4. WHO classification of (myeloid neoplasms and) acute
leukemia (revised)
Acute myeloid leukemia and related neoplasms
Acute myeloid leukemia with recurrent genetic abnormalities
• AML with t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1
• AML with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBFB-MYH11
• APL with t(15;17)(q22;q12); PML-RARalpha
• AML with t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL
• AML with t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214
• AML with inv(3)(q21q26.2) or t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1
• AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13;q13); RBM15-MKL1
• Provisional entity: AML with mutated NPM1
• Provisional entity: AML with mutated CEBPA
Acute myeloid leukemia with myelodysplasia-related changes
Therapy-related myeloid neoplasms
Acute myeloid leukemia, not otherwise specified
• AML with minimal differentiation
• AML without maturation
• AML with maturation
• Acute myelomonocytic leukemia
• Acute monoblastic/monocytic leukemia
• Acute erythroid leukemia
Pure erythroid leukemia
Erythroleukemia, erythroid/myeloid
• Acute megakaryoblastic leukemia
• Acute basophilic leukemia
• Acute panmyelosis with myelofibrosis
Myeloid sarcoma
Myeloid proliferations related to Down syndrome
• Transient abnormal myelopoiesis
• Myeloid leukemia associated with Down syndrome
Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
Acute leukemias of ambiguous lineage
• Acute undifferentiated leukemia
• Mixed phenotype acute leukemia with t(9;22)(q34;q11.2); BCRABL1
• Mixed phenotype acute leukemia with t(v;11q23); MLL rearranged
• Mixed phenotype acute leukemia, B-myeloid, NOS
• Mixed phenotype acute leukemia, T-myeloid, NOS
• Provisional entity: natural killer (NK) cell lymphoblastic leukemia/
lymphoma
B lymphoblastic leukemia/lymphoma
B lymphoblastic leukemia/lymphoma, NOS
B lymphoblastic leukemia/lymphoma with recurrent genetic
abnormalities
• B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(9;22)(q34;q11.2); BCRABL 1
• B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(v;11q23);MLL
rearranged
• B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(12;21)(p13;q22) TELAML1 (ETV6-RUNX1)
• B lymphoblastic leukemia/lymphoma with hyperdiploidy
• B lymphoblastic leukemia/lymphoma with hypodiploidy
• B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(5;14)(q31;q32) IL3-IGH
• B lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(1;19)(q23;p13.3); TCF3PBX1
T lymphoblastic leukemia/lymphoma
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List 2. Guidelines for using the revised WHO classification of myeloid neoplasms
Specimen requirements
PB and BM specimens collected prior to any
definitive therapy.
PB and cellular BM aspirate smears and/or touch
preparations stained with Wright-Giemsa or similar
stain.
BM biopsy, at least 1.5 cm in length and at right
angles to the cortical bone, is recommended for all
cases if feasible.
BM specimens for complete cytogenetic analysis
and, when indicated, for flow cytometry, with an additional specimen cryopreserved for molecular genetic
studies. The latter studies should be performed based
on initial karyotypic, clinical, morphologic, and immunophenotypic findings.
Assessment of blasts
Blast percentage in PB and BM is determined by
visual inspection.
Myeloblasts, monoblasts, promonocytes, megakaryoblasts (but not dysplastic megakaryocytes) are
counted as blasts when summing blast percentage for
diagnosis of AML or blast transformation; count abnormal promyelocytes as “blast equivalents” in APL.
Proerythroblasts are not counted as blasts except
in rare instances of “pure” acute erythroleukemia.
Flow cytometric assessment of CD34+ cells is not
recommended as a substitute for visual inspection;
not all blasts express CD34, and artifacts introduced
by specimen processing may result in erroneous
estimates.
If the aspirate is poor and/or marrow fibrosis is
present, IHC on biopsy sections for CD34 may be
informative if blasts are CD34+.
Assessment of blast lineage
Multiparameter flow cytometry (at least 3 colors)
is recommended; panel should be sufficient to determine lineage as well as aberrant antigen profile
of neoplastic population.
Cytochemistry, such as myeloperoxidase or nonspecific esterase, may be helpful, particularly in AML,
NOS, but it is not essential in all cases.
IHC on biopsy may be helpful; many antibodies
are now available for recognition of myeloid and
lymphoid antigens.
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Assessment of genetic features
Complete cytogenetic analysis from BM at initial
diagnosis when possible.
Additional studies, such as FISH, RT-PCR, mutational status, should be guided by clinical, laboratory,
and morphologic information.
Mutational studies for mutated NPM1, CEBPA,
and FLT3 are recommended in all cytogenetically
normal AML; mutated JAK2 should be sought in
BCR-ABL1–negative MPN, and mutational analysis
for KIT, NRAS, PTNP11, etc, should be performed
as clinically indicated.
Correlation/reporting of data
All data should be assimilated into one report that
states the WHO diagnosis.
List 3. Significant changes in the diagnosis and classification of AML and related precursor neoplasms
1. AML with recurrent genetic abnormalities
a. 	As in the previous edition, AML with
t(8;21)(q22;q22), inv(16)(p13.1q22)
or t(16;16)(p13.1;q22), and APL with
t(15;17)(q22;q12) are considered as acute
leukemia regardless of blast count in the PB
or BM, but in contrast to the previous edition,
for AML with t(9;11)(p22;q23) or other 11q23
abnormalities, as well as for all other subgroups
(except the rare instance of some cases of
erythroleukemia) blasts of 20% or more of white
blood cells in PB or of all nucleated BM cells is
required for the diagnosis of AML.
b. 	In APL with t(15;17)(q22;q12); PML-RARalpha,
variant RARalpha translocations with other
partner genes are recognized separately; not
all have typical APL features and some have
all-trans retinoic acid (ATRA) resistance.
c. The former category, AML with 11q23 (MLL)
abnormalities has been redefined to focus on
AML with t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL. Translocations of MLL other than that involving MLLT3
should be specified in the diagnosis. Other
abnormalities of MLL, such as partial tandem
duplication of MLL should not be placed in this
category.
d. Three new cytogenetically defined entities are
added: (1) AML with t(6;9)(p23;q34); DEKNUP214, (2) AML with inv(3)(q21q26.2) or
t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1; and (3) AML
(megakaryoblastic) with t(1;22)(p13;q13);
RBM15-MKL1.
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e. Two provisional entities are added: AML with
mutated NPM1 and AML with mutated CEBPA.
Although not included as a distinct or provisional
entity, examination for mutations of FLT3 is
strongly recommended in all cases of cytogenetically normal AML.
2. AML with myelodysplasia-related changes
a. The name was changed and expanded from
“AML with multilineage dysplasia” to “AML with
myelodysplasia-related changes.”
b. Cases of AML are assigned to this category if
(1) they have a history of MDS or MDS/MPN
and have evolved to AML, (2) they have a myelodysplasia-related cytogenetic abnormality, or
(3) at least 50% of cells in 2 or more myeloid
lineages are dysplastic.
3. Therapy-related myeloid neoplasms
		Cases are no longer subcategorized as “alkylating agent related” or “topoisomerase II-inhibitor
related.”
4. AML, NOS
a. 	Some cases previously assigned to the subcategory of AML, NOS as acute erythroid leukemia
or acute megakaryoblastic leukemia may be
reclassified as AML with myelodysplasia related
changes.
b. Cases previously categorized as AML, NOS,
acute megakaryoblastic leukemia should be
placed in the appropriate genetic category if
they are associated with inv(3)(q21q26.2) or
t(3;3)(q21;q26.2); RPN1-EVI1, or AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13;q13); RBM15MKL1. Down syndrome–related cases are excluded from this category as well.
5. Myeloid proliferations related to Down syndrome
		This new category incorporates transient abnormal
myelopoiesis as well as MDS and AML that is
Down syndrome–related. MDS and AML related
to Down syndrome are biologically identical and
thus are considered together as “Myeloid leukemia
associated with Down syndrome.”
6. Blastic plasmacytic dendritic cell neoplasm
		This is a new category that includes most cases
previously classified as blastic NK-cell lymphoma/
leukemia or agranular CD4+ CD56+ hematodermic neoplasm; it is derived from a precursor of
plasmacytoid dendritic cells.
Time and experience will show how justifiable,
valuable, applicable and useful in practice this version of the classification will remain. As many have
previously correctly predicted, all classifications are

inevitably subject to change. This is very understandable, especially in view of the progressively
developing area of diagnostic methodology, as well
as considering the advances in treatment options.
Nevertheless, publications are already produced,
which give support to, and affirm the WHO classification as the contemporary standard and which
contain opinions and standpoints based on, and in
accord with it12.
At this stage, however, some questions are still
not being addressed neither by the creators of the
WHO classification, nor by the revision, at least not
in published contents:
1. Have all the subcategories in the classification
provided critical proof and deserved to be named
true “entities”, or are they simply variations in the
genetic encoding, or in the “marker signature” in
one (or a few) disease entities?
2. Does the “no gold standard”, statement at the time
of creation of this classification, still stand, or is it
clearly evident that genetics have taken over the
crucial role and are guiding future categorization
in it?
3.	Is the classification truly a valuable contribution
and means of facilitation and improvement for the
clinicians, regarding the management and outcome
of disease in these patients? The background for
this last question is the inevitable reality of having
experienced the least changes and/or progress in
the treatment of AML in the relatively memorable
past, as well as in the still very dismal prognosis
of the patients with AML, one of the poorest in all
hematology and oncology. Have we really witnessed any impressive breakthrough in the area
of AML treatment in recent decades, as we have
with other hematologic malignancies?
4. Has the existing (so far: 12 years) classification
imposed changes in treatment practice, influenced
decisions and/or choice of regimens or procedures,
suggested new choices in the segment of treatment for these patients?
Still, ultimately understanding that every journey
starts with a single step, one would like to maintain
a positive attitude towards this one, and classifications of diseases in general, since it is their aim to
“cluster” entities in groups with similar or distinctive
characteristics, to enable understanding of those
common and diverse disease features, to direct
towards the ultimate points of interest for the medical professional: WHY and HOW does that certain
disease alter the human life in such a fierce manner.
Answers to the two crucial questions are the steps
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which eventually lead to the creation of the desired
remedy for the dreadful intruder on a, previously
more or less, gratifying life. In hematology today,
we can be proud to be able to use the term “cure”
already for several of the formerly deadliest malignant neoplasms. The irreparable optimist can only
hope that the continuous universal efforts of the
entire medical profession can be accounted for as
many consecutive steps that are bringing us closer
to the desired goal - seeing the light at the end of
the (hematology) tunnel.
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Risk adapted treatment for adult acute myeloid leukemia
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Acute myeloid leukemia (AML) is now recognised
as a disease with a wide clinical and biological diversity.During recent years, considerable progress has
been made in understanding of its pathophysiology,
and in defining new diagnostic and prognostic markers.
The variety of genetic findings in AML has been taken
into account in the recently published World Health
Organization (WHO) classification of AML.Many of the
included entities constitute new prognostic categories.
The recognition of prognostic factors related to AML
patients characteristics, general health condition and
those related to characteristics particular to the AML
clone, underline the need for risk- adapted treatment
in all AML patients. Based on the success of genetic
targeting therapy in acute promyelocytic leukemia
(APL) the strategy of combining classic cytotoxic
drugs with novel agents, targeting some of the genetic
lesions is actively being investigated in other AML
categories.AML –related prognostic factors includes
white blood count, existence of prior myelodysplastic
syndrome, previous cytotoxic therapy for another
disorder (therapy related AML) and cytogenetic and
molecular genetic changes in the leukemic cells at
diagnosis.The karyotype of the leukemic cells, but
also the presence of some gene mutations and deregulated gene expression within defined cytogenetic
groups, is the strongest prognostic factor for response
to induction therapy and for survival. Commonly
adult AML patients are categorized into 3 risk
groups: 1. favorable risk – t(15;17), t (8;21), inv(16),
t(16;16), normal karyotype with mutated NPM1 and
without FLT3-ITD, or mutated CEBPA; 2. unfavorable

(adverse) risk – complex karyotype, inv(3), t(3;3),
t(6;9), t(v;11), -5, del (5q), -7, del(7q); 3. intermediate
risk – normal karyotype except for those included in
the first group, with –X or –Y, and any cytogenetic
abnormalities other than those listed as favorable or
unfavorable.Although the prognosis of AML probably
worsens with each year of increasing age, “older”
patients are generally considered those 60 or older.
In those patients attention should be given to a careful
evaluation and documentation of comorbidities. As
scoring of baseline comorbidities using the hematopoietic cell transplantation comorbidity index (HCTCI) is
predictive of early death rates and overall survival, for
individual clinical therapy decision it is recommended
to take into account both HCTCI with cytogenetic and
molecular genetic profile of the leukemia.So, elderly
AML patients and those with severe comorbidities are
normally candidates for conservative approaches or
investigational agents with low extra-hematological
toxicity.Intensive induction chemotherapy is indicated
in all other AML patients with postremission therapy
according to cytogenetic and molecular genetic risk
(intensive conventional chemotherapy followed by
hematopoietic stem cell transplantation in patients
with adverse risk). Recent developments prompted an
international expert panel (European LeukemiaNet) to
provide updated evidence- and expert opinion- based
recommendations for the diagnosis and management
of APL and other AML (published separately in Blood
2009 and 20l0), containing both minimal requirements for general practice as well as standards for
clinical trials.
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Telomeres are repetitive DNA sequences (TTAGGG)
that cap the end of the chromosomes and protect them
from damage. Repetitive cell divisions result in telomere shortening but telomerase protect stem cells’
telomere length. Telomeres are at the extremities of
chromosome DNA. The telomeric 3’ end terminates
as a single-stranded, G-rich overhang able to form
the t-loop. Six proteins (TRF1, TRF2, TPP1, POT1,
TIN2, and Rap1) known as shelterin, cap and protect the telomeres. TRF1, TRF2, and TPP1 bind to
double-stranded TTAGGG repeats; POT1 binds to the
single-stranded telomeric overhang; TIN2 and Rap1
complete the shelterin complex. When shelterin is not
present, telomeres are recognized as double-stranded
DNA breaks and DNA-damage pathways are activated.
Telomerase complex is another specialized enzymatic
mechanism that cells use to maintain telomere length.
The telomerase complex consists of TERT, TERC,
and dyskerin. TERT or telomerase reverse transcriptase adds TTAGGG nucleotide repeats to the 3’ end
of telomeres. The RNA template that TERT uses for
telomere elongation is called TERC. It consists of 451
nucleotides and several conserved regions within
confer stability. TERC binds to dyskerin and other
proteins (GAR, NHP2, and NOP10). Telomerase is
expressed in stem cells and in highly proliferative
cells (cancer cells and lymphocytes) but not in other
mature cells. The TERT promoter contains estrogen
receptor elements; estrogen and androgens have
important roles in regulating telomerase expression
and activity.
Acqiured and constitutional aplastic anemia syndromes are linked because of short telomeres. Dyskeratosis congenita is a rare constitutional bone
28

marrow failure syndrome characterized by nail dystrophy, leukoplakia and hyperpigmentation. In the
X-linked dyskeratosis congenita mutations in the
DKC1 gene have been described. Large deletions
in the TERC gene or heterozygous mutations have
been also described in the autosomal dominant form
of dyskeratosis congenita. Additionally, homozygous
mutations in TERT and NOP10 characterize some
cases of autosomal recessive form of the disease.
Recently it was described that mutations in TINF2
gene, which encodes TIN2 (a shelterin member), are
present in one third of dyskeratosis congenita patients.
All these suggest that dyskeratosis congenital is a
“telomere dysfunction” disease.
In acquired aplastic anemia, one third of the patients have short telomeres. TERC mutations have
been described in few aplastic anemia patients in the
absence of dyskeratosis congenita typical features
or family history. These mutations are functionally
important because they result in reduced telomerase
activity in vitro and in patients’ primary cells and short
telomeres in leukocytes. These mutations in aplastic
anemia are the same at the molecular level with
those observed in dyskeratosis congenita despite
the differences in the clinical features between the
two diseases. Heterozygous mutations in the TERT
gene have also been described in very few aplastic
anemia patients. Patients with TERT mutations also
have a family history of blood dyscrasias, especially
myelodysplastic syndrome.
The same mutations in the telomerase complex
can be found in aplastic anemia, or in pulmonary
fibrosis or hepatic cirrhosis, suggesting that environmental or additional genetic factors contribute to

Telomeres and Bone Marrow Failure Syndromes

the organ-target and the clinical presentation of the
disease. Stress and smoking have been linked with
telomere shortening. Fanconi anemia and Shwachman-Diamond syndrome-patients also have short
telomeres. A subset of aplastic anemia patients have
also SBDS gene mutations.
Based on recent published work telomere shortening is observed frequently in all the bone marrow failure
syndromes, acquired and constitutional. Although
genetic testing for mutations in the telomerase gene
complex is not performed routinely, it could be considered in any aplastic anemia patient with refractory
disease, or in the presence of hematological disorder
in patients’ realtives.

In conclusion, it is recognized that telomere shortening is one common pathway that links constitutional
and acquired bone marrow failure syndromes. Family
history of a hematologic disorder has been a diagnostic criterion for constitutional aplastic anemia, but
today identification of telomerase complex mutations
associated with pulmonary fibrosis, liver cirrhosis, or
premature hair graying indicate an inherited bone
marrow failure syndrome. Mutations responsible for
telomere shortening, affect also the number and the
proliferative capacity of the stem cells in the bone
marrow. Environmental factors, as mentioned before
may be the “additional” factor that leads to clinical
presentation of bone maroow failure syndromes.
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Introduction
Acquired aplastic anemia (AA) is characterized
by peripheral blood cytopenia and reduced marrow
cellularity. Severe aplastic anemia is a life-threatening
bone marrow failure disorder, which, if untreated, is
associated with very high mortality. Hematopoietic
stem-cell transplantation (HSCT) offers an opportunity
for cure, but most patients are not suitable candidates
for this procedure due to advanced age, comorbidities,
or lack of a histocompatible donor. For these patients,
comparable long- term survival is attainable with immunosuppressive treatment (IST) with antithymocyte
globulin (ATG) and cyclosporine (CsA). Although
several etiopathogenic triggers have been proposed in
aplastic anemia, the majority of cases are idiopathic,
with a small percentage of cases occurring after an
episode of seronegative hepatitis1.
The diagnosis of acquired AA requires the exclusion of other conditions associated with pancytopenia:
among these are congenital marrow failure, such as
Fanconi anaemia (FA), and myelodysplastic syndromes (MDS)2. The distinction between FA, MDS
and AA is important, because treatment may be
different in these three conditions. In the presence
of an empty marrow, pancytopenia, and transfusion
dependence, the severity of the disease is based on
neutrophil (PMN) count: nonsevere AA (nSAA; PMN
>0.5×109/L), severe AA (SAA; PMN 0.2- 0.5×109/L),
and very severe AA (vSAA; PMN <0.2×109/L)2.

dence is two cases per million per year in Western
countries and about two to three fold higher in Asia3.
Benzene and pesticides, although epidemiologically
associated, account for a small etiologic fraction. In
rural Thailand, associated exposures to nonbottled
water as well as to certain animals, to animal fertilizer
and also to pesticides suggest an infectious etiology3.
The rarity of acquired AA most probably is accounted
for by a combination of infrequent exposure events,
a diversity of host genetic predisposing factors, and
individual differences in the immune response1.
The literature of the last century has noted that AA
was attributed to an idiosyncratic reaction to drug or
chemical exposure. The association of medical drug
use to aplastic anemia is of great importance, as it is
devastating to patients and physicians and presents
serious legal consequences and problems in pharmaceutical drug development4. The study of idiosyncratic
drug reactions, by definition extremely rare, is, however,
difficult and the only clear predisposition to abnormal
drug metabolism underlying susceptibility is one study
of a single individual exposed to carbamazepine5.
Overrepresentation of drug metabolizing glutathioneS-transferase gene deletions has been observed
in some series6 but no reasonable mechanism has
been developed for chloramphenicol. Pregnancy and
eosinophilic fasciitis are linked to AA. Five to ten per
cent of cases of AA follow an episode of seronegative
hepatitis7 but despite intensive efforts, an infectious
agent has not been identified.

Epidemiology and etiology

Pathophysiology

Acquired AA is a rare disease; almost half of cases
occur during the first three decades of life. The inci-

A significant proportion of patients with acquired
AA, ranging from 30%- 80%, given immunosuppres-
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sive therapy exhibit long-lasting recovery of peripheral
blood counts2. An immune response dominated by
oligoclonal expanded cytotoxic Tcells targets hematopoietic stem and progenitor cells, inducing their death
by apoptosis and hematopoietic failure.
T-cell-mediated destruction of the bone marrow
Recovery of autologous hematopoiesis in patients
who failed to engraft after the stem-cell transplant and
responsiveness to immunosuppressive therapies are
the major clinical evidences supporting an immune
pathophysiology underlying acquired aplastic anemia.
Although a nonimmune pathophysiology has been
inferred from a failure to respond to immunosuppression, refractoriness to therapy can also be consistent
with very severe stem-cell depletion, a “spent” immune
response, or immunological mechanisms resistant
to current therapies. Removal of lymphocytes from
aplastic bone marrows improves colony numbers in
tissue culture, and their addition to normal marrow
inhibits hematopoiesis in vitro8. The effector cells
within the lymphocyte subset are activated cytotoxic T
cells bearing a Th1 profile, expressing and secreting
interferon-γ9. T-bet, a transcription factor that binds to
the interferon-γ promoter region and is critical for Th1
polarization, is upregulated in T cells of patients with
ΑΑ10. Specific CD8+CD28- cell clones are expanded
in aplastic anemia peripheral blood, as manifest by
skewed usage of the Vb repertoire; and oligoclones
recognize and induce apoptosis of autologous myeloid
cells11. Regulatory T cells, which control and suppress
auto-reactive Tcells, are decreased at presentation in
almost all patients with aplastic anemia12. In a mouse
model of immune-mediated marrow failure, addition
of T-regulatory cells abrogated pancytopenia induced
by the infusion of lymph node cells13.
Why T cells are activated in aplastic anemia is
unclear. HLA-DR2 is over-represented among patients suggesting a role for antigen recognition, and
its presence is predictive of a better response to
cyclosporine14-15. Polymorphisms in cytokine genes,
associated with an increased immune response, also
are more prevalent, such as for tumor necrosis factor-α (TNF2) promoter16 interferon-γ17and interleukin
6 genes18. These alterations in nucleotide sequence
and in gene regulation suggest a genetic basis for
aberrant T-cell activation in bone marrow failure19.
Hematopoiesis
In the aplastic bone marrow, the CD34+ cells are
very few or absent due to immune attack which leads

to marrow failure. The reduced number and function
of the marrow is secondary to cell destruction and
apoptosis is prevalent among the few remaining elements20. Microarray analysis of the remaining CD34+
cells shows a transcriptome shifted towards apoptosis,
cell death and immune regulation21.
Clonal evolution
Aplastic anemia may coexist or evolve to clonal
disorders, as paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
(PNH), myelodysplasia,or acute myeloid leukemia
(AML). The mechanisms linking immune-mediated
and premalignant or malignant pathophysiologies are
not well elucidated in marrow failure or in other human
autoimmune diseases that predispose to cancer1.
Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria
About 40–50% of patients with acquired aplastic
anemia have expanded populations of PNH cells,
easily detected by flow cytometry due to the absence
of glycosylphosphatidylinositol-linked membrane
proteins, the result of somatic PIG-A gene mutations
arising in hematopoietic stem cells22. Most clones
are small and do not lead to clinical manifestations
of hemolysis or thrombosis, but classic PNH can
evolve to marrow failure (the aplastic anemia/PNH
syndrome) and all PNH patients show evidence
of underlying hematopoietic deficiency. The global
absence of large numbers of cell surface proteins
in PNH has been hypothesized to allow escape and
survival of a preexisting mutant clone1.
Myelodysplasia
Aneuploidy develops in a minority of patients
treated with immunosuppression over time, usually
monosomy 7 and trisomy 823. Monosomy 7 is the
most frequent cytogenetic abnormality evolving in
aplastic anemia; it confers a poor prognosis with
typical associated refractory cytopenia or AML24.
Monosomy 7 has been linked to exogenous use of
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) in
aplastic anemia25 and laboratory studies suggest that
aneuploid clones expand in an abnormal cytokine
milieu rich in G-CSF due to the presence of a short
G-CSF receptor isoform, which signals proliferation
but not differentiation26. The presence of even small
monosomy 7 clones in the bone marrow, as detected
by fluorescent in-situ hybridization (but not by routine cytogenetics), is a poor prognostic indicator for
31

A. Galanopoulos

response to IST27. Aplastic anemia patients who
develop trisomy 8 usually respond to immunosuppressive therapy (IST)28.
Defective telomere homeostasis
Defective telomere homeostasis is a feature of AA
in some cases, and helps explain the occurrence of
marrow BM failure, relapse, and clonal evolution29.
Mutations in genes of the telomere repair complex and
of the shelterin proteins occur in children with dyskeratosis congenita; mutations in TERT (the telomerase
gene), TERC (the RNA template gene), and also in
TINF2 (a shelterin gene) are also present in adults
without obvious family histories and in the absence
of typical physical findings associated with constitutional BM failure30. TERT and TERC mutations reduce
telomerase activity in vitro and accelerate telomere
attrition in vivo. TERT mutations subsequently have
been associated with idiopathic pulmonary fibrosis.
Abnormal telomere biology underlies regenerative
diseases of BM, lung, and liver.
In acquired AA, independent of known genetic

alterations, the presence of short telomeres of leukocytes, at time of presentation, profoundly affects
the clinical course: patients with short telomeres
do respond to immunosuppressive interventions,
but their relapse rate is almost double that of cases
with normal telomere length29. Short telomeres and
single nucleotide polymorphisms in TERT have been
linked by multiple laboratories to cancer development
in other circumstances, suggesting that telomere
biology provides the missing link between chronic
inflammation and malignant transformation. In BM
failure, sex hormone therapy may be helpful in improving hematopoiesis because of direct modulation
of telomerase activity29.

Treatment
The standard specific treatment for a newly diagnosed patient with AA is either allogeneic stem cell
transplantation from an HLA-identical sibling donor
or immunosuppressive therapy with a combination of
antithymocyte globulin (ATG) and ciclosporin (CsA).
The results of transplantation for AA from a matched

Figure 1. Treatment of acquired severe aplastic anaemia. FBC, full blood count; CRP, clinical research protocol; IST,
immunosuppressive therapy; UCB, umbilical cord blood; MUD, matched unrelated donor; ATG, antithymocyte globulin; CSA,
ciclosporin; G-CSF, granulocyte colony-stimulating factor; BMT, bone marrow transplantation; HLA id sib, human leucocyte
antigen-identical sibling32.
32
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unrelated donor have recently been improved by
using a reduced intensity conditioning regimen, and
this procedure may be considered in young patients
with severe disease who do not respond to treatment
with ATG and CsA.
It is essential that before specific treatment is given,
the patient is stabilised clinically in terms of controlling bleeding and treating infection. It is dangerous to
give immunosuppressive therapy in the presence of
infection or uncontrolled bleeding. The presence of
infection is an adverse factor for outcome after stem
cell transplantation. However, it may sometimes be
necessary to proceed with BMT in the presence of
active infection, particularly fungal infection, as the
transplant offers the best chance of early neutrophil
recovery, and delaying the transplant may risk progression of the fungal infection32.
Corticosteroids should not be used to treat patients with aplastic anaemia because they predispose
patients to bacterial and fungal infections and can
precipitate serious gastrointestinal haemorrhage in
the presence of severe thrombocytopenia. Similarly,
haemopoietic growth factors, such as G-CSF and
rHuEpo, should not be used on their own in newly
diagnosed patients in the mistaken belief that they
may cure the disease. The use of haemopoietic
growth factors in this way would lead to delay in giving specific treatment, during which time the patient
may become infected or allo-immunised. The recommendations for specific treatment of acquired severe
AA are summarised in Fig 132.

A. Immunosuppressive therapy
The current standard immunosuppressive therapy
(IST) for AA is the combination of ATG and cyclosporine CsA.
Indications. IST is recommended for (i) patients
with non-severe AA who are transfusion dependent
(ii) patients with severe or very severe disease who
are >40–50 years old and (iii) younger patients with
severe or very severe disease who do not have an
HLA identical sibling donor31.
Administration. ATG is given for 5 days as a daily
intravenous infusion over 12–18 h through a central
venous catheter. The daily dose of rabbit ATG is
3,75 mg/kg/. A test dose of 1/10th of a vial (2,5 mg
for rabbit ATG), diluted in 100 ml normal saline and
infused over 1 h, is often given beforehand and, if a
severe systemic reaction or anaphylaxis occurs, further
doses of that preparation of ATG must not be given.
Instead of giving a separate test dose, some centres

give the first 100 ml of the first infusion very slowly
over 1 h. A patient should not be given ATG from the
same animal source after anaphylaxis or a severe
systemic reaction. Intravenous methylprednisolone
and paracetamol are given at least 30 min before each
daily dose of rabbit ATG at 1–2 mg/kg per day and
then orally, reducing the dose by half every 5 days,
to help prevent serum sickness. Serum sickness
typically occurs between day 7 and 14 from the start
of ATG treatment. The common symptoms of serum
sickness include arthralgia, myalgia, rash, fever, mild
proteinuria and platelet consumption often necessitating increased platelet transfusion support32.
Oral CsA at 5 mg/kg/d may be started either
on the first day of ATG or after prednisolone has
been discontinued, aiming to keep the trough CsA
blood level between 150 and 250 lg/l for adults and
between 100 and 150 lg/l for children. CsA should
be continued for at least 12 months after achieving
maximal hematological response, with later tapering
up to 24 months according to response, to reduce the
risk of relapse. G-CSF may be used on demand for
neutropenic infection but is not recommended as a
routine treatment with ATG and CsA, as prospective
trials show no benefit in terms of improving response
or survival, although it does reduce early infections
and days of hospitalization after ATG32.
Response rates range between 60-80% with
current 5 year survival rates of around 75-85%33. A
recent study has shown that on multivariate analysis
of response at 6 months, only younger age, absolute
reticulocyte count (ARC) and absolute lymphocyte
count (ALC), correlate with response to ATG. For
patients with both ARC ≥25 x 109/l and ALC ≥1.0 x
109/l, the response was 83% compared with 41% for
those with lower counts34. Response to ATG and CsA
is delayed and response usually does not start much
before 3–4 months. Relapse may occur after IST. This
was previously reported to be around 30% but with
longer use and slower tailing of CsA the rate is closer
to 10%. Patients are at risk of later clonal disease, 8%
for MDS/AML, 10% for haemolytic PNH and 11% for
solid tumours at 11 years35. A second course of ATG
results in response in around 60% if given for relapse
after the first course, but only 30% when given for
non-response to a first course of ATG36.

B. HLA identical sibling donor
transplantation
Transplantation for severe AA from an HLA identical
sibling donor is now very successful with a 75–90%
chance of long term cure37. Using high dose cyclo33
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phosphamide with ATG conditioning, graft failure is
around 4–14%. Although acute GVHD grade III–IV
(12–30%) appears to occur less commonly now,
chronic GVHD still occurs in 30–40% of patients,
(unless a Campath-1H based regimen is used which
reduces the risk to <5%)38. Prior treatment with IST
is associated with a worse outcome and increased
graft rejection.
Indications. Allogeneic BMT from an HLA-identical
sibling donor is the initial treatment of choice for newly
diagnosed patients with aplastic anaemia if they (i)
have severe or very severe aplastic anaemia (ii) are
younger than 40 years (although there is controversy
concerning the upper age limit for BMT) (iii) have an
HLA compatible sibling donor (iv) for children who
have non-severe aplastic anaemia and in whom treatment is indicated, then HLA matched sibling donor
transplant should be the first choice.
There is controversy concerning the upper age
limit for BMT. Results of BMT using an HLA identical sibling donor are worse in patients >30 years
of age compared with patients <30 years of age39
and particularly >40 years. The decision whether to
treat patients aged 30–40 years with ATG and CsA
or to transplant upfront should take into account the
patient’s general medical condition. For patients
>40 years who have failed IST with ATG and CsA,
who have an HLA compatible donor and who are in
good medical condition, BMT may be considered. A
reduced intensity conditioning regimen may be preferable in such patients, as proposed by the EBMT
Severe Aplastic Anaemia Working Party40 in view of
the high transplant-related mortality using high dose
cyclophosphamide. A similar conditioning regimen may
be indicated for patients between 30 and 40 years of
age, although there is currently no published data to
support this approach32.
A low stem cell dose is associated with a high risk
of graft rejection. The ideal target dose is >3.0x108
nucleated cells/kg or >2.0x106 CD34+ cells/kg41. Using these regimens, the preferred stem cell source
is bone marrow, as the use of PBSC is associated
with more chronic GVHD in young patients and worse
survival42. The major unresolved issue is chronic
GVHD in 30–40%. Graft rejection occurs in 5–15%.
Survival is significantly better in patients with donors from the same sex. Male patients with female
donors have an increased risk of severe GVHD compared to recipients of sex-matched grafts. In contrast,
female patients with male donors had an increased
risk of graft rejection. These negative effects of donor/recipient sex-mismatching were abrogated by the
34

use of ATG in the conditioning regimen43.
Umbilical cord blood transplantation (UCBT).
The Japan Cord Blood Network reported 31 patients undergoing single UCBT, with a median age of
27.9 years (range 0.8–72.7). Most patients received
fludarabine, TBI and melphalan, with or without ATG.
Sustained engraftment was seen in only 17 patients.
Survival at 2 years was 41%; 20% for patients aged
>40yrs44. The EBMT/EUROCORD group showed
similar outcomes in a series of 68 adults with SAA
or PNH. The major issue for SAA is that a higher
stem cell dose is needed compared with patients
transplanted for hematological malignancy in order
to achieve engraftment31.

C. Matched unrelated donor bone
marrow transplantation (MUD BMT)
There have been recent changes in the approach to
unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation
(UD HSCT) as a result of significant improvements in
outcome45,46. The upper age limit has been extended
and UD HSCT should now be considered after failure
of only one course of IST. MUD BMT may be considered when a patient with SAA has a fully matched (or
one antigen mis-matched) donor, and they are <50
years old (or 50–60 years old with good performance
status). A future challenge will be to extend HSCT to
even older patients. The optimal conditioning regimen
for MUD BMT is uncertain, but currently a fludarabine,
non-irradiation-based regimen is favored for younger
patients (FCATG: Fludarabine 30 mg/m2x4, CY (300
mg/m2x4) and ATG (Thymoglobulin 3.75 mg/kgx2)
with CSA and MTX. For older patients, or when a
one antigen mis-matched donor is used, low dose
TBI 2Gy is often added to the conditioning regimen.
Overall survival is currently 73–79%. The FCC regimen
(where ATG is replaced by Alemtuzumab and which
requires only CSA as post graft immunosuppression
without the need for MTX), is associated with excellent
outcomes. Overall survival 95% for matched sibling
donor (MSD), 83% for UD, graft rejection 10% for
MSD and 15% for UD, acute GVHD 14% (all grade
I–II), and chronic GVHD 4%38,41,47.

D. Clinical research protocols
1. Other immunosuppressive drugs
High dose cyclophosphamide without stem
cell support. The use of high dose cyclophos-
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phamide (45 mg/kg x 4) without stem cell support
was associated with profound and very prolonged
pancytopenia resulting in a significant increase in
use of blood and platelet transfusions, days of intravenous antibiotics and amphotericin and inpatient
days in hospital48. For patients refractory to ATG,
high dose cyclophosphamide induces a response in
70% of patients but does not eradicate PNH clones
in all patients and later MDS has been reported49.
Therefore, the use of high dose cyclophosphamide
without stem cell support cannot be recommended
in either newly diagnosed patients or patients who
have failed ATG and CsA in view of its serious toxicity and high mortality.
Μycophenolate mofetil. Mycophenolate mofetil
(MMF) inhibits the proliferation of B and T-lymphocytes
and has been used in the treatment and prevention
of rejection in organ transplantation as well as in the
treatment of autoimmune disorders. The EBMT SAA
Working Party has performed a study of 17 patients
who were refractory to standard immunosuppressive
therapy and ineligible for BMT but no responses were
observed50. A retrospective study from the US National
Institutes of Health (NIH) showed no improvement in
response or reduction in relapse after treatment with
ATG, CsA and MMF51. MMF seems to be ineffective
in the treatment of patients with refractory AA32.
Alemtuzumab (Campath-1H). Alemtuzumab is
currently being evaluated in the treatment of AA. In
a small prospective study, the use of a single course
of alemtuzumab and CsA showed response in 9
out of 18 patients52. Preliminary data from ongoing
studies, at NIH, suggest that alemtuzumab may be
effective in patients refractory to ATG or who have
relapsed after ATG.
2. Oxymetholone
Oxymetholone has been used for the treatment of
AA before the availability of ATG and CsA for many
decades. In some patients it can stimulate erythropoiesis but sometimes it may produce a trilineage
response. In combination with ATG, it increases the
response compared to ATG alone53. Oxymetholone
is hepatotoxic and is still an option for those patients
who have failed several courses of ATG and CsA, or
in certain patients where standard immunosuppressive treatment may not be possible32.
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Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH) is
a rare, acquired nonmalignant clonal hematopoietic stem cell (HSC) disorder characterized by the
triad of intravascular hemolysis, venous thrombosis
and cytopenias. The primary HSC genetic defect
is represented by a loss of function mutation in the
PIG-A gene, required for glycosyl-phosphatidylinositol (GPI) biosynthesis. This mutation leads to
the partial or complete deficiency of GPI-anchored
membrane proteins in the blood cells derived from
this mutated HSC. Among the most clinically relevant
GPI-anchored proteins (GPI-AP) are the complement regulatory proteins CD55 and CD59; their loss
in PNH erythrocytes accounts for the intravascular,
complement-mediated hemolysis that is the primary
clinical manifestation of the disease. PNH frequently
arises in association with disorders of bone marrow failure, particularly aplastic anemia (AA). The
AA-PNH link is a puzzling and fascinating topic,
one of the proposed mechanisms of PNH clone
expansion being a conditional growth advantage
of GPI− cells in the presence of an immune attack
on normal (GPI+) HSCs. PNH is associated with a
severe acquired thrombophilic state, affecting nearly
half of the patients. The mechanisms of PNH-related
thrombophilia are largely unknown, being probably
an indirect effect of intravascular hemolysis. The
natural history of PNH is variable, ranging from
indolent to life-threatening. The median survival is
10 to 15 years but with a wide range. Thrombosis is
the leading cause of death, other causes being the
complications of bone marrow failure, renal failure,
myelodysplastic syndrome and leukemia.
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Three clinical forms of PNH are described.
a) Classic PNH, in which the patients have evidence
of intravascular hemolysis but no evidence of another
defined bone marrow abnormality. b) PNH in the setting of another specified bone marrow disorder,
in which the patients have evidence of hemolysis
but also have concomitantly a history of AA, myelodysplastic syndrome (MDS), or other myelopathy. c)
Subclinical PNH (PNH-sc), in which patients have
no evidence of hemolysis, however small populations
(<10%) of GPI-AP deficient hematopoietic cells are
detected by very sensitive flow cytometric analysis.
PNH-sc is observed in association with bone marrow
failure syndromes, particularly AA and MDS.
The original assays to detect PNH erythrocytes
included the Ham test, the sucrose hemolysis test
and the complement lysis assay. However, these
erythrocyte-based assays do not reliably quantitate
the percentage of PNH cells and can be falsely
negative in patients who have received red cell
transfusions. The modern diagnosis of PNH must
include flow cytometric evaluation of specific GPIAP. CD59 is most commonly assessed because it is
expressed on all hematopoietic lineages and CD55
is also commonly evaluated. Because granulocytes
and monocytes have a short half-life and are not affected by blood transfusions, the percentage of PNH
cells in these lineages best reflects the size of the
PNH clone. Genetic analysis, with documentation of
the PIGA mutations is still not a routine test, mainly
because of technical challenges; new technology
may eventually make routine clinical determination
of PIGA mutations feasible

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Clinical profile, laboratory diagnosis and treatment

Until recently, there was no effective treatment
for PNH except allogeneic HSC transplantation,
which is still associated with a high risk of procedure-related morbidity and mortality. The introduction in the past decade of eculizumab, a humanized
anti-C5 monoclonal antibody able to provide an
effective complement blockade has proved highly
effective in the control of intravascular hemolysis,
also lowering substantially the risk of thrombosis.
Eculizumab is safe and well tolerated but must be
continued indefinitely because it does not treat the
underlying cause of the disease. Eculizumab is most

effective in classical PNH; is not effective in treating thrombocytopenia and leucopenia, therefore in
PNH associated with severe aplastic anemia, HSC
transplantation or immunosuppressive therapy are
still the treatments of choice. The management of
PNH-associated thrombosis is still not standardized.
Prophylactic anticoagulation has not been proven to
prevent thrombosis and is often dangerous given the
low platelet counts that are observed in many PNH
patients. However, patients who have experienced a
thromboembolic event should remain anticoagulated
indefinitely.

39

Haematology 2010: 40-44
5th Balkan Day of Haematology: Bone Marrow Failure Syndromes

Congenital neutropenia
Sophia Polychronopoulou

MD, PhD, Paediatrician, Haematologist, Head of the Department of Paediatric Haematology –Oncology, of the “AGHIA
SOPHIA” Children’s Hospital, Athens, Greece.

Νeutropenia is defined as a decrease in the number
of circulating neutrophils in the blood. Strictly speaking, congenital is defined as an abnormality present
at birth and is usually, but not necessarily, of genetic
cause. Neutropenia has been classified as mild (below
the lower limit of normal but >1.0×109 l), moderate
(between 0.5 and 1.0×109 l), severe (between 0.2
and 0.5×109 l) and very severe <0.2×109 l. The lower
limits are useful because the risk of severe infections
does not increase until the neutrophil count falls below
0.5×109 l and rises rapidly below 0.2×109 l1-5.
Severe chronic neutropenia includes a heterogeneous group of hematological diseases characterized by
decrease in circulating neutrophils to levels associated
with recurrent fever, malaise, mouth ulcers, gingivitis,
and severe infections. Two of these diseases, cyclic
neutropenia (CN) and myelokathexis, are inherited
as autosomal dominant disorders. In contrast, severe
congenital neutropenia, also called Kostmann’s syndrome or congenital agranulocytosis, is an autosomal
recessive or, less frequently, an autosomal dominant
disease. In all of these conditions, neutropenia occurs
because of impaired formation and reduced delivery
of neutrophils from the bone marrow to the peripheral
circulation5-17.
Severe congenital neutropenia (SCN) is a rare
disorder characterized by severe neutropenia present
at birth, an arrest of granulocytic differentiation at
the promyelocyte or myelocyte stage, and a marked
propensity to develop acute myeloid leukemia and
myelodysplasia. Kostmann first described infantile
genetic agranulocytosis as an autosomal recessive disease in an intermarried family from northern
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Sweden in 1956. Subsequently, autosomal dominant
and sporadic forms have been recognized. Typically,
children present in infancy with severe neutropenia
(often <0.2×109 l), recurrent bacterial infections and
a maturation arrest at the promyelocyte/myelocyte
stage in the bone marrow. Autosomal recessive severe congenital neutropenia, Kostmann syndrome,
is now attributable to mutations in the HAX1 (HS1associated protein X-1) gene, mutations that cause
mitochondrial dysfunction because HAX1 is an essential protein for maintenance of the mitochondrial
membrane potential6,7. HAX1 mutations cause early
death of neutrophil progenitors, also by an apoptotic
process. Mutations in ELA2 (elastase-2) are the more
common cause for severe congenital neutropenia8.
Research data strongly suggest that these mutations
also trigger accelerated death at the promyelocyte
stage of neutrophil development, the stage at which
neutrophil elastase is normally being packaged in the
endoplasmic reticulum for storage in the neutrophil
granules9,10. Presumably the mutant enzyme is not
packaged normally and its accumulation or activity
causes apoptosis of neutrophil progenitors. Severe
congenital neutropenia is a premalignant condition
with an increased risk of clonal hematopoietic diseases
such as MDS and leukemia. However, the specific
risk of defined genetic subgroups remains unknown.
Preliminary data suggest that the risk of patients with
ELA2 mutation and patients with HAX1 deficiency
developing MDS/AML may be the same. Various
acquired somatic mutations have been identified in
hematopoietic cells of patients with SCN5,6.
Cyclic neutropenia (CN) is a related disorder of
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granulopoiesis, characterized by periodic oscillations
in the numbers of circulating neutrophils and other
peripheral blood cells. Children typically present
with a history of recurrent fever, mouth ulcers and
an excess of typical childhood upper respiratory tract
and ear infections. More severe cases also have
episodes of peri-anal cellulitis, more typical of SCN.
In CN, marrow aspirates and biopsies show varying
degrees of “maturation arrest” depending on which
day in the cycle the marrow aspirate or biopsy is
performed. For example, when patients enter their
neutropenic periods, neutrophils are absent from the
marrow. Soon thereafter, early neutrophil precursors
predominate. When examined during periods in which
the peripheral neutrophil count is highest, the marrow
may appear virtually normal. Marrow culture studies
generally have indicated that precursor cells from
most of these patients have the capacity to proliferate and mature to form neutrophils. Morphological
studies have suggested that a cyclic insult to the
marrow causes oscillations, but the cellular basis for
these oscillations of marrow morphology and blood
counts is not yet known G-CSF treatment increases
the amplitude of neutrophil oscillations, shortens both
the cycle length and duration of neutropenia and
leads to marked clinical improvement5,11-14. Mutations
of the ELA2 gene encoding neutrophil elastase (NE)
have been identified in nearly all patients with CN
and in approximately 50% of cases of SCN4-14. To
date, more than 50 distinct mutations of the ELA2
gene have been reported in patients with CN or
SCN. Most of the mutations (~80%) are missense
mutations, although mutations that lead to splicing
defects (~10%) and premature stop codons (~10%)
also have been observed. With a few exceptions,
specific ELA2 mutations are associated with SCN or
CN, but not both, suggesting a genotype phenotype
correlation5.
Myelokathexis
Myelokathexis is an autosomal dominant moderate
to severe neutropenia with unusual morphology in that
most of the patient’s neutrophils have cytoplasmic
vacuoles and abnormal nuclei with hypersegmentation
and only very thin filaments connecting the nuclear
lobes. The mechanism of neutropenia may relate to
decreased expression of bcl-x and accelerated apoptosis of neutrophil precursors within the bone marrow.
Most patients do not suffer from serious infections,
but G-CSF has been reported to be effective in a few
individuals4,15-17.

TREATMENT
Prophylactic antibiotics alone are insufficient in
SCN, and before the introduction of G-CSF the projected median survival was only 3 years. Fortunately,
over 90% of patients with SCN respond to pharmacological G-CSF with an elevation in neutrophil
counts and a reduction in the number of infections
and hospitalizations. The most important therapeutic
goal in patients with severe congenital neutropenia
is the reconstitution of adequate antibacterial host
defence by neutrophil granulocytes. Recombinant
human G-CSF is the first-line therapy of patients with
SCN. rhG-CSF, usually given in a dose of 3-5 microgram/kg/d subcutaneously, induces differentiation of
neutrophil granulocytes and reduces apoptosis via
multiple molecular effectors, including nicotinamide
phosphoribosyltransferase (NAMPT) and NAD(+)dependent sirtuin-1 activation. Since the individual
response to rh-GCSF is quite variable, the dose
should be titered to achieve a protective neutrophil
count (usually >1000/μL). Patients not responding
to even high-dose rh-G-CSF therapy (up to 50-100
μg/kg) are considered poor responders. These individuals are candidates for allogeneic hematopoietic
stem cell transplantation (HSCT) as a curative therapeutic strategy. Allogeneic HSCT is also indicated in
patients developing MDS or AML. To optimize surveillance for the onset of clonal aberrations, yearly bone
marrow analysis including cytogenetic studies and
molecular studies to detect somatic mutations in the
G-CSF-receptor gene (CSF3R) are recommended.
Transplantation protocols are currently available for
these patients at several experienced centers. The
molecular identification of novel genetic defects may
also open horizons for specific therapeutic approaches
using gene transfer. Similar to other primary immunodeficiency syndromes that can successfully be
treated by transplanting autologous gene-corrected
hematopoietic stem cells, there is hope that congenital
neutropenia syndromes may be amenable to lowtoxicity and efficacious gene therapy approaches in
the future5,17-25.
Idiopathic neutropenia This diagnosis of exclusion is used to cover those patients who present
with neutropenia in childhood or adult life without
any evidence of myelodysplasia or other identifiable cause of neutropenia. Although most likely of
heterogeneous cause, clinically these patients have
a good prognosis, typically with few infections, good
response to G-CSF when required and no apparent
risk of malignant transformation4,26.
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SHWACHMAN–DIAMOND SYNDROME (SDS)
SDS is a rare autosomal recessive disease characterized by exocrine pancreatic dysfunction, neutropenia (often intermittent) and skeletal abnormalities. It
presents in infancy with failure to thrive and an excess
of bacterial infections. A severe eczematous-like skin
condition is also common at presentation and improves
with treatment of the pancreatic insufficiency. Other
clinical features include short stature, metaphyseal
dysostosis, epiphyseal dysplasia, liver function abnormalities, renal retardation. The treatment of the
haematological abnormalities is less straightforward.
Probably, the majority of children require no regular
treatment or only prophylactic antibiotics. Although,
SDS children do respond to G-CSF (with an increase
in neutrophil number), the risk of malignant transformation and the functional defects of neutrophils in SDS
make haematologists less enthusiastic to prescribe
it than in SCN. Transformation to MDS/AML probably
occurs in around 15% of SDS patients, although it
is very difficult to give an exact figure as far fewer
patients with SDS than SCN have been registered
with the SCNIR and patients with milder disease
may consult only a gastroenterologist. It should be
noted that cytogenetic abnormalities in the absence
of MDS/ AML, particularly isochrome 7q, do not indicate imminent transformation in SDS and indeed
may occasionally regress spontaneously4,27-30.

GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE 1b
(GSD1b)
GSD1b results from deficiency of the glucose-6phosphate translocase enzyme. This enzyme transports glucose-6-phosphate into the endoplasmic
reticulum for conversion to glucose and phosphate
by the enzyme glucose-6-phosphatase. Absence of
the enzyme leads to an inability to produce glucose
by either gluconeogenesis or glycogenolysis. Patients
are thus dependent on dietary carbohydrate to maintain blood glucose levels and prevent hypoglycemia
and lactic acidosis. GSD1b patients (in contrast to
GSD1a patients) also have a marked neutropenia
and neutrophil function defects. The mechanism of
neutropenia remains uncertain, but presumably directly involves the haemopoietic system as orthotopic
liver transplantation in two patients failed to correct
the neutropenia. G-CSF treatment leads to both an
increase in neutrophil count and reduction in infections.
There is also now increasing evidence that the often
severe chronic inflammatory bowel disease that these
patients are affected by is significantly ameliorated
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by G-CSF therapy. Until recently, there appeared to
be no risk of malignant myeloid transformation in
GSD1b, but of concern is the recent publication of a
case of AML in a GSD1b patient who had received
long-term G-CSF support4,31-33.
Pearson’s syndrome
Pearson’s syndrome comes into the differential
diagnosis of a child with suspected SDS but it is
usually relatively easy to identify the characteristic
bone marrow appearance. The disease manifests
as refractory sideroblastic anaemia with vacuolization of bone marrow precursors, variable degrees
of neutropenia and thrombocytopenia and exocrine
pancreatic failure. It is caused by mitochondrial DNA
deletions4,34,35.
Barth syndrome
Barth syndrome is characterized by the unfortunate
combination of neutropenia and cardiomyopathy, and
many patients succumb to cardiac failure during an
episode of neutropenic sepsis. A limited number of
these children have been reported to respond well to
G-CSF and it seems sensible to have a lower threshold for using G-CSF in this condition. The disease is
caused by mutations in the X-linked G4.5 gene which
encodes a protein involved in cardiolipin biosynthesis,
again the pathogenesis of the neutropenia remains
to be elucidated4,35-38.

CONGENITAL NEUTROPENIA AS A COMPONENT
OF CONGENITAL IMMUNODEFICIENCY
Neutropenia is a feature of many immunodeficiency
syndromes. In particular neutropenia has been reported in a significant number of patients with CD40-ligand
(CD40L) deficiency (hyper IgM syndrome), X-linked
agammaglobulinaemia, cartilage hair hypoplasia and
reticular dysgenesis. The mechanism of neutropenia
is often thought to be auto-immune although hard
evidence for this is difficult to find. For example, in
one study 68% of patients with CD40L deficiency
were reported to be neutropenic, but anti-neutrophil
antibodies could not be demonstrated[39]. A recent
interesting report suggests that CD40L stimulates
bone marrow stromal cells to release the cytokines
flt3-ligand and thrombopoietin that are necessary for
myelopoiesis40 this fact may thus explain the neutropenia in patients with CD40L deficiency. It should be
noted that the bone marrow examination in patients
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Table I. Differential Diagnosis of Congenital Neutropenia
1. Other congenital neutropenias:
Cyclic neutropenia
Myelokathexis
Chιdiak-Higashi syndrome
Inborn errors of metabolism:
Shwachman-Diamond-Syndrome (SDS)
Pearson-Syndrome
Glycogen storage disease type Ib (GSD Ib)
Methylmalonic aciduria (MMA)
Barth syndrome
2. Immunodeficiencies
Hyper IgM syndrome
Agammaglobulinemia
Large granular lymphocyte syndrome (LGL)
Severe combined immunodeficiency (SCID)
3. Immune neutropenia
Autoimmune neutropenia
Alloimmune neutropenia
4. Idiopathic neutropenia

with CD40L deficiency can show a striking maturation
arrest with vacuolated promyelocytes, indistinguishable from that seen in SCN. This serves to illustrate
the importance of a brief immunological laboratory
investigation.
Some patients with the Wiskott–Aldrich syndrome (WAS) also have neutropenia; it is currently
thought that the mutation of the WAS protein can
lead to abnormalities in actin polymerization and
accelerated apoptosis and neutropenia. Other disorders now attributable or thought to be attributable
to accelerated apoptosis of neutrophil precursors
are Shwachman–Diamond syndrome, WHIM (warts,
hypogammaglobulinemia, immunodeficiency, and
myelokathexis) syndrome and Barth syndrome.
Thus, accelerated apoptosis by a variety of mechanisms appears to be a common route to severe chronic
neutropenia. For many years hematologists have
recognized that Kostmann syndrome/severe congenital neutropenia, Shwachman–Diamond syndrome,
Fanconi’s anemia, congenital aplastic anemia, and
other bone marrow failure syndromes may evolve to
myelodysplasia (MDS) and acute myeloid leukemia
(AML). The risk of leukemic evolution has remained
uncertain because of the rarity of these conditions
and the lack of longitudinal clinical records. New
information is now emerging and the cooperative ef-

forts of the Severe Chronic Neutropenia International
Registry have served to clarify the risk of malignant
evolution4,5.
The differential diagnosis of CN includes a number
of other congenital or inherited disorders as well as
acquired diseases listed in Table I.
The last few years have seen the description of
the gene responsible for the majority of cases of
congenital neutropenia and more recently the likely
causative gene for SDS has been identified. Clinically,
the treatment of SCN has been revolutionized in the
last decade by the introduction of G-CSF. The correlation between genotype and neutropenia requires
further research to understand the fine mechanism of
this dependence. Improved knowledge of this association may help to optimize the therapeutic approach
to these patients. Basic understanding and treatment
of neutropenia is advancing rapidly, particularly our
understanding of the genetic and molecular causes
of the congenital neutropenias. However even in the
era of molecular medicine, the importance of the clinical approach and systematic physical examination
should not be underestimated4,5.
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How iron enters red blood cells
As we know iron in the serum is bound to transferrin
in its ferric (Fe3+) form and it is taken up by cells through
Transferrin receptor-1 (TfR1). TfR1 binds two Tf
molecules and has the highest affinity for diferric
transferrin. The complex of Tf-TfR1 is concentrated
in pits on the cell surface rich in clathrin and enters
the cell by endocytosis. In the resulting endosome
a membrane-associated ATPase hydrogen pump
will lower the pH and this will permit the liberation of
Fe from Tf. However ferric Fe must be reduced to
ferrous in order to be transported in the cytoplasm.
This is done by a ferrireductase known as STEAP3
in the erythroid precursors. Ferrous iron by using the
divalent metal transporter DMT1 will be exported out
of the endosome in the cytoplasm where some of it
will be stored to intracellular ferritin and the majority
will go to mitochondria for heme and FeS clusters
synthesis. Recently a chaperone PCPB1 was found
to be involved in the transport of iron to ferritin. TfR1
returns to the plasma membrane for recycling. This is
probably done by a newly discovered protein known
as Sec15L11.

Use of iron in mitochondria
a)	For heme synthesis
b)	For FeS clusters synthesis
c)	For storage in mitochondrial ferritin (Ftmt).

How iron enters mitochondria
In reality we do not know how iron enters mitochon-

dria. There are two theories: One is the “kiss-and-run”
mechanism which means docking of the endosome
to the mitochondrion. The second supports the hypothesis that mitochondria fuse with each other and
with the endoplasmic reticulum. In any way once iron
has reached the mitochondrion it is imported into mitochondria via mitoferrin -1 (Msrn1) complexed with
ABCB10 ATP binding cassette transporter. Once in
the mitochondria iron will be utilized for the synthesis
of heme and FeS clusters. If there is iron excess then
it will be stored in mitochondrial ferritin1.

Synthesis of heme
Mitochondria are the exclusive sites of heme synthesis. The production of heme begins in mitochondria
with the formation of 5-aminolevulinic acid (ALA)
from glycine and succinyl coenzyme A. This reaction
is catalyzed by ALAS2, which is erythroid specific
and is encoded on the X chromosome. Once formed
ALA is transported to the cytosol by an unknown yet
mechanism where after four reactions generates
coproporphyrinogen III which is delivered to the
mitochondria by either peripheral-type benzodiazepine
receptors or ABCB6. In the mitochondria coproporphyrinogen IX oxidase transforms coproporphyrinogen
III to protoporphyrinogen IX which by protoporphyrinogen IX oxidase is transformed to protoporphyrin
IX. The addition of Fe2+ to this molecule, catalyzed
by ferrochelatase located at the inner mitochondrial
membrane, leads to heme. How heme is transported
from mitochondria to globin polypeptides is not known.
A carrier protein, heme binding protein 1, is thought
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to be involved in this process2.

Synthesis of FeS clusters
Isu1 is the scaffold protein necessary for the formation of transient FeS clusters. Iron after entering
mitochondria via mitoferrin -1 (Msrn1) complexed
with ABCB10 ATP binding cassette transporter, is
transported to Isu1 by frataxin (FXN). Sulfur, the
other component of FeS, is derived from cysteine. In
fact thanks to cysteine desulfurase (Nfs1), cysteine
is transformed to alanine and persulfidic sulfur which
is subsequently reduced by ferredoxin (Fdx1) by
extracting electrons from NADH. The combination
of Fe and S leads to the biogenesis of FeS on the
Isu1 scaffold protein. Hsp70-type chaperone system together with glutaredoxin (Grx5), serve for
the delivery of FeS clusters from Isu1 to apoproteins
from which holoproteins are formed. Part of the FeS
clusters is exported to cytosol. ABCB7 ATP binding
cassette transporter is probably involved to that. Although recently cytosolic FeS scaffold protein have
been shown (Cfd1/Nbp35), the mitochondria are
indispensable for de novo formation of all cellular
FeS proteins3,4.

Where FeS clusters are found?
Iron-sulfer clusters are found in a variety of metalloproteins. The most important are ferredoxins,
NADH dehydrogenase, hydrogenases, Coenzyme
Q – cytochrome reductase, Succinate – coenzyme
Q reductase and nitrogenase. They participate in the
respiratory chain in mitochondrial membrane and in
the aconitase function of IRP-1. In such case the
[Fe4S4] cluster is converted by oxidation and loss
of one iron, to a [Fe3S4] cluster which corresponds
to inactive form of aconitase. FeS clusters are also
found in ferrochelatase5.

Clinical manifestations of iron
pathology in mitochondria
Clinically iron pathology in mitochondria is manifested as Friedreich’s ataxia and as sideroblastic
anemia. Friedreich’s ataxia is a rare disease caused
by deficiency of frataxin. This leads to progressive
damage to the nervous system and to heart disease.
As mentioned before, frataxin is a vital protein highly
expressed in tissues rich in mitochondria, like neurons
and the heart. Frataxin is involved in the maintenance
of iron homeostasis. In particular frataxin donates
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iron to iron-dependent proteins involved in FeS clusters and heme biosynthesis. In fact recently it was
shown that frataxin interacts with Isu1 – the scaffold
protein necessary for the formation of transient FeS
clusters– and with ferrochelatase. These interactions increase the rate of FeS clusters synthesis or
the insertion of Fe+2 into PPIX. However it was observed that increased levels of PPIX, as that seen in
erythroblast, down-regulates frataxin expression and
thus iron in mitochondria is not used for FeS clusters
synthesis but to heme biogenesis. This finding led
to the formulation that frataxin may also function as
a “metabolic switch” that allows mitochondrion to
favor heme or FeS clusters synthesis depending on
frataxin and protoporphyrin IX levels6.
Sideroblastic anemias are characterized by the
excessive deposits of non-heme iron in mitochondria
which upon Perl’s staining gives the ring sideroblast
(=peri-nuclear distribution) appearance in microscopic
examination. Sideroblastic anemias are divided into
those with or without a heme synthesis defect in
erythroblasts. They can be acquired or familial. Mutations in ALAS2 (=erythroid specific) is an example of
a heme synthesis defect leading to familial X-linked
sideroblastic anemia. A mutation in the ABCB7 is an
example of a non-heme synthesis defect leading to
another form of X-linked sideroblastic anemia with
ataxia. Other forms of hereditary sideroblastic anemias include the recently described mutations in the
putative glycine transporter SLC25A38 which affects
the first biosynthetic step of heme metabolism7 as
well as mutations in glutaredoxin. In the acquired
forms we know the pathogenetic mechanism of different toxics and drugs (lead, Zinc chloromphenicol
and anti-Tbc drugs), either in heme metabolism
or in mitochondria fuction, which is responsible
for the development of ring-sideroblastic anemia.
Refractory anemia with ring sideroblasts (RARS)
is a heterogenous disorder belonging to the myelodysplastic syndromes. These pathologies in some
cases represent acquired mutations in the genes of
enzymes involved in the respiratory chain encoded
by mitochondrial or nuclear DNA. In other cases
they may indicate a more complex cellular alteration
affecting mainly mitochondria with induction of Mtft
and maintenance of iron in the Fe+3 state and are
characterized by premature apoptosis originating
from the mitochondrial dysfunction. The recently
described entity “acquired sideroblastic anemia with
thrombocytosis JAK2 positive” is another form of
MDS/MP disease where cellular proliferation is associated with mitochondrial iron dysfunction8,9

Iron metabolism in mitochondria

Conclusions
Iron is an essential element for diverse biological
functions as energy transduction and O2 transport
in the tissues. The mitochondrion is an organelle
where, the protagonists of the above mention biologic
functions, heme and the majority of FeS clusters are
synthesized. For both functions iron is essential.
There are still opening questions of how iron enters
mitochondria although we have some information
of the role of mitoferin-1 coupled with ABCB10. We
know almost all the details of heme synthesis both in
mitochondria and in the cytoplasm. Studying synthesis
of FeS clusters in mitochondria allowed us to discover
the pathogenetic mechanisms of known diseases
(Friedreich’s ataxia) or to discover new ones (hereditary
sideroblastic anemia secondary to glutaredoxin mutations). However pathogenesis of acquired refractory
anemias with ring sideroblasts, which are part of the
myelodysplastic syndromes, is mostly unknown and
underlines us what still remains to discover concerning iron metabolism in mitochondria.
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Introduction
Multiple myeloma (MM) accounts for approximately
10% of hematological malignancies; the frequency
is constantly increasing due to aging of the general
population in several countries1. At present, about 35%
of myeloma patients are younger than 65 years, 28%
are 65–74 years and 37% are older than 75 years2.
The current changes of the demographic curves will
probably increase the incidence of elderly patients
in the near future. In several patients, symptomatic
myeloma evolves from an asymptomatic benign stage,
termed monoclonal gammopathy of undetermined
significance (MGUS). In others, an intermediate
asymptomatic premalignant stage referred to as
smoldering MM can be recognized. The overall risk of
progression from smoldering to symptomatic myeloma
is 10% per year for the first 5 years, approximately
3% per year for the next 5 years and 1% for the next
10 years. The significant risk factors for progression
included the amount of monoclonal protein and the
extent of bone marrow involvement3. No differences
in overall survival (OS) were noted in patients with de
novo myeloma or in those with a preceding diagnosis
of plasma cell disorder such as MGUS or smoldering myeloma4. To avoid the risk of an undue therapy
in asymptomatic myeloma, the start of treatment
requires the presence of at least one organ damage
defined by hypercalcemia, anemia, renal insufficiency
or bone lesions (CRAB criteria), which clearly define
the occurrence of symptomatic myeloma5.
Recently, agents with novel mechanisms of action,
such as thalidomide, bortezomib and lenalidomide, have
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shown significant activity in MM. Thalidomide and lenalidomide have antiangiogenesis properties, stimulate
T- and natural killer cells and interfere with cytokines.
They suppress growth factors such as interleukin-6,
tumor necrosis factor-a, inhibit myeloma cell adhesion
and blood vessel growth cytokines such as vascular
endothelial growth factor6,7. Bortezomib, a first in class
proteasome inhibitor, specifically interferes with the
26S proteasome, which is responsible for degrading
protein that control transcription, the cell-proliferation
cycle and metabolism8. Combinations of these agents
with steroids, alkylating agents or anthracyclines have
significantly improved response rate and progressionfree survival (PFS). In a large group of newly diagnosed
myeloma patients, no difference in OS was reported
during a 24-year period from 1971 to 1994, there
was a trend toward improvement during the period
1995–2000 and a statistically significant benefit in OS
was shown during the last 6 years (2001–2006)9. The
Greek Myeloma Study Group experience also revealed
a 2-fold increase in median OS of myeloma patients
aged below 70 years during the last decade10. These
data suggest that autologous stem cell transplant
(ASCT) was responsible for the trends seen during
1994–2000, while novel agents contributed to the
improvement observed since 2001.
In newly diagnosed myeloma patients younger
than 65 years, induction regimens including dexamethasone plus thalidomide or bortezomib or lenalidomide followed by high-dose melphalan and
ASCT have significantly increased response rate.
In elderly patients, usually older than 65 years, oral
melphalan and prednisone (MP) has been combined
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with thalidomide or bortezomib significantly improving response rate and PFS. The future challenge is
to define the optimal sequence and combination of
these drugs to significantly impact the natural history
of the disease. This paper will focus on the role of
bortezomib-based regimens as frontline treatment
of elderly myeloma patients or for those who are not
eligible for an ASCT.

Bortezomib:
Chemistry and Mode of Action
Bortezomib is a potent dipeptide boronic acid
analogue that selectively and reversibly inhibits the
chymotryptic activity of the proteasome, and consequently its enzymatic activity11. The proteasome
is a multicatalytic enzyme complex that degrades
intracellular proteins as part of the intricate and tightly
regulated ubiquitin-proteasome pathway, which plays
a major role in numerous basic pathways during cell
life and death, as well as in health and disease12. The
development of specific cancers can involve deregulation of oncoproteins (e.g., c-myc) or tumor suppressor

genes (e.g., p53) that are normally controlled by the
ubiquitin-proteasome pathway12, making this pathway
an attractive target for anticancer therapy. One substrate of the proteasome is IκBα, a protein that binds
to and inactivates the growth and antiapoptotic factor
NF-κB. Activated NF- κB promotes growth, survival,
and drug resistance of multiple myeloma cells in the
bone-marrow microenvironment13.
In MM cells, bortezomib induces apoptosis and
inhibits the growth of chemoresistant cells (Figure
1)14. Bortezomib prevents the activation of NF-κB by
blocking the effects of TNF-α in a dose- and timedependent fashion. The process is mediated through
the degradation of IκBα, a key molecular target regulating NF- κB activation. As well as direct actions on
MM cells, bortezomib alters cellular interactions and
cytokine secretions within the bone marrow, which
collectively inhibit cell growth, induce apoptosis and
overcome drug resistance. Bortezomib also inhibits
the production of growth and survival factors, by
blocking the formation of adhesion molecules on the
surface of myeloma cells, and interactions between
myeloma and bone-marrow cells14.

Figure 1. Effect of bortezomib on the proteasome. Inhibition by bortezomib leads to increased apoptosis and affects a number
of important regulatory proteins including NF-κB8.
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Bortezomib: Pharmacokinetics and
Metabolism
Bortezomib is rapidly distributed following a single
IV dose (t ½ < 10 min), followed by a longer terminal elimination phase (estimated t ½ 5-15 h). Mean
elimination t ½ of bortezomib following multiple dosing was in the range 40-193 h. Following multiple
doses of bortezomib, clearance decreases, with a
corresponding increase in terminal elimination t ½
and AUC. Repeated dosing does not affect the initial
distribution kinetics.
Bortezomib is primarily metabolized by oxidative
deboronation via cytochrome P 450 enzymes; the
deboronated metabolites have not been shown to
be pharmacologically active. In humans, elimination
of radioactivity derived from [14 C]-bortezomib was
through renal and hepatic routes. Only a small amount
of bortezomib has been recovered in the urine, and
no intact bortezomib has been recovered in bile or
feces. Due to the renal and hepatic elimination of
bortezomib, cautionary monitoring and dose reductions are suggested in patients with severely impaired
renal and hepatic function in the European summary
of product characteristics. US prescribing information,
however, does not include warnings for the use of
bortezomib in patients with renal or hepatic complications. Pre-clinical studies indicated that following
multicycle therapy, the principal toxicities involved the
gastrointestinal tract (resulting in vomiting and/or diarrhea), hematopoietic and lymphatic tissues (causing
peripheral blood cytopenias, lymphoid tissue atrophy
and hematopoietic bone-marrow hypercellularity),
peripheral neuropathy (involving primarily sensory
nerve axons), and mild changes in the kidneys. All
target organs have shown partial to full recovery when
treatment ceased8.

Treatment of Myeloma in Patients
Who Are not Eligible for Autologous
Transplantation with Bortezomib
based-Regimens
The Spanish cooperative group conducted a
large phase I/II trial of bortezomib, melphalan and
prednisone (MPV)15. The association showed encouraging results: PR rate was 89%, including 32%
immunofixation-negative complete response (CR),
half of them achieved immunophenotypic remission
(no detectable plasma cells at 10-4 to 10-5 sensitivity).
PFS at 16 months for VMP patients was significantly
prolonged in comparison with historical controls treated
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with MP only (91 vs. 66%), similarly overall survival
at 16 months was improved (90 vs. 62%). Interestingly, response rate, PFS and OS were similar among
patients with or without chromosome 13 deletion
or IgH translocations. Grades 3–4 adverse events
observed with MPV were mainly thrombocytopenia,
neutropenia, peripheral neuropathy, infections and
diarrhea. The treatment appeared more toxic in patients older than 75 years. Bortezomib can induce
transient thrombocytopenia and peripheral neuropathy. Pre-existing neuropathy or previous neurotoxic
therapy increases the risk of peripheral neuropathy,
which can be reduced or resolved by prompt dose
reduction of the drug. Bortezomib may enhance the
incidence of infections, in particular, herpes zoster
reactivation, and prophylactic antiviral medications
are highly recommended.

The Vista Trial (VMP versus MP)
This phase 3 study compared the use of melphalan and prednisone with or without bortezomib (MPV
vs. MP) in previously untreated patients with multiple
myeloma who were ineligible for high-dose therapy.
It included 682 patients who were randomized to
receive nine 6-week cycles of melphalan (at a dose
of 9 mg/m2) and prednisone (at a dose of 60 mg/m2)
on days 1 to 4, either alone or with bortezomib (at a
dose of 1.3 mg/m2) on days 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29,
and 32 during cycles 1 to 4 and on days 1, 8, 22, and
29 during cycles 5 to 9.
The time to progression (TTP) among patients
receiving VMP was 24.0 months, as compared with
16.6 months among those receiving MP alone (control
group) (hazard ratio (HR) for the VMP group, 0.48;
P<0.001). The proportions of patients with a partial
response (PR) or better were 71% in the VMP group
and 35% in the MP group; CR rates were 30% and
4%, respectively (P<0.001). The median duration of
the response was 19.9 months in the VMP group and
13.1 months in the MP group. The hazard ratio for
overall survival was 0.61 for the VMP group (P=0.008).
Grade 3 events occurred in a higher proportion of
patients in the bortezomib group than in the control
group (53% vs. 44%, P=0.02), but there were no
significant differences in grade 4 events (28% and
27%, respectively) or treatment-related deaths (1%
and 2%, respectively) [16]. This study showed that
VMP was superior to MP alone in patients with newly
diagnosed myeloma who were ineligible for high-dose
therapy and thus VMP became one of the standards
of care for this myeloma population.
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Recently, the updated results of this study were
published17. With a median follow-up of 36.7 months,
there was a 35% reduced risk of death with VMP vs.
MP (HR=0.653; P<0.001); median OS was not reached
with VMP vs. 43 months with MP; 3-year OS rates were
68.5% versus 54.0%. Response rates to subsequent
thalidomide- (41% vs. 53%) and lenalidomide-based
therapies (59% vs. 52%) appeared similar after VMP
or MP; response rates to subsequent bortezomibbased therapy were 47% vs. 59%. Among patients
treated with VMP (n=178) and MP (n=233), median
survival from start of subsequent therapy was 30.2
and 21.9 months, respectively, and there was no
difference in survival from salvage among patients
who received subsequent bortezomib, thalidomide,
or lenalidomide. Rates of adverse events were higher
with VMP vs. MP during cycles 1 to 4, but similar
during cycles 5 to 9. With VMP, 79% of peripheral
neuropathy events improved within a median of 1.9
months; 60% completely resolved within a median
of 5.7 months17.
In a recently published subanalysis of the VISTA
trial, CR was associated with significantly longer
TTP (HR=0.45, P=0.004), time to next therapy (TNT;
HR=0.46, P=0.0004), and therapy-free interval (TFI;
HR=0.38, P<0.0001) versus PR, but there was no
significant difference in OS (HR=0.87, P=0.54); similar
differences were seen with CR versus very good partial
response (vgPR) by uniform criteria. Quality of response improved with prolonged VMP treatment, with
28% of CRs achieved during cycles 5-9. CR duration
appeared similar among patients with ‘early’ (cycles
1-4) and ‘late’ CRs (cycles 5-9) and among patients
receiving 9 vs. <9 cycles of bortezomib within VMP
[18]. These results highlight that CR is an important
treatment goal and support prolonged VMP therapy
to achieve maximal response.
VMP and Renal Impairment: Patients with serum
creatinine higher than 2 mg/dL were excluded in
VISTA trial. However, there were patients with low
glomerular filtration rate (GFR) in this trial. The effect
of VMP was studied in this cohort of patients. In the
VMP/MP arms, 6%/4%, 27%/30%, and 67%/66% of
patients had baseline GFR of ≤30, 31-50, and >50
mL/min, respectively. Response rates were higher
and TTP and OS longer with VMP vs. MP across all
renal cohorts. Response rates with VMP and TTP
in both arms did not appear significantly different
between patients with GFR ≤50 or >50 mL/min. OS
appeared somewhat longer in patients with normal
renal function in both arms. Renal impairment reversal
(baseline GFR <50 improving to >60 mL/min) was

seen in 49 (44%) of 111 patients receiving VMP vs.
40 (34%) of 116 patients receiving MP. By multivariate analysis, younger age (<75 years; P=0.006) and
less severe impairment (GFR ≥30 mL/min; P=0.027)
were associated with higher reversal rates. In both
arms, rates of grade 4 and 5 adverse events and
serious adverse events appeared higher in patients
with renal impairment; with VMP, rates of discontinuations/bortezomib dose reductions due to AEs did not
appear affected19. These results suggest that VMP is
a feasible, active, and well-tolerated treatment option
for previously untreated patients with MM with moderate renal impairment, resulting in approximately 45%
of renal impairment reversal.
VMP and Peripheral Neuropathy: Regarding peripheral neuropathy (PN), 47% of patients receiving
VMP developed PN, including 19% grade 2 and 13%
grade ≥3 (<1% grade 4). The incidence of PN was
dose-related and reached a plateau at a cumulative
bortezomib dose of approximately 45 mg/m2. Median
time to PN onset was 2.3 months. Bortezomib-associated PN was reversible; 79% of events improved
by at least one NCI CTCAE grade within a median
of 1.9 months and 60% completely resolved within
a median of 5.7 months, with reversibility similar in
responding and non-responding patients. By multivariate analysis, baseline neuropathy was the only consistent risk factor for any PN (HR=1.785, P=0.0065),
grade ≥2 PN (HR=2.205, P=0.0032), and grade ≥3
PN (HR=2.438, p=0.023). Age, pre-existing diabetes,
ISS stage, obesity, and creatinine clearance did not
affect the overall rate of PN20. These results confirm
that rates of bortezomib-induced PN in the front-line
setting were similar to those in relapsed patients21
and resolved in most cases.
VMP and Myeloma Bone Disease: Bortezomib
has been reported to have beneficial effects on bone
metabolism22 and increases bone mineral density in a
subset of patients with relapsed/refractory myeloma23.
In VISTA trial, patients were administered bisphosphonates if they had evidence of lytic destruction
of bone or osteopenia. An analysis of concomitant
bisphosphonates use and bone disease-related MM
progression events demonstrated lower rates of
both among patients in the VMP arm, suggesting a
positive effect of the addition of bortezomib. More
specifically, progression of bone disease developed in
3% of VMP patients and in 11% of MP patients. VMP
therapy was also associated with a 50% increase in
median maximum total alkaline phosphatase (ALP)
compared with a 30% increase in the MP arm. This
change was most evident in patients with CR, in
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whom a median maximum increase in ALP of 69%
was recorded during treatment with VMP24.

VMP versus Other Bortezomib-based
Regimens
VMP versus VTP: VMP is significantly better than
MP alone for elderly patients with untreated multiple
myeloma, as described previously; however, toxic
effects are high. In an effort to investigate novel and
less intensive bortezomib-based regimen to maintain
efficacy and to reduce toxic effects, the Spanish Myeloma Study Group has just published a very interesting study25. In this, 260 elderly (≥65 years of age)
patients with untreated MM were randomly assigned
to receive 6 cycles of VMP (n=130) or bortezomib plus
thalidomide and prednisone (VTP; n=130) as induction therapy, consisting of one cycle of bortezomib,
twice per week, for 6 weeks (1.3 mg/m2 on days 1,
4, 8, 11, 22, 25, 29, and 32), plus either melphalan
(9 mg/m2 on days 1-4) or daily thalidomide (100
mg), and prednisone (60 mg/m2 on days 1-4). The
first cycle was followed by five cycles of bortezomib
once per week for 5 weeks (1.3 mg/m2 on days 1,
8, 15, and 22) plus the same doses of melphalan
plus prednisone and thalidomide plus prednisone.
Six induction cycles were completed by 178 patients
who then were randomly assigned to maintenance
therapy with bortezomib plus prednisone (VP, n=87)
or bortezomib plus thalidomide (VT, n=91), consisting
of one conventional cycle of bortezomib for 3 weeks
(1.3 mg/m2 on days 1, 4, 8, and 11) every 3 months,
plus either prednisone (50 mg every other day) or
thalidomide (50 mg per day), for up to 3 years. In
the induction phase, 105 (81%) patients in the VTP
group and 104 (80%) in the VMP group achieved
≥PR (P=0.9), including 36 (28%) and 26 (20%) CR,
respectively (P=0.2). Treatment with VTP resulted in
more serious adverse events (31% vs. 15%, P=0.01)
and discontinuations (17% vs. 12%, P=0.03) than
did treatment with VMP. The most common toxicities
(grade 3 or worse) were infections (1% in the VTP
group vs. 7% in the VMP group), cardiac events (8%
vs. 0), and peripheral neuropathy (7% vs. 9%). After
maintenance therapy, the CR rate was 42% (44%
of patients in CR in the VT and 39% in the VP). No
grade 3 or worse hematological toxicities were recorded during maintenance therapy; 2% of patients
in the VP group and 7% in the VT group developed
peripheral neuropathy25. This study suggests that VTP
is not superior to VMP regarding efficacy, while VMP
seems to have better tolerability and safety profile.
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The survival data of this study are eagerly anticipated
as they will reveal the value of maintenance with VT
or VP in this elderly population.
VMP versus VMPT followed by VT maintenance:
A prospective, randomized, phase III trial, which
was presented at ASH 2009 annual meeting, compared a four-drug combination (VMPT) followed by
a maintenance regimen including bortezomib and
thalidomide (VT) with VMP without a maintenance
regiment [26]. Patients (N=511) older than 65 years
were randomly assigned to receive VMPT followed
by maintenance with VT (N=254) or VMP (N=257).
Initially, patients were treated with nine 6-week cycles of VMPT (induction: bortezomib 1.3 mg/m2
days 1,4,8,11,22,25,29,32 in cycles 1–4 and days
1,8,22,29 in cycles 5–9; melphalan 9 mg/m2 days
1–4; prednisone 60 mg/m2 days 1–4 and thalidomide
50 mg days 1–42; maintenance: bortezomib 1.3
mg/m2 every 15 days and thalidomide 50 mg/day)
or VMP (bortezomib, melphalan and prednisone at
the same doses and schedules previously described
without maintenance). In March 2007, the protocol was
amended: both VMPT and VMP induction schedules
were changed to nine 5-week cycles and bortezomib
schedule was modified to weekly administration (1.3
mg/m2 days 1,8,15,22 in cycles 1–9). The response
rates were always superior in the VMPT group: at least
PR rate (86% vs. 79%, P=0.02), at least vgPR rate
(55% vs. 47%, P=0.07) and CR rate (34% vs. 21%,
P=0.0008), respectively. Maintenance treatment did
not increase the best response achieved during VMPT
induction. After a median follow-up of 17.8 months,
the 2-year PFS was 70.0% in the VMPT group and
58.2% in the VMP group (HR=0.62, P=0.008). The
achievement of CR significantly prolonged PFS in
both VMPT (P<0.0001) and VMP (P=0.003) patients.
Chromosomal abnormalities, such as del13, t(4;14),
t(14;16) or del17, did not affect 2-year PFS in both
VMPT (P=0.51) and VMP (P=0.41) patients. The 2year OS was 89.6% in the VMPT group and 89.0%
in the VMP group (HR=0.94, P=0.84). The incidence
of grade 3–4 neutropenia (37% vs. 28%, P=0.02) and
cardiac complications (10% vs. 5%, P=0.04) was
higher in the VMPT group. The incidence of other
grade 3–4 adverse events was similar in the VMPT
group and in the VMP group: thrombocytopenia (21%
vs. 19%), peripheral neuropathy (5% vs. 8%), infections (12% vs. 9%), and gastrointestinal complications
(6% vs. 8%), respectively. From twice-weekly, the
weekly infusion of bortezomib significantly decreased
the incidence of grade 3–4 peripheral neuropathy in
the VMPT group (from 18% to 4%, P=0.0002) and
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in the VMP (from 13% to 2%, P=0.0003), without
any significant change in CR rates and 2-year PFS
[26]. The results of this study showed that VMPT
followed by maintenance with VT is superior to VMP
for response rates and PFS. The weekly infusion of
bortezomib significantly reduced the incidence of
peripheral neuropathy without affecting outcome.
Further studies with 4-drug combinations will reveal
the role of such combinations in the management of
elderly patients with multiple myeloma.

Conclusions
The combination of bortezomib with melphalan
and prednisone (VMP) is one of the standards of
care for the elderly myeloma patients or for those
who are not eligible for an ASCT. It produces higher
response rates and prolongs PFS and OS compared
to MP. Bortezomib has a beneficial bone anabolic
effect and has shown significant efficacy in patients
with renal impairment. Therefore, VMP maybe the
treatment of choice for elderly myeloma patients with
extended bone disease or renal impairment. However,
caution is needed for avoiding the discontinuation of
therapy which is mainly due to the development of
peripheral neuropathy. Weekly bortezomib may be the
best solution to avoid peripheral neuropathy and is
strongly recommended for the very frail elderly patients
with MM. The addition of thalidomide to VMP may
increase the response rate but it may also increase
the adverse event rate and thus survival data are
needed before the broader use of this regimen. The
future in the treatment of elderly myeloma patients
is to determine the optimal regimen for individual
patients which may be based on a cytogenetically
adapted strategy. Well-designed studies with longterm follow-up are required to fully reveal the role of
bortezomib and other novel agents in the management of this population.
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Introduction
Protein C, one of the natural inhibitors, circulates in
plasma at 70 nM as the zymogen of the anticoagulant
serine protease, activated protein C (APC), which
averages 40 pM (2.3 ng/mL) in normal plasma1.The
physiologic importance of the protein C system is
most clearly demonstrated by the massive, usually
lethal, thrombotic complications occurring in infants
with severe homozygous protein C deficiency and the
significantly increased risk for venous thrombosis in
heterozygous deficient adults2,3.The most commonly
identifiable hereditary risk factor for venous thrombosis
among whites involves an APC cleavage site mutation
(Arg506Gln, factor V Leiden) that is the major target
for factor Va inactivation by APC4,6.Targeted deletion of the protein C gene in mice results in perinatal
lethality7,8. In moderately to severely deficient mice,
protein C levels of 1% to 18% suffice for development and birth, although such mice are prone to
early onset thrombosis and inflammation, indicating
protein C’s physiological role as an antithrombotic
and anti-inflammatory protein9.

The anticoagulant protein C pathway
Cell surfaces localize and promote a variety of
biochemical transformations involving protein C and
various cellular protein receptors. These biochemical
reactions include protein C activation, expression of
APC anticoagulant activity, and initiation of APC’s
cytoprotective actions. Physiological proteolytic activation of protein C by thrombin occurs on the surface
of the endothelial cell and involves the 2 membrane

receptors, thrombomodulin and endothelial protein C
receptor (EPCR)10. Binding of thrombin to thrombomodulin on the endothelial surface shields thrombin’s
procoagulant exosite I and promotes its anticoagulant
properties by activation of protein C by the thrombinthrombomodulin complex. This reaction is augmented
by localization of protein C on the endothelial surface
by its binding to EPCR11.The anticoagulant actions of
APC are primarily based on the irreversible proteolytic
inactivation of factors Va and VIIIa with contributions
by various cofactors. These anticoagulant APC cofactors comprise both proteins and lipids, including
protein S, factor V, high-density lipoprotein, anionic
phospholipids (eg, phosphatidylserine, cardiolipin),
and glycosphingolipids (eg, glucosylceramide).

The cytoprotective protein C pathway
In reactions mediated by EPCR10 and the effector
receptor, protease-activated receptor-1 (PAR-1)12,
APC remarkably acts directly on cells to exert multiple cytoprotective effects including (1) alteration
of gene expression profiles; (2) anti inflammatory
activities; (3) antiapoptotic activity; and (4) protection of endothelial barrier function13-17.Τhe pathways
for anticoagulant and cytoprotective pathways differ
not only in terms of biologic effects but also in terms
of substrates and cofactors. APC’s substrates for
anticoagulant action are factors Va and VIIIa and
for cytoprotective actions, PAR-1. I would like to
emphasize making an explicit distinction between
the protein C cytoprotective pathway and the protein
C anticoagulant pathway because this distinction is
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useful for design and interpretation of preclinical and
clinical results and of in vitro experiments. Moreover,
this distinction may also be made based on genetic
engineering of APC variants with selectively altered
specificities for factor Va versus PAR-1.

Mechanisms for APC beneficial effects
Both the anticoagulant and cytoprotective protein
C pathways are important for APC’s beneficial effects in various settings. Τhe anticoagulant protein
C pathway is centered on inactivation of factors Va
and VIIIa by APC and involves protein and lipid cofactors. Until recently, investigators often presumed that
the systemic anticoagulant activity of APC mediated
APC’s beneficial anti-inflammatory effects because
APC down-regulates generation of thrombin, which
was recognized for its proinflammatory properties and
because no other mechanism for APC’s anti-inflammatory activity was apparent. However, both clinical
trial data and basic lab findings have changed this
viewpoint and stimulated research on the protein C
cytoprotective pathway. In clinical trials, the ability of
APC, but not of other anticoagulants such as antithrombin and tissue factor pathway inhibitor, to reduce
mortality in severe sepsis patients in comparable
large phase 3 trials implicates the less well-defined
cytoprotective actions of APC as potentially very
important for APC’s pharmacologic success18-20. In
the laboratory, extensive in vivo and in vitro studies
related to murine ischemic stroke models imply that
APC’s neuroprotective effects, at least in part, are
independent of APC’s anticoagulant activity, and
recent studies show that APC variants with severely
reduced anticoagulant activity prevent endotoxemia
induced death in mice21.These various observations
support the notion that APC’s beneficial cytoprotective effects are beneficial in vivo and that they are,
at least in part, independent of APC anticoagulant
activity21-23. Although potentially interrelated, each of
these activities of APC is distinct. While thrombin can
effectively activate PAR-1, downstream effects of this
activation process are in direct opposition to that of
ΑPC24. These differential responses are believed to
be due to ΑPC/PAR-1 preferential cross-activation of
sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1), while
thrombin/PAR-1 effects are through cross-activation of
sphingosine 1 phosphate receptor-3 (SIP3)25,26. Much
remains to be clarified about these issues. EPCR is
required for most if not all of APC’s known cytoprotective actions, and a requirement for PAR-1 is also
implicated for many of APC’s effects on cells.
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The protein C pathway and sepsis
Sepsis results when a bacterial or viral infectious
agent induces an inflammatory response that in turn
causes a number of systemic changes such as fever
or hypothermia, abnormal leukocyte counts, and heart
rate abnormalities. Microbial mediators, for example
endotoxin (LPS), are responsible for many pathophysiological events occurring during infections including
pyrogenicity, neutropenia, lymphopenia, leukocyte
and endothelial cell (EC) activations, induction of an
innate immune response, cytokine/chemokine and
inducible nitric oxide synthase (iNOS) production,
expression of adhesion proteins on the endothelium
and on white blood cells resulting in leukocyte trafficking, complement activation, platelet aggregation,
coagulopathy, and an increase in capillary permeability.
A serious complication of sepsis is the development
of disseminated intravascular coagulation (DIC).
Acquired DIC begins with the production of a procoagulant state by enhanced tissue factor (TF) expression from activated monocytes27-29/macrophages30,32,
activated ECs33-35, and/or activated neutrophils31,36.
ECs also release soluble TM33,37, which interferes
with anticoagulation. TF expression is mediated by
proinflammatory cytokines, for example tumor necrosis
factor a (TNF a)38-41, interleukin-138,42,43, interleukin-644,
and macrophage inflammatory protein-244, as well as
prostaglandins45,46. In addition, suppression of the PC
anticoagulant pathway43, and depletion/consumption
of inhibitors, such as antithrombin47 also contribute
to disseminated fibrin deposition within the microvasculature.
While fibrinolysis is activated early in sepsis-induced DIC by release of tissue plasminogen activator
(tPA) from damaged ECs48, the subsequent enhanced
levels of PAI-148,49, and the activation of thrombin
activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) by increased
thrombin levels50,51, results in inhibition of plasminogen
activation and plasmin biological activity, respectively.
This ultimately causes imbalance of the hemostasis
system toward coagulation, a situation found to be
important in the outcome of patients with sepsis52,53.
Furthermore, as a result of depletion of clotting factors,
consumptive bleeding can also occur in these patients.
The generation of proteases in DIC, including factor Xa
and thrombin, results in the potential for interactions
with pathways that stimulate systemic inflammatory
response syndrome (SIRS). In addition to occlusive
microvascular thromboses and resulting tissue and
organ hypoxia, neutrophil activation, and endothelium
damage, SIRS often leads to organ dysfunction in
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individuals exhibiting DIC. Due to the multiplicity of
systems and components that are involved in sepsis,
therapeutic approaches have focused on its different
stages, including inhibiting coagulation54-56, enhancing
natural anticoagulation57-59, attenuating proinflammatory cytokine release60,61, antagonizing cytokine
receptors62, administrating competitive soluble cytokine
receptors, inhibiting bradykinin63, inhibiting iNOS (64),
providing anti-inflammatory cytokines65-67, stimulating
fibrinolysis59,68, use of prostacyclin analogues69, and
designing peptides that bind to endotoxin30. Because
of the anticoagulant, antiinflammatory, and profibrinolytic properties of ΑPC, its effectiveness as a drug
for severe sepsis has been studied in animal models
of sepsis and in human clinical trials70. In this latter
case, treatment with ΑPC (drotrecogin alfa) of 1690
patients with severe sepsis led to a decrease in the
relative risk of death at 28 days by 19.4%, although
there was a trend toward more serious bleeding
associated with its use. Moreover, in selected septic patients with acquired protein C deficiency and
clinical contraindication to drotrecogin alfa, human
PC zymogen (Ceprotin®, Baxter) was provided and
resulted in decreased laboratory values reflecting
the severity of DIC and favorable outcome71,72. However, a randomized, controlled, double blind study is
warranted to define the role, if any, of PC zymogen
concentrate as an adjunct to the standard therapy in
sepsis-acquired PC deficiency.
Studies in mice expressing low levels of PC in an
LPS induced endotoxin model demonstrated that an
endogenous low level of PC results in early onset DIC,
hypotension, thrombocytopenia, organ damage, and
diminished survival relative to similarly challenged
wild type (WT) mice73. In addition, the inflammatory
response was enhanced relative to WT mice. Administration of PC to these low PC mice, during challenge,
improved blood pressure and enhanced survival.
Furthermore, in a more recent study, we have shown
that administration of human PC in septic rats resulted
to an increase in plasma PC level, activation of PC
over time followed by decreased proinflammatory
reaction, less tissue necrosis and apoptosis in vital
organs, and better survival74. Additionally, utilizing an
ΑPC variant (aPC5A) that retains signaling function
but has diminished anticoagulant activity rescued
the pathology observed in genetically defective PC
pathway mice. Further, effects of a defective ΑPC
pathway on inflammation and permeability were
reversed in a S1P3 deficiency or through the addition of agonists of S1P1 indicating that a balance
in the S1P1/S1P3 signaling is mediated by select

protease activation of PAR-1. The importance of
the cytoprotective function of ΑPC in LPS challenge
models was further confirmed through in vivo studies utilizing [E149A]PC which retains anticoagulant
function but not signaling function75. Another property
of ΑPC is its ability to bind to b1 and b3 integrins
through an RGD sequence in the catalytic domain
of ΑPC76. Integrins a3b1, a5b1, and avb3 regulate
neutrophil chemotaxis and ΑPC has been shown to
bind to all three of these integrins. Further studies
demonstrated that ΑPC can simultaneously bind to
EPCR and integrin on cell surfaces. To confirm that
integrin/ ΑPC interactions, which regulate neutrophil
recruitment, play a role in regulating the outcome of
sepsis, LPS was administered to mice at a LD90 dose
in the presence of the RGD peptide. Results from
these studies demonstrated a reduction of mortality
to 50%. This would indicate that ΑPC interaction with
integrins involved in neutrophil migration also plays
a protective role in sepsis.

The protein C pathway
and inflammatory bowel disease
The inflammatory bowel diseases (IBD), Crohn’s
disease and ulcerative colitis, comprise idiopathic
chronic conditions that predispose patients to gastrointestinal and colorectal cancers. The early molecular/
cellular pathogenesis of this disease includes loss of
mucosal epithelial cell barrier protection, invasion by
pathogenic agents, and activation of mucosal microvascular endothelial cells (MEC), which leads to altered
hemostasis and abnormal inflammation. Recent studies have linked the PC pathway to the regulation of
IBD. Clinically, TM and EPCR are diminished in the
colonic mucosal microvasculature of IBD patients77,78,
but enhanced in their sera, suggesting increased
shedding of TM and EPCR from cells. This appears to
correlate with disease activity78. Accordingly, restoring
the function of the PC pathway has anti-inflammatory effects on cultured MEC and in animal models
of colitis, suggesting a pathogenic role of this system
in IBD77,79,80. Studies have also identified an increase
in PAR-1 expression in biopsies from IBD patients81.
Other studies have shown the presence of EPCR on
DCs, colocalized with complement receptor CD21,
although it is unknown whether these proteins directly
interact or function together79. EPCR is structurally
similar to MHC class 1 proteins, which are antigenpresenting proteins and participants in immunity and
inflammation82. EPCR, in colonic DCs, is associated
with both the membrane and cytoplasm, in contrast to
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ECs, where it is only associated with the membrane.
This potentially implicates a role for EPCR in other
functions83. Based on indirect evidence, it has been
speculated that EPCR functions in pathways leading to antigen processing and presentation. EPCR
has been shown to be expressed in DCs from the
gut mucosa, and downregulated by exposure to
bacteria83. These results suggest that EPCR is involved in immune responses to intestinal antigens.
Inflammatory cytokines also downregulate TM and
EPCR by inhibiting transcription in MECs77. In vitro,
addition of APC to human intestinal MECs (HIMECs)
inhibited TNFa-mediated increases in cell adhesion
molecules and secretion of monocyte chemotactic
protein-177. Additionally, this study demonstrated that
APC diminished T cell adhesion to HIMECs. In mice
treated with dextran sodium sulfate DSS, a reduced
ability to convert PC to APC was observed77, and administration of APC to DSS challenged mice reduced
the colitis disease activity index and improved the
colitis histology score77. However, the importance of
TM and EPCR, in vivo, in these processes remains
unknown and further investigations on the impact of
altered expression of EPCR and functional TM will
facilitate delineating the role of APC activity in IBD.

The protein C pathway
and ischemic stroke
Ischemic stroke is the result of a focal brain infarction with downstream deleterious effects on neurological functions. Common causes of ischemic
stroke are embolisms or arterial thrombosis, resulting
in diminished cerebral blood flow. Pathologies of
ischemic injury include edema, thrombosis of microvessels, apoptosis, and cell necrosis. Clinically,
arterial ischemic stroke has been associated with
PS deficiency84 and plasma PC level is an inverse
risk factor for stroke85. Studies in mice using a middle cerebral artery occlusion/ reperfusion model of
ischemic stroke demonstrated that survival is enhanced in mice administered APC either before or
shortly after the onset of stroke. In the APC-treated
mice, brain infarct size, edema, and brain infiltrated
neutrophils were reduced. Additionally, the extent of
fibrin deposition and intracellular adhesion molecule-1
expression in cerebral vessels was diminished86. In
vitro studies using hypoxic human brain endothelial
cells, demonstrated that APC, but not the [S360A]PC
variant, prevented apoptosis through inhibition of
p53, normalization of Bax/BCl-2, and diminishing
caspase 3, events which were dependent on both
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EPCR and PAR-187. Studies in murine cortical neurons demonstrated that APC can protect these cells
from apoptosis induced by either N-methyl-D-aspartic
acid (NMDA) or staurosporine. In vivo, intracerebral
infusion of APC diminished NMDA excitoxicity in mice
in a dose-dependent manner, and both in vitro and
in vivo neuronal protection required PAR-1 and -388.
Additionally, APC has been shown to diminish tPAmediated neurotoxicity in vitro, and cerebral ischemic
injury in vivo89. Furthermore, the safety and efficacy
of late administration of APC in mice following the
onset of ischemia was studied. APC administered as
a single dose or multiple times 6–72 h or 72–144 h
after the onset of ischemia, demonstrated significant
improvement in cerebral perfusion in areas of ischemia
and efficiently blocked blood–brain barrier leakage.
Both EC replication and neurogenic progenitor cell
proliferation were enhanced. Furthermore, migration
of neuroblasts towards ischemic areas was also
enhanced. These neovascular and neurogenesis
effects required PAR-1.Results from these studies
indicate that APC has a wide therapeutic window for
effectively controlling downstream effects of ischemic
brain injury90. Of further relevance, APC and APC
variants with diminished anticoagulant activity, but
sustained cytoprotective function, can cross the
blood–brain barrier and this process is more efficient
than with zymogen PC, a process that requires EPCR
but not PAR-191. Results from these studies support
a therapeutic role for APC in regulating pathologies
associated with ischemic stroke that is not necessarily
dependent on its anticoagulant function.

APC in lung injury and inflammation
APC’s beneficial actions against inflammatory
injury were shown in models of lung injury. Clinical
studies show that reduced plasma protein C levels and
impaired APC generation in the intra-alveolar space
and bronchoalveolar lavage fluid in patients with lung
injury and airway inflammation were associated with
increased collagen deposition in the lung and worse
clinical outcome92,93. In a mouse bleomycin induced
lung injury model, APC inhibited development of lung
fibrosis and, in a mouse ovalbumin-induced bronchial
asthma model, APC prevented the development
of an allergic inflammation94,95. Furthermore, in the
lungs of bleomycin challenged mice, APC inhibited
platelet-derived growth factor effects that include
potent mitogenic action, chemoattractant activity,
and induction of matrix-related gene expression
(eg, collagen and fibronectin)96. When APC is given
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at pharmacologic doses, part of APC’s protective
effects on lung injury and inflammation is mediated
through APC-dependent inhibition of leukocyte accumulation and chemotaxis97,98. These studies may
provide novel promising directions for treatments of
lung inflammation, fibrosis, and asthma. Of interest,
airway epithelial cells express protein C, thrombomodulin, and EPCR, and these cells support generation of APC in the presence of thrombin99. Thus, it is
reasonable that the endogenous protein C system,
as well as pharmacologically administered APC, can
help protect the lung against injury.

