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Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
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εντυπωσιακές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. 

H E.A.E. συνεπής στην υποχρέωσή της για διαρκή ενημέρωση, σχεδίασε και υλοποιεί 
το επιστημονικό πρόγραμμα του 30ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου με στόχο 
να καλύψει όλο το φάσμα της Αιματολογίας και με θέματα τα οποία παρουσιάζουν τόσο 
κλινικό όσο και ερευνητικό ενδιαφέρον.

Στην έκδοση των πρακτικών του εκπαιδευτικού προγράμματος του 30ου Πανελληνίου 
Αιματολογικού Συνεδρίου περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των ομιλητών και οι περιλήψεις 
των ανακοινώσεων.

Πιστεύουμε ότι το σύγγραμμα αυτό θα βοηθήσει τους Αιματολόγους, ιδιαίτερα δε τους 
νεότερους, και θα αποτελέσει για αυτούς το έναυσμα να εντρυφήσουν ακόμα περισσότερο 
στο μαγικό κόσμο της Αιματολογίας.

Ως υπεύθυνοι σύνταξης ευχαριστούμε όλους όσους συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση 
αυτού του τεύχους, τόσο τους συγγραφείς όσο και τους συναδέλφους που ανέλαβαν 
την ανασκόπηση και διόρθωση των κειμένων.

Μαρία Παγώνη, Ευάγγελος Τέρπος

Υπεύθυνοι Σύνταξης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την τελευταία δεκαετία και με τις σύγχρονες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα ποσοστά επιβίω-
σης στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) της 
παιδικής ηλικίας έχουν υπερβεί το 80%. Η επιτυχία 
αυτή έχει επιτευχθεί μέσω της διαστρωμάτωσης των 
ασθενών σε ομάδες κινδύνου και κυρίως μέσα από τη 
βαθύτερη κατανόηση των γενετικών ανωμαλιών που 
υπεισέρχονται στη λευχαιμογένεση (χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες και μοντέλα γονιδιακής έκφρασης).

Η αναγνώριση βιολογικά διακριτών υποομάδων 
στην παιδική ΟΛΛ με τη βοήθεια κυτταρογενετικών 
και μοριακών τεχνικών, η μελέτη της γονιδιακής 
έκφρασης, η χρήση ανοσοφαινοτυπικών μεθόδων 
ανίχνευσης υπολειμματικής νόσου και η χρήση της 
φαρμακογενωμικής προσφέρουν τη δυνατότητα εξέ-
λιξης των προγνωστικών κριτηρίων, επιτρέποντας 
την πιο ακριβή διαστρωμάτωση των ασθενών και 
την εξατομίκευση του σχεδιασμού θεραπείας, ενώ 
η πρώιμη απάντηση στη θεραπεία παραμένει ένας 
από τους κυριότερους προγνωστικούς παράγοντες.

Η μελλοντική έρευνα στρέφεται προς την κατεύ-
θυνση της αναγνώρισης, με σύγχρονες τεχνικές, 
ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων που θα 
οδηγήσουν στην αντικατάσταση/συμπλήρωση των 
παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου και στην πε-
ραιτέρω εξέλιξη και διαβάθμιση της θεραπείας. Οι 
σύγχρονες κυτταρογενετικές και μοριακές τεχνικές 
προσφέρουν ελπιδοφόρα μηνύματα όσον αφορά στην 
περαιτέρω μείωση της τοξικότητας της χημειοθερα-
πείας και στην εφαρμογή πρότυπων εξατομικευμένων 

θεραπευτικών παρεμβάσεων, ενώ ο τελικός στόχος 
παραμένει πάντα η βελτίωση της μακροχρόνιας επι-
βίωσης των παιδιατρικών ασθενών με ΟΛΛ1-6.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΟΛΛ

Εκτός από τους κλασσικούς προγνωστικούς παρά-
γοντες που έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί στη 
διαστρωμάτωση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου 
(ηλικία, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, ανοσοφαι-
νότυπος, κλασσικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες, 
πρώιμη απάντηση στη θεραπεία), η σύγχρονη έρευνα 
αποδεικνύει πως η ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας αντι-
προσωπεύει μια ετερογενή οντότητα με υποκείμενες 
γενετικές βλάβες που τροποποιούν την πρόγνωση 
και την τελική έκβαση των ασθενών. Στο Σχήμα 1 
παρουσιάζεται ο ρόλος των γενετικών βλαβών στη 
διαδικασία της λευχαιμογένεσης. Η γενετική ταξινόμη-
ση της ΟΛΛ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας απεικονίζεται στον Πίνακα 1 και ο σύγχρονος 
γενετικής χάρτης της παιδικής ΟΛΛ απεικονίζεται 
στο Σχήμα 2. Οι σημαντικότερες γενετικές ανωμα-
λίες (genotypes) που σχετίζονται με διαφορετική 
βιολογική συμπεριφορά και χρησιμοποιούνται στη 
διαστρωμάτωση των ασθενών σε ομάδες κινδύ-
νου (risk classification) απεικονίζονται ενδεικτικά 
στους Πίνακες 2 και 3, όπου εμφανίζονται νεότερα 
δεδομένα σχετικά με την υποκατηγοριοποίηση και 
μοριακή ταξινόμηση της ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας 
(ALL subclassification)4-6. 
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Σχήμα 1. O ρόλος των γενετικών βλαβών στη λευχαιμογένεση (Hunger S, Mullighan CG. New Engl J Med 2015;373:1541-1552).

Πίνακας 1. Oι συνηθέστερες γενετικές ατυπίες στην β-ΟΛΛ, με βάση την αναθεωρημένη ταξινόμηση (2016) του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (WHO classification of Tumors of Haematopoetic and Lymphoid Tissues. Lyon 2016, προσαρμογή από Arber et 
al, 2016). Όπως είναι εμφανές, ενώ η παιδική ΟΛΛ και η ΟΛΛ των ενηλίκων ταξινομούνται με βάση τις ίδιες γενετικές ανωμαλίες, η 
συχνότητα αυτών ποικίλλει σημαντικά ανά ηλικιακή ομάδα, προσδίδοντας έτσι διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση.
Γενετική βλάβη Συχνότητα στην παιδική ΟΛΛ Συχνότητα στην ΟΛΛ των ενήλικων
Υψηλή υπερδιπλοειδία (51-67 χρωμοσώματα) 25% 7%
t(12;21)(p13;q22)-ETV6/RUNX1 22% 2%
11q23/KMT2A αναδιατάξεις 8% 10%
t(1;19)(q23;p13.3)-TCF3/PBX1 5% 3%
t(9;22)(q34;q11.2)-BCR/ABL1 3% 25%
Υποδιπλοειδία (<45 χρωμοσώματα) 1% 2%
t(5;14)(q31.1;q32.3)-IL3/IGH 0% <1%
Νέες Διακριτές Οντότητες (2016 Provisional Entities)
“BCR-ABL1-like” OΛΛ
Intrachromosomal AML1 amplification (iAMP21)

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ 
ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Αρκετές χρωμοσωμικές ανωμαλίες που παρα-

τηρούνται συχνά στην ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας 
αποτελούν σημαντικούς, ανεξάρτητους ή όχι, προγνω-
στικούς παράγοντες με σημαντικότερους τους κάτωθι:
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Πίνακας 2. Σημαντικότεροι γενετικοί υπότυποι στην παιδική β-ΟΛΛ και νεότερες γενετικές διακριτές οντότητες [Hunger SP, 
Mullighan CG.Blood. 2015 Jun 25;125(26):3977-87]

Σχήμα 2. Γενετικός χάρτης της παιδικής ΟΛΛ. H ΟΛΛ της 
παιδικής ηλικίας αντιπροσωπεύει μια ετερογενή οντότητα, με 
υποκείμενες γενετικές βλάβες που τροποποιούν την πρόγνωση 
και τελική έκβαση των ασθενών. Με μπλε απεικονίζονται οι συ-
νήθεις γενετικές βλάβες στη β-ΟΛΛ, με κόκκινο στην Τ-ΟΛΛ ενώ 
το κίτρινο χρώμα απευθύνεται σε πρόσφατα αναγνωριζόμενες 
διακριτές οντότητες της β-ΟΛΛ (Hunger and Mullighan, 2015).

τηρείται σε 25-30% των περιπτώσεων της παιδικής 
ΟΛΛ και έχει συσχετισθεί με ευνοϊκή πρόγνωση1,5,6. Η 
υπερδιπλοειδία συνδυάζεται συνήθως με νεαρή, μη 
βρεφική ηλικία και χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων 
κατά τη διάγνωση καθώς και B-precursor ανοσοφαι-
νότυπο. Νεότερες μελέτες περιγράφουν μεγαλύτερη 
ετερογένεια στην ομάδα της υπερδιπλοειδίας με ακόμη 
ευνοϊκότερη έκβαση στην περίπτωση εύρεσης συγκε-
κριμένων τρισωμιών (4, 10, 17 και 18) καθώς και σε 
νεαρή ηλικία (1-10 έτη) κατά τη διάγνωση1,4-6.

ΕΤV6-RUNX1 ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Η κρυπτική t(12;21)(p13;q22) κυτταρογενετική 
μετάθεση (ETV6/RUNX1 υβριδικό γονίδιο) απαντάται 
σε περίπου 20% των περιπτώσεων παιδικής ΟΛΛ 
και, όπως και η υπερδιπλοειδία, συνδυάζεται με 
χαμηλό αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων στη διάγνωση 
και νεαρή ηλικία (1-10 έτη)1-3. Ωστόσο, η μετάθεση 
δεν είναι συχνή στις περιπτώσεις υπερδιπλοειδίας 
και συνδυάζεται με B-precursor ανοσοφαινότυπο. 
Νεότερες προοπτικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει 
μεν τη σχετικά ευνοϊκή πρόγνωση που σχετίζεται 
με τη μετάθεση, διαφωνούν όμως στο κατά πόσο η 
παρουσία της t(12;21) ατυπίας αποτελεί ανεξάρτητο 

ΥΨΗΛΗ ΥΠΕΡΔΙΠΛΟΕΙΔΙΑ

H υψηλή υπερδιπλοειδία που ορίζεται ως αριθμός 
χρωμοσωμάτων 51-65 ή ως DNA Index ≥1.16 παρα-
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Πίνακας 3. Σημαντικότεροι γενετικοί υπότυποι στην παιδική Τ-ΟΛΛ και νεότερες γενετικές διακριτές οντότητες [Hunger SP, 
Mullighan CG.Blood. 2015 Jun 25;125(26):3977-87]

προγνωστικό παράγοντα της τελικής έκβασης των 
ασθενών. H ΕTV6/RUNX1+ OΛΛ αποτελεί την πιο 
συχνή μορφή ΟΛΛ στην παιδική ηλικία, με ανίχνευση 
του αντίστοιχου ETV6/RUNX1 υβριδικού γονιδίου σε 
αναφερόμενο ποσοστό 20-25% επί του συνόλου των 
παιδιατρικών λευχαιμιών.

Η συχνότητα της μετάθεσης t(12;21) στους Έλληνες 
παιδιατρικούς ασθενείς είναι η ίδια με τα διεθνή κρα-
τούντα, ενώ το ποσοστό της υπερδιπλοειδίας φαίνεται 
να είναι μικρότερο. Η t(12;21)(p13;q22) κυτταρογενε-
τική ατυπία (ETV6/RUNX1) θεωρείται κατά WHO ένα 
από τα 7 κριτήρια καθορισμού διακριτής νοσολογικής 
οντότητας και σχετίζεται με ευνοϊκή έκβαση.

Ωστόσο, η διαπίστωση με τη χρήση μεσοφασικού 
FISH, κλωνικής ετερογένειας/εξέλιξης, του φέροντος 
την βασική μετάθεση νεοπλασματικού κλωνικού και η 
ανεύρεση διαφόρων υποκλώνων του νεοπλασματικού 
κυτταρικού πληθυσμού επηρεάζει, ενδεχομένως, την 
μέχρι τώρα θεωρούμενη καλή πρόγνωση της νόσου3.

Σε μελέτη παιδιατρικών ασθενών με ETV6/
RUNX1+ ΟΛΛ που διαγνώσθηκαν και θεραπεύθηκαν 
ομοιογενώς στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας του Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία Σοφία» από το 
2000 έως σήμερα (διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 
107 μήνες), μελετήθηκαν τα επιδημιολογικά, κλινικά, 
αιματολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, 
οι πρόσθετες κυτταρογενετικές ατυπίες καθώς και 
η πορεία της MRD, με σκοπό την ανίχνευση τυχόν 

ιδιαιτεροτήτων στη διακριτή αυτή νοσολογική ομάδα. 
Τα δεδομένα της μελέτης μας συμφωνούν με αυτά 
της μέχρι τώρα διεθνούς βιβλιογραφίας ότι η t(12;21)
(p13;q22) αποτελεί τη συχνότερη κυτταρογενετική ατυ-
πία της παιδικής ΟΛΛ με ευνοϊκή πρόγνωση. Ωστόσο, 
η εκτεταμένη κλωνική ετερογένεια που διαπιστώσαμε 
να εκφράζεται με την παρουσία υποκλώνων στους 
ETV6/RUNX1(+) παιδιατρικούς ασθενείς μας με ΟΛΛ, 
συσχετίσθηκε με επιβραδυνόμενη κάθαρση του λευ-
χαιμικού φορτίου, μεγαλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης 
υπολειμματικής νόσου την ημέρα 15 (MRDd15) και 
αυξημένη συχνότητα υποτροπών, τροποποιώντας σε 
βαθμό στατιστικά σημαντικό την πρόγνωση της νόσου 
στους ETV6/RUNX1+ ΟΛΛ ασθενείς (5-year EFS 
100.0% στους ασθενείς με αμιγή ατυπία έναντι EFS 
72.2% στην υποομάδα των ασθενών με παρουσία 
υποκλώνων, p=0.002)3.

PHILADELPHIA ΧΡΩΜΟΣΩΜΑ ΘΕΤΙΚΗ ΟΛΛ

Το χρωμόσωμα Philadelphia που προκύπτει από 
τη μετάθεση t(9;22)(q34;q11) αποτελεί διακριτό αρ-
νητικό προγνωστικό παράγοντα που απαντάται σε 
3-5% της παιδικής ΟΛΛ με σημαντικά υψηλότερη 
επίπτωση σε εφήβους και ενήλικες. 

Η αλλογενής ΜΑΑΚ σε πρώτη ύφεση από απόλυτα 
συμβατό συγγενή δότη παραμένει η θεραπεία εκλογής 
με καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με τη συμβατική 
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ΧΜΘ, ενώ η εναλλακτική της ΜΑΑΚ από μη απόλυτα 
συμβατό δότη παραμένει ως δεύτερη επιλογή.

Οι αναστολείς της BCR-ABL τυροσινικής κινάσης 
(π.χ. imatinib mesylate) στα πλαίσια μιας πολυπαρα-
γοντικής ΧΜΘ αποτελούν τη νέα ελπιδοφόρα θερα-
πευτική προσέγγιση με υψηλότερα ποσοστά πλήρους 
ύφεσης και σημαντική επίδραση στην ελάττωση της 
MRD, με την ενσωμάτωση των κινασών ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής σε σύγχρονα θεραπευτικά πρωτό-
κολλα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην Ph+ 
ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας4-6.

ΥΠΟΔΙΠΛΟΕΙΔΙΑ

Η υποδιπλοειδία που ορίζεται ως αριθμός χρω-
μοσωμάτων <44,παρατηρείται σε 5-6% των περι-
πτώσεων παιδικής ΟΛΛ και σχετίζεται με δυσμενή 
πρόγνωση.

Σε πρόσφατη πολυκεντρική αναδρομική ανάλυση 
130 περιπτώσεων Ph(-) υποδιπλοειδικής ΟΛΛ, η 
ελεύθερη συμβαμάτων επιβίωση (EFS) και η συνολική 
επιβίωση (OS) ήταν 38.5% και 49.8% αντίστοιχα6. 
Ασθενείς με περισσότερα από 44 χρωμοσώματα 
παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό EFS 
σε σχέση με τους υποδιπλοειδικούς (52.2% vs 30.1% 
αντίστοιχα), ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σημαντικά διαφορές μεταξύ των παιδιών με 24-29, 
33-39 ή 40-43 χρωμοσώματα. Άλλες μελέτες προσ-
δίδουν ιδιαίτερα αρνητική πρόγνωση στην ομάδα των 
ασθενών με απλοειδία (21-23 χρωμοσώματα), ενώ 
η επίδραση της αλλογενούς ΜΑΑΚ στην πρόγνωση 
των υποδιπλοειδικών ασθενών δεν έχει πλήρως 
αποσαφηνισθεί1,4-6.

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ KMT2A (MLL) ΓΟΝΙΔΙΟΥ

Αναδιατάξεις του KMT2A ή αλλιώς MLL γονιδίου 
(mixed lineage leukemia gene rearrangements) που 
εδράζεται στην περιοχή 11q23 αναγνωρίζονται σε 
5-8% των περιπτώσεων παιδικής ΟΛΛ (80% σε βρεφι-
κές ΟΛΛ) και συνδυάζονται με pro-B ανοσοφαινότυπο 
και CD-10 αρνητικότητα. Η MKT2A+ ΟΛΛ θεωρείται 
διακριτή νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται 
από ιδιαίτερο προφίλ γονιδιακής έκφρασης4-6.

H πρόγνωση ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. 
βρέφη με KMT2A αναδιατάξεις έχουν ιδιαίτερα δυ-
σμενή πρόγνωση με ποσοστά EFS που κυμαίνονται 
από 10 έως 30%, ενώ η έκβαση είναι ακόμα πιο 
δυσοίωνη για βρέφη <6 μηνών με αριθμό λευκών 
αιμοσφαιρίων στη διάγνωση >300K/ul. Παιδιά >12 
μηνών έχουν καλύτερη πρόγνωση, οπωσδήποτε 
όμως υποδεέστερη από αντίστοιχης ηλικίας ασθενείς 
που στερούνται KMT2A αναδιατάξεων.

Το έτερο χρωμόσωμα που εμπλέκεται στην αναδι-
άταξη έχει επίσης διαφορετικό αντίκτυπο στην τελική 
έκβαση, αναδεικνύοντας κλινική ετερογένεια εντός 
της διακριτής αυτής ομάδας. Η πιο συχνή t(4;11)
(q21;q23) μετάθεση (KMT2A-AFF1) και ενδεχομένως 
η t(9;11)(p21.3;q23.3) ατυπία (KMT2A-MLLT3), είναι 
αυτές που σχετίζονται με τη δυσμενέστερη πρόγνωση 
ενώ η t(11;19)(q23;p13.1) μετάθεση (KMT2A-MLLT1) 
σε συνδυασμό με Τ ανοσοφαινότυπο προδιαθέτουν 
σε σχετικά ευνοϊκότερη έκβαση. Τα παραπάνω δεν 
ισχύουν στην περίπτωση της βρεφικής ηλικίας όπου 
οποιαδήποτε KMT2A αναδιάταξη επιβαρύνει σημα-
ντικά την τελική πρόγνωση5,6.

Ο ρόλος της αλλογενούς ΜΑΑΚ σε πρώτη ύφεση 
στη βελτίωση της πρόγνωσης παραμένει αμφίβολος. 
Το ιδιαίτερο προφίλ γονιδιακής έκφρασης που χαρα-
κτηρίζει αυτή την ομάδα ασθενών οδηγεί σταδιακά 
στην εισαγωγή νεότερων θεραπευτικών παραγόντων, 
όπως σε αναστολείς FLT3, ενός υποδοχέα τυροσι-
νικών κινασών που εμπλέκεται στη λευχαιμογένεση 
με σημαντική υπερέκφραση του αντίστοιχου γονιδίου 
στη διακριτή αυτή ομάδα. Η αξιολόγηση των νεότερων 
αυτών προκλινικών δεδομένων μπορεί να οδηγήσει 
σε κλινικές δοκιμές ενσωμάτωσης των παραγόντων 
αυτών στην πολυπαραγοντική ΧΜΘ πρώτης γραμ-
μής με θετικά συνεργικά αποτελέσματα και αξιόλογη 
βελτίωση της πρόγνωσης.

 t(1;19)(q23;p13.3) ΜΕΤΑΘΕΣΗ : TCF3-PBX1

H t(1;19)(q23;p13.3) μετάθεση απαντάται σε 5-6% 
της παιδικής ΟΛΛ με αμοιβαία μετάθεση του TCF3 
γονιδίου στο χρωμόσωμα 19 με το PBX1 γονίδιο 
στο χρωμόσωμα 1. Η μετάθεση συνδέεται ιστορικά 
με δυσμενή έκβαση, ωστόσο με τη σύγχρονη εντα-
τικοποίηση της εφαρμοσθείσης ΧΜΘ στα νεότερα 
πρωτόκολλα, η χρωμοσωμική αυτή ατυπία στερείται 
σημαντικής προγνωστικής σημασίας5,6.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛ 
Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Οι χρωμοσωμικές ατυπίες που προαναφέρθηκαν 
αφορούν κυρίως τις περιπτώσεις β-ΟΛΛ και απαντώ-
νται σπάνια στις ΟΛΛ Τ-κυτταρικής προέλευσης που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10-15% της παιδικής ΟΛΛ.

Ο Τ ανοσοφαινότυπος θεωρείται παραδοσιακά 
χαρακτηριστικό υψηλού κινδύνου, ωστόσο η εντατικο-
ποίηση της χορηγούμενης θεραπείας στα σύγχρονα 
πρωτόκολλα έχουν τοποθετήσει την έκβαση σε επίπε-
δα ανάλογα με αυτά των περιπτώσεων β-κυτταρικής 
προέλευσης. Στην ομάδα αυτή, λίγες είναι οι ατυπίες 
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με στατιστικά σημαντική επίπτωση στην πρόγνωση, 
με σημαντικότερες τις μεταλλάξεις του NOTCH1 γο-
νιδίου και την νεότερη NUP214-ABL1 μετάθεση. Οι 
σημαντικότεροι γενετικοί υπότυποι στην Τ-ΟΛΛ της 
παιδικής ηλικίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 34-6.

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ NOTCH1 ΓΟΝΙΔΙΟΥ

Σε περισσότερες από 50% των περιπτώσεων 
Τ-ΟΛΛ παρατηρούνται ενεργείς μεταλλάξεις του 
NOTCH1 γονιδίου. Το NOTCH1 γονίδιο κωδικοποιεί 
έναν διαμεμβρανικό υποδοχέα που εμπλέκεται στη 
ρύθμιση της Τ κυτταρικής ανάπτυξης και διαφορο-
ποίησης, ενώ οι μεταλλάξεις του γονιδίου φαίνεται 
ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθεγένεση της 
Τ-ΟΛΛ31. Η προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων 
αυτών παραμένει αμφίβολη με ενδεχόμενη ευνοϊκή 
επίπτωση στην πρόγνωση των παιδιών και αρνητική 
σε αυτή των ενηλίκων. Η περαιτέρω κατανόηση της 
παθογένειας και η ενδεχόμενη μελλοντική χρήση 
αναστολέων του NOTCH υποδοχέα παραμένει αντι-
κείμενο ενεργούς διερεύνησης1,5,6.

NUP214-ABL1 ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Η αμοιβαία NUP214 και ABL1 μετάθεση ανιχνεύ-
εται σε 4-6% των ενηλίκων με Τ-ΟΛΛ ως εξωχρωμο-
σωμική μετάθεση που δεν ανιχνεύεται με τις συνήθεις 
κυτταρογενετικές μεθόδους και οδηγεί σε ενεργοποί-
ηση τυροσινικής κινάσης. 

Ο ρόλος της μετάθεσης παραμένει αμφίβολος, 
με κάποιες μελέτες να την ενοχοποιούν για αρνη-
τική έκβαση και κάποιες άλλες να συμπεραίνουν 
ότι στερείται σημαντικής προγνωστικής σημασίας. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η χρήση αναστολέων 
τυροσινικών κινάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
nilotinib, dasatinib κ..α.) μπορεί να αποτελεί τη νέα 
ελπιδοφόρα πρόκληση για τη θεραπεία της NUP214-
ABL1 (+) Τ-ΟΛΛ1,5,6. 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ 
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΛΛ

Οι νεότερες μέθοδοι μοριακής τυποποίησης (SNP-
microarrays, array-CGH) προσφέρουν πλέον τη 
δυνατότητα καλύτερης κατανόησης της βιολογίας της 
παιδικής ΟΛΛ, μέσω δύο βασικών οδών:
 α) αναγνώριση νέων υποτύπων ΟΛΛ που φέρουν 

κρυπτικές ή υπομικροσκοπικές δομικές γενετικές 
ανωμαλίες,

 β) αναγνώριση υπομικροσκοπικών γενετικών βλα-
βών που στοχεύουν και εμπλέκονται σε κυτταρικά 
μονοπάτια κλειδιά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον 

αφορά σε κλινικές εφαρμογές, θεραπευτικούς 
στόχους και στην εφαρμογή πρότυπων εξατομι-
κευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Πολλά από τα γονίδια που αναγνωρίζεται, πλέον, 

ότι φέρουν δομικές ή αριθμητικές ανωμαλίες (με-
ταλλάξεις, προσθήκες ή ελλείμματα), κωδικοποιούν 
πρωτεΐνες με σημαντικό ρόλο στη λεμφοποίηση (π.χ. 
PAX5, IZKF1, EBF1, LMO2), στη ρύθμιση του κυτ-
ταρικού κύκλου και την καταστολή της ογκογένεσης 
(CDKN2A/CDKN2B, PTEN, RB1, TP53), στη ρύθμιση 
της απόπτωσης (BTG1), σε RAS μονοπάτια (NRAS, 
KRAS and NF1) καθώς και στην μεταγραφική δρα-
στηριότητα (TBL1XR1, ETV6, ERG) και επιγενετική 
ρύθμιση (CTCF, CREBBP) (Σχήμα 1). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν γενετικές 
ανωμαλίες που προσδιορίζουν διακριτές υποομάδες 
στην παιδική ΟΛΛ, πέραν των κλασσικών κυτταρογε-
νετικών ανωμαλιών που έχουν ήδη περιγραφεί (π.χ. 
BCR-ABL1, ETV6-RUNX1, KMT2A αναδιατάξεις). 

Έτσι, αναγνωρίζουμε πλέον τις εξής οντότητες:

Ενδοχρωμοσωμική ενίσχυση στο χρωμόσωμα 
21 (iAMP21)

H ενίσχυση ή υπερεκπροσώπηση (>3 φορές) 
του AML1 γονιδίου στο χρωμόσωμα 21 (iAMP21) 
ανιχνεύεται σε 1-2% της παιδικής ΟΛΛ και σχετίζεται 
με δυσμενή έκβαση. Πρόσφατη βρετανική μελέτη 
ανέδειξε τριπλάσια πιθανότητα υποτροπής και ση-
μαντικά μειωμένα ποσοστά επιβίωσης (EFS 29 vs 
78%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις ΟΛΛ 
β-κυτταρικής προέλευσης5,6. Ανάλογα ποσοστά EFS 
(37%) προκύπτουν και από την ομάδα του BFM με 
αυξημένη επίπτωση υποτροπής σε παιδιά με iAMP21 
και υψηλά επίπεδα MRD στο τέλος της εφόδου[1]. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπερεκπροσώπηση 
του AML1 αποτελεί πλέον έναν σημαντικό προγνω-
στικό δείκτη που υπαγορεύει την ανάγκη περαιτέρω 
διαστρωμάτωσης των ασθενών με επακόλουθη εντα-
τικοποίηση της θεραπείας.

CRLF2 αναδιατάξεις και μεταλλάξεις των JAK 
κινασών (ABL1/JAK)

Το CRLF2 γονίδιο (cytokine receptor-like factor 2) 
εντοπίζεται στην PAR1 περιοχή Xpp22.3-Yp11.3 και 
αποτελεί έναν ετεροδιμερή υποδοχέα (IL7Ra) για τη 
θυμική λεμφοποιητίνη του στρώματος. Αναδιατάξεις 
IGH-CRLF2, εστιακά ελλείμματα και παρουσία του 
υβριδικού γονιδίου P2RY8-CRLF2 καθώς και F232 
μεταλλάξεις, οδηγούν σε CRLF2 υπερέκφραση. Οι 
CRLF2 αναδιατάξεις και οι μεταλλάξεις των JAK κινα-
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σών (ABL1/JAK) απαντώνται σε ποσοστό 5-16% της 
ΟΛΛ παιδιών και ενηλίκων, με αυξημένη επίπτωση 
(>50%) στην ΟΛΛ που συσχετίζεται με σύνδρομο 
Down (DS-ΟΛΛ). Ιδιαίτερα συχνή είναι η συνύπαρξη 
των CRLF2 αναδιατάξεων με JAK1/2 μεταλλάξεις 
(50%) καθώς και με IKZF1 μεταλλάξεις/ελλείμματα, με 
επακόλουθη ενεργοποίηση των JAK/STAT και PI3K/
mTOR σηματοδοτικών οδών και δυσμενή επίπτωση 
στην πρόγνωση και την τελική επιβίωση των ασθενών 
με ΟΛΛ. Tα νεότερα θεραπευτικά πρωτόκολλα εξετά-
ζουν τη χρησιμοποίηση και ενσωμάτωση στοχευμένων 
παραγόντων (π.χ. JAK2 αναστολείς ή dasatinib), με 
σκοπό τη βελτίωση της έκβασης σε αυτή την υψηλού 
κινδύνου διακριτή υποκατηγορία ασθενών. 

BCR-ABL1 like ΟΛΛ (BCR-ABL1 gene expression 
profile, ελλείμματα IKZF1)

Η BCR-ABL1 like ΟΛΛ αποτελεί μια διακριτή 
οντότητα, αμοιβαία αποκλειόμενη σε σχέση με τις 
άλλες κλασσικές κυτταρογενετικές υποοομάδες, που 
απαντάται σε ποσοστό 15% της παιδικής ΟΛΛ (9% 
επί της β-ΟΛΛ). Oι ασθενείς είναι BCR-ABL1(-), 
αλλά παρουσιάζουν προφίλ γονιδιακής έκφρασης 
(gene expression profile) παρόμοιο με τους BCR-
ABL1(+) ασθενείς με ΟΛΛ, με ανάλογα ποσοστά 
δυσμενούς πρόγνωσης7,8. Υποκείμενες βλάβες που 
ανευρίσκονται συχνά σε BCR-ABL1 like ΟΛΛ αποτε-
λούν τα ελλείμματα των γονιδίων CDKN2A/2B (80%), 
CRLF2 αναδιατάξεις (50%), ελλείμματα του IKZF1 
γονιδίου (40%), μεταλλάξεις των JAK1/2, ΑBL1 και 
PDGFRB κινασών (40%), IL7R μεταλλάξεις (12%), 
FLT3 μεταλλάξεις (10%) καθώς και η παρουσία του 
υβριδικού γονιδίου EBF1-PDGFRB (8%), με αντί-
στοιχο θεραπευτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τη 
χρήση στοχευμένων παραγόντων που καλούνται 
να βελτιώσουν την δυσμενή προγνωστική αξία της 
γενωμικής υπογραφής5,7,8.

ΙΚΖF1-plus ΟΛΛ
Οι παιδιατρικές ομάδες μελέτης της ΟΛΛ, όπως η 

ομάδα του BFM, έχουν εισάγει την υποκατηγορία της 
IKZF1-plus ΟΛΛ, που ορίζεται από τις εξής 3 προϋπο-
θέσεις: α) παρουσία ελλειμμάτων του IKZF1 γονιδίου, 
β) παρουσία ελλείμματος ενός εκ των 3 γονιδίων 
CDKN2A/2B, CRLF2 ή PAX5 και γ) απουσία ελλειμ-
μάτων του γονιδίου ERG9. Η διακριτή αυτή υποομάδα 
σχετίζεται με δυσμενέστερη έκβαση συγκριτικά με τους 
απλούς IKZF1(+) ασθενείς, υπαγορεύοντας την ανά-
γκη για εντατικοποίηση της θεραπείας και ένταξη των 
ασθενών στο σκέλος θεραπείας υψηλού κινδύνου8,9.

Eλλείμματα CDKN2A/2B γονιδίων  
(ελλείμματα χρωμοσωμικής θέσης 9p21-INK4)

Τα ελλείμματα της θέσης ΙΝΚ4 (χρωμοσωμική 
περιοχή 9p21), επί της οποίας εδράζονται τα ογκο-
κατασταλτικά γονίδια p16/p14 και p15, είναι συνήθη 
στην ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας. Αν και ο ρόλος των 
γονιδίων αυτών στην ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου 
και της χημειοευαισθησίας και στην προαγωγή από-
πτωσης θεωρείται επαρκώς τεκμηριωμένος in vitro, 
η κλινική σημασία του ελλείμματος της 9p21 παρα-
μένει ασαφής. Σε μελέτη παιδιατρικών ασθενών που 
διαγνώσθηκαν και θεραπεύθηκαν ομοιογενώς στο 
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του 
Γ.Ν.Παίδων «Η Αγία Σοφία» από το 2000 έως σήμερα 
(διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 107 μήνες), απο-
δείχθηκε ότι η παρουσία του ομόζυγου ελλείμματος 
CDKN2A/2B σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση, με 
5-ετή EFS 42.7% έναντι EFS 90.7% στις περιπτώσεις 
απουσίας του ελλείμματος (p=0.005)[2]. Από την 
συγκεκριμένη ομάδα ασθενών προέκυψε ότι το ομό-
ζυγο έλλειμμα της χρωμοσωμικής θέσης ΙΝΚ4/9p21 
αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στην παιδική ΟΛΛ, 
ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η επιθετική πορεία 
της νόσου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί από τις 
καθιερωμένες παραμέτρους. Η παρουσία του ομό-
ζυγου ελλείμματος τροποποιεί σε βαθμό στατιστικά 
σημαντικό την πρόγνωση της νόσου, ακόμα και επί 
συνύπαρξης με ευνοϊκούς προγνωστικούς παράγο-
ντες, όπως η παρουσία του ETV6/RUNX1 υβριδικού 
γονιδίου3. Η ασάφεια ως προς την αντίστοιχη αξία του 
ημιζύγου ελλείμματος ενδεχομένως σχετίζεται με την 
λειτουργική κατάσταση (πχ αδρανοποίηση με άλλο 
μηχανισμό) των αλληλομόρφων των γονιδίων p16/p14 
και p15 επί του μη ελλειμματικού χρωμοσώματος 9. 
Η σύγχρονη έρευνα στρέφεται προς την κατεύθυνση 
της ενσωμάτωσης της βλάβης στα συστήματα προ-
γνωστικής αξιολόγησης της παιδικής ΟΛΛ, ιδίως σε 
περιπτώσεις οι οποίες κατά τα άλλα χαρακτηρίζονται 
χαμηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου2,3.

Ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΛΛ (BCR-ABL1, 
ΚΜΤ2Α, BCR-ABL1-like, IKZF1, IKZF1-plus, 
CDKN2A/B, CREBBP, NT5C2, TP53)

Η ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΛΛ αποτελεί, πλέ-
ον, μία διακριτή οντότητα, που χαρακτηρίζεται από 
πληθώρα γενετικών βλαβών που προσδίδουν αντί-
σταση στη συμβατική χημειοθεραπεία και σχετίζονται 
με δυσμενή πρόγνωση. Oι σημαντικότερες γενωμικές 
υποκείμενες βλάβες που χαρακτηρίζουν την ανθεκτι-
κότητα και την υποτροπή αποτελούν τα ελλείμματα/
μεταλλάξεις των γονιδίων CREBBP και NT5C2, που 
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προσδίδουν αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή και το 
νουκλεοσιδικά ανάλογα, τα TP53 και CDKN2A/2B 
ελλείμματα, οι KMT2A αναδιατάξεις, καθώς και οι 
υποκατηγορίες των BCR-ABL1, BCR-ABL1-like, 
IKZF1 και IKF1-plus παιδιατρικών ασθενών με ΟΛΛ. 
Τα νεότερα παιδιατρικά θεραπευτικά πρωτόκολλα 
έχουν ενσωματώσει τις ανωτέρω υποκατηγορίες στη 
διαστρωμάτωση των ασθενών, με εντατικοποίηση της 
θεραπείας και αναζήτηση στοχευμένων παραγόντων, 
με στόχο τη βελτίωση της πρόγνωσης και μείωση της 
πιθανότητας υποτροπής1,5,6.

ERG αναδιατάξεις 
To γονίδιο ERG αποτελεί σημαντικό μεταγραφικό 

παράγοντα της οικογένειας ETS και η παρουσία των 
ERG αναδιατάξεων χαρακτηρίζει μια διακριτή οντό-
τητα, με ιδιαίτερο προφίλ γονιδιακής έκφρασης. Η 
παρουσία της βλάβης αποτελεί ευνοϊκό ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα, ακόμα και επί συνύπαρ-
ξης με δυσμενείς προγνωστικούς δείκτες, όπως η 
παρουσία των IKZF1 ελλειμμάτων4-6.

Γενετικές βλάβες στη Τ-ΟΛΛ (TLX1/3, TAL1, PHF6)
Νεότερες γενετικές βλάβες που έχουν αναγνωρι-

σθεί στην Τ κυτταρικής προέλευσης ΟΛΛ περιλαμβά-
νουν τα γονίδια TLX1/3, TAL1 και PHF6 (Πίνακας 3). 

Αριθμητικές αλλοιώσεις γονιδίων - Copy number 
alteration profile (CNA-profile)

H σύγχρονη μοριακή ταξινόμηση της παιδικής 
ΟΛΛ χρησιμοποιεί διαγνωστικούς αλγόριθμους που 
βασίζονται στον προσδιορισμό της εκπροσώπησης 8 
βασικών γονιδίων (ETV6, CDKN2A/2B, RB1, EBF1, 
BTG1, CRLF2, PAX5, IKZF1) με τη χρήση της MLPA 
τεχνικής (SALSA p-335 kit)10. Με τον τρόπο αυτό, οι 
ασθενείς διαστρωματώνονται σε δύο βασικές υποο-
μάδες ως CNA good risk profile (CNA-GR) και CNA 
poor risk profile (CNA-PR) (Πίνακας 4). Σε μελέτη 
παιδιατρικών ασθενών που διαγνώσθηκαν και θε-
ραπεύθηκαν ομοιογενώς στο Τμήμα Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας του Γ.Ν.Α. Παίδων «Η Αγία 
Σοφία» (διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 107 
μήνες), αποδείχθηκε ότι η παρουσία CNA poor risk 
profile σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση, με 5-year 
EFS 38.1% έναντι EFS 95.8% στην περίπτωση των 
ασθενών με CNA good risk profile. Η εφαρμογή του 
CNA profile διαστρωματώνει, επίσης, τους ασθενείς 
εντός κάθε χωριστής προγνωστικής ομάδας κινδύνου, 
αποτελώντας ένα πρότυπο για την ακριβέστερη και 

λεπτεμερέστερη μοριακή διαστρωμάτωση, με επα-
κόλουθη προτεινόμενη εντατικοποίηση ή αποεντα-
τικοποίηση της εφαρμοσθείσης χημειοθεραπείας10. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Η ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης με τη χρήση 

microarrays παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 
προγνωστικών υποομάδων, καλύτερης κατανόησης 
των διαδικασιών λευχαιμογένεσης καθώς και επακό-
λουθης ανίχνευσης πιθανών θεραπευτικών στόχων. 
Διαφορετικά μοτίβα/πρότυπα γονιδιακής έκφρασης 
έχουν αναγνωριστεί σε σημαντικές προγνωστικές 
υποομάδες όπως οι περιπτώσεις Τ-ΟΛΛ, E2A-PBX1, 
BCR-ABL1, ETV6-RUNX1, KMT2A αναδιατάξεων 
και υψηλής υπερδιπλοειδίας. Το προφίλ γονιδιακής 
έκφρασης έχει, επίσης, ιδιαίτερη σημασία στην ανα-

Πίνακας 4. Ενσωμάτωση του copy number alteration profile στη 
σύγχρονη προτεινόμενη κυτταρογενετική και μοριακή ταξινόμηση 
της παιδικής ΟΛΛ. Οι ασθενείς ταξινομούνται ιεραρχικά, με τις 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες να προηγούνται των CNA profiles.

Προτεινόμενη κυτταρογενετική/μοριακή ταξινόμηση  
της παιδικής ΟΛΛ

Γενετικές ανωμαλίες ευνοϊκής πρόγνωσης
Ευνοϊκής πρόγνωσης κυτταρογενετικές ανωμαλίες
• ETV6/RUNX1/t(12;21)(p13;q22)
• Υψηλή υπερδιπλοειδία (51-65 χρωμοσώματα)

Ευνοϊκής πρόγνωσης βλάβες αριθμού αντιγράφων 
γονιδίων (copy number alteration profiles) (CNA-GR profile)
• Απουσία ελλειμμάτων των γονιδίων IKZF1, CDKN2A/B, 

PAR1, BTG1, EBF1, PAX5, ETV6, RB1
• Mεμονωμένα ελλείμματα ETV6, PAX5 ή BTG1
• Eλλείμματα του ETV6 σε συνδυασμό με επιπρόσθετο 

έλλειμμα BTG1, PAX5 ή CDKN2A/B

Γενετικές ανωμαλίες δυσμενούς πρόγνωσης
Υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές υποομάδες
• t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1
• KMT2A/11q23 αναδιατάξεις
• Near haploidy (<30 χρωμοσώματα)
• Χαμηλή υποδιπλοειδία/near triploidy (30-39/60-78 

χρωμοσώματα)
• Ενδοχρωμοσωμική ενίσχυση στο χρωμόσωμα 21 

(iAMP21)
• t(17;19)(q23;p13)/TCF3/HLF
Eνδιαμέσου και υψηλού κινδύνου copy number alteration 
profiles (CNA-IR/PR profile)
• Ελλείμματα των γονιδίων IKZF1, PAR1, EBF1, RB1
• Λοιπές αριθμητικές αλλοιώσεις που δεν αναφέρονται 

παραπάνω

Moorman et al., Blood 2014
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γνώριση λευχαιμικών κυττάρων με in-vitro ευαισθησία 
ή ανθεκτικότητα στους συνήθεις χορηγούμενους χημει-
οθεραπευτικούς παράγοντες όπως κορτικοστεροειδή, 
ασπαραγινάση, βινκριστίνη και νταουνορουμπικίνη. 
Επιπλέον, η ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης μπο-
ρεί να αναγνωρίσει την ικανοποιητική ή μη αρχική 
απάντηση στη θεραπεία. Η ανάλυση της γονιδιακής 
έκφρασης σε 187 παιδιά με νεοδιαγνωσθείσα ΟΛΛ 
ανέδειξε μια ομάδα γονιδίων που σχετίζονται με 
ανιχνεύσιμη MRD την ημέρα 19 ενώ μια υποομάδα 
των γονιδίων αυτών αποτελούν ανεξάρτητη ένδειξη 
υποτροπής1,5,6. Mειωμένη έκφραση γονιδίων που 
εμπλέκονται στην κυτταρική διαφοροποίηση σχετίζεται 
με φτωχή απάντηση στη θεραπεία (υψηλή MRD), 
ενώ η γονιδιακή έκφραση έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί 
στην πρόβλεψη αποτυχίας της θεραπείας εφόδου στη 
Τ-ΟΛΛ. Με τον τρόπο αυτό, η ανάλυση του γενετικού 
προφίλ μπορεί να αναγνωρίσει εγκαίρως επακόλου-
θη φτωχή απάντηση στη θεραπεία, δίνοντας έτσι τη 
δυνατότητα πρώιμης παρέμβασης και τροποποίησης 
της θεραπείας πριν το πέρας του μήνα εφόδου με 
σαφώς μεγαλύτερες πιθανότητες υπερπήδησης του 
σκοπέλου της χημειοανθεκτικότητας4-6.

Στις περιπτώσεις Τ-ΟΛΛ, μελέτες γονιδιακής έκ-
φρασης και ποσοτική PCR ανέδειξαν διάφορα Τ- 
κυτταρικά ογκογονίδια (TAL1, LYL1, TLX1/HOX11) 
που εκφράζονται παθολογικά ακόμη και επί απουσίας 
άλλων κυτταρογενετικά ανιχνεύσιμων χρωμοσωμικών 
ανωμαλιών. Διαστρωμάτωση των ασθενών μπορεί να 
γίνει με βάση την υπερέκφραση ανάλογων γονιδίων 
που κωδικοποιούν μεταγραφικούς παράγοντες με ξε-
χωριστό προφίλ γονιδιακής έκφρασης σε κάθε υποο-
μάδα και ανάλογη προγνωστική σημασία. Έτσι, ΤLX1/
HOX11 ανωμαλίες σχετίζονται με ευνοϊκή πρόγνωση, 
η ΤΑL1 διαταραχή παραμένει υπό διερεύνηση ενώ η 
TLX3/HOX11L2 διαταραχή σχετίζεται, σύμφωνα με 
τις περισσότερες μελέτες, με αρνητική έκβαση. Τέλος, 
η προγνωστική σημασία συγκεκριμένων υποομάδων 
γονιδίων απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση καθώς η 
υπερέκφραση προδιαθέτει σε καλή πρόγνωση (π.χ. 
TLX1) σε αντίθεση με τη μειωμένη έκφραση που εν-
δεχομένως να μην έχει καμιά ιδιαίτερη προγνωστική 
σημασία4-6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αναγνώριση βιολογικά διακριτών υποομάδων 

στην ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας με τη βοήθεια κυτταρο-
γενετικών τεχνικών, μοριακών μεθόδων και τεχνικών 
ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης, σε συνδυασμό 
με ποσοτικούς προσδιορισμούς της υπολλειμματικής 
νόσου και εκτίμηση της φαρμακογενωμικής του ασθε-

νούς, προσφέρουν τη δυνατότητα καθιέρωσης και 
εφαρμογής βελτιωμένων προγνωστικών κριτηρίων.

Η μελλοντική έρευνα στρέφεται προς την κατεύ-
θυνση της αναγνώρισης, με σύγχρονες μοριακές 
τεχνικές, ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων 
που θα οδηγήσουν στην ενδεχόμενη αντικατάσταση 
ή συμπλήρωση των παραδοσιακών παραγόντων 
κινδύνου ενώ ο τελικός στόχος παραμένει πάντα η 
βελτίωση της μακροχρόνιας επιβίωσης των παιδια-
τρικών ασθενών με ΟΛΛ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) αποτελεί 

το 25% των κακοηθειών στα παιδιά και η έκβασή της 
επηρεάζει σημαντικά τα συνολικά θεραπευτικά απο-
τελέσματα στην Παιδιατρική Ογκολογία1. Η συνολική 
επιβίωση φθάνει το 85-90% και είναι η υψηλότερη 
από κάθε τύπο λευχαιμίας σε παιδιά και ενήλικες2. 
Η δραματική βελτίωση στην έκβαση της παιδικής 
ΟΛΛ την καθιστά ως το πρότυπο νόσημα επιτυχούς 
ιατρικής αντιμετώπισης των τελευταίων δεκαετιών1.

Αιτίες βελτίωσης της έκβασης της ΟΛΛ αποτελούν 
η μείωση της συχνότητας της υποτροπής με τις βελτι-
ωμένες θεραπείες πρώτης γραμμής, που βασίζονται 
σε παλαιά αλλά δοκιμασμένα φάρμακα (αντιμεταβο-
λίτες, γλυκοκορτικοστεροειδή, αλκαλοειδή της βίνκα, 
οξαζοφωσφορίνες), η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο 
υποτροπής θεραπεία (με βάση κλινικά και βιολογικά 
χαρακτηριστικά), η εφαρμογή στοχευμένων θεραπει-
ών και οι εξελίξεις στην υποστηρικτική φροντίδα1,3,4. 
Επίσης, η διενέργεια διεθνών συνεργατικών μελετών 
έχει ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση ως προς τους 
ορισμούς και τη διαστρωμάτωση των ομάδων κινδύ-
νου, τη δημοσίευση αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα 
συγκρίσεων, ώστε να καθοριστεί η ιδανική διαχείριση 
των ασθενών2. Η πρόοδος αυτή δυστυχώς περιορί-
ζεται κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες1. 

Η υποτροπή, από την άλλη πλευρά, αποτελεί την 
κύρια έκφραση θεραπευτικής αποτυχίας και συμβαίνει 
στο 15-20% των ασθενών, αν και φαίνεται πως με τις 
σύγχρονες θεραπείες πρώτης γραμμής περιορίζεται 
σε αναλογία μικρότερη του 15%1,5,6. Παρ’ όλα αυτά, 
ο απόλυτος αριθμός των υποτροπών είναι σχετικά 

μεγάλος καθώς η ΟΛΛ είναι η πιο συχνή νεοπλασία 
της παιδικής ηλικίας. Ως αποτέλεσμα, η υποτροπή 
αυτής αποτελεί την «4η συχνότερη κακοήθεια» στα 
παιδιά, ενώ και οι θάνατοι από υποτροπή ΟΛΛ είναι 
η πιο συχνή αιτία θανάτου από νεοπλασία στην 
παιδική ηλικία2,6. 

Η λευχαιμική υποτροπή αντανακλά την υπερανά-
πτυξη ενός κλωνικού κυτταρικού πληθυσμού λεμφο-
βλαστών που δεν εξαλείφθηκε με την αρχική θεραπεία. 
Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι ο λευχαιμικός 
κλώνος που προκάλεσε την υποτροπή υπήρχε εξ 
αρχής, αλλά «επιλέχθηκε» ως φαρμακο-ανθεκτικός 
από την αρχική θεραπεία7,8. 

Οι υποτροπές συνήθως συμβαίνουν εντός διε-
τίας από την ολοκλήρωση της θεραπείας πρώτης 
γραμμής, παρόλο που έχουν περιγραφεί σπάνιες 
υποτροπές ακόμα και 10 έτη ή περισσότερο από 
την αρχική διάγνωση. Οι πολύ όψιμες υποτροπές 
μπορεί να αντανακλούν την de novo ανάπτυξη μίας 
δεύτερης λευχαιμίας, που ξεκίνησε από ένα κοινό 
προ-κακοήθη κλώνο5,8. 

Η υποτροπή παρουσιάζεται είτε με μεμονωμένη 
εντόπιση στο μυελό, είτε στο ΚΝΣ ή τους όρχεις ή 
ακόμη και ως συνδυασμένη5. Με νεότερες μοριακές 
τεχνικές είναι σαφές ότι και σε μεμονωμένες εξω-
μυελικές υποτροπές υπάρχει μικροσκοπική νόσος 
στο μυελό των οστών3. Το 35-50% των ασθενών 
με υποτροπή τελικά επιβιώνουν με συνδυασμένη 
εντατική χημειοθεραπεία (ΧΘ) με ή χωρίς αλλογενή 
μεταμόσχευση μυελού των οστών3,5. Παρ’ όλα αυτά, 
φαίνεται ότι τα αποτελέσματα είναι στάσιμα χωρίς 
βελτίωση. Είναι σε κάθε περίπτωση δυσμενέστερα 
για τις μυελικές και πρώιμες υποτροπές, αλλά και 
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σε υποσύνολα ασθενών με συγκεκριμένο γενετικό 
πρότυπο3. 

H αντιμετώπιση της υποτροπής παραμένει αμφι-
λεγόμενη3,5. Υπάρχουν ενδείξεις για το ποιοι ασθενείς 
θα πάρουν μόνο ΧΘ και ποιοι και μεταμόσχευση, 
αλλά ένα υποσύνολο αυτών εντάσσεται σε μία «γκρι 
ζώνη»6. Η βελτιστοποίηση της συνδυασμένης ΧΘ 
ενδεχομένως να βελτιώσει περαιτέρω την έκβαση1. 
Όμως, η συμβατική ΧΘ συνδέεται με οξείες αλλά και 
απώτερες επιπλοκές2.

Σε αντίθεση με την πρόοδο στη θεραπεία πρώ-
της γραμμής και το γεγονός πως όλο και λιγότεροι 
ασθενείς υποτροπιάζουν, μικρή είναι η πρόοδος 
στη θεραπεία των υποτροπών και της ανθεκτικής 
νόσου, παρά τις προσπάθειες εντατικοποίησης της 
ΧΘ και τη χρήση μεταμόσχευσης3. Τα στοιχεία αυτά 
υποδεικνύουν πως απαιτούνται νέα θεραπευτικά 
σχήματα διάσωσης και νέοι παράγοντες τόσο για 
την υποτροπή όσο και για την ανθεκτική νόσο4,5,9,10. 
Οι συνεχώς αυξανόμενες γνώσεις μας πάνω στη 
μοριακή βιολογία και στην ανοσολογία αναμένεται 
να βελτιώσουν τη διαστρωμάτωση των ασθενών ως 
προς τον κίνδυνο υποτροπής, ώστε να αποφεύγεται 
η υπερ- ή η υπο-θεραπεία2.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Μετά την υποτροπή είναι χρήσιμη η διαστρωμάτω-
ση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου για να καθοριστεί 
ο βέλτιστος τύπος της θεραπείας υποτροπής, η έντα-
ση καθώς και η διάρκεια της θεραπείας. Αντίστοιχα, 
στην πρωτοδιάγνωση, οι ασθενείς διακρίνονται σε 
ομάδες κινδύνου οι οποίες ουσιαστικά υποδεικνύουν 
και τον αντίστοιχο κίνδυνο για ανθεκτικότητα νόσου 
ή υποτροπή. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δια-
στρωμάτωση στην πρωτοδιάγνωση είναι τα επιδημι-
ολογικά, κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά, ο 
γενετικός υπότυπος, η αρχική in vivo απάντηση στην 
θεραπεία με κορτιζόνη, όπως και η απάντηση όπως 
αυτή εκτιμάται με την ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο 
(Minimal Residual Disease, MRD) και αναδεικνύει 
την ανθεκτικότητα της λευχαιμίας2,11.

Η βρεφική ηλικία αποτελεί παράγοντα υψηλού 
κινδύνου, ενώ ηλικία >6 ετών και υψηλός αριθμός 
λευκοκυττάρων αποκλείει έναν ασθενή με ΟΛΛ από 
το να ενταχθεί στην ομάδα χαμηλού κινδύνου στις 
μελέτες BFM. Συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές (διαμε-
ταθέσεις, διπλασιασμοί, σημειακές μεταλλάξεις κ.λπ.) 
έχουν επίσης σημαντική επίδραση στην πιθανότητα 
υποτροπής. Στους ασθενείς με B-ΟΛΛ, υψηλότερο 
κίνδυνο υποτροπής φέρουν ασθενείς με διαμετάθεση 

t(9;22), μεταβολές στο γονίδιο IKZF1, αναδιατάξεις στο 
MEF2D, ενδοχρωμοσωμική ενίσχυση του χρωμοσώ-
ματος 21 (iAMP21), αναδιατάξεις MLL και υποδιπλοει-
δία (<44 χρωμοσώματα). Αντίθετα, ασθενείς με ETV6-
RUNX1 συγχώνευση (TEL-AML1), τρισωμίες 4 και 
10 ή υπερδιπλοειδία έχουν ευνοϊκότερη πρόγνωση. 
Ασθενείς με E2A-PBX1 [t(1;19) (q23;p13.3)] αρχικά 
θεωρήθηκαν ότι παρουσιάζουν δυσμενή έκβαση. 
Παρ’ όλα αυτά θεραπευόμενοι με εντατικοποιημένη 
θεραπεία παρουσιάζουν καλή έκβαση και αυτή η υπο-
ομάδα ασθενών δε θεωρείται πλέον υψηλού κινδύνου. 
Αντίθετα, ασθενείς με E2A-HLF [t(17;19)(q22;p13.3)] 
αναδιάταξη έχουν εξαιρετικά φτωχή έκβαση1-3,9,12. Οι 
ασθενείς με Τ-ΟΛΛ και ιδιαίτερα εκείνοι με early T-cell 
precursor ΟΛΛ παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο υπο-
τροπής χωρίς να παρουσιάζουν ειδικές χρωμοσωμικές 
αναδιατάξεις, αλλά με ένα ξεχωριστό γονιδιακό προφίλ 
έκφρασης. Η χρήση Next-Generation Sequencing 
στα παιδιά χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για 
τον καθορισμό σωματικών γονιδιακών μεταβολών 
και την ανάδειξη του ρόλου των επίκτητων γενετι-
κών αλλαγών στη λευχαιμογένεση. Επίσης αυξάνει 
την ευαισθησία της μέτρησης MRD σε σχέση με τις 
κλασσικές μεθόδους μέτρησης αυτής. Η μέτρηση 
της MRD είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητη για 
την ανάπτυξη εξατομικευμένης και προσαρμοσμένης 
στον κίνδυνο υποτροπής θεραπείας2,9. Είναι άλλωστε 
γνωστό πως η προσπάθεια μείωσης της θεραπείας 
στους ασθενείς που δεν φέρουν τα ανωτέρω υψηλού 
κινδύνου χαρακτηριστικά βασίζεται επιπλέον στην 
απάντηση στη θεραπεία, όπως αυτή εκτιμάται με την 
in vivo απάντηση στη κορτιζόνη, αλλά κυρίως με τη 
μέτρηση της MRD11. 

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ

Όπως και στην πρωτοδιάγνωση, τα τρέχοντα πρω-
τόκολλα για την υποτροπή είναι προσαρμοσμένα στον 
κίνδυνο λαμβάνοντας υπ’ όψιν χαρακτηριστικά στη 
διάγνωση και την υποτροπή τα οποία και τελικά επη-
ρεάζουν την ελεύθερη νόσου (EFS) και την συνολική 
επιβίωση (OS), δηλαδή εντόπιση υποτροπής, διάρκεια 
πρώτης ύφεσης και ανοσοφαινότυπος (δυσμενέστερη 
πρόγνωση στην Τ-ΟΛΛ, που τείνει να υποτροπιάζει 
πρώιμα). Γενικά, η υποτροπή στο μυελό επιφέρει 
δυσμενέστερη πρόγνωση σε σχέση με μεμονωμένη 
υποτροπή στο ΚΝΣ, τους όρχεις ή άλλη εξωμυελική 
εντόπιση ή συνδυασμένη υποτροπή3,5,6,13. 

Υπάρχουν διαφορές ως προς την ταξινόμηση 
των υποτροπών σε σχέση με το χρόνο εμφάνισής 
τους (πολύ πρώιμες, πρώιμες, όψιμες), αλλά γενικά 



42

Δ. Δογάνης και Ε. Μανταδάκης

διαπιστωθεί μεταβολές σε γονίδια που αφορούν τη 
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, την απόπτωση, τους 
μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, τη βιοσύνθεση 
νουκλεοτιδίων και την ανάπτυξη του β-κυττάρου. Οι 
μεταβολές αυτές φαίνεται πως συγκεντρώνονται σε 
οδούς όπως οι WNT και MARK. Διακριτές βιολογικοί 
οδοί εμπλέκονται επίσης στην εμφάνιση πρώιμων 
έναντι όψιμων υποτροπών13. Ειδικά για τις μεταβολές 
στο IKZF1 θα πρέπει να αναφερθεί πως αποτελούν 
χαρακτηριστικό δύο υψηλού κινδύνου υποτύπων της 
β-ΟΛΛ: Ph+ ΟΛΛ με συγχώνευση BCR-ABL1 και 
BCR-ABL1-like ΟΛΛ. Η προγνωστική επίδρασή τους 
είναι πιο εμφανής σε ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς 
με υποτροπή S2 κατά BFM με χαμηλή MRD, που 
συνήθως δε λαμβάνουν μεταμόσχευση. Αντίθετα δεν 
έχουν προγνωστικό βάρος σε ασθενείς S2 με υψηλή 
MRD, διότι αυτοί οδηγούνται σε μεταμόσχευση. Tέλος, 
οι ελλείψεις IKZF1 σε ασθενείς S3/S4 έχουν εξαιρετικά 
δυσμενή πρόγνωση παρά τη μεταμόσχευση3. 

Για τους ασθενείς σε μορφολογική ύφεση, ο υπο-
λογισμός της MRD με τη χρήση PCR ή κυτταρομετρία 
ροής και η ένταξη αυτών των πληροφοριών στην 
διαστρωμάτωση κινδύνου έχει βελτιώσει την προγνω-
στική ισχύ της ομαδοποίησης13. Η πρώιμη κάθαρση 
των λεμφοβλαστών μετά την αρχική θεραπεία της 
υποτροπής (π.χ. μετά από 5 εβδομάδες και/ή 12-13 
βδομάδες θεραπείας) αποτελεί προγνωστικό πα-
ράγοντα έκβασης, όπως και στην πρωτοδιάγνωση. 
Η θετική MRD, μετρημένη μετά τον πρώτο κύκλο 
θεραπείας επανεφόδου ή και αργότερα, επηρεάζει 
δυσμενώς την πρόγνωση5. Η σωρευτική επίπτωση 
δεύτερης υποτροπής στα 2 έτη φθάνει το 70% για 

η πρόγνωση είναι δυσμενής αν η υποτροπή συμβεί 
μέχρι και τους πρώτους 6 μήνες από τη διακοπή της 
θεραπείας5. Το γερμανικό πρωτόκολλο BFM ταξινομεί 
τις υποτροπές σε πολύ πρώιμες, πρώιμες και όψιμες, 
με βάση το αν η υποτροπή συνέβη <18 μήνες από 
τη διάγνωση, μεταξύ 18 και 30 μηνών ή πέραν των 
30 μηνών από τη διάγνωση, ενώ το αμερικανικό 
Children’s Oncology Group τις ταξινομεί σε πρώιμες 
και όψιμες, με βάση το αν έγιναν εντός 3-ετίας από 
τη διάγνωση ή πέραν αυτής (Πίνακας)3,10. 

Σε ασθενείς που υποτροπιάζουν κατά τη διάρκεια 
ή εντός 6 μηνών από τη διακοπή της θεραπείας, η 
επιπλέον ανεύρεση ελλείψεων στο γονίδιο IKZF1, 
καθώς και μεταβολές στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο 
TP53 υποδεικνύουν εξαιρετικά δυσμενή έκβαση1. Στην 
Ευρώπη, τα πρωτόκολλα BFM διαστρωματώνουν 
τους ασθενείς με υποτροπή σε 4 ομάδες (S1-S4) 
με βάση την εντόπιση, το χρόνο της υποτροπής (σε 
σχέση με τη διάγνωση) και τον ανοσοφαινότυπο, 
αφού οι υποτροπές της Τ-ΟΛΛ είναι πιο επιθετικές 
και έχουν χειρότερη πρόγνωση, Πίνακας3,5,13. Η πε-
νταετής συνολική επιβίωση σε αυτές τις ομάδες είναι 
αντίστοιχα 60-70% (S1), 60% (S2), 30% (S3) και 25% 
(S4)3. Οι ασθενείς στις ομάδες S3/S4, καθώς και οι 
ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς S2 με υψηλή MRD 
είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση3. 

Και στην υποτροπή, όπως και στην πρωτοδιά-
γνωση, δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες έκβα-
σης αποτελούν γενετικές μεταβολές, που ήδη είχαν 
εντοπιστεί στην πρωτοδιάγνωση6. Η εμφάνιση νέων 
γενετικών διαταραχών θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν στην υποτροπή13. Στην υποτροπή έχουν 

Πίνακας. Ταξινόμηση υποτροπών ΟΛΛ ανάλογα με τη διάρκεια της πρώτης πλήρους ύφεσης, της εντόπισης της υποτροπής και 
του ανοσοφαινότυπου3,5. Locatelli F, et al. Curr Opin Oncol. 2013;25:707-15, Bhojwani D, et al. Lancet Oncol. 2013;14:e205-17.

BFM  COG
S1 Όψιμες εξωμυελικές Χαμηλού κινδύνου Όψιμες εξωμυελικές

S2 Πρώιμες εξωμυελικές
Πολύ πρώιμες εξωμυελικές
Μη Τ όψιμες μυελού
Μη Τ συνδυασμένες πρώιμες / όψιμες

Ενδιαμέσου  
κινδύνου

β προέλευσης όψιμες μυελού
β προέλευσης όψιμες συνδυασμένες
Πρώιμες μεμονωμένες εξωμυελικές 

Υψηλού κινδύνου β προέλευσης πρώιμες μυελού ή συνδυασμένες
Τ προέλευσης μυελού ή συνδυασμένες (πρώιμες ή όψιμες)S3 Μη Τ πρώιμες μυελού

S4 Πολύ πρώιμες μυελού
Πολύ πρώιμες συνδυασμένες 
Τ μυελού

COG, Πρώιμη: <36 μήνες από τη διάγνωση
COG, Όψιμη: ≥36 μήνες από τη διάγνωση

BFM, Πολύ πρώιμη: <18 μήνες από διάγνωση
BFM, Πρώιμη: >18 μήνες από διάγνωση αλλά <6 μήνες από το τέλος θεραπείας
BFM, Όψιμη: >6 μήνες από το τέλος της θεραπείας
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ασθενείς με MRD ≥0.01% στο τέλος της ΧΘ εφόδου 
της υποτροπής και μόλις το 28% σε ασθενείς με 
MRD <0.01%3. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την 
ισχυρή προγνωστική αξία της MRD και επιπλέον την 
καθιστούν αναντικατάστατο εργαλείο για την πρώιμη 
μετάβαση σε θεραπεία με νεότερους στοχευμένους 
παράγοντες13.

Η ένταση του πρωτοκόλλου που είχε χρησιμοποι-
ηθεί στην πρωτοδιάγνωση δεν φαίνεται να επηρεάζει 
την έκβαση της υποτροπής υποδεικνύοντας πως η 
υποτροπή, όπως ήδη ειπώθηκε μπορεί να προκύπτει 
από ανθεκτικό υπο-κλώνο ο οποίος ήταν παρών αρ-
χικά13. Τέλος, η ηλικία του ασθενούς αποτελεί επίσης 
προγνωστικό παράγοντα στην υποτροπή, όπως και 
στην πρωτοδιάγνωση, καθώς τα βρέφη και οι έφηβοι 
έχουν χειρότερη έκβαση13. 

Προσπάθειες διεθνούς συνεργασίας για τον βέλ-
τιστο καθορισμό ομάδων κινδύνου οδήγησαν σε συ-
νεργατικές ομάδες, όπως το IntReALL που ταξινομεί 
τους ασθενείς σε υψηλού (HR) και συνήθους κινδύνου 

(SR). Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται ανάλογα με την 
ομάδα κινδύνου. Οι SR ασθενείς λαμβάνουν εντατική 
ΧΘ ή και αλλογενή μεταμόσχευση με βάση την MRD 
στο τέλος της ΧΘ επανεφόδου. Από την άλλη πλευρά, 
οι HR ασθενείς αφού πετύχουν ύφεση, λαμβάνουν 
αλλογενή μεταμόσχευση ανεξάρτητα από την ύπαρξη 
HLA συμβατού δότη5. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ (Γραφήματα 1, 2) 
Η ανάπτυξη ανθεκτικότητας μετά την αρχική θε-

ραπεία σε υπο-ομάδες ασθενών που υποτροπιά-
ζουν είναι μία πιθανή εξήγηση των δυσκολιών στη 
διαχείριση της υποτροπής3. Η υποτροπή είναι πιο 
ανθεκτική στα φάρμακα σε σχέση με την πρωτοδι-
αγνωσθείσα νόσο, όπως υποδεικνύει η χαμηλότερη 
κάθαρση νόσου και η χαμηλή συχνότητα επίτευξης 
δεύτερης ύφεσης, ειδικά σε πρώιμη υποτροπή, που 
συνέβη υπό θεραπεία ή λίγο μετά το τέλος αυτής. Οι 
περισσότερες περιπτώσεις ΟΛΛ είναι ολιγοκλωνικές. 

Γράφημα 1. Αλγόριθμος για τη θεραπεία παιδιών με υποτροπή μυελού ανάλογα με τη διάρκεια της CR1, τον ανοσοφαινότυπο, 
την παρουσία γενετικών μεταβολών και την MRD μετά τη θεραπεία εφόδου – εδραίωσης (ΙΕΜ: Isolated, extramedullary relapse)8. 
Locatelli F et al. Blood. 2012;120:2807-16.
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Η ευαισθησία ή η ανθεκτικότητα στη ΧΘ επηρεάζεται 
από γενετικές παραλλαγές σε υποκλώνους και αυτό 
το γεγονός μπορεί να επηρεάζει και την εξέλιξη αυτών 
κατά τη θεραπεία. Από την άλλη πλευρά, μία σημαντι-
κή αναλογία υποτροπών προκύπτει από μικρότερους 
κλώνους που ήδη ήταν παρόντες στη διάγνωση1,7,8. 
Νέες βλάβες ή διαταραχές που αποκτώνται κατά τη 
διάρκεια της ΧΘ συνεισφέρουν στην ανθεκτικότητα 
σε σημαντικούς ΧΘ παράγοντες, όπως τα ανάλογα 
νουκλεοτιδίων (μεταλλάξεις NT5C2, PRPS1) και τα 
γλυκοκορτικοστεροειδή (μετάλλαξη CREBBP)1. 

Η θεραπεία της υποτροπής ξεκινά με ΧΘ εφό-
δου - επανεφόδου σε μία προσπάθεια επίτευξης 
δεύτερης ύφεσης (CR2). Συνολικά το ποσοστό CR2 
φθάνει το 85% (από 50% στις πολύ πρώιμες έως 
95% στις όψιμες υποτροπές), αλλά με ένα υψηλό 
ποσοστό τοξικών θανάτων της τάξης του 5%, επειδή 

τα πρωτόκολλα διάσωσης αγγίζουν το ανώτερο όριο 
ανοχής στη ΧΘ13. 

Όσον αφορά την επιλογή της ΧΘ υποτροπής, 
λίγες τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν συγκρίνει δι-
αφορετικά χημειοθεραπευτικά σχήματα σε παιδιά 
ταξινομημένα σε ομάδες κινδύνου, μετά από υπο-
τροπή. Συνεπώς, δεν είναι σαφές αν κάποιο σχήμα 
υπερισχύει. Σε κάθε περίπτωση, τα παιδιά με υψηλού 
κινδύνου χαρακτηριστικά υποτροπής θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται επιθετικότερα5. Λόγω της πιθανής 
παρουσίας ανθεκτικού κλώνου και της μειωμένης 
ανοχής στα δεύτερης γραμμής σχήματα εξαιτίας της 
προηγηθείσας ΧΘ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν και το θεραπευτικό σχήμα της πρωτοδιάγνω-
σης και ειδικότερα η χορήγηση και η συνολική δόση 
των ανθρακυκλινών. Συνήθως χρησιμοποιούνται 
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, που δεν εμφανίζουν 

Γράφημα 2. Αλγόριθμος για τη θεραπεία παιδιών με μεμονωμένη εξωμυελική υποτροπή ανάλογα με τη διάρκεια της CR1, τον 
ανοσοφαινότυπο και την MRD μετά τη θεραπεία εφόδου – εδραίωσης [8]. Locatelli F et al. Blood. 2012;120:2807-16.
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διασταυρούμενη αντοχή και που δεν χρησιμοποιή-
θηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν λίγο στη διάρκεια της 
πρώτης γραμμής θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση η 
χημειοανθεκτικότητα, όπως αυτή υποδεικνύεται από 
την ενδεχόμενη φτωχή απάντηση στη ΧΘ εφόδου της 
υποτροπής, συνδέεται με δυσμενή έκβαση3.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΜΥΕΛΟΥ  
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Γραφήματα 1, 2)

Η μεταμόσχευση ενδείκνυται σε πρώτη πλήρη ύφε-
ση σε μία μικρή ομάδα ασθενών που αποδείχτηκαν 
ανθεκτικοί στην έφοδο (5%)1. Νεότεροι στοχευμένοι 
παράγοντες βρίσκονται υπό μελέτη για τη χρήση τους 
ως γέφυρα προς τη μεταμόσχευση, σε περίπτωση 
ανθεκτικής νόσου. Όσον αφορά την υποτροπή, γενικά 
οι υψηλού κινδύνου ασθενείς λαμβάνουν εντατική 
ΧΘ εφόδου και ακολούθως μεταμόσχευση, ενώ οι 
χαμηλού-ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς λαμβάνουν 
μόνο ΧΘ, καθώς δε φαίνεται να πλεονεκτεί η μετα-
μόσχευση3,14. Αρκετές μελέτες δείχνουν υπεροχή της 
μεταμόσχευσης στα παιδιά με πρώιμες υποτροπές, 
ενώ αντίθετα οι προσεγγίσεις για τις όψιμες υπο-
τροπές είναι αμφιλεγόμενες, δείχνοντας παρόμοια 
αποτελέσματα με τη χρήση ή όχι μεταμόσχευσης, 
με την τοξικότητα της τελευταίας να πρέπει φυσικά 
να λαμβάνεται υπ’ όψιν3. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, 
η MRD, ως προγνωστικό κριτήριο απάντησης στη 
θεραπεία, συμβάλλει καθοριστικά στην επιλογή της 
κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης. Η μέτρηση 
της MRD είναι χρήσιμη για την επιλογή των ασθενών 
με όψιμη υποτροπή που είναι υποψήφιοι για μεταμό-
σχευση13. Οι ασθενείς με φτωχή απάντηση στην ΧΘ 
εφόδου της υποτροπής ή με υψηλά επίπεδα MRD μετά 
την επανέφοδο υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μετά 
την επίτευξη ύφεσης, Γραφήματα 1, 26,8,14. Διάφορες 
θεραπείες γέφυρας βρίσκονται υπό μελέτη σε αυτούς 
τους ασθενείς, με απώτερο σκοπό να οδηγήσουν τον 
ασθενή σε μεταμόσχευση με την ελάχιστη δυνατή 
προ μεταμόσχευσης MRD6. Σπανιότερα ή περιπτω-
σιακά σε μεταμόσχευση υποβάλλονται και ασθενείς 
χωρίς μορφολογική ύφεση3. Το σημαντικότερο λοιπόν 
ερώτημα που προκύπτει στη διαχείριση της υποτρο-
πής είναι αν αρκεί η συμβατική ΧΘ ή απαιτείται και 
μεταμόσχευση (Γραφήματα 1, 2), η οποία δεν είναι 
πάντα επιτυχής για όλες τις υποομάδες ασθενών και 
για το λόγο αυτό δοκιμάζεται ποικιλία στοχευμένων 
θεραπειών σε σειρά υπό εξέλιξη μελετών6,8. 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα της με-
ταμόσχευσης με συγγενή ή ξένο δότη βελτιώνονται 
συνεχώς ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της υπο-
στηρικτικής φροντίδας των ασθενών και της χρήσης 

εξελιγμένων τεχνικών για την επιλογή του βέλτιστου 
δότη. Η διαθεσιμότητα ομφάλιων μοσχευμάτων και 
οι εξελίξεις στην απλοταυτόσημη μεταμόσχευση 
αποτελούν επιπλέον όπλο στη δυνατότητα ανεύρε-
σης δότη για όλους τους ασθενείς3. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν πως δεν υπάρχει διαφορά ως προς την 
έκβαση μεταξύ συγγενούς συμβατού δότη και μη 
συγγενούς δότη με συμβατότητα 10/101. Όμως η 
συνδεόμενη με τη μεταμόσχευση θνητότητα είναι < 
10% σε περίπτωση συγγενούς συμβατού δότη και 
μέχρι 20% σε μη συγγενή. Η πιθανότητα ίασης μετά 
από μεταμόσχευση μυελού φθάνει το 60%. Τα συ-
νηθέστερα σχήματα προετοιμασίας περιλαμβάνουν 
ολοσωματική ακτινοθεραπεία (ΑΘ), η οποία όμως 
συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για δεύτερη κακοήθεια. 
Η πιθανή αντικατάσταση της ΑΘ με ΧΘ βρίσκεται 
υπό μελέτη1. Σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμητή η 
αρνητική MRD ή τα χαμηλά επίπεδα αυτής, πριν τη 
μεταμόσχευση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος 
υποτροπής, μετά τη μεταμόσχευση5.

ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ
Όσον αφορά τις εξωμυελικές υποτροπές, οι ασθε-

νείς με όψιμη εξωμυελική υποτροπή γενικά έχουν 
καλή έκβαση με εντατική ΧΘ χωρίς μεταμόσχευση 
και τοπική ΑΘ στην θέση της υποτροπής. Αντίθετα, 
σε πρώιμες εξωμυελικές υποτροπές, η μεταμόσχευση 
είναι καθιερωμένη θεραπευτική στρατηγική, Γράφημα 
27,8,13. Οι εξωμυελικές υποτροπές πάντως γίνονται 
όλο και πιο σπάνιες με τη χρήση πρωτοκόλλων που 
περιλαμβάνουν φάρμακα με καλή διείσδυση στο ΚΝΣ 
και τους όρχεις (κυρίως υψηλή δόση μεθοτρεξάτης)3.

ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ - ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Παρά τις εξελίξεις στη θεραπεία της υποτροπής, 

η EFS παραμένει στάσιμη στο 30% για τις πρώιμες 
και 50% για τις όψιμες υποτροπές. Ειδικά η δεύτερη 
ή τρίτη υποτροπή αποτελούν πρόκληση, με αρχική 
μάλιστα ανταπόκριση στη θεραπεία μικρότερη από 
40% και μικρή διάρκεια ύφεσης, ενώ η συνολική επι-
βίωση μετά την τρίτη υποτροπή είναι μικρότερη από 
10%13,15. Για αυτούς τους πολύ δύσκολους ασθενείς 
προβλέπονται θεραπείες με νέους στοχευμένους 
παράγοντες, όπως και για τους ασθενείς με δυσκολία 
στην επίτευξη δεύτερης ή περαιτέρω ύφεσης4,10,13,16. 

Νέες φαρμακοτεχνικές μορφές, π.χ. πεγκυλιω-
μένες ή λιποσωμιακές παλαιών φαρμάκων (π.χ. 
λιποσωμική κυταραβίνη για ενδοραχιαία χρήση σε 
περίπτωση λευχαιμικής μηνιγγίτιδας) βρίσκονται υπό 
μελέτη ως θεραπείες διάσωσης σε παιδιά και ενήλικες 
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οδηγώντας σε παρατεταμένη, πιο μακρά έκθεση στο 
ενεργό φάρμακο3. 

Από την άλλη πλευρά τα ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα από τη χρήση μιτοξανδρόνης οδήγησαν 
στην ανάπτυξη της μελέτης International Study for 
Treatment of Childhood Relapsed ALL (IntReALL, 
NCT01802814), η οποία αξιολογεί την ωφέλεια της 
συγκεκριμένης ανθρακενεδιόνης σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα ΟΛΛ, καθώς και την αποτελεσμα-
τικότητα του μονοκλωνικού αντι-CD22 αντισώματος 
epratuzumab3.

Λόγω της στασιμότητας στη βελτίωση των αποτε-
λεσμάτων στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής νόσου/
υποτροπής και στην επίτευξη CR2 εισήχθησαν νέοι 
παράγοντες που συνήθως χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με τη ΧΘ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλος 
αριθμός μελετών που αφορά αυτούς τους νέους στο-
χευμένους παράγοντες, οι οποίοι σε γενικές γραμμές 
είναι καλά ανεκτοί4,10,13,16.

Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνονται 
μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs) κατευθυνόμενα σε 
αντιγόνα επιφανείας που εκφράζονται από τους λεμ-
φοβλάστες (CD19, CD22, CD52 κ.λπ.). Οι βασισμένες 
σε mAbs θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν 
μη συζευγμένα Abs, Abs συζευγμένα με ανοσοτοξίνες, 
που επιλεγμένα μεταφέρονται και θανατώνουν κύττα-
ρα στόχους, καθώς και αντισώματα διπλής ειδικότητας 
(π.χ. blinatumomab) που κατευθύνονται σε δύο αντι-
γόνα και στρατολογούν ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος εναντίον των βλαστών. 
Τα διπλής ειδικότητας αντισώματα μάλιστα υπερνι-
κούν πολλά από τα εμπόδια που προκύπτουν όταν 
υπάρχουν δυσκολίες εφαρμογής θεραπείας με CAR 
(chimeric antigen receptor) T-κύτταρα και ο ρόλος 
τους, ως θεραπεία γέφυρας προς τη μεταμόσχευση, 
κρίνεται σημαντικός. Η δυνατότητα χρήσης τους ως 
θεραπεία πρώτης γραμμής και ως μέθοδος πιθανής 
αποφυγής της μεταμόσχευσης βρίσκεται υπό μελέ-
τη2,10,13,16. Ως κύρια παρενέργεια του blinatumomab 
αναφέρεται η νευροτοξικότητα12. Υπό εξέλιξη βρί-
σκονται επίσης μελέτες που συμπεριλαμβάνουν 
διάφορους άλλους παράγοντες, όπως inotuzumab 
ozogamicin (ανοσοτοξίνη), moxetumomab pasudotox, 
bortezomib, αναστολείς κινάσης JAK, αναστολείς κι-
νάσης aurora, αναστολείς mTOR, EZN-3042 (ανταγω-
νιστής του mRNA της πρωτεΐνης survivin), vorinostat 
και decitabine4,13. 

Μελέτες με στοχευμένους παράγοντες βελτιώνουν 
σημαντικά την έκβαση για ορισμένους υψηλού κιν-
δύνου ασθενείς, όπως οι ασθενείς με Ph+ ΟΛΛ και 
υπομάδες αυτών, όπως εκείνοι με Ph-like ΟΛΛ (με 
μετάγραφα σύντηξης ABL κλάσης)2. Η έκβαση των 

ασθενών με Ph+ ΟΛΛ είναι δυσμενής παρά τη μετα-
μόσχευση, αλλά έχει βελτιωθεί σημαντικά με τη χρήση 
αναστολέων της τυροσινικής κινάσης (TKIs), όπως 
το imatinib2. Τα dasatinib και nilotinib είναι δεύτερης 
γενιάς TKIs στοχεύοντας σε πολλαπλές κινάσες και 
έχoυν συγκρίσιμη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 
με το imatinib. Φαίνεται πως μειώνουν την ανάγκη για 
μεταμόσχευση. Το ponatinib, ένας τρίτης γενιάς TKI 
είναι ακόμα δραστικότερο από τους προηγούμενους 
TKIs 1ης και 2ης γενιάς σε ενηλίκους, αλλά προς το 
παρόν υπάρχουν ελάχιστα παιδιατρικά δεδομένα13. 

Συμπερασματικά, οι ασθενείς με μετάγραφα σύντη-
ξης ABL κλάσης (συμπεριλαμβανομένων των ABL1, 
ABL2, CSF1R, PDGFRB και PDGFRA) απαντούν 
καλά στους ΤΚΙ αναστολείς, ενώ σε προκλινικά μοντέ-
λα, μεταλλάξεις του ενεργοποιούν την JAK-STAT οδό 
μπορεί να απαντήσουν σε θεραπείες με αναστολείς 
JAK (ruxolitinib). Σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες με 
αναστολείς BCL2 και FLT3 (FMS-Like Tyrosine Kinase 
3)13. Ειδικότερα οι τελευταίοι μπορεί να αποδειχθούν 
χρήσιμοι σε ΟΛΛ με αναδιάταξη του γονιδίου MLL, σε 
c-kit θετικές Τ-ΟΛΛ και σε υπερδιπλοειδικές ΟΛΛ8.

Ανάλογα νουκλεοτιδίων βρίσκονται επίσης υπό 
μελέτη, με πολύ καλά αποτελέσματα. Η clofarabine 
έχει άλλωστε εγκριθεί για χρήση σε υποτροπιάζου-
σα/ανθεκτική β ΟΛΛ και η συνεργική της δράση 
με την κυκλοφωσφαμίδη και την ετοποσίδη οδηγεί 
σε διατηρήσιμη ύφεση το 30-50% των ανθεκτικών 
περιπτώσεων με αποδεκτή τοξικότητα. Ανάλογα 
πουρινών (nelarabine) σε συνδυασμό με ΧΘ έχουν 
επίσης χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με ανθεκτική 
T-ΟΛΛ βελτιώνοντας την έκβαση με διαχειρίσιμη το-
ξικότητα (κυρίως νευροτοξικότητα), δίνοντας μάλιστα 
υποσχέσεις για χρήση τους ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής στην Τ-ΟΛΛ2,8.

Νέες προσεγγίσεις στις κυτταρικές θεραπείες συ-
μπεριλαμβάνουν τα CAR Τ-κύτταρα τα οποία έχουν 
οδηγήσει σε ύφεση ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών 
με πολύ ανθεκτική λευχαιμία, κάποιοι από τους οποί-
ους μάλιστα είχαν υποτροπιάσει μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση2. Αυτά τα αυτόλογα γενετικά τροποποι-
ημένα Τ κύτταρα είναι ικανά να αναγνωρίσουν και να 
θανατώσουν τα λευχαιμικά β κύτταρα που φέρουν το 
στόχο τους, δηλαδή το αντιγόνο CD19 ή CD2217,18. Τα 
CAR Τ-κύτταρα έχουν δείξει εντυπωσιακή δραστικό-
τητα τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, με πλήρεις 
απαντήσεις σε πολύ υψηλό ποσοστό (70-90%). Έχουν 
εγκριθεί για την αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας 
και ανθεκτικής ΟΛΛ. Το σύνδρομο απελευθέρωσης 
κυτοκινών είναι η πιο συχνή και σοβαρή επιπλοκή της 
θεραπείας με CAR Τ-κύτταρα, ειδικά σε ασθενείς με 
υψηλό λευχαιμικό φορτίο. Παρ’ όλο που η θεραπεία 
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με CAR Τ-κύτταρα είναι πολλά υποσχόμενη, υπάρ-
χουν αρκετές ιατρικές, πρακτικές και οικονομικές 
προκλήσεις για τη βελτιστοποίησή της19. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η συνεχής βελτίωση της έκβασης της ΟΛΛ στα 

παιδιά δεν έχει συνδυαστεί με αντίστοιχες εξελίξεις 
στην αντιμετώπιση της υποτροπιάζουσας ή ανθεκτι-
κής νόσου. Η βαθύτερη κατανόηση των βιολογικών 
μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι ή συμμετέχουν στην 
υποτροπή/ανθεκτικότητα και η ακριβής διαστρωμά-
τωση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου αποτελούν 
προϋποθέσεις για καλύτερη έκβαση. Επιπλέον ο ακρι-
βής καθορισμός των ενδείξεων μεταμόσχευσης και η 
ανεύρεση μοριακών στόχων για την εφαρμογή νέων 
στοχευμένων θεραπειών αποτελούν προϋπόθεση 
περαιτέρω βελτιώσεων. Τέλος, καθίσταται αναγκαία 
η διενέργεια διεθνών συνεργατικών πρωτοκόλλων, 
καθώς προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό η μικρή 
υπομάδα δύσκολων ασθενών με επιμένουσα ανθε-
κτικότητα στη ΧΘ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες (AYA) με ΟΛΛ απο-

τελούν μια ξεχωριστή πληθυσμιακή ομάδα για την 
Αιματολογία, με ιδιαίτερες θεραπευτικές και ψυχο-
κοινωνικές ανάγκες και η φροντίδα τους αποτελεί 
πρόκληση, για όλους τους επαγγελματίες υγείας που 
ασχολούνται μαζί τους.

Το 2006, η Ογκολογική Ομάδα επανεξέτασης προ-
όδου του Εθνικού Ινστιτούτου Kαρκίνου Eφήβων και 
Nεαρών Ενηλίκων [National Cancer Institute’s Ado-
lescents and Young Adult (AYA) Oncology Progress 
Review Group], εξέτασε το ζήτημα και επικεντρώ-
θηκε σε ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο 
ηλικίας από 15 έως 39 χρονών. Επί του παρόντος, 
ως ΑΥΑ με καρκίνο ορίζονται οι ασθενείς 15-29 ετών 
στην Ευρώπη ή 15-39 ετών στην Αμερική. Περίπου 
6% όλων των νέων περιπτώσεων καρκίνου ετησίως 
αφορούν αυτήν την ηλικιακή ομάδα.1

Παρά τη σημαντική πρόοδο στη διάγνωση, τη θε-
ραπεία και την επιβίωση, ο καρκίνος στους εφήβους 
και νεαρούς ενήλικες είναι η δεύτερη αιτία θανάτου, 
μετά τα ατυχήματα, στις αναπτυγμένες χώρες. Από 
τις διάφορες μορφές καρκίνου που απαντώνται σε 
αυτήν την ηλικιακή ομάδα ασθενών, η Οξεία Λευχαιμία 
αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό επί του συνόλου 
των καρκίνων, με επίπτωση 2,7 περιπτώσεις ανά 
100.000 πληθυσμού. Ωστόσο, η συχνότητα εμφά-
νισης της λευχαιμίας διαφέρει σημαντικά μέσα στο 
ηλικιακό φάσμα των AYA, με μεγαλύτερο ποσοστό 
εμφάνισης σε ασθενείς πιο κοντά στην ηλικία των 
15 ετών σε σχέση με την ηλικία των 39 χρόνων. Η 
πλειονότητα των ασθενών διαγιγνώσκονται με προ-β 

Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ ) (pre-B ALL), 
όμως η Τ-κυτταρικής προέλευσης ΟΛΛ έχει αυξημέ-
νη επίπτωση στην ομάδα των εφήβων και νεαρών 
ενηλίκων συγκριτικά με την ομάδα των παιδιατρικών 
ασθενών. Μια πρόσφατη μελέτη της EUROCARE-5, 
βασισμένη σε μητρώα ασθενών με καρκίνο 27 ευ-
ρωπαϊκών χωρών, παρουσίασε συγκριτικά αποτελέ-
σματα μεταξύ 4617 AYA με ΟΛΛ ηλικίας 15-39 ετών 
και 15089 παιδιατρικών ασθενών ηλικίας 0-14 ετών 
που διαγνώστηκαν μεταξύ των ετών 2000-07. Παρα-
τηρήθηκε σημαντική μείωση της 5ετούς συνολικής 
επιβίωσης μεταξύ των ηλικιακών ομάδων: 85,8% (± 
0,4%) για ασθενείς 0-14 ετών, 62,2% (± 1,6%) για 
ασθενείς ηλικίας 15-19 ετών και 52,8% (± 0,01%) για 
ασθενείς ηλικίας 20-39 ετών.2

AYA: ΜΙΚΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ Η ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΔΙΑ;
Οι παιδίατροι αρέσκονται στο να λένε ότι «τα παι-

διά δεν είναι μικροί ενήλικες». Το αντίστροφο ισχύει 
για τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΟΛΛ, οι 
ασθενείς αυτοί δεν είναι μεγάλα παιδιά. Υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ομάδα των εφή-
βων και νεαρών ενηλίκων και στους παιδιατρικούς 
ασθενείς, όσον αφορά τα γενετικά και μοριακά χαρα-
κτηριστικά της νόσου. Μία μεγάλη ανισότητα μεταξύ 
των δύο πληθυσμιακών ομάδων σημειώνεται στο 
ποσοστό των ασθενών που έχουν τα θεωρούμενα 
ως ευνοϊκά κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά για τα 
παιδιά. Σχηματικά η εφηβεία αρχίζει περίπου στα 10 
έτη σε ασθενείς με ΟΛΛ. Μετά από αυτό το ασαφές 
όριο ηλικίας, υπάρχει αύξηση των παραγόντων υψη-
λού κινδύνου και μείωση της καλής προγνωστικής 
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σημασίας κυτταρογενετικών ευρημάτων. Σε παιδια-
τρικούς ασθενείς με ΟΛΛ που είναι ηλικίας < 10 ετών, 
περίπου το 60% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών 
παρουσιάζουν υπερδιπλοειδία, ευνοϊκές για τη νόσο 
τρισωμίες των χρωμοσωμάτων 4,10 και 17 ή την 
κρυπτική αναδιάταξη t(12;21). Η ομάδα των εφήβων 
και νεαρών ενηλίκων φαίνεται ότι έχει πολύ λίγους 
ασθενείς με αυτά τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά. Αντίθετα, 
τα χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου είναι αυτά που 
υπερτερούν. Η συχνότητα εμφάνισης υπερδιπλοειδίας 
στην ομάδα των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με 
β-ΟΛΛ είναι συγκριτικά σημαντικά μειωμένη σε 10% 
στα 15-24 έτη και λιγότερο από 5% στα 25-44 έτη σε 
σύγκριση με 30-40% σε ηλικίες μεταξύ 1 και 10 έτη. 
Υποδιπλοειδία με <44 χρωμοσώματα αποτελεί κακό 
προγνωστικό παράγοντα και απαντάται σε μικρό 
ποσοστό τόσο στους παιδιατρικούς ασθενείς όσο και 
στην ομάδα των εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Μόνο 
σπάνιες περιπτώσεις λευχαιμίας ETV6-RUNX1 απα-
ντώνται σε ηλικία άνω των 10 ετών. Αυτή η κρυπτική 
αναδιάταξη παρατηρήθηκε σε ποσοστό περίπου 25% 
των περιπτώσεων παιδικής ΟΛΛ, αλλά σε λιγότερο 
από 2% των περιπτώσεων ενηλίκων με ΟΛΛ, και στο 
7% στους εφήβους ηλικίας 15-20 ετών στη Γαλλική 
μελέτη FRALLE-93. Η συχνότητα της αντιμετάθεσης 
t(9;22), Philadelphia (Ph), που οδηγεί σε σύντηξη των 
χρωμοσωμάτων BCR-ABL1, αυξάνεται προοδευτικά 
με την ηλικία, από περίπου 3% στους παιδιατρικούς 
ασθενείς έως 25-30% στους ενήλικες ασθενείς με 
β-ΟΛΛ . Τα ποσοστά των ασθενών με Τ κυτταρικής 
προέλευσης φαινότυπο και με τη μοριακή υπογρα-
φή BCR-ABL-like είναι υψηλότερα σε εφήβους και 
νεαρούς ενήλικες ασθενείς από ό,τι σε ασθενείς 
ηλικίας <15 ετών. Και οι δύο αυτές ομάδες έχουν 
σχετικά κακή πρόγνωση σε σύγκριση με ασθενείς 
με πρότυπο β-ΟΛΛ. Οι ΑΥΑ παρουσιάζουν συχνά 
την αναδιάταξη MLL, η οποία φέρει κακή πρόγνωση 
και αποτελεί ένδειξη για Αλλογενή Μεταμόσχευση 
Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων. Το ποσοστό 
ασθενών με αριθμό λευκοκυττάρων >50.000 / μL 
κατά τη διάγνωση, αποτελεί χαρακτηριστικό υψηλού 
κινδύνου και φαίνεται να είναι παρόμοιο και στις δύο 
ομάδες. Η συχνότητα εμφάνισης υψηλού αριθμού 
λευκών είναι περίπου 25% σε εφήβους ασθενείς 
και νεαρούς ενήλικες.7 Το ποσοστό των ασθενών 
με εξωμυελική εντόπιση ΟΛΛ, κυρίως στο Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) είναι ελαφρώς υψηλότερο 
στον πληθυσμό των εφήβων και νεαρών ενηλίκων. Η 
συχνότητα εμφάνισης πρόδρομης Τ-ΟΛΛ, σε εφήβους 
και νεαρούς ενήλικες είναι 17%3. Δεδομένα ενηλίκων 
ασθενών με πρόδρομη Τ-ΟΛΛ επιβεβαιώνουν την 
κακή πρόγνωση για αυτό το υποσύνολο ασθενών 

συγκριτικά με άλλους ασθενείς με Τ-ΟΛΛ και πα-
ρουσία μεταλλάξεων του HOXA.4 Μέσα σε αυτή την 
υποομάδα της ΟΛΛ, ο επιπολασμός των άωρων 
T-ΟΛΛ, αυξάνεται με την ηλικία από 8% στα παιδιά 
έως 35% στους ενήλικες. Μεταξύ αυτών, η πρώιμη 
προγονική Τ -ΟΛΛ (ETP- ALL) έχει συσχετιστεί με 
πρώιμη αντοχή στη θεραπεία και κακή έκβαση. Η 
ανταπόκριση στη θεραπεία, ιδιαίτερα η κάθαρση της 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) κάτω από 
0.01% μέχρι το τέλος της θεραπείας εφόδου, είναι 
ένας ισχυρός προγνωστικός δείκτης στους παιδιατρι-
κούς ασθενείς. Μελέτες σε ενήλικες επιβεβαιώνουν 
επίσης την προγνωστική σημασία της κάθαρσης της 
MRD νωρίς στη θεραπεία. Σε σύγκριση με τα παιδιά, 
οι ενήλικες με β-ΟΛΛ έχουν πιο αργή κάθαρση της 
MRD. Θα πρέπει τέλος να ληφθεί υπόψιν ότι η πλη-
θυσμιακή ομάδα των εφήβων και νεαρών ενηλίκων 
έχει ιδιαίτερα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά τα οποία 
δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την 
συμμόρφωσή τους στη θεραπεία 5.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΟΛΛ

Οι έφηβοι, θεωρούνται ως ασθενείς υψηλού κιν-
δύνου από τους παιδίατρους και ασθενείς χαμη-
λού κινδύνου όταν θεραπεύονται από αιματολόγους 
ενηλίκων. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί 
σημαντικός αριθμός μελετών που πραγματοποίησαν 
συγκριτικές αναδρομικές αναλύσεις των αποτελε-
σμάτων παιδιατρικών και ενηλίκων θεραπευτικών 
πρωτοκόλλων. Αναφέρονται σημαντικές βελτιώσεις 
στην έκβαση των εφήβων και νεαρών ενηλίκων, σε 
ομάδες που έχουν υιοθετήσει λογικές αντιμετώπισης 
βασισμένες σε πρωτόκολλα παιδιατρικού τύπου. Η 
ανάλυση των ασθενών ηλικίας 15 έως 21 ετών, που 
θεραπεύτηκαν βάσει πρωτοκόλλων BFM (Berlin-
Frankfurt-Munster), έδειξε ποσοστά με 5ετή επιβίωση 
ελεύθερης νόσου (EFS) και συνολική επιβίωση (OS), 
71,5% και 77,5% αντίστοιχα.6 Η ομάδα του Dana-
Farber Cancer Institute, δημοσίευσε τα αποτελέσματά 
της σε υποομάδες εφήβων ασθενών που έλαβαν 
θεραπεία σε 2 διαδοχικές μελέτες. Στις μελέτες αυ-
τές εφαρμόστηκε εντατική φάση επανεφόδου με 30 
εβδομάδες θεραπεία με ασπαραγινάση. Τα ποσοστά 
της 5 ετούς EFS και OS για ασθενείς ηλικίας 15 έως 
18 ετών ήταν 77,5% και 81%, αντίστοιχα, που ήταν 
τόσο καλά όσο τα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν 
σε νεότερους και σε χαμηλότερου κινδύνου, ασθενείς 
10 έως 15 ετών.7 Η ομάδα του St. Jude πέτυχε τα 
υψηλότερα ποσοστά 5 ετών EFS και OS 86,4% και 
87,9% αντίστοιχα για ασθενείς ηλικίας 15 έως 18 
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με εντατικοποιημένο BFM σχήμα είτε με R-hyper-
CVAD δεν κατέδειξε διαφορά στην έκβαση μεταξύ 
των δύο θεραπευτικών αγωγών.5 Η ομάδα ασθενών 
που έλαβε R-Ηyper-CVAD παρουσίασε τριετή πλήρη 
ύφεση και OS 66% και 71% αντιστοίχως, ποσοστά 
τα οποία ήταν σχεδόν πανομοιότυπα με τα απο-
τελέσματα που σημειώθηκαν με εντατικοποιημένο 
BFM.5 Πρωτόκολλα ενηλίκων με λογική αντιμετώπισης 
βασισμένη σε πρωτόκολλα παιδιατρικού τύπου συ-
μπεριλαμβανομένων των φάσεων εντατικοποίησης, 
της προφύλαξης του ΚΝΣ και της συντήρησης, έχουν 
παρόμοια αποτελέσματα σε σύγκριση με την αμιγώς 
παιδιατρικού τύπου θεραπεία.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Καθώς εντοπίζονται τα προγνωστικά χαρακτηρι-
στικά της ομάδας των εφήβων και νεαρών ενηλίκων 
με ΟΛΛ, όπως η αργή κάθαρση ελάχιστης υπολειμ-
ματικής νόσου, τίθεται το ερώτημα πώς μπορούν 
να βελτιωθούν τα αποτελέσματα όταν εντοπιστούν 
ασθενείς με κακούς προγνωστικούς παράγοντες. Η 
προσθήκη συμβατικών κυτταροτοξικών παραγόντων 
σε ήδη εντατικά σχήματα χημειοθεραπείας μπορεί να 
μην είναι εφικτή. Αυτό έχει ανεπιτυχώς γίνει με την 
εντατικοποίηση του σχήματος Hyper-CVAD.5 Η προ-
σθήκη nelarabine , για ασθενείς με Τ-ΟΛΛ εξετάζεται 
επί του παρόντος σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Mια 
μεγάλη μελέτη σε ενήλικες ασθενείς έδειξε να επω-
φελείται αυτή η ομάδα των ασθενών από τη χρήση 
Αλλογενούς Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητι-
κών Κυττάρων.10 Αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι 
κατάλληλη ιδιαίτερα σε ασθενείς που παρουσιάζουν 
MLL αναδιατάξεις, σοβαρή υποδιπλοειδία ή αργή 
κάθαρση της MRD. Ωστόσο, τα αποτελέσματα με 
χημειοθεραπεία μόνον έχουν βελτιωθεί αρκετά ώστε 
η μεταμόσχευση να μην είναι απαραίτητη για όλους 
τους νεαρούς ενήλικες.6 

Η ανοσοθεραπεία έχει προσελκύσει πρόσφατα 
μεγάλη προσοχή.

Η προσθήκη στοχευμένων νέων παραγόντων, 
όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα, στην έναρξη 
της θεραπείας, είναι μια άλλη προσέγγιση. Για πα-
ράδειγμα, 

Το rituximab βελτιώνει τα αποτελέσματα σε ασθε-
νείς με λευχαιμία Burkitt και νεαρούς ασθενείς με 
προ-β ΟΛΛ, όταν προστίθεται στο σχήμα hyper-
CVAD. 10

Το blinatumomab, ένα αντίσωμα CD19-CD3 δε-
σμεύει τα Τ λεμφοκύτταρα έναντι των CD19+ B λεμ-
φοκυττάρων, με πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα 

ετών.8 Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που προέκυψαν 
από τις παιδιατρικές ομάδες, σε συνδυασμό με τα 
ιστορικά χειρότερα αποτελέσματα που σημειώθηκαν 
από τις μελέτες ενηλίκων δημιούργησαν ενθουσιασμό 
για την εφαρμογή παιδιατρικών χημειοθεραπευτικών 
πρωτοκόλλων στην ομάδα των ΑΥΑ (Πίνακας 1). Η 
ισπανική ομάδα Programa Espanol de Tratamiento 
en Hematologia (PETHEMA) ήταν από τις πρώτες 
που δημοσίευσαν τα αποτελέσματα των ΑΥΑ χρησιμο-
ποιώντας παιδιατρικά πρωτόκολλα, με 6ετή ποσοστά 
EFS και OS 63% για νεαρούς ενήλικες ηλικίας 19 
έως 30 ετών.9 Αυτά τα αποτελέσματα ήταν στατιστικά 
παρόμοια με τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν 
στους εφήβους στο ίδιο πρωτόκολλο και οι συγγραφείς 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία βασιζό-
μενη σε παιδιατρικά πρωτόκολλα ήταν επωφελής 
σε ασθενείς με ΟΛΛ μέχρι την ηλικία των 30 ετών. 
Οι Huguet et al διεξήγαγαν μια παρόμοια δοκιμή 
στη Γαλλία για ασθενείς με προ-β ΟΛΛ και Τ-ΟΛΛ 
και πέτυχαν EFS και OS, 55% και 60%, αντίστοιχα, 
σε ασθενείς ηλικίας 15 έως 45 ετών.5 Οι Douer et al 
έδειξαν ότι η παιδιατρικού τύπου θεραπεία εφόδου 
ήταν ανεκτή και αποτελεσματική σε ενήλικες ασθενείς 
μέχρι 55 ετών.5 Στο MDACC, το εντατικοποιημένο 
σχήμα του BFM, χορηγήθηκε σε ενήλικες ασθενείς 
ηλικίας έως 40 ετών και τα ποσοστά 5ετούς EFS 
και OS ήταν 53% και 60% αντίστοιχα.5 Μια μεγάλη 
μελέτη σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΟΛΛ, 
επίσης έδειξε ότι η εντατικοποιημένη θεραπεία του 
BFM μπορεί να χορηγηθεί με αποδεκτή τοξικότητα 
σε αυτήν την ομάδα με 2ετή ποσοστά EFS και OS 
66% και 78% αντίστοιχα.5 Οι παραπάνω μελέτες 
εφαρμόζουν παιδιατρικά πρωτόκολλα σε εφήβους και 
νεαρούς ενήλικες με καλά αποτελέσματα. Ωστόσο, 
δεν είχαν όλες οι μελέτες των ενηλίκων κατώτερες 
εκβάσεις συγκριτικά με αυτές των παιδιατρικών ομά-
δων. Η φινλανδική ανάλυση παρουσιάζει παρόμοια 
αποτελέσματα μεταξύ των ενηλίκων και των παιδι-
ατρικών δοκιμών στην ηλικιακή ομάδα των εφήβων 
και νεαρών ενηλίκων. Ανάλυση υποομάδων ασθενών 
ηλικίας κάτω των 40 ετών που έλαβαν θεραπεία είτε 

Πίνακας 1
Μελέτες Αριθμός 

Aσθενών
Εύρος ηλικίας 

σε έτη
CR
%

EFS
%

OS
%

Ribera12 2008 46 15-30 98 61 69

Huguet13 2016 200 18-24 92 65 n/a

Rytting142016 106 13-39 93 55 60

Rytting15 2014 102 15-40 95 53 60
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για τους ασθενείς με υποτροπιάζουσα / ανθεκτική (R 
/ R) β ΟΛΛ. Στην πρόσφατα δημοσιευμένη φάσης 
3 μελέτη TOWER, η διαφορά στο ποσοστό επίτευ-
ξης ύφεσης στις ηλικίες 18-35 ετών ήταν 43% στην 
ομάδα του blinatumomab έναντι 25% στην ομάδα 
συμβατικής χημειοθεραπείας.10 Πρόσφατη μελέτη για 
το blinatumomab σε ασθενείς με υψηλή MRD στην 
πρώτη ή δεύτερη CR έχει δείξει αρνητικοποίηση της 
MRD σε ποσοστό 91% σε 32 εφήβους και νεαρούς 
ενήλικες ασθενείς, ηλικίας 18-34 ετών μετά από 
έναν κύκλο θεραπείας Επίσης, καλά αποτελέσματα 
με τη χρήση του blinatumomab έχουν αποδειχθεί σε 
παιδιατρικούς και εφήβους ασθενείς με R/R β ΟΛΛ. 
Πλήρης ύφεση επιτεύχθη σε ποσοστό 32% σε 40 
παιδιά και εφήβους ηλικίας 7 έως 17 ετών.10. 

Το inotuzumab ozogamicin (ΙΟ), ένα σύμπλοκο 
μονοκλωνικού αντισώματος έναντι του CD22 με την 
τοξίνη ozogamicin έχει δραστικότητα σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα ΟΛΛ και εξετάζεται επί του παρό-
ντος σε συνδυασμό με συμβατική χημειοθεραπεία σε 
παλαιότερους, νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς και στο 
πλαίσιο της υποτροπής της νόσου.10 Οι ερευνητές 
εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία προσ-
διορισμού σε ποιο σημείο της θεραπείας θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται. Μια μελέτη φάσης 3 αποκάλυψε 
πρόσφατα ότι ασθενείς με R / R β ΟΛΛ, που έλαβαν IO 
είχαν υψηλότερα ποσοστά ύφεσης από τους ασθενείς 
που έλαβαν θεραπεία με συμβατική χημειοθεραπεία10.

Τα Τ λεμφοκύτταρα με χειμερικούς αντιγονικούς 
υποδοχείς (CAR T-cells) έναντι του CD19 αποτελούν 
ελπίδα για τις ανθεκτικότερες περιπτώσεις β-ΟΛΛ, 
ακόμη και μετά από μεταμόσχευση και θεραπεία με 
blinatumomab, με ποσοστά απάντησης 80%. Οι ΑΥΑ 
είχαν υψηλά ποσοστά επίτευξης ύφεσης έως και 90% 
με θεραπεία CAR T-cell.10

ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Η χρήση εντατικοποιημένων θεραπευτικών αγω-

γών και η ακόλουθη βελτίωση στην επιβίωση στην 
ομάδα των εφήβων και νεαρών ενηλίκων με ΟΛΛ, 
αυξάνουν την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης 
και πρόληψης των οξέων και απώτερων επιπλοκών 
από τη θεραπεία. Σε όλες σχεδόν τις κλινικές μελέτες 
σημειώθηκε αύξηση της τοξικότητας με την αύξηση 
της ηλικίας σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με παι-
διατρικά ή παιδιατρικής προσέγγισης πρωτόκολλα. Οι 
περισσότερες από τις μελέτες έδειξαν ότι ο θάνατος 
κατά την θεραπεία εφόδου, ο θάνατος σε ύφεση, 
καθυστερήσεις στη χορήγηση χημειοθεραπείας και 
η εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων παρενεργειών 
είναι υψηλότερες στον πληθυσμό των AYA με ΟΛΛ 

συγκριτικά με τα παιδιά, έχοντας έτσι επίπτωση στην 
επιβίωση καθώς και την ποιότητα ζωής. Η τοξικότητα 
ορισμένων πολύ σημαντικών χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων επαυξάνεται στους AYA. Οι έφηβοι έχουν 
μειωμένη κάθαρση της βινκριστίνης συγκρινόμενοι με 
τα παιδιά (<10 ετών), με αποτέλεσμα την αυξημένη 
νευροτοξικότητα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Επίσης, 
οι AYA παρουσιάζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα σακ-
χαρώδη διαβήτη, άσηπτη νέκρωση και οστεονέκρωση 
από τα κορτικοστεροειδή, καθώς και παγκρεατίτιδα 
και θρομβοεμβολικά επεισόδια, κυρίως στο ΚΝΣ από 
την χορήγηση ασπαραγινάσης συγκριτικά με τα παιδι-
ά.10Αξίζει να σημειωθεί ότι στη μελέτη NOPHO-2008, 
η αιμορραγία του ΚΝΣ ήταν σημαντικά πιο συχνή 
στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 18 και 45 ετών. Αναμένο-
νται με ανυπομονησία τα αποτελέσματα της μελέτης 
Thrombotect του BFM 2000, που συγκρίνει την χρήση 
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης με την χρήση 
αντιθρομβίνης ή και καμία πρόληψη. Η επίπτωση της 
παγκρεατίτιδας εξαρτάται από την ένταση της χρήσης 
της ασπαραγινάσης στα ακολουθούμενα πρωτόκολ-
λα. Αυτή η επιπλοκή είναι συχνότερη σε μεγαλύτερα 
παιδιά και εφήβους με ποσοστά από 2,3% έως 7% 
σε μεγάλες ομάδες ασθενών. Η παιδιατρική ομάδα 
εργασίας για την τοξικότητα Ponte di Legno δημοσί-
ευσε πρόσφατα τον ορισμό των 14 σοβαρών οξέων 
παρενεργειών για παιδιατρικούς ασθενείς με ΟΛΛ.11 
Δεδομένου ότι οι επιπλοκές αυτές απαντώνται και στην 
ομάδα των εφήβων και νεαρών ενηλίκων, η ανωτέρω 
μελέτη μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και 
για τους αιματολόγους ενηλίκων. Η υπογονιμότητα 
/ στειρότητα είναι μια σχετικά απώτερη επιπλοκή. Η 
χρήση κυκλοφωσφαμίδης και δοξορουβικίνης έχουν 
τη μεγαλύτερη επίδραση στη γονιμότητα μέσω της 
τοξικότητας που προκαλείται στους όρχεις και στις 
ωοθήκες, καθώς και στην εμφάνιση πρώιμης εμμηνό-
παυσης. Η κυκλοφωσφαμίδη χορηγείται σε σημαντικά 
υψηλότερη αθροιστική δόση σε πρωτόκολλα ενηλίκων 
όπως το hyper-CVAD (7.2 g/m2) σε σύγκριση με τα 
παιδιατρικά πρωτόκολλα BFM (3 g/m2), έτσι η χρήση 
παιδιατρικών πρωτοκόλλων φαίνεται να ευνοεί τους 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΟΛΛ, όσο αφορά 
τον κίνδυνο υπογονιμότητας.

ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Περίπου το 40% των ΑΥΑ με ΟΛΛ θα υποτροπι-

άσουν. Ο πληθυσμός αυτών των ασθενών μπορεί 
να επωφεληθεί από ένα πολυκεντρικό πρωτόκολλο 
ειδικά σχεδιασμένο για ασθενείς με R/R νόσο, όπως 
έχει πραγματοποιηθεί από παιδιατρικές ογκολογικές 
ομάδες.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ιστορικά, η ομάδα των AYA τείνει να θεραπεύεται 

εκτός μεγάλων ιατρικών κέντρων και η πρόσβαση 
σε κλινικές μελέτες, για τις περιπτώσεις αποτυχίας 
της κλασσικής θεραπείας, είναι διεθνώς εξαιρετικά 
περιορισμένη. Οι AYA πρέπει να αντιμετωπίζονται 
σε σύγχρονα αιματολογικά κέντρα υπό την επίβλεψη 
αιματολόγων ενηλίκων και παιδιάτρων. Η αναγνώριση 
των μοναδικών αναγκών τους είναι το πρώτο βήμα, 
με ιδιαίτερη μέριμνα στην κοινωνική και ψυχοσυναι-
σθηματική στήριξη και στην ανακουφιστική φροντίδα. 
Η προσέγγιση αυτών των ασθενών πρέπει να είναι 
διεπιστημονική, με συνεχή επικοινωνία και διακίνη-
ση γνώσης ανάμεσα στους αιματολόγους ενηλίκων 
και στους παιδιάτρους, ανάμεσα στους γιατρούς και 
νοσηλευτές, τους γονείς και τους ασθενείς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες (Randomized 

Clinical Trials- RCT) αποτελούν την πειραματική 
βάση για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας των νέων θεραπευτικών πα-
ραγόντων. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις που τηρούνται 
στις RCT περιορίζουν σημαντικά την ερμηνεία και την 
εφαρμοσιμότητα των συμπερασμάτων τους. Οι RCT 
εκτελούνται σε τεχνητό ιατρικό περιβάλλον, το οποίο 
δημιουργείται πρωτίστως λόγω των αυστηρών κρι-
τηρίων ένταξης και αποκλεισμού. Επίσης, απαντούν 
σε συγκεκριμένο ερώτημα, που αφορά συγκεκριμένη 
παρέμβαση, συχνά απαρτίζονται από μικρούς αριθ-
μούς ασθενών, ενώ και ο χρόνος ολοκλήρωσης είναι 
προκαθορισμένος. Τα παραπάνω έχουν ως αποτέ-
λεσμα τη δημιουργία ενός μη αντιπροσωπευτικού 
πληθυσμού ασθενών σε σχέση με τους ασθενείς που 
απαντώνται στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη1.

Αντίθετα, οι μελέτες «πραγματικών δεδομένων» 
(real world) αντλούν δεδομένα από μητρώα καταγρα-
φής στοιχείων των ασθενών και δίνουν πολλαπλές 
δυνατότητες που δεν έχουν οι RCT. Έτσι είναι πιο αντι-
προσωπευτικές της κλινικής πραγματικότητας, καθώς 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι σαφώς χαλαρότερα, 
συνήθως δεν αφορούν ένα φάρμακο, αλλά πληθώρα 
παρεμβάσεων στον ίδιο πληθυσμό, καλύπτουν μεγάλο 
χρονικό διάστημα παρακολούθησης, απαρτίζονται 
από μεγάλους πληθυσμούς ασθενών, προσφέρουν 
τη δυνατότητα μελέτης ετερογενών καταστάσεων 
και τέλος, τα σκέλη σύγκρισης δεν περιλαμβάνουν 
εικονικό φάρμακο, αλλά πρακτικές πραγματικού κλι-
νικού χειρισμού. Ωστόσο, βασικά μειονεκτήματά τους 
είναι ότι οι περισσότερες είναι αναδρομικές μελέτες, 

μη τυχαιοποιημένες, συχνά με ελλιπή και ανακριβή 
στοιχεία και έτσι τα συμπεράσματά τους θα πρέπει να 
εξετάζονται με επιφύλαξη. Η δημιουργία προοπτικών 
μητρώων καταγραφής μπορεί σε σημαντικό βαθμό να 
βελτιώσει την αξιοπιστία των παραπάνω μελετών1. 

ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
Τα μητρώα ασθενών (patient registries) αποτελούν 

ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί 
μεθόδους παρατήρησης για να συλλέξει δεδομένα 
(κλινικά, δημογραφικά και εργαστηριακά) με σκοπό 
να αξιολογήσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε έναν 
πληθυσμό με καθορισμένη νόσο, κατάσταση ή έκθεση 
σε κάποιον παράγοντα. Εξυπηρετούν επιστημονικό, 
κλινικό, πολιτικό και οικονομικό σκοπό. Μελέτες που 
χρησιμοποιούν δεδομένα από καλά σχεδιασμένα 
και εκτελεσμένα μητρώα μας δίνουν πληροφορίες 
για την κλινική πρακτική, τις εκβάσεις των ασθενών, 
την ασφάλεια και τη σχέση κόστους-οφέλους μιας 
θεραπευτικής αγωγής. Επίσης μας προσφέρουν 
νέα στοιχεία, προβληματισμούς και γεννιούνται νέα 
επιστημονικά ερωτήματα από τα αποτελέσματα τους. 
Επιπλέον, τα δεδομένα από τέτοια μητρώα συνει-
σφέρουν στη λήψη ορθών κλινικών αποφάσεων, 
στην κατανόηση της φυσικής ιστορίας μιας νόσου, 
στη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περί-
θαλψης και βελτιώνουν το σχεδιασμό νέων κλινικών 
δοκιμών. Μητρώα για σπάνια νοσήματα είναι επίσης 
απαραίτητα, καθώς η στρατολόγηση ασθενών για 
αυτές τις νόσους είναι ιδιαίτερα δυσχερής και με 
τα διεθνή μητρώα δημιουργείται ένα δίκτυο μεταξύ 
κέντρων αναφοράς και μη εξειδικευμένων κέντρων2.
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Το ευρωπαϊκό μητρώο καταγραφής ασθενών με 
ΜΔΣ (EUMDS Registry, εικόνες 1 & 2) είναι ένα προ-
οπτικής καταγραφής, πολυκεντρικό, πανευρωπαϊκό 

μητρώο για τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΜΔΣ 
σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα IPSS. Σκοπός 
του είναι να μελετήσει τα δημογραφικά στοιχεία των 
ασθενών αυτών, την τοπική επίπτωση, όπως επίσης 
και τον τρόπο διαχείρισης της νόσου. Τα δεδομένα 
συλλέγονται από περίπου 150 αιματολογικά κέντρα σε 

Εικόνα 1. Αριθμός ασθενών που έχουν ενταχθεί στο EUMDS Registry έως τον Ιανουάριο του 2017.

Εικόνα 2. Αριθμός ασθενών που έχουν ενταχθεί στο EUMDS Registry ανά χώρα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση.
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17 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Επίσης, 
ανάμεσα στους διαρκώς επεκτεινόμενους στόχους του 
μητρώου είναι να μελετήσει τα κλινικά χαρακτηριστικά 
των ασθενών κατά τη διάγνωση, την υπερφόρτωση 
σιδήρου λόγω μεταγγίσεων, το είδος θεραπείας που 
έλαβαν και να τα συσχετίσει με την ολική επιβίωση, 
το χρόνο εκτροπής σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία 
(ΟΜΛ) και την κατάσταση ικανότητας κατά Karnofsky. 
Επίσης, συλλέγει δεδομένα για το προφίλ ασφάλειας 
των σιδηροδεσμευτικών φαρμάκων όσον αφορά τη 
νεφροτοξικότητα και ηπατοτοξικότητα που μπορούν να 
προκαλέσουν, ενώ ήδη προγραμματίζεται η σύνδεση 
του EUMDS με άλλα εθνικά μητρώα στην Ευρώπη, 
καθώς και αλληλεπίδραση με διαφορετικές ιατρικές 
ειδικότητες προκειμένου να μελετηθούν σε μεγάλες 
κοόρτες η παράλληλη αιτιοπαθογένεση των συννο-
σηροτήτων και της κλωνικής αιμοποίησης3.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 
ΜΕ ΜΔΣ

Η ομάδα εργασίας ΜΔΣ της Ελληνικής Αιματολο-
γικής Εταιρίας (ιστότοπος: http://hellenicmds.com/#) 
έχει δημιουργήσει δύο μητρώα ασθενών με ΜΔΣ, 
μέσω αναδρομικής καταγραφής. Το πρώτο μητρώο 
που αφορά όλους τους ασθενείς με ΜΔΣ, έχει συλλέ-
ξει δεδομένα από 2972 ασθενείς και προς το παρόν 
βρίσκεται σε διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και επε-
ξεργασίας των δεδομένων, ενώ η πρώτη εφαρμογή 
του IPSS-R, ήταν επιβεβαιωτική της καταλληλότητας 
της καταγραφής και παρουσιάστηκε στο παναμερικα-
νικό συνέδριο του 2016. Το δεύτερο μητρώο, επίσης 
αναδρομικό, αφορά αποκλειστικά ασθενείς με ΜΔΣ 
που έλαβαν θεραπεία με αζακυτιδίνη (ΑΖΑ) και έχει 
μέχρι στιγμής στρατολογήσει 1167 ασθενείς, γεγονός 
που το καθιστά το μεγαλύτερο από τα τρέχοντα διεθνή 
μητρώα. Οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένες μελέτες από 
το μητρώο αυτό βασίσθηκαν σε ποικίλα αναπάντητα 
αναφορικά με τη διαχείριση ασθενών υπό θεραπεία 
με ΑΖΑ είναι οι ακόλουθες:

Υπάρχουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα σχετι-
κά με τη δραστικότητα της αζακυτιδίνης στη Χρόνια 
Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΜΜΛ)4,5. Από το 
ελληνικό μητρώο αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά 88 
ασθενών με ΧΜΜΛ οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με 
5-αζακυτιδίνη (ΑΖΑ). Εφαρμόστηκαν τα ήδη γνωστά 
προγνωστικά μοντέλα της ΧΜΜΛ από τα οποία το 
Düsseldorf score (DUSS) είχε την καλύτερη προγνω-
στική αξία. Επίσης, τα υψηλά επίπεδα φερριτίνης, 
κατά τη διάγνωση της νόσου, όπως και ο αριθμός 
των βλαστών συσχετίστηκαν με πτωχότερη ολική 
επιβίωση. Αντίθετα, η πρόγνωση όταν ο αριθμός των 

αιμοπεταλίων ήταν μικρότερος των 100.000/μL, ήταν 
οριακά χειρότερη. Χρησιμοποιώντας τους ανωτέρω 
τρεις παράγοντες οι ερευνητές πρότειναν ένα νέο, 
εύχρηστο, προγνωστικό σύστημα κινδύνου για τους 
ασθενείς με ΧΜΜΛ6.

Η έννοια της αποτυχίας στην ΑΖΑ είναι ατελώς 
καθορισμένη τόσο στα κριτήρια του IWG 20067, όσο 
και στην καθημερινή κλινική πράξη. Η αντίσταση 
στην ΑΖΑ, είτε είναι πρωτογενής είτε δευτερογενής, 
δηλαδή μετά από αρχική απόκριση, συνοδεύεται με 
πολύ πτωχή πρόγνωση, και οι θεραπευτικές επιλογές 
μετά την αποτυχία της είναι πολύ περιορισμένες και 
με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα8. Συνεπώς, ο 
ακριβής ορισμός της αποτυχίας και η απόφαση για τη 
διακοπή της ΑΖΑ έχει ιδιαίτερη σημασία στην κλινική 
πράξη. Στην τρέχουσα βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλη 
ετερογένεια ως προς τις εκβάσεις των ασθενών στους 
οποίους έγινε διακοπή της ΑΖΑ και αυτό μπορεί να 
δράσει ως συγχυτικός παράγων στα αποτελέσματα 
των κλινικών δοκιμών σε ασθενείς με αποτυχία της 
ΑΖΑ9. Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκαν από το ελληνικό 
μητρώο 326 ασθενείς με ΜΔΣ από 29 κέντρα που 
έλαβαν ως πρώτη γραμμή θεραπείας ΑΖΑ. Αυτοί 
μελετήθηκαν ως προς τα χαρακτηριστικά τους, την 
έκβαση και τους λόγους διακοπής της θεραπείας. Δια-
πιστώθηκε πως η έννοια της αποτυχίας και η απόφαση 
της διακοπής της ΑΖΑ διαφέρει, αναλόγως κέντρου, 
ενώ οι λόγοι διακοπής της ΑΖΑ ήταν ποικίλοι καθώς 
δεν υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια διακοπής της. 
Τέλος, παρατηρήθηκε πως η αποτυχία της θεραπείας 
λόγω προόδου νόσου και σημαντικής τοξικότητας 
σχετίστηκε ισότιμα με πολύ πτωχή πρόγνωση, ενώ 
ασθενείς που έχασαν την αρχική απόκριση φαίνεται 
πως επωφελήθηκαν από τη συνέχιση της ΑΖΑ παρά 
τα δυσμενή προγνωστικά χαρακτηριστικά10.

Μελέτες πραγματικών δεδομένων συνηγορούν 
στην ισχυρή συσχέτιση της απόκρισης στην ΑΖΑ με 
καλύτερη επιβίωση11. Το κλινικό ερώτημα για το εάν 
θα πρέπει να συνεχίζεται η ΑΖΑ στους ασθενείς που 
πετυχαίνουν σταθερή νόσο (stable disease – SD) δεν 
έχει ακόμα πλήρως εξακριβωθεί, με τις περισσότερες 
μελέτες να προτείνουν τη συνέχιση της θεραπείας 
καθώς δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες θεραπείες12. 
Έτσι, πραγματοποιήθηκε μία μελέτη η οποία ανέλυσε 
την κλινική έκβαση 353 ασθενών με υψηλού κινδύνου 
ΜΔΣ υπό θεραπεία με ΑΖΑ, βασισμένη στην απόκριση 
τους στη θεραπεία. Από τα ευρήματα, επιβεβαιώθηκε 
η βελτιωμένη επιβίωση στους ασθενείς με οποιαδή-
ποτε απόκριση σε σχέση με τους μη αποκριθέντες. Το 
πλέον σημαντικό εύρημα όμως, ήταν πως οι ασθενείς 
που πέτυχαν SD ως καλύτερη απόκριση στη θεραπεία 
με AZA και συνέχισαν τη θεραπεία είχαν χαμηλότερά 
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ποσοστά εκτροπής σε ΟΜΛ και καλύτερη συνολική 
επιβίωση σε σχέση με τους αντίστοιχους ασθενείς 
που διέκοψαν τη θεραπεία και μάλιστα συγκρίσιμη 
συνολική επιβίωση με τους ασθενείς πού είχαν απο-
κριθεί. Συνοψίζοντας, η συνέχιση της θεραπείας με 
ΑΖΑ φαίνεται πως μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη 
σε ΟΜΛ και να βελτιώσει τη συνολική επιβίωση ακόμα 
και στους ασθενείς που πέτυχαν μόνο SD. Το εύρημα 
αυτό σε συνδυασμό με τη μελέτη της αποτυχίας στην 
ΑΖΑ10 είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους ασθενείς με 
υψηλότερου κινδύνου ΜΔΣ, καθώς οι θεραπευτικές 
επιλογές μετά την αποτυχία της ΑΖΑ είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες13.

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες χορήγησης AZA 
στα υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, δεν συμπεριλαμβάνουν 
ηλικιωμένους ασθενείς (>80 ετών) λόγω σημαντικής 
συννοσηρότητας και χειρότερης κατάστασης φυσικής 
ικανότητας14. Συνεπώς τα στοιχεία για την αποτε-
λεσματικότητα μιας θεραπείας και την έκβαση των 
ασθενών αυτών, είναι ελλιπή. Για τον λόγο αυτό έγινε 
μια αναδρομική μελέτη στην οποία συμπεριλήφθηκαν 
102 ασθενείς ηλικίας >80 ετών με υψηλού κινδύνου 
ΜΔΣ και ολιγοβλαστική ΟΜΛ, στους οποίους χορη-
γήθηκε θεραπεία με ΑΖΑ. Η μελέτη ανέδειξε πως ένα 
μεγάλο ποσοστό μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών 
που έμειναν ελεύθεροι μεταγγίσεων είχαν βελτιωμένη 
ολική επιβίωση. Επίσης, οι ασθενείς που αποκρίθη-
καν στη θεραπεία είχαν καλύτερη ολική επιβίωση και 
αυτό ήταν ανεξάρτητο από την επίτευξη απεξάρτησης 
μεταγγίσεων ή την κατάταξη σύμφωνα με το IPSS ή 
IPSS-R. Αντίθετα, παρατηρήθηκε πως η κατάσταση 
φυσικής ικανότητας, οι συννοσηρότητες και η νεφρική 
δυσλειτουργία δεν επηρέασε αρνητικά την επιβίωση 
των ασθενών αυτών. Συνεπώς, σύμφωνα με τα ευ-
ρήματα αυτής της μελέτης η θεραπεία με ΑΖΑ έχει 
θέση και σε αυτή την ομάδα ασθενών και ίσως δε θα 
πρέπει η προχωρημένη ηλικία από μόνη της να δρα 
ανασταλτικά στην απόφαση χορήγησης ΑΖΑ, ιδία 
στην Ελλάδα, που το 5% περίπου του πληθυσμού 
είναι άνω των 80 ετών15.

Στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη υπάρχει μια αξι-
ολογήσιμη διακύμανση σχετικά με τον σχεδιασμό 
χορήγησης της ΑΖΑ στους ασθενείς με υψηλού κιν-
δύνου ΜΔΣ. Οι μειώσεις στις δόσεις όπως και η 
καθυστέρηση της θεραπείας είναι κάτι το οποίο 
γίνεται συχνά με σκοπό τη διαχείριση της τοξικό-
τητας της θεραπείας. Επίσης, η ιδανική δόση των 
αντινεοπλασματικών φαρμάκων σε υπέρβαρους ή 
παχύσαρκους ασθενείς έχει συχνά προβληματίσει 
αιματολόγους και ογκολόγους, ενώ η παχυσαρκία από 
μόνη της σχετίζεται με συννοσηρότητες και συχνά 
οδηγεί σε μείωση της δόσης προς αποφυγή βαριάς 

τοξικότητας16. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (Body mass 
index - BMI) επανειλημμένα έχει δείξει πως επηρεά-
ζει σημαντικά την έκβαση σε διάφορους συμπαγείς 
όγκους ενώ ο ρόλος του σε αιματολογικές κακοήθεις 
είναι ακόμα αμφισβητήσιμος. Επί του παρόντος, η 
επίδραση του BMI στην έκβαση των ασθενών με 
ΜΔΣ είναι άγνωστη ενώ παράλληλα δεν έχουν γίνει 
μελέτες σύγκρισης στους διάφορους θεραπευτικούς 
σχεδιασμούς χορήγησης της ΑΖΑ. Λόγω των παρα-
πάνω έγινε μια αναδρομική μελέτη σε 280 ασθενείς 
με υψηλού ρίσκου ΜΔΣ υπό θεραπεία με ΑΖΑ, με 
σκοπό να διευκρινιστεί η επίδραση του BMI και ο 
σχεδιασμός χορήγησης της AZA στην έκβαση των 
ασθενών, χρησιμοποιώντας για τη συνολική δόση 
της ΑΖΑ τον όρο σχετική δόση (Relative dose) που 
ορίστηκε ως ο λόγος συνολικής δόσης ΑΖΑ προς 
την επιφάνεια σώματος (Body surface Area – BSA) 
του κάθε ασθενή. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν 
πως τόσο ο BMI όσο και οι μειωμένες σχετικές δόσεις 
ΑΖΑ δεν επηρέασαν την απόκριση στη θεραπεία, 
τον χρόνο εξέλιξης σε ΟΜΛ και την ολική επιβίωση. 
Ωστόσο, οι λιγοστοί ασθενείς με φυσιολογικό BMI 
που έλαβαν μειωμένη δόση, είχαν σημαντικά δυ-
σμενέστερη πρόγνωση17.

Οι κυτταρογενετικές βλάβες αποτελούν τον πλέον 
σημαντικό παράγοντα κινδύνου στα ΜΔΣ όπως αυτό 
αντικατοπτρίζεται στα ευρέως χρησιμοποιούμενα 
προγνωστικά συστήματα, IPSS, WPSS και IPPS-R. 
Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει την αρνητική προ-
γνωστική αξία του σύμπλοκου καρυότυπου στα ΜΔΣ, 
ενώ σε άλλες ο μονοσωμικός καρυότυπος (ΜΚ) έχει 
συσχετισθεί με πτωχότερη πρόγνωση στην ΟΜΛ18. 
Ωστόσο, ο ΜΚ, ο οποίος ορίζεται ως η παρουσία 2 
ή περισσότερων αυτοσωμικών μονοσωμιών ή μίας 
αυτοσωμικής μονοσωμίας μαζί με τουλάχιστον μία 
δομική ανωμαλία του ίδιου κλώνου, έχει αδιευκρί-
νιστο έως τώρα ρόλο στα ΜΔΣ. Πρόσφατη μελέτη 
βασισμένη στο ελληνικό μητρώο ΜΔΣ διερεύνησε 
την προγνωστική σημασία του ΜΚ σε ασθενείς με 
υψηλού κινδύνου ΜΔΣ υπό θεραπεία με ΑΖΑ. Από 
τους 405 ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, οι 66 
εμφάνιζαν ΜΚ στην πλειονότητα των οποίων συνυ-
πήρχε σύμπλοκος καρυότυπος. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης έδειξαν πως δεν υπάρχει διαφορά στο ποσο-
στό ολικής ανταπόκρισης ανάμεσα στους ασθενείς 
με ΜΚ (ΜΚ+) και σε ασθενείς χωρίς ΜΚ (ΜΚ-) αλλά 
ο μέσος χρόνος εκτροπής σε ΟΜΛ ήταν σημαντικά 
συντομότερος στους ΜΚ+ ασθενείς. Επίσης καταδεί-
χθηκε πως στους ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού 
κινδύνου κατά IPSS-R η συνύπαρξη ΜΚ αποτελεί 
ανεξάρτητο παράγοντα πτωχής έκβασης μετά από 
θεραπεία με ΑΖΑ19.
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Η προγνωστική σημασία ανωμαλιών του χρω-
μοσώματος 17, σε ασθενείς με ΜΔΣ, παραμένει 
αδιευκρίνιστη, με εξαίρεση το ισοχρωμόσωμα 17q 
το οποίο χαρακτηρίζεται ως ενδιάμεσου κινδύνου 
κυτταρογενετική βλάβη στο διεθνές προγνωστικό 
σύστημα IPPS-R. Για τον λόγο αυτό μελετήθηκαν 
από το μητρώο ασθενών με ΜΔΣ, οι ασθενείς με 
κυτταρογενετικές βλάβες στο χρωμόσωμα 17. Από 
τους συνολικά 548 ασθενείς με ΜΔΣ που έλαβαν 
θεραπεία με AZA, οι 32 από αυτούς είχαν κάποια 
ανωμαλία του χρωμοσώματος 17. Οι πιο συχνές 
ήταν το ισοχρωμόσωμα 17q, η μονοσωμία του χρω-
μοσώματος 17 και η προσθήκη [17p]. Η παρουσία 
αυτών των βλαβών συσχετίστηκε με δυσμενέστερα 
προγνωστικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και με 
πτωχότερη ολική επιβίωση. Η ανωτέρω παρατήρηση 
αποδόθηκε όμως στο γεγονός πως οι περισσότε-
ροι ασθενείς με βλάβες στο χρωμόσωμα 17 είχαν 
σύμπλοκο καρυότυπο κάτι το οποίο από μόνο του 
οδηγεί σε δυσμενέστερη πρόγνωση. Αντίθετα, όταν 
αναλύθηκαν οι ασθενείς με μεμονωμένη παρουσία του 
ισοχρωμοσώματος 17 παρατηρήθηκε διάμεση ολική 
επιβίωση παρόμοια με εκείνη του συνόλου. Επίσης, 
παρατηρήθηκε πως η απόκριση στη θεραπεία με ΑΖΑ 
δε διέφερε σε ασθενείς με ή χωρίς κυτταρογενετική 
βλάβη του χρωμοσώματος 17. Εν κατακλείδι, από τη 
μελέτη αυτή σημειώθηκε πως όταν υπάρχουν βλάβες 
στο χρωμόσωμα 17 θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψιν ιδίως όταν αυτές συνδυάζονται με σύμπλοκο 
καρυότυπο διότι σε αυτό το χρωμόσωμα βρίσκεται το 
ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 (ΤP53) του οποίου οι 
μεταλλάξεις ή η απώλεια έχουν σημαντική επίδραση 
στην έκβαση των ασθενών με ΜΔΣ όπως επίσης και 
πιθανώς ευνοϊκότερη απόκριση στη θεραπεία με 
δεσιταβίνη σε ασθενείς με ΜΔΣ ή ΟΜΛ20. Συνεπώς, 
συστήθηκε περαιτέρω ανάλυση για την ανεύρεση 
πιθανής μετάλλαξης ή απώλειας του ΤP53 σε αυτή 
την ομάδα ασθενών21. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμος βιοδείκτης 
που να μπορεί αξιόπιστα να προβλέψει την απόκρι-
ση και την έκβαση της θεραπείας με ΑΖΑ22. Σε 77 
ασθενείς από το ελληνικό μητρώο, αξιολογήθηκαν τα 
επίπεδα της Poly (ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) 
ως βιοδείκτης απόκρισης στην ΑΖΑ σε ασθενείς με 
υψηλότερου κινδύνου ΜΔΣ. Η PARP1 είναι ένζυμο 
που συμμετέχει στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης 
του DNA των νεοπλασματικών κυττάρων και τα επί-
πεδα του PARP1 mRNA έχουν συσχετισθεί με την 
πρόγνωση των ασθενών με ΜΔΣ23. Παρατηρήθηκε 
πως ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα PARP1 mRNA 
είχαν καλύτερη απόκριση στη θεραπεία με ΑΖΑ, όπως 

επίσης και καλύτερη διάμεση επιβίωση μετά την 
έναρξη της. Αν τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
επιβεβαιωθούν σε ικανό αριθμό ασθενών, ίσως τα 
επίπεδα της PARP1 να αποτελέσουν χρήσιμο βιο-
δείκτη απόκρισης και έκβασης στη θεραπεία με ΑΖΑ 
Ακόμη, τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν 
πως η χρήση αναστολέων PARP1 στα ΜΔΣ ίσως να 
έχει θεραπευτική αξία, όπως έχει αναφερθεί και στις 
συμπαγείς νεοπλασίες24.

Όπως προαναφέρθηκε, μοριακοί προγνωστικοί 
δείκτες απόκρισης και μηχανισμοί αντίστασης στη 
θεραπεία με ΑΖΑ παραμένουν επί του παρόντος 
αδιευκρίνιστοι. Η στρεβλωμένη ρύθμιση της σημα-
τοδότησης μέσω των STAT3 και STAT5 μεταγραφι-
κών παραγόντων στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία 
(ΟΜΛ) έχει συσχετισθεί με επιθετικότερη νόσο25, 
αλλά η επίδραση της ΑΖΑ στην STAT3/5 σηματο-
δότηση δεν είχε διερευνηθεί στα υψηλού κινδύνου 
ΜΔΣ. H σηματοδοτική αρχιτεκτονική μέσω STAT3/5 
μελετήθηκε στα αιμοποιητικά στελεχιαία/προγονικά 
κύτταρα 74 ασθενών με ΜΔΣ υπό θεραπεία με AZA. 
Σε συμφωνία με τη μελέτη της ΟΜΛ η βιοϋπογραφή 
της SΤΑΤ3/5 σηματοδότησης στα υψηλού κινδύνου 
ΜΔΣ ήταν αποκλίνουσα, ενώ εντοπίσθηκε και χαρα-
κτηρίστηκε ένας GCSF-επαγόμενος διπλά θετικός 
SΤΑΤ3/5 υποπληθυσμός, του οποίου οι διακυμάνσεις 
ακολουθούσαν την πορεία της νόσου και την απόκριση 
στην ΑΖΑ, υποδεικνύοντας πως υπόκειται σε άμεση 
επιγενετική ρύθμιση. Πέραν της πιθανής χρήσης της 
σηματοδοτικής STAT3/5 βιοϋπογραφής ως βιοδείκτη 
απόκρισης στη θεραπεία με ΑΖΑ, η μελέτη αυτή 
επαναπροτείνει τη θεραπευτική στόχευση της JAK/
STAT οδού στα λευχαιμικά σύνδρομα26.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω μελέτες, που 
ολοκληρώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 3 έτη από 
την έναρξη της καταγραφής, καταδεικνύουν με τον 
πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τη μοναδική αξία των 
μητρώων καταγραφής σε εθνικό επίπεδο. Η παροχή 
πληροφοριών για πολύπλοκες και επιπλεγμένες πε-
ριπτώσεις, η απάντηση σε ερωτήματα καθημερινής 
πρακτικής, που, τυπικά, δεν μελετώνται σε RCT και η 
εξόρυξη νέων παρατηρήσεων και ιδεών για περαιτέρω 
μελέτες, είναι λίγες μόνο από τις δυνατότητες που 
παρέχουν τα εν λόγω μητρώα. βαδίζοντας σταθερά 
προς την εναρμόνιση με το EUMDS, τo τμήμα Μυελο-
δυσπλαστικών Συνδρόμων και Μυελικής Ανεπάρκειας 
της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας έχει σχεδόν 
ετοιμάσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα (ιστότοπος υπό 
κατασκευή: https://medical-data-models.org/26597) 
για την έναρξη της προοπτικής πλέον καταγραφή των 
ασθενών με ΜΔΣ σε όλη την επικράτεια.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν 

μια ετερογενή ομάδα κλωνικών διαταραχών του αρχέ-
γονου αιμοποιητικού κυττάρου που χαρακτηρίζονται 
από συσσώρευση διαφόρων σωματικών μεταλλά-
ξεων, που οδηγούν σε μη αποδοτική αιμοποίηση 
με σημαντικές κυτταροπενίες στο περιφερικό αίμα 
και αυξημένο κίνδυνο εκτροπής σε οξεία μυελογενή 
λευχαιμία (ΟΜΛ). Η κλινική πορεία των ασθενών με 
ΜΔΣ εμφανίζει σημαντική ετερογένεια, με ορισμέ-
νους ασθενείς να ζουν αρκετά έτη μετά τη διάγνωση, 
ενώ άλλους να ζουν μόνο μερικούς μήνες παρά τη 
λήψη θεραπευτικής αγωγής. Η ακριβής πρόβλεψη 
της κλινικής πορείας ενός ασθενούς με ΜΔΣ είναι 
ιδιαίτερα σημαντική καθώς καθορίζει τη θεραπευτική 
αγωγή που θα επιλεγεί για έναν έκαστο ασθενή και 
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια προγνωστικών μοντέλων.

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχουν ανα-
πτυχθεί και εφαρμοστεί στην κλινική πράξη αρκετά 
προγνωστικά μοντέλα, τα οποία βασίζονται σε κλι-
νικές παραμέτρους, που πηγάζουν από την αξιο-
λόγηση του μυελού και του περιφερικού αίματος. 
Ωστόσο, όλα τα μοντέλα έχουν περιορισμούς που 
γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτοί όταν εφαρμόζονται κατά 
την πορεία της νόσου και ειδικά μετά την αποτυχία 
θεραπείας με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες ή σε 
ασθενείς με δευτεροπαθές ΜΔΣ. Με την εφαρμογή 
των νεότερων τεχνικών μοριακής βιολογίας, όπως η 
τεχνική αλληλούχισης νέας γενιάς (next generation 
sequencing, NGS), βρέθηκαν αρκετές μεταλλάξεις να 
έχουν σημαντική προγνωστική αξία όσον αφορά την 
επιβίωση των ασθενών με ΜΔΣ, ωστόσο ο ιδανικός 
τρόπος ενσωμάτωσης τους στα υπάρχοντα κλινικά 
προγνωστικά μοντέλα παραμένει αντικείμενο μελέτης. 

Στην παρούσα ανασκόπηση, θα συζητήσουμε τα 
πλέον χρησιμοποιούμενα προγνωστικά συστήματα 
στα ΜΔΣ και πώς η προσθήκη μοριακών πληροφο-
ριών μπορεί να αυξήσει την προβλεπτική τους αξία 
στην κλινική πράξη. 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΔΣ
Όλα τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προγνωστικά 

συστήματα στα ΜΔΣ βασίζονται σε παράγοντες που 
σχετίζονται με τον ασθενή ή τη νόσο. Οι παράγοντες 
που σχετίζονται με τον ασθενή περιλαμβάνουν την 
ηλικία, την κατάσταση ικανότητας και την ύπαρξη 
συννοσηροτήτων, ενώ οι παράγοντες που σχετίζονται 
με τη νόσο περιλαμβάνουν: α) παθολογοανατομικά 
στοιχεία της νόσου, όπως η ταξινόμηση κατά WHO, το 
ποσοστό βλαστών στον μυελό, κυτταρογενετικά στοι-
χεία και ανοσοφαινοτυπικά δεδομένα, β) εργαστηριακά 
δεδομένα, όπως η αιμοσφαιρίνη, ο απόλυτος αριθμός 
ουδετεροφίλων, ο αριθμός αιμοπεταλίων, η φερριτίνη, 
η LDH, το ποσοστό βλαστών στο περιφερικό αίμα. Τα 
μοντέλα αυτά περιλαμβάνουν το Διεθνές Προγνωστικό 
Σύστημα βαθμολόγησης (IPSS), το Προγνωστικό 
Σύστημα βαθμολόγησης βασιζόμενο στην ταξινόμηση 
κατά WHO (WPSS), το συνολικό Προγνωστικό Σύ-
στημα βαθμολόγησης του MD Anderson (MDAPSS), 
και το Αναθεωρημένο IPSS (IPSS-R). Τα συστήματα 
αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα 11.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (IPSS)

Το IPSS2 αναπτύχθηκε το 1997 βασιζόμενο σε 
816 ασθενείς με πρωτοπαθές (de novo) ΜΔΣ που 
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Πίνακας 1. Προγνωστικά συστήματα για τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
Προγν. 
Μοντέλο

N  
ασθενών

Μεταβλητές Μέση επιβίωση σε έτη

Πολύ 
χαμηλού

Χαμηλού Ενδιαμέσου-1 Ενδιαμέσου-2 Υψηλού Πολύ 
υψηλού

IPSS2 816 βλάστες μυελού 
• <5% à 0
• 5-10% à 0.5
• 15-20% à 1.5
• 21-30% à 2
Κυτταρογενετικά*
• Ευνοϊκά à 0
• Ενδιάμεσα à 0.5
• Πτωχά à 2
Κυτταροπενίες
• 0-1 à 0
• 2-3 à 0.5

0 à Χαμηλού
0.5-1 à Ενδιαμέσου-1
1.5-2 à Ενδιαμέσου-2
≥2.5 à Υψηλού

5.7 3.5 1.2 0.4

WPSS3 1165 Ταξινόμηση κατά WHO
• RA, RARS, del(5q) à 0
• RCMD, RCUD-RS à 1
• RAEB-1 à 2
• RAEB-2 à 3
Κυτταρογενετικά
• Ευνοϊκά à 0
• Ενδιάμεσα à 1
• Πτωχά à 2
Μεταγγίσεις ΜΣΕ
• Ναι à 1
• Όχι à 0

0 àΧαμηλού
1 à Ενδιαμέσου
2 à Υψηλού
3-4 à Πολύ υψηλού

11.8 5.5 4 2.2

MDAPSS4 1915 Ηλικία
• 60-64 à 1
• ≥65 à 2
• ECOG ≥ 2
Αιμοπετάλια, x 109/L
• <30 à 3
• 30-49 à 2
• 50-199 à 3
Αιμοσφαιρίνη <12 g/dL à2
Λευκά >20 ×109/L à 2
Προηγούμενη ΜΣΕ
• Ναι à 1
Ανωμαλίες του χρωμοσώματος  
7 ή σύνθετος καρυότυπος à 3

0-4 àΧαμηλού
5-6 à Ενδιαμέσου-1
7-8 à Ενδιαμέσου-2
≥9 à Υψηλού

4.5 2.1 1.2 0.5

IPSS-R5 7000 βλάστες μυελού 
• <2% à 0
• 2-5% à 0.5
• 5-10% à 1.5
• >10% à 2
Κυτταρογενετικά1

• Πολύ ευνοϊκά à 0
• Ευνοϊκά à 0.5
• Ενδιάμεσα à 2
• Πτωχά à 3
• Πολύ πτωχά à 4
Αιμοσφαιρίνη, g/dL
• 8-10 à 1
• <8 à 1.5
Αιμοπετάλια, x 109/L
• 50-100 à 0.5
• <50 à 1

≤1.5 à Πολύ χαμηλού
>1.5-3 àΧαμηλού
>3- 4.5 à Ενδιαμέσου
>4.5-6 à Υψηλού
>6 à Πολύ υψηλού

8.8 5.3 3.0 1.6 0.8

* Ευνοϊκές: φυσιολογικός καρυότυπος, -Υ, del(5q), και del(20q), ενδιάμεσες: άλλες ανωμαλίες, και πτωχές: σύνθετος καρυότυπος ή ανωμαλίες 
του χρωμοσώματος 7
+ Πολύ ευνοϊκά: -Y, del(11q), ευνοϊκά: φυσιολογικός καρυότυπος, del(5q), del(12p), del(20q), δυο ανωμαλίες με μια από αυτές το del(5q), ενδι-
άμεσά: del(7q), +8, +19, i(17q), οποιαδήποτε άλλη μονή ή διπλή ανωμαλία, πτωχά: -7, inv(3)/t(3q)/del(3q), διπλές με παρουσία -7/del(7q), και 
σύνθετο καρυότυπο με 3 ανωμαλίες, και πολύ πτωχά: σύνθετος καρυότυπος με >3 ανωμαλίες
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έλαβαν μόνο υποστηρικτική θεραπεία. Το μοντέλο 
βασίζεται σε τρείς κλινικές παραμέτρους: 1) κυττα-
ρογενετικά δεδομένα, 2) ποσοστό βλαστών στον 
μυελό και 3) αριθμό κυτταροπενιών και κατηγοριο-
ποιεί τους ασθενείς σε τέσσερεις βαθμίδες: χαμηλού, 
ενδιαμέσου-1, ενδιαμέσου-2 και υψηλού κινδύνου. 
Οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες κατηγοριοποιούνται 
ως εξής: Ευνοϊκές: φυσιολογικός καρυότυπος, -Υ, 
del(5q), και del(20q), ενδιάμεσες: άλλες ανωμαλίες, 
και πτωχές: σύνθετος καρυότυπος ή ανωμαλίες του 
χρωμοσώματος 7. Ωστόσο, το IPSS έχει μειωμένη 
προβλεπτική αξία για ασθενείς με δευτεροπαθές ΜΔΣ, 
δεν είναι εφαρμόσιμο κατά την πορεία της νόσου και 
μπορεί να υποεκτιμά την πρόγνωση σε ορισμένους 
ασθενείς καθώς δεν λαμβάνει υπόψιν το βάθος των 
κυτταροπενιών.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ WHO 
(WPSS)

To WPSS3 αναπτύχθηκε βασιζόμενο σε 1165 ασθε-
νείς με ΜΔΣ χωρίς προηγούμενη θεραπεία. Οι προ-
γνωστικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τον υπότυπο 
κατά WHO, τον καρυότυπο και τις ανάγκες για μεταγ-
γίσεις. Σε αντίθεση με το IPSS το WPSS σχεδιάστηκε 
για να εφαρμόζεται τόσο κατά τη διάγνωση όσο και 
στην πορεία της νόσου. Ωστόσο, όπως και το IPSS 
δεν είναι εφαρμόσιμο σε ασθενείς με δευτεροπαθές 
ΜΔΣ και η προβλεπτική του αξία κατά την αποτυχία 
φαρμάκων όπως οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες είναι 
περιορισμένη. Επιπλέον το μοντέλο δεν λαμβάνει 
υπόψιν τον αριθμό των λευκών ή των αιμοπεταλίων 
ως προγνωστικούς παράγοντες. Καθώς η εξάρτηση 
από μεταγγίσεις είναι υποκειμενική, σε μια αναθεω-
ρημένη έκδοση του μοντέλου αυτού, η παράμετρος 
αυτή αντικαταστάθηκε από το επίπεδο της αναιμίας 
(Ηb <9 g/dl στους άνδρες και <8 g/dl στις γυναίκες).

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ MD ANDERSON 
(MDAPSS)

Το MDAPSS4 βασίστηκε σε 1915 ασθενείς με ΜΔΣ, 
συμπεριλαμβανομένων και ασθενών με δευτεροπαθές 
ΜΔΣ και ασθενών που είχαν λάβει προηγούμενη θερα-
πεία. Οι προγνωστικοί παράγοντες που λαμβάνονται 
υπόψιν στο μοντέλο περιλαμβάνουν την ηλικία, την 
κατάσταση ικανότητας, τον αριθμό λευκών και αιμο-
πεταλίων, την αιμοσφαιρίνη, το ποσοστό βλαστών 
στον μυελό, διαταραχές του χρωμοσώματος 7 ή 
σύνθετο καρυότυπο και προηγούμενες μεταγγίσεις. 