Conclusions
Inflammation, apoptosis, and thrombosis are intimately connected in the tangled web of host defense.
Many inflammatory and thrombotic feedback loops
cooperate to exacerbate pathogenic reactions. Both
basic, preclinical and clinical studies have provided
an expanding body of research on the cytoprotective
protein C pathway that is distinct from the anticoagulant protein C pathway. Although much remains to be
characterized about the multiple activities of APC,
the pharmacologic use of this fascinating enzyme
holds remarkable promise. Therapeutic APC variants
may be engineered with decreased anticoagulant
activity but normal cytoprotective activity, and such
APC variants hold the promise of reducing risks for
serious bleeding while retaining this agent’s beneficial
cytoprotective properties.
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Σύγχρονες απόψεις για το Ινωδολυτικό Σύστημα στους ενήλικες
Ελισαβετ Ι. Γρουζη

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α’, Αιματολογικό Εργαστήριο-Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Π.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»,
Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΝΩΔΟΛΥΣΗΣ
Το ινωδολυτικό σύστημα στα θηλαστικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λύση του θρόμβου αίματος
και στη διατήρηση της βατότητας του αγγειακού συστήματος. Αποτελείται από το ανενεργό προένζυμο
πλασμινογόνο, το οποίο μετατρέπεται στο ενεργό
ένζυμο πλασμίνη που αποδομεί το ινώδες στα διαλυτά
προϊόντα αποδομής του (εικόνα 1). Έχουν ταυτοποιηθεί δύο ανοσολογικά διακριτοί ενεργοποιητές του
πλασμινογόνου στο αίμα: ο ιστικός ενεργοποιητής
του πλασμινογόνου (t-PA) και ο ενεργοποιητής του
πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης (u-PA). Φυσική
αναστολή της ινωδόλυσης στο επίπεδο της ενεργοποίησης του πλασμινογόνου επέρχεται συνήθως από
τον ειδικό αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (ΡΑΙ-1), και από τον αναστολέα της ινωδόλυσης που ενεργοποιείται από την θρομβίνη (TAFI).
Επιπρόσθετα στο επίπεδο της πλασμίνης αναστολή
της ινωδόλυσης προκαλεί η α2-αντιπλασμίνη. Οι άλλοι
αναστολείς της πλασμίνης όπως α2-μακροσφαιρίνη,
α2-αντιθρυψίνη και αντιθρομβίνη, παίζουν πιθανώς
δευτερεύοντα ρόλο.1,2
Η ενεργοποίηση του πλασμινογόνου από τον tPA εμπλέκεται κυρίως στην λύση του ινώδους στην
κυκλοφορία, ενώ ο u-PA συνδεόμενος με τον ειδικό
κυτταρικό υποδοχέα του (u-PAR) ενεργοποιεί το
πλασμινογόνο που είναι συνδεδεμένο με τα κύτταρα. Ο κύριος ρόλος του του u-PA είναι η επαγωγή
περικυττάριων πρωτεολυτικών μηχανισμών, όπως
η ιστική αναδιαμόρφωση (remodeling and repair), η
εμβρυογένεση, η επέκταση του όγκου και η αγγειογένεση.3
Η α2-αντιπλασμίνη είναι ο βασικός φυσιολογικός

αναστολέας της πλασμίνης. Η πλασμίνη αναστέλλεται ταχύτατα από την α2-αντιπλασμίνη στο πλάσμα,
αλλά προστατεύεται μερικώς όταν είναι συνδεδεμένη
με το ινώδες. Κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του
θρόμβου, η α2-αντιπλασμίνη συνδέεται χιαστί με το
ινώδες από την παρέμβαση του παράγοντα XIIIa
(FXIIIa), διευκολύνοντας την τοπική αναστολή της
ινωδόλυσης.
Ο TAFI συνδέει άμεσα την πήξη με την ινωδόλυση.
Μπορεί να ενεργοποιηθεί από την θρομβίνη, όμως
η ενεργοποίησή του ενισχύεται έως και 1000-φορές
από το σύμπλεγμα θρομβίνης-θρομβομοντουλίνης.
Ο TAFI ενεργοποιούμενος απομακρύνει τις λυσίνες
από τα καρβοξυλικά άκρα του μερικώς αποδομημένου
ινώδους, αποτρέποντας έτσι τη σύνδεση του πλασμινογόνου και του t-PA στην επιφάνεια του ινώδους,
γεγονός που περιορίζει τη λύση του θρόμβου.4
Ο έλεγχος και η ρύθμιση του ινωδολυτικού συ-
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στήματος γίνεται διαμέσου ειδικών μοριακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βασικών του παραγόντων
(πίνακας 1), καθώς και από την ελεγχόμενη σύνθεση,
απελευθέρωση και κάθαρση των ενεργοποιητών
και ανασταλτών του πλασμινογόνου. Οι διαταραχές
του ινωδολυτικού συστήματος προκύπτουν είτε από
υπέρμετρη ενεργοποίηση (με αποτέλεσμα αιμορραγική διάθεση), είτε από ελαττωμένη ενεργοποίηση
(με αποτέλεσμα θρομβωτικές επιπλοκές).
Τα περισσότερα από τα ένζυμα του ινωδολυτικού
συστήματος είναι πρωτεάσες της σερίνης γιατί η «καταλυτική τριάδα» της ενεργού θέσης τους περιλαμβάνει
τα αμινοξέα σερίνη, ασπαρτικό οξύ και ιστιδίνη.2 Το
ενεργό αυτό κέντρο βρίσκεται στο C-τελικό άκρο των
πρωτεασών σερίνης. Το Ν-τελικό άκρο περιέχει μια
ή περισσότερες λειτουργικές περιοχές, όπως μια
δακτυλική περιοχή (finger domain) που είναι ομόλογη
με την αντίστοιχη της φιμπρονεκτίνης, μια άλλη ομόλογη με τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα (EGF),
και μια περιοχή τριπλής αγκύλης (triple-loop) που
εμφανίζει μορφή βρόγχου και ονομάζεται kringle. Οι
κύριοι φυσικοί αναστολείς της ινωδόλυσης ανήκουν
στην υπεροικογένεια των σερπινών (αναστολείς
πρωτεασών σερίνης). Οι σερπίνες έχουν στο Cτελικό τους άκρο ένα ελικοειδές ενεργό κέντρο που
περιέχει μια ειδική πεπτιδική αλληλουχία η οποία
διασπάται από το αντίστοιχο ένζυμο, με αποτέλεσμα
την απελευθέρωση ενός ανενεργού συμπλέγματος

ενζύμου-αναστολέα. Το ενεργό κέντρο του ενζύμου στο
σύμπλεγμα διαταράσσεται, γεγονός που προλαμβάνει
την απελευθέρωση του αποδομημένου αναστολέα
από το σύμπλεγμα.5

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πλασμινογόνο και Πλασμίνη
Το πλασμινογόνο είναι η πρόδρομη μορφή του
μορίου της πλασμίνης. Το μόριο του πλασμινογόνου
είναι μια γλυκοπρωτεΐνη μονής αλύσου 92-kd, που συντίθεται στο ήπαρ. Το γονίδιο σύνθεσής του βρίσκεται
στο χρωμόσωμα 6 (6q26-27), έχει μέγεθος 53,5 kb
και αποτελείται από 19 εξόνια. Η συγκέντρωσή του
στο πλάσμα είναι περίπου 100-150 mg/L και ο χρόνος
ημίσειας ζωής του είναι περίπου 2,8 ημέρες. Αποτελείται από 791 αμινοξέα, ενώ περιέχει 24 δισουλφιδικές
γέφυρες και 5 ομόλογους δακτυλίους Κ1 έως Κ5 που
εμφανίζουν μορφή βρόγχου (θηλιάς) και ονομάζονται
kringles. Οι ενεργοποιητές του πλασμινογόνου όλων
των τύπων μετατρέπουν το πλασμινογόνο σε πλασμίνη
διασπώντας τον πεπτιδικό δεσμό Arg561-Val562.2
Το μόριο της πλασμίνης (μοριακού βάρους 85-kd)
αποτελείται από δύο αλύσους (Α-βαριά άλυσος και
Β-ελαφριά άλυσος), που συνδέονται με δισουλφιδικούς
δεσμούς. Η βαριά άλυσος περιέχει πέντε δακτυλίους
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(kringles, Ν-τελικό άκρο του πλασμινογόνου), ενώ
η ελαφρά άλυσος (C-τελικό άκρο) που περιέχει την
καταλυτική τριάδα His603, Asp646, και Ser741.
Στη φυσική του μορφή το πλασμινογόνο κυκλοφορεί στο αίμα έχοντας στη θέση 1 του N-τελικού άκρου
το αμινοξύ γλουταμικό οξύ και ονομάζεται Glu-πλασμινογόνο, το οποίο εύκολα μετατρέπεται σε λυσίνη,
βαλίνη, ή μεθιονίνη (Lys-πλασμινογόνο). Το Glu-πλασμινογόνο αποτελεί ιδιαίτερα σφιχτό σχηματισμό,
σε αντίθεση με το Lys-πλασμινογόνο που αποτελεί
το κατ’ εξοχήν υπόστρωμα των ενεργοποιητών.6 Οι
δακτύλιοι του πλασμινογόνου περιέχουν «θέσεις σύζευξης λυσίνης», που αποδίδουν στο πλασμινογόνο
τη συγγένεια προς το ινώδες και στην πλασμίνη τις
αλληλεπιδράσεις με την α2-αντιπλασμίνη, και προφανέστατα διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση
της ινωδόλυσης. Υπάρχουν μοριακές παραλλαγές
πλασμινογόνου/πλασμίνης χαμηλού μοριακού βάρους
(miniplasmin-ogen, microplasmin-ogen), οι οποίες
περιλαμβάνουν έναν ή κανέναν δακτύλιο αντίστοιχα,
που συνδέεται με την ελαφρά αλυσίδα.
Ενεργοποιητής πλασμινογόνου
ιστικού τύπου (t-PA)
Ο t-PA είναι ο σημαντικότερος ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου. Κύριος ρόλος του είναι η
παρεμπόδιση επέκτασης των ενδαγγειακών θρόμβων.
Συντίθεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων (σωμάτια Weibel-Palade) και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία μέσω διαφόρων ερεθισμάτων όπως stress,
φυσική άσκηση και νικοτινικό όξύ. Η απελευθέρωσή
του επιπρόσθετα επάγεται μέσω αγγειοδραστικών
παραγόντων όπως η βραδυκινίνη, η αντιδιουρητική
ορμόνη και οι κατεχολαμίνες. Παρόλα αυτά, η ρύθμιση
της σύνθεσης και της απελευθέρωσης του t-PA δεν
έχει πλήρως αποσαφηνισθεί.1,2
Η συγκέντρωση του αντιγόνου του t-PA στο πλάσμα είναι χαμηλή και ανέρχεται περίπου σε 5-10
μg/L, εμφανίζει δε μεγάλη διακύμανση σε διάφορες
φυσιολογικές και παθολογικές συνθήκες. Έχει χρόνο
ημίσειας ζωής 5-7 λεπτά. Μόνο το 5% κυκλοφορεί στο
πλάσμα σε ελεύθερη μορφή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος
είναι συνδεδεμένο με τον αναστολέα του ΡΑΙ-1. Τόσο
ο ελεύθερος ο ελεύθερος t-PA, όσο και το σύμπλεγμα
tPA/PAI-1 απομακρύνεται από το ήπαρ. Το γονίδιο
σύνθεσής του βρίσκεται στο χρωμόσωμα 8, έχει μέγεθος 33 kb και αποτελείται από 14 εξόνια.
Είναι μια πρωτεάση σερίνης 70-kd, που αποτελείται
βασικά από μια πολυπεπτική άλυσο 527 αμινοξέων,
που περιέχει στο Ν-τελικό άκρο την τριάδα των αμινοξέων Glu-Ala-Arg.7 Ο t-PA μετατρέπεται από την

πλασμίνη σε πρωτεΐνη δύο αλύσεων με υδρόλυση
του πεπτιδικού δεσμού Arg275-Ile276. Η πρόδρομη
μορφή του t-PA μονής αλύσου είναι ενζυματικά ενεργός
σε αντίθεση με τις περισσότερες πρόδρομες μορφές
άλλων πρωτεασών σερίνης. Η Ν-τελική περιοχή
του t-PA εμφανίζει περιοχές με σημαντική ομολογία
αλληλουχίας με άλλες πρωτεΐνες όπως μια δακτυλική περιοχή (finger domain) που περιλαμβάνει τις
θέσεις 4-50, μια περιοχή ομόλογη με τον EGF που
περιλαμβάνει τις θέσεις 50-87, και δύο δακτυλίους
(kringles) όμοιους με αυτούς του πλασμινογόνου
που περιλαμβάνουν τις θέσεις 87-176 και 176-262.
Η περιοχή που αποτελείται από τις θέσεις 276-527
αντιπροσωπεύει το καταλυτικό κέντρο που αποτελείται
από His322, Asp371 και Ser478. Οι διαφορετικές αυτές
περιοχές του t-PA εμπλέκονται σε διάφορες ενζυματικές λειτουργίες όπως είναι η σύνδεση με το ινώδες, η
ενεργοποίηση του πλασμινογόνου που επάγεται από
το ινώδες, η ταχεία κάθαρση in vivo και η σύνδεση με
τον κυτταρικό υποδοχέα. Η σύνδεση του t-PA με το
ινώδες γίνεται μέσω της δακτυλικής περιοχής και του
δεύτερου δακτυλίου. Το μόριο του t-PA περιλαμβάνει
τρεις δυνητικές θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης που είναι
οι Αsn117, Asn184 και Asn448, καθώς και μία θέση
σύνδεσης Ο-φουκόζης στη θέση Thr61.
Ενεργοποιητής πλασμινογόνου
τύπου ουροκινάσης (u-PA)
Η ουροκινάση απομονώθηκε αρχικά στα ούρα του
ανθρώπου σε συγκεντρώσεις 200-300 μg/L, και συνέχεια βρέθηκε στο πλάσμα σε συγκεντρώσεις 3,5 μg/L.
Είναι πιθανότητα σημαντική για την απομάκρυνση
της εναπόθεσης ινικής από τον ουροφόρο σωλήνα,
καθώς επίσης και για περικυττάριους πρωτεολυτικούς
μηχανισμούς, όπως η ιστική αναδιαμόρφωση (remodeling and repair), η εμβρυογένεση, η επέκταση του
όγκου και η αγγειογένεση. Σε αντίθεση με τον tPA, ο
uPA ανήκει στους ενεργοποιητές του πλασμινογόνου
που κυκλοφορούν στο πλάσμα. Ωστόσο ο ρόλος του
στην αιμόσταση και την ινωδόλυση δεν έχει πλήρως
αποσαφηνισθεί.
O u-PA είναι μια γλυκοπρωτεΐνη 54-kd μονής
αλύσου (scu-PA) που αποτελείται από 411 αμινοξέα.
Το γονίδιο σύνθεσής του βρίσκεται στο χρωμόσωμα 10, έχει μέγεθος 6,5 kb και αποτελείται από 11
εξόνια. Ως scu-PA παράγεται από διάφορα κύτταρα
(ινοβλάστες, επιθηλιακά κύτταρα, κυψελίδες, πλακούντα και κυρίως από τους νεφρούς), και υπό την
μορφή αυτήν έχει ελάχιστη δραστηριότητα. Η πλασμίνη και η καλλικρεΐνη ενεργοποιούν τον scu-PA
με υδρόλυση και δημιουργούν μόριο διπλής αλύσου
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(tcu-PA), που είναι η κύρια ενεργός μορφή του uPA.
Η πρωτεόλυση γίνεται στη θέση Lys158-Ile159.8 Η
καταλυτική τριάδα του βρίσκεται στο C-τελικό άκρο
και αποτελείται από Asp255, His204 και Ser356. Το
Ν-τελικό άκρο περιλαμβάνει μια περιοχή ομόλογη
με τον EGF (θέσεις 5-49), καθώς και έναν δακτύλιο
(kringle) (θέσεις 50-131) ο οποίος δεν περιέχει θέση
σύζευξης λυσίνης, γεγονός που ερμηνεύει γιατί ο uPA δεν δεσμεύεται άμεσα με το ινώδες. Σε συνθήκες
υψηλής συγκέντρωσης πλασμίνης παράγεται χαμηλού
μοριακού βάρους tcu-PA (33-kd) από πρωτεόλυση
στη θέση Lys135-Lys136, μετά την αρχική διάσπαση
στη θέση Lys158-Ile159. Ακόμη μια χαμηλού μοριακού βάρους παραλλαγή του u-PA (32-kd) προκύπτει
από υδρόλυση στη θέση Glu143-Leu144 από ειδικές
μεταλλοπρωτεϊνάσες (ΜΜΡs). Η θρομβίνη διασπά
τον scu-PA στη πεπτιδική θέση Arg156-Phe157,
δύο θέσεις πριν από τη θέση πρωτεόλυσης από την
πλασμίνη. Η συγκεκριμένη αντίδραση επιταχύνεται
σημαντικά από την θρομβομοντουλίνη.2,8
Υποδοχέας του ενεργοποιητή πλασμινογόνου
τύπου ουροκινάσης (u-PAR)
O u-PAR, ο ειδικός κυτταρικός υποδοχέας για τον
u-PA, είναι μια ετερογενώς γλυκοζυλιωμένη πρωτεϊνη
50 έως 60 kd, που συντίθεται ως πεπτίδιο 313 αμινοξέων. Εκφράζεται στα μονοκύτταρα, στα μακροφάγα,
στους ινοβλάστες, στα ενδοθηλιακά κύτταρα και σε
διάφορα κύτταρα όγκων. Το μόριο του u-PAR αποτελείται από τρεις δομικές περιοχές, από τις οποίες
κυρίως το N-τελικό άκρο εμπλέκεται στη σύνδεση
με τον u-PA μέσω της περιοχής του αυξητικού του
παράγοντα.9 Παρόλα αυτά η κρυσταλλική δομή του
διαλυτού συμπλέγματος του u-PAR με ένα πεπτίδιο
ανταγωνιστή ή με το N-τελικό άκρο του u-PA δείχνει
ότι, και οι τρεις δομικές περιοχές του u-PAR εμπλέκονται σε μια σύνθετη θέση σύζευξης στο κέντρο του
υποδοχέα, που δημιουργεί υψηλή συγγένεια σύνδεσης
με τον u-PA.10,11 Επιπλέον έχει αποδειχθεί ότι ο u-PA
προκαλεί δομικές αλλαγές στον u-PAR, γεγονός που
εξηγεί τις αλληλεπιδράσεις του u-PAR με τα κύτταρα.
Σύνδεση του u-PAR με άλλες ουσίες εκτός του u-PA
γίνεται σε άλλες θέσεις του υποδοχέα, όπως έχει
αποδειχθεί για τη βιτρονεκτίνη.
α2-αντιπλασμίνη
Η α2-αντιπλασμίνη είναι ο σημαντικότερος αναστολέας της πλασμίνης. Πρόκειται για γλυκοπρωτεϊνη
70-kd μονής αλύσου που αποτελείται κατά 13% από
υδατάνθρακες. Το μόριό της αποτελείται από 464
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αμινοξέα που περιλαμβάνουν τέσσερις Cys, από
τις οποίες μόνο δύο σχηματίζουν δισουλφιδικούς
δεσμούς.12 Η α2-αντιπλασμίνη είναι μια σερπίνη με
το ενεργό της κέντρο στη θέση Arg376-Met377. Η
συγκέντρωσή της στο πλάσμα ανέρχεται σε 70 μg/mL
(1μΜ) και ο χρόνος ημίσειας ζωής της στην κυκλοφορία ανέρχεται σε περίπου 2.6 ημέρες. Το γονίδιο
σύνθεσής της βρίσκεται στο χρωμόσωμα 18q21-22,
έχει μέγεθος 16 kb και αποτελείται από 10 εξόνια.
Συντίθεται κυρίως σε μια μορφή ικανή να συνδέεται
με το πλασμινογόνο και μετατρέπεται μερικώς στην
κυκλοφορία σε μια λιγότερο δραστική μορφή στην
οποία απουσιάζει το C-τελικό άκρο του μορίου.2 Στην
περιοχή αυτή υπάρχουν πολλές θέσεις λυσίνης, οι
οποίες συνδέονται με τους δακτυλίους (kringles) πλασμινογόνου/πλασμίνης. Με κρυσταλλογραφία ακτίνων
Χ φαίνεται ότι το C-τελικό άκρο του μορίου της βρίσκεται κοντά στο ενεργό κέντρο της, και επιταχύνει την
αλληλεπίδρασης μεταξύ πλασμίνης-αντιπλασμίνης.13 Η
α2-αντιπλασμίνη δεσμεύεται χιαστί μέσω Gln14 στην
α-άλυσο του ινωδογόνου κατά την πήξη του αίματος,
παρουσία ιόντων ασβεστίου και FXIIIa.
Κατά την κυκλοφορία της στο πλάσμα, η α2-αντιπλασμίνη υφίσταται πρωτεολυτική διάσπαση στις
θέσεις Pro12-Asn13 από μια νέα πρωτεάση που
ονομάζεται antiplasmin-cleaving enzyme (APCE). Η
διασπασμένη μορφή της α2-αντιπλασμίνης δεσμεύεται
χιαστί με το ινώδες περίπου 13 φορές γρηγορότερα
κατά τη διάρκεια σχηματισμού του θρόμβου σε σχέση με την αρχική μορφή της α2-αντιπλασμίνης, και
προστατεύει αποτελεσματικότερα το θρόμβο από
την ινωδόλυση.14 Έχει βρεθεί ένας μεμονωμένος
νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός (SNP) στο γονίδιο της
α2-αντιπλασμίνης, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα Arg
ή Trp στη θέση 6. Ο πολυμορφισμός αυτός φαίνεται
ότι έχει λειτουργική σημασία αφού η μορφή της α2αντιπλασμίνης που φέρει Arg στη θέση 6, διασπάται
από το APCE 8 φορές γρηγορότερα, και συνεπώς
ενσωματώνεται στο ινώδες ταχύτερα.15
Αναστολέας του ενεργοποιητή
του πλασμινογόνου – 1 (ΡΑΙ-1)
Ο ΡΑΙ-1 είναι ο σπουδαιότερος φυσιολογικός ανασταλτής του t-PA και του u-PA στο ανθρώπινο πλάσμα
και σχηματίζει σύμπλεγμα 1:1 με τους αντίστοιχους
ενεργοποιητές. Ο ΡΑΙ-1 ανακαλύφθηκε αρχικά σε υλικό από καλλιέργειες κυττάρων όπως ηπατοκύτταρα,
αιμοπετάλια, μεγακαρυοκύτταρα και κύτταρα λείων
μυϊκών ινών, ενώ αργότερα βρέθηκε και στο πλάσμα.
Τα κύτταρα που προαναφέρθηκαν είναι προφανώς
υπεύθυνα για την βιοσύνθεση και την αποθήκευση του
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ΡΑΙ-1. Η σύνθεση και η απελευθέρωση του ΡΑΙ-1 από
τα ενδοθηλιακά κύτταρα επάγεται από παράγοντες
όπως η θρομβίνη, η ενδοτοξίνη, η δεξαμεθαζόνη, η
γλυκοζη, η ινσουλίνη, η VLDL, η αγγειοτασίνη ΙΙ, η
ιντερλευκίνη-1, ο παράγων νέκρωσης των όγκων
(ΤNF) και ο αυξητικός παράγων μεταμόρφωσης β
(TGF-β). Η ακτινοβολία, η υποξία και το ωσμωτικό
shock, διεγείρουν επίσης την έκφραση του PAI-1.
Τέλος ο λιπώδης ιστός φαίνεται ότι αποτελεί μια
δυνητική πηγή ΡΑΙ-1.
Ο ΡΑΙ-1 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη 52-kd μονής
αλύσου που αποτελείται από 379 αμινοξέα και ανήκει
στην υπεροικογένεια των σερπινών.2 Δεν περιέχει
θέσεις κυστεΐνης και συνεπώς δεν έχει δισουλφιδικούς
δεσμούς. Έχει ημιπερίοδο ζωής 12 λεπτά.
Η ενεργός μορφή του ΡΑΙ-1 μετατρέπεται αυτόματα
σε ανενεργό λανθάνουσα μορφή, που σταθεροποιείται
όμως συνδεόμενη με τη πρωτεϊνη S ή την βιτρονεκτίνη.16 Το σύμπλεγμα ΡΑΙ-1-βιτρονετίνη λειτουργεί ως
ανασταλτής της θρομβίνης και έχει χρόνο ημίσειας
ζωής στο πλάσμα περίπου 4 ώρες, ενώ αντίθετα ο
μη συνδεδεμένος με βιτρονεκτίνη ΡΑΙ-1 έχει χρόνο
ημίσειας ζωής 2 ώρες. Η συγκέντρωση του ΡΑΙ-1 στο
πλάσμα υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι χαμηλή και
ανέρχεται περίπου σε 10 μg/L. Τα αυξημένα επίπεδα
PAI-1 αποτελούν τη συνηθέστερη διαταραχή του
ινωδολυτικού μηχανισμού, και γενικώς θεωρούνται
παράγοντας αυξημένου κινδύνου για θρομβοεμβολική
νόσο. Στο πλάσμα περίπου 60% του αντιγόνου του
ΡΑΙ-1 είναι λειτουργικά ενεργό. Τη μεγαλύτερη δεξαμενή ΡΑΙ-1 αποτελούν τα α-κοκκία των αιμοπεταλίων,
στα οποία ανευρίσκεται σε συγκέντρωση 100-200 mg/L
σε ανενεργό μορφή. Η δεξαμενή ΡΑΙ-1 του πλάσματος
και των αιμοπεταλίων είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
Είναι γνωστό ότι τα αιμοπετάλια αποτελούν την κύρια
πηγή ΡΑΙ-1 στο αίμα, αλλά υπάρχουν αντικρουόμενα
δεδομένα στη βιβλιογραφία σε ότι αφορά στην πραγματική δραστικότητα του ΡΑΙ-1 των αιμοπεταλίων. Η
αντίδραση μεταξύ ΡΑΙ-1 και των ενεργοποιητών του
πλασμινογόνου είναι ταχύτατη. Όταν οι συγκεντρώσεις
του ΡΑΙ-1 στο πλάσμα αυξάνονται, ο χρόνος ημίσειας
ζωής του λειτουργικού t-PA μειώνεται, γεγονός που
προκαλεί δυνητικά ελάττωση της ινωδόλυσης. Τέλος
έχει βρεθεί αρνητική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων του PAI-1 στο πλάσμα και των συγκεντρώσεων
του συμπλέγματος πλασμίνης-αντιπλασμίνης.
Η συνολική κρυσταλλική δομή είναι παρόμοια με
τη δομή των άλλων σερπινών και αποτελείται από
τρεις β-πτυχώσεις (β-sheets, A, B, C), εννέα α-έλικες
(Α έως Ι) και μια θηλιά (loop) που περιλαμβάνει το
ενεργό κέντρο στη θέση Arg346-Met347.17 Αντίθετα
με τις μελέτες κρυσταλλογραφίας, δομικές μελέτες

στον ΡΑΙ-1 δείχνουν ότι το ενεργό κέντρο βρίσκεται
πολύ κεντρικά στο μόριο. Τέτοιου είδους πληροφορίες ενδεχομένως να διευκολύνουν την ανάπτυξη
θεραπευτικών ανασταλτών του ΡΑΙ-1.
Το γονίδιο του ΡΑΙ-1 εδράζεται στο χρωμόσωμα
7(7q21.3-q22) κοντά στο γονίδιο για την κυστική ίνωση,
έχει μέγεθος 12,2 kb και αποτελείται από 9 εξόνια.
Κατά μήκος του γονιδίου του εντοπίζονται σημαντικά
σημεία υπεύθυνα για τη γλυκόζη, τη δεξαμεθαζόνη,
τον TGF-β, τη VLDL κ.α., ενώ στη θέση–675pb του
προαγωγέα του εντοπίζεται ο πολυμορφισμός 4G/5G.18
Σε άτομα τα οποία είναι ομόζυγα για το αλλήλιο 4G,
ο ΡΑΙ-1 εμφανίζει τυπικά υψηλότερη δραστικότητα
στο πλάσμα σε σχέση με άτομα άλλων γονοτύπων.
Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με
την πιθανή συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού
4G/5G και τις εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου,
που καταλήγουν σε ποικίλα αποτελέσματα. Ωστόσο η
μεγαλύτερη μελέτη που έχει δημοσιευθεί έως σήμερα
έδειξε μη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ του
πολυμορφισμού 4G/5G και της εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου,19 ενώ πρόσφατη μεταανάλυση 37
μελετών βρήκε ασθενή θετική συσχέτιση μεταξύ του
αλλήλιου 4G και στεφανιαίας νόσου.20 Σε ασθενείς
με σήψη ή πολυτραυματίες, οι ομοζυγώτες για το
αλλήλιο 4G φαίνεται να έχουν χειρότερη έκβαση σε
σχέση με άτομα άλλων γονοτύπων.21,22
Ο ΡΑΙ-2 είναι μία πρωτεΐνη του πλακούντα με σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον
τοκετό. Βρίσκεται επίσης στα μακροφάγα -μυοκύτταρα
των αγγείων και φαίνεται να ρυθμίζει την κυτταρική
και εξωαγγειακή ινωδόλυση. Τέλος ο ΡΑΙ-3 βρίσκεται
στο πλάσμα και στα ούρα και δρα σαν αναστολέας
της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C (APC).
Ανασταλτής της ινωδόλυσης ενεργοποιούμενος
από την θρομβίνη (TAFI)
O TAFI είναι μια γλυκοπρωτεΐνη 60-kd μονής αλύσου που αποτελείται από 401 αμινοξέα. Συντίθεται
στο ήπαρ και είναι γνωστός και με το όνομα προκαρβοπεπτιδάση U ή προκαρβοπεπτιδάση Β. Παράγεται
στο ήπαρ και έχει χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 10
λεπτά. Ενεργοποιείται από την θρομβίνη, το σύμπλεγμα θρομβίνης-θρομβομοντουλίνης, τη θρυψίνη
ή την πλασμίνη. Κατά την ενεργοποίηση το αδρανές
προένζυμο μετατρέπεται στον ενεργοποιημένο TAFI
(TAFIa) μετά από διάσπαση του πεπτιδικού δεσμού
Arg92-Ala93.23 Από τους ενεργοποιητές του TAFI
που αναφέρθηκαν παραπάνω ο σημαντικότερος και
αποτελεσματικότερος φαίνεται να είναι το σύμπλεγμα
θρομβίνης-θρομβομοντουλίνης. Ο TAFIa φαίνεται
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ότι αναστέλλει την ινωδόλυση απομακρύνοντας τις
λυσίνες από το καρβοξυτελικό άκρο του μερικώς
αποδομημένου ινώδους, που έχει ως συνέπεια την
μείωση της σύνδεσης του πλασμινογόνου στην
επιφάνεια του ινώδους. Έτσι θα μπορούσε να πει
κανείς ότι ο TAFIa δεν είναι ανασταλτής, αλλά ένα
ένζυμο που μπορεί να τροποποιήσει την ινωδολυτική
δραστηριότητα.

Η ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΙΝΗΣ
Ινωδογόνο
Όταν υπερισχύει η δράση της πλασμίνης στο πλάσμα καθώς και στις περιπτώσεις θεραπευτικής ινωδόλυσης, το ινωδογόνο που βρίσκεται στην κυκλοφορία
αποδομείται από την πλασμίνη. Το ινωδογόνο φέρει
μια ξεχωριστή θέση πρωτεολυτικής διάσπασης από
την πλασμίνη, που οδηγεί στην παραγωγή κλασμάτων
[Αα, Ββ και το κλάσμα του ινωδοπεπτιδίου Β (FPB)]
από το C- και Ν- τελικό άκρο των τριών αλυσίδων του
ινωδογόνου (εικόνα 2). Τα κλάσματα αυτά ονομάζονται κλάσματα X και αποτελούν μορφές ινωδογόνου
με πηκτική δράση. Ακολούθως η πλασμίνη διασπά
τις τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες που συνδέουν τις
περιοχές D- και Ε- οδηγώντας στο σχηματισμό των
κλασμάτων D, Y και Ε.1

Ινώδες
Η αποδόμηση του ινώδους από την πλασμίνη
οδηγεί στο σχηματισμό διακριτών μορίων (εικόνα 2).
Όταν το ινώδες σχηματίσει τους χιαστί δεσμούς που
καταλύονται από τον FXIIIa, αποδομείται από την πλασμίνη στα κλάσματα D-Dimers τα οποία προέρχονται
από το C-τελικό άκρο της α- και β- αλυσίδας με την
D-περιοχή, ενώ διατηρούνται ορισμένοι δεσμοί μεταξύ
των περιοχών D- και Ε-. Οι δοκιμασίες προσδιορισμού των D-Dimers είναι χρήσιμες για τη διάγνωση
καταστάσεων που συνοδεύονται από εκσεσημασμένη
ινωδόλυση. Επιπρόσθετα τα προϊόντα αποδόμησης
του ινώδους έχουν διάφορες βιολογικές δράσεις,
όπως αναστολή της λειτουργίας των αιμοπεταλίων,
ενίσχυση της υποτασικής δράσης της βραδυκινίνης,
χημειοταξία και ανοσοτροποποίηση.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΙΝΗΣ
Από πολλές in vitro μελέτες φαίνεται ο ρόλος
της πλασμίνης στην ιστική επαναδιαμόρφωση, την
αρθρίτιδα και στον τοξικό θάνατο των νευρικών κυττάρων. Οι βασικές μεμβρανικές πρωτεΐνες όπως η
θρομβοσπονδίνη, η λαμινίνη, η φιμπρονεκτίνη και το
ινωδογόνο διασπώνται εύκολα in vitro από την πλασμίνη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πλασμίνη έχει

Εικόνα 2. Αποδόμηση ινωδογόνου - ινώδους.
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πιθανότατα ρόλο στην φλεγμονή, στην ανάπτυξη των
όγκων, στην εμβρυογένεση, στην ανάπτυξη του νευρικού ιστού και στην ενεργοποίηση ορμονών in vivo.
Η πλασμίνη μπορεί να ενεργοποιήσει και να αδρανοποιήσει τους παράγοντες V και ΙΧ. Επίσης μπορεί
να ενεργοποιήσει τις ΜΜΡs 1 και 3, διευκολύνοντας
την αποδόμηση των πρωτεϊνών της εξωκυττάριας
ουσίας όπως κολλαγόνο, λαμινίνη, φιμπρονεκτίνη,
βιτρονεκτίνη, ελαστίνη και τενασκίνη C. Ελαττωμένη
επούλωση ιστών παρατηρείται σε “knockout” μοντέλα
πλασμινογόνου, ενώ αντίθετα είναι φυσιολογική σε
knockout” μοντέλα πλασμινογόνου και ινωδογόνου
συγχρόνως.1,24
Ο ρόλος του ινωδολυτικού συστήματος στην αγγειακή επαναδιαμόρφωση κατά την αθηρωματοσκλήρυνση είναι σύνθετος. Η πλασμίνη πιθανότατα
εμπλέκεται στην ενεργοποίηση αυξητικών παραγόντων και στον πολλαπλασιασμό του αγγείου ως
απάντηση στη βλάβη, μετατρέποντας τον TGF-β
στην ενεργό μορφή του. Κατά την εξέλιξη της βλάβης
του αγγειακού ενδοθηλίου, επισυμβαίνει εναπόθεση
ινώδους και οργάνωση του θρόμβου. Καθώς η βλάβη
επουλώνεται, το ινώδες συμμετέχει στην ανάπτυξη
της πλάκας και στην ελάττωση του εύρους του αυλού του αγγείου. Επί απουσίας ΡΑΙ-1 παρατηρείται
μικρότερη στένωση του αγγείου, πιθανότατα λόγω
ταχείας λύσης του ινώδους.

διαταραχή.26 Επίκτητη ανεπάρκεια α2-αντιπλασμίνης
παρατηρείται σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια λόγω
ελαττωμένης σύνθεσης, σε διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
λόγω κατανάλωσης, στο νεφρωσικό σύνδρομο λόγω
απώλειας, καθώς και κατά τη διάρκεια θρομβολυτικής
θεραπείας λόγω εκτεταμένης χρησιμοποίησής της.
Οι ασθενείς με οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία
συχνά εμφανίζουν σοβαρή αιμορραγία που συνοδεύεται από αυξημένη παραγωγή πλασμίνης και ελάττωση
α2-αντιπλασμίνης. Στην προκειμένη περίπτωση τα
λευχαιμικά κύτταρα υπερεκφράζουν αννεξίνη-2 και
επάγουν την παραγωγή πλασμίνης από την κυτταρική
επιφάνεια.27 Η αιμορραγική διάθεση υποχωρεί με την
έναρξη της θεραπείας με all-trans-ρετινοϊκό οξύ, το
οποίο περιορίζει την έκφραση της αννεξίνης-2 μέσω
μεταγραφικών μηχανισμών.
Η συγγενής ανεπάρκεια του ΡΑΙ-1 είναι μια σπανιότατη διαταραχή. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί πολύ
λίγες περιπτώσεις, μια από τις οποίες αφορούσε ένα
παιδί με παντελή έλλειψη έκφρασης ΡΑΙ-1, η οποία
οφειλόταν σε αυτοσωματική υπολειπόμενη μετάλλαξη
μετάθεσης πλαισίου με αποτέλεσμα κωδικόνιο λήξης
στο εξόνιο 4.28 Ο ασθενής αυτός εμφάνιζε σοβαρή
αιμορραγία μόνο κατά τη διάρκεια επέμβασης ή
τραύματος.
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Σύγχρονες απόψεις για το ινωδολυτικό σύστημα στα παιδιά
Ελeνη Πλατοκοyκη-Κομιτοποyλου

Παιδίατρος, Διευθύντρια Μονάδας Αιμόστασης/Αιμορροφιλίας, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα

Ο ινωδολυτικός μηχανισμός αποτελεί ρυθμιστικό
στάδιο της διαδικασίας της αιμόστασης, το οποίο έχει
ως στόχο τη λύση ενδοαγγειακού ή έξωαγγειακού
θρόμβου ινώδους, μέσω της γένεσης πλασμίνης,
που αποτελεί το κύριο ένζυμο του ινωδολυτικού συστήματος. Το ινωδολυτικό σύστημα ενεργοποιείται
ταυτόχρονα με το μηχανισμό της πήξης, όμως, η
αποδόμηση του σχηματισμένου θρόμβου ολοκληρώνεται σε διάστημα αρκετών ημερών. Πέραν του
άκρως σημαντικού ρόλου στη διαδικασία της λύσης
των θρόμβων και κατ’ επέκταση στη διατήρηση της
βατότητας των αγγείων, το ινωδολυτικό σύστημα
εμπλέκεται σε ποικίλες βιολογικές διεργασίες, όπως:
επαναδιαμόρφωση/αναδιάπλαση (remodeling) και
επιδιόρθωση/ αποκατάσταση (repair) των ιστών,
λειτουργία των μακροφάγων, εμβρυογένεση, αγγειογένεση και εξάπλωση των όγκων, καθώς, επίσης, έχει
ενεργό ρόλο στην αθηροσκλήρωση και το μεταβολικό
σύνδρομο1-6.
Στο ινωδολυτικό σύστημα συμμετέχουν διάφορες
πρωτεΐνες, εκ των οποίων άλλες ευοδώνουν και άλλες
αναστέλλουν την ινωδόλυση. Μηχανισμοί ομοιόστασης ελέγχουν τη διαδικασία της ινωδόλυσης, ώστε,
υπό φυσιολογικές συνθήκες, στα παιδιά, ακόμη και
σε πρόωρα νεογνά, να μην επιτρέπεται η εκτροπή
της ισορροπίας του μηχανισμού της αιμόστασης
ώστε να εκδηλωθεί είτε αιμορραγία είτε θρόμβωση,
από υπερβολική ενεργοποίηση ή υπολειτουργία του
ινωδολυτικού μηχανισμού, αντιστοίχως. Σε ειδικές
νοσολογικές καταστάσεις, όμως, η πορεία της νόσου, ο κίνδυνος για θρόμβωση και η απάντηση σe
θρομβολυτική αγωγή επηρεάζονται σημαντικά από το
επίπεδο της διαταραχής της ινωδόλυσης, αναλόγως
της ηλικίας1-2,6.

Ινωδολυτικος μηχανισμος
Η βασική αντίδραση στο ινωδολυτικό σύστημα είναι
η μετατροπή του πλασμινογόνου σε πλασμίνη (Εικόνα
1), κατ’ αντιστοιχία της μετατροπής του ινωδογόνου
σε θρομβίνη που συμβαίνει κατά τη διαδικασία της
πήξης. Το πλασμινογόνο παράγεται στο ήπαρ. Κατά
τη διαδικασία σχηματισμού του θρόμβου ινώδους, το
πλασμινογόνο ενσωματώνεται στο σταθερό θρόμβο,
όπου ενεργοποιείται, μέσω τριών οδών, σε πλασμίνη,
η οποία επιτυγχάνει τη διάσπαση του ινώδους σε
διαλυτά προϊόντα. Η πλασμίνη δρα ποικιλοτρόπως7:
δεν αποδομεί μόνον το θρόμβο του ινώδους, αλλά,
επίσης, το ινωδογόνο, τους παράγοντες V και VIII
και πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην προσκόλληση
(GP I και vWF) και τη συγκόλληση GP IIb/IIIa) των
αιμοπεταλίων ή τη διατήρηση του αιμοπεταλιακού
θρόμβου (θρομβοσπονδίνη, ινωδοδεκτίνη, γλυκοπρωτεϊνη πλούσια σε ιστιδίνη) (Εικόνα 1).
Ο ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (tissue-type plasminogen activator, t-PA), ο οποίος παράγεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα, ο ενεργοποιητής του
πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης (urokinase-type
plasminogen activator, u-PA), που παράγεται στους
νεφρούς, και στοιχεία του συστήματος επαφής της
πήξης (παράγοντες ΧΙ, ΧΙΙ, καλλικρεΐνη, υψηλού
μοριακού βάρους κινινογόνο) αποτελούν τους ενεργοποιητές του πλασμινογόνου.
Διάφοροι αναστολείς ρυθμίζουν τη δραστικότητα
των ενεργοποιητών και της πλασμίνης: ο αναστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 1 ή και 2
(plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1, plasminogen
activator inhibitor-2, PAI-2), η α2-αντιπλασμίνη (α2- antiplasmin, α2-ΑΡ), η α2 μακροσφαιρίνη (alpha2-macroglobulin, α2-M) και ο αναστολέας που ενεργοποιείται
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πνευμόνων από την ελαστάση που απελευθερώνεται
από τα λευκοκύτταρα9.

ΠρωτεΪνες του ινωδολυτικου
συστηματος σε υγιη παιδια

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση του ινωδολυτικού συστήματος.
t-PA, tissue-type plasminogen activator; u-PA, urokinase-type
plasminogen activator; PAI-1, plasminogen activator inhibitor1; PAI-2, plasminogen activator inhibitor-2; α2-AP, alpha2antiplasmin; α2-M,alpha2-macroglobulin; FDP, fibrin degradation
products; TAFI, thrombin activatable fibrinolysis inhibitor.

από τη θρομβίνη (thrombin activatable fibrinolysis
inhibitor, TAFI). Ο PAI-1, αναστολέας του t-PA, που
κυκλοφορεί στο πλάσμα είναι άγνωστο πού συντίθεται.
Πιθανολογείται ότι προέρχεται από κύτταρα ενδοθηλίου, λιπώδους ιστού, ήπατος και αιμοπετάλια. Τα
επίπεδά του ακολουθούν κιρκάδιο ρυθμό. Ορμόνες,
κυτταροκίνες, αυξητικοί παράγοντες και λιποπρωτεΐνες επηρεάζουν τη σύνθεση και την έκκρισή του.
Ο PAI-2 έχει ανιχνευθεί σε ανθρώπινο πλακούντα,
κύτταρα του αίματος (λευκοκύτταρα, μονοκύτταρα,
μακροφάγα) και κύτταρα ινοσαρκώματος. Σχετίζεται
κυρίως με τη διατήρηση της αιμόστασης κατά την
κύηση και τον τοκετό. Η α2-ΑΡ και ο TAFI απελευθερώνονται από το ήπαρ, ενώ η α2-M συντίθεται από
παρεγχυματικά κύτταρα του ήπατος και εντοπίζεται
στη μεμβράνη και τα σωματίδια των αιμοπεταλίων,
καθώς και σε ενδοθηλιακά κύτταρα. Η α2-M λειτουργεί
παγιδεύοντας μόρια πρωτεϊνασών, όπως η πλασμίνη
και ο t-PA, τα οποία αδρανοποιεί σε κάποιο βαθμό,
και άρα δρα συνεργικά με ισχυρότερους αναστολείς,
όπως η α2-ΑΡ και ο PAI-1, αντιστοίχως1.
Ο αναστολέας της C1 εστεράσης (C1 INH) παράγεται στο ήπαρ και ανήκει στην ομάδα των αναστολέων πρωτεασών σερίνης, τις σερπίνες, όπως
όλα τα στοιχεία του αιμοστατικού μηχανισμού που
προάγουν ή αναστέλλουν λειτουργίες βασικές για τη
ζωή. Στο ινωδολυτικό σύστημα, ο C1 INH αναστέλλει
το σχηματισμό πλασμίνης, την ενεργοποίηση μορίων
συμπληρώματος C1 (C1r και C1s), και τη μετατροπή
του κινινογόνου σε βραδυκινίνη. Η κύρια δράση του
C1 INH, όμως, είναι η αναστολή της ενεργοποίησης
της κλασικής οδού του συμπληρώματος, και συγκεκριμένα του C2 και C48. Στην ίδια ομάδα σερπινών
ανήκει η α1-αντιθρυψίνη, της οποίας η λειτουργία
εντοπίζεται στην προστασία του συνδετικού ιστού των
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Η αιμόσταση αποτελεί εξελικτική διαδικασία, η
οποία αρχίζει από την ενδομήτριο ζωή. Οι πρωτεΐνες
της ινωδόλυσης, όπως και της πήξης, συντίθενται ήδη
από τη 10η εβδομάδα κυήσεως και όλες ανιχνεύονται
κατά τη γέννηση. Η συγκέντρωσή τους, όμως, σε
πλάσμα νεογνών διαφέρει των τιμών μεγαλύτερων
παιδιών και ενηλίκων, τόσο στα τελειόμηνα και πολύ
περισσότερο στα πρόωρα νεογνά10-15. Τιμές αναφοράς
για τα περισσότερα στοιχεία του ινωδολυτικού μηχανισμού έχουν μελετηθεί σε τελειόμηνα νεογνά (36-40
εβδομάδων κύησης), υγιή πρόωρα (30-36 εβδομάδων
κύησης) και υγιή παιδιά (1-16 ετών) και παρατίθενται
στους Πίνακες 1,2,3, αντιστοίχως1,11-13.
Πλασμινογόνο: Η συγκέντρωση του πλασμινογόνου σε πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά υπολείπεται
των τιμών ενηλίκων κατά 75% και 50%, αντιστοίχως,
με τις οποίες εξομοιούται μετά τον 6ο μήνα ζωής.
Έκτοτε, τα επίπεδα παραμένουν σταθερά καθ’ όλη
την παιδική ηλικία. Λόγω της παραμονής εμβρυϊκής
μορφής πλασμινογόνου (fetal plasminogen) κατά τη
γέννηση, το οποίο είναι δυσλειτουργικό, υπολείπεται
ο ρυθμός ενεργοποίησής του από τον t-PA και η μετατροπή του σε πλασμίνη, καθώς και η δέσμευση σε
κυτταρικές επιφάνειες16. Το εμβρυϊκό πλασμινογόνο,
όμως, ενεργοποιείται από τον u-PA παρουσία διαλυτού
ινώδους, όπως και στους ενήλικες.
Ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (tPA): Ιδιαιτέρως αυξημένες συγκεντρώσεις του t-PA
ανευρίσκονται σε νεογνά κατά τη γέννηση σε σχέση
με ενήλικες12. Σε αίμα ομφαλίου λώρου, όμως, τα
αποτελέσματα μελετών για τα επίπεδα του t-PA είναι
αντικρουόμενα. Σε ορισμένες μελέτες αναφέρονται
αυξημένα, αλλά σε άλλες παρατηρούνται ελαττωμένα
επίπεδα t-PA σε σχέση με των ενηλίκων, εύρημα που
έρχεται σε αντίθεση με τις αυξημένες τιμές την πρώτη
ημέρα ζωής. Απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων
t-PA από το ενδοθήλιο αμέσως μετά τον τοκετό ή
σημαντικές αλλαγές στο ινωδολυτικό σύστημα, λόγω
πλακουντιακών επιδράσεων κατά τη διαδικασία του
τοκετού, ενοχοποιούνται γι’ αυτή τη διαφορά στα
επίπεδα. Μετά την πρώτη ημέρα ζωής, τα επίπεδα
t-PA σταδιακά μειώνονται και παραμένουν σχεδόν σε
50% των τιμών των ενηλίκων καθ’ όλη την παιδική
ηλικία1,15,17.
Ενεργοποιητής του πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης (u-PA): Τιμές αναφοράς για τον u-PA δεν
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υπάρχουν στα παιδιά. Μετρήσεις επιπέδων u-PA σε
πλάσμα ομφαλίου λώρου εμβρύων 19-39 εβδομάδων
κύησης, σε πρόωρα διαφόρων ηλικιών κύησης και
σε υγιή τελειόμηνα νεογνά, έδωσαν αντικρουόμενα
αποτελέσματα, καθώς τα επίπεδα βρέθηκαν ελαττωμένα σχεδόν κατά 75% και 50% των τιμών ενηλίκων
στην πρώτη περίπτωση, μειωμένα γενικώς σε σχέση
με γυναίκες, έγκυες ή όχι, στη δεύτερη και παρόμοια
με των ενηλίκων στην τρίτη1,10,.
Αναστολείς του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 1 ή και 2 (PAI-1, PAI-2): Σε σχέση με
ενήλικες, ιδιαιτέρως αυξημένα επίπεδα αντιγόνου
του PAI-1 βρίσκονται σε νεογνά μετά τη γέννηση.
Παρόμοια αντικρουόμενα αποτελέσματα, όπως και
στην περίπτωση του t-PA, κατεγράφησαν σε συγκεντρώσεις PAI-1 αίματος από ομφάλιο λώρο, τα οποία
ερμηνεύονται κατά παρόμοιο τρόπο1. Ανιχνεύσιμα

επίπεδα PAI-2 μετρώνται σε αίμα ομφαλίου λώρου
πρόωρων νεογνών 27-29 εβδομάδων και αυξημένα
σε πλάσμα τελειόμηνων1.
α2-αντιπλασμίνη (α2-ΑΡ): Τα επίπεδα της α2-ΑΡ
βρίσκονται στη γέννηση σε 80% των τιμών ενηλίκων
και πολύ γρήγορα, μέσα στη πρώτη εβδομάδα ζωής,
εξομοιούνται. Μικρή αλλαγή της δομής του μορίου της
πρωτεΐνης στα νεογνά έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
της ανασταλτικής δράσης της επί της πλασμίνης, σε
σχέση με τους ενήλικες1,16.
α2 μακροσφαιρίνη (α2-M): Τα επίπεδα της α2-M
στη γέννηση είναι υψηλά, συνεχώς αυξάνονται και
φθάνουν σχεδόν το διπλάσιο των τιμών των ενηλίκων
περί τον έκτο μήνα ζωής, παραμένοντας σταθερά
αυξημένα έως την τρίτη δεκαετία ζωής. Ο σημαντικός
ρόλος της α2-M στην αναστολή της θρομβίνης σε νεογνά έχει τεκμηριωθεί σε πολλές μελέτες, η σημασία,
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όμως, της αναστολής της πλασμίνης κατά την παιδική
ηλικία παραμένει ασαφής1.

κάθε δραστικότητας, ως αποτέλεσμα της δράσης
του ΡΑΙ-121-23.

ΙνωδολυτικΗ δραστικΟτητα σε υγιΗ παιδιΑ

Ινωδολυτικο συστημα σε παθολογικες
καταστασεις της παιδικης ηλικιας

Η ινωδολυτική δραστικότητα εξαρτάται από την
ποσότητα του πλασμινογόνου και την παρουσία των
ενεργοποιητών και ανασταλτών του. Παρά τη μειωμένη
συγκέντρωση του πλασμινογόνου, η συνολική ινωδολυτική δραστικότητα κατά τη γέννηση είναι αυξημένη
σε σχέση με τους ενήλικες. H ιδιότητα του εμβρυϊκού
πλασμινογόνου να προκαλεί ελαττωμένη γένεση πλασμίνης και ελαττωμένη αδρανοποίηση της πλασμίνης
από την α2-ΑΡ1,18, ερμηνεύει, ενδεχομένως, αυτή την
παροδική κατάσταση1,19. Γενικώς, όμως, κατά τη νεογνική περίοδο, η ινωδολυτική ικανότητα υπολείπεται,
λόγω της παρουσίας εμβρυϊκού πλασμινογόνου, που
ενδεχομένως είναι πιο ανθεκτικό στη λύση, μειωμένων τιμών πλασμινογόνου και συνεχώς μειούμενων
των αρχικώς πολύ υψηλών τιμών t-PA, καθώς και
αυξημένων τιμών των αναστολέων της ινωδόλυσης
(PAI-1, α2-ΑΡ, α2-M)1,13,19, κατάσταση που συνεχίζεται
στη βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία. Στη μείωση
της ινωδολυτικής ικανότητας στα νεογνά σε σχέση με
τους ενήλικες, πέραν της παραμονής του εμβρυϊκού
ινωδογόνου συμβάλλει και η καθυστερημένη κάθαρση,
λόγω ανωριμότητας, των συγκριμάτων κολλαγόνου,
ινώδους και κατεστραμμένων κυττάρων19. Εν τούτοις,
οι συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών του ινωδολυτικού
συστήματος in vitro αντανακλούν μόνο μικρό μέρος της
συνολικής ινωδολυτικής δυνατότητας in vivo. Ρύθμιση
της ινωδόλυσης διαμεσολαβείται κατά βάση από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα με την απελευθέρωση των δύο
σημαντικών στοιχείων του συστήματος, του t-PA και
του PAI-1, όπως αποδεικνύεται με δοκιμασία τεχνητής
φλεβικής απόφραξης, η οποία αποτελεί την πλέον
ευαίσθητη μέθοδο ενεργοποίησης του ινωδολυτικού
μηχανισμού in vivο. Σε σχέση με ενήλικες, υγιείς έφηβοι
απαντούν με σημαντική μείωση των τιμών t-PA και
αύξηση των επιπέδων PAI-1 μετά εφαρμογή μεθόδου
φλεβικής απόφραξης, που έχουν ως αποτέλεσμα
παράταση του χρόνου ευσφαιρίνης20.
Δοκιμασίες εργαστηριακού ελέγχου: Δοκιμασίες
ελέγχου αμιγώς της συνολικής ινωδολυτικής δραστικότητας και πιθανής ανεπάρκειας, κατ’ αναλογία του
αδρού ελέγχου της πήξης, δεν έχουν τυποποιηθεί,
δεδομένου ότι παραμένουν προβλήματα επαναλειψιμότητας και αξιοπιστίας. Οι δυσκολίες προκύπτουν,
κυρίως, από το χαμηλό ουδό (low base-line) της
ινωδολυτικής δραστικότητας στο αίμα, την εμπλοκή
τόσο πλασματικών στοιχείων όσο και κυττάρων στο
ινωδολυτικό σύστημα, καθώς και από την απώλεια
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Φλεβικά θρομβοεμβολικά επεισόδια: Το ινωδολυτικό σύστημα είναι σημαντικό για τον έλεγχο που
ασκεί στο σχηματισμό θρόμβου. Στα παιδιά, η πλειονότητα των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σχετίζεται
με την παρουσία κεντρικών φλεβικών καθετήρων
(ΚΦΚ)24. οι οποίοι είναι γνωστό ότι προκαλούν τοπική
βλάβη στο ενδοθήλιο, που έχει ως αποτέλεσμα, εκτός
από τη γένεση θρομβίνης, επίσης, μειωμένη απελευθέρωση t-PA. Ο συνδυασμός της ελάττωσης των
επιπέδων t-PA και αύξησης των τιμών του PAI-1 κατά
την παιδική ηλικία, καθώς και η μειωμένη ινωδολυτική
δραστικότητα κατά την εφηβεία20 συμβάλλουν στην
ανάπτυξη θρόμβωσης ή στην παράταση της κλινικής
πορείας σε παιδιά με ΚΦΚ 1. Σε πολύ πρόσφατη μελέτη
ινωδολυτικών παραμέτρων σε παιδιά με θρόμβωση
που δεν σχετιζόταν, όμως, με την παρουσία κεντρικού
φλεβικού καθετήρα25, ενώ η συγκέντρωση του TAFI
βρέθηκε σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με υγιείς
μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και φύλου, δεν βρέθηκε
διαφορά στα επίπεδα t-PA και PAI-1, αν και η συνολική
ινωδολυτική δραστικότητα βρέθηκε ελαττωμένη με τη
δοκιμασία θρομβοελαστογραφίας.
Αρτηριακές νόσοι: Διακυμάνσεις της ικανότητας ινωδόλυσης αναλόγως της ηλικίας φαίνεται ότι
αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη
αρτηριακής θρόμβωσης. Ασυμπτωματικά παιδιά
με υπερλιπιδαιμία έχουν ελαττωμένη ινωδολυτική
ικανότητα, λόγω υπολειμματικής απελευθέρωσης
t-PA από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων. Η
μειωμένη δραστικότητα της ινωδόλυσης σε αυτά τα
παιδιά υποδηλώνει δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών
κυττάρων και διαδικασία ανάπτυξης πρώιμης σιωπηλής αθηρωσκλήρωσης, με αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου σε νεαρούς
ενήλικες1. Απόφραξη των σπειραματικών τριχοειδών
από θρόμβο προκαλεί οξεία νεφρική ανεπάρκεια σε
ασθενείς με ουραιμικό-αιμολυτικό σύνδρομο (HUS).
Μειωμένη δραστικότητα του t-PA, λόγω αυξημένης
συγκέντρωσης PAI-1 έχει περιγραφεί σε παιδιά με το
σύνδρομο, ενώ η ικανότητα της ινωδόλυσης βελτιώνεται σταδιακά κατά την ανάρρωση από HUS.
Συστηματική αγγειίτιδα: Ανεπάρκεια ινωδόλυσης
έχει περιγραφεί σε παιδιά με νόσο Kawasaki και
πορφύρα Henoch-Schonlein (αλλεργική πορφύρα),
νοσήματα που συνοδεύονται από θρομβοεμβολικά
επεισόδια. Η νόσος Kawasaki χαρακτηρίζεται από
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αγγειίτιδα των μεγάλων στεφανιαίων αρτηριών. Αν και
έχουν περιγραφεί υψηλές συγκεντρώσεις τόσο t-PA
όσο και PAI-1 σε παιδιά με Kawasaki, ελαττωμένος
λόγος t-PA/ PAI-1 συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
καρδιολογικών επιπλοκών26-27. Ακόμη και 10 έτη μετά
την οξεία νόσο, στα παιδιά παραμένει διαταραχή της
ινωδόλυσης, η οποία αποδίδεται στη μείωση της
απελευθέρωσης t-PA από τα κύτταρα του ενδοθηλίου27. Η διαταραχή περιγράφεται σε ασθενείς με ή
χωρίς ανευρύσματα των στεφανιαίων κατά την οξεία
φάση και αντανακλά ενδεχόμενη επιμένουσα βλάβη
του ενδοθηλίου, η οποία προδιαθέτει σε ανάπτυξη
αθηρωσκλήρωσης και πρώιμη καρδιαγγειακή νόσο.
Σε παιδιά με πορφύρα Henoch-Schonlein, η οποία
είναι αγγειίτιδα μικρών αγγείων στερούμενων μυϊκών
ινιδίων, επίσης αναφέρεται διαταραχή της ινωδόλυσης
αποδιδόμενη σε αυξημένη απελευθέρωση PAI-128.
Νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΝΡΑ): Στη
ΝΡΑ, ανευρίσκονται αυξημένες συγκεντρώσεις των
D-dimer (D- διμερή) στο πλάσμα, εύρημα που υποδηλώνει αυξημένη ενεργοποίηση του ινωδολυτικού
μηχανισμού και μετατροπή του πλασμινογόνου σε
πλασμίνη, και μάλιστα οι τιμές είναι ευθέως ανάλογες
της ενεργότητας της νόσου1.
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (RDS):
Σε αντίθεση με την αυξημένη συνολικά ινωδολυτική
δραστικότητα των υγιών προώρων νεογνών στη
γέννηση, σε πρόωρα νεογνά με RDS υπολείπεται το
πρώτο 6ωρο από τον τοκετό και παραμένει μειωμένη
τις πρώτες 3 ημέρες από τη γέννηση. Η ανεπάρκεια
της ινωδόλυσης έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη
εναπόθεση ινώδους στην πνευμονική μικροκυκλοφορία και τους μικρούς αεραγωγούς των προώρων με
RDS και, ενδεχομένως, το σχηματισμό της υαλίνης
μεμβράνης29.
Σοβαρή ηπατική και νεφρική νόσος, σύνδρομο
διάχυτης ενδαγγειακής πήξης σε έδαφος λοίμωξης,
κακοήθειας, τραυματισμού κλπ, και φάρμακα (ευοδωτικά ή ανασταλτικά της ινωδόλυσης) επιδρούν στον
ινωδολυτικό μηχανισμό και τον εκτρέπουν ώστε να
εκδηλωθεί θρομβωτική ή αιμορραγική διάθεση.

Ανταποκριση των παιδιων
σε ινωδολυτικη θεραπεια
Τα θρομβολυτικά φάρμακα (στρεπτοκινάση-SK,
ουροκινάση-UK και t-PA), δρουν μετατρέποντας το
πλασμινογόνο σε πλασμίνη. Η χρήση της SK δεν συνιστάται στα παιδιά, λόγω αλλεργικών αντιδράσεων.
Μετά το 1990, χρησιμοποιείται κυρίως ανασυνδυασμένος ιστικός ενεργοποιητής του πλασμινογόνου (rt-PA).
Τελευταία, ανασυνδυασμένη UK (r-UK) χρησιμοποιείται

σε περιπτώσεις αποφραγμένων ΚΦΚ. Ενώ μεγάλες,
καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες που αφορούν
σε χρήση θρομβολυτικών έχουν διεξαχθεί σε ενήλικες, δεν υπάρχουν παρόμοιες μελέτες σε παιδιά, εξ
αιτίας των διαφορετικών κλινικών ενδείξεων και του
σχετικώς μικρού αριθμού ασθενών, στους οποίους
απαιτείται θρομβόλυση1,30. Η δοσολογία, ο τρόπος
χορήγησης και η διάρκεια της αγωγής, καθώς και η
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των θρομβολυτικών φαρμάκων, παραμένουν αβέβαια στα παιδιά,
ενώ οι ενδείξεις χορήγησης παραμένουν εν πολλοίς
εξατομικευμένες, ιδίως σε νεογνά1,30. Η χρήση θεραπευτικών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται σε
ενήλικες δεν είναι το βέλτιστο για τα παιδιά, δεδομένου
ότι και οι παθοφυσιολογικές διεργασίες για τη δημιουργία θρόμβου και το ινωδολυτικό σύστημα, ποσοτικά
και ποιοτικά, σε νεογνά και παιδιά διαφέρουν των
ενηλίκων30. Αυτό συνεπάγεται περιορισμένη κλινική
ανταπόκριση νεογνών στη θρομβολυτική αγωγή, ενώ
προσπάθεια βελτίωσης της ανταπόκρισης αυξάνοντας
τη δόση του θρομβολυτικού φαρμάκου συνήθως δεν
αποδίδει, αν δεν ανέβουν τα επίπεδα του πλασμινογόνου στο πλάσμα30.

Κληρονομικες ανεπαρκειες στοιχειων
του ινωδολυτικου μηχανισμου
Ανεπάρκεια πλασμινογόνου31: Υπο- ή δυσ-πλασμινογοναιμία (Τύπος Ι ή ΙΙ, αντιστοίχως) είναι σπάνιες
διαταραχές. Η συσχέτιση σοβαρής ανεπάρκειας πλασμινογόνου με τον κίνδυνο εμφάνισης θρόμβωσης έχει
προέλθει από μελέτες σε ποντίκια, όμως παραμένει
υπό συζήτηση, αν είναι προθρομβωτικός παράγων
σε ανθρώπους. Σε ασθενείς με θρόμβωση, ο επιπολασμός της διαταραχής αναφέρεται 1.9%, αλλά σε
συνύπαρξη με άλλους θρομβοφιλικούς παράγοντες.
Προς το παρόν, η μονήρης ανεπάρκεια πλασμινογόνου δεν θεωρείται παράγοντας που προδιαθέτει σε
θρόμβωση. Σοβαρή ανεπάρκεια του πλασμινογόνου,
προϊόν ομοζυγωτίας ή διπλής ετεροζυγωτίας, όμως,
σχετίζεται με την εμφάνιση ξυλώδους επιπεφυκίτιδας, σπάνιας διαταραχής των οφθαλμών, η οποία
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ψευδομεμβρανών
πλούσιων σε ινώδη ιστό, κυρίως στην έσω επιφάνεια
των άνω βλεφάρων, απειλητική για την όραση. Συχνά
συνυπάρχει εμφάνιση παρόμοιων ψευδομεμβρανών
σε άλλους βλεννογόνους. Χειρουργική αφαίρεση των
ψευδομεμβρανών και ενσταλάξεις συμπυκνώματος
πλασμινογόνου τοπικά αποτελούν την προτεινόμενη
θεραπεία.
Ανεπάρκεια αναστολέα της C1 εστεράσης (C1
INH)32: Κληρονομική ανεπάρκεια C1 INH (υπολειπό75
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μενο γονίδιο) οδηγεί σε κληρονομικό αγγειοοίδημα
(ΗΑΕ), κατάσταση που εκδηλώνεται με αγγειοοίδημα
από το δέρμα, έντονο κοιλιακό άλγος, οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και αποδίδεται στην ανεξέλεγκτη
ενεργοποίηση της οδού του συμπληρώματος και
άλλων βιοχημικών συστημάτων. Υπάρχουν ενδείξεις
ότι αυξημένα επίπεδα βραδυκινίνης σχετίζονται με
τις κλινικές εξάρσεις. Η βραδυκινίνη είναι σημαντικός
διαμεσολαβητής της φλεγμονής που, ενεγοποιούμενη
από την καλλικρεΐνη, προκαλεί χημειοταξία των ουδετεροφίλων, διαστολή των τριχοειδών και χαλάρωση των
λείων μυϊκών ινών. Το ΗΑΕ είναι σπάνια διαταραχή
(1 περίπτωση ανά 50.000 πληθυσμού) και θεωρείται
ότι αφορά μόνο το 2% των περιπτώσεων κλινικού αγγειοοιδήματος. Συνήθως διαγιγνώσκεται στην παιδική
ηλικία, αλλά η κλινική συμπτωματολογία επιβαρύνεται
κατά την εφηβεία. Απαιτείται να διαφοροδιαγνωσθεί
από κνίδωση, η οποία εμφανίζεται έως και σε 20%
του πληθυσμού. Χωρίς ειδική θεραπεία, η θνητότητα
σε ασθενείς με ΗΑΕ αναφέρεται 20-30%. Θεραπεία
υποκατάστασης του C1 INH επί οξέος επεισοδίου και
χορήγηση ανδρογόνων σε επιλεκτικές περιπτώσεις
μετά την εφηβεία, ως προφύλαξη προτείνονται για
ην αντιμετώπιση ΗΑΕ.
Ανεπάρκεια α2-αντιπλασμίνης (α2-ΑΡ)7: Κληρονομική ανεπάρκεια της α2-ΑΡ (υπολειπόμενο σωματικό γονίδιο) εκφράζεται κλινικά ως αιμορραγική
διαταραχή, λόγω της υπερινωδόλυσης που προκαλεί
και της ταχείας λύσης του αιμοστατικού θρόμβου
προ της αποκατάστασης της αγγειακής και ιστικής
βλάβης. Η αιμορραγία εμφανίζεται καθυστερημένα
σε σχέση με το προκαλούν αίτιο. Ομοζυγώτες της
διαταραχής έχουν βαρεία κλινική έκφραση, παρόμοια με την εικόνα της αιμορροφιλίας, ήδη από
την παιδική ηλικία. Αιμορραγία από το ομφαλικό
κολόβωμα, όπως επί ανεπαρκείας του παράγοντα
ΧΙΙΙ, εμφανίζεται σε νεογνά. Επεισόδια επίμονης
μηνορραγίας ταλαιπωρούν κατά την εφηβεία Περιγράφονται, επίσης, αυτόματες ή μετατραυματικές
ενδομυελικές αιμορραγίες στις διαφύσεις των μακρών
οστών. Ετεροζυγώτες της διαταραχής έχουν πιο ήπια
εικόνα ή είναι ασυμπτωματικοί. Θεραπεία εκλογής
επί αιμορραγικού επεισοδίου ή επί προετοιμασίας
για χειρουργικές επεμβάσεις αποτελεί η χορήγηση
τρανεξαμικού οξέος, το οποίο δρα ως αναστολέας
του ινωδολυτικού μηχανισμού. Εναλλακτικά, μπορεί
να χορηγηθεί θεραπεία υποκατάστασης.
Συμπερασματικά, το ινωδολυτικό σύστημα στα
παιδιά είναι δυναμικά εξελισσόμενο με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι σημαντικά για την
παθογένεια ειδικών νοσημάτων της παιδικής ηλικίας
και επηρεάζουν την ανταπόκριση στη θρομβολυτική
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αγωγή. Προς το παρόν, τα διαθέσιμα στοιχεία από τις
μελέτες που αφορούν στον ινωδολυτικό μηχανισμό
σε ενήλικες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν διαφορές
μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, οι οποίες ούτε απολύτως γνωστές είναι ούτε απολύτως κατανοητές. Στην
πραγματικότητα, η σημασία αυτών των διαφορών, οι
παράγοντες που τις πυροδοτούν κατά την ανάπτυξη του παιδιού και, κυρίως, ο λόγος για τον οποίο
υπάρχουν, παραμένουν αδιευκρίνιστα. Το γεγονός
ότι μεγάλες αλλαγές στο ινωδολυτικό σύστημα συγχρονίζονται με μεγάλες αλλαγές σε άλλα συστήματα,
όπως το ανοσολογικό (νεογνική και βρεφική ηλικία)
και το ενδοκρινολογικό (εφηβεία) ευνοούν την υπόθεση ότι υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους.
Μελέτες στο μέλλον ίσως βοηθήσουν στην καλύτερη
ερμηνεία των οντογενετικών χαρακτηριστικών του
ινωδολυτικού συστήματος στα παιδιά, ώστε να γίνουν
περισσότερο κατανοητοί οι μηχανισμοί ειδικών παιδιατρικών νοσημάτων και να βελτιωθεί η δυνατότητα
πρόληψης και θεραπείας των συνεχώς αυξανόμενων
θρομβοεμβολικών επεισοδίων.
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Η σχέση του ινωδολυτικού συστήματος με την αρτηριακή
και φλεβική θρόμβωση
Ε. Νομικοy
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Εισαγωγh
Η συμβολή του μηχανισμού της πήξης και των
διαταραχών αυτής στην εκδήλωση θρόμβωσης έχει
εκτενώς μελετηθεί, με σαφή στην πλειονότητα των
μελετών συμπεράσματα.
Αντίθετα, παρά την πληθώρα των μελετών που
διερευνούν την σχέση του ινωδολυτικού συστήματος
με την θρόμβωση, αντικρουόμενα αποτελέσματα σε
σημαντικό ποσοστό αυτών, αδυνατούν να οδηγήσουν
σε ασφαλή συμπεράσματα.
Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη
του TAFI, ο μηχανισμός της ινωδόλυσης έχει κερδίσει
το ενδιαφέρον των ερευνητών.
Ωστόσο σχεδόν 20 χρόνια μετά την δημοσίευση της
πρώτης σημαντικής ανασκόπησης στην βιβλιογραφία1,
ο ρόλος της ινωδόλυσης στην εκδήλωση θρόμβωσης
παραμένει ακόμα αινιγματικός. Τα αποτελέσματα
εκπλήσσουν και φανερώνουν την πολυπλοκότητα
του ινωδολυτικού μηχανισμού και των πολλαπλών
ρόλων του που παραμένουν αδιευκρίνιστοι.
Το “σύστημα του πλασμινογόνου” δεν περιορίζεται στην ινωδόλυση, αλλά εμφανίζει πολύπλοκη
συμμετοχή στην διαδικασία της επούλωσης, την ιστική
αναδόμηση, την φλεγμονή. Η πλασμίνη ευοδώνει τις
ανωτέρω διεργασίες δημιουργώντας ερωτηματικά για
τον ρόλο της στην αρτηριακή κυρίως θρόμβωση.
Κατά την διαδικασία της ιστικής αναδιαμόρφωσης και την ενεργοποίηση των μεταλλοπρωτεασών
διαφαίνεται πως με την αποδόμηση των πρωτεϊνών
της εξωκυτταρίου ουσίας συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση και τελικά την ρήξη της αθηρωματώδους
πλάκας. Αυτή η δράση της έρχεται σε αντίθεση με
την ινωδολυτική άρα “προστατευτική” για την αθη78

ρωμάτωση ιδιότητα του συστήματος και αποτελεί ένα
μόνο παράδειγμα της πολυπλοκότητας του.
Η πλασμίνη ομοίως συμμετέχει στη φλεγμονώδη
απάντηση - η φλεγμονή προάγει την αθηρωμάτωση- δράση που επίσης έρχεται σε αντίθεση με την
προστατευτική για την ανάπτυξη αρτηριακής νόσου
δράση του ινωδολυτικού συστήματος.
Φαίνεται πως οι αντίθετες δράσεις των πρωτεινασων του ινωδολυτικού μηχανισμού στην ανάπτυξη της
αρτηριακής κυρίως νόσου είναι υπεύθυνες για τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μελετών έως σήμερα.
Ο αμφιλεγόμενος ρόλος του μηχανισμού της
ινωδόλυσης στην ανάπτυξη θρόμβωσης οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην έλλειψη γνώσης των διαφορετικών πτυχών και της πραγματικής in vivo δράσης
του, η αποκρυπτογράφηση των οποίων με μεγάλο
ενδιαφέρον αναμένεται.

Ελαττωμeνη ινωδoλυση ως παρaγων
κινδyνου θρoμβωσης
Η αξιολόγηση της συνολικής ινωδολυτικής ικανότητας του πλάσματος θεωρήθηκε πως θα έδιδε
ισχυρότερες ενδείξεις συσχέτισης της ελαττωμένης
ινωδόλυσης με την θρόμβωση, συγκρινόμενη με την
επί μέρους αξιολόγηση των συντελεστών (ενεργοποιητών και ανασταλτών) που συμμετέχουν στον
μηχανισμό2,3.
Κλασικοί μέθοδοι που ελέγχουν τον ινωδολυτικό
μηχανισμό ως σύνολο είναι ο χρόνος λύσης των ευσφαιρινών και ο χρόνος λύσης θρόμβου αραιωμένου
ολικού αίματος. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται
στις περισσότερες μελέτες ο χρόνος λύσης πλασματικού θρόμβου μετά την προσθήκη tPA (CLT) που
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θεωρείται ότι παρέχει ασφαλέστερα αποτελέσματα ως
προς την συνολική εκτίμηση του μηχανισμού. Ωστόσο
ιδανική μέθοδος εργαστηριακής διερεύνησης της
ινωδόλυσης δεν υπάρχει καθώς η in vitro αξιολόγηση
απέχει της in vivo διαδικασίας. Οι περιορισμοί των
μεθόδων που είναι σε χρήση δεν επιτρέπουν προς
το παρόν την απόδοση της πραγματικής “σφαιρικής”
ινωδολυτικής ικανότητας του ατόμου και πιθανώς τα
αποτελέσματα να μην είναι ασφαλή.

Ελαττωμeνη ινωδολυτικη ικανoτητα
και φλεβικh θρoμβωση
Αξιολογώντας τον τροποποιημένο χρόνο λύσης
πλασματικού θρόμβου (CLT) , οι σύγχρονες μελέτες
επιχειρούν να αποδείξουν την σχέση της υποινωδόλυσης με τη φλεβική θρόμβωση3,4,5.
Στην μελέτη ασθενών μετά από πρώτο επεισόδιο φλεβικής θρόμβωσης - που συμμετείχαν στην
LETS (Leiden Thrombophilia Study)- φαίνεται πως
η παράταση του CLT σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης φλεβοθρόμβωσης2,3,4. Ασθενείς με CLT>
90η εκατοστιαία θέση της ομάδας ελέγχου παρουσίαζαν 2πλάσιο κίνδυνο εμφάνισης πρώτου επεισοδίου
φλεβικής θρόμβωσης4.
Η σχέση υποινωδόλυσης και φλεβοθρόμβωσης
επιβεβαιώνεται και στην πλέον πρόσφατη μελέτη
MEGA (Multiple Environmental and Genetic Assesment) που χρονικά ακολουθεί5. Περιλαμβάνει
> 2000 ασθενείς με φλεβοθρόμβωση και ομοίως η
αύξηση του κινδύνου θρόμβωσης είναι ανάλογη με
την παράταση του CLT. Επιπλέον αξιολογείται και η
συνεργική δράση υποινωδόλυσης – και γενετικώς
καθορισμένων ή επίκτητων παραγόντων κινδύνου
για φλεβοθρόμβωση.
Όντως ο κίνδυνος θρόμβωσης αυξάνει δραματικά
όταν συνυπάρχει εκτός απτό παρατεταμένο CLT και
άλλος παράγοντας. Η ανεύρεση FV Leiden 8πλασιάζει τον κίνδυνο, η ακινητοποίηση τον 10πλασιάζει,
ενώ η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων 20πλασιάζει
την πιθανότητα ανάπτυξης θρόμβου3,5.

Ελαττωμeνη ινωδολυτικh ικανoτητα
και αρτηριακh θρoμβωση
Καθώς η αρτηριακή θρόμβωση είναι μια πολυπαραγοντική νόσος και οι συντελεστές του ινωδολυτικού
μηχανισμού (πχ ο PAI-1) πολλαπλώς επηρεάζονται
από τούς άλλους παράγοντες κινδύνου- όπως παχυσαρκία, σ. διαβήτης – θεωρήθηκε πως η αξιολόγηση
της ινωδόλυσης σφαιρικά θα οδηγούσε σε ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Πράγματι αρκετές μελέτες επιβεβαιώνουν την
σχέση παρατεταμένου CLT και αρτηριακής θρόμβωσης σε νέους ασθενείς Η <50 ετών3,6,7.
Στις περισσότερες μελέτες επιβεβαιώνεται και
η αύξηση του CLT σε ασθενείς με παχυσαρκία, σ.
διαβήτη και αυξημένα επίπεδα λιπιδίων.
Στη μελέτη SMILE (Study of Myocardial Infarction
Leiden) αξιολογούνται 421 άνδρες με πρωτοεμφανιζόμενο έμφραγμα μυοκαρδίου. Ασθενείς Η < 50 ετών
με CLT> 75η εκατοστιαία θέση της ομάδας ελέγχου
εμφανίζουν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο εμφράγματος6.
Αντίθετα, η σχέση αυτή της υποινωδόλυσης και του
κινδύνου εμφάνισης εμφράγματος δεν επιβεβαιώθηκε
σε ασθενείς Η> 50 ετών.
Σε πρόσφατη μελέτη ομοίως, η παράταση του
CLT αξιολογείται ως παράγων κινδύνου αρτηριακής
θρόμβωσης (στεφανιαίας νόσου, ισχαιμικού ΑΕΕ και
περιφερικής αρτηριακής νόσου) σε νέους άνδρες
και γυναίκες 18-50 ετών. Συγκεκριμένα, CLT >90η
εκατοστιαία θέση της ομάδας ελέγχου φαίνεται να
2πλασιάζει τον κίνδυνο7.
Είναι σημαντικό πως η διαπίστωση της συσχέτισης
υποινωδόλυσης- αρτηριακής θρόμβωσης κατεξοχήν
στην νέα ηλικία, συνάδει με τα αποτελέσματα πολλών
μελετών που επίσης διαπιστώνουν συσχέτιση των
διαταραχών της πήξης (πχ FV Leiden) με τους νέους
ασθενείς κυρίως με έμφραγμα μυοκαρδίου.
Στη συνέχεια αναφέρονται τα αποτελέσματα των
ερευνών που αξιολογούν τους επί μέρους συντελεστές του ινωδολυτικού μηχανισμού:

Πλασμινογoνο και θρoμβωση
Έχουν περιγραφεί δύο τύποι συγγενούς έλλειψης
του πλασμινογόνου (σωματικός υπολειπόμενος χαρακτήρας) . Ο τύπος Ι με παράλληλη έκπτωση αντιγόνου
και δραστικότητας και ο τύπος ΙΙ ή δυσπλασμινογοναιμία με φυσιολογικά επίπεδα αντιγόνου αλλά
ελαττωμένη δραστικότητα.
Πρόκειται για πολύ σπάνιες διαταραχές που παρά
τις αναφορές μεμονωμένων περιστατικών ή τις μελέτες
οικογενειών, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα που
να τις συσχετίζουν με αυξημένο κίνδυνο φλεβικής ή
αρτηριακής θρόμβωσης8-10.
Οι περισσότερες μελέτες αφορούν Ασιάτες (Ιάπωνες και Κορεάτες) και η συχνότητα της διαταραχής
υπολογίζεται για τον συγκεκριμένο πληθυσμό σε
0,4- 3,8% με την πλειονότητα να ανήκουν στον τύπο
ΙΙ. Στην Ευρώπη η συχνότητα στον γενικό πληθυσμό
υπολογίζεται περίπου 0,3% και η διαταραχή είναι
κυρίως τύπου Ι8,10.
Οι μελέτες οικογενειών απέτυχαν να αποδώσουν
79
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συσχέτιση με θρομβώσεις αρτηριακές ή φλεβικές, αλλά
και η συχνότητα της διαταραχής στους ασθενείς με
θρόμβωση σε σύγκριση με αυτή στον γενικό πληθυσμό, ομοίως δεν οδηγούν σε συσχέτιση3,8,10.
Η μελέτη με την μεγαλύτερη σειρά ασθενών με
ομόζυγο έλλειψη τύπου Ι (50 άτομα κυρίως τουρκικής
καταγωγής) καταλήγει πως κανείς δεν είχε εμφανίσει
θρομβώσεις2,9.
Οι ασθενείς αυτοί στην πλειονότητα τους παρουσιάζουν ψευδομεμβρανώδεις βλάβες του επιπεφυκότα
(ξυλώδης επιπεφυκίτιδα) ή και άλλων βλεννογόνων
(ουλίτιδα, κολπίτιδα) μετά έστω και από μικρό τραυματισμό. Οι βλάβες χαρακτηρίζονται από εναπόθεση
ινώδους (ξυλώδης εμφάνιση) και συσχετίζονται με
διαταραχή στην διαδικασία επούλωσης, στην οποία
συμμετέχει ο ινωδολυτικός μηχανισμός8,9.
Αλλά και οι ελάχιστοι ομοζυγώτες τύπου ΙΙ της
Ιαπωνίας δεν παρουσίασαν φλεβικές θρομβώσεις.
Όσοι δε είχαν αρτηριακές θρομβώσεις, τις εμφάνισαν
σε προχωρημένη ηλικία, γεγονός που δείχνει ότι η
διαταραχή τουλάχιστον δεν διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο10.
Με τα δεδομένα αυτά, έλεγχος ρουτίνας του πλασμινογόνου στη διερεύνηση των θρομβώσεων δεν
δικαιολογείται.

tPA και θρομβωση
Η εργαστηριακή εκτίμηση του αντιγόνου tPA είναι
δύσκολη, καθώς έχει πολύ μικρό χρόνο ημιζωής και
άμεσα απομακρύνεται από την κυκλοφορία, δημιουργώντας σύμπλεγμα με τον ανασταλτή PAI –1 (tPA +
PAI-1). Επιπλέον παρουσιάζει ως και ο PAI-1 σημαντικές ημερήσιες διακυμάνσεις, ενώ οι μετρήσεις
για να θεωρούνται αξιόπιστες πρέπει να εκτελούνται
με συγκεκριμένους κανόνες αιμοληψίας.
Παρά τους περιορισμούς, αρκετές μελέτες επιχειρούν να το αξιολογήσουν ως παράγοντα σχετιζόμενο
ή μη με την ανάπτυξη θρόμβωσης.
Σε πρόσφατες μελέτες δεν φαίνεται να σχετίζεται
με τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης. Τα επίπεδα
του tPA δεν θεωρήθηκαν ικανά να προβλέψουν την
εμφάνιση πρώτου επεισοδίου φλεβοθρόμβωσης σε
υγιείς2,11, αλλά ούτε και την εμφάνιση υποτροπής
σε ασθενείς με ιστορικό θρόμβωσης 2,12.
Αρκετοί ερευνητές επιχείρησαν να συσχετίσουν τον
γονότυπο του tPA (πολυμορφισμός Ι/D -Insertion/
Deletion) με την θρόμβωση. Και εδώ δεν υπάρχει
συμφωνία αποτελεσμάτων στους διάφορους πληθυσμούς. Ενώ στην Τουρκία δεν βρέθηκε συσχέτιση 2,
στην μελέτη των Αφρικανών- Αμερικανών οι ασθενείς
με γονότυπο D/D είχαν 2,5πλάσιο κίνδυνο εμφάνι80

σης θρόμβωσης σε σύγκριση με τον γονότυπο Ι/Ι2,8,13.
Και στις δύο μελέτες όμως, όπως και σε άλλες, δεν
αποδείχθηκε σχέση των διαφορετικών γονοτύπων
με τα επίπεδα του tPA στο πλάσμα2,13.
Η διαπίστωση ότι αυξημένα επίπεδα tPA σχετίζονται με την αρτηριακή θρόμβωση αρχικώς θεωρήθηκε ως κάτι παράδοξο, καθώς ως ενεργοποιητής
της ινωδόλυσης θα περίμενε κανείς να σχετίζεται με
χαμηλή επίπτωση αρτηριακής νόσου2,14.
Ωστόσο στις περισσότερες μελέτες τα επίπεδα
του tPA παρουσιάζουν ισχυρή αναλογία με αυτά του
συμπλέγματος tPA / PAI-1 και ουσιαστικά αυξημένος
tPA αντιστοιχεί σε αυξημένο PAI-1 και ελαττωμένη
ινωδολυτική ικανότητα.
Η αύξηση tPA, PAI-1 πιθανώς σχετίζεται με την
δυσλειτουργία του ενδοθηλίου, το μεταβολικό σύνδρομο, τη φλεγμονώδη απάντηση (παράλληλη αύξηση
CRP) γνωστούς παράγοντες κινδύνου αρτηριακής
νόσου 14,15.
Άρα τα επίπεδα του tPA αντιστοιχούν σε ένα
πολύπλοκο συνδυασμό παθολογικών διεργασιών
και παραμένει αναπάντητο αν πράγματι σχετίζονται
με την πρόκληση αρτηριακής θρόμβωσης ή απλά
αντικατοπτρίζουν την παρουσία άλλων παραγόντων
κινδύνου3,15.
Παρά την δυσκολία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, πολλές είναι οι μελέτες που διερευνούν την
συσχέτιση του με την αρτηριακή θρόμβωση. Αρκετές
από αυτές καταδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος μυοκαρδίου, σε άτομα με αυξημένα επίπεδα του
tPA2,14,16. Αντίθετα σε άλλες όπως στην μελέτη PLAT,
οι τιμές του tPA δεν σχετίζονται με αύξηση κινδύνου
εμφάνισης αρτηριακών θρομβωτικών επεισοδίων σε
ασθενείς με αθηρωμάτωση 3,17.
Σε προοπτική μελέτη παρακολούθησης ασυμπτωματικών εθελοντών διαπιστώθηκε ισχυρή συσχέτιση
αυξημένων τιμών tPA και του συμπλέγματος tPA /
PAI-1 με τη πιθανότητα εκδήλωσης πρώτου ισχαιμικού ΑΕΕ18. Στη συγκεκριμένη μελέτη τα επίπεδα του
tPA και του συμπλέγματος tPA / PAI-1 θεωρήθηκαν
δείκτες βαρύτητας της αθηρωμάτωσης.
Παρομοίως θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε και
σε ασθενείς με ΑΕΕ όπου καταγράφηκαν αυξημένα επίπεδα tPA σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου. Οι
υψηλές τιμές στη μελέτη αυτής της ομάδας ασθενών,
ήταν ενδεικτικές πτωχής πρόγνωσης (θάνατος στο
1ομήνα)19.
Αντίθετα στη προοπτική μελέτη Caerphilly, ο tPA
δεν βρέθηκε να έχει προγνωστική αξία για την εμφάνιση αρτηριακής θρόμβωσης -στεφανιαίας νόσου
και ΑΕΕ μετά παρακολούθηση των συμμετεχόντων
επί 13 έτη20.
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Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον εστιάζεται
στην δραστικότητα του tPA (tPA activity) καθώς το
αντιγόνο αντιστοιχεί στο συνδεδεμένο με τον PAI1 (στο σύμπλεγμα tPA/PAI-1) πιθανώς ανενεργές
κλάσμα του tPA3,21.
Ωστόσο και οι μελέτες που αξιολογούν την δραστικότητα του tPA με εξειδικευμένες μεθόδους δίδουν
αντικρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με τον ρόλο
του tPA στην αρτηριακή θρόμβωση.

PAI-1
O ρόλος που ο PAI-1 διαδραματίζει στην αρτηριακή
θρόμβωση έχει εκτενώς διερευνηθεί, καθώς συσχετίζεται με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακή
νόσο όπως η αντίσταση στην ινσουλίνη, η φλεγμονή
και η αθηρωμάτωση3,22.
Η σχέση του με την παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο είναι γνωστή ήδη από το1986, και
σήμερα πλέον τα αυξημένα επίπεδα PAI-1 θεωρούνται στοιχείο-εύρημα του συνδρόμου και προφανώς
συντελεστής αυτού.
Τα επίπεδα του PAI-1 συσχετίζονται με την βαρύτητα του συνδρόμου και μειώνονται με την βελτίωση των
παραγόντων που το ορίζουν, όπως χαρακτηριστικά
συμβαίνει με την απώλεια σωματικού βάρους.
Η κεντρική παχυσαρκία με την έκτοπη εναπόθεση σπλαγχνικού λίπους πιθανώς είναι η βασική
αιτία αυξημένου κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου
στο μεταβολικό σύνδρομο22. Ο PAI-1 εμπλέκεται
στην ανάπτυξη του λιπώδους ιστού, αλλά και εκλύεται από τα έκτοπα λιποκύτταρα μαζί με κυττοκίνες
φλεγμονής αποτελώντας πηγή τοξικότητας προς τους
πέριξ ιστούς22.
Τα έκτοπα λιποκύτταρα κυρίως μέσω της ινσουλίνης και του TNF, αλλά και τα μακροφάγα που διηθούν
τον λιπώδη ιστό είναι κατεξοχήν τα κύτταρα παραγωγής
PAI-13,22. Οι υψηλές τιμές του PAI-1 εμφανίζουν τόσο
ισχυρή συσχέτιση με τη κεντρική παχυσαρκία, ώστε
να θεωρούνται δείκτης της έκτοπης συσσώρευσης
λίπους. Χαρακτηριστικά στους παχύσαρκους ασθενείς
το σπλαγχνικό λίπος παράγει 5πλάσια ποσότητα
PAI-1 συγκρινόμενο με το υποδόριο.
Επίσης αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη
ανάπτυξης σακ. διαβήτη σε ασθενείς με αυξημένα
επίπεδα ινσουλίνης και ινσουλινοαντοχή, καθώς η
υπερινσουλιναιμία σχετίζεται με την αύξηση του έκτοπου
λιπώδους ιστού και τη παραγωγή του PAI-13,22.
Η σχέση του PAI-1 με την φλεγμονή επίσης είναι
γνωστή, καθώς είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης και η
σύνθεση του αυξάνεται μέσω της IL6 αλλά και άλλων
κυτοκινών. Η ανάπτυξη αθηρωμάτωσης σχετίζεται με

την φλεγμονή και ο PAI-1 ενοχοποιείται ως παράγων
κινδύνου αθηρωμάτωσης σε αρκετές μελέτες.
Αυξημένα επίπεδα PAI-1 mRNA ανευρίσκονται
στα αθηρωματικά αγγεία ενισχύοντας αυτά τα συμπεράσματα.
Ωστόσο, άλλες μελέτες υποστηρίζουν ακριβώς
το αντίθετο, ότι δηλαδή τα υψηλά επίπεδα PAI-1
προστατεύουν από την ανάπτυξη αθηρωμάτωσης.
Αυτό γίνεται κατανοητό αν ανατρέξει κανείς στους
πολλαπλούς ρόλους του “συστήματος του πλασμινογόνου” που συμμετέχοντας στην διαδικασία της
ιστικής αναδόμησης μέσω του uPA και της ενεργοποίησης των μεταλλοπρωτεασών, συμβάλλει τελικά
στην ρήξη της αθηρωματώδους πλάκας. Ο PAI-1
αναστέλλοντας τον uPA προστατεύει το αγγείο και
με αυτό τον μηχανισμό δικαιολογούνται τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μελετών 3.

PAI-1 και αρτηριακη θρομβωση
Σε αρκετές μελέτες τα επίπεδα του PAI-1 δεν
συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αρτηριακής θρόμβωσης – εμφράγματος μυοκαρδίου
ή ισχαιμικού ΑΕΕ2,16,18. Σε άλλες αντίθετα τα υψηλά
επίπεδα αυξάνουν έως και 50% τον κίνδυνο αρτηριακής θρόμβωσης ιδίως σε ασθενείς με προϋπάρχουσα
αγγειακή νόσο2,20,23.
Είναι σαφές πως η συνύπαρξη άλλων παραγόντων
κινδύνου όπως ο σακ. διαβήτης ή το μεταβολικό σύνδρομο επηρεάζουν κατά πολύ τα αποτελέσματα και
αφήνουν ερωτηματικά για την πραγματική συσχέτιση
του PAI-1 με την θρόμβωση. Είναι τελικά γενεσιουργό αίτιο ή απλά αντικατοπτρίζει την ύπαρξη άλλων
παραγόντων κινδύνου;3,15,22
Υπάρχουν και οι μελέτες που αξιολογούν τα υψηλά
επίπεδα PAI-1 ως προστατευτικά για καρδιαγγειακή
νόσο σε υγιείς ηλικιωμένους3, αλλά και σε ασθενείς
με έμφραγμα μυοκαρδίου που εμφάνιζαν χαμηλές
τιμές PAI-1 σε σύγκριση με υγιείς24.
O πολυμορφισμός 4G/5G -I/D του PAI-1 ομοίως
έχει εκτενώς μελετηθεί. Το αλλήλιο 4G συνοδεύεται
από αυξημένα επίπεδα PAI-1 στο πλάσμα, συγκρινόμενο με το συχνότερα παρατηρούμενο αλλήλιο
5G. Παρά τις πολλές μελέτες που συσχετίζουν το
4G με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και
εμφράγματος μυοκαρδίου, φαίνεται πως μια μικρή
αύξηση του κινδύνου στους ομοζυγώτες 4G/4G
συγκρινόμενο με τους 5G/5G υφίσταται2,25.
Ο ρόλος του PAI-1 και του πολυμορφισμού 4G/5G
στο ΑΕΕ δεν έχει επίσης διευκρινιστεί. Υπάρχουν
μελέτες που δεν συσχετίζουν το αλλήλιο 4G με την
ανάπτυξη ΑΕΕ2,26 ενώ άλλες θεωρούν την ομοζυ81
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γωτία 4G/4G παράγοντα κινδύνου ιδιαίτερα όταν
συνδυάζεται με υπερτριγλυκεριδιαιμία25,27.
Αντίστροφα, υπάρχουν και μελέτες που προσδίδουν προστατευτικό ρόλο στην ομοζυγωτία 4G/4G
ενάντια στο ισχαιμικό ΑΕΕ2,28.
Η πιθανή εξήγηση της προστασίας αυτής πρέπει
να βρίσκεται στο ρόλο που διαδραματίζει ο tPA και ο
PAI-1 στον εγκεφαλικό ιστό. Πιθανώς ο tPA προάγει
την νευρολογική βλάβη μετά ένα ισχαιμικό ΑΕΕ και
αυξάνει το μέγεθος του εμφράκτου. Άρα η ομοζυγωτία
4G/4G και τα υψηλά επίπεδα PAI-1 προστατεύουν
το KNΣ μέσω της αναστολής του tPA2,29.

PAI-1 και φλεβικΗ θρΟμβωση
Τα επίπεδα του PAI-1 δεν φαίνεται να σχετίζονται
με την φλεβική θρόμβωση καθώς δεν διαφέρουν
στους πάσχοντες από DVT και στους υγιείς2,11. Ομοίως
δεν σχετίζονται με τον κίνδυνο υποτροπής της φλεβοθρόμβωσης2,12, αν και υπάρχουν και οι υποστηρικτές
του αντίθετου2,30.
Σε μελέτη ιταλικού πληθυσμού διαπιστώθηκε πως
οι πάσχοντες από DVT είχαν χαμηλότερο ποσοστό
ομοζυγωτίας 5G/5G σε σύγκριση με υγιείς30. Ωστόσο
η συσχέτιση του πολυμορφισμού με φλεβική θρόμβωση δεν επιβεβαιώθηκε σε μελέτη που αφορούσε
αφρικανούς- αμερικανούς13.

TAFI
O αναστολέας της ινωδόλυσης που ενεργοποιείται
από την θρομβίνη, είναι μια καρβοξυπεπτιδάση που
η δράση της όπως και των άλλων συντελεστών “του
συστήματος του πλασμινογόνου” δεν περιορίζεται
μόνο στην ινωδόλυση. Πρωτεΐνη οξείας φάσης με
γνωστή αντιφλεγμονώδη δράση και προφανώς άλλους
άγνωστους προς το παρόν ρόλους, έχει κερδίσει το
ενδιαφέρον των μελετητών καθώς έχει σχετικά πρόσφατα περιγραφεί.
Η πλειονότητα των μελετών συσχετίζουν τα υψηλά
επίπεδα TAFI με τη φλεβική θρόμβωση 2,3,31-33. Στη
μελέτη LETS (Leiden Thrombophilia Study) φαίνεται
πως επίπεδα TAFI > 90η εκατοστιαία θέση της ομάδας ελέγχου, 2πλασιάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης
εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης31.
Επιπλέον, ασθενείς με φλεβοθρόμβωση και επίπεδα TAFI >75η εκατοστιαία θέση της ομάδας ελέγχου
παρουσιάζουν 2πλάσιο κίνδυνο υποτροπής32.
Προς έκπληξη όμως των ερευνητών, όταν διερευνήθηκε η σχέση των γονιδιακών πολυμορφισμών του
TAFI Ala147Thr (G505A) με τη φλεβική θρόμβωση
τα αποτελέσματα δεν συμβάδιζαν με αυτά των προ82

ηγουμένων μελετών2,34. Παραδόξως οι φέροντες το
αλλήλιο 505G (Ala 147) που συνοδεύεται από χαμηλότερα επίπεδα TAFI σε σύγκριση με το αλλήλιο
505Α (Thr147), παρουσίαζαν μεγαλύτερο κίνδυνο
εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης34!
Οι πολλαπλοί ρόλοι του TAFI και ιδιαίτερα η σχέση του με την φλεγμονή, πιθανώς δικαιολογούν τα
αντίθετα αποτελέσματα πολλών μελετών σχετικά
με τον ρόλο του στην αρτηριακή θρόμβωση.
Αυξημένα επίπεδα άρα ελαττωμένη ινωδολυτική
ικανότητα, εξηγούν τον αυξημένο κίνδυνο αρτηριακής
θρόμβωσης, αλλά και το αντίθετο ευσταθεί. Αυξημένα
επίπεδα TAFI μπορεί να ελαττώνουν τον κίνδυνο αρτηριακής θρόμβωσης καθώς ασκούν αντιφλεγμονώδη
δράση, άρα προστατευτική έναντι της ανάπτυξης της
αθηρωμάτωσης.
Πολλές μελέτες έχουν καταλήξει στο πρώτο συμπέρασμα, ότι δηλαδή τα αυξημένα επίπεδα σχετίζονται με
αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και ΑΕΕ35-38.
Τα επίπεδα του TAFI καταγράφονται σαφώς υψηλότερα σε ασθενείς Η< 50 ετών με έμφραγμα μυοκαρδίου
σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου35, ενώ τα υψηλά
επίπεδα TAFI 4πλασιάζουν τον κίνδυνο εμφάνισης
πρώτου ΑΕΕ σε άλλη μελέτη37.
Στη μελέτη PRIME αφενός δεν βρέθηκε σαφής
συσχέτιση των επιπέδων TAFI με τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, και αφετέρου τα αποτελέσματα
των γονιδιακών πολυμορφισμών ήταν αντίθετα σε
διαφορετικές ομάδες πληθυσμου39. Στη Γαλλία το
αλλήλιο Thr147 (σχετιζόμενο με υψηλά επίπεδα TAFI)
βρέθηκε αυξημένο στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο
ενώ αντίθετα στους ασθενείς από την Β. Ιρλανδία το
αλλήλιο βρέθηκε να έχει προστατευτικό ρόλο έναντι
της εμφάνισης στεφανιαίας νόσου!
Τέλος, η πιθανώς προστατευτική έναντι της αθηρωμάτωσης δράση του TAFI υποστηρίζεται από
αντίστοιχες μελέτες40,41. Αυτές, καταλήγουν σε αντίθετα συμπεράσματα καθώς χαμηλά επίπεδα TAFI
σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος του
μυοκαρδίου προφανώς λόγω της απώλειας της
αντιφλεγμονώδους προστασίας αυτού του ανασταλτή
της ινωδόλυσης.

Επιλογος
Τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των μελετών
οφείλονται στους πολλαπλούς ρόλους που διαδραματίζουν οι συντελεστές της ινωδόλυσης -με συχνά
αντίθετες δράσεις- και συνεπώς δεν τεκμηριώνουν
σαφή συσχέτιση με την θρόμβωση.
Αν και η ελαττωμένη ινωδολυτική ικανότητα πιθανώς
να διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην ανάπτυξη φλεβικής

Η σχεση του ινωδολυτικου συστηματος με την αρτηριακη και φλεβικη θρομβωση

και αρτηριακής θρόμβωσης, προς το παρόν έλεγχος
ρουτίνας του ινωδολυτικού συστήματος στην διερεύνηση θρομβωτικών επεισοδίων, δεν συνιστάται.
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Introduction
Prolymphocytic leukaemias (PLL) of B and T cell
subtype are rare diseases which together account
for around 2% of all mature lymphoid leukaemias.
When first described in the 1970’s1 the different
cells of origin were not appreciated and the disease
was described as a variant of chronic lymphocytic
leukaemia (CLL). T-PLL was first documented in a
patient presenting with clinical features similar to BPLL but in whom the cells had a T cell phenotype2.
T-PLL is recognised in the WHO classification as
having three morphological variants: typical, small
cell and cerebriform, all of which have a similar clinical course and identical molecular genetics3. Recent
studies have highlighted the role of specific oncogenes
such as TCL1, MTCP-1 and ATM. However, despite
better understanding of the underlying cell biology,
prognosis for these patients remains poor with no
curative therapy and short survival. The advent of
monoclonal antibody therapy and the wider application of non-myeloablative allogeneic transplantation
have improved the treatment options for this group
of patients. Table 1 summarises the characteristic
features of T-PLL.

Pathogenesis
Mature T-cell malignancies are rare4. The maturation of T cells is strictly controlled by the thymic cellular
microenvironment and depends on the presence of a
complex mix of cytokines and growth factors5. Unlike
B cells which rely on immunoglobulin rearrangement
to present a specific antibody to bind to a foreign

antigen, T cells rely on the T-cell receptor (TCR)CD3 complex. Mutations in any of the TCR subunits
lead to T-lymphoproliferative diseases derived from
post-thymic immunocompetent lymphoid cells such
as in T-PLL. There is no evidence that radiation,
carcinogenic agents or viruses play a role in the
pathogenesis of T-PLL6. Familial clustering has not
been described.
Over-expression of 2 proto-oncogenes of similar
structure, TCL1a (14q32.1) and p13 MTCP1 (Xq28),
have been implicated in the pathogenesis of T-PLL7,8.
The TCL-1 onco-protein is expressed in approximately
70% of T-PLL cases8 and has been shown to associate
with protein kinase B (Akt) resulting in the promotion
of Akt induced cell proliferation and survival9.
In adults T-PLL arises sporadically. There is a
close relationship between this sporadic form of
T-PLL and the leukaemia that occurs in patients
with the hereditary debilitating neurological disease ataxia telangiectasia (AT)10. Patients with AT
have bi-allelic inactivation of the AT mutated gene
(ATM) located at the 11q23 locus11. Approximately
10% of AT homozygotes develop cancer, mostly of
the lymphoid system and in particular of the T- cell
type12. Some of these patients develop abnormal
clonal proliferation of T- cells with morphological,
immunological, cytogenetic and molecular features
(eg over-expression of the TCL-1 oncogene) identical to T-PLL. Genetic abnormalities (mutations and
deletions) of ATM are well documented in T-PLL13-16.
ATM is therefore a candidate gene likely to be involved in the pathogenesis of both sporadic and
AT associated T-PLL, possibly through its role as a
tumour suppressor.
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Table 1. Clinical and Laboratory Characteristics of the T-cell Prolymphocytic Leukaemia
Characteristic Findings
Clinical Features

Median age 65
M:F 1.2:1
Splenomegaly, lymphadenopathy, skin rash, oedema and serous effusions
Very high WBC

Morphology

Basophilic prolymphocytes with cycoplasmic blebs and single prominent nucleolus
Small cell (20%) and Sezary variants (5%)

Immunophenotyping

CD2, CD3, CD5, CD7+
CD4/8 variable
CD1a-ve, TdT-ve, CD25 -/+

Cytogenetics

t(14,14); inversion 14; t(X,14); idec8q; complex

Oncogenes

TCL-1, MTCP-1, ATM

Prognosis

Median survival <1year with conventional chemotherapy

Treatment

Alemtuzumab alone or in combination with purine analogues
Consolidation with SCT

Clinical and Laboratory Features
T-PLL affects adults, and is slightly more frequent
in males. In the Royal Marsden Hospital series of 200
cases the median age at presentation was 63 years
and the male:female ratio was 3:1. It has been described in the West and East without a geographical
or racial clustering. Patients are typically symptomatic
at presentation with widespread disease characterised
by hepatosplenomegaly, lymphadenopathy and a high
white blood cell count17. Skin lesions are found in up to
one third. Serous effusions are seen in 15% at diagnosis
but are common in relapsed or refractory disease. Not
infrequently patients present with peri-orbital oedema.
Central nervous system involvement is rare. Occasionally patients are asymptomatic and present with a
peripheral blood lymphocytosis which rises insidiously
mimicking stage A CLL18. Although this ‘smouldering’
T-PLL may have a prolonged indolent phase progression is inevitable and may arise acutely. A rapidly rising
peripheral blood lymphocyte count is more typical and
peripheral blood lymphocyte counts can range from 10
to 1000 x 109/l, with more than half of patients with a
presenting count greater than 100 x 109/l. Anaemia and
thrombocytopenia due to bone marrow failure and/or
hypersplenism is present in 25% and 45% respectively.
Serology for HTLV1 is negative.
Morphology
As with B-PLL, the morphology of prolymphocytes
in the peripheral blood and cell markers are the vital
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requirements in order to make the diagnosis of TPLL and distinguish it from other mature lymphoid
leukaemias.
T-PLL has a broad morphological spectrum 19. In
half of the cases, the cells have a round to oval nucleus
whilst in the remainder the nuclei are irregular, often
with convolutions. The degree of nuclear irregularity,
however, is less pronounced than that seen in Sézary
Syndrome (SS) or Adult T cell leukaemia/lymphoma
(ATLL) cells. In three quarters of cases the morphology is ’typical’ with pro-lymphocytes of medium size
with condensed nuclear chromatin, a single prominent
nucleolous, intensely basophilic agranular cytoplasm
with cytoplasmic protrusions or ‘blebs’ in most of the
cases. Approximately 20% of T-PLL cases are much
smaller in size with a rather inconspicuous nucleolus
under light microscopy. Electron microscopy has
confirmed the presence of a nucleolus in such cases
which are referred to as “small cell variant” of T-PLL.
Rarely, the T-PLL cells have a cerebriform nucleus
resembling Sézary cells (cerebriform variant, 5%).
Both these variants are otherwise similar to the typical
T-PLL, including immunophenotype and cytogenetics, and thus it is justified that all three are grouped
together in a single category3.
Tissue histology is not essential for diagnosis.
Diffuse and interstitial infiltration of the bone marrow
is seen in the majority of cases and reticulin fibrosis
is almost always present. Lymph nodes show paracortical expansion by T-prolymphocytes. The skin
histology differs from that seen in mycosis fungoides
(MF) and SS, showing dermal infiltration preferentially
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around the appendages and without epidermotropism.
Spleen histology shows a marked red pulp infiltration
extending into the white pulp and capsule in contrast
to T-cell large granular lymphocytic leukaemia.
Immunophenotype
Immunophenotyping demonstrates that T-prolymphocytes have membrane markers consistent
with a post-thymic phenotype: negative for terminal
deoxynucleotidyl transferase (TdT) and the cortical thymic marker CD1a, while expressing CD2,
CD3, CD5 and CD7. CD7 is usually expressed with
strong intensity in contrast to other mature T-cell
malignancies where this marker may be weak or
negative. CD3 and anti-TCR-α/ β may be negative
in the cell membrane but are always expressed in
the cytoplasm, and the TCR-β and/or γ chain genes
are rearranged in all cases. In most patients, 65%,
the cells are CD4+ /CD8-, but cells alternatively may
co-express CD4 and CD8 (21%), or be CD4-/CD8 +
(13%)17. The distinctive co-expression of CD4 and 8,
the weak CD3 membrane expression and the strong
CD7 expression suggest that the T-PLL cell may be
at an intermediate stage of differentiation between
a cortical thymocyte and a circulating mature T-cell.
Cell surface antigens linked to T cell activation such
as CD25, CD38 and class II HLA-DR are variably
expressed and monoclonal antibodies against natural
killer cells and TIA-1 are negative. T-prolymphocytes
strongly express the CD52 antigen at a high density20
which can be targeted by the monoclonal antibody
alemtuzumab. In most cases T-PLL patients express
the TCRαβ phenotype although rare instances of
TCRγδ have been reported21.
Cytogenetics
T-PLL is characterised by complex chromosomal
abnormalities and this suggests that chromosomal
aberrations may occur progressively during the course
of the disease explaining the aggressive nature of this
condition. Recurrent changes mainly affect chromosomes 14, 8, 11 and X22. Inversion (14)(q11;q32) is
characteristic of T-PLL and is detected in over two
thirds of cases. Tandem translocations between the
two chromosomes 14, t(14;14) are also present in
some cases. These two rearrangements involve the
14q11 and 14q32.1 loci where the genes coding for the
TCR-α and the proto-oncogene TCL-1 are localised,
respectively. The rearrangements result in juxtaposition of these two genes and lead to activation of TCL-1.

About 20% of patients have the translocation t(X;14)
(q28;q11) resulting in rearrangement of the MTCP-1
gene with TCR-1. Abnormalities involving both arms
of chromosome 8 are frequent and over-expression of
the c-myc protein is found in cases with iso8q. While
the 14q abnormality and trisomy 8q are common in
western countries, they are rarely seen in Japan23.
Although 11q23 abnormalities are seldom detected
on cytogenetics, molecular analysis frequently detects
mutations of the ATM gene. In addition studies have
demonstrated that T-PLL is associated with recurrent
regions of chromosomal loss at 22q11, 13q, 6q, 9p,
12p, 11p11-p14 and 17p, as well as chromosomal gain
at 8q, 14q32, 22q21 and 6p24. Recent single nucleotide
polymorphism- based genomic mapping and global
gene expression profiling has identified differential
expression of a number of genes in T-PLL compared
to normal CD3+ T-cells25. These include functionally
important genes involved in lymphomagenesis, cell
cycle regulation, apoptosis and DNA repair, which
clustered in regions affected by known recurrent
chromosomal aberrations in T-PLL. The up-regulated
genes were mainly clustered on chromosomes 6p and
8q whilst the down-regulated were on 6q, 8p, 10p,
11q and 18p. This information suggests that a gene
dosage effect may be involved in the pathogenesis of
T-PLL and may also help to clarify the mechanisms
involved in disease progression.

Differential Diagnosis
T-PLL can be distinguished from B-PLL by immunological markers. Furthermore, skin infiltration
and lymphadenopathy are unusual in B-PLL while
they are present in a substantial proportion of T-PLL
patients. Morphology, histology and immunological
markers help to differentiate T-PLL from other mature
T-cell malignancies such as T-cell large granular
lymphocytic leukaemia (T-LGL), ATLL and SS. The
predominant population in T-cell LGL leukaemia is
a granular lymphocyte, often with a CD8+/CD57+,
CD16+/- phenotype, with or without expression of natural killer (NK) cell markers. The distinct geographical
background, the clinical features (e.g. hypercalcemia)
and HTLV-I serology distinguishes T-PLL from ATLL.
SS has distinct clinical features, skin histology and
cell morphology.

Prognostic Factors
T-PLL is an aggressive disease which is often
resistant to therapy. Overall prognosis is poor with a
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median overall survival of approximately 7 months in
our historic cohort of patients treated with conventional
combination regimens. More recent data shows that
median survival has been extended to more than 2
years following the introduction of new therapies.
There is little information regarding specific variables which influence survival or response to therapy.
Our own data suggests that the presence of hepatomegaly and serous effusions predict for poor response
to alemtuzumab. Patients who do not respond to
treatment have a median survival of only 4 months.
A recent report showed a 5 year survival of 21%8.
In this series of 86 patients poor outcome was associated with age>65 years, WBC over 40 x 109/l at
diagnosis, short lymphocyte doubling time and high
expression of TCL-1 protein.