Το MDAPSS κατηγοριοποιεί τους ασθενείς σε πέντε 
ομάδες κινδύνου, ωστόσο, η πολυπλοκότητα του 
έχει περιορίσει την εφαρμογή του τόσο στην κλινική 
πράξη όσο και σε κλινικές μελέτες.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (IPSS-R)

To 2013, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν 
οι περιορισμοί του IPSS αναπτύχθηκε το IPSS-R5 
βασισμένο σε 7000 ασθενείς με de novo ΜΔΣ χωρίς 
προηγούμενη θεραπεία. Αν και χρησιμοποιεί τους 
ίδιους παράγοντες με το IPSS, το μοντέλο αυτό 
λαμβάνει υπόψιν πιο λεπτομερείς κατηγορίες κυτ-
ταρογενετικών ανωμαλιών, διαφορετικά όρια για 
το ποσοστό βλαστών του μυελού και το επίπεδο 
κάθε κυτταροπενίας. Συγκεκριμένα, κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες ταξινομούνται ως εξής: πολύ ευνοϊκές: 
-Y, del(11q), ευνοϊκές: φυσιολογικός καρυότυπος, 
del(5q), del(12p), del(20q), δυο ανωμαλίες με μια 
από αυτές το del(5q), ενδιάμεσες: del(7q), +8, +19, 
i(17q), οποιαδήποτε άλλη μονή ή διπλή ανωμαλία, 
πτωχές: -7, inv(3)/t(3q)/del(3q), διπλές με παρουσία 
-7/del(7q), και σύνθετο καρυότυπο με 3 ανωμαλίες, 
και πολύ πτωχές: σύνθετος καρυότυπος με >3 ανω-
μαλίες. Αν και βασίστηκε σε ασθενείς χωρίς προη-
γούμενη θεραπεία, έχει επικυρωθεί σε ασθενείς μετά 
από πρώτη γραμμή θεραπείας με υπομεθυλιωτικούς 
παράγοντες, λεναλιδομίδη ή μετά από αλλογενή με-
ταμόσχευση, ωστόσο, δεν είναι ακριβές σε ασθενείς 
με δευτεροπαθές ΜΔΣ, καθώς και κατά την αποτυχία 
των υπομεθυλιωτικών παραγόντων. Αν και η ηλικία 
δεν περιλαμβάνεται επίσημα στο μοντέλο, αποτελεί 
σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την ολική επι-
βίωση και μπορεί να ληφθεί υπόψιν τροποποιώντας 
το αποτέλεσμα του IPSS-R με τον ακόλουθο τύπο: 
(έτη − 70) × [0.05 − (IPSS-R × 0.005)].

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΑ ΜΔΣ

Η εφαρμογή της τεχνικής NGS οδήγησε στην απο-
σαφήνιση του γενετικού τοπίου στα ΜΔΣ. Μεταλλάξεις 
γονιδίων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένα βιολογικά 
μονοπάτια συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, του 
ματίσματος του RNA, της μεθυλίωσης του DNA και της 
τροποποίησης της χρωματίνης βρέθηκαν να έχουν 
σημαντική προγνωστική αξία. Η παρουσία πολλών 
μεταλλάξεων σχετίζεται με τον φαινότυπο της ασθέ-
νειας και αρκετές από αυτές επηρεάζουν τη συνολική 
επιβίωση (OS), όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 26. 
Για παράδειγμα μεταλλάξεις του ΤΕΤ2 εμφανίζονται 
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συχνότερα σε ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο 
ενώ μεταλλάξεις του SF3B1 είναι πολύ συχνότερες σε 
ασθενείς με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και είναι οι 
μοναδικές που σχετίζονται με ευνοϊκότερη επιβίωση, 
ανεξαρτήτως κλινικών μεταβλητών. Σε μια μελέτη 944 
ασθενών με ΜΔΣ των Haferlach et al, μεταλλάξεις 
βρέθηκαν σε 48 γονίδια. Από αυτές 25 σχετίστηκαν 
αρνητικά με την OS, συμπεριλαμβανομένων των 
εξής: PTPN11, NPM1, TP53, PRPF8, EZH2, LUC7L2, 
NRAS, KRAS, FLT3, RUNX1, NF1, LAMB4, GATA2, 
ASXL1, SMC1A, και STAG2, ενώ μόνο το SF3B1 
βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση με την OS. Ωστόσο, 
στην πολυπαραγοντική ανάλυση που συμπεριελάμ-
βανε κλινικούς παράγοντες από έλεγχο για κλινικούς 
παράγοντες μόνο πέντε μεταλλάξεις (ASXL1, KRAS, 
PRPF8, SF3B1, και RUNX1) παρέμειναν στατιστικά 
σημαντικά σχετιζόμενες με την OS7. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι σωματικές μεταλλάξεις 
δεν έχουν σταθερή προγνωστική σημασία, αλλά αυτή 
μπορεί να μεταβληθεί αναλόγως το κλινικό πλαίσιο 
στο οποίο εμφανίζονται. Σε μία μεγάλη μετα-ανάλυση 
3562 δειγμάτων ασθενών με ΜΔΣ, αναδείχθηκαν 
σημαντικές διαφορές στην OS σε πολυπαραγοντική 
ανάλυση που συμπεριελάμβανε την κατηγορία κατά 

IPSS-R. Για παράδειγμα, μεταλλάξεις του SF3B1 φά-
νηκε να σχετίζονται ισχυρά με ευνοϊκότερη OS μόνο 
σε ασθενείς με βλάστες μυελού <5% ενώ η συσχέτιση 
ήταν μηδενική σε ασθενείς με υψηλότερο ποσοστό 
βλαστών. Ομοίως, η αρνητική συσχέτιση των μεταλ-
λάξεων στα γονίδια ΑSXL1, U2AF1, και SRSF2 με την 
OS ήταν παρούσα μόνο στους ασθενείς με βλάστες 
<5%. Συνολικά 12 γονίδια συσχετίστηκαν ανεξάρτητα 
με την OS (TP53, RUNX1, EZH2, NRAS, SF3B1, CBL, 
ASXL1, TET2, IDH2, KRAS, and NPM1). Ωστόσο, 
σε πολυπαραγοντική ανάλυση που συμπεριελάμβανε 
τις κατηγορίες του IPSS-R μόνο οι μεταλλάξεις στα 
ακόλουθα γονίδια παρέμειναν στατιστικά σημαντικές: 
TP53, RUNX1, EZH2, NRAS, and SF3B18. 

Αν και χρήσιμη ώστε να αναδειχθεί η προγνωστι-
κή αξία μιας συγκεκριμένης σωματικής μετάλλαξης, 
αυτή η προσέγγιση δεν λαμβάνει υπόψιν το ρόλο της 
ταυτόχρονης παρουσίας πολλαπλών μεταλλάξεων 
και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις συνυπαρχουσών 
μεταλλάξεων στην OS. Επιπλέον το ποσοστό των με-
ταλλαγμένων αλληλίων σε ένα δείγμα (VAF), ο τύπος 
και το σημείο της μετάλλαξης μπορεί να μεταβάλουν 
τη συνολική επίδραση σε κάθε ασθενή. Πράγματι, οι 
Papaemmanuil et al. έδειξαν πως ο αριθμός των σω-
ματικών μεταλλάξεων σχετίζεται γραμμικά με δυσμενή 
OS και την επιβίωση ελεύθερη εκτροπής σε ΟΜΛ9. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ  
ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Δεδομένης της ανεξάρτητης προγνωστικής αξίας 
των σωματικών μεταλλάξεων στην OS, έχουν γίνει 
αρκετές προσπάθειες για ενσωμάτωση των γενετικών 
πληροφοριών στα υπάρχοντα προγνωστικά συστήμα-
τα. Σε μια μελέτη 439 ασθενών με ΜΔΣ, μεταλλάξεις 
των ASXL1, RUNX1, TP53, EZH2, NRAS, ETV6, 
και CBL σχετίστηκαν με πτωχή OS στη μοναπαρα-
γοντική ανάλυση. Ωστόσο, στην πολυπαραγοντική 
ανάλυση που συμπεριελάμβανε την ηλικία, το φύλο 
και την κατηγορία κατά IPSS, μόνο πέντε μεταλλάξεις 
διατήρησαν την ανεξάρτητη προγνωστική τους αξία: 
ASXL1, RUNX1, TP53, EZH2, και ETV6. Η ύπαρξη 
μίας ή περισσότερων από αυτές τις μεταλλάξεις 
μπορεί να αναβαθμίσει τους ασθενείς στην αμέσως 
επόμενη κατηγορία του IPSS10.

Οι Haferlach et al. όπως προαναφέρθηκε, χρησι-
μοποιώντας 944 ασθενείς με ΜΔΣ, χρησιμοποίησαν 
την ύπαρξη σωματικών μεταλλάξεων σε 14 γονίδια, 
μαζί με την ηλικία, το φύλο και μεταβλητές από το 
IPSS-R για να κατασκευάσουν ένα νέο σύνθετο μο-
ντέλο, με ποσοστό 3-ετούς επιβίωσης 95.2, 69.3, 32.8, 
and 5.3% για τις κατηγορίες χαμηλού, ενδιαμέσου, 

Πίνακας 2. Προγνωστική αξία σωματικών μεταλλάξεων στην 
OS ασθενών με ΜΔΣ
Γονίδιο Συχνότητα 

(%)
Επίπτωση  
στην OS

Μάτισμα RNA
SF3B1 15-30 Ευνοϊκή
SRSF2 10-20 Δυσμενής
U2AF1 5-10 Δυσμενής
ZRSR2 5-10 Άγνωστη
Μεθυλίωση DNA
ΤΕΤ2 15-20 Ουδέτερη
DNMT3A 10-15 Δυσμενής
IDH1/IDH2 5 Δυσμενής
Τροποποίηση χρωματίνης
ASXL1 15-20 Δυσμενής
EZH2 5 Δυσμενής
Μεταγραφικοί παράγοντες
RUNX1 Δυσμενής
CBL <5 Δυσμενής
NRAS/KRAS <5 Δυσμενής
BCOR <5 Δυσμενής
TP53 5 Πολύ δυσμενής
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υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα. Σε ένα 
αποκλειστικά γενετικό μοντέλο, η ανάλυση περιορίστη-
κε μόνο στις σωματικές μεταλλάξεις 13 γονιδίων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η απόδοση του σύνθετου μοντέλου 
ήταν καλύτερη από αυτή του IPSS-R ενώ το μοντέλο 
που βασίστηκε μόνο στις μεταλλάξεις είχε παρόμοια 
απόδοση με το IPSS-R, αναδεικνύοντας ότι το ιδανικό 
προγνωστικό μοντέλο οφείλει να περιλαμβάνει τόσο 
κλινικές όσο και γενετικές παραμέτρους7.

Σε μια άλλη προσπάθεια να προστεθούν γενετικά 
δεδομένα στο IPSS-R, αναλύθηκαν τα κλινικά και 
γενετικά δεδομένα 508 ασθενών με ΜΔΣ που έλαβαν 
θεραπεία στην κλινική του Cleveland μεταξύ 2000 και 
2012. Χρησιμοποιώντας ένα πάνελ 62 γονιδίων, με-
ταλλάξεις στα ΑSXL1, RUNX1, TP53, EZH2, SRSF2, 
και NPM1 βρέθηκαν να σχετίζονται με χειρότερη OS, 
ενώ μεταλλάξεις στο SF3B1 σχετίστηκαν με καλύ-
τερο αποτέλεσμα. Ωστόσο, στην πολυπαραγοντική 
αναλύση, μόνο η ηλικία το IPSS-R και οι μεταλλάξεις 
στα γονίδια EZH2, SF3B1,και TP53 παρέμειναν στα-
τιστικά σημαντικά. βασιζόμενοι στους στατιστικούς 
συντελεστέςτων προγνωστικών παραγόντων, όπως 
προέκυψαν από την προαναφερθείσα ανάλυση, κατα-
σκευάστηκε ένα γραμμικό score ως εξής: [age × 0.04 
+ IPSS-R score × 0.3 + EZH2 × 0.7 + SF3B1 × 0.5 + 
TP53 × 1]. Αυτό το νέο μοντέλο χώριζε τους ασθενείς 
σε τέσσερεις κατηγορίες ως εξής: χαμηλού (score ≤3), 
ενδιαμέσου-1 (score: 3.1–3.6), ενδιαμέσου-2 (score: 
3.7–4.6) και υψηλού (score ≥4.7) με διάμεση OS 
για κάθε κατηγορία 37.4, 23.2, 19.9, και 12.2 μήνες, 
αντίστοιχα. Η προσθήκη των γενετικών πληροφοριών 
στο IPSS-R βελτίωσε την προβλεπτική του αξία και 
δημιούργησε ένα δυναμικό μοντέλο το οποίο μπο-
ρούσε να εφαρμοστεί σε διαφορετικά χρονικά σημεία 
κατά την πορεία της νόσου, αποδεικνύοντας ότι τα 
υπάρχοντα προγνωστικά συστήματα επιδέχονται 
βελτιώσεων με την εισαγωγή πληροφοριών για τις 
σωματικές μεταλλάξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι με 
αυτή την πρακτική 26% των ασθενών μετακινήθηκε 
σε υψηλότερη κατηγορία κίνδυνου11. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη οι Tefferi et al έδειξαν 
ότι η αρνητική επίδραση που επιφέρουν στην OS οι 
μεταλλάξεις στα γονίδια ASXL1, TP53, and SRSF2 
είναι περισσότερο έκδηλη σε ασθενείς πολύ χαμηλού ή 
χαμηλού κινδύνου κατά IPSS-R. H παρατήρηση αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη λήψη θεραπευτικών 
αποφάσεων σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου12. 

Πρόσφατα μια ανάλυση 25 γονιδίων σε 426 ασθε-
νείς με ΜΔΣ, έδειξε ότι μεταλλάξεις σε 11 γονίδια 
συμπεριλαμβανομένων των CBL, RUNX1, IDH2, 
DNMT3A, TET2, ASXL1, EZH2, SRSF2, ZRSR2, 
Cohesin, και TP53 σχετίζονται με δυσμενή OS. 

Ωστόσο μόνο 5 εξ αυτών: CBL, IDH2, DNMT3A, 
ASXL1, και TP53 διατήρησαν τη στατιστική τους 
σημαντικότητα στην πολυπαραγοντική ανάλυση. 
Για την καλύτερη κατηγοριοποίηση των ασθενών με 
ΜΔΣ, οι Hou et al, κατασκεύασαν ένα απαρτιωμένο 
μοντέλο λαμβάνοντας υπόψιν επτά μεταβλητές: ηλι-
κία, IPSS-R και μεταλλάξεις στα γονίδια CBL, IDH2, 
DNMT3A, ASXL1, και TP53. Το νέο μοντέλο [age × 
0.025—IPSS-R lower risk group × 1.184 + CBL × 
0.829 + IDH2 × 0.829 + DNMT3A × 0.452 + ASXL1 
× 0.442 + TP53 × 2.254] χωρίζει τους ασθενείς σε 
τέσσερεις κατηγορίες: χαμηλού (score <−0.5; n= 
84), ενδιαμέσου (score −0.5 ~ 0.5; n=158), υψηλού 
(score 0.51~1.5; n=129) και πολύ υψηλού κινδύνου 
(score >1.5; n=55), με διάμεση OS 250.7, 38.4, 17 
και 8.9 μήνες, αντίστοιχα13.

Σε μια διαφορετική προσέγγιση, ερευνητές της 
Mayo Clinic, βασιζόμενοι σε πολυπαραγοντική ανά-
λυση σε 357 ασθενείς με ΜΔΣ κατέληξαν στους εξής 
παράγοντες κινδύνου για μειωμένη OS: μονοσωμια-
κός καρυότυπος (Σχετικός κίνδυνος [HR]: 5.2, 95%CI 
3.1-8.6), μη μονοσωμιακή καρυοτυπική ανωμαλία με 
εξαίρεση τη μονή ή διπλή del(5q) (HR: 1.8, 95% CI: 
1.3-2.6), μεταλλάξεις του RUNX1 (HR: 2.0, 95%CI: 
1.2-3.1) και του ASXL1 (HR:1.7, 95%CI: 1.2-2.3), 
απουσία μεταλλάξεων του SF3B1 (HR: 1.6, 95%CI: 
1.1-2.4), ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών (HR: 2.2 
95%CI: 1.6-3.1), αιμοσφαιρίνη <8 g/dL στις γυναίκες 
ή <9 g/dL στους άνδρες (HR: 2.3, 95%CI: 1.7-3.1), 
αριθμός αιμοπεταλίων < 75 x109/L (HR: 1.5, 95%CI: 
1.1-2.1), και >10% βλάστες στο μυελό (HR, 1.7, 
95%CI: 1.1-2.8). Οι παραπάνω παράγοντες βαθμο-
λογήθηκαν ως εξής: 4 βαθμοί για τον μονοσωμιακό 
καρυότυπο, 2 βαθμοί για ηλικία >70 ετών και σοβαρή 
αναιμία και από έναν βαθμό για καθέναν από τους 
λοιπούς παράγοντες, και οδήγησαν στο μοντέλο της 
Mayo Clinic με τέσσερις κατηγορίες: χαμηλού (0-2 
βαθμοί), ενδιαμέσου-1 (3-4 βαθμοί), ενδιαμέσου-2 
(5-6 βαθμοί), και υψηλού κινδύνου (>6 βαθμοί), με 
διάμεση OS και (% 5-ετούς επιβίωσης): 85 (73%), 
42 (34%), 22 (7%) και 9 μήνες (0%), αντίστοιχα. Η 
απόδοση του συγκεκριμένου μοντέλου ελέγχθηκε 
και επιβεβαιώθηκε σε μια ανεξάρτητη ομάδα 328 
ασθενών με ΜΔΣ από το εθνικό πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο της Ταϊβάν14.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συστήματα βαθμονόμησης κίνδυνου είναι από 

τα πλέον σημαντικά εργαλεία στη φροντίδα των 
ασθενών με ΜΔΣ. Τα σύγχρονα μοντέλα, αν και στις 
μεγάλες προοπτικές μελέτες εμφανίζουν μεγάλη 
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προβλεπτική ισχύ, παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτή-
ματα κατά την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη. 
Οι σωματικές μεταλλάξεις αδιαμφισβήτητα επηρεά-
ζουν σημαντικά την OS των ασθενών με ΜΔΣ και η 
ενσωμάτωση τους στα υπάρχοντα μοντέλα μπορεί 
να βελτιώσει την ισχύ τους. Ωστόσο, δεν υπάρχει 
προς το παρόν ομοφωνία σχετικά με το είδος των 
μεταλλάξεων που θα ενσωματωθούν στο νέο μοντέλο, 
καθώς και στις κλινικές μεταβλητές που θα περιλαμ-
βάνει αυτό. Δεδομένης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
σωματικών μεταλλάξεων και φαινοτύπου των ΜΔΣ 
ενδέχεται το νέο απαρτιωμένο μοντέλο να διαφέρει 
άρδην από τα σύγχρονα μοντέλα με τη βοήθεια νέων 
στατιστικών προσεγγίσεων όπως η μηχανική μάθηση, 
η οποία διερευνά τη μελέτη και την κατασκευή αλγο-
ρίθμων που μπορούν να μαθαίνουν από τα δεδομένα 
και να κάνουν προβλέψεις σχετικά με αυτά. Τέτοιοι 
αλγόριθμοι λειτουργούν κατασκευάζοντας μοντέλα 
από πειραματικά δεδομένα, προκειμένου να κάνουν 
προβλέψεις βασιζόμενες στα δεδομένα ή να εξάγουν 
αποφάσεις που εκφράζονται ως το αποτέλεσμα. 
Προς νέες προσεγγίσεις κινείται και η Διεθνείς ομάδα 
εργασίας για τα ΜΔΣ, επαναταξινομώντας τα ΜΔΣ 
σε διακριτές κλινικές και μοριακές ομάδες με ξεχω-
ριστά προγνωστικά στοιχεία. Έως τότε οι σωματικές 
μεταλλάξεις μπορούν να βοηθήσουν σε μια ποιοτική 
αξιολόγηση της πρόγνωσης του ασθενούς και των 
προσδοκιών από την ακολουθούμενη θεραπευτική 
προσέγγιση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Jonas BA, Greenberg PL. MDS prognostic scoring 

systems – past, present, and future. Best Pract Res 
Clin Haematol 2015;28:3-13.

2. Greenberg P, Cox C, LeBeau MM, Fenaux P, Morel P, 
Sanz G, et al. International Scoring System for Evalu-
ating Prognosis in Myelodysplastic Syndromes. Blood 
1997;89:2079-88.

3. Malcovati L, Porta MGD, Pascutto C, Invernizzi R, Boni 
M, Travaglino E, et al. Prognostic Factors and Life 
Expectancy in Myelodysplastic Syndromes Classified 
According to WHO Criteria: A Basis for Clinical Decision 
Making. Journal of Clinical Oncology 2005;23:7594-603.

4. Kantarjian H, O’Brien S, Ravandi F, Cortes J, Shan 
J, Bennett JM, et al. Proposal for a new risk model in 

myelodysplastic syndrome that accounts for events 
not considered in the original International Prognostic 
Scoring System. Cancer 2008;113:1351-61.

5. Greenberg PL, Tuechler H, Schanz J, Sanz G, Garcia-
Manero G, Solé F, et al. Revised international prognostic 
scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood 
2012;120:2454-65.

6. Tobiasson M, Kittang AO. Treatment of myelodysplastic 
syndrome in the era of next-generation sequencing. 
Journal of Internal Medicine 2019;286:41-62.

7. Haferlach T, Nagata Y, Grossmann V, Okuno Y, Bacher 
U, Nagae G, et al. Landscape of genetic lesions in 944 
patients with myelodysplastic syndromes. Leukemia 
2014;28:241-7.

8. Bejar R, Papaemmanuil E, Haferlach T, Garcia-Manero 
G, Maciejewski JP, Sekeres MA, et al. Somatic Mutations 
in MDS Patients Are Associated with Clinical Features 
and Predict Prognosis Independent of the IPSS-R: 
Analysis of Combined Datasets from the International 
Working Group for Prognosis in MDS-Molecular Com-
mittee. Blood 2015;126:907-.

9. Papaemmanuil E, Gerstung M, Malcovati L, Tauro S, 
Gundem G, Van Loo P, et al. Clinical and biological 
implications of driver mutations in myelodysplastic 
syndromes. Blood 2013;122:3616-99.

10. Bejar R, Stevenson K, Abdel-Wahab O, Galili N, Nils-
son B, Garcia-Manero G, et al. Clinical Effect of Point 
Mutations in Myelodysplastic Syndromes. New England 
Journal of Medicine 2011;364:2496-506.

11. Nazha A, Narkhede M, Radivoyevitch T, Seastone DJ, 
Patel BJ, Gerds AT, et al. Incorporation of molecular 
data into the Revised International Prognostic Scor-
ing System in treated patients with myelodysplastic 
syndromes. Leukemia 2016;30:2214-20.

12. Tefferi A, Lasho TL, Patnaik MM, Saeed L, Mudireddy M, 
Idossa D, et al. Targeted next-generation sequencing in 
myelodysplastic syndromes and prognostic interaction 
between mutations and IPSS-R. American Journal of 
Hematology 2017;92:1311-7.

13. Hou H-A, Tsai C-H, Lin C-C, Chou W-C, Kuo Y-Y, Liu 
C-Y, et al. Incorporation of mutations in five genes in 
the revised International Prognostic Scoring System 
can improve risk stratification in the patients with my-
elodysplastic syndrome. Blood Cancer J 2018;8:39-.

14. Tefferi A, Gangat N, Mudireddy M, Lasho TL, Finke 
C, Begna KH, et al. Mayo Alliance Prognostic Model 
for Myelodysplastic Syndromes: Integration of Ge-
netic and Clinical Information. Mayo Clinic Proceedings 
2018;93:1363-74.



65

Θεραπευτικές εξελίξεις στα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

ΑΝΘΗ ΜΠΟΥΧΛΑ, βΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ
β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιματολογική Μονάδα, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. “Αττικόν”, Αθήνα

Αίμα 2019;10(Suppl 1): 65–72
30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΔΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτε-

λούν ετερογενή ομάδα διαταραχών στο στάδιο του αρ-
χέγονου αιμοποιητικού κυττάρου, που χαρακτηρίζονται 
από ποικίλου βαθμού μη αποδοτική αιμοποίηση, με 
αποτέλεσμα ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές μιας 
ή περισσοτέρων αιμοποιητικών κυτταρικών σειρών, 
καθώς και από αυξημένο κίνδυνο εκτροπής σε Οξεία 
Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ). Η ετερογένεια των ΜΔΣ 
απαιτεί μια εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. 
Η μόνη θεραπευτική επιλογή που μπορεί να οδηγήσει 
σε ίαση της νόσου είναι η αλλογενής μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, η οποία όμως 
απευθύνεται σε μικρή ομάδα νέων ασθενών με καλή 
κατάσταση ικανότητας. Για την πλειονότητα των ασθε-
νών με ΜΔΣ, οι θεραπευτικές επιλογές είναι μειωμένης 
έντασης και προσαρμοσμένες στον βαθμό κινδύνου 
της νόσου όπως αυτός εκτιμάται με την ταξινόμηση 

IPSS ή IPSS-R. Οι επιλογές αυτές αφορούν κυρίως 
τη χορήγηση ερυθροποιητίνης, την αποσιδήρωση, 
τη λεναλιδομίδη και τους υπομεθυλιωτικούς παράγο-
ντες. Στην εικόνα 1 παρατίθεται σχηματικά η ιστορική 
αναδρομή της έγκρισης των παραγόντων αυτών από 
τον Federal Drug Agency (FDA) και τον European 
Medicines Agency (EMA). 

Ιστορική αναδρομή της έγκρισης των θεραπευ-
τικών παραγόντων που χρησιμοποιούνται στα ΜΔΣ 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (Εικόνα 1).

Αυτές οι θεραπείες στοχεύουν κυρίως στη βελτίω-
ση των κυτταροπενιών και της ποιότητας ζωής και την 
παράταση της επιβίωσης μακράν νόσου. Παραμένει 
όμως επιτακτική η ανάγκη για νέες θεραπευτικές 
επιλογές σε ασθενείς ανθεκτικούς στη χορήγηση 
ερυθροποιητίνης ή υπομεθυλιωτικών παραγόντων 
ή σε όσους έχασαν την ανταπόκριση στις ανωτέρω 
θεραπείες. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να 

Azacytidine

Lenalidomide

Deferasirox

Decitabine

Deferasirox

Luspatercept?

Luspatercept?

Epoetin
Alpha

LenalidomideAzacytidine

Azacytidine

Εικόνα 1
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Ο τρόπος δράσης του απεικονίζεται στην εικόνα 21. 
To Luspatercept (ACE-536) έχει αποδειχθεί ότι 

αυξάνει την αιμοσφαιρίνη χωρίς σημαντική τοξικότητα 
σε μια μελέτη φάσεως 2 (PACE-MDS) σε ασθενείς με 
χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ. Σημειώθηκε ανταπόκριση στο 
63% των ασθενών με το 38% να επιτυγχάνουν απε-
ξαρτητοποίηση από τις μεταγγίσεις. Η υποομάδα των 
ασθενών που ωφελήθηκε περισσότερο αφορούσε σε 
ασθενείς με παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών 
στο μυελό των οστών και μεταλλάξεων του SF3B12. 
Αυτά τα αποτελέσματα οδήγησαν σε μια τυχαιοποιη-
μένη με εικονικό φάρμακο μελέτη του luspatercept σε 
ασθενείς με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ με δακτυλιοειδείς 
σιδηροβλάστες ή μετάλλαξη του SF3B1, οι οποίοι 
ήταν ανθεκτικοί στην ερυθροποιητίνη ή είχαν αντέν-
δειξη για τη λήψη ερυθροποιητίνης (NCT02631070, 
μελέτη MEDALIST). Η μελέτη εκπλήρωσε το κατα-
ληκτικό σημείο της απεξάρτησης από μεταγγίσεις 
για ≥12 εβδομάδες: 37.9% έναντι 13.2%, p<0.0001) 
με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 30 εβδομάδες3. 
Αναμένεται από τον FDA η έγκριση για τη χορήγηση 
του luspatercept για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών 
με ΜΔΣ πολύ χαμηλού έως ενδιάμεσου κινδύνου με 
δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και συνοδό αναιμία 
που χρήζει μεταγγίσεων.

Τροποποιητές του Hypoxia Inducible Factor (HIF) 
ή της τελομεράσης

Το Roxadustat (FG-4592) είναι ένας από του στό-
ματος χορηγούμενος επαγωγέας του ΗΙF ο οποίος 
δρα μέσω αναστολής του ενζύμου HIF-PH, το οποίο 
τον απενεργοποιεί. Το Roxadustat επάγει την ερυθρο-
ποίηση αυξάνοντας τα επίπεδα της ενδογενούς ερυ-

υπάρξουν εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
με βάση τους επιμέρους μοριακούς μηχανισμούς που 
διέπουν την εκάστοτε υποομάδα των ΜΔΣ. Παρά 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη 
σχετικά με την κατανόηση των σύνθετων μοριακών 
μηχανισμών που διέπουν τα ΜΔΣ, αυτή δεν έχει μέχρι 
στιγμής οδηγήσει στην έγκριση νέων θεραπευτικών 
επιλογών. Αυτό όμως αναμένεται να αλλάξει, καθώς 
υπάρχει μια πληθώρα διαφορετικών θεραπευτικών 
προσεγγίσεων σε επίπεδο κλινικών μελετών που 
υπόσχονται θεαματικές εξελίξεις στη θεραπεία των 
ΜΔΣ. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η 
περιγραφή των κυριότερων εκπροσώπων καθεμίας 
από αυτές με έμφαση στους θεραπευτικούς παρά-
γοντες οι οποίοι είναι υποψήφιοι να προστεθούν 
στην θεραπευτική φαρέτρα της αντιμετώπισης των 
ασθενών με ΜΔΣ στο εγγύς μέλλον.

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΔΣ
Παράγοντες που επάγουν την ωρίμανση  
των ερυθροκυττάρων 

H υπεροικογένεια του Transforming Growth 
Factor-β (TGFβ) περιλαμβάνει ακτιβίνες και αυξητι-
κούς παράγοντες που εμπλέκονται στην κυτταρική 
διαφοροποίηση (growth differentiation factors -GDFs) 
και οι οποίοι υπερεκφράζονται στα χαμηλού κινδύ-
νου ΜΔΣ. Το luspatercept είναι σύνθετο μόριο με 
δομή ανοσοσφαιρίνης κατασκευασμένο έτσι ώστε 
να αναστέλλει εκλεκτικά τον GDF11, έναν παράγοντα 
που αναστέλλει την ωρίμανση της ερυθράς σειράς. 

Εικόνα 2. Μηχανισμός δράσης του Luspatercept.
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ενώ η πρόγνωση μετά από την αποτυχία τους είναι 
ιδιαίτερα πτωχή και η διάμεση επιβίωση δεν ξεπερνά 
τους 6 μήνες. Επομένως υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
για νέους θεραπευτικούς παράγοντες τόσο ως πρώτης 
γραμμής θεραπείας όσο και επί αποτυχίας της αζα-
κυτιδίνης ή της ντεσιταμπίνης8-11. Η έρευνα στρέφεται 
προς δύο βασικές διαφορετικές κατευθύνσεις: πρώτον 
στην ανάπτυξη νεότερης γενιάς υπομεθυλιωτικών 
παραγόντων που θα παρακάμπτουν τα μειονεκτήματα 
της αζακυτιδίνης και της ντεσιταμπίνης και δεύτερον 
στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών παραγόντων με 
διαφορετικό τρόπο δράσης, οι οποίοι θα δίνονται 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με τους καθιερωμένους 
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες. Στην ανάπτυξη των 
τελευταίων καθοριστικό ρόλο παίζει η τεκμηριωμένη 
αποτελεσματικότητά τους στην Οξεία Μυελογενή 
Λευχαιμία (ΟΜΛ), η οποία δίνει το έναυσμα για τη 
μελέτη της αποτελεσματικότητάς τους και στα ΜΔΣ 
υψηλού κινδύνου.

Υπομεθυλιωτικοί παράγοντες νεότερης γενιάς
Επειδή οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες δρουν 

στην φάση S του κυτταρικού κύκλου, όσο μακρύτερη 
είναι η έκθεση στο φάρμακο τόσο πιο αποτελεσματικά 
αναμένεται να προσδένεται αυτό στο DNA. Τα από 
του στόματος αζανουκλεοτίδια θα ήταν μια ελκυστική 
λύση προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι η 
χρήση τους είναι εύκολη και η συνεχής χορήγησή 
τους σε χαμηλές δόσεις είναι εφικτή, με μείωση της 
μυελοτοξικότητας χωρίς να θυσιάζεται η αποτελεσμα-
τικότητά τους. Μια ανάλυση μελετών φάσεως Ι/ΙΙ που 
περιελάμβανε 20 ασθενείς που είχαν ανθεκτική νόσο 
μετά από 6 κύκλους αζακυτιδίνης έδειξε ανταπόκριση 
σε 7 ασθενείς (35%) στην από του στόματος αζακυ-
τιδίνη (CC-486), γεγονός που δείχνει ότι η τελευταία 
αξίζει να διερευνηθεί στην περίπτωση αντοχής12. 
Μειονέκτημα των από του στόματος υποθυλιωτικών 
παραγόντων είναι η ταχεία κάθαρσή τους στο έντερο 
και το ήπαρ από το ένζυμο απαμινάση της κυτιδίνης. 
Γι’ αυτό το λόγο σχεδιάστηκε το ASTX727, η από του 
στόματος ντεσιταμπίνη σε συνδυασμό με αναστολέα 
της απαμινάσης της κυτιδίνης13. Σε μελέτη φάσεως 
ΙΙ το ASTX727 πέτυχε παρόμοια συγκέντρωση και 
in vitro δραστικότητα με αυτή της ντεσιταμπίνης 
(NCT02103478). Επί του παρόντος μελετάται σε 
μελέτες φάσεως ΙΙΙ (NCT03306264). 

Ένας άλλος τρόπος για να παρακαμφθεί η δρά-
ση της απαμινάσης της κυτιδίνης είναι η ανάπτυξη 
μιας χημικής ένωσης που θα είναι ανθεκτική στην 
απαμίνωση. Μία τέτοια ένωση είναι η guadecitabine 
(SGI-110). Αποτελέσματα μιας μελέτης φάσεως ΙΙ 

θροποιητίνης και βελτιώνει τη διαχείριση του σιδήρου 
από τον οργανισμό τροποποιώντας τα επίπεδα της 
εψιδίνης. To φάρμακο χορηγείται από του στόματος 
και μελετάται τόσο στα ΜΔΣ όσο και στην αναιμία 
της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας4. Επί του παρό-
ντος βρίσκεται σε εξέλιξη μια τυχαιοποιημένη διπλή 
τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για 
τη θεραπεία ασθενών με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ και 
περιορισμένη ανάγκη μεταγγίσεων (NCT03263091). 

Τα τελομερή και η τελομεράση θεωρούνται ση-
μαντικά για τη διατήρηση της φυσιολογικής αιμοποί-
ησης. Η συνεχής βράχυνση των τελομερών οδηγεί 
σε μείωση της δυνατότητας πολλαπλασιασμού του 
κυττάρου και τελικά οδηγεί σε απόπτωση ενώ η τε-
λομεράση προσθέτει νουκλεοτίδια στα 3΄ άκρα των 
τελομερών, προσδίδοντας στο κύτταρο τη δυνατό-
τητα για περαιτέρω μιτωτικές διαιρέσεις. Στο ΜΔΣ 
παρατηρείται βράχυνση των τελομερών και αυξημένη 
δραστικότητα της τελομεράσης, η οποία συνδέεται 
με πρόοδο νόσου5. Το Imetelstat είναι ενδοφλέβιος 
αναστολέας της τελομεράσης που στοχεύει κύτταρα 
με βραχεία τελομερή και αυξημένη δραστικότητα 
τελομεράσης, όπως αυτά που παρατηρούνται στο 
ΜΔΣ και χορηγείται ενδοφλεβίως. Πρώιμα αποτε-
λέσματα μιας φάσεως ΙΙ/ΙΙΙ μελέτης του imetelstat 
σε εξαρτώμενους από μεταγγίσεις ασθενείς με ΜΔΣ 
χαμηλού κινδύνου χωρίς del5q, με αντοχή ή απώλεια 
ανταπόκρισης στην ερυθροποιητίνη δείχνουν ότι το 
37% των ασθενών απεξαρτητοποιήθηκαν από τις 
μεταγγίσεις με διάμεση διάρκεια 10 μηνών6.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΜΔΣ ΥψΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η πρώτης γραμμής θεραπεία με τους υπομεθυλι-
ωτικούς παράγοντες 5- αζακυτιδίνη και ντεσιταμπίνη 
(η τελευταία έχει λάβει έγκριση για τα ΜΔΣ μόνο από 
τον FDA) αποτελεί την κοινή πρακτική στους ασθενείς 
με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ για περισσότερο από μία 
δεκαετία και έχει αλλάξει εντυπωσιακά την φυσική 
ιστορία της νόσου με σημαντικό ποσοστό ανταπόκρι-
σης η οποία διατηρείται για έτη σε κάποιους ασθενείς7. 
Παρόλα αυτά έχει καταστεί σαφές στην καθημερινή 
κλινική πράξη ότι οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες δεν 
είναι πανάκεια: πολλοί ασθενείς έχουν πρωτοπαθώς 
ανθεκτική νόσο, το διάστημα μέχρι την επίτευξη της 
ανταπόκρισης μπορεί να είναι κάποιοι μήνες και η 
μυελοκαταστολή που προηγείται της ανταπόκρισης 
είναι σχεδόν καθολικό φαινόμενο. Επιπλέον, παρότι 
αυτοί οι παράγοντες παρατείνουν την επιβίωση σε 
ασθενείς με ΜΔΣ, δεν επιφέρουν ίαση. Η διάμεση 
διάρκεια της ανταπόκρισης είναι 10 εώς 14 μήνες 
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στην οποία χρησιμοποιήθηκε η guadecitabine ως 
πρώτης γραμμής θεραπεία σε 40 ασθενείς με υψη-
λότερου κινδύνου ΜΔΣ ή Χρόνια Μυελομονοκυττα-
ρική Λευχαιμία-ΧΜΜΛ, από τους οποίους οι μισοί 
περίπου (45%) είχαν σύνθετο καρυότυπο και το 38% 
είχαν μεταλλάξεις του TP53, έδειξαν ότι το 61% των 
ασθενών ανταποκρίθηκε και το 28% πέτυχε πλήρη 
ύφεση της νόσου14.

Αναστολείς Αποακετυλίωσης των Ιστονών 
Η αποακετυλίωση των ιστονών όπως και η με-

θυλίωση του DNA οδηγούν σε μετα-μεταγραφική 
απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων που 
εμπλέκονται στην κυτταρική διαφοροποίηση και την 
απόπτωση. Προκλινικά δεδομένα συνηγορούσαν 
υπέρ συνέργειας των δυο κατηγοριών φαρμάκων15. 
Η μονοθεραπεία με αναστολείς αποακετυλίωσης των 
ιστονών έδειξε περιορισμένη αποτελεσματικότητα 
σε μελέτες φάσης Ι ή ΙΙ, όπως επίσης και ο συνδυα-
σμός του entinostat, vorinostat, valproic acid ή του 
pracinostat με αζακυτιδίνη σε τυχαιοποιημένες μελέτες 
φάσης ΙΙ ασθενών με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Μια πι-
θανή εξήγηση είναι ότι οι υποθυλιωτικοί μελέτες δρουν 
στη φάση S του κυτταρικού κύκλου ενώ οι αναστολείς 
αποακετυλίωσης αναστέλλουν τον κυτταρικό κύκλο 
εμποδίζοντας της δράση των πρώτων16. Γι’ αυτό το 
λόγο διερευνάται η βέλτιστη σειρά χορήγησης των 
παραγόντων αυτών, δηλαδή αν είναι προτιμότερη η 
διαδοχική έναντι της ταυτόχρονης χορήγησής τους. 

Αναστολείς του BCL2
Η υπερέκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐ-

νης BCL2 σχετίζεται με αντοχή στη χημειοθεραπεία 
καθώς και αύξηση της επιβίωσης των λευχαιμικών 
κυττάρων17. To Venetoclax είναι ένας από του στό-
ματος χορηγούμενος αναστολέας του BCL2 ο οποίος 
έλαβε έγκριση από τον FDA το Νοεμβριο του 2018 σε 
συνδυασμό με αζακυτιδίνη ή ντεσιταμπίνη ή χαμηλή 
δόση αρασυτίνης για τη θεραπεία των ασθενών με 
νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ σε ασθενείς ηλικίας ≥ 65 ετών 
ή ασθενών με συννοσηρότητες που δεν ήταν κατάλ-
ληλοι για εντατική χημειοθεραπεία. Στην εγκριτική 
μελέτη φάσεως ΙΙ του συνδυασμού αζακυτιδίνης ή 
ντεσιταμπίνης με Venetoclax αναφέρονται ποσοστά 
συνολικής ανταπόκρισης 67%18 ενώ αναμένονται 
δεδομένα από μετεγκριτικές μελέτες που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. Απεναντίας, οι μόνες μελέτες που 
περιλαμβάνουν αποκλειστικά ασθενείς με ΜΔΣ είναι 
φάσεως Ιb και αφορούν το συνδυασμό του venetoclax 
με αζακυτιδίνη ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε 

ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ (NCT02942290) 
και ως δεύτερης γραμμής θεραπεία μόνο του ή σε 
συνδυασμό με αζακυτιδίνη (NCT02966782).

Αναστολείς της οδού Hedghog
H οδός του Hedghog είναι απαραίτητη για τη 

οργανογένεση στο έμβρυο και συνήθως είναι απε-
νεργοποιημένη στους υγιείς ιστούς, αλλά έχει βρεθεί 
ότι συμβάλλει στην διατήρηση και την έκπτυξη των 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στην ΟΜΛ19. 
To Glasdegib είναι ένας από του στόματος χορη-
γούμενος-αναστολέας της οδού Hed ghog, το οποίο 
εγκρίθηκε από το FDA το Νοέμβριο του 2018 σε 
συνδυασμό με χαμηλές δόσεις αρασυτίνης για τη 
θεραπεία ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ ηλι-
κίας ≥75 ετών ή ασθενών με συννοσηρότητες που 
δεν ήταν κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία. 
Η έγκριση βασίστηκε σε μια μελέτη φάσεως ΙΙ που 
περιαλάμβανε 116 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με 
ΟΜΛ που δεν ήταν υποψήφιοι για χημειοθεραπεία 
και οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν χαμηλές 
δόσεις αρασυτίνης με ή χωρίς Glasdegib. Στο σκέλος 
του συνδυασμού παρατηρήθηκε διπλάσια διάμεση 
επιβίωση έναντι του σκέλους της μονοθεραπείας (8.8 
έναντι 4.9 μηνών, αντίστοιχα). Η μελέτη περιελάμβανε 
16 ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, αριθμός πολύ 
μικρός για να εξαχθούν αποτελέσματα20. Σε εξέλιξη 
βρίσκεται κλινική μελέτη φάσεως Ιb του Glasdegib 
σε συνδυασμό με αζακυτιδίνη ως θεραπεία πρώ-
της γραμμής σε ασθενείς με ΜΔΣ, ΟΜΛ ή ΧΜΜΛ 
(NCT02367456).

Αναστολείς του IDH1/IDH2
Οι μεταλλάξεις IDH1/IDH2, ενζύμων που ως γνω-

στόν εμπλέκονται στην μεθυλίωση του DNA, απα-
ντώνται σε ποσοστό 15-20% στην ΟΜΛ αλλά είναι 
πολύ σπανιότερες στα ΜΔΣ21. Οι από του στόματος 
αναστολείς του IDH1/IDH2, ivosidenib και enasidenib 
αντίστοιχα, έχουν λάβει έγκριση από τον FDA για 
τη θεραπεία των ασθενών με ΟΜΛ που φέρουν με-
ταλλάξεις των γονιδίων IDH1/IDH2. Οι μελέτες των 
αναστολέων αυτών σε ασθενείς με ΟΜΛ περιελάμ-
βαναν και περιορισμένο αριθμό ασθενών με ΜΔΣ και 
μεταλλάξεις του IDH1 ή IDH2 στους οποίους έδειξαν 
αποτελεσματικότητα22,23.

Αναστολείς κινασών
Περίπου το 15% των ασθενών με ΜΔΣ έχουν 

μεταλλάξεις του RAS ή των ανασταλτών του με απο-
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τέλεσμα αυξημένη δραστικότητα της αντίστοιχης οδού 
μετάδοσης σήματος24. Το Rigosertib συνδέεται στη 
θέση πρόσδεσης του RAS αναστέλλοντας την μετά-
δοση σήματος πολλών κινασών. Όταν χορηγήθηκε ως 
μονοθεραπεία σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ 
επί αποτυχίας των υπομεθυλιωτικών παραγόντων, το 
Rigosertib δε φάνηκε να προσφέρει κάποιο όφελος 
έναντι της συνήθους υποστηρικτικής αγωγής στο 
σύνολο των ασθενών, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται 
όφελος σε κάποιες υποομάδες ασθενών25. Γι΄αυτό το 
λόγο βρίσκεται σε εξέλιξη μια μελέτη φάσης ΙΙΙ του 
Rigosertib σε ασθενείς με ΜΔΣ με περίσσεια βλα-
στών όπου απέτυχαν οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες 
(NCT02562443). Επιπλέον το Rigosertib μελετάται 
στην από του στόματος μορφή του σε συνδυασμό 
με αζακυτιδίνη σε ασθενείς με ΟΜΛ, ΧΜΜΛ ή ΜΔΣ 
(NCT01926587). Πρώιμα αποτελέσματα σε ασθε-
νείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ από τη μελέτη αυτή 
ανακοινώθηκαν στο EHA του 2019 και αναφέρουν 
ότι ο συνδυασμός Rigosertib και αζακυτιδίνης είχε 
ποσοστό ανταπόκρισης 54% στους ασθενείς όπου 
είχαν αποτύχει οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες και 
90% σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς. 

Αναστολείς NEDD8
Η πρωτεΐνη NEDD8 έχει δράση ουμπικιτίνης την 

οποία εξασκεί σε πρωτεΐνες στόχους με αποτέλε-
σμα την αποδόμησή τους από το πρωτεάσωμα26. 
Το Pevonedistat είναι αναστολέας της NEDD8, ο 
οποίος χορηγείται ενδοφλεβίως και σε συνδυασμό με 
αζακυτιδίνη πέτυχε ποσοστό ανταπόκρισης στο 50% 
των ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ σε ασθενείς 
ηλικίας ≥60 ετών με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 
8,3 μήνες (μελέτη φάσης Ιb)27. Το φάρμακο μελετάται 
σε φάση ΙΙΙ σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, 
ΧΜΜΛ και ολιγοβλαστική ΟΜΛ (NCT03268954), 
καθώς και σε φάση ΙΙ σε ασθενείς με ΜΔΣ ή ΜΔΣ/
ΜΥΝ (μυελοϋπερπλαστικό νόσημα) όπου απέτυ-
χε η θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες 
(NCT03238248).

Ανοσοθεραπεία
Οι αναστολείς σημείων ελέγχου του ανοσοποιη-

τικού (PD-1)/PD-1 ligand (PD-L1) και CTLA-4 ρυθ-
μίζουν την ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και 
την ανοσοεπιτήρηση τόσο στους συμπαγείς όγκους 
όσο και στα μυελικά νεοπλάσματα. Το PD-1 και το 
CTLA-4 υπερεκφράζονται στα ΜΔΣ κι ακόμα περισ-
σότερο μετά από την έκθεση σε υπομεθυλιωτικούς 
παράγοντες28. Ως εκ τούτου η χρήση τους μελετάται 

στα ΜΔΣ τόσο ως μονοθεραπεία όσο και σε συνδυ-
ασμό με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες (ενδεικτικά 
αναφερονται σχετικές μελέτες στον πίνακα 1). Σε 
ασθενείς με ΜΔΣ όπου έχει αποτύχει η αζακυτιδίνη, 
μονοθεραπεία με ipilimumab (αναστολέας CTLA-4) 
επέφερε ανταπόκριση στο 30% των ασθενών, ενώ το 
nivolumab (αναστολέας PD-1) δεν είχε αποτελεσμα-
τικότητα29. Αρκετές κλινικές μελέτες με τους ανωτέρω 
παράγοντες ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με-
ταξύ τους βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται τα 
αποτελέσματά τους. 

Ασκορβικό οξύ
Η μετάλλαξη του ΤΕΤ2 στα ΜΔΣ σχετίζεται με 

διαταραχή στη μεθυλίωση του DNA24. Πρόσφατες 
έρευνες έχουν δείξει ότι η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) 
έχει την ικανότητα να προσδένεται στην πρωτεΐνη 
TET2 με αποτέλεσμα την ενεργοποίησή της και την 
αποκατάσταση της φυσιολογικής μεθυλίωσης του 
DNA30. Η επίδραση της βιταμίνης C σε συνδυασμό 
με αζακυτιδίνη σε ασθενείς με ΜΔΣ που έχουν μετάλ-
λαξη του γονιδίου ΤΕΤ2 διερευνάται σε δύο κλινικές 
μελέτες (NCT03433781, NCT03397173).

APR-246
Το μόριο APR-246 έχει βρεθεί ότι επανενεργο-

ποιεί την μεταλλαγμένη πρωτεΐνη p53 και οδηγεί τα 
κύτταρα σε απόπτωση. Το APR-246 έχει επιδείξει 
σημαντική δραστικότητα σε ένα πλήθος αιματολο-
γικών νεοπλασμάτων και συμπαγών όγκων, ενώ 
εμφανίζει συνέργεια με καθιερωμένους αντινεοπλα-
σματικούς παράγοντες31. Στο ΜΔΣ βρίσκεται σε εξέλιξη 
μια μελέτη φάσεως ΙΙΙ του APR-246 σε συνδυασμό 
με αζακυτιδίνη σε ασθενείς με μετάλλαξη του p53 
(NCT03745716).

Κλινικές μελέτες στα υψηλού κινδύνου ΜΔΣ
Εάν επιχειρήσει κάποιος να ενημερωθεί για τις 

τρέχουσες κλινικές μελέτες που αφορούν τα υψηλού 
κινδύνου ΜΔΣ θα βρεθεί αντιμέτωπος με ένα τεράστιο 
κατάλογο μελετών, πολλές από τις οποίες αφορούν 
ασθενείς με ΜΔΣ ή ΟΜΛ, όπου κάποιοι από τους 
παράγοντες χρησιμοποιούνται ως μονοθεραπεία, 
κάποιοι σε συνδυασμό με καθιερωμένους θεραπευτι-
κούς παράγοντες όπως η αζακυτιδίνη και οι χαμηλές 
δόσεις αρασυτίνης, ενώ μελετώνται ακόμα και συν-
δυασμοί νεότερων παραγόντων. Οι μελέτες αφορούν 
νεοδιαγνωσθέντα ΜΔΣ ή ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα 
ΜΔΣ συνήθως μετά από θεραπεία με αζακυτιδίνη ή 
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Πίνακας 1. Τρέχουσες κλινικές μελέτες νεότερων θεραπευτικών παραγόντων στα ΜΔΣ υψηλού κινδύνου
Παράγων Μηχανισμός  

Δράσης
Σχεδιασμός Μελέτης Περιγραφή Μελέτης Κωδικός 

PO AZA Aπομεθυλιωτικός 
Παράγων

ΙΙ ανοιχτή Σε αποτυχία των υπομεθυλιωτικών 
παραγόντων σε ΜΔΣ

NCT02281084

Guadecitabine Υπομεθυλιωτικός 
Παράγων

II ανοιχτή Σε ασθενείς με ΟΜΛ ή MΔΣ NCT03603964

ASTX727 Υπομεθυλιωτικός 
Παράγων

ΙΙΙ ανοιχτή Σε ΜΔΣ ή ΧΜΜΛ ως α’  
ή επόμενης γραμμής θεραπεία

NCT03306264

Pracinostat Αναστολέας HDAC II ανοιχτή Σε συνδυασμό με ΑΖΑ  
σε υψηλού κινδύνου ΜΔΣ

NCT03151304

Venetoclax Αναστολέας  
Bcl-2 Ib ανοιχτή

Ib ανοιχτή Μόνος ή σε συνδυασμό με AZA  
σε R/R ΜΔΣ

NCT02966782

Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε 
υψηλού κινδύνου ΜΔΣ

NCT02942290

Glasdegib Αναστολέας οδού 
Hedghog

Ib ανοιχτή Σε συνδυασμό με AZA σε ΟΜΛ ή 
MΔΣ υψηλού κινδύνου 

NCT02367456

Rigosertib IV Αναστολέας RAS 
κινάσης

ΙΙΙ ανοιχτή τυχαιοποιημένη ΜDS υψηλού κινδύνου μετά από 
αποτυχία των υπομεθυλιωτικών 
παραγόντων

NCT02562443

PO II ανοιχτή Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε MΔΣ  
ή ΧΜΜΛ ή ΟΜΛ ως α΄  
ή β΄ γραμμής θεραπεία

NCT01926587

Pevonedistat Αναστολέας NEDD8
ΙΙ ανοιχτή

III ανοιχτή τυχαιοποιημένη Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε 
ολιγοβλαστική ΟΜΛ ή ΜΔΣ 
υψηλού κινδύνου ή ΧΜΜΛ

NCT03268954

Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε 
ασθενείς με MΔΣ ή MΔΣ/
MΥΝ μετά από αποτυχία των 
υπομεθυλιωτικών παραγόντων

NCT03238248

Enasidenib Αναστολέας IDH2 II ανοιχτή Enasidenib με ή χωρίς ΑΖΑ σε 
MΔΣ με IDH2 μετάλλαξη

NCT03383575

Pebrolizumab Αναστολέας PD-1 II ανοιχτή Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε MΔΣ NCT03094637

Nivolumab ή 
Ipilimumab

Αναστολέας PD-1  
ή CTCLA-4

II ανοιχτή Μόνοι ή σε συνδυασμό μεταξύ 
τους με ή χωρίς με AZA σε MΔΣ

NCT02530463

APR-246 Ενεργοποιητής  
του TP53

III ανοιχτή τυχαιοποιημένη Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε MΔΣ με 
μετάλλαξη TP53

NCT03745716

Ascorbic acid Ενεργοποιητής  
του ΤΕΤ2
ΙΙ ανοιχτή

I/II ανοιχτή Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε MΔΣ 
ενδιαμέσου ή υψηλού κινδύνου  
και μετάλλαξη ΤΕΤ2

NCT03433781

Σε συνδυασμό με ΑΖΑ σε MΔΣ 
ή AML και μετάλλαξη ΤΕΤ2

NCT03397173

PO: από του στόματος, IV: ενδοφλέβια, ΑΖΑ: αζακυτιδίνη, R/R: ανθεκτικό ή υποτροπίαζον. Η θεραπεία δίνεται ως πρώτης γραμμής εκτός κι αν 
αναφέρεται διαφορετικά
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χαμηλές δόσεις αρασυτίνης. Σε αυτό το σημείο αξίζει 
να αναφερθεί ότι η αζακυτιδίνη χρησιμοποιείται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες στα ΜΔΣ ανεξαρτήτως κινδύνου, 
όπως και σε αρκετές κλινικές μελέτες, γεγονός που 
εφιστά την προσοχή κατά την ερμηνεία των αποτελε-
σμάτων αυτών των μελετών. Στον παρακάτω πίνακα 
(Πίνακας 1) έχει γίνει μια προσπάθεια να καταγραφούν 
οι πιο αντιπροσωπευτικές τρέχουσες κλινικές μελέτες 
που εξετάζουν τους νεότερους θεραπευτικούς πα-
ράγοντες στη θεραπεία των υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. 

Συμπερασματικά, όσο η έρευνα στα ΜΔΣ προχω-
ρά, οι εξελίξεις στη θεραπεία των νοσημάτων αυτών 
προβλέπονται συναρπαστικές, με νέους παράγοντες 
που αναμένεται να προστεθούν στη θεραπευτική φα-
ρέτρα έναντι των νοσημάτων αυτών στο εγγύς μέλλον.
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ΠΕΡΙΛΗψΗ
Η κλωνοποίηση του γονιδίου HFE που συνδέεται 

με την Κληρονομική Αιμοχρωμάτωση των ενηλίκων, 
σηματοδότησε την έναρξη μιας περιόδου ταχείας 
συσσώρευσης γνώσεων για τους μηχανισμούς ομοι-
οστασίας του σιδήρου και την παθοφυσιολογία των 
νοσημάτων που σχετίζονται με διαταραχές της. Ο 
ρόλος της εψιδίνης στη συστηματική ομοιοστασία του 
σιδήρου αποτέλεσε ορόσημο που έστρεψε την ερευ-
νητική προσπάθεια στην κατανόηση των πολύπλοκων 
μοριακών μηχανισμών ρύθμισής της παραγωγής της. 
Στην παρούσα ανασκόπηση εξετάζονται οι σημαντι-
κότερες πρόσφατες εξελίξεις στην κατανόηση της 
βιολογίας της ομοιοστασίας του σιδήρου και ο τρόπος 
με τον οποίο αυτές μεταφράζονται στην καθημερινή 
κλινική πρακτική παρέχοντας νέες διαγνωστικές και 
θεραπευτικές προοπτικές. 

ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η ηπατική ορμόνη εψιδίνη είναι ο κύριος ενορχη-
στρωτής της συστηματικής ομοιοστασίας του σιδήρου 
στον άνθρωπο. Η εψιδίνη προσδένεται στην φερρο-
πορτίνη, πρωτεΐνη που λειτουργεί σαν εξαγωγέας 
ενδοκυτταρικού σιδήρου και εκφράζεται ιδιαίτερα στα 
απορροφητικά κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου 
και τα κύτταρα του ΔΕΣ. Το σύμπλεγμα εψιδίνης-
φερροπορτίνης ενδοκυτταρώνεται, με αποτέλεσμα 
την μείωση της μεμβρανικής έκφρασης της φερρο-
πορτίνης και της δυνατότητας εξαγωγής σιδήρου 
από τα εντεροκύτταρα και τα μακροφάγα. Επομένως, 

η αύξηση της παραγωγής εψιδίνης ελαττώνει την 
εντερική απορρόφηση του σιδήρου και μειώνει τη 
διαθεσιμότητά του στην κυκλοφορία ενώ το αντίθετο 
επιτυγχάνεται σε περιπτώσεις ελάττωσής της. Η 
παραγωγή εψιδίνης ρυθμίζεται από σηματοδοτικά 
μονοπάτια που αλληλεπιδρούν και ολοκληρώνονται 
στο εσωτερικό του ηπατοκυττάρου σε ανταπόκριση 
ερεθισμάτων όπως η φλεγμονή, η υποξία, οι αποθήκες 
του οργανισμού σε σίδηρο και οι ανάγκες του μυελού 
των οστών προκειμένου να επιτευχθούν ικανοποιητικά 
επίπεδα αιμοποίησης1. 

Η βιολογική σημασία της εψιδίνης αναγνωρίστηκε 
όταν διαπιστώθηκε ότι γενετικές μεταλλάξεις στα 
γονίδια (HFE, TfR2, HJV, HAMP, και SLC40XX) που 
συνδέονται με την Κληρονομική Αιμοχρωμάτωση 
(Κ.Α.), οδηγούν σε απρόσφορα μειωμένα επίπεδα 
εψιδίνης σε σχέση με τα αποθέματα σιδήρου του 
οργανισμού, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση σιδήρου 
και την πρόκληση ιστικής βλάβης. Αντίθετα, αυξη-
μένα επίπεδα εψιδίνης χαρακτηρίζουν την αναιμία 
που συνοδεύει χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, την 
χρόνια νεφρική νόσο και το γενετικό σύνδρομο IRIDA 
(Iron Refractory Iron Deficient Anaemia) που προκα-
λείται από μεταλλάξεις του γονιδίου που κωδικεύει 
τη ματριπτάση 2 (TMPRS6). Οι ασθενείς με IRIDA 
εμφανίζουν ανθεκτική στην per os χορήγηση σιδήρου 
σιδηροπενική αναιμία από την παιδική ηλικία. 

Η ερευνητική προσπάθεια των τελευταίων χρόνων 
επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση των 
σηματοδοτικών μονοπατιών που ρυθμίζουν την ηπα-
τοκκυτταρική παραγωγή εψιδίνης και την ανάπτυξη 
παραγόντων που μπορούν να την τροποποιήσουν. 
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Η ρύθμιση της εψιδίνης από τα αποθέματα σι-
δήρου φαίνεται να γίνεται με δύο διακριτούς μηχα-
νισμούς. Ο πρώτος, ανταποκρίνεται στις μεταβολές 
των επιπέδων του κυκλοφορούντος σιδήρου που 
είναι προσδεμένος στην τρανσφερίνη και ο δεύτε-
ρος στις μεταβολές της συγκέντρωσης του ιστικού 
σιδήρου του ήπατος. Οι δύο μηχανισμοί καταλήγουν 
να ενεργοποιήσουν τη σηματοδοτική οδό BMP-
SMAD αυξάνοντας την παραγωγή εψιδίνης όταν ο 
σίδηρος αυξάνεται, χρησιμοποιώντας διαφορετικά 
μονοπάτια1. Η αύξηση του κορεσμού τρανσφερρίνης 
φαίνεται να οδηγεί στη μετατόπιση της πρωτεΐνης 
HFE και στην αλληλεπίδρασή της με τον υποδοχέα 
TfR2, η έκφραση του οποίου σταθεροποιείται παρου-
σία ολοτρανσφερρίνης. Η πρωτεΐνη HFE φαίνεται 
να συμμετέχει στην ενεργοποίηση των πρωτεϊνών 
SMAD1/5/8 που πραγματοποιείται ανεξάρτητα από 
τα επίπεδα της BMP61. Παραμένει άγνωστο αν η 
ενεργοποίηση από την οδό που συμπεριλαμβάνει 
την HFE διαμεσολαβείται από την πρωτεΐνη BMP2 
ή άλλες πρωτεΐνες της υπερ-οικογένειας TGF-B 
ή αν οφείλεται σε μηχανισμούς που λειτουργούν 
χαμηλότερα στην ενδοκυττάρια σηματοδοτική οδό. 
Ένας προτεινόμενος μηχανισμός είναι ότι οδηγεί στη 

Η ρύθμιση της ηπατοκκυταρικής παραγωγής 
εψιδίνης

Κεντρικό ρόλο στην ενδοκυττάρια σηματοδό-
τηση που ρυθμίζει την παραγωγή εψιδίνης παίζει 
το σύμπλεγμα των υποδοχέων των οστικών μορ-
φογενητικών πρωτεϊνών (BMPs) με συνυποδοχέα 
την πρωτεΐνη αιμοτζουβελίνη (HJV). Το σύμπλεγμα 
αλληλεπιδρά με άλλες πρωτεΐνες που εκφράζονται 
στην ηπατοκυτταρική μεμβράνη και τροποποιούν την 
παραγωγή εψιδίνης όπως οι TfR1, TfR2 και HFE και 
TMPRSS6 (Σχήμα 1). Οι υποδοχείς των BMP ενερ-
γοποιούνται από προσδέτες της υπεροικογένειας 
TGF-B οδηγώντας στην δημιουργία συμπλέγματος 
των πρωτεϊνών SMAD 1/5/8 που μαζί με την πρωτεΐνη 
SMAD4, μεταφέρονται στον πυρήνα επάγοντας μετα-
γραφικά την παραγωγή εψιδίνης. Από την πληθώρα 
των προσδετών της υπεροικογένειας TGF-B, η οστική 
μορφογενητική πρωτεΐνη BMP2 και κυρίως η BMP6, 
παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στη σηματοδότηση 
παραγωγής εψιδίνης1. Οι αλληλεπιδράσεις του συ-
μπλέγματος δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως κατανοητές 
στις λεπτομέρειές τους παρά την εντατική ερευνητική 
προσπάθεια των τελευταίων χρόνων.

Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση των κυριότερων οδών σηματοδότησης που ρυθμίζουν την παραγωγή εψιδίνης στα ηπατοκύτταρα.
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την αναιμία της χρονίας νόσου, παρά τη σημαντική 
αύξηση της ερυθροποιητίνης. Ωστόσο, στην πρώτη 
παρατηρείται αύξηση των CFU-E κατά περίπου 3,5 
φορές3.

Πρόσφατα, καταδείχτηκε πειραματικά ένας νέος 
ρόλος του υποδοχέα TfR2 που εκφράζεται στους 
ερυθροβλάστες. Ο TfR2 αποτελεί μέρος του συ-
μπλέγματος του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης 
(EPOR) και απουσία ολοτρανσφερρίνης υπόκειται 
σε πρωτεόλυση απελευθερώνοντας μια διαλυτή και 
πιθανώς λειτουργικά αδρανή πρωτεΐνη. Στις κατα-
στάσεις σιδηροπενίας η μείωση του TfR2 φαίνεται 
να λειτουργεί περιοριστικά στην διαφοροποίηση των 
ερυθροβλαστών3. Ένας πρόσθετος μηχανισμός που 
συμβάλει στην καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ δια-
θεσιμότητας σιδήρου και του ρυθμού ερυθροποίησης 
η μείωση της παραγωγής ερυθροποιητίνης από τα 
περισωληναριακά κύτταρα του νεφρού σαν αποτέλε-
σμα της έλλειψης σιδήρου. Τα ευρήματα δείχνουν ότι 
αυτό επιτυγχάνεται μέσω μείωσης της μεταγραφής 
του HIF2α υπό την επίδραση της σιδηρορυθμιστικής 
πρωτεΐνης IRP1 που ανιχνεύεται άφθονη στα νεφρικά 
κύτταρα και αλληλεπιδρά με το σιδηρορυθμιστικό 
στοιχείο (IRE) του mRNA του HIF2α3.

Οι μηχανισμοί αυτοί μεταβάλουν την παραγωγή 
και τη δράση της EPO και ρυθμίζουν την παραγωγή 
ερυθροφερρόνης που με τη σειρά της επιδρά στα 
επίπεδα της εψιδίνης. Με τον τρόπο αυτό η ερυθρο-
ποίηση συντονίζεται στενά με τα αποθέματα σιδήρου.

Ομοιοστασία του σιδήρου και αναιμία  
της χρονίας νόσου

Η υποσιδηραιμία που παρατηρείται κατά τη δι-
αδρομή λοιμώξεων και φλεγμονωδών νοσημάτων 
αποτελεί μέρος του μηχανισμού έμφυτης ανοσίας 
απέναντι σε παθογόνα. Σχετίζεται με φυσιολογική 
ή αυξημένη φερριτίνη και αυξημένη εψιδίνη, ενώ 
ο σίδηρος παραμένει εγκλωβισμένος στα μακρο-
φάγα και γίνεται ορατός στις ιστοχημικές χρώσεις. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά τη διαφοροποιούν από την 
υποσιδηραιμία που οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου4.

Στη φλεγμονή, η αύξηση της εψιδίνης οφείλεται 
κυρίως στην έκκριση ιντερλευκίνης-6 (IL-6) που μέσω 
της σηματοδοτικής οδού JAK2-STAT3 επάγει την 
μεταγραφή της εψιδίνης στα ηπατοκύτταρα4. Η IL-1β 
και η ακτιβίνη B πιθανώς συμβάλουν. Στην αναιμία 
της χρονίας νεφρικής νόσου, εκτός από τη φλεγμονή, 
στην αύξηση της εψιδίνης συμβάλλει η μείωση της 
κάθαρσης της από τους νεφρούς.

σταθεροποίηση του υποδοχέα BMP τύπου Ι, ALK31. 
Στον ηπατικό ιστό, ο σίδηρος γίνεται αντιληπτός 

από τα ενδοθηλιακά κύτταρα του ήπατος, παρουσία 
του οποίου η παραγωγή BMPs. αυξάνει Αύξηση των 
BMP2 και BMP6 έχει τεκμηριωθεί σε πειραματόζωα 
και φαίνεται να αφορά αποκλειστικά τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα των ηπατικών κολποειδών καθώς η παρα-
γωγή τους επάγεται σε ποντίκια στα οποία το γονίδιο 
Zip14 (μεταφορέας σιδήρου στα ηπατοκύτταρα) έχει 
τεθεί εκτός λειτουργίας με συνέπεια τα ηπατοκύτταρα 
να διαθέτουν χαμηλά αποθέματα σιδήρου1. Ένας 
από τους μηχανισμούς με τους οποίους ο σίδηρος 
αυξάνει την παραγωγή BMP6 είναι ο μεταγραφικός 
παράγοντας NRF-2 η ενεργοποίηση του οποίου επάγει 
επιπρόσθετες προστατευτικές αντιοξειδωτικές οδούς 
στο εσωτερικό των ενδοθηλιακών κυττάρων2.

Σε καταστάσεις σιδηροπενίας, η TMPRSS6 και 
η φουρίνη αυξάνουν την πρωτεόλυση της HJV απο-
σπώντας τη διαλυτή αιμοτζουβελίνη (s-HJV) και ελατ-
τώνουν την παραγωγή εψιδίνης.

Σίδηρος και ερυθροποίηση
Αυξημένη ερυθροποιητική δραστηριότητα εξ’ αιτίας 

υποξίας, αναιμίας ή ανεπιτυχούς ερυθροποίησης 
επάγει την σύνθεση ερυθροποιητίνης και αυξάνει 
τους προερυθροβλάστες που παράγουν ερυθροφερ-
ρόνη (ERFE) και πιθανώς άλλους παράγοντες που 
μειώνουν την εψιδίνη. Η σημασία της δράσης της 
ερυθροφερρόνης έχει τεκμηριωθεί κατά την ανάνη-
ψη από αιμορραγία και την απρόσφορη μείωση της 
εψιδίνης στην μεσογειακή αναιμία και άλλα νοσήματα 
που χαρακτηρίζονται από ανεπιτυχή ερυθροποίηση3. 
Σημαντική αύξηση της ερυθροφερρόνης παρατηρείται 
και στη σιδηροπενική αναιμία. Η σηματοδοτική οδός 
της ερυθροφερρόνης δεν έχει διαλευκανθεί επαρκώς 
αλλά η μείωση της εψιδίνης υπό την επίδραση της 
ERFE φαίνεται να μην εξαρτάται από τις HJV και 
TMPRSS6. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ERFE 
μειώνει την παραγωγή εψιδίνης επιδρώντας στην 
ενεργοποίηση της σηματοδοτικής οδού BMP/SMAD 
από τις BMP πρωτεΐνες.

Στη σιδηροπενική αιμοποίηση η ομοιοστατική 
ανταπόκριση περιορίζει την υπό την επίδραση της 
ερυθροποιητίνης περαιτέρω αύξηση των πρώιμων 
ερυθροβλαστών. Ο περιορισμός της ερυθροποίη-
σης σε καταστάσεις υποσιδηραιμίας συμβάλει στην 
διατήρηση επαρκούς τροφοδοσίας των άλλων ιστών 
όπου ο σίδηρος είναι απολύτως απαραίτητος. Η κυτ-
ταροβρίθεια του μυελού των οστών δεν φαίνεται να 
διαφέρει στη σιδηροπενική αναιμία συγκρινόμενη με 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Η πρόοδος στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας 

των διαταραχών της ομοιοστασίας του σιδήρου σε 
διάφορες παθολογικές καταστάσεις άνοιξε ένα ευρύ 
ερευνητικό πεδίο σε ότι αφορά στον τρόπο που 
αυτά μπορούν να μεταφερθούν στην καθημερινή 
κλινική πράξη. Τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία 
ορισμένων νοσημάτων φαίνεται να έχει αρχίσει ήδη 
να μεταβάλλεται ενώ διερευνώνται εντατικά νέες 
κλινικές εφαρμογές όπως συνοπτικά παρουσιάζονται 
παρακάτω.

Σιδηροπενική αναιμία
Υπολογίζεται ότι περίπου 33% του παγκόσμιου 

πληθυσμού εμφανίζει αναιμία και η έλλειψη σιδήρου 
είναι η συχνότερη ανάμεσα στις άλλες αιτίες. Η θερα-
πευτική χορήγηση αλάτων σιδήρου για τη θεραπεία 
της χλώρωσης χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και 
προτάθηκε από τον Thomas Sydenham (1624-1689). 
Η ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου χρονολογείται στα 
μέσα του προηγούμενου αιώνα. Από φαρμακολογικής 
σκοπιάς η θεραπεία της συχνής αυτής κατάστασης 
εξελίχθηκε με πολύ βραδείς ρυθμούς. Η από του 
στόματος χορήγηση εξακολουθεί να γίνεται εμπειρικά 
με μια ή περισσότερες διαιρεμένες δόσεις ημερησίως 
και τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα 
περιέχουν 65-105mg στοιχειακού σιδήρου που συνι-
στάται να λαμβάνονται με άδειο στομάχι προκειμένου 
να μεγιστοποιηθεί η απορρόφησή τους.

Πρόσφατες μελέτες σε σιδηροπενικές γυναίκες 
χωρίς αναιμία, κατέδειξαν ότι η χορήγηση από του 
στόματος σκευασμάτων οδηγεί σε αύξηση της εψιδί-
νης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η απορρόφηση 
των δόσεων που ακολουθούν μέσα στην ημέρα. 
Η χορήγηση μικρότερων δόσεων με αποφυγή της 
χορήγησης 2ης δόσης ημερησίως αύξησε τη σχετική 
απορρόφηση σιδήρου ενώ η διάρκεια της αύξησης 
της εψιδίνης υποδείκνυε καλύτερη απορρόφηση στην 
παρ’ ημέρα χορήγηση5. Πράγματι, σε μια άλλη μικρή 
μελέτη επιβεβαιώθηκε ότι η παρ’ ημέρα χορήγηση 
σε σιδηροπενικές γυναίκες χωρίς αναιμία βελτι-
στοποιεί την απορρόφηση και αποτελεί κατά πάσα 
πιθανότητα το προτεινόμενο σχήμα5. Η χορήγηση 
μεγαλύτερων ποσοτήτων στοιχειακού σιδήρου συν-
δέεται με αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών από 
το γαστρεντερικό, την αλλαγή της εντερικής μικρο-
χλωρίδας και την αύξηση της πιθανότητας ανάπτυ-
ξης εντερικών λοιμώξεων σε ορισμένες κατηγορίες 
ασθενών. Για τους λόγους αυτούς η διερεύνηση του 
βέλτιστου δοσολογικού σχήματος με ελεγχόμενες 
κλινικές μελέτες αποτελεί μια από τις ερευνητικές 

προτεραιότητες για τις οποίες θα πρέπει να διατε-
θεί δημόσια χρηματοδότηση. Οι μελέτες θα πρέπει 
να περιλάβουν περισσότερους πληθυσμούς όπως 
επίσης και ασθενείς που εμφανίζουν εγκατεστημένη 
σιδηροπενική αναιμία 

Η χρησιμότητα της μέτρησης της εψιδίνης στη 
σιδηροπενία παραμένει υπό διερεύνηση και είναι 
προς το παρόν περιορισμένη. Στη σιδηροπενική 
αναιμία η εψιδίνη είναι πολύ χαμηλή έως μη ανιχνεύ-
σιμη αλλά σαν βιοδείκτης επηρεάζεται από πλήθος 
παραγόντων όπως η ύπαρξη φλεγμονής, ηπατικής 
νόσου, τη μείωση της σπειραματικής διήθησης κ.ά. 
Αντίθετα η διαγνωστική της αξία είναι αδιαμφισβήτητη 
σε περιπτώσεις που τίθεται η κλινική υποψία του γε-
νετικού συνδρόμου IRIDA όπου τα επίπεδά της είναι 
αυξημένα και ο λόγος εψιδίνης/φερριτίνης υψηλός6. 
Υπό διερεύνηση παραμένουν ακόμα οι προοπτικές 
η μέτρηση της εψιδίνης να χρησιμεύσει σαν κριτήριο 
ανάμεσα στην επιλογή χορήγησης IV ή per os σιδήρου 
και στην ανίχνευση σιδηροπενίας σε καταστάσεις 
όπου συνυπάρχει αναιμία της χρονίας νόσου. Χαμηλά 
επίπεδα εψιδίνης ίσως να βοηθούν στον διαχωρισμό 
των ασθενών που θα ωφεληθούν περισσότερο από 
τη φαρμακευτική χορήγηση σιδήρου αλλά κάτι τέτοιο 
απαιτείται να εξετασθεί σε περισσότερες μελέτες. 
Άλλες εφαρμογές της μέτρησης εψιδίνης μπορεί να 
είναι ο εντοπισμός των υποψήφιων αιμοδοτών με 
σιδηροπενία πριν την διαδικασία δωρεάς αίματος, και 
των παιδιών που θα ωφελούνταν από τη χορήγηση 
σιδήρου σε περιοχές με υψηλή συχνότητα λοιμωδών 
νοσημάτων6.

Τέλος ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι ανάμεσα 
στα διάφορα γονίδια που κωδικεύουν τις πρωτεΐνες 
που εμπλέκονται στην ομοιοστασία του σιδήρου - κατ’ 
επέκταση και στη διαμόρφωση των ερυθροκυτταρικών 
δεικτών - ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να παίζουν οι 
πολυμορφισμοί του TMPRSS6. Οι γυναίκες με τον 
γονότυπο 736Α της ποιο συνηθισμένης παραλλαγής 
rs855791 του TMPRSS6 (μη συνώνυμη αντικατάστα-
ση Α736V), έχουν χαμηλότερα επίπεδα εψιδίνης και 
μικρότερη πιθανότητα να αναπτύξουν σιδηροπενία 
μετά από χορήγηση αίματος. Αντίθετα οι άνδρες με 
το αλληλόμορφο 736V έχουν χαμηλότερες αποθήκες 
σιδήρου όπως αυτές αξιολογήθηκαν με τη μέτρηση 
της φερριτίνης. Η παρατήρηση αυτή βοηθά στην κα-
τανόηση της γενετικής προδιάθεσης στην ανάπτυξη 
σιδηροπενίας.