Treatment
Alkylating agents and combination chemotherapies such as CHOP provide low response rates of
short duration. The adenosine deaminase inhibitor
2-deoxycoformycin (DCF, Pentostatin) has been
shown to be effective, particularly in patients who are
CD25+, CD38+ and CD103+26. A study performed in
1994 reported an overall response rate of 45% (9%
CR) using a dose of 4mg/m2 weekly for 4 weeks and
then every 2 weeks until maximum response27. This
also resulted in an improvement in overall survival.
More recently the anti-CD52 monoclonal antibody,
alemtuzumab, has been utilised to target the CD52
antigen which is expressed at high density on the
surface of T-prolymphocytes. An early study of 14
patients reported response rates of 73%28. A European
study of 39 patients with relapsed/refractory T-PLL,
who received alemtuzumab intravenously 3 times a
week after initial dose escalation, reported remarkable
overall response rates of 76% with CR rates of 60%29.
Nine of the 39 patients were refractory to pentostatin.
The median overall survival was 10 months, but was
16 months in those patients who achieved complete
responses. Responses were poor in patients who
had serous effusions, hepatic or CNS involvement.
In the United States a retrospective analysis of 76
patients with T-PLL treated on a compassionate use
with standard alemtuzumab therapy reported OR
rates of 50% with 37.5%CR30. These patients, who
had received 1 or more lines of treatment and had
progressive and/or refractory disease, had a superior
quality and duration of response to alemtuzumab
compared to prior therapy. Alemtuzumab has subsequently been investigated in treatment naire patients.
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In a preliminary study of 11 patients, 100% achieved
a CR with 7/11 patients still alive at median follow up
of 12 months (range 4-17 months)31. We have treated
25 patients first line with IV alemtuzumab giving an
ORR of 95% and CR rate of 90%. However a recent
pilot study evaluating the subcutaneous route of administration has indicated that this is not as effective
as intravenous therapy with only 3 out of 9 previously
untreated patients achieving a CR.
The successful use of chemo-immunotherapy in
B cell malignancies has prompted similar studies in
T-PLL. We have used the combination of alemtuzumab
and pentostatin with good results in relapsed/refractory cases. The German CLL study group (GCLLSG)
have reported results of a prospective phase II trial
of fludarabine, mitoxantrone and cyclophosphamide
(FMC) followed by alemtuzumab consolidation in
18 patients32. The ORR was 66% following FMC,
increasing to 86% after alemtuzumab, with a medain
progression free survival of 10.6 months and OS of
19.2 months. Weidmann et al have used a regimen
consisting of fludarabine (days 1-4), cyclophosphamide
(day 3), doxorubicin (day 4) together with alemtuzumab
in escalating doses (days 1-4) to treat 23 patients with
a range of peripheral T cell malignancies33. Overall
response rate in this series was 61% with a CR rate
of 78% in the newly diagnosed patients. However,
this cohort only had a single case of T- PLL.
The poor outcome for most patients with T-PLL has
led several groups to investigate dose escalation and
autologous (auto-HSCT) or allogeneic (allo-HSCT)
haemopoietic stem cell transplantation (HSCT). No
randomised studies have been conducted with most
reports comprising single cases. Although the information that can be drawn from these publications
is limited by the fact that only successful outcomes
are usually submitted as case reports, it is clear that
HSCT can result in long term survival, at least for
some patients. The largest study reports 28 patients
treated with HSCT (15 auto-HSCT and 13 allogeneic)
following alemtuzumab treatment34. Median overall
survival from alemtuzumab for all patients was 48
months (52 months for autografts and 33 months
for allografts). The relapse rate for the allo-HSCT
patients was 33% compared to 60% for auto-HSCT.
The transplant related mortality (TRM) was 31%
and occurred when full intensity conditioning was
used. This outcome was compared to a group of 23
patients who did not undergo HSCT but achieved a
CR following alentuzumab and survived > 6 months
who had a median survival of 20 months. The 5 year
survival rate was 34% for those patients who received
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a transplant compared to 0% for those who did not.
Among other reports of allo-HSCT, the outcome appeared to be equally good following conventional
and reduced intensity conditioning35,36. Considering
the significantly greater toxicity of standard intensity
conditioning, reduced intensity procedures would
seem preferable in this group of patients. Since
chemotherapy alone is so unsuccessful in T-PLL it
is likely that a graft versus tumour effect plays an
important role in disease control following allo-HSCT.
Strategies to maximize this effect, such as treatment
of incomplete donor chimerism or minimal residual
disease with donor lymphocyte infusions should
therefore be considered.
Better understanding of the molecular pathogenesis may also lead to the introduction of new
therapeutic approaches targeting specific pathways
such as Akt activation.

Conclusion
Despite advances in immunophenotyping and
molecular cytogenetics leading to a better understanding of the underlying cell biology of T-PLL,
prognosis for these patients remains poor. Alkylating
agents either alone or in combination with other drugs
are of little value. Monoclonal antibody therapy with
alemtuzumab has significantly improved outcome
in T-PLL but responses are still transient and further
disease progression is inevitable. While allogeneic
SCT is an attractive option, the older age group of
T-PLL patients means that the morbidity and mortality
associated with the procedure is significant. The role
of reduced intensity conditioning in this aggressive
disease requires further investigation.
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21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα, Δύσκολες θεραπευτικές επιλογές

Kακοήθεις Λεµφοϋπερπλαστικές Εξεργασίες της Έµφυτης Ανοσίας:
Νεοπλάσµατα από ΝΚ, Τ/ΝΚ και γδ Τ Κύτταρα
Μαρια Κ. Αγγελοπουλου, ολγα Τσοπρα, Σταυρουλα Μασουριδη
Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαϊκό, Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανοσία διαχωρίζεται στην φυσική και την επίκτητη. Το σύστημα της φυσικής ανοσίας περιλαμβάνει
τα κύτταρα και τους μηχανισμούς που αποτελούν
την 1η γραμμή άμυνας του οργανισμού σε διάφορα
παθογόνα κατά έναν άμεσο, αλλά μη ειδικό τρόπο.
Αντίθετα από το σύστημα της επίκτητης ανοσίας
δεν προσδίδει ανοσολογική μνήμη και μακροχρόνια προστασία. Τα κύτταρα της φυσικής ανοσίας
περιλαμβάνουν τα μαστοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα,
τα βασεόφιλα, τα κύτταρα με φαγοκυτταρική ικανότητα -όπως τα ουδετερόφιλα, τα μακροφάγα και
τα δενδριτκά κύτταρα- τα ΝΚ-κύτταρα και τα γ/δ
Τ-λεμφοκύτταρα.

ΝΚ-κυτταρα
Αποτελούν το 10-15% των κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων. Η φυσιολογική τους λειτουργία είναι
η αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών και
η καταστροφή αλλοιωμένων κυττάρων του οργανισμού, όπως κύτταρα που έχουν μολυνθεί με ιούς
ή νεοπλασματικά κύτταρα. Αυτή δε η λειτουργία
επιτελείται χωρίς να υφίσταται η προϋπόθεση της
παρουσίασης των αλλοιωμένων αυτών αντιγόνων
από τις πρωτεΐνες του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC). Δεν αναδιατάσσουν τα γονίδια
του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (T cell receptor –TCR-)
και δεν εκφράζουν TCR. Έτσι, ανοσοφαινοτυπικά
είναι CD3-, αλλά επειδή εκφράζουν την ε αλυσίδα
του CD3 είναι θετικά στο κυτταροπλασματικό CD3.
Επίσης, είναι CD56+, CD57+, CD16+ (υποδοχέας του

Fc κλάσματος της ανοσοσφαιρίνης) και εκφράζουν
κυτταροτοξικά μόρια (πίνακας). Ακόμα εκφράζουν
ειδικούς υποδοχείς (NKRs), μεταξύ των οποίων τους
KIR (killer immunoglobulin receptors) και τους ετεροδιμερείς υποδοχείς CD94/NKG.

γ/δ Τ-λεμφοκυτταρα
Παρά το γεγονός ότι τα γ/δ Τ-λεμφοκύτταρα έχουν
αναδιαταγμένο τον TCR θεωρούνται κύτταρα της
φυσικής ανοσίας ή σωστότερα ευρισκόμενα στο όριο
μεταξύ φυσικής και επίκτητης ανοσίας. Αποτελούν το
0.5-5% των κυκλοφορούντων λεμφοκυττάρων και
παρουσιάζουν ειδικό τροπισμό. Έτσι, τα Τγ/δ λεμφοκύτταρα που εκφράζουν κατ’ εξοχήν τον επίτοπο Vδ2
ανευρίσκονται στο αίμα, τις αμυγδαλές και το δέρμα.
Αντίθετα, τα Τγ/δ λεμφοκύτταρα που εκφράζουν στην
επιφάνειά τους τον Vδ1 επίτοπο εντοπίζονται στον
σπλήνα, τον θύμο και το επιθήλιο του εντέρου. Μάλιστα, τα παθολογικά Τγ/δ λεμφοκύτταρα των Τγ/δ
λεμφωμάτων με εντόπιση στις αντίστοιχες περιοχές
εκφράζουν τους αντίστοιχους επιτόπους στην επιφάνειά τους.
Οι λειτουργίες τους περιλαμβάνουν την παραγωγή
κυτταροκινών, χημειοκινών, την άμεση κυτταρόλυση
μέσω κυτταροτοξικών μορίων και την συνεργασία με
άλλα κύτταρα, όπως τα επιθηλιακά κύτταρα, τα μονοκύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα, τα ουδετερόφιλα,
τα Β- και Τ-λεμφοκύτταρα. Ο φαινότυπος των Τγ/δ
λεμφοκυττάρων είναι: CD2+, CD3+, CD5-, TCRγ/δ+,
CD4-, CD8- και εκφράζουν κυτταροτοξικά μόρια. Ένα
μικρό ποσοστό των Τγ/δ λεμφοκυττάρων εκφράζουν
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CD8 (πίνακας). Επίσης στην επιφάνειά τους έχουν
υποδοχείς KIR NKG2D και TLR1.

ΝΚ- και Τγ/δ Λεμφωματα
Ανάμεσα στα Τ-λεμφώματα, οι πλέον σπάνιες
οντότητες είναι τα λεμφώματα που προέρχονται από
τα λεμφοκύτταρα της φυσικής ανοσίας, δηλαδή τα
κύτταρα φυσικοί φονείς (ΝΚ-κύτταρα) και τα Τγδ λεμφοκύτταρα. Οι δυο αυτές κατηγορίες λεμφωμάτων
έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά, εκτός από την
κοινή τους οντογενετική προέλευση: 1. Παρουσιάζουν
κυρίως εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις. Το δέρμα και οι
βλεννογόνοι είναι οι κύριες εξ’ αυτών, κατ’ αναλογία του
τροπισμού των φυσιολογικών κυττάρων προέλευσής
τους. 2. Συνοδεύονται συχνά από αιμοφαγοκυτταρικό
σύνδρομο, γενικά συμπτώματα, διαταραχές της ηπατικής βιολογίας και διαταραχές του μηχανισμού πήξης. 3.
Έχουν κυτταροτοξικό φαινότυπο με έκφραση στο κυτταρόπλαμα περφορίνης, granzymes και T-cell intracellular
antigen-1 (ΤΙΑ-1). 4. Προσβάλλουν κυρίως νεαρά άτομα,
χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση,
ενώ δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την βέλτιστη
θεραπευτική αντιμετώπισή τους, λόγω της σπανιότητάς
τους. Εξαίρεση αποτελεί το χρόνιο λεμφοϋπερπλαστικό
σύνδρομο από ΝΚ-κύτταρα, που έχει χρόνια πορεία
και άριστη πρόγνωση, ο διαχωρισμός του δε από καταστάσεις με αντιδραστική ΝΚ-λεμφοκυττάρωση είναι
δυσχερής σε ορισμένες περιπτώσεις.
Τα ΝΚ και Τγ/δ λεμφώματα περιλαμβάνουν τους
εξής τύπους:
Α. ΝΚ Λεμφώματα
Α1. Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ Λέμφωμα, ρινικού τύπου

Α2. Επιθετική ΝΚ-Λευχαιμία
Α3. 	Χρόνιο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο από
ΝΚ-κύτταρα
B. Τγ/δ Λεμφώματα
	Β1.	Ηπατοσπληνικό γ/δ Λέμφωμα
	Β2. Πρωτοπαθές δερματικό γ/δ Λέμφωμα
	Β3. Μια υποκατηγορία της Λευχαιμίας από Μεγάλα
Κοκκιώδη Τ-λεμφοκύτταρα
Α1. Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τλέμφωμα,
ρινικού τύπου
Αποτελεί το συχνότερο ΝΚ-λέμφωμα. Είναι εξαιρετικά σπάνιο στον Δυτικό κόσμο (4-6% των ΝΚ/Τ
λεμφωμάτων), ενώ είναι σχετικά συχνό στην ΝΑ Ασία
και την Κεντρική Αμερική (22.4% των Τ-λεμφωμάτων)2.
Η γεωγραφική αυτή κατανομή πιθανώς αντανακλά την
αυξημένη επίπτωση του ιού EBV στις περιοχές αυτές,
ο οποίος σχετίζεται παθογενετικά με το νόσημα αυτό.
Η ανεύρεσή του δε είτε με την μορφή της πρωτεΐνης
LMP ανοσοϊστοχημικά είτε με in situ υβριδισμό για το
RNA του ιού ενδοκυτταρίως (EBER) αποτελεί βασικό
κριτήριο διάγνωσης3.
Κλινική Εικόνα
Προσβάλλεται συχνότερα το άρρεν φύλο, ενώ
η διάμεση ηλικία προσβολής είναι σχετικά μικρή
(45 έτη). Οι ασθενείς παρουσιάζονται συνηθέστερα
με εντοπισμένη νόσο, κυρίως στη ρινική κοιλότητα4. Ανάλογα με την εντόπιση η νόσος διακρίνεται
σε αυτήν της ανώτερης αεροφόρου οδού (upper
aerodigestive tract NK/T cell lymphoma-UNKTL) και σε
αυτήν με εντοπίσεις εκτός της ανώτερης αεροφόρου

Πίνακας. Ανοσοφαινοτυπικά Χαρακτηριστικά ΝΚ και Τγ/δ Λεμφωμάτων
Κυτταροτοξικά
CD2 sCD3 cCD3 CD7 CD5 CD8 CD4 CD56 CD16 CD57

Μόρια*

EBV TCR KIR

Φυσιολογικό ΝΚ-Λεμφοκύτταρο

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+/-

+

-

-

Εξωλεμφαδενικό ΝΚ/ΤΛέμφωμα Ρινικού Τύπου

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

+

Επιθετική ΝΚ-Λευχαιμία

+

-

+

-

-

-

-

+

+

-

+

+

-

Χρόνιο Λεμφοϋπερπλαστικό
Σύνδρομο από ΝΚ-Κύτταρα

+/-

-

+

-/+

-/+

-/+

-

+/ασθ

+

-/+

+

-

-

+

Φυσιολογικό Τγ/δ Λεμφοκύτταρο

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-/+

+

-

+

+/-

Ηπατοσπληνικό Λέμφωμα

+

+

+

+/-

-

-/+

-

-/+

-

-

+§

-

+

+/-

Δερματικό Τγ/δ Λέμφωμα

+

+

+

+/-

-

-/+

-

+

-

-

+

-

+

+/-

γ/δ T-Λευχαιμία από Μεγάλα
Κοκκιώδη Λεμφοκύτταρα

+

+

+

+/-

+/-

+/-

-

-/+

+/-

+

+

-

+

+

s: surface, c: cytoplasmioc, *: perforin, :granzyme B, TIA-1, §: granzyme M, TIA-1, ασθ: ασθενώς
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οδού (extraupper aerodigestive NK/T-cell lymphomaEUNKTL). Οι δύο αυτές μορφές διαφέρουν στην
εντόπιση, κλινική εικόνα, πρόγνωση και θεραπεία.
Οι ασθενείς με UNKTL παρουσιάζονται με τοπικά
συμπτώματα από την ρινική κοιλότητα. Η νόσος έχει
την τάση να επεκτείνεται τοπικά ταχέως και να διηθεί
παρακείμενους ιστούς. Η πλειονότητα των ασθενών
παρουσιάζεται με εντοπισμένο κλινικό στάδιο (Ι-ΙΙ).
Οι ασθενείς με EUNKTL παρουσιάζουν κλινική εικόνα
ανάλογα με την εντόπιση. Οι συχνότερες εντοπίσεις
αφορούν το δέρμα και μαλακά μόρια, τον γαστρεντερικό σωλήνα (ΓΕΣ), το κεντρικό νευρικό σύστημα και
τους πνεύμονες. Οι ασθενείς αυτοί έχουν δυσμενή
προγνωστικά χαρακτηριστικά, όπως κακή κατάσταση
ικανότητας, Β-συμπτώματα, προχωρημένο κλινικό
στάδιο και πολλαπλές εντοπίσεις. Η δε εξέλιξή τους
σε επιθετική ΝΚ-λευχαιμία δεν είναι σπάνια5.
Διάγνωση
Η διάγνωση τίθεται με τον συνδυασμό της κλινικής
εντόπισης, της ιστολογικής εικόνας και του ανοσοφαινοτύπου με ανοσοϊστοχημεία. Το κύριο ιστολογικό
χαρακτηριστικό είναι η αγγειοκεντρικότητα με διήθηση
των αγγείων που οδηγούν σε πηκτοειδή νέκρωση
και παρουσία αποπτωτικών σωματιδίων. Η διήθηση
από τον νεοπλασματικό πληθυσμό είναι διάχυτη. Η
μορφολογία των κυττάρων είναι ιδιαίτερα ποικίλη και
δεν βοηθά στη διάγνωση. Τα νεοπλασματικά κύτταρα
εκφράζουν τον χαρακτηριστικό φαινότυπο ΝΚ-κυττάρου: CD2+, CD56+, θετικό κυτταροπλασματικό
CD3 (αλυσίδα ε), απουσία επιφανειακού CD3, και
έκφραση των granzyme B, perforin TIA-1. Τα άλλα
αντιγόνα τα σχετιζόμενα με το ΝΚ-κύτταρο, όπως τα
CD16 και CD57 είναι αρνητικά (πίνακας). Απαραίτητη
προϋπόθεση για την διάγνωση της συγκεκριμένης
οντότητας είναι η απόδειξη της παρουσίας του EBV.
O in situ υβριδισμός για το RNA του ιού (EBER) είναι
η μέθοδος εκλογής. Η έκφραση του CD56 δεν είναι
ούτε αναγκαία ούτε ικανή συνθήκη για τη διάγνωση.
Για τις CD56 αρνητικές περιπτώσεις απαιτείται η
έκφραση των κυτταροτοξικών μορίων και η ανάδειξη
του EBV. Η πιο συχνά ανευρισκόμενη κυτταρογενετική
ανωμαλία είναι η del 6(q21-q25)] ή το ισοχρωμόσωμα
6 [i6(p10)]3.
Πρόγνωση-Θεραπεία
Το κοινό χαρακτηριστικό των λεμφωμάτων αυτών
είναι η δυσμενής πρόγνωση παρά το γεγονός ότι >80%
των περιπτώσεων παρουσιάζεται σε αρχικά στάδια.
Οι προγνωστικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί

είναι οι κάτωθι: α: Η ανατομική θέση. Οι ασθενείς με
νόσο της ανώτερης αεροφόρου οδού έχουν συνολική
επιβίωση της τάξεως του 40%, η οποία φτάνει στο 70%
για τους ασθενείς σταδίων Ι-ΙΙ, ενώ εκείνοι με νόσο
εκτός της ανώτερης αεροφόρου οδού 10% περίπου και
μάλιστα ανεξαρτήτως σταδίου5 β: Ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (IPI) δεν έχει πολύ καλή εφαρμογή στα
ρινικού τύπου ΝΚ/Τ λεμφώματα. γ: Δύο προσφάτως
προταθέντα προγνωστικά συστήματα, ένα από την
Κορέα και ένα από την Ιαπωνία προσαρμοσμένα
στη βιολογική συμπεριφορά του νοσήματος αυτού
περιλαμβάνουν 4 δυσμενείς παράγοντες: παρουσία
Β-συμπτωμάτων, κλινικό στάδιο>ΙΙ, ύπαρξη επιχώριας λεμφαδενοπάθειας και αυξημένη τιμή LDH, το
πρώτο6 και το προχωρημένο κλινικό στάδιο (ΙΙΙ-ΙV),
την κακή κατάσταση ικανότητας (2-4), τον αριθμό
των εξωλεμφαδενικών θέσεων (>1) και τον τύπο της
νόσου (εξωρινική) το δεύτερο5. Τα συστήματα αυτά
επιτυγχάνουν σαφέστερο διαχωρισμό των ασθενών
σε προγνωστικές ομάδες. δ: Η τοπική διηθητική
συμπεριφορά θεωρείται δυσμενής προγνωστικός
παράγων7,8. ε: O υψηλός δείκτης πολλαπλασιασμού
(Ki67≥65%) έχει αρνητική προγνωστική αξία9. στ:
το υψηλό ιϊκό φορτίο του EBV στον ιστό αλλά και το
πλάσμα επίσης σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση
και μη ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία,
ενώ παράλληλα η παρακολούθησή του στο πλάσμα
αποτελεί δείκτη ενεργότητας της νόσου.
Για τα εντοπισμένα (σταδίων ΙΕ και ΙΙΕ) ΝΚ/Τ λεμφώματα ρινός η υπεροχή της ακτινοθεραπείας έναντι
της χημειοθεραπείας είναι πλέον τεκμηριωμένη τουλάχιστον στις χώρες της ΝΑ Ασίας5,8,10-12. Προϋποθέσεις
για την επιτυχή έκβαση της ακτινοθεραπείας είναι η
άμεση χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή της, η χορήγηση υψηλής δόσης (>50Gy, έως 54Gy) και η χρήση
ευρέως πεδίου. Οι ανταποκρίσεις είναι της τάξης του
80-85%, αλλά 30-50% των ασθενών παρουσιάζουν
τοπικές κυρίως υποτροπές. Προς τούτο από κάποια
κέντρα εφαρμόζεται συνδυασμός ακτινοθεραπείας
ακολουθούμενης από χημειοθεραπεία13. Η εφαρμογή
ταυτόχρονης ακτινο- και χημειοθεραπείας εξετάζεται
σε τρέχουσες μελέτες. Ο συνδυασμός ακτινο-χημειοθεραπείας εφαρμόζεται συχνότερα σε στάδιο ΙΙΕ, αν
και πρόσφατη αναδρομική μελέτη σε 105 ασθενείς
με εντοπισμένη νόσο δεν κατέδειξε πλεονέκτημα για
την συνδυασμένη θεραπεία. Το NK/T ρινικού τύπου
λέμφωμα χαρακτηρίζεται από εγγενή αντοχή στη
χημειοθεραπεία με ανθρακυκλίνες. Έτσι σχήματα
περιέχοντα πλατίνα, ετοποσίδη και ιφωσφαμίδη δοκιμάζονται σε μελέτες φάσεως Ι/ΙΙ στην πρώτη γραμμή
σε συνδυασμό με RT14.
Aσθενείς με εντοπισμένη νόσο εκτός της ανώτερης
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αεροφόρου οδού αντιμετωπίζονται λόγω της τάσης
τους για γενικευμένη νόσο με χημειοθεραπεία και η
RT χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για τον τοπικό
έλεγχο της νόσου.
Σε ασθενείς προχωρημένων σταδίων εφαρμόζεται
χημειοθεραπεία με συμπληρωματική ακτινοθεραπεία.
Το σχήμα CHOP είναι ανεπαρκές. Φαίνεται ότι η μεθοτρεξάτη και η L-ασπαραγινάση και η ιφωσφαμίδη
που δεν είναι υποστρώματα της p-γλυκοπρωτείνης,
αποτελούν βασικά συστατικά της θεραπείας των
ασθενών αυτών. Πρόσφατοι συνδυασμοί όπως οι
CMED15 και SMILE16 οδηγούν σε ποσοστά επιβίωσης
περίπου 65%.
Η μεγαθεραπεία ακολουθούμενη από αυτόλογη
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
μπορεί να εφαρμοσθεί ως διάσωση με περιορισμένη
επιτυχία, είτε ως εδραίωση της 1ης ύφεσης σε υψηλού
κινδύνου ασθενείς17. Ακόμα, υπάρχουν αναφορές
στην εφαρμογή αλλογενούς μεταμόσχευσης με εντατικοποιημένα (τριπλά) σχήματα προετοιμασίας με
περιπτώσεις μακροχρόνιας ύφεσης18.
Α2. Επιθετική ΝΚ-Λευχαιμία
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο νόσημα, που
παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, αλλά και κάποιες
διαφορές από το εξωλεμφαδενικό ΝΚ/Τ-λέμφωμα
ρινικού τύπου5,19. Έχει παρόμοια γεωγραφική κατανομή και παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με τον
EBV, η διάμεση ηλικία προσβολής είναι 42 έτη5. Σε
ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί αλληλεπικάλυψη με
γενικευμένο EUNKTL.
Κλινική Εικόνα
Οι πιο συχνές εντοπίσεις της νόσου είναι ο μυελός των οστών, το αίμα, το ήπαρ και ο σπλήν. Οι
ασθενείς παρουσιάζονται με γενικά συμπτώματα,
επηρεασμένη κατάσταση ικανότητας, ηπατοσπληνομεγαλία και σπανιότερα λεμφαδενοπάθεια, αναιμία
και θρομβοπενία, αύξηση της LDH, διαταραχές της
πήξης και με αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο. Κλινικά
διαφέρει από το EUNKTL, στο ότι η διήθηση του δέρματος είναι ασυνήθης, ενώ η ηπατοσπληνομεγαλία
ιδιαίτερα συχνή5,19,20.
Διάγνωση
Η διάγνωση βασίζεται στην μορφολογία των επιχρισμάτων αίματος και μυελού, στα ευρήματα της
οστεομυελικής βιοψίας και κυρίως στην ανοσοϊστοχημεία και τον ανοσοφαινότυπο. Η διήθηση του μυελού
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είναι συνήθως διάχυτη, ενώ είναι συχνή η παρουσία
αποπτωτικών σωματίων, νέκρωσης και αγγειακής
διήθησης3. Από την Ιαπωνική ομάδα η διήθηση >30%
θεωρείται κριτήριο διαφορικής διάγνωσης μεταξύ της
επιθετικής ΝΚ-λευχαιμίας και του εξωρινικού ΝΚ/Τλεμφώματος5. Ο ανοσοφαινότυπος είναι ταυτόσημος
με εκείνον του εξωλεμφαδενικού ΝΚ/Τ-λεμφώματος
ρινικού τύπου. Η μόνη διαφορά αφορά στον δείκτη
των ΝΚ-κυττάρων CD16 που είναι συχνά θετικός
στην επιθετική ΝΚ-λευχαιμία (πίνακας). Η del 6(q21q25) ανευρίσκεται λιγότερο συχνά από το ρινικού
τύπου ΝΚ/Τ-λέμφωμα, ενώ άλλες αναφερόμενες
χρωμοσωμικές ανωμαλίες αποτελούν οι ελλείψεις
στα χρωμοσώματα 7, 11 και 17. Δεν ανευρίσκεται
αναδιάταξη των Τ-κυτταρικών υποδοχέων.
Πρόγνωση-Θεραπεία
Η νόσος ακολουθεί κεραυνοβόλο πορεία, οδηγώντας στο θάνατο εντός εξαμήνου από την διάγνωση5.
Η πρόγνωση είναι παρεμφερής με αυτήν του EUNKTL
σταδίου IV5. Η πιο συχνά εφαρμοζόμενη θεραπεία είναι
ο συνδυασμός CHOP με εξαιρετικά πτωχά αποτελέσματα. Συνιστάται η χορήγηση πιο επιθετικών σχημάτων, τύπου οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας21. Η
Ιαπωνική ομάδα συνιστά το πρωτόκολλο SMILE5. Στις
περιπτώσεις επίτευξης ύφεσης αξίζει η προσπάθεια
αλλογενούς μεταμόσχευσης, η οποία περιστασιακά
οδηγεί σε μακροχρόνια ύφεση.
Α3. Χρόνιο Λεμφοϋπερπλαστικό Σύνδρομο από
ΝΚ-κύτταρα (ΧΛΣΝΚ)
Η οντότητα αυτή έχει αναγνωρισθεί ως ξεχωριστή
οντότητα στην τελευταία ταξινόμηση WHO3. Μέχρι
πρόσφατα περιγραφόταν μαζί με την λευχαιμία από
μεγάλα Τ-κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (T-LGL), καθώς
περίπου το 15% των T-LGL έχουν φαινότυπο ΝΚ
κυττάρου. Οι δύο αυτές καταστάσεις περιγράφονταν
ως ενιαία οντότητα γιατί μορφολογικά τα παθολογικά
κύτταρα είναι όμοια, η κλινική εικόνα είναι παρεμφερής
και η θεραπεία και πορεία τους είναι επίσης παρόμοιες
(Sokol 2006). Διαφέρει όμως το παθολογικό κύτταρο
προέλευσης. Έτσι, η T-LGL προέρχεται από ένα
ώριμο κυτταροτοξικό α/β συνήθως και γ/δ σπανίως
Τ-λεμφοκύτταρο, ενώ το ΧΛΣΝΚ προέρχεται από ένα
ΝΚ κύτταρο. Ένα επιπλέον πρόβλημα στον καθορισμό
του ΧΛΣΝΚ είναι η δυσκολία στην διαφορική διάγνωση μεταξύ αντιδραστικής ΝΚ λεμφοκυττάρωσης και
κλωνικής νόσου. Έτσι όροι όπως χρόνια ΝΚ-λεμφοκυττάρωση, χρόνια λεμφοκυττάρωση από ΝΚ μεγάλα
κοκκιώδη λεςμφοκύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί για

Kακοηθεις Λεµφουπερπλαστικες Εξεργασιες της εµφυτης Ανοσιας: Νεοπλασµατα απο ΝΚ, Τ/ΝΚ και γδ Τ Κυτταρα

την περιγραφή της οντότητας αυτής. Για τη διάγνωση
απαιτείται η παρουσία ΝΚ-λεμφοκυττάρωσης (συνήθως
≥2Χ109/L) για πάνω από 6 μήνες3. Επειδή η απόδειξη
της κλωνικότητας των ΝΚ κυττάρων στην καθημερινή
κλινική πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολη, η κλινική
εικόνα και πορεία είναι εκείνες που καθορίζουν την
νεοπλασματική ή μη φύση της ΝΚ-λεμφοκυττάρωσης.
Αντιδραστική ΝΚ-λεμφοκυττάρωση παρατηρείται σε
καταστάσεις όπως οι ιογενείς λοιμώξεις, οι νεοπλασίες
και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Η παθογένεια της νόσου
είναι άγνωστη. Πιθανολογείται η ενεργοποίηση κάποιων
ΝΚ-κλώνων υπό την επίδραση κάποιου αντιγονικού
ερεθισμού. Ο ιός EBV δεν ενέχεται στην παθογένεια
του νοσήματος.
Κλινική Εικόνα
Η διάμεση ηλικία διάγνωσης είναι τα 60 έτη. Το
60% των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί. Στους
υπολοίπους παρουσιάζονται κυτταροπενίες, σπληνομεγαλία, νευροπάθεια και αγγειίτιδα21,22.
Διάγνωση
Η διάγνωση τίθεται από την μορφολογία των
λεμφοκυττάρων του αίματος κυρίως, λιγότερο του
μυελού, ενώ ο ανοσοφαινότυπος αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση. Τα λεμφοκύτταρα του αίματος έχουν την
μορφολογία των μεγάλων κοκκιωδών λεμφοκυττάρων. Η διήθηση του μυελού είναι ενδοκολποειδική ή
ενδιάμεση. Τα βασικά στοιχεία του ανοσοφαινοτύπου
περιλαμβάνουν θετικότητα στα CD16, CD56, το κυτταροπλασματικό CD3 και στα κυτταροτοξικά μόρια και
αρνητικότητα στo επιφανειακό CD3 και συνήθως στο
CD57. Η αρνητικότητα στο επιφανειακό CD3 και CD57
και η θετικότητα στο CD56 διαφοροδιαγιγνώσκουν
το ΧΛΣΝΚ από την κλασσική T-LGL. Οι υπόλοιποι
Τ–δείκτες CD2, CD7, CD5 CD57 CD8 μπορεί να
είναι θετικοί ή αρνητικοί22,23 (πίνακας). Η προσφάτως
αναγνωρισθείσα ανώμαλη έκφραση των υποδοχέων
των ΝΚ κυττάρων KIR και CD94/NKG2A μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως έμμεση ένδειξη κλωνικότητος.
Έτσι τα παθολογικά κύτταρα μπορεί να εκφράζουν
μια μόνο ισομορφή KIR ή να παρουσιάζουν παντελή
απώλεια των KIR. Οι KIR+ περιπτώσεις εκφράζουν
κατ’ εξοχήν ενεργοποιητικούς υποδοχείς KIR έναντι
ανασταλτικών24. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται
έντονη ομοιογενής έκφραση του υποδοχέα CD94/
NKG2A22. Ο EBV είναι χαρακτηριστικά αρνητικός,
γεγονός που διαφοροποιεί το ΧΛΣΝΚ από την επιθετική ΝΚ-λευχαιμία. Ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός.
Δεν ανευρίσκονται αναδιατάξεις του TCR.

Πρόγνωση-Θεραπεία
Η πρόγνωση και η θεραπεία είναι όμοια με αυτήν
της T-LGL. Έτσι η πορεία της νόσου είναι καλοήθης
και μακροχρόνια στην πλειονότητα των ασθενών(21).
Πολύ σπάνια αναφέρεται εκτροπή σε επιθετική ΝΚ
λευχαιμία.
Όπως προαναφέρθηκε, >2/3 των ασθενών είναι
ασυμπτωματικοί. Σε αυτούς συνιστάται απλή παρακολούθηση. Σε περιπτώσεις συμπτωματικών κυτταροπενιών, ειδικά επί παρουσίας ουδετεροπενίας και
λοιμώξεων ακολουθείται η θεραπεία της T-LGL με ανοσοκατασταλτικούς παράγοντες. Ως θεραπεία εκλογής
θεωρείται η μεθοτρεξάτη σε δόση 10mg/m2/εβδομάδα
από του στόματος. Εναλλακτικές θεραπείες αποτελούν
η κυκλοφωσφαμίδη σε δόση 50-100mg/ημέρα και η
κυκλοσπορίνη σε δόση 5-10mg/kg/ημέρα. Η εκτίμηση
της ανταπόκρισης γίνεται μετά από τουλάχιστον 4
μήνες. Τα κορτικοειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την ταχεία ανταπόκριση των κυτταροπενιών ή
όταν συνυπάρχει επίσημη αυτοανασία. Εξετάζεται
επίσης στα πλαίσια κλινικής μελέτης η δραστικότητα
του αναστολέα της φαρνεσυλτρανσφεράσης tipifarnib
(Zarnestra®), καθώς αναστέλλει την οδό Ras/MAPK,
που ενέχεται στην επιβίωση των νεοπλασματικών
ΝΚ-λεμφοκυττάρων25.

Β. Λεμφωματα απο Τγ/δ Λεμφοκυτταρα
Β1. Ηπατοσπληνικό γ/δ Λέμφωμα
Το ηπατοσπληνικό Τ λέμφωμα είναι μια πολύ σπάνια
οντότητα, αποτελώντας το 1.4% των Τ-λεμφωμάτων.
Στον Δυτικό κόσμο η συχνότητά του ανέρχεται στο 3%,
ενώ στην Ασία μόλις στο 0.2%2. Διαθέτει σαφή κλινικά,
ανοσοφαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα εξωλεμφαδενικό συστηματικό νόσημα με
τροπισμό στα κολποειδή του σπληνός, του ήπατος και
του μυελού των οστών. Προέρχεται από κυτταροτοξικά
Τγ/δ λεμφοκύτταρα, απ’ όπου είχε προκύψει η προηγούμενη ονοματολογία του ως ηπατοσπληνικό Τγ/δ
λέμφωμα. Μια μειονότητα των περιπτώσεων όμως έχει
φαινότυπο α/β στην επιφάνεια των Τ-λεμφωματικών
κυττάρων με παρεμφερή κλινική εικόνα και πρόγνωση.
Έτσι αυτές οι περιπτώσεις έχουν ενσωματωθεί πλέον
στην ενιαία οντότητα του ηπατοσπληνικού λεμφώματος3. Το ηπατοσπληνικό λέμφωμα παρουσιάζεται τόσο
de novo, όσο και σε έδαφος ανοσοκαταστολής, ειδικά
σε ασθενείς με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου μετά
από θεραπεία με ανταγωνιστές του TNF-α καθώς και
μετά από μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. Ορισμένα από τα ευρήματα, όπως τα γενικά συμπτώματα
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και οι κυτταροπενίες παθογενετικά σχετίζονται με την
έκκριση κυτταροκινών από τα παθολογικά Τγ/δ λεμφωματικά κύτταρα26. Η παθογένεια του ηπατοσπληνικού
λεμφώματος συνοψίζεται ως εξής: Η οντότητα αυτή
προέρχεται από λεμφοκύτταρα της φυσικής ανοσίας
και συγκεκριμένα από ένα λειτουργικά ανώριμο μη
ενεργοποιημένο κυτταροτοξικό γ/δ Τ-λεμφοκύτταρο
του σπληνός, το οποίο μάλιστα εκφράζει τον Vδ1
επίτοπο στην επιφάνειά του27. Το λεμφωματικό κύτταρο χαρακτηρίζεται από ανώμαλη έκφραση των
υποδοχέων KIR.
Κλινική Εικόνα
Χαρακτηρίζεται από νεαρή διάμεση ηλικία προσβολής (35 έτη) και από υπεροχή του άρρενος φύλου.
Οι ασθενείς παρουσιάζονται με Β-συμπτώμστα, εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία, απουσία
λεμφαδενοπάθειας, ενώ περίπου το 1/3 έχουν επηρεασμένη κατάσταση ικανότητας. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο προεξάρχουν οι κυτταροπενίες και ιδιαίτερα η
θρομβοπενία, η επηρεασμένη ηπατική βιολογία, ενώ
η LDH είναι συχνά αυξημένη. Ο μυελός είναι σχεδόν
πάντοτε διηθημένος, ενώ η λευχαιμική εικόνα είναι
σπάνια26-28.
Διάγνωση
Αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη διάγνωση. Κατ’
αρχήν πρέπει να τεθεί η κλινική υποψία. Στη συνέχεια
το πρότυπο διήθησης του μυελού συνεπικουρεί, αλλά
τη σφραγίδα της διάγνωσης θέτει ο ανοσοφαινότυπος
του μυελού και η ανοσοϊστοχημεία. Μορφολογικά στο
αίμα σπανίως ανευρίσκονται παθολογικά κύτταρα. Στο
επίχρισμα του μυελού παρατηρείται συνήθως διάχυτη
διήθηση από έναν ομοιογενή πληθυσμό μεσαίου
μεγέθους λεμφοκυττάρων με λίγο βασεόφιλο κυτταρόπλασμα, άωρη σχετικά χρωματίνη και μη εμφανές
πυρήνιο. Η διήθηση του μυελού είναι ενδοκολποειδική
και δεν είναι εμφανής χωρίς την βοήθεια της ανοσοϊστοχημείας. Στον σπλήνα παρατηρείται διάχυτη
διήθηση των κολποειδών του ερυθρού πολφού με
ατροφία του λευκού και στο ήπαρ επίσης η διήθηση
αφορά τα κολποειδή3. Ο φαινότυπος του λεμφωματικού κυττάρου παραπέμπει σε ένα μη ενεργοποιημένο
κυτταροτοξικό γ/δ Τ-λεμφοκύτταρο: CD2+, CD7+/-,
CD3 (επιφανείας)+, CD4-, CD8-/+ CD56+/-, TCRδ+,
TCRαβ-. Το αντιγόνο CD5 είναι χαρακτηριστικά αρνητικό. Ακόμα εκφράζονται ανοσοϊστοχημικά ορισμένα
από τα κυτταροτοξικά μόρια όπως τα granzyme M
και TIA-1, ενώ αντίθετα από τα ΝΚ λεμφώματα τα
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granzyme B και η περφορίνη είναι αρνητικά (πίνακας). Από τους επιτόπους του TCR οι περισσότερες
γ/δ περιπτώσεις που αποτελούν και την πλειονότητα
εκφράζουν τον Vδ1 επίτοπο27,29. Όπως προειπώθηκε η ποικιλία α/β εκφράζει TCR α/β στην επιφάνεια
του κυττάρου. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι
η ανώμαλη έκφραση από τα λεμφωματικά κύτταρα
των KIR υποδοχέων. Έτσι, ενώ τα φυσιολογικά Τγ/δ
λεμφοκύτταρα εκφράζουν έναν μοναδικό ισότυπο
KIR, τα λεμφωματικά κύτταρα του ηπατοσπληνικού
λεμφώματος εκφράζουν πολλαπλούς ισοτύπους KIR
(π.χ CD158α και CD158β). Αυτό δε αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου λεμφώματος.
Επίσης τα λεμφωματικά κύτταρα εκφράζουν ανώμαλα,
δηλαδή ασθενώς, έναν άλλο υποδοχέα των ΝΚ κυττάρων, το CD94. Κυτταρογενετικά στην πλειονότητα
των περιπτώσεων ανευρίσκεται ισοχρωμόσωμα 7
[ι(7)(q10)], που αποτελεί χαρακτηριστική ανωμαλία30.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι οποίες έχουν και
τον γ/δ φαινότυπο, ανευρίσκεται αναδιάταξη του γάμμα
γονιδίου του Τ-κυτταρικού υποδοχέα, ενώ μπορεί αν
συνυπάρχει και μη-παραγωγική αναδιάταξη του βήτα
γονιδίου. Αντίθετα στις περιπτώσεις με α/β φαινότυπο
είναι αναδιαταγμένο το γονίδιο β του Τ-κυτταρικού
υποδοχέα.
Πρόγνωση-Θεραπεία
Η πρόγνωση του ηπατοσπληνικού λεμφώματος
είναι ιδιαιτέρως πτωχή με τη διάμεση επιβίωση να
κυμαίνεται από 8-16 μήνες από τις 4 μεγαλύτερες
δημοσιευθείσες σειρές26,28,31.
Ως θεραπεία πρώτης γραμμής έχουν χρησιμοποιηθεί σχήματα τύπου CHOP αλλά πιο εντατικοποιημένοι
συνδυασμοί περιέχοντες πλατίνα και κυταραβίνη26 ή
και σχήματα τύπου οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας28 φαίνεται να είναι πιο δραστικά. Παρά το γεγονός
ότι αρχικά οι ασθενείς ανταποκρίνονται, σε ποσοστά
που κυμαίνονται από 20-50%, οι υποτροπές είναι ο
κανόνας. Υπάρχουν αναφορές ελέγχου της νόσου με
ανάλογα πουρινών32 ή με το αντίσωμα alemtuzumab33.
Υπό μελέτη βρίσκεται ο αντιμεταβολίτης pralatrexate,
όπως και σε άλλα Τ-λεμφώματα34. Η μεγαθεραπεία
ακολουθούμενη από αυτόλογη μεταμόσχευση μετά
από θεραπεία διάσωσης, ή ακόμα εφαρμοζόμενη
σαν εδραίωση στην 1η ύφεση δεν φαίνεται να οδηγεί
σε ίαση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε παράταση
του διαστήματος ελευθέρου νόσου35. H αλλογενής
μεταμόσχευση έχει εφαρμοστεί σε μεμονωμένα περιστατικά με επιτυχία28,36. Επειδή η νόσος αφορά κατά
κανόνα νεαρά άτομα και δεδομένης της χειρίστης
πρόγνωσης συνιστάται η εφαρμογή επιθετικών σχη-
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μάτων 1ης γραμμής τύπου HyperCVAD ή ESHAP, η
άμεση αναζήτηση συμβατού δότου και η αλλογενής
μεταμόσχευση στην 1η ύφεση.
Β2. Πρωτοπαθές Δερματικό Λέμφωμα από γ/δ
Τ-Λεμφοκύτταρα
Αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια οντότητα, αποτελώντας <1% των δερματικών Τ-λεμφωμάτων. Έχει
ορισθεί ως provisional ξεχωριστή οντότητα από την
WHO-EORTC το 200837 και αναγνωρίζεται ως τέτοια
στην τελευταία κατάταξη της WHO του 20083. Έως
τότε αποτελούσε την γ/δ υποκατηγορία του Τ-λεμφώματος του τύπου της υποδοριίτιδος38,39. Εξαιτίας τόσο
της διαφορετικής οντογενετικής ταυτότητας, αλλά και
κυρίως των κλινικών διαφορών και της διαφορετικής
πρόγνωσης, μόνο οι περιπτώσεις με φαινότυπο α/β,
βF1+, CD56- χαρακτηρίζονται ως Τ-λέμφωμα του τύπου της υποδοριϊτιδος, ενώ εκείνες με φαινότυπο γ/δ,
βF1, CD56+ κατατάσσονται ως πρωτοπαθές δερματικό
λέμφωμα από γ/δ Τ-λεμφοκύτταρα37. Θεωρείται ένα
λέμφωμα προερχόμενο από κύτταρα της φυσικής
ανοσίας, και μάλιστα από ώριμα ενεργοποιημένα
κυτταροτοξικά Τ γ/δ λεμφοκύτταρα27,29. Ο τροπισμός
του συγκεκριμένου λεμφώματος στο δέρμα και τους
βλεννογόνους παραπέμπει στον τροπισμό των φυσιολογικών γ/δ Τ-λεμφοκυττάρων. Η παθογένεια της
νόσου συνοψίζεται ως εξής: Τα γ/δ ενεργοποιημένα
κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα του δέρματος που μάλιστα εκφράζουν τον Vδ2 ισότυπο στην επιφάνειά τους
και λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα,
κάτω από την επίδραση χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού
εξαλλάσσονται και διηθούν το δέρμα ή/και το υποδόριο
δίδοντας το κλινικό σύνδρομο του λεμφώματος27,29.
Κλινική Εικόνα
Η κλινική εικόνα ποικίλει. Η διάμεση ηλικία προσβολής είναι τα 54-59 έτη και προσβάλλονται συχνότερα
τα θήλεα27. Οι βλάβες είναι πολλαπλές, συνήθως στα
άκρα και εμφανίζονται είτε ως επιδερμικές με τη μορφή
πλακών, είτε ως υποδόριοι όζοι με ή χωρίς συνοδό
εξέλκωση/νέκρωση. Πάνω από τα 2/3 των ασθενών
παρουσιάζουν Β-συμπτώματα, ενώ αρκετοί λεμφαδενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, διαταραχές της πήξης,
πανκυτταροπενία και αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο27,3740
. Μπορεί να παρατηρηθεί διασπορά σε άλλες εξωλεμφαδενικές ή βλεννογονικές περιοχές, όπως στο ΓΕΣ,
τον πνεύμονα, τον νεφρό, το κεντρικό νευρικό σύστημα
και τη στοματική κοιλότητα. Ο μυελός των οστών είναι
διηθημένος στο 1/3 των περιπτώσεων37.

Διάγνωση
Υπάρχουν τρία ιστολογικά πρότυπα διήθησης,
τα οποία μπορεί να συνυπάρχουν σε διαφορετικές βιοψίες στον ίδιο ασθενήή και εντός του ιδίου
βιοπτικού υλικού: α. διήθηση της επιδερμίδας, β.
ενδοδερμική διήθηση, γ. διήθηση του υποδορίου
με τη χαρακτηριστική rimming των λιποκυττάρων
που δίδει όψη δαντέλας. Αυτός ο τρίτος τρόπος
διήθησης προσομοιάζει ιστολογικά με το Τ-λέμφωμα του τύπου της υποδοριϊτιδος. Η διαφορική
διάγνωση επιτυγχάνεται με την χρήση της ανοσοϊστοχημείας και από το γεγονός ότι στο δερματικό
Τγ/δ λέμφωμα υπάρχει συμμετοχή του δέρματος
ή/και της επιδερμίδας. Μορφολογικά τα κύτταρα είναι
μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους με ώριμη χρωματίνη. Συχνά συνυπάρχουν νέκρωση, απόπτωση και
διήθηση των αγγείων3. Ο ανοσοφαινότυπος είναι
χαρακτηριστικός και απαραίτητος για τη διάγνωση:
CD2+, CD5-, CD3+, CD7+/-, CD56+, βF1-. Το βF1
είναι η β αλυσίδα του τ-κυτταρικού υποδοχέα. Το
αντιγόνο CD8 μπορεί να είναι θετικό σε ορισμένες
περιπτώσεις (πίνακας). Οι κυτταροτοξικές πρωτεΐνες
εκφράζονται έντονα27,37. Τα κύτταρα εκφράζουν την
δ αλυσίδα του Τ-κυτταρικού υποδοχέα, και μάλιστα
συχνότερα τον ισότυπο Vδ227,29. Τα λεμφωματικά
κύτταρα έχουν αναδιαταγμένα τα γάμμα και δέλτα
γονίδια του Τ-κυτταρικού υποδοχέα, ενώ σε αρκετές
περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί αναδιαταγμένο και το
β γονίδιο αλλά χωρίς να εκφράζεται.
Πρόγνωση-Θεραπεία
Σε αντίθεση με το Τ-λέμφωμα του τύπου της υποδορίϊτιδος (CD56-, Tα/β, βF1+), το Τγ/δ δερματικό
λέμφωμα έχει άσχημη πρόγνωση με 5-ετή συνολική
επιβίωση 10-15%. Η παρουσία αιμοφαγοκυτταρικού
συνδρόμου στη διάγνωση και το υποδόριο πρότυπο
διήθησης είναι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες37,40. Η συνηθέστερα εφαρμοζόμενη θεραπεία
πρώτης γραμμής είναι ο συνδυασμός CHOP που
οδηγεί σε υφέσεις της τάξεως του 30-50%, ενώ πλήρεις
υφέσεις έχουν αναφερθεί και με φλουνταραμπίνη σε
μονοθεραπεία ή συνδυασμό (FND). Η μεγαθεραπεία
ακολουθούμενη από αυτόλογη μεταμόσχευση μπορεί
να επιφέρει μακροχρόνιες υφέσεις σε υποτροπή ή ανθεκτική νόσο, εν αντιθέσει με τα ρινικά ή ρινικού τύπου
ΝΚ/Τ λεμφώματα και το ηπατοσπληνικό λέμφωμα41.
Οι τοπικές ή ανοσολογικού τύπου θεραπείες, όπως
τα κορτικοειδή ή η κυκλοσπορίνη δεν έχουν θέση στη
θεραπεία του δερματικού Τγ/δ λεμφώματος37.
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Β3. Μια υποκατηγορία της Λευχαιμίας από Μεγάλα Κοκκιώδη Τ-λεμφοκύτταρα
Η λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη Τ-λεμφοκύτταρα
προέρχεται από T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα που
εκφράζουν τις αλυσίδες επιφανείας α/β του υποδοχέα
των Τ-λεμφοκυττάρων. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό
περιπτώσεων της τάξεως του <5%, τα παθολογικά
λεμφοκύτταρα εκφράζουν γ/δ αλυσίδες42. Η γ/δ ποικιλία
της T-LGL έχει πανομοιότυπη κλινική εικόνα, πρόγνωση και θεραπεία και διαφέρει μόνο ανοσοφαινοτυπικά
και πιθανώς σε επίπεδο οντογένεσης. Τα λεμφοκύτταρα της γ/δ ποικιλίας είναι CD4-, CD8- στο 35-40% των
περιπτώσεων, ενώ στις υπόλοιπες το αντιγόνο CD8
είναι θετικό, όπως συμβαίνει στις α/β περιπτώσεις.
Το αντιγόνο CD57 είναι θετικό στην πλειονότητα των
ασθενών, όπως και στην α/β ποικιλία. Η έκφραση των
CD16 και CD56 ποικίλει, αλλά σπανίως εκφράζονται
και τα τρία (CD57, CD16, CD56) μαζί42.
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Relapsed or Refractory Mantle Cell Lymphoma – a therapeutic challenge
Georg Hess
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Mantle cell lymphoma (MCL), initially described
as centrocytic lymphoma, represents about 6% of all
B-cell-Non-Hodgkin’s lymphomas and is in general
associated with a dismal prognosis. Recent data show
that the median overall survival of these patients
is about 3-5 years. MCL occurs mainly in elderly
patients, with a clear male predominance, and most
of the patients are diagnosed in advanced stages.
In contrast to many other lymphomas, extranodal
manifestations are found frequently, especially in the
gastrointestinal tract, with gastrointestinal symptoms
being the first clinical sign in some patients. Bone
marrow involvement is present in the majority of
patients, and a substantial proportion has leukemic
disease already at the time of initial diagnosis. The
disease can be diagnosed from lymph node biopsies
or on peripheral/bone marrow malignant lymphocytes
with a typical profile in immunohistochemistry or flow
cytometry. The typical markers are CD5, CD19, CD20,
CD43, FCM7 with missing expression of CD10, CD23
and bcl-6. Importantly, the translocation involving the
CCND1 gene t(11;14) juxtaposes this gene to the immunoglobulin heavy chain promoter region, thereby
leading to an overexpression of cyclin D1 which is
found in the vast majority of cases. Only few cases lack
this translocation. In those, however, overexpression
of other cyclins is frequently found. Sometimes it is
difficult to separate cases of CLL, small lymphocytic
lymphoma or follicular lymphoma from mantle cell
lymphoma, but detection of the typical translocation
can solve most of the problems.
To the current understanding, at least 3 different
subcategories of mantle cell lymphoma have been
100

described, and these are associated with a distinct
clinical course. While the indolent form, defined by
the lack of expression of SOX11, is characterized
by a sometimes long-term progression free interval
without the need for treatment, the classical and
especially the blastoid variant are associated with a
rapid need for therapeutic intervention, as in these
cases, which constitute the majority of patients, the
worst aspects of indolent and aggressive lymphoma
are combined: the incurability of the indolent entities and the rapid disease course of the aggressive
variants. The Mantle cell lymphoma International
Prognostic Index (MIPI) which has been recently
described, helps to further determine the individual
risk profile. This score includes age, leukocyte count,
lactate dehydrogenase and performance status, and
3 different prognostic groups can be identified. If the
Ki67 staining result is added, the so-called biological
MIPI can be calculated.

Treatment
Standard first line treatment of patients with MCL
requiring therapy has to be chosen depending on
histological subtype, MIPI and the ability to tolerate
intensive regimens, which in general can be presumed
in patients below the age of 65 (up to 70). In this young
and fit patient population, a dose escalated approach
in the first line therapy has been established over the
recent decades. Either a dose escalated/extended
CHOP-like regimen is used (e.g. HyperCVAD), or
a strategy of conventional treatment followed by
consolidating high dose therapy is applied. It has
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become clear that the incorporation of high doses of
cytarabine into the first line treatment are of special
value for the achievement of an -as extended as
possible- progression free survival. Although the
data are not entirely stringent, Rituximab is accepted
as part of the standard first line therapy. At this time
point, the most promising data come from the Nordic
Group, where such a strategy has resulted in an
impressive 5 year progression free survival benefit.
However, most of the patients are of advanced age
and unable to tolerate intensive regimens. In those
patients, R-CHOP or - with the recently available data
- R-Bendamustine are accepted treatment regimens,
and only frail patients should be offered low intensity
treatments like chlorambucil.
The key challenge of MCL treatment, though, is
the treatment of relapsed disease which almost all
patients will ultimately experience. Whereas in first
line treatment most of the patients will achieve good
quality of remissions with reasonable progression
free survival times, in second line treatment, the
outcome is substantially inferior in most cases. This
results from an acquired and accumulated genetic
instability in combination with a frequently reduced
ability to tolerate multiagent treatments, especially
after 2 or more preceedent treatment lines.

Relapsed disease
in the young/fit patient
Allogeneic transplantation: Although it is generally
accepted that MCL belongs to the group of incurable
lymphomas, in small series an effective “Graft vs.
Lymphoma” effect has been demonstrated which
resulted in long-term disease control. With this,
allogeneic transplantation can be considered a reasonable alternative especially for patients with high
risk features or early relapse and probably should
ideally be positioned in an early treatment line for
relapsed disease. However, due to the high treatment related mortality, allogeneic SCT has played
no role in first line therapy so far, although some
authors suggest such an approach for patients with
blastoid variants.
Autologous transplantation is a mainstay of therapy
in first line approaches and in case of relapse frequently used in patients who have not yet received
this modality. However, evidence is moderate for
this approach, and the greatest benefit for high dose
therapy is probably found within first line concepts.
Conventional chemotherapy regimens: A variety

of chemotherapeutic combinations is used in the
relapsed situation. While intensive regimens like
DHAP, DexaBEAM etc. are used in the context of
transplantation strategies, the most common options are regimens like fludarabine, mitoxantrone,
cyclophosphamide (FCM) or bendamustin (B) or
strategies like gemcitabine, oxaliplatine (GO), which
are usually combined with rituximab. Selection of
one of the regimens is dependent on the individual
disease characteristics, prior treatments and the disease course. In general, a median progression free
survival rate of about 12-24 months is achieved with
these regimens; but no head-to-head comparisons of
the different regimens are available. In patients not
tolerating chemo-combos, single agents like fludarabine or gemcitabine are frequently used, although
only limited data exist in this respect.

established Novel agents
In recent years, novel agents have been introduced
in a variety of tumors. Fortunately, some have shown
promising efficacy in MCL and consequently already
entered routine praxis. Temsirolimus, an inhibitor of the
mammalian target of rapamycin, has demonstrated
efficacy in 2 phase II clinical trials, demonstrating an
ORR of appr. 40%. In a subsequent phase III study
in heavily pretreated patients, a superiority of temsirolimus in comparison to standard agents could be
demonstrated, although in this population remission
rate was 22%. The drug is now approved in the EU for
treatment, and currently trials are ongoing to develop
combination strategies including this agent.
Bortezomib, a first-in-class proteasome inhibitor,
has demonstrated efficacy in small series and in a
large phase II prospective trial. Patients with 0-1 prior
treatments were included, and a remission rate of
about 30% was found. Due to these data, it has a
widespread use in the US, whereas there is no formal
approval in the EU. Again, combination strategies
seem of special value and current strategies aim
to incorporate this agent into first line combination
strategies.
Finally, lenalidomide, a derivate of thalidomide, a
member of the group of the so-called “immunomodulatory drugs” has shown reasonable response rates
upon single agent treatment. In a phase II trial including various lymphoma subtypes, a response rate of
50% was found. These data require confirmation, but
have nonetheless moved this drug into the focus of
many ongoing study concepts. As lenalidomide has
a hematologic side effect profile, it seems to be an
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especially attractive consolidation/maintenance treatment after achievement of a remission.
In summary, these agents have provided substantial benefit for the current treatment strategies for
patients with relapsed MCL, and it can be assumed
that they will be incorporated progressively into combinations in earlier treatment lines.

Relapsed disease in the elderly patient
Although it seems to be attractive, in old/frail patient, intensive combination regimens are frequently
poorly tolerated and it seems advisable to use the
now available options earlier in order to spare patients
the unnecessary toxicity.

OTHER Novel agents
In addition to temsirolimus, bortezomib and lenalidomide, several therapeutic options are evaluated
in phase I-III clinical trials. Amongst those are agents
targeting the apoptotic pathway, such as Bcl-2 inhibitors (oblimersen sodium), or PPAR-gamma agonist
ligands, such as proglitazone or rosiglitazone. Other
agents belong to the group of monoclonal antibodies and have already shown their efficacy, as for
example blinatumomab, a bispecific anti CD19/CD3
antibody, or will be evaluated in the future, like inotuzumab ozogamycin, an anti CD22 antibody carrying
a cytotoxic agent. In addition, cyclin inhibitors like
flavopiridol have demonstrated preclinical and first
clinical efficacy. Enzastaurin, an inhibitor of protein
kinase C, has been evaluated in a large series with
some activity. PI3K inhibitors, ATRA or the targeting of the transferrin receptor can be alternative
approaches. This non-comprehensive overview of
evolving options demonstrates that there is hope for
the availability of tailored treatment options for the
patients in the future.
Maintenance approaches: It has now been demonstrated that maintenance therapy using rituximab
is a successful strategy in patients with follicular
lymphoma in first and subsequent lines. For MCL,
data are available from a study of the GLSG supporting a positive influence on progression free
survival with Rituximab maintenance. However,
there was no benefit found in overall survival, and
additional data would be required to fully implement
this approach into routine praxis. Another option is
the use of lenalidomide as a maintenance treatment after the completion of first or subsequent
treatment lines. This approach is now evaluated
102

in clinical trials, and the achievement of similar
results as in multiple myeloma can be presumed
within a few years.

Future concepts
The treatment of mantle cell lymphoma remains
challenging, and these days most of the patients
finally die of their illness. However, in the recent
years a distinct progress has been achieved with the
introduction of high dose cytarabinoside, Rituximab
and the proof of principle of the efficacy of allogeneic
transplantation for young and selected patients. The
greatest advantage, though, comes from the introduction of novel agents like temsirolimus, bortezomib
and lenalidomide which expand the therapeutic armamentarium. In the upcoming years, we will have
to define the optimal combinations of these drugs
in order to capture the greatest value out of these
agents. There is a variety of additional agents tested
in this and other lymphoma entities which may finally
help to alter the fatal course of this disease by either
transforming it into a chronic one or even supporting
the patients’ cure.
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The Epstein-Barr virus or human herpesvirus 4
(EBV or HHV-4), is a cancer-causing virus of the
herpes family, which includes herpes simplex virus
1 and 2, and is one of the most common viruses in
humans. It is estimated that in the United States more
than 95% of adults have been infected. EBV infection
occurs worldwide and causes infectious mononucleosis. There is also strong evidence that EBV plays a
pathogenetic role in multiple autoimmune diseases
and several lymphoproliferative disorders and cancers,
including Hodgkin lymphoma, Burkitt’s lymphoma,
central nervous system lymphomas associated with
HIV, nasopharyngeal carcinoma, and others.
The virus can execute many distinct programs of
gene expression which can be broadly categorized
as being lytic cycle, thus producing lytic proteins
including gp350 and gp110, or latent cycle; the latter has been associated with production of EBNA-1,
EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3B, EBNA-3C, EBNA-LP,
LMP-1, LMP-2A and LMP-2B as well as EBERs. The
glycoprotein gp350 specifically binds to CR2/CD21, the
natural ligand for the C3d fragment and initiates the
viral infection process. Although originally CR2/CD21
described on B-lymphocytes, where it represents an
important component of the B cell antigen receptor
signaling complex, has also been found on follicular
dendritic and endothelial cells, thymocytes, T cells,
epithelial cells, and monocytes. Thus, EBV may infect
and/or interact with cells of these diverse lineages.
EBV also modulates the synthesis of proinflammatory
cytokines interleukin 6 (IL-6), IL-1ί, and tumor necrosis
factor α(TNF-α). gp110 is essential for virus maturation but also allows access to cell types previously
104

considered to be refractory to EBV infection in vitro.
The sequence of events likely begins with attachment
of the gp 350/220 viral membrane glycoprotein to the
CD21 molecule on the B cell. Some of the immediate effects that occur simply from binding to CD21
include lack activation and Ca++ mobilization. Once
the viral genome has been uncoated and delivered
to the nucleus, circularization and Wp promoter
expression launch a cascade of events that lead to
the expression of all of the EBNA proteins (EBNA1
EBNA2 EBNA3A 3B and 3C) and the two membrane
proteins (LMP-1 and LMP2).
EBNA1 is integral in many EBV functions including gene regulation, extrachromosomal replication,
maintenance of the EBV episomal genome through
positive and negative regulation of viral promoters
and interaction with some viral promoters via several
mechanisms, further contributing to transcriptional
regulation of EBNA1 itself as well as the other EBNAs
(2 and 3) and LMP1. It is also the only identified latent
protein-encoding genes that it consistently expressed
in Burkitt’s lymphoma cells and is believed to contribute to EBV malignancies through B cell -directed
expression. On the other hand EBNA2 had an essential role in immortalization of human primary B
lymphocytes. It is also a transcriptional activator that
upregulates expression of viral and cellular genes.
Furthermore, EBNA3A 3B and 3C are three related
Epstein–Barr virus (EBV) latency-associated proteins
that are expressed in lymphoblastoid cell lines (LCLs)
produced by in vitro infection of primary B cells with
EBV. EBNA3A and EBNA3C are two of six latencyassociated genes that are essential for the creation
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of LCLs. It has also been predicted that EBNA3A and
EBNA3C modulate cellular gene targets involved in
cell survival or proliferation. LMP-1, which is critical for
EBV-induced B-cell transformation, is also abundantly
expressed during the lytic cycle of viral replication. It
has been shown that inducible expression of LMP1
during the viral lytic cycle plays a critical role in virus
production. Furthermore, LMP-2A & LMP-2B play an
important role in EBV-induced epithelial cell growth
and transformation. EBER-1/2 are small nuclear RNAs,
which bind to certain nucleoprotein particles, enabling
binding to PKR (dsRNA dependent serin/threonin
protein kinase) thus inhibiting its function. EBERparticles also induce the production of IL-10 which
enhances growth and inhibits cytotoxic T-cells.
Among hematological malignancies Hodgkin lymphoma (HL) has been associated with EBV infection,
since approximately 40% of the classic HL cases
the Hodgkin and Reed-Sternberg (HRS) cells are
infected byEBV in the Western world. For this reason,
EBV has become a focus of research as a tumor
virus, responsible for a number of lymphomas and
carcinomas. Eventually, it has been shown that EBV
plays a vital role in the pathogenesis of classic HL
by rescuing not only B-cell receptor (BCR)-positive
but also BCR-deficient, preapoptotic germinal center
B cells from apoptosis. EBV is most frequently associated with HL in the first and seventh decade of
life. It has been proposed that HL of childhood (0-14
years) and older adults (45+ years) is commonly
EBV-associated and is frequently of mixed cellularity (MC) subtype, whereas disease in young adults
(15-34 years) is generally not EBV-associated, and
is usually of nodular sclerosis (NS) subtype. The
intermediate age group (35-44 years) is considered
to be a mixture of the young and older adult disease
features. Several studies questioned whether or not
the presence of EBV influences outcome in patient

groups with HL. The results from a number of studies are controversial and discussed in detail in this
presentation.
Burkitt lymphoma (BL) is a highly aggressive
non-Hodgkin lymphoma with endemic, sporadic,
and immunodeficiency-associated clinical variants
composed of a monomorphic population of mediumsized B cells with a high proliferation rate and having
a consistent MYC translocation. The endemic form
is most commonly observed in equatorial Africa, in
children aged 4 to 7 years, with frequent involvement
of the jaw and kidneys, although ileal, cecal, ovarian,
and breast involvement have also been reported. In
contrast, in other geographic areas, most patients
present with abdominal tumours with no specific
geographic or climatic distribution. This clinical variant, designated sporadic BL, accounts for 1-2% of all
adult lymphomas in Western Europe and the United
States. The immunodeficiency subtype is frequently
observed in the setting of human immunodeficiency
virus (HIV) infection and, unlike other HIV-related
lymphomas, is frequently noted in patients with CD4
counts exceeding 200 cells/µL. EBV is present in
the majority of endemic cases of Burkitt Lymphoma
and nearly 30% of cases of sporadic BL. In tropical
Africa BL represents by far the most common tumor
in children between 0 and 14 years of age, 97-100%
being associated with EBV. In some parts of the
world (North Africa, South America and Brazil) the
incidence of BL is intermediate between the endemic
form of equatorial Africa and the sporadic form in the
United States.
Apart from HL and BL, a number of lymphoma
entities including several new ones as defined in the
recent WHO classification (2008) are clearly associated with EBV infection, which also represents a diagnostic feature for these diseases. These EBV-related
hematologic malignancies are discussed as well.
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The immune system serves as a barrier against
foreign pathogens and abnormal cell growth and is
of paramount importance to host survival. To prevent
excessive or indiscriminate immune responses that
might compromise survival of the organism, several non-redundant regulatory mechanisms exist to
maintain this delicate balance. In settings of autoimmunity and alloimmunity, control is lost, resulting in
injury to vital organs and tissues. Naturally occurring,
thymic-derived T regulatory (Treg) cells that express
CD4, CD25 and the forkhead box protein 3 (FoxP3)
are potent suppressors of these adverse immune
responses. The focus on the functional properties of
these cells stems from the seminal work of Sakaguchi et al. that report the transfer of CD25+ depleted
CD4+ T cells into nude mice resulted in autoimmune
disease. The disease course was reversed by adding
CD4+CD25+ Treg cells. The importance of Treg cells in
immune regulation has been well established in mice
and humans. Foxp3 plays a critical role in specifying
and maintaining the functional program of Treg, but
the signals upstream of Foxp3 remain unclear. Two
major categories of Foxp3+ Treg cells have been
identiﬁed: the naturally occurring CD4+CD25+ Treg
(nTreg) cells that arise in the thymus and the TGF-induced, post-thymic, iTreg cells that are produced
in the periphery. Both types of Treg cells suppress
Th1 and Th2 cell immune responses and may participate in maintenance of peripheral tolerance and
prevention of autoimmunity, although their individual
contributions have not yet been determined.
The therapeutic potential of Treg cells was envi106

sioned decades ago but clinical implementation of
their potent immune regulatory activity has proven
challenging and relatively few clinical trials using
Treg infusion therapy have been initiated. Several
reasons account for these difficulties. Like conventional T (Tconv) cells, Treg cells need T cell receptor
(TCR) triggering and costimulation to become fully
active. Although some costimulatory pathways may
differentially regulate Treg cells and Tconv cells, no
single pathway is known to regulate one cell type
exclusively. Thus, in vivo administration of agents that
augment Treg cell activity may also augment Tconv
cell activity, resulting in unwanted outcomes due to
dramatic enhancement of immune responses instead
of immune suppression. In addition, the natural differentiation of iTreg cells may actually be linked to
the differentiation of the proinflammatory Th17 cells
producing IL-17. In response to TCR stimulation in
the presence of TGF-, naive CD4+ T cells can differentiate into either Th17 or iTreg cells depending
on the specific cytokine milieu. Th17 cells produce
IL-17A, IL-17F, and IL-22 and play important roles in
clearance of extracellular bacteria and fungi, especially at mucosal surfaces. These cells also mediated
inflammatory responses during autoimmune processes
and graft versus host disease (GvHD). Th17 cell differentiation requires retinoid-related orphan receptor
(ROR)t, a T cell subset speciﬁc transcription factor.
RORt is both necessary and sufficient for induction
of IL-17 and other genes whose expression characterizes the Th17 effector cell subset. RORt is induced
by TGF- in combination with the proinﬂammatory
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cytokines IL-6, IL-21, and IL-23, all of which activate
Stat3 phosphorylation.
During the past two years a new twist has unexpectedly developed in the function and fate of
Treg. Extensive studies have provided evidence
that Treg are not at a terminal stage of differentiation
but display a high degree of plasticity that allows
them to convert into cells with different properties
depending on the cytokine milieu and the cellular
components of the microenvironment. The activation of differentiation and plasticity programs is
achieved through coordination of complex signaling
networks that link the innate and adaptive immune
systems. Through such process, Treg cells can be
converted to IL-17 producing cells in an experimentally induced proinflammatory cytokine environment.
Recently, it was determined that conversion of Treg
cells into IL-17 producing cells can be induced
under physiologic conditions of antigenic stimulation in the absence of polarizing experimentally
supplemented cytokines. This process requires the
presence of APC and Tconv cells and simultaneous
TCR-mediated activation of Tconv and Treg cells.

Under these conditions, stimulation of Tconv and
Treg in the presence of APC selectively promotes
the differentiation of Treg but not Tconv cells into
IL-17-producing cells. Using both in vitro culture and
in vivo genetic approaches it was determined that
IL-1 played an essential role in the differentiation
of Treg into IL-17 producing cells and that activation
of p38 and JNK pathways had an active role in this
differentiation process. These unexpected observations reveal that although Treg cells have heretofore
been associated primarily with immunosuppressive
functions in T cell immunity, they may also facilitate
pro-inflammatory responses by promoting IL-17
production during physiologic antigen stimulation.
These findings may have significant implications on
clinical strategies that employ Treg infusions for the
treatment of autoimmune diseases or graft versus
host disease, where Treg administration may lead
to enhanced rather than diminished inflammation.
Identification of factors and signaling pathways that
prevent the differentiation into IL-17 producing Treg
while maintaining the Treg suppressive function are
highly important.
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Εισαγωγη
Οι απαιτήσεις οργάνωσης των σύγχρονων διαγνωστικών αιματολογικών εργαστηρίων έχει αλλάξει
δραματικά τη τελευταία δεκαετία λόγω:
• Του αυτοματισμού των αναλυτικών οργάνων
• Της αύξησης του αριθμού των δειγμάτων που
κάθε εργαστήριο διαχειρίζεται
• Της εισαγωγής αυτοματοποιημένων συστημάτων που δίνουν την δυνατότητα ενοποίησης της
προαναλυτικής διαδικασίας πολλών εργαστηρίων
με διαφορετικά αντικείμενα π.χ. αιματολογικό,
βιοχημικό, ορολογικό κ.λπ.
• Της μείωσης του προσωπικού που απασχολείται
στα Εργαστήρια
• Της απαίτησης της σύγχρονης ιατρικής για ολοκλήρωση των εξετάσεων στον βραχύτερο δυνατό
χρόνο
• Της απαίτησης της σύγχρονης κοινωνίας για την
νομική κάλυψη των εργαζόμενων στα Εργαστήρια
σε σχέση με το έργο που παράγουν
• Της απαίτησης της σύγχρονης κοινωνίας για την
νομική κάλυψη των ασθενών σε σχέση με τα
αποτελέσματα τους; προστασία προσωπικών
δεδομένων αλλά και εγκυρότητα τους.
• Της απαίτησης των διοικήσεων των Νοσοκομείων
και των μονάδων Υγείας για εισαγωγή παραμέτρων αποδοτικότητας για τους εργαζόμενους και
παραμέτρων οικονομικής διαχείρισης με σκοπό
τον εξορθολογισμό των επενδύσεων στον Τομέα
της Υγείας.
Το περιβάλλον αυτό έχει μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των Εργαστηρίων και θέτει προκλητικά
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ζητήματα τόσο διαχειριστικά όσο και επιστημονικά
στα Αιματολογικά Εργαστήρια. Πρωταρχικό ρόλο
στην λειτουργία των σύγχρονων Εργαστηρίων έχει η
εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Όλα τα Εργαστήρια πρέπει να έχουν συστήματα ποιότητας που να
διασφαλίζουν τις διαδικασίες τους ενώ τα Εργαστήρια
που διενεργούν εξειδικευμένες εξετάσεις πρέπει επιπλέον να διαθέτουν συστήματα που να εξασφαλίζουν
την ορθότητα των αποτελεσμάτων.

Πιστοποιηση Αιματολογικων Εργαστηριων
Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλουν όλα τα Αιματολογικά Εργαστήρια να υιοθετήσουν πρότυπα οργάνωσης
«αλυσίδας παραγωγής» και ελέγχου των διαδικασιών
τους από τον χώρο της βιομηχανίας.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει
• όλες οι διαδικασίες να είναι καταγεγραμμένες
• όλες οι μέθοδοι να είναι καταγεγραμμένες
• να υπάρχει σύστημα ελέγχου των μεθόδων
• να υπάρχει σύστημα ελέγχου των διαδικασιών
• να υπάρχει σύστημα αναγνώρισης των αποκλίσεων
από τις καταγεγραμμένες μεθόδους
• να υπάρχει σύστημα αναγνώρισης των αποκλίσεων
από τις καταγεγραμμένες διαδικασίες
• να υπάρχει σύστημα επίλυσης των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την απόκλιση των
μεθόδων
• να υπάρχει σύστημα επίλυσης των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την απόκλιση των
διαδικασιών
• να υπάρχει σύστημα αξιολόγησης του τρόπου
επίλυσης των προβλημάτων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η εφαρμογή συστημάτων ελέγχου των διαδικασιών
1. αλλάζει τον τρόπο διοίκησης των Εργαστηρίων: Τα
Εργαστήρια διοικούνται βάσει οργανογραμμάτων
και όχι βάσει της προσωπικής παρέμβασης του
Διευθυντή προς τους υφιστάμενους,
2. καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ των εργαζόμενων: οι
σχέσεις των εργαζόμενων είναι καθορισμένες από
την περιγραφή των θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση των τριβών μεταξύ του προσωπικού
και την αποτελεσματικότερη συνεργασία
3. εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης
του Εργαστηρίου: η συνεχής εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης της διαδικασιών και μεθόδων
επιτρέπει την αναγνώριση των αδυναμιών του
συστήματος και την εισαγωγή μέτρων για τη
βελτίωση του.
Πιστοποίηση είναι η αναγνώριση από ένα ανεξάρτητο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, της ύπαρξης
αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των διαδικασιών ενός Εργαστηρίου. Ο φορέας που κάνει την
πιστοποίηση δεν κατανοεί την επιστημονική σημασία
των διαδικασιών του Εργαστηρίου αλλά ελέγχει το
σύστημα με το οποίο τις ελέγχει.
Με την πιστοποίηση το Εργαστήριο αποδεικνύει
την ασφάλεια και αξιοπιστία των διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων του σε σχέση με τους πελάτες;
ασθενείς και εργαζόμενους

Διαπιστευση Αιματολογικων Εργαστηριων
Τα Αιματολογικά Εργαστήρια, ιδιαίτερα αυτά που
διενεργούν εξειδικευμένες εξετάσεις, δεν αρκεί να
αποδεικνύουν μόνο την ασφάλεια και αξιοπιστία των

διαδικασιών, υπηρεσιών και προϊόντων τους αλλά
επιπλέον και την επιστημονική τους επάρκεια. Αυτό
διασφαλίζεται με την διαπίστευση των εργαστηριακών
εξετάσεων που διενεργούν. Ένα Εργαστήριο για να
διαπιστεύσει τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργεί πρέπει να έχει σύστημα που να αποδεικνύει
ότι αυτές
1. διενεργήθηκαν με μεθόδους που είναι εγκεκριμένες
από την επιστημονική κοινότητα
2. τα αποτελέσματα είναι ορθά σε σχέση με μεθόδους αναφοράς ή αποτελέσματα εργαστηρίων
αναφοράς
Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης
αναγνώρισης από αρμόδιο Οργανισμό (π.χ. ΕΣΥΔ,
UKAS, DKD, RvA κ.α.), ότι ένα εργαστήριο ασκεί
συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη
επάρκεια. Ο Οργανισμός που κάνει τη διαπίστευση
διαθέτει επιστημονικό προσωπικό ικανό να ελέγξει
την ποιότητα των μεθόδων και αποτελεσμάτων.
Για τα Αιματολογικά Εργαστήρια που επί δεκαετίες
έχουν αποκτήσει εμπειρία στη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων δεν αρκεί μόνο η πιστοποίηση
και διαπίστευση για την τεκμηρίωση της ποιότητας
των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά απαιτείται και η
ανάπτυξη συστημάτων για την αξιολόγηση των διαδικασιών και αποτελεσμάτων τους σε σχέση με την
κλινική τους συμβολή. Τα συστήματα αυτά πρέπει να
ενσωματωθούν στην πρακτική των Αιματολογικών
Εργαστηρίων ώστε να διατηρηθεί και να προαχθεί ο
ρόλος τους στην επιστημονική εξέλιξη της διάγνωσης,
πρόγνωσης και μελέτης των αιματολογικών νοσημάτων αλλά επίσης να ορθολογικοποιηθεί η χρήση των
διαθέσιμων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων σε
σχέση με την αποδοτικότητά τους.
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Πιστοποίηση και διαπίστευση κέντρων αίματος
και νοσοκομειακών μονάδων αιμοδοσίας
Μαρια Γκανιδου

Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ποιότητα στην αιμοδοσία σημαίνει τη μετάγγιση
ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή την κατάλληλη
στιγμή. Ένα σύστημα ποιότητας πρέπει να σχεδιαστεί
ώστε να παρέχει ικανοποιητική ποσότητα αίματος και
προϊόντων αυτού με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και το μικρότερο κίνδυνο για τους δότες και
τους δέκτες και να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι
υπηρεσίες που παρέχονται πληρούν συγκεκριμένα
κριτήρια. Επί πλέον να είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει όλα τα πεδία της αιμοδοσίας: προσέλκυση,
εκπαίδευση και επιλογή αιμοδότη˙ συλλογή αίματος ˙
παρασκευή προϊόντων˙ εργαστηριακός έλεγχος, αποθήκευση και μεταφορά ˙ εργαστηριακός έλεγχος των
δεκτών και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
της μετάγγισης˙ καταχώρηση όλων των δεδομένων
και αποθήκευση αυτών˙ επιλογή, αξιολόγηση και
συντήρηση του κατάλληλου εξοπλισμού ˙ κατάλληλο
εργασιακό περιβάλλον.
Ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας αιμοδοσίας επιτυγχάνεται με εφαρμογή κανόνων ορθής
παρασκευαστικής πρακτικής, ορθής εργαστηριακής
πρακτικής και ορθής κλινικής πρακτικής. Το προσωπικό που εμπλέκεται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας
μετάγγισης πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει
και να επιδιώξει τον ιδιαίτερο ρόλο του στην επίτευξη
των στόχων. Το πλήθος των διεργασιών, των εξετάσεων και ο μεγάλος αριθμός ατόμων με διαφορετικές
υπευθυνότητες που συμμετέχουν, επιβάλλει ένα καλά
σχεδιασμένο συντονισμό που να οδηγεί στο επιθυμητό
αποτέλεσμα. Ο συντονισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσα
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από συστήματα διασφάλισης ποιότητας που οδηγούν
στην πιστοποίηση και διαπίστευση του οργανισμού
ή του τμήματος.
Η πιστοποίηση και διαπίστευση συνίσταται σε περιοδικούς και αντικειμενικούς έλεγχους του συστήματος
ποιότητας ενός οργανισμού από έναν εξωτερικό φορέα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα διεθνές σύστημα
πιστοποίησης της αιμοδοσίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι
κάθε χώρα να ακολουθεί ένα εθνικό σύστημα ή να
υιοθετεί πρότυπα ISO ή συχνότερα δημιουργούνται
μικτά συστήματα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
1. Αμερικάνικη Εταιρεία Τραπεζών Αίματος (AABB)
Η ΑΑΒΒ είναι η εταιρεία που πρώτη δημοσίευσε
απαιτήσεις ποιότητας σχετικά με τη μετάγγιση, εκδίδοντας το 1958 το εγχειρίδιο «Standards for Blood
Banks and Transfusion Services », που σήμερα
αριθμεί την 26η έκδοση. Εκδίδει τακτικά ένα εγχειρίδιο
εφαρμοζόμενων στην αιμοδοσία μεθόδων (Technical
Manual,16η έκδοση). Συνεργάζεται με την FDA και
έχει αναπτύξει πρότυπο διασφάλισης ποιότητας το
οποίο ενσωματώνει στην ορολογία της αιμοδοσίας το
πνεύμα των προτύπων ISO 9000. Αν και εφαρμόζει
απαιτήσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ, έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο πιστοποίησης/διαπίστευσης
από χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και
της Μέσης Ανατολής.
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2. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO)
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ανέδειξε την
ασφάλεια αίματος ως προτεραιότητα από το 1975
(WHA28.72) και ανέπτυξε αντίστοιχα προγράμματα
σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Πραγματοποιεί προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη
καλά οργανωμένων εθνικών αιμοδοτικών συστημάτων, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και
έκδοση οδηγιών.1 Οι βασικές θέσεις της οργάνωσης
είναι:
• ανάπτυξη εθνικών συστημάτων αιμοδοσίας
• συλλογή αίματος από μη αμειβόμενους εθελοντές
αιμοδότες
• κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, κατεργασίες, αποθήκευση και διανομή των παραγώγων
αίματος
• ελάττωση των μη απαραίτητων μεταγγίσεων και
χρήση εναλλακτικών προϊόντων για μετάγγιση
• σύστημα ποιότητας που να καλύπτει κάθε βήμα
της αλυσίδας μετάγγισης
3. Συμβούλιο ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (CoE)
Η μετάγγιση αίματος ήταν από τα πρώτα θέματα
για τα οποία ανέλαβε δράση το Συμβούλιο, μετά την
ίδρυση του το 1949. Οι ενέργειες αυτές αφορούσαν
την προώθηση της μη αμειβόμενης εθελοντικής αιμοδοσίας, την αμοιβαία υποστήριξη των ευρωπαϊκών
κρατών, την κατάλληλη χρήση των προϊόντων αίματος,
την προστασία του δότη και του δέκτη. Στα πλαίσια
αυτά καθιερώθηκε η ελεύθερη διακίνηση παραγώγων αίματος στην Ευρώπη, δημιουργήθηκε τράπεζα
σπάνιων ομάδων αίματος, εκδόθηκαν συστάσεις και
κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την πρακτική των
μεταγγίσεων και οργανώνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Από το 1986 εκδίδει, μέσω της EDQM, τον
«Οδηγό για την παρασκευή, τη χρήση και τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων αίματος». Στόχος είναι
να δώσει στις υπηρεσίες αιμοδοσίας της Ευρώπης
οδηγίες και αρχές που σχετίζονται με τη συλλογή,
παρασκευή, χρήση και διασφάλιση ποιότητας των
παραγώγων αίματος. Αποτελεί οδηγό αναφοράς για
πολλές υπηρεσίες αιμοδοσίας σε όλη την Ευρώπη,
και ήδη βρίσκεται στη 15η έκδοση.2
4. Ευρωπαϊκή Ένωση (EU)
Μέχρι το 1994 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ελάχιστα
εμπλακεί στη ρύθμιση της ασφάλειας αίματος, μέχρι
που στη σύνοδο κορυφής του 1994 οι υπουργοί υγείας
των χωρών-μελών έθεσαν θέμα σχετικά με τη συλ-

λογή, επεξεργασία και διακίνηση του αίματος καθώς
και τις σχετικές νομικές διατάξεις των χωρών-μελών.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν η σύσταση 98/463/EEC
σχετικά με τους δότες αίματος και πλάσματος, και τον
εργαστηριακό έλεγχο του συλλεγομένου αίματος. Μετά
τη συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) ζητήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
να νομοθετήσουν κανόνες υψηλής ποιότητας και
ασφάλειας σχετικά με το αίμα και τα παράγωγά του.
Λαμβάνοντας υπ΄οψιν τις προϋπάρχουσες συστάσεις
της WHO και του CoE, καθώς και την εμπειρία των
κρατών-μελών, δημιουργήθηκε η οδηγία 2002/98/EC
(μητρική οδηγία) και ακολούθησαν τρείς θυγατρικές
οδηγίες, που συνολικά αποτελούν το Ευρωπαϊκό
νομικό πλαίσιο του αιμοδοτικού συστήματος.3-6
Συνοπτικά το αντικείμενο των οδηγιών περιλαμβάνει:
• Directive 2002/98/EC: απαιτήσεις σχετικά με την
ποιότητα και ασφάλεια κατά τη συλλογή, εξέταση,
κατεργασία, αποθήκευση και διανομή αίματος και
παραγώγων του
• Directive 2004/33/EC: σχετικά με τεχνικές απαιτήσεις (επιλογή δοτών, χαρακτηριστικά τελικών προϊόντων, συνθήκες συντήρησης και μεταφοράς
• Directive 2005/61/EC: σχετικά με την ανιχνευσιμότητα και την αναφορά ανεπιθύμητων αντιδράσεων
και συμβαμάτων
• Directive 2005/62/EC: σχετικά με τα συστήματα
ποιότητας
Μέσα στο πλαίσιο αυτό η ποιότητα επιτυγχάνεται
κυρίως με δύο παράγοντες: 1) Τη συγκεντρωτική
οργανωτική δομή-υπεύθυνη αρχή, κέντρα αίματος,
νοσοκομειακές υπηρεσίες αιμοδοσίας- με σαφώς
καθορισμένες αρμοδιότητες και σχέσεις μεταξύ των
μερών. 2) Την ανάπτυξη συστήματος ποιότητας, με
χαρακτηριστικά ορθής παρασκευαστικής πρακτικής σε
συνδυασμό με το πνεύμα ολικής διαχείρισης ποιότητας
που χαρακτηρίζει τα πρότυπα ISO 9000.

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τα χρησιμοποιούμενα σήμερα στην Ευρώπη συστήματα διαχείρισης ποιότητας παρουσιάζουν ανομοιομορφία που οφείλεται σε διαφορετικές οργανωτικές
δομές, διαφορετικό οικονομικό επίπεδο και διαφορετικούς εθνικούς νόμους. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα
(εικ. 1), αυτά που εφαρμόζονται από τις περισσότερες
υπηρεσίες αιμοδοσίες είναι οι οδηγοί EU-GMP(7),
CoE και ISO8. Αν και ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό
τις απαιτήσεις της οδηγίας 2005/62/EC, απαιτούνται
διορθωτικά μέτρα ώστε να ανταποκρίνονται στις
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Εικόνα 1. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα πρότυπα και κριτήρια διαχείρισης των συστημάτων ποιότητας στην Ευρώπη.13

απαιτήσεις ποιότητας της οδηγίας 2005/62/EC. Ο
οδηγός EU-GMP είναι προσανατολισμένος κυρίως
στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, αν και
χρησιμοποιείται από πολλές υπηρεσίες αιμοδοσίας,
και είναι υποχρεωτικός σε κάποιες χώρες όπως στη
Γερμανία.
Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 είναι συχνά
αποδεκτά από της υπηρεσίες αιμοδοσίας. Το ISO
9001:2000 εξειδικεύει τα κριτήρια διαχείρισης όταν
ένας οργανισμός 1) έχει ανάγκη να τεκμηριώσει την
ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του
πελάτη, και 2) να αυξήσει την ικανοποίηση του πελάτη
μέσω αποτελεσματικής βελτίωσης του συστήματος.
Επιλέγεται κυρίως από μεγάλα κέντρα αίματος9 με
στόχο να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του
συστήματος ποιότητας χρησιμοποιώντας πολιτική
ποιότητας, αποτελέσματα επιθεωρήσεων, ανάλυση
δεδομένων, διορθωτικές πράξεις και ανασκόπηση
της διαχείρισης. Αρκετές φορές χρησιμοποιείται από
νοσοκομειακές μονάδες, όταν ανήκουν σε νοσοκομείο
το οποίο πιστοποιείται ή διακινούν παράγωγα αίματος προς άλλο πιστοποιημένο νοσηλευτικό ίδρυμα.
Το ISO 9001:2000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
εσωτερικό εργαλείο από μια υπηρεσία αιμοδοσίας ή
για πιστοποίηση. Πολλές υπηρεσίες αιμοδοσίας είναι
σε στάδιο προετοιμασίας για ISO 9001 πιστοποίηση,
και πολλές έχουν πιστοποιηθεί ή/και διαπιστευτεί. Η
πιστοποίηση βασίζεται στη σειρά ISO 9001, ενώ η
διαπίστευση περιλαμβάνει επιπλέον και το πρότυπα
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ISO 15189 ή/και ISO 17025 για εργαστήρια.
Η πιστοποίηση και διαπίστευση των υπηρεσιών αιμοδοσίας δεν είναι υποχρεωτικές, αποτελούν
όμως αποδείξεις καλής λειτουργίας του συστήματος
ποιότητας και προετοιμάζουν τις αιμοδοσίες για την
επιθεώρηση που υποχρεωτικά θα εκτελείται από την
υπεύθυνη εθνική αρχή, τουλάχιστον ανά 2 έτη. Από
την Ευρωπαϊκή επιτροπή χρηματοδοτήθηκε μελέτη10,11
με αντικείμενο την καταγραφή των κριτηρίων και την
πρακτική επιθεώρησης που χρησιμοποιούνται σε 19
χώρες της Ένωσης-European Blood Inspection Project
(EuBIS). Πρόσφατα η ομάδα εργασίας δημοσίευσε
δύο εγχειρίδια12: 1) European standard operating
procedure, που αντανακλά την ευρωπαϊκή πρακτική
σχετικά με την ποιότητα και ασφάλεια του αίματος,
και 2) Common European Standards and Criteria for
the Inspection of Blood Establishments.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
οδηγίες της Επιτροπής έχει ολοκληρωθεί και αποτυπώνεται στα: π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ν. 3402/2005
(Α΄ 258), π.δ. 25/2008 (Α΄ 50) και την υπ΄αριθμ. Φ
6.186/12837/899 υπουργική απόφαση.
Σχετικά με το σύστημα ποιότητας η Ελληνική Νομοθεσία υιοθετεί πλήρως τα κοινοτικά πρότυπα και
προδιαγραφές, όπως αναφέρονται στη συνέχεια
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Προεδρικό Διάταγμα υπ΄ αριθμ. 25
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς
την Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής
Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της Οδηγίας
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών προτύπων
και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα
κέντρα αιμοδοσίας.

Προτυπα και προδιαγραφες συστηματος
ποιοτητας
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.1.	Σύστημα ποιότητας
1.	Η ποιότητα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ευθύνη
όλων όσοι συμμετέχουν στη λειτουργία του
κέντρου αίματος και η διεύθυνση του κέντρου
πρέπει να διασφαλίζει μια συστηματική προσέγγιση στην ποιότητα, καθώς και την εφαρμογή
συστήματος ποιότητας και τη διατήρησή του.
2.	Στο σύστημα ποιότητας περιλαμβάνονται:
η διαχείριση ποιότητας, η διασφάλιση ποιότητας, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας,
το προσωπικό, τα κτίρια και ο εξοπλισμός,
η τεκμηρίωση, η συλλογή, ο έλεγχος και η
επεξεργασία, η αποθήκευση, η διανομή, ο
έλεγχος ποιότητας, η ανάκληση συστατικών
του αίματος και ο εξωτερικός και εσωτερικός
έλεγχος, η διαχείριση συμβάσεων, η μη συμμόρφωση και η αυτοεπιθεώρηοη.
3. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει
τη διεξαγωγή όλων των κρίσιμων μεθόδων
εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα και τις
προδιαγραφές που καθορίζονται στο εν λόγω
παράρτημα και την παροχή των κατάλληλων
οδηγιών για την εφαρμογή τους. Η διεύθυνση
του κέντρου θα επανεξετάζει το σύστημα σε
τακτά διαστήματα, ώστε να εξακριβώνει την
αποτελεσματικότητά του και να εισαγάγει διορθωτικά μέτρα, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
1.2.	Διασφάλιση ποιότητας
1. Όλα τα κέντρα αίματος και οι νοσοκομειακές
υπηρεσίες αιμοδοσίας θα υποστηρίζονται για
την εκπλήρωση της διασφάλισης ποιότητας
από ένα μηχανισμό διασφάλισης ποιότητας,
είτε εσωτερικό είτε άλλο συναφή. Ο μηχανισμός
αυτός θα καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν
την ποιότητα και θα επανεξετάζει και εγκρίνει
όλα τα κατάλληλα έγγραφα που σχετίζονται με
την ποιότητα.
2. Όλες οι διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις και ο

εξοπλισμός που επηρεάζουν την ποιότητα και
την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών
του αίματος θα επικυρώνονται πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά και θα επανεπικυρώνονται κατά τακτά διαστήματα, τα οποία θα
καθορίζονται με βάση την έκβαση αυτών των
δραστηριοτήτων.
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
3. ΚΤΙΡΙΑ
3.1. Γενικά
3.2.	Χώρος αιμοδοτών
3.3.	Χώρος αιμοληψίας
3.4.	Χώροι εργαστηριακών αναλύσεων και επεξεργασίας αίματος
3.5. Χώρος αποθήκευσης
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
6. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
6.1. Επιλεξιμότητα δοτών
6.2.	Συλλογή αίματος και συστατικών του αίματος
6.3. Εργαστηριακοί έλεγχοι
6.4. Επεξεργασία και επικύρωση
6.5. Επισήμανση
6.6. Έγκριση για διάθεση αίματος και συστατικών του
αίματος
7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
9. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
9.1. Παρεκκλίσεις
9.2. Καταγγελίες
9.3. Ανάκληση
9.4.	Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
10. ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Με την υπ΄αριθμ. Φ 6.186/12837/899 υπουργική
απόφαση ορίζεται ως υπεύθυνη αρχή το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), ορίζονται τα Κέντρα Αίματος(9) και
οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (101). Η μη
συγκεντρωτική αυτή δομή, με αλληλεπικαλυπτόμενες
αρμοδιότητες μεταξύ Κέντρων και Νοσοκομειακών
Μονάδων, όπως και σε άλλες χώρες που διατηρούν
ανάλογα υβριδικά συστήματα14, δεν μπορεί εύκολα να
υποστηρίξει συστήματα ποιότητας που εγγυώνται την
ασφάλεια αίματος σε εθνικό επίπεδο. Οι πολλαπλές
δραστηριότητες που ανατίθενται σε συνδυασμό με το
μεγάλο αριθμό Νοσοκομειακών Μονάδων Αιμοδοσίας, αφενός απαιτούν από το ΕΚΕΑ καλό συντονισμό
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και εντατικές επιθεωρήσεις αφετέρου καθιστούν την
πιστοποίηση και διαπίστευση δαπανηρή. Σήμερα στη
χώρα μας έχουν πιστοποιηθεί περίπου 10 Νοσοκομειακές Μονάδες Αιμοδοσίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την
ασφάλεια και ποιότητα των μεταγγίσεων στην Ευρώπη
έχει ολοκληρωθεί, η κάθε χώρα το έχει εντάξει στο
εθνικό της δίκαιο και το υλοποιεί μέσα από διαφορετικές οργανωτικές δομές και διαφορετικά συστήματα
ποιότητας που προϋπήρχαν. Σε χώρες με καλά δομημένα αιμοδοτικά συστήματα η υλοποίηση προχωρεί
παράλληλα με την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση.
Είναι μια πρόκληση για την αιμοδοσία η συνεργική
δράση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, της GMP και της
πιστοποίησης ISO, τα αποτελέσματα της οποίας
αναμένονται στο μέλλον.
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Διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης μονάδων μεταμόσχευσης
και των κυτταρικών θεραπειών
Ιωαννα Σακελλαρη

Διευθύντρια, Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη

Εισαγωγη
Ο κύριος στόχος του FACT-JACIE (International
standards for cellular therapy - product collection,
processing and administration) είναι να προβάλλει
ποιοτική πρακτική στον τομέα της μεταμόσχευσης και
των κυτταρικών θεραπειών από όλες τις διαθέσιμες
πηγές αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων. Αφορά
όλες τις φάσεις συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης
και έγχυσης καθώς και τους χειρισμούς αφαίρεσης
πληθυσμών, έκπτυξης και κρυοκατάψυξης. Οι οδηγίες για το ομφαλιοπλακουντιακό μόσχευμα αφορούν
μόνο την έγχυση καθώς η συλλογή και οι συνθήκες
των ανάλογων τραπεζών είναι στη δικαιοδοσία του
Netcord FACT.
Βέβαιο είναι ότι οι τελειότερες σταθερές και οδηγίες
πρέπει να υλοποιηθούν σωστά στα Κέντρα από το
συγκεκριμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. Έχει γίνει
προσπάθεια να εναρμονισθούν τα «STANDARDSπρότυπα/προδιαγραφές» με τις οδηγίες των ΗΠΑ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντανακλούν τις
ανάγκες των αντιπροσώπων εταιρειών και των δύο
οργανισμών:
1)	Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT) που ιδρύθηκε το 1996 στις ΗΠΑ
2) Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT
(JACIE) που ιδρύθηκε το 1999
Οι δύο αυτοί οργανισμοί συνεργάζονται μεταξύ
τους και παράγουν συναινετικά τις οδηγίες. Συμπληρωματικά, οι οργανισμοί EBMT, International Society
for Cellular Therapy (ISCT), NETCORD, World Marrow Donor Association και European Federation for
Immunogenetics συνεργάζονται υπό την αιγίδα της

AHCTA (Alliance for harmonization of cellular therapy
accreditation) με σκοπό την εναρμόνιση παγκοσμίως
των διαδικασιών της μεταμόσχευσης αιμοποιητικού
ιστού και κυτταρικών θεραπειών. Η δομή των οδηγιών
προτυποποίησης “standards” αφορούν το κλινικό
πρόγραμμα, το τμήμα συλλογής και επεξεργασίας.
Και οι δύο οργανισμοί αναγνωρίζουν τα οφέλη της
διεθνούς προτυποποίησης των σταθερών και των
οδηγιών, η δε πιστοποίηση των Κέντρων είναι ακόμη
εθελοντική και τμηματική ως προς το κλινικό και εργαστηριακό τμήμα του προγράμματος μεταμόσχευσης.
Το εγχειρίδιο είναι κατηγοριοποιημένο αλφαβητικά και
με νούμερα και περιέχει τα εξής:

ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Αυτοτελές Κλινικό Πρόγραμμα το οποίο αποτελείται από μια ολοκληρωμένη ιατρική ομάδα που
βρίσκεται σε γειτονικές γεωγραφικά περιοχές ή
σε κοντινή απόσταση με ένα μόνο Διευθυντή του
Προγράμματος και κοινά προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, πρωτόκολλα και συστήματα
διαχείρισης ποιότητας
2.	Χρησιμοποιεί ένα τμήμα συλλογής κυττάρων, ένα
εργαστήριο επεξεργασίας που ανταποκρίνεται
στα Πρότυπα του JACIE
3. Εάν το Κλινικό Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης περιλαμβάνει πολλές μη-γειτονικές κλινικές πρέπει να
εφαρμόζουν όλες οι κλινικές κοινά πρωτόκολλα,
κοινές διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού,
κοινά συστήματα διαχείρισης ποιότητας,κοινή
ανασκόπηση των κλινικών αποτελεσμάτων.
Το Κλινικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει μια καθορι115
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σμένη μονάδα εσωτερικών ασθενών που ελαχιστοποιεί την μόλυνση με ειδικά φίλτρα, μια καθορισμένη
περιοχή για τη φροντίδα των εξωτερικών ασθενών,
η οποία να προστατεύει επαρκώς τον ασθενή από
τη μετάδοση λοιμωδών παραγόντων. Μπορεί να
παρέχει, όπου απαιτείται, κατάλληλη απομόνωση του
ασθενή, χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών, φαρμακευτικής αγωγής και/ή προϊόντων του αίματος, παροχές
για άμεση αξιολόγηση και θεραπεία από ειδικό σύμβουλο μεταμοσχεύσεων, διαθέσιμο σε 24ωρη βάση.
Επίσης, περιλαμβάνει πεπειραμένες νοσοκόμες για
τη φροντίδα των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση σε ικανοποιητική αναλογία νοσοκόμων/
ασθενών. Έχει πρόσβαση σε: τμήμα συλλογής, τμήμα
επεξεργασίας Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων
που πληροί αυτά τα Πρότυπα. Διαθέτει δυνατότητα
24ωρης μετάγγισης με ελεγμένα για ιό CMV και
ακτινοβολημένα παράγωγα του αίματος, φαρμακείο
που λειτουργεί 24 ώρες και διαθέτει μηχανισμό για
τον εντοπισμό, την απογραφή και την ασφαλή αποθήκευση των φαρμάκων έρευνας.
Απαιτήσεις ασφαλείας
Το Πρόγραμμα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε
να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για την υγεία και
την ασφάλεια των υπαλλήλων, δοτών, ασθενών
και υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της συμμόρφωσης. Ο Διευθυντής του
Προγράμματος είναι υπεύθυνος για τις διοικητικές και
κλινικές λειτουργίες, για τη διαχείριση ποιότητας του
προγράμματος μεταξύ των οποίων η συμμόρφωση
με αυτά τα Πρότυπα.
Υπάρχει ειδική εκπαίδευση και ικανότητα σε κάθε
ένα από τα παρακάτω πεδία τεκμηριωμένη για τους
ιατρούς στα Προγράμματα που απαιτούν την έγκριση
του JACIE για την αυτόλογη και/ή αλλογενή μεταμόσχευση:
1) Ενδείξεις για τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
2) Επιλογή των κατάλληλων ασθενών και προπαρασκευαστικές αγωγές για θεραπεία υψηλής
δόσης
3) Αξιολόγηση του ασθενούς πριν από τη μεταμόσχευση, συμπεριλαμβανομένης και της εκτίμησης εκλογής του κατάλληλου ασθενούς και της
επάρκειας αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
σε σχέση με τη συλλογή
4)	Χορήγηση υψηλής δόσης θεραπείας
5)	Χορήγηση αυξητικών παραγόντων για την κινητοποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
και για την ανάπλαση του μυελού των οστών μετά
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τη μεταμόσχευση
6) Αντιμετώπιση του πυρετού σε ουδετεροπενία
7)	Διάγνωση και αντιμετώπιση των λοιμωδών και
μη λοιμωδών πνευμονικών επιπλοκών από τη
μεταμόσχευση, αξιολόγηση του χιμαιρισμού φλεβοαποφρακτικής νόσου του ήπατος, αιμορραγικής
κυστίτιδας, αποτυχίας του μοσχεύματος, οξείας
και χρόνιας νόσου του μοσχεύματος εναντίον του
ξενιστή (GVHD)
8) Όλοι οι ιατροί μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων πρέπει να είναι ικανοί
για την έγχυση προϊόντος αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, την επεξεργασία αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων, την κρυοσυντήρηση
των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, τις
διαδικασίες συλλογής μυελού των οστών.
Το Πρόγραμμα πρέπει να έχει νοσηλεύτριες και
προϊσταμένες επίσημα εκπαιδευμένες και πεπειραμένες στην αντιμετώπιση ασθενών που δέχονται
μοσχεύματα αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στην
αντιμετώπιση των ασθενών παιδιατρικής. Υπάρχουν
γραπτές πολιτικές για όλες τις σχετικές διαδικασίες
νοσηλείας - SOP οι οποίες να περιλαμβάνουν: πρόληψη και έλεγχο της λοίμωξης, χορήγηση της προπαρασκευαστικής θεραπευτικής αγωγής, μεταμόσχευση
των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, χρήση
των ανοσοκατασταλτικών παραγόντων, μετάγγιση
προϊόντων αίματος.
Διαχείριση ποιότητας
Το Πρόγραμμα έχει Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας
το οποίο να περιγράφει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
1) Μεθόδους εποπτείας της φροντίδας του ασθενούς
(που περιλαμβάνουν εντοπισμό σφαλμάτων,
ατυχημάτων και ανεπιθύμητων αντιδράσεων)
2)	Σημαντικές παραμέτρους των αποτελεσμάτων,τα
μέσα ανασκόπησης των συνολικών δεδομένων
σε τακτική βάση (επιθεωρήσεις)
3) Απαιτήσεις για συναντήσεις, ανασκόπηση, τεκμηρίωση, διορθωτικές ενέργειες και αναφορές.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος είναι υπεύθυνος
για το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας.
Επιθεωρήσεις
Έχουν αναπτυχθεί και καθοριστεί μέτρα απόδοσης
από το Πρόγραμμα, έχουν κατοχυρωθεί διαδικασίες
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σχετικά με την
απόδοση από το Πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα των
επιθεωρήσεων για την απόδοση χρησιμοποιούνται
για να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες βελτίωσης και τις
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στρατηγικές επίτευξης βελτίωσης. Τα αποτελέσματα
αυτά και οι στρατηγικές βελτίωσης ανασκοπούνται
καθημερινά και τεκμηριώνονται σύμφωνα με τα σχέδια
διαχείρισης ποιότητας;
Σφάλματα, ατυχήματα και ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Το Πρόγραμμα έχει ένα σύστημα εντοπισμού,
αξιολόγησης, τεκμηρίωσης και αναφοράς σφαλμάτων,
ατυχημάτων, πιθανών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και
βιολογικών αποκλίσεων του προϊόντος. Οι διορθωτικές
ενέργειες τεκμηριώνονται και ανασκοπούνται από το
Διευθυντή του Προγράμματος. Αξιολογούνται άμεσα
όλες οι πιθανές ανεπιθυμήτες αντιδράσεις σύμφωνα
με τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (SOPs).
Ανασκοπούνται όλες οι πιθανές ανεπιθύμητες αντιδράσεις από το Διευθυντή του Προγράμματος.
Πολιτικές διαδικασίες
Το Πρόγραμμα έχει γραπτές πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν όλες τις κατάλληλες λειτουργίες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω:
αξιολόγηση, επιλογή και θεραπεία του δότη και του
ασθενούς, συναίνεση, απόρρητο του δότη και του
ασθενούς. Επίσης έχει γραπτές διαδικασίες επείγοντων περιστατικών, για τη διαχείριση και βελτίωση
της ποιότητας και επανόρθωσης σε σφάλματα, ατυχήματα και ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Περιλαμβάνει
διορθωτικές ενέργειες σε αποκλίσεις του βιολογικού
προϊόντος, εκπαίδευση του προσωπικού, ανάλυση
των αποτελεσμάτων, συντήρηση και παρακολούθηση
των εγκαταστάσεων
Κάθε μεμονωμένη διαδικασία SOP περιλαμβάνει:
1)	Σαφή γραπτή περιγραφή του σκοπού, περιγραφή
του εξοπλισμού και των προμηθειών που χρησιμοποιούνται, τους σκοπούς της διαδικασίας,
τα αποδεκτά τελικά αποτελέσματα και το εύρος
των αναμενόμενων αποτελεσμάτων όπου είναι
εφικτό.
2) Ενότητα με αναφορές που να αναγράφει κατάλληλη βιβλιογραφία.
3) Την τεκμηριωμένη έγκριση από το Διευθυντή του
Προγράμματος ή του υπεύθυνου της διαδικασίας
και κάθε διαδικαστικής τροποποίησης πριν από
την εφαρμογή και ετησίως.
4) Ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα αντίγραφα του Εγχειριδίου SOPs για το προσωπικό του τμήματος
που τηρεί το προσωπικό του τμήματος.
5) Ανασκόπηση των νέων και αναθεωρημένων

πολιτικών και διαδικασιών από το προσωπικό
πριν από τον εφαρμογή τους, τεκμηρίωση της
ανασκόπησης και εκπαίδευση.
6) SOPs και η ιστορική τους ακολουθία τηρούνται
επ’ αορίστω, συμπεριλαμβανομένων και των
ημερομηνιών χρήσης.
7)	Υπάρχει γραπτή πολιτική που να διασφαλίζει
ότι η προπαρασκευαστική αγωγή χορηγείται με
ασφάλεια και χρησιμοποιούνται προτυπωμένες
οδηγίες στα πρωτόκολλα και τα τυποποιημένα
θεραπευτικά σχήματα.Πριν από τη χορήγηση της
θεραπείας, επαληθεύεται από δυο αρμόδια για
τη χορήγηση της χημιοθεραπείας άτομα.
8)	Οι αποκλίσεις από SOPs είναι τεκμηριωμένες και
εγκεκριμένες, αν απαιτείται, από το Διευθυντή ή
τον Υπεύθυνο του Προγράμματος.
Αξιολόγηση, επιλογή και αντιμετώπιση δότη
Εφαρμόζονται διαδικασίες αξιολόγησης του δότη
για προστασία της ασφάλειας δότη και λήπτη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και εκτιμούν τους
κινδύνους στο δότη από τη διαδικασία συλλογής καθώς
και το ενδεχόμενο της μετάδοσης ασθενειών από το
δότη στο λήπτη.Τεκμηριώνονται τα αποτελέσματα
των εξετάσεων αξιολόγησης και επιλογής δότη και
γίνεται ανακοίνωση των παθολογικών ευρημάτων
στον υποψήφιο δότη και καταγραφή τους στο αρχείο
συστάσεων του δότη για τη φροντίδα του.Η λογική της
επιλογής του δότη ανταποκρίνεται στα κριτήρια που
τεκμηριώνονται από το γιατρό μεταμόσχευσης και
υπάρχει τεκμηρίωση της εν γνώσει συναίνεσης του
δότη και του λήπτη, όταν επιλέγεται ένας δότης που δεν
ανταποκρίνεται στα κριτήρια.Υπάρχουν διαδικασίες για
να διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών για
την υγεία του δότη και του ασθενούς και τα θέματα της
υγείας του δότη τα οποία αναφέρονται στην ασφάλεια
της διαδικασίας συλλογής ανακοινώνονται εγγράφως
στο προσωπικό του τμήματος συλλογής.
Διαχείριση δεδομένων
Το Πρόγραμμα συλλέγει όλα τα δεδομένα που περιέχονται στα έντυπα (MED A) της Ευρωπαϊκής Ομάδας
για τη μεταμόσχευση Αίματος και Μυελού – ΕΒΜΤ και
χρησιμοποιεί τα δεδομένα του στα αποτελέσματα των
περιοδικών επιθεωρήσεων των ασθενών. Ύστερα
από σύγκριση μεταξύ της αρχικής καταγραφής του
ασθενούς και της υποβληθείσας φόρμας του έντυπου
MED A για διαδοχικούς ασθενείς επιβεβαιώνεται αν
το Πρόγραμμα τηρεί ολοκληρωμένες και ακριβείς
καταγραφές ασθενούς.
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Αρχεία
Διατηρούνται για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών τα
παρακάτω αρχεία Κλινικής Μονάδας από το Κλινικό
Πρόγραμμα Μεταμόσχευσης:
1) Ποιοτικός έλεγχος
2) Εκπαίδευση ή ικανότητα του προσωπικού
3)	Συντήρηση της μονάδας

TMHMA ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ:
ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Υπάρχει επαρκής και απόρρητος χώρος για την
εξέταση και την αξιολόγηση του δότη και επείγουσα
ιατρική φροντίδα για το δότη η οποία να περιλαμβάνει:
μονάδα μετάγγισης ή τράπεζα αίματος που να παρέχει
σε 24ωρη βάση προϊόντα αίματος συμπεριλαμβανομένων των ακτινοβολημένων παράγωγων και των
ελεγμένων για ιό CMV προϊόντων σε αρνητικούς
λήπτες, μονάδα εντατικής φροντίδας και υπηρεσίες
επειγόντων περιστατικών.
Επιπλέον, ειδικός χώρος υπάρχει και για την
κατάλληλη προετοιμασία και αποθήκευση των αντιδραστηρίων και του εξοπλισμού που απαιτούνται.
Το Τμήμα Συλλογής Μυελού των Οστών λειτουργεί
με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,
των δοτών και των ασθενών. Υπάρχουν κατάλληλοι
χώροι, περιβάλλον και εξοπλισμός για ασφαλείς
χειρουργικές επεμβάσεις. Υπάρχουν διαδικασίες για
τη βιολογική και χημική ασφάλεια καθώς και για την
ασφάλεια από ακτινοβολία, όπου απαιτείται. Υπάρχει
σύστημα παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της
συμμόρφωσης. Ακόμη, ο χειρισμός του μυελού των
οστών γίνεται με προφυλάξεις που εντοπίζουν το ενδεχόμενο μετάδοσης λοιμωδών παραγόντων. Υπάρχει
επαρκής αριθμός εκπαιδευμένου προσωπικού στο
τμήμα όπου πραγματοποιείται η συλλογή μυελού των
οστών και τεκμηριώνεται η εκπαίδευση, η συνεχής
επιμόρφωση και η ικανότητα του προσωπικού για την
πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων.
Το Τμήμα συλλογής μυελού των οστών έχει έγγραφο Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο
περιγράφει τουλάχιστον:
1) Τις μεθόδους επίβλεψης της περίθαλψης του
δότη, εντοπισμό σφαλμάτων, ατυχημάτων και
ανεπιθύμητων αντιδράσεων.
2)	Σημαντικές παραμέτρους των αποτελεσμάτων και
τα μέσα ανασκόπησης των συνολικών δεδομένων
σε τακτική βάση.
3) Επικύρωση των σημαντικών διαδικασιών του
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Προγράμματος συλλογής μυελού των οστών.
Ο Διευθυντής του Τμήματος Συλλογής μυελού
των οστών είναι υπεύθυνος για το Σχέδιο Διαχείρισης
Ποιότητας
Πριν από τη συλλογή μυελού των οστών, υπάρχει έγγραφη εντολή για τη συλλογή από ένα γιατρό
σχετικά με τη χρονική στιγμή και τις διαδικαστικές
λεπτομέρειες και τους στόχους της συλλογής. Οι
διαδικασίες για τη μεταφορά μυελού των οστών είναι
σχεδιασμένες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα του προϊόντος που μεταφέρεται και η υγεία
και η ασφάλεια του προσωπικού του τμήματος. Το
πρωταρχικό δοχείο του προϊόντος τοποθετείται σε ένα
δεύτερο δοχείο και σφραγίζεται ώστε να αποφευχθεί
η διαρροή. Το δοχείο εξωτερικής μεταφοράς (εάν
απαιτείται)είναι κατασκευασμένο από υλικό αρκετά
ανθεκτικό σε διαρροή του περιεχομένου, σε κραδασμούς, σε αλλαγές ατμοσφαιρικής πίεσης και σε άλλες
συνθήκες που λαμβάνουν χώρα κατά τη μεταφορά.
Το προϊόν συλλογής μυελού των οστών μεταφέρεται
στο εργαστήριο επεξεργασίας σε θερμοκρασία που
καθορίζεται στο Εγχειρίδιο των SOPs.
Διαδικασίες σήμανσης
Οι διαδικασίες σήμανσης διεξάγονται με τρόπο
ικανοποιητικό ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη
σήμανση των προϊόντων και περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία διαχείρισης ποιότητας:
1)	Ο Διευθυντής Τμήματος Συλλογής μυελού των
οστών ή ο υπεύθυνος εγκρίνει τις ετικέτες ως προς
την ομοιότητα, το περιεχόμενο και τη συμμόρφωση
σε δοχεία για τα οποία υπάρχει η επιθεώρηση και
η έγκριση του κατασκευαστή.
2) Αποθηκεύονται με τρόπο μεθοδικό τα αποθέματα των μη χρησιμοποιημένων ετικετών που
αντιπροσωπεύουν διαφορετικά προϊόντα ώστε
να αποφευχθούν τα λάθη.
3)	Υπάρχει σύστημα ελέγχου των διαδικασιών σήμανσης που χρησιμοποιείται για την αποφυγή
λαθών κατά τη μετάφραση της πληροφορίας στις
ετικέτες του δοχείου.Οι ετικέτες είναι σαφείς και
ευανάγνωστες και τυπωμένες με μελάνι ανθεκτικό στην υγρασία, κολλημένες ή προσαρτημένες
σταθερά στο δοχείο.
Διατηρούνται αρχεία ώστε να επιτρέπεται ο εντοπισμός των προϊόντων μυελού των οστών, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: ταυτότητα του τμήματος
συλλογής ή επεξεργασίας, μοναδικός αριθμητικός ή
αλφαριθμητικός κωδικός, ημερομηνία και ώρα συλλογής, ταυτότητα προϊόντος, πληροφορίες για το δότη
και το λήπτη στο αρχικό δοχείο. Το τμήμα Συλλογής
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λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων, των δοτών, των εθελοντών και των
ασθενών και τηρούνται οι απαιτήσεις σήμανσης των
ισχύοντων εθνικών και/ή Ευρωπαϊκών κανονισμών
και οδηγιών. Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, περιβάλλον και εξοπλισμός για ασφαλείς χειρουργικές
επεμβάσεις και διαδικασίες για τη βιολογική ασφάλεια και την ασφάλεια της ακτινοβολίας. Υπάρχει
σύστημα παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της
συμμόρφωσης. Ο Ιατρικός Διευθυντής τακτικά σε
επιμορφωτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον
τομέα συλλογής και/ή μεταμόσχευσης αιμοποιητικών
κυττάρων και έχει εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
στη συλλογή αρχέγονων κυττάρων του περιφερικού
αίματος. Έχουν αναπτυχθεί, υλοποιηθεί και τεκμηριωθεί πρωτόκολλα για την επικύρωση και πιστοποίηση
διαδικασιών εξοπλισμού,αντιδραστηρίων, ετικετών.
Η αξιολόγηση, ανασκόπηση και έγκριση των μελετών τεκμηρίωσης και των ελέγχων γίνεται από τον
υπεύθυνο του προγράμματος Τοποθετείται ετικέτα
βιοεπικινδυνότητας σε κάθε προϊόν κυττάρου του
περιφερικού αίματος εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί
εξέταση ή τα τελικά αποτελέσματα δεν είναι διαθέσιμα.
Ακόμη, διατηρούνται αρχεία από το Τμήμα Συλλογής
/ Αφαίρεσης για 10 τουλάχιστον χρόνια. Με εμπιστευτικό τρόπο διατηρούνται και τα αρχεία φροντίδας των
ασθενών που συμπεριλαμβάνουν τη συναίνεση τους

όπως απαιτείται από τους ισχύοντες εθνικούς και/ή
Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες. Το Τμήμα Αφαίρεσης παρέχει στο τμήμα τελικής διάθεσης
αντίγραφο όλων των αρχείων που σχετίζονται με τις
διαδικασίες συλλογής που πραγματοποιούνται σχετικά
με την ασφάλεια, την καθαρότητα και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου προϊόντος.
Είναι σαφές ότι η μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων εμπλέκει πολλές ειδικότητες και επιστημονικές ομάδες ανά τον κόσμο χρειάζεται προτυποποίηση
των διάφορων πεδίων εφαρμογών της έτσι ώστε να
διασφαλίζεται το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα για
τον ασθενή και η μέγιστη ασφάλεια για τον εθελοντή
δότη. Η εναρμόνιση αυτή αφορά και τη χώρα μας και
γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν όλες οι μονάδες
στο πρόγραμμα JACIE.

Ηλεκτρονικες διευθυνσεις οργανισμων:
EBMT: www.ebmt.org
ESH: www.esh.org
CIBMTR: www.cibmtr.org
ISCT: www.celltherapysociety.org
WMDA: www.worldmarrow.org
AHCTA: www.ahcta.org
BMDW: www.bmdw.org
NETCORD: www.netcord.ord
EUROCORD: www.eurocord.org
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Introduction
The concept of the niche that plays host to the
hematopoietic stem cell (HSC) is 32 years old and
is currently growing into a scientific field. The term
niche and the prediction of its function belong to
Schofield1 who wrote that “a hypothesis is proposed
in which the stem cell is seen in association with
other cells which determine its behavior” and “Its (i.e.
the HSC) progeny unless they can occupy a similar
stem cell ‘niche’, are first generation colony-forming
cells, which proliferate and mature to acquire a high
probability of differentiation, i.e., they have an agestructure”. Going back in 1978, the broad scientific
community favored the CFU-spleen (CFUs) as the
HSC and Schofeld’s bold statement was a paradigm
shift that took 25 years to be formally tested with molecular biology techniques.2,3 In principal, Schofield
proposed the following two central concepts on the
stem cell identity: (i) it requires constant cross talk
with a specialized niche microenvironment and (ii) it
is cell-non-autonomous. These concepts, backed by
recent experimental support, have sparked a great
interest in the dissection of the niche components
that are relevant to HSC biology. The aims of all this
research effort is to identify properties of the niche
that could be exploited in the battle against leukemia
or other hematological neoplasms. There is mounting evidence that similar to the niche of the normal
HSCs, leukemic stem cells (LSC) either create their
own or disrupt the normal niche and disturb normal
hematopoiseis. It has to be stated in advance, that
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all the cited work in this paper refers to rodent haematopoiesis and remains to be tested whether the
conclusions will be validated in humans.

The niche function and structure
The intimate relation of blood and bone is hard
to miss. Hematopoiesis in the adult takes place in
the bone marrow spaces and only under abnormal
circumstances at extramedullary sites. However, extramedullary hematopoiesis is never sufficient enough
to compensate for the loss of marrow space indicating
that the bone marrow (BM) endows HSC with unique
characteristics. Briefly these characteristics include
the ability for (i) asymmetric divisions, (ii) hibernation
and (iii) homing. The most important HSC property
and a sine qua non for life-long hematopoiesis is the
ability of the BM niche to support the characteristic
“asymmetric” division of HSC i.e. the division that
results in two distinct progeny cells, one with self-renewal potential and one with differentiation potential.
Again, it has to be mentioned that this asymmetric
division has not been formally proven and it reflects
a model adapted to our current understanding of hematopoiesis. Support of the HSC asymmetric division
is mediated through specific signaling molecules in
the niche that will be presented below. In addition,
the BM niche has to support another characteristic
of HSC, the state of “hibernation”. HSC are considered to be in the G0 phase of the cell cycle with long
periods of inaction and enter cell division rather in a
stochastic fashion. Under physiologic conditions or
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under stress, it has been documented that signaling
through niche-forming cells will drive cells to G0 as a
protection step. Finally, the niche is also responsible
for the correct “homing” of wandering HSC, a function that can be mediated by ions (such as calcium)4
and chemokines.
The BM niche can be defined both anatomically and
functionally. Within the BM there are a number of nonhematopoietic cells such as fibroblasts, adipocytes,
endothelial cells and mesenchymal stem cells (MSC)
which sequentially differentiate to osteoprogenitors,
osteoblasts and bone-forming osteocytes. BM niches
have been characterized in association with endosteum-lining osteoblasts (OB) and endothelial cells of
the sinusoids forming the osteoblastic and endothelial
niches respectively.3,5 In both cases, contact between
the HSC and the cells involved is required for proper
niche function. However, our current view on the distinction between osteoblastic and endothelial niches
stem from two dimensional images which could lead
into false conclusions since all the in vivo interactions
occur in 3D structures where close proximity of endothelial and OB cells cannot be excluded.

The role of the Osteoblast
This cell type is derived from the Mesenchymal
Stem cell and it was the first BM niche component
known to support hematopoiesis from in vitro longterm co-culture experiments between OB and hematopoietic cells.6 The in vivo proof came from two
independent experiments published back-to-back in
Nature2,3 where it was shown that there was a direct
relation between OB numbers and HSC content in
the BM. Manipulation of OB numbers by inducible
deletion of Bone morphogenic protein receptor 1a
(Bmpr1a, a negative regulator of OB formation) or
by OB-specific activated parathormone receptor expression, resulted in an increase of trabecular bone
formation with an excess of early OB (as opposed to
matrix-forming osteocytes) that provide self renewal
signals to HSC. These signals include (i) N-cadherin
that interacts with b-catenin of the canonical WNT
pathway and (ii) Jagged1 that activates Notch1 on
HSC. In both WNT and Notch1 activation, the net
effect on HSC is enhanced self renewal at the expense of differentiation.7,8 However, the N-cadherin
interaction remains controversial since newer data
indicate that it is not expressed on HSC and so the
proposed homotypic anchoring between OB and HSC
cannot be explained.9
Other OB-derived products with an effect on HSC

behavior in the niche include thrombopoietin (TPO),10
angiopoietin1 (Ang1)11 and TGF-beta.12 The action
of these molecules is to mediate HSC hibernation,
a prerequisite for life-long hematopoiesis. The TPO
molecule is produced by the liver and kidney; more
recently its expression was documented in the bonelining OB that were associated (through the Mpl
receptor) with the more primitive (hibernating) HSC.
Signaling through TPO, augments the hibernating
pool of HSC and, through b1-integrin up-regulation,
enhances HSC adhesion to the niche. The kinase
Tie2 is expressed on HSC and interacts with its ligand
Ang1 that is secreted by OB inducing quiescence,
anti-apoptosis and adhesion to the niche.11 Although
both Mpl and Tie2 signaling will support HSC self renewal and adhesion to the niche, Mpl’s action further
results in the expansion of the self-renewing HSC pool.
Finally TGFb has been recently shown to promote
quiescence of HSC12 an action mediated by activation of the Pi3k-Akt-FoxO pathway and expression
of genes that promote cell cycle arrest. Since FoxO
functions as a reactive oxygen species (ROS) sensor,
this path will also determine whether cell cycle arrest
will culminate in apoptosis when ROS levels are over
a critical level and the cell is in stress.
Apart from cytokines, OB express molecules that
provide homing signals to HSC; the most well characterized of these is CXCL12, a chemokine that is the
major chemoattractant for HSCs. The ligand CXCL12
( also known as stroma derived factor 1, SDF1) is
expressed at high levels by OB, endothelial cells and
by a subset of reticular cells scattered throughout the
BM, the adventitial reticular cells. The involvement of
CXCL12 in HSC function was first documented by a
study showing that colonization of HSCs in the BM
during development was abolished in CXCL12−/−
animals;13 subsequently it was shown that HSC deficient in CXCR4 (the receptor for CXCL12) were
rapidly exhausted implying that CXCR4 was important for HSC quiescence.14 Finally, another adhesion
molecule, CD44, that mediates the transendothelial
migration of hematopoietic stem/progenitor cells to
the BM is important for leukemic but dispensable for
normal hematopoiesis.15,16

The role of Endothelial cells
The possibility that Endothelial cells could serve
as HSC niche structures stems from observations on
the SLAM antigens (signaling lymphocyte activation
molecules) CD150, CD48 and CD244. HSC can be
reliably defined as positive for CD150+ and negative
121

G. Vassilopoulos

for CD48 and 244. Based on these simple markers,
it was possible to histoligically locate HSC in the
BM in the perivascular region with only a minority
(∼16%) at the endosteal region.5 However, it should
be kept in mind that endothelial cells may simply be
in the way of HSC in their trafficking in and out of the
vasculature. Finally, there are no functional studies
reported with endothelial cells analogous to the OB
studies and thus the endothelial niche awaits further
experimentation.

Impact of the Niche on leukemic cell
development
A question that arises is whether all this information on the niche has any relevance for the malignant
hematopoiesis of leukemia. The development of
leukemia, to some extent, recapitulates the normal
hematopoiesis and there is ample evidence that
similar to normal HSC there are leukemic stem cells
(LSC) with self renewal potential.17 The evidence that
BM niches have an impact on LSC and leukemia
development comes from xenotransplantation studies of AML cells into NOD/SCID animals. From these
studies we know that LSC: (i) engraft in BM niches
where the majority of the engrafted cells are resistant
to AraC,18 (ii) to develop into immunophenotypically
different leukemias depending on the host mouse
strain,19 (iii) to acquire resistance to asparaginase
mediated by stroma cells in a model of ALL20 and (iv)
to depend on adhesion molecules such as VLA421
CXCR422 and CD4416 for propagation. Beyond the
impact that the niche has for the development of
leukemia, there is evidence that leukemic cells can
create abnormal niches that function independently of
CXCL12 and can attract normal CD34+ cells in effect
disrupting their long-term hematopoietic potential.23
These observation can explain the clinical picture of
impaired hematopoiesis that occurs in AML patients
regardless of the tumor burden.

What (if any) therapeutic impact?
For all the clinicians who face the daily frustrations
of dealing with an incurable disease such as leukemia, the emerging data on leukemia development
from the perspective of the niche (as opposed to the
cell-autonomous era that we went through), are faced
with the stressful question on whether there is any
clinical application. Hard to answer overall, but for
some in vitro observations, clinical development has
been materialized.24 One such example is the impact
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of PTH on the BM niche size and on the mobilization
of HSC in humans.25 Other clinical applications may
still be in development but it is most likely that they
will be dealing with two major targets: LSC exit from
quiescence and disruption of LSC interaction with
niche, two targets which are not mutually exclusive. It
has to be kept in mind that such manipulations could
result in severe toxicities since normal HSC rely on
similar mechanisms. At the clinical level it has been
documented that overexpression of the adhesion
molecules CXCR4 and VLA4 has been linked to a
worse clinical outcome21,26 setting two clear targets
for manipulation. For CXCR4, there are two small
molecule inhibitors in clinical trials, AMD3100 and
AMD3465; the promise for enhanced LSC elimination with conventional chemotherapy using these
compounds stems from earlier work on the use of
G-CSF (that partially functions through disruption
of the CXCR4 interaction with SDF) in leukemia
therapy.27 In conclusion, clinical development is still
lagging behind but clearance of the important targets
from the “jungle” of the BM niche seems to proceed
in a fast pace. Therapeutic manipulations beyond the
cell-autonomous limits of leukemic cells will be soon
in our disposal for the sophisticated eradication or
permanent control of LSC development.
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Η άνοση θρομβοκυτταροπενία (ΑΘΠ) είναι μία
επίκτητη αιμορραγική διαταραχή που οφείλεται σε
αντιαιμοπεταλιακά αυτοαντισώματα και χαρακτηρίζεται από θρομβοπενία και ποικίλης βαρύτητας
αιμορραγική διάθεση. Μπορεί να είναι πρωτοπαθής
όταν πρόκειται για μεμονωμένη θρομβοπενία χωρίς
εμφανές αίτιο ή δευτεροπαθής. Η μετονομασία από
Ιmmune Τhrombocytopenic Ρurpura, σε Ιmmune
ΤhrombocytoΡenia (άνοση θρομβοκυτταροπενία) με
διατήρηση του λατινικού ακρωνυμίου ITP προτάθηκε
πρόσφατα, διότι αρκετοί ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Στην παρούσα ανασκόπηση αναφερόμαστε στην
πρωτοπαθή άνοση θρομβοκυτταροπενία ως ΑΘΠ για
λόγους συντομίας.
Η πρωτοπαθής άνοση θρομβοκυτταροπενία είναι
διάγνωση αποκλεισμού, που βασίζεται στο ιστορικό,
την κλινική εξέταση, τη γενική αίματος και την εξέταση
του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ASH του 19961, της BSH
του 20032 ή τις πλέον πρόσφατες οδηγίες του International Working Group (IWG)3. Η θρομβοπενία της ΑΘΠ
πλέον ορίζεται ως τιμή αιμοπεταλίων <100,000/μl, αντί
των 150,000/μl, λόγω της πολύ μικρής πιθανότητας
μακροπρόθεσμης εξέλιξης της θρομβοπενίας σε υγιή
άτομα με τιμές μεταξύ 100,000/μl-150,000/μl και της
ύπαρξης εθνολογικών διαφορών στις φυσιολογικές
τιμές αιμοπεταλίων4.
Η ΑΘΠ εκτιμάται ότι έχει μία επίπτωση 100 νέων
περιπτώσεων ανά εκατομμύριο κατοίκων ανά έτος, οι
μισές εκ των οποίων αφορούν σε παιδιά. Υπάρχει ήπια
υπεροχή στις ενήλικες γυναίκες η οποία εξαφανίζεται
στις ηλικίες άνω των 60. Στα παιδιά η προσβολή και
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των δύο φύλων είναι ισότιμη.
Η νόσος στα παιδιά έχει οξεία εμφάνιση, συχνά
μετά από ιογενή λοίμωξη και είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη, με πλήρη ύφεση στα 2/3 των ασθενών
εντός των πρώτων έξι μηνών. Αντίθετα, στους ενήλικες έχει συχνά βραδεία έναρξη και χρόνια πορεία.
Η αυτόματη ύφεση στους ενήλικες υπολογίζεται σε
9% μόνο5. Οι φάσεις της νόσου ορίζονται σήμερα
όπως φαίνεται στον πίνακα 14. Η επίμονη ΑΘΠ (έως
12 μήνες) έχει διαχωρισθεί από τη χρόνια στη βάση
της παραμονής σημαντικής πιθανότητας αυτόματης
ύφεσης στην περίοδο αυτή, γεγονός ικανό να δικαιολογήσει την αναβολή πιο επιθετικών παρεμβάσεων,
όπως η σπληνεκτομή.
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα
στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας του νοσήματος,
από την απλή θεώρησή του ως νόσημα οφειλόμενο
σε αυτο-αντισώματα στην αναγνώριση του ρόλου της
κυτταρικής ανοσίας και της ελαττωμένης παραγωγής
αιμοπεταλίων. Η νέα γνώση οδήγησε τη θεραπευτική
στρατηγική σε καινούριους στόχους αυξάνοντας έτσι τα
διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης αυτής της καλοήθους
αλλά δυνητικά επικίνδυνης πάθησης.
Πίνακας 1. Φάσεις της ΑΘΠ
Πρωτοδιαγνωσθείσα

Εντός 3 μηνών από διάγνωση

Επίμονη

Χωρίς πλήρη ύφεση 3-12 μήνες από
τη διάγνωση

Χρόνια

Διάρκεια >12 μήνες

Σοβαρή

Παρουσία αιμορραγίας που απαιτεί
θεραπευτική παρέμβαση
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Παθογενεση
1. Αυξημένη καταστροφή αιμοπεταλίων
Αντισώματα
Στη δεκαετία του ’50 αποδείχθηκε ότι η ΑΘΠ
οφείλεται σε αντισώματα που προκαλούν αυξημένη
καταστροφή αιμοπεταλίων (PLT) στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, με τα θρυλικά πειράματα πρόκλησης
θρομβοπενίας σε υγιείς εθελοντές μετά από μετάγγιση
ολικού αίματος ή πλάσματος ασθενών με ΑΘΠ6. Σε
πειράματα με ραδιοσεσημασμένα αυτόλογα αιμοπετάλια φάνηκε ότι αυτά έχουν ελαττωμένη επιβίωση
στην κυκλοφορία, μερικών μόλις ωρών έως 1-2 ημερών αντί της φυσιολογικής των 10 ημερών και ότι η
βασική θέση κατακράτησης και καταστροφής τους
είναι ο σπλήνας. Κυκλοφορούντα αντισώματα κυρίως
τύπου IgG συνδέονται στην επιφάνεια των PLT σε
επιτόπους γλυκοπρωτεϊνών όπως οι GP IIb/IIIa ή GP
Ib/IX. Αυτό πυροδοτεί πρώιμη φαγοκυττάρωση από τα
μακροφάγα κυρίως στο σπλήνα και λιγότερο στο ήπαρ.
Τα επικαλυμμένα με αντίσωμα αιμοπετάλια μπορούν
επίσης να καταστραφούν με διαμεσολαβούμενη από
το συμπλήρωμα λύση7. Εκτός από τα αντι- GP IIb/IIIa
ή GP Ib/IX που είναι τα συχνότερα (75%) έχουν βρεθεί
αυτο-αντισώματα και έναντι άλλων γλυκοπρωτεϊνών
(Ia-IIa, IV και V), ενώ στους περισσότερους ασθενείς
ανευρίσκεται ποικιλία αυτοαντισωμάτων8. Η αναλογία
καταστροφής-παραγωγής νέων αιμοπεταλίων καθορίζει τη βαρύτητα της θρομβοπενίας.
Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος της αιμοπεταλιακής
IgG (platelet-associated IgG ή PAIgG) δεν ανήκει στην
κατηγορία των αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων.
Τα φυσιολογικά αιμοπετάλια περιέχουν δύο ειδών
IgG: την IgG επιφανείας και την IgG των α-κοκκίων
την οποία αποκτούν δια μέσω πινοκύττωσης από το
πλάσμα. Ασθενείς με ΑΘΠ έχουν αυξημένη αιμοπεταλιακή IgG, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των
νεαρών αιμοπεταλίων, αλλά και πολλοί ασθενείς με
μη-άνοση θρομβοπενία (πχ. χρόνια ηπατοπάθεια,
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, σηψαιμία) έχουν επίσης
αυξημένη αιμοπεταλιακή IgG9.
Με τα νεότερα αντιγονο-ειδικά τεστ, πχ αντι-GP
IIb/IIIa, ανιχνεύονται αντισώματα είτε στην επιφάνεια
των αιμοπεταλίων είτε στο πλάσμα (άμεση και έμμεση
δοκιμασία αντίστοιχα) με μεγαλύτερη ειδικότητα (90%),
αλλά περιορισμένη ευαισθησία (50-65%). Οι διάφορες
εργαστηριακές δοκιμασίες ανίχνευσης αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων παραμένουν ερευνητικές
και δεν αποτελούν διαγνωστικά εργαλεία, λόγω της
χαμηλής αρνητικής διαγνωστικής τους αξίας, αλλά
και των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων10,11.

Η λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων στους ασθενείς είναι συνήθως φυσιολογική ή αυξημένη. Ωστόσο,
ορισμένοι έχουν παθολογική λειτουργικότητα λόγω
της τροποποίησης των GP IIb/IIIa ή GP Ib/IX από τα
αντισώματα και παρουσιάζουν λειτουργική διαταραχή
τύπου Glanzmann ή Bernard-Soulier12. Το φαινόμενο
αυτό πιθανώς συμβάλει στην ετερογένεια της κλινικής
βαρύτητας της αιμορραγίας.
Στη δευτεροπαθή ΑΘΠ τη σχετιζόμενη με HIV, HCV
και Helicobacter Pylori μηχανισμοί μοριακής μίμησης
αποτελούν το κλειδί της παθογένεσης13-15. Ειδικά για
τη λοίμωξη από Helicobacter Pylori και το ρόλο της
θεραπείας εκρίζωσης στη θεραπεία της ΑΘΠ υπάρχουν
αρκετά αντικρουόμενα δεδομένα. Ορισμένες μελέτες
από περιοχές όπου η λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο
είναι συχνή έδειξαν ότι η πρωτείνη cytotoxin-associated gene A (CagA) του Η. pylori αναγνωρίζεται από
έκλουμα αιμοπεταλίων ασθενών με ΑΘΠ και λοίμωξη
από H.pylori. Ασθενείς που παρουσίασαν ύφεση της
ΑΘΠ μετά από επιτυχή θεραπεία εκρίζωσης είχαν και
πτώση των επιπέδων των αντι-CagA αντισωμάτων
του εκλούματος. Οι διαφορές στην ανταπόκριση στη
θεραπεία εκρίζωσης ίσως οφείλονται σε διαφορές
στο γονότυπο του H. pylori16. Τα υψηλότερα ποσοστά
ανταπόκρισης είχαν σειρές ασθενών από την Ιταλία,
την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Για την ώρα η
δευτεροπαθής ΑΘΠ που σχετίζεται με H. pylori δεν
είναι γενικά παραδεκτή οντότητα.
Ανοσιακή απάντηση και Τ κυτταροτοξικότητα
Στην ΑΘΠ όπως και σε άλλες αυτοάνοσες και
φλεγμονώδεις διαταραχές έχουν βρεθεί ανωμαλίες σε
διάφορα επίπεδα του ανοσιακού μηχανισμού, όπως
στην αντιγονο-παρουσίαση, στη σηματοδότηση των Τ
λεμφοκυττάρων, στη ρύθμιση των Β λεμφοκυττάρων
και την παραγωγή αντισωμάτων, στην ενεργοποίηση
του συμπληρώματος, στην οψωνοποίηση και την
απόπτωση.
Η αρχική φαγοκυττάρωση ενός επικαλυμμένου
ή όχι με αντίσωμα αιμοπεταλίου από ένα αντιγονοπαρουσιαστικό μακροφάγο μπορεί να οδηγήσει σε
αποκάλυψη νεο-επιτόπων που πυροδοτεί την παραγωγή επαρκούς ποσότητας αυτο-αντισωμάτων
ώστε να προκληθεί θρομβοπενία17. Αυτό γίνεται με
τη διαμεσολάβηση Τ βοηθητικών κυττάρων τα οποία
αναγνωρίζουν τους νεοεπιτόπους και εκπτύσσονται
δημιουργώντας αυτο-αντιδραστικούς Τ4 κλώνους που
διεγείρουν τα Β λεμφοκύτταρα για πολλαπλασιασμό
και παραγωγή αυτοαντισώματος.
Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται πως παίζει η κυτταρική
ανοσία τόσο στη διέγερση της παραγωγής αυτοα125
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ντισωμάτων, όσο και στην ίδια την καταστροφή των
αιμοπεταλίων. Σημαντικό ποσοστό ασθενών (40%)
δεν έχει ανιχνεύσιμα αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα στον ορό. Κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα από
ασθενείς με ΑΘΠ επάγουν τη λύση αιμοπεταλίων/
μεγακαρυοκυττάρων18. Ολιγοκλωνικοί πληθυσμοί Τ
λεμφοκυττάρων, χωρίς όμως αυξημένη χρήση κάποιας TCR VB υπο-οικογένειας, έχουν παρατηρηθεί
σε άτομα με ΑΘΠ. Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει
ενεργοποιημένο προφίλ των Τ λεμφοκυττάρων, με αυξημένη έκφραση HLA-DR, αυξημένη έκφραση γονιδίων
που σχετίζονται με κυτταροτοξικότητα όπως TNF-α,
περφορίνης 1, granzyme A και B, αύξηση των λόγων
Th1/Th2 και Tc1/Tc2 κυττάρων, αλλά και ελαττωμένη
απόπτωση των Τ λεμφοκυττάρων (activation induced
cell death - AICD)18-21. Μάλιστα, οι Stasi R και συν
έδειξαν αποκατάσταση πολλών από τις παραπάνω
διαταραχές των Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς που
ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία με ριτούξιμαμπ20.
Ακόμα, βρέθηκε ελάττωση των ανοσορρυθμιστικών
CD4/CD25+ κυττάρων (T-regs) και των επιπέδων
Foxp3 στην οξεία φάση με αποκατάσταση αυτών
κατά την πλήρη ύφεση μετά από σπληνεκτομή 22. Τα
παραπάνω ευρήματα θα μπορούσαν να εξηγήσουν
την παραμονή αυτο-αντιδραστικών κλώνων Τ λεμφοκυττάρων σε ασθενείς με ανθεκτική ΑΘΠ. Εντούτοις,
ο πρωταρχικός παράγων που προκαλεί και συντηρεί
αυτές τις διαταραχές στην ανοσιακή απάντηση είναι
βασικά άγνωστος.
ΝΚ ενεργοποίηση
Σε ασθενείς με χρόνια ΑΘΠ και ιδίως σε πληθυσμό
ανθεκτικό στη σπληνεκτομή και τα κορτικοστεροειδή βρέθηκε αυξημένος αριθμός ΝΚ κυττάρων στο
περιφερικό αίμα, αλλά και κυτταροτοξικών ΝΚ-like
CD56+CD3+ Τ λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, τα ΝΚ
κύτταρα είχαν αυξημένη έκφραση DR, ένδειξη in vivo
ενεργοποίησής τους. Τα κύτταρα αυτά ενδεχομένως
συμμετέχουν στη λύση IgG-επικαλυμμένων στόχων
στην ΑΘΠ23.
Γενετικοί παράγοντες
Αρκετές ενδείξεις υπάρχουν στην κατεύθυνση
συγκεκριμένων γενετικών ανωμαλιών που κάνουν
κάποια άτομα επιρρεπή στην ανάπτυξη ΑΘΠ, όπως
και στην περίπτωση άλλων οργανοειδικών αυτοάνοσων παθήσεων17. ΑΘΠ έχει παρατηρηθεί σε μονοζυγωτικούς διδύμους. Ωστόσο, πολυάριθμες (αν και
μικρές) μελέτες έχουν αποτύχει να αποδείξουν μια
σταθερή σχέση μεταξύ ΑΘΠ και πολυμορφισμών των
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HLA-I και II. Πολυμορφισμοί κυτταροκινών, όπως
του TNF-beta σχετίζονται με την ανάπτυξη χρόνιας
ΑΘΠ24. Πολυμορφισμοί του Fcγ-RIII γονιδίου μπορεί
να σχετίζονται με την ανταπόκριση τη θεραπεία25.
2. Ελαττωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων
Μεγακαρυοποίηση
Στην ΑΘΠ έχουμε φυσιολογική ή και ελαττωμένη
παραγωγή αιμοπεταλίων από το μυελό, αντί για την
αναμενόμενη αντιρροπιστική αύξηση παραγωγής.
Ο αριθμός των μεγακαρυοκυττάρων είναι συνήθως
φυσιολογικός ή ελαφρά αυξημένος, αλλά υπάρχει
διαταραχή στη μεγακαρυοποίηση. Αυτό οφείλεται εν
μέρει σε δράση των αυτο-αντισωμάτων στα μεγακαρυοκύτταρα και τα προγονικά τους κύτταρα, καθώς και
σε ενδομυελική καταστροφή αιμοπεταλίων. Σε μελέτη
ιστολογικών παρασκευασμάτων μυελού ασθενών με
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο υπήρχαν μορφολογικές
ενδείξεις παρα-απόπτωσης στο 80% των μεγακαρυοκυττάρων26, ενώ η προσθήκη ΑΘΠ πλάσματος
σε κυτταροκαλλιέργειες CD34+ κυττάρων από υγιείς
δότες ελαττώνει την ικανότητα διαφοροποίησης προς
μεγακαρυοκύτταρα και την ωρίμανση των παραγόμενων μεγακαρυοκυττάρων27,28.
Σε άλλη μελέτη υποστηρίχτηκε επίσης ο ρόλος των
CD8 λεμφοκυττάρων ασθενών με ΑΘΠ στη μεγακαρυοποίηση. Βρέθηκε ελάττωση της απόπτωσης αυτόλογων μεγακαρυοκυττάρων κατά τη συγκαλλιέργειά
τους με αυτόλογα CD8+ λεμφοκύτταρα με παράλληλη
ελάττωση της παραγωγής αιμοπεταλίων. Δηλαδή
η δράση των κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων στα
μεγακαρυοκύτταρα δεν προάγει τη λύση τους όπως
στην περίπτωση των αιμοπεταλίων, αλλά διαταράσσει
τη διαδικασία ωρίμανσης29.
Τα επίπεδα θρομβοποιητίνης (ΤΡΟ) στον ορό των
ασθενών είναι φυσιολογικά ή ελαφρά μόνο αυξημένα
σε αντίθεση με την αύξηση που παρατηρείται σε
ασθενείς με αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία ή
απλαστική αναιμία, λόγω του φυσιολογικού αριθμού
μεγακαρυοκυττάρων στην ΑΘΠ τα οποία την «καταναλώνουν»30-32, εικόνα 1.
Η θρομβοποιητίνη παράγεται κυρίως στο ήπαρ
σε συνεχή σταθερά επίπεδα, ενώ και τα στρωματικά
κύτταρα του μυελού μπορούν να την παράγουν, αλλά
μόνο σε καταστάσεις θρομβοπενίας. Μεταβολίζεται
στα μακροφάγα του σπληνός μετά από πρόσδεση
στα αιμοπετάλια τα οποία έτσι συμβάλουν στην αυτορρύθμιση με αρνητικό feedback. Η ρύθμισή της
εξαρτάται από τον αριθμό των αιμοπεταλίων αλλά
και των μεγακαρυοκυττάρων με τα οποία υπάρχει
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Από Mukai HY, Kojima H, Todokoro K et al. Serum thrombopoietin
(TPO) levels in patients with amegakaryocytic thrombocytopenia
are much higher than those with immune thrombocytopenic
purpura. Thromb Haemost 1996;76:675–678, με άδεια του
συγγραφέα.
Εικόνα 1. Επίπεδα TPO ορού και αριθμός αιμοπεταλίων. Σε
σύγκριση με υγιείς δότες οι ασθενείς με αμεγακαρυοκυτταρική
θρομβοπενία (ΑΜΤ) έχουν πολύ υψηλότερες τιμές TPO. Αντίθετα οι ασθενείς με ΑΘΠ (ΙΤΡ) με παρομοίως χαμηλό αριθμό
αιμοπεταλίων έχουν μόνο ελαφρά αυξημένη ΤΡΟ.

αντιστρόφως ανάλογη σχέση33,34. Ο υποδοχέας της
c-Mpl εκφράζεται στα μεγακαρυοκύτταρα, τα αιμοποιητικά stem cells και τα αιμοπετάλια. Επάγει τον
πολλαπλασιασμό και την αυτο-ανανέωση των μεγακαρυοκυτταρικών προβαθμίδων και αναστέλλει την
απόπτωσή τους. Επάγει την ωρίμανση των μεγακαρυοκυττάρων και το σχηματισμό αιμοπεταλίων και
ευαισθητοποιεί τα αιμοπετάλια στη δράση αγωνιστών
της συσσώρευσης, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί
ποτέ in vivo προθρομβωτική δράση όταν ο αριθμός
των PLT διατηρείται εντός φυσιολογικών ορίων. Μετά
από χορήγηση εξωγενούς ΤΡΟ σε πειραματόζωα ο
αριθμός των PLT αρχίζει να αυξάνει μετά από 3-6
ημέρες. Οι οδοί που ενεργοποιούνται μετά από την
πρόσδεση της ΤΡΟ στον υποδοχέα c-Mpl και καταλήγουν στην παραγωγή αιμοπεταλίων φαίνονται στην
εικόνα 2. Για ανασκόπηση της θρομβοποίησης βλέπε
βιβλ. αναφορά αριθ 35.
Στον πίνακα 2 φαίνονται συνολικά οι μηχανισμοί
που γνωρίζουμε ότι συμμετέχουν στην παθογένεση
της ΑΘΠ.

Διαγνωση
Παρά τις εξελίξεις στην κατανόηση της παθογένειάς
της, η ΑΘΠ παραμένει διάγνωση αποκλεισμού, αφού
δεν υπάρχουν ισχυρές κλινικές ή εργαστηριακές παράμετροι που να θέτουν τη σφραγίδα της διάγνωσης.

AK1: adenylate kinase 1, ERK: extracellular signal–related kinase, GRB2: growth factor receptor-bound protein 2, JAK: Janus
kinase, MAPK: mitogen-activated protein kinase, P: φωσφορική
ομάδα, SOS: son of sevenless, STAT: signal transducer and
activator of transcription.
Εικόνα 2. Οδοί σηματοδότησης ΤΡΟ. Η θρομβοποιητίνη προσδένεται στον υποδοχέα c-Mpl των μεγακαρυοκυττάρων και
προκαλεί την ενεργοποίηση της τυροσινικής κινάσης JAK2
και στη συνέχεια την ενεργοποίηση διαφόρων στόχων όπως
τις STAT πρωτείνες και τις οδούς ΜΑΡΚ, ERK1 και 2 και την
οδό της Akt.

Πίνακας 2. Παθογενετικοί μηχανισμοί στην ΑΘΠ
Αυξημένη
Έκκριση αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων
καταστροφή PLT από αυτο-αντιδραστικά Β λεμφοκύτταρα
Τ κυτταροτοξικότητα
Δυσλειτουργία κυτταρικής ανοσίας: αυτοαντιδραστικοί Τ κλώνοι
Δυσλειτουργία κυτταρικής ανοσίας: ελάττωση
ανοσορρυθμιστικών T-regs
Ενεργοποίηση ΝΚ κυττάρων
Ελάττωση
θρομβοποίησης

Καταστολή μεγακαρυοποίησης και θρομβοποίησης από αυτοαντισώματα
Καταστολή μεγακαρυοποίησης και θρομβοποίησης από κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα
Ανεπαρκής παραγωγή θρομβοποιητίνης

Κάποιες σημαντικές διαφορές στις νεότερες συστάσεις συμπεριλαμβάνουν α) τον καλύτερο καθορισμό
των ενδείξεων μυελογράμματος ( ασθενείς > 60 ετών,
grade IIB, υποτροπή μετά από ύφεση, ανθεκτικοί σε
1ης γραμμής θεραπείες, προ σπληνεκτομής, grade
IIIC, σύσταση για ταυτόχρονη διενέργεια ΟΜ βιοψίας,
κυτταρομετρίας ροής και καρυοτύπου, grade IV), β)
η διενέργεια εξέτασης HIV και HCV σε όλους τους
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ασθενείς, γ) ο έλεγχος για H.pylori με τεστ εκπνοής
ουρίας σε ενήλικες ανεξαρτήτως γεωγραφικής εντόπισης (grade IIA) και δ) η προσθήκη του ελέγχου με
PCR για parvovirus και CMV στις δυνητικά χρήσιμες
εξετάσεις.

Αντιμετωπιση
1. Ενδείξεις/στόχοι θεραπείας-κριτήρια
ανταπόκρισης
Οι περισσότερες κλασικές θεραπείες της ΑΘΠ στοχεύουν σε διάφορα στάδια της ανοσιακής απάντησης.
Μόνο λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες υπάρχουν για την
παραδοσιακή θεραπεία της ΑΘΠ και οι περισσότερες
συστάσεις προέρχονται από επιτροπές ειδικών παρά
από δεδομένα κλινικών δοκιμών.
Η θεραπεία της ΑΘΠ πρέπει να εξατομικεύεται. Το
πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντιέται είναι εάν
ο ασθενής χρειάζεται θεραπεία. Για το λόγο αυτό
έχουν σχεδιαστεί διάφοροι αλγόριθμοι που βασίζονται
σε συγκεκριμένο κατώτερο όριο (cut-off) αιμοπεταλίων και στη βαρύτητα της αιμορραγίας, ωστόσο η
σύγχρονη αντιμετώπιση πρέπει να περιλαμβάνει και
άλλες παραμέτρους, όπως οι συν-νοσηρότητες, η
ανοχή της θεραπείας, το «στυλ» ζωής, προσωπικές
προτιμήσεις, κόστος κ.λπ. Ιδιαίτερα μάλιστα με την
εμφάνιση νέων θεραπευτικών παραγόντων που έχουν
υψηλή αποτελεσματικότητα, χωρίς τους κινδύνους
της ανοσοκαταστολής, για τους οποίους υπάρχουν
καλά σχεδιασμένες τυχαιοποιημένες μελέτες, αλλά
και με πολύ υψηλό κόστος η απόφαση για την εκλογή
θεραπείας φαντάζει πιο πολύπλοκη.
Η συχνότητα θανατηφόρου αιμορραγίας έχει υπολογισθεί σε 0,0162 με 0,0489 περιπτώσεις ανά έτος
κινδύνου, ανά ασθενή (χρόνος κινδύνου = ο συνολικός χρόνος με PLT <30.000/μl)36. Στην ανάλυση των
Portielje και συν ο κίνδυνος θανάτου μοιράζονταν
εξίσου στις λοιμώξεις και τις αιμορραγίες 37. Ασθενείς
άνω των 60 ετών και με ιστορικό αιμορραγίας έχουν
υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας.
Γενικά, ασθενείς με PLT >30.000/μL δε χρειάζονται θεραπεία, εκτός αν υπάρχουν οι ενδείξεις του
πίνακα 3.
Οι ασθενείς με οξεία ή χρόνια ΑΘΠ και PLT μεταξύ
10.000-30.000/μl αντιπροσωπεύουν μια κατηγορία στη
οποία η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της αιμορραγίας, την ηλικία,
τις συν-νοσηρότητες, τους παραπάνω παράγοντες
κινδύνου αιμορραγίας, τις αναμενόμενες επιπλοκές
από τη θεραπεία, τον τρόπο ζωής κ.λπ.
Τέλος, οι ασθενείς με αιμοπετάλια <10.000/μl
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Πίνακας 3. Ενδείξεις θεραπείας επί αιμοπεταλίων >30.000/
μL
Μείζων αιμορραγία
Άλλη αιμοστατική διαταραχή
Λήψη αντιπηκτικής αγωγής
Τραυματισμός
Χειρουργική επέμβαση
Κύηση-τοκετός
Επισκληρίδιος αναισθησία

πρέπει πάντα να θεραπεύονται38.
Το 2009 δημοσιεύτηκαν από το IWG κριτήρια
ανταπόκρισης στη θεραπεία προκειμένου να υπάρχει
κοινή «γλώσσα» στις κλινικές μελέτες που αφορούν
στην ΑΘΠ4, τα οποία φαίνονται στον Πίνακα 4:
Πίνακας 4. Κριτήρια ανταπόκρισης στη θεραπεία ΑΘΠ
Πλήρης ύφεση (ΠΥ)

PLT >100x109/L χωρίς αιμορραγία

Ύφεση (Υ)

PLT ≥30x109/L και τουλάχιστο
διπλάσια τιμή από την αρχική, χωρίς
αιμορραγία

Καμία ανταπόκριση
(ΚΑ)

PLT <30x109/L ή λιγότερο από
διπλάσια τιμή από την αρχική ή
αιμορραγία

Απώλεια
ανταπόκρισης (ΑΑ)

PLT <100x109/L ή αιμορραγία (μετά
από ΠΥ) ή PLT <30x109/L ή λιγότερο
από διπλάσια τιμή από την αρχική ή
αιμορραγία (μετά από Υ)

Εξάρτηση από
κορτικοστεροειδή

Ανάγκη συνεχούς ή
επαναλαμβανόμενης θεραπείας για
τουλάχιστο 2 μήνες για διατήρηση
PLT ≥30x109/L ή για αποφυγή
αιμορραγίας (η εξάρτηση από
κορτικοστεροειδή θεωρείται μη
ανταπόκριση)

Ανθεκτική νόσος

Μη επίτευξη Υ ή απώλεια Υ μετά από
σπληνεκτομή ΚΑΙ
Ανάγκη συνεχούς θεραπείας για
αποφυγή αιμορραγίας ΚΑΙ
Αποκλεισμός άλλης αιτιολογίας
θρομβοπενίας
Σημ 1. Ο αριθμός των PLT πρέπει να επιβεβαιώνεται σε τουλάχιστο 2 μετρήσεις με απόσταση τουλάχιστο 7 ημερών προκειμένου για ΠΥ ή Υ ή σε απόσταση 1 ημέρας προκειμένου
για ΚΑ ή ΑΑ.
Σημ 2. Απομακρυσμένη ανταπόκριση που δε μπορεί να αποδοθεί
στην υπό μελέτη αγωγή δε μπορεί να θεωρηθεί ΠΥ ή Υ.
Προσαρμογή από Rodeghiero F και συν. Standardization of
terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an
international working group. Blood. 2009;113:2386-2393
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2. Θεραπεία πρώτης γραμμής ή θεραπεία
πρωτοδιαγνωσθείσας ΑΘΠ ενηλίκων
Η θεραπεία πρώτης γραμμής (Πίνακας 5) παραμένει ίδια σε γενικές γραμμές με τη διαφορά ότι η
επιλογή της χρήσης υψηλής δόσης δεξαμεθαζόνης
(DXM) έχει εγκαταλειφθεί ως θεραπεία των ανθεκτικών περιπτώσεων και ενδείκνυται πλέον ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε δόση 40mg/Η για 4 μέρες
κάθε 2-4 εβδομάδες, μετά από τα αποτελέσματα 2
μεγάλων μελετών, που έδειξαν επίτευξη πολύ πιο
μακράς διάρκειας ανταπόκρισης39,40. Έτσι, με το
κλασικό σχήμα της πρεδνιζολόνης 1-2mg/kg μόνο
10-30% επιτυγχάνει μακρά ύφεση, ενώ με τις υψηλές
δόσεις DXM επιτεύχθηκαν μακράς διάρκειας υφέσεις
σε ποσοστό άνω του 50%, χωρίς βέβαια να υπάρχει
ακόμα τυχαιοποίηση στις ανάλογες μελέτες38,41.
Η υψηλή δόση IVIg ή η αντι-D σφαιρίνη σε Rh+
ασθενείς χρησιμοποιούνται για γρήγορη απάντηση
όταν υπάρχει μείζων αιμορραγία ή όταν ο προβλεπόμενος κίνδυνος αιμορραγίας είναι μεγάλος ή σε μη
ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή. Η ανταπόκριση
στην IVIg είναι παρόμοια με αυτή στα κορτικοστεροειδή
(80%)41, πιο γρήγορη (σε 1-4 μέρες), αλλά βραχείας
διάρκειας 3 με 4 εβδομάδων. Σε λίγους ασθενείς μπορεί να επιτευχθεί και μακρά ανταπόκριση διάρκειας
μηνών. Η ενδοφλέβια αντι-D σφαιρίνη (WhinRho) δε
χρησιμοποιείται πλέον στην Ευρώπη από το 2009
εξαιτίας θεμάτων που προέκυψαν με την ασφάλεια
του σκευάσματος (σοβαρή ενδαγγειακή αιμόλυση,
ΔΕΠ, νεφρική ανεπάρκεια).
Η θεραπεία εκρίζωσης του H. pylori παραμένει
«εκτός πίνακα» και η εφαρμογή της χαρακτηρίζεται
από δυνητικά ωφέλιμη σε ανθεκτικούς ασθενείς έως
μέρος της αρχικής αντιμετώπισης σε επιλεγμένους
πληθυσμούς ασθενών, ανάλογα με τον συγγραφέα.
Είναι ωστόσο μια φθηνή, σύντομη και χωρίς ιδιαίτερες
ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπεία που σε χώρες με
υψηλή επίπτωση λοίμωξης όπως η Ελλάδα χρήζει

Πίνακας 5. Θεραπεία πρώτης γραμμής
Κορτικοστεροειδή Υψηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης (40mg/Hx4H
κάθε 2-4 εβδομάδες για 1-4 κύκλους)
Υψηλές δόσεις μεθυλπρεδνιζολόνης (30mg/
kg/H για 7 ημέρες)
Πρεδνιζολόνη (1-2mg/kg/Η για 2-4 εβδομάδες και απομείωση)
Αντι-D σφαιρίνη
σε Rh+ ασθενείς

50-75μg/kg

IVIg

0,4g/kg/Hx 5H ή 1g/kg/H για 1-2Η

περαιτέρω μελέτης. Για μια κριτική θεώρηση και
συστηματική ανασκόπηση του θέματος βλέπε αναφορές αριθ16,42.
3. Θεραπεία δεύτερης γραμμής: σπληνεκτομή
και ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
Η θρομβοπενία υποτροπιάζει στους περισσότερους
ενήλικες κατά την απομείωση ή μετά τη διακοπή των
κορτικοστεροειδών. Εφόσον ο ασθενής ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
θεραπεία (βλέπε ενδείξεις) και δε μπορεί να διατηρηθεί
εντός του θεραπευτικού μας στόχου με δόσεις ≤10mg
πρεδνιζόνης, εφαρμόζεται θεραπεία 2ης γραμμής43.
Παραδοσιακά στη θεραπεία 2ης γραμμής ανήκουν η
σπληνεκτομή ή η φαρμακευτική (ανοσοτροποποιητική)
θεραπεία σε ασθενείς με αντένδειξη για σπληνεκτομή.
Τα ίδια φάρμακα χρησιμοποιούνται και σε ασθενείς
με ανθεκτική ΑΘΠ μετά σπληνεκτομή.
Προς το παρόν η σπληνεκτομή παραμένει η θεραπεία με τη μεγαλύτερη πιθανότητα ίασης, με ύφεση
(πλήρη ή μερική) στο 80% των ασθενών και διατήρηση
της ύφεσης για τουλάχιστον 5 έτη σε περισσότερους
από 60% των ασθενών44. Περίπου 14% των ασθενών
είναι ανθεκτικοί στη σπληνεκτομή, ενώ το 20% των
ανταποκριθέντων υποτροπιάζει. Το σπινθηρογράφημα
με ραδιοσεσημασμένα με ίνδιο αυτόλογα αιμοπετάλια
είναι η μόνη εξέταση που έχει προβλεπτική αξία προ
της σπληνεκτομής. Η λαπαροσκοπική επέμβαση έχει
χαμηλότερα ποσοστά θνητότητας (0,2% έναντι 1%)
και νοσηρότητας. Παρά την αναμφισβήτητη θεραπευτική της υπεροχή η σπληνεκτομή ενέχει κινδύνους
τόσο άμεσους όσο και απώτερους, με εφόρου ζωής
αυξημένη ευαισθησία στις λοιμώξεις και θνητότητα
0,73 ανά 1000 έτη ασθενών38. Να σημειωθεί ότι σε
ασθενείς που έχουν λάβει ριτούξιμαμπ τους τελευταίους 6 μήνες οι προφυλακτικοί εμβολιασμοί μπορεί
να μην είναι αποδοτικοί.
Για τους λόγους αυτούς σήμερα προτιμάται μεγαλύτερος χρόνος αναμονής 6-12 μήνες προ της
σπληνεκτομής, λόγω της πιθανότητος αυτόματης
ύφεσης στο διάστημα αυτό με ή χωρίς θεραπεία.
Μερικοί ασθενείς μπορούν να επιτύχουν αναβολή
της σπληνεκτομής και υφέσεις >6 μηνών με επανειλημμένη χορήγηση αντι-D σφαιρίνης45.
Οι κλασικές θεραπείες 2ης γραμμής αναφέρονται
συνοπτικά στον Πίνακα 6 καθώς η ανάπτυξή τους
ξεφεύγει από το σκοπό της παρούσας ανασκόπησης.
Οι περισσότερες από αυτές αφορούν εκτός ένδειξης
χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων, προέρχονται
από μικρές μη-τυχαιοποιημένες μελέτες, με βραχύ
χρόνο παρακολούθησης, ανάμεσα στις οποίες δεν
είναι δυνατή η σύγκριση λόγω της μη υιοθέτησης
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Πίνακας 6. Κλασικές φαρμακευτικές θεραπείες 2ης γραμμής3
Αζαθειοπρίνη
1-2mg/kg
Κυκλοσπορίνη Α

5mg/kg για 6H και μετά 2,5-3mg/kg με
τιτλοποίηση στα 100-200ng/ml

Κυκλοφωσφαμίδη

1-2mg/kg/H po για τουλάχιστο 16
εβδομάδες ή 0,3-1g/m2 για 1-3 δόσεις
κάθε 2-4 εβδομάδες

Νταναζόλη

200mgx 2-4/H

Δαψόνη

75-100mg/Η

Μυκοφενολέιτ
μοφετίλ

500mg x2/Η για 14Η και μετά 1gx2/H

Αλκαλοειδή βίνκα

Βιγκριστίνη 1-2mg εβδομαδιαίως
ολική δόση έως 6mg
Βιμπλαστίνη 10mg εβδομαδιαίως για
3 δόσεις

ενοποιημένων κριτηρίων ανταπόκρισης, χρόνου
ανταπόκρισης κλπ από τους ερευνητές.
4. Νεότερες θεραπευτικές επιλογές: στοχευμένη
θεραπεία
Παρακάτω θα εστιαστούμε στη θεραπεία με το
μονοκλωνικό αντίσωμα ριτούξιμαμπ (αντι-CD20),
η οποία βρίσκεται ωστόσο εκτός των ενδείξεων του
φαρμάκου και, κυρίως, στους θρομβοποιητικούς
παράγοντες. Θεραπείες αυτού του είδους χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις φάσεις
της νόσου.
Ριτούξιμαμπ
Το μονοκλωνικό αντίσωμα ριτούξιμαμπ (Mabthera)
είναι ένα χιμαιρικό αντι-CD20 αντίσωμα που έχει
ένδειξη στη θεραπεία non Hodgkin λεμφωμάτων και

στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία. Η ικανότητά
του να καταστρέφει γρήγορα τα Β λεμφοκύτταρα
με μηχανισμό antibody-dependent cytotoxicity ή με
λύση μέσω ενεργοποίησης του συμπληρώματος ή με
άμεση επαγωγή απόπτωσης αποτέλεσε τη βάση για
τη χορήγησή του σε αυτοάνοσα νοσήματα. Σήμερα
διαθέτει άδεια χρήσης (εκτός από τα NHL) μόνο για
την ανθεκτική ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Τα αποτελέσματα μελετών από τη χρήση του σε
χρόνια ή ανθεκτική ΑΘΠ φαίνονται στον Πίνακα 7.
Στη μελέτη των Patel και συν52 σε 137 ασθενείς
με χρόνια ΑΘΠ και μεγάλο χρόνο παρακολούθησης,
32% των ασθενών πέτυχαν ύφεση στο έτος μετά από
θεραπεία με ριτούξιμαμπ και από αυτούς το 63% τη
διατήρησαν για 5 έτη. Συνολικά δηλαδή 20% των
ασθενών είχαν πολύ μακρά ύφεση.
Σε μια μεγάλη συστηματική ανασκόπηση των
Arnold DM και συν53 σε 313 ασθενείς το 62,5% παρουσίασε ύφεση (PLT >50.000/μl) με πλήρη ύφεση
στο 46,3%. Οι μισοί από τους ασθενείς ήταν σπληνεκτομηθέντες.
Οι ανταποκρίσεις διακρίνονται σε πρώιμες, 1-2
εβδομάδες από την 1η δόση και όψιμες, έως και 2
μήνες αργότερα. Για την ερμηνεία της ταχείας δράσης
του φαρμάκου στην ΑΘΠ, ενώ ακόμα υπάρχουν κυκλοφορούντα αυτoαντισώματα, έχει προταθεί η θεωρία
του αποκλεισμού των υποδοχέων Fc του ΔΕΣ από
τα οψωνοποιημένα λεμφοκύτταρα49. Ασθενείς που
ανταποκρίθηκαν αρχικά με πλήρη ύφεση, συνήθως
μπορούν να επιτύχουν μια νέα ύφεση με επαναχορήγηση του φαρμάκου σε υποτροπή και έχουν πιο
μακρά διάρκεια ύφεσης σε σχέση με τους μερικώς
ανταποκριθέντες54.
Το ιδανικό θεραπευτικό σχήμα δεν έχει καθοριστεί για τα αυτοάνοσα νοσήματα. Ενδεχομένως
δόσεις μικρότερες από την κλασική των 375mg/m2 x
4 (100mg/m2 x4) να είναι επαρκείς στην ΑΘΠ55,56.
Το ριτούξιμαμπ συνδέεται με συχνή εμφάνιση

Πίνακας 7. Ριτούξιμαμπ* σε χρόνια ή ανθεκτική ΑΘΠ
Μελέτη
Stasi και συν46(N =25)
Giagounidis και συν (Ν=12)
47

Shanafelt και συν48(N= 12)
Cooper και συν (N= 57)
49

Godeau και συν50(N= 60) σε ασθενείς δυνητικά
υποψήφιους για σπληνεκτομή
Medeot M και συν51 (Ν=26)
*Δόση: 375 mg/m /wk x 4 wks,
2
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†

1 έτος→2 έτη

Χρόνος
παρακολούθησης, μήνες

Αρχική
ανταπόκριση, %

Μακρά
ανταπόκριση, %

6-27

52

28

10.7 (μέση)

75

41

0.25-31

42

25

24-178 εβδομάδες

54

32

24

--

40 → 33†

57(μέση)

69
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αντιδράσεων κατά την έγχυση, λιγότερο από 1%
των οποίων είναι σοβαρές, ενώ έχουν αναφερθεί
και θανατηφόρα συμβάματα. Οι περισσότερες από
τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν
σε άτομα με πολλαπλές συν-νοσηρότητες και χωρίς
καλά τεκμηριωμένη σχέση με το φάρμακο. Η αύξηση της συχνότητας των λοιμώξεων είναι μάλλον
αμελητέα, εκτός από την αναζωπύρωση ηπατίτιδος
Β σε φορείς.
Στην ανασκόπηση των Cooper N και συν54 η
απάντηση στο ριτούξιμαμπ δε διέφερε μεταξύ σπληνεκτομηθέντων και μη. Ο μόνος προγνωστικός δείκτης φάνηκε να είναι ο χρόνος από τη διάγνωση, με
ασθενείς που νοσούσαν για >10-15 έτη να έχουν
μικρότερη ανταπόκριση. Ωστόσο, είναι γεγονός πως
τόσο η αρχική όσο και η μακροπρόθεσμη ανταπόκριση στο ριτούξιμαμπ είναι σαφώς χαμηλότερες
από τις αντίστοιχες της σπληνεκτομής, γεγονός που
δείχνει ότι το φάρμακο δε μπορεί να υποκαταστήσει
τη σπληνεκτομή σαν θεραπεία 2ης γραμμής, παρά
μόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή που αρνούνται
την επέμβαση.
Υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης αναφέρονται σε
πρόσφατη μελέτη με το συνδυασμό ριτούξιμαμπ-δεξαμεθαζόνης σαν αρχική θεραπεία της ΑΘΠ (DXM 40mg/
m2 Η1-4, ριτούξιμαμπ 375mg/m2 Η7,+14,+21,+28)57.
Στη μελέτη αυτή 101 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν μεταξύ
δεξαμεθαζόνης (D) και ριτούξιμαμπ-δεξαμεθαζόνης
(R+D). Οι ασθενείς στο σκέλος R+D είχαν στατιστικά
σημαντική υψηλότερη αρχική ανταπόκριση καθώς και
σταθερή ύφεση στους 6 μήνες 63% έναντι 36%. Για
46 ασθενείς υπό R+D με μέση παρακολούθηση 18
μηνών το ποσοστό απώλειας της σταθερής ύφεσης
ήταν μόνο 11%. Τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν
περαιτέρω επιβεβαίωσης καθώς αντιπροσωπεύουν
μια πιθανή προοπτική ίασης.
Θρομβοποιητικοί παράγοντες
Η ελαττωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων και τα
φυσιολογικά επίπεδα θρομβοποιητίνης στην ΑΘΠ
άνοιξαν την προοπτική της θεραπευτικής χρήσης
παραγόντων που αυξάνουν την παραγωγή αιμοπεταλίων. Αυτού του είδους η προσέγγιση δεν είναι
βέβαια αιτιολογική και έχει θέση συμπληρωματική της
ανοσοτροποποιητικής θεραπείας ή επείγουσας έως
ότου δράσει η αιτιολογική θεραπεία ή ως θεραπεία
συντήρησης, αφού απαιτείται συνεχής χορήγηση του
παράγοντα για διατήρηση του αποτελέσματος.
Πολλά υποψήφια μόρια έχουν μελετηθεί, όπως η
ανασυνδυασμένη θρομβοποιητίνη και οι αγωνιστές
των υποδοχέων θρομβοποιητίνης. Μετά την απόσυρση

των 1ης γενιάς παραγόντων (rHuTPO, PEG-rHuMGDF)
λόγω της μεγάλης συχνότητας ανάπτυξης αντι-ΤΡΟ
αντισωμάτων και επακόλουθης θρομβοπενίας, δύο
παράγοντες έχουν λάβει άδεια για χρήση σε ασθενείς με χρόνια ΑΘΠ με ανεπαρκή απάντηση σε 1ης
γραμμής θεραπεία (κορτικοστεροειδή, IVIg) στους
οποίους αντενδείκνυται η σπληνεκτομή ή σε ασθενείς ανθεκτικούς στη σπληνεκτομή. Πρόκειται για
τους αγωνιστές των υποδοχέων θρομβοποιητίνης
ρομιπλόστιμ (Nplate) και ελτρόμποπαγκ (Revolade),
οι οποίοι δεν έχουν καμία ομολογία με την ενδογενή
ΤΡΟ. Μελέτες φάσης ΙΙ/ΙΙΙ βρίσκονται σε εξέλιξη για
τη χρήση τους σε θρομβοπενία από χημειοθεραπεία,
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και HCV. Οι υπό μελέτη
2ης γενιάς θρομβοποιητικοί παράγοντες φαίνονται
στον Πίνακα 858.
Η ρομιπλοστίμη, ο πρώτος από τους 2ης γενιάς
παράγοντες που αναπτύχθηκε, είναι ένα προϊόν σύντηξης του Fc και 4 πεπτιδίων (πεπτιδικό σωμάτιο)
που ενεργοποιεί τον c-mpl δρώντας ακριβώς στην
ίδια θέση με την ενδογενή ΤΡΟ. Πρόκειται για μία
ξεχωριστή κατηγορία τεχνητής πρωτεΐνης, που δημιουργήθηκε με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA,
με ιδιότητες τόσο πεπτιδίων όσο και αντισωμάτων.
Χορηγείται υποδορίως μία φορά την εβδομάδα σε
δόσεις από 1μg/Kg έως (max) 10μg/Kg ΒΣ.
Το ελτρόμποπαγκ είναι ένα μικρό μη-πεπτιδικό
μόριο (442Da) που ενεργοποιεί τον υποδοχέα της
ΤΡΟ δρώντας στην διαμεμβρανική του μοίρα, χωρίς
να ανταγωνίζεται την ενδογενή ΤΡΟ για τη σύνδεση,
Εικόνα 3. Χορηγείται από το στόμα σε ημερήσια
δόση 25, 50 ή 75mg. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται
μερικές από τις διαφορές μεταξύ ελτρόμποπαγκ και
ρομιπλοστίμης.
Δεδομένα από μελέτες φάσης Ι-ΙΙΙ έχουν δείξει ότι
και τα δύο φάρμακα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά
στην αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων τόσο σε
υγιείς εθελοντές όσο και σε ασθενείς με ΑΘΠ.
Σε 2 παράλληλες διεθνείς, διπλές τυφλές τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ, η ρομιπλοστίμη
δόθηκε σε 42 σπληνεκτομηθέντες (Σ) και 41 μη
σπληνεκτομηθέντες (ΜΣ) ασθενείς με χρόνια ΑΘΠ
Πίνακας 8. 2ης γενιάς θρομβοποιητικοί παράγοντες58
TPO peptide
mimetics

TPO nonpeptide
mimetics

TPO antibody
mimetics

ρομιπλόστιμ

ελτρόμποπαγκ

MA01G4344U

RWJ-800088

AKR501

VB22B sc(Fv)2

LGD-4665
S-888711
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Εικόνα 3. Τρόπος δράσης ρομιπλόστιμ (Α) και ελτρόμποπαγκ (Β). Το ρομιπλόστιμ ανταγωνίζεται την ενδογενή ΤΡΟ με
πρόσδεση στον υποδοχέα της ΤΡΟ στην ίδια (εξωκυττάρια) θέση με αυτή. Το ελτρόμποπαγκ συνδέεται στη διαμενβρανική μοίρα
του υποδοχέα, δεν ανταγωνίζεται την ενδογενή ΤΡΟ και δεν ενεργοποιεί την οδό των ΡΙ3 κινασών.

για 6 μήνες59. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης
των αιμοπεταλίων (PLT >50x109/L για ≥4 εβδομάδες)
ήταν 79% (Σ) και 88% (ΜΣ) για τους ασθενείς που
ελάμβαναν ρομιπλοστίμη σε σύγκριση με 0% και 14%
αντίστοιχα σε ασθενείς (Ν=42) που ελάμβαναν εικονικό
φάρμακο. Η αύξηση των αιμοπεταλίων σε >50x109/L
παρατηρήθηκε σε 1-3 εβδομάδες στις περισσότερες
περιπτώσεις60. Σταθερή ανταπόκριση (PLT> 50x109/L
για ≥6 εβδομάδες) κατά τη διάρκεια των τελευταίων
εβδομάδων της θεραπείας παρατηρήθηκε σε 38%

Σ και 61% ΜΣ ασθενών (έναντι 0 και 5% ασθενών
σε placebo).
Παρόμοια αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με το
ελτρόμποπαγκ σε τυχαιοποιημένες διπλές τυφλές
μελέτες. Στη δοσο-καθοριστική μελέτη φάσης ΙΙ, 118
ασθενείς με χρόνια υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ΑΘΠ
τυχαιοποιήθηκαν σε ελτρόμποπαγκ 25mg, 50mg,
75mg ή εικονικό φάρμακο για 6 εβδομάδες. 81%
των ασθενών σε δόση 75mg/Η, 70% των ασθενών
σε δόση 50mg/Η, 28% σε δόση 30mg και 11% στο

Πίνακας 9. Ιδιότητες Ελτρόμποπαγκ και Ρομιπλοστίμης
Ελτρόμποπαγκ

Ρομιπλοστίμη

Μηχανισμός δράσης

Μη-πεπτιδικός αγωνιστής TPOR, σύνδεση σε
διαμεμβρανική μοίρα TPOR

Πεπτιδικός αγωνιστής TPOR,
σύνδεση σε εξωκυττάρια μοίρα TPOR

Ανταγωνισμός ενδογενούς ΤΡΟ

Όχι

Ναι

Δόση

25-75 mg (70% υψηλότερα επίπεδα σε Ασιάτες)

1–10 μg/Kg

Συχνότητα

Άπαξ ημερησίως

Άπαξ εβδομαδιαίως

Οδός χορήγησης

ΡΟ

ΥΔ

Ημιζωή

26–35 h

1–34 (μέση 3.5) μέρες

Μεταβολισμός

Ηπαρ

ΔΕΣ

Αλληλεπιδράσεις

Ca , αντιόξινα, στατίνες

--

Συχνές ανεπιθύμητες δράσεις
(>20%)

Κεφαλαλγία, ναυτία-έμετοι, αϋπνία, μυαλγία,
παραισθησία

Κεφαλαλγία, αρθραλγία, ζάλη, αϋπνία,
μυαλγίες

Σοβαρές ή κλινικά σημαντικές
ανεπιθύμητες δράσεις

Αύξηση ρετικουλίνης μυελού
Αναδραστική θρομβοπενία μετά τη διακοπή
Θρόμβωση
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας στο 13%
(και 1 θάνατος)
Καταρράκτης

Αύξηση ρετικουλίνης μυελού
Αναδραστική θρομβοπενία
μετά τη διακοπή
Θρόμβωση

++

TPOR: υποδοχέας θρομβοποιητίνης
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εικονικό φάρμακο πέτυχαν το στόχο των PLT ≥50x109/L
την ημέρα 4361. 80% των ασθενών πέτυχαν το στόχο
εντός 2 εβδομάδων. Στη μελέτη φάσης ΙΙΙ, διάρκειας 6
εβδομάδων σε ασθενείς σπληνεκτομηθέντες ή όχι, το
59% των ασθενών σε ελτρόμποπαγκ (Ν=76) πέτυχε
PLT ≥50x109/L την ημέρα 43 σε σύγκριση με το 16%
των ασθενών σε εικονικό φάρμακο (Ν=38)62, χωρίς
διαφορά στην ανταπόκριση μεταξύ Σ ή ΜΣ ασθενών.
Η αρχική δόση στη μελέτη αυτή ήταν 50mg με τους
μισούς ασθενείς να αυξάνουν σε 75mg λόγω μη
επίτευξης του στόχου μετά από 3 εβδομάδες. Τέλος
197 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 2:1 μεταξύ ελτρόμποπαγκ ή placebo στη φάσης ΙΙΙ μελέτη
RAISE για 6 μήνες. Η συνολική ανταπόκριση στο
ελτρόμποπαγκ (PLT ≥50x109/L για ≥4 εβδομάδες) ήταν
81% έναντι 18% στην ομάδα του placebo, και ήταν
ανεξάρτητη από τη βαρύτητα της θρομβοπενίας, την
προηγηθείσα σπληνεκτομή και τη συγχορηγούμενη
αγωγή κατά την ένταξη.
Δεδομένα από τις μελέτες παρατεταμένης αποτελεσματικότητας έδειξαν ότι 84% και 59% των ασθενών σε ρομιπλοστίμη ή ελτρόμποπαγκ αντίστοιχα
ελάττωσαν ή διέκοψαν την ταυτόχρονη θεραπεία της
ΑΘΠ63,64. Η απάντηση στη ρομιπλοστίμη ήταν σταθερή για διάστημα έως 3 έτη υπό συνεχή θεραπεία
(για το ελτρόμποπαγκ δεν υπάρχουν ακόμη τόσο
μακροχρόνια δεδομένα)63. Αυτή είναι μια σημαντική
διαπίστωση για ασθενείς που ενδέχεται να έχουν
λάβει ανοσοκατασταλτική αγωγή για μεγάλο χρονικό
διάστημα, αφού οι αγωνιστές ΤΡΟ έχουν τη δυνατότητα
να ελαχιστοποιούν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα
στους ασθενείς αυτούς.
Παρόλο που οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) είναι ήπιες, διαπιστώθηκε αύξηση της ρετικουλίνης στο μυελό των οστών σε 10 από 271 ασθενείς
στις μελέτες της ρομιπλοστίμης (αλλά από δεδομένα
οστεομυελικής βιοψίας μόνο 11 ασθενών!), και σε 7
από 117 ασθενείς στις μελέτες του ελτρόμποπαγκ65,66.
Τα αποτελέσματα αυτά γίνονται ακόμη πιο δύσκολα
στην ερμηνεία αν λάβουμε υπόψη αναδρομική μελέτη
σε 40 ασθενείς με ΑΘΠ υπό κλασική θεραπεία, στα 2/3
των οποίων βρέθηκε αυξημένη ρετικουλίνη μυελού,
ένα ποσοστό που συμπίπτει με ανάλογες μελέτες σε
υγιή άτομα67. Στις μελέτες των ΤΡΟ αγωνιστών δεν
υπήρχε εξαρχής σχεδιασμός για την εκτίμηση αυτού
του φαινομένου κι έτσι για τους περισσότερους ασθενείς δεν υπήρχαν δεδομένα οστεομυελικής βιοψίας
προ της ένταξής τους, συνιστάται ωστόσο μελέτη
περιφερικού επιχρίσματος των ασθενών υπό θεραπεία για μορφολογικές ανωμαλίες (δακρυοκύτταρα,
ερυθροβλάστες), καθώς και οστεομυελική βιοψία επί

ανεξήγητης κυτταροπενίας.
Η πιθανότητα θρόμβωσης δε διέφερε μεταξύ
ασθενών σε θρομβοποιητικούς παράγοντες ή placebo,
χρειάζεται ωστόσο προσοχή για τη μη υπέρβαση
των 400.000/μl αιμοπεταλίων και στην περίοδο της
συντήρησης να ακολουθείται δοσολογία που διατηρεί
τα αιμοπετάλια ≥50.000/μl και όχι επιμονή για επίτευξη
φυσιολογικών τιμών με αυξημένες δόσεις φαρμάκου.
Παρόλα αυτά οι περισσότερες θρομβώσεις παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με PLT <400.000/μl ή και με
θρομβοπενία, αλλά με επιπρόσθετους παράγοντες
κινδύνου θρόμβωσης. Οι μη-πεπτιδικοί αγωνιστές
λόγω του διαφορετικού τρόπου ενεργοποίησης του
c-mpl δε φαίνεται να ευαισθητοποιούν τα αιμοπετάλια
στη δράση των ενεργοποιητών in vitro68.
Ακόμα, 5 από 44 ασθενείς με μυελοδυσπλασία
χαμηλού κινδύνου που έλαβαν ρομιπλοστίμη σε μια
μη-τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης Ι/ΙΙ, παρουσίασαν
μια παροδική αύξηση των βλαστών. Μετά από διακοπή του φαρμάκου το φαινόμενο αναστράφηκε
μερικώς. Δύο ασθενείς εξετράπησαν σε οξεία μυελογενή λευχαιμία και μυελοειδές σάρκωμα (χλώρωμα) αντίστοιχα69. Ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι της
ρομιπλοστίμης χωρίς όμως αντι-ΤΡΟ ιδιότητες και
χωρίς επακόλουθη θρομβοπενία διαπιστώθηκε σε
ελάχιστες περιπτώσεις.
Μετά τη διακοπή των θρομβοποιητικών παραγόντων οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν σε
2-4 εβδομάδες στα προ θεραπείας επίπεδα PLT,
ενώ ορισμένοι (10%) έχουν μια παροδική πτώση
κάτω από τα αρχικά επίπεδα. Επτά ασθενείς στη
μελέτη ρομιπλοστίμης διατήρησαν την απάντηση
για διάστημα τουλάχιστο 3 μηνών μετά τη διακοπή
της59. Ο Πίνακας 10 συνοψίζει τις δυνητικές σοβαρές
επιπλοκές από τη χρήση των θρομβοποιητικών παραγόντων. Μακροχρόνιες μελέτες, θα εξετάσουν τη
σημασία αυτών των ευρημάτων και θα καθορίσουν
εάν απαιτείται τακτική παρακολούθηση.
Πίνακας 10. Δυνητικές επιπλοκές από τη χρήση των θρομβοποιητικών παραγόντων
Θρομβοκυττάρωση και θρόμβωση
Ελάττωση ουδού ενεργοποίησης αιμοπεταλίων
Ίνωση μυελού των οστών
Αναδραστική θρομβοπενία μετά τη διακοπή
Σχηματισμός αυτοαντισωμάτων με αντι-ΤΡΟ δράση
Επαγωγή λευχαιμογένεσης - καρκινογένεσης
Αλληλεπίδραση με άλλες κυττοκίνες
Εξάντληση των stem cells
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Συμπερασματα
Βασικό ερευνητικό ερώτημα για την ΑΘΠ των ενηλίκων είναι ο προσδιορισμός των γεγονότων-αντιγόνων
που πυροδοτούν την εκδήλωσή της.
Ιδιαίτερο ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπιση θα
μπορούσε να παίξει η διάκριση ανάμεσα στην ΑΘΠ με
κυρίαρχη τη διαταραχή της κυτταρικής ή της χυμικής
ανοσίας. Επιπρόσθετα, η ελάττωση ή η λειτουργική
διαταραχή των Tregs καθώς και άλλες ανωμαλίες
των Τ λεμφοκυττάρων όπως η αύξηση των Th1 και
ο μηχανισμός με τον οποίο ένα φάρμακο που δρα
στα Β λεμφοκύτταρα όπως το ριτούξιμαμπ επιδρά σε
αυτές αποτελούν πεδίο έρευνας20,70,71.
Η αρχική αντιμετώπιση από συμπτωματική θα
πρέπει να επαναπροσδιοριστεί σε θεραπεία αν όχι
αιτιολογική, τουλάχιστο με στόχο τη μακρά ύφεσηίαση, αφού με την κλασική αντιμετώπιση η νοσηρότητα-θνητότητα από τις επιπλοκές της νόσου δεν
ξεπερνά τη νοσηρότητα της ίδιας της θεραπείας. Ο
ρόλος του ριτούξιμαμπ μόνου ή σε συνδυασμό με
δεξαμεθαζόνη καθώς και αναδυόμενες θεραπείες,
όπως του αντι-CD40 ligand και τροποποιητών των
Fcγ θα πρέπει να καθοριστεί με περαιτέρω μελέτες
(Πίνακας 11).
Αναμένοντας τα αποτελέσματα από τη μακροχρόνια χορήγηση αναφορικά με την ασφάλεια των
θρομβοποιητικών παραγόντων θα πρέπει ίσως να
περιορίσουμε τη χρήση τους σε σπληνεκτομηθέντες
ασθενείς ή σαν συμπληρωματικούς παράγοντες
της αρχικής θεραπείας που επιμηκύνουν τον χρόνο
αναμονής για αυτόματη ύφεση ώστε να ελαττωθεί
ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται στην
αποτελεσματική μεν, αλλά δυνητικά επικίνδυνη σπληνεκτομή. Οι παράγοντες αυτοί έχουν το πλεονέκτημα
της απουσίας ανοσοκαταστολής και του υψηλού
ποσοστού ανταπόκρισης, έχουν ωστόσο υψηλό κόστος και δεν αποτελούν αιτιολογική θεραπεία, αφού
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FcR μακροφάγων
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• Anti-D
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• Αλκαλοειδή βίνκα
• Αναστολέας Syk (R406) 72
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Αύξηση κάθαρσης αυτο-αντισώματος
• IVIg76
Αύξηση παραγωγής PLT
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απαιτείται συνεχής χορήγηση για διατήρηση του
αποτελέσματος.
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Εισαγωγh
Η επίδραση διαφόρων νοσολογικών οντοτήτων
στον οστικό μεταβολισμό δημιουργεί σημαντικά κλινικά προβλήματα, με κυρίαρχη την απώλεια οστικής μάζας. Στην αιματολογία, αυτή η επίδραση είναι
περισσότερο εμφανής, καθώς το οστό προσφέρει
ένα μικροπεριβάλλον που είναι απαραίτητο για την
ανάπτυξη των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
(ΑΑΚ). Από αυτά προέρχονται και τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήματος που με τη σειρά τους
παράγουν κυτταροκίνες που επηρεάζουν τη λειτουργία των οστικών κυττάρων. Οι λόγοι που τα οστά
αποτελούν το ιδανικό ανατομικό μικροπεριβάλλον
για τη συντήρηση και διαφοροποίηση των ΑΑΚ έχουν
πρόσφατα διευκρινιστεί. Φαίνεται ότι τα κύτταρα που
δημιουργούν το δίκτυο του οστού, οι οστεοβλάστες και
τα οστεοκύτταρα παράγουν «ζωτικές» κυτταροκίνες
για την ανάπτυξη της δεξαμενής των ΑΑΚ. Υπάρχουν
συνεχώς αυξανόμενα δεδομένα ότι το οστό παίζει
σημαντικό ρόλο στην προσαρμοσμένη ανοσία, ενώ
το ανοσοποιητικό σύστημα επηρεάζει τον οστικό
μεταβολισμό. Οντογενετικά, η σκελετική ανάπτυξη
προηγείται, ανεξάρτητα της πρώιμης ανάπτυξης
του ανοσοποιητικού συστήματος. Έτσι είναι απίθανο ότι υπάρχουν επιδράσεις από το ανοσοποιητικό
σύστημα στα οστά και το σχηματισμό της μυελικής
κοιλότητας κατά την ανάπτυξη. Ωστόσο η ομοιόσταση
και ο ανασχηματισμός του οστού συμβαίνουν καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής μας, επιτρέποντας στα
ανοσολογικά και τα οστικά κύτταρα να αλληλεπι-
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δρούν συνεχώς μεταξύ τους [Εικόνα 1]. Για το λόγο
αυτό, η οστική ομοιόσταση επηρεάζεται συχνά από
ανοσολογικές δράσεις, ειδικά όταν το ανοσοποιητικό σύστημα έχει ενεργοποιηθεί1. Κατά τη διάρκεια
παθολογικών καταστάσεων, όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα, η μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, το
πολλαπλούν μυέλωμα, οι οστικές μεταστάσεις στους
συμπαγείς όγκους, αλλά και σε χρόνια νοσήματα
όπως η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και η χρόνια
καρδιακή ανεπάρκεια, προάγεται η παραγωγή παραγόντων που επηρεάζουν τον οστικό μεταβολισμό,
μεταβάλλοντας την ισορροπία μεταξύ των κυττάρων
που σχηματίζουν οστό (οστεοβλάστες) και αυτών που
το αποδομούν (οστεοκλάστες). Παλαιότερα δεν ήταν
ξεκάθαρο αν οι επιδράσεις αυτές επηρέαζαν την φυσιολογική οστική ομοιόσταση. Ωστόσο, η ανακάλυψη
ότι ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα παράγουν τον
συνδέτη του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα-κΒ (receptor activator of nuclear
factor κB ligand-RANKL), μέλος της υπεροικογένειας
των υποδοχέων των παραγόντων νέκρωσης του
όγκου (TNFs), που αποτελεί βασικό παράγοντα για
τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών, προσφέρει
ενδείξεις ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ ανοσολογικών
κυττάρων και οστικού μεταβολισμού1. «Καλοήθη»
νοσήματα του αίματος, όπως η μεσογειακή αναιμία
και η αιμορροφιλία, συνοδεύονται από διαταραχές
στον οστικό μεταβολισμό. Τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας των οστικών μεταβολών στα νοσήματα αυτά με
αποτέλεσμα την καλύτερη αντιμετώπισή τους.
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Τ* (Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης και κυκλοφορούντα Τ-λεμφοκύτταρα),
Β* (Β-λεμφοκύτταρα, η διαφοροποίηση των οποίων γίνεται μέσω αλληλεπιδράσεων με τα κύτταρα του στρώματος, Β-κύτταρα
μνήμης, ώριμα Β-λεμφοκύτταρα) κύτταρα στρώματος (μεσεγχυματικής προέλευσης όχι πλήρως διευκρινισμένης),
Μ* (μονοκύτταρα), και οστεοειδές [πρόσφατα σχηματισμένος αλλά όχι επιμεταλλωμένος διάμεσος ιστός, που αποτελείται κυρίως
από κολλαγόνο τύπου Ι (90%) και μη κολλαγονογενείς πρωτεΐνες (10%)]
Εικόνα 1. Σχηματικό διάγραμμα της δομής του μικροπεριβάλλοντος του οστού με την παρουσία οστικών και αιμοποιητικών
κυττάρων.

Συντομη Εισαγωγη στον Οστικο
Μεταβολισμο
Η Οστική Ανάπτυξη
Ο σκελετός αποτελείται από ένα επιμεταλλωμένο
δίκτυο (διάμεσος ιστός) που συντηρείται από ένα πολύπλοκο σύνολο κυττάρων. Εκτός του ότι προσφέρει
στήριξη, ο σκελετός είναι μια αποθήκη ασβεστίου, κριτικού ιόντος για μια ποικιλία μεταβολικών διαδικασιών,
ενώ αποτελεί και την εστία της αιμοποίησης. Η οστική
ανάπτυξη γίνεται με δυο παθογενετικούς δρόμους.
Τα χονδρογενή οστά, που περιλαμβάνουν τα μακρά
οστά και τους σπονδύλους, αρχίζουν να σχηματίζονται
στο έμβρυο με τη μορφή ενός αρχικού χόνδρινου
περιγράμματος. Ένας δεύτερος τύπος οστών, τα
υμενογενή (π.χ. τα πλατιά οστά του κρανίου, της
ωμοπλάτης και της λεκάνης) σχηματίζονται απευθείας
από την ωρίμανση μεσεγχυματικών κυττάρων που
διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες. Σε ένα δεύτερο

επίπεδο γίνεται ο διαχωρισμός του χονδρογενούς
οστού σε φλοιώδες και σπογγώδες. Το φλοιώδες οστό
σχηματίζει την εξωτερική επιφάνεια των χονδρογενών
οστών και προσφέρει τη δομική ακεραιότητα των μακρών οστών. Αποτελεί το 80% του σκελετού και είναι
τυπικά πυκνό οστό με ένα καλά οργανωμένο δίκτυο
κολλαγόνων ινών, που είναι τοποθετημένες κατά
μήκος των γραμμών τάσης για να δώσουν στο οστό
μέγιστη αντοχή. Το σπογγώδες οστό είναι λεπτότερο
και λιγότερο οργανωμένο, και βρίσκεται κυρίως στο
χώρο του μυελού των οστών. Ωστόσο, σε ορισμένα
οστά με υψηλή περιεκτικότητα σε σπογγώδες οστό,
όπως οι σπόνδυλοι, το σπογγώδες οστό συνεισφέρει σημαντικά στην οστική ακεραιότητα. Μια βασική
λειτουργία του σπογγώδους οστού είναι να παρέχει
μια μεγάλη επιφάνεια για μεταβολικές διεργασίες. Ο
οστικός ανασχηματισμός που αποτελείται από την
οστική αποδόμηση και την αντικατάσταση με νέο
οστό, γίνεται πιο συχνά στο σπογγώδες οστό, απ’ ότι
στο φλοιώδες. Οι οστεοβλάστες αρχικά παράγουν το
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δίκτυο του οστεοειδούς, που στη συνέχεια επιμεταλλώνεται εξωκυττάρια. Η κύρια δομική πρωτεΐνη του
οστού είναι το κολλαγόνο τύπου Ι, που προσφέρει
στο οστό ανθεκτικότητα στις πιέσεις, ανάλογη με τον
τρόπο που λειτουργεί το οπλισμένο με ατσάλι τσιμέντο
των οικοδομών. Επιπλέον, το οστεοειδές περιέχει μια
σειρά άλλων πρωτεϊνών που έχουν ποικίλες σημαντικές λειτουργίες στο οστό. Το μεταλλικό άλας του
οστού είναι ο υδροξυαπατίτης που είναι ένας άλας
ασβεστίου-φωσφόρου με ιόντα υδροξυλίου2.
Τα Κύτταρα του Οστού
Οι οστεοβλάστες προέρχονται, όπως προαναφέρθηκε, από μεσεγχυματικά προγονικά κύτταρα που
είναι πολυδύναμα και μπορούν επίσης να διαφο-

ροποιηθούν σε κύτταρα του στρώματος του μυελού
και αδιποκύτταρα [Εικόνα 2]. Τα ενδοκυττάρια και
εξωκυττάρια σήματα που καθορίζουν την εξέλιξη των
μεσεγχυματικών κυττάρων σε οστεοκλάστες έχουν
διευκρινιστεί τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνουν
κυρίως τους μεταγραφικούς παράγοντες Runx-2 και
οστερίξη, που όταν απουσιάζουν εμποδίζουν το σχηματισμό οστεοβλαστών, και μέλη της οικογένειας των
οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών που προάγουν
τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Πιο πρόσφατα
έχει αποδειχθεί ότι η μεταβολική οδός Wnt (Winglesstype and Integrase-1) μετέχει στην απόφαση για το
αν το μεσεγχυματικό κύτταρο θα διαφοροποιηθεί σε
αδιποκύτταρο ή οστεοβλάστη3. Καθώς το οστεοειδές επιμεταλλώνεται υπό την επίδραση της οστικής
αλκαλικής φωσφατάσης που παράγεται από τους

Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα, που επίσης διαφοροποιούνται σε μυοβλάστες, αδιποκύτταρα, χονδροκύτταρα και κύτταρα
του στρώματος του μυελού, διαφοροποιούνται σε πρόδρομους οστεοβλάστες (προ-οστεοβλάστες) και στη συνέχεια σε ώριμους
οστεοβλάστες στην επιφάνεια του οστού. Οι ώριμοι οστεοβλάστες είτε ενσωματώνονται στο οστό σαν οστεοκύτταρα ή παραμένουν στην επιφάνεια του οστού σαν καλυπτήρια κύτταρα. Ένα κοινό προγονικό κύτταρο που μπορεί να εξελιχθεί σε μακροφάγα
και δενδριτικά κύτταρα, δεσμεύεται σαν πρόδρομος οστεοκλάστης (προ-οστεοκλάστης) και στη συνέχεια εξελίσσεται σε ώριμο,
πολυπύρηνο οστεοκλάστη.
Εικόνα 2. Σχηματική σύνοψη της διαφοροποίησης των κυττάρων του οστού.
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οστεοβλάστες, μια ομάδα οστεοβλαστών παγιδεύονται
και σχηματίζουν τα οστεοκύτταρα. Τα κύτταρα αυτά
θεωρούνται ότι αισθάνονται τις πιέσεις που ασκούνται
στο οστό και στέλνουν σήματα μέσω ενός δικτύου
καναλίσκων που συνδέει τα ίδια μεταξύ τους και με
τους οστεοβλάστες στην επιφάνεια του οστού4.
Οι οστεοκλάστες είναι εξειδικευμένα πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα που αποδομούν το οστό. Είναι
«αιμοποιητικά» κύτταρα στην καταγωγή τους και
προέρχονται από ένα πρόδρομο κύτταρο, που μπορεί
επίσης να διαφοροποιηθεί σε μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα [Εικόνα 2]. Τα σήματα που ενεργοποιούν τους οστεοκλάστες για να σχηματιστούν και
να αποδομήσουν το οστό περιλαμβάνουν μια σειρά
μεταγραφικών παραγόντων και παρακρινών κυτταροκινών. Οι οστεοκλάστες προσκολλώνται στο οστό
μέσω μιας εξειδικευμένης «κατασκευής», που τους
επιτρέπει να δημιουργούν ένα χώρο απορρόφησης,
απομονωμένο από τον εξωκυττάριο χώρο. Οι οστεοκλάστες προκαλούν οξέωση στο χώρο απορρόφησης
έτσι ώστε να κάνουν διαλυτό το μεταλλικό τμήμα του
οστού. Για να απομακρύνουν το οργανικό τμήμα, οι
οστεοκλάστες παράγουν λυσοζυμικά ένζυμα όπως
η καθεψίνη Κ. Για να διευκολύνουν την διαδικασία
της αποδόμησης, οι οστεοκλάστες μεταβάλλουν το
σχήμα τους και σχηματίζουν μια κυματοειδή επιφάνεια
που επιτρέπει τη μεταφορά ιόντων Η+ μέσω μιας
αντλίας πρωτονίων. Τα προϊόντα της αποδόμησης
εισέρχονται στον οστεοκλάστη και μεταφέρονται
στην αντίθετη επιφάνειά του. Οι οστεοκλάστες είναι
εξαιρετικά ευκίνητοι, κινούνται πάνω στην επιφάνεια
του οστού, αποδομούν σχετικά μεγάλες περιοχές
οστού, και αποπίπτουν με τη μεσολάβηση παρακρινών κυτταροκινών και πιθανώς παραγόντων του
αποδομηθέντος οστεοειδούς5.
Η Ισορροπία μεταξύ Οστικής Aποδόμησης
και Οστικού Σχηματισμού
Ο σκελετός είναι ένα δυναμικό όργανο που συνεχώς ανασχηματίζεται. Για να γίνει εφικτή η διαδικασία
αυτή πρέπει να υπάρχει στενή σχέση και συνδυασμός
της οστικής αποδόμησης και του οστικού σχηματισμού.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της ενήλικης
ζωής η οστική μάζα αυξάνεται. Γενετικοί παράγοντες
και φυλετικές στεροειδείς ορμόνες ενορχηστρώνουν
τη διαδικασία αυτή. Απώλεια είτε των οιστρογόνων
στις γυναίκες, είτε των ανδρογόνων στους άντρες,
σχετίζεται με την προαγωγή της οστικής αποδόμησης,
χωρίς ανάλογη αύξηση του οστικού σχηματισμού.
Στις γυναίκες, η απώλεια των οιστρογόνων με την
εμμηνόπαυση προκαλεί διπλασιασμό της οστικής

αποδόμησης. Το φαινόμενο αυτό σε συνδυασμό με
την μακρότερη επιβίωση των γυναικών και τη μειωμένη
οστική μάζα τους σε σχέση με τους άντρες, τις κάνει
πιο ευάλωτες στο να αναπτύξουν οστεοπόρωση1,2.
Ο οστικός μεταβολισμός φαίνεται ότι ξεκινά από
ερεθίσματα που προέρχονται από τα οστεοκύτταρα,
ενώ οστεοκλάστες και οστεοβλάστες αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, υπό τη ρύθμιση τοπικών και συστηματικών παραγόντων, ώστε να επιτευχθεί η ομοιόσταση
του οστού σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας3-5.
Ρύθμιση των Οστεοβλαστών
και των Οστεοκλαστών από Ανοσοκύτταρα
και Κυτταροκίνες
Μια ποικιλία κυτταροκινών είναι γνωστό ότι ρυθμίζουν τη διαφοροποίηση και λειτουργία των οστεοβλαστών. Ο TNF-α αναστέλλει τη διαφοροποίηση
των οστεοβλαστών. Οι ιντερλευκίνη (IL)-1, TNF-α,
και ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) αναστέλλουν τη σύνθεση
κολλαγόνου από τους οστεοβλάστες. Οι IL-4 και IL13 αναστέλλουν την σύνθεση προσταγλανδίνης και
δρουν χημειοτακτικά για τους οστεοβλάστες. Η IL-4
δρα σαν άμεσος ενεργοποιητής της ωρίμανσης και
αναστολέας της διαφοροποίησης των πρόδρομων
οστεοβλαστών. Τα ποντίκια με υπερπαραγωγή IL-4
παρουσιάζουν ελάττωση του οστικού σχηματισμού
και των διαφοροποιημένων οστεοβλαστών στην επιφάνεια του οστού. Ο ρόλος των κυτταροκινών στην
απόπτωση των οστεοβλαστών έχει επίσης μελετηθεί.
Ο TNF-α είναι πιθανός αποπτωτικός παράγοντας για
τους οστεοβλάστες. Τα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα
παράγουν επίσης προϊόντα που προάγουν τη διαφοροποίηση κυττάρων του στρώματος σε οστεοβλάστες.
Ο B7-H3 είναι ένα μέλος της Ig υπεροικογένειας που
εκφράζεται στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. Πρόσφατα ο B7-H3 βρέθηκε να
εκφράζεται σε αναπτυσσόμενους οστεοβλάστες και
η έκφρασή του να αυξάνει κατά την κυτταρική ωρίμανση, ενώ ποντίκια χωρίς B7-H3 έχουν ελαττωμένη
οστική πυκνότητα1,6.
Η πρώτη παρατήρηση ότι τα ανοσοκύτταρα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών προήλθε από το εύρημα ότι οι καλλιέργειες
φυσιολογικών μονοκυττάρων περιφερικού αίματος,
ενεργοποιημένες με φυτοαιμαγλουτινίνη, περιείχαν
παράγοντες που διέγειραν την οστική αποδόμηση.
Οι διεγέρτες της οστεοκλαστικής δραστηριότητος
περιλαμβάνουν τους IL-1, TNF-α, IL-6, IL-11, IL-15,
IL-17 και τον αυξητικό παράγοντα των μακροφάγων
(M-CSF). Αναστολείς της οστικής αποδόμησης περιλαμβάνουν τους IL-4, IL-10, IL-13, IL-18, αυξητικό
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παράγoντα των κοκκιοκυττάρων/μακροφάγων (GMCSF) και IFN-γ. Ο μετατρεπτικός αυξητικός παράγοντας-β (TGF-β) και οι προσταγλανδίνες έχουν είτε
διεγερτικές, είτε ανασταλτικές δράσεις στην οστική
αποδόμηση, ανάλογα με τις συνθήκες6.
Ο Βιολογικός Δρόμος RANΚ/RANKL/
Οστεοπροτεγερίνης και η Ρύθμιση της Οστικής
Ομοιόστασης
Ο προσδιορισμός της λειτουργίας του RANKL και
των υποδοχέων του [RANK και οστεοπροτεγερίνης
(OPG)] έχει συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση
της αλληλεπίδρασης των οστικών κυττάρων με τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Η OPG αρχικά
ταυτοποιήθηκε σαν ένας διαλυτός υποδοχέας ικανός
να εμποδίσει την οστεοκλαστογένεση in vitro και να
προκαλέσει οστεοπέτρωση σε ποντίκια που την υπερεκφράζουν. Επιπλέον, τα ποντίκια με έλλειψη OPG
ήταν οστεοπορωτικά με μεγάλο αριθμό οστεοκλαστών
και είχαν προδιάθεση για εμφάνιση εναποθέσεων
ασβεστίου σε αρτηρίες7. Ο συνδέτης της OPG είναι
ο RANKL. Ο RANKL έχει την ικανότητα να προάγει
τη διαφοροποίηση, ωρίμανση και ενεργοποίηση των
πρόδρομων οστεοκλαστών in vitro και επιπλέον να
αναστέλλει την απόπτωση των ώριμων οστεοκλαστών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη ενεργοποίησή τους.
Πολλοί γνωστοί οστεοκλαστικοί διεγέρτες, όπως οι
IL-1, IL-6 και IL-11, δρουν κυρίως μέσω της αύξησης
της έκφρασης του RANKL στους οστεοβλάστες. Τα
ποντίκια με έλλειψη του RANKL έχουν οστεοπέτρωση
εξαιτίας ελαττωματικών οστεοκλαστών. Τα ποντίκια
αυτά έχουν επίσης ελαττωματική οδοντογένεση, μια
συχνή ανωμαλία στην οστεοπέτρωση και εξωμυελική
αιμοποίηση σε ήπαρ και σπλήνα, αφού η έλλειψη
φυσιολογικών οστεοκλαστών δεν επιτρέπει την ανάπτυξη λειτουργικής μυελικής κοιλότητα στα οστά. Ο
RANK, ο υποδοχέας του RANKL, ανιχνεύεται στα
περισσότερα είδη κυττάρων των ιστών που έχουν
εξεταστεί. Τα ποντίκια με έλλειψη RANK έχουν ανάλογους ελαττωματικούς οστεοκλάστες με τα ποντίκια με
έλλειψη RANΚL, επιβεβαιώνοντας την εκλεκτικότητα
του τελευταίου για τον RANK που εκφράζεται στους
οστεοκλάστες. Σε ανθρώπους με μεταλλάξεις του
RANK και αυξημένη λειτουργία του, παρατηρούνται
επώδυνες παραμορφωτικές οστεολύσεις, εύθραυστα
οστά και αυξημένη οστεοκλαστική δραστηριότητα8.