Κληρονομική αιμοχρωμάτωση
Στην κληρονομική αιμοχρωμάτωση (Κ.Α.) η συσ-

σώρευση του σιδήρου οφείλεται στην απρόσφορα 
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αυξημένη απορρόφηση σιδήρου από το έντερο εξαι-
τίας της σχετικής με τα αποθέματα σιδήρου ή της 
απόλυτης έλλειψης εψιδίνης. Σε κάποιους ασθενείς 
με μεταλλάξεις της φερροπορτίνης, οφείλεται σε 
αντίσταση της μεταλλαγμένης φερροπορτίνης στη 
δράση της. Με εξαίρεση τους ασθενείς με νόσο της 
φερροπορτίνης τύπου 4β όπου η εψιδίνη του ορού 
ανιχνεύεται υψηλή, στις υπόλοιπες, ο λόγος εψιδίνης/
φερριτίνης εμφανίζεται ελαττωμένος σε σχέση με το 
φυσιολογικό. Ο προσδιορισμός του λόγου εψιδίνης/
φερριτίνης μπορεί να έχει κλινική διαγνωστική αξία 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η διαφορική διάγνωση 
περιλαμβάνει την υπερφερριτιναιμία που συνδέεται με 
μεταβολικό σύνδρομο και λιπώδη νόσο του ήπατος. 
Ωστόσο, δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί κλινικές 
μελέτες που να απαντούν με ασφάλεια σε αυτό το 
ερώτημα.

Η πολυπλοκότητα της ρύθμισης της εψιδίνης, με 
την συμμετοχή πολλών πρωτεϊνών στη σηματοδοτική 
οδό, υποδεικνύει ότι συνδυασμοί μεταλλαγών σε πε-
ρισσότερα από ένα γονίδια μπορεί να προκαλέσουν 
τον κλινικό φαινότυπο της κληρονομικής αιμοχρω-
μάτωσης, αλλά και να λειτουργήσουν σαν γενετικοί 
παράγοντες που τροποποιούν τη βαρύτητα της νόσου. 
Ένας μικρός αριθμός κλινικά διαγνωσμένων ασθενών 
έχει ετερόζυγο γονότυπο στα συνηθέστερα γονίδια 
που σχετίζονται με τη νόσο και η γενετική της διάγνω-
ση θεωρείται ατελώς τεκμηριωμένη. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρονται περιπτώσεις νεανικής αιμοχρωμάτωσης 
που οφείλονται σε συνδυασμό μεταλλάξεων αιμοχρω-
μάτωσης των ενηλίκων (όπως για παράδειγμα μικτή 
ετεροζυγωτία HFE C282Y/H63D σε συνδυασμό με 
ομυγωτία για τη μετάλλαξη Q317X του TfR2). Καθώς 
οι σύγχρονες τεχνικές αλληλούχισης παρέχονται με 
ολοένα μειούμενο κόστος, αναμένεται να καταλάβουν 
ολοένα και μεγαλύτερη θέση στη γενετική διάγνωση 
της αιμοχρωμάτωσης. Σήμερα, υπηρεσίες παροχής 
αλληλούχισης ενίοτε σε συνδυασμό με την ταυτό-
χρονη διερεύνηση ελλειμμάτων σε ομάδα γονιδίων 
που σχετίζονται με τον μεταβολισμό του σιδήρου, 
διατίθενται από εταιρείες και εργαστήρια του δημοσίου 
συστήματος υγείας για επιλεγμένες περιπτώσεις με 
σχετικά προσιτό κόστος. Νέες και σπάνιες μεταλλάξεις 
που συνδέονται με την ανάπτυξη νόσου προσδιορί-
στηκαν με αυτή τη μεθοδολογία δευτέρου επιπέδου 
γενετικού ελέγχου.

Η πρόοδος στη γενετική διάγνωση της αιμοχρω-
μάτωσης επέτρεψε τον χαρακτηρισμό περισσοτέρων 
ασθενών με αιμοχρωμάτωση που δεν συνδέεται με 
το γονίδιο HFE. Σε μια πρόσφατη ανάλυση της συ-
σχέτισης φαινότυπου – γονότυπου που συνέκρινε 
τα διαφορετικά υπόβαθρα Κ.Α. επιβεβαιώθηκε η 

παρατήρηση ότι τόσο στη νεανική αιμοχρωμάτωση 
(μεταλλάξεις HJV και HAMP) στην αιμοχρωμάτωση 
εξαιτίας μεταλλάξεων στον TfR2 και στην HFE που 
διαγνώσθηκε με τον έλεγχο συγγενών, η αναλογία 
προσβολής των δύο φύλων δεν διέφερε στατιστικά 
σημαντικά από την αναλογία 1:17. Αντίθετα σε περι-
πτώσεις HFE αιμοχρωμάτωσης που διαγνώστηκαν 
ανεξάρτητα υπήρχε στατιστικά σημαντική υπεροχή 
των ανδρών (65% έναντι 35%). Η μέση ηλικία διά-
γνωσης της νεανικής αιμοχρωμάτωσης ήταν 24-26 
έτη, TfR2 αιμοχρωμάτωσης 32 έτη και της HFE, 45 και 
40 για μη συγγενείς και συγγενείς ασθενών αντίστοι-
χα7. Η προσβολή της καρδιάς και ο υπογοναδισμός 
ήταν συχνότερα στη νεανική αιμοχρωμάτωση ενώς 
η αρθρίτιδα ήταν περισσότερο συχνή στους ασθενείς 
με HFE αιμοχρωμάτωση7.

Φαρμακευτικοί παράγοντες που αυξάνουν την 
παραγωγή εψιδίνης ή μιμούνται τη δράση της (όπως 
οι συνθετικές εψιδίνες) βρίσκονται σε στάδια κλι-
νικών μελετών (μια πρόσφατη ανασκόπηση είναι 
δημοσιευμένη στο Αίμα8). Θεωρητικά θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση της νόσου 
αλλά παραμένει ακόμα αβέβαιη η πιθανή θέση τους 
στη θεραπευτική αντιμετώπιση που σήμερα βασίζε-
ται στις θεραπευτικές αφαιμάξεις. Οι θεραπευτικές 
αφαιμάξεις είναι ασφαλείς και αποτελεσματικές στην 
αντιμετώπιση της νόσου.

Νοσήματα με δευτεροπαθή συσσώρευση σιδήρου
Στη Μεσογειακή Αναιμία (Μ.Α.) η μυελική υπερ-

πλασία που επάγεται από την ερυθροποιητίνη οδηγεί 
σε αύξηση της παραγωγής ερυθροφερρόνης και κα-
ταστολή της παραγωγής εψιδίνης. Η χαμηλή εψιδίνη 
αυξάνει την εντερική απορρόφηση σιδήρου αθροί-
ζοντας επιπλέον σίδηρο απ’ αυτόν που λαμβάνεται 
με τις μεταγγίσεις. Εξαιτίας της χαμηλής εψιδίνης ο 
κορεσμός τρανσφερρίνης είναι υψηλός όπως και 
ο μη συνδεδεμένος με την τρανσφερρίνη σίδηρος 
(NTBI). Διαπερνώντας με μη ελεγχόμενο τρόπο τις 
κυτταρικές μεμβράνες ο οξειδωτικά ενεργός σίδηρος 
προκαλεί κυτταρικές βλάβες, στα ηπατοκύτταρα, τα 
μυοκαρδιακά κύτταρα και τους ενδοκρινείς αδένες 
και συντελεί στην καταστροφή των ερυθροβλαστών3. 
Επομένως η αύξηση της εψιδίνης θα μπορούσε να 
συμβάλει στην μείωση της απορρόφησης σιδήρου, 
τον μετριασμό της τοξικότητας στα κύτταρα και τη 
βελτίωση της αναιμίας. Αύξηση της εψιδίνης, είτε με 
υπερέκφρασή της είτε με ενίσχυση της ενδογενούς 
σηματοδοτικής οδού επαγωγής της (για παράδειγμα 
μέσω καταστολής της δραστηριότητας της TMPRSS6) 
σε πειραματικά μοντέλα β-θαλασσαιμίας βελτίωσε 
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την αναιμία, μείωσε τη σπληνομεγαλία και τη συσ-
σώρευση σιδήρου3.

Η ανάπτυξη πεπτιδίων που μιμούνται τη δράση 
της εψιδίνης εμφανίζει σημαντικές προκλήσεις καθώς 
η ανασυνδυασμένη εψιδίνη έχει μικρή ημίσεια ζωή, 
δημιουργεί συσσωματώματα και η πλούσια σε κυστε-
ΐνες δομή της καθιστά δύσκολη την παραγωγή σωστά 
αναδιπλωμένης πρωτεΐνης. Για να ξεπεραστούν τα 
προβλήματα αυτά χρειάστηκε να αναπτυχθούν νέα 
συνθετικά πεπτίδια και μινι-εψιδίνες (μεγέθους 7-9 
αμινοξέων της συντηρημένης θέσης που αλληλεπιδρά 
με την φερροπορτίνη)8. Συνθετικές εψιδίνες όπως οι 
PTG-300 και LGPC-401 βρίσκονται σε κλινικά στάδια 
ανάπτυξης φάσης ΙΙ με ενδείξεις τη β-μεσογειακή 
αναιμία και την κληρονομική αιμοχρωμάτωση ενώ 
σε στάδιο κλινικών μελετών βρίσκεται και το αντινο-
ηματικό DNA έναντι της ματριπτάσης TMPRSS68. 

Στη θεραπεία της β-μεσογειακής αναιμίας (και κατ’ 
επέκταση και άλλων νοσημάτων με δυσερυθροποίηση 
και συσσώρευση σιδήρου όπως ορισμένα μυελο-
δυσπλαστικά σύνδρομα) η αύξησή της εψιδίνης θα 
πρέπει να παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα καθώς 
μια υπέρμετρη αύξηση θα μπορούσε να επιδεινώσει 
την αναιμία8. Η ταυτόχρονη χορήγηση εψιδίνης με 
χηλικούς παράγοντες μπορεί δυνητικά να επηράσει 
την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Προς το 
παρόν, το τελευταίο ερώτημα έχει εξετασθεί μόνο 
σε ποντίκια με ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα. 

Αναιμία της χρονίας νόσου
Η κατανόηση της σημασίας της εψιδίνης στην πα-

θογέννεση της αναιμίας της χρονίας νόσου οδήγησε 
στην ανάπτυξη μιας σειράς νέων προσεγγίσεων για 
την αντιμετώπισή της. Νέοι θεραπευτικοί παράγο-
ντες βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης προκειμένου 
να επιτύχουν μείωση των επιπέδων εψιδίνης είτε 
δεσμεύοντάς την, είτε λειτουργώντας ανταγωνιστικά 
στις σηματοδοτικές οδούς επάγουν την παραγωγή 
της στη χρόνια φλεγμονή.

Σε στάδιο ανάπτυξης βρίσκονται παράγοντες που 
δεσμεύουν την εψιδίνη όπως μονοκλωνικά αντισώ-
ματα έναντι της εψιδίνης (LY2787106), η αντικαλίνη 
PRS-080 και το απταμερές ΝΟΧ-Η94 που προσδέ-
νει την εψιδίνη. Οι δύο τελευταίοι βρίσκονται σε πιο 
προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών (φάση Ι-ΙΙ) 
με κύρια ένδειξη την αναιμία της χρόνιας νεφρικής 
νόσου8.

Παράγοντες οι siltximab και tocilizumab που αντα-
γωνίζονται τη δράση της IL-6 ή του TNF-a (π.χ. 
infliximab) οδηγούν σε μείωση της εψιδίνης που 
συμβάλει στην αποκατάσταση της αναιμίας που συ-

νοδεύει τα χρόνια νοσήματα για τα οποία χορηγούνται 
(ρευματοειδής αρθρίτιδα, ν. Castleman κ.ά.)8. Στις 
περιπτώσεις αυτές χορηγούμενος παράγοντας αντι-
μετωπίζει ταυτόχρονα και την κύρια νόσο επομένως 
η θεραπευτική επιλογή είναι ορθολογική. Ωστόσο η 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μιας στρατηγικής 
που στοχεύει στη μείωση της εψιδίνης σε καταστάσεις 
όπως χρόνιες λοιμώξεις ή αναιμία που συνδέεται με 
νεοπλασματικά νοσήματα είναι ελέγξιμη καθώς μπο-
ρεί δυνητικά να οδηγήσει σε επιδείνωση της κύριας 
νόσου8. Στο μέλλον, ο συνδυασμός θεραπευτικών 
παραγόντων που αντιμετωπίζουν την κύρια νόσο με 
παράγοντες που μειώνουν την εψιδίνη ίσως αποδει-
χθεί κομβικής σημασίας.

Η αναιμία της ΧΝΝ οφείλεται κατά κύριο λόγω 
στην ανεπαρκή παραγωγή ερυθροποιητίνης, αλλά 
στην ανάπτυξή της συμβάλουν και άλλοι παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένου και της αύξησης της εψιδίνης 
λόγω ανεπαρκούς νεφρικής κάθαρσης. Στη ΧΝΝ η 
αύξηση της εψιδίνης οδηγεί σε λειτουργική σιδηρο-
πενία την οποία τα σημερινά θεραπευτικά σχήματα 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αναζητώντας τη 
βελτιστοποίηση της ταυτόχρονης χορήγησης ερυθρο-
ποιητικών παραγόντων και ενδοφλεβίου σιδήρου8. 
Η χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου ενέχει 
τον κίνδυνο επιπλοκών εξαιτίας της συσσώρευσής 
του στους ιστούς ή αύξησης των λοιμώξεων, ενώ η 
χορήγηση ερυθροποιητίνης συνδέεται με επιπλοκές 
όπως η αρτηριακή υπέρταση, η αύξηση των θρομ-
βοεμβολικών επεισοδίων κ.ά. Η χορήγηση παραγό-
ντων που λειτουργούν συνδυαστικά προάγοντας την 
ερυθροποίηση με ταυτόχρονη μείωση της εψιδίνης, 
διευκολύνουν την κινητοποίηση των αποθεμάτων 
σιδήρου σε αυτούς τους ασθενείς και αποτελούν μια 
ορθολογικότερη θεραπευτική στρατηγική8. Ορισμένοι 
από τους αναστολείς των προλυλο-υδροξυλασών 
(HIF-PHI, Prolyl Hydroxylase Inhibitors) του επαγό-
μενου από την υποξία παράγοντα (HIF), μειώνουν 
τα επίπεδα της εψιδίνης και διευκολύνουν την κινη-
τοποίηση των αποθεμάτων σιδήρου9. Η αύξηση της 
EPO κατά τη θεραπεία με αναστολείς των προλυλο-
υδροξυλασών είναι πολύ μικρότερη (κοντά στις τιμές 
που απαντώνται κατά την άνοδο σε υψόμετρο) από 
αυτήν που προκαλείται από τη διαλείπουσα χορή-
γηση ερυθροποιητίνης γεγονός που συνδέονται με 
ανεπιθύμητες δράσεις της.

Σε συνθήκες νορμοξίας, ο HIF-2α υδροξυλιώνεται 
από τις προλυλο-υδροξυλάσες και ο υδροξυλιωμέ-
νος HIF-2α ουβικιτινιώνεται από την πρωτεΐνη von 
Hippel–Lindau και οδηγείται γρήγορα σε πρωτεοσω-
μική αποδόμηση. Η χορήγηση αναστολέων των PHD, 
οδηγεί στην άθροιση του HIF-2α στα περισωληναρικά 
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κύτταρα του νεφρού επάγοντας τη γονιδιακή έκφραση 
της ερυθροποιητίνης. Η διαθεσιμότητα του σιδήρου 
βελτιώνεται αφενός λόγω της μείωσης της εψιδίνης 
και αφετέρου από την αύξησης της απορρόφησης του 
σιδήρου από τα εντεροκύτταρα εξαιτίας της επαγόμε-
νης από τον HIF έκφρασης των DCYTB και DMT1. 
H μείωση της εψιδίνης από τον HIF φαίνεται να να 
εξαρτάται κυρίως από την επαγόμενη από την EPO 
ερυθροποίηση και διαμεσολαβείται από τη δράση της 
ερυθροφερρόνης. Επικουρικά συμβάλει η σταθερο-
ποίηση του HIF, που οδηγεί σε αύξηση της δράσης 
της φουρίνης και της TMPRSS6.

Αναστολείς των προλυλο-υδροξυλασών του HIF 
βρίσκονται σήμερα σε στάδια κλινικών δοκιμών 
(FG2216, vadadustat, daprodustat, molidustat και 
roxadustat). Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέ-
σματα δύο κλινικών μελετών φάσεως ΙΙΙ του roxadustat 
σε πληθυσμό Κινέζων Han που έπασχαν από ΧΝΝ 
και ακολουθούσαν ή δεν ακολουθούσαν πρόγραμμα 
αιμοκάθαρσης8. Το roxadustat είναι ο πρώτος παράγο-
ντας της κατηγορίας που παίρνει άδεια κυκλοφορίας, 
στην Κίνα. Στις μελέτες αυτές ο σίδηρος στην ομάδα 
των ασθενών που ελάμβαναν ερυθροποιητίνη ήταν 
χαμηλότερος9. Οι τιμές τις εψιδίνης στους ασθενείς 
που ελάμβαναν roxadustat ήσαν χαμηλότερες από τις 
ομάδες ελέγχου9. Στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, 
το roxadustat δεν ήταν στατιστικά υποδεέστερο της 
εποετίνης-α ως προς τη μεταβολή των επιπέδων αι-
μοσφαιρίνης. Οι ασθενείς υπό roxadustat εμφάνιζαν 
συχνότερα υπερκαλιαιμία9. Τα αποτελέσματα των 
μελετών δείξαν ότι οι ασθενείς με υψηλότερη CRP 
αποτελούν μια δυνητική υποομάδα που μπορεί να 
ωφεληθεί περισσότερο9. 

Ενώ τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών είναι 
ενθαρρυντικά ως προς την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλειά των αναστολέων των προλυλο-υδροξυ-
λασών του HIF σε ασθενείς με ΧΝΝ που ακολουθούν 
ή δεν ακολουθούν πρόγραμμα αιμοκάθαρσης, απαι-
τούνται περισσότερα δεδομένα αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας προκειμένου να εγκαθιδρυθεί η θέση 
τους ανάμεσα στις άλλες θεραπευτικές επιλογές για 
την αντιμετώπιση της αναιμίας της χρονίας νόσου. 
Υπάρχουν βάσιμες θεωρητικές επιφυλάξεις για τις 
πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των HIF-PHΙ. Στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα εντοπίζονται περισσότερα 
από 500 στοιχεία που ανταποκρίνονται στην υποξία 

(HREs) και αποτελούν δυνητικές θέσεις πρόσδεσης 
των HIF. Η δράση των HIF σε γονίδια που συμμε-
τέχουν σε σημαντικές οδούς σηματοδότησης, όπως 
η επαγωγή της αγγειογένεσης (μέσω μεταγραφικής 
ενεργοποίησης του VEGF) ή η εκτροπή του κυτταρι-
κού μεταβολισμού των νεοπλασματικών κυττάρων, 
είναι καλά τεκμηριωμένη. Επομένως θα χρειαστεί να 
ολοκληρωθούν τα προγράμματα κλινικής ανάπτυξης 
και τα νέα φάρμακα να δοκιμαστούν σε συνθήκες 
καθημερινής κλινικής πράξης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Είκοσι χρόνια εντατικής εμβάθυνσης στην βιο-

λογία της ομοιοστασίας του σιδήρου αρχίζουν να 
αποδίδουν τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Στο επό-
μενο διάστημα οι αντιλήψεις μας και οι θεραπευτικές 
πρακτικές στην αντιμετώπιση νοσημάτων όπως η 
σιδηροπενική αναιμία, η μεσογειακή αναιμία και η 
αναιμία της χρόνιας νεφρικής νόσου αναμένεται να 
εμπλουτισθούν με νέους παράγοντες και θεραπευ-
τικές στρατηγικές.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυτ-

τάρων (Hematopoietic Cell transplantation, HCT) 
αποτελεί θεραπεία ίασης για πολλές αιματολογικές πα-
θήσεις, κακοήθεις ή μη. Η ΗCT βασίζεται σε 3 πυλώ-
νες1: 1) τη χορήγηση προπαρασκευαστικού σχήματος 
(conditioning regimen) που έχει στόχο την εξάλειψη 
της υποκείμενης αιματολογικής κακοήθειας και την 
ανοσοκαταστολή ώστε να αποφευχθεί η απόρριψη του 
μοσχεύματος, 2) τη χορήγηση του μοσχεύματος που 
στόχο έχει την ανάπτυξη της καινούριας αιμοποίησης 
και την ανάπτυξη της αντίδρασης του μοσχεύματος 
κατά της λευχαιμίας (Graft versus Leukemia, GvL), 
3) την ανοσοκαταστολή μετά τη μεταμόσχευση για 
την εδραίωση αμοιβαίας ανοχής μεταξύ ξενιστή και 
δότη. Σήμερα είναι σαφές ότι η επιλογή του προπα-
ρασκευαστικού σχήματος, η GvHD προφύλαξη και το 
είδος του μοσχεύματος είναι καθοριστικοί παράγοντες 
της έκβασης της HCT. Και τα τρία αυτά στοιχεία είναι 
αλληλένδετα μεταξύ τους και η επιλογή τους ενός 
επηρεάζει την επιλογή του άλλου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Τα σχήματα προετοιμασίας έχουν κατηγοριο-
ποιηθεί ως μυελοαφανιστικά (myeloablative - MA), 
μη μυελοαφανιστικά (non myeloablative - ΝΜΑ) και 
μειωμένης ισχύος (reduced-intensity conditioning 
regimens - RIC), σύμφωνα με το Reduced-Intensity 
Conditioning Regimen Workshop, το οποίο διεξήχθη 
από το κέντρο για την διεθνή έρευνα για την μεταμό-
σχευση αίματος και μυελού (Center for International 

Blood and Marrow Transplant Research - CIBMTR) 
το 20062. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, 56 
ιατροί εκπροσώπησαν 44 μεταμοσχευτικά κέντρα από 
9 χώρες και συμφώνησαν σε κριτήρια για τον χαρα-
κτηρισμό των σχημάτων. βάσει αυτών των κριτηρίων, 
τα μυελοαφανιστικά ή «υψηλής δόσης» σχήματα, που 
αποτελούνται κυρίαρχα από αλκυλιούντες παράγο-
ντες με ή χωρίς TBI, προκαλούν εκσεσημασμένη μη 
αναστρέψιμη κυτταροπενία, εάν η αιμοποίηση δεν 
υποβοηθηθεί με έγχυση αιμοποιητικών κυττάρων. 
Σε αντίθεση τα ΝΜΑ σχήματα, προκαλούν ήπια κυτ-
ταροπενία και δεν απαιτείται έγχυση κυττάρων για 
αποκατάσταση της αιμοποίησης. Τα σχήματα που 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κατάταξη σε 
μία από τις δύο αυτές κατηγορίες, χαρακτηρίζονται 
ως σχήματα RIC: έχουν ως αποτέλεσμα δυνητικά 
παρατεταμένες κυτταροπενίες και απαιτούν έγχυση 
αιμοποιητικών κυττάρων. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό 
που χαρακτηρίζει τα σχήματα RIC είναι ότι βασίζονται 
στη fludarabin με τη συγχορήγηση ενός αλκυλιωτι-
κού παράγοντα σε ≥30% χαμηλότερη δόση από τα 
κλασσικά ΜΑ σχήματα2,3. 

Επίσης πολλοί ερευνητές με στόχο να δημιουρ-
γήσουν σχήματα πιο «εντατικοποιημένα» αλλά με 
χαμηλή τοξικότητα, πρόσθεσαν στα κλασσικά RIC 
έναν ακόμα αλκυλιωτικό παράγοντα τα οποία και 
χαρακτήρισαν ως ΜΑ-χαμηλής τοξικότητας σχήματα 
(Reduced Toxicity Regimen, RTC). 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  
MΥΕΛΟΑΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με τον ορισμό τους, η εφαρμογή των μυ-
ελοαφανιστικών σχημάτων προετοιμασίας οδηγεί σε 
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την κατέστησε ιδανική για την επίτευξη του διπλού 
στόχου της μεταμόσχευσης. Επιπλέον η ομοιογενής 
κατανομή της στο σώμα, ακόμα και σε μέρη όπως το 
ΚΝΣ ή οι όρχεις, που αποτελούν άβατο για την συ-
νήθη χημειοθεραπεία, την εδραίωσε επί μακρόν σαν 
κυρίαρχο συστατικό των σχημάτων προετοιμασίας. 
Η συνήθης δόση είναι 12 - 14 Gy, ακολουθώντας 
κλασματοποιημένο (fractionated ΤβΙ) δοσολογικό 

παρατεταμένες κυτταροπενίες, για την αποκατάσταση 
των οποίων θεωρείται απαραίτητη η έγχυση αιμοποι-
ητικών κυττάρων2,3. Τα συνηθέστερα μυελοαφανιστικά 
σχήματα προετοιμασίας περιγράφονται στον Πίνακα 
1. Η ολόσωμη ακτινοβολία (Τotal βody Ιrradiation, 
ΤβΙ) αποτέλεσε το πρώτο σχήμα προετοιμασίας για 
αλλογενή μεταμόσχευση. Η μυελοαφανιστική και ανο-
σοκατασταλτική δράση της μεθόδου ήταν αυτή που 

Πίνακας 1. Συνήθη μυελοαφανιστικά, μη μυελοαφανιστικά και σχήματα ελαττωμένης ισχύος
Myeloablative (MA) Total dose (days) Reduced Intensity (RIC) Total dose (days)
CY/TBI
Cyclophosphamide (mg/kg)
Total Body Irradiation (Gy)

120 (-6,-5)
12-14 (-3 to -1)

Flu/Mel
Fludarabin (mg/m2)
Melphalan (mg/m2)

150 (-7 to -3)
140 (-2,-1)

Bu/Cy
Busulfan (mg/kg)
Cyclophosphamide(mg/kg)

16 (-7 to -4)
120 (-3,-2)

Flu/Bu
Fludarabin (mg/m2)
Busulfan (mg/kg)

150 (-9 to -5)
8-10 (-6 to -4)

BACT
BCNU (mg/m2)
ARA-C (mg/m2)
Cyclophosphamide(mg/kg)
6-Thioguanine (mg/m2)

200 (-6)
800 (-5 to -2)
50 (-5 to -2)
800 (-5 to -2)

Flu/Cy
Fludarabin (mg/m2)
Cyclophosphamide(mg/kg)

150 (-7 to -3)
140 (-2,-1)

BEAM
BCNU (mg/m2)
Etoposide (mg/m2)
ARA-C (mg/m2)
Melphalan (mg/m2)

300 (-6)
800 (-5 to -2)
800 (-5 to -2)
140 (-1)

Flu/Bu/TT
Fludarabin (mg/m2)
Busulfan (mg/kg)
Thiotepa (mg/kg)

150 (-7 to -5)
8 (-6 to -4)
5 (-3)

TBI/VP
Total Body Irradiation (Gy)
Etoposide (mg/kg)

12-13.2 (-7 to -4)
60 (-3)

AC/TBI
ARA-C (g/m2)
Total Body Irradiation (Gy)

36 (-9 to -4)
12 (-3 to -1)

Non myeloablative (NMA) Total dose (days)

Mel/TBI
Melphalan (mg/m2)
Total Body Irradiation (Gy)

110-140
10-14

Flu/TBI
Fludarabin (mg/m2)
Total Body Irradiation (Gy)

90 (-4 to -2)
2 

Cy/VP/TBI
Cyclophosphamide(mg/kg)
Etoposide (mg/kg)
Total Body Irradiation (Gy)

120 (-6,-5)
30-60 (-4)
12-13.8 (-3 to -1)

TLI/ATG
Total Lymphoid Irradiation (Gy)
ATG (mg/kg)

8 (-11 to -1)
7.5 (-11 to -7) 

TBI/TT/Cy
Total Body Irradiation (Gy)
Thiotepa (mg/kg)
Cyclophosphamide(mg/kg)

13.8 (-9 to -6)
10 (-5,-4)
120 (-3,-2)

TBI
Total Body Irradiation (Gy) 1-2 

Bu/Cy/Mel
Busulfan (mg/kg)
Cyclophosphamide(mg/kg)
Melphalan (mg/m2)

16 (-7 to -4)
120 (-3,-2)
140 (-1)



82

Μ. Λίγκα και συν.

με από του στόματος χορήγηση busulfan (που λόγω 
των μη ελεγχόμενων επιπέδων προκαλεί περισσότερη 
τοξικότητα, ιδιαίτερα φλεβοαποφρακτική νόσος του 
ήπατος) και ως εκ τούτου δεν είναι χρήσιμες για τη 
σημερινή μας πρακτική. ‘Όντως μια πρόσφατη ανα-
δρομική μελέτη από το CIBMTR ανέφερε τα αποτε-
λέσματα 1230 ασθενών με ΟΜΛ σε CR1 που έλαβαν 
Bu/Cy και η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε 
στατιστικά σημαντική λιγότερη NRM, καλύτερη ολική 
επιβίωση και επιβίωση χωρίς νόσο στους ασθενείς 
που έλαβαν iv και όχι από του στόματος busulfan, 
συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν ΤβΙ4. Τέλος 
μια πρόσφατη προοπτική μελέτη από το CIBMTR 
έδειξε ότι η χορήγηση iv busulfan συγκρινόμενη με 
ΤβΙ είχε καλύτερη επιβίωση χωρίς αυξημένο κίνδυνο 
υποτροπής ή TRM σε ασθενείς με μυελικές κακοή-
θειες, υποστηρίζοντας τη χορήγση iv busulfan έναντι 
ΤβΙ σε αυτούς τους ασθενείς. Πολλές μελέτες έχουν 
καταδείξει τη σημασία της χορήγησης busulfan με 
προσαρμογή δόσης για την επίτευξη συγκεκριμένων 
συγκεντρώσεων στο πλάσμα.

ΜΗ ΜΥΕΛΟΑΦΑΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Τα μη μυελοαφανιστικά προπαρασκευαστικά 
σχήματα προετοιμασίας δημιουργήθηκαν για να 
επιτρέψουν τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων σε πιο 
ηλικιωμένους ή με μειωμένη κατάσταση ικανότητας 
ασθενείς. Τα μη μυελοαφανιστικά σχήματα προκα-
λούν ήπια κυτταροπενία και δεν απαιτείται έγχυση 
κυττάρων για αποκατάσταση της αιμοποίησης2,3. Τα 
NMA είναι ανοσοκατασταλτικά σχήματα και γι’ αυτό 
επιτυγχάνεται η εγκατάσταση του μοσχεύματος. Τα 
ΝΜΑ σχήματα παρουσιάζουν χαμηλή τοξικότητα, 
παρά την μεγαλύτερη ηλικία των ασθενών και τις συ-
νυπάρχουσες νοσηρότητες. Η TRM είναι χαμηλότερη 
μετά από μη ΝΜΑ σχήματα σε σύγκριση με τα ΜΑ 
σχήματα. Συνηθέστερα μη μυελοαφανιστικά σχήματα 
αποτελούν η χαμηλή δόσης TBI (2 Gy) με ή χωρίς 
fludarabine (90mg/kg) με περαιτέρω ανοσοκαταστολή 
να επιτυγχάνεται μέσω χορήγησης κυκλοσπορίνης 
και mycophenolate mofetil. Μια πρόσφατη δημο-
σίευση συνοψίζει τα αποτελέσματα 1092 ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση από συμβατό 
συγγενή δότη (n= 611) και συμβατό μη συγγενή δότη 
(n= 481), όπου έλαβαν ΝΜΑ που περιελάμβανε 2-Gy 
TBI με ή χωρίς fludarabine (90 mg/m2). Η κύρια αιτία 
αποτυχίας της HCT ήταν η υποτροπή, με μια 5-ετή 
θνητότητα σχετιζόμενη με υποτροπή της τάξης του 
34.5%, ενώ η 5-ετής NRM ήταν 24%.

Στο MD Anderson Cancer Center, αναπτύχθηκε το 

σχήμα για την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών/
επιπλοκών (12 Gy σε 6 δόσεις των 2 Gy, 2 δόσεις 
ανά ημέρα για 3 ημέρες vs 1 ή 2 δόσεις ανά ημέρα 
για 3 ή 4 μέρες). Γενικώς οι υψηλότερες δόσεις TBI, 
παρότι μειώνουν τον κίνδυνο υποτροπής, έχουν ως 
αποτέλεσμα αυξημένη και συχνά θανατηφόρο τοξι-
κότητα σχετιζόμενη με το γαστρεντερικό, το ήπαρ 
ή το αναπνευστικό, δευτεροπαθείς κακοήθειες, και 
μειωμένη ανάπτυξη στα παιδιά. Σε μία τυχαιοποιημένη 
μελέτη, ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) 
στην πρώτη ύφεση (Complete Remission, CR1), οι 
οποίοι έλαβαν 15.75 Gy είχαν μειωμένο ποσοστό 
υποτροπών συγκριτικά με ασθενείς οι οποίοι έλαβαν 
12 Gy. Παρόλα αυτά, η αύξηση των σχετιζόμενων 
με τη μεταμόσχευση θανάτων (Transplant Related 
Mortality, TRM) σε αυτή την ομάδα ασθενών, είχε σαν 
αποτέλεσμα παρόμοια επιβίωση. Ο συνδυασμός TBI 
με cyclophosphamide (Cy 60 mg/kg x 2 ημέρες) ήταν 
ο πρώτος που δοκιμάστηκε επιτυχώς (Cy/TBI), για να 
ακολουθήσουν συνδυασμοί με άλλους παράγοντες, 
όπως cytarabine (ARA-C), etoposide, melphalan και 
busulfan, χωρίς όμως τυχαιοποιημένες μελέτες που 
να τεκμηριώνουν όφελος έναντι του συνδυασμού με 
cyclophosphamide. 

Προς αποφυγή των βραχυ- και μακρο- πρόθεσμων 
παρενεργειών της υψηλής δόσης TBI, ειδικά σε ασθε-
νείς που είχαν λάβει προηγουμένως ακτινοθεραπεία, 
αναπτύχθηκαν χημειοθεραπευτικά σχήματα υψηλής 
δόσης όπου η ΤβΙ αντικαθίσταται από επιπλέον 
χημειοθεραπευτικούς παράγοντες. Οι αλκυλιούντες 
παράγοντες με βασικό επρόσωπο την busulfan, 
παραμένουν ο κορμός αυτών των σχημάτων λόγω 
της επίδρασης που έχουν στα μη διαιρούμενα stem 
cells ωστόσο, η busulfan δεν μπορεί να χορηγηθεί ως 
μονοθεραπεία σε HCT σχήμα προετοιμασίας λόγω της 
περιορισμένης τοξικότητάς της στα ώριμα λεμφοκύττα-
ρα και της μειωμένης ανοσοκαταστολής απαραίτητης 
για την αποφυγή απόρριψης μοσχεύματος. Ως εκ 
τούτου η busulfan συνδυάζεται με ένα ανοσοκατα-
σταλτικό φάρμακο, παλαιότερα τη cyclophosphamide 
και πιο πρόσφατα με fludarabin. Φαρμακοκινητικές 
μελέτες απέδειξαν μια συσχέτιση μεταξύ επιπέδων 
busulfan, τοξικότητας (ιδιαίτερα φλεβοαποφρακτική 
νόσο του ήπατος) και αποτελεσματικότητας. Γι’ αυτό 
το λόγο σήμερα χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 
η ενδοφλέβια (iv) busulfan ενώ είναι επιθυμητή η προ-
σαρμογή της δόσης για την επίτευξη συγκεκριμένων 
συγκεντρώσεων στο αίμα (AUC). 

Έχει διεξαχθεί περιορισμένος αριθμός μελετών 
για τη σύγκριση CY/ΤβΙ και busulfan/Cy (Bu/Cy). 
Οι παλαιότερες προοπτικές μελέτες που κατέδειξαν 
μια ισοδυναμία των δύο σχημάτων συνέκριναν TBI 
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ΝΜΑ προπαρασκευαστικό σχήμα που περιλαμβάνει 
συνδυασμό fludarabine (90 mg/m2), cyclophospha-
mide (2250 mg/m2) και rituximab, για ασθενείς με 
χημειοευαίσθητο οζώδες λέμφωμα. Μια άλλη προσέγ-
γιση έχει υλοποιηθεί από το Stanford group, η οποία 
βασίζεται στη θεωρία ότι η παρουσία των natural 
killer Τ κυττάρων έχει δράση έναντι της GvHD αλλά 
συντηρεί την αντιλευχαιμική δράση. Κατά συνέπεια 
δοκιμάστηκε ένα σχήμα που ενσωματώνει TLI (total 
lymphoid irradiation) και αντιθυμοκυτταρικό ορό. Αυτή 
η προσέγγιση οδήγησε σε χαμηλά ποσοστά οξείας 
GvHD (2 από 37 ασθενείς), με εμφανή GvL δράση και 
ελπιδοφόρα επιβίωση (71% και 77% των ασθενών 
με λεμφική κακοήθεια και οξεία λευχαιμία, αντίστοιχα, 
με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 482 ημέρες).

ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Τα σχήματα ελαττωμένης ισχύος (RIC) είναι μια 

ενδιάμεση κατηγορία σχημάτων που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για κατάταξη στα ΜΑ ή ΝΜΑ σχήματα2,3. 
Τα σχήματα RIC διαφέρουν από τα ΝΜΑ γιατί προκα-
λούν κυτταροπενία, που μπορεί να είναι παρατεταμένη 
και απαιτούν έγχυση αιμοποιητικών κυττάρων. Είναι 
πιθανό να υπάρξει εν τέλει αυτόλογη αποκατάσταση 
της αιμοποίησης, ωστόσο η διάρκεια της πανκυττα-
ροπενίας θα ήταν τέτοια ώστε να προκαλεί σημαντική 
νοσηρότητα και θνητότητα. Ο κορμός των σχημάτων 
ελαττωμένης ισχύος (RIC) είναι η fludarabine η οποία 
συνδυάζεται με έναν αλκυλιούντα παράγοντα που 
δίνεται σε δόση μειωμένη κατά κανόνα ≥30% σε 
σχέση με αυτήν που δίνετε στα ΜΑ. Το CIBMTR και 
το ΕβΜΤ δημοσίευσαν κανόνες με τις δόσεις που 
ορίζονται ως μη–μυελοαφανιστικές (TBI ≤8GY, <9 
mg/kg busulfan από του στόματος ή iv ισοδύναμη 
δόση). Όμως καινούρια φάρμακα έχουν ενταχθεί σε 
σχήματα προετοιμασίας για τα οποία δεν υπάρχουν 
ακόμα σαφείς κανόνες για τη μυελοαφανιστική τους 
δόση. Η treosulfan, ένα υδατοδιαλυτό προφάρμακο 
ενός διλειτουργικού αλκυλιούντα παράγοντα με μυ-
ελοαφανιστικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, 
που συγκριτικά με τη busulfan παρουσιάζει λιγότερη 
τοξικότητα, και ειδικότερα λιγότερη φλεβοαποφρακτική 
νόσος του ήπατος. Το Thiotepa ανήκει στους αλκυλι-
ούντες παράγοντες με ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες 
και ευνοϊκά χαρακτηριστικά όπως η ικανότητα να 
διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και μειωμέ-
νη αιματολογική τοξικότητα, τα οποία οδήγησαν την 
ενσωμάτωσή του στα σχήματα προετοιμασίας. H «μη 
συμφωνία» μεταξύ των ερευνητών καταδεικνύεται και 
από το γεγονός ότι το CIBMTR κατατάσσει το σχήμα 
BEAM ως RIC ενώ το ΕβΜΤ ως κλασσικό MA.

ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ή ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ;

Με στόχο τη μείωση τοξικότητας αλλά τη διατήρηση 
της αντιλευχαιμικής έντασης του προπαρασκευαστι-
κού σχήματος προετοιμασίας, έγινε προσπάθεια σύν-
θεσης επιπλέον συνδυασμών δραστικών ουσιών από 
διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, με αποτέλεσμα την 
δημιουργία των νεότερων σχημάτων προετοιμασίας. 
Για παράδειγμα, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η 
τοξικότητα σχετιζόμενη με τα σχήματα προετοιμασίας, 
η cyclophosphamide αντικαταστάθηκε από τη fluda-
rabine, σε μία απόπειρα να ενισχυθεί τόσο η ανοσο-
κατασταλτική αποτελεσματικότητα του σχήματος αλλά 
και να γίνει βέλτιστη χρήση της συνεργικότητας του 
φαρμάκου με τους αλκυλιούντες παράγοντες μέσω 
καταστολής των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA. 
Το σχήμα βuFlu παρότι σύμφωνα με τα CIBMTR κα 
ΕβΜΤ κριτήρια θεωρείτε μυελοαφανιστικό, μετα-ανά-
λυση πολλών αναδρομικών και προοπτικών μελετών 
καταδεικνύουν ότι είναι ΜΑ-μειωμένης τοξικότητας5.

Ο κλασσικότερος πλέον συνδυασμός σε σχήματα 
προετοιμασίας είναι ο συνδυασμός fludarabin με δυο 
αλκυλιούντες παράγοντες. Ο Finke και οι συνεργάτες 
τους παρουσίασαν τον συνδυασμό FBM (Fludarabin, 
Busulfan, Melphalan) που έδειξε μειωμένη τοξικότητα 
αλλά σημαντική αντιλευχαιμική δράση και σε ενερ-
γή μυελική νόσο και είναι ο πρώτος που εδραίωσε 
τον όρο στη διεθνή βιβλιογραφία «reduced toxicity 
conditioning»6. Ένας συνδυασμός που αρχικά χρη-
σιμοποιήθηκε στις μεταμοσχεύσεις ομφάλιου αίματος 
και στις απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις είναι ο 
συνδυασμός thiotepa, busulfan, fludarabine (TBF) 
όπου η busulfan δίνεται για 2-3 ημέρες και σήμερα 
είναι ένας πολύ διαδεδομένος συνδυασμός που 
χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη των μεταμοσχεύσεων. 
Πολλοί ερευνητές χαρακτηρίζουν το TBF με 3 ημέρες 
busulfan ως κλασσικό ΜΑ ενώ το TBF με 2 ημέρες 
busulfan ως RIC.

SEQUENTIAL REGIMEN
O Schmid και οι συνεργάτες του δημιούργησαν 

ένα καινούριο σχήμα προετοιμασίας για την αντιμε-
τώπιση ασθενών με ενεργό νόσο7. Σε αυτό γίνεται 
χορήγηση αντιλευχαιμικής θεραπείας και στη φάση 
της «κυτταροπενίας» χορηγείται το «ανοσοκατα-
σταλτικό» RIC σχήμα προετοιμασίας. Τα σχήματα 
αυτά λέγονται sequential conditioning regimen και 
πλέον είναι ευρέως διαδεδομένα σε ασθενείς με 
ενεργό νόσο. Συγκεκριμένα χορηγήθηκε fludarabine, 
cytarabine, amsacrine με διακοπή τριών ημερών 
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και έπειτα TBI (4Gy), αντιθυμοκυτταρικός ορός και 
cyclophosphamide (σε δόση από 80-120mg/kg). Το 
ίδιο σχήμα δοκιμάστηκε με αντικατάσταση της TBI με 
busulfan, με περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμά-
των. Η αντικατάσταση της fludarabine από clofarabine 
σε συνδυασμό με αλκυλιούντες παράγοντες ή και 
TBI, σε σχήματα μειωμένης ισχύος, έχει αποφέρει 
ανάλογα αποτελέσματα σε μελέτες μεμονωμένων 
κέντρων. Πρόσφατα παρουσιάστηκαν και τα απο-
τελέσματα του κέντρου μας, σε 15 ασθενείς που 
μεταμοσχεύθηκαν με ενεργή μυελική νόσο, όπου 
οι ασθενείς έλαβαν εντατική χημειοθεραπεία (προ-
θεραπεία) μία εβδομάδα πριν από τη χορήγηση του 
προπαρασκευαστικού σχήματος, με υψηλές δόσεις 
αρασυτίνης. Η υπολογιζόμενη OS και η αθροιστική 
επίπτωση της υποτροπής στα 2 χρόνια ήταν 31% 
και 25%, αντίστοιχα. 

Η κατηγοριοποίηση των sequential σχημάτων 
προετοιμασίας σε RΙC ή MA δεν είναι με τους υπάρ-
χοντες κανόνες δυνατή. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Οι βασικότεροι, κοινώς αποδεκτοί, παράγοντες 

που πρέπει να εκτιμηθούν προ επιλογής του κα-
τάλληλου σχήματος προετοιμασίας είναι πολλοί και 
ετερόκλητοι. Η ηλικία και οι συννοσηρότητες ανάλογα 
με το HCT-CI καθώς και η τοξικότητα σχετιζόμενη με 
όργανο στόχο (π.χ. αποφυγή BCNU σε πνευμονική 
νόσο). Ο HCT-CI αποτελεί αξιόπιστο δείκτη που έχει 
προγνωστική αξία ως προς τη συχνότητα της TRM 
και επιβεβαιώθηκε σε πολλές μελέτες ανεξάρτητα 
από την ηλικία ή τη νόσο. Σε ασθενείς με HCT-CI >3 
η επιβίωση ήταν 20-30%, σε σχέση με 70-90% σε 
ασθενείς με HCT-CI 0. Ο Fein και οι συνεργάτες του 
πρόσφατα ανέδειξαν τη συσχέτιση συγκεκριμένων 
συννοσηροτήτων και τοξικότητας συγκεκριμένων 
σχημάτων8. Συγκεκριμένα ασθενείς με καρδιακή 
νόσο είχαν μεγαλύτερη NRM όταν έλαβαν fludarabin/
busulfan (flu/bu4), ενώ σοβαρή πνευμονική νόσος και 
προϋπάρχουσα λοίμωξη συσχετίστηκαν με αυξημένο 
κίνδυνο NRM σε ασθενείς που έλαβαν fludarabine/
melphalan και fludarabine/treosulfan, αντίστοιχα. Τα 
ανωτέρω υποδηλώνουν ότι η επιλογή του σχήματος 
προετοιμασίας θα πρέπει να καθορίζεται εν μέρει 
από ειδικές συννοσηρότητες. Η διάγνωση (είδος 
νοσήματος, κακοήθεια ή μη) και η κατάσταση της 
νόσου πριν τη μεταμόσχευση (ανταπόκριση στη 
θεραπεία, ύφεση, υποτροπές, ανθεκτικότητα νόσου, 
μετρήσιμη υπολειπόμενη νόσος). Στην Τ-ΟΛΛ έχει 
σαφώς αναδειχθεί η ανωτερότητα της TBI, ενώ στην 
ΟΛΛ έχει εδραιωθεί η θέση της etoposide9. Αναδρο-

μικές και προοπτικές μελέτες καταδεικνύουν την 
σημασία της melphalan έναντι της busulfan σε ΟΜΛ 
και ΜΔΣ10. Σε ενεργή μυελική νόσο προτιμάται ΜΑ 
προπαρασκευαστικό σχήμα ή sequential regimen.’Ο-
λα τα ανωτέρω, αποτελούν στοιχεία που συνθέτουν 
ένα μοναδικό μωσαϊκό, επάνω στο οποίο πρέπει 
να πατήσει ο μεταμοσχευτής κλινικός ιατρός για να 
κάνει την σωστή επιλογή για τον εκάστοτε ασθενή. 
Κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες και η εμπειρία 
του μεταμοσχευτικού κέντρου είναι άλλοι εξωτερικοί 
αλλά εξίσου σημαντικοί παράγοντες που πιθανόν να 
επηρεάσουν αυτή την απόφαση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι οδηγίες του CIBMTR και του ΕβΜΤ για την 

κατηγοριοποίηση των σχημάτων προετοιμασίας, κα-
θορίστηκαν το 2009 και δεν έχουν ανανεωθεί από τότε. 
Πολλά σχήματα πλέον δεν μπορούν να καταταχτούν 
με σαφήνεια σε κάποια κατηγορία. Η κατηγοριοποίηση 
RIC και ΜΑ δεν είναι αρκετή ώστε να αποδώσει την 
ένταση ενός σχήματος, γι’ αυτό το ΕβΜΤ προτείνει 
μια καινούρια κατηγοριοποίηση της έντασης σύμφωνα 
με το transplant conditioning score. 

Δεδομένης της υψηλής TRM μετά από ΜΑ σχή-
ματα προετοιμασίας σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς 
και σε ασθενείς με συνυπάρχουσα συννοσηρότητα, 
η επιλογή συνήθως από τα περισσότερα κέντρα 
είναι η χορήγηση ΝΜΑ ή RIC σχήματος προετοι-
μασίας σε ασθενείς >50-55 ετών ή/και HCT-CI ≥3. 
Η εφαρμογή τους μπορεί να διεύρυνε το πεδίο της 
μεταμόσχευσης, επιτρέποντας την διενέργειά της σε 
πιο επιβαρυμένους ή ηλικιωμένους ασθενείς, είναι 
όμως προς το παρόν αμφίβολο αν είναι η λύση για 
όλους, καθώς τα υψηλότερα ποσοστά υποτροπής 
της νόσου υποδεικνύουν την ανάγκη μιας πιο εντα-
τικοποιημένης προσέγγισης σε νεότερα άτομα. Οι 
στρατηγικές προ-μεταμοσχευτικής κυτταρομείωσης 
(sequential regimen) αλλά και κάποιου είδους θερα-
πείας συντήρησης μετα-μεταμοσχευτικά, μπορεί να 
αποτελέσει στο μέλλον το πλαίσιο εντός του οποίου 
να μπορεί να συντελεστεί η ομογενοποίηση των σχη-
μάτων προετοιμασίας μειωμένης ισχύος για όλους 
τους ασθενείς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Vriesendorp H. Aims of conditioning. Experimental 

Hematology 2003;31:844-54. 
2. Giralt S, Ballen K, Rizzo D, Bacigalupo A, Horowitz M, 

Pasquini M, Sandmaier B. Reduced-intensity condition-
ing regimen workshop: defining the dose spectrum. 
Report of a workshop convened by the center for in-



85

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ternational blood and marrow transplant research. Biol 
Blood Marrow Transplant 2009;15:367-9

3. Bacigalupo A, Ballen K, Rizzo D, Giralt S, Lazarus 
H, Ho V et al. Defining the Intensity of Conditioning 
Regimens: Working Definitions. Biology of Blood and 
Marrow Transplantation 2009;15:1628-33.

4. Copelan E, Hamilton B, Avalos B, Ahn K, Bolwell B, 
Zhu X et al. Better leukemia-free and overall survival 
in AML in first remission following cyclophosphamide 
in combination with busulfan compared with TBI. Blood 
2013;122:3863-70.

5. Ben-Barouch S, Cohen O, Vidal L, Avivi I, Ram R. Bu-
sulfan fludarabine vs busulfan cyclophosphamide as a 
preparative regimen before allogeneic hematopoietic cell 
transplantation: systematic review and meta-analysis. 
Bone Marrow Transplantation 2015;51:232-40.

6. Marks R, Potthoff K, Hahn J, Ihorst G, Bertz H, Spyridoni-
dis A et al. Reduced-toxicity conditioning with fludarabine, 
BCNU, and melphalan in allogeneic hematopoietic cell 
transplantation: particular activity against advanced 
hematologic malignancies. Blood 2008;112:415-25.

7. Schmid C, Schleuning M, Ledderose G, Tischer J, Kolb 
HJ. Sequential regimen of chemotherapy, reduced-
intensity conditioning for allogeneic stem-cell transplanta-
tion, and prophylactic donor lymphocyte transfusion in 
high-risk acute myeloid leukemia and myelodysplastic 
syndrome. J Clin Oncol 2005;23:5675-87. 

8. Fein J, Shimoni A, Labopin M, Shem-Tov N, Yerushalmi 
R, Magen H et al. The impact of individual comor-
bidities on non-relapse mortality following allogeneic 
hematopoietic stem cell transplantation. Leukemia 
2018;32:1787-94.

9. Imamura M, Shigematsu A. Allogeneic hematopoietic 
stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic 
leukemia: potential benefit of medium-dose etoposide 
conditioning. Experimental Hematology & Oncology 
2015;4.

10. Eapen M, Brazauskas R, Hemmer M, Perez W, Stein-
ert P, Horowitz M et al. Hematopoietic cell transplant 
for acute myeloid leukemia and myelodysplastic syn-
drome: conditioning regimen intensity. Blood Advances 
2018;2:2095-103.



86

Η θέση της αλλο-ΜΑΚ στην ΟΜΛ στην εποχή του NGS
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι κλωνικό 

νόσημα προκαλούμενο από γενετικές μεταλλάξεις στα 
μυελικά προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, που έχουν 
ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της ικανότητας αυτοα-
νανέωσης, διαφοροποίησης και πολλαπλασιασμού 
των κυττάρων. Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί 
τεράστια πρόοδος στην κατανόηση του ρόλου των 
μεταλλάξεων στην ΟΜΛ, που οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην εξέλιξη των τεχνικών αλληλούχισης του 
γονιδιώματος.

Ο όρος «αλληλούχιση επόμενης γενιάς» (Next 
Generation Sequencing, NGS) αναφέρεται στις 
διάφορες σύγχρονες τεχνολογίες μαζικής παράλ-
ληλης αλληλούχισης, που επιτρέπουν την ταχεία, 
αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική αλληλούχιση 
μεγάλου αριθμού γονιδίων ταυτόχρονα. Οι μέθοδοι 
αλληλούχισης επόμενης γενιάς περιλαμβάνουν συ-
νήθως ορισμένο αριθμό επιλεγμένων γονιδίων (gene 
panel), οι μεταλλάξεις των οποίων συσχετίζονται με 
τη νόσο (targeted NGS). Η αλληλούχιση αφορά είτε 
σε ολόκληρο το λειτουργικό γονίδιο είτε σε εξώνια 
με ιδιαίτερη σημασία (hot spot exons).Είναι ακόμα 
δυνατή η αλληλούχιση του συνόλου των εξωνίων ή 
και ολόκληρου του γονιδιώματος (Whole Exome ή 
Whole Genome Sequencing, WES ή WGS).

Η κλινική εφαρμογή της NGS επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στη γενετική ταξινόμηση, τον καθορισμό της 
πρόγνωσης και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
ΟΜΛ, καθώς και στην εκτίμηση της ανταπόκρισης 
στη θεραπεία.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ NGS ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΛ

Μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες που έγιναν την 
τελευταία δεκαετία με NGS αποδεικνύουν τη γενετική 
ετερογένεια της ΟΜΛ και συμβάλλουν στην κατανόηση 
των μοριακών παθογενετικών μηχανισμών της νόσου. 
Από το δίκτυο Cancer Genome Atlas αναλύθηκε η 
συχνότητα μεταλλάξεων σε 200 περιπτώσεις ΟΜΛ 
με WGS (n=50) ή WES (n=150).1 Ανιχνεύθηκαν 
κατά μέσο όρο 13 μεταλλάξεις ανά ασθενή, διαπι-
στώθηκαν δε επαναλαμβανόμενες μεταλλάξεις σε 
23 γονίδια τα οποία ταξινομήθηκαν σε εννέα λει-
τουργικές κατηγορίες: αντιμεταθέσεις μεταγραφικών 
παραγόντων, μεταλλάξεις NPM1, ογκοκατασταλτικά 
γονίδια, γονίδια σχετιζόμενα με τη μεθυλίωση του 
DNA, γονίδια ενεργοποίησης μεταγωγής σήματος, 
γονίδια τροποποίησης χρωματίνης, γονίδια μυελικών 
μεταγραφικών παραγόντων, γονίδια συμπλόκου κοεζί-
νης (cohesin-complex genes) και γονίδια συμπλόκου 
ματισματοσώματος (spliceosome-complex genes). 
Επιπλέον, στη μελέτη αυτή αναλύθηκε η κλωνική σύν-
θεση της ΟΜΛ με βάση τη συχνότητα μεταλλαγμένου 
αλληλόμορφου (Variant Allele Frequency, VAF) των 
ανιχνευόμενων μεταλλάξεων. Περίπου το 50% των 
ασθενών παρουσίαζε έναν τουλάχιστον υποκλώνο 
πέραν του αρχικού λευχαιμικού κλώνου.

Η μελέτη των μεταλλάξεων με NGS έχει οδηγήσει 
επίσης στη διαπίστωση της ύπαρξης προλευχαιμικών 
σταδίων που προηγούνται της εξέλιξης σε ΟΜΛ. Οι 
μεταλλάξεις που ανιχνεύονται με χαμηλή VAF σε 
γονίδια επιγενετικών τροποποιητικών παραγόντων 
(DNMT3A, TET2 και ASXL1), εμφανίζονται σε πρώ-
ιμα στάδια κατά την πορεία της νόσου και δεν είναι 
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96% των ασθενών ανιχνεύθηκαν οδηγές μεταλλάξεις 
σε 76 διαφορετικά γονίδια μετά από μελέτη NGS με 
panel 111 γονιδίων. Με το συνδυασμό οδηγών μεταλ-
λάξεων, κυτταρογενετικών διαταραχών και κλινικών 
δεδομένων, διακρίθηκαν 11 γενετικές κατηγορίες 
ΟΜΛ καθεμιά από τις οποίες παρουσίαζε ιδιαίτερα 
βιολογικά και προγνωστικά χαρακτηριστικά. Με βάση 
την παραπάνω μελέτη, η ίδια ομάδα χρησιμοποίησε 
τα δεδομένα από τους 1540 ασθενείς για να δημι-
ουργήσει μια «τράπεζα γνώσης» (knowledge bank) 
με συνδυασμό των γενετικών, δημογραφικών και 
κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών.4 Με βάση 
την τράπεζα γνώσης από αυτήν τη μεγάλη σειρά 
ασθενών, η μελέτη επιχειρεί να προβλέψει την έκβαση 
της θεραπείας εξατομικευμένα για κάθε ασθενή εστιά-
ζοντας στη διενέργεια ή μη αλλογενούς μεταμόσχευσης 
(αλλο-ΜΑΚ) στην 1η πλήρη ύφεση που αποτελεί το 
κεντρικό ζήτημα στη θεραπεία της ΟΜΛ. Με αυτήν την 
προσέγγιση, έγινε δυνατή η πρόβλεψη της έκβασης 
με μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με την προγνω-
στική ταξινόμηση του ELN. Επιπλέον διαπιστώθηκε 
ότι, με βάση τον αλγόριθμο πρόβλεψης που αναπτύ-
χθηκε, η αλλο-ΜΑΚ θα μπορούσε να αποφευχθεί 
στο 25% των περιπτώσεων χωρίς να επηρεάζεται η 
μακροπρόθεσμη επιβίωση. Τα αποτελέσματα αυτά 
επιβεβαιώνονται και από μια άλλη σειρά ασθενών5 
και υποδηλώνουν ότι στο προσεχές μέλλον θα είναι 
εφικτός ο καθορισμός θεραπευτικής στρατηγικής με 
εξατομικευμένη πρόβλεψη για κάθε ασθενή όταν η 
εφαρμογή της NGS επικυρωθεί στην κλινική πράξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ NGS ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδη-
γίες του ELN (2017),2 η απουσία ελάχιστης υπολειμ-
ματικής νόσου (MRD) αποτελεί ιδιαίτερη κατηγορία 
ανταπόκρισης στη θεραπεία και αναφέρεται με τον 
όρο «πλήρης ύφεση χωρίς ελάχιστη υπολειμματική 
νόσο» (CRMRD-).Οι μέθοδοι που προτείνονται επί του 
παρόντος για την εκτίμηση της MRD από την Ομάδα 
Εργασίας του ELN6είναι:
 α) ηπολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής (Multicolor 

Flow Cytometry, MFC) και 
 β) η ποσοτική PCR με αντίστροφη μεταγραφάση 

(RT-qPCR) για τους υπότυπους ΟΜΛ με κατάλ-
ληλο μοριακό δείκτη: οξεία προμυελοκυτταρική 
(PML/RARA+) λευχαιμία, ΟΜΛ με αντιμεταθέσεις 
CBF(Core Binding Factor) και ΟΜΛ με μεταλλάξεις 
NPM1.

επαρκούν από μόνες τους για την πρόκληση ΟΜΛ. 
Μεταλλάξεις αυτών γονιδίων ανιχνεύονται με αξιόλογη 
συχνότητα (10-20%) στο αίμα υγιών ατόμων, συνήθως 
μεγαλύτερης ηλικίας, χωρίς ενδείξεις αιματολογικού 
νοσήματος. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται με τον 
όρο «κλωνική αιμοποίηση αδιευκρίνιστης σημασίας» 
(Clonal Hematopoiesis of Indeterminate Potential, 
CHIP) και συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανά-
πτυξης μυελικής κακοήθειας (περίπου 1% ανά έτος). 
Από την άλλη, με τον όρο «κλωνική αιμοποίηση με 
ουσιώδη λευχαιμική προδιάθεση» (Clonal Hemato-
poiesis with Substantial Oncogenic Potential, CHOP) 
περιγράφεται η παρουσία, κατά κανόνα σε υψηλότερη 
VAF, μεταλλάξεων που σχετίζονται αιτιολογικά με τη 
λευχαιμία (BCR-ABL, JAK2, RUNX1, FLT3, KRAS, 
HRAS)και αποκαλούνται «οδηγές» (driver) μεταλλά-
ξεις. Με την απόκτηση επιπρόσθετων μεταλλάξεων, 
αναπτύσσεται σταδιακά με το χρόνο ο κλινικά έκδηλος 
λευχαιμικός φαινότυπος.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Eu-
ropean Leukemia Network (ELN),2 ο συνιστώμενος 
γενετικός έλεγχος κατά τη διάγνωση της ΟΜΛ περι-
λαμβάνει κατ’ ελάχιστον, πέραν του καρυότυπου, τη 
μελέτη των μεταλλάξεων 6 γονιδίων (NPM1, CEBPA, 
RUNX1, FLT3, TP53 και ASXL1) καθώς και των 
αντιμεταθέσεων PML-RARA, CBFB-MYH11, RUNX1-
RUNX1T1 και BCR-ABL1. Όπως αναφέρεται στις 
οδηγίες του ELN, η αντικατάσταση του ελέγχου μονών 
γονιδίων από μεθόδους που περιλαμβάνουν panel 
γονιδίων μπορεί να αυξήσει τον κατάλογο των μορια-
κών δεικτών στο προσεχές μέλλον και να προσφέρει 
επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρόγνω-
ση και τις θεραπευτικές αποφάσεις στην ΟΜΛ. Τα 
panel γονιδίων που χρησιμοποιούνται για NGS στην 
κλινική πράξη πρέπει να καλύπτουν τις μεταλλάξεις 
που έχουν σημασία διαγνωστική, προγνωστική και 
προβλεπτική (πρόβλεψη της ανταπόκρισης σε συ-
γκεκριμένες θεραπείες στόχευσης). Εν τούτοις, επί 
του παρόντος δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον 
αριθμό ή τον κατάλογο των γονιδίων που απαιτείται 
να περιλαμβάνονται στα panel της NGS για τις μυε-
λικές κακοήθειες.

Με βάση τις κυτταρογενετικές ανωμαλίες και τις 
μεταλλάξεις μονών γονιδίων, η ΟΜΛ ταξινομείται 
από το ELN σε τρεις προγνωστικές κατηγορίες (ευ-
νοϊκής, ενδιάμεσης και δυσμενούς πρόγνωσης).Οι 
κυτταρογενετικές υποομάδες της ΟΜΛ μπορούν να 
διαχωριστούν και να ταξινομηθούν ειδικότερα με βάση 
τη μελέτη με NGS. Μια νέα γενετική ταξινόμηση της 
ΟΜΛ προτάθηκε το 2016 με την ανάλυση μιας μεγάλης 
σειράς ασθενών (Ν=1540) ηλικίας 18-65 ετών, που 
αντιμετωπίστηκαν με εντατική χημειοθεραπεία.3 Στο 
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των μεταλλάξεων μετά την έφοδο, ιδιαίτερα στην 
ομάδα των ασθενών ενδιάμεσου κινδύνου κατά ELN. 
Κατά συνέπεια, η κάθαρση των μεταλλάξεων μετά τη 
θεραπεία εφόδου μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για 
τη λήψη απόφασης σε αυτήν την ομάδα στην οποία 
η ένδειξη της μεταμόσχευσης είναι αμφιλεγόμενη.

Παρά τη σταθερή συσχέτιση της παραμονής μεταλ-
λάξεων μετά τη θεραπεία με την έκβαση των ασθενών 
με ΟΜΛ, υπάρχουν ακόμα σημαντικοί περιορισμοί 
στην εφαρμογή της NGS για την παρακολούθηση 
της MRD. Κύριο πρόβλημα είναι η χαμηλή ευαι-
σθησία της NGS για την ανίχνευση της παρουσίας 
μικρών υποκλώνων κατά τη διάγνωση, οι οποίοι 
μπορεί να επιλεγούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
και οδηγήσουν σε υποτροπή της νόσου. Η αύξηση 
της ευαισθησίας της NGS δεν είναι προς το παρόν 
εφικτή σε επίπεδα κάτω από 0,1% λόγω του σχετι-
κά υψηλού σφάλματος των μεθόδων αλληλούχισης 
(0,1-1%). Με στόχο δε τη βελτίωση της ευαισθησίας 
ανίχνευσης της MRD κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 
αναπτύσσονται τεχνικές διόρθωσης των σφαλμάτων 
της αλληλούχισης (error-corrected NGS). Πέραν της 
ευαισθησίας ανίχνευσης, πρόβλημα αποτελεί και η 
διάκριση μεταξύ πραγματικής υπολειμματικής νόσου 
και κλωνικής αιμοποίησης (ιδιαίτερα σε παραμονή 
μεταλλάξεων που δεν αφορούν στα γονίδια DTA). 
Είναι αναγκαία λοιπόν η προτυποποίηση των μεθό-
δων της NGS για την παρακολούθηση της MRD στην 
ΟΜΛ, που αποτελεί σήμερα αντικείμενο της Ομάδας 
Εργασίας του ELN.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ NGS ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Πρόβλεψη της υποτροπής της ΟΜΛ  
μετά την αλλο-ΜΑΚ

Η NGS έχει χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη 
της έκβασης της αλλο-ΜΑΚ. Σε σειρά 112 ασθενών 
με ΟΜΛ που υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ, έγινε ανα-
δρομική μελέτη για την παρουσία μεταλλάξεων με 
panel NGS26 γονιδίων.9 Στο 86% των περιπτώσεων 
ανιχνεύθηκε μια τουλάχιστον μετάλλαξη πριν από τη 
μεταμόσχευση. Διαπιστώθηκε ότι οι μεταλλάξεις στα 
γονίδια TP53 και WT1, καθώς και η μετάλλαξη FLT3-
ITD (FLT3-internal and deduplication) συνδέονταν με 
αυξημένο κίνδυνο υποτροπής μετά τη μεταμόσχευ-
ση. Αντίθετα η μετάλλαξη του DNMT3A, απουσία 
FLT3-ITD και μετάλλαξης NPM1, συσχετιζόταν με 
χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής. Σε παρόμοια μελέτη 
σε 113 ασθενείς, τόσο οι μεταλλάξεις TP53, WT1 και 
FLT3-ITD, όσον και οι μεταλλάξεις του DNMT3A ήταν 

Εν τούτοις, δεν διαθέτουν όλοι οι ασθενείς μοριακή 
διαταραχή που ανιχνεύεται αξιόπιστα με RT-qPCR, 
ο έλεγχος δε για συγκεκριμένη μόνο μετάλλαξη δεν 
αποκαλύπτει ενδεχόμενη κλωνική εξέλιξη της νόσου. 
Σε αντιδιαστολή λοιπόν με την RT-qPCR, η NGS πα-
ρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι καλύπτει ένα ευρύτερο 
φάσμα γονιδίων και μεταλλάξεων. Σε μια μεγάλη σειρά 
482 ασθενών με ΟΜΛ, ηλικίας 18-65 ετών, έγινε με-
λέτη NGS με panel 54 γονιδίων κατά τη διάγνωση και 
σε πλήρη ύφεση μετά τη θεραπεία εφόδου.7 Στο 89% 
των ασθενών ανιχνεύθηκε τουλάχιστον μια μετάλλαξη. 
Μεταλλάξεις εξακολουθούσαν να είναι ανιχνεύσιμες 
κατά τη διάρκεια της πλήρους ύφεσης στο 51,4% των 
περιπτώσεων. Η παρουσία μεταλλάξεων στα γονίδια 
DNMT3A, TET2 και ASXL1 (DTA) που παρατηρούνται 
συχνά σε άτομα με κλωνική αιμοποίηση σχετιζόμενη 
με την ηλικία (CHIP) δεν συσχετιζόταν με αυξημένο 
κίνδυνο υποτροπής. Αντίθετα, η παραμονή μετά την 
έφοδο μεταλλάξεων σε άλλα γονίδια πλην των DTA 
(όπως NRAS, PTPN11, KIT και KRAS) συσχετιζό-
ταν στατιστικά σημαντικά με υψηλότερη συχνότητα 
υποτροπής (55,4% έναντι 31,9%) και χαμηλότερη 
πιθανότητα επιβίωσης ελεύθερης υποτροπής (RFS, 
36,6% έναντι 58,1%) και ολικής επιβίωσης (OS, 41,9% 
έναντι 66,1%) συγκριτικά με την απουσία τέτοιων 
μεταλλάξεων. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η 
παραμονή μεταλλάξεων σε γονίδια πλην των DTA 
αποτελούσε ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για 
την υποτροπή και την επιβίωση. Όπως διαπιστώθηκε 
σε αυτήν τη μελέτη, η NGS και η κυτταρομετρία ροής 
(MFC) είχαν ανεξάρτητη και αθροιστική προγνωστι-
κή αξία. Η ανίχνευση MRD και με τις δύο μεθόδους 
συσχετιζόταν με εξαιρετικά υψηλή πιθανότητα υπο-
τροπής (75%), ενώ η απουσία MRD και με τις δύο 
μεθόδους συνδυαζόταν με σχετικά χαμηλό κίνδυνο 
υποτροπής (25%).

Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν και σε μια 
μικρότερη σειρά 131 ασθενών από το MD Anderson 
Cancer Center, οι οποίοι μελετήθηκαν με NGS κατά 
τη διάγνωση της ΟΜΛ και μετά την επίτευξη πλήρους 
ύφεσης (ημέρα 30 από χημειοθεραπεία εφόδου).8 
Η κάθαρση των μεταλλάξεων σε επίπεδα VAF <1% 
συσχετίσθηκε σημαντικά με μικρότερο κίνδυνο υπο-
τροπής και καλύτερη επιβίωση. Κατ’ αναλογία προς 
την προηγούμενη μελέτη, η προγνωστική σημασία 
της παραμονής των σωματικών μεταλλάξεων μετά τη 
θεραπεία εφόδου ήταν ισχυρότερη όταν οι προλευ-
χαιμικές μεταλλάξεις των γονιδίων DTA (DNMT3A, 
TET2 και ASXL1) αποκλείονταν από την ανάλυση. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση από 
αυτήν τη μελέτη, ότι η αλλογενής μεταμόσχευση βελ-
τιώνει την πρόγνωση στις περιπτώσεις παραμονής 
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παράγοντες κινδύνου για υποτροπή μετά την αλλο-
ΜΑΚ, ενώ οι μεταλλάξεις του IDH1 συνδυάζονταν με 
χαμηλότερη πιθανότητα υποτροπής.10 Σε πρόσφατη 
μελέτη, χρησιμοποιήθηκε μέθοδος αλληλούχισης 
με διόρθωση σφάλματος (error-corrected NGS) για 
τον έλεγχο της μοριακής MRDμε υψηλότερη ευαι-
σθησία.11 Στο 45% των ασθενών ανιχνεύθηκε MRD 
πριν από την αλλο-ΜΑΚ με διάμεση τιμή VAF0,33% 
(εύρος: 0,016-4,91%). Η αθροιστική επίπτωση της 
υποτροπής ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα 
των MRD-θετικών ασθενών συγκριτικά με τους MRD-
αρνητικούς ασθενείς (66% έναντι 17%, p<0,001). 
Στην πολυπαραγοντική δε ανάλυση, η ανίχνευση 
MRDήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας 
για την υποτροπή και την ολική επιβίωση μετά την 
αλλο-ΜΑΚ.

Η σημασία της παρουσίας κλωνικής αιμοποίησης 
πριν από την αλλο-ΜΑΚ δεν έχει διευκρινιστεί από-
λυτα. Φαίνεται, όμως, από πρόσφατη μελέτη ότι η 
ανίχνευση μεταλλάξεων που σχετίζονται με κλωνική 
αιμοποίηση σε φάση πλήρους αιματολογικής ύφεσης 
δεν έχει αρνητική επίδραση στην έκβαση της μεταμό-
σχευσης.12 Η ανεύρεσηκλωνικής αιμοποίησης είναι 
συχνή σε ΟΜΛ μετά από συμβατική χημειοθεραπεία 
(περίπου στο 40% των ασθενών), η δε αλλο-ΜΑΚ 
φαίνεται ότι επιτυγχάνει εκρίζωση αυτών των με-
ταλλάξεων σε αντίθεση με την εντατικοποίηση της 
χημειοθεραπείας.

Ανίχνευση MRD με NGS και σημασία της έντασης 
του σχήματος προετοιμασίας

Η επίδραση της έντασης του σχήματος προε-
τοιμασίας στην έκβαση της αλλο-ΜΑΚ ενδέχεται να 
διαφοροποιείται ανάλογα με την παρουσία MRD κατά 
τη μεταμόσχευση. Ο ρόλος της MRD με ευαίσθητες 
τεχνικές NGS ερευνήθηκε στο πλαίσιο της τυχαιοποι-
ημένης μελέτης BMTCTN 0901, η οποία συνέκρινε 
τα αποτελέσματα των μεταμοσχεύσεων ανάλογα με 
την ένταση του σχήματος προετοιμασίας σε ενήλικες 
με μυελική κακοήθεια που υποβάλλονταν σε αλλο-
ΜΑΚ σε μορφολογική πλήρη ύφεση.13 Έγινε έλεγχος 
μεταλλάξεων σε δείγματα αίματος 188 ασθενών 
αμέσως πριν από την αλλο-ΜΑΚ, που περιελάμβανε 
13 γονίδια που εμφανίζουν συχνά μεταλλάξεις στην 
ΟΜΛ (ASXL1, DNMT3A, FLT3, IDH1, IDH2, JAK2, 
KIT, NPM1, NRAS, RUNX1, SF3B1, TET2 και TP53). 
Χρησιμοποιήθηκε ειδική μέθοδος αλληλούχισης με 
διόρθωση σφάλματος (error-corrected NGS) και 
καθορισμό του ορίου ανίχνευσης σε συχνότητα με-
ταλλαγμένου αλληλόμορφου (VAF) 0,1%.Ο έλεγχος 
μεταλλάξεων ήταν αρνητικός στο 31% των ασθε-

νών που έλαβαν μυελοαφανιστικό (MAC) και στο 
33% των ασθενών που έλαβαν μειωμένης έντασης 
(RIC) σχήμα προετοιμασίας, η επιβίωση δε ήταν 
παρόμοια στις δύο αυτές ομάδες. Αντίθετα, στους 
ασθενείς με ανιχνεύσιμες μεταλλάξεις, η ολική επι-
βίωση (OS) διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα δύο 
σκέλη της μελέτης (61% έναντι 44% στα 3 έτη για 
τους ασθενείς που έλαβαν MAC ή RIC αντίστοιχα, 
p=0,02). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση στις 
περιπτώσεις ανίχνευσης μεταλλάξεων, η χορήγηση 
RIC συσχετιζόταν σημαντικά με αυξημένη συχνότητα 
υποτροπής (σχετικός κίνδυνος [HR]: 5,98, p<0,001), 
ελαττωμένη επιβίωση ελεύθερη νόσου (HR: 2,80, 
p<0,001) και ελαττωμένη ολική επιβίωση(HR: 2,16, 
p=0,003). Επομένως, η ανίχνευση μεταλλάξεων 
σχετιζόμενων με την ΟΜΛ στο αίμα ασθενών που 
πρόκειται να υποβληθούν σε αλλο-ΜΑΚ με την 
εφαρμογή τεχνικών πολύ βαθιάς αλληλούχισης 
(ultra-deep NGS) συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο 
υποτροπής και κατώτερη επιβίωση ειδικά για τους 
ασθενείς που λαμβάνουν RIC.Η ενίσχυση, λοιπόν, 
της έντασης του σχήματος προετοιμασίας στους 
ασθενείς με μοριακή MRD είναι δυνατό να οδηγήσει 
στη βελτίωση της επιβίωσης.