Μεσογειακη Αναιμια
και Οστικος Μεταβολισμος
Η οστεοπόρωση αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρό142

τητας στους ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία (ΜΘ). Η
καθυστέρηση στη σεξουαλική ωρίμανση, η παρουσία
σακχαρώδη διαβήτη και υποθυρεοειδισμού, η δυσλειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, η προοδευτική
επέκταση του μυελού των οστών, η τοξικότητα του
σιδήρου στους οστεοβλάστες, οι παράγοντες που
χρησιμοποιούνται για αποσιδήρωση, η ανεπάρκεια
αυξητικής ορμόνης ή των αυξητικών παραγόντων
τύπου ινσουλίνης (IGFs), έχουν αναγνωριστεί ως οι
σημαντικότερες αιτίες οστεοπόρωσης στη θαλασσαιμία9. Ωστόσο, παρά την άνοδο του επιπέδου της
αιμοσφαιρίνης, την επαρκή ορμονική υποκατάσταση
και την αποτελεσματική αποσιδήρωση, οι ασθενείς
συνεχίζουν να παρουσιάζουν ανισορροπία στον οστικό
μεταβολισμό, με μειωμένη οστική παραγωγή και αυξημένη οστική αποδόμηση, που οδηγεί σε σημαντική
μείωση της οστικής πυκνότητας10,11. Κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών, νέα στοιχεία για την παθογένεια
της νόσου έδειξαν ότι η μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα, που θεωρείται ο βασικός μηχανισμός της
οστικής απώλειας στη θαλασσαιμία, συνοδεύεται από
σημαντική αύξηση της οστικής αποδόμησης9,12.
Παθογένεια της Οστικής Απώλειας
στη Θαλασσαιμία
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η
οστεοπόρωση είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται
από τη χαμηλή οστική μάζα και μικροαρχιτεκτονική
έκπτωση του οστίτη ιστού, που οδηγεί σε αυξημένη
ευθραυστότητα των οστών και επακόλουθα αύξηση του
κινδύνου αυτόματου κατάγματος. Ως οστεοπόρωση
ορίζεται η ελάττωση κατά 2,5 σταθερές αποκλίσεις
της οστικής πυκνότητας κάτω από τον κανονικό
μέσο όρο για την αντίστοιχη ηλικία, ενώ η μείωση
της οστικής πυκνότητας μεταξύ 1,5 και 2,5 σταθερών
αποκλίσεων κάτω από τον μέσο όρο για την αντίστοιχη
ηλικία, ορίζεται ως οστεοπενία13. Τα σημαντικότερα
αίτια που εμπλέκονται στην παθογένεια της οστικής
απώλειας στους ασθενείς με ΜΘ περιλαμβάνουν:
α) γενετικούς παράγοντες (πίνακας 1)14-17, β) ενδοκρινικές διαταραχές (όπως ο υποθυρεοειδισμός, ο
υποπαραθυρεοειδισμός, ο σακχαρώδης διαβήτης και
κυρίως ο υπογοναδισμός και οι διαταραχές του άξονα
αυξητικής ορμόνης (GH) – IGF-Ι)12,18, γ) επέκταση του
μυελού των οστών, δ) ανεπάρκεια βιταμινών (D και
C), ε) έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, και στ)
εναπόθεση σιδήρου στα οστά και χρήση δεφεροξαμίνης που εμποδίζει τη σύνθεση DNA, τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών και των ινοβλαστών,
τη διαφοροποίηση των προδρόμων οστεοβλαστών
και το σχηματισμό κολλαγόνου19.
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Πίνακας 1. Γενετικοί παράγοντες που συμμετέχουν στην παθογένεια της οστικής απώλειας σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία.
No
ασθενών Συγγραφείς

Γονίδια και πολυμορφισμοί

Πιθανοί μηχανισμοί δράσης

COLIA 1*
(Sp1 polymorphism)

Μείωση στην παραγωγή και διαταραχή στη δομή
του προκολλαγόνου τύπου-I

188

Wonke et al, 199814

VDR**
Μείωση στην παραγωγή αυξητικών παραγόντων
(FokI and BsmI polymorphisms) που σχετίζονται με το φύλο

108
50

Ferrara et al, 200217
Dresner-Pollack et al, 200015

TGF-β
(713-8delC) and
COLIA 1
(Sp1 polymorphism)

135

Perrota et al, 200016

Ελαττωμένη διαφοροποίηση και ενεργοποίηση
των οστεοβλαστών

*COLIA 1: collagen type Ia1 gene, **VDR: vitamin D receptor, ***TGF-β: transforming growth factor-beta

Αυξημένη οστεοκλαστική λειτουργία
στους θαλασσαιμικούς ασθενείς με οστεοπόρωση
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπήρξαν
αρκετά νέα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι υπάρχει
αυξημένη ενεργοποίηση των οστεοκλαστών στους
ασθενείς με ΜΘ. Οι ασθενείς με ΜΘ και οστεοπόρωση
έχουν αυξημένους δείκτες οστικής αποδόμησης, όπως
το Ν-τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου I (NTX)
και το 5b ισοένζυμο της ανθεκτικής στο τρυγικό οξύ
όξινης φωσφατάσης (ΤRACP-5b) που συσχετίζονται
με την οστική πυκνότητας της οσφυϊκής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης (ΟΜΣΣ)20. Αυτή η αυξημένη
οστεοκλαστική δραστηριότητα φαίνεται να οφείλεται,
τουλάχιστον μερικώς, σε δυσαρμονία του βιολογικού
δρόμου RANKL/OPG και την υπερπαραγωγή κυτταροκινών που προάγουν την οστεοκλαστική δραστηριότητα. Ο λόγος RANKL/OPG αλλά και τα επίπεδα
των IL-1α, TNF-α, IL-6 και TGF-β είναι υψηλά στους
ασθενείς με MΘ και έχουν συσχετιστεί με την οστική
αποδόμηση και την οστική μάζα21,22.
Μειωμένη οστεοβλαστική λειτουργία
στους θαλασσαιμικούς ασθενείς με οστεοπόρωση
Υπάρχουν στοιχεία για μειωμένη οστεοβλαστική
λειτουργία στη ΜΘ. Ιστομορφομετρικές μελέτες σε
παιδιά και εφήβους με ΜΘ έχουν αποκαλύψει αυξημένο πάχος οστεοειδούς και καθυστερήσεις στην
ωρίμανση και επιμετάλλωσή του. Επιπλέον, έχουν
παρατηρηθεί εναποθέσεις σιδήρου κατά μήκος των
μετώπων επιμετάλλωσης και των οστεοειδών επιφανειών, ενώ εστιακές παχύνσεις οστεοειδούς βρέθηκαν
μαζί με εστιακές εναποθέσεις σιδήρου23. Τέλος, οι
δυναμικές ιστομορφομετρικές μελέτες σχηματισμού
οστού απέδειξαν το μειωμένο ρυθμό σχηματισμού
οστού στους ασθενείς με ΜΘ24. Αυτός ο μειωμένος

σχηματισμός οστού θεωρείται σήμερα ότι είναι κυρίως
το αποτέλεσμα της τοξικής δράσης του σιδήρου στους
οστεοβλάστες ή/και το αποτέλεσμα της μειωμένης
λειτουργίας των GH και IGF-1 στους ασθενείς με
ΜΘ12. Εντούτοις, νέα μόρια φαίνεται να εμπλέκονται
στη δυσλειτουργία των οστεοβλαστών στη ΜΘ. Η
πρωτεΐνη dickkopf-1 (Dkk-1) είναι αναστολέας του
βιολογικού δρόμου Wnt και εμποδίζει τη διαφοροποίηση και λειτουργία των οστεοβλαστών. Πρόσφατα
έχουμε δείξει ότι τα επίπεδα στον ορό της Dkk-1 είναι
αυξημένα στους ασθενείς με ΜΘ και οστεοπόρωση και
συσχετίζονται με την οστική πυκνότητα της ΟΜΣΣ και
των καρπών. Ενδιαφέρον έχει ότι σε τυχαιοποιημένη
μελέτη η χορήγηση ζολεδρονικού οξέος σε αυτούς
τους ασθενείς προκάλεσε ελάττωση των επιπέδων
της Dkk-1, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα
που έλαβε εικονικό φάρμακο25. Στο συνέδριο αυτό, η
ομάδα μας παρουσιάζει και την αύξηση ενός άλλου
ανασταλτή του Wnt, της σκληροστίνης, σε ασθενείς
με ΜΘ. Στη μελέτη αυτή η σκληροστίνη σχετίστηκε
με την οστική μάζα των ασθενών. Σε συνδυασμό με
τα αυξημένα επίπεδα της Dkk-1, τα ευρήματά μας
αποδεικνύουν διαταραχή του βιολογικού δρόμου Wnt
στους ασθενείς με θαλασσαιμία.
Αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης
στη Θαλασσαιμία
Γενικά μέτρα
Η πρόληψη και η θεραπεία της πρόωρης απώλειας
οστού αποτελούν την καλύτερη τακτική στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με ΜΘ. Ο
ετήσιος έλεγχος της οστικής πυκνότητας που αρχίζει
στην εφηβεία θεωρείται απαραίτητος. Η σωματική
δραστηριότητα και η διακοπή του καπνίσματος πρέπει πάντα να ενθαρρύνονται. Η επαρκής πρόσληψη
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Ε. Τέρπος και συν

ασβεστίου κατά τη διάρκεια της σκελετικής ανάπτυξης
μπορεί να αυξήσει την οστική μάζα στην ενήλικη ζωή
και σε συνδυασμό με τη χορήγηση χαμηλών δόσεων
βιταμίνης D μπορεί να αποτρέψει την οστική απώλεια
και τα παθολογικά κατάγματα. Η έγκαιρη διάγνωση και
θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη είναι επίσης σημαντική, δεδομένου ότι η συσχέτιση μεταξύ του διαβήτη
και της χαμηλής οστικής μάζας στους ασθενείς με ΜΘ
είναι καλά τεκμηριωμένη. Η επαρκής αποσιδήρωση
μπορεί να αποτρέψει την τοξική δράση του σιδήρου
στα οστά και οι επαρκείς μεταγγίσεις αίματος μπορούν να εμποδίσουν την ανεξέλεγκτη επέκταση του
μυελού των οστών. Η πρόληψη του υπογοναδισμού
είναι επίσης απαραίτητη9.
Ωστόσο, παρά την ορμονική υποκατάσταση, τη
χορήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D, την αποτελεσματική αποσιδήρωση και την ομαλοποίηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης, οι ασθενείς με MΘ συνεχίζουν
να χάνουν οστική μάζα10,11.
Φαρμακευτική Αγωγή
Σε μικρές μελέτες η χορήγηση καλσιτονίνης και
υδροξυουρίας οδήγησαν σε βελτίωση των οστικών
αλγών και της οστικής μάζας σε ασθενείς με ΜΘ και
οστεοπόρωση, αλλά δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτή
η χρήση τους9.
Η αυξημένη οστική αποδόμηση που παρατηρείται
στους ασθενείς με ΜΘ και οστεοπόρωση έχει οδηγήσει
στη χρήση των διφωσφονικών για την αντιμετώπισή
τους. Τα διφωσφονικά άλατα είναι ισχυροί ανασταλτές
της αποδόμησης οστού από τους οστεοκλάστες. Δρουν
παρεμποδίζοντας τη διαφοροποίηση των προδρόμων
οστεοκλαστών σε ώριμους οστεοκλάστες, προάγοντας την απόπτωση των ώριμων οστεοκλαστών και
εμποδίζοντας τη προσκόλλησή τους στο οστό. Στην
οστεοπόρωση της θαλασσαιμίας, έχουν χρησιμοποιηθεί σχεδόν όλες οι γενιές των διφωσφονικών
σε μία προσπάθεια να αυξηθεί η οστική μάζα και να
ομαλοποιηθεί ο διαταραγμένος οστικός μεταβολισμός.
Η αλεδρονάτη, η παμιδρονάτη και το ζολεδρονικό
οξύ έχουν δείξει σε τυχαιοποιημένες μελέτες ότι αυξάνουν την οστική μάζα στους ασθενείς με ΜΘ και
οστεοπόρωση26-28.
Η καθημερινή χορήγηση 10 mg αλενδρονάτης, από
του στόματος, ομαλοποίησε τον οστικό μεταβολισμό,
και προκάλεσε αύξηση της οστικής μάζας σε ΟΜΣΣ
και ισχίο σε μεγάλη Ιταλική μελέτη. Αυτή η αύξηση
ήταν στατιστικά σημαντική στον αυχένα του μηριαίου,
ενώ στην ΟΜΣΣ το κέρδος ήταν λιγότερο σημαντικό.
Η αλενδρονάτη είχε λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες,
κυρίως από το ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα, αλλά
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κανείς ασθενής δεν διέκοψε τη μελέτη26.
Η ομάδα μας σύγκρινε τα αποτελέσματα δύο διαφορετικών, iv, δόσεων παμιδρονάτης, 30 mg έναντι
60 mg, στην οστική μάζα της ΟΜΣΣ, του αυχένα του
μηριαίου και του αντιβραχίου και στους δείκτες οστικού μεταβολισμού σε 26 ασθενείς με θαλασσαιμία
και οστεοπόρωση. Δεκατρείς ασθενείς με MΘ και
5 ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία (ΕΘ) έλαβαν
παμιδρονάτη σε δόση 30mg σε δίωρη, iv, έγχυση,
μια φορά το μήνα για 12 μήνες, ενώ άλλοι 8 ασθενείς
(4 με ΜΘ και 4 με ΕΘ) έλαβαν 60 mg/μήνα, σε μία
προσπάθεια να διερευνηθεί εάν η αύξηση της δόσης της παμιδρονάτης έχει οποιαδήποτε πρόσθετη
ωφέλεια. Και οι δύο ομάδες περιέλαβαν ασθενείς με
συγκρίσιμους βαθμούς οστεοπόρωσης και υπογοναδισμού. Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν επίσης ασβέστιο και συμπλήρωμα βιταμίνης D προγενέστερα
και κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου
παρακολούθησης της μελέτης. Η χορήγηση 30 mg
παμιδρονάτης οδήγησε σε σημαντική αύξηση της
οστικής μάζας της ΟΜΣΣ σε όλους τους ασθενείς,
αλλά δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην οστική πυκνότητα του αυχένα του μηριαίου και του αντιβραχίου. Η
ομάδα που έλαβε 60 mg παμιδρονάτη παρουσίασε
ομοίως σημαντική αύξηση της οστικής μάζας της
ΟΜΣΣ τόσο στους ασθενείς με ΜΘ όσο και στους
ασθενείς με ΕΘ. Η χορήγηση και των δύο δόσεων
παμιδρονάτης προκάλεσε επίσης σαφή μείωση των
δεικτών οστικής αποδόμησης (NTX και ΤRACP-5b),
της οστεοπροτεγερίνης και της οστεοκαλσίνης, που
ήταν παρόμοια στους ασθενείς και των δύο ομάδων.
Επιπλέον, οι περισσότεροι ασθενείς που ανέφεραν
οστικά άλγη στην αρχή της μελέτης είχαν σημαντική
ελάττωση του πόνου μετά το τέλος της μελέτης. Κατά
τη διάρκεια της μελέτης δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες27.
Το ζολεδρονικό οξύ είναι το πιο ισχυρό μέχρι σήμερα διφωσφονικό τρίτης γενιάς. Σε τυχαιοποιημένη
μελέτη έναντι εικονικού φαρμάκου μελετήθηκαν 66
ασθενείς με θαλασσαιμία και οστεοπόρωση. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 4 mg ζολεδρονικού
οξέος, iv, κάθε 6 μήνες (23 ασθενείς, ομάδα Α) ή
κάθε 3 μήνες (21 ασθενείς, ομάδα Β), ή να λάβουν
εικονικό φάρμακο κάθε 3 μήνες (22 ασθενείς, ομάδα
Γ), για περίοδο ενός έτους. Οι ασθενείς που έλαβαν ζολεδρονικό οξύ κάθε 3 μήνες (ομάδα Β) είχαν
σημαντική αύξηση της οστικής μάζας στην ΟΜΣΣ,
η οποία συνοδεύθηκε από δραματική μείωση των
οστικών αλγών και των δεικτών οστικού μεταβολισμού. Οι ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο δεν
παρουσίασαν καμία αλλαγή της οστικής πυκνότητας
στις περιοχές που μελετήθηκαν και καμία αλλαγή
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στα οστικά άλγη. Αντίθετα, είχαν αύξηση της οστικής αποδόμησης28. Δεδομένου ότι η διάρκεια της
θεραπείας με ζολεδρονικό οξύ δεν είχε αξιολογηθεί
σε καμία μελέτη, παρακολουθήσαμε τους ασθενείς
μας για 24 μήνες μετά τη διακοπή της χορήγησης
ζολεδρονικού οξέος για τις ομάδες Α και Β και για
12 μήνες για την ομάδα Γ (οι ασθενείς της ομάδας Γ
έλαβαν ζολεδρονικό οξύ 4 mg κάθε 3 μήνες, iv, για 12
μήνες μετά από τη δωδεκάμηνη χορήγηση εικονικού
φαρμάκου). Ενδιαφέρον είναι ότι στους 36 μήνες, οι
ασθενείς της ομάδας Β συνέχισαν να παρουσιάζουν
αύξηση της οστικής μάζας σε όλες τις υπό μελέτη
περιοχές, παρά τη διακοπή του ζολεδρονικού οξέος.
Επιπλέον, οι ασθενείς των ομάδων Α και Γ παρουσίασαν δραματική αύξηση της οστικής μάζας σε όλες τις
υπό μελέτη περιοχές έναντι των τιμών στην έναρξη
της μελέτης. Η αύξηση της οστικής μάζας που παρατηρήθηκε στις ομάδες Α και Γ συνοδεύθηκε από μια
συγκρίσιμη μείωση του δείκτη οστικής αποδόμησης
CTX το 36ο μήνα, η οποία δεν είχε παρατηρηθεί το
12ο μήνα. Αντίθετα στην ομάδα Γ υπήρξε αύξηση του
CTX το 12ο μήνα. Αυτές οι παρατηρήσεις προτείνουν
ότι το ζολεδρονικό οξύ συνεχίζει να ενεργεί και μετά
τη διακοπή της χορήγησής του29.
Όλες οι παραπάνω μελέτες επιβεβαιώνουν την
αποτελεσματικότητα των διφωσφονικών στη θεραπεία
της οστεοπόρωσης της θαλασσαιμίας. Η αλεδρονάτη,
η παμιδρονάτη και το ζολεδρονικό οξύ φαίνεται να
έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εντούτοις,
περισσότερες μελέτες πρέπει να πραγματοποιηθούν
προκειμένου να διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος του
κάθε διφωσφονικού, τα μακροπρόθεσμα οφέλη και οι
παρενέργειες καθώς επίσης και τα αποτελέσματα του
συνδυασμού διφωσφονικών με άλλους αποτελεσματικούς παράγοντες, όπως η ορμονική υποκατάσταση.
Άλλοι νέοι παράγοντες που αυξάνουν το σχηματισμό οστού όπως η τεριπαρατίδη (ανασυνδυασμένο
πεπτίδιο τμήματος της παραθορμόνης), φάρμακα
που στοχεύουν τον RANKL, όπως το denosumab
(αντι-RANKL αντίσωμα) που το 2009 έλαβε έγκριση
στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της μετεμμηνοπαυσιακής
οστεοπόρωσης, καθώς και φάρμακα που στοχεύουν
την Dkk-1 ή τη σκληροστίνη (ανασταλτές του Wnt)
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για την
αποτελεσματική διαχείριση αυτής της δύσκολης επιπλοκής της θαλασσαιμίας.

Αιμορροφιλια και Οστεοπορωση
Η αιμορροφιλία είναι ένα συγγενές νόσημα στο
οποίο η συχνότερη αιμορραγική επιπλοκή είναι η
ενδαρθρική αιμορραγία, με αποτέλεσμα προοδευτική

καταστροφή της αρχιτεκτονικής της άρθρωσης και
ανάπτυξη βαριάς αιμορροφιλικής αρθροπάθειας.
Μόλις τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να φαίνεται
ότι η οστεοπόρωση αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στον
πληθυσμό των αιμορροφιλικών ασθενών που αυξάνει τη νοσηρότητά τους και επηρεάζει την ποιότητα
ζωής τους. Τα δεδομένα που έχουμε έως τώρα είναι
πολύ λίγα, αλλά οι ελάχιστες δημοσιευμένες μελέτες
δείχνουν μία ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα οστεροπόρωσης και οστεοπενίας στην αιμορροφιλία. Ο
χρόνιος πόνος και η δυσλειτουργία των αρθρώσεων,
η μειωμένη σωματική δραστηριότητα και οι λοιμώξεις
(HIV και ηπατίτιδες) είναι μερικοί από τους παράγοντες
που έχουν θεωρηθεί ότι εμπλέκονται στην παθογένεια
της οστεοπόρωσης στους ασθενείς αυτούς.
Σε μια από τις μεγαλύτερες μελέτες στη βιβλιογραφία εκτιμήθηκε η επίπτωση της οστεοπόρωσης
στους Έλληνες αιμορροφιλικούς σε μια προσπάθεια
να διερευνηθούν οι πιθανοί παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογένειά της. Μελετήθηκαν 90 άνδρες
με αιμορροφιλία Α και Β και διάμεση ηλικία 36 έτη.
Οστεοπενία ή οστεπόρωση βρέθηκαν στο 86% και
65% των ασθενών στην κεφαλή του μηριαίου και την
οσφύ, αντίστοιχα. Όλοι οι δείκτες του οστικού καταβολισμού (NTX, CTX και TRACP-5b) και η οστική
αλκαλική φωσφατάση βρέθηκαν αυξημένοι σε σχέση
με τους υγιείς μάρτυρες. Βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση
μεταξύ του βαθμού της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας
και της βαρύτητας της οστεοπόρωσης (p<0,001). Oι
HIV-θετικοί ασθενείς είχαν συχνότερα οστεοπενία ή
οστεοπόρωση σε σχέση με τους HIV-αρνητικούς,
ιδιαίτερα στην περιοχή της οσφύος. Η πολυπαραγοντική ανάλυση απέδειξε ότι η HIV λοίμωξη καθώς
και το συνολικό κλινικό score της αρθροπάθειας ήταν
ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες για την ανάπτυξη
οστεοπόρωσης στους αιμορροφιλικούς ασθενείς30. Η
μελέτη αυτή απέδειξε ότι η οστεοπόρωση αποτελεί
συχνό εύρημα και σημαντική αιτία νοσηρότητας στους
αιμορροφιλικούς ασθενείς λόγω ενεργοποίησης της
οστικής αποδόμησης ανοίγοντας το δρόμο για χρήση
αντιοστεοκλαστικών παραγόντων στη νοσολογική
αυτή οντότητα.
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Παράταση επιβίωσης ασθενών με Δρεπανοκυτταρική Νόσο
ΕΡΣΗ Βοσκαριδου, ΔΕΣΠΟΙΝΑ Kαλιοντζη

Κέντρο Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. «Λαϊκό» Αθήνα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ & ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Η Δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔΝ) είναι μία από τις
πλέον κοινές γενετικές παθήσεις παγκοσμίως. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες, η ΔΝ συμβαίνει 1 στις 2400 γεννήσεις, ενώ ανάμεσα στους Αφρικανούς Αμερικανούς
η συχνότητα αυξάνει σε 1 στις 400 γεννήσεις (Therrell
και συν, 2006). Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν
περίπου 100,000 άτομα με ΔΝ και 2.000.000 Αμερικανοί ή 1:12 Αφρικανοί Αμερικανοί φορείς της Hb S
(Ashley-Koch et al, 2000). Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ΔΝ
είναι επίσης κοινή αιμοσφαιρινοπάθεια και υπάρχουν
περίπου 12000 ασθενείς (Davies & Gilmore, 2003).
Η ΔΝ είναι επίσης σχετικά κοινή ανάμεσα στους
πληθυσμούς της υπο-Σαχάρα Αφρικής, Ισπανόφωνες
περιοχές (Νότια Αμερική, Κούβα, Κεντρική Αμερική),
Σαουδική Αραβία, Ινδία, και Μεσογειακές χώρες
όπως είναι η Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία. Σε μερικές
Αφρικανικές χώρες σχεδόν 45% του πληθυσμού είναι
φορείς της HbS (Wang, 2007).
Μία σημειακή μεταλλαγή στη β-άλυσίδα της σφαιρίνης του μορίου της αιμοσφαιρίνης έχει ως αποτέλεσμα
την αντικατάσταση του αμινοξέος βαλίνη με γλουταμινικό οξύ. Η παθολογική αιμοσφαιρίνη, που σχηματίζεται, όταν αποξυγονωθεί αρχίζει να πολυμερίζεται,
με αποτέλεσμα τα ερυθροκύτταρα να μεταβάλλονται
σε δύσκαμπτα και εύθραυστα δρεπανοκύτταρα. Αυτά
τα κύτταρα αποφράσσουν τα τριχοειδή και προκαλούν
βλάβες στη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων
οδηγόντας σε ιστική υποξία και κλινικές επιπλοκές,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστών αιμολυτικών
και αγγειοαποφρακτικών επιπλοκών οι οποίες χαρακτηρίζουν τη ΔΝ. Αν και ο πολυμερισμός της αποξυγονωμένης HbS είναι το αρχικό γεγονός στη μοριακή

παθογένεια της νόσου (Bunn, 1997), η παθοφυσιολογία της SCD είναι πλέον σύνθετη περιλαμβάνοντας
την προσκόλληση των ερυθροκυττάρων και άλλων
κυτταρικών στοιχείων στο αγγειακό ενδοθήλιο (Setty
και συν, 2002), αρκετά προ-φλεγμονώδη γεγονότα
(Hebbel και συν, 2004) και την ενεργοποίηση του
συστήματος πήξης (Ataga & Key, 2007). Πρόσφατα,
εδείχθη ο ρόλος της συνεχιζόμενης αιμόλυσης με την
επακόλουθη δέσμευση του οξειδίου του αζώτου (NO)
και την ανάπτυξη αγγειακής αστάθειας η οποία συνεπάγεται χρόνια αγγειοπάθεια, και η οποία εμπλέκεται
στην παθογένεση πολλών επιπλοκών της ΔΝ (Kato
και συν, 2007). Οι επώδυνες κρίσεις είναι η πλέον
κοινή επιπλοκή της ΔΝ (Shapiro και συν, 1997). Αν και
υπάρχει βελτίωση στην κατανόηση της βιολογίας της
ΔΝ, οι μηχανισμοί των επώδυνων κρίσεων δεν είναι
απόλυτα ξεκάθαροι. Μερικοί ασθενείς έχουν συχνές
κρίσεις και βαριά κλινική εικόνα, ενώ άλλοι ζουν σχετικά
φυσιολογική ζωή. Το οξύ θωρακικό σύνδρομο είναι η
συχνότερη αιτία θανάτου και εισαγωγών στο νοσοκομείο
(Vichinsky και συν, 2000) με επίπτωση περίπου 12.8
στους 100 ασθενείς/έτος (Castro και συν, 1994).
Οι περισσότερες υπάρχουσες θεραπείες είναι
υποστηρικτικές. Η πρόοδος και βελτίωση της αντιμετώπισης των ασθενών με ΔΝ οδήγησαν σε σημαντική παράταση της επιβίωσης τους. Παρά την
καλύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νόσου,
αποτελεσματικότερη θεραπευτική αγωγή για την
αντιμετώπιση των αρχικών διαδικασιών της νόσου,
μόνο σχετικά πρόσφατα υπήρξε. Κατά την παρούσα
περίοδο, η υδροξυουρία (HU) είναι η μόνη εγκεκριμένη
θεραπεία η οποία τροποποίησε τη ΔΝ, βελτίωσε την
ποιότητα ζωής και αύξησε σημαντικά την επιβίωση
των ασθενών με ΔΝ.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
(HbF) ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ
Η HbF είναι η επικρατούσα αιμοσφαιρίνη κατά
τη διάρκεια της εμβρυονικής ανάπτυξης. Πριν τη
γέννηση η παραγωγή των γ-αλυσίδων μειώνεται και
αυξάνει η παραγωγή των β-αλυσίδων. Αυτό οδηγεί
στην αντικατάσταση της HbF από την αιμοσφαιρίνη
του ενήλικα (HbA) (Thein & Menzel, 2009). Σε ασθενείς με χρόνια αιμολυτική αναιμία όπως η ΔΝ, τα
επίπεδα της HbF κυμαίνονται μεταξύ 2 και 20% της
συνολικής αιμοσφαιρίνης, ενώ τα κυκλοφορούντα F
κύτταρα κυμαίνονται μεταξύ 5 και 50%. Ασθενείς με
ΔΝ ζουν σχετικά καλά όταν τα ερυθροκύτταρα τους
περιέχουν, επιπρόσθετα της HbS και κάποιο ποσόν
HbF. Η βιοχημική παρατήρηση ότι η HbF είναι πολύ
ισχυρός αναστολέας του πολυμερισμού της αποξυγονωμένης S ενισχύεται από κλινικές παρατηρήσεις που
επιβεβαιώνουν την ευργετική δράση της αυξημένης
HbF στη ΔΝ: α) ανάμεσα στους Βεδουϊνους άραβες
από τη Σαουδαβική χερσόνησο και φυλές από την
κεντρική Ινδία, ασθενείς με ομόζυγη ΔΝ έχουν υψηλά
ποσά αιμοσφαιρίνης F και σχετικά ήπια κλινική εικόνα, β) νεογέννητα με ΔΝ στα οποία η επικρατούσα
αιμοσφαιρίνη είναι η HbF και οι ενήλικες με HbS και
κληρονομική παραμονή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης είναι ασυμπτωματικοί, και γ) σε αυτούς τους
ασθενείς, τα ερυθροκύτταρα με υψηλά ποσά HbF
έχουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ζωής παρά τα
ερυθροκύτταρα με χαμηλά ποσά HbF.
Η ωφέλιμη δράση της HbF στη ΔΝ υποστηρίζεται
και από πειραματικά δεδομένα όπου η παρουσία
της HbF (α2γ2) σε διάλυμμα HbS (α2βsγ) μειώνει την
ικανότητα του πολυμερισμού του διαλύμματος. Το
φαινόμενο οφείλεται στα μόρια α2γ2 και α2βsγ τα οποία
διασκορπίζονται ανάμεσα στα α2βsγ τετραμερή παρεμποδίζοντας το σχηματισμό πολυμερών (Ballas και
συν, 1989).
Γενετικά δεδομένα επίσης, μαρτυρούν το θετικό ρόλο της HbF στη ΔΝ: α) η αλληλεπίδραση του
γονιδίου βs με άλλα γονίδια που έχουν δυνατότητα
αυξημένης σύνθεσης HbF (διπλοί ετεροζυγότες βs και
διάφοροι τύποι deletional or non-deletional HPFH,
ή δβ-θαλασσαμία) (Conley και συν, 1963), β) Άλλα
γονίδια που οδηγούν σε γονιδιακές μεταβολές, όπως
η μετάλλαξη -158 XmnI, και η φυλοσύνδετη κληρονομική παραμονή εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης Η (the
x-linked HPFH κ.λπ.).
Πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τα παραπάνω δεδομένα και έχουν δείξει
ότι τα επίπεδα της HbF προλαμβάνουν την κλινική
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βαρύτητα της ΔΝ (Platt και συν, 1991, Voskaridou
και συν 2010). Ποσοστό 20% HbF έχει προταθεί
ως κατώτερο όριο τιμής το οποίο προφυλάσσει από
επαναλαμβανόμενα αγγειαποφρακτικά φαινόμενα
(Powars και συν, 1984).
Με βάσει τις ανωτέρω παρατηρήσεις, οιανδήποτε ιατρική παρέμβαση η οποία θα μπορούσε να
αυξήσει το περιεχόμενο ποσοστό της HbF εντός των
ερυθροκυττάρων των πασχόντων θα ήτο καλοδεχούμενη θεραπευτική παρέμβαση και στόχος εντατικής
έρευνας για τα τελευταία/επόμενα χρόνια. Όπως έχει
ήδη λεχθεί, κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης
οι υποκινητές των γ-γονιδίων είναι μη-μεθυλιωμένοι,
με αποτέλεσμα την έκφραση των γ-γονιδίων και την
αυξημένη HbF, ενώ μετά τη γέννηση, η δινουκλεοτιδική αλληλουχία μεθυλιώνεται και η έκφραση των
γ-γονιδίων καταστέλλεται. Στη δεκαετία του 1980, η
Desimone και συν (1982) έδειξαν πρώτοι την ικανότητα υπομεθυλίωσης του φαρμακευτικού παράγοντα, 5-αζακυτιδίνης, και την επαγωγή της HbF που
προκάλεσε σε αναιμικούς παμπουΐνους. Μετά από
αυτή την παρατηρήση, αρκετοί ερευνητές έδειξαν την
αύξηση της HbF σε ασθενείς με ΔΝ ή θαλασσαιμία με
5-αζακυτιδίνη (Ley και συν, 1982; Charache και συν,
1983). Επειδή όμως, η 5-αζακυτιδίνη είναι δυνητικά
καρκινογόνος, οι κλινικές έρευνες σταμάτησαν και
η προσοχή εστιάστηκε σε άλλα φάρμακα όπως στα
λιπαρά οξέα βραχέων αλύσεων, histone deacetylase
inhibitors και την HU. Φαρμακευτικοί παράγοντες οι
οποίοι επάγουν γενικά τη σύνθεση της HbF όχι μέσω
της υπομεθυλίωσης DNA αλλά πιθανά προάγοντας
μεταβολές στην ερυθροκινητική, όπως η HU, έχει
μελετηθεί και η έρευνες συνεχίζονται. Χορηγείται
από το στόμα, είνα εύληπτη, με ήπιες ανεπιθύμητες
ενέργειες και κυρίως μη ογκογενετικός παράγοντας
(Timson, 1975).

ΥΔΡΟΞΥΟΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ
Η HU, αναστολέας της ριβονουκλεοτιδικής ρεδουκτάσης, συντέθηκε το 1869 στη Γερμανία από τους
Dressler και Sterin. Το 1967, εγκρίθηκε για πρώτη
φορά απο το FDA, για τη θεραπεία νεοπλασματικών
νοσημάτων. Η HU είναι το μοναδικό φάρμακο το
οποίο έχει εγκριθεί απο το FDA (US Food and Drug
Administration) στην Αμερική το 1998, και απο τον
EMeA (European Medicines Agency) στην Ευρώπη,
το 2007, για τη θεραπεία της ΔΝ σε ενήλικες και
παιδιά (ηλικίας >2 ετών). Ενώ ο ακριβής μηχανισμός
δράσης της παραμένει αβέβαιος, έχει αποδείξει ότι
μειώνει τη συχνότητα των οξέων επώδυνων επει-
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σοδίων, τις ημέρες εισαγωγών, το οξύ θωρακικό
σύνδρομο και ανάγκες μεταγγίσεων (Charache και
συν, 1995, Steinberg και συν, 2003; Voskaridou και
συν, 2010).

ΥΔΡΟΞΥΟΥΡΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο προκαλεί
ποικιλία δράσεων δεν είναι απόλυτα κατανοητός. Η
HU αναστέλλει το ένζυμο ριβονουκλεοτιδική ρεδουκτάση το οποίο είναι σημαντικό για τη σύνθεση του
DNA. Η αναστολή της σύνθεσης του DNA από την
HU έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή του κυτταρικού
κύκλου στην S-φάση. Η HU μεταβάλλει την κινητική
του πολλαπλασιασμού των άωρων ερυθροειδών,
επιστρατεύοντας τους πρόδρομους ερυθροβλάστες
οι οποίοι διατηρούν αυξημένη ικανότητα παραγωγής
HbF, προκαλώντας τη δημιουργία περισσότερων Fκυττάρων και άμεσα την παραγωγή HbF.
Η ευεργετική δράση της HU στη ΔΝ δεν είναι μόνο
η αύξηση της HbF την οποία προκαλεί, αλλά και
μέσω άλλων μηχανισμών. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση
ανάμεσα στον αριθμό των πολυμορφοπυρήνων και
των επώδυνων κρίσεων. Έτσι, η ήπια ουδετεροπενία που προκαλεί η HU πιθανό να συμβάλλει στην
αποτελεσματικότητα της. Επίσης, η μείωση των δικτυοερυθροκυττάρων και νεαρών χαμηλής πυκνότητας
δρεπανοκυττάρων αποτρέπει την προσκόλληση στο
αγγειακό ενδοθήλιο, μειώνοντας τα μόρια προσκόλλησης. Ετσι η αντισταθμιστική απάντηση στην καταπίεση
της ερυθροποίησης είναι η μείωση της αιμόλυσης, με
ρεολογικές συνέπειες. Αν και η HU είναι μυελοτοξικό
φάρμακο, παρατηρείται μικρή αλλά σημαντική αύξηση
στη συνολική αιμοσφαιρίνη. Το παράδοξο μπορεί να
ερμηνευθεί από τη σημαντική βελτίωση της αιμόλυσης
με τη μείωση της εμμέσου χολερυθρίνης, της LDH,
της απελευθέρωσης του ΝΟ και την παράταση της
ζωής των ερυθροκυττάρων (Goldberg και συν, 1990;
Orringer και συν, 1991).

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΔΡΟΞΥΟΥΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΔΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
Από πολύ ενωρίς σποραδικές παρατηρήσεις έδειξαν την αποτελεσματικότητα της HU στην αύξηση της
HbF, σε ασθενείς με ΔΝ (Platt και συν, 1984; Veith και
συν, 1987). Στη συνέχεια διάφορες μελέτες, με μικρό
αριθμό ασθενών, έδειξαν τη μείωση της συχνότητας
των κρίσεων και των αριθμό των ημερών στο νοσοκομείο (Charache και συν, 1992, Rigano και συν, 2001),

και στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές άλλες, τόσο
σε ενήλικες όσο και σε παιδιά ασθενείς.
Οι δύο πιο σημαντικές μελέτες με δεδομένα επιβίωσης των ασθενών με ΔΝ είναι η πολυκεντρική
Αμερικάνικη μελέτη της HU σε ασθενείς με Δρεπανοκυτταρική αναιμία (MSH), και η μονοκεντρική μελέτη
από το Λαϊκό, σε δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα (Laikon Study of Hydroxyurea in Sickle cell syndromesLaSHS study) (Charache και συν, 1995, Voskaridou
και συν, 2010).
Η πολυκεντρική μελέτη HU σε Δρεπανοκυτταρική
αναιμία
Η MSH μελέτη είναι τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή,
με εικονικό φάρμακο παράλληλα, η οποία διεξήχθη
μεταξύ 1992 και 1995, σε 299 ενήλικες ασθενείς (μέση
ηλικία, 30.5 έτη) με συχνά επώδυνα επεισόδια. HU
έλαβαν 152 ασθενείς και εικονικό φάρμακο 147. Μετά
από 2 χρόνια η ομάδα της HU έδειξε μικρή αύξηση στη
συνολική αιμοσφαιρίνη (0.6 g/dl) και μέτρια αύξηση
HbF (3.2%) και MCV (10.1 fl). Ο διάμεσος αριθμός
των κρίσεων ήταν 2.5 ανά έτος γι’ αυτούς που έλαβαν
HU, συγκρινόμενες με 4.5 ανά έτος για τους ασθενείς
με εικονικό φάρμακο (μείωση 44%, p<0.001) καθώς
και ο χρόνος εμφάνισης της πρώτης κρίσης ήταν 3
vs. 1.5 μήνες, αντίστοιχα (p<0.01). Υπήρχαν λιγότερα
επεισόδια οξέος θωρακικού συνδρόμου (25 vs. 51,
p<0.001), ανάγκες μεταγγίσεων (55 vs. 79 ασθενείς, p=0.002, και 423 vs. 670 μονάδες, p=0.002),
χωρίς σημαντικές διαφορές στους θανάτους (2 vs.
6), εγκεφαλικά (2 vs. 3), ή ηπατικό εγκλωβισμό (1
vs. 3) (Charache και συν, 1995; Steinberg και συν,
1997). Μετά απο 9 χρόνια παρακολούθησης όλων
των ασθενών, 75/299 (25%) ασθενείς απεβίωσαν,
28% από πνευμονική νόσο. Ασθενείς με αριθμό
δικτυοερυθροκυττάρων λιγότερο από 250,000/mm3
και επίπεδα αιμοσφαιρίνης χαμηλότερα από 9 g/dL
είχαν αυξημένη θνητότητα (p=0.002). Η αθροιστική
θνητότητα στα 9 χρόνια ήταν 28% όταν τα επίπεδα της
HbF ήσαν λιγότερο από 0.5 g/dL μετά το πέρας της
μελέτης, και 15% όταν τα επίπεδα της HbF ήσαν 0.5
g/dL ή περισσότερο (p=0.03). Οι ασθενείς οι οποίοι
είχαν οξύ θωρακικό σύνδρομο κατά τη διάρκεια της
μελέτης είχαν 32% θνητότητα συγκρινόμενοι με 18%
για τους ασθενείς χωρίς οξύ θωρακικό σύνδρομο
(p=0.02). Ασθενείς με 3 ή περισσότερες κρίσεις ανά
έτος κατά τη διάρκεια της μελέτης, είχαν 27% θνητότητα συγκρινόμενοι με 17% θνητότητα των ασθενών
με λιγότερα επεισόδια (p=0.06). Το πλέον σημαντικό
ήταν ότι η αναλογία θνητότητας ήταν 40% χαμηλότερη
(p=0.04) όταν οι ασθενείς ελάμβαναν HU (1.5 θάνατοι
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ανά 3-μηνο) παρά όταν ελάμβαναν εικονικό φάρμακο
ή καμία θεραπεία (2.6 θάνατοι ανά 3-μηνο). Ωστόσο,
η θνητότητα όταν αναλύθηκε στα 2 χρόνια της αρχικής
μελέτης, ήταν παρόμοια για την ομάδα με HU (3.1 για
100 άτομα-έτη) ή χωρίς HU (3.6 για 100 άτομα-έτη). Η
αναλογία των εγκεφαλικών, σηψαιμίας, νεφρικής και
ηπατικής ανεπάρκειας ήταν επίσης, παρόμοια μεταξύ
των δύο ομάδων (Steinberg και συν, 2003). Η MSH
μελέτη περιελάμβανε επίσης εκτίμηση οικονομική
καθώς και ποιότητα ζωής. Ετήσιο συνολικό κόστος
$16,810 για την ομάδα HU και $22,270 για την ομάδα
με εικονικό φάρμακο (p=0.21) με σημαντικά χαμηλότερα κόστη εισαγωγών σε νοσοκομεία λόγω κρίσεων
στην ομάδα με HU ($12,160) παρά για την ομάδα με
εικονικό φάρμακο ($17,290; p<0.05) (Moore και συν,
2000). Οι ομάδες HU και εικονικού φαρμάκου έδειξαν
παρόμοια αποτελέσματα στα μέτρα ποιότητας ζωής,
αλλά οι ασθενείς οι οποίο αύξησαν περισσότερο την
HbF είχαν σημαντικά μειωμένο το πόνο και καλύτερη
γενική υγεία (p=0.001) (Ballas και συν, 2006). Σε υποομάδα της MSH, εκτιμήθηκε η ικανότητα άσκησης
και ευρέθηκε αυξημένη συγκρινόμενη με την ομάδα
εικονικού φαρμάκου. Η βελτίωση συνοδευόταν από
αύξηση του σωματικού βάρους και μείωση της αναλογίας της φάσης ηρεμίας της καρδιάς για την ομάδα
HU (3.2 kg and -14 σφύξεις/min, συγκρινόμενα με
εκείνα της ομάδας εικονικού φαρμάκου 1.8 kg and
-4 σφύξεις/min) (Hackney και συν, 1997).
Η LaSHS μελέτη (The Laikon Study of Hydroxyurea
in Sickle cell syndromes)
Στην πολύ πρόσφατη αυτή μη τυχαιοποιημένη,
προοπτική μελέτη, επί 17 χρόνια χορήγησης και αξιολόγησης HU από ένα μόνο Κέντρο, συμμετείχαν 34
ασθενείς με HbS/HbS, 131 με HbS/β0-ΜΑ και 165 με
HbS/β+-ΜΑ. Η HU εδόθη σε 131 ασθενείς, ενώ 199
ασθενείς αντιμετωπίστηκαν συμβατικά (ενυδάτωση,
παυσίπονα, οξυγόνο κ.ά.). Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 8 χρόνια για την ομάδα με HU
και 5 για την ομάδα χωρίς HU. Η αρχική δόση HU
ήταν 20 mg/kg/ημερησίως, σε μία από του στόματος
δόση και μπορούσε να τροποποιηθεί ανάλογα με
την παρουσία ή όχι τοξικότητας. Η μέση δόση (±SD)
της HU η οποία χορηγήθηκε σε ασθενείς με SS και
HbS/β0-ΜΑ ήταν 20.5±4.2 mg/kg/ημερησίως για κάθε
έτος μελέτης, ενώ η μέση δόση HU για ασθενείς με
HbS/β+-ΜΑ ήταν 17.5±3.2 mg/kg/ημερησίως για κάθε
έτος μελέτης. Κατά τη διάρκεια της μελέτης (Απρίλιος 1991-Ιούνιος 2008), οι ασθενείς της ομάδας HU
έδειξαν: α) δραματική μείωση της συχνότητας των
επώδυνων κρίσεων (mean±SD: από 7.34±6.5 επεισό150

δια ανά έτος προ-HU σε 0.025±0.026 επεισόδια ανά
έτος μελέτης μετά-HU, p<0.001), β) σημαντική μείωση
των αναγκών των μεταγγίσεων (μέσος αριθμός χορηγουμένων μονάδων ερυθροκυττάρων: 1.5±5.9/έτος
προ-HU, μετατρέπεται σχεδόν σε μηδενικό κατά τη
διάρκεια της θεραπείας, p<0.001), γ) σημαντική μείωση
των εισαγωγών σε νοσοκομεία από 2.11±2.96/έτος
προ-HU σε 0.041±0.018 ανά έτος μελέτης μετά-HU
(p<0.001), και δ) σημαντική μείωση της επίπτωσης
του οξέος θωρακικού συνδρόμου: από 6.1% των
ασθενών προ-HU σε 0.8% των ασθενών κατά τη
διάρκεια της μελέτης με HU (p=0.016).
Η χορήγηση HU προκάλεσε σημαντική αύξηση
της συνολικής και εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (Hb και
HbF) στους 6 και 12 μήνες μετά-HU καθώς και στις
τελευταίες τιμές παρακολούθησης, μαζί με σημαντική
μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων, αιμοπεταλίων και δικτυοερυθροκυττάρων, και των επιπέδων
ορού χολερυθρίνης και LDH. Αντίθετα, οι ασθενείς με
συμβατική θεραπεία, έδειξαν σημαντική μείωση της
συνολικής Hb και των αιμοπεταλίων μεταξύ αρχικών
και τελευταίων τιμών παρακολούθησης, ενώ δεν
παρατηρήθηκε καμία σημαντική αλλαγή στον αριθμό
των δικτυοερυθροκυττάρων, επίπεδα χολερυθρίνης
και LDH κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η ωφέλιμη
δράση της HU παρατηρήθηκε επίσης και στις χρόνιες
επιπλοκές της ΔΝ, όπως στα εγκεφαλικά επεισόδια
(η αναλογία θανάτου λόγω εγκεφαλικών ήταν 2.2%
vs. 5% για την ομάδα HU και χωρίς-HU, αντίστοιχα),
ηπατική ανεπάρκεια (αναλογία θανάτου λόγω ηπατικής
ανεπάρκειας ήταν 0.7% για την ομάδα HU συγκρινόμενη με 5% για τους ασθενείς χωρίς-HU) όπως και
στα άτονα έλκη κνημών ή νέκρωση κεφαλής μηριαίου
ή ώμου, χωρίς παρουσίαση νέων περιπτώσεων κατά
τη διάρκεια χορήγησης HU.
Η αναλογία θανάτου στην ομάδα ασθενών με HU
ήταν σημαντικά μικρότερη από εκείνη που παρατηρήθηκε στην ομάδα χωρίς HU (13 θάνατοι στην ομάδα
με HU vs. 49 στην ομάδα χωρίς-HU, 9.9% vs. 24.6%,
αντίστοιχα p=0.001). Το πλέον χαρακτηριστικό της
LaSHS μελέτης είναι η αύξηση της επιβίωσης των
ασθενών της ομάδας με HU. Η πιθανότητα 10ετούς
επιβίωσης των ασθενών με HU ήταν 86%, ενώ για
τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συμβατικά μόνο
65% (p=0.001). Οι ασθενείς οι οποίοι δεν έλαβαν HU
είχαν περισσότερους θανάτους λόγω εγκεφαλικών,
αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, ηπατικής ανεπάρκειας
και πνευμονικής υπέρτασης. Για τους ασθενείς που
έλαβαν HU, η πιθανότητα 10ετούς επιβίωσης για τους
HbS/HbS, HbS/β0-ΜΑ, και HbS/IVSI-110 ήταν 100%,
87% και 82% αντίστοιχα, ενώ στους ασθενείς τους
οποίους δε χορηγήθηκε HU, η αντίστοιχη 10-ετής
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επιβίωση ήταν 10%, 54% και 66% (Voskaridou και
συν, 2010). Η LaSHS μελέτη έδειξε ότι οι ενήλικοι
ασθενείς με ΔΝ οι οποίοι ελάμβαναν HU για μεγάλο
χρονικό διάστημα, είχαν σημαντικά περιορισμένες
τις επιπτώσεις των οξειών και χρόνιων επιπλοκών
της ΔΝ, ενώ ταυτόχρονα παρουσίασαν μεγαλύτερη
επιβίωση. Και αυτό είναι δραματικά εντυπωσιακό, αν
λάβει κανείς υπόψη του ότι οι ασθενείς στους οποίους
χορηγήθηκε HU, είχαν πολύ βαρύτερη κλινική εικόνα,
περισσότερες επώδυνες κρίσεις, εισαγωγές, ανάγκες
σε μεταγγίσεις, οξέα θωρακικά σύνδρομα ή άλλες
επιπλοκές, συγκριτικά με τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν συμβατικά λόγω της ηπιότερης κλινικής
εικόνας. Τα αποτελέσματα αυτά, αποκαλύπτουν τα
ωφέλιμα και ευεργετικά αποτελέσματα της HU, η οποία
φαίνεται να τροποποιεί τη φυσική ιστορία της νόσου
και να αυξάνει την πιθανότητα/δυνατότητα επέκτασης
της χρήσης της HU σε όλους τους ασθενείς με ΔΝ.

Συμπερaσματα και μελλοντικeς
προοπτικeς
Βασισμένοι σε διαθέσιμα δεδομένα κλινικών μελετών, γνωρίζουμε πλέον ότι η HU αυξάνει τα επίπεδα
της HbF σε ασθενείς με ΔΝ και μέσω αυτού του μηχανισμού αλλά και άλλων πολύ σημαντικών, μειώνει
τη συχνότητα των επώδυνων κρίσεων, τη συχνότητα
και/ή τη διάρκεια των εισαγωγών, τις απαιτήσεις σε
μεταγγίσεις και πιθανά τις χρόνιες επιπλοκές της νόσου στους ασθενείς με μέτρια έως βαριά μορφή ΔΝ.
Η LaSHS μελέτη έδειξε ότι η HU επίσης μειώνει τη
θνητότητα και αυξάνει την επιβίωση στους ασθενείς
με HbS/HbS and HbS/β0-ΜΑ.
Μελλοντικές έρευνες είναι απίθανο να μεταβάλουν
σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου
πιστεύουμε ακράδαντα ότι η HU αποτελεί, πλέον,
θεραπεία εκλογής για μέτρια και σοβαρή μορφή ΔΝ
και αυτό γιατί δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την
αποτελεσματικότητα της HU σε ήπιες μορφές του νοσήματος. Η HU μπορεί επίσης να έχει σημαντικό ρόλο
στην πρόληψη και αντιμετώπιση των χρόνιων βλαβών
των οργάνων. Γι΄αυτό όμως χρειάζεται επέκταση της
έρευνας με περαιτέρω τυχαιοποιημένες μελέτες για
αυτές τις ομάδες ασθενών, ώστε να αποκαλύψουν
τα δυνατά πλεονεκτήματα της HU, και να οδηγήσουν
στην εκτεταμένη χρήση της σε όλους τους ασθενείς
με δρεπανοκυτταρική νόσο.
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The first unrelated donor registry in the world that
collected tissue-typing data on volunteer donors was
started in London in the early 1970s by Shirley Nolan,
whose son, Anthony, had a congenital disorder of immune function that led eventually to his death. Anthony
never received a transplant, but his mother Shirley,
continued to coordinate the collection and recording of
tissue typing data from volunteers. Gradually, results
using unrelated donors improved and the qualified
success of the Anthony Nolan Register in the 1980s
led to the establishment of similar registries in the
USA and other countries. Today, more than 3,000
transplants using haematopoietic stem cells (HSC)
from unrelated donors are performed every year. The
Anthony Nolan has a sustained record of achievements
over the past 35 years and this is clearly reflected
by its panel of more than 412,570 donors recruited
from different ethnic backgrounds and the fact that
just last year the Charity was responsible for giving
the chance of life to more than 800 patients.
There is no doubt that one of the factors implicated in the dramatic improvements in the outcome
of unrelated donor transplantation over the years, is
the advance in HLA testing and matching, and the
understanding of donor selection issues. The current
‘gold standard’ is a donor matched for 8/8 alleles,
however, it is clear that mismatches may be tolerated
with regards to survival in some transplant settings and
that evidence for permissive mismatches exists.
The majority of large published studies have been
performed in a predominantly myeloablative T-cell
replete setting using largely bone marrow as the
stem cell source. A few smaller studies suggest that
in other settings (T-cell depletion, reduced intensity

conditioning, PBSC as stem cell source) the impact of
HLA matching may differ and these are areas which
need to be explored. Other (non-HLA) genetic factors
may be mismatched between recipient and donor,
and have been implicated in outcomes. The majority of these (e.g., minor histocompatibility antigens,
cytokine gene polymorphisms and KIR) are less well
studied than HLA, but may in the future be included
in donor selection algorithms. Although there is no
strong data from large studies, several other donor
factors, such as donor age, CMV status and gender
as well as donation related factors, route of donation and CD34 cell dose may impact on transplant
outcome in certain settings.
The impact of delays in accessing the donor (i.e.,
time to transplantation) needs to be considered.
Ultimately, an algorithm for selecting the best donor
should include all available genetic information, as well
as taking into account specific donor characteristics.
In addition, the selection may differ depending on
the individual patient’s disease, stage and transplant
protocol. It is unlikely that the ‘best’ donor will be the
same for all patients. The numbers of transplants
which would need to be analysed in order to obtain
evidence for all of these questions is enormous and
the importance of international collaborations and
data-sharing cannot be overstated.
Global interest in cord blood banks and transplant
activities is dramatically increasing. Since the first human cord blood transplant was performed 20 years
ago, cord blood banks have been established with
close to 400,000 units listed and more than 20,000
umbilical CBTs performed in children and in adults.
Cord blood (CB) offers substantial logistical and
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clinical advantages over other sources of stem cells
such as (a) off-the-shelf access to the therapy with
significantly faster availability; (b) higher frequency
of less representative tissue types compared to bone
marrow registries, since it is easier to target ethnic
minorities; (c) lower risk of transmitting infections
by latent viruses or inducing malignancies; (d) lack
of donor attrition; (e) lack of risk to the donor; and
finally, (f) an unlimited source of material for stem
cell research.
Large CB bank initiatives offer a unique opportunity to make available for research a high number of
ethically collected, clinical grade cord blood units that
are not suitable for clinical use when evaluated at the
processing centre. Indeed, CB usage is increasing
exponentially and a number of researchers have
shown a wide range of therapeutic applications for
these cells. There is now a real opportunity to use
CB for non-haematopoietic transplants as well since
non-HSC’s have been isolated from CB and placenta.
These cells can be grown and differentiated in various tissues including mesenchymal stem cells, bone,
cartilage and other lineages. They have an advantage
over other sources of stem cells, embryonic stem
cells or induced pluripotent stem cells because the
supply is unlimited, they can be used in autologous or
allogeneic situations, they need minimal manipulation,
and they raise no ethical concerns. Future studies will
in the near future test the potential of CB cells for the
treatment of several diseases including, among other
possibilities, diabetes, arthritis, burns, neurological
disorders and myocardial infarction.
Recently, our group has focussed its attention
on CB, trying to define cell subpopulations useful
for therapy in the context of a well-defined product,
but also with minimally manipulated procedures.
This could make possible the generation of “off-theshelf” products to be tested clinically for application
in regenerative medicine (using CBSC after CD133+
selection) and tolerance (using natural naive T regulatory cells after CD25+ selection). Obviously, this
approach will require understanding and control of
the potential immunoreactions produced by infusing
allogeneic cells from one or multiple donors to a
particular patient. Altogether, knowledge acquired
by basic research studies on stem cells and immunomodulatory cells contained in CB, would help with
the translational challenges before application of CB
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cells in adoptive cell therapy.
Therapeutic manipulation of the immune system
may overcome morbidity and mortality caused by
a deficient capacity for adaptive immunity and by
malignancies not eradicable by other therapeutic
interventions, surgery, radiotherapy or chemotherapy.
Interventions to modulate immune reactivity may be
valuable for treatment of autoimmune and inflammatory chronic disease and manoeuvres to provide
adaptive immunity, active or adoptive are of utmost
importance to reduce the heavy burden of morbidity
and mortality of patients and recipients. Different modalities of organs, tissues and cell transplants, and the
efficiency of HSC transplants to treat haematological
malignancies may be enhanced by interventions directed to provide adoptive or to generate endogenous
antitumour immune reactivity.
Advances in mapping and sequencing of the
human genome make possible an approach for the
treatment of these diseases, which exploits the genetic differences between individuals and between
tumour and normal cells to produce targets through
which the immune system can eliminate the diseased
cells. In practice, this process of immunotherapy most
often involves an allogeneic HSC transplant, with
subsequent delivery of specific immune effector cells
from the donor, either native or gene manipulated,
although similar procedures may be also designed to
treat tumours without previous transplantation.
Thus, if cell therapy is considered as a use of
cells as therapeutic agents, two large areas can be
differentiated, one involving regeneration, substitution
or replacement of functional cells (stem cell therapy)
and the other, related to the use of immune cells to
exploit their specific types of responses in the effector
and suppressor directions (cellular immunotherapy). In
the context of allogeneic HSCT this could lead to graft
versus host disease (GvHD), graft versus leukaemia
and graft versus infection. Another potential application outside these areas is regenerative medicine in
the context of degenerative diseases and/or autoimmunity. At the Anthony Nolan Research Institute new
strategies are being developed for optimising the
use of allogeneic HSCT, based on the prediction and
modulation of the immune response in order to reduce
the risk of GvHD, generate selective anti-tumour immune responses and to provide protective immunity
against opportunistic infections.
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Εισαγωγh
Είναι γνωστό ότι η κυτταρογενετική ανάλυση του
μυελού των οστών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρεχόμενης κλινικής φροντίδας κατά την αρχική διάγνωση, αλλά και περαιτέρω παρακολούθηση ασθενών
με Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (ΜΔΣ). Παρολ’ αυτά,
ο συμβατικός καρυότυπος λόγω εγγενών τεχνικών
περιορισμών μπορεί ν’ ανιχνεύσει χρωμοσωμικές
ανωμαλίες μόνο στο 50% των περιπτώσεων1,2. Ο
φθορίζων is situ υβριδισμός (Fluorescence In situ Hybridization, FISH) έχει μεν περισσότερη ευαισθησία και
ευκρίνεια (resolution) από τον συμβατικό καρυότυπο
και σε συνδυασμό με αυτόν μπορεί να ταυτοποιήσει
χρωμοσωμκές ανωμαλίες στο 60% των περιπτώσεων,
αλλά η εν λόγω τεχνική εκτιμά βλάβες κατά τρόπο
στοχευμένο, με βάση τους ιχνηθέτες που επιλέγονται
κάθε φορά και παρέχει περιορισμένες πληροφορίες
αναφορικά με τα εμπλεκόμενα γονίδια1-4.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες
τεχνικές βασιζόμενες σε μικροσυστοιχίες (arrays), οι
οποίες παρακάμπτουν τις αδυναμίες των προαναφερθέντων μεθόδων και μπορούν να παρέχουν μία
περισσότερο ειδική και περιεκτική κυτταρογενετική
ανάλυση του γενώματος3,4. Από τις τεχνικές αυτές
ολοένα και μεγαλύτερη εφαρμογή βρίσκουν η συγκριτική υβριδοποίηση του γονιδιώματος βασισμένη σε
μικροσυστοιχίες (comparative genomic hybridization,
CGH array) και η ανίχνευση πολυμορφισμού ενός
νουκλεοτιδίου βασισμένη σε μικροσυστοιχίες (single
nucleotide polymorphism, SNP array). Τα CGH και
SNP arrays ανιχνεύουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια
από τον συμβατικό καρυότυπο μη ισοζυγισμένες

(unbalanced) χρωμοσωμικές διαταραχές και επιτρέπουν έτσι την ταυτοποίηση μέχρι πρότινος “κρυπτικών” (cryptic) ανωμαλιών, όπως μικροδιπλασιασμών
και μικροελλειμάτων. Παράλληλα δε, παρέχουν τη
δυνατότητα της εκτίμησης του αριθμού αντιγράφων
ενός γονιδίου3,4.
Ειδικά τα SNP arrays μπορούν επίσης να ανιχνεύουν περιοχές μονογονεϊκής δισωμίας (Uniparental
Disomy, UPD)3,4. Η UPD είναι μία μορφή απώλειας
ετεροζυγωτίας, κατά την οποία εκτός από απώλεια
ενός αλληλόμορφου υπάρχει και διπλασιασμός του
άλλου, έτσι ώστε τελικά να μην προκύπτει διαταραχή
στον αριθμό των αντιγράφων. Περιοχές με UPD έχουν
ανιχνευθεί σε πολλές κακοήθειες, αιματολογικές και
μη και θεωρείται ότι περιέχουν ομόζυγα μεταλλαγμένα
γονίδια. Κατ’ αυτήν την έννοια, η επαναλαμβανόμενη
ανίχνευση UPD σε μία περιοχή του γενώματος υποδεικνύει, ενδεχομένως, την παρουσία σημαντικών επαναλαμβανόμενων μεταλλάξεων στη θέση αυτή3,4.
Μία τέτοιου είδους UPD είχε επανειλημμένα ταυτοποιηθεί στην περιοχή 4q24, σε ασθενείς με Χρονία
Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΜΜΛ), μυελοϋπερπλαστικό/μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (ΜΔΣ) και δευτεροπαθή Οξεία
Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ), αλλά το εμπλεκόμενο
γονίδιο παρέμενε άγνωστο μέχρι πρότινος. Με τη
βοήθεια ωστόσο των τεχνικών του μοριακού καρυοτύπου που προαναφέρθησαν, κατέστη τελικά δυνατή
η ταυτοποίηση του ten-eleven-translocation-gene 2
(ΤΕΤ2) ως του εν προκειμένω επηρεασμένου γονιδίου5,6. Έκτοτε, μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 έχουν χαρτογραφηθεί επανειλημμένα σε διάφορες αιματολογικές
κακοήθειες5-8. Ειδικά στα ΜΔΣ το ΤΕΤ2 αποτελεί το
155

Χ. Ποντίκογλου

συχνότερα, μέχρι στιγμής, μεταλλαγμένο γόνο5,6,9-12.
Στο κείμενο που ακολουθεί θα συζητηθούν διεξοδικότερα οι μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 στα ΜΔΣ, στη ΧΜΜΛ
και στη δευτεροπαθή ΟΜΛ.

Η ταυτοποιηση του γονιδιου ΤΕΤ2
Αν και η χρωμοσωμική περιοχή 4q24 ήταν ήδη
γνωστό από το 2005 ότι ενέχεται σε χρωμοσωμικές
αναδιατάξεις ασθενών με ΜΔΣ και OΜΛ, η ταυτοποίηση του ΤΕΤ2 -ως του εν προκειμένω εμπλεκόμενου
γονιδίου- έγινε μόλις το 2009, από τους Delhommeau
και συν.5, με συνδυασμό κυτταρογενετικής και μοριακής ανάλυσης, CGH και SNP arrays. Μελετώντας
ακολούθως την αλληλουχία του γονιδίου σε 320
πάσχοντες από μυελικές κακοήθειες, οι συγγραφείς
ανίχνευσαν σωματικές μεταλλάξεις του ΤΕΤ2, που
αφορούσαν αποκλειστικά τα κύτταρα της μυελικής
σειράς, στο 19% ασθενών με MΔΣ, στο 24% εκείνων
με ΟΜΛ μετά από ΜΔΣ, στο 22% περιπτώσεων ΧΜΜΛ
και τέλος στο 12% περιπτώσεων μυελοϋπερπλαστικών συνδρόμων5.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την προαναφερθείσα μελέτη, οι Langemeijer και συν.6 δημοσίευσαν μία εργασία
επί 106 ασθενών με MDS, όπου με την χρήση SNP
arrays διαπίστωσαν συχνές ελλείψεις, καθώς και
επίκτητη UPD στη χρωμοσωμική περιοχή 4q. Εφαρμόζοντας ακολούθως ανάλυση γενωμικής αλληλουχίας
σε ασθενείς με μικρότερες ελλείψεις που αφορούσαν
στην περιοχή 4q24, οι συγγραφείς διαπίστωσαν
ομοίως ότι το επηρεασμένο γονίδιο είναι το TET2.
Μεταλλάξεις του γονιδίου αυτού προσδιορίστηκαν
ακολούθως στο 26% των ασθενών6.
Μεταγενέστερες μελέτες7,8 επιβεβαίωσαν τα ως
άνω δεδομένα αναφορικά με την επαναλαμβανόμενη
παρουσία μεταλλάξεων του ΤΕΤ2 σε μυελικές νεοπλασίες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην
εικασία ότι το εν λόγω γονίδιο έχει ευρεία συμμετοχή
στην κακοήθη αιμοποίηση.
Το γονίδιο ΤΕΤ2 έχει μήκος 150 kb, περιέχει 11
εξόνια και αποτελεί μέλος της οικογένειας ΤΕΤ, μαζί
με τα γονίδια ΤΕΤ1 και ΤΕΤ311. Εκφράζεται σε ποικιλία
κυττάρων και ιστών, ιδιαίτερα δε σε αιμοποιητικά κύτταρα και περισσότερο ακόμη στα ουδετερόφιλα6,11. Οι
Langemeijer και συν.6 διαπίστωσαν ότι η έκφραση του
ΤΕΤ2 αυξάνεται κατά την επαγόμενη με all-trans-ρετινοϊκό οξύ διαφοροποίηση της προμυελικής κυτταρικής
σειράς NB4 προς ουδετερόφιλα. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τις συχνές μεταλλάξεις του TET2 σε
μυελικές κακοήθειες, οδήγησε τους συγγραφείς να
υποστηρίξουν ότι το εν λόγω γονίδιο διαδραματίζει,
ενδεχομένως, ρόλο στη μυελοποίηση. Η υπόθεση αυτή
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υποστηρίζεται περαιτέρω και από την παρατήρηση
ότι η έκφραση του ΤΕΤ2 στα ουδετερόφιλα ασθενών
με ΜΔΣ και διαταραχές της μυελικής σειράς, είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη των υγιών μαρτύρων6.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και τα άλλα δύο μέλη της
οικογένειας ΤΕΤ εκφράζονται σε αιμοποιητικά κύτταρα11. Πάντως, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα
που να συσχετίζουν το γονίδιο ΤΕΤ3 με αιματολογικές
κακοήθειες, ενώ για το γονίδιο ΤΕΤ1 έχει περιγραφεί
μόνο μία διαμετάθεση, σε ένα ποσοστό ασθενών
με ΟΜΛ και οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, μέσω
της οποίας προσκολλάται στο γονίδιο MLL (Mixed
Lineage Leukemia)11.

Οι μεταλλαξεις του ΤΕΤ2
Οι μέχρι στιγμής ταυτοποιηθείσες μεταλλάξεις του
γονιδίου TET2 είναι εξαιρετικά ετερογενείς. Πρόκειται
για χωρίς νόημα τοιαύτες (nonsense mutations),
για ενθέσεις εκτός πλαισίου ανάγνωσης (out of
frame insertions), ελλείψεις (deletions), καθώς και
μεταλλάξεις στα σημεία συναρμογής (splice site
mutations)5,6,8,10,11. Στις περισσότερες περιπτώσεις
οι μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 οδηγούν στη μετατόπιση
του πλαισίου ανάγνωσης (frameshift) ή σε ένα πρώιμο κωδικόνιο λήξης και θεωρούνται ότι έχουν ως
αποτέλεσμα τη σύνθεση “κολοβωμένης” (truncated)
πρωτεΐνης. Αφορούν κυρίως στο αμινοτελικό άκρο
και στο μεσαίο τμήμα της πρωτεΐνης5,6,8,10,11. Από την
άλλη μεριά, είναι αξιοσημείωτο ότι οι μεταλλάξεις που
οδηγούν σε αντικατάσταση αμινοξέων και ελλείμματα
χωρίς μετατόπιση του πλαισίου ανάγνωσης, συσσωρεύονται χαρακτηριστικά σε δύο περιοχές του
καρβοξυτελικού άκρου (box 1 και box 2), που εμφανίζονται ιδιαίτερα συντηρημένες ανάμεσα στα μέλη της
οικογένειας ΤΕΤ5,6,8,10,11, γεγονός που υποδηλώνει και
τη λειτουργική τους σημασία. Οι συντηρημένες αυτές
περιοχές αναμένεται να λείπουν από τις περισσότερες
“κολοβωμένες” πρωτεΐνες, με βάση τις προβλεπόμενες
αλληλουχίες των τελευταίων.
Οι μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 είναι δυνατό να αφορούν
και στα δύο αλληλόμορφα, είτε με τη μορφή ομοζυγωτίας, όπως στην περίπτωση της UPD5-7,10,11, είτε
με μη μορφή σύνθετης ετεροζυγωτίας (compound
hetrozygocity)5,7,10,11. Από την άλλη μεριά έχουν επανειλημμένα περιγραφεί μεταλλάξεις ΤΕΤ2, που αφορούν
στο ένα μόνο αλληλόμορφο, ενώ το δεύτερο μπορεί
να λείπει (deleted)6,7,10 ή να είναι φυσιολογικό5,7,10.
Η ύπαρξη frameshift και nonsense μεταλλάξεων
του TET2 συνηγορεί υπέρ της απενεργοποίησης του
μεταλλαγμένου γονιδίου και σε συνδυασμό με το ότι
οι μεταλλάξεις είναι δυνατό να αφορούν και στα δύο
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αλληλόμορφα έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι το
ΤΕΤ2 θα μπορούσε να έχει ρόλο ογκοκατασταλτικού
γονιδίου5-7,13. Από την άλλη μεριά οι αμιγώς ετερόζυγες μεταλλάξεις υποδηλώνουν ότι το φυσιολογικό αλληλόμορφο δεν είναι απόλυτα προστατευτικό
(απλοανεπάρκεια)7,9.
Ένα ερώτημα σχετικά με τις μεταλλάξεις του ΤΕΤ2
στις μυελικές κακοήθειες είναι το σε ποιές αιμοποιητικές προβαθμίδες παρατηρούνται. Επ’ αυτού, οι
Delhommeau και συν.5 -μελετώντας ασθενείς με ΜΔΣδιαπίστωσαν ότι οι μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 ανιχνεύονται
ήδη σε ένα μικρό ποσοστό άωρων CD34+CD38- κυττάρων, τα οποία περιλαμβάνουν πολυδύναμα αρχέγονα
αιμοποιητικά κύτταρα (Hematopoietic Stem Cells,
HSCs) και πολυδύναμες αιμοποιητικές προβαθμίδες.
Το ποσοστό των κυττάρων με μεταλλαγμένο το ΤΕΤ2
βρέθηκε να είναι περισσότερο αυξημένο στο διαμέρισμα των ωριμότερων CD34+CD38+ αιμοποιητικών
προβαθμίδων. Κατ’ αναλογία με τα MΔΣ, μεταλλάξεις
του ΤΕΤ2 ανιχνεύθηκαν στα CD34+ κύτταρα 5 ασθενών
με μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα και μάλιστα αυτές
προηγούνταν χρονικά της εμφάνισης της μετάλλαξης
JAK2, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές5 να
υποστηρίξουν ότι οι βλάβες του ΤΕΤ2 αποτελούν,
ενδεχομένως, πρώιμα συμβάντα στην παθογένεση
των εν λόγω συνδρόμων.
Οι Delhommeau και συν.5 ανέλυσαν επίσης τη
γενωμική αλληλουχία του ΤΕΤ2, στο διαμέρισμα των
CD34+ κυττάρων, σε έναν ασθενή με ανθεκτική αναιμία
με περίσσεια βλαστών-1 (Refractory Anemia With
Excess Blasts-1, RAEB-1), η νόσος του οποίου εν
συνεχεία εξελίχθηκε σε RAEB-2. Ενώ, στο στάδιο της
RAEB-1 ανιχνεύτηκαν αλληλόμορφα τόσο αμετάλλακτου τύπου (wild type) όσο και μεταλλαγμένα τοιαύτα,
στο στάδιο της RΑEB-2 βρέθηκαν μόνο μεταλλαγμένα
αλληλόμορφα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ του ότι η
πρόοδος του ΜΔΣ συνδέεται με επέκταση των κλώνων
των αιμοποιητικών προβαθμίδων που φέρουν τη μετάλλαξη του ΤΕΤ25. Σε συνάφεια με τα παραπάνω, οι
Delhommeau και συν.5 έδειξαν ότι όταν CD34+ κύτταρα
με μεταλλαγμένο ΤΕΤ2, προερχόμενα από ασθενείς
με μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο, μεταμοσχεύονταν
σε NOD-SCID ποντίκια, (nonobese mice with severe
conbined immunodeficiency) αυτά εμφυτεύονταν
και πολλαπλασιάζονταν αποτελεσματικά, ήταν δε
ικανά να ανασυστήσουν (reconstitute) επί μακρόν
την αιμοποίηση. Κάτι ανάλογο δεν παρατηρήθηκε
κατά τη μεταμόσχευση CD34+ κυττάρων με ΤΕΤ2
αμετάλλακτου τύπου. Με βάση τα δεδομένα αυτά,
οι συγγραφείς πρότειναν ότι οι ΤΕΤ2 μεταλλάξεις
παρατηρούνται σε bona fide ΗSCs και επιπλέον παρέχουν πλεονέκτημα στον πολλαπλασιασμό (growth

advantage) των εν λόγω κυττάρων, σε σύγκριση με
τα φυσιολογικά HSCs.

Οι μεταλλαξεις του ΤΕΤ2 στα ΜΔΣ, ΧΜΜΛ
και δευτεροπαθη ΟΜΛ
Kατ’ αναλογία με την προαναφερθείσα μελέτη
των Delhommmeau και συν.5 και οι Langemeijer και
συν.6,11 ταυτοποίησαν μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 στα CD34+
ασθενών με ΜΔΣ. Επιπλέον, οι μεταλλάξεις αφορούσαν στην πλειοψηφία των κυττάρων της μυελικής
σειράς. Σε έναν δε ασθενή με RAΕB-2 και nonsense
μετάλλαξη στο ΤΕΤ2 οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι
η τελευταία προϋπήρχε της εξέλιξης σε OMΛ. Με
βάση τα παραπάνω οι ερευνητές υποστήριξαν ότι
οι μεταλλάξεις του γονιδίου ΤΕΤ2 λαμβάνουν χώρα
σε άωρες αιμοποιητικές προβαθμίδες, σε πρώιμα
στάδια των ΜΔΣ. Στη ίδια μελέτη6 οι μεταλλάξεις του
γονιδίου ΤΕΤ2 βρέθηκαν να απαντώνται συχνότερα
στις ομάδες χαμηλού (41%) και ενδιάμεσου-1 κινδύνου (27%) σε σύγκριση με τις ομάδες ενδιάμεσου-2
(13%) και υψηλού κινδύνου (14%), με βάση το διεθνές
προγνωστικό σύστημα βαθμολόγησης (ΙPSS).
Οι Κosmider και συν.10 μελέτησαν 96 ασθενείς με
MΔΣ και δευτεροπαθή ΟΜΛ, με απώτερο στόχο την
εκτίμηση της προγνωστικής σημασίας των μεταλλάξεων του TET2, αλλά και την περιγραφή των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των ασθενών με τέτοιου είδους μεταλλάξεις. Χρησιμοποιώντας SNP arrays και ανάλυση
γενωμικής αλληλουχίας, οι συγγραφείς εκτίμησαν,
καταρχάς, ότι μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 απαντόνταν στο
22,9% των πασχόντων. Περαιτέρω, διαπίστωσαν ότι
ο επιπολασμός των εν λόγω μεταλλάξεων δε διέφερε
ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες κατά FAB ή WHO,
αλλά και ούτε και ανάμεσα στις ομάδες κινδύνου κατά
IPSS -σε αντίθεση με την προαναφεθείσα μελέτη των
Langemeijer και συν.6, γεγονός που συνηγορεί στο ότι
η συχνότητα των μεταλλάξεων του ΤΕΤ 2 δεν αυξάνει
σε προχωρημένη νόσο. Οι συγγραφείς ανέλυσαν
επίσης τη δομή του γονιδίου σε 12 ασθενείς με ΜΔΣ,
τόσο κατά τη διάγνωση όσο και μετά την εξέλιξη σε
ΟΜΛ. Σε 7 από αυτούς ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις
του ΤΕΤ2 στη διάγνωση, οι οποίες παρέμειναν αμετάβλητες και μετά την πρόοδο της νόσου, χωρίς την
εμφάνιση επιπρόσθετων βλαβών. Οι υπόλοιποι 5
έφεραν φυσιολογικό ΤΕΤ2 αλληλόμορφα, τόσο κατά
τη διάγνωση όσο και μετά τη λευχαιμική εκτροπή.
Με βάση τα ευρήματα αυτά οι Kosmider και συν.10
υποστήριξαν ότι η μεταλλαγμένη ή μη κατάσταση του
ΤΕΤ2 παραμένει σταθερή κατά τη φυσική πορεία της
νόσου και επομένως οι μεταλλάξεις δε συνδέονται με
αυτή καθαυτή τη λευχαιμική εκτροπή. Εις ότι αφορά
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στις κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους των ασθενών,
ουδεμία διαφορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στα άτομα
που έφεραν μεταλλαγμένο το γονίδιο ΤΕΤ2 και σε
εκείνα που έφεραν αμετάλλακτο τοιούτο. Ωστόσο, οι
ασθενείς με μεταλλάξεις στο ΤΕΤ2 είχαν σημαντικά
μεγαλύτερη συνολική πενταετή επιβίωση και τριετή
ελεύθερη λευχαιμίας τοιαύτη σε σχέση με εκείνους
χωρίς μεταλλάξεις. Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε
ότι η απουσία μεταλλάξεων του ΤΕΤ2 σχετίζεται με
αύξηση του κινδύνου θανάτου κατά 4,1 φορές, ενώ
η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε την παρουσία
μεταλλάξεων στο συγκεκριμένο γονίδιο ως ανεξάρτητο
ευνοϊκό προγνωστικό παράγοντα (σχετικός κίνδυνος
5,2, P=0,005). Βεβαίως τα δεδομένα αυτά θα πρέπει
να επιβεβαιωθούν και σε μεγαλύτερες προγνωστικές
μελέτες.
Στη ΧΜΜΛ, η συχνότητα των μεταλλάξεων του
γονιδίου ΤΕΤ2 προσδιορίστηκε από 15% ως 22%
από τους Delhommeau συν.5 και Tefferi και συν.8,
ενώ οι Kosmider και συν.9 -σε μία νεώτερη μελέτηεκτίμησαν την εν λόγω συχνότητα στο 50% των πασχόντων. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μεγαλύτερο
από τα αντίστοιχα στις άλλες μυελικές κακοήθειες.
Επιπλέον, οι Κοsmider και συν.9 περιέγραψαν ότι
στη ΧΜΜΛ, σε αντίθεση με τα ΜΔΣ, οι μεταλλάξεις
του γονιδίου ΤΕΤ2 σχετίζονται με τάση για μειωμένη
συνολική επιβίωση στον έναν χρόνο. Μάλιστα η εν
λόγω τάση καθίσταται στατιστικώς σημαντική, όταν
η ανάλυση επιβίωσης περιορίζεται σε πάσχοντες με
ΧΜΜΛ-1, κατά WHO9, αν και το δείγμα της μελέτης
είναι πολύ μικρό για να επιτρέπει με ασφάλεια την
εξαγωγή τέτοιου είδους συμπερασμάτων. Με βάση
τα παραπάνω οι συγγραφείς πρότειναν ότι το γονίδιο
ΤΕΤ2 θα μπορούσε να ασκεί αρνητική ρύθμιση στη
μονοκυτταροποίηση.
Πρόσφατα οι Smith και συν.14 εκτίμησαν τις ανωμαλίες του γονιδίου ΤΕΤ2 σε 355 ασθενείς με ΜΔΣ,ΧΜΜΛ
και δευτεροπαθή ΟΜΛ. Πέραν του μεγάλου αριθμού
ασθενών, η καινοτομία της μελέτης συνίσταται στο ότι,
σε αντίθεση με τις μέχρι τούδε εργασίες, αυτή στηρίχτηκε σε ανάλυση γενωμικής αλληλουχίας νέας γενιάς
(next generation sequencing), αντί της παραδοσιακής
μεθόδου κατά Sanger. Έτσι αυξήθηκε σημαντικά η
ευαισθησία στην ανίχνευση μεταλλαγμένων αλληλίων
του γονιδίου ΤΕΤ2. Στην ίδια εργασία14, 91/335 ασθενείς υποβλήθηκαν παράλληλα σε μελέτη μοριακού
καρυοτύπου με SNP arrays. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,
οι συγγραφείς προσδιόρισαν τον επιπολασμό των
μεταλλάξεων του ΤΕΤ2 σε 12% και 46% και 7,3%
των ασθενών με ΜΔΣ, XMMΛ και δευτεροπαθή OMΛ
αντίστοιχα. Μόνο 20% των ασθενών με μεταλλαγμένο
το γονίδιο ΤΕΤ2 εμφάνισε πάντως απώλεια ετεροζυ158

γωτίας στη χρωμοσωμική περιοχή 4q24, κάτι -που
κατά τους ερευνητές- υποδηλώνει ότι τα δύο αυτά
γεγονότα μπορεί να είναι ανεξάρτητα σε ορισμένες
περιπτώσεις MΔΣ, XMMΛ και δευτεροπαθούς OMΛ.
Κατ’ αναλογία με τις μελέτες που περιγράφησαν πιο
πάνω, οι μεταλλάξεις του γονιδίου ΤΕΤ2 ανιχνεύονταν
στα CD34+ κύτταρα των πασχόντων, ενώ σε 9/11
ασθενείς ανιχνεύoνταν επίσης και στον πληθυσμό
των CD3+ Τ λεμφοκυττάρων, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ευρείας παρουσίας τους σε μυελική και
λεμφική σειρά. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνουν
περαιτέρω την άποψη ότι οι μεταλλάξεις του TET2
αποτελούν πρώιμα συμβάντα στις μυελικές κακοήθειες. Οι συγγραφείς14 δεν διαπίστωσαν συσχέτιση
ανάμεσα στις μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 και στα ευρήματα
του καρυότυπου, το φύλο, την κατηγορία κατά WHO,
τη λευχαιμική εκτροπή ή το IPSS score. Ωστόσο, ο
επιπολασμός των μεταλλάξεων του γονιδίου ΤΕΤ2
ήταν σημαντικά μεγαλύτερος σε ασθενείς ηλικίας
άνω των 50 ετών. Τέλος, κατ’ αντιδιαστολή με τις
μελέτες των Kosmider και συν.9,10 που περιγράφησαν
πιο πάνω, οι συγγραφείς δεν παρατήρησαν καμία
συσχέτιση ανάμεσα στις ΤΕΤ2 μεταλλάξεις και στη
συνολική επιβίωση ασθενών με MΔΣ ή ΧΜΜΛ.
Όπως προανάφερθηκε, δεν έχουν ανιχνευθεί
μέχρις στιγμής άλλες γονιδιακές μεταλλάξεις σε τόσο
ευρύ φάσμα μυελικών κακοηθειών και με τόσο υψηλή
συχνότητα, όπως αυτές του γονιδίου ΤΕΤ2. Ως εκ
τούτου θα μπορούσε να υποτεθεί ότι οι διαταραχές
του εν λόγω γονίδιου είναι δυνατό να σχετίζονται
με ένα κοινό συμβάν στην παθογένεια των νόσων
αυτών, που αφορά την εγκατάσταση και εδραίωση
της κακοήθους αιμοποίησης.
Το πώς, πάντως, οι μεταλλάξεις της πρωτεΐνης
TET2 προάγουν κακοήθειες της μυελικής σειράς δεν
έχει, μέχρι στιγμής, ξεκαθαρισθεί. Ωστόσο, με βάση τα
δεδομένα μίας πρόσφατης μελέτης για την ομόλογη
πρωτεΐνη ΤΕΤ1, θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι
και η ΤΕΤ2 είναι δυνατό να επηρεάζει την επιγενετική
τροποποίηση γονιδίων15. Πιο συγκεκριμένα, η TET1
κωδικοποιεί για ένα 2-oξογλουταρικό και Fe(II)-εξαρτώμενο ένζυμο, που καταλύει τη μετατροπή της 5-μεθυλοκυτοσίνης (5-mC) σε 5-υδρόξυ-μεθυλκυτοσίνη
(5-hmC). Είναι γνωστό ότι ο σχηματισμός 5-mC, που
λαμβάνει χώρα κατά κανόνα στα CpG δινουκλεοτίδια,
σχετίζεται με γονιδιακή σίγαση (genetic silencing), είτε
μέσω παρεμπόδισης της πρόσδεσης μεταγραφικών
παραγόντων είτε λόγω προσέλκυσης καταστολέων
της μεταγραφής, μέσω πρόσδεσης των πρωτεϊνών
MPD (Methyl-CpG-binding domain proteins)16. Αν
και οι λειτουργικές επιπτώσεις από την υδροξυλίωση της 5-mC δεν έχουν ακόμα αποσαφηνισθεί στον
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άνθρωπο, οι Valinluck και συν.17 υποστήριξαν ότι
κατά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό οι DNA μεθυλο-τρανσφεράσες (DNA methyltrasferases, DNMTs),
δηλαδή τα ένζυμα που καταλύουν το σχηματισμό της
5-mC, δεν μπορούν να μεθυλιώσουν τους στόχους
τους στη νεοσχηματιζόμενη αλυσίδα του DNA, όταν
η συμπληρωματική τοιαύτη περιέχει 5-hmC. H ίδια
ομάδα έδειξε επίσης, ότι όταν η 5-mC μετατρέπεται σε 5-hmC, αναστέλλεται η αλληλεπίδραση με
την MPD πρωτεΐνη ΜECP2, κάτι που ενδεχομένως
θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρεμπόδιση της
προσέλκυσης παραγόντων που εμπλέκονται στην
καταστολή της γονιδιακής έκφρασης. Επομένως, με
βάση τα όσα προναφέρθησαν η τρέχουσα υπόθεση
εργασίας είναι ότι οι ΤΕΤ πρωτεΐνες σχετίζονται με
τη μη μεθυλίωση γονιδίων και κατ’ επέκταση με τη
μεταγραφική ενεργοποίησή τους. Κατ’ αντιδιαστολή,
οι μεταλλάξεις του γονιδίου ΤΕΤ2, που κατά κανόνα
οδηγούν σε truncated πρωτεΐνες, θεωρείται ότι σχετίζονται με υπερμεθυλίωση γονιδίων και ενδεχομένως, όπως προειπώθηκε, παρέχουν πλεονέκτημα
πολλαπλασιασμού στα κύτταρα που τις φέρουν5. Η
υπερμεθυλίωση διαφόρων ογκοκατασταλτικών γονιδίων είναι γνωστό ότι εμπλέκεται στην παθογένεση
των MDS και της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας και
έχει επίσης δειχθεί ότι οι αναστολείς των DNMTs
είναι αποτελεσματικοί στις δύο αυτές διαταραχές.
Κατ΄αυτήν την έννοια θα είχε ίσως ενδιαφέρον να
μελετηθεί κατά πόσο η μεταλλαγμένη ή μη μορφή του
TET2 θα μπορούσε να προδικάσει την ανταπόκριση
στους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες 5-αζακυτιδίνη
και ντεσιταμπίνη.

Συμπερασμα
Παρά το ότι επαναλαμβανόμενες κλωνικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες έχουν από δεκαετίες περιγραφεί
στα ΜΔΣ και εν γένει στις μυελικές κακοήθειες, μόλις
πρόσφατα άρχισαν να ταυτοποιούνται τα εμπλεκόμενα
γονίδια και να χαρακτηρίζονται οι σχετικές γενετικές
ανωμαλίες. Σ΄αυτό συνέβαλε η ανάπτυξη και διάδοση
καινούργιων «ισχυρών» τεχνικών, όπως αυτές του
μοριακού καρυοτύπου και πρόσφατα η ανάλυση
γενωμικής αλληλουχίας νέας γενιάς. Χάρη σε αυτές
ταυτοποιήθηκε το γονίδιο ΤΕΤ2 στην περιοχή 4q24
και με τη βοήθεια τους χαρτογραφήθηκαν περαιτέρω οι μεταλλάξεις αυτού στις μυελικές κακοήθειες.
Παρόλο που οι μεταλλαξεις του ΤΕΤ2 είναι ιδιαίτερα
συχνές και μάλιστα στα ΜΔΣ, ο βαθμός της συμμετοχής τους, αλλά και ο μηχανισμός διαμέσου του
οποίου συμβάλλουν στις μυελικές νεοπλασίες δεν
έχουν ακόμα διευκρινισθεί. Ομοίως, δεν έχει μέχρι

στιγμής ξεκαθαρισθεί η όποια προγνωστική τους
σημασία στις νόσους αυτές. Η διαλεύκανση των εν
λόγω ζητημάτων αναμένεται ότι θα φωτίσει τον ρόλο
του ΤΕΤ2 στην παθογένεια των μυελικών κακοηθειών και θα συμβάλει στην περαιτέρω αποσαφήνιση
της πολύπλοκης μοριακής βάσης των τελευταίων.
αναδεικνύοντας παράλληλα νέους στόχους για την
ανάπτυξη καινούργιων στοχευμένων θεραπειών.
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Ο ρόλος των μεσεγχυματικών stem cell στην παθογένεια
των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων
Mιχαηλ Βουλγαρελης

Επίκουρος Καθηγητής Αιματολογίας, Παθολογική Φυσιολογία, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι ακριβείς μηχανισμοί που οδηγούν στην αιμοποιητική ανεπάρκεια στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) παραμένουν αόριστοι. Μια εγγενής
προδιάθεση για γενετική αστάθεια που οδηγεί στην
απόκτηση γενετικών διαταραχών με αποτέλεσμα την
κλωνική αιμοποίηση φαίνεται να παίζει το σημαντικότερο ρόλο1. Εντούτοις, η ελαττωματική υποστήριξη
της αιμοποίησης από το ανώμαλο μικροπεριβάλλον
του μυελού των οστών φαίνεται επίσης να συμβάλλει στην αιμοποιητική ανεπάρκεια στα MDS2. Πιο
συγκεκριμένα, οι ανώμαλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ
αιμοποιητικών-στρωματικών κυττάρων, η παρουσία
ενεργοποιημένων κλωνικών Τ λεμφοκυττάρων που
επιδρούν στα φυσιολογικά και κλωνικά αιμοποιητικά
κύτταρα του μυελού των οστών, η σχετική ανεπάρκεια
αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων ή η παραγωγή
ανασταλτικών κυτταροκινών έχουν αναφερθεί ότι
συμβάλλουν στην παθογένεια των MDS. Μεταξύ
των ανασταλτικών κυτταροκινών οι tumor necrosis
factor (TNF)-α, interleukin (IL)-1, interferon (IFN)-γ,
TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL), και
transforming growth factor (TGF)-1 έχουν αναφερθεί
ότι εμπλέκονται συνήθως στη αποπτωτική διαδικασία
των αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των οστών
στους ασθενείς με MDS3,4. Επειδή η αιμοποίηση
κυρίως υποστηρίζεται από στοιχεία του μικροπεριβάλλοντος του μυελού, δηλαδή τα λιποκύτταρα, τους
οστεοβλάστες και τους ινοβλάστες, κύτταρα που
προέρχονται από ένα κοινό προγονικό κύτταρο το
αρχέγονο μεσεγχυματικό κύτταρο (MSC), είναι λογικό
να υποθέσει κανείς ότι μια αρχική ανεπάρκεια των
MSCs μπορεί να συμβάλλει στην παθογένεια των
MDS. Εναλλακτικά, κάποιος θα μπορούσε να υπο-

θέσει ότι τα MSCs του μυελού στα MDS μπορούν να
παρουσιάζουν γενετικές ή/και λειτουργικές διαταραχές
λόγω της ανώμαλης απελευθέρωσης ανασταλτικών
κυτταροκινών από τα αποπτωτικά αιμοποιητικά κύτταρα και τα ενεργοποιημένα κυτταρικά στοιχεία του
μικροπεριβάλλοντος του μυελού.
Τα MSCs έχουν οριστεί ως τα προγονικά, μηαιμοποιητικά κύτταρα που εδρεύουν πρώτιστα στο
μυελό των οστών, και είναι ικανά να διαφοροποιούνται
σε διάφορες κυτταρικές σειρές δίνοντας γένεση σε
διάφορους ιστούς συμπεριλαμβανομένου του λίπους,
του μυός, του χόνδρου, και του οστού5. Τα MSCs είναι
επίσης σε θέση να διαφοροποιούνται σε ινοβλάστες
κατά συνέπεια, είναι ένα σημαντικό συστατικό του
αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος. Ο κρισιμότερος
ρόλος των MSCs του μυελού αφορά τη συμμετοχή
τους στον τροπισμό των αιμοποιητικών κυττάρων και
τη συντήρηση της αιμοποίησης που καταδεικνύονται
κυρίως από την ικανότητά τους να προάγουν τη αιμοποιητική εγκατάσταση του μοσχεύματος στα ζωικά
μοντέλα και τους ανθρώπους και να υποστηρίζουν
την ανάπτυξη των μυελοειδών, λεμφικών και μεγακαρυοκυτταρικών σειρών6,7. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί
ότι η μακροπρόθεσμη συντήρηση της αιμοποίησης
σε καλλιέργειες μακράς διάρκειας οφείλεται στην
υποστήριξη των MSCs στα προγονικά αιμοποιητικά
κύτταρα και τους απογόνους τους παρέχοντας σήματα για την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και τη
διαφοροποίηση, μέσω άμεσων κυτταρικών επαφών
ή/και της παραγωγής κυτταροκινών, μορίων προσκόλλησης και πρωτεϊνών της εξωκυττάριας ουσίας8. Έχει
αναφερθεί ότι τα MSCs παράγουν stem cell factor,
Flt-3 ligand, thrombopoietin, leukemia-inhibiting factor,
161

M. Βουλγαρέλης

IL-6, IL-7, IL-8, IL-11, IL-12, IL-14, IL-15, GM-CSF,
G-SCF και stromal derived factor-1α8-10. Τα MSCs
μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν με το τοπικό
περιβάλλον τους μέσω των μορίων προσκόλλησης
όπως intercellular adhesion molecule-1 και vascular
cell adhesion molecule-1 και να εκκρίνουν διάφορες
πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ουσίας όπως φιμπρονεκτίνη, κολλαγόνο και προτεογλυκάνες. Εντούτοις
η αιμοποιητική υποστηρικτική ικανότητα των MSCs
του μυελού στις καλλιέργειες μακράς διάρκειας είναι
ανεξάρτητη από το πολυδύναμο φαινότυπό τους11. Αν
και δεν υπάρχει κανένας ειδικός κυτταρικός δείκτης
επιφάνειας για τον προσδιορισμό των MSCs, τα
ελάχιστα φαινοτυπικά κριτήρια για τον καθορισμό
των MSCs έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα12. Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, τα MSCs πρέπει να είναι
προσκολλημένα σε πλαστικές επιφάνειες, ≥95% του
προσκολλημένου πληθυσμού πρέπει να εκφράζει
CD105, CD90 και CD73, πρέπει να στερούνται την
έκφραση των CD45, CD34 και CD14 και πρέπει να
παρουσιάζουν ικανότητες διαφοροποίησης σε οστεοβλάστες, λιποκύτταρα και χονδροβλάστες.
Τα τελευταία χρόνια, έχει υπάρξει ένα αυξανόμενο
ενδιαφέρον στο βιολογικό χαρακτηρισμό του MSC στις
αιματολογικές κακοήθειες, δεδομένου ότι έχει καταδειχθεί ότι σε αυτές το μικροπεριβάλλον του μυελού, συνολικά, είναι λειτουργικά ανώμαλο. Σε αρκετές μελέτες
έχει δειχθεί ότι η μορφολογία, η έκφραση αντιγόνων
επιφάνειας, η συχνότητα στο μυελό των οστών, και η
κινητική της in vitro αύξησης των MSCs σε ασθενείς
με MDS είναι παρόμοια με αυτά που χαρακτηρίζουν
τα φυσιολογικά MSCs13,14. Η ικανότητα των MSCs
να μπορούν αποτελεσματικά να υποστηρίξουν την
αιμοποίηση στα MDS έχει εξεταστεί σε μερικές πρόσφατες μελέτες, στις οποίες τα MSCs πρώτα εκπτύχθηκαν και στη συνέχεια η υποστηρικτική ικανότητα
στην αιμοποίηση αξιολογήθηκε με συγκαλλιέργεια με
αυτόλογα και φυσιολογικά προγονικά αιμοποιητικά
κύτταρα. Οι Soenen-Cornu και συνεργάτες κατέδειξαν
ότι τα MSCs μπορεί να ληφθούν με υψηλή αποδοτικότητα από τον μυελό ασθενών με MDS και ότι αυτά
τα κύτταρα παρουσιάζουν κανονική μορφολογία και
τη δυνατότητα οστεοβλαστικής διαφοροποίησης, και
ότι υποστηρίζουν την in vitro αύξηση των αυτόλογων
αιμοποιητικών κυττάρων14. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη τα MSCs από MDS αποδείχθηκαν επίσης ικανά
για να υποστηρίζουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη
των φυσιολογικών CD34+ κυττάρων15. Σε αντίθεση με
τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, άλλες μελέτες
έδειξαν ότι τα MSCs από MDS ασθενείς επιδεικνύουν
ελαττωμένη υποστηρικτική ικανότητα αιμοποίησης σε
σύγκριση με τα φυσιολογικά αντίστοιχά τους. Κατά
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τρόπο ενδιαφέροντα, μια πρόσφατη μελέτη από τους
Varga και συνεργάτες δείχνει ότι τα MSCs από MDS
παρουσιάζουν μια ελαττωματική πλαστικότητα, καθώς
επίσης και μια ανεπαρκή αιμοποιητική υποστηρικτική
ικανότητα, σε σύγκριση με τα φυσιολογικά MSCs16.
Αυτές οι αποκλίσεις μπορεί να αποδοθούν στην
ποικιλομορφία ασθενών, κυτταρικών πληθυσμών
και μεθοδολογιών στις διαφορετικές μελέτες. Επιπλέον, οι Flores-Figuoeroa και συνεργάτες δεν βρήκαν
οποιαδήποτε διαφορά στο ποσοστό έκφρασης των
μορίων προσκόλλησης CD44, CD49b και CD58 στα
MSCs μεταξύ των ασθενών και των φυσιολογικών
μαρτύρων. Εντούτοις, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι
τα MSCs από ασθενείς με MDS παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη έκφραση CD90, CD104, και CD105
έναντι των φυσιολογικών αντιστοίχων τους17-19. Έχει
υποτεθεί ότι αυτές οι ανωμαλίες μπορούν να οφείλονται
στις διαταραχές του μικροπεριβάλλοντος ή/και στη
παρουσία κυτταρογενετικών διαταραχών στα MSCs
των ασθενών που περιλαμβάνουν ενδεχομένως τα
αντίστοιχα χρωμοσώματα στα οποία βρίσκονται τα
γονίδια για τα προαναφερθέντα αντιγόνα. Πρόσφατα
προτάθηκε ότι η μείωση στη CD90 έκφραση στα MSCs
του μυελού συνδέεται με ελαττωματική ανοσορυθμιστική επίδραση αυτών των κυττάρων20.
Σε σχέση με την ικανότητα των MSCs να εκπτύσσονται in vitro οι Papadaki και συνεργάτες αναφέρουν
ότι τα στρωματικά προγονικά κύτταρα μπορούν να
καλλιεργηθούν επιτυχώς από κάθε MDS ασθενή,
σε αντίθεση με μελέτες που έδειξαν ότι τα MSCs
στα MDS μπορούν περιστασιακά να αποτύχουν να
αυξηθούν17,20,21. Αυτή η απόκλιση θα μπορούσε να
αποδοθεί στην ετερογένεια των ασθενών που περιλήφθηκαν σε αυτές τις μελέτες από την άποψη της
ταξινόμησης κατά WHO και IPSS και θα μπορούσε
επίσης να απεικονίζει τις διαφορές στην απομόνωση
και τον τρόπο καλλιέργειας των MSCs. Εντούτοις,
παρά τη δυνατότητα να εκπτύσσονται φυσιολογικά
οι Papadaki και συνεργάτες κατέδειξαν μια ελαττωματική πολλαπλασιαστική ικανότητα των MSCs από
MDS, αξιολογώντας τον αυξημένο χρόνο κυτταρικού
διπλασιασμού, το χαμηλό ποσοστό πολλαπλασιασμού
που μετρήθηκε με Methyl Triazolyl Tetrazolium (MTT)
και την ελαττωμένη δυναμική σχηματισμού αποικιών
όπως αυτή αξιολογήθηκε με την τεχνική των colony
forming unit fibroblast, CFU-F21. Οι μηχανισμοί για τις
περιγραμμένες διαταραχές παραμένουν ασαφείς. Δεν
υπήρχαν διαφορές στο ποσοστό των πολλαπλασιαζομένων κυττάρων ή του ποσοστού των αποπτωτικών
MSCs μεταξύ ασθενών και μαρτύρων που να δικαιολογούν αυτή την ελαττωματική δυνατότητα έκπτυξης
των MDS MSCs. Έχει προταθεί ότι η ελλατωμένη
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πολλαπλασιαστική ικανότητα των MSCs μπορεί να
οφείλεται στην πρόωρη κυτταρική εξάντληση των
MSCs, φαινόμενο δευτεροπαθές στη παρουσία του
φλεγμονώδους περιβάλλοντος του μυελού των οστών
των MDS ασθενών22.
Η ελαττωματική παραγωγή διεγερτικών παραγόντων μαζί με τα αυξανόμενα ενδογενή επίπεδα
ανασταλτικών ή/και προφλεγμονωδών κυτταροκινών σημαντικά συμβάλλουν στο αφιλόξενο μικροπεριβάλλον του μυελού στα MDS. Οι Papadaki και
συνεργάτες διερεύνησαν εάν τα MSCs εμπλέκονται
στην διαταραγμένη παραγωγή των κυτταροκινών
που είναι γνωστό ότι συνδέεται με την παθογένεια
των MDS21. Αξιολογήθηκαν τα επίπεδα των TNF-α,
IL-1β και IL-6 στα υπερκείμενα των καλλιεργειών σε
ασθενείς και μάρτυρες χωρίς όμως να βρεθεί κάποια
διαφορά. Επίσης δεν υπήρχαν διαφορές όσον αφορά
τα επίπεδα των growth-promoting cytokines vascular
endothelial growth factor και stromal derived factor-1α.
Επομένως φαίνεται ότι είναι απίθανο τα MSCs να είναι
η κύρια πηγή των διαταραχών των κυτταροκινών στα
MDS. Τα συμπεράσματά αυτά είναι σε συμφωνία με
τα ευρήματα των Flores-Figueroa και συνεργατών με
εξαίρεση την IL-1β, για την οποία οι ερευνητές πιθανολογούν ότι η αύξηση των επιπέδων της οφείλεται
σε υπερπαραγωγή από τα MDS ΜSCs15. Αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο μελετών μπορεί να αποδοθεί
στο γεγονός ότι η μελέτη των Flores-Figueroa και
συνεργατών συμπεριέλαβε μόνο ασθενείς με ανθεκτική αναιμία ενώ στη μελέτη της Papadaki όλες οι
υποκατηγορίες MDS είχαν εκπροσώπηση. Κατά τρόπο
ενδιαφέροντα, οι Flores-Figuoeroa και συνεργάτες
έδειξαν ότι τα ΜSCs παρήγαγαν κανονικά επίπεδα
φιμπρονεκτίνης και κολλαγόνου, συμβάλλοντας στη
φυσιολογική ομοιόσταση της εξωκυττάριας ουσίας
στο μυελό των οστών στους ασθενείς MDS15.
Η παρουσία κυτταρογενετικών διαταραχών στα
MSCs απο ασθενείς με MDS παραμένει ασαφής.
Υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν ότι τα MSCs
παρουσιάζουν φυσιολογικό καρυότυπο ενώ άλλες
αναδεικνύουν την παρουσία χρωμοσωμικών διαταραχών13-15,23,24. Οι Flores-Figueroa και συνεργάτες παρατήρησαν ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών
(πέντε από τις εννέα περιπτώσεις που αναλύονται),
τα MSCs παρουσίαζαν σύνθετες χρωμοσωμικές
διαταραχές, συνήθως με απώλεια χρωμοσωμικού
υλικού15. Πιο πρόσφατα, οι Blau και συνεργάτες, επιβεβαίωσαν και επεκτείνανε αυτήν την παρατήρηση.
Ανέλυσαν τον καρυότυπο των MSCs από ασθενείς με
MDS και AML και διαπίστωσαν ότι σε περίπου 50%
των περιπτώσεων υπήρχαν χρωμοσωμικές αλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων διάφορων χρωμοσωμικών

αντιμεταθέσεων23. Επίσης διαπίστωσαν ότι οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες που ήταν παρούσες στα MSCs
ήταν ανεξάρτητες από την παρουσία χρωμοσωμικών
αλλαγών στα αιμοποιητικά αντίστοιχά τους. Επομένως,
η παρατήρηση ότι τα MSCs από ασθενείς με MDS
δεν παρουσιάζουν τις κυτταρογενετικές ανωμαλίες
οι οποίες είναι παρούσες στα αιμοποιητικά κύτταρα
του μυελού δεικνύει ότι τα πρώτα δεν ανήκουν στον
ανώμαλο κλώνο. Έχει υποτεθεί ότι το αρχικό γεγονός που προκάλεσε την αρχική γενετική διαταραχή
στα αιμοποιητικά κύτταρα θα μπορούσε επίσης να
έχει επιπτώσεις στα MSCs, προκαλώντας διαφορετικές γενετικές διαταραχές στους δύο κυτταρικούς
πληθυσμούς. Αφ’ ετέρου, η δυνατότητα ότι μερικές
καρυοτυπικές διαταραχές μπορούν επίσης να προκύψουν κατά την διάρκεια της καλλιέργειας δεν μπορεί
να αποκλειστεί εξ ολοκλήρου. Τέλος, δεν μπορούμε
να αποκλείσουμε τη πιθανότητα ότι τα διαφορετικά
αποτελέσματα που έχουν παρατηρηθεί μπορεί να
οφείλονται σε διαφορές στις υποκατηγορίες των MDS
ασθενών που μελετήθηκαν.
Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι τα MDSRA-προερχόμενα MSCs έχουν παθολογική ανοσορυθμιστική λειτουργία, αν και παρουσιάζουν φυσιολογικό
καρυότυπο25,26. Η ανασταλτική επίδραση στον Τ
κυτταρικό πολλαπλασιασμό είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της MSCs επαγόμενης ανοσορυθμιστικής
δράσης. Έχει προταθεί ότι η ανασταλτική επίδραση
στον Τ κυτταρικό πολλαπλασιασμό επάγεται μέσω
αναστολής του κυτταρικού κύκλου. Τα MSCs από
υγιείς εθελοντές σταματούν τον κυτταρικό κύκλο των
Τ λεμφοκυττάρων στη φάση G0/G1. Σε μία μελέτη,
η ανασταλτική δράση των MDS-RA-προερχόμενων
MSCs στον Τ κυτταρικό πολλαπλασιασμό ήταν παθολογική25. Επιπλέον, καμία σημαντική αναστολή του
κυτταρικού κύκλου δεν παρατηρήθηκε στα PHA-διεγερμένα Τ λεμφοκύτταρα όταν συνκαλλιεργηθήκαν
με τα MDS-RA-προερχόμενα MSCs. Τα CD25, CD69
και CD44 αποτελούν δείκτες της Τ κυτταρικής ενεργοποίησης σε διαφορετικές φάσεις της ανοσολογικής
διέγερσης. Ενώ τα MSCs από τους υγιείς εθελοντές
παρουσίαζαν σημαντικές ανασταλτικές δράσεις στην
έκφραση διαφόρων δεικτών ενδεικτικών Τ κυτταρικής
ενεργοποίησης, τα MSCs από ασθενείς με MDS παρουσίαζαν πολύ περιορισμένη ανασταλτική δράση.
Αυτά τα αποτελέσματα εισηγούνται ότι τα MDS-προερχόμενα MSCs έχουν ανοσοποιητικές διαταραχές και η
εμπλοκή τους στους διαταραγμένους ανοσολογικούς
μηχανισμούς των MDS είναι πιθανή.
Η βιολογική ακεραιότητα του MSC στα MDS είναι
ένα αμφιλεγόμενο θέμα γιατί αφενός υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την παρουσία δομικών και
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λειτουργικών ανωμαλιών σε αυτά τα κύτταρα, αλλά
αφ’ ετέρου, το γεγονός ότι οι ασθενείς με MDS εγκαθιστούν φυσιολογική αιμοποίηση μετά από αλλογενή
μεταμόσχευση, δεικνύει ότι το μικροπεριβάλλον του
μυελού είναι κανονικό, ή τουλάχιστον είναι σε θέση
να υποστηρίζει τη φυσιολογική αιμοποίηση δεδομένου ότι το MSC του μυελού των οστών παραμένει
προέλευσης δέκτου. Η ερώτηση κλειδί σχετικά με τη
βιολογία των MDS-προερχόμενων MSCs παραμένει
ακόμα αναπάντητη: γιατί είναι γενετικά διαταραγμένα;
Αυτήν τη στιγμή δεν είναι επίσης σαφές εάν προέρχονται από τον κακοήθη κλώνο ή εάν το αρχικό γεγονός
που προκάλεσε τον κακοήθη μετασχηματισμό σε ένα
προγονικό αιμοποιητικό κύτταρο του μυελού μπορεί
επίσης να προκαλέσει τις μοριακές αλλαγές στο
MSC. Περαιτέρω μελέτες χρειάζονται προκειμένου
να διευκρινιστούν αυτοί οι μηχανισμοί.
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Εισαγωγh
Η μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων (alloHCT) αποτελεί θεραπευτική επιλογή με
δυνατότητα ίασης σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό
σύνδρομο (MDS). Παρά τις προόδους που έχουν
σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, ερωτήματα όπως σε
ποιά φάση νόσου μπορεί να προσφέρει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, η θέση της χημειοθεραπείας ή
των υπομεθυλιωτικών παραγόντων για μείωση του
φορτίου νόσου πριν από την alloHCT, η θέση της
μεταμόσχευσης αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων
(autoHCT), η ένταση του σχήματος προετοιμασίας και
ο τύπος του δότη ή η πηγή μοσχεύματος, αποτελούν
ακόμη ανοικτά θέματα μελετών.
Συστήματα ταξινόμησης και προγνωστικής κατάταξης των ασθενών, με πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο το International Prognostic Scoring System
(IPSS), έχουν συντελέσει σημαντικά στο σχεδιασμό
της αντιμετώπισης1.

Επιλογη ασθενων για alloHCT αναλογα
με τη φαση νοσου
Τα ποσοστά μακράς επιβίωσης μετά alloHCT αναφέρονται 25-70%. Τα υψηλά ποσοστά νοσηρότητας
και θνητότητας που μπορεί να συνοδεύουν τη μέθοδο
την καθιστούν συχνά μη αποδεκτή θεραπευτική επιλογή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθενείς χαμηλού
κινδύνου. Δεν υπάρχουν προοπτικές συγκριτικές
μελέτες που να καθορίζουν τη καταλληλότερη φάση
νόσου για τη διενέργεια alloHCT.
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Οι Cutler και συν. ανέλυσαν την έκβαση της alloHCT σε ασθενείς με πρωτοδιαγνωσμένη νόσο, ηλικίας
≤60 ετών και όλων των ομάδων κινδύνου κατά IPSS,
με δότες HLA-συμβατούς αδελφούς (siblings), μετά
από μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας (ΜΑ)2. Οι
ασθενείς είχαν υποβληθεί σε alloHCT: i) άμεσα μετά τη
διάγνωση, ii) μετά από εξέλιξη σε λευχαιμία και iii) σε
ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη διάγνωση, αλλά
πριν από την εξέλιξη σε λευχαιμία. Για τους ασθενείς
με χαμηλού και ενδιάμεσου-1 κινδύνου νόσο (κατά
IPSS), τη μακρότερη επιβίωση παρουσίασαν όσοι
υποβλήθηκαν σε alloHCT πριν από την εξέλιξη σε
λευχαιμία (π.χ. με την εμφάνιση κλινικά σημαντικών
κυτταροπενιών, νέων κυτταρογενετικών ανωμαλιών
ή την ανάγκη μεταγγίσεων), ενώ για ασθενείς ενδιάμεσου-2 και υψηλού κινδύνου μεγαλύτερη διάρκεια
επιβίωσης επιτεύχθηκε μετά από τη διενέργεια alloHCT
άμεσα μετά τη διάγνωση (Πίνακας I).
Από τους Runde και συν. σε αναδρομική πολυκεντρική μελέτη αξιολογήθηκε η alloHCT ως πρώτης
γραμμής θεραπεία για αντιμετώπιση MDS/sAML,
ανάλογα με τη φάση νόσου (FAB) και το διάστημα
μεταξύ της διάγνωσης και της alloHCT (≤3, 4-12,
>12 μήνες)3. Σε 131 ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν
από συμβατό αδελφό με ΜΑ σχήμα προετοιμασίας,
φάνηκε ότι:
1.η alloHCT είναι αποτελεσματικότερη σε ασθενείς
μικρότερης ηλικίας και όταν γίνεται νωρίς μετά
τη διάγνωση. Διάστημα >3 μηνών σχετίστηκε με
μεγαλύτερo ποσοστό θνητότητας σχετιζόμενης με
τη θεραπεία (ΤRM).
2.το χαμηλό φορτίο νόσου (βλάστες <5%) είναι
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Πίνακας Ι. Quality-adjusted discounted life expectancy, in years, for alternative transplantation strategies

σημαντικός παράγοντας για μεγαλύτερη επιβίωση
ελεύθερη νόσου (DFS). Σε ασθενείς με RA/RARS
η πιθανότητα 5-ετούς DFS ήταν 52% έναντι 19%
και 26% σε RAEB-t και sAML αντίστοιχα.

Χημειοθεραπεια εφοδου πριν
απο την alloHCT με μυελοαφανιστικο ή μη
μυελοαφανιστικο σχημα προετοιμασιας
Ασθενείς χαμηλού φορτίου νόσου (παρουσία
<5% βλαστών στο μυελό) ή χαμηλότερου κινδύνου
κατά IPSS εμφανίζουν καλύτερη επιβίωση μετά από
alloHCT. Ο κυριότερος λόγος είναι τα υψηλότερα ποσοστά υποτροπής σε ασθενείς με σημαντικό φορτίο
νόσου και δυσμενείς καρυοτυπικές ανωμαλίες. Μετά
χημειοθεραπεία εφόδου (τύπου AML) σε 15-65% των
ασθενών επιτυγχάνεται πλήρης ύφεση, όμως είναι
μικρής διάρκειας, σχετίζεται με πρώιμη θνητότητα έως
15% και πιθανώς με αύξηση της TRM μετά alloHCT.
Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες
οι οποίες να εξετάζουν τη θέση της χημειοθεραπείας
πριν από την alloHCT όσον αφορά στη βελτίωση της
DFS, ενώ τα στοιχεία που προκύπτουν από αναδρομικές μελέτες είναι αντικρουόμενα.
Η ομάδα της Μινεσότα εξέτασε σε 84 ασθενείς με
MDS (WHO κατάταξη) τη σημασία του φορτίου νόσου
κατά τη μεταμόσχευση4. Πριν την alloHCT 58% των
ασθενών είχαν λάβει μόνο υποστηρικτική αγωγή, 20%
θεραπεία εφόδου τύπου AML, 6% υπομεθυλιωτικούς
παράγοντες, 5% λεναλιδομίδη/θαλιδομίδη και 11%
άλλες θεραπείες. Για το σύνολο των ασθενών, η ολική

επιβίωση (OS) στον 1 χρόνο ήταν 48% (5-ετής 31%),
η πιθανότητα υποτροπής 23%, η DFS 38% και η
TRM 39%. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, σημαντικοί
παράγοντες για καλύτερη OS ήταν η παρουσία νόσου
του μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD) και MDS άλλο
από RAEB-2 (p=.04). Το χαμηλό φορτίο νόσου συνδυάστηκε με μικρότερο ποσοστό υποτροπής (18%
έναντι 35%, p=0.07). Στατιστικώς σημαντική μικρότερη
πιθανότητα υποτροπής διαπιστώθηκε σε ασθενείς μετά
από μυελοαφανιστικό έναντι μη μυελοαφανιστικού
(ΝΜΑ) εφόσον υποβλήθηκαν σε alloHCT σε CR ή
με <5% βλάστες. Για τους ασθενείς με βλάστες >5%
το σχήμα προετοιμασίας δεν επηρέασε την πιθανότητα εξέλιξης της νόσου. Ο μοναδικός παράγοντας
ο οποίος επηρέασε τη DFS ήταν το φορτίο νόσου
προμεταμοσχευτικά (CR: 80%, <5% βλάστες: 42%,
5-20% βλάστες: 19%, p=.12). Η DFS δε διέφερε μετά
από MA ή NMA στο σύνολο. Σε ασθενείς όμως που
έλαβαν χημειοθεραπεία προ-alloHCT, η DFS ήταν
συγκριτικά καλύτερη μετά από NMA (54% vs 10%,
p=.06), ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε μετά MA (33%
vs 65%, p=.14). Η TRM δε διέφερε ανάλογα με τον
τύπο μεταμόσχευσης, ούτε ανάλογα με το φορτίο
νόσου ή τη χορήγηση θεραπείας προ alloHCT. Από
τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής φαίνεται ότι:
1.το χαμηλό φορτίο νόσου κατά τη μεταμόσχευση
είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που σχετίζεται
με καλύτερη επιβίωση και μικρότερα ποσοστά
υποτροπής.
2.η χορήγηση χημειοθεραπείας προ-μεταμοσχευτικά με στόχο τη μείωση του φορτίου νόσου δεν
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επηρέασε τη TRM ενώ σχετίστηκε με καλύτερη
DFS μετά από NMA σχήμα προετοιμασίας.
Από τους Scott και συν. αναλύθηκε αναδρομικά
η επίδραση της θεραπείας εφόδου σε 125 ασθενείς
με προχωρημένου σταδίου MDS ή sAML (FAB), που
υποβλήθηκαν σε alloHCT μετά ΜΑ5. Οι δύο ομάδες
ασθενών δε διέφεραν σημαντικά κατά IPSS, ενώ
μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών στην ομάδα χημειοθεραπείας είχε AML. Η πιθανότητα υποτροπής στα
3 χρόνια ήταν 53% για ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία έναντι 31% για τους ασθενείς που δεν
έλαβαν χημειοθεραπεία. Η DFS και TRM δε διέφεραν
σημαντικά στις δύο ομάδες. Από τα αποτελέσματα
της μελέτης δε φαίνεται να υπάρχει πλεονέκτημα στην
έκβαση της alloHCT από τη χορήγηση χημειοθεραπείας εφόδου. Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί
ότι 24/33 ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία είχαν
sAML ενώ μόνο 8/92 που δεν είχαν λάβει. Η DFS στα
3 χρόνια ήταν 8% για τους ασθενείς με sAML που
είχαν λάβει χημειοθεραπεία, έναντι 0% για αυτούς
που δεν είχαν λάβει (p=.9).
Γαλλική μελέτη με Δm παρακολούθησης 7.9 χρόνια
εξέτασε 70 ασθενείς με therapy-related MDS (31) και
tAML (39) που υποβλήθηκαν σε alloHCT6. Χημειοθεραπεία πριν από τη μεταμόσχευση έλαβαν 33 (24
σε CR κατά την alloHCT). Η OS στα 2 χρόνια ήταν
30%, η DFS 28%, το ποσοστό υποτροπής 42% και η
TRM 30%. Σε μονοπαραγοντική ανάλυση, η χορήγηση χημειοθεραπείας προ-alloHCT παρουσίαζε τάση
για μικρότερη υποτροπή (p=.07) χωρίς να επηρεάζει
σημαντικά τη TRM (p=.14). Η DFS και τα ποσοστά
υποτροπής ήταν στατιστικώς σημαντικά καλύτερα
για τους ασθενείς που πέτυχαν CR (p=.02 και p=.002
αντίστοιχα) σε σχέση με αυτούς που υποβλήθηκαν σε
alloHCT παρουσία ενεργού νόσου. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση όμως, η χορήγηση χημειοθεραπείας
δεν είχε προγνωστική αξία.
Από τους Nakai και συνεργάτες εξετάσθηκε αναδρομικά η θέση της χημειοθεραπείας προ-alloHCT
από συμβατό αδελφό μετά MA7. Από 283 ασθενείς,
χημειοθεραπεία έλαβαν 188 (σε CR κατά τη μεταμόσχευση 81). Στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν
χημειοθεραπεία, σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός
παρουσίαζε πιο προχωρημένη νόσο (p=.0001) και
κακής πρόγνωσης καρυότυπο (p=.004). Με Δm παρακολούθησης 36.5 μήνες η πιθανότητα 10-ετούς DFS
και OS ήταν περίπου 50%. Στο σύνολο των ασθενών,
σε πολυπαραγοντική ανάλυση, ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για την OS ήταν η φάση νόσου κατά
FAB, ο καρυότυπος και η χορήγηση χημειοθεραπείας
(καλύτερη OS στην ομάδα χωρίς χημειοθεραπεία).
Σε ασθενείς με RAEBt/AML, η επιβίωση δε διέφερε
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μεταξύ ασθενών που είχαν υποβληθεί σε alloHCT σε
CR μετά από χημειοθεραπεία έναντι ασθενών που
δεν προηγήθηκε χορήγηση χημειοθεραπείας. Στην
ομάδα των ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία,
μικρότερη επιβίωση διαπιστώθηκε σε χημειοανθεκτική
νόσο. Σε ασθενείς σε CR μετά από χημειοθεραπεία
και σε ασθενείς που δεν έλαβαν χημειοθεραπεία, τόσο
η πιθανότητα υποτροπής όσο και η ΤRM δε διέφεραν
(27.6% vs 26.2% και 17.8% vs 18.8% αντίστοιχα).
Αντιθέτως, η TRM ήταν σημαντικά υψηλότερη σε
ασθενείς με χημειοανθεκτική νόσο σε σχέση με αυτούς
που υποβλήθηκαν σε alloHCT χωρίς να προηγηθεί χημειοθεραπεία (48.9% vs 18.8%, p=.014). Τα ποσοστά
υποτροπής στις δύο ομάδες ήταν παρόμοια (35% vs
26.2%, p=.44). Στην ομάδα των ασθενών με λιγότερο
προχωρημένη νόσο (RA/RAEB), η χορήγηση ή όχι
χημειοθεραπείας δεν ήταν στατιστικώς σημαντικός
παράγοντας για την επιβίωση.
Σε πολυκεντρική αναδρομική μελέτη από τους
Martino και συν. σε 836 ασθενείς με MDS/sAML
αναλύθηκαν τα αποτελέσματα ασθενών που υποβλήθηκαν σε alloHCT από siblings, μετά από ΜΑ (621) ή
RIC (215)8. Για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
RIC alloHCT η πιθανότητα υποτροπής στα 3 χρόνια
ήταν σημαντικά υψηλότερη (p=0.001), με σημαντικά
μικρότερη NRM (p=0.015). Η τριετής πιθανότητα progression-free (39% ΜΑ, 33% RIC; p=0.9) και OS (45%
ΜΑ, 41% RIC; p=0.8) δε διέφεραν σημαντικά. Πρέπει
να σημειωθεί πως οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
RIC ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, με περισσότερους
επιβαρυντικούς παράγοντες και συνεπώς η χαμηλή
NRM σε αυτή την ομάδα ασθενών είναι ενθαρρυντική.
Η πιθανότητα υποτροπής όμως ήταν μεγαλύτερη μετά
από RIC για όλες τις ομάδες ασθενών και ιδιαίτερα
σε ανθεκτική στη χημειοθεραπεία εφόδου νόσο, με
ποσοστά 65% (37% μετά MA). Στους ασθενείς που
δεν είχαν λάβει χημειοθεραπεία ήταν 26% μετά ΜΑ
και 39% μετά RIC, ενώ για τους ασθενείς σε CR1
27% και 32% αντίστοιχα. Δεδομένου του υψηλού
ποσοστού υποτροπής, ασθενείς με υψηλού κινδύνου
νόσο και χωρίς αντένδειξη για ΜΑ σχήμα προετοιμασίας θα πρέπει να λαμβάνουν RIC μόνο στα πλαίσια
τυχαιοποιημένων προοπτικών κλινικών μελετών οι
οποίες χρειάζονται για να καθορίσουν τη θέση της
RIC-alloHCT σε ασθενείς με MDS.
Συμπερασματικά δεν υπάρχουν στοιχεία από τη
μέχρι τώρα βιβλιογραφία από τα οποία να προκύπτουν
ασφαλή συμπεράσματα για την ένδειξη χορήγησης
χημειοθεραπείας ή άμεσης διενέργειας alloHCT σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου και σημαντικό φορτίο νόσου
(>5-10% βλάστες). Η έκβαση της alloHCT στην ομάδα
των ασθενών οι οποίοι επιτυγχάνουν CR μετά από
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χημειοθεραπεία εφόδου φαίνεται να είναι καλύτερη
συγκριτικά με την έκβαση σε ασθενείς με χημειοανθεκτική νόσο, τόσο μετά από μυελοαφανιστικό όσο και
μη-μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τις RIC-alloHCT, η θεραπευτική δράση
των οποίων βασίζεται σε ανοσολογικούς μηχανισμούς
που οφείλονται κυρίως στην αλλοαντιδραστικότητα των
λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος. Στο σύνολο των
ασθενών, η χορήγηση χημειοθεραπείας προ-μεταμοσχευτικά δε φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση της alloHCT. Συνεπώς η υπεροχή της φαίνεται να περιορίζεται
επιλεγμένα στη χημειοευαίσθητη νόσο, ενώ ασθενείς
με άλλα χαρακτηριστικά δυσμενούς πρόγνωσης, με
μικρή πιθανότητα απάντησης στη χημειοθεραπεία,
θα πρέπει πιθανώς να υποβάλλονται σε alloHCT ως
πρώτης γραμμής θεραπεία. Επιπρόσθετα σε ασθενείς με MDS το ποσοστό πρώιμης θνητότητας είναι
υψηλό (16-19%)9 και στις περισσότερες μελέτες δεν
αναφέρεται το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι τελικά
δεν κατάφεραν να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση
λόγω αύξησης της συνυπάρχουσας νοσηρότητας
απότοκης της προηγηθείσας συμβατικής χημειοθεραπείας. Οι μελέτες εμπεριέχουν τους περιορισμούς των
αναδρομικών μελετών με ανομοιογενή πρωτόκολλα
αντιμετώπισης και επιλογής ασθενών. Από το ΕΒΜΤ
βρίσκεται σε εξέλιξη προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη
φάσης ΙΙΙ για το ρόλο της χημειοθεραπείας πριν από
την αλλογενή μεταμόσχευση σε ασθενείς με MDS και
5-20% βλάστες μυελού (Allo-MDS2Χ2)10.

θηκαν τα αποτελέσματα 12 ασθενών μέσης ηλικίας
58 ετών, που έλαβαν decitabine (Δm 5.5 κύκλους)
προ-alloHCT. Τέσσερις (33%) ασθενείς πέτυχαν CR
και 6 (50%) PR. Εμφύτευση επιτεύχθηκε στους 11.
Μετά από Δm παρακολούθησης 11.5 μήνες, 9 ήταν
εν ζωή και 2 απεβίωσαν λόγω υποτροπής.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν μπορούν να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη θέση των
υπομεθυλιωτικών παραγόντων ως θεραπεία πρώτης
γραμμής πριν από την alloHCT. Μπορούν να πετύχουν
αιματολογική CR σε ποσοστό 17-39% των ασθενών
και βελτίωση έως 84%, ενώ σχετίζονται με μικρότερη
τοξικότητα. Στη μελέτη AZA-001 ασθενείς που έλαβαν
azacitidine παρουσίασαν μικρότερη τοξικότητα έναντι
αυτών που έλαβαν low-dose cytarabine11. Χρειάζονται
όμως συνήθως 4-6 κύκλοι για το μέγιστο αποτέλεσμα.
Οι ασθενείς με ενδιάμεσου-2 και υψηλού κινδύνου κατά
IPSS έχουν πιθανότητα εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία
σε 1.1 και 0.2 χρόνια αντίστοιχα. Οι υπομεθυλιωτικοί
παράγοντες θα μπορούσαν πιθανώς να χρησιμοποιηθούν ως θεραπεία για το διάστημα ανεύρεσης
κατάλληλου δότη με στόχο τον έλεγχο της νόσου και
πιθανώς βελτίωση της πιθανότητας υποτροπής μετά
alloHCT, με αποδεκτή τοξικότητα12,13,14.

Υπομεθυλιωτικοι παραγοντες
πριν απο την alloHCT

Το 2000 από τους De Witte και συνεργάτες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 1378 ασθενών με MDS
και sAML που υποβλήθηκαν σε alloHCT από συμβατό
αδελφό (885), μη συγγενείς (198), συγγενείς (91) δότες
και autoHCT σε CR (126)15. Η πιθανότητα 3-ετούς
DFS ήταν 36%, 25%, 28% και 33% αντίστοιχα, ενώ
η TRM ήταν 43%, 58%, 66%, και 25% αντίστοιχα. Το
ποσοστό υποτροπής ήταν 36%, 41%, 18% και 55%
αντίστοιχα. Η παρουσία βλαστών >5% είχε αρνητική
επίδραση στη DFS. Συμπεράσματα μελέτης:
1.η DFS ήταν καλύτερη σε alloHCT από συμβατό
αδελφό. Νέοι ασθενείς, ασθενείς με πρώιμης φάσης
νόσο και αυτοί που υποβλήθηκαν σε alloHCT τα πιο
πρόσφατα χρόνια είχαν το καλύτερο αποτέλεσμα.
2.ασθενείς χωρίς αδελφό δότη μπορούν να υποβληθούν σε alloHCT από εναλλακτικούς δότες ή σε
autoHCT. Η autoHCT προϋποθέτει σταθερή CR
και επαρκή κινητοποίηση/συλλογή αιμοποιητικών
κυττάρων. Οριστικά συμπεράσματα για την ένδειξη
της autoHCT έναντι alloHCT από εναλλακτικούς
δότες δε μπορούν να εξαχθούν. Πιθανώς μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με αναμενόμενα υψηλότερα

Μόνο αναδρομικές ή μελέτες φάσης ΙΙ με μικρό
αριθμό ασθενών έχουν αναφερθεί στη χορήγηση
azacitidine ή decitabine ως θεραπεία εφόδου πριν
από alloHCT.
Από τους Field και συν. αναλύθηκαν τα αποτελέσματα alloHCT σε 54 ασθενείς με MDS ή CMML.
Τριάντα είχαν λάβει azacitidine (Δm 4 κύκλους).
Στην ομάδα των ασθενών με azacitidine τα ποσοστά
πρώιμης υποτροπής παρουσίαζαν τάση να είναι
μικρότερα. Τα αποτελέσματα OS και DFS στον 1
χρόνο δε διέφεραν.
Από τους Lόbbert και συν. ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα 15 ασθενών μέσης ηλικίας 69 ετών
με MDS/AML, που έλαβαν decitabine ως πρώτης
γραμμής θεραπεία πριν από RIC-alloHCT. Εμφύτευση
επιτεύχθηκε στους 14 οι οποίοι και πέτυχαν CR. Από
αυτούς 6 είναι εν ζωή, 4 απεβίωσαν λόγω υποτροπής
και 4 απεβίωσαν λόγω TRM.
Από το MD Anderson Cancer Center ανακοινώ-

Μεταμοσχευση αυτολογων αιμοποιητικων
κυτταρων (autoHCT), ή αλλογενων
αιμοποιητικων κυτταρων απο
εναλλακτικους δοτες
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ποσοστά TRM είναι δυνατόν να ωφεληθούν μετά
autoHCT.
Από τους Oosterveld και συν. ανακοινώθηκαν τα
αποτελέσματα προοπτικής μελέτης (EORTC study
06921) σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου MDS ή sAML
ανάλογα με την ύπαρξη ιστοσυμβατού αδελφού δότη,
βασιζόμενης στη πρόθεση για θεραπεία (intentionto-treat)16. Μετά χημειοθεραπεία εφόδου και 1 κύκλο
σταθεροποίησης οι ασθενείς, αναλόγως της ύπαρξης
ή μη συμβατού δότη, προγραμματίζονταν για alloHCT
ή autoHCT αντίστοιχα. Στο σύνολο των ασθενών 16%
απεβίωσαν κατά τη θεραπεία εφόδου-εδραίωσης. Από
τους 52 ασθενείς με δότη, οι 36 (69%) υποβλήθηκαν
τελικά σε alloHCT (28 σε CR1). Από τους 65 ασθενείς
χωρίς δότη, οι 33 (49%) υποβλήθηκαν σε autoHCT (27
σε CR1). Τα ποσοστά επιβίωσης ήταν 33.3% στους
ασθενείς με δότη και 39% για τους ασθενείς χωρίς
δότη στα 4 χρόνια (p=0.18). Τα ποσοστά EFS ήταν
αντίστοιχα 23.1% και 21.5% (p=0.66). Οι ασθενείς με
δότη είχαν μικρότερη πιθανότητα υποτροπής, αλλά
μεγαλύτερη TRM. Η επιβίωση των ασθενών ανάλογα
με τον καρυότυπο δε διέφερε στατιστικώς σημαντικά
στους ασθενείς με ή χωρίς δότη. Από τη μελέτη αυτή
φαίνεται πως σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου MDS
ή sAML η αποτελεσματικότητα της alloHCT δεν παρουσιάζει σημαντική διαφορά έναντι autoHCT. Αξίζει
όμως να σημειωθεί ότι ο αριθμός των ασθενών με
κακής πρόγνωσης καρυότυπο ήταν μικρός και ότι το
Δm παρακολούθησης ήταν 3.3 χρόνια Πιθανώς σε
μεγαλύτερο διάστημα παρακολούθησης η alloHCT
να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη λόγω μικρότερης
πιθανότητας υποτροπής.
Πρόσφατα, από τους De Witte και συν. ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα προοπτικής πολυκεντρικής
τυχαιοποιημένης μελέτης (Criant study) η οποία εξέτασε την αξία της alloHCT έναντι της autoHCT και της
χημειοθεραπείας17. Μετά από εντατική χημειοθεραπεία
εφόδου (1 ή 2ΧΙCE) και 1 κύκλο σταθεροποίησης
(IDIA), οι ασθενείς σε CR με συμβατό αδελφό δότη
προγραμματίζονταν σε alloHCT και οι ασθενείς σε
CR χωρίς δότη τυχαιοποιήθηκαν για autoHCT ή 2ο
σχήμα σταθεροποίησης με υψηλές δόσεις cytarabine
(HDAC). Από 341 αξιολογήσιμους ασθενείς, 194 (57%)
πέτυχαν CR μετά τη χημειοθεραπεία εφόδου. Το Δm
παρακολούθησης ήταν 5.3 χρόνια. Από τους ασθενείς
που διέθεταν συμβατό αδελφό δότη, 47 υποβλήθηκαν
σε alloHCT (44 σε CR1). Από τους 85 χωρίς δότη,
υποβλήθηκαν σε autoHCT 13, σε HDAC 63 και 9 σε
alloHCT από εναλλακτικούς δότες. Σε ασθενείς σε
ύφεση και ηλικίας <55 ετών, αναλόγως της ύπαρξης
ή μη πλήρως συμβατού αδελφού η OS ήταν 54% και
41% και DFS 46 vs 27% (p=0.04) αντίστοιχα, ενώ η
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πιθανότητα υποτροπής 41% vs 64% (p=.008) και
TRM 14% vs 10% (p=.38) αντίστοιχα. Ανάλογα με
τον καρυότυπο, καλύτερη DFS και OS στην ομάδα
ενδιάμεσου/υψηλού κινδύνου είχαν οι ασθενείς με δότη
(p=0.14 και p=0.03 αντίστοιχα). Στους ασθενείς που
τυχαιοποιήθηκαν σε autoHCT ή HDAC, το ποσοστό
επιβίωσης ήταν 37% vs 27% (p=.71) και DFS 29% vs
19% (p=0.38) αντίστοιχα. Στη συγκεκριμένη μελέτη
τα συμπεράσματα των συγγραφέων είναι:
1.για το σύνολο των ασθενών η autoHCT δε προσφέρει μεγαλύτερη επιβίωση έναντι της εντατικής
χημειοθεραπείας.
2.για ασθενείς με ενδιάμεσου/υψηλού κινδύνου καρυότυπο υψηλότερη DFS επιτυγχάνει η alloHCT.
3.ασθενείς με χαμηλού ρίσκου καρυότυπο χωρίς
συμβατό αδελφό δότη θα μπορούσαν εναλλακτικά
να υποβληθούν σε autoHCT ή εντατική χημειοθεραπεία.
Εναλλακτικοί δότες
Συμβατό αδελφό έχει περίπου το 30% των ασθενών. Το National Marrow Donor Program (NMDP)
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 510 ασθενών με MDS,
που υποβλήθηκαν σε alloHCT από πλήρως ή μερικώς
συμβατούς μη συγγενείς δότες. Η πιθανότητα DFS
στα 2 χρόνια ήταν 29% και TRM 54%. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, σημαντικοί παράγοντες για τη DFS
και OS ήταν η κατηγορία κατά FAB, η δόση CD34+
κυττάρων, το CMV status του λήπτη, το διάστημα
διάγνωσης-alloHCT, η χρονική περίοδος της alloHCT
(βελτίωση των αποτελεσμάτων της alloHCT μετά το
1992) και ο βαθμός συμβατότητας18.
Πρόσφατα από τους Deeg και συν. αξιολογήθηκε η
έκβαση 109 ασθενών με MDS, που μεταμοσχεύτηκαν
από HLA- πλήρως ή μερικώς συμβατούς συγγενείς
(45) ή μη συγγενείς (64) δότες μετά από σχήμα προετοιμασίας με Bu/Cy (busulphan p.os). H DFS στα 3
χρόνια για τους 64 ασθενείς με μη συγγενείς δότες
ήταν 59% και η TRM 30%19.
Η βελτίωση των μεθόδων HLA τυποποίησης και
της υποστηρικτικής αγωγής έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της TRM. Τα αποτελέσματα των VUDalloHCT φαίνεται να είναι πλέον συγκρίσιμα με αυτά
από συγγενείς δότες.
Ομφαλικό αίμα
Η εμπειρία στις alloHCT από ομφαλικό αίμα (CB)
είναι ακόμα μικρή. Οι Ooi και συν. ανακοίνωσαν τα
αποτελέσματα από 13 ασθενείς προχωρημένου σταδίου MDS, μέσης ηλικίας 40 ετών, που υποβλήθηκαν
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σε alloHCT από CB. Δέκα από αυτούς ήταν εν ζωή
και σε CR, με εκτιμώμενη 2-ετή DFS 76% 20.
Από το Eurocord Cooperative Group δημοσιεύθηκαν αποτελέσματα από σαφώς μεγαλύτερη σειρά
ασθενών (50) και με διάμεσο διάστημα παρακολούθησης τους 21 μήνες. Η πιθανότητα 2-ετούς DFS
ήταν 29%.

Νεοτεροι προγνωστικοι παραγοντες
Πρόσφατα δεδομένα έχουν δείξει ότι κλινικά στοιχεία έχουν επιπρόσθετη προγνωστική αξία στο IPSS.
Το IPSS βασίστηκε σε πολυπαραγοντική ανάλυση
σε 816 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν MDS, συμπεριλαμβανομένων και ασθενών με 20%-30% βλάστες οι
οποίοι πλέον κατατάσσονται στην AML. Επίσης στο
IPSS δίδεται ιδιαίτερη αξία στο ποσοστό των βλαστών
έναντι των καρυοτυπικών ανωμαλιών.
Ταξινόμηση κατά WHO και WPSS
Το WPSS (WHO classification-based Prognostic
scoring system) ορίστηκε πρόσφατα και αξιολογήθηκε
σε μη-θεραπευμένους ασθενείς από τους Malcovati
και συνεργάτες21. Βασίζεται στις κατηγορίες κατά
WHO, τις κυτταρογενετικές ανωμαλίες και την ανάγκη
μεταγγίσεων και αναγνωρίζει 5 ομάδες κινδύνου με
διαφορετική επιβίωση και πιθανότητα εξέλιξης σε
λευχαιμία. Η σημαντικότερη βελτίωση της προγνωστικής αξίας του WPSS αφορά κυρίως ασθενείς χωρίς
περίσσεια βλαστών, κυρίως λόγω της αξιολόγησης της
πολυγραμμικής δυσπλασίας και της εξάρτησης από
μεταγγίσεις. Η εξάρτηση από μεταγγίσεις σχετίζεται με
φτωχή OS και ταχύτερη εξέλιξη σε AML, σε ασθενείς
με χαμηλότερου κινδύνου MDS. Το WPSS ήταν ικανό
να αναγνωρίσει μία ομάδα ασθενών με πολύ φτωχή
πρόγνωση, παρά το χαμηλότερο ποσοστό βλαστών
το οποίο καθορίστηκε από τη WHO για την AML.
Η προγνωστική αξία της κατάταξης WHO και του
WPSS κατά τη μεταμόσχευση αναλύθηκε σε πολυκεντρική αναδρομική μελέτη από την Ιταλική ομάδα22.
Ανάλογα με τη κατάταξη WHO, η 5-ετής OS ήταν
80% σε RA/RARS, 57% σε RCMD/RCMD-RS, 51%
σε RAEB-1, 28% σε RAEB-2 και 25% σε AML-MDS
(p=<0.001), ενώ η πιθανότητα υποτροπής ήταν 9%,
22%, 24%, 56% και 53% αντίστοιχα (p=<0.001). Η
5-ετής TRM ήταν 14%, 39%, 38%, 34% και 44%
αντίστοιχα (p=0.24). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση,
σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής είχαν
ασθενείς με κακής πρόγνωσης καρυότυπο, ενώ η
εξάρτηση από μεταγγίσεις ήταν στατιστικώς σημαντικός παράγοντας για μικρότερη OS και αυξημένη

TRM, χωρίς να αυξάνει τη πιθανότητα υποτροπής.
Η ομάδα κινδύνου κατά WPSS είχε στατιστικώς
σημαντική προγνωστική αξία για την OS και τη πιθανότητα υποτροπής. Σε ασθενείς χωρίς περίσσεια
βλαστών, η παρουσία πολυγραμμικής δυσπλασίας
και η εξάρτηση από μεταγγίσεις επηρέασε την OS
(p=0.001 και p=0.009) και σχετιζόταν με υψηλότερη
TRM (p=0.013 και p=0.031).
Φορτίο μεταγγίσεων
Η ανάγκη για μεταγγίσεις και η αιμοσιδήρωση
φαίνεται να σχετίζονται με μικρότερη επιβίωση αλλά
και ταχύτερη εξέλιξη σε AML και θέτουν πιθανώς την
ένδειξη για alloHCT σε χαμηλότερο κατά IPSS στάδιο
νόσου. Κατά πόσο η ανάγκη μεταγγίσεων και το φορτίο
σιδήρου επηρεάζουν επίσης την έκβαση της alloHCT
δεν είναι γνωστό. Σε αναδρομική πολυκεντρική μελέτη από τους Platzbecker και συν. σε 172 ασθενείς
με de novo MDS που υποβλήθηκαν σε alloHCT, η
πιθανότητα 3-ετούς OS δε διέφερε σημαντικά στους
ασθενείς ανάλογα με την ανάγκη μεταγγίσεων23. Όμως,
το φορτίο μεταγγίσεων όπως έμμεσα εκφράζεται από
τα επίπεδα φερριτίνης, σχετιζόταν με μεγαλύτερη πιθανότητα σοβαρής οξείας GvHD (p=0.03), υψηλότερο
δείκτη συν-νοσηρότητας (p=0.01) και μικρότερη OS
(p=0.03). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, μόνο το
ποσοστό βλαστών και ο δείκτης συνυπάρχουσας
νοσηρότητας ήταν στατιστικώς σημαντικοί παράγοντες για την OS.
Ηλικία, κατάσταση ικανότητας και συνυπάρχουσα
νοσηρότητα
Οι Kantarjian και συν. ανέλυσαν αναδρομικά 1915
ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν MDS, MDS για το οποίο έχει
χορηγηθεί θεραπεία, CMML και tMDS 24. Πολυπαραγοντική ανάλυση κατέδειξε ως ανεξάρτητους δυσμενείς
παράγοντες: κατάσταση ικανότητας >2, μεγαλύτερη
ηλικία (60-64, >65), θρομβοπενία (<30, 30-49, 50-199/
nl), αναιμία <12g/dl, το αυξημένο ποσοστό βλαστών
(5-10%, 11-29%), λευκοκυττάρωση >20/nl, ανωμαλίες
του χρωμοσώματος 7 ή σύνθετο καρυότυπο (≥ 3) και
την ανάγκη μεταγγίσεων. Με βάση τα αποτελέσματα
της μελέτης προτείνουν νέο προγνωστικό σύστημα που
αναγνωρίζει 4 ομάδες κινδύνου με σημαντική διαφορά
επιβίωσης. Σε σχέση με το IPSS, το προτεινόμενο
σύστημα συμπεριλαμβάνει την ηλικία και τη κατάσταση
ικανότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε
φάση νόσου και όχι μόνο κατά τη διάγνωση και φάνηκε
να έχει επιπρόσθετη προγνωστική αξία στο IPSS σε
κάθε ομάδα κινδύνου.
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Η συχνότητα φτωχής πρόγνωσης MDS είναι σχετικά μεγαλύτερη σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, με
μεγαλύτερα ποσοστά sAML και δυσμενείς καρυοτυπικές ανωμαλίες. Η alloHCT εφαρμόζεται πλέον και
σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, κυρίως λόγω των
μειωμένης έντασης σχημάτων προετοιμασίας και
της βελτίωσης της υποστηρικτικής αγωγής. Σε πρόσφατη πολυκεντρική αναδρομική μελέτη του EBMT

αναλύθηκαν 1333 ασθενείς με MDS και sAML, ηλικίας
≥50 ετών (Δm 56 ετών, 50-74), που υποβλήθηκαν σε
alloHCT μετά από ΜΑ (38%) ή RIC (62%)25. Η 4-ετής
επιβίωση ήταν 31%, η NRM 36% και το ποσοστό
υποτροπής 37% για το σύνολο των ασθενών. Η
προχωρημένη φάση νόσου κατά τη μεταμόσχευση και
όχι η ηλικία ή η ένταση του σχήματος προετοιμασίας,
ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας σχετιζόμενος με
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μικρότερη 4-ετή επιβίωση. Συνεπώς η alloHCT μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα ίασης σε ασθενείς
μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπρόσθετοι επιβαρυντικοί
παράγοντες, όπως η συνυπάρχουσα νοσηρότητα,
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό
της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.
Ίνωση και CD34+ μυελού
Η παρουσία ίνωσης του μυελού των οστών φαίνεται
να σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση. Από τους Della
Porta και συν. ανακοινώθηκε αναδρομική μελέτη σε
301 ασθενείς με διάγνωση MDS, η οποία εξέταζε τη
προγνωστική αξία του βαθμού ίνωσης και της παρουσίας συναθροίσεων CD34+ κυττάρων (CD34+
cell clusters) στο μυελό26. Η ίνωση μέτριου-σοβαρού
βαθμού (grade 2-3) σχετιζόταν με πολυγραμμική δυσπλασία, υψηλή ανάγκη μεταγγίσεων και δυσμενείς
καρυοτυπικές ανωμαλίες. Οι συναθροίσεις CD34+
κυττάρων σχετίζονταν με τη παρουσία περίσσειας
βλαστών και δυσμενείς καρυοτυπικές ανωμαλίες. Σε
πολυπαραγοντική ανάλυση, η κατάταξη κατά WHO,
ο καρυότυπος, η εξάρτηση από μεταγγίσεις, η ίνωση
grade 2-3 και η παρουσία συναθροίσεων CD34+
κυττάρων επηρέασαν σημαντικά την OS και LFS
(Leukemia Free Survival). Η παρουσία ίνωσης grade
2-3 διατήρησε τη προγνωστική της αξία στην OS και
LFS σε αξιολόγηση των ασθενών κατά ομάδα κινδύνου κατά IPSS και WPSS και η αύξηση του κινδύνου
από τη παρουσία της ισοδυναμούσε με δυσμενέστερη
κατάταξη κατά ένα στάδιο. Αυτοί οι ασθενείς πιθανώς
θα πρέπει να επιλέγονται για πιο επιθετική θεραπεία
σε πρωιμότερο στάδιο κατά IPSS ή WPSS.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και αναδρομική μελέτη σε 471 ασθενείς για την επίδραση της παρουσίας
ίνωσης όσον αφορά την έκβαση μετά από alloHCT27.
Η παρουσία ίνωσης σχετίστηκε με σημαντικά καθυστερημένη εμφύτευση και επηρέασε αρνητικά την έκβαση
σε προχωρημένη νόσο, ενώ δεν επηρέασε την έκβαση
σε ασθενείς πρωιμότερου σταδίου. Συμπερασματικά,
φαίνεται ότι οι ασθενείς με χαμηλότερου κινδύνου νόσο
κατά IPSS οι οποίοι παρουσιάζουν ίνωση, θα πρέπει
να αξιολογούνται για alloHCT ώστε να επωφελούνται
σε σημαντικότερο βαθμό.
LDH
Από τους Germing και συν. το 2005 προτάθηκε
η αξιολόγηση της LDH επιπρόσθετα του IPSS28.
Αξιολογήθηκαν αναδρομικά 892 ασθενείς. Πολυπαραγοντική ανάλυση επιβεβαίωσε την αξία τεκμηριωμένων δυσμενών παραγόντων, αλλά και τη
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παρουσία υψηλής τιμής LDH για μικρότερη OS και
αυξημένη πιθανότητα εξέλιξης σε AML. Η LDH είχε
ανεξάρτητη προγνωστική αξία στις διάφορες ομάδες
κατά IPSS και κατά FAB και αναγνώριζε ασθενείς με
διαφορετική πρόγνωση, τόσο σε χαμηλότερου όσο
και υψηλότερου κινδύνου νόσο.
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Υποτροπή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας μετά από αλλογενή
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων: Έγχυση λεμφοκυττάρων δότη
Αλεξανδροσ Σπυριδωνιδης, Μαρια Λιγκα

Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Ιστορικh αναδρομh της ανοσοθεραπεiας
στον καρκiνο
Η γνώση ότι στο μυελό των οστών και στο περιφερικό αίμα υπάρχουν ανοσοεπαρκή κύτταρα με
αντικαρκινική δράση τεκμηριώθηκε για πρώτη φορά
πειραματικά από τον Barnes και Loutit το 19571.
Λευχαιμικά πειραματόζωα που ακτινοβολήθηκαν και
αναγέννησαν με αλλογενή μυελό των οστών είχαν μικρότερο φορτίο λευχαιμίας μετά από τη μεταμόσχευση
συγκριτικά με ζώα που αναγέννησαν με συγγενικό
μυελό των οστών. Το 1973, ο Bortin και οι συνάδελφοι2,3 προσπάθησαν να χαρακτηρίσουν περαιτέρω και
να ποσοτικοποιήσουν την ανοσολογική αντικαρκινική
δράση των λεμφοκυττάρων του δότη, την οποία και
ονόμασαν ‘Αντίδραση μοσχεύματος απέναντι στη
λευχαιμία’ (GvL). Στο μοντέλο τους, η GvL δράση σε
ακτινοβολημένα λευχαιμικά ποντίκια που αναγέννησαν
με μυελό και σπληνικά κύτταρα ήταν τόσο μεγαλύτερη
όσο περισσότερες ήταν οι διαφορές δότη–δέκτη ως
προς το Μείζων Σύστημα Ιστοσυμβατότητας (major
histocompatibility complex-MCH). Οι ανωτέρω παρατηρήσεις στα ζωικά μοντέλα, οδήγησαν τον Mathι
και συναδέλφους4 στην υπόθεση πως η μετάγγιση
λευκοκυττάρων θα μπορούσε να προκαλέσει αντικαρκινική δράση σε ασθενείς. Για να επιβεβαιώσει αυτή
την υπόθεση, χορήγησε μείγμα λευκοκύτταρων από
διάφορους δότες σε μη μεταμοσχευμένους ασθενείς
με τελικού σταδίου λευχαιμία και παρατήρησε κλινικές
ανταποκρίσεις5. Στο μεταξύ, μια σειρά από κλινικές
παρατηρήσεις παρείχαν ενδείξεις για την GvL δράση
στους ανθρώπους, όπως: α) μεγαλύτερο ποσοστό
υποτροπής σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε HLA
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ταυτόσημη μεταμόσχευση από μονογενή δίδυμο
συγκριτικά με αυτούς που υπεβλήθησαν σε αλλογενή
μεταμόσχευση από συμβατό αδελφό6, β) μικρότερο ποσοστό υποτροπών σε ασθενείς με Νόσο του
Μοσχεύματος κατά του Ξενιστή (Graft versus Host
Disease, GvHD) συγκριτικά με αυτούς που δεν εμφάνισαν GvHD7, γ) επίτευξη ύφεσης μετά τη διακοπή
της ανοσοκαταστολής8 και δ) μεγαλύτερο ποσοστό
υποτροπής σε ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα μετά
από αφαίρεση Τ κυττάρων σε σύγκριση με αυτούς
που έλαβαν μη επεξεργασμένο μόσχευμα9.
Ο πρώτος ασθενής που έλαβε έγχυση λεμφοκυττάρων του δότη (donor lymphocyte infusions, DLI)
για αιματολογική κακοήθεια σε υποτροπή μετά από
αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών ήταν
ένα αγόρι με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ)
ανθεκτική στη χημειοθεραπεία και τις κυτταροκίνες10.
Έλαβε πολλαπλές εγχύσεις λεμφοκυττάρων από την
αδερφή του, την αρχική δότρια μυελού των οστών,
επιτυγχάνοντας μακροχρόνια πλήρη ύφεση της νόσου
του. Οι Kolb και συνάδελφοι11 παρουσίασαν στην
συνέχεια 3 ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΧΜΛ που
δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία με ιντερφερόνηα αλλά απέκτησαν σταθερή πλήρη ύφεση με τον
συνδυασμό ιντερφερόνης-α και DLI.

Παθοφυσιολογiα της GvL δρaσης
Έχουν προταθεί διάφορα μονοπάτια μέσω των
οποίων η GvL εξολοθρεύει τα καρκινικά κύτταρα12.
Εκτενής αναλύσεις τόσο σε ζωικά μοντέλα όσο και σε
από παρατηρήσεις σε ανθρώπους κατέδειξαν πως
η GvL δράση γίνεται πρωταρχικά μέσω των Τ και
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των ΝΚ κυττάρων, ενώ και άλλα κύτταρα μπορούν
επίσης να συνεισφέρουν μέσω άμεσων ή έμμεσων
μηχανισμών. Τα Τ κύτταρα εκπτύσσουν την κυτταροτοξική τους δράση ενάντια στα λευχαιμικά κύτταρα
είτε άμεσα μέσω του συστήματος perforin/granzyme
ή έμμεσα πυροδοτώντας αποπτωτικά μονοπάτια στα
κύτταρα-στόχους μέσω κυτοκινών (π.χ. TNF-a, ΙFN-γ).
Τα Τ κύτταρα του δότη με GvL δράση αναγνωρίζουν
αλλοαντιγόνα σε καρκινικά κύτταρα και φυσιολογικούς
ιστούς του δότη. Αυτό υποστηρίζεται από κλινικές
μελέτες που καταδεικνύουν μια αντίστροφη συσχέτιση
μεταξύ εμφάνισης GvHD (ιδιαίτερα χρόνιου GvHD)
και του κινδύνου υποτροπής μετά την μεταμόσχευση. Παρόλα αυτά, μπορεί μετά τα DLI να υπάρχει
ανταπόκριση στη λευχαιμία χωρίς σαφή εμφάνιση
GvHD. Είναι πολύ πιθανόν, σε μερικές περιπτώσεις
τα Τ κύτταρα του δότη να αναγνωρίζουν εξειδικευμένα
καρκινικά αντιγόνα (πχ. Bcr/Abl στη ΧΜΛ) ή αντιγόνα
του ελάσσονος συστήματος ιστοσυμβατότητας που
εκφράζονται μόνο στα αιμοποιητικά κύτταρα (π.χ.
HA-1/2 πολυμορφικά αντιγόνα).

Αποτελεσματικoτητα της χορhγησης DLI
Η αποτελεσματικότερη αντιλευχαιμική δράση στα
DLI παρατηρείτε σε ασθενείς με ΧΜΛ. Έχουν εξαχθεί
σημαντικά συμπεράσματα από την χορήγηση DLI
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΧΜΛ. Πρώτον, ο
σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας ανταπόκρισης στα DLI είναι το στάδιο νόσου. Η χορήγηση
DLI επιφέρει πλήρη κυτταρογενετική ύφεση στο 81%
των ασθενών με κυτταρογενετική υποτροπή ενώ
αντίθετα μόνο το 33% των ασθενών που η νόσος
τους είχε εξελιχθεί σε επιταχυνόμενη φάση ή βλαστική
κρίση δείχνουν ανταπόκριση στα DLI13,14. Δεύτερον,
η δόση των Τ λεμφοκυττάρων, εκφρασμένη σε CD3+
κύτταρα ανά κιλό βάρους του ασθενούς, φαίνεται να
επηρεάζει το ποσοστό ανταπόκρισης, τουλάχιστον
σε υποτροπιάζουσα ΧΜΛ. Σε 2 μελέτες οι Mackinnon και συνάδελφοι13,14 κατέδειξαν πως η συνολική
δόση CD3+>107 cells/kg χορηγούμενη με κλιμακωτό
τρόπο (και όχι σε μια εφάπαξ χορήγηση) μετά από
μεταμόσχευση από συμβατό συγγενή δότη σε ασθενείς
με ΧΜΛ, προσφέρει τη μέγιστη ανταπόκριση ενώ τα
ποσοστά GvHD παραμένουν χαμηλά. Τρίτο συμπέρασμα των κλινικών μελετών σε ασθενείς με ΧΜΛ που
έλαβαν DLI είναι ο παρατεταμένος χρόνος έκπτυξης
της GVL δράσης μετά την χορήγηση των κυττάρων.
Ο χρόνος επίτευξης πλήρους κυτταρογενετικής και
μοριακής ύφεσης είναι 8-16 εβδομάδες και >6 μήνες
μετά την αρχική χορήγηση DLI, αντίστοιχα.
Ασθενείς με άλλες αιματολογικές κακοήθειες αντα-

ποκρίνονται λιγότερα συχνά στη χορήγηση DLI.
Αναφέρονται ποσοστά ανταπόκρισης της τάξεως
του 25-50% σε ασθενείς με βραδέως αναπτυσσόμενα νοσήματα, όπως το πολλαπλούν μυέλωμα, η
χρόνια λεμφογενής λευχαιμία ή άλλα λεμφώματα
χαμηλής κακοήθειας15. Τα ποσοστά ανταπόκρισης
σε DLI είναι ακόμα μικρότερα σε ασθενείς με οξεία
μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) (~ 21%, σύνοψη των
μελετών στο16). Όταν επιτυγχάνεται ύφεση σε ΟΜΛ
μετά από χορήγηση DLI αυτή έχει συνήθως μικρή
διάρκεια, επιφέροντας μια μακροπρόθεσμη επιβίωση
πολύ λιγότερο του 20%17.
Σε δύο μεγάλες αναδρομικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990, τα ποσοστά
ανταπόκρισης της ΟΜΛ στην χορήγηση DLI για ΟΜΛ
ανέρχονταν μόνο στο 15-19%18,19. Χορήγηση DLI από
μη συγγενείς δότες ίσως να σχετίζεται με μεγαλύτερα
ποσοστά ανταπόκρισης σε σχέση με DLI από συγγενείς δότες. Οι Porter et al20 αναφέρoυν επίτευξη
πλήρους ύφεσης της υποτροπιάζουσας ΟΜΛ στο
42% των ασθενών που έλαβαν DLI από μη συγγενείς
δότες. Όταν DLI χορηγήθηκαν μετά από μη μυελοαφανιστική αλλογενή μεταμόσχευση (Seattle protocol)
για ανθεκτική ή εμμένουσα ΟΜΛ ή ΜΔΣ, το ποσοστό
ανταπόκρισης ήταν χαμηλό και η 1 έτους επιβίωση
ήταν μόνο 11% για ΟΜΛ και 8% για ΜΔΣ21.
Όταν οι ασθενείς λαμβάνουν χημειοθεραπεία
πριν την χορήγηση DLI (χήμειο- DLI), τα ποσοστά
ανταπόκρισης φαίνεται να είναι μεγαλύτερα (33-37%)
σε σύγκριση με ιστορικά δεδομένα σε ασθενείς που
έλαβαν μόνο DLI χωρίς χημειοθεραπεία. Η έλλειψη
τυχαιοποιημένων προοπτικών μελετών δεν μας επιτρέπει όμως να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα ως
προς το ποσοστό συμμετοχής των DLI στην επίτευξη
ύφεσης στους ασθενείς που λαμβάνουν χήμειο-DLI.
Οι Pollyea et al22 χορήγησαν σε ασθενείς είτε μόνο
χημειοθεραπεία ή χήμειο-DLI και δεν παρατήρησαν
κάποιο πλεονέκτημα στους ασθενείς που έλαβαν
επιπλέον και την κυτταρική θεραπεία. Επιπλέον, δεν
είναι ξεκάθαρο αν το μεγαλύτερο ποσοστό CR που
επιτυγχάνεται με χήμειο-DLI συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο DLI, οδηγεί και σε μεγαλύτερα ποσοστά
ολικής επιβίωσης. Δύο προοπτικές μελέτες αναφέρουν
μια 2-ετη ολική επιβίωση μετά από χήμειο-DLI μεταξύ
19% και 31%23,24.
Η πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της χορήγησης
DLI στην υποτροπιάζουσα ΟΜΛ έγινε από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Μεταμόσχευσης Μυελού και Περιφερικού Αίματος (European Group for Blood and Marrow
Transplantation) και δημοσιεύθηκε το 200725. Σε αυτήν
την αναδρομική μελέτη, η υπολογιζόμενη επιβίωση
στα 2 χρόνια ήταν μεγαλύτερη στους 171 ασθενείς
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που έλαβαν DLI, σε σύγκριση με τους 228 ασθενείς
που δεν έλαβαν DLI (21% vs 9%), παρά το γεγονός
ότι ο αριθμός των ασθενών που υπεβλήθησαν σε
δεύτερη αλλογενή μεταμόσχευση ήταν μικρότερος
στην ομάδα ασθενών που έλαβε DLI σε σύγκριση με
την ομάδα που δεν έλαβε DLI (13 vs 33). Μετά την
ανάλυση όλων των κλινικών παραμέτρων φάνηκε ότι
η χορήγηση DLI (p= 0.04), η νεαρή ηλικία (p= 0.008)
και η όψιμη (>5 μήνες) υποτροπή σχετίζονται με καλύτερη επιβίωση. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση
των ασθενών που έλαβαν DLI, φάνηκε η ολική επιβίωση να επηρεάζεται από τον αριθμό βλαστών στην
υποτροπή, το γυναικείο φύλο, την ύπαρξη ευνοοκού
κυτταρογενετικού προφίλ και την επίτευξη ύφεσης μετά
την χορήγηση DLI. Η 2-ετής ολική επιβίωση στους
ασθενείς που έλαβαν DLI με μικρό αριθμό βλαστών και
η υποτροπή τους εμφάνιζε ευνοοκή κυτταρογενετική
ήταν 56%. Σε αντίθεση, ασθενείς που έλαβαν DLI με
ενεργό νόσο παρουσίασαν ολική επιβίωση από 9%
έως 20% (συνολικά 15%), ανάλογα και με άλλους
παράγοντες κινδύνου.

Αιτiες μειωμeνης αποτελεσματικoτητας
χορhγησης DLI στην ΟΜΛ
Η μειωμένη αποτελεσματικότητα της χορήγησης
DLI στην υποτροπιάζουσα ΟΜΛ σχετίζεται προφανώς
με την γρήγορο πολλαπλασιασμό των λευχαιμικών
κυττάρων που δεν μπορεί να αναχαιτισθεί από την
πιο αργή κυτταροτοξική δράση των λεμφοκυττάρων
του δότη. Μετά από χορήγηση DLI, τα κυτταροτοξικά
Τ κύτταρα πρέπει να αναγνωρίσουν τα αντιγόνα,
να ενεργοποιηθούν, να πολλαπλασιαστούν και να
επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα, πριν να αρχίσει να
διαφαίνεται η αντιλευχαιμική τους δράση και η κλινική
ανταπόκριση. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να
είναι μεγάλο, έτσι ώστε να μην προλάβει να αναπτυχθεί μια GVL αντίδραση στους ασθενείς με γρήγορη
πρόοδο της λευχαιμίας.
Έχουν προταθεί και άλλες αιτίες της μειωμένης ή
ελλιπούς ανταπόκρισης των DLI στην ΟΜΛ. Η μειωμένη αποτελεσματικότητα των DLI μπορεί να οφείλεται
στην εγγενώς μειωμένη ευαισθησία των διαφόρων
λευχαιμικών κυττάρων στην επίκτητη ανοσοθεραπεία
(π.χ. έλλειψη ειδικών-καρκινικών αντιγόνων στους βλάστες, έλλειψη βοηθητικών μορίων ευαισθητοποίησης
ή αναστολή της ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων
από τα λευχαιμικά κύτταρα). Ένα σημαντικό ποσοστό
ασθενών που υποτροπιάζουν μετά από μία αρχική
ανταπόκριση στη χορήγηση DLI, υποτροπιάζουν σε
εξωμυελικές εστίες θέτοντας την υποψία παρουσίας
ανοσοπροστατευόμενων περιοχών στον δέκτη. Έχουν
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προταθεί και επίκτητοι μηχανισμοί ανοσολογικής
απόδρασης των λευχαιμικών κυττάρων από την GVL
δράση όπως η ελλατωμένη παρουσίαση αντιγονικών
πεπτιδίων και η μείωση της έκφρασης των HLA
αντιγόνων. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόσφατη
δημοσίευση στο New England Journal of Medicine, οι
Vago et al.26 αναφέρουν πως τα λευχαιμικά κύτταρα,
μετά από απλοταυτόσημη μεταμόσχευση, μπορεί
να αποδράσουν από την αντιλευχαιμική δράση των
Τ λεμφοκυττάρων του δότη μέσω εξάλειψης του μη
κοινού HLA απλοτύπου.

Σyνθεση και δoση DLI
Συνήθως, το προϊόν που αναφέρεται ως DLI
συλλέγεται μέσω λευκαφαίρεσης μη κινητοποιημένου
περιφερικού αίματος και περιέχει ένα μείγμα περίπου
2x108 διαφορετικών μονοκύτταρων. Από αυτά, περίπου
το 50% είναι CD3+ κύτταρα ενώ περιέχονται επίσης και
άλλα ανοσοαντιδραστικά κύτταρα όπως Β κύτταρα,
δενδριτικά κύτταρα και άλλα. Τα DLΙ που ανακτώνται
από G-CSF κινητοποιημένο αίμα έχουν διαφορετική
σύνθεση. Έχει καταδειχθεί ότι η χορήγηση G-CSF σε
φυσιολογικούς δότες αυξάνει 3 φορές τον αριθμό των
CD3+ κυττάρων, επάγει την Th2 διαφοροποίηση τους,
αυξάνει τον αριθμό των Τα ρυθμιστικών κυττάρων
(Tregs) κα αυξάνει τον αριθμό των άωρων αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (APCs). Μένει πλέον να
καθοριστεί σε κλινικές μελέτες κατά πόσο η χορήγηση
G-SCF «κινητοποιημένων» DLI σε σύγκριση με «μη
κινητοποιημένα» DLI θα έχει κάποια επίδραση στην
εμφάνιση GVL ή/και GVHD.
Σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό CD3 κυττάρων
για την εμφάνιση GvL, πέρα από την ΧΜΛ δεν έχει
καθοριστεί μία συγκεκριμένη σχέση δόσης-ανταπόκρισης18-20. Παρόμοια, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής
συσχέτιση μεταξύ χορηγούμενης δόσης DLI και της
εμφάνισης GVHD. Αν και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν χαμηλότερο αρχικό αριθμό CD3 κυττάρων όταν
αυτά προέρχονται από μη συγγενή δότη σε σχέση με
DLI από συγγενή δότη, κάποια αναδρομικά δεδομένα
δεν αναγνωρίζουν ούτε μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης
GVHD μετά από χορήγηση DLI από μη συγγενή δότη
ούτε κάποια σχέση ανάμεσα στη δόση μη συγγενικών
DLI και την ανταπόκριση ή την τοξικότητα.

Προσπaθειες βελτiωσης της
αποτελεσματικoτητας DLI στην ΟΜΛ
Ερευνώνται διάφορες μέθοδοι βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας των DLI στην ΟΜΛ, τόσο μέσω
αύξησης της GvL δράσης όσο και μείωσης της ανά-
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πτυξης GvHD. Αυτές περιλαμβάνουν:
- Ex vivo ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμός/ έκπτυξη των Τ κυττάρων του δότη (ενεργοποιημένα
DLI)27
-	Δημιουργία και χορήγηση εξειδικευμένων Τ κυττάρων εναντίων καρκινικών αντιγόνων (π.χ. PR1,
WT1)28
-	Δημιουργία και έγχυση εξειδικευμένων Τ κυττάρων
εναντίων αντιγόνων του ελάσσονος συστήματος
ιστοσυμβατότητας29
- Απομόνωση και χορήγηση επιλεγμένων Τ υποπληθυσμών (αφαίρεση CD8+ κυττάρων ή επιλογή
CD4+ κυττάρων)30
-	Δημιουργία και χορήγηση Th2 κυττάρων ή ρυθμιστικών κυττάρων (Tregs) με GvL αλλά όχι GvHD
δράση
- Αύξηση της παρουσίασης των λευχαιμικών αντιγόνων στα Τ κύτταρα (π.χ. μέσω χορήγησης
GM-CSF)32
- Αδρανοποίηση αλλοαντιδραστικών Τ κυττάρων
που προκαλούν GvHD (π.χ. μέσω διαμόλυνσης
τους με suicide genes, φωτοχημική αδρανοποίηση
κ.λπ.)
-	Ιn vivo ευόδωση του πολλαπλασιασμού των
αντιλευχαιμικών Τ κυττάρων που έχουν χορηγηθεί
στον ασθενή (π.χ. μέσω χορήγησης IL-231 ή με
χορήγηση fludarabin μετά από DLI με στόχο την
δημιουργία χώρου για την έκπτυξη των εγχυόμενων λεμφοκυττάρων και την εξάλειψη των ανοσοκατασταλτικών Τ ρυθμιστικών κυττάρων33)
- Ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης μέσω
επιγενετικής αύξησης της έκφρασης των ΗLA
αντιγόνων ή των cancer testis αντιγόνων στα λευχαιμικά κύτταρα (π.χ. μέσω χορήγησης χαμηλής
δόση 5-azacytidine μετά από έγχυση DLI34)
-	Χορήγηση NK κυττάρων
- Ανάπτυξη βιολογικών δεικτών που να προβλέπουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα
των DLI
- Προφυλακτική χορήγηση DLI.
Οι παραπάνω καινοτόμες στρατηγικές, αν και
ιδιαίτερα υποσχόμενες, έχουν εφαρμοσθεί σε έναν
περιορισμένο αριθμό ασθενών χωρίς να μπορούν να
εξαχθούν σαφή συμπεράσματα. Εδώ θα αναφέρουμε
με περισσότερες λεπτομέρειες μερικές στρατηγικές,
που αποτελούν αντικείμενο μελέτης στη μονάδα
μεταμόσχευσης του ΠΓΝ Πατρών σε συνεργασία με
άλλους ερευνητές.

Χορhγηση ΝΚ (natural killer) κυττaρων
Τα ΝΚ κύτταρα έχουν αναγνωριστεί ως δυνητικοί

μεσολαβητές της GVL δράσης στην ΟΜΛ. Τα ενεργοποιημένα ΝΚ κύτταρα αναπτύσσουν την κυτταροτοξικότητα τους ανεξάρτητα από το σύστημα ιστοσυμβατότητας. Σε αντίθεση με τα αλλογενή Τ κύτταρα,
φαίνεται ότι τα ΝΚ κύτταρα του δότη δεν προκαλούν
GvHD. Η ανοσοθεραπεία της υποτροπιάζουσας ΟΜΛ
με χορήγηση ΝΚ κύτταρων αποτελεί αντικείμενο
πολλών κλινικών μελετών. Στις περισσότερες από
αυτές τις μελέτες γίνεται χορήγηση κυτταροκινών
(IL-2, IL-12 και IL-15) για την ενεργοποίηση των ΝΚ
κυττάρων. Εναλλακτικά, ο Lowdell και συν.35 κατέδειξαν ότι είναι δυνατή η εξειδικευμένη ενεργοποίηση και
δημιουργία αντιλευχαιμικών ανθρώπινων ΝΚ κυττάρων (tumour-activated NK λεμφοκυττάρων) μετά από
προεπώαση τους με εναιώρημα από μια συγκεκριμένη
λευχαιμική κυτταρική σειρά. Μία μελέτη φάσης ΙΙ για
την θεραπεία επιλεγμένων ασθενών με ΟΜΛ, που
περιλαμβάνει χορήγηση αλλογενών tumour-activated
NK λεμφοκυττάρων μετά από χαμηλή δόση TBI και
φλουνταραμπίνης, έχει ξεκινήσει από το Royal Free
Hospital/London με συμμετοχή 2 κέντρων από την
Ελλάδα (Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών
Κυττάρων Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών,
Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων
Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Αθήνα).
Κατά την χορήγηση ΝΚ κυττάρων πρέπει να γίνεται
απομάκρυνση των Τ λεμφοκυττάρων για την αποφυγή
GvHD. Το κόστος της χορήγησης ‘’καθαρών’’ ΝΚ είναι
υψηλό κυρίως λόγω του κόστους απομάκρυνσης των
Τ-κυττάρων στις επαναλαμβανόμενες συλλογές. Είναι
γνωστό ότι η ακτινοβόληση των παραγώγων αίματος
με δόση 25Gy προλαμβάνει το GVHD σχετιζόμενο με
τη μετάγγιση. Οι Τσιριγώτης και συν. από το νοσοκομείο Αττικόν προτείνουν μια καινοτόμα στρατηγική
χορήγησης DLI και κυτταροτοξικών ΝΚ κυττάρων. Σε
μια εξαίρετη εργασία που παρουσιάζεται σε αυτό το
συνέδριο καταδεικνύουν ότι η in-vitro κυτταροτοξική
δράση των μονοπύρηνων κύτταρων (MNCs) από
το περιφερικό αίμα υγιών δοτών διατηρείται μετά
από ακτινοβόληση. Επομένως αντί της πολυέξοδης
εκλεκτικής χορήγησης ΝΚ κυττάρων για την αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας ΟΜΛ θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν ακτινοβολημένα MNCs που ενώ
διατηρούν GvL δραστηριότητα δεν παρουσιάζουν τον
κίνδυνο ανάπτυξης GvHD.

Ο μονονουκλεοτιδικoς πολυμορφισμoς
του CTLA-4 γονιδiου του δoτη
ως βιολογικoς δεικτης της εκβασης
των DLI στην ΟΜΛ
Η ανίχνευση βιολογικών δεικτών που να προβλέ179
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πουν την έκβαση και την αποτελεσματικότητα των DLI,
θα βοηθούσε στην ασφαλή χορήγηση DLI. Το μόριο
CTLA-4 παρέχει αρνητικό σήμα στην ενεργοποίηση
των Τ κυττάρων. Ο Μεταξάς και συν.36 ανέλυσαν την
επίδραση του μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού
(SNP) CT60 του CTLA-4 στην έκβαση της χορήγησης
DLI σε 79 ασθενείς με ΟΜΛ που έλαβαν DLI λόγω
υποτροπής. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε
ότι η παρουσία του “AA” ή “AG” CT60-πολυμορφισμού
του δότη ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας για την
επίτευξη πλήρους ύφεσης μετά από χορήγηση DLI.
Μένει να αξιολογηθεί σε προοπτικές κλινικές μελέτες
η πιθανή χρήση του πολυμορφισμού CTLA-4 του
δότη σαν ένας βιολογικός δείκτης στον καθορισμό
του πλάνου χορήγησης DLI (δόση, χρονική στιγμή,
κ.λπ.).

Προφυλακτικη χορηγηση DLI
Ίσως η πιο κατάλληλη χρήση DLI είναι στα πλαίσια προφύλαξης ή MRD. Στο τμήμα μας, χορηγούμε DLI προφυλακτικά σε ασθενείς που εμφανίζουν
μικτή χίμαιρα ή σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου
για υποτροπή (προχωρημένο στάδιο νόσου κατά
την μεταμόσχευση, άλλα χαρακτηριστικά για υψηλού κινδύνου νοσήματα). Οι ασθενείς θεωρούνται
κατάλληλοι για προφυλακτική χορήγηση DLI μόνο
αν δεν έχουν ενεργό GVHD. Η συνήθης δοσολογία
έναρξης είναι 5x105/kg CD3+ κυττάρων, με αύξηση
της δοσολογίας κάθε 4-6 εβδομάδες αν δεν εμφανιστεί GVHD37. Τα λεμφοκύτταρα από συμβατούς
συγγενείς δότες συλλέγονται χωρίς κινητοποίηση
με αυξητικούς παράγοντες και είναι ένα μείγμα από
φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα. Για να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα χορήγησης DLI από τους μη
συγγενείς δότες, χρησιμοποιούνται και καταψύχονται
20 ml από το κινητοποιημένο με G-CSF μόσχευμα
αρχέγονων περιφερικών κυττάρων. Δέκα ασθενείς
με οξεία λευχαιμία έλαβαν προφυλακτική χορήγηση
DLI, με ενδιάμεσο χρόνο χορήγησης 159 ημέρες μετά
τη μεταμόσχευση (εύρος 78-426). Πέντε ασθενείς
έλαβαν DLI εξαιτίας εμφάνισης μικτού χιμαιρισμού
και πέντε προφυλακτικά (μέσος αριθμός εγχύσεων 3,
εύρος 1-6; μέσος αριθμός CD3+ κυττάρων 2x106/kg,
εύρος 0.7-5.8). Και οι πέντε ασθενείς που έλαβαν DLI
εξαιτίας μικτού χιμαιρισμού μετατράπηκαν σε πλήρη
χίμαιρα. Κανένας από τους 10 ασθενείς που έλαβε
προφυλακτική χορήγηση DLI, δεν υποτροπίασε μετά
από μέσο χρονικό διάστημα παρακολούθησης 472
ημέρες (εύρος 204-1191). ‘Εξι από τους 10 ασθενείς
που έλαβαν προφυλακτική χορήγηση DLI, εμφάνισαν GvHD (3 ήπιο, 3 μέσης βαρύτητας). Χρήζει
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προσοχής το γεγονός πως σοβαρού βαθμού GvHD
μετά από χορήγηση DLI εμφανίστηκε ακόμα και μετά
τη χορήγηση μικρού μόνο αριθμού CD3+ κυττάρων
(μέση αθροιστική δόση CD3+ κυττάρων 2x106/kg
(εύρος 0.96-2.5x106/kg). Το σοβαρού βαθμού GvHD
εμφανίστηκε κατά μέσο όρο 43 (εύρος, 33-183) και
18 (εύρος, 11-36) ημέρες μετά από την πρώτη και
τελευταία χορήγηση DLI, αντίστοιχα. Άλλες ομάδες
αναφέρουν επίσης υψηλά ποσοστά εμφάνισης GvHD
(69%) μετά από προφυλακτική χορήγηση DLI, που
είναι υψηλότερο από αυτό που αναφέρεται σε μελέτες
όπου η χορήγηση DLI γίνεται λόγω πρόοδο νόσου ή
υποτροπή. Χρειάζονται προοπτικές τυχαιοποιημένες
μελέτες για να καθορίσουν την αξία της προφυλακτικής
χορήγησης DLI.

Συμπερασματα
Η χορήγηση DLI έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην υποτροπιάζουσα ΟΜΛ μετά από αλλογενή
μεταμόσχευση. Παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα
έχει παρατηρηθεί αντι-λευχαιμική δραστηριότητα στα
DLI κάτι που θέτει τις βάσεις για περαιτέρω διερεύνηση
αυτού του είδους της ανοσολογικής παρέμβασης. Η
μεγαλύτερη κατανόηση των κυτταρικών και μοριακών
μηχανισμών που εμπλέκονται στην GVL μπορεί να
συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας
και μείωση της τοξικότητας των DLI.
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Υποτροπή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας μετά αλλογενή μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων: έγχυση λεμφοκυττάρων δότη ή δεύτερη
μεταμόσχευση - Δεύτερη μεταμόσχευση
Ιουλια Περιστερη

Αιματολόγος, Διευθύντρια, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Η κύρια αιτία αποτυχίας της θεραπείας ασθενών
με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) με αλλογενή
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ) είναι
η υποτροπή του νοσήματος.
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τον
κίνδυνο της υποτροπής είναι το στάδιο της νόσου κατά
τη μεταμόσχευση (οι ασθενείς σε πρώτη ύφεση έχουν
μικρότερο κίνδυνο), και το κυτταρογενετικό προφίλ.
Ύπαρξη νόσου κατά τη ΜΑΚ, ακόμη και στο επίπεδο
της ελάχιστης υπολλειπόμενης νόσου (MRD) αυξάνει
σαφώς τον κίνδυνο της υποτροπής. Σημαντικοί είναι
και παράγοντες που αφορούν τον ασθενή (ηλικία
>60 ετών αποτελεί παράγοντα αυξημένου κινδύνου
στις περισσότερες μελέτες, ιδίως όταν συνυπάρχουν
διαταραχές από άλλα συστήματα, ή προηγηθείσα
μυελοδυσπλασία), και το δότη (μεγαλύτερη HLA
ασυμβατότητα, χρήση μιας μόνο μονάδας ομφαλίου
αίματος αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής, ενώ η
χρήση θήλεος δότη για άρρενα λήπτη, καθώς και
δοτών με ορισμένους KIR B απλοτύπους φαίνεται
ότι τον μειώνει). Αυξημένες υποτροπές έχουν και οι
ασθενείς που μεταμοσχεύονται με σχήματα προετοιμασίας μειωμένης έντασης (RIC), και όσοι παίρνουν
μόσχευμα μετά in vivo μείωση των Τ-κυττάρων (με
ATG ή alemtuzumab)1.
Χωρίς περαιτέρω θεραπεία οι ασθενείς που υποτροπιάζουν έχουν γενικά κακή πρόγνωση, με μέση
επιβίωση 3-4 μήνες. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν: διακοπή της ανοσοκαταστολής, χορήγηση
χημειοθεραπείας, χορήγηση αυξητικών παραγόντων

ή α-ιντερφερόνης, έγχυση λεμφοκυττάρων του δότη
(DLI), και υποβολή του ασθενούς σε δεύτερη μεταμόσχευση με ή χωρίς προηγούμενη χημειοθεραπεία. Η
ιδανική στρατηγική δεν έχει προσδιορισθεί. Ακόμη και
με θεραπεία, τα αποτελέσματα είναι γενικώς πτωχά,
συγκριτικές μελέτες δεν υπάρχουν, ούτε δεδομένα που
να υποστηρίζουν σαφείς κατευθύνσεις για την επιλογή
της κατάλληλης αντιμετώπισης των ασθενών που
υποτροπιάζουν. Ωστόσο, από τις λίγες αναδρομικές
μελέτες που υπάρχουν, και παρά την ετερογένεια των
ομάδων μελέτης που παρουσιάζονται σε αυτές, είναι
δυνατή η εξαγωγή μερικών συμπερασμάτων.
Το συχνότερο στοιχείο που καθορίζει την ακολουθούμενη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η κατάσταση του ασθενούς. Μερικοί ασθενείς είναι σε μεγάλη
ηλικία, κακή γενική κατάσταση με σοβαρές λοιμώξεις,
δυσλειτουργίες οργάνων, GVHD, ή άλλες διαταραχές
που δυσκολεύουν τη χορήγηση περαιτέρω τοξικών
θεραπειών. Η διαθεσιμότητα των δοτών, η εμπειρία
των μεταμοσχευτικών κέντρων, αλλά και η διαθεσιμότητα κλινών και οικονομικών πόρων επηρεάζουν
επίσης τις θεραπευτικές επιλογές.
Μακροχρόνιες υφέσεις επιτυγχάνονται κατά κανόνα στην ομάδα των ασθενών που κάνουν κάποιας
μορφής θεραπεία, και καλύτερο αποτέλεσμα φαίνεται
ότι έχουν οι θεραπευτικές επιλογές που περιλαμβάνουν κάποια στρατηγική ενίσχυσης της δράσης του
μοσχεύματος κατά της λευχαιμίας (GVL).2 Τέτοιες
θεραπείες είναι οι εγχύσεις λεμφοκυττάρων δότη, και
η δεύτερη μεταμόσχευση.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
– ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η θεραπευτική αυτή επιλογή δεν προσφέρεται σε
πολλούς ασθενείς. Στοιχεία από το διεθνές μητρώο
μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών (IBMTR) δείχνουν
ότι μόνο το 6% των ασθενών που υποτροπιάζουν μετά
από ΜΑΚ υποβάλλονται σε δεύτερη μεταμόσχευση.3
Τα τελευταία χρόνια πάντως, η χρήση των σχημάτων
προετοιμασίας χαμηλής έντασης και η καλύτερη
προφύλαξη έναντι της GVHD, έχουν δώσει σε περισσότερους ασθενείς τη δυνατότητα να επωφεληθούν
από τη ΜΑΚ. Συνοψίζοντας τις (αναδρομικές) μελέτες
με το μεγαλύτερο αριθμό ασθενών μπορούμε να ξεχωρίσουμε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν
την επιβίωση.
Από τη μελέτη της Eapen και συνεργατών για το
CIBMTR που αφορούσε 279 ασθενείς (75% με μυελικές κακοήθειες) που υποτροπίασαν μετά αλλογενή
μεταμόσχευση και υποβλήθηκαν σε δεύτερη, φάνηκε
ότι ο πιο σημαντικός προγνωστικός δείκτης ήταν το
χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης ΜΑΚ και της
υποτροπής.3 Το εύρημα αυτό επαληθεύεται και από τα
αποτελέσματα των περισσότερων σχετικών μελετών.
Οι ασθενείς με πρώιμη υποτροπή (σε διάστημα 6 μηνών από τη ΜΑΚ), είχαν υψηλά ποσοστά υποτροπής,
αποτυχίας της θεραπείας, και θνητότητας. Για την
ΟΜΛ, η πιθανότητα 3ετούς επιβίωσης χωρίς νόσο
ήταν 27%. Μικρή ηλικία (<20 ετών), και ικανοποιητικός έλεγχος της νόσου πριν από τη 2η ΜΑΚ ήταν
ευνοϊκοί προγνωστικοί παράγοντες, ενώ χορήγηση
πρωτοκόλλου RIC πριν από τη 2η ΜΑΚ σχετιζόταν
με αυξημένο ποσοστό υποτροπών.
Οι Shaw και συνεργάτες αναλύοντας την έκβαση 71
ασθενών (οι μισοί είχαν μυελική κακοήθεια) που έκαναν
2η ΜΑΚ με RIC σχήμα προετοιμασίας, ανέδειξαν και
αυτοί την πρώιμη υποτροπή (μέσα σε 11 μήνες από
τη ΜΑΚ) ως μείζονα κακό προγνωστικό παράγοντα
για την επιβίωση μετά από 2η ΜΑΚ.4 Η ανάπτυξη
χρόνιας GVHD μείωνε την πιθανότητα υποτροπής
(44%, έναντι 63% στους ασθενείς χωρίς cGVHD),
ενώ είχε και ευνοϊκή επίδραση στην επιβίωση (54%
στα 2 χρόνια σε ασθενείς με GVHD, έναντι 29% σε
όσους δεν είχαν). Εδώ η ηλικία, η κατάσταση νόσου,
η εμφάνιση οξείας GVHD και το είδος του σχήματος
προετοιμασίας δεν είχαν προγνωστική σημασία.
Η ομάδα εργασίας για την οξεία λευχαιμία της
Ευρωπαϊκής γραμματείας μεταμοσχεύσεων μυελού
(EBMT) ανέλυσε τα στοιχεία των δεύτερων μεταμοσχεύσεων 244 ασθενών που είχαν υποβληθεί σε
άλλο-ΜΑΚ σε πρώτη πλήρη ύφεση και υποτροπίασαν.5
Τα στοιχεία αφορούσαν την περίοδο 2000 – 2006. Το
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σχήμα προετοιμασίας ήταν μυελοαφανιστικό στο 70%
των ασθενών κατά την 1η ΜΑΚ, και στο 40% κατά τη
δεύτερη. Η αιμοποιητικό μόσχευμα ήταν περιφερικό
αίμα στο 94% των 2ων ΜΑΚ. Η πιθανότητα 2ετούς
επιβίωσης ήταν 23±4% για όσους πήραν μόσχευμα
από συμβατό αδελφό, και 15±6% για όσους είχαν ξένο
δότη. Καλύτερη επιβίωση είχαν οι ασθενείς που είχαν
πλήρη ύφεση πριν από τη 2η ΜΑΚ (38±7%, έναντι
15±6% όσων μεταμοσχεύθηκαν με νόσο). Στη μελέτη
αυτή ξεχωρίζει μία κατηγορία ασθενών με διάστημα
ύφεσης >292 ημερών μετά την 1η ΜΑΚ, που ήταν σε
ύφεση πριν από τη δεύτερη, εις τους οποίους η 3ετής
επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 52%.
Άλλοι παράγοντες που έχουν συσχετισθεί με την
έκβαση μετά τη 2η ΜΑΚ είναι η χρησιμοποίηση θήλεος
δότη, η εμφάνιση GVHD μετά τη 2η ΜΑΚ, και το είδος
του αιμοποιητικού μοσχεύματος.
Παρά την έλλειψη μεγάλων, προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών, φαίνεται ότι οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται ευνοϊκά με την έκβαση
της δεύτερης ΜΑΚ σε ασθενείς που υποτροπιάζουν,
είναι το μακρύτερο διάστημα ύφεσης μετά την 1η
ΜΑΚ, η νεαρή ηλικία, και η ύφεση της νόσου κατά
τη μεταμόσχευση.

Σχηματα προετοιμασιας για δευτερη ΜΑΚ
Τα σχήματα προετοιμασίας για τη δεύτερη μεταμόσχευση συχνά επιλέγονται με βάση την εμπειρία
και την προτίμηση της μεταμοσχευτικής ομάδας, με
γνώμονα την ηλικία και την κατάσταση των ασθενών.
Μερικοί ερευνητές αναφέρουν ότι τα σχήματα που
περιέχουν ολόσωμη ακτινοβόληση (ΤΒΙ) μπορεί να
μειώσουν τη νοσηρότητα και θνητότητα μετά τη 2η
ΜΑΚ.6 Τα σχήματα μειωμένης έντασης (RIC) χρησιμοποιούνται σήμερα συχνότερα προκειμένου να
μπορούν να επωφελούνται και πιο επιβαρυμένοι
ασθενείς από τη ΜΑΚ. Οι Eapen et al ανέφεραν αυξημένα ποσοστά υποτροπής με τη χρήση των RIC
ανεξαρτήτως της διάρκειας ύφεσης μετά την πρώτη
ΜΑΚ, και της κατάστασης της νόσου στη δεύτερη
ΜΑΚ, επισημαίνοντας ότι η ένταση του σχήματος
προετοιμασίας παίζει πιθανώς σημαντικό ρόλο στη
έκβαση των δεύτερων μεταμοσχεύσεων.3 Το στοιχείο
αυτό δεν υποστηρίζεται πάντως από τα ευρήματα
άλλων μελετών.

Δοτης για τη δευτερη ΜΑΚ
Η υπόθεση της ευνοϊκότερης έκβασης αν χρησιμοποιηθεί διαφορετικός δότης στη 2η ΜΑΚ (λόγω
αυξημένης πιθανότητας GVL δράσης), δεν επαλη-
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θεύεται από τα δημοσιευμένα στοιχεία. Ομοίως, το
είδος του αιμοποιητικού μοσχεύματος δεν φαίνεται να
επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα της ΜΑΚ, αν και
σε μερικές μελέτες υπάρχει ένα μικρό πλεονέκτημα
από τη χρήση αιματικών μοσχευμάτων.6
Προσεκτική, και κατόπιν ελέγχου πρέπει να είναι η
επιλογή δότη σε περιπτώσεις υποτροπής μετά απλοταυτόσημη ΜΑΚ. Τελευταία δεδομένα υποστηρίζουν
ότι σε ποσοστό 30% των ασθενών που υποτροπιάζουν, τα λευχαιμικά κύτταρα υφίστανται μετάλλαξη
(uniparental disomy), κατά την οποία χάνουν τον
HLA απλότυπο του λήπτη που ήταν ασύμβατος με το
δότη και τον αντικαθιστούν με τον κοινό σε λήπτη και
δότη απλότυπο.7 Κατ’ αυτόν τον τρόπο καταργείται
ένας μείζων στόχος για τα αλλοδραστικά κύτταρα
του δότη. Ο μηχανισμός αυτός διαφυγής από την
ανοσοεπιτήρηση, συνδέεται πιθανώς αιτιολογικά με
την υποτροπή, και όταν διαπιστώνεται καθίσταται
προφανής η σημασία χρήσης διαφορετικού δότη σε
ενδεχόμενη 2η ΜΑΚ.

Υποτροπη μετα μεταμοσχευση με
πρωτοκολλα μειωμενης εντασης (RIC)
Μελέτες δείχνουν ότι η αντιμετώπιση και η πρόγνωση των ασθενών που υποτροπιάζουν μετά
μεταμόσχευση με RIC σχήμα προετοιμασίας είναι
διαφορετική σε σχέση με όσους είχαν προετοιμαστεί με μυελοαφανιστικό πρωτόκολλο. Η διαφορά
πιθανώς οφείλεται στην επιλογή των ασθενών που
υποβάλλονται σε RIC- μεταμόσχευση, όσο και στην
ενδεχομένως αυξημένη ανοχή τους στην περαιτέρω
θεραπεία μετά από σχήματα μειωμένης έντασης σε
σχέση με τα συμβατικά. Η σημαντικότερη αναφορά
στη βιβλιογραφία προέρχεται από το Νοσoκομείο
MD Anderson και αναλύει την πορεία 56 ασθενών
με ΟΜΛ που υποτροπίασαν μετά μεταμόσχευση με
RIC.8 Εξ αυτών, το 1/3 περίπου αντιμετωπίσθηκε
παρηγορητικά, στο 1/3 χορηγήθηκε αντιλευχαιμική
αγωγή, και το 1/3 υποβλήθηκε σε ΜΑΚ μετά, η χωρίς
προηγηθείσα χημειοθεραπεία. Μερικοί ασθενείς που
αντιμετωπίσθηκαν με διακοπή της ανοσοκαταστολής,
χημειοθεραπεία, η DLI μόνον, παρουσίασαν υφέσεις,
που ήταν όμως μικρής διάρκειας, και τελικώς κατέληξαν. Μακροχρόνια ύφεση επετεύχθη μόνον στους
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΜΑΚ. Η επιβίωση
ήταν 50% στα 2 χρόνια, και ήταν καλύτερη στους
ασθενείς που ήταν σε ύφεση στην πρώτη ΜΑΚ, και
την διατήρησαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Οι συγγραφείς συνιστούν χημειοθεραπεία + ΜΑΚ
για πρώιμες υποτροπές, ενώ υποστηρίζουν ότι όσοι
εμφανίζουν πιο καθυστερημένα υποτροπή και είναι

κυτταροπενικοί σε καλή γενική κατάσταση μπορούν να
υποβληθούν κατ’ ευθείαν σε δεύτερη μεταμόσχευση.
Οι Polyea et al ανακοίνωσαν επίσης αποτελέσματα
από 25 ασθενείς με ΟΜΛ που υποτροπίασαν μετά
μεταμόσχευση με RIC.9 Στο 61% αυτών επετεύχθη
ύφεση, και περισσότεροι από τους μισούς υποβλήθηκαν σε άλλο-ΜΑΚ. Η αντοχή στη θεραπεία ήταν καλή
και η TRM χαμηλή, αλλά υπήρχαν υψηλά ποσοστά
υποτροπής (περίπου 70%), και η τελική επιβίωση (24%
στο 1 έτος) δεν διέφερε από αυτή των ασθενών που
υποτροπιάζουν μετά από μυελοαφανιστικό σχήμα.

Σημασια της πρωιμης ανιχνευσης της
υποτροπης
Από τη σημαντική μελέτη των Hosing και συνεργατών σε 72 ασθενείς με ΟΜΛ που υποτροπίασαν
μετά ΜΑΚ, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ένα κρίσιμο
στοιχείο βάσει του οποίου μπορεί να ξεχωρίσει μια
ομάδα ασθενών που θα ωφεληθεί από δεύτερη ΜΑΚ
είναι το λευχαιμικό φορτίο.10 40% των ασθενών της
μελέτης που είχαν μικρό φορτίο νόσου πριν από τη
2η ΜΑΚ επέζησαν για περισσότερο από 2 έτη. Τα
δεδομένα αυτά ενισχύουν τη σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης της υποτροπής. Ο ορισμός άλλωστε της
υποτροπής τείνει να αλλάξει, και να συμπεριλάβει
ασθενείς με λιγότερες από 5% βλάστες στο μυελό,
αλλά με επανεμφάνιση της αρχικής κυτταρογενετικής
ή γενετικής (NPM1, WT1, FLT3) διαταραχής, ή την
παρουσία φαινοτυπικά ανώμαλων βλαστών στην
κυτταρομετρία ροής.11 Πολλές μελέτες έχουν δείξει,
ότι εκτός από τις μεθόδους αυτές παρακολούθησης
της παραμονής ή επανεμφάνισης ελάχιστης νόσου, η
τακτική παρακολούθηση της αιμοποιητικής χίμαιρας,
και ιδίως της κινητικής της, είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την πρόληψη, αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση
της υποτροπής μετά ΜΑΚ.12 Οι Zieser και συνεργάτες
παρακολουθώντας την πρόοδο της αιμοποιητικής
χίμαιρας σε 168 ασθενείς με ΟΜΛ και ΜΔΣ μετά τη
ΜΑΚ, ανέφερε ποσοστό υποτροπής 89% σε ασθενείς με μεικτή χίμαιρα, και 6% σε όσους ανιχνεύετο
πλήρης χίμαιρα δότη.13 Σε μελέτη των Bonhaόser
και συνεργατών, η ανάλυση της χίμαιρας σε CD34+
κύτταρα επέτρεψε την πρόβλεψη της υποτροπής στο
80% των ασθενών. Μείωση της αιμοποίησης τύπου
δότη σε ποσοστό <80%, προηγείτο κατά μέσο όρο 60
ημέρες της αιματολογικής υποτροπής.14 Επιπλέον, σε
πρόσφατη μελέτη οι Rosenow και συνεργάτες, χρησιμοποιώντας ως δείκτη επαπειλούμενης υποτροπής
την αυξανόμενη μεικτή χίμαιρα σε επιλεγμένα (με
κυτταρικό διαχωριστή) CD34+ κύτταρα, υπέβαλαν
τους ασθενείς σε ανοσολογικούς χειρισμούς (διακο185
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πή ανοσοκαταστολής, DLI). Με την πρακτική αυτή,
46% % των ασθενών με επαπειλούμενη υποτροπή
αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς.15
Λιγότερο μελετημένη είναι η σημασία της παρουσίας μεταμοσχευτικά, γενετικών δεικτών που σχετίζονται
με την ΟΜΛ. Περισσότερο χρήσιμη φαίνεται να είναι η
παρακολούθηση της μετάλλαξης στη νουκλεοπλασμίνη
(NPM1), που φαίνεται ότι έχει προγνωστική αξία, καθώς η εξαφάνιση της μετάλλαξης αυτής συνδέεται με
μακροχρόνια επιβίωση. Η ενσωμάτωση του FLT3-ITD
στην παρακολούθηση μετά ΜΑΚ είναι αμφιλεγόμενη,
λόγω της αστάθειας της μετάλλαξης, ενώ και η σημασία
της παρακολούθησης της έκφρασης του γονιδίου WT1
μεταμοσχευτικά αμφισβητείται λόγω της ανεύρεσης
υπολειμματικών επιπέδων του σε ασθενείς που ευρίσκονται σε μακροχρόνια πλήρη ύφεση.11

Φαρμακευτικη αγωγη
Για τη μείωση του λευχαιμικού φορτίου πριν από
δεύτερη μεταμόσχευση ή έγχυση λεμφοκυττάρων
δότη έχουν δοκιμαστεί πολλά θεραπευτικά σχήματα.
Έδαφος κερδίζουν οι θεραπείες μειωμένης έντασης
που δεν είναι πολύ τοξικές και δεν καταργούν τη
GVL δράση.
Ένα τέτοιο φάρμακο είναι το gemtuzumab, ένα
μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει το αντιγόνο
CD33, που εκφράζεται στην πλειοψηφία των μυελικών
κακοηθειών. Έχει χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία
στις υποτροπές μετά ΜΑΚ με στόχο να οδηγηθούν οι
αθενείς στη ΜΑΚ με μικρότερο λευχαιμικό φορτίο.16
Φαίνεται επίσης ότι είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των εξωμυελικών υποτροπών.17 Ωστόσο,
μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης
SWOG S0106, όπου φάνηκε ότι η ενσωμάτωση του
φαρμάκου στη θεραπεία εφόδου και σταθεροποίησης
προσέθετε μόνο τοξικότητα και όχι σημαντικό όφελος
στους ασθενείς με ΟΜΛ, το φάρμακο αποσύρθηκε
από την Αμερικανική αγορά τον Ιούνιο του 2010.18 Ένα
νεότερο φάρμακο είναι η azacitidine, ένας υπομεθυλιωτικός παράγων, που εκτός από αντιλευχαιμική
δράση μπορεί να αυξήσει την ανοσογονικότητα των
λευχαιμικών βλαστών και ήδη δοκιμάζεται με επιτυχία
τόσο για την πρόληψη της υποτροπής μετά ΜΑΚ,
αλλά και για μείωση του λευχαιμικού φορτίου πριν
από 2η ΜΑΚ.19 Στην αντιμετώπιση της υποτροπής έχει
χρησιμοποιηθεί και η clofarabine, φάρμακο αρκετά
καλά ανεκτό και σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας, του
οποίου οι ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες το καθιστούν
κατάλληλο για χρήση προ της ΜΑΚ.20
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Δευτερη μεταμοσχευση στην ΟΜΛ των
παιδιων
Η μεγαλύτερη μελέτη σε αμιγώς παιδιατρικό πληθυσμό προέρχεται από το Seattle (Fred Hutchinson
CRC), και αφορά 25 παιδιά με ΟΜΛ που υποβλήθηκαν σε 2η μεταμόσχευση λόγω υποτροπής.21 Σε 11
από αυτά η πρώτη μεταμόσχευση ήταν αυτόλογη. Τα
απότελέσματα ήταν πολύ καλά συγκρινόμενα με των
ενηλίκων. Η δεκαετής επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 44%
(36% για παιδιά που είχαν προηγούμενη αλλογενή
μεταμόσχευση). Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 2η
μεταμόσχευση σε απόσταση μικρότερη των 6 μηνών
από την πρώτη, είχαν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής
(rr=4.8, p=0.02), σε σχέση με όσους υποβλήθηκαν
σε 2η μεταμόσχευση σε διάστημα μεγαλύτερο των
6 μηνών από την πρώτη. Η πρόγνωση ήταν πολύ
καλύτερη στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 2η
μεταμόσχευση όντας σε ύφεση σε σχέση με όσους
ήταν σε υποτροπή (δεκαετής επιβίωση 70% vs 27%).
Τα αποτελέσματα αυτά, δείχνουν ότι η δεύτερη μεταμόσχευση είναι καλά ανεκτή στα παιδιά με ΟΜΛ
που υποτροπιάζουν μετά από πρώτη, και πρέπει
να επιχειρείται, μετά από προσπάθεια για επίτευξη
ύφεσης. Φαίνεται επίσης ότι μακροχρόνια επιβίωση
μπορεί να επιτευχθεί και στο 1/3 περίπου των παιδιών που μεταμοσχεύονται με νόσο, σε αντίθεση με
όσους δεν κάνουν μεταμόσχευση, που έχουν πολύ
δυσμενή πρόγνωση.

Εξωμυελικες υποτροπες
Οι εξωμυελικές (ΕΜ) υποτροπές μετά ΜΑΚ είναι συχνότερες από ότι πιστεύεται. Σύμφωνα με πρόσφατες
μελέτες 9-10% των ασθενών με 5ετή παρακολούθηση
μετά τη μεταμόσχευση παρουσιάζουν ΕΜ υποτροπή,
μεμονωμένη, ή σε συνδυασμό με μυελική.22 Σε ασθενείς που επιβιώνουν μακροχρόνια έχουν αναφερθεί
ποσοστά ΕΜ υποτροπών που υπερβαίνουν το 20%.
Πλην των γνωστών καταφυγίων» των λευχαιμικών
κυττάρων (όρχεις, ωοθήκες, ΚΝΣ), άλλα σημεία υποτροπών είναι τα μαλακά μόρια, τα οστά, τα παραρίνια,
ο γαστρεντερικός σωλήνας, τα νεφρά, κα. Οι ΕΜ
υποτροπές εμφανίζονται συνήθως πιο καθυστερημένα
από τις μυελικές (έχουν αναφερθεί και 10 χρόνια μετά
τη ΜΑΚ). Είναι συχνότερες σε ασθενείς με αρχική
νόσο υψηλού κινδύνου, τύπο Μ4 ή Μ5 κατά FAB,
με υπολειπόμενη ή ανθεκτική νόσο στη ΜΑΚ. Ενδιαφέρον είναι ότι τα παιδιά εμφανίζουν συχνότερα ΕΜ
υποτροπές από τους ενήλικες. Οι ΕΜ υποτροπές, σε
αντίθεση με τις μυελικές, εμφανίζονται με μεγαλύτερη
συχνότητα σε ασθενείς με ενεργό GVHD, πιθανώς
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λόγω διαφυγής των λευχαιμικών βλαστών στους
περιφερικούς ιστούς από την ανοσοεπιτήρηση των
κυττάρων του δότη που διατηρούν το μυελό σε ύφεση. Το φαινόμενο μπορεί να οφείλεται στο «homing»
των Τ-κυττάρων προς το μυελό (υπό την επίδραση
μορίων όπως οι σελεκτίνες και οι αντρεσίνες). Για τον
ίδιο λόγο οι εγχύσεις λεμφοκυττάρων δεν φαίνεται
να έχουν σταθερό θεραπευτικό αποτέλεσμα στους
ασθενείς αυτούς. Η θεραπεία των ΕΜ υποτροπών
συνήθως περιλαμβάνει τοπική ακτινοθεραπεία σε
συνδυασμό με χημειοθεραπεία, DLI και 2η ΜΑΚ, αλλά
είναι γενικά ανεπιτυχής. Η πρακτική που πρέπει να
ακολουθείται είναι κατ’ αρχάς η πρόληψη της συστηματικής υποτροπής που επιβαρύνει την πρόγνωση.
Θεραπευτικές προσπάθειες έχουν γίνει με χορήγηση
φαρμάκων που συνδυάζουν κυτταροτοξική δράση
και επαγωγή της GVL τοπικά, όπως το gemtuzumab
(που στοχεύει τα λευχαιμικά κύτταρα που εκφράζουν
CD33 και όχι τα Τ-κύτταρα), και η azacitidine (που
επάγει την έκφραση των αντιγόνων των καρκινικών
κυττάρων), αλλά περαιτέρω μελέτες χρειάζονται για
την απόδειξη της αποτελεσματικότητας αυτών ή
άλλων θεραπειών.

Εγχυση λεμφοκυτταρων δοτη
H έγχυση λεμφοκυττάρων δότη προκαλεί μερικές
υφέσεις στην υποτροπιάζουσα μετά ΜΑΚ ΟΜΛ, κυρίως
όταν το λευχαιμικό φορτίο είναι μικρό, και η νόσος
δεν έχει γρήγορη εξέλιξη. Οι περισσότερες πάντως
ανταποκρίσεις είναι προσωρινές και δεν επιτυγχάνεται
μακροχρόνια επιβίωση. Συνήθη αίτια αστοχίας της
θεραπείας με DLI είναι η εμφάνιση βαρείας GVHD,
πανκυτταροπενίας, λοιμώξεων, και υποτροπής της
νόσου. Η χρήση τους επίσης δεν είναι εφικτή εάν ο
δότης δεν είναι διαθέσιμος (ομφαλοπλακουντιακό
μόσχευμα), ή αν υπάρχει GVHD κατά την υποτροπή.
Προϋπόθεση για ευνοϊκή έκβαση είναι, όπως και στην
περίπτωση της 2ης ΜΑΚ, η επίτευξη ύφεσης μετά τη
DLI. Από τη μεγαλύτερη δημοσιευμένη μελέτη από το
EBMT φαίνεται ότι από τη DLI μπορούν να ωφεληθεί
μια μικρή κατηγορία ασθενών με ευνοϊκά κυτταρογενετικά, καθυστερημένη υποτροπή, μικρό λευχαιμικό
φορτίο, και αφού γίνει προσπάθεια επίτευξης ύφεσης
πριν από την έγχυση.23

Συμπερασματα
Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία, που υποτροπιάζουν μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων μπορεί
να επιτύχει εκ νέου ύφεση και να ιαθεί. Δεν υπάρχει

ομοφωνία για την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση,
υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις ότι καλύτερα αποτελέσματα έχουν οι στρατηγικές που ενσωματώνουν
κάποια μέθοδο ενίσχυσης της δράσης GVL. Εξ αυτών
οι περισσότερο χρησιμοποιούμενες είναι η έγχυση
λεμφοκυττάρων δότη (DLI), και η δεύτερη αλλογενής
μεταμόσχευση (ΜΑΚ). Δεν υπάρχουν μελέτες που να
συγκρίνουν τις δύο προσεγγίσεις, υπάρχουν όμως
ενδείξεις ότι η ΜΑΚ μπορεί να αντιμετωπίσει με πιο
αποτελεσματικό και μόνιμο τρόπο ασθενείς που
έχουν έκδηλη υποτροπή. Ασθενείς που ωφελούνται
περισσότερο από αυτήν είναι νέοι, με διάρκεια ύφεσης μεγαλύτερη των 6 μηνών από την πρώτη ΜΑΚ,
και με μικρό λευχαιμικό φορτίο πριν από τη δεύτερη.
Είναι πιθανότατα η μέθοδος επιλογής για ασθενείς
που είναι κυτταροπενικοί, ή είχαν μερική απάντηση
στη χημειοθεραπεία, η υποτροπιάζουν εξωμυελικά.
Τα RIC σχήματα προετοιμασίας έχουν διευρύνει τη
χρήση της, αλλά μεγαλύτερη παρακολούθηση θα
αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους.
Οι εγχύσεις λεμφοκυττάρων δότη ίσως είναι αποτελεσματική στρατηγική σε φάση ελάχιστης νόσου,
πριν την εμφανή υποτροπή, σε νόσο με βραδεία
εξέλιξη, και σε ασθενείς με κακή γενική κατάσταση,
ή συνοδούς παθήσεις. Και εδώ τα αποτελέσματα
είναι καλύτερα εάν προηγηθεί ικανοποιητικός έλεγχος
της νόσου.
Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η τακτική
παρακολούθηση της MRD και παρεμβάσεις με DLI
σε ασθενείς με απειλούμενη υποτροπή, χορήγηση
τροποποιημένων DLI, συνδυασμός φαρμάκων με
ανοσολογική προσέγγιση, χορήγηση κάποιας θεραπείας συντήρησης μετά τη ΜΑΚ, μπορεί να προσφέρουν στους ασθενείς αυτούς καλύτερη ευκαιρία για
μακροχρόνια επιβίωση.
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Ι. Κατάταξη μυελικών νεοπλασιών κατά WHO
2008
ΙΙ. Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (ΜΥΝ) και
γενετικές ανωμαλίες
1. Κλασσικά ΜΥΝ: Αληθής Πολυκυτταραιμία (ΑΠ),
Ιδιοπαθής Θρομβοκυττάρωση(ΙΘ), Πρωτοπαθής Μυελοΐνωση (ΠΜ)
2. 	Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία, Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία μη άλλως ταξινομούμενη,
Μαστοκυττάρωση
ΙΙΙ. Μυελοδυσπλαστικά/Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (ΜΔΣ/ΜΥΠ)
IV. Μυελικά και Λεμφικά Νεοπλάσματα με Ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA,
PDGFRB, ή FGFR1
V. Μεταλλάξεις γονιδίων στα ΜΥΝ εκτός των
JAK2 και MPL
Στο κείμενο που ακολουθεί θα αναλυθούν τα Ph
αρνητικά Μυελοϋπερπλαστικά Νοσήματα (ή Νεοπλάσματα-ΜΥΝ), κυρίως τα “κλασσικά” ΜΥΝ και ιδιαίτερα
οι μοριακές διαταραχές που ανευρίσκονται σε αυτά.
Σε μικρότερη έκταση θα εξεταστούν σπανιότερα
νοσήματα και οι μοριακές βλάβες τους (δε θα εξεταστεί η μαστοκυττάρωση καθώς αποτελεί αντικείμενο
ξεχωριστής παρουσίασης). Τέλος θα γίνει αναφορά
σε μοριακές βλάβες στα ΜΥΝ που έχουν βρεθεί τα
τελευταία έτη, είναι σπανιότερες και δεν αποτελούν
προς το παρόν μέρος των διαγνωστικών κριτηρίων
των ΜΥΝ.