Η σημασία της NGS στην παρακολούθηση  
της MRD μετά την αλλο-ΜΑΚ

Η παραμονή σωματικών μεταλλάξεων μετά από 
συμβατική χημειοθεραπεία συσχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο υποτροπής, αλλά η παρουσία μεταλλάξεων 
σε ασθενείς με ΟΜΛ που έχουν υποβληθεί σε αλλο-
ΜΑΚ δεν έχει μελετηθεί διαχρονικά. Η σημασία της 
συστηματικής παρακολούθησης της MRD μετά τη 
μεταμόσχευση με τη χρήση NGS αναδεικνύεται από 
μια πρόσφατη μελέτησε 104 ασθενείς με ΟΜΛ, η 
οποία περιελάμβανε έλεγχο μεταλλάξεων με panel 
84 γονιδίων σε δείγματα μυελού των οστών που 
λαμβάνονταν κατά τη φάση της διάγνωσης, αμέσως 
πριν από την αλλο-ΜΑΚ και την ημέρα 21 μετά τη 
μεταμόσχευση.14 Σε 90/104 ασθενείς ανιχνεύθηκαν 
με την NGS μεταλλάξεις κατά τη διάγνωση. Παρα-
τηρήθηκε σταδιακή κάθαρση των μεταλλάξεων μετά 
τη χημειοθεραπεία και την αλλο-ΜΑΚ, ενώ σε ένα 
ποσοστό ασθενών εξακολουθούσαν να ανιχνεύο-
νται μεταλλάξεις πριν και μετά τη μεταμόσχευση. Η 
πλειοψηφία των μεταλλάξεων που ανευρίσκονταν 
μετά την αλλο-ΜΑΚ προέρχονταν από τις μεταλλά-
ξεις που είχαν ανιχνευθεί αρχικά κατά τη διάγνωση. 
Όλες οι μεταλλάξεις που ανιχνεύονταν την ημέρα 21 
παρουσίαζαν έκπτυξη σε όσους ασθενείς εμφάνιζαν 
στη συνέχεια υποτροπή. Η παρουσία μεταλλάξεων 
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με VAF ≥0,2% συσχετίσθηκε με σημαντικά αυξημέ-
νη συχνότητα υποτροπής (56,2% έναντι 16% στα 3 
έτη, p<0,001) και χειρότερη ολική επιβίωση (36,5% 
έναντι 67% στα 3 έτη, p = 0,006). Από την πολυπα-
ραγοντική ανάλυση επιβεβαιώθηκε ότι η παρουσία 
μεταλλάξεων με VAF ≥0,2% την ημέρα 21 μετά την 
αλλο-ΜΑΚ αποτελούσε δυσμενή προγνωστικό πα-
ράγοντα για την ολική επιβίωση (HR: 3,07, p=0,003) 
και την υποτροπή (HR: 4,75, p<0,001) ανεξάρτητα 
από την προγνωστική ταξινόμηση της νόσου κατά 
ELN. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η παρακολούθηση της 
MRD με NGS μετά τη μεταμόσχευση είναι εφικτή και 
δύναται να διακρίνει τους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο 
υποτροπής. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα έγκαιρης 
θεραπευτικής παρέμβασης για την πρόληψη της 
υποτροπής, δεδομένου ότι ο διάμεσος χρόνος εμ-
φάνισης αιματολογικής υποτροπής είναι 57 ημέρες 
στους ασθενείς με παρουσία μεταλλάξεων με VAF 
≥0,2% την ημέρα 21.

Μια συμπληρωματική ερμηνεία της υποτροπής 
μετά τη μεταμόσχευση, βασιζόμενη επίσης στην NGS, 
διατυπώνεται από μελέτη αλληλούχισης ολόκληρου 
του γονιδιώματος (WGS) σε 15 ασθενείς με ΟΜΛ κατά 
την αρχική διάγνωση και την υποτροπή μετά από αλ-
λο-ΜΑΚ σε σύγκριση με 20 ασθενείς που εμφάνισαν 
υποτροπή μετά από συμβατική χημειοθεραπεία.15 
Το φάσμα των μεταλλάξεων διαπιστώθηκε ότι ήταν 
παρόμοιο στην υποτροπή μετά από μεταμόσχευση 
σε σχέση με την υποτροπή μετά από χημειοθερα-
πεία. Ειδικότερα, η υποτροπή μετά από αλλο-ΜΑΚ 
δεν συνοδευόταν από εμφάνιση νέων μεταλλάξεων 
ειδικών για την ΟΜΛ ή δομικών παραλλαγών γονιδίων 
σχετιζόμενων με την ανοσιακή απάντηση. Αντίθετα, με 
την αλληλούχιση του RNA σε δείγματα που ελήφθησαν 
σε υποτροπή μετά από μεταμόσχευση, διαπιστώθηκε 
επιγενετική διαταραχή των μηχανισμών ρύθμισης της 
φυσικής και επίκτητης ανοσίας και κυρίως σημαντική 
μείωση της μεταγραφής των γονιδίων του μείζονος 
συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) τάξης II που 
συνδέεται με την αντίγονο παρουσίαση. Η θεραπεία 
με ιντερφερόνη-γ αποκαθιστούσε την έκφραση των 
MHC αντιγόνων τάξης II in vitro. Σύμφωνα λοιπόν 
με αυτήν τη μελέτη, η υποτροπή της ΟΜΛ μετά την 
αλλο-ΜΑΚ προέρχεται από έναν υποκλώνο που 
υπάρχει ήδη από τη φάση της διάγνωσης, χωρίς να 
απαιτείται η εμφάνιση νέων οδηγών μεταλλάξεων 
σχετιζόμενων με την ΟΜΛ. Σημαντικό όμως ρόλο 
στην υποτροπή παίζει η ανοσολογική διαφυγή των 
λευχαιμικών κυττάρων, που οφείλεται στην ισχυρή 
πίεση επιλογής που ασκείται από τα αλλοδραστικά 
Τ-λεμφοκύτταρα του δότη με αποτέλεσμα την ανο-
σολογική τροποποίηση της νόσου (immunoediting).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θέση της αλλο-ΜΑΚ στην ΟΜΛ επηρεάζεται 

σημαντικά από τις νέες δυνατότητες που προσφέρει 
η τεχνολογία της NGS. Οι ενδείξεις της μεταμόσχευ-
σης μεταβάλλονται με βάση την πρόοδο στην προ-
γνωστική ταξινόμηση της ΟΜΛ και την εκτίμηση της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία με ευαίσθητες τεχνικές 
ελέγχου της MRD σε ένα ευρύτερο φάσμα γονιδίων 
και μεταλλάξεων. Η μελέτη με NGS πριν από την 
αλλο-ΜΑΚ συμβάλλει επίσης στην πρόβλεψη του 
κινδύνου υποτροπής μετά τη μεταμόσχευση και στην 
επιλογή της έντασης του σχήματος προετοιμασίας. 
Τέλος, η παρακολούθηση των ασθενών με NGS μετά 
τη μεταμόσχευση αναμένεται ότι θα καταστεί εφικτή 
μέθοδος για την ανίχνευση επικείμενης υποτροπής, 
με σκοπό την ανοσοθεραπεία ή την έγκαιρη προλη-
πτική (preemptive) θεραπεία στόχευσης ανάλογα με 
τους μοριακούς παθογενετικούς μηχανισμούς της 
υποτροπής.9,10
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Η χρησιμοποίηση νέων θεραπευτικών παρα-
γόντων [αναστολείς πρωτεασώματος (proteasome 
inhibitors, PIs), ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες 
(immunomudulatory drugs, IMiDs) μονοκλωνικά αντι-
σώματα (monoclonal antibodies, moAbs), αναστολείς 
σημείων ελέγχου και σηματοδοτικών μονοπατιών] με 
ή χωρίς συνδυασμό μεταμόσχευσης αυτόλογων αιμο-
ποιητικών κυττάρων (autologous stem cell transplan-
tation, autoSCT) βελτίωσε σημαντικά την επιβίωση 
και την ποιότητα ζωής των ασθενών με Πολλαπλούν 
Μυέλωμα (Multiple Myeloma, MΜ)1. Η χορήγηση 
θεραπείας εφόδου με 2-3 παράγοντες (PΙs, IΜiDs, 
Cyclophosphamide και Dexamethasone) ακολουθού-
μενη από autoSCT, αποτελούν την τρέχουσα θεραπεία 
για επιλεγμένες ομάδες ασθενών με ΜΜ. Ωστόσο, ο 
μακροχρόνιος πλήρης έλεγχος της νόσου, ιδιαίτερα 
αυτής υψηλού κινδύνου, είναι ανέφικτος και η γνωστή 
πορεία των συνεχών υποτροπών με μεσοδιαστήμα-
τα ύφεσης προοδευτικά μειούμενα προϊόντος του 
χρόνου συνεχίζεται και τελικά, ακόμη και στην εποχή 
των νέων θεραπευτικών παραγόντων, η πλειοψηφία 
των ασθενών καταλήγουν λόγω ανθεκτικής νόσου1-2. 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (alloSCT) ΣΤΟ MΜ: 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Η χορήγηση αλλογενούς μοσχεύματος μετά από 
χορήγηση μυελοαφανιστικού ή ελαττωμένης ισχύος 
σχήματος προετοιμασίας (reduced intensity condi-
tioning, RIC), έχει σαν αποτέλεσμα τον καλύτερο 
έλεγχο της νόσου, επιδεικνύοντας μικρή πιθανό-
τητα υποτροπής, γεγονός που δυνητικά μπορεί να 

οδηγεί σε ίαση της νόσου3. Τα μειωμένα ποσοστά 
υποτροπής μετά από alloSCT και κυρίως μετά από 
παρουσία νόσου του μοσχεύματος έναντι ξενιστή 
(Graft vs. Host Disease, GvHD), είναι εμμέσως εν-
δεικτικά της ύπαρξης αντι-μυελωματικής δράσης των 
αλλοαντιδραστικών Τ-λεμφοκυττάρων του μοσχεύ-
ματος (Graft vs. Μultiple Myeloma effect, GvMΜ)3-5. 
Η άμεση επιβεβαίωση της ύπαρξης GvMΜ δράσης 
έχει τεκμηριωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του `90, 
όταν η χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη (Donor 
Lymphocytes Infusions, DLIs) μετά από υποτροπή 
ΜΜ, είχε σαν αποτέλεσμα την επίτευξη νέας πλήρους 
και μακράς διάρκειας ύφεσης6-7. 

Η αναμφισβήτητη υπεροχή της alloSCT στον 
μακροχρόνιο έλεγχο του ΜΜ δεν οδηγεί πάντα σε 
καλύτερα ποσοστά μακράς επιβίωσης συγκρινόμενη 
με συμβατικές μορφές χημειοθεραπείας (συμπερι-
λαμβανομένης και της autoSCT), διότι συνοδεύεται 
από υψηλή, πολλές φορές μη αποδεκτή θνητότητα 
σχετιζόμενης με τη θεραπεία (Treatment Related 
Mortality, TRM) ιδιαίτερα στην πρώιμη μετα-μεταμο-
σχευτική περίοδο8.

Η υψηλή επίπτωση της TRM αλλά και η υπαρκτή 
πιθανότητα υποτροπής της νόσου έχουν σαν απο-
τέλεσμα να θεωρείται η alloSCT λιγότερο ελκυστική 
θεραπευτική προσέγγιση στο ΜΜ συγκριτικά με άλλα 
αιματολογικά νοσήματα. 

Συνεπώς στην εποχή της “έκρηξης» των νέων 
θεραπευτικών παραγόντων πρέπει να θεωρείται 
παρελθόν η alloSCT? 

Σε πρόσφατη μελέτη της European Society for 
Blood and Marrow Transplantation (EBMT), οι Sobh 
M. και συν. έδειξαν πως ακόμη και στη σύγχρονη 
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εποχή θεραπείας του ΜΜ, υπάρχει αυξητική τάση 
διενέργειας alloSCT, τόσο του διαδοχικού τύπου 
(auto-alloSCT) αλλά και μόνη alloSCT9.

Η μείωση της τοξικότητας των σχημάτων προε-
τοιμασίας, η καλύτερη προφύλαξη και αντιμετώπιση 
της GvHD χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η GvMΜ 
δράση, η σωστή επιλογή ασθενών και η χορήγηση 
θεραπείας συντήρησης με ή χωρίς DLIs αποτελούν 
βασικούς τομείς έρευνας, ώστε να βελτιωθούν πε-
ραιτέρω τα αποτελέσματα, και να αποτελεί η alloSCT 
αξιόπιστη θεραπευτική επιλογή στο ΜΜ. 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Τα αρχικά χρησιμοποιηθέντα σχήματα προετοι-

μασίας ήταν αποκλειστικά μυελοαφανιστικά και αυτό 
συνετέλεσε στην εμφάνιση ιδιαίτερα υψηλής ΤRΜ 
(>50%). Οι βελτιώσεις στην υποστηρικτική αγωγή 
μετά την μεταμόσχευση μπορεί να βελτίωσαν δραμα-
τικά την επίπτωση της TRM (50% → 30%) ωστόσο, 
η 2ετής-TRM 30%, παραμένει απαγορευτική για τη 
διενέργεια alloSCT με μυελοαφανιστικά σχήματα 
προετοιμασίας8.

Η χρήση RIC σχημάτων αποτέλεσε σημαντικό 
παράγοντα μείωσης της πρώιμης τοξικότητας της 
alloSCT, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεγαλύτερης 
ηλικίας ή σε ασθενείς με σοβαρές συ-νοσηρότητες 
να ωφεληθούν της μεθόδου. Από την ομάδα της 
ΕβΜΤ έγινε καταγραφή της έκβασης 229 ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε RIC-alloSCT. Η 4-ετής ολική 
επιβίωση (Overall Survival, OS) και η επιβίωση χωρίς 
νόσο (progression free survival, PFS) ήταν 40% και 
21% αντίστοιχα ενώ η TRM 22%. Θα πρέπει να υπο-
γραμμιστεί πως η ομάδα των ασθενών ήταν εξαιρετικά 
ανομοιογενής και πως το 60% έλαβαν ως προφύλαξη 
έναντι της GvHD είτε αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη ή 
moAb anti-CD52, που αποδεδειγμένα επηρεάζουν 
αρνητικά την GvMΜ δράση και τη νοσηρότητα μετά 
την alloSCT10. 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ (autoSCT/
alloSCT)

Η αποτελεσματικότητα των RIC-alloSCT στηρίζεται 
κυρίως στην αξιοποίηση της GvMΜ δράσης και λιγό-
τερο στην δράση της εντατικοποιημένης χημειοθερα-
πείας των σχημάτων προετοιμασίας και συνεπώς τα 
καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε ασθενείς 
χαμηλού ή καλύτερα μη ανιχνεύσιμου φορτίου νόσου 
κατά την μεταμόσχευση. 

Η διενέργεια autoSCT/alloSCT με στόχο τον καλύ-
τερο έλεγχο ή ακόμη και την επίτευξη πλήρους ύφε-

σης της νόσου πριν την διενέργεια alloSCT αποτελεί 
σήμερα αποδεκτή κλινική πρακτική.

Σε τυχαιοποιημένη μελέτη των Giaccone L. και 
συν. με νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς που έλαβαν auto/
alloSCT (n=60) ή auto/autoSCT (n=59), μετά από διά-
μεσο διάστημα παρακολούθησης 7 ετών, η επιβίωση 
για το σκέλος της auto/alloSCT δεν είχε προσεγγιστεί 
ενώ για το σκέλος auto/autoSCT ήταν 5,3 έτη (p=0,02). 
Από τους ασθενείς που είχαν μη ανιχνεύσιμη νόσο 
μετά την μεταμόσχευση, σε συνεχή πλήρη ύφεση 
παρέμεινε το 53% από το σκέλος auto/alloSCT ενώ 
μόνο το 19% από των ασθενών που έλαβαν auto/
autoSCT (p=0.02)11. Παρόμοια κλινική μελέτη από την 
ΕβΜΤ έπειτα από μεσοδιάστημα παρακολούθησης 8 
ετών, κατέδειξε υπεροχή της auto/alloSCT έναντι της 
auto/autoSCT τόσο στην OS (49% vs.36%,p=0.03) 
όσο και στην PFS (22% vs. 12%, p=0,027). Ωστόσο, 
η TRM αν και αποδεκτή, ήταν σημαντικά υψηλότερη 
στο σκέλος της auto/alloSCT (12% vs. 3%)12. 

Αντίθετα δυο άλλες μελέτες, αλλά με σαφώς μι-
κρότερο διάμεσο διάστημα παρακολούθησης (3 και 
4 χρόνια αντίστοιχα), απέτυχαν να αποδείξουν υπε-
ροχή της alloSCT έναντι της autoSCT6,18. Η μελέτη 
βΜΤ-CTN-0102, αξιολόγησε προοπτικά 710 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε auto/alloSCT (n=226) ή auto/
autoSCT (n=484). Η ΟS και η PFS ήταν παρόμοι-
ες τόσο για ασθενείς σταθερού κινδύνου (77% vs. 
80% και 43% ως. 46% αντίστοιχα) όσο και για τους 
ασθενείς υψηλού κινδύνου (59% vs. 67% και 40% 
vs. 33% αντίστοιχα). Η TRM ήταν και πάλι υψηλό-
τερη για την ομάδα auto/alloSCT (11% vs. 4%)4. 
Ομοίως, πρόσφατη Ιαπωνική προοπτική μελέτη 
που αξιολόγησε 759 ασθενείς (auto/alloSCT=89 
vs. auto/autoSCT=676) δεν διαπίστωσε διαφορά 
στην επιβίωση (auto/autoSCT=58,5%, auto/alloSCT= 
54,4%)13. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως σε όλες 
τις προοπτικές ή αναδρομικές μελέτες, διακρίνεται 
κατάσταση “plateau” 3-5 χρόνια από την διενέργεια 
alloSCT γεγονός που επιβεβαιώνει τον μακροχρόνια 
έλεγχο της νόσου και πιθανής ίασης για τους ασθε-
νείς που θα ξεπεράσουν επιτυχώς το “σκόπελο” της 
πρώιμης ΤRΜ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ alloSCT?

βιολογικοί δείκτες (αλβουμίνη ορού, β2-μικρο-
σφαιρίνη, LDH), κυτταρογενετικές βλάβες [t(4:14, 
t(14:16), t(14:20), del17p, gain 1q, υποδιπλοειδία] 
που ανιχνεύονται σε νεοδιαγνωσθείσα νόσο, καθώς 
και η απάντηση στη χορήγηση θεραπείας (ανθε-
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κτικότητα στη θεραπεία εφόδου, πρώιμη υποτρο-
πή) αναγνωρίστηκαν ως ουσιώδεις προγνωστικοί 
παράγοντες. Ασθενείς που εμφανίζουν νόσο με τα 
ανωτέρω χαρακτηριστικά, καθώς και ασθενείς που 
διαγιγνώσκονται με πλασματοκυτταρική λευχαιμία 
(Plasma cell leukemia, PCL) χαρακτηρίζονται ως 
υψηλού κινδύνου και παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα υποτροπής και μικρότερη πιθανότητα 
μακράς επιβίωσης, ακόμη και με τη χορήγηση των 
νέων παραγόντων σε συνδυασμό με autoSCT ή auto/
autoSCT14-17. Στις συγκεκριμένες ομάδες ασθενών η 
alloSCT θεωρητικά θα μπορούσε να αποτελέσει λο-
γική θεραπευτική προσέγγιση προσφέροντας εκτός 
από τα θεραπευτικά οφέλη των νέων θεραπευτικών 
παραγόντων και της χημειοθεραπείας, την επιπλέον 
ευεργετική GvΜM δράση.

Νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς υψηλού κινδύνου 
Οι Schilling και συν. δημοσίευσαν τα αποτελέ-

σματα της alloSCT σε 101 ασθενείς με υψηλού κιν-
δύνου ΜΜ (κυτταρογενετικές βλάβες και υψηλή β2-
μικροσφαιρίνη). Η επιβίωση των ασθενών με t(4:14), 
t(14:16) και β2-μικροσφαιρίνη >3,5mmol/lit ήταν 
παρόμοια με αυτούς που δεν έφεραν τα ανωτέρω 
χαρακτηριστικά. Από τις κυτταρογενετικές βλάβες 
μόνο η παρουσία del(17p53), επηρέασε αρνητικά την 
επίτευξη ύφεσης και την PFS18. Αναδρομική μελέτη 
της γαλλικής ομάδας με 143 ασθενείς που μετά την 
θεραπεία εφόδου έλαβαν alloSCT κατέδειξε πως 
ασθενείς με κακής πρόγνωσης κυτταρογενετικές 
βλάβες εμφάνισαν παρόμοια ποσοστά OS, PFS, και 
πιθανότητας υποτροπής σε σχέση με ασθενείς που 
δεν έφεραν παρόμοια χαρακτηριστικά19. Οι Nishihori 
T και συν. δημοσίευσαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα από την διενέργεια alloSCT σαν θεραπεία 
σταθεροποίησης σε 22 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς 
που μετά θεραπεία εφόδου πέτυχαν πλήρη ύφεση 
(complete remission, CR) ή πολύ καλή μερική ύφεση 
(very good partial remission, VGPR). Η 2-ετής OS 
και PFS για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε alloSCT 
έναντι αυτών που έλαβαν autoSCT ήταν 77% vs. 90% 
και 75% vs. 52% αντίστοιχα (p=ns). Η TRM ήταν 16% 
στην ομάδα της alloSCT, έναντι 2,5% στην ομάδα 
της autoSCT. Οι κακής πρόγνωσης κυτταρογενετικές 
βλάβες δεν επηρέασαν την έκβαση των ασθενών, 
ωστόσο στη συγκεκριμένη μελέτη λιγότεροι από το 1/3 
των ασθενών είχαν υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές 
βλάβες20. Αντίθετα με τις προαναφερθείσες, αναδρο-
μική μελέτη από το MD Anderson Cancer Center επί 
149 ασθενών απέτυχε να αποδείξει πως η alloSCT 
μπορεί να βελτιώσει την έκβαση ασθενών υψηλού 

κινδύνου. Κυτταρογενετικές βλάβες t(4:14) t(14:16), 
del17p, del13q αναδείχθηκαν ως ισχυροί παράγοντες 
κακής πρόγνωσης ακόμη και μετά alloSCT. Πρέπει 
όμως να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη μελέτη το 
85% των ασθενών παρουσίαζε υψηλό φορτίο νόσου 
κατά τη μεταμόσχευση ενώ η πλειοψηφία των ασθε-
νών είχε λάβει πολλαπλές γραμμές χημειοθεραπείας 
πριν τη μεταμόσχευση21.

Πρόσφατα, σε meta-analysis των Yin X. και συν, 
αναλύθηκαν τα αποτελέσματα 61 κλινικών μελετών 
με 8698 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε alloSCT και 
διαπιστώθηκε πως ασθενείς υψηλού κινδύνου, πέ-
τυχαν παρόμοια ποσοστά ΟS και PFS σε σύγκριση 
με τούς σταθερού κινδύνου22.

Λίγες μόνο προοπτικές μελέτες αξιολογούν το 
αποτέλεσμα της alloSCT σε ασθενείς με νόσο υψη-
λού κινδύνου συγκριτικά με συμβατικές θεραπείες 
συμπεριλαμβανομένης και της autoSCT. Σε γαλλική 
προοπτική συγκριτική μελέτη, ως υψηλού κινδύνου 
ασθενείς χαρακτηρίστηκαν αυτοί με αυξημένες τι-
μές β2-μικροσφαιρίνης και παρουσία del13. Μετά 
από θεραπεία εφόδου με Vincristine/Adriamycin/
Dexamethasone (VAD), οι ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε διαδοχική auto/autoSCT είχαν παρόμοια 
PFS με αυτούς που υποβλήθηκαν σε auto/alloSCT 
(35% vs. 32%) και τάση για καλύτερη OS (47% vs. 
35% p=0,07). Θα πρέπει όμως να υπογραμμιστεί το 
μικρό διάστημα παρακολούθησης (διάμεσος χρόνος 
2 έτη) και ο καθορισμός υψηλού κινδύνου νόσου 
(μόνο β2-μικροσφαιρίνη και παρουσία del13) ενώ η 
θεραπεία εφόδου δεν περιελάμβανε τους νεότερους 
παράγοντες23. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, η μελέτη 
BMT-CTN-0102, απέτυχε να καταδείξει υπεροχή της 
auto/alloSCT έναντι της auto/autoSCT για ασθενείς 
υψηλού κίνδυνου4.

Η μελέτη HOVON-54 αξιολόγησε προοπτικά ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου που έλαβαν θεραπεία εφόδου 
με VAD ή Τhalidomide-AD και autoSCT. Ασθενείς που 
διέθεταν συμβατό δότη (n=114) υποβλήθηκαν σε 
alloRIC και αυτοί χωρίς δότη συνέχισαν με συμβατική 
θεραπεία. Η 6-ετής PFS ήταν 28% για την ομάδα που 
υποβλήθηκαν σε RIC-alloSCT έναντι 22% για όσους 
έλαβαν συμβατική θεραπεία συντήρησης (p=0.19) και 
η 6-ετής ΟS 55% και για τις δύο ομάδες ασθενών. H 
TRM ήταν 16% για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε alloSCT έναντι 3% για όσους έλαβαν συμβατική 
θεραπεία (p<0,001)24.

Αντίθετα, σε μελέτη της ΕβΜΤ που ως υψηλού 
κινδύνου νόσος καθορίστηκε μόνο η παρουσία del13, 
η ομάδα των ασθενών που υποβλήθηκε σε auto/
alloSCT επέτυχε σημαντικά καλύτερη 5-ετή PFS 31%, 
έναντι 11% συγκριτικά με όσους έλαβαν auto/autoSCT 
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(p=0,002) και ομοίως, καλύτερη 5-ετή OS (69% vs. 
55%, p=0,003)12. Οι Kröger N. και συν. σε προοπτική 
μελέτη αξιολόγησαν την έκβαση 73 ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε auto/alloSCT και χαρακτηρίστηκαν 
ως υψηλού κινδύνου με την παρουσία del17p13. 
και/ή t(4:14) Η πλειοψηφία των ασθενών παρουσίασε 
και del13q14. Κατά τη φάση της alloSCT 15% των 
ασθενών ήταν σε μοριακή ύφεση ενώ 60% ήταν σε 
PR και 20% με πρόοδο νόσου. Μετά την alloSCT 
65% εκτιμήθηκαν σε CR (30% σε μοριακή) και μόνο 
3% των ασθενών συνέχισε να εμφανίζει ανθεκτική 
νόσο. Η 5-ετής OS και PFS ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικές λαμβάνοντας υπόψη τα πτωχής πρόγνωσης 
χαρακτηριστικά της νόσου25.

 Θεραπεία μετά από υποτροπή της νόσου
Ασθενείς με πολλαπλές (>3) υποτροπές ή με μι-

κρής διάρκειας PFS μετά autoSCT (<12-18 μήνες), 
είναι αποδεδειγμένο πως έχουν ιδιαίτερα πτωχή πρό-
γνωση (διάμεση OS: 20-39 μήνες)16,26. Αν η alloSCT 
αποτελεί την ιδανική θεραπευτική επιλογή για τη συ-
γκεκριμένη ομάδα ασθενών παραμένει αδιευκρίνιστο 
ερώτημα. Σε αναδρομική ανάλυση από το Center 
of International and Bone Marrow Transplantation 
Researche (CIBMTR) σε ασθενείς που εμφάνισαν 
πρώιμη υποτροπή μετά από autoSCT, η 3-ετής OS 
και PFS ήταν απογοητευτικές για τους ασθενείς που 
έλαβαν alloSCT (20% και 6% αντίστοιχα) έναντι 
αυτών που έλαβαν νέα autoSCT (46% και 12% αντί-
στοιχα). Πρέπει όμως να υπογραμμιστεί πως στη 
συγκριμένη μελέτη η πλειοψηφία των ασθενών που 
έλαβαν alloSCT είχαν εμφανίσει υποτροπή από την 
1η autoSCT σε λιγότερο από 12 μήνες, ενώ αντίθετα 
η πλειοψηφία των ασθενών που έλαβαν 2η autοSCT 
η νόσος είχε υποτροπιάσει >24 μήνες από την 1η 
autoSCT. Επίσης κατά τη 2η μεταμόσχευση 54/135 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε autoSCT ήταν σε CR/
PR έναντι 1/152 που υποβλήθηκαν σε alloSCT, ενώ 
για 119 που υποβλήθηκαν σε alloSCT δεν αναφέρο-
νται στοιχεία για τη φάση νόσου27. Σε άλλη αναδρομική 
μελέτη μικρή ομάδα ασθενών (n=18) που υποτρο-
πίασαν μετά autoSCT, η 3-ετής DFS ήταν 46% για 
όσους διέθεταν δότη και υποβλήθηκαν σε alloSCT 
έναντι 8% αυτών που δεν διέθεταν δότη (p=0,01). 
Ωστόσο δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην 3-ετή OS 
(50% vs. 49%)28. Περισσότερο ενθαρρυντικά αποτε-
λέσματα δημοσιεύθηκαν από τους Patriarca F. και 
συν. με ασθενείς που υποτροπίασαν μετά autoSCT. 
Συγκρίθηκε η έκβαση όσων ασθενών διέθεταν δότη 
και υποβλήθηκαν σε alloSCT με αυτούς που έλαβαν 
συμβατική θεραπεία επειδή δεν διέθεταν δότη. Αν και 

στην πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων υπήρξε 
υπεροχή της alloSCT μόνο στην PFS ενώ η OS ήταν 
παρόμοια μεταξύ των δυο ομάδων, σε επικαιροποιη-
μένη επανεκτίμηση της μελέτης με διάμεσο διάστημα 
παρακολούθησης 7,5 ετών, τόσο η 5-ετης PFS όσο 
και OS ήταν καλύτερες για τους ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε alloSCT (PFS: 21% vs. 3%, OS: 40% 
vs. 19%, p<0.007)29.

Από την πλειοψηφία των μελετών φαίνεται πως η 
alloSCT μπορεί να αποτελεί αποτελεσματική θεραπευ-
τική επιλογή για κάποιους ασθενείς με χαρακτηριστικά 
νόσου υψηλού κινδύνου, ισοσκελίζοντας την πτωχή 
έκβαση που παραδοσιακά διαπιστώνεται συγκριτικά 
με τους ασθενείς με σταθερού κινδύνου νόσο, όμως 
η TRM ήταν σταθερά υψηλότερη στους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε alloSCT. Η δεδομένη έλλειψη καλά 
σχεδιασμένων και με μακρό διάστημα παρακολού-
θησης προοπτικών μελετών, καθιστά ανασφαλή την 
εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων για τον ακριβή 
ρόλο της alloSCT σε υψηλού κινδύνου νόσο.

Πλασματοκυτταρική Λευχαιμία 
Στην εποχή των σύγχρονων θεραπειών των πλα-

σματοκυτταρικών δυσκρασιών η πρόγνωση της PCL 
παραμένει πτωχή και ακόμη και στις πιο αισιόδοξες 
μελέτες η μέση επιβίωση δεν ξεπερνά τα 2,5 έτη30. 
Από την Ελληνική ομάδα πολλαπλού μυελώματος, 
καταγράφηκαν 42 ασθενείς με PCL (25 πρωτοπαθής-
ΡCL) και μετά από διάμεσο διάστημα παρακολούθη-
σης 51 μηνών η διάμεση OS και PFS ήταν 18 και 2 
μήνες αντίστοιχα31.

Λίγες δημοσιευμένες αναφορές και με μικρό αριθ-
μό ασθενών αξιολόγησαν τις υπάρχουσες θεραπευ-
τικές επιλογές στην PCL. Σε συνεργατική μελέτη των 
GIMEMA και ΕβΜΤ με 73 ασθενείς, η έκβαση ήταν 
καλύτερη για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
alloSCT έναντι όσων έλαβαν συμβατικές θεραπείες 
(διάμεση OS: 38 vs. 27 μήνες και PFS: 9 vs.7 μήνες)32. 
Η ιαπωνική ομάδα μελέτησε 26 ασθενείς με PCL 
που μετά θεραπεία εφόδου με νέους παράγοντες, 
υποβλήθηκαν σε alloSCT, autoSCT ή συνέχισαν μόνο 
συμβατική θεραπεία. Η διάμεση OS ήταν καλύτερη 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε alloSCT (61 vs. 
40 vs. 28 μήνες αντίστοιχα)33. Οι ΕβΜΤ και CIBMTR 
ανέλυσαν αναδρομικά, την έκβαση 135 ασθενών με 
PCL που αντιμετωπίστηκαν με alloSCT ή autoSCT. Η 
3ετής OS και PFS ήταν παρόμοιες34,35. Πρόσφατα από 
την ΕβΜΤ ανακοινώθηκαν αποτελέσματα αναδρο-
μικής μελέτης 15 ετών επί 751 ασθενών με PCL. Αν 
και δεν υπήρξε στατιστικά υπεροχή της auto/alloSCT 
έναντι της autoSCT, εντούτοις διαφάνηκε τάση για 
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καλύτερη 3-ετή OS υπέρ της alloSCT36.
Η επιθετικότητα και πτωχή πρόγνωση της PCL 

καθιστά την διερεύνηση ύπαρξης δότη αναγκαία 
τουλάχιστον για την ομάδα των ασθενών που θα 
επιδείξουν χημειοευαίσθητη νόσο και είναι ικανοί 
προς alloSCT. Για νεότερης ηλικίας ασθενείς και 
χωρίς συννοσηρότητα η επιλογή μυελοαφανιστικού 
σχήματος προετοιμασίας είναι αποδεκτή. 

AlloSCT ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΔΟΤΕΣ
Δεδομένου ότι λιγότεροι από το 30% των ασθενών 

διαθέτουν πλήρως συμβατό συγγενή δότη, η αξιο-
ποίηση εναλλακτικών πηγών μοσχεύματος μπορεί 
να θεωρηθεί ως λογική επιλογή για υποψηφίους 
προς alloSCT ασθενείς. Η ΕβΜΤ αξιολόγησε σε 
αναδρομική μελέτη την έκβαση 570 ασθενών που 
υποβλήθηκαν σε alloSCT για υποτροπή μετά από 
autoSCT, με μοσχεύματα προερχόμενα από πλήρως 
συμβατούς μη συγγενείς δότες (matched unrelated 
donors, MUD n=419), μερικώς συμβατούς μη συγ-
γενείς δότες (mis-matched unrelated donors, MMUD 
n=93), ενώ 58 ασθενείς έλαβαν μονάδες ομφαλίου 
αίματος (cord blood unit, CBU). Μόνο 12/570 είχαν 
υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές βλάβες Η 5-ετής 
OS ήταν 33%, 39% και 25%, η 5-ετής PFS 14%, 27% 
και 4% ενώ η TRM 22%, 33% και 27% για alloSCT 
από MUD, MMUD και CBU αντίστοιχα37. Σε γερμανική 
αναδρομική μελέτη, με 109 ασθενείς που υποβλήθη-
καν σε alloSCT για ανθεκτικό ή υποτροπιάζον ΜΜ, 
οι 64/109 έλαβαν μόσχευμα από MUD/MMUD. Μετά 
από διάστημα παρακολούθησης 6 ετών η 10-ετής OS 
και PFS ήταν 29% και 24% αντίστοιχα εμφανίζοντας 
plateau μετά τα 10έτη, ενώ η TRM ήταν 12%. Ενδι-
αφέρον ήταν πως ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
alloSCT ενωρίς, πέτυχαν καλύτερη OS συγκριτικά με 
όσους έλαβαν προηγουμένως πολλαπλές γραμμές 
θεραπειών (5-ετής OS 50% vs. 5%)38. Σε προοπτική 
μελέτη που διενεργήθηκε από την ΕβΜΤ, 49 ασθενείς 
που παρουσίασαν υποτροπή έπειτα από autoSCT, 
υποβλήθηκαν σε MUD/MMUD-alloSCT. Η επίπτωση 
της aGvHD και cGvHD ήταν αποδεκτές, 25% και 35% 
αντίστοιχα. Έπειτα από διάμεσο διάστημα παρακο-
λούθησης 4 ετών, στο σύνολο των ασθενών η 5-ετής 
ΟS και PFS ήταν 26% και 20% αντίστοιχα. Η έκβαση 
ήταν σαφώς καλύτερη για ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε MUD-alloSCT και παρέμεναν σε ύφεση 3 μήνες 
μετά την alloSCT (OS: 56% vs 16% και PFS: 41% vs. 
7%, p=0.02 ). Η 1-έτους TRM εκτιμήθηκε 25%, όμως 
αποδείχθηκε σημαντικά μικρότερη για ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε MUD-alloSCT συγκριτικά με όσους 
υποβλήθηκαν σε MMUD-alloSCT (10% vs. 53%, 

p:0.001)39. Σε μελέτη της ΕβΜΤ, με 95 ασθενείς έλα-
βαν CBU μόσχευμα, η 3-ετής OS και PFS ήταν 40% 
και 25% αντίστοιχα ενώ η 3-ετής ΤRΜ ήταν 29%40. 

Αναδρομική συνεργατική μελέτη των ΕβΜΤ/
CIBMTR αξιολόγησε 96 ασθενείς που έλαβαν αλλο-
μόσχευμα από απλοταυτόσημο δότη για ανθεκτική ή 
υποτροπιάζουσα νόσο. Το 70% είχαν ήδη υποβληθεί 
σε μια autoSCT ενώ το 30% σε ≥2 auto SCT. Η εμ-
φύτευση ήταν επιτυχής και η 2-ετής OS και PFS ήταν 
48% και 17%. Η TRM ήταν 11% για τους ασθενείς 
που έλαβαν μυελικό έναντι 35% για όσους έλαβαν 
αιματικό μόσχευμα41. 

Παρά την έλλειψη ικανού αριθμού μελετών, φαί-
νεται η διενέργεια alloSCT με εναλλακτικές πηγές 
μοσχεύματος είναι εφικτή τουλάχιστον για επιλεγ-
μένους ασθενείς (σε πλήρη ύφεση ή με εξαιρετικά 
χαμηλό φορτίο νόσου πριν την διενέργεια alloSCT), 
θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή 
για ασθενείς με κακής πρόγνωσης νόσο.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ alloSCT?
Με δεδομένο πως στην πλειοψηφία των alloSCT 

χρησιμοποιούνται RIC σχήματα ώστε να μειωθεί “το 
κόστος” της TRM, είναι αναμενόμενο να αυξάνεται 
ο κίνδυνος της υποτροπής ιδιαίτερα για ασθενείς 
με υψηλού κινδύνου νόσο. Η ενίσχυση της anti-ΜΜ 
δράσης των σχημάτων προετοιμασίας χωρίς αύξηση 
της TRM, και η ενίσχυση της GvMM μετά τη χορήγηση 
μοσχεύματος είναι παράγοντες που θα μπορούσαν 
ουσιαστικά να βελτιώσουν την έκβαση της alloSCT.

Ενίσχυση των σχημάτων προετοιμασίας
Σε προκλινικά μοντέλα φάνηκε πως οι PΙs εκτός 

από την επιβεβαιωμένη ισχυρή anti-ΜΜ δράση, 
μπορούν επίσης να αναστείλουν την κυτταροτοξική 
δράση των Τ-λεμφοκυττάρων. Αυτές οι ιδιότητες τους 
κάνουν ελκυστικούς παράγοντες στην ενίσχυση των 
σχημάτων προετοιμασίας, με πιθανά ταυτόχρονο 
έλεγχο της επίπτωσης της GvHD. Σε κλινική μελέτη 
φάσης-ΙΙ το bortezomib χρησιμοποιήθηκε σαν μέρος 
του σχήματος προετοιμασίας σε 22 ασθενείς που 
υποτροπίασαν μετά autoSCT. Η μεγάλη πλειοψηφία 
των ασθενών (70%) είχαν προηγούμενα λάβει >2 
γραμμές θεραπείας. Η επίπτωση της κλινικά σημα-
ντικής aGvHD (gr ≥2) ήταν 44% και οι 3-ετείς OS, 
PFS και TRM ήταν 41%, 44% και 25% που κρίνονται 
ικανοποιητικές αν ληφθούν υπόψιν η ανθεκτικότητα 
της νόσου και προηγηθείσες πολλαπλές γραμμές θε-
ραπείας42. Περισσότερο ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
αναφέρθηκαν από παρόμοια μελέτη από την ομάδα 
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του Moffitt Cancer Center, που επίσης χρησιμοποί-
ησαν bortezomib ως μέρος του σχήματος προετοι-
μασίας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που έλαβαν 
alloSCT ενωρίς, ως θεραπεία συντήρησης μετά από 
την αρχική θεραπεία εφόδου20. Προοπτικές μελέτες 
που θα εκτιμήσουν το ρόλο των νέων παραγόντων 
σαν μέρος των σχημάτων προετοιμασίας βρίσκονται 
σε εξέλιξη.

Θεραπεία συντήρησης μετά την alloSCT
Για τους προαναφερθέντες λόγους, οι PΙs αποτε-

λούν επίσης ελκυστική μέθοδο θεραπείας συντήρη-
σης μετά alloSCT43. Οι Kröger και συν. χορήγησαν σε 
18 ασθενείς Bortezomib σε δόση 1.3 mg/m2 τις 1, 4, 
8, 11 ημέρες. Η απάντηση (CR/PR) μετά τη θεραπεία 
συντήρησης ήταν 80%44. Σε παρόμοια, μελέτη των 
El-Cheikh και συν. η συνολική απάντηση ήταν 73% 
ενώ η 1,5-ετους OS ήταν 65%45. Οι IΜiDs έχουν χρη-
σιμοποιηθεί ως θεραπεία συντήρησης μετά autoSCT. 
Ωστόσο τα δεδομένα από τη χρήση τους μετά alloSCT 
είναι αντιφατικά. Η Lenalidomide ενισχύει την anti-MM 
δράση των ΝΚ-κυττάρων και παράλληλα αναστέλλει 
την ανάκαμψη των ρυθμιστικών Τ-λεμφοκυττάρων 
(T-regulatory cells, Tregs), προδιαθέτοντας πιθανά 
σε υψηλή συχνότητα εμφάνισης GvHD46. Η προοπτι-
κή μελέτη HOVON-76 αξιολόγησε 35 ασθενείς που 
έλαβαν lenalidomide 10mg σε σχήμα 21 ημερών 
κάθε 28 ημέρες. Έπειτα από 2 κύκλους θεραπείας, 
περίπου οι μισοί ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία 
λόγω aGVHD. Ωστόσο στο 37% των ασθενών δια-
πιστώθηκε περαιτέρω βελτίωση μετά την alloSCT με 
την PFS να προσεγγίζει το εξαιρετικά ενθαρρυντικό 
70%. Παρόλα αυτά οι ερευνητές δεν συστήνουν τη 
χρήση της Lenalidomide μετά alloSCT στην ανωτέρω 
περιγραφείσα δόση/σχήμα47. Παρόμοια αποτελέσμα-
τα δημοσιεύθηκαν από προοπτική μη τυχαιοποιη-
μένη μελέτη της CIBMTR. Τριάντα ασθενείς έλαβαν 
Lenalidomide 60-170 ημέρες μετά alloSCT (10mg x 
21 ημέρες/μήνα) και 63% διέκοψαν τη θεραπεία είτε 
λόγω GvHD ή λόγω υποτροπής νόσου. Η 1,5-έτους 
OS και PFS ήταν 78% και 63% αντίστοιχα ενώ η 
TRM 11%48. Σε μελέτη φάσης Ι/ΙΙ διαπιστώθηκε πως 
η καλύτερα ανεκτή δόση της Lenalidomide ήταν 5mg 
x 21 ημέρες/μήνα με έναρξη μετά την 100 ημέρα. 
Στην ίδια μελέτη η 2ετής OS και PFS ήταν παρόμοια 
ενθαρρυντικές όπως και στις προηγούμενες μελέτες, 
80% και 60% αντίστοιχα46. Από τις προηγούμενες 
μελέτες φαίνεται πως η Lenalidomide θα μπορούσε 
να αποτελεί εφικτή θεραπεία συντήρησης σε μικρές 
δόσεις (5-10mg) και με χρόνο έναρξης μετά την 100 

ημέρα, ωστόσο περισσότερες μελέτες χρειάζονται για 
να τεκμηριώσουν την ανωτέρω υπόθεση. 

Εγχύσεις λεμφοκυττάρων του δότη 
Η προφυλακτική ή προληπτική χορήγηση DLIs 

ενισχύει τη δράση του μοσχεύματος έναντι της κακο-
ήθειας και μειώνει την πιθανότητα υποτροπής. Στις 
περισσότερες των περιπτώσεων DLIs χορηγήθηκαν 
ως θεραπεία διάσωσης μετά από υποτροπή ΜΜ 
και μόνο σε κάποιες μελέτες χορηγήθηκαν είτε ως 
προφύλαξη, ή ως προληπτική θεραπεία. Τα ποσο-
στά απάντησης κυμανθήκαν από 50-78%. Η PFS 
ήταν 30-65% και η OS 55-70%. Η επαγόμενη GvHD 
ήταν συχνότερη για ασθενείς που έλαβαν υψηλές 
δόσεις λεμφοκυττάρων6,49. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει 
η συγχορήγηση DLIs με PIs ή με IMiDs ιδιαίτερα αν 
ληφθλεί υπόψη η δράση των τελευταίων επί των αλ-
λοαντιδραστικών Τ-λεμφοκυττάρων. Οι Kröger N. και 
συν. σε μελέτη φάσης Ι/ΙΙ χορήγησαν σε 18 ασθενείς 
Thalidomide (100mg/ημέρα) ακολουθούμενη από 
DLIs. Δεν διαπιστώθηκε κλινικά σημαντική aGvHD 
ενώ η επίπτωση της cGvHD αναφέρθηκε 11%. Η 
2ετής OS και PFS ήταν 100% και 84% αντίστοιχα50. 
Η ίδια ομάδα δημoσίευσε επίσης αποτελέσματα συν-
δυασμού DLIs και bortezomib (n=8) ή Thalidomide/
Lenalidomide (n=17) σε ασθενείς που δεν επέτυχαν 
ύφεση μετά alloSCT. Η συνδυασμένη θεραπεία είχε 
σαν αποτέλεσμα την επίτευξη CR στο 60% των 
ασθενών. Η επίπτωση aGvHD grII-IV ήταν 33% 
(grIII-IV: 7%) και της εκτεταμένης cGvHD 17%. Για 
τους ασθενείς που επέτυχαν CR, η 5-ετής OS και 
PFS ήταν 90% και 60% αντίστοιχα, ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικές αν ληφθούν υπόψη τα κακής πρόγνωσης 
χαρακτηριστικά της νόσου6.

Μια άλλη θεραπευτική προσέγγιση που ενισχύει 
την GvMM δράση χωρίς την εμφάνιση GvHD είναι η 
χορήγηση κυτταροτοξικών T-λεμφοκυττάρων ειδικών 
έναντι αντιγόνων που σχετίζονται με το ΜΜ. Οι Tyler 
και συν. αξιολόγησαν 10 ασθενείς που εμφάνιζαν 
ΜΜ με παρουσία WT-1 αντιγόνου και έλαβαν κε-
καθαρμένα από Τ-λεμφοκύτταρα αλλομοσχεύματα 
μετά RIC-alloSCT. Στη συνέχεια οι ασθενείς έλα-
βαν DLIs. Ασθενείς που εμφάνισαν υψηλά ποσοστά 
Τ-λεμφοκυτταρικών κλώνων ειδικών στο WT-1 αντιγό-
νο, είχαν την καλύτερη ανταπόκριση και χωρίς εμφά-
νιση GvHD51. Σήμερα οι πρόοδοι που σημειώνονται 
στις κυτταρικές θεραπείες επιτρέπουν τη δημιουργία 
και ικανοποιητική έκπτυξη για κλινική χρήση, ειδικών 
Τ-λεμφοκυττάρων έναντι του WT-1, αλλά και άλλων 
αντιγόνων που σχετίζονται με το ΜΜ52.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η υπεροχή της alloSCT έναντι κάθε άλλης κλινικά 

εφαρμοσμένης θεραπείας στον άμεσο και μακρο-
χρόνιο έλεγχο της υψηλού κινδύνου νόσου είναι 
αναμφισβήτητη. Η ΤRM που συνοδεύει την alloSCT 
αν και έχει σημαντικά μειωθεί (<15-17%), εξακολουθεί 
να παραμένει ανασταλτικός παράγοντας επιλογής 
της συγκεκριμένης θεραπευτικής μεθόδου. Ωστόσο 
είναι φανερό πως ακριβής εκτίμηση του ρόλου της 
alloSCT στην εποχή των νέων anti-ΜΜ παραγόντων 
είναι δύσκολο να γίνει ελλείψει καλά σχεδιασμένων 
προοπτικών μελετών. Παρόλη την “έκρηξη” και πλη-
θώρα προοπτικών μελετών που αφορούν συνδυα-
σμούς νέων θεραπευτικών παραγόντων, ελάχιστες 
συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα τους με την 
alloSCT ιδιαίτερα για ασθενείς με υψηλού κινδύνου 
νόσο. Δεδομένου δε, ότι το κύριο μειονέκτημα της 
alloSCT είναι η εμφάνιση πρώιμης τοξικότητας και 
καθώς η εμφάνιση plateau εμφανίζεται μετά τα 3-4 
έτη, είναι φανερό πως για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων στις μελλοντικές συγκριτικές μελέτες 
χρειάζεται μακροχρόνιο διάμεσο διάστημα παρακο-
λούθησης (>4-5 έτη). 

Με τη δεδομένη πρόοδο στην ανάπτυξη νέων 
παραγόντων (νεότερης γενιάς PIs και IMiDs, Moabs, 
αναστολείς σηματοδοτικών μονοπατιών κ.ά.) και στις 
κυτταρικές θεραπείες (κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτ-
ταρα έναντι ειδικών αντιγόνων), που μπορούν να 
ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την GvMM δράση 
χωρίς αύξηση της τοξικότητας, είναι σίγουρο πως 
στα επόμενα χρόνια ο ρόλος της alloSCT στο ΜΜ 
θα επαναπροσδιοριστεί.
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ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ΟΜΛ είναι ένα σχετικά ομοιογενές νόσημα μέχρι 

να ψάξεις τι μπορεί να συμβαίνει στο επίπεδο του 
DNA. Εκεί η κατάσταση περιπλέκεται και η ανάλυση 
της πολυπλοκότητας μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση 
τεχνολογιών και ειδικών που (i) έχουν την ικανότητα 
να αποτυπώσουν τα προβλήματα και (ii) έχουν την 
ικανότητα να αναλύσουν τον όγκο των δεδομένων. 
Ο συνολικός αριθμός των μεταλλαγμένων γονιδίων 
που ανιχνεύονται στην ΟΜΛ είναι σχετικά μικρός 
αλλά είναι το είδος των μεταλλάξεων που αφήνουν 
πολλαπλά προβλήματα στα κύτταρα.1 Ενδεικτικά, οι 
αλλαγές της μεθυλίωσης του DNA και της κατάστα-
σης των ιστονών μπορούν να επηρεάσουν σωρεία 
στόχων και να κάνουν επιτακτική την ανάγκη της 
χαρτογράφησης κάθε περιστατικού και της εξατομι-
κευμένης προσέγγισης. Η τεχνολογία του NGS και η 
τρέχουσα ανάπτυξη λογισμικών για βιοπληροφορικές 
αναλύσεις, έχει ήδη βοηθήσει σε πρακτικό αλλά κυρί-
ως σε ερευνητικό επίπεδο την κατανόηση της ΟΜΛ. 
Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να αποδώσει 
(i) τη λογική της τεχνολογίας, (ii) τα δεδομένα που 
μας πρόσφερε μέχρι σήμερα, (iii) την πρακτική της 
εφαρμογή και (iv) τη μελλοντική της σχέση με τη νόσο 
και με τους αιματολόγους.

Η NGS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
Η τεχνολογία έχει τα αρχικά από τα αρχικά των 

λέξεων Next Generation Sequencing αλλά πρακτικά 
δεν έχει καθόλου sequencing (ή αλληλούχιση) στη 
βάση της. Ενώ οι προηγούμενες τεχνολογίες είχαν 
σα βάση την ενσωμάτωση σεσημασμένων χημικά 

βάσεων DNA σε μια πολυμεριζόμενη αλυσίδα DNA, 
οι τεχνολογίες NGS στηρίζονται στη λογική του “mix 
and match”. Δύο είναι οι κρατούσες τεχνολογίες στη 
αγορά: αυτή που στηρίζεται σε ενζυματική σύνθεση 
DNA (Illumina, CA, USA) και αυτή που στηρίζεται στην 
αναγωγή των αλλαγών του pH κατά την ενσωμάτωση 
μίας βάσης DNA στο προς εξέταση δείγμα (Thermo 
Fisher Scientific, MA, USA). Η διαδικασία ξεκινάει 
πάντα με κατάτμηση του DNA σε μικρά τμήματα (50-
500 βάσεις) οι οποίες αφού διαβαστούν με μία από 
τις προαναφερθείσες τεχνολογίες, παραβάλλονται 
μεταξύ τους για την αναγνώριση σημείων επικάλυψης. 
Στη συνέχεια συντίθενται με τη χρήση λογισμικού σε 
μεγαλύτερα τμήματα DNA και μετά παραβάλλονται 
προς τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων DNA για να 
φανούν οι διαφορές και να αποκαλύψουν μεταλλάξεις 
ή πολυμορφισμούς. Πρακτικά, η ανάπτυξη της “mix 
and match” ήλθε μετά την αποκωδικοποίηση του DNA 
και τα πρώτα μηχανήματα μαζικής αλληλούχισης, 
γύρω στο 2010. 

Αυτό που άλλαξε δραστικά η NGS σε σχέση με 
τις παλαιότερες τεχνολογίες είναι η ευαισθησία της 
ανίχνευσης των αλλαγών στο DNA. Με την προη-
γούμενης γενιάς τεχνολογία, μια αλληλουχία DNA θα 
έπρεπε να βρισκόταν σε ποσοστό >20% του συνόλου 
για να ανιχνευτεί. Αυτό σε επίπεδο κυττάρων, σημαίνει 
αντίστοιχα ότι πρέπει να υπάρχουν >20% μεταλλαγ-
μένα για να ανιχνευθούν. Με τη NGS τεχνολογία, η 
ευαισθησία έχει πέσει στο 1% κάνοντας εφικτή την 
αποκάλυψη του γενωμικού τοπίου (genomic land-
scape) της ΟΜΛ.2 Σαν γενωμικό τοπίο είναι το σύνολο 
των βλαβών του DNA που υπάρχουν σε ένα ασθενή 
και που συχνά υπο-εκπροσωπούνται σε σχέση με την 
οδηγό βλάβη. Η πρακτική αξία αυτής της γνώσης, είναι 
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τις σχετικές πληροφορίες για τις μεταλλάξεις του DNA 
αλλά να θεωρήσουμε πως μετά από αυτή τη μελέτη 
είχαμε την ικανότητα της σύνθεσης των πληροφοριών, 
όπως αυτό αρμόζει στο σύνθετο βιολογικό φαινόμενο 
της λευχαιμογένεσης.

Συνολικά, αναλύθηκαν 200 γονιδιώματα ασθενών 
με ΟΜΛ: σε 50 έγινε ανάλυση όλου του γενετικού 
υλικού (whole genome sequencing) και σε 150, μόνο 
των εξονίων (whole exome sequencing). Aνιχνεύ-
θηκαν 23 συχνές «οδηγοί» μεταλλάξεις και άλλες 
237 σπανιότερες. Ανά ασθενή και κ.μ.ο, ο αριθμός 
των μεταλλάξεων ήταν 13. Συνολικά, οι μεταλλάξεις 
εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες: 
 1. Διαμεταθέσεις μεταγραφικών παραγόντων (18%)
 2. Μεταλλάξεις Νουκλεοφωσμίνης (27%)
 3. Μεταλλάξεις ογκο-κατασταλτικών γονιδίων (16%)
 4. Μεταλλάξεις γονιδίων που ελέγχουν τη μεθυλίωση 

του DNA (44%), 
 5. Μεταλλάξεις διεγερτικών γονιδίων σηματοδότησης 

(59%)
 6. Τροποποιητές χρωματίνης (30%)
 7. Αυξητικοί παράγοντες της μυελικής σειράς (22%)
 8. Μεταλλάξεις γονιδίων στο σύστημα της cohesin 

(13%)
 9 Μεταλλάξεις γονιδίων ωρίμανσης RNA (spliceo-

some complex, 14%)
Στη μελέτη αυτή, τεκμηριώθηκε ουσιαστικά και η 

παρουσία των μη-κυρίαρχων λευχαιμικών κυτταρικών 
κλώνων που ήταν παρόντες σε περίπου 50% των 
ασθενών. Η παρουσία τους στην προ NGS εποχή 
ήταν μια υπόθεση που στηριζόταν στη χημειοαν-
θεκτικότητα των υποτροπών που με τη σειρά της 
παρέπεμπε σε κλώνους κυττάρων με νέες ιδιότητες. 
Με την NGS τεκμηριώθηκε η σημασία των υπο-κλώ-
νων που γίνονται οδηγοί κλώνοι στις υποτροπές και 
επίσης ανέδειξε δύο άλλες σημαντικές κατηγορίες στη 
διαδικασία της λευχαιμογένεσης: τις προ-λευχαιμικές 
καταστάσεις με την παρουσία μεταλλάξεων σε υγιείς 
(κάτι ανάλογο των MGUS στο πολλαπλό μυέλω-
μα) και τις καταστάσεις με γενετική προδιάθεση. Οι 
τελευταίες παρατηρήσεις είναι από τη συγκριτική 
μελέτη με δείγματα από μη-αιμοποιητικούς ιστούς 
των ασθενών.

Οι προ-λευχαιμικές καταστάσεις είχαν κυρίως 
μεταλλάξεις στα γονίδια TET2, DNMT3A, GNAS, 
ASXL1, SF3B1 και PPM1D που με τη σειρά τους 
ονομάστηκαν «συνοδές» (passenger) μεταλλάξεις. 
ΟΙ βλάβες αυτές χαρακτηρίζουν μία ομάδα υγιών με 
κλωνική αιμοποίηση άγνωστου δυναμικού (clonal 
hematopoiesis of indeterminate potential, CHIP). 
Οι βλάβες αυτές ανευρίσκονται σε ένα ποσοστό 
10-20% υγιών ηλικιωμένων και ενέχουν τον κίνδυνο 

η ικανότητα να ̈ μαντέψουμε¨ την οδηγό μετάλλαξη σε 
πιθανή υποτροπή και να στοχεύσουμε θεραπευτικά.

Η τεχνολογία NGS βασίζεται σε ενζυματικό πο-
λυμερισμό του DNA και αυτό είναι ένα μειονέκτημα 
και πηγή ανακριβειών. Ο συμμετρικός πολυμερισμός 
όλων των τμημάτων του προς εξέταση DNA δεν είναι 
δεδομένος και συχνά οι ποσοστιαίες εκπροσωπήσεις 
των παθολογικών γονιδίων δεν είναι ακριβείς. Για το 
λόγο αυτό η NGS δεν έχει ακόμα υποκαταστήσει την 
RT-PCR στην ποσοτικοποίηση των παθολογικών 
μεταλλάξεων και στην αναζήτηση της υπολειμματικής 
νόσου (MRD) και ίσως να μην την αντικαταστήσει ποτέ 
δεδομένης της ταχύτητας και ακρίβειας των νεότερων 
τεχνολογιών όπως η digital droplet PCR (ddPCR).3 

Πρέπει επίσης εδώ να τονιστεί ότι η NGS τεχνο-
λογία δεν αφορά μόνο την ανάλυση DNA (genome 
sequencing) αλλά μπορεί να αναλύσει επιγενετικές 
αλλαγές (epigenome sequencing), το μεταγραφικό 
προφίλ του κυττάρου (RNA sequencing) και τις αλ-
ληλεπιδράσεις DNA με μεταγραφικούς παράγοντες 
(ChIP sequencing).

Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες διαφορές στις τιμο-
λογήσεις των υπηρεσιών NGS. Με βάση τη φθίνουσα 
τιμή κόστους, η σειρά είναι: ανάλυση του γονιδιώματος 
(whole genome sequencing), ανάλυση των εξονίων 
(whole exome sequencing) και ανάλυση σε στοχευ-
μένη περιοχή (targeted sequencing). Η τελευταία 
είναι αυτή που είναι πλέον σε ευρεία χρήση για τη 
χαρτογράφηση των μυελικών νεοπλασμάτων στην 
κλινική πράξη και για την οποία υπάρχουν έτοιμα 
πάνελ γονιδίων που προσφέρονται από: 
 i) SureSeq my Panel NGS Custom AML (Oxford 

Gene Technology, Begbroke, UK) 
 ii) Leuko-Vantage Myeloid Neoplasm Mutation Panel 

(Quest Diagnostics, Madison, USA); 
 iii) AmpliSeq® Myeloid Sequencing Panel (Illumina)
 iv) Human Myeloid Neoplasms Panel (Qiagen, Venlo, 

The Netherlands).
Η ανάλυση με τα στοχευμένα panels, μπορεί να 

κοστίζει από 200-1000Ε ενώ οι χρόνοι ολοκλήρωσης 
μίας αντίδρασης είναι από 3-24 ώρες. Σε αυτό πρέπει 
να προσθέσουμε και τον απαιτούμενο χρόνο βιοπλη-
ροφορικής ανάλυσης (1-2 ημέρες), που πρακτικά 
σημαίνει περίπου 5 ημέρες (τουλάχιστον) για την 
ολοκλήρωση της ανάλυσης ενός δείγματος.

Η NGS στην κατανόηση της ΟΜΛ
Οι πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας ήλθαν το 

2013 από τη συνεργατική ομάδα του Cancer Genome 
Atlas υπό την καθοδήγηση του T. Ley.1 Δεν πρέπει να 
θεωρούμε ότι πριν την ημερομηνία αυτή δεν είχαμε 
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περιπτώσεων με συχνότερες τις μεταλλάξεις σε με-
ταγραφικούς παράγοντες τυροσινικής κινάσης (ΤΚ) 
όπως οι KIT, FLT-3 και N/KRAS. Μάλιστα, η συνύ-
παρξη μεταλλάξεων των επιγενετικών ρυθμιστών 
ASXL1 και EZH2 είχε σαν αποτέλεσμα μία ιδιαίτερα 
κακή πρόγνωση για μία θεωρητικά καλή πρόγνωσης 
ΟΜΛ (HR για υποτροπή= 5.22, p = 0.002). Η σημα-
σία των μεταλλάξεων στο KIT, φάνηκε και από την 
ανάλυση του αλληλικού φορτίου. Ασθενείς με t(8;21) 
και φορτίο μεταλλαγμένου KIT >35%, είχαν χειρότερη 
πρόγνωση σε σχέση με αυτούς που είχαν wt KIT 
(πιθανότητα υποτροπής στην 5ετία 69 vs 31% για 
mtΚΙΤ vs wtKIT αντίστοιχα).

Τέλος, η μελέτη ανέδειξε πόσο διαφορετικές είναι οι 
CBF-ΟΜΛ όσον αφορά την παρουσία συνοδών κακής 
πρόγνωσης μεταλλάξεων. Μεταλλάξεις στα ASXL1 
και EZH2 υπήρχαν στο 42% των t(8;21) και στο 6% 
των inv(16). Αντίστοιχα, μεταλλάξεις στο σύμπλεγμα 
της cohesion υπήρχαν στο 18% των t(8;21) και σε 
κανένα δείγμα από inv(16).

Σε μία προσπάθεια να αναπτυχθούν προγνω-
στικοί αλγόριθμοι που θα βοηθούσαν να ληφθούν 
ακριβείς θεραπευτικές αποφάσεις με άμεσο αντίκτυπο 
στην επιβίωση, αναλύθηκαν 1540 ασθενείς με γνωστά 
κλινικά αποτελέσματα και γενωμικό προφίλ.8 Με βάση 
τον αλγόριθμο που ανέπτυξαν οι ερευνητές, φαίνεται 
πως με ασφάλεια θα μπορούσαν να αποφευχθεί το 
25% των μεταμοσχεύσεων. Οι αλγόριθμοι αυτοί δεν 
έχουν ακόμα περάσει στην κλινική πρακτική αλλά 
δείχνουν το δρόμο για το πως μπορεί μία κλινική 
απόφαση να γίνει ακριβέστερη στον κόσμο των 
πιθανοτήτων. 

Η NGS στην πρόγνωση της ανταπόκρισης  
στους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες

Μία εφαρμογή της NGS που έδειξε ότι μπορεί να 
προβλέψει σχετικά την ανταπόκριση στην decitiabine, 
παρουσιάστηκε πρόσφατα.(9) Αναλύθηκαν συνολικά 
116 ασθενείς με ΜΔΣ/ΟΜΛ που έλαβαν το φάρμακο 
σε δόση 20mg/m2 για 10 συνολικά ημέρες. Η μελέτη 
περιέλαβε τα γονίδια TP53, DNMT3A, IDH1, IDH2, 
ASXL1, SRSF2, U2AF1, SF3B1 και έδειξε ότι (i) η 
decitabine υπερείχε σε ανταποκρίσεις σε ασθενείς 
με κακής πρόγνωσης κυτταρογενετικές βλάβες (67 
vs 34% ανταποκρίσεις σε ενδιάμεσου/χαμηλού κιν-
δύνου) και (ii) σε ασθενείς με μεταλλάξεις στο TP53, 
τα ποσοστά των ανταποκρίσεων έφτασαν το 100% 
έναντι 41% σε ασθενείς με wtTP53. Είναι προφανές 
πως εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, η ανάλυση 
του TP53 (με NGS) θα αποτελεί βιοδείκτη επιλογής 
της υπομεθυλιωτικής αγωγής 

ανάπτυξης μυελικής νεοπλασίας (1% ανά έτος) αλλά 
και στεφανιαίας νόσου.4

Στο θέμα της γενετικής προδιάθεσης, η NGS 
βοήθησε στην τυποποίηση μεταλλάξεων που προ-
διαθέτουν σε μυελικές ή άλλες νεοπλασίες. Οι σχε-
τικές βλάβες είναι στα: CEBPA, DDX41, RUNX1, 
ANKRD26, ETV6, GATA2, SRP72, 14q32.2 genomic 
duplication (ATG2B/GSKIP), TP53, BRCA1/BRCA2, 
TERC, TERT και στα γονίδια της αναιμίας Fanconi. 
Η διάγνωση της γενετικής προδιάθεσης θέλει προ-
σεκτική λήψη ιστορικού και ιδανικά τη βοήθεια ενός 
σύμβουλου γενετιστή.5

Η NGS στη διάγνωση της ΟΜΛ
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ELN,(6) η ολοκλη-

ρωμένη διάγνωση της ΟΜΛ απαιτεί: (i) κλασική 
κυτταρογενετική, (ii) έλεγχο για 6 μεταλλάξεις (NPM1, 
CEBPA, RUNX1, FLT3, TP53, ASXL1 και (iii) έλεγχο 
για γονιδιακές διαμεταθέσεις PML-RARA, CBFB-
MYH11, RUNX1-RUNX1T1 και BCR-ABL1. Είναι 
προφανές ότι στη φάση της διάγνωσης, η NGS 
ανάλυση δεν έχει τη δέουσα ταχύτητα για να απα-
ντήσει σε ερωτήματα που απαιτούν τη λήψη άμεσων 
μέτρων. Έτσι, το PML-RARΑ και οι μεταλλάξεις του 
FLT3 ελέγχονται ταχύτατα με RT-PCR τεχνικές που 
αποτελούν ακόμα τη βασική μεθοδολογία διάγνωσης 
των μορφών της ΟΜΛ που θα απαιτήσουν άλλη, από 
τη συνήθη 3+7 αγωγή. Για τις άλλες μορφές ΟΜΛ, 
η αρχική αντιμετώπιση δε διαφοροποιείται παρά 
μόνον σε ζητήματα πρόγνωσης, παρακολούθησης 
υπολειμματικής νόσου και θεραπευτικών επιλογών 
μετά τη θεραπεία εφόδου.

Η NGS στη βελτίωση της προγνωστικής 
διαδικασίας της ΟΜΛ

Μέχρι πρόσφατα, η διαστρωμάτωση κινδύνου 
στην ΟΜΛ σύμφωνα με τις οδηγίες του ELN (2010) 
μπορούσε να γίνει με συμβατική κυτταρογενετική 
και ανάλυση μεταλλάξεων για τα NPM1, FLT3 και 
CEBPA. Με την τελευταία αναθεώρηση του 20176, 
αναγνωρίζονται 3 αντί για 4 κατηγορίες και εισέρ-
χονται στον αλγόριθμο οι αναλύσεις (με NGS) των 
γονιδίων RUNX, ASXL1 και TP53. Αυτές, μαζί με το 
συνδυασμό wt NPM1 and FLT3-ITDhigh αποτελούν 
κακούς προγνωστικούς δείκτες.

Μία άλλη εφαρμογή της NGS τεχνολογίας ήταν 
στην ακριβέστερη διαστρωμάτωση των καλής πρό-
γνωσης ΟΜΛ με αναδιατάξεις των Core Binding 
Factors (CBF AML με t(8;21) ή inv(16).7 Με τη χρήση 
NGS, αποκαλύφθηκαν μεταλλάξεις στο 90% των 
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Η NGS στη διαδικασία θεραπευτικής επιλογής 
στην ΟΜΛ

Μετά την πάροδο σχεδόν 30 χρόνων από τη δι-
απίστευση του 7+3 στη θεραπεία εφόδου της ΟΜΛ, 
υπήρξε μία σχετική έκρηξη στην εισαγωγή νέων 
φαρμάκων που σχεδόν στο σύνολό τους ήταν το 
αποτέλεσμα της επανάστασης στη μοριακή βιολογία. 

Στα μη-στοχευμένα ανήκουν τα: (i) CPX-351, 
λιποσωμιακή μορφή του συνδυασμού AraC και dau-
norubicin (FDA 3/2017), (ii) gemtuzumab ozogamicin 
για την CD33+ ΟΜΛ (FDA 9/2017) και (iii) glasdegib, 
αναστολέας του μονοπατιού hedgehog (FDA 11/2018) 
σε ασθενείς >75 ετών σε συνδυασμό με low dose 
AraC (LDAC). 

Αντίστοιχα, στα στοχευμένα ανήκουν τα: (i) mi-
dostaurin, αναστολέας του mutFLT3 (FDA 4/2017), 
(ii) gilteritinib, αναστολέας του FLT3 και AXL (FDA 
11/2018), (iii) enasidenib, αναστολέας της IDH2 (FDA 
8/2017), (iv) ivosidenib, αναστολές της IDH1 (FDA 
7/2018), (v) venetoclax, ένας αναστολέας του BCL-2 
που είναι δραστικός ανεξάρτητα από το status του 
TP53 (FDA 11/ 2018).

Τα φάρμακα των στοχευμένων θεραπειών μπο-
ρούν να δοθούν με κάποιο χρονικό περιθώριο ημερών 
μετά τη διάγνωση και εδώ η NGS θα μπορούσε να 
δώσει συνολικά μία απάντηση για όλες τις βλάβες, σε 
ένα εύλογο χρονικό περιθώριο 3-5 ημερών ώστε να 
εξασφαλιστεί ταχύτερα το θεραπευτικό τους όφελος. 
Προς το παρόν όμως, και με εξαίρεση την TP53, η 
αναζήτηση των σχετικών μεταλλάξεων γίνεται με τις 
κλασικές PCR τεχνικές. 

NGS και MRD στην ΟΜΛ
Η πλήρης ύφεση με μη ανιχνεύσιμη νόσο (CRMRD-) 

αποτελεί το βέλτιστο θεραπευτικό στόχο στην ΟΜΛ. 
Η θέση του NGS στη διαπίστωση της MRD είναι 
«under construction» εάν αναλογιστούμε αρχικά ότι 
με την τρέχουσα τεχνολογία της NGS, η ευαισθησία 
είναι στο 1% όταν για ένα αξιόπιστο επίπεδο MRD, 
ο αναζητούμενος παθολογικός δείκτης θα πρέπει να 
είναι στο 10-4 έως 10-5 ενός φυσιολογικού γονιδίου 
(συνήθως του ABL1). Σε μία τελευταία συναινετική 
(consensus) θέση της ELN, δύο τεχνολογίες έχουν 
θέση στην ανάγνωση της MRD: πολυπαραμετρική 
FCM και RT-qPCR.10 Όσον αφορά την RT-qPCR, 
πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχουν όλοι οι ασθενείς ένα 
κατάλληλο δείκτη για αναζήτηση υπολειμματικής νό-
σου (YN) και ότι όσοι έχουν, συχνά υποτροπιάζουν με 
υποκλώνους και διαφορετικούς γονιδιακούς δείκτες. 

Αυτό κάνει την αναζήτηση YN ιδιαίτερα περίπλοκη 
εάν σκεφτούμε περαιτέρω ότι υπάρχουν κ.μ.ο 3 
μεταλλάξεις ανά ασθενή και με 111 συνολικά μεταλ-
λάξεις, φτάνουμε σε 220.00 περίπου συνδυασμούς, 
αφήνοντας έξω τις CHIP μεταλλάξεις (DNMT3, ASXL 
και TET2).11 Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι πολλά 
εμπορικά kits, έχουν αξιολογηθεί με δείγματα που 
έχουν >20% βλαστικά κύτταρα, γεγονός που τα κάνει 
αναξιόπιστα στην αναζήτηση ΥΝ.

Στην παρούσα φάση, από τα συχνά μεταλλαγμένα 
γονίδια, η NPM1 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης παρα-
κολούθησης της ΥΝ ενώ η αναζήτηση ΥΝ με βάση 
το FLT3 δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί. Ενδεικτικά, η 
παρουσία NPM1+ μεταγράφων μετά από 2 κύκλους 
ΧΜΘ, έχει σαν αποτέλεσμα πιθανότητα υποτροπής 
στην 5ετία 82% (vs 30%) ενώ η σταδιακή αύξηση 
των μεταλλαγμένων μεταγράφων μπορούσε να προ-
βλέψει την υποτροπή στο 100% των ασθενών. Ένας 
άλλος προγνωστικός δείκτης είναι και η αναζήτηση 
των παθολογικών RUNX1 μεταγράφων σε ασθενείς 
με CBF ΟΜΛ. Οι αρνητικοί για ΥΝ μετά από 2 κύ-
κλους εδραίωσης που πήραν και άλλες 2 συνεδρίες 
και είχαν 95% RFS. Από τους θετικούς για ΥΝ που 
πήραν ΜΑΚ, 22% υποτροπίασαν έναντι 80% όσων 
ΥΝ+ δεν πήραν ΜΑΚ.

Τέλος για τις IDH μεταλλάξεις (IDH1-R132, IDH2-
R172 και IDH2-R140), πρέπει να τονιστεί ότι δεν 
προσφέρονται για αναζήτηση ΥΝ γιατί η στοχευμένη 
φαρμακευτική αγωγή, προκαλεί κυτταρική διαφορο-
ποίηση και όχι κυτταρικό θάνατο που σημαίνει πως 
η κινητική των μεταγράφων δε συμβαδίζει με την 
ανταπόκριση στη θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Η NGS στην ΟΜΛ είναι ακόμα σε αχαρτογράφητα 

νερά όσον αφορά την κλινική της εφαρμογή. Πέρα 
από τα επιχειρησιακά κόστη, η τεχνολογία θέλει 
έμπειρο προσωπικό για την ανάλυση και κάποια 
χρόνια εξοικείωσης από τους θεράποντες για να γίνει 
πρακτικά ωφέλιμη. Η χρήση της αφορά κυρίως την 
ανίχνευση της βιολογίας της νόσου και λιγότερο την 
αναζήτηση της ΥΝ ή της λήψης θεραπευτικών απο-
φάσεων προς το παρόν. Οι NGS τεχνολογίες ήλθαν 
για να μείνουν αλλά συχνά μας προσφέρουν τέτοια 
πληθώρα πληροφορίας που ακόμα δεν είμαστε σε 
θέση να αξιολογήσουμε. Για κάποια χρόνια ακόμα, 
οι απλές PCR τεχνολογίες θα παρέχουν οικονομι-
κές, αξιόπιστες και point-of-care υπηρεσίες για τους 
ασθενείς μας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αν και η Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ) 

προσβάλει άτομα κάθε ηλικίας, η συχνότητα της 
νόσου αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας και η 
διάμεση ηλικία των ασθενών με νέα διάγνωση ΟΜΛ 
είναι τα 66 έτη. Ο ρόλος της ηλικίας ως ανεξάρτητου 
προγνωστικού παράγοντα για την επίτευξη πλήρους 
ύφεσης, τη σχετιζόμενη με τη θεραπεία θνητότη-
τα, την πιθανότητα υποτροπής και τη συνολική 
επιβίωση είναι αποδεδειγμένος. Η δυσμενέστερη 
έκβαση των ηλικιωμένων ασθενών οφείλεται τόσο 
στην προχωρημένη ηλικία καθαυτή και την επα-
κόλουθη συννοσηρότητα, όσο και στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της νόσου Όπως προκύπτει από τη 
μεγάλη μελέτη του Surveillance, Epidemiology and 
End Results (SEER)1,2, μόνο το 40% των ασθενών 
>65 ετών με νέα διάγνωση ΟΜΛ υποβάλλονται σε 
θεραπεία πιθανόν λόγω του φόβου της αυξημένης 
τοξικότητας, ενώ η πλειοψηφία αντιμετωπίζεται με 
υποστηρικτική αγωγή. Ωστόσο, έχει φανεί ότι η 
διάμεση επιβίωση των ασθενών που υποβάλλονται 
σε οποιαδήποτε θεραπεία είναι μεγαλύτερη αυτών 
που λαμβάνουν μόνο υποστηρικτική αγωγή (7 και 
1,5 μήνες, αντίστοιχα). Το τοπίο αλλάζει τα τελευ-
ταία χρόνια. Η πρόοδος της μοριακής βιολογίας 
και η κατανόηση του γενετικού υπόβαθρου της 
νόσου οδήγησε στην ανάπτυξη νέων θεραπειών 
με συνέπεια τη διεύρυνση των επιλογών για τους 
ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και πλέον η επιλογή 
δεν αφορά τη χορήγηση θεραπείας ή την αντιμε-
τώπιση με υποστηρικτική αγωγή, αλλά το ποια 

είναι η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση για ένα 
έκαστο ασθενή.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΗΜΑ

Η ΟΜΛ στους ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας 
εμφανίζει ιδιαιτερότητες που σχετίζονται τόσο με 
τη βιολογία του γήρατος όσο και με τα χαρακτη-
ριστικά της νόσου. Η προοδευτική έκπτωση όλων 
των οργανικών συστημάτων επηρεάζει άμεσα την 
ανταπόκριση του οργανισμού σε συνθήκες στρες. 
Παρατηρείται, επομένως περιορισμένη δυνατότητα 
προσαρμογής του αναπνευστικού, καρδιαγγειακού, 
γαστρεντερικού, ουροποιητικού στην τοξικότητα της 
θεραπευτικής αγωγής, ενώ η φυσιολογική έκπτωση 
του ανοσοποιητικού αυξάνει την πιθανότητα εμφά-
νισης σοβαρών λοιμώξεων στη φάση της ουδετε-
ροπενίας.

Ταυτόχρονα, στις μεγαλύτερες ηλικίες αυξάνεται η 
επίπτωση χρόνιων νοσημάτων. Οι συνυπάρχουσες 
παθήσεις αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο 
την απώλεια εφεδρειών, αλλά και εγκατεστημένες 
ανεπάρκειες οργάνων. Από την άλλη πλευρά, η 
πρόοδος της ιατρικής, η έγκαιρη και αποτελεσματι-
κότερη περίθαλψη και αντιμετώπιση καθιστά πολλά 
προβλήματα υγείας πιο διαχειρίσιμα, μειώνοντας την 
πιθανότητα τελικής βλάβης. Έτσι, απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή στην εκτίμηση των συνυπαρχόντων προ-
βλημάτων υγείας. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν αναπτυχθεί 
κλίμακες για την αξιολόγηση τόσο της κατάστασης 
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ικανότητας των ασθενών (ECOG και Karnofsky) 
όσο και για την αξιολόγηση των συννοσηροτήτων 
(Charlson Comorbidity Index, Hematopoietic Cell 
Transplantation Comorbidity Index και άλλες λιγότερο 
εφαρμοσμένες, όπως Short Physical Performance 
Battery-SPPB, Comprehensive Geriatric Assessment, 
Modified Mini-mental State Exam, MMSE). Αν και η 
καθεμία εμφανίζει μειονεκτήματα, αποτελούν τη μόνη 
δυνατότητα αξιολόγησης με αντικειμενικό τρόπο, 
στο μέτρο του δυνατού, της κατάστασης υγείας και 
ικανότητας των «ηλικιωμένων» ασθενών με ΟΜΛ και 
προτείνεται να χρησιμοποιούνται στην καθημερινή 
κλινική πρακτική.3

Οι θεραπευτικές αποφάσεις όμως βασίζονται όχι 
μόνο στη βιολογική κατάσταση του ασθενούς, αλλά 
και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου. Η ΟΜΛ 
των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας είναι συχνότερα 
δευτεροπαθής ως εξέλιξη μυελοδυσπλαστικού ή μυ-
ελοϋπερπλαστικού νεοπλάσματος. Επιπροσθέτως, 
οι σύγχρονες αποτελεσματικές θεραπείες και η συνε-
παγόμενη βελτίωση της επιβίωσης έχει ως συνέπεια 
την αυξανόμενη επίπτωση ΟΜΛ που σχετίζεται με 
προηγηθείσα χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία. 
Μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες από την Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με ΟΜΛ 
εμφανίζουν συχνότερα δυσμενούς πρόγνωσης κυτ-
ταρογενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά, ενώ έχει 
αναφερθεί αυξημένη έκφραση του γονιδίου MDR1 
(Multidrug Resistance) στα λευχαιμικά κύτταρα με 
συνέπεια την αυξημένη πιθανότητα αντίστασης στη 
χημειοθεραπεία. Στη σημερινή εποχή που οι θερα-
πευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της ΟΜΛ 
διευρύνονται, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη για το βέλτιστο σχεδιασμό 
της θεραπείας.3

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Πρωταρχική σημασία έχει να καθορισθεί ο στόχος 

της θεραπείας, η οποία εξατομικεύεται με βάση τη 
βιολογική κατάσταση του ασθενούς. Ο θεραπευτικός 
σχεδιασμός για τους ασθενείς με καλή κατάσταση 
ικανότητας και χωρίς σημαντικές συννοσηρότητες 
γίνεται όπως και για τους νεότερης ηλικίας. Χορηγείται 
η αποτελεσματικότερη δυνατή θεραπεία με στόχο την 
πλήρη ύφεση και τη διενέργεια αλλογενούς μεταμό-
σχευσης αιμοποιητικών κυττάρων με προοπτική την 
ίαση. Ασθενείς με επηρεασμένη υγεία και ενδιάμεση 
κατάσταση ικανότητας στόχος είναι η επιμήκυνση του 
προσδόκιμου επιβίωσης με όσο το δυνατό καλύτερη 
ποιότητα ζωής. Σε ασθενείς με βαριά αναπηρία δε 
συστήνεται η χορήγηση τροποποιητικής της πορείας 

της νόσου αγωγής, αλλά η υποστηρικτική αγωγή με 
στόχο τη βελτίωση των συμπτωμάτων.4

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΜΛ ΣΕ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η θεραπεία ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας με 
ΟΜΛ αποτελεί πρόκληση. Η καλύτερη κατανόηση 
της βιολογικής βάσης της ΟΜΛ, η ταξινόμησή της με 
βάση τους κυτταρογενετικούς/μοριακούς δείκτες και 
η διεύρυνση των θεραπευτικών επιλογών τα τελευ-
ταία χρόνια καθιστά την επιλογή της καταλληλότερης 
θεραπείας μια παραγωγική συλλογιστική διαδικασία.

Εντατική χημειοθεραπεία: “to be or not to be”
Ο συνδυασμός ανθρακυκλίνης και αρασυτίνης, 

το γνωστό σχήμα “7+3”, εξακολουθεί να αποτελεί το 
θεμέλιο λίθο της θεραπείας της ΟΜΛ. Προτείνεται, 
ακόμα και σήμερα, για όλους τους ασθενείς άνω των 
60 ετών με καλή κατάσταση ικανότητας (ECOG 0-1) 
και χωρίς σημαντικές συννοσηρότητες. Νόσος που 
δεν προκαλεί σημαντική ανεπάρκεια οργάνου δεν 
αποτελεί αντένδειξη για χορήγηση συνδυασμένης 
χημειοθεραπείας και γι’ αυτό το λόγο συστήνεται όλοι 
οι ασθενείς να υποβάλλονται στον ενδελεχή έλεγχο 
που περιλαμβάνουν οι κλίμακες συννοσηρότητας, 
πριν τη λήψη θεραπευτικής απόφασης. 

Πολλοί συγγραφείς προτείνουν τη μείωση της 
δόσης της ανθρακυκλίνης σε ασθενείς >65 ετών 
δεδομένου ότι δόση δαουνορουβικίνης 60 mg/m2 
έδειξε καλύτερη συνολική επιβίωση σε αυτήν την 
ηλικιακή ομάδα σε σχέση με τη συνήθη δόση των 
90 mg/m2.5 Δεν υπάρχει συναίνεση ως προς τη δόση 
της αρασυτίνης, προτείνεται όμως δόση 100 mg/m2/
ημέρα σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση για 7 ημέρες.

Με το συνδυασμό “7+3” επιτυγχάνονται τα υψηλό-
τερα ποσοστά ύφεσης σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, 
και δίδεται η καλύτερη δυνατή προοπτική τόσο ως 
προς την επιβίωση όσο και ως προς την έκβαση της 
αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων 
(αλλο-ΜΑΚ). Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) 
ασθενών >65 ετών που έλαβαν “7+3” ήταν 18,9 μήνες 
σε σχέση με τους 6,6 και τους 1,5 μήνες αυτών που 
έλαβαν θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες 
ή υποστηρικτική αγωγή αντίστοιχα.2

Από την ανάλυση των υποκατηγοριών, ασθενείς 
με δευτεροπαθή ΟΜΛ ή ΟΜΛ σχετιζόμενη με προ-
ηγηθείσα χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία δε 
φαίνεται να ωφελούνται ιδιαίτερα από τη χορήγηση 
“7+3”.4 Ο συνδυασμός aracytin/daunorubicin σε στα-
θερή μοριακή αναλογία 5/1 σε λιποσωμιακή φαρμα-
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κοτεχνική μορφή, CPX-351/Vyxeos, φαίνεται να είναι 
περισσότερο αποτελεσματικός. Λόγω των λιπόφιλων 
ιδιοτήτων του σκευάσματος θεωρείται ότι εμφανίζει 
μεγαλύτερη ενδοκυττάρια διεισδυτικότητα, με αποτέ-
λεσμα να επιτυγχάνονται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
στο κυτταρόπλασμα του λευχαιμικού κυττάρου.

Σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, 309 ασθενείς, 
ηλικίας 60 έως 75 ετών, με υψηλού κινδύνου ΟΜΛ 
έλαβαν είτε CPX-351 είτε τη συνήθη θεραπεία “7+3”. 
Το CPX-351 υπερείχε σε όλα τα καταληκτικά σημεία: 
επίτευξη πλήρους ύφεσης 37% vs 26%, συνολική 
επιβίωση στους 12 μήνες 42% vs 28%, συνολική 
επιβίωση στους 24 μήνες 31% vs 12%. Ορισμένοι 
από τους ασθενείς με μακρότερη επιβίωση είχαν 
υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων. Η τοξικότητα και οι σοβαρές ανεπιθύμη-
τες ενέργειες ήταν παρόμοιες και στα δύο σκέλη.6 
Το CPX-351 έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία της 
δευτεροπαθούς και της σχετιζόμενης με προηγηθείσα 
χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία ΟΜΛ. 

Χαμηλής έντασης θεραπευτικές επιλογές:  
“in a gentle way you can shake the world”
Χαμηλές δόσεις αρασυτίνης (LDAC)

Χορηγείται υποδορίως σε δόση 20 mg/ημέρα για 
10 ημέρες κάθε 4 εβδομάδες. Αν και αναφέρονται 
υφέσεις στο 15% των ασθενών, η αποτελεσματι-
κότητα της LDAC θεωρείται μικρότερη σε σχέση με 
τις διαθέσιμες επιλογές σήμερα. Χορηγείται ως πα-
ρηγορητική θεραπεία σε ορισμένα κέντρα. Επίσης, 
χρησιμοποιείται σε κλινικές μελέτες ως “backbone 
regimen”, για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας 
νεότερων παραγόντων.7 

Υπομεθυλιωτικοί παράγοντες

Η αζακυτιδίνη είναι ο πρώτος παράγοντας που 
άλλαξε τη φυσική ιστορία της ΟΜΛ σε ασθενείς που 
δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία. 
Χορηγείται σε δόση 75 mg/m2 υποδορίως καθημερινά 
για 7 ημέρες σε κύκλους των 28 ημερών, αν και υπάρ-
χουν πιο ευέλικτα σχήματα (100 mg/m2 ημερησίως 
για 5 ημέρες). Η ανταπόκριση εμφανίζεται μετά από 
2-4 κύκλους, ενώ μπορεί να απαιτηθούν μέχρι και 6 
κύκλοι για το μέγιστο αποτέλεσμα.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης ΑΖΑ-0018 αλλά 
και τα πιο πρόσφατα της πολυκεντρικής μελέτης των 
Döhner και συνεργατών9 το όφελος στην επιβίωση 
των ασθενών με ΟΜΛ είναι σαφές. Στην τελευταία 
μελέτη 488 ασθενείς ηλικίας >65 τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν είτε αζακυτιδίνη είτε συμβατική παρηγορητική 

θεραπεία με LDAC ή μόνο υποστηρικτική φροντίδα. 
Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 10,4 μήνες για το 
σκέλος της αζακυτιδίνης έναντι 6,5 μηνών στο σκέλος 
της παρηγορητικής αγωγής, ενώ 20% των ασθενών 
που έλαβαν αζακυτιδίνη ήταν εν ζωή στα 2 έτη. Αν και 
τα ποσοστά επίτευξης πλήρους ύφεσης είναι μικρά 
(10-30%) το όφελος στην επιβίωση και στην ποιότητα 
ζωής έχουν καταστήσει την αζακυτιδίνη θεραπεία 
επιλογής για τους ευπαθείς ασθενείς με ΟΜΛ.

Ο έτερος υπομεθυλιωτικός παράγοντας, η ντεσι-
ταμπίνη, χορηγείται σε δόση 20 mg/m2 ενδοφλεβίως 
καθημερινά για 5 ημέρες σε κύκλους των 28 ημερών. 
Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν χορήγηση 10 ημε-
ρών δεδομένου ότι στη μελέτη των Short και συνερ-
γατών υπήρχαν υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης 
σε σχέση με το 5μερο σχήμα.10 βέβαια, ο αριθμός 
των ασθενών ήταν μικρός και τα αποτελέσματα αυτά 
δεν έχουν επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερες μελέτες. Σε 
πολλές μελέτες έχει φανεί ότι η χορήγηση της ντεσι-
ταμπίνης έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη πλήρους 
ύφεσης (CR) ή πλήρους ύφεσης χωρίς αποκατάσταση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων (CRi) στο 50% πε-
ρίπου των ασθενών και διάμεση συνολική επιβίωση 
5 έως 8 μήνες. Ενδιαφέρον είναι ότι τα υψηλότερα 
ποσοστά ανταπόκρισης εμφανίζουν οι ασθενείς με 
δυσμενείς κυτταρογενετικές βλάβες ή μετάλλαξη του 
γονιδίου TP53.11,12 Η μέγιστη ανταπόκριση εμφανίζεται 
μετά από δύο κύκλους.

Τόσο η αζακυτιδίνη όσο και η ντεσιταμπίνη απο-
τελούν πλέον τον κορμό της θεραπείας ασθενών με 
ΟΜΛ, που δεν είναι επιλέξιμοι για εντατική χημει-
οθεραπεία. Οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες συν-
δυάζονται με πολλούς νεότερους παράγοντες στα 
πλαίσια κλινικών μελετών με στόχο τη βελτίωση 
των αποτελεσμάτων. Ήδη κάποιοι από αυτούς τους 
συνδυασμούς έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν 
έγκριση και χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλι-
νική πρακτική.

Νεότεροι στοχευμένοι θεραπευτικοί  
παράγοντες: “it takes two to tango” 
Gemtuzumab ozogamicin (GO)

Είναι μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του CD33 
συζευγμένο με ένα προϊόν του αντιβιοτικού cali-
cheamicin, το οποίο κατά την απελευθέρωση του 
στο όξινο περιβάλλον των λυσοσωμάτων επάγει 
αναστολή του κυτταρικού κύκλου και απόπτωση του 
λευχαιμικού κυττάρου. Εγκρίθηκε αρχικά το 2000 ως 
μονοθεραπεία σε ασθενείς >60 ετών με υποτροπή 
της ΟΜΛ. Ζητήματα ασφαλείας οδήγησαν στην απο-
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σύρσή του το 2010, αλλά νέα δεδομένα από μελέτες 
εκτός ΗΠΑ και από παιδιατρικές μελέτες στις ΗΠΑ 
οδήγησαν σε νέα έγκριση το 2017 με τροποποιημένο 
δοσολογικό σχήμα. 

Στην εγκριτική μελέτη του φαρμάκου, ALFA-0701, 
το GO προστέθηκε τις ημέρες 1, 4 και 7 σε κλασμα-
τοποιημένη δόση 3 mg/m2 στη θεραπεία εφόδου 
“7+3” και ακολούθως την ημέρα 1 των επόμενων δύο 
σταθεροποιητικών κύκλων. Αν και σε αυτήν τη μελέτη 
δεν αναδείχτηκε όφελος ως προς την επίτευξη ύφεσης 
(CR/CRi), τόσο η επιβίωση ελεύθερη συμβάματος 
(EFS – κύριο καταληκτικό σημείο της μελέτης) όσο 
και η OS υπερτερούσαν στο σκέλος του GO (HR, 0,58 
[95% CI, 0,43-0,78], p=0,0003 και HR, 0.69 [95% CI, 
0,49–0,98], p = 0,0368 αντίστοιχα). Το μεγαλύτερο 
όφελος στην OS από την προσθήκη του GO σημει-
ώθηκε στην ομάδα ασθενών ευνοϊκής πρόγνωσης 
(77,5% vs 55%), μικρότερο όφελος στην ομάδα εν-
διάμεσης πρόγνωσης (40,7% vs 35,5%), ενώ καμία 
διαφορά δεν παρατηρήθηκε στους ασθενείς υψηλού 
κινδύνου (9,1% vs 7,9%). Να σημειωθεί ότι σε αυτή 
τη μελέτη η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 62 
έτη (εύρος: 59-66).13

To GO ως μονοθεραπεία έχει δοκιμαστεί σε ασθε-
νείς ακατάλληλους για εντατική χημειοθεραπεία. Στη 
μελέτη AML-1914 237 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 77 
ετών (εύρος: 62-88) με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ τυ-
χαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε GO είτε την καλύτερη 
υποστηρικτική αγωγή. Το GO ως θεραπεία εφόδου 
χορηγήθηκε σε δόση 6 mg/m2 την ημέρα 1 και 3 mg/
m2 την ημέρα 8. Όλοι οι ασθενείς που πέτυχαν ύφεση 
έλαβαν 8 μηνιαίες δόσεις των 2 mg/m2 ως σταθερο-
ποίηση. Η OS υπερτερούσε στο σκέλος του GO τόσο 
στους 6 όσο και στους 12 μήνες (45.9% vs 29% και 
24.3% vs 9.7%, αντίστοιχα). Εκτός των ασθενών με 
ευνοϊκού ή ενδιάμεσου κινδύνου κυτταρογενετικό 
προφίλ, οι ασθενείς με υψηλό ποσοστό έκφρασης του 
CD33 (>20%) στα λευχαιμικά κύτταρα ωφελήθηκαν 
περισσότερο με το μέγιστο όφελος να παρατηρείται 
σε εκείνους με ποσοστό έκφρασης >80%.14

Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών οδήγησαν 
στην έγκριση του φαρμάκου για χορήγηση σε ασθενείς 
>15 ετών με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ CD33+ είτε σε 
συνδυασμό με το κλασικό “7+3” είτε ως μονοθεραπεία. 
Σε ανθεκτική/υποτροπιάζουσα νόσο έχει έγκριση 
μόνο από τον FDA, ως μονοθεραπεία. Σχετικά με την 
ασφάλεια, πέραν της αιματολογικής τοξικότητας και 
των αντιδράσεων κατά την έγχυση, το GO εμφανίζει 
υψηλά ποσοστά ηπατοτοξικότητας και απαιτείται 
καθυστέρηση στη χορήγηση της επόμενης δόσης επί 
αυξημένων τιμών χολερυθρίνης και τρανσαμινασών. 
Επίσης, αν και σχετικά σπάνια επιπλοκή πλέον (~2%), 

το σύνδρομο φλεβοαποφρακτικής νόσου του ήπατος 
(VOD/SOS) απαιτεί υψηλό δείκτη υποψίας από τους 
θεράποντες ιατρούς ώστε να διακοπεί έγκαιρα η 
χορήγηση της θεραπείας.

Σε πληθώρα μελετών διερευνάται η χορήγηση GO 
σε συνδυασμό με νεότερους παράγοντες, όπως το 
venetoclax και το glasdegib. Σε αρκετές μελέτες φάσης 
I/II μελετάται ο συνδυασμός GO με υπομεθυλιωτικούς 
παράγοντες και έχει δειχθεί ότι η συγχορήγηση είναι 
εφικτή, αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκή 
δεδομένα ως προς το αθροιστικό όφελος.

FLT3 αναστολείς

Οι μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3 ανιχνεύονται 
στο 30% των ασθενών με ΟΜΛ. Στην πλειονότητα 
των περιπτώσεων (25%) πρόκειται για εσωτερικούς 
διπλασιασμούς (Internal Tandem Duplication, ITD) 
ενώ σπανιότερα (5%) ανιχνεύονται σημειακές μεταλ-
λάξεις της περιοχής τυροσινικής κινάσης (Tyrosine 
Kinase Domain, TKD). Πολλά φάρμακα, παλιά και 
καινούργια, έχουν δράση έναντι FLT3 υποδοχέων, που 
φέρουν μεταλλάξεις. Οι FLT3 αναστολείς διακρίνονται 
σε τύπου Ι (midostaurin, sunitinib, gilteritinib, κ.α.) με 
δραστικότητα έναντι και των δύο τύπων μεταλλάξεων 
και σε τύπου ΙΙ (sorafenib, ponatinib και quizartinib) 
με δραστικότητα μόνο έναντι των ITD μεταλλάξεων.15 

i. Πρώτης γενιάς αναστολείς
Το κοινό χαρακτηριστικό είναι η αναστολή πολλα-

πλών κινασών, όπως SYK, PDGFRα/β, KIT, JAK2/3 
κ.α. πέραν της FLT3. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 
αναστολείς sunitinib, sorafenib, ponatinib, lestaurinib, 
midostaurin. Οι περισσότεροι βρίσκονται σε πρώιμο 
στάδιο μελέτης της κλινικής αποτελεσματικότητάς 
τους στις αιματολογικές κακοήθειες με εξαίρεση τη 
midostaurin.15

Στη μελέτη RATIFY τυχαιοποιήθηκαν 716 νεοδια-
γνωσθέντες ασθενείς με ΟΜΛ που έλαβαν θεραπεία 
εφόδου με “7+3” σε συνδυασμό με midostaurin ή 
placebo, σταθεροποίηση με HiDAC σε συνδυασμό με 
midostaurin ή placebo και θεραπεία συντήρησης με 
midostaurin ή placebo για 12 επιπλέον κύκλους. Αν 
και το ποσοστό επίτευξης πλήρους ύφεσης δε διέφερε 
μεταξύ των δύο ομάδων, στο σκέλος της midostaurin 
παρατηρήθηκε σημαντικό όφελος ως προς την OS 
και την EFS μειώνοντας την πιθανότητα θανάτου 
κατά 22% (HR=0,78 [95% CI, 0,63-0,96], p=0,009). 
Το όφελος στην επιβίωση ήταν σταθερό ανεξάρτητα 
από τον τύπο της μετάλλαξης. Τα αποτελέσματα της 
συμπληρωματικής ανάλυσης των δεδομένων της 
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μελέτης δεν κατέληξαν σε σαφή συμπεράσματα ως 
προς το όφελος της θεραπείας συντήρησης. Ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ εμφάνισαν το μέγιστο 
όφελος από τη χορήγηση midostaurin με σημαντι-
κά χαμηλότερη αθροιστική επίπτωση υποτροπής 
(p=0,02). Αντίθετα, ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν 
σε αλλο-ΜΑΚ σε CR1 είχαν την ίδια αθροιστική επί-
πτωση υποτροπής ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν 
θεραπεία συντήρησης ή όχι.16 

Τρεχόντως, η midostaurin δοκιμάζεται σε διά-
φορους συνδυασμούς, όπως π.χ. με αζακυτιδίνη ή/
και nivolumab καθώς και σε ασθενείς με ΟΜΛ χωρίς 
μεταλλάξεις του FLT3. 

ii. Νεότερης γενιάς αναστολείς
Οι νεότερης γενιάς αναστολείς σχεδιάστηκαν, ώστε 

να εμφανίζουν μεγαλύτερη ειδικότητα και υψηλότερη 
δραστικότητα σε σχέση με τους πρώτης γενιάς ανα-
στολείς, που φαίνεται να εμφανίζουν παροδική αντι-
λευχαιμική δράση και αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι τύπου Ι αναστολείς 
gilteritinib και crenolanib και ο τύπου ΙΙ αναστολέας 
quizartinib.15 Έχουν δοκιμαστεί σε μελέτες φάσης ΙΙ 
σε ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΜΛ ως 
μονοθεραπεία, εμφανίζοντας ποσοστά συνολικής 
ανταπόκρισης που κυμαίνονται από 49-74% και 
ποσοστά επίτευξης ύφεσης (CR+CRi) 37-52%, με 
μέση διάρκεια ανταπόκρισης 12-17 εβδομάδες. Το 
μέγιστο όφελος φαίνεται να έχουν οι ασθενείς με 
μεταλλάξεις του FLT3 γονιδίου χωρίς προηγούμενη 
έκθεση σε αναστολέα τυροσινικής κινάσης. Ασθενείς 
ηλικίας >60 ετών με πρωτοπαθώς ανθεκτική ΟΜΛ ή 
πρώιμη υποτροπή, που έλαβαν quizartinib ως μονοθε-
ραπεία, επέτυχαν ύφεση (CR+CRi) σε ποσοστό 56% 
και διάμεση OS 25,4 εβδομάδες. Το gilteritinib έλαβε 
προσφάτως έγκριση από τον FDA ως μονοθεραπεία 
για ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΜΛ.15

Σε μελέτες φάσης ΙΙΙ διερευνάται ο συνδυασμός 
των FLT3 αναστολέων νεότερης γενιάς είτε με χη-
μειοθεραπεία είτε με υπομεθυλιωτικούς ή άλλους 
παράγοντες. Ταυτόχρονα, μελετάται ο ρόλος τους ως 
θεραπεία συντήρησης τόσο μετά την ολοκλήρωση 
της θεραπείας σταθεροποίησης όσο και μετά την 
αλλο-ΜΑΚ. 

IDH αναστολείς

Οι μεταλλάξεις του γονιδίου της ισοκιτρικής αφυ-
δρογονάσης 1 ή 2 (IDH 1/2) εμφανίζονται στο 16-
20% των ασθενών με ΟΜΛ. Συχνότερα, απαντώνται 
σε νόσο με φυσιολογικό καρυότυπο καθώς και σε 
μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς. Τόσο το enasidenib 

(IDH2 αναστολέας)17 όσο και το ivosidenib (IDH1 
αναστολέας)18 έχουν λάβει έγκριση ως μονοθεραπεία 
ανθεκτικής/υποτροπιάζουσας ΟΜΛ με μεταλλάξεις 
του IDH2 ή του IDH1, αντίστοιχα. Σε ασθενείς με 
ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΜΛ, τα ποσοστά της 
συνολικής ανταπόκρισης ήταν 40% (CR: 19%) και 
39% (CR: 22%) με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 
5,8 μήνες (8,8 μήνες σε ασθενείς σε CR) και 6,5 μήνες 
(9,3 μήνες σε ασθενείς σε CR) για το enasidenib και 
το ivosidenib, αντίστοιχα.

Ως προς το προφίλ ασφάλειας, και τα δύο φάρμακα 
ήταν καλώς ανεκτά με συχνότερες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες γαστρεντερικές διαταραχές, εμπύρετη ουδετε-
ροπενία, μη λοιμώδους αιτιολογίας λευκοκυττάρωση. 
Το enasidenib εμφανίζει σε υψηλό ποσοστό ίκτερο με 
αύξηση της τιμής της έμμεσης χολερυθρίνης, ενώ με 
το ivosidenib παρατηρείται συχνότερα παράταση του 
QT. Σύνδρομο διαφοροποίησης με πυρετό, αύξηση 
του σωματικού βάρους, οίδημα, πνευμονικά διηθήμα-
τα, ορογονίτιδα και αζωθαιμία έχει παρατηρηθεί στο 
10-20% των ασθενών που έλαβαν IDH αναστολέα. 
Αντιμετωπίζεται επιτυχώς με χορήγηση κορτικοστε-
ροειδών17,18.

Τρεχόντως, μελέτες φάσης II και ΙΙΙ ελέγχουν το 
συνδυασμό των IDH αναστολέων με χημειοθερα-
πεία ή υπομεθυλιωτικούς παράγοντες ως προς την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στην ΟΜΛ με 
μεταλλάξεις IDH1/2.

Αναστολέας της Bcl-2 και άλλων αντι-αποπτωτικών 
πρωτεϊνών

To venetoclax είναι αναστολέας της αντι-αποπτω-
τικής πρωτεΐνης B-cell leukemia/lymphoma 2 (Bcl-2). 
Ανταγωνίζεται τη σύνδεση των προ-αποπτωτικών 
πρωτεϊνών με την πρωτεΐνη Bcl-2. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα την απελευθέρωση των προ-αποπτωτικών 
πρωτεϊνών προκαλώντας αύξηση της διαπερατότητας 
της μεμβράνης των μιτοχονδρίων και ενεργοποίηση 
των κασπασών, επάγοντας απόπτωση. 

Η χρήση του στη χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, 
στην οποία η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Bcl-2 
αποτελεί μηχανισμό επιβίωσης των νεοπλασματικών 
κυττάρων, είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ιδιαίτερα 
στις χημειοανθεκτικές μορφές της νόσου. Στην ΟΜΛ, 
που ενδεχομένως το βιολογικό υπόβαθρο είναι πιο 
πολύπλοκο, δεν αποδείχτηκε να είναι ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικό ως μονοθεραπεία, αλλά όταν συνδυάστηκε 
με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες ή LDAC φάνηκε η 
υψηλή δραστικότητά του, καθιστώντας το venetoclax 
έναν καθολικό παράγοντα «ευαισθητοποίησης» των 
λευχαιμικών κυττάρων στη δράση άλλων αντιλευχαι-
μικών φαρμάκων19,20.
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Στη μελέτη φάσης ΙΙ των DiNardo και συνεργατών 
το venetoclax συνδυάστηκε με υπομεθυλιωτικούς 
παράγοντες (αζακυτιδίνη ή ντεσιταμπίνη) σε διάφορες 
δόσεις. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν ιδιαίτερα 
υψηλό με επίτευξη ύφεσης (CR+CRi) 67%. H διά-
μεση διάρκεια της ανταπόκρισης ήταν 12,9 και 6,7 
μήνες για τους ασθενείς με ενδιάμεσου και υψηλού 
κυτταρογενετικού κινδύνου ΟΜΛ αντίστοιχα. Από 
την ανάλυση του μοριακού προφίλ των ασθενών 
που συμμετείχαν στη μελέτη, το venetoclax φάνηκε 
ιδιαίτερα αποτελεσματικό κυρίως σε ασθενείς με 
μεταλλάξεις NPM1, IDH1/2 καθώς και σε γονίδια του 
spliceosome. Περιορισμένη, αν και όχι αμελητέα, ήταν 
η αποτελεσματικότητά του σε ασθενείς με μεταλλά-
ξεις TP53.19 Μια άλλη σημαντική παρατήρηση που 
προέκυψε από τη μελέτη φάσης ΙΙ του συνδυασμού 
venetoclax με LDAC, είναι ότι ασθενείς με ΟΜΛ που 
έχουν εκτεθεί στο παρελθόν σε υπομεθυλιωτικούς 
παράγοντες, λόγω προϋπάρχοντος ΜΔΣ, δεν έχουν 
την ίδια καλή ανταπόκριση με εκείνους που δεν είχαν 
λάβει αυτούς τους παράγοντες (διάμεση OS 4,5 vs 
13.5 μήνες).20

Σύνδρομο λύσεως όγκου με τη σταδιακή αύξηση 
της δόσης ανά ημέρα δεν έχει παρατηρηθεί σε ασθε-
νείς με ΟΜΛ. Ωστόσο, συστήνεται κυτταρομείωση 
με υδροξυουρία και χορήγηση της θεραπείας όταν ο 
αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι <25000/μL. 
Συστήνεται, επίσης, η αποφυγή ισχυρών επαγωγέων 
του κυτοχρώματος CYP3A4, λόγω αλληλεπιδράσεων.

To venetoclax σε συνδυασμό με υπομεθυλιωτικούς 
παράγοντες ή LDAC, έχει λάβει έγκριση από τον FDA 
για χορήγηση σε ευπαθείς ασθενείς με ΟΜΛ. Αναμέ-
νονται τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών 
φάσης ΙΙΙ του συνδυασμού venetoclax με υπομεθυλι-
ωτικούς παράγοντες, LDAC, αλλά και συνδυασμένη 
χημειοθεραπεία (FLAG-Ida). 

Αναστολέας του μονοπατιού Hedgehog

Το μονοπάτι Hedgehog είναι ένα σύμπλεγμα δι-
αμεμβρανικών πρωτεϊνών που φαίνεται να παίζει 
ρόλο στην εμβρυονική ανάπτυξη των σπονδυλωτών. 
Μη φυσιολογική δραστηριότητα του μονοπατιού έχει 
διαπιστωθεί σε πληθώρα νεοπλασιών, συμπεριλαμ-
βανομένης της ΟΜΛ.

Το glasdegib είναι ο πρώτος από του στόματος 
αναστολέας του μονοπατιού Hedgehog. Έχει μελε-
τηθεί σε ασθενείς με ΟΜΛ, ηλικίας >75 ετών ή/και 
με σοβαρού βαθμού συννοσηρότητες. Στη μελέτη 
BRIGHT AML 1003, 115 ασθενείς με νεοδιαγνωσθεί-
σα ΟΜΛ τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν LDAC 
σε συνδυασμό με glasdegib ή placebo. Με διάμεσο 
χρόνο παρακολούθησης τους 20 μήνες, η διάμεση 

OS ήταν 8,8 στο σκέλος του συνδυασμού έναντι 4,9 
στο σκέλος της μονοθεραπείας με LDAC (HR: 0,46, 
95% CI 0,30-0,71). Το όφελος ήταν μεγαλύτερο σε 
ασθενείς με ΟΜΛ χαμηλού ή ενδιάμεσου κυτταρογε-
νετικού κινδύνου με τη διάμεση OS να φτάνει τους 
12,2 μήνες.21

Το glasdegib έλαβε πρόσφατα έγκριση από τον 
FDA για τη θεραπεία της ΟΜΛ σε ασθενείς ηλικίας 
>75 ετών σε συνδυασμό με LDAC. Σε μελέτες φάσης 
ΙΙΙ διερευνάται η δυνατότητα χορήγησης καθώς και 
η αποτελεσματικότητα του glasdegib σε συνδυασμό 
με χημειοθεραπεία ή υπομεθυλιωτικούς παράγοντες. 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 
ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

Πρακτικά, όλοι οι ασθενείς που επιτυγχάνουν 
πλήρη ύφεση, ανεξάρτητα από το αν έχουν λάβει 
εντατικοποιημένη χημειοθεραπεία ή κάποιον συνδυ-
ασμό νεότερων παραγόντων, υποτροπιάζουν εντός 
λίγων μηνών. Θεραπευτική παρέμβαση με στόχο 
την εξάλειψη των υπολειπόμενων λευχαιμικών κυτ-
τάρων μη ανιχνεύσιμων με τις συμβατικές μεθόδους 
παρακολούθησης παρέχει τη μοναδική ουσιαστική 
προοπτική για μακροχρόνια επιβίωση.

Οι ασθενείς που έλαβαν εντατικοποιημένη χη-
μειοθεραπεία στην έφοδο συνεχίζουν συνήθως με 
ενδιάμεσες δόσεις αρασυτίνης για 2-4 κύκλους. Αν 
στην έφοδο έλαβαν συνδυασμό με κάποιον στοχευ-
μένο παράγοντα (π.χ. midostaurin ή GO) συνήθως 
λαμβάνουν τον ίδιο παράγοντα και στη θεραπεία 
σταθεροποίησης. Από την άλλη πλευρά, ασθενείς 
που έλαβαν συνδυασμό βασισμένο σε υπομεθυλιω-
τικούς παράγοντες συνεχίζουν να λαμβάνουν την ίδια 
θεραπεία μέχρι την εξέλιξη της νόσου ή μη αποδεκτή 
τοξικότητα. 

Το ερώτημα που ανακύπτει, επομένως, είναι αν 
κάποια προσέγγιση μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω 
βελτίωση της επιβίωσης. Η αλλο-ΜΑΚ εξακολουθεί 
να παραμένει η μοναδική θεραπεία της ΟΜΛ με πιθα-
νότητα μακροχρόνιας επιβίωσης χωρίς νόσο κυρίως 
λόγω της ανοσολογικής δράσης του μοσχεύματος 
έναντι της λευχαιμίας. Ωστόσο, οι νεότερες στοχευ-
μένες θεραπείες δημιουργούν την προοπτική της θε-
ραπείας συντήρησης σε ασθενείς είτε μη επιλέξιμους 
για αλλο-ΜΑΚ είτε ως τακτική μείωσης του κινδύνου 
υποτροπής μετά την εγκατάσταση του μοσχεύματος.

Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων
Η αλλο-ΜΑΚ, πλέον, αποτελεί την ασφαλή θερα-

πευτική προσέγγιση σταθεροποίησης της ύφεσης 
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ανεξαρτήτως ηλικίας. Όλοι οι ασθενείς ηλικίας <75 
ετών με καλή κατάσταση ικανότητας και χωρίς σοβα-
ρές συνυπάρχουσες παθήσεις είναι εν δυνάμει υπο-
ψήφιοι για αλλο-ΜΑΚ και θα πρέπει να αξιολογούνται 
αναλόγως και να γίνεται συνολικός θεραπευτικός 
σχεδιασμός από την αρχική διάγνωση. Σε αυτήν την 
ομάδα ασθενών προτιμώνται σχήματα προετοιμασίας 
μη μυελοαφαναστικά ή χαμηλής έντασης, δεδομένου 
ότι η τοξικότητα και η συνεπαγόμενη νοσηρότητα 
των μυελοαφανιστικών σχημάτων είναι συχνά μη 
διαχειρίσιμη.

Σε μια αναδρομική μελέτη του SEER (Surveillance, 
Epidemiology, and End Results)-Medicare στις Η.Π.Α., 
η διετής OS ασθενών με ΟΜΛ που υποβλήθηκαν 
σε αλλο-ΜΑΚ στις ηλικιακές ομάδες 65-69 και 70-
74 έτη ήταν 50% και 31%, αντίστοιχα. Ανάμεσα σε 
περισσότερες από 5000 περιπτώσεις ασθενών με 
ΟΜΛ ηλικίας >65 ετών, οι 46 ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε αλλο-ΜΑΚ είχαν τη μακρότερη επιβίωση 
(22 μήνες).1 Συνολικά, σε αναδρομικές μελέτες που 
αφορούν μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με ΟΜΛ, που 
υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ αναφέρονται ποσοστά 
διάμεσης επιβίωσης 30-40%22,23. 

Αν και με τα σχήματα προετοιμασίας μειωμένης 
έντασης παρατηρείται υψηλότερη πιθανότητα υποτρο-
πής μετά την αλλο-ΜΑΚ, νεότερες μελέτες έδειξαν ότι 
ασθενείς με μη ανιχνεύσιμη υπολειμματική/μετρήσιμη 
νόσο με μοριακές μεθόδους υψηλής ευαισθησίας 
είχαν πολύ υψηλά ποσοστά OS (65% στα 3 έτη). 
Επομένως, η CRMRD- φαίνεται να αναδεικνύεται ως 
ο ιδανικός θεραπευτικός στόχος στην αντιμετώπιση 
της ΟΜΛ. Συνεπώς, οι μελέτες συνδυασμού των 
νεότερων παραγόντων θα πρέπει να σχεδιάζονται 
με αυτό τον καταληκτικό στόχο. 

Θεραπεία Συντήρησης
Η χορήγηση θεραπείας συντήρησης σε ασθενείς 

με ΟΜΛ σε ύφεση αποτελεί σίγουρα μια ελκυστική 
τακτική. Ωστόσο παλαιότερες προσπάθειες με χο-
ρήγηση είτε χαμηλών δόσεων χημειοθεραπευτικών 
(π.χ. LDAC, δαουνορουβικίνη, θειογουανίνη) είτε 
ανοσοθεραπευτικών παραγόντων (π.χ. ιντερφερόνη, 
ιντερλευκίνη) απέτυχαν να δείξουν όφελος επιβίωσης. 
Με τους νεότερους παράγοντες το σκηνικό παραμένει 
θολό, αλλά σε πολλές μελέτες διερευνάται ο ενδεχό-
μενος ρόλος τους ως θεραπεία συντήρησης. Συνο-

πτικά, τα δεδομένα που αφορούν νεότερα φάρμακα 
ως θεραπεία συντήρησης είναι τα εξής:

• Η αζακυτιδίνη στη μελέτη AML16 έδειξε οριακό 
όφελος στην OS, κυρίως σε ασθενείς CRMRD-. Αξι-
οσημείωτα αποτελέσματα έχει δείξει η χορήγησή 
της ως θεραπεία συντήρησης μετά αλλο-ΜΑΚ σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου24.

• Το sorafenib έδειξε όφελος ως θεραπεία συντή-
ρησης σε ασθενείς με FLT3-ITD ΟΜΛ μετά αλλο-
ΜΑΚ. Ο προτεινόμενος βιολογικός μηχανισμός 
αφορά σε ενίσχυση της ανοσολογικής δράσης 
του μοσχεύματος έναντι της λευχαιμίας μέσω 
επαγωγής της παραγωγής IL-15 από το λευχαιμικό 
κύτταρο και της προσέλκυσης αλλοδραστικών 
Τ-λεμφοκυττάρων25. 

• Η midostaurin εμφανίζει αμφισβητούμενα αποτε-
λέσματα ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με 
FLT3-ITD ΟΜΛ. Έχει λάβει έγκριση από τον ΕΜΑ, 
αλλά όχι από τον FDA ως θεραπεία συντήρησης16. 
Πληθώρα μελετών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη 

διερεύνηση του ρόλου νεότερων παραγόντων ως 
θεραπεία συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων FLT3 
και IDH1/2 αναστολέων, αλλά και ανοσοθεραπευτικών 
φαρμάκων, όπως το nivolumab. Τα αποτελέσματα 
αυτών των μελετών ενδέχεται να αλλάξουν την τακτική 
της αντιμετώπισης ασθενών με ΟΜΛ, ιδιαίτερα δε 
αυτών που είναι μη επιλέξιμοι για αλλο-ΜΑΚ.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι νεότερες στοχευμένες θεραπείες αλλάζουν το 

τοπίο στη θεραπεία της ΟΜΛ γενικά και ειδικότερα 
στους ηλικιωμένους ασθενείς. Τα αποτελέσματα 
των μελετών για τη βέλτιστη χρήση των νεότερων 
αναστολέων FLT3 και IDH 1/2 τόσο σε νεοδιαγνω-
σθείσα όσο και σε ανθεκτική/υποτροπιάζουσα νόσο 
διαφοροποιούν το θεραπευτικό σχεδιασμό για τους 
ηλικιωμένους ασθενείς με ΟΜΛ. Ταυτόχρονα, πα-
ράγοντες με «ευρύτερο» τρόπο δράσης, που δεν 
στοχεύουν συγκεκριμένες μοριακές βλάβες, όπως 
το venetoclax και το glasdegib σε συνδυασμό με 
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες ή LDAC βελτιώνουν 
σημαντικά την επιβίωση. Τα επόμενα χρόνια αναμέ-
νεται να τροποποιηθεί περαιτέρω ο θεραπευτικός 
αλγόριθμος. Επί του παρόντος, ένας προτεινόμενος 
θεραπευτικός σχεδιασμός φαίνεται στην Εικόνα 1.
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Εικόνα 1. Θεραπευτικός αλγόριθμος ασθενών με ΟΜΛ ηλικίας >65 ετών.
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ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμο-
ποιητικών κυττάρων (αλλοΜΑΚ) παραμένει η πλέον 
αποτελεσματική κυτταρική θεραπεία και η μοναδική 
θεραπεία ίασης για τη πλειονότητα των περιπτώσεων 
της ΟΜΛ. H αντιλευχαιμική δράση οφείλεται στο σχή-
μα προετοιμασίας, και προφανώς είναι ισχυρότερη με 
μυελοαφανιστικά σχήματα, κατεξοχήν όμως οφείλεται 
στη δράση του μοσχεύματος εναντίον της λευχαιμίας 
(GVL). Η GVL δράση είναι ανοσολογικής αρχής και 
επιτελείται κυρίως μέσω των Τ και ΝΚ κυττάρων του 
δότη. Παρά ταύτα η υποτροπή παραμένει η κυριό-
τερη αιτία αστοχίας της μεταμόσχευσης, ευθύνεται 
τουλάχιστον για το 50% των θανάτων μετά την 100η 
ημέρα και τα ποσοστά αυτά ελάχιστα έχουν μεταβληθεί 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες σύμφωνα με τα δεδο-
μένα του CIBMTR. Οι παράγοντες που σχετίζονται 
με αυξημένη υποτροπή είναι η ηλικία του ασθενούς 
άνω των 60 ετών, η μειωμένη ένταση του σχήματος 
προετοιμασίας, η προχωρημένη φάση της νόσου , τα 
δυσμενή κυτταρογενετικά ή μοριακά χαρακτηριστικά, η 
παρουσία ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD), και 
η αφαίρεση των Τ-λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα. 
Η παρουσία MRD πριν από τη μεταμόσχευση συνιστά 
ιδιαίτερα δυσμενή παράγοντα. Σε αναδρομική μελέτη 
ασθενών με ΟΜΛ οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αλλοΜΑΚ 
με μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας και των 
οποίων η MRD εκτιμήθηκε με κυτταρομετρία ροής, 
οι ασθενείς σε αιματολογική ύφεση και MRD(+) εμφά-
νισαν 3-ετή επίπτωση υποτροπής 67% και συνολική 
επιβίωση 26%, έναντι 22% και 73% αντιστοίχως σε 
ασθενείς με MRD(-). Τα ποσοστά αυτά ήταν ανάλο-
γα με αυτά των ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν με 
ενεργό νόσο1. Η ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών 
που να προκαλούν βαθύτερες υφέσεις και η ενσω-

μάτωση τους στη θεραπεία πριν από την αλλοΜΑΚ, 
όπως οι FLT3-TKIs (midostaurin) σε FLT3(+) ΟΜΛ, 
είναι επιτακτική και μπορεί να βελτιώσουν την έκβαση 
μετά τη αλλοΜΑΚ. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ
Μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών: Νη-

σίδες του μυελικού μικροπεριβάλλοντος αποτελούν 
θέσεις επιβίωσης και διαφυγής των λευχαιμικών 
κυττάρων. Το καρκινικό στρώμα δεν είναι μία δομή 
στην οποία απλώς φιλοξενούνται τα νεοπλασματικά 
κύτταρα, αλλά μεταξύ των κυττάρων του στρώματος 
και των κακοήθων κυττάρων δημιουργείται ένας πα-
ρακρινής διεγερτικός κύκλος. Τα κακοήθη κύτταρα 
διεγείρουν με ειδικά σήματα τα κύτταρα του στρώ-
ματος, τα οποία εν συνεχεία παράγουν ουσίες που 
ευνοούν την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και την 
εξάπλωση των νεοπλασματικών κυττάρων. Πειρα-
ματικά δεδομένα δείχνουν ότι μη κακοήθη κύτταρα 
του στρώματος παραλαμβάνουν και παρουσιάζουν 
ειδικά μόρια όγκων προερχόμενα από τα παρακείμενα 
νεοπλασματικά κύτταρα και μπορεί να αποτελέσουν 
στόχους των Τ κυττάρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
νεοαντιγόνα που κωδικοποιούνται είτε από nsSNV 
(non synonymous single nucleotide variant) είτε από 
άλλες ειδικές νεοπλασματικές μεταλλάξεις. Η εκρίζω-
ση των νησίδων του στρώματος που περιέχουν τα 
κακοήθη κύτταρα, μπορεί να εξαλείψει τα νεοπλα-
σματικά κύτταρα και να προλάβει την υποτροπή με 
μηχανισμούς μη απολύτως διευκρινισμένους. Κύτταρα 
μυελικής και μη μυελικής προέλευσης αποτελούν 
στόχους Τ κυττάρων, εκφράζουν τα αντίστοιχα MHC 
τάξης Ι /ΙΙ αντιγόνα, καθώς και υποδοχείς για TNF 
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θετούμενη ανοσία, κυρίως όμως με την υπολειτουργία 
των HLA-II γονιδίων και τη μειωμένη έκφραση των 
ΗLA-II μορίων. Τουλάχιστον για κάποιες από τις πε-
ριπτώσεις αυτές φαίνεται να ευθύνονται επιγενετικής 
φύσεως μηχανισμοί, ερμηνεία που ενισχύεται από το 
ότι η έκφραση των μορίων ΗLA-II αυξάνεται μετά τη 
χορήγηση ιντερφερόνης-γ4. Η μείωση της έκφρασης 
των HLA-II μορίων μπορεί επίσης να οφείλεται σε 
υπολειτουργία των ρυθμιστικών γονιδίων CIITA , 
HLA-DMA, HLA-DMB,CD74, με συνέπεια τη μείωση 
της αλλοδραστικότητας και ανοσολογική διαφυγή σε 
ΗLA συμβατές αλλά και με HLA διαφορά συμβατό-
τητας μεταμοσχεύσεις. Η επιλεκτική απώλεια της 
έκφρασης του μορίου HLA-II χωρίς συνολική μείωση 
της έκφρασης των ΗLA-I μορίων οδηγεί και στην 
αδυναμία πρόκλησης ΝΚ αλλοδραστικότητας. Στις 
απλοταυτόσημες ΜΑΚ ιδιαίτερα μετά από τη χορήγη-
ση DLI (έγχυση λεμφοκυττάρων δότη), το λευχαιμικό 
κύτταρο ευρίσκεται κάτω από έντονη ανοσολογική 
πίεση. Η κατάσταση αυτή οδηγεί μέσω επίκτητης 
μερικής μονογονεϊκής δισωμίας του χρωμοσώμα-
τος 6 σε απώλεια του ΗLA μη κοινού απλοτύπου 
με συνέπεια την απώλεια της αλλοδραστικότητας. 
Στον μηχανισμό αυτόν οφείλεται το 1/3 περίπου 
των υποτροπών μετά από απλοταυτόσημη ΜΑΚ. 
Στην περίπτωση αυτή δεν έχει νόημα η θεραπευτική 
χορήγηση DLI ή η χρησιμοποίηση του ίδιου δότη σε 
περίπτωση 2ης μεταμόσχευσης5. Στους μηχανισμούς 
της ανοσολογικής διαφυγής σημαντική συμμετοχή 
φαίνεται να έχει η υπερέκφραση των μορίων ελέγχου 
της ανοσιακής απάντησης (immunecheckpoint), (PD-
L1,CD155,CTLA4), η αναστολή των οποίων αποτελεί 
θεραπευτικό στόχο σε κλινικές μελέτες. Λιγότερο 
μελετημένοι μηχανισμοί είναι η αυξημένη παραγωγή 
αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-10,TGFβ), η 
μειωμένη παραγωγή προφλεγμονωδώνκυτταροκι-
νών ( ΙL-15,G-CSF), η αυξημένη παραγωγή ανο-
σοκατασταλτικών ενζύμων όπως IDO (indoleamine 
2,3 –dioxygenase) καθώς και η εμφάνιση είτε νέων 
ογκογενετικών μεταλλάξεων (FLT3-ITD, KRAS) είτε 
η απώλεια ογκοκατασταλτικών γονιδίων, με αποτέ-
λεσμα ο προκαλούμενος έντονος πολλαπλασιασμός 
των βλαστών να υπερβαίνει την ανοσολογική δράση 
των Τ και των ΝΚ κυττάρων. 

Θεραπευτικές επιλογές μετά την υποτροπή: 
Εξαιρετικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας διάσωσης είναι η πρώιμη εφαρμογή 
της, όταν ακόμη το φορτίο της νόσου παραμένει 
μικρό. Οι μέθοδοι για τη πρώιμη ανίχνευση είναι 
η τακτική παρακολούθηση της MRD με ποσοτική 
RCR εφόσον υπάρχει διαθέσιμος μοριακός δείκτης, 
ή με κυτταρομετρία ροής καθώς και με διαδοχικούς 

και για IFN-γ. Η καταστροφή των νεοπλασματικών 
κυττάρων μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική ακόμη 
και όταν τα ειδικά καρκινικά αντιγόνα παρουσιάζονται 
με διασταυρούμενη αντιγονοπαρουσίαση όχι από τα 
κακοήθη κύτταρα αλλά αποκλειστικά από τα κύτταρα 
του στρώματος. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικής ση-
μασίας στις περιπτώσεις όπου τα καρκινικά κύτταρα 
μπορεί να χάσουν τα MHC Ι/ΙΙ αντιγόνα. 

Ενδογενή χαρακτηριστικά του λευχαιμικού 
stemcell και κλωνική επιλογή: Επειδή η ωρίμανση 
της GVL δράσης απαιτεί άλλοτε άλλο χρόνο, είναι 
προφανές ότι οι λευχαιμίες με ταχύ πολλαπλασιασμό 
του βλαστικού κυττάρου διαφεύγουν και υποτρο-
πιάζουν ευκολότερα. Είναι επίσης προφανές ότι η 
αποτελεσματική GVL δράση θα πρέπει να στοχεύει 
στο LIC (leukemiainitiatingcell) που είναι υπεύθυνο 
για τη διατήρηση και την εξέλιξη της νόσου. Όμως η 
ΟΜΛ τυπικά αποτελείται από γενετικά διαφορετικούς 
υποκλώνους, και ποικίλος αριθμός LICs διατίθεται 
για κλωνική επιλογή και εξέλιξη, σαν αντίδραση στην 
υφιστάμενη ανοσολογική πίεση. Πρώιμες πειραματι-
κές μελέτες στην ΟΜΛ έδειξαν ότι τα αλλοδραστικά 
Τ λεμφοκύτταρα μπορεί να εξαλείψουν μόνο μια 
μειονότητα LICs του λευχαιμικού πληθυσμού. Σε κυτ-
ταρογενετική μελέτη ασθενών με ΟΜΛ σε υποτροπή 
μετά από συμβατική χημειοθεραπεία και αλλοΜΑΚ 
, διαπιστώνεται μεγαλύτερη συχνότητα κλωνικής 
εξέλιξης και μεγαλύτερα ποσοστά σύνθετων κυτταρο-
γενετικών ανωμαλιών στους ασθενείς με υποτροπή 
μετά από αλλο ΜΑΚ. Η εφαρμογή νεότερων μοριακών 
τεχνικών (NGS) σε ΟΜΛ πριν την αλλοΜΑΚ θα μπο-
ρεί να εντοπίσει μεταλλάξεις οι οποίες να σχετίζονται 
με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής, ενώ η παρουσία 
MRD ή η ύπαρξη σωματικών μεταλλάξεων μετά τη 
30ηημέρα από την αλλοΜΑΚσχετίζoνται με αυξημένο 
κίνδυνο υποτροπής2,3.

Ανοσολογική διαφυγή: Δεδομένου ότι η αντι-
λευχαιμική δράση της αλλοΜΑΚ είναι ανοσολογικής 
αρχής, είναι προφανές ότι ο κύριος μηχανισμός της 
υποτροπής οφείλεται στην ικανότητα του λευχαιμικού 
κυττάρου να διαφεύγει από την ανοσολογική κατα-
στολή. Ο καλύτερα μελετημένος μηχανισμός αφορά 
στην αδυναμία αναγνώρισης των βλαστικών κυττάρων 
λόγω γενετικής απώλειας ή ελαττωμένης έκφρασης 
ΗLA μορίου, ή στη διαταραχή των μηχανισμών της 
δημιουργίας και της παρουσίασης του συμπλέγματος 
Ag/HLA στην επιφάνεια του κυττάρου. Σε μελέτη 15 
μεταμοσχευμένων ασθενών, όχι από απλοταυτόσημο 
δότη, με υποτροπή μετά από αλλοΜΑΚ φάνηκε μει-
ωμένη αλλοδραστικότητα Τ κυττάρων . Αυτή φαίνεται 
να συνδυάζεται με διαταραχή της έκφρασης γονιδίων 
που εμπλέκονται τόσο στη φυσική όσο και στην υιο-
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ετερογένεια μεταξύ των ασθενών και του είδους των 
θεραπειών. Στη πλειονότητα των μελετών χορηγήθη-
καν μετά τη διακοπή της ανοσοκαταστολής, και σε 
απουσία GVHD ή σοβαρής λοίμωξης. Οι κυριότεροι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την έκβαση είναι ο 
χρόνος υποτροπής >6 μήνες, τα ευνοϊκά κυτταρογε-
νετικά χαρακτηριστικά, το χαμηλό φορτίο της νόσου, 
γυναίκες ασθενείς και ασθενείς νεαρής ηλικίας. Παρά 
την ανομοιογένεια των δεδομένων φαίνεται ότι αρχική 
δόση 1x 106 έως 1x 107CD3+ /kg σε αλλοΜΑΚ από 
ιστοσυμβατό αδελφό και ιστοσυμβατό μη συγγενή 
δότη (MUD) μπορεί να είναι αναποτελεσματική ενώ 
σε περίπτωση διαφοράς συμβατότητα η αρχική δόση 
παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Αρχική δόση >1 
Χ108CD3+ /kg φαίνεται να προσφέρει τοξικότητα 
χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 
Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες και ενιαίες πρακτικές 
για τον αριθμό των χορηγούμενων DLI εφόσον δεν 
έχει εμφανιστεί GVHD και δεν έχει επιτευχθεί GVL 
δράση. Μία πρακτική είναι η χορήγηση κλιμακούμε-
νων δόσεων μέχρι την επίτευξη GVHD, παρότι έχει 
παρατηρηθεί GVL απάντηση με απουσία GVHD. 
Ασάφεια επίσης επικρατεί από τις διάφορες μελέτες 
σε ότι αφορά τα μεσοδιαστήματα εγχύσης των DLI, 
με το μεσοδιάστημα των 8 εβδομάδων να είναι γενικά 
αποδεκτό. Για περιπτώσεις εκτός της υποτροπής 
συνήθως αποφεύγεται η χορήγηση της 1η δόση DLI 
εντός 3 μηνών από την αλλοΜΑΚ. Η εμφάνιση GVHD 
έως και 60% σε διάφορες μελέτες, αποτελεί τη σοβα-
ρότερη παρενέργεια με θνητότητα έως 10% σε σοβαρή 
GVHD. Παγκυτταροπενία με όχι επαρκώς κατανοητό 
παθοφυσιολογικό μηχανισμό μπορεί να εμφανιστεί σε 
ποσοστό έως και 20% και με μεγαλύτερη επίπτωση 
σε ασθενείς οι οποίοι έλαβαν DLI για αιματολογική 
υποτροπή έναντι αυτών για preemptive8.

Χημειοθεραπεία κυτταρομείωσης με DLI: Σε 
αναδρομική μελέτη 171 ασθενών με αιματολογική 
υποτροπή η χορήγηση DLI σε ασθενείς σε ύφεση 
σχετίζεται με 2-ετή συνολική επιβίωση 56%. Δεδο-
μένου ότι η αντίστοιχη επιβίωση με βλάστες άνω 
του 35% είναι μόλις 9%,προτείνεται η χορήγηση ΧΘ 
ή άλλης θεραπείας με σκοπό τη μείωση του φορτίου 
της νόσου9. Ασθενείς οι οποίοι πέτυχαν ύφεση με τη 
θεραπεία κυτταρομείωσης θα πρέπει να υποβάλλονται 
αμέσως σε DLI. 

Υπομεθυλιωτικοί παράγοντες με χορήγηση 
DLI: Οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες φαίνεται ότι 
ενισχύουν την GVLδράση χωρίς να προκαλούν 
αντίδραση GVHD με διάφορους μηχανισμούς. Επά-
γουν την έκφραση αντιγόνων τα οποία επιγενετι-
κώς είχαν αδρανοποιηθεί (πχ επίτοποι HLA, mHA, 
καρκινικό αντιγόνο όρχεων), με αποτέλεσμα την 

προσδιορισμούς χιμαιρισμού δότη με (short tandem 
repeat) STR- PCR. Η μελέτη της ΜRD προσδιορίζει 
απευθείας την υπολειμματική νόσο ή την επανεμ-
φάνιση του λευχαιμικού κλώνου, ενώ ο χιμαιρισμός 
είναι έμμεσος δείκτης και παρέχει πληροφορίες μόνο 
για επιμένουσα ή επανεμφανιζόμενη αιμοποίηση του 
ασθενή. Ωστόσο η πτώση του ποσοστού χιμαιρισμού 
δότη θα πρέπει να εξετάζεται ως σοβαρό ενδεχόμενο 
υποτροπής. Η θεραπευτική αντιμετώπιση διακρίνεται 
σε πρώιμη προληπτική (preemptive) αγωγή, όταν 
εφαρμόζεται σε ασθενείς με επικείμενη αιματολογική 
υποτροπή , η οποία προαναγγέλλεται με την εμφάνιση 
MRD(+), ή με πτώση του χιμαιρισμού του δότη, και 
σε θεραπευτική αγωγή όταν εφαρμόζεται σε ασθε-
νείς με ήδη εγκατεστημένη αιματολογική υποτροπή. 
Παρά τη δυσμενή πρόγνωση, υπάρχουν ασθενείς 
οι οποίοι μπορεί να επιτύχουν σχετικά μακροχρόνια 
επιβίωση. Στο σύνολο σχεδόν των μελετών οι κύριοι 
δυσμενείς παράγοντες είναι το φορτίο της νόσου 
κατά την υποτροπή και ο χρόνος από την 1ηαλλοΜΑΚ 
μέχρι την υποτροπή. Ασθενείς με υποτροπή σε διά-
στημα >2ετών μπορεί να επιτύχουν 3ετή επιβίωση 
περίπου 30% έναντι 4% σε διάστημα < 6 μηνών. 
Άλλοι δυσμενείς παράγοντες είναι η υποτροπή μετά 
από μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας, νόσος 
υψηλού κινδύνου και προϋπάρχουσα GVHD6,7. 

Συμβατική χημειοθεραπεία (ΧΘ) για επίτευξης 
ύφεσης της νόσου: Σε περίπτωση εμφανούς υπο-
τροπής η εφαρμογή συμβατικής χημειοθεραπείας 
μπορεί να ελαττώσει το φορτίο της νόσου. Η ένταση 
θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με την αναμενόμε-
νη αιματολογική τοξικότητα, η οποία μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα σοβαρή σε ασθενείς με πρώιμη υποτροπή 
και μετά από μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας. 
Με τη χρήση της ΧΘ ως μοναδικής θεραπείας δεν 
αναμένεται μακροχρόνια ύφεση και τα αποτελέσματα 
επιβίωσης είναι απογοητευτικά. Ως εκ τούτου, επιθετι-
κή ΧΘ προτείνεται για επιλεγμένους ασθενείς, ικανούς 
να ανεχθούν τη τοξικότητα της ΧΘ και πρόκειται να 
υποβληθούν σε επιπλέον ανοσοθεραπεία όπως DLI 
ή 2ηαλλοΜΑΚ. 

Κυτταρικές θεραπείες-Ανοσολογικοί χειρισμοί: 
Ως preemptive αγωγή, η άμεση ενέργεια για την 
ευόδωση της GVL δράσης είναι η δραστική μείωση 
και η διακοπή της ανοσοκαταστολής. Ωστόσο είναι 
περιορισμένης αποτελεσματικότητας και μόνο πρό-
σκαιρα θεραπευτικά οφέλη αναμένονται.

Εγχύσεις λεμφοκυττάρων δότη (DLI):Τα DLI 
μπορούν να χορηγηθούν είτε ως preemptive είτε ως 
κλασική θεραπευτική αγωγή. Η εκτίμηση της απο-
τελεσματικότητας αλλά και του τρόπου χορήγησης 
προέρχονται από αναδρομικές μελέτες με μεγάλη 
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ενίσχυση ειδικής CD8+ κυτταροτοξικότητας έναντι 
των αντιγόνων αυτών. Προκαλούν απομεθυλίωση 
και ενεργοποίηση ενδογενών στοιχείων ρετροϊών, 
απάντηση ιντερφερόνης τύπου ΙΙ και κυτταρικό θά-
νατο. Αυξάνουν την έκφραση των ΚΙRs υποδοχέων 
στα ΝΚ κύτταρα και επάγουν την GVL δράση μέσω 
ΝΚ κυττάρων. Πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι 
μετατρέπουν συμβατικά Τ λεμφοκύτταρα σε Τregs 
μέσω αύξησης της έκφρασης του FOXP3, εμποδί-
ζοντας την εμφάνιση της GVHD χωρίς να καταργεί-
ται η GVL δράση. Φαίνεται επίσης να ασκούν και 
ανοσοτροποποιητική δράση στο μικροπεριβάλλον 
του μυελού, όπως στα μεσεγχυματικά κύτταρα του 
στρώματος. Σε σύνολο μελετών που περιλαμβάνουν 
πάνω από 20 ασθενείς συνδυασμός DLI και αζακυτι-
δίνης (ΑΖΑ) προκαλεί πλήρη ύφεση στο 10-33% και 
2-ετή συνολική επιβίωση στο 12-29% των ασθενών, 
με αποδεκτή τοξικότητα και αντιμετωπίσιμη GVHD. 
Σε μελέτη φάσης ΙΙ (ΑΖΑRELA) σε 30 ασθενείς με 
αιματολογική υποτροπή χορηγήθηκε κλιμακούμενη 
δόση DLI μετά από κάθε 2 κύκλους ΑΖΑ (1-8 κύκλοι, 
διάμεσος αριθμός κύκλων 3). Πλήρη ύφεση επέτυχε 
το 23% των ασθενών,ενώ 5 ασθενείς διατηρούν 
σταθερή πλήρη ύφεση για διάμεσο χρόνο 777 ημέ-
ρες (461-888 ημέρες)10. Δεν υπάρχουν μελέτες που 
να υποστηρίζουν τη συνεχή χορήγηση AZA μέχρι 
πρόοδο νόσου ή υποτροπής , αλλά θα πρέπει να 
χορηγούνται τουλάχιστον 4 κύκλοι πριν την εκτίμηση 
του θεραπευτικού αποτελέσματος. Λιγότερα κλινικά 
δεδομένα υπάρχουν που να αφορούν στο συνδυα-
σμό με decitibine, ενώ δεν υπάρχουν και συγκριτικές 
μελέτες μεταξύ των δύο παραγόντων. Σε μελέτες 
με πάνω από 20 ασθενείς φαίνεται να έχει ανάλογη 
αποτελεσματικότητα με ποσοστά πλήρους ύφεσης 
17-31%. Πιθανώς να αποτελεί καλύτερη επιλογή για 
ασθενείς με ΟΜΛ με υψηλότερο ποσοστό βλαστών ή 
με ταχεία κινητική και ενδεχομένως για ασθενείς με 
μετάλλαξη p53. Στη μελέτη RELAZA η AZA χορηγεί-
ται ως preemptive θεραπεία σε ασθενείς με πτώση 
χιμαιρισμού δότη ≤80% στα CD34+ κύτταρα. Μετά 
από 4 κύκλους το 50% παρουσίασε σταδιακή αύξηση 
χιμαιρισμού, ενώ το 30% σταθεροποίησε την τιμή με 
απουσία αιματολογικής υποτροπής. Η preemptive 
θεραπεία με ΑΖΑ φαίνεται ότι μπορεί να προλάβει 
ή να καθυστερήσει την αιματολογική υποτροπή σε 
ασθενείς με ΟΜΛ ή ΜΔΣ μετά αλλοΜΑΚ. Συνδυα-
σμός lenalidomide σε δόση 5 mg x 21 ημέρες /κύκλο 
28 ημερών με ΑΖΑ και κλιμακούμενες δόσεις DLI 
σε ασθενείς σε μοριακή η αιματολογική υποτροπή, 
είναι ασφαλής με ποσοστό πλήρους ύφεσης 67% 
σε μοριακή και 43% σε αιματολογική υποτροπή με 
διάμεσο χρόνο διατήρηση της ύφεσης 183 ημέρες 

(113-531 ημέρες)11. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα τακτική 
υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας φαίνεται να είναι η 
χορήγηση κλιμακούμενων δόσεων ddMILs (donor 
-derived marrow infiltrating lymphocytes) μετά από 
ex-vivo έκπτυξη με μαγνητικά σφαιρίδια anti-CD3/
CD28. Η τεχνική εφαρμόστηκε σε 17 ασθενείς με 
εγκατάσταση μοσχεύματος, χωρίς ενεργή GVHD 
και υποτροπή τουλάχιστον 6 μήνες μετά από τη 
μεταμόσχευση και προφύλαξη με κυκλοφωσφαμίδη 
μετά τη μεταμόσχευση. Από την πρώιμη ανάλυση 
των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται ικανοποιητική 
αποτελεσματικότητα με χαμηλές δόσεις ddMILs, 
εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και απουσία GVHD12.

2Η αλλογενής μεταμόσχευση: Τα δεδομένα για 
την αποτελεσματικότητα της 2ης αλλοΜΑΚ προέρχονται 
από αναδρομικές μελέτες με σοβαρές στατιστικές 
αποκλίσεις. Οι ασθενείς οι οποίοι περιλαμβάνονται 
συνιστούν εξαιρετικά επιλεγμένη ομάδα με μικρότερη 
διάμεση ηλικία , καλή κατάσταση ικανότητας και χωρίς 
συννοσηρότητες . Ωστόσο η 2η αλλοΜΑΚ αποτελεί μία 
αποδεκτή θεραπεία, με 3-ετή συνολική επιβίωση έως 
και 40% σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών. Ο σημαντικό-
τερος προγνωστικός παράγοντας είναι η άνω των 6-12 
μηνών απόσταση από την 1η αλλοΜΑΚ και η επίτευξη 
πλήρους ύφεσης πριν την 2η αλλοΜΑΚ. Σε μελέτη 351 
ασθενών με υποτροπή μετά από αλλοΜΑΚ, ανάλογα 
με το προγνωστικό score που προκύπτει από το 
διάστημα από τη μεταμόσχευση έως την υποτροπή, 
τη χορήγηση αρχικά μυελοαφανιστικού σχήματος 
προετοιμασίας και προϋπάρχουσα GVHD, η 3-ετής 
OS ήταν 36% σε ασθενείς ευνοϊκού, 14% μετρίου, 3% 
υψηλού και 0% πολύ υψηλού κινδύνου 6. Αντιστοίχως 
σε μελέτη 126 ασθενών η 2-ετής συνολική επιβίωση 
ήταν 45% και 15% για ασθενείς που υποτροπίασαν 
σε >12 μήνες και σε <12 μήνες αντίστοιχα.

DLI έναντι 2ης αλλοΜΑΚ: Η ετερογένεια των 
ασθενών, των νοσημάτων και των θεραπειών δεν 
επιτρέπει την ασφαλή σύγκριση μεταξύ των δύο 
θεραπευτικών επιλογών. Ωστόσο δεν προκύπτει 
διαφορά στη συνολική επιβίωση μεταξύ DLI και 2ης 

αλλοΜΑΚ, η οποία εξαρτάται από το χρόνο υποτρο-
πής και την ύφεση της νόσου. Παρά ταύτα ασθενείς 
οι οποίοι υποτροπίασαν μετά από 12-24 μήνες χωρίς 
συννοσηρότητες και με διαθέσιμο δότη με αποδεκτή 
συμβατότητα, θα μπορούσαν να ωφεληθούν από 2η 

αλλοΜΑΚ ιδιαίτερα εάν είναι ικανοί για να υποβλη-
θούν σε σχήμα προετοιμασίας που να ενσωματώνει 
ΤβΙ. Η επιλογή διαφορετικού δότη δε φαίνεται να 
επηρεάζει την έκβαση της 2ης αλλο ΜΑΚ, παρότι 
είναι λογικό σε ασθενή χωρίς προηγούμενη εμφά-
νιση GVHD να επιλέγεται διαφορετικός δότης. Στη 
περίπτωση αυτή η χρησιμοποίηση απλοταυτόσημου 



119

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

δότη ή ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι εφικτή 
χωρίς να επηρεάζεται η OS. Ωστόσο σε αναδρομική 
μελέτη του EBMT η επιλογή απλοταυτόσημου δότη 
για 2η αλλοΜΑΚ φάνηκε να σχετίζεται με αυξημένη 
θνητότητα από τη μεταμόσχευση και μειωμένη επιβί-
ωση χωρίς νόσο, μόνο για στους ασθενείς που είχαν 
λάβει μυελοαφανιστικό σχήμα στη 1η αλλοΜΑΚ13. Σε 
υποτροπή μετά από απλοταυτόσημη ΜΑΚ, εφόσον 
αυτή οφείλεται σε απώλεια του μη κοινού απλότυπου 
επιβάλλεται η αλλαγή δότη είτε από MUD είτε από 
ομφαλοπλακουντιακό αίμα, ή και από απλοταυτόσημο 
δότη με διαφορετικό μη συμβατό απλότυπο.

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Χορήγηση αναστολέων FLT3 (FLT3-TKIs): 

Αρκετοί FLT3 TKIs, όπως sorafenib, midostaurin, 
quizartinib, crenolanib και gilteritinib έχουν μελετη-
θεί σε διάφορες φάσεις της θεραπείας της FLT3(+) 
ΟΜΛ. Στην περίπτωση της αλλοΜΑΚ μελετήθηκαν 
κυρίως σαν θεραπεία συντήρησης. Το sorafenib σε 
πειραματικά μοντέλα φαίνεται ότι επάγει την παρα-
γωγή IL-15 από τα λευχαιμικά κύτταρα καθιστώντας 
αυτά περισσότερο ανοσογόνα, με αποτέλεσμα την 
αυξημένη καταστροφή τους από την ενεργοποίηση 
των Τ λεμφοκυττάρων14. Σύμφωνα με τυχαιοποιη-
μένη φάσης 2 μελέτη (SORMAIN trial) η χορήγηση 
συντήρησης με sorafenib έναντι placebo με διάμεσο 
χρόνο παρακολούθησης 42 μήνες έδειξε πλεονέ-
κτημα επιβίωσης στο σκέλος του sorafenib με HR: 
0,447 (p=0,03). Ωστόσο η μελέτη έκλεισε πρώιμα 
λόγω χαμηλού ρυθμού ένταξης ασθενών, δεν έγινε 
ενδιάμεση ανάλυση των δεδομένων, δεν απαιτήθηκε 
μελέτη MRD πριν από την αλλοΜΑΚ, ενώ σχεδόν όλοι 
οι ασθενείς δεν είχαν λάβει αναστολέα FLT3 κατά τη 
θεραπεία εφόδου, όπως πλέον συμβαίνει στη κλινική 
πράξη. Από την τυχαιοποιημένη μελέτη RADIUS δεν 
προέκυψε πλεονέκτημα επιβίωσης για τους ασθενείς 
που τυχαιοποιήθηκαν στο σκέλος της midostaurinέ-
ναντι του placebo σαν θεραπεία συντήρησης μετά 
από αλλοΜΑΚ. Μέχρι την ύπαρξη ισχυρότερων δε-
δομένων δεν ενθαρρύνεται η θεραπεία συντήρησης 
με FLT3-TKIs μετά από αλλοΜΑΚ. Απάντηση για το 
όφελος από τη χρήση των FLT3-TKIs σαν θεραπεία 
συντήρησης μετά από αλλοΜΑΚ μπορεί να δώσει η εν 
εξελίξει πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 
ΙΙΙ, gilteritinib έναντι placebo (NCT02997202trial) με 
μελέτη της MRD και συνοδών μεταλλάξεων προσ-
διοριζόμενη με NGS (nextgenerationsequencing). 
Σε περίπτωση υποτροπής η χορήγηση sorafenib 
φαίνεται να προκαλεί ικανοποιητική ανταπόκριση η 
οποία ευοδώνεται ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει cGVHD 

ή συγχορηγείται με DLI14. Σε αναδρομική μελέτη το 
sorafenib σε συνδυασμό με αζακυτιδίνη και DLI μπορεί 
να επιτύχει πλήρη ύφεση έως και 50% με διάμεση 
διάρκεια ύφεσης 182 ημέρες (εύρος 158–406)15. 

Αναστολείς ελέγχου ανοσιακής απάντησης 
(checkpoint inhibitors): Σε πρόσφατη μελέτη 28 
ασθενών με ΟΜΛ/ΜΔΣ εκ των οποίων 4 με εξω-
μυελική υποτροπή υποβλήθηκαν σε θεραπεία με 
antiCTLA-4 (Ipilimumab). Οι ασθενείς που έλαβαν 
δόση 10 mg/kgανά 3 εβδομάδες συνολικά για4 συνο-
λικά δόσεις και ακολούθως κάθε 12 εβδομάδες έως 5 
δόσεις εμφάνισαν πλήρη ύφεση 23% μερική 9% και 
27% μείωση φορτίο όγκου. Ενδιαφέρουσα η πλήρης 
ανταπόκριση των ασθενών με εξωμυελική νόσο16. 