Ι. Καταταξη μυελικων νεοπλασιων
κατα WHO 2008
Το 2008 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

βασίστηκε σε καινούργιες και ήδη υπάρχουσες πληροφορίες σε κλινικό, φαινοτυπικό και γενετικό επίπεδο
για να κατατάξει τα αιματολογικά νοσήματα. Κάτω
από τον τίτλο Μυελικές Νεοπλασίες, περιλαμβάνονται
σύμφωνα με τη νέα αυτή κατάταξη πέντε νοσολογικές
οντότητες (Πίνακας 1).
Στα «κλασσικά» Ph αρνητικά Μυελοϋπερπλαστικά
Νεοπλάσματα περιλαμβάνονται η Αληθής Πολυκυτταραιμία (ΑΠ), η Ιδιοπαθής Θρομβοκυττάρωση (ΙΘ) και
η Πρωτοπαθής Μυελοΐνωση (ΠΜ). Λιγότερο συχνά
Ph αρνητικά Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
είναι η Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία, Χρόνια
Ηωσινοφιλική Λευχαιμία, η Μαστοκυττάρωση και
άλλες νοσολογικές οντότητες με χαρακτηριστικά
μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων χωρίς κάποια ιδιαίτερη κλινική, φαινοτυπική ή μοριακή σφραγίδα
(Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα, αταξινόμητα).
Μερικές μυελικές νεοπλασίες με μυελοϋπερπλαστικά
χαρακτηριστικά όπως η Χρόνια Μυελομονοκυτταρική
Λευχαιμία και η άτυπη Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία
κατατάσσονται ως Μυελοδυσπλαστικά/Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα ενώ χωριστή κατηγορία
αποτελούν τα νοσήματα που φέρουν αναδιατάξεις
των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB, ή FGFR1 και
συνοδεύονται από ηωσινοφιλία.

ΙΙ. Μυελοϋπερπλαστικα Νεοπλασματα
(ΜΥΝ) και γενετικες ανωμαλιες
Τα Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (ΜΥΝ) είναι
αρκετά ετερογενή με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά, παθογενετικούς μηχανισμούς και κλινική πορεία.
Η ανακάλυψη μιας συγκεκριμένης μετάλλαξης στην
κινάση JAK2 στις περισσότερες περιπτώσεις ασθε189

Γ. Γεωργίου
Πίνακας 1. Η κατάταξη κατά WHO 2008 των μυελικών νεοπλασιών.
1. Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία
2. Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα
3. Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
3.1. Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, BCR-ABL1 θετική
3.2. Αληθής Πολυκυτταραιμία
3.3. Ιδιοπαθής Θρομβοκυττάρωση
3.4. Μυελοΐνωση
3.5. Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία
3.6. Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία, μη άλλως ταξινομούμενη
3.7. Μαστοκυττάρωση
3.8. Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα, αταξινόμητα
4. Μυελοδυσπλαστικά/Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
4.1. Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία
4.2. Παιδική Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (JMML)*
4.3 Άτυπη Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, BCR-ABL1 αρνητική
4.4. Μυελοδυσπλαστικά/ Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα,
αταξινόμητα
4.5. Ανθεκτική Αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και
θρομβοκυττάρωση
5. Μυελικά και Λεμφικά Νεοπλάσματα με Ηωσινοφιλία και
αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRA, PDGFRB, ή FGFR1
5.1. Μυελικά και Λεμφικά Νεοπλάσματα με αναδιατάξεις
του PDGFRA
5.2. Μυελικά Νεοπλάσματα με αναδιατάξεις του PDGFRΒ
5.3. Μυελικά και Λεμφικά Νεοπλάσματα με αναδιατάξεις
του FGFR1
*JMML (Juvenile Myelomonocytic Leukemia)

νών με Αληθή Πολυκυτταραιμία οδήγησε σε δραστική
αλλαγή της κατάταξης και των κριτηρίων διάγνωσης
των Μυελοϋπερπλαστικών Συνδρόμων.1
Οι παθογενετικοί μηχανισμοί στα Ph αρνητικά
ΜΥΝ είναι πιο σύνθετοι απ’ό,τι αρχικά πιστευόταν.
Ωστόσο, συχνά ανευρίσκεται διαταραχή λειτουργίας
μιας τυροσινικής κινάσης (αποτέλεσμα μετάλλαξης ή
χιμαιρισμού) που μιμείται τον κατταράκτη γεγονότων
που επισυμβαίνουν μετά από τη διέγερση υποδοχέων
κυτταροκινών. Η ανακάλυψη καινούργιων μεταλλάξεων στα ΜΥΝ συνεχώς διευρύνεται (π.χ. μεταλλάξεις
στα γονίδια TET2, ASXL1, CBL, IDH κ.λπ.) αλλά η
παθογενετική τους αξία περιορίζεται από το γεγονός
ότι ανευρίσκονται και σε άλλα νοσήματα εκτός από
τα μυελικά νεοπλάσματα.
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1. Κλασσικά ΜΥΝ: Αληθής Πολυκυτταραιμία (ΑΠ),
Ιδιοπαθής Θρομβοκυττάρωση (ΙΘ), Πρωτοπαθής
Μυελοΐνωση (ΠΜ)
Οι τρεις κλινικές οντότητες μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά: το κύτταρο που έχει υποστεί εξαλλαγή
είναι το πολυδύναμο αρχέγονο αιμοποητικό κύτταρο,
η κυτταρική ωρίμανση είναι φυσιολογική ή σχεδόν
φυσιολογική, εμφανίζουν αλληλοεπικάλυψη στην
κλινική εικόνα και στην περίπτωση της ΑΠ και ΙΘ
μπορεί να καταλήξουν σε ινωτικές αλλοιώσεις του
μυελού. Επειδή συχνά υπάρχουν ομοιότητες των ΜΥΝ
με αντιδραστικές μορφές που μπορεί να συμπεριφέρονται ως μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα, έχει γίνει
προσπάθεια ενσωμάτωσης στα διαγνωστικά κριτήρια
και μοριακών δεικτών που να είναι κατά το δυνατόν
ειδικοί των ΜΥΝ. Έτσι, στα διαγνωστικά κριτήρια κατά
WHO 2008 των ΜΥΝ (Πίνακας 2) περιλαμβάνονται
και οι μεταλλάξεις των γονιδίων JAK2 και MPL. Στην
πραγματικότητα η ανεύρεση μιας από τις μεταλλάξεις αυτές πιστοποιεί την ύπαρξη κλωνικού ΜΥΝ
και αποκλείει την αντιδραστική ερυθροκυττάρωση,
θρομβοκυττάρωση ή μυελοΐνωση. Από την άλλη
η παρουσία τους δε διαχωρίζει τον υποτύπο ΜΥΝ
εκτός ίσως από τις μεταλλάξεις στο εξώνιο 12 του
JAK2 που δεν έχουν αναφερθεί σε άλλα ΜΥΝ εκτός
της ΑΠ και τις μεταλλάξεις του MPL που δεν έχουν
βρεθεί σε ασθενείς με ΑΠ.
Σε ασθενείς με αυξημένη αιμοσφαιρίνη, η ανάδειξη
της μετάλλαξης JAK2V617F επιτρέπει τη διάγνωση
ΑΠ σε πάνω από 95% των περιπτώσεων, αφού σε
<2% των ασθενών με ΑΠ ανευρίσκονται μεταλλάξεις
στο εξώνιο 12 του JAK2.2
Για τη διάγνωση της ΙΘ απαιτείται αριθμός αιμοπεταλίων >450.000/μl, αποκλεισμός αντιδραστικής θρομβοκυττάρωσης και άλλων ΜΥΝ που παρουσιάζονται
με θρομβοκυττάρωση και κυρίως της ΧΜΛ όπου ο
αποκλεισμός της με PCR ή FISH είναι υποχρεωτικός.
Θετικότητα για JAK2V617F ή MPL μετάλλαξη καλύπτει
μόνο το 60-70% των περιπτώσεων ΙΘ και επομένως
ιστολογική εκτίμηση οστεομυελικής βιοψίας είναι
αναγκαία για τον καθορισμό της διάγνωσης.3
Στην ΠΜ επίσης η ιστολογική εξέταση παίζει σημαντικό ρόλο καθώς ανευρίσκεται εκτεταμένη εναπόθεση
κολλαγόνου και ρετικουλίνης αν και από μόνη της αυτή
η εναπόθεση δεν είναι διαγνωστική καθώς σε μικρή
έκταση μπορεί να βρεθεί και στην ΑΠ και ΙΘ. Και στην
περίπτωση της ΠΜ πρέπει να αποκλείεται η ΧΜΛ,
ενώ και εδώ η ανεύρεση μεταλλάξεων JAK2V617F ή
MPL αποκλείει την αντιδραστική μυελοΐνωση.
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Πίνακας 2. Διαγνωστικά Κριτήρια κατά WHO 2008 για τα «κλασσικά» Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
Κριτήρια

Αληθής Πολυκυτταραιμία

Ιδιοπαθής Θρομβοκυττάρωση Πρωτοπαθής Μυελοΐνωση

Μείζονα

1. Hgb >18.5 g/dL (άνδρες) ή
>16.5 g/dL (γυναίκες), ή Hgb ή
Hct >99η εκατοστιαία θέση, ή Hgb
>17 g/dL (άνδρες) ή >15 g/dL
(γυναίκες) αν σχετίζεται με αύξηση
>2g/dL από τη βασική τιμή Hb
του ασθενούς και δε σχετίζεται με
διόρθωση σιδηροπενικής αναιμίας,
ή αυξημένη μάζα ερυθρών >25%
της μέσης προβλεπόμενης τιμής

1. Plt> 450.000/μl

2. Παρουσία μετάλλαξης
JAK2V617F ή παρόμοιας
μετάλλαξης
Ελάσσονα

2. Μυελός με αυξημένο αριθμό
μεγακαρυοκυττάρων, χωρίς
σημαντική αύξηση κοκκιώδους
ή ερυθράς σειράς
3. Δεν πληρούνται τα κριτήρια
για ΑΠ, ΠΜ, ΧΜΛ, ΜΔΣ ή άλλο
μυελικό νεόπλασμα
4. Παρουσία JAK2V617F
μετάλλαξης ή άλλου
κλωνικού δείκτη ή
αποκλεισμός αντιδραστικής
θρομβοκυττάρωσης

1. Υπερκυτταρικότητα μυελού για
την ηλικία

—

3. Παρουσία JAK2V617F μετάλλαξης ή
άλλου κλωνικού δείκτη ή αποκλεισμός
αντιδραστικής ίνωσης
1. Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση
3. Αναιμία

3. Ανάπτυξη ενδογενούς αποικίας
ερυθροβλαστών

4. Ψηλαφητή σπληνομεγαλία

Διαγνωστικοί 2 μείζονα +1 έλασσον ή το πρώτο Και τα 4 κριτήρια
συνδυασμοί μείζoν +2 ελάσσονα

Το γονίδιο JAK2 εδράζεται στο χρωμόσωμα 9p24
και περιλαμβάνει 25 εξώνια και η πρωτεΐνη JAK2
αποτελείται από 1132 αμινοξέα. Η οικογένεια των
Janus κινασών περιλαμβάνει τις JAK1, JAK2 και
TYK2 κινάσες που εκφράζονται σε όλα τα κύτταρα
των θηλαστικών και την JAK3 η έκφραση της οποίας περιορίζεται στα αιμοποιητικά κύτταρα. H οδός
JAK-STAT είναι σημαντική για πολλές κυτταρικές
διαδικασίες όπως κυτταρικός πολλαπλασιασμός,
επιβίωση και φυσιολογική λειτουργία αιμοποιητικών,
καρδιακών και άλλων κυττάρων.4-6 Μεταλλάξεις των
JAK1, JAK2 και JAK3 έχουν συσχετιστεί με μυελικές
και λεμφικές νεοπλασίες. Η σημειακή μετάλλαξη,
JAK2V617F, σχετίζεται με τα μυελοϋπερπλαστικά
νεοπλάσματα και οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξή
της εμφανίστηκαν το 2005.1
Η JAK2V617F προέρχεται από την αντικατάσταση
Γουανίνης από Θυμίνη, στη θέση 1849, στο εξώνιο
14 του γονιδίου και η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την
αντικατάσταση της Βαλίνης από Φαινυλαλανίνη στο
κωδικόνιο 617 της ώριμης πρωτεΐνης. Η μετάλλαξη
επηρεάζει τη μη-καταλυτική περιοχή ψευδο-κινάσης
της πρωτεΐνης, εκτρέπει τον ρυθμιστικό ρόλο που έχει
στη δραστηριότητα της JAK2 κινάσης και οδηγεί σε

2. Δεν πληρούνται τα κριτήρια για ΑΠ,
ΧΜΛ, ΜΔΣ ή άλλο μυελικό νεόπλασμα

2. Αυξημένη LDH

2. Μειωμένα επίπεδα Εpo

Μετάλλαξη JAK2V617F (εξώνιο14)

1. Αυξημένος αριθμός μεγακαρυoκυττάρων
με ατυπία, σε συνδυασμό με ίνωση από
αυξημένη εναπόθεση ρετικουλίνης ή/και
κολλαγόνου ή σε απουσία ίνωσης, ο
αυξημένος αριθμός μεγακαρυοκυττάρων
πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη
κυτταρικότητα, αύξηση κοκκιώδους σειράς
και συχνά μείωση της ερυθράς σειράς
(προ-ινωτική κυτταρική φάση της νόσου)

Και τα 3 μείζονα+2 ελάσσονα κριτήρια

ενεργοποίηση της οδού STAT3/5.7 Η JAK2V617F είναι
η πιο συχνή μετάλλαξη στα Ph αρνητικά Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα καθώς ανευρίσκεται σε ~95%
των ασθενών με Αληθή Πολυκυτταραιμία, σε ~60%
των ασθενών με Ιδιοπαθή Θρομβοκυττάρωση και
σε ~60% των ασθενών με Πρωτοπαθή Μυελοΐνωση.
Έχει όμως βρεθεί και σε μερικούς ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικό/Μυελοϋπερπλαστικό Σύνδρομο (στην
Ανθεκτική Αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες
και θρομβοκυττάρωση όπου ανευρίσκεται σε ποσοστό~50%)8 και σπάνια σε de novo Οξεία Μυελογενή
Λευχαιμία, Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο ή ΧΜΛ.9-11
Η ανεύρεση της μετάλλαξης και σε άλλα νοσήματα
δεν υποβαθμίζει την ευρεία ειδικότητά της σε ασθενείς
με μυελικά νεοπλάσματα αφού δεν ανευρίσκεται σε
ασθενείς με λεμφοκυτταρικά νεοπλάσματα, αντιδραστικά μυελοϋπερπλαστικά ή υγιείς εθελοντές.12,13
Μεταμόσχευση JAK2V617F μεταλλαγμένων κυττάρων σε ποντίκια προκαλεί φαινότυπο ΑΠ, με συνοδό
λευκοκυττάρωση και τελικά ίνωση του μυελού.14 Πιο
πρόσφατα, επιδρώντας στα επίπεδα έκφρασης του
αλληλίου V617F (χαμηλά επίπεδα έκφρασης) αναπτύχθηκαν και ποντίκια με φαινότυπο ΙΘ.15 Τα μοντέλα
αυτά υποδεικνύουν ότι η μετάλλαξη JAK2V617F είναι
ικανή να προκαλέσει φαινότυπο ΜΥΝ σε ποντίκια και
ότι τα επίπεδα της έκφρασης μπορεί να σχετίζονται
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με το φαινότυπο. Παρά την ύπαρξη των ανωτέρω
πειραματικών δεδομένων, η JAK2V617F δε φαίνεται
να είναι το αρχικό γενετικό γεγονός πρόκλησης νόσου
και πιθανώς αντιπροσωπεύει έναν υπο-κλώνο που
δεν σχετίζεται συχνά με τη λευχαιμική μετατροπή.16
Στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών με ΑΠ ή ΠΜ
και αντίθετα σε ένα μόνο μικρό ποσοστό ασθενών
με ΙΘ, η μετάλλαξη βρίσκεται σε ομόζυγη κατάσταση
μέσω μιτωτικής αναδιάταξης (uniparental disomy).
Το υψηλότερο φορτίο μεταλλαγμένου αλληλίου (η
αναλογία δηλαδή μεταλλάγμένου προς αμετάλλακτο
γονίδιο JAK2) βρίσκεται κατά φθίνουσα σειρά σε
ασθενείς με ΑΠ, με ΠΜ και τέλος σε ΙΘ.17 Η διαφορά
αυτή ωστόσο στο φορτίο του μεταλλαγμένου γονιδίου δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει κριτήριο
διάκρισης μεταξύ των νοσολογικών οντοτήτων, ούτε
μπορεί να εξηγήσει το παράδοξο μία μετάλλαξη να
προκαλεί διαφορετικούς φαινοτύπους. Επίσης η απλή
παρουσία μετάλλαξης JAK2V617F ή αυξημένο φορτίο
μεταλλαγμένου αλληλίου δε φαίνεται να επηρεάζει
την επιβίωση ή τη λευχαιμική μετατροπή.18,19 Αντίθετα
χαμηλό φορτίο μεταλλαγμένου αλληλίου έχει συσχετιστεί με μειωμένη επιβίωση στην ΠΜ.20 Το φορτίο του
JAK2V617F αλληλίου αυξάνει με το χρόνο στην ΑΠ
και ΠΜ αλλά όχι στην ΙΘ.
Μεταλλάξεις εξωνίου 12 του γονιδίου JAK2
Οι μεταλλάξεις του εξωνίου 12 του JAK2 γονιδίου
είναι σχετικά ειδικές στην Αληθή Πολυκυτταραιμία
αρνητική στη μετάλλαξη JAK2V617F και πρωτοπεριγράφηκε το 2007. Η πιο συχνή ανάμεσα στις πάνω
από 10 μεταλλάξεις του εξωνίου 12 που έχουν περιγραφεί μέχρι τώρα, είναι η μετάλλαξη N542-E543del.
Οι μεταλλάξεις στο εξώνιο 12 περιλαμβάνουν απαλείψεις, διπλασιασμούς και σημεικακές μεταλλάξεις
που δε διασπούν το πλαίσιο ανάγνωσης (in-frame)
και κυρίως αφορούν σε μια περιοχή 7 αμινοξέων
(F537–E543). Οι μεταλλάξεις βρίσκονται συνήθως
σε ετερόζυγη μορφή και προκαλούν αποκλειστικά
ερυθροκυττάρωση με μειωμένα επίπεδα ερυθροποιητίνης ορού ενώ βρίσκονται συχνότερα σε νεαρότερες
ηλικίες ασθενών κατά τη διάγνωση. Η κλινική πορεία
των ασθενών φαίνεται να είναι η ίδια με αυτή των
JAK2V617F-θετικών ασθενών.21
Μεταλλάξεις MPL
Το γονίδιο MPL (myeloproliferative leukemia virus
oncogene homolog), εδράζεται στο χρωμόσωμα 1p34,
περιλαμβάνει 12 εξώνια και κωδικοποιεί τον υποδοχέα
θρομβοποιητίνης (635–680 αμινοξέα). Μεταλλάξεις
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σε γενετικό επίπεδο που προκαλούν ενεργοποίηση
του υποδοχέα συσχετίζονται με οικογενή θρομβοκυττάρωση (S505N) και παρουσιάζουν φαινότυπο μυελοϋπερπλαστικού νοσήματος όπως σπληνομεγαλία,
μυελοΐνωση και αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων.22
Ένας πολυμορφισμός του MPL (G1238T) που έχει
σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση K39N βρίσκεται
στο 7% περίπου των Αφρο-Αμερικανών και σχετίζεται
με υψηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων.23 Σωματικές
μεταλλάξεις του MPL είναι σπάνιες και ανευρίσκονται
σχεδόν αποκλειστικά στους ασθενείς με Μυελοϋπερπλαστικά Σύνδρομα (έχουν ανευρεθεί και σε ασθενείς
με οξεία μεγακαρυοβλαστική λευχαιμία).24 Η σημειακή
μετάλλαξη MPLW515L προκαλείται από μια αλλαγή
Γουανίνης σε Θυμίνη στη θέση 1544 στο εξώνιο 10,
με αποτέλεσμα την αντικατάσταση της τρυπτοφάνης
σε λευκίνη στο κωδικόνιο 515 της πρωτεΐνης MPL. Η
σημειακή αυτή μετάλλαξη πρωτοπεριγράφηκε το 2006
σε ασθενείς με Πρωτοπαθή Μυελοΐνωση JAK2V617Fαρνητικούς και in vivo προκαλεί μυελοϋπερπλαστικό
νόσημα στα ποντίκια με ίνωση μυελού θρομβοκυττάρωση. Στη συνέχεια ανευρέθηκαν και άλλες σημειακές
μεταλλάξεις στο εξώνιο 10 του γονιδίου: MPLW515K,
MPLW515S και MPLS505N σε ασθενείς με Ιδιοπαθή
Θρομβοκυττάρωση και Πρωτοπαθή Μυελοΐνωση με
συχνότητα που κυμαίνεται από 3-15%.25 Η σημειακή
μετάλλαξη MPL515 ανευρίσκεται στα αρχέγονα κύτταρα και προκαλεί επίσης ενεργοποίηση της οδού
JAK-STAT. Κάποιοι ασθενείς με Ιδιοπαθή Θρομβοκυττάρωση ή Πρωτοπαθή Μυελοΐνωση έχουν πάνω
από μια μεταλλάξεις στο γονίδιο MPL ενώ άλλοι
έχουν μικρό φορτίο JAK2V617F θετικού κλώνου
και ταυτόχρονα μεγαλύτερο φορτίο μεταλλαγμένου
MPL κλώνου. Ομοζυγωτία μετάλλαξης MPL οφείλεται σε uniparental disomy όπως συμβαίνει και με
την JAK2V617F.26 Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση με
μεταλλαγμένο MPL σχετίζεται με μεγαλύτερη ηλικία,
μικρότερη τιμή αιμοσφαιρίνης, υψηλότερο αριθμό
αιμοπεταλίων και υψηλότερο κίνδυνο αρτηριακών
θρομβώσεων.27 Η παρουσία της δε φαίνεται να επηρεάζει τη επιβίωση ή την εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία.
Πρωτοπαθής μυελοΐνωση με μεταλλαγμένο MPL
σχετίζεται με γυναικείο φύλο, μεγαλύτερη ηλικία και
μικρότερη τιμή αιμοσφαιρίνης.28 Ο φαινότυπος των
ασθενών με μετάλλαξη MPL είναι επομένως διαφορετικός από αυτόν με μεταλλάξεις JAK2.
2. Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία, Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία μη άλλως ταξινομούμενη
Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία
Είναι σπάνια νόσος (έχουν περιγραφεί ~150 περι-
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πτώσεις) που απαντάται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα
και χαρακτηρίζται από ουδετεροφιλία (>25.000/μl
λευκά, 80% ώριμα ουδετερόφιλα), σπληνομεγαλία και
απουσία χιμαιρικού γονιδίου BCR-ABL. Οστεομυελική
βιοψία αποκαλύπτει υπερπλασία μόνο της κοκκιώδους
σειράς, χωρίς ίνωση ή μυελοδυσπλαστικές αλλοιώσεις. Για τη διάγνωσή της απαιτείται αποκλεισμός
παρουσίας BCR-ABL όσο και αποκλεισμός παρουσίας
αναδιατάξεων των γονιδίων PDGFRΑ, PDGFRB και
FGFR1. Δεν υπάρχει κάποιος μοριακός δείκτης που
να κατευθύνει προς τη διάγνωσή της.29

πλέον στην κατηγορία Μυελικά Νεοπλάσματα με
Ηωσινοφιλία και αναδιατάξεις του PDGFRB.

Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία μη άλλως ταξινομούμενη

Παιδική Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία
(JMML)

Πρόκειται για ένα ΜΥΝ στο οποίο υπάρχει αυτόνομος, κλωνικός πολλαπλασιασμός ηωσινοφίλων
στο αίμα, μυελό και στους ιστούς, με την ηωσινοφιλία
να είναι το κύριο χαρακτηριστικό στο αίμα (>1.500/μl
ηωσινόφιλα). Για τη διάγνωσή της πρέπει να υπάρχει
απόδειξη κλωνικότητας των ηωσινοφίλων (πχ κυτταρογενετικός κλώνος ή HUMARA X-linked ανάλυση
πολυμορφισμού), μυελοβλάστες στο μυελό>5% και
<20%, αποκλεισμός παρουσίας BCR-ABL και αναδιατάξεων των γονιδίων PDGFRΑ, PDGFRB και FGFR1,
απουσία inv(16) (p13.1q22) ή t(16;16)(p13.1;q22). Αν
δεν μπορεί να αποδειχθεί κλωνικότητα τότε τίθεται η
διάγνωση του ιδιοπαθούς υπερηωσινοφιλικού συνδρόμου. Και στην περίπτωση της Χρόνια Ηωσινοφιλικής
Λευχαιμίας μη άλλως ταξινομούμενης, δεν υπάρχει
κάποιος ειδικός μοριακός δείκτης που να κατευθύνει
στη διάγνωση της νόσου.

Η συχνότητά της είναι 1,3 περιπτώσεις ανά εκατομύριο ασθενών ηλικίας 0-14 ετών κατά έτος. Χαρακτηρίζεται από μονοκυττάρωση, απουσία BCR-ABL και
αναδιατάξεων των γονιδίων PDGFRΑ, PDGFRB και
FGFR1 και <20% βλάστες στο μυελό. Σωματικές μεταλλάξεις στο γονίδιο PTPN11 βρίσκονται στο 35% των
περιπτώσεων, καθώς και στα γονίδια NRAS, KRAS
και NF1 σε ποσοστό 20% για το κάθε γονίδιο.31

ΙΙΙ. Μυελοδυσπλαστικα/Μυελοϋπερπλαστικα
Νεοπλασματα (ΜΔΣ/ΜΥΠ)
Χαρακτηρίζονται από την ταυτόχρονη παρουσία
μυελοδυσπλαστικών και μυελοϋπερπλαστικών χαρακτηριστικών.
Χρόνια Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΜΜΛ)
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία μονοκυττάρων
στο περιφερικό αίμα (>1.000/μl), απουσία BCR-ABL
και αναδιατάξεων των γονιδίων PDGFRΑ, PDGFRB
και FGFR1, <20% βλάστες στο μυελό και δυσπλασία
σε μια ή περισότερες σειρές (ή σε απουσία δυσπλασίας, κλωνικός κυτταρογενετικός ή μοριακός δείκτης
ή αποκλεισμός άλλης αιτίας μονοκυττάρωσης). Το
40% των ασθενών με ΧΜΜΛ φέρουν μεταλλάξεις
στο γονίδιο RAS.30 ενώ ασθενείς με ETV6-PDGFRB
χιμαιρικό γονίδιο [t(5;12)(q31;p12)] κατατάσσονται

Άτυπη Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, BCR-ABL1
αρνητική
Φέρει όλα τα χαρακτηριστικά της ΧΜΛ αλλά χωρίς
να υπάρχει BCR-ABL χιμαιρικό γονίδιο και χωρίς
να υπάρχουν αναδιατάξεις των γονιδίων PDGFRΑ,
PDGFRB και FGFR1. Περίπου 30% των περιπτώσεων
φέρει μεταλλάξεις KRAS ή NRAS.

Ανθεκτική Αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες
και θρομβοκυττάρωση
Είναι σπάνια νόσος και χαρακτηρίζεται από δυσερυθροποίηση με δακτυλιοειδείς ερυθροβλάστες
στο μυελό, θρομβοκυττάρωση και αυξημένο αριθμό
μεγάλων μεγακαρυοκυττάρων. Περίπου 50% των
ασθενών φέρουν τη μετάλλαξη JAK2V617F και μικρός αριθμός ασθενών φέρει μεταλλάξεις του MPL.
Περιπτώσεις ασθενών με μεμονωμένη έλλειψη 5q
ή inv(3)(q21q26) δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την
κατηγορία.8,32

IV. Μυελικα και Λεμφικα Νεοπλασματα
με Ηωσινοφιλια και αναδιαταξεις
των γονιδιων PDGFRA, PDGFRB, ή FGFR1
Πρόκειται για σπάνια νοσήματα που συχνά έχουν
ηωσινοφιλία. Νοσήματα με αναδιατάξεις του PDGFRA
και συγκεκριμένα FIP1L1-PDGFRA παρουσιάζονται
κυρίως σαν χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία με συχνή
αύξηση των μαστοκυττάρων. Λιγότερο συχνά παρουσιάζονται ως ΟΜΛ ή Τ-ΟΛΛ και στις 2 περιπτώσεις με
ηωσινοφιλία. Νοσήματα με αναδιατάξεις του PDGFRΒ
παρουσιάζονται κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά σαν
ΧΜΜΛ με ηωσινοφιλία. Νοσήματα με αναδιατάξεις
του FGFR1 παρουσιάζονται σαν Τ-ΟΛΛ με ηωσινοφιλία, χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία, Β-ΟΛΛ ή
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ΟΜΛ. Αξίζει να τονιστεί ότι σε περιπτώσεις με κλινική
υποψία νοσήματος με αναδιάταξη FIP1L1-PDGFRA
απαιτείται η ανάδειξή του με RT-PCR ή FISH καθώς
δεν αναγνωρίζεται στην κλασσική κυτταρογενετική
μελέτη.

V. ΜεταλλΑξεις γονιδΙων στα ΜΥΝ εκτΟς
των JAK2 και MPL
Μεταλλάξεις TET2 (tet ongogene family member 2)
Η πρωτεΐνη TET2 ανήκει σε μια οικογένεια πρωτεϊνών με τρία μέλη (TET1, TET2 και TET3), η λειτουργία
των οποίων μπορεί να περιλαμβάνει τη μετατροπή της
5-μεθυλκυτοσίνης σε 5-υδροξυμεθυλκυτοσίνη και με
αυτόν τον τρόπο να επηρεάζει πιθανώς την επιγενετική
ρύθμιση της μεταγραφής. Το γονίδιο ΤET2 εδράζεται
στο χρωμόσωμα 4q24 σε μια θέση τομής που ανευρίσκεται σε αντιμεταθέσεις στην ΟΜΛ: t(3;4)(q26;q24),
t(4;5)(q24;p16), t(4;7)(q24;q21) και del(4)(q23q24).
Μεταλλάξεις του TET2 πρωτοπεριγράφηκαν το 2008
και περιλαμβάνουν μεταλλάξεις που μετατοπίζουν το
πλαίσιο ανάγνωσης ή δημιουργούν κωδικόνιο λήξης
ή είναι σημειακές μεταλλάξεις με αλλαγή αμινοξέως
και βρίσκονται διασκορπισμένες στα 12 εξώνια του
γονιδίου. Βρίσκονται και στα JAK2V617F-θετικά (17%)
και στα JAK2V617F-αρνητικά (7%) Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα. Μεταλλάξεις TET2 συνυπάρχουν
επίσης με άλλες μεταλλάξεις ή αναδιατάξεις γονιδίων
στην ΟΜΛ: RARA, FLT3, RAS, MLL, CEBPA και
NPM1. Μεταλλάξεις TET2 σε Μυελοϋπερπλαστικά
Νεοπλάσματα μπορεί να προϋπάρχουν ή να ακολουθούν την απόκτηση μετάλλαξης JAK2 στο εξώνιο
12 ή 14 ή να υπάρχουν ανεξάρτητα προκαλώντας
δικλωνική νόσο. Η παρουσία μεταλλάξεων TET2 σε
πολλά νοσήματα κάνει αμφίβολο τον παθογενετικό
τους ρόλο στα Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα
και επιπλέον, με τα υπάρχοντα στοιχεία, δε φαίνεται
να επηρεάζει την επιβίωση, τη εξέλιξη σε ΟΜΛ ή τον
κίνδυνο θρομβώσεων σε ασθενείς με Αληθή Πολυκυτταραιμία ή Πρωτοπαθή Μυελοΐνωση. Αντίθετα φαίνεται
ότι σχετίζονται με αυξημένη επιβίωση στα ΜΔΣ και
μειωμένη επιβίωση στην ΟΜΛ και ΧΜΜΛ.33
Μεταλλάξεις ASXL1 (additional sex combs like 1
(Drosophila))
Το γονίδιο ASXL1 εδράζεται στο χρωμόσωμα
20q11.1 και πιστεύεται ότι προκαλεί αναστολή μεταγραφής που προκαλείται από τον υποδοχέα του
ρετινοϊκού οξέος. Εκφράζεται σε όλα τα αιμοποιητικά
κύτταρα. Μεταλλάξεις του γονιδίου βρίσκονται στη
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χρόνια και στη βλαστική φάση Μυελοϋπερπλαστικών
Νεοπλασμάτων σε ποσοστό από 8-19%. Οι μεταλλάξεις του ASXL1 μπορεί ή όχι να συνυπάρχουν με
μεταλλάξεις JAK2 ή TET2. Επειδή ο αριθμός των
ασθενών που εξετάστηκαν σε πρόσφατες μελέτες είναι
μικρός, χρειάζονται περαιτέρω, μεγαλύτερες μελέτες
για να καθορίσουν την ακριβή επίπτωση στα Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα και να προσδιορίσουν
την προγνωστική αξία αυτών των μεταλλάξεων.34
Μεταλλάξεις CBL (Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence)
Το γονίδιο CBL αποτελείται από 16 εξώνια και
εδράζεται στο χρωμόσωμα 11q23.3. Η πρωτεΐνη CBL
(906 αμινοξέα) βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα και
εμπλέκεται στη μετάδοση ενδοκυτταρίων σημάτων
μέσω κινασών αλλά επίσης συμμετέχει και στην αποδόμηση πρωτεϊνών (ubiquitination). Μεταλλάξεις του
CBL λειτουργούν ογκογενετικά σε αρκετές κυτταρικές
σειρές και προκαλεί πολλαπλασιασμό ανεξαρτήτως
αυξητικών παραγόντων. Έκφραση μεταλλαγμένου
CBL με τη βοήθεια ρετροϊών προκάλεσε διήθηση
πολλών οργάνων από μαστοκύτταρα και μυελοϋπερπλαστικό φαινότυπο και οξεία λευχαιμία σε ορισμένες
περιπτώσεις.35 Σε αντίθεση, σε μια μελέτη δεν ανευρέθησαν μεταλλάξεις του γονιδίου σε κανέναν από
τους 60 ασθενείς με συστηματική μαστοκυτάρωση.36
Μεταλλάξεις του CBL πρωτοπεριγράφηκαν σε ΟΜΛ
με σύντηξη των γονιδίων MLL–CBL ως αποτέλεσμα
μερικής απάλειψης του CBL. Μεταλλάξεις του είναι
πιο συχνές σε Παιδική Χρόνια Μυελομονοκυτταρική
Λευχαμία (~17%) και στη ΧΜΜΛ (~11%), εντοπίζονται
κυρίως στο εξώνιο 8 και μπορούν να συνυπάρχουν
με μεταλλάξεις άλλων γονιδίων όπως RUNX1, FLT3,
JAK2 και TP53.37 Μεταλλάξεις του CBL δεν ανευρίσκονται συχνά σε άλλα μυελικά νεοπλάσματα: 6% σε
Πρωτοπαθή Μυελοΐνωση, 1% σε Χρόνια Ηωσινοφιλική
Λευχαμία, <1% σε de novo ΟΜΛ, ΜΔΣ, Μαστοκυττάρωση, Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία, βλαστική
κρίση ΧΜΛ. 38
Μεταλλάξεις IDH (IDH1=isocitrate dehydrogenase 1
(NADP+), soluble, IDH2=isocitrate dehydrogenase
2 (NADP+), mitochondrial)
Τα γονίδια IDH1 (στο 2q33.3; 10 εξώνια) και IDH2
(στο 15q26.1; 11 εξώνια) κωδικοποιούν τις ισοκιτρικές δεϋδρογενάσες 1 και 2 αντίστοιχα. H IDH1 (414
αμινοξέα) βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα και στα
περοξισώματα ενώ η IDH2 (452 αμινοξέα) βρίσκεται
στα μιτοχόνδρια. Μεταλλάξεις των IDH1 και IDH2
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πρωτοπεριγράφηκαν σε γλιώματα και στη συνέχεια
σε ΟΜΛ και πιο σπάνια σε άλλα νεοπλάσματα.39 Σε
μια μελέτη 200 ασθενών σε χρόνια ή βλαστική φάση
Μυελοϋπερπλαστικού Νοσήματος, βρέθηκαν 9 μεταλλάξεις στα IDH (5 στο IDH1- R132C και R132S- και 4
στο IDH2- R140Q και R140W) αλλά καμία από αυτές
δε βρέθηκε σε ασθενή με Αληθή Πολυκυτταραιμία ή
Ιδιοπαθή Θρομβοκυττάρωση. Οι μεταλλάξεις αυτές
συνυπήρχαν με την JAK2V617F.40
Μεταλλάξεις του IKZF1 (IKAROS family zinc finger 1)
Το γονίδιο IKZF1 στο χρωμόσωμα 7p12 (επτά
εξώνια) κωδικοποιεί τους μεταγραφικούς παράγοντες
Ikaros που είναι ρυθμιστές διαφοροποίησης λεμφοκυττάρων. Μεταλλάξεις του IKZF1 υπάρχουν συχνά
στην ΟΛΛ και στη βλαστική φάση της ΧΜΛ, υποδηλώνοντας παθογενετικό ρόλο στη λευχαιμιογένεση.
Μια μελέτη έδειξε ότι μεταλλάξεις του γονιδίου είναι
σπάνιες στη χρόνια φάση των Μυελοϋπερπλαστικών
Νεοπλασμάτων αλλά ανευρίσκονται σε ένα ποσοστό
~19% σε ασθενείς σε βλαστική εκτροπή.41
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Στοχευμένες θεραπείες σε Philadelphia - αρνητικά Μυελοϋπερπλαστικά
Νεοπλάσματα
Θεοδωρος Μαρινακης

Αιματολόγος, Επιμελητής Α΄, Αιματολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Παρά το γεγονός ότι η ΧΜΛ αποτελεί το πλέον
πολυμελετημένο από τα μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα, τα τελευταία έτη υπάρχει σημαντική εξέλιξη στην
κατανόηση της παθοφυσιολογίας και των υπολοίπων
Philadelphia-αρνητικών Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων, Ρh(-) ΜΥΝ. Ενεργοποιημένες μεταλλάξεις της τυροσινικής κινάσης Janus 2 (JAK2) καθώς
και μεταλλάξεις του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης
έχουν ανευρεθεί σε ασθενείς με Αληθή Πολυκυτταραιμία (AΠ), Ιδιοπαθή Θρομβοκυτταραιμία (ΙΘ) και
Πρωτοπαθή Μυελοΐνωση (ΠΜΙ). Αυτές οι μεταλλάξεις
συμβάλλουν στην παθογένεση των ΜΥΝ, αφού προκαλούν αυξημένη ενεργοποίηση της ενδοκυττάριας
οδού σηματοδότησης JAK-STAT, που οδηγεί σε
αυξημένη κυτταρική παραγωγή και αντίσταση στην
απόπτωση.1

Η JAK2 κιναση ως θεραπευτικος στοχος
To 2005 έγινε η ταυτοποίηση μιας επίκτητης σημειακής μετάλλαξης στο γονίδιο JAK2 στο εξώνιο 14, όπου
η αντικατάσταση της γουανίνης από θυμίνη οδηγεί
στην αντικατάσταση της βαλίνης από φαινυλαλανίνη στο κωδικόνιο 617 του ενζύμου της τυροσινικής
κινάσης JAK2 (JAK2V617F). Η μετάλλαξη αυτή,
καταργώντας την αναστολή της αυτοφωσφορυλίωσης, θέτει την κινάση JAK2 σε κατάσταση συνεχούς
δραστηριοποίησης με αποτέλεσμα την αδιάκοπη
ενεργοποίηση -ανεξάρτητα από την παρουσία κυτταροκινών- των οδών STAT5A και STAT5B με συνέπεια
το συνεχή πολλαπλασιασμό των αιμοποιητικών κυττάρων. Ενεργοποιημένες μεταλλάξεις JAK2V617F της
τυροσινικής κινάσης JAK2 έχουν περιγραφεί στους

πλείστους (95%) ασθενείς με ΑΠ και στο 60% των
ασθενών με ΙΘ και ΠΜΙ. Ακολούθησε το 2006 η ανακάλυψη νέων μεταλλάξεων στο γονίδιο του υποδοχέα
της θρομβοποιητίνης MPL στο κωδικόνιο 515, όπως η
MPLW515K/L, που ανευρίσκεται πιό συχνά στην ΠΜΙ
(ποσοστό 5-10%) ή και στην ΙΘ (σπανιότερα 1%). Το
2007 ανευρέθηκαν νέες μεταλλάξεις στο γονίδιο JAK2,
όχι στο εξώνιο 14, όπου ήταν η κλασική μετάλλαξη,
αλλά στο εξώνιο 12 (πιό ειδική σε ασθενείς με ΑΠ,
ποσοστό 3%).1,2
Αυτές οι μεταλλάξεις προέρχονται από το αρχέγονο
πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο, χρησιμοποιούν
την ίδια οδό JAK-STAT για τη μεταφορά του σήματος
και προκαλούν σε μοντέλα ποντικών εικόνα πολυκυτταραιμίας ή μυελοΐνωσης. Επομένως διαπιστώνεται
και στα ΜΥΝ η παρουσία παθολογικού κλώνου.
Οι μεταλλάξεις αυτές και η οδός JAK-STAT είναι
ευαίσθητες σε μικρά μόρια- αναστολείς της JAK2.
Έτσι υπάρχει η πιθανότητα μόρια-αναστολείς κινασών να έχουν θεραπευτική δράση στους ασθενείς.
Δημιουργήθηκε έτσι η υπόθεση ότι θα μπορούσε να
επαναληφθεί η ιστορία της ΧΜΛ με την ιματινίμπη με
ανάλογη επιτυχία.

Θεραπευτικη προσεγγιση των Ρh(-)
Μυελοϋπερπλαστικων νεοπλασματων
Παρά το γεγονός ότι τα Ρh(-) ΜΥΝ αποτελούν
από το 1951 μια διακριτή ομάδα, οι ασθενείς με
αυτές τις διαταραχές έχουν σχετικά περιορισμένες
θεραπευτικές επιλογές:
- Οι ασθενείς με ΑΠ και ΙΘ συχνά αντιμετωπίζονται
με κυτταροστατική αγωγή (υδροξυουρία, αναγρελί197
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δη). Όμως, ο κίνδυνος εξέλιξης σε οξεία λευχαιμία ή
μυελοΐνωση παραμένει. Έτσι εκτός από την υδροξυουρία, πρακτικά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πολλές
θεραπευτικές επιλογές.
- Για τους ασθενείς με μυελοΐνωση -πρωτοπαθή
ή μετά από πολυκυτταραιμία ή θρομβοκυτταραιμίατο πρόβλημα είναι σημαντικότερο: η θεραπεία είναι
συμπτωματική για τις εκδηλώσεις της νόσου, τις
κυτταροπενίες (κορτικοειδή, ερυθροποιητίνη) και τη
σπληνομεγαλία (υδροξυουρία, ακτινοβολία σπληνός).
Συνήθως αυτές οι θεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές και δεν υπάρχει θεραπεία, που θα μπορούσε
να αλλάξει τη φυσική ιστορία της νόσου σε αυτούς
τους ασθενείς.
Oι αποτυχίες στις θεραπευτικές επιλογές θα πρέπει να αποδοθούν στο γεγονός ότι οι επιλογές αυτές
δεν στρέφονται στον παθολογικό κλώνο, αλλά στις
επιπτώσεις του, ήτοι τα συμπτώματα και τη δευτερογενή αντίδραση του μυελού. Αυτό συνέβαινε λόγω
άγνοιας της βιολογίας του υπερπλαστικού κλώνου.3
Μετά την ανακάλυψη των ενεργών μεταλλάξεων της
JAK2 κινάσης άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια για
ταυτοποίηση και ανάπτυξη φαρμάκων JAK2-αναστολέων για τη θεραπεία των ΜYΝ. Τα τελευταία έτη
παρατηρήθηκε σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη
αυτών των φαρμάκων-αναστολέων.3,4
Στα πλαίσια αυτών των νεότερων στοχευμένων
θεραπειών στα ΜΥΝ οι αναστολείς αυτοί διακρίνονται:
- σε εκλεκτικούς αναστολείς της JAK2 κινάσης
(αναστολείς με ειδικότητα για την JAK2), όπως
είναι οι ΙΝCB018424, TG101348, XL019, κ.ά.
και
- σε μη εκλεκτικούς αναστολείς, χωρίς ειδικότητα για τη JAK2, που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν
έναντι άλλων τυροσινών κινασών και ευρέθηκαν
να είναι ισχυροί αναστολείς και έναντι της JAK2,
όπως είναι ο αναστολέας του FLT3, ο CEP 701,
ο αναστολέας της αποακετυλάσης, ο ITF2357,
κ.ά.
Στους αναστολείς αυτούς μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλοι παράγοντες, που έχουν χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά στα Ρh(-) ΜΥΝ με θετικά αποτελέσματα και έχει διαπιστωθεί ότι προκαλούν μείωση
του φορτίου του JAK2V617F αλληλίου εμφανίζοντας
τελικά ανάλογη συμπεριφορά. Σε αυτούς αναφέρονται οι ιντερφερόνες, οι επιγενετικοί τροποποιητές, οι
αναστολείς της μεταφοράς του σήματος, κ.ά.3,4
Αναστολείς κινασών, που δοκιμάσθηκαν από το
2005 με επιτυχία σε προκλινικές μελέτες, ήταν οι
ΙΝCB018424 (Incyte, Novartis), TG101348 (TargeGen),
XL019 (Exelixis), CEP-701 (Cephalon), WP1066 (Cal198

biochem), AT9283 (Αstex Therapeutics), TG101209
(TargeGen), Εrlotinib (Roche).
Από αυτούς οι τέσσερις πρώτοι συνέχισαν σε
κλινικές μελέτες φάσης Ι. Τα παραπάνω φάρμακααναστολείς χορηγούμενα συνήθως per os αρχικά
μελετήθηκαν –όπως ήταν λογικό- σε ασθενείς με
μυελοΐνωση. Έτσι τα τελευταία έτη αρκετοί JAK2
αναστολείς έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται σε
κλινικές μελέτες.

Nεoτερες θεραπεiες
στην Πολυκυτταραιμiα και στην Ιδιοπαθh
Θρομβοκυτταραιμiα
Αναστολείς κινασών
Φάρμακα-αναστολείς JAK2, που χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς με ΑΠ και ΙΘ, είναι:
ΙΝCB018424
Είναι ένας ισχυρός αναστολέας των JAK1 και JAK2
κινασών χορηγούμενος per os. Aποτελεί τον πρώτο
αναστολέα, που αξιολογήθηκε από το 2007 αρχικά
σε μυελοΐνωση (πρωτοπαθή και δευτεροπαθή). Σε
προκλινικές μελέτες ο ΙΝCB018424 ανέστειλε τις JΑΚ2
και JAK1 κινάσες σε συγκεντρώσεις (IC50) 2,8nM και
3,3nM αντίστοιχα καθώς και τον πολλαπλασιασμό των
BaF/3 κυττάρων θετικών στη μετάλλαξη JAK2V617F
σε IC50 100-130nM5. Ο ΙΝCB018424 χορηγήθηκε σε
μοντέλα ποντικών με ΜΥΝ και εμφάνισε μείωση της
σπληνομεγαλίας και αύξηση της επιβίωσής τους.
Αυτό το αποτέλεσμα συνοδεύτηκε από σημαντική
μείωση των επιπέδων των κυτταροκινών IL6 και
TNF-a, που εμπλέκονται στην παθογένεια των ΜΥΝ.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι προκαλούσε αναστολή στο
σχηματισμό αποικιών από πρόδρομα αιμοποιητικά
CD34+ κύτταρα από ασθενείς με ΑΠ.6
Σε μελέτη φάσης I ο ΙΝCB018424 σε δόση 25 mg
δις ημερησίως εμφάνισε σημαντική μείωση της σπληνομεγαλίας και βελτίωση των γενικών συμπτωμάτων
σε μεγάλο αριθμό ασθενών θετικών για τη μετάλλαξη
JAK2V617F. Παρατηρήθηκε όμως θρομβοπενία,
που μάλλον σχετίζεται με αναστολή του σήματος της
θρομβοποιητίνης.6
Σε μελέτη φάσης II αξιολογήθηκε ο αναστολέας
ΙΝCB018424 σε 73 ασθενείς με ΑΠ (n:34) και ΙΘ
(n:39) ανθεκτικούς στην υδροξυουρία.7 Οι ασθενείς
με ΑΠ εμφάνιζαν αιματοκρίτη >45% ή συνέχιζαν αφαιμάξεις, ενώ για τους ασθενείς με ΙΘ ο αριθμός των
αιμοπεταλίων ήταν ΑΜΠ >650×109/L. Η μετάλλαξη
JAK2V617F ήταν παρούσα σε όλους τους ασθενείς
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με ΑΠ και στο 67% των ασθενών με ΙΘ. Αρχικά καθορίσθηκε το καλύτερο θεραπευτικό σχήμα (δόση για
ΑΠ: 10 mg δις ημερησίως και δόση για ΙΘ: 25 mg δις
ημερησίως), ενώ στη συνέχεια η μελέτη επεκτάθηκε
σε περισσότερους ασθενείς.7
Στους ασθενείς με ΑΠ η θεραπεία με ΙΝCB018424
οδήγησε σύντομα ποσοστό 97% των ασθενών σε
αποκατάσταση της τιμής του αιματοκρίτη σε φυσιολογικά όρια χωρίς αφαιμάξεις. Παρατηρήθηκε επίσης
μείωση του αριθμού των λευκών και αιμοπεταλίων
σε φυσιολογικές τιμές, μείωση του μεγέθους του
σπληνός και βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου
(κνησμός, οστικά άλγη, νυκτερινοί ιδρώτες). Συνολικά
διαπιστώθηκε ανταπόκριση με τα κλασικά κριτήρια
σε ποσοστό 100%.7
Στους ασθενείς με ΙΘ ο ΙΝCB018424 σε διάστημα
6 μηνών μείωσε τον αριθμό των ΑΜΠ σε τιμές περί τις
500×109/L, ενώ παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού
των ΑΜΠ <400×109/L χωρίς θρομβωτικά επεισόδια στο
41% των ασθενών. Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε
και στις τιμές των λευκών, στη σπληνομεγαλία και
στην παρουσία συμπτωμάτων της νόσου. Η συνολική
ανταπόκριση στους ασθενείς με ΙΘ ήταν 62%.7
Έξι ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία (τρεις λόγω
παρενεργειών), ενώ το 92% συνέχισε στη μελέτη. Οι
συχνότερες παρενέργειες ήταν αναιμία: ποσοστά 12%
στην ΑΠ και 18% στην ΙΘ (βαθμού 2), θρομβοπενία
3% στην ΑΠ (βαθμού 3) και λευκοπενία 5% στην ΙΘ
(βαθμού 3).7 Τα αποτελέσματα φάσης ΙΙΙ της μελέτης
ευρίσκονται σε εξέλιξη.7
CEP-701 (Lestaurtinib)
Αποτελεί ισχυρό αναστολέα της FLT3 κινάσης
και έχει δειχθεί ότι είναι αναστολέας και για την JAK2
κινάση. Αναστέλλει τόσο την αμετάλλακτη, όσο και τη
μεταλλαγμένη JAK2 κινάση (IC50 1nM), μειώνει τον
πολλαπλασιασμό των JAK2V617F θετικών κυτταρικών σειρών και φάνηκε να έχει δράση σε μοντέλα
ποντικών με ΜΥΝ.8
Σε μελέτη φάσης ΙΙ ο CEP 701 χορηγήθηκε per os
σε δόση 80 mg δις ημερησίως σε 12 ασθενείς με ΑΠ
και 11 ασθενείς με ΙΘ.9 Aπό αυτούς 65% συνέχιζαν
θεραπεία με υδροξυουρία και 43% παρουσίαζαν
σπληνομεγαλία. Παρατηρήθηκε σε μικρό αριθμό
ασθενών μείωση της σπληνομεγαλίας, της αιμοσφαιρίνης και του φορτίου της μετάλλαξης JAK2V617F με
αποκατάσταση των επιπέδων ερυθροποιητίνης. Σε
λίγους ασθενείς παρατηρήθηκαν όμως αυξήσεις των
λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων.
Σε άλλη μελέτη φάσης ΙΙ χορηγήθηκε σε 39 ασθενείς με ΑΠ και ΙΘ σε δόση 80 mg δις ημερησίως.

Διαπιστώθηκαν μείωση της σπληνομεγαλίας στο
83% των ασθενών καθώς και μείωση των αναγκών
για αφαιμάξεις. Παρατηρήθηκαν όμως θρομβωτικά
επεισόδια.10
Ιντερφερόνες
Από τη δεκαετία του 1980 διάφοροι τύποι ιντερφερόνης έχουν χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση των
Ρh(-) ΜΥΝ. Οι βασικοί μηχανισμοί της δράσης της
ιντερφερόνης στα ΜΥΝ περιλαμβάνουν καταστολή
της κλωνογενούς ανάπτυξης των προγονικών κυττάρων. Η ιντερφερόνη-α (ΙFΝ-α) έχει χρησιμοποιηθεί
παλαιότερα στη θεραπεία της ΑΠ και της ΙΘ: Στην
ΑΠ η IFN-α επιτυγχάνει μείωση των αναγκών για
αφαιμάξεις στο 50-94% των ασθενών και απαλλαγή
από αυτές στο 30-85%. Στην ΙΘ η ΙFΝ-α επιτυγχάνει
φυσιολογικές τιμές αιμοπεταλίων στο 70-100% των
ασθενών.11 Όμως η ιντερφερόνη παρουσιάζει σοβαρές
παρενέργειες, όπως κόπωση, γριπώδη συνδρομή,
αυτοάνοσα νοσήματα και μυελοκαταστολή. Τα παραπάνω προκάλεσαν μειωμένη ανοχή στη χρήση του
φαρμάκου. Αυτή η δυσανεξία σε συνδυασμό με την
ανάγκη για επαναλαμβανόμενες ενέσεις αρκετές φορές την εβδομάδα ευθύνονται για το υψηλό ποσοστό
(περί το 30%) διακοπής της θεραπείας στις διάφορες
κλινικές μελέτες.
Η εφαρμογή της πεγκυλιωμένης μορφής της ιντερφερόνης IFN-α (Peg IFN-α2a και Peg IFN-α2b) αναπτύχθηκε με στόχο την αύξηση του χρόνου ημιζωής του
φαρμάκου και τη μείωση της συχνότητας των ενέσεων
στα πλαίσια της μείωσης των παρενεργειών. Πράγματι
η εφαρμογή της στα Ρh(-) ΜΥΝ παρουσίασε σημαντικά αποτελέσματα, παρατηρήθηκαν όμως επίσης
προβλήματα διακοπής της θεραπείας λόγω ανάλογων
παρενεργειών με την κλασική ιντερφερόνη.
Πρόσφατα δύο κλινικές μελέτες αξιολόγησαν την
εφαρμογή της Peg IFN-α2a ως θεραπεία στην ΑΠ
ή/και στην ΙΘ. Οι Kiladjian και συν12 αντιμετώπισαν
40 ασθενείς με ΑΠ με Peg IFN-α2a. Η αρχική δόση
ήταν 90 μg/εβδoμάδα. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 31 μηνών η συνολική ανταπόκριση ήταν
100%. Πλήρης ύφεση, όπως ορίζεται με τα σταθερά
κριτήρια (Hct<45%, άνδρες και Hct<42%, γυναίκες,
χωρίς αφαιμάξεις με απουσία σπληνομεγαλίας και
με φυσιολογικό αριθμό λευκών, WBC<10×109/L και
αιμοπεταλίων, ΑΜΠ <400×109/L), παρατηρήθηκε
στο 94,6%. Μοριακή παρακολούθηση έδειξε μείωση
σε ποσοστό 90% του φορτίου του JAK2V617F αλληλίου κατά τη διάρκεια της θεραπείας με επίτευξη
πλήρους μοριακής ύφεσης (μή ανίχνευση της μετάλλαξης JAK2V617F) σε 7 ασθενείς. Οι περισσότερες
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παρενέργειες ήταν βαθμού 1-2 και μόνο 2 ασθενείς
παρουσίασαν σοβαρότερες παρενέργειες (βαθμού
3).12
Σε μια άλλη μελέτη εφαρμόσθηκε η Peg IFN-α2a
σε ασθενείς με AΠ (n:40) και ΙΘ (n:39). Στην αρχή
της μελέτης η δόση ήταν 450 μg/εβδομάδα, αλλά
λόγω τοξικότητας στη συνέχεια μειώθηκε σε 90 μg/
εβδομάδα. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 21
μηνών η συνολική ανταπόκριση ήταν 80% (πλήρης
ύφεση 70% στους ασθενείς με ΑΠ) και 81% (πλήρης ύφεση 76%) στους ασθενείς με ΙΘ. Μοριακές
ανταποκρίσεις διαπιστώθηκαν στο 54% σε ΑΠ και
38% σε ΙΘ. Πλήρης μοριακή ύφεση επιτεύχθηκε στο
14% και 6% των ασθενών με ΑΠ και ΙΘ αντίστοιχα.
Η σημαντικότερη παρενέργεια ήταν η ουδετεροπενία
(ποσοστό 20%).13
Αυτές οι δύο μελέτες έδειξαν τη σημαντική δράση
των χαμηλών δόσεων Peg IFN-α2a σε ασθενείς με
ΑΠ και ΙΘ με την επιπλέον διαπίστωση ότι αυτές
επιτυγχάνουν και μοριακή εκρίζωση της νόσου. Επόμενες μελέτες θα συγκρίνουν την Peg IFN σε σχέση
με κλασικές θεραπείες για την ΑΠ και την ΙΘ, όπως
πχ. με την υδροξυουρία.

Νεοτερες θεραπειες στη MυελοΪνωση
Αρκετές μελέτες με αναστολείς JAK2 ευρίσκονται
σε εξέλιξη σε ασθενείς με μυελοΐνωση, είτε πρωτοπαθή, είτε δευτεροπαθή (μετά από πολυκυτταραιμία
ή θρομβοκυτταραιμία). Αναφέρονται ανταποκρίσεις
στις θεραπείες με μείωση της σπληνομεγαλίας και
βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου. Οι βελτιώσεις
αυτές παρατηρήθηκαν τόσο σε ασθενείς θετικούς για
τη μετάλλαξη JAK2V617F, όσο και σε ασθενείς χωρίς
αυτήν. Όμως δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση
του φορτίου του JAK2V617F αλληλίου ή βελτίωση
στην ίνωση του μυελού και στις κυτταροπενίες.4
Τα αναφερθέντα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αναστολή κυτταροκινών, σε
παρεμπόδιση του σήματος, τόσο της μεταλλαγμένης,
όσο και της αμετάλλακτης JAK2 ή/και στην αναστολή
του σήματος της γειτονικής JAK1 τυροσινικής κινάσης.14,15 Αναστολή του σήματος των κυτταροκινών
θα μπορούσε να οδηγεί το «φλεγμονώδες» περιβάλλον στη μυελοΐνωση σε φυσιολογική κατάσταση
με συνέπεια βελτίωση στη σπληνομεγαλία και τα
συμπτώματα της νόσου. Όμως δεν παρατηρήθηκε
σε όλες τις μελέτες μείωση των κυτταροκινών με τη
χορήγηση των αναστολέων JAK2.
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Αναστολείς κινασών
ΙΝCB018424
Ο ΙΝCB018424, ισχυρός per os χορηγούμενος
αναστολέας των JAK1 και JAK2 κινασών, χορηγήθηκε σε μελέτη φάσης Ι/ΙΙ σε ασθενείς με μυελοΐνωση
είτε πρωτοπαθή, είτε δευτεροπαθή (μετά από πολυκυτταραιμία ή θρομβοκυτταραιμία, μετά ΑΠ/ΙΘ).4,16
Η θρομβοπενία ήταν η παρενέργεια που καθόριζε
την υψηλότερη ανεκτή δόση: αυτή ήταν 25 mg δις
ημερησίως ή 100 mg άπαξ ημερησίως. Η μελέτη
επεκτάθηκε σε φάση ΙΙ και συμπεριέλαβε συνολικά
153 ασθενείς. Λόγω μυελοκαταστολής η θεραπεία
καθορίσθηκε σε αρχική δόση 15 mg δις ημερησίως
με σταδιακή αύξηση της σε 20 mg και 25 mg μετά
από 1 και 2 μήνες αντίστοιχα σε ασθενείς που δεν
είχαν επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και δεν
είχαν εμφανίσει πενίες. Το παραπάνω πρωτόκολλο
φάνηκε λιγότερο μυελοτοξικό με ευρήματα: αναιμία
(3-4 βαθμού) 8%, θρομβοπενία (3-4 βαθμού) 3%
σε σχέση με τη δόση 25 mg δις ημερησίως: αναιμία
(3-4 βαθμού) 27%, θρομβοπενία (3-4 βαθμού) 29%
αντίστοιχα.
Η θεραπεία με ΙΝCB018424 οδήγησε σύντομα
σε μείωση >50% του μεγέθους του σπληνός στο
52% των ασθενών από τον πρώτο μήνα της θεραπείας. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση
στα συμπτώματα της νόσου (απώλεια βάρους, αίσθημα κόπωσης, νυκτερινοί ιδρώτες, κνησμός). Οι
ανταποκρίσεις δεν σχετίζονταν με τον υπότυπο της
νόσου (πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής μυελοΐνωση)
καθώς και με την παρουσία ή μή της μετάλλαξης
JAK2V617F. Σε αυτούς που ανταποκρίθηκαν παρατηρήθηκε μείωση στο πλάσμα των κυτταροκινών
IL-1, TNF-a, VEGF. Μείωση του αλληλικού φορτίου
της μετάλλαξης JAK2V617F παρατηρήθηκε σε μικρό
αριθμό ασθενών χωρίς βελτίωση της ίνωσης στο
μυελό. Μετά από 15 μήνες 115/153 (75%) ασθενείς
συνεχίζουν τη θεραπεία. Σε κάποιους ασθενείς όμως,
από αυτούς που διέκοψαν τη θεραπεία, παρατηρήθηκε
επανεμφάνιση των συμπτωμάτων. Δύο τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ χορήγησης του ΙΝCB018424
σε σύγκριση με θεραπεία placebo ή με συμπτωματική
αντιμετώπιση ευρίσκονται σε εξέλιξη.16
TG101348
Ο TG101348 είναι ένας αναστολέας JAK2, που
έχει μεγαλύτερη ειδικότητα έναντι της JAK2 (IC50 3nM)
σε σχέση με τη JAK3 (IC50 996nM) και τη JAK1 (IC50
105nM).4 Πειραματικές μελέτες έδειξαν δραστικότητα
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του TG101348 σε κυτταρικές σειρές θετικές για τη
JAK2V617F μετάλλαξη και σε μοντέλα ποντικών με
ΜΥΝ.17,18
Ο αναστολέας TG101348 αξιολογήθηκε σε μελέτη
φάσης Ι/ΙΙ σε ασθενείς με μυελοΐνωση πρωτοπαθή
και δευτεροπαθή (μετά ΑΠ/ΙΘ) σε per os χορήγηση
για 28 ημέρες.19 Στη μελέτη αξιολογήθηκαν αρχικά 40
ασθενείς και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκαν συνολικά 59 ασθενείς. Οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν με
δόσεις, που κυμαίνονταν από 30 έως 800 mg/ημέρα.
Η μεγίστη ανεκτή δόση ήταν 680 mg/ημέρα.
Παρατηρήθηκε μείωση της σπληνομεγαλίας σε
ποσοστό 49% των ασθενών, βελτίωση συμπτωμάτων της νόσου (κνησμός, καταβολή) και μείωση
των αυξημένων τιμών των λευκών αιμοσφαιρίων
και αιμοπεταλίων. Διαπιστώθηκε επιπλέον μείωση
του φορτίου του JAK2V617F αλληλίου στο 59% των
ασθενών. Δεν παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων
των κυτταροκινών.
Οι συχνότερες παρενέργειες ήταν γαστρεντερικές
διαταραχές (ναυτία, έμετοι, διάρροια) σε ποσοστό
76%. Θρομβοπενία και ουδετεροπενία (βαθμού 3 και
4) διαπιστώθηκαν σε ποσοστά 33% και 15% αντίστοιχα, αλλά και εμφάνιση αναιμίας με ανάγκη μεταγγίσεων σε ποσοστό 67%. Επιπλέον παρατηρήθηκαν
αναστρέψιμες και δοσοεξαρτώμενες αυξήσεις των
τιμών τρανσαμινασών, αμυλάσης και λιπάσης στον
ορό. Διέκοψαν τη θεραπεία 11/40 (28%) ασθενείς.19
Τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν ενθαρρυντικά για να
συνεχισθούν μελέτες φάσης ΙΙ.
XL019
Αποτελεί ένα ισχυρό και ειδικό αναστολέα της
JAK2 κινάσης (IC50 2nM), που έδειξε σημαντικό βαθμό
ειδικότητας και έναντι των άλλων μελών της οικογένειας JAK.3,4
Χορηγήθηκε per os σε μελέτη φάσης Ι/ΙΙ σε ασθενείς με μυελοΐνωση πρωτοπαθή και δευτεροπαθή
(μετά ΑΠ/ΙΘ)20: Σε φάση Ι χορηγήθηκε σε δόση 100
mg/ημέρα για 21 ημέρες σε κύκλο 28 ημερών, δόση
που προοδευτικά αυξανόταν σταδιακά έως 300 mg/
ημέρα. Διαπιστώθηκε μείωση της σπληνομεγαλίας σε
ασθενείς θετικούς για JAK2V617F ή MPLW515K/L.
Παρατηρήθηκε όμως νευροτοξικότητα σε δόσεις >100
mg. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μείωση των δόσεων
σε 25-50 mg/ημέρα.20
Τριάντα ασθενείς (21/30 σε δόσεις <50 mg) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Μείωση της σπληνομεγαλίας
μεγαλύτερη του 50% παρατηρήθηκε στο 50% των
ασθενών με ημερήσια δόση >100 mg (επί 21 ημέρες
σε κύκλο 28 ημερών) ή με 25 mg/ημέρα συνεχώς.

Παρατηρήθηκαν επίσης βελτίωση της αναιμίας, μείωση του αριθμού των λευκών και των βλαστών (σε
ασθενείς σε εκτροπή) και βελτίωση συμπτωμάτων,
όπως του κνησμού και του αισθήματος κόπωσης.
Δεν παρατηρήθηκε αιματολογική τοξικότητα, αλλά
κυρίως αναστρέψιμη νευροτοξικότητα (περιφερική
νευροπάθεια, συγχυτική συνδρομή, παραισθησίες),
που δημιούργησε προβληματισμούς για τη συνέχιση
των μελετών.20
CEP-701
Ο CEP-701 (Lestaurtinib), ισχυρός αναστολέας της
FLT3 και της JAK2 κινάσης, χορηγήθηκε σε μελέτη
φάσης ΙΙ σε 22 ασθενείς με μυελοΐνωση θετικούς στη
JAK2V617F μετάλλαξη.4,21 Η αρχική δόση ήταν 80 mg
δις ημερησίως per os. Ανταποκρίσεις παρατηρήθηκαν
σε 6/22 (27%) ασθενείς: βελτίωση στη σπληνομεγαλία
(n:4), ανεξαρτησία από μεταγγίσεις (n:2), βελτίωση
και στα δύο (n:1). Δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές στην
ίνωση του μυελού, στο φορτίο JAK2V617F ή στα
επίπεδα των κυτταροκινών. Οι παρενέργειες περιελάμβαναν γαστρεντερικές διαταραχές (διάρροια 72%,
ναυτία 50%) καθώς και αιματολογικές διαταραχές:
αναιμία (βαθμού 3-4, 14%), θρομβοπενία (βαθμού
3-4, 23%).21
Μελέτη φάσης Ι/ΙΙ σε ασθενείς με μυελοΐνωση ευρίσκεται σε εξέλιξη να ελέγξει, εάν υψηλότερες δόσεις
CEP-701 χορηγούμενες σε μορφή κάψουλας, αντί για
την υγρή μορφή του σκευάσματος, μπορούν να έχουν
καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερη ανοχή.22
Άλλοι αναστολείς κινασών, που πρόσφατα ευρίσκονται σε μελέτες στη μυελοΐνωση με ενθαρρυντικά
αποτελέσματα είναι:
- AZD1480, αναστολέας των JAK1 και JAK2 κινασών (σε μελέτες φάσης Ι/ΙΙ).
- CΥΤ387, αναστολέας των JAK1 και JAK2 κινασών
(σε μελέτες φάσης Ι/II).
- SB1518, αναστολέας των JAK2 και FLT3 κινασών
(σε μελέτες φάσης Ι/II).
- LY2784544, αναστολέας της JAK2 κινάσης (σε
μελέτες φάσης Ι).
Eπιγενετικοί τροποποιητές
H υπερμεθυλίωση και η αποακετυλίωση είναι
επιγενετικά φαινόμενα, που οδηγούν στην απώλεια
της λειτουργίας των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και
των πρωτεϊνών τους, που παίζουν σημαντικό ρόλο
στη λευχαιμογένεση.
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Θ. Μαρινάκης

Απομεθυλιωτικοί παράγοντες
Μεθυλίωση του DΝΑ πραγματοποιείται με τη
δράση των μεθυλτρανσφερασών και έτσι επιτυγχάνεται η μεταγραφική αποσιώπηση ομάδων γονιδίων.
Απομεθυλιωτικοί παράγοντες, όπως η 5-αζακυτιδίνη
(5-azacytidine) και η ντεσιταμπίνη (decitabine) μπορούν να προκαλέσουν επανέκφραση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων και πρακτικά διαφοροποίηση.
Αυτοί οι παράγοντες έχουν μελετηθεί και εγκριθεί ως
θεραπεία σε ασθενείς με ΜΔΣ. Μελέτες έδειξαν ένα
ιδιαίτερο προφίλ DΝΑ μεθυλίωσης σε κύτταρα μυελοΐνωσης. Δύο μελέτες με 5-αζακυτιδίνη σε ασθενείς με
μυελοΐνωση δεν έδειξαν σημαντικά αποτελέσματα.22
Σε άλλη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν χαμηλές δόσεις
ντεσιταμπίνης σε 21 ασθενείς με μυελοΐνωση. Παροδικές ανταποκρίσεις παρατηρήθηκαν σε 7/21 (33%)
ασθενείς.4
Αναστολείς της αποακετυλάσης ιστονών (HDACΙnhibitors, HDACI)
Οι HDACΙ μπορούν να αναστρέψουν το ανώμαλο
προφίλ της ακετυλίωσης ιστονών και να ρυθμίσουν τη
γονιδιακή έκφραση. Αυξημένη δράση αποακετυλίωσης
ιστονών περιγράφηκε και σε κύτταρα μυελοΐνωσης.
Έκθεση των JAK2V617F θετικών κυττάρων στον
HDACI αναστολέα ITF2357 έδειξε να καταστέλλει την
παραγωγή του κλώνου.4 O ίδιος αναστολέας ITF2357
μελετήθηκε σε 26 ασθενείς θετικούς στη JAK2V617F.
Από αυτούς οι μισοί (n:13) έπασχαν από AΠ/ΙΘ και οι
άλλοι (n:13) από μυελοΐνωση. Χορηγήθηκε σε δόση
50 mg δις ημερησίως. Ανταποκρίθηκαν 11/13 (85%)
ασθενείς με ΑΠ/ΙΘ και μόνο 4/14 (31%) ασθενείς με
μυελοΐνωση.23
Αναστολείς της μεταφοράς του σήματος
Διάφοροι παράγοντες, ολιγότερο ειδικοί αναστολείς
κινασών, που σχετίζονται με την κυτταρική υπερπλασία
και την αγγειογένεση (imatinib, nilotinib, dasatinib,
tipifarnib, sunitinib, erlotinib, κ.ά.) έχουν εφαρμοσθεί
σε in vitro μελέτες σε JAK2V617F θετικές κυτταρικές
σειρές και σε πρόδρομα κύτταρα από ΑΠ.24-26 Παρά
το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σημαντικά αποτελέσματα,
παρατηρήθηκαν όμως μικρές ανταποκρίσεις. Αυτό που
υπήρξε ενδιαφέρον ήταν ότι οι JAK2V617F θετικές
κυτταρικές σειρές έδειξαν μεγαλύτερη ευαισθησία σε
αυτούς τους αναστολείς σε σχέση με τις αντίστοιχες
αρνητικές σειρές ενισχύοντας έτσι την άποψη ότι αυτά
τα φάρμακα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε
JAK2V617F θετικά ΜΥΝ.
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Ο αναστολέας mTOR everolimus (RAD001) αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και επάγει την απόπτωση
σε JAK2V617F θετικές κυτταρικές σειρές. Σε μελέτη
φάσης Ι/ΙΙ χορηγήθηκε everolimus σε δόση 10 mg
ημερησίως σε ασθενείς με μυελοΐνωση χωρίς παρενέργειες. Στη φάση ΙI καταγράφηκαν 16 ασθενείς και
παρατηρήθηκε βελτίωση της σπληνομεγαλίας, μείωση του αριθμού των λευκών, βελτίωση των γενικών
συμπτωμάτων και του κνησμού μέσα σε διάστημα
θεραπείας 1-2 μηνών.27

Προβληματισμοι απο την εφαρμογη
των αντι-JAK2 θεραπειων
Από την εφαρμογή των αναστολέων στα Ρh(-)
ΜΥΝ προκύπτουν κάποιοι προβληματισμοί:
Oι αναστολείς της JAK2 κινάσης δεν μπορούν να
διακρίνουν μεταξύ της φυσιολογικής και της μεταλλαγμένης JAK2 κινάσης. Λόγω της δράσης τους και
στη φυσιολογική JAK2, που είναι απαραίτητη στη
φυσιολογική αιμοποίηση, μπορεί να προκαλέσουν
μυελοκαταστολή ως αναμενόμενη παρενέργεια, εάν
χορηγηθούν σε δόσεις, που θα μπορούσαν να αναστείλουν πλήρως τη μεταλλαγμένη JAK2. Έτσι, ενώ
μπορεί να είναι αποτελεσματικοί, ώστε να ελέγξουν
την υπερπλασία των αιμοποιητικών κυττάρων, πιθανά
να μη μπορούν να εξαλείψουν τους παθολογικούς
μεταλλαγμένους κλώνους με τον ίδιο τρόπο, όπως
συμβαίνει με τους BCR-ABL αναστολείς.
Επειδή η κινάση JAK2 έχει κεντρικό ρόλο σε πολλαπλές κυτταρικές διεργασίες, η αναστολή της JAK2
και των παράπλευρων γειτονικών κινασών JAK1,
JAK3 ή Tyk2, που προκαλούν οι χρησιμοποιούμενοι
αναστολείς JAK2, μπορεί να συνδυάζεται με σημαντική τοξικότητα με αιματολογικές, ανοσολογικές και
ενδοκρινικές παρενέργειες.28
Η μετάλλαξη JAK2V617F έχει δειχθεί ότι είναι παρούσα στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, γεγονός
που σημαίνει ότι για να είναι θεραπευτική η αντι-JAK2
αγωγή, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική έναντι του
κακοήθους αιμοποιητικού κλώνου.
Τέλος, όσο γίνεται πιό κατανοητή η παθογένεια
των ΜΥΝ, τόσο τίθενται περισσότερα ερωτήματα,
εάν μπορεί ένα ειδικό αντι-JAK2V617F μόριο, που
στοχεύει στο αρχέγονο κύτταρο, να αποτελεί την
ιδανική θεραπεία, αφού υπάρχουν ενδείξεις ότι σε
κάποιους ασθενείς υπάρχει μία «προ-JAK2» κατάσταση (ύπαρξη αλληλόμορφων, που σχετίζονται με
τα ΜΥΝ πριν συμβεί η μετάλλαξη του JAK), που είναι
υπεύθυνη για το νόσημα.24 Έτσι π.χ. ο ρόλος της μετάλλαξης JAK2V617F στη μοριακή παθογένεση της
μυελοΐνωσης δεν έχει διευκρινισθεί. Πιθανολογείται ότι
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αποτελεί δευτερογενή εξέλιξη σε άλλη προηγούμενη
γονιδιακή βλάβη, που δεν έχει αναγνωρισθεί. Ποσοστό
50% δεν φέρει τη μετάλλαξη και όμως παρουσιάζει
παρόμοια κλινική εικόνα.
Επίσης σε περιπτώσεις ΜΥΝ με θετική JAK2V617F
μετάλλαξη, όταν αυτές εξελίχθηκαν σε οξεία λευχαιμία, παρατηρήθηκε ότι απώλεσαν τη συγκεκριμένη
μετάλλαξη, γεγονός που σημαίνει ότι η κλωνική εξέλιξη
δεν οφειλόταν στον αρχικό JAK2V617F θετικό κλώνο
και ότι συνεπώς η θεραπεία με αναστολείς JAK2
μπορεί να μην επηρεάζει τον κίνδυνο λευχαιμικής
εκτροπής.29

Συμπερασματα
Σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας των Ρh(-) ΜΥΝ κατά την
τελευταία πενταετία. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των
JAK2 αναστολέων έχει αποτελέσει μιά σημαντική
επιτυχία στην αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων.
Βεβαίως υπάρχουν ακόμη πολλά να κατανοήσουμε
για το μηχανισμό δράσης αυτών των φαρμάκων και
για τον τρόπο που επιτυγχάνονται τα κλινικά αποτελέσματα. Επίσης θα είναι σημαντικά τα αποτελέσματα
της εφαρμογής των JAK2 αναστολέων και σε ασθενείς
με μεταλλάξεις στο εξώνιο 12 του JAK2 γονιδίου ή
με ΜΡLW515L/K για να ελεγχθεί, εάν το JAK-STAT
σήμα εμφανίζει κεντρικό ρόλο στην παθογένεια των
Ρh(-) ΜΥΝ.30
Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός
της πιθανής ανάπτυξης στο μέλλον αντίστασης στη
θεραπεία με τους JAK2 αναστολείς με την εμφάνιση
μεταλλάξεων αντίστασης, φαινόμενο ανάλογο με ό,τι
συμβαίνει στη ΧΜΛ.
Επίσης αναμένεται να ελεγχθεί και ο συνδυασμός
εφαρμογής διαφορετικών θεραπειών στην αντιμετώπιση των Ρh(-) ΜΥΝ. Προοπτικές τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες είναι απαραίτητες για τη σύγκριση των
JAK2 αναστολέων με τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα
με σκοπό να βελτιωθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση
και επιβίωση των ασθενών με ΜΥΝ.

Βιβλιογραφια
1. James C, Ugo V, Le Couedic JP, et al. A unique clonal
JAK2 mutation leading to constituve signaling causes
polycythemia vera. Nature 2005;434:1144-1148
2.	Levine RL, Gilliland GD. Myeloproliferative disorders.
Blood 2008;112:2190-2198
3.	Santos FP, Verstovsek S. Developments of novel therapies
in myeloproliferative neoplasms. Τhe Education Program
for the annual Congress of the European Hematology
Association. Barcelona, Spain 2010;4(1):189-196

4.	Verstovsek S. Therapeutic potential of JAK2 inhibitors.
American Society of Hematology, Hematology 2009:636642
5.	Fridman J, Nussenzveig R, Liu, et al. Discovery and
preclinical characterization of ΙΝCB018424, a selective JAK2 inhibitor for the treatment of myeloproliferative disorders. Blood ASH Annual Meeting Abstracts
2007;110:3538[abstract]
6.	Verstovsek S, Kantarjian HM, Pardanani AD, et al.
ΙΝCB018424, an oral, selective JAK2 inhibitor shows
significant clinical activity in a phase Ι/II study in patients
with primary myelofibrosis and post-polycythemia vera/
essential thrombocythemia myelofibrosis. Blood ASH
Annual Meeting Abstracts 2007;110:558 [abstract]
7.	Verstovsek S, Passamonti F, Rambaldi A, et al. A phase
2 study of ΙΝCB018424, an oral, selective JAK1/JAK2
inhibitor in patients with advanced polycythemia vera
and essential thrombocythemia refractory to hydoxyurea.
Blood ASH Annual Meeting Abstracts 2009;114:311[abstract]
8. Hexner EO, Serdikoff C, Jan M, et al. Lestaurtinib (CEP701) is a JAK2 inhibitor that suppresses JAK2/STAT5
signaling and the proliferation of primary erythroid cells
from patients with myeloproliferative disorders. Blood
2008;111:5663-5671
9. Moliterno AR, Roboz GJ, Carroll M, et al. An open-label
study of CEP-701 in patients with JAK2V617F positive
polycythemia vera and essential thrombocytosis. Blood
ASH Annual Meeting Abstracts 2008;112:99[abstract]
10. Moliterno AR, Hexner E, Roboz GJ, et al. An open-label
study of CEP-701 in patients with JAK2V617F positive
PV and ET: update of 39 enrolled patients. Blood ASH
Annual Meeting Abstracts 2009;114:753[abstract]
11. Kiladjian JJ, Chomienne C, Fenaux P. Interferon-alpha
therapy in bcr-abl negative myeloproliferative neoplasms.
Leukemia 2008;22:1990-1998
12. Kiladjian JJ, Cassinat B, Chevret S, et al. Pegylated
interferon-alpha-2a induces complete hematologic and
molecular responses with low toxicity in polycythemia
vera. Blood 2008;112:3065-3072
13. Quintas-Cardama A, Κantarjian H, Manshouri T, et
al. Pegylated interferon-alpha-2a yields high rates of
hematologic and molecular response in patients with
advanced essential thrombocythemia and polycythemia
vera. J Clin Oncol 2009;27:5418-5424
14.	Vannuchi AM. How do JAK2-inhibitors work in myelofibrosis: an alternative hypothesis. Leuk Res 2009;33:15811583
15. Mesa R, Gale RP. Hypothesis: How do JAK2-inhibitors
work in myelofibrosis. Leuk Res 2009;33:1156-1157
16.	Verstovsek S, Kantarjian H, Mesa RA, et al. Safety and
efficacy of ΙΝCB018424, a JAK1 and JAK2 inhibitor,in
myelofibrosis. N Engl J Med 2010;363: 1117-1127
17. Wernig G, Kharas MG, Okabe R, et al. Efficacy of
TG101348, a selective JAK2 inhibitor, in treatment of
a murine model of JAK2V617F-induced polycythemia
vera. Cancer Cell 2008;13:311-320
203

Θ. Μαρινάκης
18. Geron I, Abrahamson AE, Barroga CF, et al. Selective
inhibition of JAK2-driven erythroid differentiation of
polycythemia vera progenitors. Cancer Cell 2008;13:
321-330
19. Pardanani A, Gotlib J, Jamieson C, et al. A phase I
evaluation of TG101348, a selective JAK2 inhibitor
in myelofibrosis: clinical response is accompanied
by significant reduction in JAK2V617F allele burden.
Blood ASH Αnnual Meeting Abstracts 2009;114:755[abstract]
20.	Shah NP, Olszynski P, Sokol L, et al. A phase I study
of XL109, a selective JAK2 inhibitor, in patients with
primary myelofibrosis, post-polycythemia vera or postessential thrombocythemia myelofibrosis. Blood ASH
Annual Meeting Abstracts 2008;112:98 (abstr)
21.	Santos FP, Kantarjian HM, Jain N, et al. Phase II study
of CEP-701, an orally available JAK2 inhibitor in patients
with primary or post-polycythemia vera/ essential thrombocythemia myelofibrosis. Blood 2010;115:1131-1136
22. Mesa RA, Verstovsek S, Rivera C, et al. 5-azacytidine
has limited therapeutic activity in myelofibrosis. Leukemia
2009;23:180-182
23.	Rambaldi A, Dellacasa CM, Salmoiraghi S, et al. A phase
2A study of the histone-deacetylase inhibitor ITF2357 in
patients with JAK2617F positive chronic myeloproliferative neoplasms. Blood ASH Annual Meeting Abstracts
2008;112: 100 [abstract]

204

24. Gaikwad A, Verstovsek S, Yoon D, et al. Imatinib effect
on growth and signal transduction in polycythemia vera.
Exp Hematol 2007;35:931-938
25. Li Z, Xu M, Xing S, et al. Erlotinib effectively inhibits
JAK2V617F activity and polycythemia vera cell growth.
J Biol Chem 2007;282:3428-3432
26. James C. The JAK2V617F mutation in Polycythemia Vera
and other Myeloproliferative Disorders: one mutation
for thee diseases? American Society of Hematology,
Hematology 2008:69-75
27.	Vannucchi AM, Gugliellmelli P, Gattoni E, et al. RAD001,
an inhibitor of mTOR shows clinical activity in a phase
I/II study in patients with primary myelofibrosis and
post polycythemia vera/essential thrombocythemia
myelofibrosis. Blood ASH Αnnual Meeting Abstracts
2009;114:307[abstract]
28.	Levine RL, Heaney M. New advances in the pathogenesis
and therapy of essential thrombocythemia. American
Society of Hematology, Hematology 2008:76-82
29. Theocharides A, Boissinot M, Girodon F, et al. Leukemic
blasts in transformed JAK2V617F–positive myeloproliferative disorders are frequently negative for the
JAK2V617F mutation. Blood 2007;10:375-379
30. Tefferi A. Novel mutations and their functional and clinical relevance in myeloproliferative neoplasms: JAK2,
MPL, TET2, ASXL 1, CBL, IDH and IKZF1. Leukemia
2010; 20:1128-1138.

Aιματολογία 2010: 205-208
21ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Ph Αρνητικές Μυελοϋπερπλαστικές Διαταραχές

Μαστοκυττάρωση
Μαρια Τοπαλiδου

Αιματολόγος, Επιμ. Β’, Γ.Ν. Γ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μαστοκυττάρωση είναι μια κακοήθης αιματολογική διαταραχή και ανήκει στα μυελοϋπερπλαστικά
νοσήματα. Χαρακτηρίζεται απο παθολογικό πολλαπλασιασμό και συσσώρευση των μαστοκυττάρων σε
ένα ή περισσότερα όργανα ή ιστούς. Η συχνότητα
υπολογίζεται σε 5-10 νέες περιπτώσεις/εκ. πληθυσμού
το χρόνο. Η εμφάνιση είναι σποραδική, με αναφορές
για κληρονομική προδιάθεση σε μικρό αριθμό (50-100)
ασθενών. Η νόσος προσβάλλει κάθε ηλικία. Στα παιδιά
εμφανίζεται συνήθως στη διάρκεια των δυο πρώτων
χρόνων της ζωής, η εντόπιση είναι δερματική και η
νόσος ακολουθεί καλοήθη πορεία. Αντίθετα στους
ενήλικες, η νόσος είναι συστηματική.
Τα μαστοκύτταρα προέρχονται απο τα CD34+, cKIT θετικά προγονικά κύτταρα στο μυελό των οστών.
Είναι κύτταρα μεσαίου μεγέθους, με μεγάλη ημιπερίοδο
ζωής, και ποικίλες λειτουργίες.
Μετά την παραγωγή τους στον μυελό των οστών,
μεταναστεύουν σε διάφορους ιστούς, όπου λαμβάνει
χώρα η ωρίμανση και διαφοροποίησή τους. Το τοπικό
μικροπεριβάλλον και διάφορες κυτοκίνες συμβάλλουν
σε αυτές τις διαδικασίες. Η σημαντικότερη κυτοκίνη,
η οποία προέρχεται απο τα κύτταρα του στρώματος,
είναι ο stem cell factor (SCF). Τα προγονικά κύτταρα
εκφράζουν στην επιφάνειά τους ειδικό υποδοχέα, μια
διαμεμβρανική πρωτείνη, τον ΚΙΤ, για τη σύνδεσή
τους με τον SCF, ο οποίος κωδικοποιείται απο το
c-kit πρωτοογκογονίδιο. Οι SCF και ΚΙΤ θεωρούνται
απαραίτητοι για την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των
μαστοκυττάρων και μεταλλάξεις των γονιδίων τους
έχουν σαν αποτέλεσμα διαταραχές στην ωρίμανση και
διαφοροποίση των μαστοκυττάρων. Τέτοιες μεταλλάξεις και ειδικότερα η c-kit D816V ανιχνεύονται συχνά

σε ασθενείς με συστηματική μαστοκυττάρωση.
Τα μαστοκύτταρα αναγνωρίζονται εύκολα απο τα
μελαχρωματικά κοκκία που περιέχουν. Τα κοκκία αυτά
περιέχουν αγγειοδραστικές και ανοσορυθμιστικές
ουσίες όπως η ισταμίνη, η ηπαρίνη και κυτοκίνες.
Οι ουσίες αυτές, μπορεί να απελευθερώνονται μόνο
μετά την ενεργοποίηση του κυττάρου ή να εκκρίνονται
συνεχώς, π.χ. η τρυπτάση. Τα επίπεδα της τρυπτάσης
φαίνεται να σχετίζονται με το συνολικό φορτίο των
μαστοκυττάρων του οργανισμού και η μέτρησή τους
έχει διαγνωστική αξία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Κοινό παθογνωμονικό χαρακτηριστικό όλων των
υποτύπων της μαστοκυττάρωσης, είναι ο αυξημένος
πολλαπλασιασμός και η συσσώρευση των μαστοκυττάρων σε διάφορα όργανα. Οι παράγοντες που
συμβάλουν στον παθολογικό πολλαπλασιαμό και την
εξέλιξη της νόσου δεν είναι απόλυτα γνωστοί.
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστός ο
παθογενετικός μηχανισμός που οδηγεί στη δερματική
μαστοκυττάρωση, καθώς οι αναφορές παρουσίας
της μετάλλαξης D816V είναι περιορισμένες και επομένως παραμένει ασαφής η μονοκλωνικότητα των
μαστοκυττάρων σε αυτούς τους ασθενείς. Αντίθετα,
στη συστηματική μαστοκυττάρωση η κλωνικότητα της
νόσου είναι καλά τεκμηριωμένη, καθώς η σημειακή
μετάλλαξη D816V, ανιχνεύεται στην πλειονότητα
των ασθενών (>80%). Τα τελευταία χρόνια επιπλέον
γενετικές διαταραχές, όπως μεταλλάξεις του c-kit
γονιδίου (c-kit D829G, F522C K509I), καρυοτυπικές
διαταραχές ( del 20, t (8;21) ) και πολυμορφισμοί (IL4Ra) έχουν ανιχνευθεί και συνδεθεί με την παθογένεια
της νόσου.
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Ένας δεύτερος πιθανός μηχανισμός, που μπορεί να συμβάλλει στην παθολογική συσσώρευση
των μαστοκυττάρων είναι η παθολογική έκφραση
αντιγόνων προσκόλλησης στην επιφάνεια των κακοήθων μαστοκυττάρων. Παράδειγμα αποτελεί η
σύνδεση του CD2 με το CD58, που μπορεί να είναι
μια πιθανή εξήγηση της παθολογικής συσσώρευσης
των μαστοκυττάρων. Αντιγόνα όπως το CD2, CD58,
CD29, CD47, CD54, CD172a εκφράζονται τόσο στα
φυσιολογικά μαστοκύτταρα όσο και στα παθολογικά,
ενώ το CD2 ανιχνεύεται μόνο σε ασθενείς με συστηματική μαστοκυττάρωση και αποτελεί ένα απο τα
ελάσσονα διαγνωστικά κριτήρια.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων έχει σημειωθεί
σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και ταξινόμηση της
νόσου. Κλασσικά η μαστοκυττάρωση διακρίνεται στη
δερματική και συστηματική μαστοκυττάρωση.
Η διάγνωση της νόσου απαιτεί την παρουσία 1
μείζονος και ενός ελάσσονος ή τουλάχιστον τριών
ελασσόνων κριτηρίων.

•
•

•
•

Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια κατά WHO για τη συστηματική
μαστοκυττάρωση.
Μείζονα
Πολυεστιακές πυκνές διηθήσεις του μυελού των οστών ή
άλλου εξωδερματικού ιστού απο μαστοκύτταρα (>15 μαστοκύτταρα).

•

Ελλάσονα
a. >25% των μαστοκυττάρων έχουν άτυπη μορφολογία (ατρακτοειδή ή επιμήκη)
b. ανίχνευση της μετάλλαξης c-Kit στο κωδικόνιο 816 σε εξωδερματικά όργανα.
c. Θετικότητα στο CD2 ή/και CD25
d. Επίπεδα τρυπτάσης >20 ng/ml (εξαίρεση αποτελεί η μορφή
της μαστοκυττάρωσης που συνδέεται με αιματολογικές κακοήθειες μη προερχόμενες απο την μαστοκυτταρική σειρά.
Η παρουσία άλλων μεταλλάξεων στη θέση 816 του c-Kit προσμετράται επίσης σαν έλασσον κριτήριο.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
• Η δερματική μαστοκυττάρωση είναι συχνότερη

στα παιδιά. Η κλασσική δερματική βλάβη είναι
υπερχρωματική κηλίδα ή βλατίδα με μέση διάμετρο
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3χιλ. Μετά μηχανικό ερεθισμό, οι βλάβες εμφανίζουν μια χαρακτηριστική δερματική αντίδραση
γνωστή σαν σημείο Darier. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συνοδεύονται απο συστηματικές
επιπλοκές όπως υπόταση και αιμορραγία απο το
γαστρεντερικό σύστημα.
Απο τα οστά:Οστοπώρωση ή σπανιότερα οστεοπενία, κυστικές αλλοιώσεις και παθολογικά κατάγματα.
Συστηματική νόσος: Σε ασθενείς με εκτεταμένη
νόσο ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία ή λεμφαδενοπάθεια, αποτέλεσμα συσσώρευσης των μαστοκυττάρων.
Περιφερικό αίμα: αναιμία, θρομβοπενία και εωσινοφιλία είναι σπάνια ευρήματα.
Μυελός: Ανεπάρκεια του μυελού παρατηρείται
μόνο στους ασθενείς με λευχαιμία ή με επιθετική
μορφή της νόσου. Η παρουσία σημαντικού αριθμού
μαστοκυττάρων στο περιφερικό αίμα, είναι σπάνια
και αποτελεί κριτήριο για τη διάγνωση μαστοκυτταρικής λευχαιμίας. Η μαστοκυτταρική λευχαιμία
χαρακτηρίζεται απο την παρουσία άτυπων μαστοκυττάρων στο μυελό σε ποσοστό >20% και
απο σημαντική μαστοκυττάρωση στο περιφερικό
αίμα (>10% των λευκοκυττάρων). Υπάρχουν και
οι αλευχαιμικές μαστοκυτταρικές λευχαιμίες όπου
όμως και εδώ θα πρέπει να τηρείται το κριτήριο της
παρουσίας μαστοκυττάρων >20% των εμπύρηνων
κυττάρων στο μυελό των οστών.
Γενική σημειολογία: Δύσπνοια, αίσθημα παλμών,
υπόταση, γαστρεντερικές διαταραχές ή συγκοπτικά επεισόδια θεωρούνται αποτέλεσμα απελευθέρωσης των αγγειοδραστικών ουσιών απο τα
μαστοκύτταρα.
Αναφυλακτικές αντιδράσεις: Η συχνότητα αναφυλακτικών αντιδράσεων είναι περίπου 49%, πολύ
υψηλότερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.
Στα παιδιά είναι σημαντικά χαμηλότερη 6-9%
και σχετίζεται με εκτεταμένη δερματική νόσο και
αυξημένα επίπεδα τρυπτάσης στον ορό.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η πρώτη προσπάθεια ταξινόμησης της μαστοκυττάρωσης έγινε το 1979 απο τους Lennert και
Parwaresch στο Kiel. Μετά απο πολλές τροποποιήσεις, το 2000 μια διεθνής ομάδα έθεσε τα κριτήρια
τα οποία έγιναν αποδεκτά απο την WHO το 2001 και
παραμένουν σε γενικές γραμμές αναλλοίωτα μέχρι
το 2008. Σύμφωνα με τα οποία διακρίνονται επτά
κατηγορίες:

Μαστοκυττaρωση

Δερματική μαστοκυττάρωση υπερχρωματική κηλίδα ή βλατίδα, διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση, μονήρες μαστοκυτωμα.
Ανώδυνη συστηματική μαστοκυττάρωση μεμονωμένη μαστοκύττωση του μυελού
Συστηματική μαστοκυττάρωση με συνοδό αιματολογική κακοήθεια μη μαστοκυτταρικής αρχής (SM-AHNMD) -AML, -MDS,
-MPD, -HES, -CMML, -NHL

ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Πίνακας 2)
• Προφυλακτική αγωγή σε γενική αναισθησία και
•

Επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση λεμφαδενοπάθεια
με ηωσινοφιλία
Μαστοκυτταρική λευχαιμία
Μαστοκυτταρικό σάρκωμα

•

Εξωδερματική μαστοκυττάρωση
‘Β’ ευρήματα
• >30% διήθηση του μυελού ή τρυπτάση ορού >200ng/ml
• παρουσία δυσπλαστικών αλλοιώσεων/μυελουπερπλασίας
των άλλων κυτταρικών σειρών που δεν θέτουν όμως τη
διάγνωση αιματολογικής κακοήθειας
• ηπατομεγαλία χωρίς ηπατική δυσλειτουργία ή σπληνομεγαλία
χωρίς υπερσπληνισμό ή λεμφαδενοπάθεια

•

‘C’ ευρήματα
• κυτταροπενία (ΑΑΛ <1.109 /l ή Hb <10g/dl ή αιμοπετάλια
<100.109 /l χωρίς διήθηση του μυελού απο άλλη αιματολογική
κακοήθεια.
•	Ψηλαφητή ηπατομεγαλία με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας, ασκίτης ή πυλαία υπέρταση.
• Προσβολή των οστών με οστεολυτικές βλάβες ή παθολογικά
κατάγματα.
•	Ψηλαφητή σπληνομεγαλία με υπερσπληνισμό.
•	Δυσαπορόφηση με απώλεια βάρους λόγω γαστρεντερικής
μαστοκυττάρωσης.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΕ ΥΠΟΨΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ
1.	Υπολογισμός των επιπέδων της τρυπτάσης στον
ορό
2.	Δερματολογική εκτίμηση για την επιβεβαίωση ή
τον αποκλεισμό δερματικής μαστοκυττάρωσης
3.	Ιστολογική/ανοστοιστοχημική εξέταση μυελού των
οστών ή άλλου ιστού
4. Μοριακή διερεύνηση του παθολογικού ιστού για
την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό ενεργοποιημένης μετάλλαξης του c-kit.

•
•

στη διάρκεια ακτινολογικού ελέγχου όταν απαιτεί
η χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας.
Γενική αναισθησία. Είναι γνωστό οτι ορισμένα
φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη γενική αναισθησία μπορεί να προκαλέσουν αποκοκκίωση
των μαστοκυττάρων και αναφυλακτική αντίδραση. Συγκεκριμένα οι β-αδρενεργικοί αναστολείς
αλληλεπιδρούν με την επινεφρίνη και αποτελούν
αντένδειξη.
Αντιμετώπιση αναφυλακτικών αντιδράσεων. Η1
αντιισταμινικά για την αντιμετώπιση ορισμένων απο
τα συμπτώματα όπως κνησμός, και ταχυκαρδία.
Ο συνδυασμός των Η1 και Η2 αντιισταμινικών
φαίνεται να είναι αποδοτικός καθώς οι Η2 φαίνεται
οτι ελέγχουν ικανοποιητικά τη γαστρική υπερέκριση
και τα συμπτώματα από το γαστρεντερικό που
εμφανίζουν ορισμένοι από τους ασθενείς.
Χρωμογλυκονικό. Αντιμετώπιση γαστρεντερικών
διαταραχών όπως διάρροια, ναυτία. Παρ’ όλο το
χαμηλό βαθμό απορρόφησης φαίνεται να είναι
αποτελεσματικό και στην αντιμετώπιση δερματικών
εκδηλώσεων.
Αντιχολινεργικά.
Υπεριώδης ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται στη
θεραπεία της δερματικής μαστοκυττάρωσης. Η
διάρκεια της ύφεσης των συμπτωμάτων είναι
παροδική.

Πίνακας 2.
Τυπική ανώδυνη
συστηματική
μαστοκυττάρωση

Καμία κυταροτοξική θεραπείαεξαίρεση: βαριά οστεοπώρωση αντιμετώπιση- IFN-a2b

Έρπουσα συστηματική
μαστοκυττάρωση

Watch and wait - εξαίρεση
εξελισσόμενη νόσος ΙFNa2b±PDN

Συστηματική
μαστοκυττάρωση
με συνυπάρχουσα
αιματολογική κακοήθεια μη
μαστοκυτταρικής σειράς

Θεραπεία ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα (AML, MDS,
κ.λπ.) - εάν σπληνομεγαλία και
υπερσπληνισμός σκέψη για
σπληνεκτομή

Επιθετική συστηματική
μαστοκυττάρωση

Εαν σπληνομεγαλία και
υπερσπληνισμός σκέψη για
σπληνεκτομή, ιματινίμπη

Επιθετική μαστοκυττάρωση
με γρήγορη εξέλιξη

Κυταροστατική θεραπεία, IFNa2b, κλαδριμπίνη σε ορισμένες
περιπτώσεις, μεταμόσχευση
μυελού των οστών

Μαστοκυτταρική λευχαιμία

Κυταροστατική θεραπεία-μεταμόσχευση μυελού των οστών
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• Σπληνεκτομή. Η μαζική σπληνομεγαλία ιδιαίτερα σε

•

•
•

•

συνδυασμό με υπερσπληνισμό ή πυλαία υπέρταση
μπορεί να αποτελεί ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση. Σκοπός ελάττωση του φορτίου της νόσου
–αποκατάσταση παγκυτταροπενίας. Απαιτείται
προσοχή καθώς μπορεί να προκαλέσει σημαντικού αριθμού αποκοκκίωση των μαστοκυττάρων,
ιδιαίτερα σε ασθενείς με μεγάλο φορτίο νόσου.
IFN-a. In vitro μελέτες έδειξαν ότι η ιντερφερόνη
αναστέλει τον πολλαπλασιασμό των μαστοκυττάρων. Ένδειξη αποτελεί σε ασθενείς με αυξημένο
φορτίο νόσου και οστεοπώρωση.
Μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις: antiCD25, tumor necrosis factor, θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη.
Ο αναστολέας τυροσινικής κινάσης, ιματινίμπη.
Αντένδειξη σε ασθενείς που φέρουν τη μετάλλαξη στον c-ΚΙΤ. Περιορισμένη δραστικότητα στις
επιθετικές μορφές της νόσου, ενώ ταυτόχρονα
σημαντική τοξικότητα.
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι μια ερευνητική προσέγγιση για τους ασθενείς με πτωχή
πρόγνωση. Δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ.
Η διαφορική διάγνωση της μαστοκυττάρωσης περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία νοσημάτων στα οποία
περιλαμβάνονται αυτοάνοσα νοσήματα, φλεγμονώδη
νοσήματα του εντέρου και το καρκινοειδές.
Επίσης:
1. Αντιδραστική μαστοκυτταρική υπερπλασία. Τα
αντιδραστικά μαστοκύτταρα είναι θετικά στην
τρυπτάση αλλά αρνητικά στο CD2 και στο CD25.
Η θετικότητα στο CD25 σε ιστολογικά παρασκευάσματα θεωρείται υψηλής διαγνωστικής αξίας στη
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διάγνωση της μαστοκυττάρωσης.
2. Κακοήθειες της μυελικής σειράς με κλωνική μαστοκυττάρωση.
3.	Οξεία μυελογενής λευχαιμία θετική στο CD117.
4. Τρυπτάση θετική οξεία μυελογενής λευχαιμία.H
διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τον υπολογισμό
των μελαχρωματικών κυττάρων στον μυελό ή και
στο περιφερικό αίμα. Η παρουσία των κυττάρων
αυτών σε ποσοστό >10% και η απόδειξη ότι
πρόκειται για μαστοκύτταρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Την καλύτερη πρόγνωση φαίνεται να φέρουν οι
ασθενείς με δερματική μαστοκυττάρωση, με ίαση σε
ποσοστό 95% των ασθενών. Στα παιδιά παρατηρείται
αυτόματη ίαση της νόσου στο 50% κατά την εφηβεία.
Η επιβίωση των ασθενών με τις άλλες μορφές συστηματικής μαστοκυττάρωσης, όπως η μαστοκυτταρική
λευχαιμία δεν ξεπερνά τους λίγους μήνες.
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Φυσιολογία της γήρανσης των ερυθροκυττάρων
Μαριαννα Αντωνελου, Ισιδωρα Παπασιδερη

Τμήμα Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγη
Η φυσιολογία της γήρανσης των ερυθροκυττάρων
αποτελεί θέμα αιχμής καθώς συγκεντρώνει έντονο
ερευνητικό και κλινικό ενδιαφέρον1. Αντιπροσωπεύει
το σύνολο των μονοδιάστατων, χρονο-εξαρτώμενων
αλλά όχι απαραίτητα γραμμικών μοριακών μεταβολών
και κυτταρικών γεγονότων τα οποία καταλήγουν στην
εκκαθάριση των ερυθροκυττάρων της κυκλοφορίας.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες όλα τα ανθρώπινα ερυθροκύτταρα ζουν 120±4 ημέρες στην κυκλοφορία του
αίματος, γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη τουλάχιστον ενός άρτια ρυθμισμένου μοριακού μηχανισμού
υπεύθυνου για τον προγραμματισμό του χρόνου ζωής
αυτών των κυττάρων αλλά και για τη μη-τυχαία απομάκρυνση των πλέον γηρασμένων ερυθρών2. Παρότι
τα ερυθροκύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα
ως σύστημα-μοντέλο για τη μελέτη των μηχανισμών
κυτταρικής γήρανσης, τα μόρια που εμπλέκονται σε
αυτή τη διαδικασία καθώς και τα μονοπάτια κυτταρικής σηματοδότησης που ακολουθούνται δεν έχουν
πλήρως διευκρινιστεί.

Ο φαινοτυπος της ερυθροκυτταρικης
γηρανσης – Δεικτες γηρανσης
Τα ερυθροκύτταρα υφίστανται μια σειρά σταδιακών
μεταβολικών και φυσιολογικών αλλαγών καθώς γηράζουν. Για παράδειγμα χάνουν μεμβρανική επιφάνεια
και αιμοσφαιρίνη διαμέσου του σχηματισμού και
αποβολής μεμβρανικών κυστιδίων (εξωκυστιδιοποίηση)3, χάνουν ιόντα και νερό κι έτσι είναι μικρότερα
και λιγότερο ελαστικά στις αναγκαστικές μετατροπές
του σχήματός τους στην κυκλοφορία4. Επίσης, η
κυτταρική ομοιόσταση και η επάρκεια των αντι-οξει-

δωτικών μηχανισμών των ερυθροκυττάρων ολοένα
και εκπίπτουν με την ωρίμανση και γήρανσή τους.
Μάλιστα, ορισμένες μεταβολές όπως είναι η αύξηση
της κυτταρικής πυκνότητας5 και μετα-μεταφραστικές
τροποποιήσεις της αιμοσφαιρίνης και της σκελετικής
πρωτεΐνης 4.1R6 χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως
ηλικιακοί δείκτες των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Έχει
πλέον αποδειχθεί ότι μία σειρά μετα-μεταφραστικών
τροποποιήσεων των ερυθροκυτταρικών πρωτεϊνών
(π.χ. φωσφορυλίωση, οξείδωση, συμπλοκοποίηση)
εμπλέκονται λειτουργικά στη ρύθμιση της ομοιόστασης
και του χρόνου ζωής των ερυθροκυττάρων.
Σε αντίθεση με αυτές τις μεταβολές οι οποίες
συσσωρεύονται κατά την ωρίμανση, οι δείκτες γήρανσης δεν εκφράζονται σταδιακά στα ερυθροκύτταρα.
Εμφανίζονται ξαφνικά και προάγονται τάχιστα ακολουθώντας ένα μη-γραμμικό καταρράκτη μοριακών
γεγονότων στα τελικά στάδια της ωρίμανσης των
κυττάρων, ελάχιστα πριν από την απομάκρυνσή τους
από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα2. Ο ελάχιστος
χρόνος εμφάνισης και δράσης αυτών των μοριακών
σημάτων σε συνδυασμό τόσο με το μικρό ποσοστό
των κυττάρων που απομακρύνονται από την κυκλοφορία κάθε μέρα όσο και με τις τεχνικές δυσκολίες
απομόνωσής τους, συνιστούν μέχρι σήμερα βασικά εμπόδια στις ερευνητικές προσπάθειες μελέτης
της διαδικασίας της ερυθροκυτταρικής γήρανσης.
Πράγματι, υπολογίζεται ότι μόνο το 1-5% της μάζας
των κυττάρων της περιφερικής κυκλοφορίας φέρουν
δείκτες γήρανσης σε ποσότητες αναγνωρίσιμες από
τις σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές4.
Οι δείκτες γήρανσης αντιστοιχούν στο τελικό βήμα
μίας σειράς μονοπατιών κυτταρικής σηματοδότησης
που λειτουργούν σε ένα πολύπλοκο αλλά καλά συ209
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ντονισμένο πλαίσιο μοριακών αλληλεπιδράσεων.
Συνοψίζοντας τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα,
ο φαινότυπος της ερυθροκυτταρικής γήρανσης που
εκφράζει το σύνολο των εξαρτώμενων από την ηλικία
μεταβολών του κυττάρου, στοιχειοθετείται από:
• μείωση της μεταβολικής ενεργότητας
• προοδευτική αλλαγή της πυκνότητας και του σχήματος (από δικτυοκύτταρα σε σφαιροεχινοκύτταρα)
των κυττάρων
• αναδιαμόρφωση της κυτταρικής μεμβράνης
• οξειδωτικές αλλοιώσεις σε πρωτεΐνες και λιπίδια
• μικροκυστιδιοποίηση της μεμβράνης και απώλεια
κυτταρικής επιφάνειας
• έκθεση επιφανειακών δεικτών αναγνώρισης και
απομάκρυνσης των κυττάρων από την κυκλοφορία.
Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των τροποποιήσεων
είναι ότι επάγουν έμμεσα ή άμεσα την ερυθροφαγοκυττάρωση.