Σχόλια: Η υποτροπή μετά από αλλοΜΑΚ πα-
ραμένει σοβαρή θεραπευτική αστοχία με δυσμενή 
πρόγνωση για τον ασθενή. Θεραπευτικοί σχεδιασμοί 
τόσο πριν , όσο και μετά τη μεταμόσχευση που απο-
σκοπούν στη πρόληψη της υποτροπής θα πρέπει να 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Πριν από τη μεταμό-
σχευση η κατάλληλη επιλογή του σχήματος προετοι-
μασίας, η ρύθμιση της έντασης και της διάρκειας της 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής και κυρίως η επίτευξη 
ΜRD(-) αποτελούν βασικές θεραπευτικές ενέργειες. 
Μετά τη μεταμόσχευση σε επιλεγμένη ομάδα ασθενών 
μπορεί να επιχειρηθεί προληπτικά η ευόδωση της 
GVL δράσης είτε με κυτταρικές είτε με φαρμακολο-
γικές μεθόδους, πάντα όμως με το περιορισμό από 
την αναμενόμενη τοξικότητα. Μετά την υποτροπή η 
πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι αυτή που 
ενσωματώνει θεραπείες κυτταρικής αρχής όπως DLI 
ή 2ηαλλοΜΑΚ. Μεγάλος αριθμός με νεότερες Τ ή ΝΚ 
κυτταρικές θεραπείες, όπως πχ η δημιουργία στο-
χευμένων Τ μνημονικών λεμφοκύτταρων με γενετικά 
τροποποιημένο ΤCR έναντι του αντιγόνου mHA-1, 
ευρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ενισχύσουν 
τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Σε κάθε περί-
πτωση όμως, η τακτική παρακολούθηση για την όσο 
το δυνατόν πρώιμη ανίχνευση της υποτροπής και την 
εφαρμογή άμεσης θεραπείας αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την επιβίωση του ασθενούς. 
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Η θρόμβωση είναι η πιο συχνή αιτία θνησιμότητας 
παγκοσμίως και είναι το αποτέλεσμα της παθολογικής 
ενεργοποίησης των μηχανισμών της αιμόστασης, που 
φυσιολογικά ελέγχουν την αιμορραγία μετά τη λύση 
της συνέχειας των αγγείων. Η θρόμβωση κάτω από 
ορισμένες συνθήκες έχει επίσης σημαντικό φυσιολογικό 
ρόλο στην ανοσολογική άμυνα. Ως ανοσοθρόμβωση 
χαρακτηρίζεται μια «εγγενής» ανοσοαπόκριση που 
επάγεται από το σχηματισμό θρόμβων μέσα στα 
αιμοφόρα αγγεία, ιδιαίτερα στα μικρά αγγεία. Η ανοσο-
θρόμβωση υποστηρίζεται από κύτταρα του ανοσολογι-
κού συστήματος (ουδετερόφιλα, μακροφάγα) και από 
συγκεκριμένα μόρια που σχετίζονται με τη θρόμβωση 
[ΝΕΤs (Neutrophil Extracellular Traps - Ουδετεροφι-
λικές Εξωκυττάριες Παγίδες), και μικροκυστίδια] και 
παράγει ένα ενδοαγγειακό ικρίωμα που διευκολύνει την 
αναγνώριση, συγκράτηση και καταστροφή παθογόνων, 
προστατεύοντας έτσι τον ξενιστή χωρίς όμως να του 
προκαλεί σημαντικές παράπλευρες βλάβες. Ωστόσο, 
αν παραμείνει ανεξέλεγκτη, η ανοσοθρόμβωση είναι 
μια σημαντική βιολογική διαδικασία που ενισχύει τις 
παθολογίες που σχετίζονται με τη θρόμβωση.

Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την παθοφυσιολογία 
των ΝΕΤs, των μικροκυστιδίων και του ενδοθηλίου 
στον διπλό τους ρόλο στην παθογένεση της ανοσο-
θρόμβωσης και της παθολογικής θρόμβωσης, καθώς 
και νέους θεραπευτικούς στόχους που προκύπτουν 
από τη διαλεύκανση της παθοφυσιολογίας της ανο-
σοθρόμβωσης.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ NETs
Τα NETs ανακαλύφθηκαν από τους Brinkmann et 

al το 2004 και περιγράφηκαν ως μια εξωκυτταρική 

δομή που αποτελείται από χρωματίνη και κοκκι-
ώδεις πρωτεΐνες με αντιμικροβιακές ιδιότητες. Τη 
στιγμή της ανακάλυψής τους, ο ακριβής μηχανισμός 
που οδηγούσε στο σχηματισμό των NETs δεν ήταν 
σαφής. Σήμερα έχουμε μια καλύτερη κατανόηση 
του τρόπου σχηματισμού και των χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων των NETs συμπεριλαμβανομένων των 
αντιβακτηριακών και αντιμυκητιασικών τους ιδιοτήτων, 
την προ-θρομβωτική φύση τους και το ρόλο τους σε 
αυτοάνοσες ασθένειες και τον καρκίνο.

Έχουν περιγραφεί δύο διαφορετικοί μηχανισμοί 
για το σχηματισμό NETs: H NETosis που είναι μια 
διαδικασία μέσω της οποίας τα ουδετερόφιλα οδη-
γούνται σε μια μορφή προγραμματισμένου κυτταρι-
κού θανάτου και απελευθέρωσης των NETs. Αυτή η 
διαδικασία είναι αργή και μπορεί να διαρκέσει μερικές 
ώρες. Κατά τη διάρκεια της NETosis, τα ουδετερό-
φιλα υφίστανται αποσυμπύκνωση της χρωματίνης 
τους που είναι εξαρτώμενη από τη δράση της πε-
πτιδυλ-αργινινικής απαμινάσης (PAD4) και άλλων 
ουδετεροφιλικών ενζύμων. Ενώ αυτό εμποδίζει την 
ενδοαγγειακή εξάπλωση της λοίμωξης, η υπερβολική 
ενεργοποίησή τους οδηγεί σε παθολογική θρόμβωση, 
«ανοσοθρόμβωση» και αυτοανοσία.

Η έκθεση του ενδοθηλίου σε παθογόνα και σχε-
τιζόμενα με παθογόνα μοριακά πρότυπα (PAMPs: 
Pathogen associated molecular patterns) δημιουργεί 
μια προπηκτική επιφάνεια που οδηγεί σε δέσμευση 
των λευκοκυττάρων. Η μετανάστευση των ουδετερό-
φιλων στο σημείο της λοίμωξης ενεργοποιείται από 
φλεγμονώδεις διαμεσολαβητές, οι οποίοι ενισχύουν 
την ενδοθηλιακή έκφραση των E- και Ρ-σελεκτίνων 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα, προκαλώντας κυτταρική 
προσκόλληση των ουδετεροφίλων μέσω μορίων προ-
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υποστούν κυτταρικό θάνατο. Αυτός ο μηχανισμός 
αργότερα περιγράφηκε και στα ουδετερόφιλα, με 
τη διαμεσολάβηση του toll-like υποδοχέα-4 (TLR4), 
μετά την ενεργοποίησή του από ειδικά μόρια των 
μικροβίων. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει την έξοδο 
DNA, ιστονών και πρωτεασών σερίνης από άθικτα 
ουδετερόφιλα.

ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΔΙΑ (MPs)
Τα μικροκυστίδια (MPs) είναι μικρού μεγέθους 

κυστίδια, με διάμετρο 100-1000 nm που αποτελούνται 
από μια φωσφολιπιδική διπλοστοιβάδα και μεμβρα-
νικές πρωτεΐνες. Τα μικροκυστίδια (MPs) απελευ-
θερώνονται από την κυτταρική επιφάνεια κατά την 
ενεργοποίηση ή την απόπτωση των κυττάρων και η 
φύση τους μπορεί να ποικίλλει με βάση το ερέθισμα 
και το κύτταρο προέλευσης. Τα MPs περιγράφηκαν 
για πρώτη φορά ως «σκόνη αιμοπεταλίων» το 1967 
και αρχικά ήταν υποτιμημένα και θεωρούμενα ως 
κυτταρικά υπολείμματα. Ο ρόλος τους στη θρόμβωση, 
τη φλεγμονή και τη διακυτταρική σηματοδότηση είναι 
τώρα πια γνωστός.

Τα μικροκυστίδια (MPs) μπορούν να επάγουν τη 
θρόμβωση μέσω διαφόρων μηχανισμών. Λόγω της 
μεταβολής στην κανονική ασύμμετρη διαμόρφωση της 
φωσφολιπιδικής διπλοστιβάδας σε ενεργοποιημένα 
ή αποπτωτικά ή καρκινικά κύτταρα, η φωσφατιδυ-
λοσερίνη (PS) εμφανίζεται στην εξωτερική πλευρά 
της κυτταρικής μεμβράνης μετά από διάσπαση του 
κυτταροσκελετού της. Έτσι, η φωσφατιδυλοσερίνη 
(PS), ένα ανιονικό φωσφολιπίδιο, μπορεί να προάγει 
τον σχηματισμό θρόμβου. Ένας άλλος σημαντικός 
μηχανισμός που συμβάλλει στη θρόμβωση είναι η 
έκφραση του ιστικού παράγοντα στην επιφάνεια των 
MPs που συνδυάζεται με τον FVII και ενεργοποιεί τον 
FIX, ενεργοποιώντας έτσι τον καταρράκτη πήξης. 
Τέλος, τα MPs αυξάνουν τη συσσώρευση άλλων 
κυττάρων στο σημείο του θρόμβου. Τα αιμοπετάλια 
θεωρήθηκαν αρχικά ως η κύρια πηγή των MPs στη 
θρόμβωση και το επίπεδο των MPs που προέρχο-
νται από τα αιμοπετάλια βρέθηκε να συσχετίζεται 
με την ενδογενή παραγωγή θρομβίνης. Ωστόσο, 
τώρα είναι γνωστό ότι τα MPs που εκφράζουν ιστικό 
παράγοντα (TF) προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
τα μονοκυττάρα/μακροφάγα. Αν και για πρώτη φορά 
η έκφραση TF σε ουδετερόφιλα περιγράφηκε πριν 
από σχεδόν 40 χρόνια, η προέλευση του TF που 
ανιχνεύεται στα ουδετερόφιλα έχει παραμείνει θέμα 
υπό αμφισβήτηση. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι 
τα ουδετερόφιλα δεν είναι ικανά να παράγουν TF 
κατά τη διέγερση με λιποπολυσακχαρίτες (LPS), 

σκόλλησης όπως το ICAM-1 (Intercellular Adhesion 
Molecule 1). Στη συνέχεια, χημειοκίνες όπως η CXC 
1,2 και οι υποδοχείς τους (CXCR) επιδρούν στα ουδε-
τερόφιλα ενεργοποιώντας τα να εκφράσουν ιντεγκρί-
νες που δεσμεύονται στο ενδοθήλιο και εισβάλλουν 
στον μολυσμένο ιστό όπου προσελκύονται μέσω των 
αυξημένων συγκεντρώσεων των χημειοκινών. Μια 
μεγάλη ποικιλία κυτταρικών ερεθισμάτων εκτός από τα 
βακτήρια ή τους μύκητες, όπως η ιντερλευκίνη-8 (IL-
8), οι λιποπολυσακχαρίτες (LPS), τα ενεργοποιημένα 
αιμοπετάλια ή τα ενδοθηλιακά κύτταρα, οι κρύσταλλοι 
ουρικού μονονατρίου και διάφορα αυτοαντισώματα 
μπορούν να προκαλέσουν την NETosis. Αυτά τα 
ερεθίσματα οδηγούν στο σχηματισμό οξειδωτικών 
ριζών (Reactive Oxygen Species- ROS) μέσω της 
ελαττωμένης NADPH οξειδάσης, η οποία παίζει βα-
σικό ρόλο στην απελευθέρωση των NETs. Η σημασία 
της NADPH οξειδάσης στη διαδικασία της παραγωγής 
των NETs είναι εμφανής από την απουσία NETosis 
σε ασθενείς με χρόνια κοκκιωματώδη νόσο, (μια 
ομάδα κληρονομικών διαταραχών που χαρακτηρί-
ζονται από ελαττωμένη NADPH οξειδάση), και από 
την αναστολή της NETosis μέσω του διφαινυλενικού 
ιωδονίου (αναστολέας της NADPH οξειδάσης) και 
της εξωγενούς καταλάσης που αποικοδομεί το H2O2. 
Μία από τις πρώτες μορφολογικές αλλαγές που 
παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της NETosis, είναι 
η πυρηνική εξοίδηση, που ενεργοποιείται από την 
PAD4. Η PAD4 είναι ουσιώδης για την έναρξη της 
NETosis καθώς υπερκιτρουλλινοποιεί τα κατάλοιπα 
αργινίνης στις ιστόνες, Η3 και Η4, οδηγώντας σε 
απώλεια του θετικού τους φορτίου και προκαλώντας 
έτσι αποσυμπύκνωση της χρωματίνης. Τα ουδετερό-
φιλα σε ποντίκια με ανεπάρκεια PAD4 δεν μπορούν 
να σχηματίσουν NETs. Παρότι και άλλα ένζυμα των 
ουδετερόφιλων όπως η ελαστάση των ουδετεροφίλων 
και ο κυτταροπλασματικός αναστολέας της πρωτεάσης 
της σερίνης-η serpin β1- επίσης μετακινούνται στον 
πυρήνα και μπορεί να προκαλέσουν αποσυμπύκνω-
ση της χρωματίνης και απελευθέρωση των NETs, η 
ακριβής συμβολή τους μένει να επιβεβαιωθεί. Στο 
τέλος αυτής της διαδικασίας, τα NETs που περιέχουν 
DNA και ιστόνες απελευθερώνονται περίπου 45-240 
λεπτά μετά την ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων.

Ο δεύτερος μηχανισμός, γνωστός ως vital NETosis, 
έχει περιγραφεί ως μια πιο γρήγορη διαδικασία που 
δεν οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο. Έτσι, το ουδετε-
ρόφιλο διατηρεί την ικανότητά του να μετακινείται 
και να φαγοκυτταρώνει. Μια παρόμοια διαδικασία 
περιγράφηκε για πρώτη φορά στα ηωσινόφιλα, τα 
οποία μπορούν να απελευθερώνουν μιτοχονδριακό 
DNA σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να 
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στην μικροαγγειακή κυκλοφορία και εμποδίζει τη 
διάδοση τους, (2) εμποδίζει την μακρινή ιστική διείσ-
δυση σχηματίζοντας μικροθρόμβους σε μικρά αγγεία, 
(3) συγκεντρώνει τα παθογόνα σε μια περιοχή για τη 
θανάτωση τους από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος και (4) προσελκύει άλλα ανοσοκύτταρα 
στη θέση της φλεγμονής. Έτσι, ενώ η διαδικασία της 
πήξης παίζει ρόλο στην υπεράσπιση του ξενιστή 
ενάντια στα βακτήρια, εάν αφεθεί ανεξέλεγκτη, η 
ανοσοθρόμβωση μπορεί να συμβάλει σε σημαντική 
συστηματική παθολογία.

Η σοβαρή σήψη αποτελεί το 10-40% των αιτίων 
των εισαγωγών στη ΜΕΘ στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
έχει ποσοστό θνησιμότητας 20-50% . H σχετιζόμενη 
με τα NEΤs ανοσοθρόμβωση, το cfDNA (κυτταρικό 
ελεύθερο DNA) και οι ιστόνες έχουν εμπλακεί στη 
νοσηρότητα και θνησιμότητα της σηψαιμίας. Σε in vitro 
και in vivo μοντέλα σήψης, έχει αποδειχθεί ότι ο LPS 
ενεργοποιεί τα αιμοπετάλια και τα ουδετερόφιλα μέσω 
του TLR4 και επάγει τη NETosis. Τα επίπεδα cfDNA 
στο περιφερικό αίμα των ασθενών με σοβαρή σήψη 
βρέθηκαν να είναι ιδιαίτερα προγνωστικά για τη θνησι-
μότητα στη ΜΕΘ. Επιπλέον, οι εξωκυττάριες ιστόνες 
οδηγούν σε ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, ανεπάρκεια 
οργάνων και θάνατο σε ζωικά μοντέλα σηψαιμίας. 
Συγκεκριμένα, η χορήγηση ιστόνης σε ποντικούς είχε 
ως αποτέλεσμα ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων, 
ενδοθηλιακή τοξικότητα, οξεία πνευμονική βλάβη και 
μικροαγγειακή θρόμβωση. Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο 
αντισώματα έναντι των ιστονών όσο και η ενεργο-
ποιημένη πρωτεΐνη C (APC) βελτίωσαν τα ποσοστά 
θνησιμότητας σε μοντέλα σήψης σε ποντίκια. Επι-
πλέον, η NETosis έχει συνδεθεί με προθρομβωτική 
δραστηριότητα, επειδή τα συνδεόμενα με τα NETs 
ένζυμα διασπούν τον TFPI (αναστολέα της οδού του 
ιστικού παράγοντα), ενώ παράλληλα ενισχύουν την 
αντι-ινωδολυτική δράση, επειδή το cfDNA αναστέλλει 
την διάσπαση του ινώδους που διαμεσολαβείται από 
την πλασμίνη. Δομικά, η προκαλούμενη από NETs 
ανοσοθρόμβωση οδηγεί σε πιο ανθεκτικούς θρόμβους 
με μικρότερη διαπερατότητα και μειωμένη ευαισθησία 
στη λύση, αν και αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την 
προσθηκη DΝάσης. Τέλος, η αντίσταση των βακτηρι-
δίων στην παγίδευση από τα NETs έχει αποδειχθεί in 
vitro και έχει υποτεθεί ότι συμβάλλει στην εκτεταμένη 
ανοσοθρόμβωση στον σηπτικό ασθενή, που οδηγεί 
σε διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη (ΔΕΠ).

Εκτός από τον φλεγμονώδη ρόλο τους στη ση-
ψαιμία, τα NETs και η ανοσοθρόμβωση έχουν επίσης 
εμπλακεί και στις μικροαγγειοπαθητικές θρομβωσεις. 
Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP), το 
αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) και η ΔΕΠ, 

μονοαζίδιο του προπειδίου (PMA) ή παράγοντα νέ-
κρωσης όγκου-α (TNF-α), και δεν περιέχουν mRNA 
του TF. Ενώ κάποιες άλλες έδειξαν ότι σε ανθρώπινα 
και ζωικά μοντέλα με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
τα ουδετερόφιλα μπορούσαν να παράγουν TF με 
τρόπο εξαρτώμενο από το συμπλήρωμα (C5a) μετά 
από έκθεση σε IgG ανοσοσφαιρίνη. Όμως κυρίως η 
διασύνδεση των ουδετεροφίλων-μονοκυττάρων είναι 
αυτή που οδηγεί σε ουδετερόφιλα που αποκτούν τον 
TF από τα μονοκύτταρα.

Ο ρόλος των μικροσωματιδίων που προέρχονται 
από τα ουδετερόφιλα (NMP: neuthrophil micropar-
ticles) στο σχηματισμό κυρίως αρτηριακών θρόμβων 
έχει γίνει πλέον πιο εμφανής. Τα NMPs συμβάλλουν 
στη θρόμβωση μέσω διαφόρων μηχανισμών. Η πα-
ρουσία μυελοϋπεροξειδάσης στα NMPs έχει προταθεί 
ότι παίζει ρόλο στην αύξηση του θρόμβου ύστερα από 
ενδοθηλιακή βλάβη. Εκτός αυτού, τα ΝΜΡs περιέχουν 
Mac-1 ιντεγκρίνες, σε λειτουργικά ενεργή μορφή, που 
αλληλεπιδρά με τα αιμοπετάλια και το ενδοθήλιο, 
με αποτέλεσμα την αύξηση τόσο της έκφρασης της 
Ρ-σελεκτίνης και την ενεργοποίηση των αιμοπετα-
λίων όσο και της έκφρασης της L-σελεκτίνης στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα. Μερικές μελέτες έχουν δείξει 
και ένα αντιφλεγμονώδη ρόλο για τα ΝΜΡs καθώς 
αυξάνουν την απελευθέρωση του αυξητικού παράγο-
ντα μετασχηματισμού β1 (TGFβ1), υποδηλώνοντας 
ότι τα ΝΜΡs μπορούν να μειώσουν την κυτταρική 
ενεργοποίηση των μακροφάγων. Επομένως, αν και 
ο ρόλος των NMPs χρειάζεται περαιτέρω μελέτες 
για να γίνει κατανοητός, τα υπάρχοντα δεδομένα 
υποδεικνύουν μια προθρομβωτική δράση αυτών των 
ΝΜΡs, υπογραμμίζοντας έτσι μια σημαντική αλληλε-
πίδραση μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και 
της θρόμβωσης.

ΑΝΟΣΟΘΡΟΜΒΩΣΗ
Ενώ η ικανότητα σχηματισμού θρόμβου μετά 

από τον τραυματισμό των αγγείων ήταν γνωστό ότι 
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της αιμόστασης, 
μέχρι πρόσφατα δεν είχε αναγνωριστεί ως ένας 
ενδαγγειακός μηχανισμός ανοσολογικής άμυνας. Οι 
Engelmann και Massberg επανεξέτασαν πρόσφατα 
τον μηχανισμό της μικρο-αγγειακής θρομβώσεως με 
τη μεσολάβηση των NETs και τον πρότειναν ως ένα 
δυνητικά επικουρικό μηχανισμό για τη διατήρηση της 
ανεξέλεγκτης λοίμωξης, χαρακτηρίζοντας αυτή την 
διαδικασία “ανοσοθρόμβωση». Πρότειναν τέσσερις 
μηχανισμούς με τους οποίους η ανοσοθρόμβωση 
εμποδίζει την εξάπλωση της λοίμωξης: (1) συλλαμ-
βάνει και παγιδεύει παθογόνους μικροοργανισμούς 
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χαρακτηρίζονται από μικροαγγειακή θρόμβωση. Οι in 
vitro μελέτες των θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών 
(TMAs) καταδεικνύουν ότι οι οροί των ασθενών με 
TMAs δεν μπορούν να αποικοδομήσουν τα NETs 
λόγω έλλειψης DNase I και αυτό μπορεί να συμβάλει 
στην εκτεταμένη μικροαγγειακή θρόμβωση και στη 
δυσλειτουργία των οργάνων. Αντιθέτως, η προσθήκη 
DNase Ι αποκαθιστούσε την ικανότητα αποικοδόμη-
σης των ΝΕΤs. 

Τέλος, τα NETs έχουν επίσης εμπλακεί στην πολ-
λαπλή οργανική ανεπάρκεια που σχετίζεται με το 
σοβαρό τραύμα. Τα επίπεδα των κυκλοφορούντων 
ιστονών αυξάνονται δραματικά αμέσως μετά το τραύ-
μα και συσχετίζονται με την οξεία πνευμονική βλάβη, 
τη βαθμονόμηση SOFA (Sequential Organ Failure 
Assessment) την ενδοθηλιακή βλάβη και την ενερ-
γοποίηση της πήξης. 

NETs ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Τα NETs μπορούν να συμβάλουν στη διαδικασία 

της θρόμβωσης μέσω διαφορετικών μηχανισμών. 
Όπως περιγράφηκε παραπάνω, τα ενεργοποιημένα 
NETs αποτελούνται από DNA και ιστόνες. Αυτό το 
δίκτυο δημιουργεί ένα ικρίωμα και δεσμεύει διάφορα 
κυτταρικά συστατικά όπως ερυθρά αιμοσφαίρια και 
αιμοπετάλια. Οι εξωκυττάριες παγίδες DNA προά-
γουν την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, τη συσ-
σώρευση τους και τη θρόμβωση. Αν και ο ακριβής 
μηχανισμός αλληλεπίδρασης των αιμοπεταλίων με 
τα NETs παραμένει άγνωστος, η αλληλεπίδραση των 
αιμοπεταλίων μέσω της υπομονάδας A1 του παρά-
γοντα von Willebrand (vWF) προτείνεται ως ένας 
πιθανός μηχανισμός μέσω του οποίου ο vWF μπορεί 
να συνδεθεί με τις ιστόνες. Ένας πιθανός μηχανισμός 
ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων από τις ιστόνες 
περιλαμβάνει και τη διέγερση των υποδοχέων των 
αιμοπεταλίων TLR2 και TLR4. Τα ενεργοποιημένα 
αιμοπετάλια συνδέονται με τα ουδετερόφιλα μέσω της 
γλυκοπρωτεΐνης Ib (GPIb) και προάγουν περαιτέρω 
την NETosis. Αυτός ο φαύλος κύκλος ενισχύει έτσι το 
σχηματισμό θρόμβων.

Τα NETs προάγουν επίσης τη φλεβική θρόμβωση 
μέσω ενεργοποίησης του καταρράκτη της πήξης. 
Τα εξωκυττάρια νουκλεϊκά οξέα που υπάρχουν στα 
ΝΕΤs μπορούν να ενισχύσουν τη δραστικότητα πρω-
τεάσης των παραγόντων πήξης και να επάγουν την 
παραγωγή θρομβίνη. Έτσι τα NETs ενεργοποιούν 
τον παράγοντα XII που οδηγεί στην ενεργοποίηση 
του μονοπατιού της ενδογενούς οδού. Επιπρόσθε-
τα, πρόσφατες μελέτες περιγράφουν πως ο ίδιος 
ο παράγοντας XII προάγει την παραγωγή ΝΕΤs 

ενεργοποιώντας την κιτρουλλινοποίηση των ιστονών.
Τα NETs ενεργοποιούνται επίσης μέσω τουTF και 

της πρωτεϊνικής δισουλφιδικής ισομεράσης (ενός εν-
ζύμου που ενεργοποιεί τον TF στο περιφερικό αίμα), 
παρέχοντας έναν άλλο μηχανισμό που υποστηρίζει 
την ενεργοποίηση της εξωγενούς οδού από τα ουδε-
τερόφιλα. Η παραγωγή TF μπορεί να αυξηθεί κατά 
την ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων, συμβάλλοντας 
έτσι στη θρόμβωση. Εκτός από την ενεργοποίηση 
του καταρράκτη πήξης, τα NETs επίσης περιέχουν 
πρωτεάσες σερίνης (ελαστάση ουδετερόφιλων και 
καθεψίνη G), οι οποίες προκαλούν πρωτεολυτική 
απενεργοποίηση του αναστολέα του μονοπατιού 
του ιστικού παράγοντα (TFPI) και προάγουν την 
παραγωγή θρομβίνης και ινώδους. Ως εκ τούτου, τα 
NETs επηρεάζουν πολλαπλές πτυχές του συστήματος 
πήξης και οδηγούν σε αυξημένη θρόμβωση.

Η σχέση της φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE) και 
της NETosis έχει φανεί σε λίγες μέχρι τώρα μελέτες 
σε πειραματικά μοντέλα ζώων και ανθρώπους. Έχει 
καταγραφεί σε μπαμπουίνους η αύξηση των κυκλοφο-
ρούντων ΝΕΤs στις 48 ώρες μετά τη θρόμβωση που 
διαρκούσε μέχρι και 6 ημέρες, ενώ στους ανθρώπους 
φάνηκε να υπάρχει θετική συσχέτιση των ΝΕΤs με 
την ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων. Ένας άμεσος 
συσχετισμός παρατηρήθηκε επίσης μεταξύ των κοι-
νών προγνωστικών παραγόντων της θρόμβωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων αποδόμησης 
του ινώδους (D-Dimers), της βαθμονόμησης Wells 
και του DNA πλάσματος, υποδηλώνοντας ότι τα 
NETs μπορεί να είναι χρήσιμα και στη διαγνωστική 
αξιολόγηση της θρόμβωσης . 

Όμως, ο ακριβής ρόλος των NETs στην έναρξη, 
το σχηματισμό και την διάδοση της φλεβικής θρομ-
βοεμβολής παραμένει σχετικά άγνωστoς.

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ 
Ενώ ο ρόλος των ΝΕΤs στη φλεβική θρόμβωση 

έχει επιβεβαιωθεί, η συμβολή τους στην αρτηριακή 
θρόμβωση βρίσκεται ακόμη υπό έρευνα. 

Η παρουσία των ουδετεροφίλων έχει ταυτοποιηθεί 
στις αθηρωματικές πλάκες τόσο σε ανθρώπους όσο 
και σε ποντίκια και μάλιστα έχει φανεί ότι η μείωση 
των ουδετερόφιλων οδηγεί σε μείωση του μεγέθους 
της αθηροσκληρωτικής πλάκας. Η αυξημένη αναλο-
γία ουδετερόφιλων-λεμφοκυττάρων είναι γνωστός 
προγνωστικός παράγοντας εμφράγματος του μυο-
καρδίου και θανάτου σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο 
και η αυξημένη NETosis συσχετίζεται με μεγαλύτερη 
σοβαρότητα της στεφανιαίας νόσου. Σε μελέτη θρόμ-
βων από ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 
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φάνηκε ότι τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια προάγουν 
in vitro το σχηματισμό NETs μέσω της πρωτεΐνης 
υψηλής κινητικότητας-HMBG1 που εκκρίνεται από 
τα αιμοπετάλια.

Τέλος, οι δείκτες των NETs (ελεύθερο DNA, νου-
κλεοσώματα και H3) βρέθηκαν σημαντικά αυξημένοι 
στον ορό ασθενών με οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο, σε σύγκριση με υγιή άτομα αλλά και 
τα ουδετερόφιλα και τα NETs είναι πράγματι άφθονα 
σε εγκεφαλικούς θρόμβους τονίζοντας τη σημασία 
τους και σε ασθενείς με οξέα ισχαιμικά εγκεφαλικά 
επεισόδια . 

Νέοι θεραπευτικοί στόχοι
Οι νέες αυτές εξελίξεις στην παθοφυσιολογία της 

ανοσοθρόμβωσης προσφέρουν νέους θεραπευτι-
κούς στόχους για την πρόληψη της παθολογικής 
θρόμβωσης. Ένας προφανής στόχος για την πρό-
ληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής(VTΕ), είναι η 
αναστολή της PAD4. Η ενζυμική αναστολή του ΡΑD4 
θα εμπόδιζε την NETosis, και τα προθρομβωτικά της 
αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτό μπορεί επίσης να αφή-
σει τον ασθενή ευάλωτο σε βακτηριακές λοιμώξεις. 
Η πρωτεΐνη υψηλής κινητικότητας-HMGB-1 (High 
mobility group protein-B1) είναι επίσης ένας πιθανός 
θεραπευτικός στόχος. Η HMGB-1 απελευθερώνεται 
από τα κατεστραμμένα κύτταρα, εκφράζεται στην 
επιφάνεια ενεργοποιημένων αιμοπεταλίων και οδηγεί 
σε ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος 
μέσω των TLR2 και TLR4. Η διαμεσολαβούμενη 
από την HMGB-1 ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων 
συμβάλλει ακολούθως στην μικροαγγειακή θρόμβω-
ση και την NETosis. Η HMGB-1 διασπάται από τα 
σύμπλοκο θρομβομοντουλίνης-θρομβίνης in vivo και 
η ανασυνδυασμένη θρομβομοντουλίνη έχει εγκριθεί 
επί του παρόντος για τη θεραπεία της ΔΕΠ στην 
Ιαπωνία και βρίσκεται σε κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλοι θεραπευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν τα 
συστατικά που προσελκύουν τα ουδετερόφιλα και τα 
αιμοπετάλια στο ενδοθήλιο. Συγκεκριμένα, η παρε-
μπόδιση της απελευθέρωσης των συστατικών των 
α κοκκίων των αιμοπεταλίων ή των ενδοθηλιακών 
Weibel-Palade, θα ελάττωνε την απελευθέρωση 
της Ρ-σελεκτίνης και την προσέλκυση του συμπλό-
κου ουδετεροφίλων-αιμοπεταλίων μέσω του vWF 
στο ενδοθήλιο μειώνοντας την NETosis. Ομοίως, 
ο στοχευμένος αποκλεισμός της Ρ-σελεκτίνης, της 
περιοχής vWF-Α1, της γλυκοπρωτεΐνης Ib ή της 
ιντεγκρίνης βήτα-2 θα μπορούσε να έχει την ίδια 
αποτελεσματικότητα. Τέλος, το ένζυμο αποικοδόμησης 

του vWF, η ADAMTS13, θα μπορούσε να δοθεί σε 
ανασυνδυασμένη μορφή (rADAMTS13) για να αποι-
κοδομήσει τον vWF και να αποτρέψει την προσέλκυση 
ουδετεροφίλων με επακόλουθο την NETosis. Παρόλο 
που κάθε μια από τις προαναφερθείσες παρεμβάσεις 
μπορεί να οδηγήσει σε ήπια ανοσοανεπάρκεια, εάν 
δοθεί με δοσοεξαρτώμενο τρόπο θα μπορούσε να 
αναστείλει την ανοσοθρόμβωση χωρίς να επηρεαστεί 
η ανοσολογική επάρκεια.

Η ηπαρίνη, έχει επίσης ως δευτερεύουσα δράση 
την εκτόπιση των ιστονών από τη χρωματίνη. Αυτό 
επιτρέπει την αυξημένη προσβασιμότητα των νου-
κλεασών στην εκτεθειμένη χρωματίνη, επιτρέποντας 
περαιτέρω την αποικοδόμηση των ΝΕΤs. Ομοίως, η 
ασπιρίνη, αναστέλλει την NETosis in vitro με αναστολή 
της σύνθεσης της θρομβοξάνης-Α2. Τέλος, η κλοπιδο-
γρέλη έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνει τη φλεγμονή 
και τη μεσολαβούμενη από τα αιμοπετάλια έκφραση 
της διαλυτής Ρ-σελεκτίνης, μειώνοντας περαιτέρω 
τις αλληλεπιδράσεις ουδετεροφίλων-αιμοπεταλίων 
και συνεπώς την NETosis. 

Η θρομβόλυση είναι ένα βασικό θεραπευτικό μέσο 
στην αντιμετώπιση της θρόμβωσης. Ωστόσο, δεν 
μπορούν όλα τα θρομβωτικά επεισόδια να αντιμετωπι-
στούν με θρομβόλυση μέσω του ιστικού ενεργοποιητή 
του πλασμινογόνου (tPA). Πράγματι, η προσθήκη DΝΑ 
και ιστονών σε βάση σχηματισμένου ινώδους έχει 
αποδειχθεί ότι κάνει τον τεχνητό θρόμβο πιο σταθε-
ρό, πιο άκαμπτο και πιο ανθεκτικό στο tPA, και αυτό 
μερικώς αποκαθίσταται από την προσθήκη DNase. 
Τα προκαταρκτικά δεδομένα από μοντέλα ποντικού 
με φλεβοθρόμβωση καταδεικνύουν αναστολή σχημα-
τισμού θρόμβων με προσθήκη DNaseI. H DNAse1 
επιτάχυνε επίσης την ex vivo λύση του θρόμβου σε 
συνδυασμό με τον t-PA σε θρόμβους από ασθενείς 
με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, υποδεικνύοντας ένα 
ευρύτερο θεραπευτικό φάσμα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η DNAse1 έχει ήδη εγκριθεί από τον FDA (Food 
and Drug Administration) σε ασθενείς με κυστική 
ίνωση με σκοπό την απομάκρυνση του εξωκυττάριου 
DNΑ από τους πνεύμονες. Ο συνδυασμός t-PA και 
DNAse1 θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μείωση 
της χορηγούμενης δόσης του t-PA, μειώνοντας έτσι 
τις ανεπιθύμητες του ενέργειες. 

Διάφοροι ανοσοτροποποιητές έχει δειχθεί ότι 
μειώνουν την παραγωγή φλεγμονωδών διαμεσολα-
βητών και οξειδωτικών ριζών (ROS) από τα ουδε-
τερόφιλα, μειώνοντας έτσι τη δημιουργία των NETs 
και τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου. Η χλωροκίνη, 
ένας ανοσοτροποποιητής, εμποδίζει τη δημιουρ-
γία των NETs αναστέλλοντας την αυτοφαγία, την 
αποδόμηση στα λυσοσώματα και αυξάνοντας την 
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κάθαρση στα κυστίδια των λυσοσωμάτων. Ομοίως, 
η υδροξυχλωροκίνη, ένα παράγωγο της χλωροκίνης, 
λειτουργεί με παρόμοιους μηχανισμούς και φαίνεται να 
μειώνει τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών συμβαμάτων 
σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Ο 
ρόλος της βιταμίνης C ως ενδογενές αντιοξειδωτι-
κό είναι καλά χαρακτηρισμένος. Η ανεπάρκεια της 
βιταμίνης C σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή των 
NETs μέσω ενεργοποίησης του NF-κB, την αυξημένη 
παραγωγή ROS και την αυτοφαγία, ενώ μελέτες έχουν 
δείξει ότι η χορήγηση της βιταμίνης C εξασθενίζει τη 
φλεγμονώδη απόκριση, ρυθμίζει την απόπτωση των 
ουδετερόφιλων και μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη 
παραγωγή NETs σε μοντέλα ποντικών με σήψη. Παρ’ 
όλα αυτά, η προφυλακτική δράση της βιταμίνης C δεν 
επιβεβαιώθηκε σε κλινικές μελέτες.

Τέλος, η φαρμακολογική αναστολή του ενδοκυτ-
τάριου μονοπατιού μεταγωγής σήματος του JAK έχει 
προταθεί ότι μειώνει τη NETosis και τη θρόμβωση. 
Το Ruxolitinib, ένας JAK αναστολέας, φαίνεται να 
αναστέλλει το σχηματισμό NETs και να μειώνει τη 
θρόμβωση σε μοντέλο ποντικού. Παρότι ο ακριβής 
μηχανισμός δράσης του ruxolitinib δεν έχει εξακρι-
βωθεί, η ρύθμιση του PAD4 φαίνεται να είναι ένας 
πιθανός μηχανισμός. Αν και ασθενείς που λαμβά-
νουν ruxolitinib στη μελέτη RESPONSE διατρέχουν 
χαμηλότερο κίνδυνο θρόμβωσης, είναι απαραίτητες 
περισσότερες μελέτες ώστε να εκτιμηθεί ο ρόλος της 
NETosis στο θρομβωτικό κίνδυνο σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ruxolitinib.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανοσοθρόμβωση είναι μια φυσιολογική διαδικα-

σία που προσφέρει προστασία στον ασθενή από τα 
παθογόνα-εισβολείς. Εκτός από τους κλασικούς δια-
μεσολαβητές της αιμόστασης στην ανοσοθρόμβωση 
συμμετέχουν κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος 
όπως τα ουδετερόφιλα με τα NETs και τα μακροφάγα 
με τα ΜΡs που φέρουν ιστικό παράγοντα. 

Οι ίδιοι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην ανο-
σοθρόμβωση πλέον φαίνεται ότι συμμετέχουν και 
στη δημιουργία παθολογικών θρομβώσεων (φλεβι-
κών και αρτηριακών). Αν και οι γνώσεις μας έχουν 
εξελιχθεί ταχύτατα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 
ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Ποιοι είναι οι 

ακριβείς πρωτεϊνωματικοί μηχανισμοί που οδηγούν 
στην ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων και στον επα-
κόλουθο σχηματισμό NETs; Παίζουν τα ουδετερόφιλα 
ρόλο σε όλες τις θρομβώσεις ή σε μερικούς τύπους 
και θέσεις θρόμβωσης; Ποιος είναι ο ενδοκυτταρικός 
καταρράκτης που οδηγεί στην επαγωγή του PAD4; 
Μετά την NETosis και τη θρόμβωση, πώς απομακρύ-
νονται φυσιολογικά τα NETs από τον θρόμβο; Πως 
θα μπορέσουν αυτά τα νέα μόρια να ενσωματωθούν 
σε αλγορίθμους για τη διάγνωση για παράδειγμα της 
διάχυτης ενδαγγειακής πήξης ή της θρομβοεμβολής; 
Ποιος είναι ο ρόλος των νέων από του στόματος 
αντιπηκτικών στην αναστολή της παθοφυσιολογίας 
της ανοσοθρόμβωσης;

Οι ερωτήσεις αυτές καθώς και άλλες θα αποτελέ-
σουν το αντικείμενο της μελλοντικής έρευνας καθώς 
προσβλέπουμε με μεγάλες προσδοκίες τις επερχόμε-
νες ανακαλύψεις στον τομέα της ανοσοθρόμβωσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εμφάνιση θρομβοπενίας είναι ένα πολύ συχνό 

πρόβλημα ειδικά στους νοσηλευόμενους ασθενείς 
κι όταν δε μπορεί αρχικά να δικαιολογηθεί από το 
υποκείμενο νόσημα τότε πάντα στη διαφορική διά-
γνωση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο 
της φαρμακοεπαγόμενης θρομβοπενίας. 

Τα φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν θρομβο-
πενία με πολλαπλούς μηχανισμούς είτε μέσω άμεσης 
τοξικότητας στο μυελό (χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα) ή με καταστροφή 
των αιμοπεταλίων στην περιφέρεια με ανοσολογικό 
μηχανισμό. Η συγκεκριμένη ανασκόπηση θα είναι 
προσανατολισμένη στην περιγραφή της ανοσολογικού 
τύπου φαρμακοεπαγόμενης θρομβοπενίας (Drug-
induced Immune Thrombocytopenia – DITP), δηλαδή 
μια δευτεροπαθή μορφή θρομβοπενίας ανοσολογικής 
αρχής (Immune Thrombocytopenia-ITP), ενώ εκτενής 
ανάλυση θα γίνει για τη θρομβοπενία που επάγεται 
από ηπαρίνη.

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΟΜΕΝΗ 
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
Μηχανισμός δράσης

Η DITP μπορεί να προκληθεί με πολλαπλούς μη-
χανισμούς (Πίνακας 1). Ένα από τα πρώτα φάρμακα 
που ενοχοποιήθηκαν για θρομβοπενία ήταν η κινίνη. 
Το χαρακτηριστικό της θρομβοπενίας σε αυτήν την 
ομάδα είναι ότι το αντίσωμα που δημιουργείται συν-
δέεται στα φυσιολογικά αιμοπετάλια μόνο παρουσία 
του φαρμάκου σε διαλυτή μορφή. Τα αντισώματα είναι 
ετερογενή και οι επίτοποι που στοχεύουν συνήθως 

αφορούν τις γλυκοπρωτεΐνες IIb/IIIa ή Ib/V/IX που 
αποτελούν τους κύριους υποδοχείς του ινωδογόνου 
και του παράγοντα von Willebrand factor, αντιστοίχως. 
Η σύνδεση μπορεί να είναι ταυτόχρονη σε πολλαπλές 
περιοχές μια γλυκοπρωτεΐνης ή σε πολλαπλούς επι-
τόπους ταυτόχρονα.1,2

Με διαφορετικό μηχανισμό ορισμένα φάρμακα 
μπορούν να λειτουργούν ως “απτίνες” και να συν-
δέονται ομοιοπολικά με μία ελεύθερη πρωτεΐνη που 
λειτουργεί ως φορέας, ώστε εν συνεχεία να επάγουν 
ειδική για το φάρμακο ανοσολογική απάντηση μέσω 
σύνδεσης με το αιμοπετάλιο. Τα αντισώματα που 
δημιουργούνται είναι ειδικά για το φάρμακο, όμως η 
επίπτωση είναι εξαιρετικά σπάνια με κύριο εκπρό-
σωπο την πενικιλλίνη και άλλα αντιβιοτικά, κυρίως 
β-λακτάμες.1,2

Μια πρόσφατη υπόθεση προτείνει ότι τα αντισώ-
ματα προέρχονται από μία δεξαμενή (“pool”) φυσικά 
κυκλοφορούντων αντισωμάτων με χαμηλή συνάφεια 
για αντιγόνα σε συγκεκριμένες γλυκοπρωτεΐνες των 
αιμοπεταλίων. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η αλ-

Πίνακας 1. Μηχανισμοί πρόκλησης DITP.
Μηχανισμός Παράδειγμα
Τύπου Απτίνης
“Hapten-dependent antibody”

“Penicillin”

Τύπου κινίνης “Quinine type” “Quinine”

Αντίσωμα με ειδικότητα έναντι του φαρμάκου 
“Drug – specific anitibody”

“Abciximab”

Αυτοαντίσωμα “Autoantiboby” “Gold salt”

Ανοσοσύμπλεγμα “Immunocomplex” “Heparin”
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edu/platelets, http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
default.htm), ενώ στον πίνακα 2 αναγράφονται τα πιο 
συχνά φάρμακα που εμπλέκονται με DITP.2

Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση
Λόγω της συνύπαρξης πολλών άλλων παραγό-

ντων που προκαλούν θρομβοπενία, η θρομβοπενία 
από φάρμακα μπορεί αρχικά να αγνοηθεί με επικίν-
δυνες συνέπειες για τον ασθενή από τη συνέχιση του 
φαρμάκου. (Πίνακας 3).

Η διάγνωση είναι συνήθως εξ αποκλεισμού και 
εφόσον διαγνωσθεί DITP πρέπει να γίνει άμεσα διακο-
πή του φαρμάκου και να τροποποιηθεί η αγωγή. Πα-
ρόλο που η DITP είναι σπάνια, είναι πολύ σημαντική η 
έγκαιρη αναγνώριση και διακοπή του φαρμάκου που 
ενοχοποιείται. Συνήθως η θρομβοπενία είναι σοβαρή 
<20000/μL και εμφανίζεται σε λιγότερο από 15 ημέρες 
μετά από την έναρξη νέας φαρμακευτικής αγωγής (αν 
ο ασθενής είναι ευαισθητοποιημένος μπορεί να γίνει 
και νωρίτερα). Ο εργαστηριακός έλεγχος ανίχνευσης 
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων σπανίως απαιτείται, 
και περιορίζεται σε ασθενείς που λαμβάνουν πολλά 
φάρμακα που ενοχοποιούνται για θρομβοπενία ή 

ληλεπίδραση “αντιγόνου – αντισώματος” είναι πολύ 
αδύναμη ώστε να μην επιδρούν στα αιμοπετάλια. 
Παρόλα αυτά ορισμένα φάρμακα επιδρούν τόσο 
στο αντίσωμα όσο και στο αντιγόνο ώστε η δύναμη 
της αλληλεπίδρασης να αυξάνεται σημαντικά. Όταν 
το β κύτταρο εκφράζει ένα τέτοιο αντίσωμα επάγει 
τον πολλαπλασιασμό του και ωριμάζει η συνάφεια 
σύνδεσης με το κύτταρο στόχο, στην περίπτωση 
DITP αιμοπετάλιο, επάγοντας την καταστροφή του. 
Η ύπαρξη φυσικών αντισωμάτων πιθανόν εξηγεί την 
παρατήρηση της ταχέως εμφανιζόμενης θρομβοπε-
νίας σε ορισμένα φάρμακα όπως οι αναστολείς GP 
IIb/IIIa με χαρακτηριστικό παράδειγμα το χιμαιρικό 
αντίσωμα abxicimab. Τα αντισώματα αναγνωρίζουν 
πεπτιδικές αλληλουχίες μυός στο abciximab (Fab 
τμήμα) που παρέχει ειδικότητα για GP IIb/IIIa. Η εμ-
φάνιση θρομβοπενίας εκτιμάται 0.5-1% στην πρώτη 
έκθεση και 10-14% μετά από τη δεύτερη έκθεση.1,2

Σε σπάνιες περιπτώσεις τα φάρμακα επάγουν 
τη δημιουργία αληθών αυτοαντισωμάτων τα οποία 
έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τα αιμοπετάλια 
ακόμα και απουσία του φαρμάκου που ενοχοποιείται. 
Ο πιο συχνός εκπρόσωπος είναι τα άλατα χρυσού 
που χρησιμοποιούνται για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 
με επίπτωση της θρομβοπενίας στο 1% προκαλώντας 
θρομβοπενία μέσω σύνδεσης του αυτοαντισώματος 
στη μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη V. Τέλος, η περίπτωση 
της ηπαρίνης και η ικανότητα δημιουργίας συμπλέγ-
ματος με τον παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων θα 
αναλυθεί εκτενώς στη συνέχεια.1,2

Λήψη ιστορικού
Η λήψη ιστορικού είναι πολύ σημαντική για την 

αρχική προσέγγιση της θρομβοπενίας. Πρέπει να 
σημειωθούν όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα 
και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε φάρμακα 
που πιθανότατα έχουν συνταγογραφηθεί από άλλο 
θεράποντα ή φάρμακα που συνταγογραφούνται σε 
κάποιο συγγενή και υπάρχει εύκολη πρόσβαση. 
Επίσης πρέπει να καταγραφούν φάρμακα που δε 
συνταγογραφούνται π.χ. παρακεταμόλη ή εναλλακτι-
κές θεραπείες (βότανα, συμπληρώματα διατροφής). 
Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα δεν πρέπει να αγνοηθεί 
η θρομβοπενία που προκαλείται από κατανάλωση 
“νερού τόνικ” λόγω της περιεκτικότητας σε κινίνη ή 
ακόμα σπανιότερα θρομβοπενία που προκαλείται 
από κατανάλωση ορισμένων τροφίμων (π.χ. ξηρών 
καρπών ή ταχινιού.2,3

Η αναζήτηση των φαρμάκων που ενοχοποιούνται 
για DITC μπορεί να γίνει εύκολα σε ιστοσελίδες που 
ανανεώνονται τακτικά με νέα δεδομένα (www.ouhsc.

Πίνακας 2. Φάρμακα που προκαλούν DITP
Cinchona alkaloids

• Quinine 
• Quinidine

GP IIb/IIIa inhibitors
• Abciximab
• Tirofiban 
• Eptifibatide

Χημειοθεραπευτικά 
• Oxaliplatin
• Irinotecan

Αναλγητικά
• Paracetamol
• Naproxen
• Ibuprophen

Καρδιολογικά 
• Amiodarone
• Spironolactone

ITP-like
• Alemtuzumab
• Άλατα χρυσού
• MMR εμβόλιο

Αντιβιοτικά 
• Penicillin 
• Ampicillin 
• Piperacillin 
• Ceftriaxone 
• Soulfomethoxazole 
• Vancomycin 
• Levofloxacin 
• Ethambutol

Νευρολογικά 
• Carbamazepine
• Phenytoin
• Phenobarbital 
• Valproid acid
• Mirtazapine
• Haloperidole

Άλλα
• Ranitidine
• Simvastatin 
• Suramin

HIT
• UFH
• LMWH
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τον παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (platelet factor 
4-PF4) με την ηπαρίνη. Τα ΗΙΤ αντισώματα ενερ-
γοποιούν τα αιμοπετάλια τα οποία με τη σειρά τους 
εκκρίνουν προπηκτικούς παράγοντες με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται ο κίνδυνος για θρομβώσεις (αρτηριακές 
και φλεβικές) με υψηλή θνητότητα αν δε γίνει έγκαιρα 
αναγνώριση του συνδρόμου και διακοπή της ηπαρίνης 
(Εικόνα 1)5.

Η ηπαρίνη προκαλεί ΗΙΤ μέσω δύο διακριτών 
αλλά σχετιζόμενων μηχανισμών. Πρώτα η ηπαρί-
νη επάγει τη δημιουργία των ανοσοσυμπλεγμάτων 
(“seroconversion”). Στη συνέχεια, στους ασθενείς 
που έχουν δημιουργηθεί τα αντισώματα, η ηπαρίνη 
απαιτείται ώστε τα αντισώματα να προκαλέσουν 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων με αποτέλεσμα 
απελευθέρωση προπηκτικών παραγόντων και πρό-
ωρη καταστροφή τους, που οδηγεί σε θρομβοπενία 
(“breakthrough”). Η κλασική ηπαρίνη (unfractured-
heparin, UFH) προκαλεί ΗΙΤ με 10 φορές μεγαλύ-
τερη συχνότητα από τη χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνη (low-molecural weight heparin-LMWH), με 
3 φορές υψηλότερες συχνότητες για καθένα από τα 
δύο ξεχωριστά φαινόμενα.6

Οι ασθενείς που ανοσοποιούνται, συνήθως εκ-
δηλώνουν σταδιακή πτώση των αιμοπεταλίων μετά 
από μία μικρή περίοδο 5-10 ημερών. Παρόλα αυτά, 
μπορεί να συμβεί ταχεία πτώση εντός μίας μέρας 
αν υπάρχει πρόσφατη έκθεση σε ηπαρίνη (“rapid 
onset HIT”). Τα αντισώματα συνήθως είναι παροδικά 
και ο διάμεσος χρόνος που απαιτείται ώστε να μην 
είναι πλέον ανιχνεύσιμα μετά από ένα επεισόδιο 
ΗΙΤ κυμαίνεται από 40-80 ημέρες, αναλόγως με τη 
μέθοδο ανίχνευσης που χρησιμοποιείται. Λόγω της 
παροδικότητας των αντισωμάτων εξηγείται γιατί ο 
κίνδυνος της γρήγορης εκδήλωσης του συνδρόμου 
(“rapid onset HIT”) είναι μεγαλύτερος στους ασθενείς 
με πρόσφατη έγχυση ηπαρίνης. 

είναι πολύ σημαντική η συνέχιση ενός συγκεκριμέ-
νου φαρμάκου, επομένως πρέπει να είναι πλήρως 
τεκμηριωμένη η μόνιμη διακοπή του. Να σημειωθεί 
ότι έλεγχος μπορεί να γίνει και μετά από τη διακοπή 
του φαρμάκου γιατί τα αντισώματα φαίνεται ότι πα-
ραμένουν σε πολλές περιπτώσεις για πολλά έτη.2 Ο 
έλεγχος διενεργείται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα με 
ανοσοενζυμικές μεθόδους ή με κυτταρομετρία ροής 
και παρόλο που έχουν πολύ υψηλή ειδικότητα, η ευ-
αισθησία τους είναι χαμηλή (53%).4 Γι’ αυτό το λόγο, 
ένα αρνητικό αποτέλεσμα δε σημαίνει απουσία DITP 
και συνήθως παθογνωμική είναι μόνο η θρομβοπενία 
μετά από επανέκθεση στο φάρμακο που συνήθως 
αποφεύγεται ως πρακτική.

Αν και σπανίως προκαλείται αιμορραγία, επί αι-
μορραγίας μεταγγίσεις αιμοπεταλίων μπορεί να είναι 
απαραίτητες. Τα κορτικοστεροειδή σπανίως βοηθούν 
στην ανάκαμψη της θρομβοπενίας, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί IVIG. Η αντιμετώ-
πιση της θρομβοπενίας από ηπαρίνη απαιτεί ειδική 
προσέγγιση και θα αναλυθεί στη συνέχεια.2

ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑΡΙΝΗ 
Η θρομβοπενία που προκαλείται μετά από έκθεση 

σε ηπαρίνη (Ηeparin-Ιnduced Τhrombocytopenia –
HIT) αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή DITP. Το σύνδρο-
μο ΗΙΤ είναι μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή της 
έκθεσης ενός ασθενούς σε ηπαρίνη σε οποιαδήποτε 
μορφή, δοσολογία ή οδό έγχυσης (Πίνακας 4).

Μηχανισμός δράσης
Η ανοσολογικού τύπου θρομβοπενία που επάγεται 

από ηπαρίνη (HIT) είναι αποτέλεσμα ενός αντισώμα-
τος που συνδέεται σε ένα σύμπλεγμα που συνδυάζει 

Πίνακας 3. Διαφορική διάγνωση
Υποκείμενο νόσημα

• Κακοήθεια
• Σήψη
• Ιογενής λοίμωξη 
• Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη
• Μετά από μετάγγιση πορφύρα

Διαιτητικές ελλείψεις

Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

Κληρονομική αιμοπεταλιοπάθεια

Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα

Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια

Πίνακας 4. Τρόποι έκθεσης σε ηπαρίνη
Κλασική ηπαρίνη - Ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους

“flushes” ηπαρίνης για διατήρηση αγγειακών γραμμών

Ηπαρίνη στη συσκευή αιμοκάθαρσης

Καθετήρες επικαλυμμένοι με ηπαρίνη

Θεραπευτικά σκευάσματα
• Προθρομβινικό σύμπλεγμα – PCC
• Παρεντερική διατροφή -TPN

Αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα “stem – cell”
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Αυτοάνοσο HIT
Έχουν αναφερθεί σπάνια περιστατικά όπου ανι-

χνεύονται ΗΙΤ-αντισώματα σε ασθενείς με ή χωρίς 
θρομβοπενία και/ή θρόμβωση και το σύνδρομο εκ-
δηλώνεται μετά από διακοπή ηπαρίνης ή ακόμη 
σπανιότερα απουσία πρόσφατης χορήγησης ηπα-
ρίνης. Αυτές οι μορφές καλούνται αυτοάνοσο HIT 
(“Autoimmune HIT”) (Πίνακας 5). Τα αντισώματα 
ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια απουσία ηπαρίνης in 
vitro και in vivo και προκαλεί εντύπωση το γεγονός 
ότι υπάρχει έντονη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων 
στις λειτουργικές μεθόδους ακόμα και με μηδενική 
συγκέντρωση ηπαρίνης, ενώ η ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων μπλοκάρεται στις υψηλές συγκεντρώ-
σεις ηπαρίνης (100 U/mL), όπως συμβαίνει και στο 
κλασικό ΗΙΤ.6 Επομένως, η διάγνωση αποτελεί μια 
πρόκληση αφού το σύνδρομο προκαλείται απουσία 
ηπαρίνης. 

Εικόνα 1. Μηχανισμός δράσης συνδρόμου ΗΙΤ.

Πίνακας 5. “HIT variants - Autoimmune HIT”
“Delayed – onset” Κλινικό σύνδρομο που ξεκινά ή 

επιδεινώνεται μετά τη διακοπή ηπαρίνης

“Refractory / 
Persistent”

Κλινικό σύνδρομο με εμμένουσα 
θρομβοπενία +/ή θρόμβωση που 
διαρκεί εβδομάδες μετά από διακοπή 
ηπαρίνης

“Spontaneous” Απουσία πρόσφατης χορήγησης ηπαρίνης

“Flush HIT” Το ΗΙΤ πυροδοτείται μόνο από την έκθεση 
σε flush ηπαρίνης

“Fondaparinux–
associated HIT”

Προκαλείται από την έκθεση σε 
fondaparinux

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Κλινική Διάγνωση

Η διάγνωση του συνδρόμου κατά κύριο λόγο είναι 
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κλινική, γι’ αυτό έχουν προταθεί διάφοροι κλινικοί αλ-
γόριθμοι με πιο γνωστό και εύχρηστο το “4T score”. 
Αναλόγως του αποτελέσματος του αλγορίθμου εκτι-
μάται και η πιθανότητα του συνδρόμου. (Πίνακας 6) 
Η σωστή εκτίμηση του κινδύνου με βάση τα κλινικά 
χαρακτηριστικά είναι πολύ σημαντική ώστε να γίνει 
έγκαιρα η διακοπή της ηπαρίνης και να ληφθούν κα-
τάλληλα μέτρα ώστε να αποτραπούν θανατηφόρες 
θρομβώσεις.7

Όταν η πιθανότητα για σύνδρομο ΗΙΤ είναι χαμηλή 
με βάση τα κλινικά δεδομένα (“4T score ≤3) τότε δεν 
είναι απαραίτητη η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου 
για επιβεβαίωση. Η ηπαρίνη μπορεί να συνεχιστεί και 
να ακολουθήσει εκτεταμένος έλεγχος για διερεύνηση 
της θρομβοπενίας από άλλα αίτια. Παρόλα αυτά, σε 
έναν ασθενή που συνεχίζει να λαμβάνει ηπαρίνη πρέ-
πει να υπάρχει πάντα επαγρύπνηση και επανεκτίμηση 
του αλγορίθμου ειδικά εάν εκδηλωθεί θρόμβωση. 
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που θα απαιτηθεί 
χορήγηση ηπαρίνης σε μεγάλες δόσεις (π.χ. καρδιο-
χειρουργική επέμβαση με εξωσωματική κυκλοφορία) 
ή όταν υπάρχει δυσκολία στην εκτίμηση του 4Τ score 

λόγω ανεπαρκών δεδομένων τότε μπορεί να ζητηθεί 
καθ’ εξαίρεση εργαστηριακός έλεγχος παρά το χαμηλό 
κίνδυνο για εκδήλωση του συνδρόμου.5,6,8

Εργαστηριακή Διάγνωση
Όταν τα κλινικά δεδομένα είναι συμβατά με ενδι-

άμεσο ή υψηλό κίνδυνο συνδρόμου ΗΙΤ τότε πρέπει 
άμεσα να γίνει διακοπή της ηπαρίνης σε οποιαδήποτε 
μορφή, να δοθεί εναλλακτικό αντιπηκτικό και να ζη-
τηθεί εργαστηριακή διερεύνηση.

Οι ασθενείς που εκτίθενται σε ηπαρίνη έχουν την 
ικανότητα να δημιουργούν anti-PF4/heparin αντισώ-
ματα όλων των τάξεων IgG, IgA, IgM, όμως μόνο 
αντισώματα τάξης IgG είναι ικανά να συνδέονται στον 
υποδοχέα των αιμοπεταλίων και να τα ενεργοποιούν 
και τα άλλα αντισώματα συνήθως είναι μη κλινικής 
σημασίας. Γι’ αυτό οι ανοσολογικές μέθοδοι που ανι-
χνεύουν το σύνολο των αντισωμάτων (“polyspecific”) 
έχουν μικρότερη διαγνωστική ειδικότητα και χρησι-
μοποιούνται μόνο ως “screening”. Η ανοσοενζυμι-
κή μέθοδος “Εnzyme-linked Ιmmunosorbent Αssay 

Πίνακας 6. “4Τ Score”
Παράμετροι Βαθμοί
Θρομβοπενία - “Thrombocytopenia”
• Ελάττωση των αιμοπεταλίων >50% και ελάχιστη τιμή >20000/μL και χωρίς πρόσφατο ιστορικό χειρουργείου 2
• Ελάττωση αιμοπεταλίων >50% αλλά ιστορικό χειρουργείου τις προηγούμενες ημέρες ή οποιοσδήποτε 

συνδυασμός ελάττωσης αιμοπεταλίων και/ή ελάχιστης τιμής που δεν πληροί τα κριτήρια 2 ή 0 βαθμών
1

• Ελάττωση αιμοπεταλίων <30% και ελάχιστη τιμή <10000/μL 0

Χρόνος έναρξης μετά από έκθεση σε ηπαρίνη - “Timing”
• 5 – 10 ήμερες ή 1 ημέρα εάν υπήρχε επανέκθεση τις προηγούμενες 5-30 ημέρες 2
• Πιθανόν 5-10 ημέρες λόγω ελλιπών δεδομένων ή >10 ημέρες ή < 1 ημέρα εάν υπήρχε επανέκθεση τις 

προηγούμενες 31-100 ημέρες
1

• ≤4 ημέρες χωρίς ιστορικό έκθεσης σε ηπαρίνη τις προηγούμενες 100 ημέρες 0

Θρόμβωση ή άλλη κλινική επιπλοκή – “Thrombosis”
• Επιβεβαιωμένη νέα θρόμβωση ή νέκρωση δέρματος ή αναφυλακτοειδής αντίδραση ή αιμορραγία επινεφριδίων • 2
• Πιθανή προοδευτική ή υποτροπιάζουσα θρόμβωση ή ερύθημα • 1
• Κανένα εύρημα • 0

Άλλα αίτια θρομβοπενίας – “Other causes of Thrombocytopenia”
• Κανένα 2
• Πιθανά (π.χ. σήψη) 1
• Σίγουρα (π.χ. ΔΕΠ, εντός 72 ωρών μετά από χειρουργική επέμβαση) 0

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων
• Χαμηλή πιθανότητα (<1%) 0 - 3
• Ενδιάμεση πιθανότητα (≈10%) 4 - 5
• Υψηλή πιθανότητα (≈50%) 6 - 8
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(ΕΙΑ–ELISA)” θεωρείται η μέθοδος εκλογής για την 
εργαστηριακή προσέγγιση και ανίχνευση HIT αντι-
σωμάτων στο σύμπλεγμα antiPF4/heparin. H EΙΑ 
έχει πολύ υψηλή ευαισθησία (>97%), όμως το βασι-
κό μειονέκτημα είναι η χαμηλή ειδικότητα ειδικά σε 
χαμηλή οπτική πυκνότητα (Optical Density - OD). 
Συνεκτιμώντας το εξειδικευμένο προσωπικό που 
απαιτείται για να διενεργηθεί η εξέταση, το κόστος 
αλλά και το χρόνο έως το αποτέλεσμα (μερικές ώρες), 
έχουν αναπτυχθεί ανοσολογικές μέθοδοι με πολύ 
υψηλή ευαισθησία που δίνουν γρήγορο αποτέλεσμα, 
δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό και μπορούν 
να διενεργηθούν σε αυτόματο αναλυτή ή να αναγνω-
σθεί εύκολα το αποτέλεσμα σε μικροστήλες γέλης ή 
κάρτες (Πίνακας 7)9.

Επί θετικού αποτελέσματος σε μία ανοσολογική 
μέθοδο εκτός από ΕΙΑ, πρέπει να ακολουθήσει έλεγ-
χος με ΕΙΑ (κατά προτίμηση με ειδικότητα ανίχνευσης 
IgG) και εάν επιβεβαιωθεί OD > από το κατώτερο 
αρνητικό όριο (συνήθως >0.6 για polyspecific ΕΙΑ, 
>0.4 για IgG ΕΙΑ) πρέπει να συμπληρωθεί ο έλεγχος 
με μία λειτουργική μέθοδο. Οι λειτουργικές μέθοδοι 
ελέγχουν στον ορό ή στο πλάσμα του ασθενούς την 
ικανότητα να ενεργοποιούνται τα αιμοπετάλια ενός 
υγιούς δότη. Η Serotonin Release Assay (SRA) θεω-
ρείται η εξέταση εκλογής με ευαισθησία και ειδικότητα 
που φτάνουν το 95%. Ένα θετικό αποτέλεσμα αφορά 
επαγόμενη από τον ορό απελευθέρωση σεροτονίνης 
από τα αιμοπετάλια σε συγκεντρώσεις κλασικής ηπα-
ρίνης 0.1-0.3 U/mL, ενώ παρεμποδίζεται σε υψηλές 
δόσεις (100 U/mL). H μέθοδος είναι πολύπλοκη στην 
εκτέλεση, απαιτεί μεγάλη εμπειρία και είναι πολύ ση-

μαντική η σωστή επιλογή των υγιών δοτών ώστε τα 
αιμοπετάλιά τους να αντιδρούν στα HIT αντισώματα, 
να υπάρχει εμπειρία στην επεξεργασία του δείγματος 
(πλυμμένα αιμοπετάλια δότη) καθώς και ειδική άδεια 
για χρήση ραδιενεργών υλικών (14C). Άλλες λειτουρ-
γικές μέθοδοι βασίζονται στη συσσώρευση αιμοπε-
ταλίων με χρήση “light-transmission aggregometry”. 
Απαιτείται και σε αυτή την περίπτωση σωστή επιλογή 
υγιών δοτών αιμοπεταλίων. Όταν χρησιμοποιείται 
πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα χωρίς περαιτέρω 
επεξεργασία η ευαισθησία είναι μόλις 80% με υψηλό 
ποσοστό ψευδών θετικών αποτελεσμάτων, ειδικά 
στους βαρέως πάσχοντες, ενώ όταν τα αιμοπετάλια 
δότη είναι «πλυμμένα» (Heparin-induced platelet 
activation assay-HIPA) όπως και στη μέθοδο SRA 
τα ποσοστά ειδικότητας αντιστοιχούν στη μέθοδο 
SRA. (Πίνακας 7)6. 

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις δεν υπάρχει 
η δυνατότητα διενέργειας του λειτουργικού ελέγχου 
και εμμέσως εκτιμάται η πιθανότητα αναλόγως του 
αποτελέσματος OD με μέθοδο ΕΙΑ με τιμές OD>2.0 
σχεδόν επιβεβαιωτικές για ΗΙΤ σε ασθενείς ενδιάμε-
σου κινδύνου (4Τ score 4-5) ή OD >1.5 σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου (4T score 6-8). Πολύ εύστοχα ο 
Warkentin8 έχει προτείνει το “μοντέλο του παγόβου-
νου” στο οποίο έχει ενσωματώσει όλες τις ευαίσθητες 
μεθόδους ανίχνευσης ΗΙΤ ανοσοενζυμικές και λειτουρ-
γικές (ΕΙΑ, SRA, HIPA) ώστε να παρουσιάσει ότι τα 
αληθή ΗΙΤ περιστατικά που σχετίζονται με θρόμβωση 
(ΗΙΤ-Τ) είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα υποκλινικά 
περιστατικά που αν και ανιχνεύονται αντισώματα συ-
νήθως με “polyspecific EIA”, ο λειτουργικός έλεγχος 

Πίνακας 7. Εργαστηριακός έλεγχος διάγνωσης συνδρόμου ΗΙΤ
Ανοσολογικές Μέθοδοι Λειτουργικές Μέθοδοι
• Enzyme immunoassays (EIA-ELISA)

Polyspecific (IgG/IgA/IgM)
IgG specific

Μέθοδοι με ταχεία απάντηση
• Particle Immunofiltration Assay (PIFA)

Polyspecific (IgG/IgA/IgM)
• Particle gel Immunoassay (PaGIA)

Polyspecific (IgG/IgA/IgM)
• Lateral flow immunoassay

IgG specific

Σε αυτόματο αναλυτή
• Latex immunoturbidimetric assay (LIA)

Polyspecific (IgG/IgA/IgM)
• Chemiluminescence immunoassay (CLIA)

IgG specific 

• Serotonin release assay – “SRA”

• Heparin induced platelet activation assay- “HIPA”
• Platelet aggregometry with platelet rich plasma
• Heparin‐induced multiple electrode
• aggregometry- “HIMEA”

• PF4‐enhanced platelet activation assays

• Flow cytometric assay
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είναι αρνητικός. Επιπλέον, αναλόγως με την ένταση 
της OD της EΙΑ αυξάνει και η πιθανότητα ενός θετικού 
αποτελέσματος λειτουργικής μεθόδου. Για παράδειγ-
μα, η αντιστοιχία polyspecific EIA και θετικής SRA έχει 
πιθανότητα ~0% για OD<0.4, ~5% για OD 0.4-1.0, 
~25% για OD 1.0-1.5, ~50% για OD 1.5-2.0, ~90% για 
OD >2.0. Επομένως, στην κορυφή του παγόβουνου, 
είναι τα αληθή ΗΙΤ-Τ περιστατικά που ανιχνεύονται 
με μεθόδους με πολύ υψηλή ειδικότητα όπως είναι 
οι λειτουργικές μέθοδοι SRA και HIPA6,8.

Λάθη στη διάγνωση 
Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση του συνδρόμου 

που όπως ήδη αναφέρθηκε είναι κατά κύριο λόγο 
κλινική. Μη σωστή εκτίμηση των κλινικών δεδομένων 
μπορεί ψευδώς να εκτιμηθεί ως χαμηλή πιθανότητα 
και να μη ζητηθεί έγκαιρα εργαστηριακός έλεγχος. 
Σε ό,τι αφορά τις εργαστηριακές μεθόδους, λόγω 
της πολύ υψηλής ευαισθησίας η πιθανότητα ψευδώς 
αρνητικού αποτελέσματος είναι εξαιρετικά χαμηλή. 
Ιδιαίτερη προσοχή όμως πρέπει να δοθεί στο χρόνο 
που θα γίνει η λήψη του δείγματος κυρίως λόγω 
της παροδικότητας των αντισωμάτων. Επομένως, 
είναι σημαντικό η αιμοληψία που απαιτείται για τη 
διάγνωση να γίνει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 
οξεία θρομβοπενία.

Εκτός από τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 
είναι εξίσου σημαντικό να αποφευχθεί η “ψευδής 
διάγνωση ΗΙΤ”. Η υπερδιάγνωση μπορεί να οδηγήσει 
σε διακοπή ηπαρίνης και τροποποίηση της αγωγής 
με άλλα αντιπηκτικά με μεγαλύτερο αιμορραγικό 
κίνδυνο, χωρίς την ύπαρξη ειδικών αντιδότων, με-
γαλύτερου κόστους και με μικρότερη εμπειρία στη 
ρύθμιση από τους θεράποντες ιατρούς. Επιπλέον, 
μπορεί να αναβληθούν αναγκαίες επεμβατικές πράξεις 
(πχ. καρδιοχειρουργική επέμβαση) ή η μελλοντική 
αποφυγή ηπαρίνης όταν ενδείκνυται. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Δύο είναι οι στόχοι της θεραπείας:

Η απομάκρυνση της ηπαρίνης ώστε να σταματή-
σει η περαιτέρω ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων το 
συντομότερο δυνατό.

Να υπάρχει επαρκής θεραπεία με εναλλακτικό 
της ηπαρίνης αντιπηκτικό έως ότου αποκατασταθεί 
ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος (Πίνακας 8). Η αγωγή 
πρέπει να συνεχιστεί σε θεραπευτικά επίπεδα για 
τουλάχιστον ένα μήνα εάν δεν έχει προκληθεί θρόμ-
βωση, ενώ τουλάχιστον επί 3 μήνες επί παρουσίας 
θρόμβωσης. 

Στους βαρέως πάσχοντες και γενικά ασταθείς 
ασθενείς προτιμούνται τα παρεντερικά αντιπηκτικά 
(bivalirubin, argatroban, danaparoid) λόγω του μι-
κρότερου χρόνου ημίσειας ζωής και της δυνατότητας 
για εργαστηριακή μέτρηση επιπέδων (APTT για τους 
αναστολείς θρομβίνης, anti-Xa για το danaparoid). 
Παρεντερικά αντιπηκτικά προτιμούνται και σε ασθενείς 
με σοβαρές θρομβώσεις κυρίως λόγω της μεγαλύ-
τερης εμπειρίας στο σύνδρομο ΗΙΤ. Σε σταθερούς 
ασθενείς προτιμάται το fondaparinux κυρίως λόγω της 
υποδόριας χορήγησης και της μη αναγκαιότητας για 
εργαστηριακή μέτρηση των θεραπευτικών επιπέδων, 
ενώ πλέον όλο και περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν 
αγωγή με DOACs σε δόσεις αντίστοιχες με αυτές για 
την θρομβοεμβολική νόσο. Η θρομβοπενία δεν απο-
τελεί αντένδειξη για πλήρη αντιπηκτική αγωγή, ενώ η 
προφυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλίων επί απουσίας 
μείζονας αιμορραγίας πρέπει να αποφεύγεται.5,10

Στους ασθενείς με διάγνωση ΗΙΤ πρέπει να υπάρ-
χει καταγραφή ώστε να αποφεύγεται μελλοντική 
επανέκθεση σε ηπαρίνη ή ηπαρίνη χαμηλού μορια-
κού βάρους. Ειδικές ομάδες ασθενών όπου πρέπει 
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο ιστορικό είναι οι 
ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια 
που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση όπου πρέπει να 
αποφεύγεται η χορήγηση ηπαρίνης στο κύκλωμα, 
όπως επίσης και οι ασθενείς που πρέπει να υποβλη-
θούν σε στεφανιογραφία/αγγειοπλαστική ή καρδιοχει-
ρουργική επέμβαση με ανάγκη αντιπηκτικής αγωγής 
στο κύκλωμα εξωσωματικής κυκλοφορίας. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις προτιμάται η χορήγηση bivalirudin 
λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας και δεδομένων 
από τη βιβλιογραφία και επί ελλείψεως ή αδυναμία 
εύρεσης του φαρμάκου (πλέον δεν είναι διαθέσιμο 
σε Ευρώπη) argatroban. Ειδικά σε ότι αφορά τις 
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και την αντιπηκτική 
αγωγή στην εξωσωματική κυκλοφορία, σε ασθενείς 
με απομακρυσμένο ΗΙΤ (“remote HIT”) και αρνητικό 
ανοσολογικό και λειτουργικό έλεγχο πριν την επέμ-

Πίνακας 8. Αντιπηκτικά σε σύνδρομο ΗΙΤ.
Παρεντερικά Από του στόματος
Αναστολείς Θρομβίνης 
• Bivalirudin

(2019: όχι σε Ευρώπη)
• Argatroban

Anti-Xa 
• Danaparoid (όχι σε US)
• Fondaparinux 

Κουμαρινικά 

DOACs 

Anti-Xa
• Apixaban
• Rivaroxaban
• Edoxaban 

Αναστολείς θρομβίνης
• Dabigatran 
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βαση, έχει χορηγηθεί κλασική ηπαρίνη με ή χωρίς τη 
διενέργεια πλασμαφαίρεσης προεγχειρητικά χωρίς 
επιπλοκές με την προϋπόθεση ότι δε θα ακολουθήσει 
επανέκθεση του ασθενούς σε οποιαδήποτε μορφή 
ηπαρίνης τη μετεγχειρητική περίοδο.10

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θρομβοπενία επαγόμενη από φάρμακα ανο-

σολογικού τύπου (DITP) δεν αποτελεί σπάνιο φαι-
νόμενο, ειδικά στους νοσηλευόμενους ασθενείς, και 
μπορεί να προκληθεί με ποικίλους μηχανισμούς. Η 
διάγνωση είναι συνήθως εξ αποκλεισμού, εργαστη-
ριακή επιβεβαίωση συνήθως δεν απαιτείται, ενώ η 
έγκαιρη διακοπή του φαρμάκου που ενοχοποιείται 
αποτελεί κατά κύριο λόγο και τη μόνη θεραπευτική 
αντιμετώπιση. 