Μικροκυστιδιοποιηση
Η μικροκυστιδιοποίηση της μεμβράνης, δηλαδή
ο σχηματισμός και αποβολή μεμβρανικών κυστιδίων (εξωκυστίδια), είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
ερυθροκυτταρικής ωρίμανσης και γήρανσης που
ρυθμίζεται με ακρίβεια. Παρότι συμβαίνει σε όλα τα
στάδια ανάπτυξης των ερυθροκυττάρων, έχει δειχτεί
ότι επιταχύνεται κατά το δεύτερο ήμισυ της ζωής τους,
παρουσία φυσιολογικού σπλήνα3. Απουσία σπλήνα
δεν παρατηρείται αύξηση της κυστιδιοποίησης, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο σπλήνας επάγει το σχετικό
με την κυτταρική ηλικία σχηματισμό μικροκυστιδίων
από τα ερυθροκύτταρα. Έτσι ο ρόλος αυτού του οργάνου στην ερυθροκυτταρική γήρανση είναι διπλός:
αφενός αποτελεί τον κύριο τόπο εκκαθάρισης των
γηρασμένων ερυθροκυττάρων κι αφετέρου προάγει
έντονα ένα βασικό χαρακτηριστικό της ερυθροκυτταρικής γήρανσης, τη μικροκυστιδιοποίηση. Καθώς τα
παραγόμενα μικροκυστίδια λόγω σύστασης (κυρίως
φωσφατιδυλοσερίνης, PS) έχουν θρομβογενετικό δυναμικό, για λόγους ασφαλείας εκκαθαρίζονται τάχιστα
μετά την ελευθέρωσή τους από το φαγοκυτταρικό
σύστημα των μονοπύρηνων κυττάρων, κυρίως τα
κύτταρα Kupffer στο ήπαρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι
οι δείκτες αναγνώρισης και μηχανισμοί εκκαθάρισης
των αποβαλλόμενων μικροκυστιδίων είναι οι ίδιοι
με αυτούς που μεσολαβούν την απομάκρυνση των
γηρασμένων ερυθροκυττάρων7. Διαμέσου της συνεχόμενης αποβολής κυστιδίων που περιβάλλονται
από μεμβράνη και περιέχουν αιμοσφαιρίνη και άλλες
κυτταροπλασματικές και μεμβρανικές πρωτεΐνες, τα
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ωριμάζοντα ερυθροκύτταρα υφίστανται μη-αντιστρεπτή
απώλεια κυτταρικής επιφάνειας και αιμοσφαιρίνης και
αναδιαμορφώνουν τη μεμβράνη τους. Οι ερυθροκυτταρικοί δείκτες προοδευτικά αλλάζουν6, η κυτταρική
πυκνότητα αυξάνει και μειώνεται δραστικά η ικανότητα ελαστικής παραμόρφωσης της μεμβράνης και
του κυττάρου. Καθώς όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι
βασικά απαιτούμενα για την επίτευξη της δομικής
και λειτουργικής επάρκειας των ερυθροκυττάρων,
αρχικά η μικροκυστιδιοποίηση θεωρήθηκε αμιγώς
αρνητική συνέπεια της κυτταρικής ωρίμανσης. Αργότερα ωστόσο, η ανάλυση της σύστασης των μικροκυστιδίων αποκάλυψε πως πιθανόν η διαδικασία
της κυστιδιοποίησης να συνιστά κρίσιμο παράγοντα
επιβίωσης και προστασίας των ερυθροκυττάρων, ως
αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του πρόωρου
θανάτου τους7. Αυτό το συμπέρασμα στηρίχθηκε
στο εύρημα ότι τα εξωκυστίδια περιέχουν ένα σημαντικό ποσοστό αλλοιωμένων, μη-λειτουργικών
πρωτεϊνών καθώς και δείκτες κυτταρικής γήρανσης
και άλλα σηματοδοτικά ενεργά κυτταρικά συστατικά,
τα οποία αν παρέμεναν στα κύτταρα προέλευσης θα
πυροδοτούσαν την αναγνώριση και εκκαθάρισή τους.
Πράγματι, τα κυστίδια των ερυθροκυττάρων εκθέτουν
φωσφατιδυλοσερίνη (PS), περιέχουν ανοσοσφαιρίνες
IgGs και είναι εμπλουτισμένα σε προϊόντα πρωτεόλυσης και συσσωματώματα πρωτεΐνης Ζώνη-3 και
αιμοσφαιρίνης8. Όταν η δυνατότητα κυστιδιοποίησης
των ερυθροκυττάρων εξαντληθεί, τότε τα πλέον γηρασμένα κύτταρα αναγνωρίζονται και απομακρύνονται
από την κυκλοφορία. Αυτά τα ευρήματα τοποθετούν
την κυστιδιοποίηση σε κεντρική θέση στη διαδικασία
της ερυθροκυτταρικής γήρανσης και καθιστούν την
ανάλυση της σύστασης των κυστιδίων πολύτιμο
ερευνητικό εργαλείο στην προσπάθεια χαρακτηρισμού
των μηχανισμών της γήρανσης.

Μοντελο γηρανσης μεσολαβουμενο
απο νεο-αντιγονο Ζωνης-3 και συστατικα
του συμπληρωματος
Παρόλο που η ωρίμανση συνοδεύεται από έκπτωση της μεταβολικής ενεργότητας είναι αξιοσημείωτο
ότι προς το τέλος της φυσιολογικής ζωής του ερυθροκυττάρου οι ενεργότητες των βασικών ενζύμων
του, τα επίπεδα ΑΤΡ και άλλοι κρίσιμοι μεταβολίτες
βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, σε βαθμό που
να μη δικαιολογούν τον επερχόμενο θάνατό του. Ο
κύριος τρόπος θανάτου των ερυθροκυττάρων δεν
είναι ο θρυμματισμός και η αιμόλυση, αλλά μάλλον
ο ανοσολογικός αποχαρακτηρισμός τους, δηλαδή ο
μετασχηματισμός τους σε «non-self» κύτταρα τα οποία
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αναγνωρίζονται από τα μακροφάγα και απομακρύνονται γρήγορα4. Ο μετασχηματισμός των κυττάρων
διενεργείται με μικρής έκτασης και κλίμακας αλλαγές
στην ερυθροκυτταρική επιφάνεια οι οποίες όμως δημιουργούν νεο-αντιγονικές θέσεις αναγνώρισης που
προκαλούν οψωνισμό ή άμεση αναγνώριση από τα
φαγοκύτταρα.
Σε αρκετές κληρονομικές ή επίκτητες παθήσεις
των ερυθροκυττάρων παρατηρείται επιτάχυνση ή
μεγιστοποίηση της φυσιολογικής διαδικασίας της
ερυθροκυτταρικής γήρανσης, με αποτέλεσμα την
πρόωρη εκκαθάριση ηλικιακά νεαρών αλλά ανοσολογικά και βιολογικά γηρασμένων κυττάρων. Κατ’
αυτήν την έννοια, ο όρος «αιμολυτική αναιμία» που

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επιταχυνόμενη
εκκαθάριση των ερυθροκυττάρων είναι παραπλανητικός καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα
ερυθροκύτταρα δεν λύονται αλλά απομακρύνονται
«σιωπηλά» με φαγοκυττάρωση4.
Καθώς τα ώριμα, απύρηνα ερυθροκύτταρα στερούνται πρωτεΐνοσυνθετικής ικανότητας, είναι προφανές
ότι οι αναγνωρίσιμοι δείκτες γήρανσης εκφράζουν
τροποποιήσεις σε προ-υπάρχοντα μόρια. Η πρωτεΐνη
Ζώνη-3 είναι βασικό διαμεμβρανικό συστατικό που
βρίσκεται σε αφθονία στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη (Εικ. 1). Εκτός από τη διεξαγωγή της ανταλλαγής
των ανιόντων Cl- και HCO3- κατά τη διαδικασία της
μεταφοράς των αερίων της αναπνοής (ανιοντοα-

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση των δύο κύριων πολυπρωτεϊνικών συμπλόκων της μεμβράνης του ερυθροκυττάρου. Η Ζώνη-3 είναι κύρια πρωτεΐνη της μεμβράνης. Είναι πολυσυνδέτης πλήθους πρωτεϊνών και συμπλόκων και ιδιαίτερα
πολυλειτουργική. (Αριστερά) Τετραμερή Ζώνης-3 προσδένουν το σκελετικό δίκτυο της σπεκτρίνης στη διπλοστοιβάδα, κυρίως
διαμέσου αγκυρίνης, σύνδεση στην οποία διαμεσολαβεί η σκελετική πρωτεΐνη 4.2. Οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες γλυκοφορίνη Α
(GpA), Rhesus (Rh), Rhesus associated glycoprotein (RhAG), CD47 και LW συνδέονται ως μακροσύμπλοκο με τη Ζώνη-3. Η
κυτταροπλασματική περιοχή της Ζώνης-3 περιέχει θέσεις πρόσδεσης για πολλές κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, όπως καρβονική
ανυδράση, δεοξυαιμοσφαιρίνη, ένζυμα της γλυκόλυσης (αλδολάση, φωσφοφρουκτοκινάση PFK, αφυδρογονάση της 3-φωσφορικής γλυκεραλδεύδης GAPDH). Τα αιμοχρώματα έχουν πολύ μεγάλη συγγένεια πρόσδεσης σε αυτήν την περιοχή. (Δεξιά) Το
πρωτεϊνικό σύμπλοκο της πρωτεΐνης 4.1R που συνδέει τα σύμπλοκα ζεύξης του σκελετικού δικτύου της σπεκτρίνης με τη λιπιδική
διπλοστοιβάδα διαμέσου γλυκοφορίνης C (GpC). (Ανατύπωση από Salomao et al., 2008, PNAS 105:8026-8031).
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νταλλάκτης), η Ζώνη-3 επιτελεί κρίσιμο δομικό και
πολυ-λειτουργικό ρόλο στα ερυθροκύτταρα: είναι
φορέας αντιγόνων ομάδων αίματος, συνδέει τον
πρωτεϊνικό σκελετό με τη λιπιδική διπλοστοιβάδα
και το σύμπλοκο Rhesus, ρυθμίζει το μεταβολισμό
διαμέσου της αντιστρεπτής σύνδεσης ενζύμων στην
κυτταροπλασματική της περιοχή (Εικ. 1) και δίνει
γένεση στο πλέον χαρακτηριστικό και πολύ δραστικό
νεο-αντιγόνο γήρανσης9.
Αναλύοντας τις αλλαγές που παρατηρούνται στα
γηρασμένα ερυθροκύτταρα, μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορα μονοπάτια ερυθροκυτταρικής γήρανσης1,4. Το σημαντικότερο (από πλευράς πειραματικής
τεκμηρίωσης) φαίνεται να είναι το μονοπάτι ανοσολογικής εκκαθάρισης που περιλαμβάνει αναγνώριση
των γηρασμένων κυττάρων που φέρουν τροποποιήσεις της Ζώνης-3. Kατασκευαστικά, η εξωκυττάρια
επιφάνεια της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης είναι
μη ανοσογόνος και μη συγκολλητική, προκειμένου
τα κύτταρα να αποφεύγουν τόσο την προσκόλληση
στα ενδοθήλια όσο και τη φαγοκυττάρωσή τους στο
σπλήνα, το ήπαρ και το μυελό των οστών4. Ωστόσο,
η συσσωμάτωση10 μορίων Ζώνης-3 στο επίπεδο
της μεμβράνης ή η πρωτεόλυσή της11,12 συνιστούν
πανίσχυρα σινιάλα γήρανσης που είναι νεο-αντιγόνα,
καθώς αναγνωρίζονται in vivo από αυτόλογα αντισώματα του ορού και συστατικά του συμπληρώματος
με αποτέλεσμα την άμεση ερυθροφαγοκυττάρωση
των κυττάρων-φορέων από μακροφάγα κύτταρα
που φέρουν αντίστοιχους υποδοχείς. Η δημιουργία
νεοαντιγόνων γήρανσης από μόρια Ζώνης-3 φαίνεται να βασίζεται σε διάφορους μηχανισμούς, κυρίως
όμως στην αύξηση του οξειδωτικού stress στο κύτταρο. Υπάρχουν δεδομένα που συνδέουν τα επίπεδα
ερυθροκυτταρικής οξείδωσης in vivo με διάσπαση
της Ζώνης-3 και σύνδεση αυτόλογων IgGs στη μεμβράνη13 καθώς και δεδομένα που συσχετίζουν την
αυξημένη πρόσδεση οξειδωμένης/αποδιαταγμένης
αιμοσφαιρίνης στη Ζώνη-3 με αυξημένη πρόσδεση
φυσικών αυτοαντισωμάτων του ορού (αντί-Ζώνη-3)
στη μεμβράνη14. Οι καταστροφικές συνέπειες των
αιμοχρωμάτων στα ερυθροκύτταρα προκύπτουν
από την ιδιαίτερα μεγάλη συγγένεια σύνδεσης που
έχουν στην κυτταροπλασματική περιοχή της Ζώνης315 (πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τη μη-οξειδωμένη
αιμοσφαιρίνη). Από τη στιγμή του σχηματισμού τους,
συνδέονται μη-στοιχειομετρικά με τη Ζώνη-3, σχηματίζοντας ένα πολυμερές μακρομοριακών διαστάσεων
που πυροδοτεί τη συσσωμάτωση των μορίων της
πρωτεΐνης στο επίπεδο της μεμβράνης. Τα συσσωματώματα αυτά Ζώνης-3-αιμοχρωμάτων έχουν τριπλή
δράση στο κύτταρο:
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1) Προάγουν την μικροκυστιδιοποίηση της μεμβράνης, καθώς διασπούν την κρίσιμη διασύνδεση της
Ζώνης-3 με την αγκυρίνη και άρα τον υπομεμβρανικό σκελετό.
2) Ευνοούν τη φωσφορυλίωση της κυτταροπλασματικής περιοχής της Ζώνης-3 από κινάσες
της τυροσίνης οι οποίες ενεργοποιούνται από τα
υψηλά επίπεδα οξείδωσης. Η φωσφορυλίωση
της Ζώνης-3 μειώνει τη συνοχή της σύνδεσής
της με το σκελετό με αποτέλεσμα να αυξάνεται
η κινητικότητά της στο επίπεδο της μεμβράνης
και να ευνοείται περαιτέρω ο σχηματισμός συσσωματωμάτων και νεοαντιγονικών θέσεων10.
3) Έχουν μεγάλη συγγένεια σύνδεσης με φυσικά
αυτοαντισώματα του ορού, τα οποία με τη σειρά
τους ενεργοποιούν το σύστημα του συμπληρώματος9,11,16 (Εικ. 2).
Έχει δειχθεί ότι το μικρότερο και πιο πυκνό κλάσμα των ανθρώπινων ερυθροκυττάρων που περιέχει
κυρίως ερυθροκύτταρα τελικής φάσης ωρίμανσης
χαρακτηρίζεται από πολλαπλάσιες θέσεις κυτταρικής
πρόσδεσης ανοσοσφαιρινών IgGs και συστατικών
του συμπληρώματος σε σχέση με τα άλλα κλάσματα, ιδιαίτερα αυξημένες ποσότητες προσδεδεμένων
στη μεμβράνη αιμοχρωμάτων και συγκριτικά πολύ
μεγαλύτερη επιδεκτικότητα στη φαγοκυττάρωση.
Υπολογίστηκε ότι σχετικά μικρή ποσότητα αυτόλογων
IgGs (περίπου 100-500 μόρια IgG/κύτταρο) είναι
αρκετά για να προάγουν την ερυθροφαγοκυττάρωση, πιθανότερο από τα κύτταρα Kupffer στο ήπαρ.
Το προαναφερόμενο σηματοδοτικό μονοπάτι φαίνεται να είναι υπεύθυνο για την πρόωρη εκκαθάριση
των ερυθροκυττάρων στις αιμοσφαιρινοπάθειες, τις
μεμβρανοπάθειες, το σύνδρομο Down, τη νόσο του
Αlzheimer κ.λπ.10,12.

Διαταραχη στην ομοιοσταση
του ασβεστιου
Πρόσφατα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην έκθεση
φωσφατιδυλοσερίνης (PS) ως εναλλακτικό μηχανισμό
ερμηνείας της επιλεκτικής εκκαθάρισης των ερυθροκυττάρων. Διαταραχή στην ομοιόσταση του ασβεστίου
πιθανόν συνιστά τμήμα ενός εναλλακτικού μονοπατιού
γήρανσης, είτε ως έναυσμα κυτταρικής γήρανσης είτε
ως έμμεση συνέπειά της17. Αύξηση της ενδοκυττάριας
συγκέντρωσης ασβεστίου συσχετίζεται με μία σειρά
τροποποιήσεων που χαρακτηρίζουν τα γηρασμένα
ερυθροκύτταρα, όπως οξειδωτικές βλάβες, μικροκυστιδιοποίηση, κυτταρική αφυδάτωση και μείωση της
ικανότητας ελαστικής παραμόρφωσης του κυττάρου18.
Επιπρόσθετα, πρόσφατα τεκμηριώθηκε η λειτουργική
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Εικόνα 2. Προτεινόμενο μονοπάτι γήρανσης και εκκαθάρισης γηρασμένων ερυθροκυττάρων. H οξειδωτική αποδιάταξη
της αιμοσφαιρίνης (1) οδηγεί στο σχηματισμό αιμοχρωμάτων. Τα αιμοχρώματα έχουν αυξημένη συγγένεια πρόσδεσης στην κυτταροπλασματική περιοχή της Ζώνης-3 (2). Από την πρόσδεση επάγεται φωσφορυλίωση της διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, μερική
αποσύνδεσή της από το σκελετικό δίκτυο (3), αύξηση της κινητικότητάς της στο επίπεδο της μεμβράνης και δημιουργία συσσωματωμάτων. Ακολουθεί σχηματισμός μεγαλύτερων μακρομοριακών συμπλόκων Ζώνης-3-αιμοσφαιρίνης (4) και οψωνισμός από
φυσικά αυτοαντισώματα του ορού (NAbs anti-Band 3) και συστατικά του συμπληρώματος (C3b). Η διαδικασία ολοκληρώνεται
με ερυθροφαγοκυττάρωση. (Ανατύπωση από Pantaleo et al., 2008).

συσχέτιση ανάμεσα στη ροή ασβεστίου στο ερυθροκύτταρο και σε γεγονότα τύπου απόπτωσης8,19. Το σύνολο
των ασβεστο-εξαρτώμενων μονοπατιών κυτταρικού
θανάτου που ενεργοποιούνται στα ερυθροκύτταρα ως
συνέπεια κυτταρικού (οξειδωτικού, οσμωτικού κ.λπ.)
stress, καλούνται ερύπτωση ή ερυθρόπτωση. Βασικά
στοιχεία αυτών των διαδικασιών που βασίζονται στην
αυξημένη ενδοκυττάρια ενεργότητα ασβεστίου είναι
το άνοιγμα των καναλιών κατιόντων της μεμβράνης,
η κυτταρική συρρίκνωση, η αλλοίωση του κυτταρικού
σκελετού από ενεργοποιημένες ενδοκυττάριες πρωτεάσες (καλπαΐνες και κασπάσες), η φυσαλιδοποίηση
της μεμβράνης που συνδέεται με απώλεια δομικής
ακεραιότητας και ελαστικότητας και η εξωτερίκευση PS
στη μεμβράνη που οδηγεί σε ερυθροφαγοκυττάρωση.
Η ερύπτωση πιθανόν αντιπροσωπεύει μία ασφαλιστική δικλείδα των παθολογικών ή στρεσαρισμένων
ερυθροκυττάρων για να αποφύγουν την αιμόλυση19.
Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι η συσχέτισή της με τη
διαδικασία της ερυθροκυτταρικής γήρανσης δεν έχει
επαρκώς τεκμηριωθεί από πειραματικά δεδομένα
και πολλά ερωτηματικά μένουν αναπάντητα. Για
παράδειγμα, επίδραση φαινυλυδραζίνης στα ερυθροκύτταρα που είναι ισχυρό οξειδωτικό και επαγωγέας
σχηματισμού σωματίων Heinz και φαγοκυττάρωσης,
δεν προκαλεί έκθεση PS. Επίσης, ασθενείς με HbH,
HbH/CS και ενδιάμεση β-Μεσογειακή δεν εξωτερικεύουν PS στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη αλλά

σχηματίζουν συσσωματώματα Ζώνης-3, απόθεση
συμπληρώματος και IgGs και φαγοκυτταρώνονται
πολύ έντονα από μονοκύτταρα4. Λαμβάνοντας υπόψη
την έντονη θρομβογενετική επίδραση της έκθεσης PS
στα κύτταρα, είναι απίθανο να έχει επιλεγεί εξελικτικά
ως ο κύριος μηχανισμός απομάκρυνσης των ερυθροκυττάρων τα οποία συνιστούν το 99% των κυττάρων
του αίματος. Έτσι, είναι πιθανότερο να διαδραματίζει
κάποιο ρόλο στη γήρανση και εκκαθάριση των φυσιολογικών ή στρεσαρισμένων ερυθροκυττάρων κάτω
από συγκεκριμένες προϋποθέσεις in vivo, διαμέσου
της ενεργοποίησης διαφορετικών μονοπατιών κυτταρικής σηματοδότησης θανάτου. Ωστόσο και αυτή
η υπόθεση πρέπει να ελεγχθεί για την ακρίβειά της
διαμέσου περισσότερο εκλεπτυσμένων πειραματικών
τεχνικών. Οι παραπάνω προβληματισμοί ισχύουν και
για τη σηματοδότηση θανάτου που πιθανόν μεσολαβείται από το μεμβρανικό μονοπάτι της απόπτωσης,
όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Μεμβρανικο μονοπατι αποπτωσης
Τα ώριμα ερυθροκύτταρα περιέχουν προκασπάση3 και προκασπάση-8. Υπό την επίδραση οξειδωτικού
στρες in vitro, προκαλείται ενεργοποίηση κασπάσης-3
η οποία ως κασπάση τελεστής επάγει τροποποιήσεις
στη Ζώνη-3 και άλλες μεμβρανικές πρωτεΐνες, εξωτερίκευση PS και ερυθροφαγοκυττάρωση20,21. Είναι
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πολύ πιθανό αυτός ο μηχανισμός να διαδραματίζει
φυσιολογικό ρόλο στην ερυθροκυτταρική γήρανση/εκκαθάριση in vivo. Δεδομένα που το στηρίζουν
είναι η ανίχνευση ενεργοποιημένων κασπασών και
η δημιουργία του σχετιζόμενου με τον υποδοχέα Fas
συμπλόκου σηματοδότησης θανάτου (μεμβρανικό
μονοπάτι της απόπτωσης) στις λιπιδικές σχεδίες της
μεμβράνης των γηρασμένων ερυθροκυττάρων22,23.
Τα γηρασμένα ερυθροκύτταρα εμφανίζουν μικρότερη
ενεργότητα του ενζύμου αμινοφωσφολιπιδική μετατοπάση και εκθέτουν περισσότερη PS στην επιφάνειά
τους σε σχέση με τα νεαρότερης ηλικίας κύτταρα23.
Η ενεργοποίηση της κασπάσης-3 κατά την ερυθροκυτταρική γήρανση ως συνέπεια του αυξημένου
οξειδωτικού στρες μπορεί όπως προαναφέρθηκε
να οδηγήσει άμεσα σε μεταβολές της Ζώνης-322
πυροδοτώντας τον προαναφερόμενο καταρράκτη
μοριακών συμβάντων που οδηγεί σε απομάκρυνση
των ερυθροκυττάρων από την κυκλοφορία. Έτσι,
η ενεργοποίηση των κασπασών στα γηρασμένα ή
παθολογικά ερυθροκύτταρα μπορεί να προκαλέσει
τη φαγοκυττάρωσή τους προκειμένου να αποφευχθεί
η αιμόλυση.
Η πλειονότητα των εξωκυστιδίων των ερυθροκυττάρων εκθέτουν PS7. Επίσης, πολλές αιματολογικές
νόσοι (πχ. ομόζυγη β-Μεσογειακή) χαρακτηρίζονται
από αύξηση της έκθεσης PS στα ερυθροκύτταρα19,24.
Παρόλα αυτά, η αυξημένη έκθεση PS στα γηρασμένα
ερυθροκύτταρα υγιών ατόμων είναι επί του παρόντος αντικείμενο αμφισβήτησης και επιστημονικής
διχογνωμίας, κυρίως λόγω σκεπτικισμού έναντι των
τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση των γηρασμένων ερυθροκυττάρων7. Ωστόσο,
πρόσφατα οι Bratosin και συνεργάτες25 ανίχνευσαν
ενεργοποιημένες κασπάσες σε ένα ποσοστό γηρασμένων, PS+ ερυθροκυττάρων που απομόνωσαν
από περιφερικό αίμα ανθρώπου.

Αλλοι μηχανισμοι ερυθροκυτταρικης
γηρανσης in vivo
Διάφοροι άλλοι μηχανισμοί έχουν προταθεί για
να ερμηνεύσουν την επιλεκτική αναγνώριση των
γηρασμένων ερυθροκυττάρων από τα μακροφάγα
κύτταρα, όπως για παράδειγμα η εξαρτώμενη από
την ηλικία του κυττάρου μείωση των καταλοίπων
σιαλικών οξέων από τις πρωτεΐνες της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης (desialylation) που οδηγεί στην
επιφανειακή έκθεση «γλυκοπεπτιδικών παραγόντων
γήρανσης» στα ηλικιωμένα ερυθροκύτταρα.
Εκτός από αυτούς τους μηχανισμούς που εμπλέκουν την πρόσδεση οψωνινών στα γηρασμένα και
214

προς αναγνώριση εκκαθάρισης ερυθροκύτταρα,
μεμβρανικά συστατικά όπως τα σιαλικά οξέα και η
πρωτεΐνη CD47 φαίνεται να διαδραματίζουν κάποιο
ρυθμιστικό ρόλο στην εκκαθάριση των γηρασμένων ερυθροκυττάρων, παρεμποδίζοντας την ερυθροφαγοκυττάρωση26,27. Η φυσιολογική έκφραση
(ποσότητα/πλήθος) αλλά και τοπολογία τους στην
ερυθροκυτταρική μεμβράνη λειτουργούν ως αποτελεσματικά «σήματα μη-φαγοκυττάρωσης» (don’teat-me signals) για τα μακροφάγα που φέρουν τους
αντίστοιχους υποδοχείς (signal regulatory protein,
SIRPα). Έτσι η ερυθροφαγοκυττάρωση φαίνεται να
είναι μία ισορροπία ανάμεσα σε θετικά και αρνητικά
σήματα-δείκτες στα ερυθροκύτταρα. Παρόλα αυτά,
ίσως αυτό το μοντέλο να είναι ειδο-ειδικό8 γιατί ενώ
φαίνεται να ισχύει σε διάφορα ζωικά μοντέλα που έχει
ελεγχθεί, δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ότι τα ερυθροκύτταρα των Rhesus(-) ανθρώπων (που εμφανίζουν
μειωμένη έκφραση CD47) επιδεικνύουν αυξημένο
ρυθμό φαγοκυττάρωσης28.

Ο ρολος του οξειδωτικου στρες
Ως μεταφορείς οξυγόνου τα ερυθροκύτταρα είναι
ιδιαίτερα επιδεκτικά σε οξειδωτικές βλάβες. Η εξάρτηση
του χρόνου επιβίωσης των ερυθροκυττάρων από την
επάρκεια της κυτταρικής απόκρισης στο οξειδωτικό
στρες έχει πλέον τεκμηριωθεί σε μία ευρεία κατηγορία νόσων στον άνθρωπο. Παρότι σήμερα αποτελεί
ερευνητικό πεδίο αιχμής, με πολλές αντιγνωμίες και
αντικρουόμενες επιχειρηματολογίες, όλο και περισσότερα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της άποψης
ότι το οξειδωτικό στρες κατέχει κεντρική θέση στη
σηματοδότηση της ερυθροκυτταρικής γήρανσης στον
άνθρωπο18. Κατά τη γήρανση όχι μόνο συσσωρεύονται
οξειδωτικές βλάβες στα κύτταρα αλλά και οι αμυντικοί
αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί υποχωρούν4.
Το οξειδωτικό στρες:
1) έχει άμεση επίδραση στη δημιουργία του νεοαντιγόνου γήρανσης που προέρχεται από τη μεμβρανική
πρωτεΐνη Ζώνη-3,
2) ενεργοποιεί προ-αποπτωτικά συστατικά του ερυθροκυττάρου (π.χ. κασπάση-3)
3) επιδρά άμεσα στην αιμοσφαιρίνη με αποτέλεσμα
να τροποποιεί τις αλληλεπιδράσεις της με τις μεμβρανικές πρωτεΐνες και με την κασπάση-314,18
Πράγματι, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό των ερυθροκυττάρων που βρίσκονται σε έντονο οξειδωτικό
στρες είναι η πρόσδεση της οξειδωμένης/αποδιαταγμένης αιμοσφαιρίνης (αιμοχρώματα) στην κυτταροπλασματική περιοχή της Ζώνης-3, η μη-αντιστρεπτή συμπλοκοποίηση της αιμοσφαιρίνης με
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την κύρια κυτταροσκελετική πρωτεΐνη σπεκτρίνη
συνιστά ένα εξίσου βασικό και πιθανότατα πιο πρώιμο
δείκτη της διαδικασίας ερυθροκυτταρικής γήρανσης
in vivo, ο οποίος συσχετίζεται άμεσα με αυξημένη
ερυθροκυτταρική δυσκαμψία, μειωμένη ικανότητα
ελαστικής παραμόρφωσης, εχινοκυττάρωση και ερυθροφαγοκυττάρωση29,30. Το σύμπλοκο αιμοσφαιρίνηςσπεκτρίνης μπορεί εξίσου καλά να προάγει δομικές
τροποποιήσεις της Ζώνης-3 (π.χ. συσσωμάτωση στο
επίπεδο της μεμβράνης), διαταράσσοντας τη συνοχή
της πρόσδεσης του κυττταροσκελετού στη λιπιδική
διπλοστοιβάδα.

Επιλογος
Επί του παρόντος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί
ο βαθμός συμμετοχής και η σημαντικότητα καθενός
από τους προαναφερόμενους μηχανισμούς στη
γήρανση και εκκαθάριση των ηλικιωμένων ερυθροκυττάρων, αλλά το πιθανότερο είναι ότι όλοι τους
διαδραματίζουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις
κάποιο ρόλο σε αυτή τη σύνθετη και αυστηρά συντονισμένη διαδικασία. Η νέα εποχή της πρωτεομικής
του ερυθροκυττάρου31 αποκαλύπτει καθημερινά έναν
απίστευτο πλούτο πρωτεϊνών που εμπλέκονται ενεργά
στους ενδοκυττάριους καταρράκτες σηματοδότησης,
ενώ τα πρόσφατα και ακριβέστερα μοντέλα οργάνωσης της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης προτείνουν
την εμπλοκή πολλών περισσότερων μορίων και
μηχανισμών στη διαδικασία της ερυθροκυτταρικής
γήρανσης. Η πιθανή συμμετοχή νέων συστατικών,
συμπλόκων και σηματοδοτικών μονοπατιών στη γήρανση, το «αν-πώς-και πότε» αυτής της διαδικασίας
είναι ανοιχτή πρόκληση για κάθε ερευνητή στο πεδίο
του ερυθροκυττάρου. Καθώς η οργανισμική γήρανση
του ανθρώπου, μία σειρά από αναιμίες και άλλες
ασθένειες αλλά και η αποθήκευση αίματος που προορίζεται για μετάγγιση σχετίζονται με επιταχυνόμενη ή
διαταραγμένη ερυθροκυτταρική γήρανση1, είναι σαφές
ότι η διαλεύκανση των μηχανισμών της γήρανσης
στα ερυθροκύτταρα δεν είναι μόνο ερευνητικό όχημα
για την κατανόηση της γήρανσης των πολύπλοκων
εμπύρηνων κυττάρων αλλά και πολύτιμη γνώση
για την προσέγγιση πλήθους παθοφυσιολογικών
μηχανισμών στον άνθρωπο.
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Εισαγωγη
Η πρώτη επιτυχής προσπάθεια συντήρησης και
αποθήκευσης αίματος ξεκίνησε το 1915 από τους
Rous και Turner με την ανακάλυψη των κιτρικών ως
αντιπηκτικών ουσιών1 όπου κατάφεραν να συντηρήσουν ερυθρά αιμοσφαίρια για τέσσερεις εβδομάδες
σε διάλυμα με κιτρικά ως αντιπηκτικά και γλυκόζη
ως θρεπτική ουσία. Παρόλα αυτά, δε μπόρεσαν να
διασφαλίσουν τη αποστείρωση του διαλύματος καθότι κατά τις προσπάθειες αποστείρωσης σε υψηλές
θερμοκρασίες παρατήρησαν καραμελοποίηση της
γλυκόζης. Μόλις το 1943 οι Loutit και Mollison απέδειξαν ότι μειώνοντας το pH του διαλύματος στο 5 η
γλυκόζη παρέμενε σταθερή σε θερμοκρασίες άνω
των 100oC, επιτρέποντας έτσι την αποστείρωση του
διαλύματος στην αρχική φιάλη2. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργήθηκε το πρώτο διάλυμα - ACD (acid citrate
dextrose) - για την συντήρηση/αποθήκευση του αίματος. Το ACD επέτρεψε την συντήρηση του αίματος για 3
εβδομάδες με δυνατότητα «ανάκτησης» των ερυθρών
αιμοσφαιρίων κατά 70%, μετρώμενη ως η 24-ωρη in
vivo επιβίωση ερυθρών αιμοσφαιρίων σημασμένων
με 51Cr. Από τότε μέχρι σήμερα έγινε κατανοητό ότι
τα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά την συντήρηση/αποθήκευση χάνουν φωσφορικά και καταβολίζουν αδενίνη3.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της συντήρησης τα ερυθρά
αιμοσφαίρια αιμολύονται, πράγμα το οποίο μπορεί να
μειωθεί προθέτοντας σάκχαρα όπως η μανιτόλη, η
οποία σταθεροποιεί τις μεμβράνες και χρησιμεύει και
ως αντιοξειδωτικό. Προσθέτοντας όλες αυτές τις ουσίες στα διαλύματα συντήρησης/αποθήκευσης γίνεται

εφικτή η συντήρηση του αίματος για μεγαλύτερο διάστημα με βελτιωμένη ανάκτηση και μικρότερο βαθμό
αιμόλυσης. Άλλες αιμοδοσιακές πρακτικές οδήγησαν
στην ακόμα μεγαλύτερη μείωση της παρατηρούμενης
αιμόλυσης και κατά συνέπεια στην καλύτερη συντήρηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Για παράδειγμα
η αποθήκευση του αίματος σε πλαστικούς ασκούς
κατασκευασμένους από polyvinyl chloride (PVC)
πλαστικοποιημένο με diethylhexylphtalate (DEHP)
μείωσε τον βαθμό της αιμόλυσης κατά 4 φορές,4
ενώ η λευκαφαίρεση μειώνει κατά ακόμη 2 φορές το
ποσοστό της παρατηρούμενης αιμόλυσης5. Όταν όλα
αυτά συνδυάζονται, όπως συμβαίνει στα σύγχρονα
συστήματα αποθήκευσης/συντήρησης αίματος, επιτυγχάνεται αποθήκευση για 6 εβδομάδες με 84%
24-ωρη in vivo ανάκτηση και 0,4% αιμόλυση.
Ενώ από κλινική άποψη υπάρχουν μόνο προκαταρκτικά ευρήματα για τη σημασία της αποθηκευτικής
βλάβης, από βιολογική άποψη οι παρατηρούμενες
αλλαγές στα ερυθρά αιμοσφαίρια κατά τη διάρκεια της
αποθήκευσής τους είναι πολλές και αδιαμφισβήτητες,
όπως περιγράφονται παρακάτω.

Αποθηκευτικη Βλαβη
των Ερυθρων Αιμοσφαιριων
Σε συνθήκες αποθήκευσης τα συμπυκνωμένα
ερυθροκύτταρα (ΣΕ) υφίστανται αναστρέψιμες και
μη, βιοχημικές, μεταβολικές, μορφολογικές και μηχανικές αλλαγές, που αποκαλούνται «βλάβες αποθήκευσης».
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Βιοχημικές και Μεταβολικές Τροποποιήσεις
Κατά την αποθήκευση των ΣΕ η κύρια βιοχημική
μεταβολή που παρατηρείται είναι η μείωση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) των ερυθροκυττάρων.
Η κρίσιμη αυτή τροποποίηση συνδέεται άμεσα με
άλλες βιοχημικές μεταβολές όπως με μείωση του
2,3-διφωσφορογλυκερινικού οξέος (2,3-DPG), του
νικοτινάμιδου αδενινο-δινουκλεοτιδίου (NADPH),
την αύξηση του ενδοκυτταρικού ασβεστίου (Ca+2) και
νατρίου (Na+), την απώλεια καλίου (K+) και πτώση
του pH. Η μείωση της ενέργειας του ερυθροκυττάρου
σχετίζεται άμεσα με τον μειωμένο βαθμό της γλυκόλυσης των ΣΕ και έχει συσχετιστεί στο παρελθόν με
μειωμένη επιβίωση μετά τη μετάγγιση6. Επιπλέον,
η μεταβολική μείωση των ΣΕ επιφέρει και δομικές
τροποποιήσεις στα ερυθροκύτταρα.
Μετά τη μετάγγιση τα ερυθρά αιμοσφαίρια στην
κυκλοφορία του δέκτη γρήγορα επανακτούν τα χαμένα
ποσά ΑΤΡ στη περίπτωση που διατηρούν ικανοποιητικά ποσά διφωσφορικής αδενοσίνης (ADP) αλλά
αυτό δε σημαίνει ότι τα περισσότερα ερυθροκύτταρα
είναι λειτουργικά και διαφεύγουν την εκκαθάριση
από την κυκλοφορία, ειδικά εάν ο χρόνος της αποθήκευσης είναι μεγάλος7. Δραματική μείωση στο ΑΤΡ
επιφέρει μείωση επιφάνειας μέσω κυστιδιοποίησης,
δημιουργία νεοαντιγόνων γήρανσης και θάνατο των
κυττάρων6.
Φυσιολογικά τα ερυθροκύτταρα απελευθερώνουν
δεσμευμένο με αιμοσφαιρίνη (Hb) μονοξείδιο του
αζώτου (ΝΟ), πιθανά απευθείας από τη ζώνη-3,
ρυθμίζοντας την ροή αίματος με την αγγειοδιαστολή.
Πρόσφατα βρέθηκε ότι κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης τα ΣΕ χάνουν μεγάλα ποσά ΝΟ που επιφέρουν
μείωση στην εξαρτώμενη από τα ερυθροκύτταρα
αγγειοδιαστολή8. Η παθοφυσιολογία του ΝΟ στην in
vivo γήρανση των ερυθροκυττάρων δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Οι μεταβολές της ex vivo γήρανσης
των ΣΕ στην κύρια διαμεμβρανική πρωτεΐνη, ζώνη-3,
πιθανά επηρεάζουν την απελευθέρωση ΝΟ από τα
ΣΕ και επιφέρουν μείωση στην παραμορφωσιμότητα
και ελαστικότητα της μεμβράνης, συσσώρευση αιμοπεταλίων και αγγειοσυστολή9.
Μορφολογικές Αλλαγές
Όταν τα επίπεδα του ΑΤΡ μειωθούν 10-15% από
το φυσιολογικό, τα ερυθροκύτταρα στον ασκό ξεκινούν
να αναπτύσσουν ακίδες και παρατηρείται καταιγίδα
αλλαγών στο σχήμα10. Λίγες ώρες μετά τη μείωση του
ΑΤΡ το σχήμα των ερυθροκυττάρων γίνεται σφαιρικό
μειώνεται η επιφάνεια σε σχέση με τον όγκο, ενώ
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αποβάλλονται μέσω των κυστιδίων λιπίδια και πρωτεΐνες11,12. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια τη μειωμένη
ζωτικότητα εξαιτίας της αδυναμίας να αναστραφεί ο
κυτταρικός τραυματισμός και η παραμόρφωση στον
ασκό (Εικόνα 1). Το αξιοσημείωτο είναι ότι εμφανίζονται
τρεις διαφορετικοί τύποι ακανθοκυττάρων (άκαμπτα
κύτταρα). Τα εχινοκύτταρα τύπου Ι και τα σφαιρο-εχινοκύτταρα τύπου ΙΙ και ΙΙΙ. Εάν αναζωογονηθούν τα ΣΕ

Εικόνα 1. Εμφάνιση εχινοκυττάρων κατά την αποθήκευση
των ΣΕ και υπερδομή τους, (Ανατύπωση από διδακτορική
διατριβή Κριεμπάρδη Αναστασίου 2008, σελ., 126). (Α) Ηλεκτρονιογραφία λεπτής τομής φυσιολογικών ερυθρών αιμοσφαιρίων. (Β)
Λεπτομέρεια της επιλεγμένης περιοχής της ηλεκτρονιογραφίας
Α που δείχνει τη συνέχεια στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη.
(Γ) Αποθηκευμένα για 35 ημέρες ΣΕ. Στην ηλεκτρονιογραφία
παρατηρούνται ακανθώδεις προεξοχές της ερυθροκυτταρικής
μεμβράνης (μαύρα βέλη). Από αυτές τις άκανθες είναι γνωστό ότι αποκόβονται τα ερυθροκυτταρικά μικροκυστίδια. (Δ)
Ηλεκτρονιογραφίες λεπτών τομών ΣΕ αποθηκευμένων για 35
ημέρες. Η ερυθροκυτταρική μεμβράνη με άκανθες (μαύρα βέλη)
χαρακτηριστικές των σφαιροεχινοκυττάρων. (Ε) Λεπτομέρεια της
επιλεγμένης περιοχής της εικόνας Δ. Η λεπτή δομή παρουσιάζει
ασυνέχεια στη μεμβράνη που σημειώνεται με μαύρα βέλη. Κυτ:
Κυτταρόπλασμα. Μπάρες = 100μm.
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με ΑΤΡ in vitro και in vivo μετατρέπεται το παθολογικό
σχήμα σε δισκοειδές σε ποσοστό 60% στο πληθυσμό
των εχινοκυττάρων τύπου Ι ενώ τα τελευταία μετά τη
μετάγγιση αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορία
του δέκτη λόγω μη αναστρέψιμων μεταβολών13.
Επιπλέον, η παραμορφωσιμότητα των ερυθροκυττάρων, έχει ως αποτέλεσμα:
α) την ελάττωση της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας του κυτταροσκελετού,11
β) την αυξημένη ευθραυστότητα του κυττάρου14,15
και
γ) τη μείωση του λειτουργικού ρόλου του κυττάρου
με αποτέλεσμα την ανεπαρκή οξυγόνωση των
ιστών16.
Ειδικά στο μέσο του χρόνου αποθήκευσης τα ΣΕ
χάνουν την ευκαμψία της μεμβράνης, λειτουργία που
επιτρέπει στο φυσιολογικό ερυθροκύτταρο να διαπεράσει ακόμα και το μικρότερο σε διάμετρο τριχοειδές
αγγείο για οξυγόνωση.

(Εικόνα 2) όντας μικρότερα σε μέγεθος συγκρινόμενα
με τα in vivo ερυθροκυτταρικά κυστίδια της κυκλοφορίας18. Καθώς προάγεται ο χρόνος της αποθήκευσης,
τα κυστίδια γίνονται μεγαλύτερα σε μέγεθος και η
μεμβράνη παρουσιάζει ασυνέχειες και χαρακτηριστικές
ουρές (Εικόνα 2), με αποτέλεσμα να είναι πιο ασταθής,
επηρεάζοντας την ακεραιότητά τους. Η ασυνέχεια της
μεμβράνης των μικροκυστιδίων πιθανά να επηρεάζεται
από το χρόνο της αποθήκευσης επειδή τα κυστίδια δεν
μπορούν να εκκαθαριστούν στον ασκό του αίματος.
Επιπλέον, τα κυστίδια δεν έχουν κυτταροσκελετό
όπως τα ερυθροκύτταρα και περιέχουν μεγάλα ποσά
αποδιαταγμένης και οξειδωμένης Hb η οποία πιθανά
να επηρεάζει την δομική τους ακεραιότητα17.
Λόγω της απουσίας μηχανισμού εκκαθάρισης των
μικροκυστιδίων στον ασκό, τα κυστίδια που αποβάλ-

Κυστιδιοποίηση
Τα ερυθροκύτταρα χάνουν επιφάνεια, μέσω των
κυστιδίων, τόσο in vitro όσο in vivo και ex vivo. Δομικά
τα κυστίδια έχουν την ίδια σύσταση με τα κύτταρα
προέλευσής τους χωρίς να περιέχουν σκελετικές
πρωτεΐνες12,17. Στα κυστίδια έχουν ανιχνευτεί πολλές
πρωτεΐνες διαμεμβρανικές και κυτταροπλασματικές
των ερυθροκυττάρων, πρωτεΐνες των λιπιδικών σχεδιών, αντιγόνων γήρανσης και σημάτων κυτταρικού
θανάτου.
Πρόσφατα έχει καταδειχθεί ότι ο νεαρότερος πληθυσμός των ερυθροκυττάρων του ασκού εκκρίνει
περισσότερα κυστίδια από τα γηραιότερα ερυθροκύτταρα18, καταδεικνύοντας ότι η αναδιαμόρφωση της
μεμβράνης συνεχίζεται κατά τη φυσιολογική γήρανση
των ερυθροκυττάρων in vivo και ex vivo.
Από την άλλη, ο βαθμός της μικροκυστιδιοποίησης
έχει συσχετιστεί αρνητικά με τη λειτουργικότητα και
την επιβίωση μετά τη μετάγγιση των ΣΕ, γιατί όσο
πιο μικρός είναι ο βαθμός της κυστιδιοποίησης τόσο
βελτιωμένη είναι η διατήρησή τους και τόσο πιο πολλά
κύτταρα επιζούν στην κυκλοφορία του δέκτη μετά τη
μετάγγιση.11 Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι ΣΕ
αποθηκευμένα σε CPD-SAGM διατηρούν καλύτερα τη
μεμβράνη τους από αυτά που είναι συντηρημένα στο
CPDA12. Οι μετρήσεις του βαθμού κυστιδιοποίησης,
δηλώνουν ότι η δεύτερη εβδομάδα της αποθήκευσης
είναι μία κρίσιμη χρονική στιγμή για την επιβίωση των
ερυθροκυττάρων στο δέκτη.
Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης παρατηρείται
μικρή διαφοροποίηση στο μέγεθος των μικροκυστιδίων

Εικόνα 2. Ηλεκτρονιογραφία ερυθροκυτταρικών μικροκυστιδίων απομονωμένων από το πλάσμα ασκών ΣΕ που
αποθηκεύτηκαν για 35 ημέρες και έγκλησή τους σε εποξικές
ρητίνες για μελέτη της υπερδομής τους (Ανατύπωση από
διδακτορική διατριβή Κριεμπάρδη Αναστασίου 2008, σελ., 181).
(Α, Β, Γ) Τα αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα κυστίδια
παρουσιάζουν ασυνέχεια στη μεμβράνη καθώς και χαρακτηριστικές «ουρές». Στην ηλεκτρονιογραφία παρατηρούνται κυστίδια
με ποικιλία στο μέγεθος και τη δομή. Με βέλη παρουσιάζεται η
χαρακτηριστική ουρά κάποιων μικροκυστιδίων ενώ με λευκούς
αστερίσκους είναι σημασμένα τα μικροκυστίδια που παρουσιάζουν ασυνέχεια στη μεμβράνη τους. Μπάρες = 110μm.
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λονται από τα ερυθροκύτταρα πιθανά να «αυτολύονται» ως αποτέλεσμα της λεγόμενης αποθηκευτικής
βλάβης. Τα κυστίδια υφίστανται διάφορες επιζήμιες
επιδράσεις, όχι μόνο από τα ερυθροκύτταρα, αλλά και
από τα λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια του ασκού18.
Υποστηρίχθηκε στο παρελθόν, ότι η κυστιδιοποίηση
συνεισφέρει περισσότερο στην αύξηση της Hb του
πλάσματος του ασκού, που παρατηρείται κατά την
αποθήκευση, σε σχέση με την ελεύθερη Hb. Συμπερασματικά, η Hb που παρατηρείται στο πλάσμα των
ΣΕ δεν είναι τόσο αποτελεσματικά εγκλωβισμένη
σε κυστίδια όπως μέχρι τώρα ήταν γνωστό, αλλά
απελευθερώνεται από τα κυστίδια στο κλειστό περιβάλλον του ασκού17.
Μελέτες οξείδωσης έδειξαν ότι οι πρωτεΐνες των
κυστιδίων ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό οξειδωμένες
συγκρινόμενες με αυτές των ερυθροκυττάρων του
ασκού και σχετίζονται θετικά με την οξείδωση και την
κυστιδιοποίηση. Η οξείδωση των πρωτεϊνών στα κυστίδια υποδηλώνει ότι το ερυθροκύτταρο στο κλειστό
περιβάλλον του ασκού προσπαθεί να αποβάλει τις
οξειδωμένες και κατεστραμμένες πρωτεΐνες μέσω των
κυστιδίων. Πιθανά τα κυστίδια κατά την αποθήκευση
να αντιπροσωπεύουν τους «σάκους σκουπιδιών» των
ερυθροκυττάρων που περιέχουν κατεστραμμένες και
σε μεγάλο ποσοστό οξειδωμένες πρωτεΐνες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πιθανά να φέρουν τον ίδιο
μηχανισμό εκκαθάρισης με τα κύτταρα προέλευσης
τους, όπως στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί στα
γηρασμένα ερυθροκύτταρα in vivo12,17.
Δομικές Αλλαγές
Η κυστιδιοποίηση σχετίζεται άμεσα με δομικές
μεταβολές στη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων. Κατά
την αποθήκευση παρατηρείται όχι μόνο αποδιάταξη
και συσσωμάτωση της Hb στη μεμβράνη αλλά και
άλλων πρωτεϊνών όπως η σπεκτρίνη.11,19 Μείωση
της δεσμευμένης λεκτίνης επιφέρει μεταβολές στους
υδατάνθρακες, τμήμα των μεμβρανικών γλυκολιπιδίων
και γλυκοπρωτεϊνών. Οι μεταβολές αυτές δε φαίνεται
να ακολουθούν αυτές που έχουν παρατηρηθεί κατά
την in vivo ερυθροκυτταρική γήρανση.20 Η μείωση του
εξωκυττάριου Na+ με ταυτόχρονη αύξηση του Κ+ και
του μέσου όγκου των ερυθροκυττάρων (MCV) κατά
την αποθήκευση, δείχνει αδυναμία διατήρησης του
κυτταρικού όγκου21, γεγονότα που στη γήρανση των
ερυθροκυττάρων in vivo δεν παρατηρούνται.
Μεταβολές στην κύρια διαμεμβρανική πρωτεΐνη
ζώνη-3 έχουν περιγραφεί τόσο κατά την αποθήκευση11,12, όσο και κατά την in vivo γήρανση22. Οι μεταβολές αφορούν κυρίως τον διμερισμό της ζώνης-3
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και τη δημιουργία νέων αντιγονικών θέσεων, που
αναγνωρίζονται από τα φαγοκύτταρα καθώς έχει
προηγηθεί αποδιάταξη της Hb και μετατόπισή της
στην κυτταροπλασματική περιοχή της ζώνης-3 και
το σκελετό των ερυθροκυττάρων. Επιπλέον, έχει
παρατηρηθεί μείωση πρωτεϊνών που σχετίζονται με
λιπιδικές σχεδίες του κυττάρου, ενώ κάποιες άλλες
μετατοπίζονται από το κυτταρόπλασμα στη μεμβράνη19. Πιθανά αυτές οι τροποποιήσεις να σηματοδοτούν
μηχανισμούς που προάγουν την εκκαθάριση των
κυττάρων μετά τη μετάγγιση23.
Οι μεταβολές στη δομή των γηρασμένων ερυθροκυττάρων (ex vivo γήρανση) αποσπούν περισσότερο
την προσοχή των ερευνητών επειδή τα κύτταρα δεν
μπορούν να εκκαθαριστούν στο κλειστό περιβάλλον
του ασκού (απουσιάζουν τα συστήματα φυσιολογικής
εκκαθάρισης των κυττάρων που λαμβάνουν χώρα
in vivo).
Γενικότερα, οι δομικές μεταβολές των γηρασμένων
ερυθροκυττάρων του ασκού είναι περισσότερες από
αυτές που λαμβάνουν χώρα in vivo στα ερυθροκύτταρα, ενώ περισσότερες μελέτες πιθανά να αποκαλύψουν νέα μονοπάτια κυτταρικής σηματοδότησης.
Η Οξείδωση ως Τμήμα της Αποθηκευτικής Βλάβης
Οι οξειδωτικές τροποποιήσεις των ΣΕ έχουν πλήρως διευκρινιστεί και η οξείδωση έχει αποδειχτεί ότι
αποτελεί κύριο κομμάτι της αποθηκευτικής βλάβης
του ερυθροκυττάρου24. Είναι γνωστό ότι το οξειδωτικό «στρες» in vivo και in vitro οδηγεί σε οξειδωτικές
μετατροπές και εντάσεις τις ερυθροκυτταρικές πρωτεΐνες23. Η οξείδωση των πρωτεϊνών της μεμβράνης,
του κυτταροπλάσματος, του κυτταροσκελετού και των
λιπιδίων, επιφέρει βλάβες στην αρχιτεκτονική και τη
λειτουργικότητα του κυττάρου και οδηγεί σε αποσταθεροποίηση του υπομεμβρανικού κυτταροσκελετού
από τη μεμβράνη με επίπτωση στην ερυθροκυτταρική
επιβίωση.
Οξείδωση της Μεμβράνης
Έχει παρατηρηθεί στατιστικά σημαντική ποσοτική
διαφορά στην εμφάνιση οξειδωμένων πρωτεϊνών
μεταξύ των μεμβρανών που απομονώθηκαν σε τακτά
χρονικά διαστήματα από ΣΕ. Η αύξηση της οξείδωσης
παρατηρείται από την 10η ημέρα της αποθήκευσης
και αυξάνεται μέχρι το τέλος της αποθηκευτικής περιόδου. Η ανάλυση των τροποποιημένων πρωτεϊνών
αποκάλυψε ότι η οξείδωση δεν είναι τυχαία, αλλά ειδική
καθώς παρατηρείται συστηματικά μετά την 10η ημέρα
της αποθήκευσης19, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά οξεί-
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δωσης στις μεμβρανικές πρωτεΐνες παρατηρήθηκαν
μετά την 28η ημέρα αποθήκευσης24.
Δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι αντιοξειδωτικοί μηχανισμοί του ερυθροκυττάρου μειώνονται δραματικά
μετά από τη 10η ημέρα αποθήκευσης. Επιπλέον τα
ΣΕ κατά την αποθήκευση στερούνται ATP και NADPH
με αποτέλεσμα να μεταφέρονται μικρότερα ποσά
γλυκόζης στο μονοπάτι φωσφορικών πεντοζών14.
Η Hb και πιθανά τα οξειδωμένα αιμοχρώματα που
συσσωρεύονται τόσο στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη όσο και τον υπομεμβρανικό σκελετό19 των
ΣΕ διαμεσολαβούν σε οξειδωτικές αντιδράσεις23. Η
προκαλούμενη από τις αντιδράσεις αυτές παραγωγή
ελεύθερων ριζών οξυγόνου, συνοδεύεται όχι μόνο
από αύξηση της οξειδωμένης και αποδιατεταγμένης
Hb στη μεμβράνη, αλλά και από συνοδές οξειδωτικές
τροποποιήσεις στα λιπίδια.
Οξείδωση του Υπομεμβρανικού Σκελετού
Ο οξειδωτικός δείκτης των σκελετών των ΣΕ φαίνεται να είναι μεγαλύτερος μετά τη δεύτερη εβδομάδα
της αποθήκευσης, σε σχέση με αυτόν της μεμβράνης.
Σε περιβάλλον έντονου οξειδωτικού στρες, όπως
στους ασκούς που προορίζονται για μετάγγιση14,
επηρεάζεται τόσο ο σκελετός όσο και η Hb. Ο αυξημένος οξειδωτικός δείκτης των σκελετών κατά την
αποθήκευση19, σχετίζεται και με την συσσώρευση
οξειδωμένης και αποδιαταγμένης Hb στο σκελετό
και τη μεμβράνη και κατ’ επέκταση με την οξείδωση
της μεμβράνης19. Στα ΣΕ έχει περιγραφεί η οξείδωση
της κύριας σκελετικής πρωτεΐνης σπεκτρίνης25 και
έχει βρεθεί ότι ενοχοποιείται για το σχηματισμό των
ερυθροκυτταρικών μικροκυστιδίων προκαλώντας
αστάθεια στη σύνδεση σκελετού και μεμβράνης.
Οξείδωση του Κυτταροπλάσματος
Μετά το μέσο της αποθηκευτικής περιόδου έχει
παρατηρηθεί αύξηση στον οξειδωτικό δείκτη του
κυτταροπλάσματος12 των ΣΕ. Πρόσφατες μελέτες
κατά την αποθήκευση, δείχνουν ότι η αύξηση του
οξειδωτικού δείκτη αφορά κυρίως τα ολιγομερή Hb
(αποδιατεταγμένη Hb) του κυτταροπλάσματος. Τα
ολιγομερή Hb ενοχοποιήθηκαν στο παρελθόν για
άλλες οξειδωτικές τροποποιήσεις πρωτεϊνών μετά
την πρόσδεσή τους στη μεμβράνη24 και το σκελετό
του ερυθροκυττάρου19.
Τα Οξειδωμένα Κυστίδια
Η ιδέα της πρωτεϊνικής οξείδωσης ως μέρος της

ερυθροκυτταρικής γήρανσης25 και της αποθηκευτικής βλάβης του ερυθροκυττάρου έχει μελετηθεί
στο παρελθόν24. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης
έχει παρατηρηθεί οξείδωση τόσο στις πρωτεΐνες της
ερυθροκυτταρικής μεμβράνης24 και του κυτταροσκελετού19, όσο και στα λιπίδια26 και στις πρωτεΐνες του
κυτταροπλάσματος12.
Τα κυστίδια περιέχουν οξειδωμένες πρωτεΐνες
και προσθέτουν επιπλέον δεδομένα για συσχετισμό
της οξείδωσης με την κυστιδιοποίηση. Οι οξειδωτικές
βλάβες που παρατηρήθηκαν στα μικροκυστίδια κατά
την αποθήκευση των ερυθροκυττάρων αφορούσαν
στην κύρια μεμβρανική πρωτεΐνη ζώνη-3, την κύρια
σκελετική πρωτεΐνη ακτίνη και την κύρια πρωτεΐνη
που σχετίζεται με τις λιπιδικές σχεδίες στοματίνη.11
Οι πρωτεΐνες αυτές είναι υπεύθυνες είτε άμεσα είτε
έμμεσα μέσω της επικοινωνίας με τον σκελετό, για
την ερυθροκυτταρική κυστιδιοποίηση.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε, ότι ο οξειδωτικός δείκτης των πρωτεϊνών των μικροκυστιδίων κατά την
αποθήκευση είναι υψηλότερος από αυτόν που έχει
παρατηρηθεί στις ερυθροκυτταρικές μεμβράνες24 και
στους αντίστοιχους κυτταροσκελετούς19. Τις πρώτες
ημέρες της αποθήκευσης τα κυστίδια, σε σχέση με
τα κύτταρα προέλευσής τους, έχουν μεγαλύτερο
οξειδωτικό δείκτη. Αυτό δικαιολογείται, πρώτον από
το γεγονός ότι τα κυστίδια περιέχουν οξειδωμένες
κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες που στο τέλος της
αποθηκευτικής περιόδου φαίνεται να μειώνονται και
δεύτερον σε μεμβρανικές οξειδωμένες πρωτεΐνες που
εγκαταλείπουν πρόωρα τη μεμβράνη.
Η παρατήρηση αυτή δίνει επιπλέον δεδομένα
για την αποθήκευση του αίματος και προτείνει ότι
το ερυθροκύτταρο με τη διαδικασία της εξωκυττάρωσης αφαιρεί τις οξειδωμένες και κατεστραμμένες
πρωτεΐνες που παράγονται κατά την αποθήκευση,
ως συνέπεια της αποθηκευτικής βλάβης και του
οξειδωτικού στρες.

Προγραμματισμενος Κυτταρικος Θανατος
και Ερυθροπτωση ΣΕ
Ο ρόλος του προγραμματισμένου κυτταρικού
θανάτου (ΠΚΘ) στη μεταγγισιοθεραπεία και την ανοσοαιματολογία παλαιότερα είχε μελετηθεί μόνο στο
πεδίο των άθικτων λευκοκυττάρων που βρίσκονται
στους μη λευκαφαιρεμένους ασκούς ΣΕ. Η απόπτωση
των λευκοκυττάρων27 κατά την αποθήκευση ΣΕ και η
απελευθέρωση βιολογικών μορίων όπως κυτταροκινών, ενζύμων και τοξικών ελευθέρων ριζών οξυγόνου
επιφέρει επιβλαβείς επιδράσεις τόσο στη μεμβράνη
των ερυθροκυττάρων όσο και στο δέκτη, ενοχοποιού221
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μενη για πρόκληση μετά τη μετάγγιση αντιδράσεων.
Οι επιδράσεις αυτές μπορεί να ενεργοποιήσουν μονοπάτια εκκαθάρισης, απόπτωσης ή γενικότερα ΠΚΘ
στα ερυθροκύτταρα και να επιδράσουν στη μετά τη
μετάγγιση επιβίωση των κυττάρων ενεργοποιώντας
την ανοσολογική απόκριση του δέκτη.
Τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει γνωστό ότι μέρος των
αποπτωτικών μηχανισμών του εμπύρηνου κυττάρου
υπάρχει και ενεργοποιείται στα ώριμα ερυθροκύτταρα
και πιθανά να έχει παθοφυσιολογική σημασία.
Ένα από τα κύρια μονοπάτια εκκαθάρισης των
ερυθροκυττάρων είναι η αύξηση του ενδοκυτταρικού
Ca+2. Λόγω μείωσης του ΑΤΡ η αντλία Ca+2 αδυνατεί
να διώξει Ca+2 στον εξωκυττάριο χώρο και αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την ενδοκυττάρια αύξησή του στα ερυθροκύτταρα. Η έκθεση των ερυθροκυττάρων σε Ca+2,
οσμωτικά διαλύματα, ενεργειακή στέρηση, οξειδωτικό
στρες, πυροδοτεί αύξηση του ενδοκυτταρικού Ca+2,
εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης και αύξηση του
κυτταρικού όγκου27. Αυτές οι μεταβολές είναι τυπικές
για την έναρξη του ΠΚΘ ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης των ευαίσθητων καναλιών Κ+ ή καναλιών
«Gardos», της σκραμπλάσης και της καλπαΐνης.24 Ο
μηχανισμός που σχετίζεται με την αύξηση του ενδοκυτταρικού Ca+2 και την ενεργοποίηση των καναλιών
Κ+ ονομάστηκε ερύπτωση ή ερυθρόπτωση.
Ένας άλλος μηχανισμός είναι μεμβρανοεξαρτώμενος και σχετίζεται με την ενεργοποίηση κασπασών
τελεστών όπως είναι η κασπάση-3. Βρέθηκε πρόσφατα, ότι τα ερυθροκύτταρα εκφράζουν το μεμβρανικό
μηχανισμό απόπτωσης καθώς έχουν τον υποδοχέα
Fas28. Η οξείδωση και η γήρανση, οδηγούν σε ενεργοποίηση κασπάσης-3 και αποικοδόμηση της ζώνης-3.
Ο μηχανισμός ΠΚΘ που σχετίζεται με ενεργοποίηση
κασπασών ύστερα από μεμβρανική σηματοδότηση,
είναι εξαρτώμενος από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου η
δημιουργία των οποίων ρυθμίζεται από την ενεργότητα της αμινοφωσφολιπιδικής μετατοπάσης, την
εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης και την ερυθροφαγοκυττάρωση.
Η αποθήκευση του αίματος οδηγεί σε συσσώρευση
γηρασμένων κυττάρων στον ασκό με φαινότυπο ΠΚΘ,
όπως η έντονη κυστιδιοποίηση και η συρρίκνωση.
Ύστερα από αποθήκευση των ερυθροκυττάρων ενεργοποιούνται11 η κύρια κασπάση τελεστής του μεμβρανικού μονοπατιού της απόπτωσης, κασπάση-3, και
πιθανά και άλλες κασπάσες όπως η κασπάση-8.
Η συνέπεια μίας πιθανής ενεργοποίησης μονοπατιού ΠΚΘ κατά την αποθήκευση των ΣΕ είναι πολύπλοκη διαδικασία λόγω της απουσίας παραγόντων
και σημάτων κυτταρικής επιβίωσης που υπάρχουν
in vivo. Σίγουρα, διαδραματίζει ένα φυσιολογικό ρόλο
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στην εκκαθάριση των δυσλειτουργικών και οξειδωμένων κυττάρων από την επιζήμια αιμόλυση. Επιπλέον,
τα αποπτωτικά ερυθροκύτταρα πιθανά να δέχονται
σήματα θανάτου από ένα τμήμα των ex vivo αποπτωτικών κυττάρων, όπως των λευκών αιμοσφαιρίων που
εμπεριέχονται στον ασκό και μπορούν να επιδρούν στα
κύτταρα στόχους κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης
ή και μετά τη μετάγγιση.

Η συμβολη της Γηρανσης
των ΣΕ στη Μεταγγιση
Η επιταχυνόμενη γήρανση των ερυθροκυττάρων
που πιθανά είναι διαταραγμένη κατά την αποθήκευση,
δημιουργεί μετά τη μετάγγιση:
α) σήματα για την εκκαθάριση των κυττάρων και
β) μη πυρετικές αντιδράσεις λόγω της συσσώρευσης
οξειδωμένων πρωτεϊνών και κυστιδίων (Πίνακας
1).
Τα πιο επιρρεπή ερυθροκύτταρα πιθανά να αντιπροσωπεύουν τον γηραιότερο πληθυσμό ερυθρών
αιμοσφαιρίων του δέκτη και είναι πιο ευαίσθητα στη
καταστροφή από την συλλογή, την αποθήκευση ή τη
μετάγγιση. Μετά τη μετάγγιση, αρκετές φορές, παρατηρείται στο δέκτη ελεύθερη Hb, ενεργός σίδηρος
και μικροκυστίδια ως αποτέλεσμα της αυξημένης
κυτταρικής ευθραυστότητας. Η αιμόλυση επιφέρει
επίσης αύξηση της συγκέντρωσης ADP τοπικά που
προάγει τη θρόμβωση. Τα μικροκυστίδια του ασκού
ενοχοποιούνται για φλεγμονές και θρομβώσεις των
μικροτριχοεικών αγγείων. Η λιπιδική σύσταση των
κυστιδίων προκαλεί ερεθισμό και ενεργοποίηση των
κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων με αποτέλεσμα να
έχουν αναφερθεί πολλαπλές βλάβες οργάνων και συστημάτων29. Επίσης, σήματα κυτταρικής εκκαθάρισης

Πίνακας 1. Η συμβολή της ερυθροκυτταρικής γήρανσης στη
μετάγγιση. Ανατύπωση από Bosman et al., 2008)26.
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Μείωση
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Φλεγμονή και θρόμβωση
Καταστροφή του ενδοθηλίου
Μικροκυστιδιοποίηση
Ερυθροκυτταρική αλλοανοσοποίηση
Ερυθροκυτταρική αυτοανοσοποίηση
Δημιουργία
νεοαντιγόνων

Ερυθροκυτταρική αλλοανοσοποίηση
Ερυθροκυτταρική αυτοανοσοποίηση
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όπως η φωσφατιδυλοσερίνη και ποικίλα αντιγόνα
γήρανσης των κυστιδίων επιβαρύνουν το αμυντικό σύστημα του οργανισμού και αμέσως αποσύρονται από
την κυκλοφορία μαζί με μεγάλο αριθμό γηρασμένων
ερυθροκυττάρων και σφαιροεχινοκυττάρων. Επιπλέον,
η συσσώρευση κατεστραμμένων και οξειδωμένων
ερυθροκυτταρικών πρωτεϊνών στα κυστίδια οδηγεί
σε σχηματισμό νεοαντιγόνων γήρανσης, που είναι
ικανά σήματα ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού
συστήματος, προάγοντας ενδεχομένως τη δημιουργία
άλλο- ή αύτο-αντισωμάτων30. Η ζώνη-3 είναι ο πιο
κοινός στόχος των αυτοαντισωμάτων.

Η Παρουσια Λευκων Αιμοσφαιριων
και Αιμοπεταλιων
Μελέτες δείχνουν ότι από τις πρώτες ημέρες της
αποθήκευσης των ερυθροκυττάρων παρουσιάζεται
αύξηση του ρυθμού καταστροφής των εμπεριεχόμενων λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων. Τα λευκά
αιμοσφαίρια έχει δειχτεί στο παρελθόν ότι προάγουν
την αποθηκευτική βλάβη των ερυθροκυττάρων είτε
καταναλώνοντας θρεπτικά συστατικά (αδενίνη) του
αντιπηκτικού είτε απελευθερώνοντας κυτταροκίνες και
πρωτεάσες λόγω της αποικοδόμησής τους31.
Πολλές αναφορές υποστηρίζουν ότι καθώς αυξάνεται ο χρόνος αποθήκευσης των ερυθροκυττάρων,
αυξάνουν και τα λευκοκυτταρικά θραύσματα μαζί με
το ελεύθερο DNA των λευκών αιμοσφαιρίων. Από τη
στιγμή της αιμοληψίας τα αιμοπετάλια έχουν την τάση
να ενεργοποιούνται για να δημιουργούν συσσωματώματα. Η συσσωμάτωση αυτή των αιμοπεταλίων πιθανά
να επηρεάζει και την επιβίωση των ερυθροκυττάρων
στον ασκό. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι
πολλά από τα αιμοπετάλια ενεργοποιούνται και τα
περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια αλληλεπιδρούν με
αυτά. Τα συσσωματώματα αιμοπεταλίων και λευκών
αιμοσφαιρίων ενοχοποιούνται για καρδιοαγγειακές
επιπλοκές και μικροθρομβώσεις αγγείων μετά τη
μετάγγιση μη λευκαφαιρεμένων ΣΕ30.
Η απόπτωση των κοκκιοκυττάρων και λεμφοκυττάρων αρχίζει από τις πρώτες 48 ώρες της αποθήκευσης.
Τα λεμφοκύτταρα είναι πιο ανθεκτικά σε σχέση με τα
κοκκιοκύτταρα31, τα οποία μέσω του μεμβρανικού
μονοπατιού του ΠΚΘ καταστρέφονται γρηγορότερα31.
Η καταστροφή των λευκών αιμοσφαιρίων όχι μόνο
επηρεάζει τα ΣΕ, αλλά πιθανά να έχει και σοβαρές

επιπτώσεις στο αποτέλεσμα της μετάγγισης. Τα λευκά αιμοσφαίρια απελευθερώνουν ισταμίνη, λιπίδια,
και κυτταροκίνες, μόρια τα οποία έχουν ανιχνευτεί
στο μικρό ποσό πλάσματος του ασκού των ΣΕ. Οι
κυτταροκίνες είναι γνωστό ότι αυξάνονται στον ασκό
των ΣΕ, συμπεριλαμβανομένου του κλάσματος της
ιντερλευκίνης-1b (IL1b), του παράγοντα νέκρωσης
όγκων (TNFa) και της ιντερλευκίνης-8 (IL-8). Ο TNFa
και η IL-8 μπορούν να ενεργοποιήσουν τα ουδετερόφιλα, απελευθερώνοντας επιπλέον κυτταροκίνες στο
κλειστό περιβάλλον του ασκού.
Επιπλέον, μελέτες σχετικές με την αποθηκευτική
βλάβη των ΣΕ έχουν δείξει ότι η απουσία λευκαφαίρεσης επηρεάζει τη φυσιολογία των ερυθροκυττάρων
από την 21η ημέρα της αποθήκευσης32. Τα εμπεριεχόμενα λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια στον
ασκό επηρεάζουν και αυξάνουν τη προσκόλληση
των ερυθροκυττάρων στο ενδοθήλιο των αγγείων
μετά τη μετάγγιση, όταν αυτά έχουν αποθηκευτεί για
28 ημέρες και άνω.

Συμπερασματικα
Η αποθηκευτική βλάβη του ερυθροκυττάρου φαίνεται να έχει και κλινική σημασία καθώς η ποιότητα των
αποθηκευμένων ΣΕ και η επιβίωση μετά τη μετάγγισή
τους ίσως σχετίζεται με:
α) τον παρατηρούμενο αριθμό των κυστιδίων,
β) την αυξημένη οξείδωση και
γ) την ενεργοποίηση μηχανισμών εκκαθάρισης και
θανάτου (Εικόνα 3).
Εάν κατανοηθεί καλύτερα ο μηχανισμός ΠΚΘ
των ερυθροκυττάρων μετά τη μετάγγιση σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς γήρανσης και τις αλλαγές
στο μεταβολισμό αυτών των κυττάρων ex vivo, τότε
ενδεχομένως θα βελτιωθεί η ποιότητα των ΣΕ που
προορίζονται για μετάγγιση.
Σύμφωνα με τον Glynn33, κρίνεται απαραίτητο, οι
υπηρεσίες αιμοδοσίας να εξασφαλίζουν αποθηκευμένα για μικρό χρονικό διάστημα ΣΕ στους ασθενείς
ή να αναπτύξουν την έρευνα στο πεδίο της αποθηκευτικής βλάβης των ΣΕ για να βρεθούν επιπλέον
συντηρητικά για το «μπλοκάρισμα» της γήρανσης
των ερυθροκυττάρων. Γενικότερα η χρήση φρέσκων ή
συντηρημένων για μακρύ χρονικό διάστημα ΣΕ είναι
ζήτημα που διχάζει ακόμα τους εμπλεκόμενους με τη
μεταγγισιοθεραπεία κλινικούς και εργαστηριακούς.
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Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση της αποθηκευτικής βλάβης του ερυθροκυττάρου σε σχέση με το χρόνο αποθήκευσης. Στον οριζόντιο άξονα είναι οι ημέρες αποθήκευσης των ΣΕ όπου 0 είναι η ημέρα αιμοδότησης και 35η η τελευταία ημέρα
αποθήκευσης του ασκού στο αντιπηκτικό CPDA.
= βιοχημικές μεταβολές

= οξείδωση, μεμβράνης, σκελετού και κυτταροπλάσματος
= ολιγομερισμός Hb, υψηλού μοριακού βάρους σύμπλοκα, μεμβρανική δυσκαμψία
= οψωνισμός ζώνης-3 με IgGs και C3b
= εμφάνιση οξειδωμένης Hb στους σκελετούς, ακαμψία μεμβράνης
= κυστιδιοποίηση, ακραίες μεταβολές στο σχήμα
= αναδιαμόρφωση της μεμβράνης στη περιοχή των λιπιδικών σχεδιών
= ερυθρόπτωση
= προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος
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Μεταγγισιακές επιπλοκές της ερυθροκυτταρικής γήρανσης Κλινικές Επιπτώσεις
Κωνσταντινοσ Σταμοyλης

Αιματολόγος, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσία, Γ.Ν. Νίκαιας “Αγ. Παντελεήμων”, Πειραιάς

Η μετάγγιση ερυθρών αποτελεί μία σωτήρια ιατρική
πράξη η οποία έχει σαν κύριο στόχο να διατηρήσει
την οξυγόνωση των ιστών και των οργάνων στην
περίπτωση μαζικής αιμορραγίας, ή οξείας αναιμίας
συχνά συνδεόμενης με υποογκαιμία. Μόνο στις ΗΠΑ
συλλέγονται περίπου 14 εκατομ. μονάδες ολικού αίματος από τις οποίες σχεδόν 13.9 εκατομ. μεταγγίζονται
σε 4.8 εκατομ. ασθενείς. Παρά την εκτεταμένη χρήση,
τα προϊόντα αίματος αδειοδοτούνται μόνο στη βάση
των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή,
επεξεργασία και αποθήκευση. Υποχρεωτικοί ειδικοί
έλεγχοι εξασφαλίζουν την ασφάλεια του αίματος
από λοιμώδη νοσήματα καθώς και τη συμβατότητα
δότου/δέκτου, όμως δεν υπάρχουν κλινικά standards
που να αποτυπώνουν τη θετική έκβαση μίας αποτελεσματικής μετάγγισης.
Σήμερα το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας προσελκύει μία προσέγγιση, για τη χορήγηση
αίματος ή παραγώγων του, βασιζόμενη σε αποδείξεις
της σχέσης κίνδυνος/όφελος. Οι κλινικά σημαντικοί
κίνδυνοι της μετάγγισης αίματος έχουν ταξινομηθεί
ως ανοσολογικοί και λοιμώδεις. Οι περισσότερες
μελέτες που εστιάζουν στην παρασκευή, συντήρηση
και αποθήκευση του αίματος και των παραγώγων
του πραγματοποιούνται in vitro, βασιζόμενες κυρίως
στην ανάλυση βιοχημικών παραμέτρων (π.χ. ATP,
pH, 2,3 DPG)1 και περιστασιακά στα μορφολογικά και
ρεολογικά χαρακτηριστικά2. Οι in vivo μελέτες επικεντρώνονται γενικά στην ενδαγγειακή επιβίωση των
μεταγγιζόμενων παραγώγων και σε μικρότερο βαθμό
στη μετά-μετάγγιση λειτουργικότητα και κλινική αποτελεσματικότητα. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον
έχει εστιαστεί στις πιθανές ανεπιθύμητες συνέπειες
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της αποθηκευτικής βλάβης των μεταγγιζόμενων ερυθρών. Παρά τις κλινικές παρατηρήσεις, αυτό στάθηκε
πολύ δύσκολο να αποδειχθεί λόγω των σύνθετης
και πολυπαραγοντικής φύσης των συνθηκών που
υπεισέρχονται στην διαδικασία μετάγγισης ιδιαίτερα
όσον αφορά πολυτραυματίες και ασθενείς με αιμορραγικό shock. Μελέτες in vitro και σε πειραματόζωα
είχαν προ πολλού προειδοποιήσει ότι οι αλλαγές που
συνεπάγεται η αποθηκευτική βλάβη μπορεί να έχουν
σημαντικές κλινικές συνέπειες.3
Ακόμα και σήμερα οποιαδήποτε αναφορά στη
χρήση “φρέσκου αίματος” θα προκαλούσε έντονες
αντιπαραθέσεις. Ο όρος “φρέσκο αίμα” αποτελεί
ανάθεμα στη φιλοσοφία της αιμοδοσίας. Μπορεί ό
χειρουργός να δηλώνει, “… ο ασθενής μου χάνει
φρέσκο αίμα και για αυτό χρειάζομαι φρέσκο αίμα”
όμως στην άλλη πλευρά βρίσκεται ο ιατρός της αιμοδοσίας, ο οποίος αντιτάσσει “… εάν χορηγήσετε
συμπυκνωμένα ερυθρά και πρόσφατο κατεψυγμένο
πλάσμα σε συνδυασμό με αιμοπετάλια τότε είναι σαν
να χορηγείται φρέσκο ολικό αίμα”.
Πολλές φορές έχει διατυπωθεί η άποψη ότι εάν
το ολικό αίμα αντιμετωπίζονταν ως φαρμακευτικό
προϊόν και υποβαλλόταν στις αντίστοιχες διαδικασίες
έγκρισης/αδειοδότησης ενδεχομένως να μην ελάμβανε
ποτέ άδεια κυκλοφορίας.
Η παρατεταμένη αποθήκευση των ερυθρών έχει
αρκετά πλεονεκτήματα. Επιτρέπει τη δημιουργία
αποθεμάτων, οδηγεί σε οικονομίες κλίμακας στη
συλλογή, επεξεργασία και έλεγχο, ενώ επιτρέπει και
την ανάπτυξη μεθόδων ποιοτικού ελέγχου. Παρατεταμένη αποθήκευση σε ψυχρές συνθήκες μειώνει τη
δυνατότητα μετάδοσης της σύφιλης και τις πιθανότητες
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εμφάνισης νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή σχετιζόμενου με τη μετάγγιση. Από την άλλη πλευρά στα
αποθηκευμένα ερυθρά μειώνεται η λειτουργική τους
δυνατότητα : η συγκέντρωση του 2,3-DPG μειώνεται, χάνουν μεμβράνη και γίνονται μη βιώσιμα4. Τα
αποθηκευμένα ερυθρά μπορεί να γίνουν επικίνδυνα
λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων καλίου, της βακτηριδιακής επιμόλυνσης και της απελευθέρωσης
τοξικών λιπιδίων.
Ο καθορισμός του ιδανικού χρόνου αποθήκευσης
των ερυθρών, ο οποίος να μεγιστοποιεί τόσο την
ασφάλεια όσο και τη διαθεσιμότητα, απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση όλων των δεδομένων και το
σεβασμό όλων των απόψεων. Το κλειδί του προβλήματος βρίσκεται πιθανόν στην έλλειψη διεθνώς
αποδεκτών κριτηρίων τα οποία να αντικατοπτρίζουν
πιστά τις δραματικές αλλαγές σε μοριακό επίπεδο,
οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την παρατεταμένη
αποθήκευση/συντήρηση των ερυθρών και τα οποία
θα μπορούν απλά να ξεχωρίσουν το “καλό” αίμα από
αυτό που “δεν είναι πλέον αρκετά καλό”.
Μία περιληπτική λίστα των στοιχείων που συνθέτουν αυτό που αποκαλούμε “αποθηκευτική βλάβη
των ερυθρών” περιλαμβάνει5: μορφολογικές αλλοιώσεις, επιβράδυνση του μεταβολισμού με μείωση της
συγκέντρωσης του ATP, οξέωση με μείωση του 2,3DPG, απώλεια λειτουργικότητας (παροδική) αντλίας
κατιόντων με απώλεια του ενδοκυττάριου καλίου και
συγκέντρωση νατρίου στο κυτταρόπλασμα, οξειδωτική βλάβη με αλλαγές στη δομή της band 36 και
υπεροξείδωση των λιπιδίων, αποπτωτικές αλλαγές
με καταστροφή των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης
και απώλεια τμημάτων αυτής μέσω κυστιδιοποίησης7.
Μέρος αυτών των αλλαγών συμβαίνει κατά τις πρώτες
ώρες της αποθήκευσης (μείωση pH, αύξηση Κ+), ενώ
άλλες εμφανίζονται μετά από ημέρες ή και εβδομάδες.
Δυνητικά αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν
την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των ερυθρών,
μειώνοντας τη μεταφορά και αποδέσμευση οξυγόνου,
απελευθερώνοντας τοξικούς μεσολαβητές και επηρεάζοντας αρνητικά τις ρεολογικές ιδιότητες (μέσω της
αυξημένης προσκόλλησης στο ενδοθήλιο8 ή μέσω
του αυξημένου θρομβογόνου9 ή προφλεγμονώδους10
δυναμικού). Αυτές οι παρατηρήσεις υποστηρίχθηκαν
από σειρά κλινικών μελετών (δυστυχώς αναδρομικών
και μη τυχαιοποιημένων), οι οποίες δείχνουν συσχέτιση
μεταξύ της διάρκειας αποθήκευσης και προοδευτικής
αύξησης των ανεπιθύμητων παρενεργειών.
Άλλες μελέτες δεν επιβεβαιώνουν την αναφερόμενη συσχέτιση11,12 ενώ πρόσφατη ανασκόπηση 24
μελετών κατέληξε ότι η συσχέτιση μεταξύ της “ηλικίας” του μεταγγιζόμενου αίματος και της έκβασης

του ασθενούς δεν μπορεί να αποδειχθεί, με πιθανή
εξαίρεση τους μαζικά μεταγγιζόμενους πολυτραυματίες, υποδηλώνοντας συσχέτιση και με τον αριθμό των
μεταγγιζόμενων μονάδων13.
Οι υπάρχουσες μελέτες είναι αρκετά ετερογενείς
για να επιτρέψουν ικανοποιητική μετα-ανάλυση των
αποτελεσμάτων, ενώ οι λίγες ελεγχόμενες μελέτες
χαρακτηρίζονται από μικρό αριθμό δειγμάτων και
ασαφώς καθορισμένες ομάδες μελέτης14. Υπό εξέλιξη
βρίσκονται αυτή τη στιγμή τρείς μεγάλες μελέτες που
αναμένεται να δώσουν τις σχετικές απαντήσεις:
• Red Cell Storage Duration Study (RECESS) http://
clinicaltrials,gov/ct2/show/NCT00991341
• Age of Blood Evaluation (ABLE) http://www.
controled-trials.com/ISRCTN44878718
• Age of Red Blood Cells in Premature Infants
Study (ARIPI) http://www.clinicaltrials.gov/ct2/
show/NCT00326924

Ειναι τα αποθηκευμενα/συντηρημενα
ερυθρα ασφαλη;
Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες
η μετάγγιση αποθηκευμένων ερυθρών συνοδεύεται
από ανεπιθύμητες παρενέργειες. Θάνατοι έχουν
συσχετισθεί:
• με επιμόλυνση μονάδων αίματος από ψυχρόφιλα
βακτηρίδια
• με ταχεία μετάγγιση μονάδων συντηρημένων για
μεγάλο χρονικό διάστημα (αυξημένη εξωκυττάρια
συγκέντρωση καλίου)
• με χορήγηση αιμολυμένων μονάδων
• με εμφάνιση οξείας πνευμονικής βλάβης-TRALI
(ρόλος λυσοφωσφολιποειδών συνεπεία οξειδωτικών βλαβών).
• με υπερπηκτικότητα (μικροκυστίδια με αρνητικά
φορτισμένα φωσφολιποειδή).
Μία στις 2000 μονάδες αίματος επιμολύνεται από
το δέρμα κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας15. Παρά
τη λευκαφαίρεση και την αποθήκευση σε ψυχρές
συνθήκες περίπου 1 στις 30.000 αποθηκευμένες
μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών μπορεί να αποδειχθεί κάποια στιγμή επιμολυσμένη από βακτήρια. Τα
περισσότερα βακτήρια δεν μπορούν να επιβιώσουν
στη θερμοκρασία συντήρησης του αίματος (40C), με
εξαίρεση την Serratia marcesans, Yersinia enterocolitica και Aeromonas16. Τα συγκεκριμένα βακτήρια
αναπτύσσονται αργά, ενώ χρειάζονται περίπου 27
ημέρες για να αυξηθούν στους 108 οργανισμούς και
να εμφανιστεί σοβαρή λοίμωξη.
Η δραστικότητα της ATPase εξαρτώμενης αντλίας
καλίου-νατρίου στην επιφάνεια των ερυθρών είναι
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ισχυρά εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία. Στο κρύο
δεν έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει την μέσω διάχυσης απώλεια των κατιόντων. Για αυτό τον λόγο τα
ερυθρά χάνουν κάλιο, και στον ασκό, η συγκέντρωση
του εξωκυττάριου καλίου των συντηρημένων μονάδων
αυξάνεται με ρυθμό περίπου 1mEq/l/ημέρα. Θάνατοι
έχουν αναφερθεί όταν τέτοιες μονάδες μεταγγίζονται
μέσω κεντρικών καθετήρων σε νεογνά ή όταν χρησιμοποιούνται στην καρδιοπνευμονική παράκαμψη.
Καθώς τα ερυθρά επαναπορροφούν το κάλιο μόλις
θερμανθούν και ισορροπήσει η ωσμοτικότητα και το
pH του σώματος, το πρόβλημα δεν αποτελεί η συνολική φόρτιση με κάλιο αλλά η τοπική εξωκυττάρια
συγκέντρωση στις παλαιότερες μονάδες αίματος κι
η μεταφορά (μέσω της μετάγγισης) στην κεντρική
κυκλοφορία όπου μπορεί να προκαλέσει καρδιακές
αρρυθμίες. Πρακτικές όπως η χορήγηση πρόσφατων
μονάδων ερυθρών σε μικρά νεογνά ή κατά την καρδιοπνευμονική παράκαμψη ή η χρήση πλυμένων ερυθρών όταν δεν είναι διαθέσιμες πρόσφατες μονάδες
συμβάλλουν στην πρόληψη τέτοιων επεισοδίων.
Η μετάγγιση αιμολυμένων μονάδων αίματος μπορεί
να προκαλέσει αντιδράσεις που μιμούνται αυτές των
ανοσολογικών αιμολυτικών αντιδράσεων. Συνήθως
είναι λιγότερο σοβαρές, καθώς δεν ενεργοποιούν το
συμπλήρωμα, μπορούν όμως να προκαλέσουν οξεία
νεφρική ανεπάρκεια ή αιφνίδιο θάνατο λόγω υπερκαλιαιμίας. Τέτοιες αντιδράσεις συνήθως σχετίζονται με
επί μακρόν συντηρημένες μονάδες αίματος.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οξειδωτικές βλάβες στα
φωσφολιποειδή της μεμβράνης των ερυθρών και η
απελευθέρωση λυσοφωσφολιποειδών λαμβάνουν
χώρα καθόλη τη διάρκεια της αποθήκευσης Οι Slliman
και συνεργάτες έδειξαν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί
έναν μηχανισμό πρόκλησης της οξείας πνευμονική
βλάβης (TRALI) που σχετίζεται με την μετάγγιση, ενώ
οι Gajic και συνεργάστες έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις
λυσοφωσφολιποειδών στο συντηρημένο αίμα σχετίζονται με αυξημένη πνευμονική βλάβη στους ασθενείς
που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ17. Όμως η συχνότητα
εμφάνισης TRALI μειώθηκε όταν σταμάτησε η χρήση
πλάσματος από γυναίκες, έτσι ο ρόλος των λυσοφωσφολιποειδών παρέμεινε αδιευκρίνιστος 18
Τέλος μικροκυστίδια από τα αποθηκευμένα ερυθρά
ανευρίσκονται σε σχετικά μεγάλες ποσότητες προς
το τέλος της αποθήκευσης όταν τα επίπεδα του ATP
είναι χαμηλά19. Αυτά εκφράζουν στην επιφάνεια τους
αρνητικά φορτισμένα φωσφολιποειδή τα οποία είναι
δυνητικά προφλεγμονώδη και προπηκτικά. Υπάρχουν
μελέτες που βρίσκουν ότι η μετάγγιση σχετίζεται με
αυξημένη συχνότητα φλεγμονώδους αντίδρασης,
ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων και θρόμβωση σε
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βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Αυτές όμως οι μελέτες
έχουν αμφισβητηθεί τόσο για τον σχεδιασμό τους
όσο και για την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους.

Ειναι τα αποθηκευμενα/συντηρημενα
ερυθρα αποτελεσματικα;
Η υπόθεση ότι τα αποθηκευμένα/συντηρημένα
ερυθρά χάνουν την αποτελεσματικότητα τους βασίζεται
σε ενδείξεις ότι παρουσιάζουν διαταραγμένη ροή εντός
των αγγείων ή ότι δεν αποδίδουν το οξυγόνο20. Οι
ενδείξεις για διαταραγμένη ροή βασίζονται σε άμεσες
παρατηρήσεις της μικροκυκλοφορίας ή σε ρεολογικές
μελέτες με τη χρήση διαφόρων μηχανημάτων και
συνδέεται με : μειωμένη ελαστικότητα της μεμβράνης,
απώλειες μεμβράνης καθώς και με μειωμένη έκκριση
τοπικών αγγειοδιασταλτικών ουσιών όπως ATP και
μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Οι ενδείξεις για αδυναμία
απόδοσης του οξυγόνου βασίζονται συνήθως στις
χαμηλές συγκεντρώσεις DPG.
Η ροή των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μελέτες της
μικροκυκλοφορίας και σε τεχνητά αγγειακά συστήματα
έχει βρεθεί μειωμένη μετά από παρατεταμένη συντήρηση/αποθήκευση21, ενώ και η παραμορφωσιμότητα
των ερυθρών έχει βρεθεί μειωμένη σε μελέτες με ectocytometers22. Το πρόβλημα είναι ότι τα ίδια κύτταρα,
αποθηκευμένα σε διαλύματα αναζωογόνησης που
διατηρούν τα επίπεδα του ATP, τείνουν να έχουν ομαλή
ροή παρά τις απώλειες μεμβράνης, υποδηλώνοντας
ότι η μειωμένη ροή είναι συνέπεια της αλληλεπίδρασης
των ερυθρών με το περιβάλλον στο οποίο κινούνται23.
Από τη στιγμή που τα αναζωογονητικά διαλύματα αποκαθιστούν ταχέως τα επίπεδα ATP φαίνεται προφανές
ότι αυτό εμπλέκεται σε όλη τη διαδικασία. Σημαντική
προσπάθεια είναι υπό εξέλιξη ώστε τα καινούργια
αντιπηκτικά/συντηρητικά διαλύματα να μπορούν να
εξασφαλίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις ATP στο
τέλος της περιόδου αποθήκευσης.
Το μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) συνδεόμενο με το
θείο στη β-93 κυστείνη (SNO-Hb) μειώνεται ταχέως
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, όμως δεν αποκαθίσταται με τη χρήση αναζωογονητικών διαλυμάτων
και δεν φαίνεται να συμμετέχει στα τεχνητά αγγειακά
συστήματα. Από τη στιγμή που τα κύτταρα θα επιστρέψουν στην κυκλοφορία, χρειάζονται αρκετές ώρες
ώστε να αναγεννηθεί SNO-Hb έτσι η έγκαιρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας σχετιζόμενη με καλύτερα
συντηρημένα ερυθρά αποδεικνύει ότι αυτό δεν είναι
σημαντικό για τη ρύθμιση της ροής. Εξ άλλου γενετικά
τροποποιημένα ποντίκια στα οποία έχει αντικατασταθεί
η β-93 κυστείνη με αλανίνη συνεχίζουν να έχουν τη
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δυνατότητα υποξικής αγγειοδιαστολής εξαρτώμενης
από τα ερυθρά, υποδηλώνοντας μία τελείως διαφορετική πηγή προέλευσης του εξαρτώμενου από τα
ερυθρά ΝΟ, όπως αυτή της αναγωγής των νιτρικών
από την δεοξυ-αιμοσφαιρίνη η οποία δεν επηρεάζεται
από την αποθήκευση24.
To 2,3-DPG παρεμβάλλεται μεταξύ των β-αλυσίδων της δεοξυαιμοσφαιρίνης, σταθεροποιώντας την
δεοξυ-μορφή και μετατοπίζει την καμπύλη αποδέσμευσης οξυγόνου προς τα δεξιά. Επί απουσίας DPG, η
φόρτωση οξυγόνου στους πνεύμονες είναι περίπου
η ίδια, όμως η αποδέσμευση οξυγόνου στο επίπεδο
των ιστών γίνεται σε χαμηλότερο PO2.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση
οξυγόνου στους ιστούς, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται
με μειωμένη αγγειακή ροή και μειωμένο λειτουργικό αγγειακό δίκτυο. Προσπάθειες να μετρηθεί το
αποτέλεσμα της παρατεταμένης αποθήκευσης των
ερυθρών στην διανομή οξυγόνου, όπως αυτή των
d’Almeida και συνεργατών, έδειξαν ότι το αποτέλεσμα
είναι μικρό, μειώνοντας την διανομή οξυγόνου κατά
15% και είναι σημαντικό μόνο σε εκείνη την περίπτωση όταν χαμηλός αιματοκρίτης μειώνει τη διανομή
οξυγόνου προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση
οξυγόνου25. Προσπάθειες να επαναληφθεί η εργασία
με μεγαλύτερο αριθμό πειραματόζωων δεν έδειξε
διαφορά στη διανομή οξυγόνου μεταξύ φρέσκου και
αποθηκευμένου αίματος26

Κλινικες αποδειξεις ανεπιθυμητων
παρενεργειων απο τη μεταγγιση ερυθρων
μετα παρατεταμενη αποθηκευση
Πολλές κλινικές μελέτες έχουν εκπονηθεί στην
προσπάθεια να προσδιοριστεί πιθανή συσχέτιση
μεταξύ του χρόνου αποθήκευσης των ερυθρών και
των παρενεργειών στους μεταγγιζόμενους ασθενείς. Το 2009 οι Zimrin και Hess27 και οι Lelubre et
al13 πραγματοποίησαν λεπτομερείς αναλύσεις των
δεδομένων όλων των μελετών που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Παρά τους εγγενείς
στατιστικούς περιορισμούς των αναδρομικών, μητυχαιοποιημένων μελετών, τα αποτελέσματα τέτοιων
μελετών είναι χωρίς καμία αμφιβολία χρήσιμα στο
βαθμό που αντιμετωπίζονται ως σήμα κινδύνου.
Σίγουρα τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αμφισβητηθούν αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν
να αγνοηθούν ιδιαίτερα για την πιθανότητα αυξημένων παρενεργειών μετά από μετάγγιση επί μακρόν
αποθηκευμένων ερυθρών σε ειδικές ομάδες ασθενών
όπως: ασθενείς στις ΜΕΘ28,29, ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις30,31,32,

ασθενείς υποβαλλόμενους σε χειρουργείο κατώτερου
πεπτικού33,34, καθώς και σε πολυτραυματίες35,36,37. Οι
μετά από μετάγγιση παρενέργειες που περιγράφονται
σε αυτές τις ομάδες ασθενών ποικίλλουν, κυμαινόμενες από μείωση του γαστρικού pH, σε αυξημένη
συχνότητα θνητότητας από ανεπάρκεια πολλαπλών
οργάνων, αυξημένη συχνότητα πνευμονίας μετά
αορτο-στεφανιαία παράκαμψη, αυξημένη ευαισθησία
σε λοιμώξεις, αυξημένο χρόνο νοσηλείας, εμφάνιση
οξείας πνευμονικής βλάβης (TRALI).Παρόλα αυτά
είναι αξιοσημείωτο, με δεδομένη την έλλειψη αδιάψευστων στατιστικών αποδείξεων, ότι δεν μπορεί
κανείς να ισχυριστεί ότι “δεν υπάρχει καπνός χωρίς
φωτιά”, όπως σχολιάζουν και οι Steiner και Stowell38.
Αξίζει κανείς να θυμηθεί ότι μερικά χρόνια πρίν μία
σειρά από αναδρομικές μη-τυχαιοποιημένες κλινικές
μελέτες υποδήλωναν συσχέτιση μεταξύ μειωμένης
αποτελεσματικότητας των μεταγγίσεων και έλλειψης
λευκαφαίρεσης. Όμως προοπτικές τυχαιοποιημένες
μελέτες που ακολούθησαν δεν επιβεβαίωσαν πλήρως
αυτές τις παρατηρήσεις39,40. Η αποθηκευτική βλάβη
των ερυθρών και οι μετά μετάγγιση συνέπειες της,
δεν έχουν γίνει ακόμη αντικείμενο προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών παρόμοιων με αυτών που
θα ήταν αναγκαίες προκειμένου να αδειοδοτηθεί ένα
νέο φαρμακευτικό σκεύασμα41.
Για αυτούς τους λόγους παρά το ότι έχει επιβεβαιωθεί και είναι ευρέως αποδεκτό ότι κάτι περισσότερο
ή λιγότερα ανεπανόρθωτο συμβαίνει κατά τη διάρκεια
της παρατεταμένης αποθήκευσης των ερυθρών, είναι
τουλάχιστον προς το παρόν αδύνατον να συμπεράνει
κανείς αντικειμενικά και χωρίς προκαταλήψεις ότι αυτές
οι αλλαγές συνοδεύονται από μειωμένη ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα των παραγώγων αίματος.

Οι συνεπειες της μεταγγισης “φρεσκου”
αιματος στην εφοδιαστικη αλυσιδα
του αιματος
Όλες οι κλινικές μελέτες για την αποθηκευτική
βλάβη και τις συνέπειες της στην μετάγγιση στερούνται σαφούς προσδιορισμένου “cut off ” σημείου που
να οριοθετεί το “παλαιό” από το “φρέσκο” αίμα. Σαν
συνέπεια η κλινική σημασία της μετάγγισης “φρέσκου” έναντι “παλαιού” αίματος χρήζει πολλαπλών
και διαφορετικών ερμηνειών κάθε φορά. Μερικές
μελέτες προτείνουν ότι οι κλινικές συνέπειες της
αποθηκευτικής βλάβης γίνονται σημαντικές μετά από
2 εβδομάδες39,42,43. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει σαφής
ορισμός για το τι είναι “φρέσκια”, “πρόσφατη”, “νέα”,
“παλαιά” μονάδα αίματος.
Εάν επρόκειτο να μειώσουμε το χρόνο ζωής των
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μονάδων στις 14 ημέρες, θα αχρηστευόντουσαν αρκετές μονάδες αίματος. Τουλάχιστον στις ΗΠΑ ο μέσος
χρόνος αποθήκευσης είναι αυτός των 15 ημερών ενώ
ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος είναι 42 ημέρες44. Τα
εθνικά αποθέματα αίματος των ΗΠΑ θεωρείται ότι
ήδη βρίσκονται υπό απειλή λόγω της μειούμενης
δεξαμενής αιμοδοτών, των αυξημένων κριτηρίων
αποκλεισμού, του αυξημένου κόστους επεξεργασίας
και ελέγχου και τέλος λόγω της αυξημένης ζήτησης
και κατανάλωσης. Από το 1991 έως το 2004 ο αριθμός των μεταγγιζόμενων ερυθρών αυξήθηκε κατά
10%. Σε αυτούς τους παράγοντες προστίθεται και ο
χρόνος που απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθεί
ο απαραίτητος εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος
εκτιμάται σε 48-72 ώρες. Για αυτόν τον λόγο εάν ο
χρόνος ζωής της μονάδας μειωθεί στις 14 ημέρες,
τότε η μονάδα ουσιαστικά θα είναι διαθέσιμη για
10-12 ημέρες. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς το ήδη
αυξημένο κόστος μία μονάδας αίματος θα αυξηθεί
σημαντικά λόγω και της μείωσης του χρόνου ζωής
με απρόβλεπτες συνέπειες.

Πιθανες λυσεις
Συντηρητική προσέγγιση της μετάγγισης
Με τη σημερινή αυξημένη κατανάλωση αίματος,
είναι σχεδόν αδύνατον να μειωθεί ο χρόνος ζωής
των μονάδων αίματος. Προκειμένου να μειωθεί η
κατανάλωση αίματος ώστε να εξισορροπήσει ενδεχόμενη μείωση του χρόνου ζωής θα πρέπει να εγκατασταθούν προγράμματα διαχείρισης/διατήρησης του
αίματος σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας. Για αρχή,
κάθε υπηρεσία θα πρέπει να εκπονήσει τις δικές της
κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση του αίματος,
ενδείξεις και εναλλακτικές προσεγγίσεις.
Επιπλέον θα πρέπει να εφαρμοσθούν και μέτρα
για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών. Στόχος η ελαχιστοποίηση των
μη αναγκαίων μεταγγίσεων. Υπάρχουν μελέτες που
αποδεικνύουν ότι περιοριστική τακτική στο θέμα των
μεταγγίσεων είναι τουλάχιστον τόσο αποτελεσματική
και ενδεχομένως και καλύτερη, από την ελεύθερη
πρακτική μεταγγίσεων με ενδεχόμενη εξαίρεση των
ασθενών με έμφραγμα του μυοκαρδίου η ασταθή
στηθάγχη45.
Μετάγγιση “φρέσκων” ερυθρών μόνο σε υψηλού
κινδύνου ασθενείς
Η χορήγηση μονάδων αίματος μέχρι 14 ημερών
μπορεί να περιοριστεί σε ασθενείς που θεωρούνται
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ως υψηλού κινδύνου. Όπως έχει αναφερθεί η μετάγγιση φρέσκου αίματος ενδείκνυται για τους καρδιοχειρουργικούς και τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς,
χωρίς να υπάρχουν σαφείς αποδείξεις. Οι αρνητικές
συνέπειες της μετάγγισης “παλαιότερων” μονάδων
στους χρόνιους πάσχοντες δεν έχουν αποδειχτεί.
Ακόμη όμως και εάν μεταγγίζονται με πρόσφατες
μονάδες μόνο οι καρδιοχειρουργικοί και οι βαρέως
πάσχοντες θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι σε αυτές
τις περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση πολλών μονάδων ταυτοχρόνως, κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατη
τη χορήγηση αποκλειστικά φρέσκων μονάδων. Έτσι
και σε αυτή την περίπτωση η μοναδική λύση είναι να
μειωθεί ο αριθμός των μεταγγιζόμενων μονάδων.
Όμως δεν έχει εκτιμηθεί εάν ο κίνδυνος μείωσης των
μεταγγιζόμενων μονάδων είναι μικρότερος από τον
κίνδυνο μετάγγισης “παλαιοτέρων” μονάδων.
Αποφυγή συνθηκών που απαιτούν μετάγγιση ερυθρών
Η καλύτερη πρόληψη έναντι της αποθηκευτικής
βλάβης βρίσκεται στην αποτροπή καταστάσεων που
απαιτούν μετάγγιση ερυθρών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επιθετική θεραπεία της αναιμίας με σίδηρο ή/και
ερυθροποιητίνη46. Επιπρόσθετα λελογισμένη χρήση
τεχνικών εξοικονόμησης αίματος όπου αυτό είναι
εφικτό θα μειώσει τον αριθμό των μεταγγίσεων47.
Ανασκόπηση των μέχρι σήμερα διαθέσιμων στοιχείων αναφορικά με τις κλινικές συνέπειες των παρατηρούμενων αλλαγών κατά την αποθήκευση των
ερυθρών αιμοσφαιρίων αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει
λόγος για άμεση αλλαγή στην πρακτική των μεταγγίσεων.
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