Η θρομβοπενία από ηπαρίνη (ΗΙΤ) αποτελεί μια 
ξεχωριστή οντότητα και σε αντίθεση με τις άλλες 
μορφές DITP δύναται παρά τη θρομβοπενία να 
προκαλέσει απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς 
θρομβώσεις. Η υπερπηκτικότητα οφείλεται στην 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων λόγω της σύνδε-
σης ενός συμπλόκου που αποτελείται από ένα IgG 
αντίσωμα και το σύμπλεγμα PF4/ηπαρίνης. Για να 
τεθεί η διάγνωση του ΗΙΤ πρέπει να ληφθούν υπόψη 
τόσο κλινικά όσο και εργαστηριακά ευρήματα και 
συχνά τα εργαστηριακά δεδομένα δεν είναι γρήγορα 
διαθέσιμα. Επομένως, το λεπτομερές ιστορικό και 
η κλινική υποψία είναι πολύ πιο σημαντικά. Λάθη 
μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις αφού η μη 
έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε υψηλή θνητότητα από 
τη θρομβοφιλική προδιάθεση, ενώ η υπερδιάγνωση 
του συνδρόμου οδηγεί στη χορήγηση εναλλακτικής 

της ηπαρίνης αγωγής, με πολύ υψηλότερο αιμορ-
ραγικό κίνδυνο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα αυτοάνοσα νοσήματα, με βάση την εμπειρία 

από την κλινική πράξη αλλά και από μεγάλες επιδη-
μιολογικές μελέτες, φαίνεται ότι σχετίζονται με αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολικής 
νόσου (ΦΘΝ). Οι Ramagopalan και συν1 δημοσίευσαν 
μια μελέτη αναφορικά με τον θρομβωτικό κίνδυνο 
ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα που εισήχθησαν 
σε νοσοκομεία της Μεγάλης βρετανίας, χρησιμοποι-
ώντας τα στοιχεία από την βρετανική Εθνική Στατι-
στική υπηρεσία μεταξύ 1999 και 2008. Σε σχέση με 
την ομάδα ελέγχου (νοσηλευόμενοι ασθενείς χωρίς 
αυτοάνοσα νοσήματα), οι ασθενείς με διάφορα αυ-
τοάνοσα νοσήματα εμφάνισαν στατιστικά υψηλότερο 
θρομβωτικό κίνδυνο (συστηματικός ερυθηματώ-
δης λύκος- ΣΕΛ 3.71 [95% confidence interval (CI); 
3.43–4.02, P<0.001], σύνδρομο Sjögren’s 2.02 [95% 
CI; 1.80–2.26, P<0.001], σκληρόδερμα 1.97 [95% CI; 
1.73–2.23, P<0.001], ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) 
1.75 [95% CI; 1.70–1.80, P<0.001], οζώδης πολυαρ-
τηρίτιδα 3.53 [95% CI; 2.76–4.44, P<0.001], δερμα-
τομυοσίτιδα/πολυμυοσίτιδα 3.04 [95% CI; 2.60–3.54, 
P<0.001], και αγκυλοποιητική απονδυλαρθρίτιδα 1.93 
[95% CI; 1.74–2.14, P<0.0001]).1

Οι Zöller και συν,2 δημοσίευσαν μία μελέτη από 
την Σουηδική εμπειρία. Χρησιμοποίησαν τη βάση 
δεδομένων MigMed2 που περιλαμβάνει όλους τους 
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε Νοσοκομεία της Σου-
ηδίας μεταξύ 1964–2008.2 Η επίπτωση (Standardized 
incidence ratios -SIRs) αναλύθηκε με βάση το φύλο, 
την ηλικία, τον χρόνο και τις συννοσηρότητες. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι όλα τα 33 

αυτοάνοσα νοσήματα που μελετήθηκαν, εμφάνι-
σαν μεγαλύτερη επίπτωση φλεβικής θρόμβωσης 
ή πνευμονικής εμβολής μέσα στον πρώτο χρόνο 
από τη νοσηλεία. Μεταξύ των αυτοάνοσων νοσημά-
των, η οζώδης πολυαρτηριίτιδα (SIR 13.26, 95% CI; 
9.33–18.29), η πολυομυσοσίτιδα/δερματομυοσίτιδα 
(SIR 16.44, 95% CI; 11.57–22.69), και ο ΣΕΛ (SIR 
10.23, 95% CI; 8.31–12.45) εμφάνισαν τον μεγαλύ-
τερο θρομβωτικό κίνδυνο. Ο συνολικός θρομβωτικός 
κίνδυνος για ασθενείς με αυτοανοσία μειωνόταν με 
τον χρόνο από 6.38 (95% CI; 6.19–6.57) για τον 
πρώτο χρόνο σε 1.53 (95% CI; 1.48–1.57) στα 1–5 
έτη παρακολούθησης, σε 1.15 (95% CI; 1.11–1.20) 
στα 5–10 έτη, και σε 1.04 (95% CI; 1.00–1.07) σε 
≥10 έτη παρακολούθησης.2

Οι Yusuf και συν 3 δημοσίευσαν μία μελέτη σχε-
τικά με τον κίνδυνο ΦΘΝ σε ασθενείς με τέσσερα 
επιλεγμένα αυτοάνοσα νοσήματα και συγκεκριμένα 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα, ΣΕΛ, αυτοάνοση θρομβο-
πενική πορφύρα και αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, 
χρησιμοποιώντας το σύστημα Εθνικής καταγραφής 
ασθενών των ΗΠΑ του 2010 (2010 National Inpatient 
Sample of the Healthcare Cost and Utilization Project 
-HCUP). O προσαρμοσμένος θρομβωτικός κίνδυνος 
(adjusted odds ratio) για τις συγκεκριμένες διαγνώσεις 
σε νοσηλευόμενους ασθενείς ήταν για τον ΣΕΛ 1.23 
(95% CI; 1.15–1.32) και για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 
1.17 (95% CI; 1.13–1.21).3

Οι Hiromichi Tamaki συνοψίζουν όλες αυτές και 
μερικές ακόμη μελέτες σε μία ολοκληρωμένη πρόσφα-
τη ανασκόπηση τους.4 Όλα τα στοιχεία των μελετών 
δείχνουν αυξημένο κίνδυνο ΦΘΝ σε ασθενείς με 
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ποίησης πρωτεάσης (protease-activated receptors 
-PAR) που βρίσκονται πάνω στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, στα μονοπύρηνα, στους ινοβλάστες, 
στα αιμοπετάλια και στα λεία μυϊκά κύτταρα, με 
επακόλουθη παραγωγή από αυτά αυξητικών πα-
ραγόντων και κυτταροκινών, όπως η ιντερλευκίνη 
6 και 8. 

• το ινωδογόνο και η ινική μπορούν άμεσα να προ-
καλέσουν την έκκριση προφλεγμονωδών κυττα-
ροκινών όπως ο TNF-, IL-1, and MCP-1, από τα 
μονοπύρηνα κύτταρα 

• τα αιμοπετάλια μπορούν να ενεργοποιήσουν τα 
δενδριτικά κύτταρα, διαμέσω των οποίων μπο-
ρούν να προκαλέσουν αντιδράσεις των Τ- και 
β- λεμφοκυττάρων.

• τα αιμοπετάλια μαζί με τα αιμοπεταλιακά μικρο-
σωματίδια (microparticles) ενεργοποιούν το συ-
μπλήρωμα 

• οι χημειοκίνες που εκκρίνουν τα αιμοπετάλια παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην αυτοανοσία. 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (ΑΦΣ)
Παθοφυσιολογία ΑΦΣ

Αρχικά, θεωρήθηκε ότι τα αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα στρέφονται άμεσα κατά των αρνητικών 
φωσφολιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης. Αργότερα 
αποδείχτηκε ότι τα αυτοαντισώματα στρέφονται κατά 
πρωτεϊνών του πλάσματος με συγγένεια για αυτά τα 
ανιονικά φωσφολιπίδια.9,10 

Η επικρατούσα σήμερα θεωρία είναι ότι στο ΑΦΣ 
προκαλείται αρχικά μία διαταραχή στην κυτταρική 
απόπτωση με αποτέλεσμα την έκθεση των φωσφολι-
πιδίων της κυτταρικής μεμβράνης και την επακόλουθη 
σύνδεση τους με ποικίλες πρωτεΐνες του πλάσματος, 
όπως για παράδειγμα την β2-γλυκοπρωτεΐνη Ι. Η 
σύνδεση αυτή οδηγεί, μέσω ενεργοποίησης ενδοκυτ-
τάριων διαμεσολαβητών (όπως nuclear factor kappa 
B και mammalian target of rapamycin), στη δημιουρ-
γία ενός συμπλόκου φωσφολιπιδίων- πρωτεϊνών με 
αποτέλεσμα την αποκάλυψη ενός νεοεπιτόπου, ο 
οποίος στη συνέχεια γίνεται στόχος αυτοαντισωμά-
των. Πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι η οξειδωμένη 
β2-γλυκοπωτεΐνη Ι είναι ικανή να συνδέεται και στη 
συνέχεια να ενεργοποιεί τα δενδριτιδικά κύτταρα, με 
παρόμοιο τρόπο με τον οποίο προκαλείται η ενερ-
γοποίηση μέσω των Toll-like receptor 4 (TLR-4), με 
αποτέλεσμα να επάγεται τελικά η παραγωγή των 
αυτοαντισωμάτων.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αντι-β2 γλυκοπρωτεΐνης 
Ι αντισωμάτων, χωρίς να είναι όλα επιβλαβή. Αυτά 

αυτοάνοσα νοσήματα ειδικά σε σχέση με πρόσφατη 
νοσηλεία. 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ  
ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Με βάση την τριάδα του Virchow, θρόμβωση δη-
μιουργείται, όταν ικανοποιούνται ταυτόχρονα και οι 
τρεις συνιστώσες της, δηλαδή η μειωμένη ταχύτητα 
ροής αίματος (στάση), η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία 
(τραυματισμός, βλάβη, ενδοθηλιακή ενεργοποίηση) 
και η υπερπηκτικότητα. 

Η φλεγμονή αποτελεί την απάντηση του οργανι-
σμού σε εξωτερικά ερεθίσματα, που σε φυσιολογικές 
καταστάσεις αυτοπεριορίζεται μόλις το αίτιο αναιρε-
θεί. Στην περίπτωση των αυτοανόσων νοσημάτων 
η φλεγμονή δημιουργείται αυτόματα ή/και με μικρής 
έντασης ερεθίσματα, και διαρκεί περισσότερο και 
με μεγαλύτερη ένταση. Κάθε φλεγμονή, μικρότερη 
ή μεγαλύτερη σχετίζεται τόσο με ενεργοποίηση του 
ενδοθηλίου των αγγείων τοπική ή/κα γενικευμένη, όσο 
και με ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού επίσης 
τοπική ή/και γενικευμένη. 

Η αιμόσταση αντίστοιχα αποτελεί την απάντηση 
του οργανισμού σε αγγειακούς τραυματισμούς, με 
τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία ενός θρόμβου 
που θα σταματήσει την αιμορραγία. Η θρόμβωση 
αντίθετα αποτελεί παθολογική διαδικασία, κατά την 
οποία δημιουργείται θρόμβος μέσω μεγάλης ενεργο-
ποίησης του πηκτικού μηχανισμού, χωρίς όμως να 
υπάρχει αιμορραγία. 

Η φλεγμονή και η θρόμβωση είναι δύο πολύπλοκες 
διαδικασίες που χρησιμοποιούν κοινούς μηχανισμούς 
και αλληλοεπικαλύπτονται σε διάφορα επίπεδα. Η 
φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση όπως 
και αντίστροφα. 

Η αυτοανοσία προκαλώντας χρόνια φλεγμονή, 
μπορεί να οδηγήσει σε θρόμβωση διαμέσου ενδοθη-
λιακής δυσλειτουργίας και ενδοθηλιακής βλάβης, είτε 
με την ενεργοποίηση αιμοπεταλίων, λευκοκυττάρων 
και ενδοθηλιακών κυττάρων, είτε με την υπερ-έκφρα-
ση ιστικού παράγοντα, χωρίς να υπάρχει εξωτερικό 
αγγειακό τραύμα. 

Αντίστοιχα η ενεργοποίηση της πήξης μπορεί να 
προκαλέσει φλεγμονή, με ποικίλους μηχανισμούς, 
μεταξύ των οποίων:5-8

• η θρομβίνη επάγει την έκφραση P- σελεκτίνης και 
την έκκριση του ενεργοποιητή του πλασμινογό-
νου (plasminogen activating factor -PAF) από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα και δρα ως χημειοτακτικός 
παράγοντας για τα λευκοκύτταρα. 

• η θρομβίνη συνδέεται με τους υποδοχείς ενεργο-
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• Τα AΦΑ ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια με αποτέ-
λεσμα την αυξημένη έκφραση glycoprotein 2b-3a 
και σύνθεση θρομβοξάνης A2.
Επίσης πρόσφατα αποδείχτηκε ότι τα ΑΦΑ επά-

γουν την απελευθέρωση ΝΕΤs από τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα και αυτά με τη σειρά τους ενεργοποιούν 
επιπλέον τα αιμοπετάλια. Έχουν επίσης αναφερθεί 
στην βιβλιογραφία πλήθος μηχανισμών-οδών που 
πιθανώς να συμμετέχουν στην παθογένεια του ΑΦΣ, 
όπως η αναστολή του ενεργοποιημένου παράγοντα 
Χ από το σύμπλοκο πρωτεΐνης Ζ/αναστολέα της 
πρωτεΐνης Ζ εξαρτώμενης πρωτεάσης, η οδός του 
αναστολέα του ιστικού παράγοντα (Tissue Factor -TF 
patway inhibitor), η ελάττωση της διαμεσολαβούμενης 
από φωσφολιπίδιο αυτοενεργοποίησης του παρά-
γοντα XII, η διασταυρούμενη αντίδραση των αντι-β2 
γλυκοπρωτεϊνικών αντισωμάτων με την οξειδωμένη 
LDL, και τα αυξημένα επίπεδα του αναστολέα του 
ενεργοποιητή του πλασμινογόνου (plasminogen 
activator inhibitor-1 - PAI-1).

Συσχέτιση ΑΦΣ με παθογόνα εντερικά βακτηρίδια
Η β2-GPI συνδέεται με τους λιποσακχαρίτες (LPS) 

μέσω του τομέα V. Πιθανώς η ύπαρξη μεγάλης πο-
σότητας λιποσακχαριτών (LPS) αυξάνει την αγγειακή 
κατανομή των ΑΦΑ, μέσω της αύξησης των TLR2 και 
κυρίως των TLR4. Επειδή η κύρια πηγή των LPS στα 
υγιή άτομα είναι το έντερο, είναι πιθανό η παρουσία 
μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου να τους αυξάνει. 
Η χορήγηση αντιμικροβιακής αγωγής ειδικής για την 
εντερική χλωρίδα σε πειραματόζωα έδειξε μείωση 
των θρομβωτικών εκδηλώσεων του ΑΦΣ.

Συσχέτιση ΑΦΑ με κλινική εκδήλωση θρόμβωσης
βέβαια δεν εκδηλώνουν όλοι οι άνθρωποι με θετικά 

ΑΦΑ θρομβωτική εκδήλωση ή μαιευτική επιπλοκή. 
Στην προσπάθεια να εξηγηθεί το φαινόμενο αυτό έχει 
προταθεί η θεωρία των “δύο χτυπημάτων” (two-hit 
theory), δηλαδή ότι στην εκδήλωση της νόσου δεν 
αρκεί μόνο η παρουσία των ΑΦΑ αλλά πρέπει να συ-
νυπάρχει κι ένας δεύτερος θρομβωτικός παράγοντας 
κινδύνου (π.χ. ηλικία, υπέρταση, λοίμωξη, φλεγμονή, 
σακχαρώδης διαβήτης, παχυσαρκία, κάπνισμα, κύηση 
και λοχεία, επέμβαση, κα).9

Ιδιαιτερότητες παθοφυσιολογίας στο μαιευτικό 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο

Στις κλινικές εκδηλώσεις του ΑΦΣ συμπεριλαμβά-
νονται και οι μαιευτικές επιπλοκές 9 και συγκεκριμέ-

που στρέφονται κατά συγκεκριμένων επιτόπων της 
β-2 γλυκοπρωτεΐνης όπως του επιτόπου στον Ν-τελικό 
τομέα Ι του μορίου, θεωρείται ότι είναι πραγματικά 
ανοσοεπαγωγά και ότι συνδέονται με την εμφάνιση 
των κλινικών εκδηλώσεων του συνδρόμου. 

Οι σημαντικότεροι κυτταρικοί υποδοχείς β2-GPI/
Anti-β2GPI αντισωμάτων φαίνεται ότι είναι οι υπο-
δοχείς αννεξίνης 2 και οι Toll-like receptor (TLR)4, 
οι οποίοι μάλιστα μπορούν να συνδέσουν ολόκληρο 
το μόριο της β2GPI.Η Το γεγονός βέβαια ότι η απου-
σία και των δυο αυτών υποδοχέων δεν οδηγεί στην 
απόλυτη αναστολή της σύνδεσης του anti-β2GPI 
αντισώματος, συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι υπάρ-
χουν και επιπλέον μόρια προσκόλλησης επιφανείας 
που παίζουν ρόλο. Έτσι σήμερα έχουν προταθεί 
επίσης και οι TLR1, TLR2 and TLR6 ως πιθανοί 
κυτταρικοί υποδοχείς σύνδεσης της γλυκοπρωτεΐνης 
β. Εναλλακτικές οδοί δράσης των αντιφωσφολιπιδι-
κών αντισωμάτων (ΑΦΑ) προτείνονται η οδός της 
phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)–AKT και η mTOR 
pathway: S6 ribosomal protein (S6RP) και AKT.

Ο ρόλος του συμπληρώματος στην παθογένεση 
του ΑΦΣ

Ο ρόλος του συμπληρώματος στην παθογένεση 
του ΑΦΣ έχει αποδειχτεί σε πολλαπλές πειραματικές 
μελέτες. Άμεση απόδειξη αποτελεί ότι σε πειραματικά 
μοντέλα με C6-deficient rats και C5-depleted mice, 
φάνηκε ότι η προσθήκη μονοκλωνικού anti-domain I 
MBB2 δεν επάγει θρόμβωση ή αποβολή. Eπίσης C4d 
και C3b τμήματα έχουν βρεθεί σε εναποθέσεις πάνω 
στον πλακούντα γυναικών με ΑΦΣ. Έμμεση απόδειξη 
αποτελεί ότι σε in-vivo μελέτες αποτελεσματικότητας 
φαρμάκων με δράση στο C5, το non-complement-
fixing anti-domain I monoclonal MBB2[DELTA]CH2 
και ο αναστολέας του συμπληρώματος C5-inhibitor 
rEV576 απέτρεψαν τις θρομβωτικές επιπλοκές του 
ΑΦΣ in vivo σε πειραματόζωα.

Μηχανισμοί δράσης των ΑΦΑ
Έχουν περιγραφεί ποικίλοι μηχανισμοί δράσης 

των ΑΦΑ, μεταξύ των οποίων:
• Τα ΑΦΑ ενεργοποιούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

με αποτέλεσμα την έκφραση πάνω τους μορίων 
προσκόλλησης (όπως το intercellular cell adhesion 
molecule-1, vascular cell adhesion molecule-1, 
E-selectin), και τελικά την υπερ-παραγωγή ιστικού 
παράγοντα. 

• Τα ΑΦΑ ενεργοποιούν τα μονοκύτταρα επάγοντας 
την έκφραση ιστικού παράγοντα. 
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να, δύο ή περισσότερες αποβολές <10η εβδομάδα 
κυήσεως, καθυστερημένη αποβολή ή ενδομήτριος 
θάνατος και αγγειακή νόσος πλακούντα (προεκλαμ-
ψία, ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης-IUGR και 
πρόωρη ρήξη πλακούντα). Ειδικά στο μαιευτικό ΑΦΣ, 
πιθανολογείται η προ-φλεγμονώδης αιτιοπαθογένεια 
και όχι τόσο η θρομβωτική όπως στο γενικευμένο ΑΦΣ 
σύνδρομο. Συγκεκριμένα φαίνεται ότι η ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος και ο δρόμος της αννεξίνης, 
έχουν κύριο ρόλο στην εκδήλωση του συνδρόμου. 
Ειδικά στις καθ΄ εξιν αποβολές <10η εβδομάδα, 
καθώς και στην προεκλαμψία/IUGR, υποστηρίζεται 
ότι ο βασικός μηχανισμός δράσης του συνδρόμου 
αφορά στην ενεργοποίηση φλεγμονώδους διαδικασίας 
διαμέσου ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όλοι αυτοί οι παθογενετικοί μηχανισμοί που 

εμπλέκονται στην εκδήλωση του ΑΦΣ είναι κοινοί 
και στην δημιουργία της φλεγμονής, όπως περιγρά-
φτηκε. Το ΑΦΣ έχει διττό μηχανισμό δράσης, τόσο 
ως συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα, με την συνοδό 
συστηματική φλεγμονή που προκαλείται, όσο και ως 
είδος θρομβοφιλίας, μέσω της ενεργοποίησης του 
πηκτικού μηχανισμού.

Το μοντέλο του ΑΦΣ είναι η απόδειξη της ισχυρής 
συσχέτισης και αλληλοεπικάλυψης μεταξύ φλεγμονής- 
αυτοανοσίας και αιμόστασης- θρόμβωσης. 

Το νέο πεδίο που φαίνεται να δημιουργείται σήμερα 
στην σύγχρονη Ιατρική, αυτό της λεγόμενης Ανοσο-
αιματολογίας, χρήζει ερευνητικού ενδιαφέροντος και 
επένδυσης, διότι πιθανώς η μελέτη του να οδηγήσει 
σε εύρεση νέων θεραπευτικών στόχων και αποτελε-
σματικότερη αντιμετώπιση σημαντικών νοσημάτων 

που άπτονται τόσο της Ρευματολογίας όσο και της 
Αιματολογίας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
βασική λειτουργία του ανοσιακού συστήματος είναι 

η διάκριση του «ίδιου» από το «μη ίδιο», με σκοπό 
την προστασία του οργανισμού από λοιμώξεις, αλλά 
και τη σωστή λειτουργία και ομοιοστασία του. Οι 
Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες (ΠΑΑ) συνιστούν 
συγγενείς διαταραχές, που χαρακτηρίζονται από έλ-
λειψη ή δυσλειτουργία των κυττάρων του ανοσιακού 
συστήματος και οδηγούν σε διαταραχή των ως άνω 
λειτουργιών, με αποτέλεσμα οι πάσχοντες να παρου-
σιάζουν τόσο αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων, όσο 
και διαταραχές της ομοιοστασίας του οργανισμού. Οι 
τελευταίες έχουν ως αποτέλεσμα, οι ασθενείς με ΠΑΑ 
να παρουσιάζουν (εκτός από λοιμώξεις) και αυξημένη 
επίπτωση αυτοανοσίας και νεοπλασιών, η βαρύτητα 
και η συχνότητά των οποίων ποικίλουν ανάλογα με 
τον τύπο και την χρονιότητα της ΠΑΑ1,2. Μια αδρή 
επισκόπηση των ΠΑΑ με αυξημένη επίπτωση αυτο-
ανοσίας παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ – ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ IgA 

Μεταξύ των ΠΑΑ, οι αντισωματικές ανεπάρκειες 
αποτελούν τη συχνότερη μορφή, μια και μόνες του 
ή σε συνδυασμό με ανεπάρκειες της κυτταρικής 
ανοσίας, συνιστούν περίπου το 70-80% των περι-
πτώσεων1,3. Η εκλεκτική ανεπάρκεια IgA αποτελεί 
τη συχνότερη μορφή ΠΑΑ στον δυτικό κόσμο, με 
συχνότητα που φτάνει το 1/300-1/700 στους Καυκά-
σιους πληθυσμούς. Η πλειονότητα των πασχόντων 
(60-70%) είναι ασυμπτωματικοί και μόλις το 20% 
παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων (κυρίως 

Πίνακας 1. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες με αυξημένη 
επίπτωση αυτοάνοσων εκδηλώσεων
Α. Μονογονιδιακά νοσήματα

• Διαταραχές των Τ λεμφοκυττάρων & διαταραχές ανοσορ-
ρύθμισης
 - Φυλοσύνδετη  ανοσιακή δυσλειτουργία, πολυενδοκρι-
νοπάθεια και εντεροπάθεια (ΙΡΕΧ, μεταλλάξεις FOXP3)

 - Αυτοάνοση πολυενδοκρινοπάθεια με καντιντίαση και εξω-
δερμική δυστροφία (APECED, μεταλλάξεις AIRE, ITCH)

 - CTLA-4 ανεπάρκεια με αυτοανοσία και λεμφοκυτταρικές 
διηθήσεις (CHAI, μεταλλάξεις CTLA-4)

• Διαταραχές του συμπληρώματος
 - Ανεπάρκειες C1q, C1r/s, C4, C2, μερική ανεπάρκεια 
C4A ή C4B

• Διαταραχές ισοτυπικής μετατροπής
 - Hyper-IgM σύνδρομα λόγω μεταλλάξεων στα γονίδια 
CD40, CD40L, AID, NEMO

• Διαταραχές σε γονίδια που επηρεάζουν πολλαπλές κυττα-
ρικές λειτουργίες
 - WAS, PNP

• Διαταραχές της απόπτωσης (αυτοάνοσο λεμφοϋπερπλαστικό 
σύνδρομο, ALPS)
 - Λόγω μεταλλάξεων των γονιδίων FAS, FASL, CASPASE10

B. Πολυγονιδιακά νοσήματα
• Διαταραχές των Τ λεμφοκυττάρων και διαταραχές ανο-

σορρύθμισης
 - Σύνδρομο Omenn, μορφές συνδρόμου ALPS (U-ALPS)

• Πρωτοπαθείς υπογαμμασφαιριναιμίες Primary hypogam-
maglobulinemia.
 - κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, εκλεκτική ανεπάρκεια 
IgA, εκλεκτικές ανεπάρκειες υποτάξεων IgG
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IgA στον ορό, ενώ οι τιμές της IgM μπορεί να είναι 
χαμηλές, φυσιολογικές, ή και αυξημένες. Παράλληλα, 
η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζει οριακά 
φυσιολογικό ή μειωμένο αριθμό β λεμφοκυττάρων 
στο περιφερικό αίμα, με χαρακτηριστικά μειωμένο 
αριθμό μνημονικών β λεμφοκυττάρων, για την πλει-
ονότητα σχεδόν των πασχόντων. Η αδυναμία στην 
ωρίμανση και διαφοροποίηση των β λεμφοκυττάρων 
επιβεβαιώνεται επιπρόσθετα από την αδυναμία αντι-
σωματικών απαντήσεων σε εμβόλια, γεγονός που 
χρησιμοποιείται πλέον και στα διαγνωστικά κριτήρια 
της νόσου. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι οι 
ασθενείς με ΚΠΑ να παρουσιάζουν συχνές μικροβια-
κές λοιμώξεις, συνήθως από κοινά παθογόνα (όπως 
streptococcus pneumonia, haemophilus influenza, 
κ.λπ.), με εντόπιση πιο συχνά στο αναπνευστικό 
(ως πρώτη πύλη εισόδου των παθογόνων), αλλά και 
σε άλλα συστήματα (ουροποιητικό, γαστρεντερικό, 
δέρμα, μήνιγγες, αίμα, κ.λπ.)6,7. 

Η αδυναμία του ανοσιακού συστήματος να εξου-
δετερώσει τα παθογόνα οδηγεί συχνά σε λεμφοϋπερ-
πλασία, με το 30-50% των ασθενών να εκδηλώνει 
σπληνομεγαλία ή και λεμφαδενοπάθεια, αλλά και 
κοκκοκιωμάτωση, που όταν συνδυάζεται με προσβολή 
και συνοδό λεμφοϋπερπλασία των πνευμόνων και 
των λεμφαδένων του μεσαυλίου, συνιστά μια σοβαρή 

από το αναπνευστικό, γαστρεντερικό και ουροποιητικό 
σύστημα) ή αυτοανοσίας. Ωστόσο, οι ασθενείς με IgA 
ανεπάρκεια χρήζουν παρακολούθησης μια και ένα 
ποσοστό αυτών (αν και σχετικά μικρό) μπορεί να 
μεταπέσει σε κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ), 
που συνιστά την πιο συχνή, με κλινική σημασία, ΠΑΑ 
στον άνθρωπο1,3. 

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 
Γενικές αρχές

Η ΚΠΑ είναι το νόσημα με τη μεγαλύτερη κλινική 
σημασία για τον αιματολόγο, λόγω τόσο της σχετικά 
αυξημένης συχνότητας της νόσου, όσο και του γεγο-
νότος ότι πολλές κλινικές εκδηλώσεις της αφορούν 
το αιμοποιητικό σύστημα, όπως θα αναλυθεί με 
λεπτομέρεια στη συνέχεια. 

Η συχνότητα της ΚΠΑ ποικίλει ανάλογα με τη γε-
ωγραφική περιοχή και κυμαίνεται από 30.2/100.000 
στις ΗΠΑ4, σε 0.25/100.000 στην Ιαπωνία5, αν και 
πιθανώς σημαντικό ρόλο στο χαμηλό ποσοστό ορι-
σμένων περιοχών να έχει η σημαντική καθυστέρηση 
στη διάγνωση, αλλά και η συνολική υποδιάγνωση 
του νοσήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη χώρα 
μας δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα για τη συχνότητα 
(frequency) και την επίπτωση (prevalence) της νόσου 
στον γενικό πληθυσμό.

Η ΚΠΑ θεωρείται ως η ανοσοανεπάρκεια των 
ενηλίκων. Αν και η νόσος μπορεί να διαγνωσθεί σε 
οποιαδήποτε ηλικία, πιο συχνά η έναρξή της παρα-
τηρείται σε ηλικία μεταξύ 20-40 ετών, ενώ κατά την 
παιδική ηλικία η έναρξη παρατηρείται κατά κανόνα 
πριν την ηλικία των 10 ετών. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
δεν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό της νόσου για την 
πλειονότητα των πασχόντων (περίπου 80%), γεγονός 
που ενισχύει τη θεωρία της πολυγονιδιακής αιτιολογίας 
της. Η διάγνωση κατά κανόνα είναι καθυστερημένη, 
σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών και πάνω από 
10 έτη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί 
από αυτούς να διαγιγνώσκονται όταν πλέον έχουν 
εγκατασταθεί βαριές και μη αναστρέψιμες επιπλοκές 
(π.χ. βρογχεκτασίες)1,3,6,7. 

Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα
Στην πραγματικότητα η ΚΠΑ συνιστά μια ετερογενή 

ομάδα νοσημάτων με κοινά εργαστηριακά ευρήματα 
και κλινικές εκδηλώσεις. Αυτό καταδεικνύεται και από 
τα ποικίλα γενετικά αίτια που μέχρι σήμερα έχουν συ-
σχετιστεί με την παθογένεση της νόσου (Πίνακας 2)1,6,7.

Οι ασθενείς με ΚΠΑ εμφανίζουν χαρακτηριστικά 
υπογαμμασφαιριναιμία, με χαμηλές τιμές IgG και 

Πίνακας 2. Μορφές κοινής ποικίλης ανοσοανεπάρκειας σύμφωνα 
με τη διαδικτυακή βάση ΟΜΙΜ (Online Mendelian Inheritance in 
Man, Μεντελική Κληρονομικότητα του Ανθρώπου στο Διαδίκτυο)

Γενετικό αίτιο Μορφή κληρονομικότητας
CVID1 ICOS Υπολειπόμενος

CVID2 TNFRSF13b/TACI Επικρατών/Υπολειπόμενος

CVID3 CD19 Υπολειπόμενος (4 ασθενείς)

CVID4 TNFRSF13C/BAFFR Υπολειπόμενος (μία οικογ.)

CVID5 MS4AI/CD20 Υπολειπόμενος (1 ασθενής)

CVID6 CD81 Υπολειπόμενος (1 ασθενής)

CVID7 CR2/CD21 Υπολειπόμενος (1 ασθενής)

CVID8 LRBA Υπολειπόμενος (5 ασθενείς 
από 4 οικογένειες)

CVID9 PRKCD Υπολειπόμενος (αυτοάνοσο 
λεμφοϋπερπλαστικό 
σύνδρομο με λοιμώξεις, 
ALPS III, 5 ασθενείς)

CVID10 NFKB2 Υπολειπόμενος 

CVID11 IL21 Επικρατών (1 οικογένεια)

CVID12 NFKB1 Υπολειπόμενος

CVID13 ΙΚΖF1 Υπολειπόμενος
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συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και η νόσος 
Behçet’s3,8,9. Πιο συχνές ωστόσο είναι οργανοειδικές 
αυτοάνοσες εκδηλώσεις, όπως λεύκη, θυρεοειδίτιδα, 
αγγειΐτιδα, πρωτοπαθής χολική κίρρωση και εντερο-
πάθεια προσομοιάζουσα με φλεγμονώδη νόσο του 
εντέρου3,6-9. 

Θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόγνωση  
της νόσου

Η πρόγνωση της ΚΠΑ έχει αλλάξει θεαματικά τα 
τελευταία χρόνια με τη θεραπεία υποκατάστασης 
με γ-σφαιρίνη, ειδικά όσον αφορά τη συχνότητα και 
βαρύτητα των λοιμώξεων. Η προτεινόμενη θεραπεία 
υποκατάστασης είναι 0.4-0.8 gr/Kgr βάρους σώμα-
τος, χορηγούμενη ανά 3-4 εβδομάδες, ενδοφλέβια ή 
υποδόρια1,2,6,7. Ωστόσο, η θεραπεία υποκατάστασης 
δεν φαίνεται να επηρεάζει την εκδήλωση και εξέλιξη 
των μη λοιμωδών εκδηλώσεων της νόσου, όπως της 
κοκκιομάτωσης, των αυτοάνοσων εκδηλώσεων και 
της πιθανότητας ανάπτυξης νεοπλασίας. Εξαίρεση 
αποτελεί η ΙΘΠ, όπου υψηλές δόσεις γ-σφαιρίνης (1 
gr/Κgr βάρους σώματος ανά 3-4 εβδομάδες), φαίνεται 
να είναι αποτελεσματική για ένα ποσοστό ασθενών 
με ΚΠΑ, που δεν χρειάζεται επιπρόσθετη θεραπεία 
για την ΙΘΠ1,3,6,7. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η θεραπεία των 
αυτοάνοσων εκδηλώσεων της ΚΠΑ παραμένει ίδια 
όπως και για τους μη πάσχοντες από ΚΠΑ, λαμβάνο-
ντας υπόψιν ότι οι ασθενείς αυτοί συχνά υποτροπιά-
ζουν και είναι ανθεκτικοί στις συμβατικές θεραπείες, 
όπως τονίστηκε και παραπάνω. Για το λόγο αυτό, τα 
τελευταία χρόνια η χρήση νεότερων φαρμάκων, όπως 
μονοκλωνικών αντισωμάτων (rituximb, abatacept, 
κ.λπ.) ή ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων (μυκοφαι-
νολάτη, τακρόλιμους, κ.λπ.) έχουν δώσει ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα και η χρήση τους πλέον συνιστάται 
σχετικά πιο πρώιμα, σε σύγκριση με ότι συμβαίνει σε 
άλλες κατηγορίες ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα6-9. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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tives on primary immunodeficiency diseases. Clin Dev 
Immunol 2006;13:223-59.

2. Bonilla FA, Geha RS. Primary immunodeficiency diseas-
es. J Allergy Clin Immunol 2003; 111(Suppl 2):S571-81.

3. Song J, Lleo A, Yang GX, Zhang W, Bowlus CL, Gershwin 
ME, et al. Common variable immunodeficiency and liver 
involvement. Clin Rev Allergy Immunol 2018;55:340-51.

4. Boyle JM, Buckley RH. Population prevalence of diag-
nosed primary immunodeficiency diseases in the United 
States. J Clin Immunol 2007;27:497-502.

επιπλοκή της νόσου (κοκκιωματώδης και λεμφοκυτ-
ταρική διάμεση πνευμονική νόσος - granulomatous 
and lymphocytic interstitial lung disease, GLILD), που 
χαρακτηρίζεται από δυσμενή πρόγνωση. Επίσης, έχει 
καταγραφεί μία αυξημένη επίπτωση νεοπλασιών σε 
ασθενείς με ΚΠΑ, με πιο συχνή μορφή τα λεμφώμα-
τα και ακολουθούν νεοπλασίες του γαστρεντερικού, 
μαστού, κ.λπ.1,6,7.

Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια και αυτοανοσία
Η δυσλειτουργία του ανοσιακού συστήματος που 

χαρακτηρίζει τη νόσο, οδηγεί (φαινομενικά κατά παρά-
δοξο τρόπο) και σε αυξημένη συχνότητα αυτοάνοσων 
εκδηλώσεων, περίπου για το 30% των ασθενών, όπου 
χαρακτηριστικά η αυτοανοσία από το αιμοποιητικό 
σύστημα είναι πιο συχνή συγκριτικά με άλλους ιστούς 
και όργανα3,8. 

Σε ορισμένους ασθενείς (περίπου 10% των συνό-
λου των ασθενών με ΚΠΑ), οι αυτοάνοσες εκδηλώ-
σεις, και όχι οι λοιμώξεις, αποτελούν τον προεξέχον 
σύμπτωμα για την προσέλευσή τους στο νοσοκομείο, 
γεγονός που εν μέρει οφείλεται και στην εύκολη σή-
μερα πρόσβαση και χρήση αντιβιοτικών. Σπανιότερα, 
αυτοανοσία έχει παρατηρηθεί ακόμη και πριν την 
εκδήλωση υπογαμμασφαιριναιμίας3,9. Τέλος, οι ασθε-
νείς με ΚΠΑ και αυτοανοσία παρουσιάζουν αυξημένο 
ποσοστό CD21low B λεμφοκυττάρων στο περιφερικό 
αίμα, παρόμοια με ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα 
χωρίς ανοσοανεπάρκεια3.

Οι συχνότερες αυτοάνοσες εκδηλώσεις που πα-
ρατηρούνται σε ασθενείς με ΚΠΑ είναι από το αιμο-
ποιητικό σύστημα και αφορούν κατά κανόνα πενίες. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν 
αυξημένη συχνότητα αυτοάνοσης (ιδιοπαθούς) θρομ-
βοπενικής πορφύρας (ΙΘΠ) ή αυτοάνοσης αιμο-
λυτικής αναιμίας (ΑΑΑ), ή και των δύο (σύνδρομο 
Evans), που χαρακτηρίζονται συχνά από αδυναμία 
απάντησης σε συμβατική θεραπεία ή και συχνές 
υποτροπές. Έχει μάλιστα καταγραφεί ότι περίπου το 
2-5% των ασθενών με ΙΘΠ, έχουν ως υπόστρωμα 
πρωτοπαθούς νόσου την ΚΠΑ1,3,6,7,9. Από την άλλη, 
αυτοάνοση ουδετεροπενία είναι μάλλον σπάνια3. 
Άλλες αυτοάνοσες αιματολογικές εκδηλώσεις που 
μπορεί να παρουσιάζουν οι ασθενείς με ΚΠΑ είναι η 
μεγαλοβλαστική αναιμία από δυσαπρρόφηση β12, 
καθώς και σπανιότερα η απλαστική αναιμία, που 
συχνά αφορά μόνο την ερυθρά σειρά3,6,7. 

Συστηματικές αυτοάνοσες εκδηλώσεις που έχουν 
περιγραφεί σε ασθενείς με ΚΠΑ είναι η μη ειδική 
(ορο-αρνητική) ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νεανική 
ρευματοειδής αρθρίτιδα, το σύνδρομο Sjogren, ο 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ανοσιακό σύστημα είναι ένα σύνολο οργάνων, 

κυττάρων και διαλυτών μορίων με συγκεκριμένους 
ρόλους στην αντιμετώπιση των εξωγενών παθογόνων. 
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ανοσιακής απάντησης 
έναντι των διάφορων παθογόνων που «προσβάλ-
λουν» τον ανθρώπινο οργανισμό, η μη ειδική ή φυ-
σική (Innate) και η ειδική ή επίκτητη (Adaptive). Για 
την μη ειδική ανοσιακή απάντηση, αναγκαία είναι η 
παρουσία των φαγοκυττάρων (ουδετεροφίλων, μο-
νοκυττάρων, μακροφάγων), των κυττάρων τα οποία 
εκκρίνουν μεσολαβητές της φλεγμονής (ηωσινοφί-
λων, βασεοφίλων, μαστοκυττάρων) καθώς και των 
ΝΚ-λεμφοκυττάρων. Η ειδική ανοσιακή απάντηση 
έχει σαν αποτέλεσμα τον σχηματισμό δραστικών 
και ειδικών έναντι συγκεκριμένων αντιγόνων Τ και 
β-Λεμφοκυττάρων. Αυτά χαρακτηρίζονται από την ικα-
νότητα που έχουν οι υποδοχείς τους (T-Cell Receptor 
TCR, B-Cell Receptor BCR) να αναγνωρίζουν τα 
συγκεκριμένα αντιγόνα. Τα αντιγονοπαρουσιαστικά 
κύτταρα (δενδριτικά, μακροφάγα) «παρουσιάζουν» 
τα αντιγόνα στα λεμφοκύτταρα και συνεργάζονται 
μαζί τους στην απάντηση έναντι του αντιγόνου. Τα 
πλασματοκύτταρα, τα οποία προκύπτουν από τη 
διαφοροποίηση των β-Λεμφοκυττάρων, ευθύνονται 
για τη σύνθεση και την παραγωγή ανοσοσφαιρινών 
έναντι ειδικών αντιγόνων εξωγενών παθογόνων1. 

Τα Τ-Λεμφοκύτταρα κατηγοριοποιούνται σε 
δύο βασικές ομάδες: CD4+ και CD8+. Τα CD4+ 
Τ-Λεμφοκύτταρα διακρίνονται σε επαγωγικά (helper, 
Th) και μνημονικά. Τα CD4+ Th λεμφοκύτταρα δι-
ακρίνονται (αναλόγως με τις κυρίως συντιθέμενες 
από αυτά κυτταροκίνες), σε Th1, Th2 και Th17. Τα 

Th1 συνθέτουν κυρίως IL-2, IFN-γ και TNF-α και 
ενεργοποιούν ισχυρά τόσο τα μακροφάγα, όσο και 
τα υπόλοιπα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Τα 
Th2 συνθέτουν κυρίως IL-4, IL-5 και IL-10, οι οποίες 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες επαγωγής των 
αλλεργικών αντιδράσεων (αλλά και άλλων αντιδρά-
σεων υπερευαισθησίας), καθώς και της διαφοροποίη-
σης-ενεργοποίησης των β-Λεμφοκυττάρων. Τα Th17 
συνθέτουν κυρίως IL-17, IL-21 και IL-22, οι οποίες 
είναι ισχυροί επαγωγείς της φλεγμονής, ενεργοποι-
ώντας και κινητοποιώντας κυρίως τα ουδετερόφιλα. 
Επίσης, υπάρχει και ένας μικρός πληθυσμός CD4+ 
Τ-Λεμφοκυττάρων (CD25+, FoxP3+) τα οποία ονο-
μάζονται «ρυθμιστικά» (T regulatory, Treg). Τα Treg 
συνθέτουν κυρίως IL-10 και TGF-β, κυτταροκίνες 
οι οποίες ασκούν ανασταλτική δράση στον πολλα-
πλασιασμό, την ενεργοποίηση και την δράση των 
Τα-Λεμφοκυττάρων, καθώς και στην ενεργοποίηση 
των μακροφάγων. Τα CD8+ Τ-Λεμφοκύτταρα διακρί-
νονται σε κυτταροτοξικά, επαγωγικά και μνημονικά. 
Τα κυτταροτοξικά CD8+ Τ-Λεμφοκύτταρα ασκούν την 
δράση τους έναντι κυττάρων-στόχων, τα οποία εμφα-
νίζουν στην κυτταρική τους επιφάνεια αντιγονικούς 
επιτόπους οι οποίοι αναγνωρίζονται από τους TCR 
των συγκεκριμένων λεμφοκυττάρων. Τα επαγωγικά 
CD8+ Τ-Λεμφοκύτταρα συνθέτουν κυρίως IFN-γ και 
TNF-α, ασκώντας ουσιαστικά Th1 δράση1.

Πέραν των προαναφερθέντων, το ανοσιακό σύστη-
μα συμβάλλει και στην προστασία του ανθρώπινου 
οργανισμού από εκδηλώσεις αυτοανοσίας, δηλαδή 
από εκδηλώσεις ιστικών βλαβών για τις οποίες ενο-
χοποιούνται τόσο αυτοαντιδρώντα Τ-Λεμφοκύτταρα, 
όσο και αυτοαντισώματα. Η (φυσιολογική) αδυναμία 
απάντησης του ανθρώπινου ανοσιακού συστήμα-
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Απλασία της Ερυθράς Σειράς, η Ιδιοπαθής Κυτταρο-
πενία μη Καθορισμένης Σημασίας, καθώς και συγγενή 
σύνδρομα με συνοδό κυτταροπενία. Η ανταπόκριση 
ασθενών με σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας (κυρίως 
περιπτώσεις Απλαστικής Αναιμίας) στην ανοσοκα-
τασταλτική αγωγή αποτέλεσε (από τριακονταετίας 
περίπου) ισχυρή ένδειξη συμμετοχής μηχανισμών 
του ανοσιακού συστήματος στην αιτιοπαθογένεια 
των συγκεκριμένων νοσημάτων. Επίσης, η εμφάνιση 
παγκυτταροπενίας με συνοδό εικόνα υποκυτταρικού 
μυελού σε ασθενείς πάσχοντες από συστηματικά 
αυτοάνοσα νοσήματα (κυρίως περιπτώσεις Συστη-
ματικού Ερυθηματώδους Λύκου), αποτελεί μία επι-
πρόσθετη ισχυρή ένδειξη συμμετοχής μηχανισμών 
του ανοσιακού συστήματος στην πρόκληση μυελικής 
ανεπάρκειας.

Στις ενότητες που ακολουθούν, θα επιχειρηθεί μία 
σύντομη παρουσίαση των ανοσιακών μηχανισμών οι 
οποίοι έχουν συσχετισθεί αιτιοπαθογενετικά με τα ση-
μαντικότερα σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας (Απλα-
στική Αναιμία και Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα). 
Επίσης, θα υπάρξει και μία σύντομη παρουσίαση των 
ανοσιακών μηχανισμών οι οποίοι έχουν συσχετισθεί 
αιτιοπαθογενετικά με εικόνα μυελικής ανεπάρκειας σε 
περιπτώσεις Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
Η ικανοποιητική ανταπόκριση των ασθενών με 

Απλαστική Αναιμίας (ΑΑ) στην ανοσοκατασταλτική 
αγωγή, αποτέλεσε (από τριακονταετίας περίπου) ισχυ-
ρή ένδειξη συμμετοχής μηχανισμών του ανοσιακού 
συστήματος στην αιτιοπαθογένεια του συγκεκριμένου 
νοσήματος. Καθοριστικό γεγονός για την εμφάνιση 
της ΑΑ (συνήθως με παγκυτταρoπενία) είναι η «απο-
μείωση» του «διαμερίσματος» των μη μορφολογικά 
αναγνωρίσιμων προβαθμίδων της αιμοποίησης, 
τόσο των πολυδύναμων αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (Pluripotent Hematopoietic Stem Cells, 
PHSCs), όσο και κάποιων «δεσμευμένων προς δια-
φοροποίηση» προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
(Comitted Progenitors CPs)2,3. Σε όλες σχεδόν τις 
μελέτες (κυρίως με κυτταρικές καλλιέργειες) σχετικά 
με την αιτιοπαθογένεια της ΑΑ, η δραματική ελάτ-
τωση του αριθμού των PHSCs και των CPs (γενικά 
των CD34+ αιμοποιητικών κυττάρων) συσχετίστηκε 
πρωτευόντως με εξαιρετικά αυξημένη παραγωγή 
IFN-γ και δευτερευόντως TNF-α στο μικροπεριβάλλον 
του μυελού των οστών2-4. Τόσο η IFN-γ, όσο και ο 
TNF-α παράγονται στη συγκεκριμένη περίπτωση από 
ενεργοποιημένα CD8+ επαγωγικά Τ-Λεμφοκύτταρα. 
Η IFN-γ φαίνεται ότι ασκεί άμεση δράση στα CD34+ 

τος έναντι ιδίων αντιγόνων ονομάζεται ανοσολογική 
ανοχή (Immune Tolerance). Η ανοσολογική ανοχή 
έναντι ιδίων αντιγόνων (self-tolerance, αυτοανοχή), 
στοχεύοντας στην εξάλειψη ή αδρανοποίηση αυτοα-
ντιδρώντων Τ και β-Λεμφοκυττάρων, επάγεται κατά 
κύριο λόγο στα πρωτογενή λεμφικά όργανα (θύμος 
αδένας για τα Τ-Λεμφοκύτταρα, μυελός των οστών 
για τα β-Λεμφοκύτταρα) και σπανιότερα εκτός αυτών. 
Η επαγόμενη στα πρωτογενή λεμφικά όργανα ανο-
σολογική ανοχή χαρακτηρίζεται ως κεντρική (central 
tolerance) και όπως ήδη αναφέρθηκε αφορά τόσο τα 
Τ όσο και τα β-Λεμφοκύτταρα. Η εκτός πρωτογενών 
λεμφικών οργάνων επαγόμενη ανοσολογική ανοχή χα-
ρακτηρίζεται ως περιφερική (peripheral tolerance) και 
αφορά τόσο τα Τ όσο και τα β-Λεμφοκύτταρα. Τυχόν 
δυσλειτουργία κάποιου ή κάποιων από τους προανα-
φερθέντες μηχανισμούς της ανοσολογικής ανοχής, σε 
συνδυασμό με ιστική βλάβη ή φλεγμονή, καθώς και 
με γενετικούς ή/και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 
οδηγεί στην επαγωγή αυτοανοσίας. Στα «αυτοαντιγό-
να», έναντι των οποίων είναι δυνατόν να παράγονται 
αυτοαντισώματα, αλλά και να επάγονται ανοσιακές 
απαντήσεις Th1 (τόσο από επαγωγικά CD4+, όσο και 
από επαγωγικά CD8+ Τ-Λεμφοκύτταρα) και Th17, 
περιλαμβάνονται και «κρυπτικά» αντιγόνα τα οποία 
«αποκαλύπτονται» λόγω ιστικής βλάβης, αλλά και 
«νεοαντιγόνα» τα οποία εμφανίζονται στα πλαίσια 
φλεγμονώδους αντίδρασης (π.χ. λοίμωξης)1. Το εύρος 
των κλινικών εκδηλώσεων της αυτοανοσίας ποικίλλει 
και τα αυτοάνοσα νοσήματα κατηγοριοποιούνται σε 
συστηματικά και οργανοειδικά. Στην πρώτη περί-
πτωση, οι εκδηλώσεις της αυτοανοσίας αφορούν 
περισσότερα από ένα συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού (Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, 
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα), ενώ στην δεύτερη αφορούν 
συγκεκριμένα όργανα-στόχους (θυρεοειδής, ήπαρ, 
πάγκρεας, κ.λπ.) με ανάλογες κλινικές εκδηλώσεις. 
Τέλος, είναι δυνατόν η αυτοανοσία να μην αποτελεί 
τον κύριο αιτιοπαθονενετικό μηχανισμό ενός νοσή-
ματος, αλλά να έχει «μερική» συμβολή (λιγότερο ή 
περισσότερο σημαντική) στην πρόκλησή του. Αυτό 
φαίνεται ότι ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις συνδρό-
μων Μυελικής Ανεπάρκειας.

Στον γενικό όρο σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας, 
περιλαμβάνονται νοσήματα τα οποία χαρακτηρίζονται 
από αδυναμία του μυελού των οστών να υποστηρίξει 
την επαρκή παραγωγή εμμόρφων στοιχείων του αί-
ματος με αποτέλεσμα την εμφάνιση κυτταροπενιών. 
Τα κυριότερα νοσήματα τα οποία περιλαμβάνονται 
στα σύνδρομα Μυελικής Ανεπάρκειας είναι η Απλα-
στική Αναιμία, τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, η 
Παροξυσμική Νυκτερινή Αιμοσφαιρινουρία, η Αμιγής 
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(αυξημένο ποσοστό βλαστών στον μυελό των οστών). 
Μέχρι σήμερα, για την αιτιοπαθογένεια των ΜΔΣ 
έχουν συσχετιστεί πρωτευόντως γονιδιακές μεταλ-
λάξεις (οι οποίες ενοχοποιούνται για την αναστολή 
της διαφοροποίησης των προγονικών αιμοποιητικών 
κυττάρων, δηλαδή για «λευχαιμική» αιμοποίηση) και 
δευτερευόντως διαταραχές του μικροπεριβάλλοντος 
του μυελού των οστών (ΜΟ) οι οποίες ενοχοποιού-
νται για επαγωγή της απόπτωσης στα προγονικά 
αιμοποιητικά κύτταρα (δηλαδή σχετίζονται με την 
μη αποδοτική αιμοποίηση και τις συνεπακόλουθες 
κυτταροπενίες). 

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις διαταραχές του 
μικροπεριβάλλοντος του ΜΟ, τα αυξημένα επίπεδα 
του TNF-α και η (παράλληλη) αύξηση της έκφρασης 
του επαγωγικού της απόπτωσης υποδοχέα Fas στα 
προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα, οδηγούν στην ενερ-
γοποίηση της ενδοκυττάριας οδού των κασπασών, 
με τελικό αποτέλεσμα τον «αποπτωτικό» θάνατο 
των συγκεκριμένων κυττάρων. Η επαγωγή της από-
πτωσης μέσω του TNF-α, φαίνεται ότι είναι ο κύριος 
αιτιοπαθονενετικός μηχανισμός της μη αποδοτικής 
αιμοποίησης (δηλαδή των κυτταροπενιών) στα χα-
μηλού κινδύνου ΜΔΣ5,6. Η εμφάνιση (σε ποσοστά 
τα οποία κυμαίνονται στις διάφορες μελέτες μεταξύ 
10-30%) αυτοανόσων-συστηματικών εκδηλώσεων 
(ΑΣΕ) σε ασθενείς πάσχοντες από ΜΔΣ, αποτελεί 
ισχυρή ένδειξη συμμετοχής των μηχανισμών της αυτο-
ανοσίας στην παθογένεια της συγκεκριμένης ομάδας 
νοσημάτων6-8. Στις ΑΣΕ των ΜΔΣ περιλαμβάνονται 
κυρίως κλινικές εκδηλώσεις αγγειΐτιδων (δερματικών 
ή και συστηματικών), Συστηματικού Ερυθηματώδους 
Λύκου, συνδρόμου Sjogren, υποτροπιάζουσας πο-
λυχονδρίτιδας, σπειραματονεφρίτιδας, περιφερικής 
πολυνευροπάθειας, καθώς και αυτοάνοσες κυττα-
ροπενίες6-8. Εν συνεχεία, αρχικά θα παρουσιαστούν 
τα δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν την συμμετοχή 
των ανοσιακών απαντήσεων έναντι (ιδίων) αντιγόνων 
στην παθογένεια της μη αποδοτικής αιμοποίησης. 
Επίσης, θα επιχειρηθεί μία σύντομη περιγραφή των 
ανοσολογικών μηχανισμών οι οποίοι έχουν ενο-
χοποιηθεί για την πρόκληση των ΑΣΕ σε ασθενείς 
πάσχοντες από ΜΔΣ.

Α)  Συσχέτιση ανοσιακών απαντήσεων με 
κυτταροπενίες
Σύμφωνα με την τρεχόντως επικρατούσα άποψη, 

στην κυτταρική επιφάνεια «κλωνικών» προγονικών 
αιμοποιητικών κυττάρων εκφράζονται «απρόσφο-
ρα» είτε αυτοαντιγόνα είτε «νεοαντιγόνα» τα οποία 
επάγουν ανοσιακές απαντήσεις, τόσο από τα CD4+ 

προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα τα οποία διατηρούν 
ικανότητα αυτοανανέωσης (self-renewal capacity), πα-
ρεμβαίνοντας στον κυτταρικό κύκλο και ανατέλλοντας 
την διαδικασία της μιτωτικής διαίρεσης2-4. Τα μόρια 
του TNF-α συνδεόμενα στην κυτταρική επιφάνεια των 
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων με τους TNF 
υποδοχείς τύπου 1 (TNFR1), ενεργοποιούν άμεσα 
τη διαδικασία της απόπτωσης, ενώ επάγοντας την 
έκφραση των υποδοχέων Fas την ενισχύουν ακόμη 
περισσότερο2-4. Επίσης, η IFN-γ συμβάλλει έμμεσα 
στην περαιτέρω αύξηση των επιπέδων του TNF-α, 
ενεργοποιώντας ισχυρά τόσο τα μακροφάγα, όσο 
και άλλα «στρωματικά» κύτταρα του μυελού (κυρίως 
ινοβλάστες), τα οποία παράγουν μεγάλες ποσότητες 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών (του TNF-α περιλαμ-
βανομένου)2-4. Από τα προαναφερθέντα, καθίσταται 
σαφές ότι η αυξημένη παραγωγή IFN-γ και TNF-α στο 
μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών ασθενών με 
ΑΑ, προκύπτει στα πλαίσια μίας (τύπου Th1) CD8 
επαγωγικής ανοσιακής απάντησης. Σε ότι αφορά το 
υπεύθυνο για την επαγωγή της προαναφερθείσας 
ανοσιακής απάντησης αντιγόνο (αυτοαντιγόνο ή νεο-
αντιγόνο), διάφορες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί. Μια 
από αυτές αφορά την κινεκτίνη (kinectin), πρωτεΐνη 
της μεμβράνης του ενδοπλασματικού δικτύου, έναντι 
της οποίας έχει διαπιστωθεί η παρουσία αυτοαντι-
σωμάτων σε περιπτώσεις ασθενών με ΑΑ3. Επίσης 
αξίζει να σημειωθεί ότι με την χρήση της τεχνικής της 
κυτταρομετρίας ροής, έχει διαπιστωθεί στο περιφε-
ρικό αίμα ασθενών πασχόντων από ΑΑ ελαττωμένη 
παρουσία ρυθμιστικών CD4+ Τ-Λεμφοκυττάρων 
(Treg), τα οποία αναστέλλουν τόσο τις CD4 (Th1 
και Th17), όσο και τις CD8 επαγωγικές ανοσιακές 
απαντήσεις2-4. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε 
κάποιες μελέτες με την χρήση της τεχνικής της κυττα-
ρομετρίας ροής, έχει διαπιστωθεί στο περιφερικό αίμα 
ασθενών πασχόντων από ΑΑ αυξημένη παρουσία 
Th17 CD4+ επαγωγικών Τ-Λεμφοκυττάρων4. Όλα τα 
προαναφερθέντα, μαζί με την σε σημαντικό ποσοστό 
ανταπόκριση των ασθενών στην ανοσοκατασταλτι-
κή αγωγή, θεωρείται ότι ενισχύουν σημαντικά την 
αντίληψη για τον «αυτοάνοσο χαρακτήρα» της ΑΑ.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Όπως είναι γνωστό τα Μυελοδυσπλαστικά Σύν-
δρομα (ΜΔΣ) είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται τόσο 
από μη αποδοτική αιμοποίηση (κυτταροπενίες στο 
περιφερικό αίμα, ευρήματα δυσπλασίας στα επιχρί-
σματα του μυελού των οστών), όσο και από αυξημένη 
πιθανότητα εκτροπής σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία 
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(Th1 και Th17), όσο και από τα CD8+ επαγωγικά 
Τ-Λεμφοκύτταρα5,6. Στο μικροπεριβάλλον του μυ-
ελού, καθοριστικός είναι ο ρόλος των ενεργοποι-
ημένων CD8+ επαγωγικών Τ-Λεμφοκυττάρων, τα 
οποία παράγουν IFN-γ και TNF-α. Τα μόρια του 
TNF-α συνδεόμενα στην κυτταρική επιφάνεια των 
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων με τους TNF 
υποδοχείς τύπου 1 (TNFR1), ενεργοποιούν την οδό 
των κασπασών επάγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 
διαδικασία της απόπτωσης5,6. Η IFN-γ συμβάλλει 
έμμεσα στην περαιτέρω αύξηση των επιπέδων του 
TNF-α, ενεργοποιώντας ισχυρά τόσο τα μακροφάγα, 
όσο και άλλα «στρωματικά» κύτταρα του μυελού 
(κυρίως ινοβλάστες), τα οποία παράγουν μεγάλες πο-
σότητες προφλεγμονωδών κυτταροκινών (του TNF-α 
περιλαμβανομένου). Επίσης, η IFN-γ δρώντας άμεσα 
στα CD34 προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα τα οποία 
διατηρούν ικανότητα αυτοανανέωσης (self-renewal 
capacity), ανατέλλει την διαδικασία της μιτωτικής 
διαίρεσης5,6. Σε ότι αφορά το υπεύθυνο για την επα-
γωγή της προαναφερθείσας ανοσιακής απάντησης 
αντιγόνο, μελέτες σε ασθενείς πάσχοντες από ΜΔΣ 
με τρισωμία 8 έχουν ενοχοποιήσει την πρωτεΐνη-πα-
ράγωγο του γονιδίου Wilms’ Tumor 1 (WT1)6. Στους 
συγκεκριμένους ασθενείς, ανιχνεύτηκαν με την τεχνική 
της κυτταρομετρίας ροής ειδικά έναντι επιτόπων του 
προαναφερθέντος αντιγόνου CD8+ Τ-Λεμφοκύτταρα. 

Β)  Μηχανισμοί πρόκλησης ΑΣΕ σε ασθενείς 
πάσχοντες από ΜΔΣ
Ενώ για την πρόκληση κυτταροπενίας στους ασθε-

νείς με ΜΔΣ καθοριστικός, όπως ήδη αναφέρθηκε, εί-
ναι ο ρόλος των ενεργοποιημένων CD8+ επαγωγικών 
Τ-Λεμφοκυττάρων, για τις ΑΣΕ στους συγκεκριμένους 
ασθενείς έχουν ενοχοποιηθεί οι επαγόμενες από τα 
ενεργοποιημένα CD4+ επαγωγικά Τ-Λεμφοκύτταρα 
Th1 και Th17 ανοσιακές απαντήσεις, ενώ παράλληλα 
τα Treg αδυνατούν να ασκήσουν αποτελεσματικά την 
ανασταλτική τους (αντιφλεγμονώδη) δράση6-8. Συγκε-
κριμένα, σε ασθενείς πάσχοντες από ΜΔΣ οι οποίοι 
εμφανίζουν ΑΣΕ έχει διαπιστωθεί αυξημένη έκφραση 
του μεταγραφικού παράγοντα IRF-1, γνωστού επα-
γωγικού παράγοντα της Th1 απάντησης5. Επίσης, με 
την χρήση της τεχνικής της κυτταρομετρίας ροής, έχει 
διαπιστωθεί στο περιφερικό αίμα ασθενών πασχό-
ντων από ΜΔΣ οι οποίοι εμφανίζουν ΑΣΕ αυξημένη 
παρουσία Th17 CD4+ επαγωγικών Τ-Λεμφοκυττάρων 
και ελαττωμένη παρουσία Treg5,6. Τέλος, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι, σε κάποιες μελέτες, έχει διαπιστωθεί 
αυξημένος «λόγος» Th17/Treg σε ασθενείς πάσχο-
ντες από ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου, ενώ το ακριβώς 

αντίθετο διαπιστώθηκε (στις συγκεκριμένες μελέτες) 
σε ασθενείς με ΜΔΣ υψηλού κινδύνου5,6. 

ΜΥΕΛΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ

Η εμφάνιση παγκυτταροπενίας με συνοδό χαμηλή 
κυτταροβρίθεια του μυελού οστών, σε ασθενείς με 
Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ) τόσο κατά 
την διάγνωση, όσο και κατά την πορεία εξέλιξης της 
νόσου, αποτελούσε διαχρονικά ένα στοιχείο σοβαρού 
προβληματισμού για τους θεράποντες των συγκε-
κριμένων ασθενών. Από την δεκαετία του ’80 σε 
μελέτες επιχρισμάτων μυελού των οστών ασθενών 
με ΣΕΛ, αναφέρεται η παρουσία σε σημαντικό αριθμό 
περιπτώσεων: Α) Δυσερυθροποίησης, β) Ερυθροφα-
γοκυττάρωσης (χωρίς να πληρούνται κριτήρια αιμο-
φαγοκυτταρικού συνδρόμου) και Γ) Υποκυτταρικού 
μυελού9,10. Επίσης, σε μελέτες τομών οστεομυελικής 
βιοψίας από τους συγκεκριμένους ασθενείς αναφέρε-
ται η παρουσία σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων: 
Α) Υποκυτταρικού μυελού, β) Πλασματοκυττάρων 
σε χαμηλό ποσοστό διήθησης, Γ) Μικρού αριθμού 
λεμφοζιδίων και Δ) Χαμηλού βαθμού (grade) συνήθως 
ίνωσης9,10. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, στις συγκεκρι-
μένες μελέτες, τα ποσοστά παρουσίας υποκυτταρικού 
μυελού σε περιπτώσεις ασθενών πασχόντων από 
ΣΕΛ οι οποίοι εμφάνιζαν συγχρόνως τουλάχιστον δύο 
μη αιτιολογούμενες (παρουσία ειδικών αυτοαντισω-
μάτων, φαρμακευτική τοξικότητα, κλπ) κυτταροπενίες 
κυμαίνονταν μεταξύ 25-57%9,10. Αντίθετα, στις ίδιες 
μελέτες τα ποσοστά παρουσίας ίνωσης στον μυελό 
των συγκεκριμένων ασθενών ήταν χαμηλά (<10%)9,10. 
Όπως είναι γνωστό, οι περισσότερες και σημαντικότε-
ρες από τις κλινικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ σχετίζονται 
με την εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων. Πρωτεύοντα 
ρόλο δηλαδή στην αιτιοπαθογένεια του ΣΕΛ, έχει η 
παραγωγή αυτοαντισωμάτων μετά από ενεργοποίηση 
β-Λεμφοκυττάρων από συγκεκριμένα αυτοαντιγόνα 
(πυρηνικές και κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες). Πέ-
ραν όμως της ενεργοποίησης β-Λεμφοκυττάρων από 
τα προαναφερθέντα αυτοαντιγόνα, στις περιπτώσεις 
του ΣΕΛ έχει διαπιστωθεί ενεργοποίηση τόσο των 
CD4+ (Th1 και Th17), όσο και των CD8+ επαγωγικών 
Τ-Λεμφοκυττάρων10. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι με 
την χρήση της τεχνικής της κυτταρομετρίας ροής, έχει 
διαπιστωθεί στο περιφερικό αίμα ασθενών πασχόντων 
από ΣΕΛ ελαττωμένη παρουσία Treg10. Στο μικροπε-
ριβάλλον του μυελού των συγκεκριμένων ασθενών, 
καθοριστικός για την μείωση της κυτταροβρίθειας είναι 
ο ρόλος των ενεργοποιημένων CD4+ (Th1) και CD8+ 
επαγωγικών Τ-Λεμφοκυττάρων τα οποία παράγουν 
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IFN-γ και TNF-α9,10. Πρωτεύοντα ρόλο στην μείωση 
της κυτταροβρίθειας του μυελού στους ασθενείς με 
ΣΕΛ φαίνεται ότι διαδραματίζει η «περίσσεια» του 
TNF-α. Τα μόρια του TNF-α συνδεόμενα στην κυτ-
ταρική επιφάνεια των προγονικών αιμοποιητικών 
κυττάρων με τους TNF υποδοχείς τύπου 1 (TNFR1), 
ενεργοποιούν άμεσα τη διαδικασία της απόπτωσης, 
ενώ επάγοντας την έκφραση των υποδοχέων Fas 
την ενισχύουν ακόμη περισσότερο9,10. Επίσης, η 
IFN-γ συμβάλλει έμμεσα στην περαιτέρω αύξηση των 
επιπέδων του TNF-α, ενεργοποιώντας ισχυρά τόσο 
τα μακροφάγα, όσο και άλλα «στρωματικά» κύτταρα 
του μυελού (κυρίως ινοβλάστες), τα οποία παράγουν 
μεγάλες ποσότητες προφλεγμονωδών κυτταροκινών 
(του TNF-α περιλαμβανομένου)9,10. Η ενεργοποίηση 
των ινοβλαστών, πέραν της αυξημένης παραγωγής 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών, έχει συσχετιστεί και 
με την αυξημένη σύνθεση κολλαγόνων, δικτυωτών 
και ελαστικών ινών. Ερμηνεύεται δηλαδή και η πα-
ρουσία ίνωσης, στο μυελό των οστών ενός χαμηλού 
ποσοστού ασθενών πασχόντων από ΣΕΛ οι οποίοι 
εμφανίζουν κυτταροπενίες. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ικανοποιητική αντα-

πόκριση των ασθενών με Απλαστική Αναιμία στην 
ανοσοκατασταλτική αγωγή, η εμφάνιση αυτοανόσων-
συστηματικών εκδηλώσεων σε ασθενείς πάσχοντες 
από Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα και η εμφάνιση 
παγκυτταροπενίας με συνοδό χαμηλή κυτταροβρί-
θεια του μυελού οστών σε ασθενείς με Συστηματικό 
Ερυθηματώδη Λύκο τόσο κατά τη διάγνωση, όσο 
και κατά την πορεία εξέλιξης της νόσου, αποτελούν 
ισχυρές ενδείξεις συμμετοχής ανοσιακών μηχανι-
σμών σχετιζομένων με την αυτοανοσία (οι οποίοι 
περιγράφηκαν συνοπτικά στις προηγούμενες ενό-
τητες) στην παθογένεια της μυελικής ανεπάρκειας 
στις προαναφερθείσες περιπτώσεις. Είναι προφανές 

ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, προκειμένου να 
ενισχυθεί περισσότερο ή και να τεκμηριωθεί η θεωρία 
περί συμμετοχής των μηχανισμών της αυτοανοσίας 
στην αιτιοπαθογένεια τόσο της Απλαστικής Αναιμίας, 
όσο και των χαμηλού κινδύνου Μυελοδυσπλαστικών 
Συνδρόμων.
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Η συνύπαρξη αυτοάνοσων νοσημάτων με νεοπλα-
σματικά νοσήματα περιγράφεται στη βιβλιογραφία. 
Η νεοπλασία μπορεί να επάγει αυτοάνοσες παρα-
νεοπλασματικές εκδηλώσεις, αλλά και να αποτελεί 
επιπλοκή αυτοάνοσων νοσημάτων.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι χρόνιες νόσοι με 
αυξημένη επίπτωση στο γυναικείο φύλο. Τα πιο συχνά 
από αυτά είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ), ο συ-
στηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ), το σύνδρομο 
Sjögren (SS) και η συστηματική σκλήρυνση (ΣΣκ). 
Σχετίζονται με την ενεργοποίηση αυτοδραστικών Τ 
και β λεμφοκυττάρων και με την απελευθέρωση προ-
φλεγμονωδών κυτταροκινών που πιθανά αυξάνουν 
τον κίνδυνο ανάπτυξης νεοπλασίας. 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ
Η συσχέτιση της αυτοανοσίας με τη λεμφωμα-

τογένεση έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης τα 
τελευταία 50 χρόνια. Οι αρχικές θεωρίες εστιάστηκαν 
στις παρόμοιες διαδικασίες πολλαπλασιασμού των 
λεμφοκυττάρων που χαρακτηρίζουν τόσο την αυτο-
ανοσία όσο και τις αιματολογικές κακοήθειες. Πρό-
σφατες μελέτες περιγράφουν παρόμοια μονοπάτια και 
γονίδια που είναι πιθανό να εμπλέκονται και στις δύο 
νοσολογικές οντότητες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα 
μιας σταδιακής διαδικασίας αναστολής των σημείων 
ελέγχου της ανάπτυξης των β λεμφοκυττάρων. Πιθανή 
είναι η συμμετοχή τόσο κληρονομούμενων όσο και 
σωματικών μεταλλάξεων γονιδίων που εμπλέκονται 
σε αυτά τα μονοπάτια. 

Η διαταραχή της λειτουργίας και η υπερδραστικό-
τητα των β λεμφοκυττάρων, καθώς και η διαταραγμένη 
λειτουργία των Τ λεμφοκυττάρων μπορεί να οδηγή-

σουν στη λεμφωματογένεση. Μάλιστα όσο μεγαλύτερη 
η ενεργότητα της νόσου ή/και η διάρκειά της τόσο 
μεγαλύτερος ο κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος.

Η ανοσοτροποποιητική δράση των CD4(+) 
CD25(+) Foxp3(+) T ρυθμιστικών κυττάρων (Treg) 
είναι ουσιαστική για τη διατήρηση της ανοσολογικής 
ομοιόστασης, η οποία συμβάλλει στην αποτροπή της 
εκδήλωσης αυτοανοσίας και ελαττώνει τη φλεγμονή 
που επάγεται από παθογόνα και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες.

Ορισμένες μελέτες έχουν αναδείξει ελαττωμένη ή 
φυσιολογική συχνότητα των Tregs στις αυτοάνοσες 
διαταραχές όπως ο ΣΕΛ και η ΡΑ. Η διαταραγμένη 
in vitro κατασταλτική δράση των Tregs φαίνεται να 
αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των αυτοάνοσων 
διαταραχών. Από την άλλη πλευρά, στις αιματολο-
γικές κακοήθειες, υπερδραστικότητα των Tregs έχει 
αποτυπωθεί στο λέμφωμα Hodgkin, σε μη Hodgkin 
λεμφώματα και στο πολλαπλό μυέλωμα. Τα Tregs πα-
ρουσιάζουν λειτουργική πλαστικότητα, η οποία μπορεί 
να παίζει ρόλο στη δυσλειτουργία τους στα αυτοάνοσα 
νοσήματα και στην επαγωγή του λεμφώματος. 

Οι μηχανισμοί που μπορεί να συνδέουν την αυ-
τοανοσία με τη λεμφωματογένεση συνοψίζονται στις 
ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

Α. Απόπτωση
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκείνο των 

σωματικών και germ line μεταλλάξεων του Fas που 
σχετίζονται με αυτοανοσία και λέμφωμα. Οι μεταλλά-
ξεις αυτές απορρυθμίζουν την απόπτωση, ενισχύουν 
τη λεμφική υπερπλασία, επάγοντας έτσι τόσο τις αυ-
τοάνοσες όσο και τις λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές 
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είναι λεμφωματογόνος. Για παράδειγμα, η πιο συ-
χνά ανευρισκόμενη αντιμετάθεση, t(11;18)(q21;q21) 
προκύπτει από τη σύντηξη μεταξύ του γονιδίου που 
κωδικοποιεί την AP12 (έναν αναστολέα της απόπτω-
σης) και του γονιδίου που κωδικοποιεί τη MALT-1, μια 
παρακασπάση που ενεργοποιεί έμμεσα τον NF-Κb. Η 
λιγότερο συχνή αντιμετάθεση t(1;14)(p22;q32) προ-
καλεί παθολογική έκφραση του Bcl10 που συνδέεται 
στη MALT-1, ενεργοποιώντας επίσης τον NF-κB. Με 
τον τρόπο αυτό το MALT λέμφωμα χάνει την «εξάρ-
τησή» του από το H.pylori και γίνεται αυτόνομο, με 
πιθανά επιπρόσθετες ογκογενετικές ιδιότητες που 
προάγονται μέσω της απενεργοποίησης των p53 και 
p16 ογκοκατασταλτικών γονιδίων .Ο εμμένων αντιγο-
νικός ερεθισμός εκπροσωπείται ιδανικά στη λοίμωξη 
από τον ιό HCV. Μια αναγνωρισμένη επιπλοκή της 
HCV λοίμωξης είναι η μικτή κρυοσφαιριναιμία με 
αγγειίτιδα στην οποία έως και 86% των κρυοσφαιρι-
νών περιέχουν HCV RNA. Η μονοκλωνική έκπτυξη 
των β λεμφοκυττάρων καταλήγει σε β λέμφωμα, 
με τύπους που περιλαμβάνουν το MALT λέμφωμα 
(λεμφαδενικό ή σπληνικό) και το DLBCL. Και εδώ 
φαίνεται να εμπλέκονται μηχανισμοί απορρύθμισης 
της απόπτωσης, καθώς οι ασθενείς παρουσιάζουν 
αυξημένη έκφραση του Bcl-2 σε κύτταρα του ήπατος 
και του μυελού καθώς και την αντιμετάθεση t(14;18) 
με παθολογική έκφραση του Bcl2 στα λεμφοκύτταρα 
του περιφερικού αίματος. 

Περαιτέρω στοιχεία που συσχετίζουν την επαγό-
μενη από τον αντιγονικό ερεθισμό λεμφοϋπερπλασία 
προέρχονται από την κλωνική λεμφοϋπερπλασία της 
β-ΧΛΛ που συχνά συνοδεύεται από αυτοανοσία. 
Έχει φανεί ότι υπάρχουν διακριτές διαφορές μεταξύ 
των γονιδίων και των μεταλλάξεων των μεταβλητών 
αλυσίδων μεταξύ των φυσιολογικών CD5(+) β λεμφο-
κυττάρων και των IgM+ και IgG+ β-λεμφοκυττάρων 
της ΧΛΛ. Η παρατήρηση αυτή μεταφράζεται ως επι-
λογή για V γονίδια που παρουσιάζουν δραστικότητα 
έναντι αυτοαντιγόνων (αμετάλλακτες Ig VH 1-69) ή 
αλλοαντιγόνα (μεταλλαγμένες Ig VH 3-07). Ωστόσο 
τα πιθανά αυτοαντιγόνα ή αλλοαντιγόνα δεν έχουν 
τυποποιηθεί. Τα ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι υποο-
μάδες ΧΛΛ έχουν διαφορετική έκβαση και απάντηση 
στη θεραπεία με γενικά κακή πρόγνωση στην ομάδα 
της «αυτοδραστικής» ΧΛΛ και καλά αποτελέσματα 
στην ομάδα της «αλλοδραστικής» ΧΛΛ.

Ένας διαφορετικός λόγος επιμονής των λεμφο-
κυττάρων, με παρόμοια αποτελέσματα (αυτοανοσία 
και λέμφωμα), αναδεικνύεται από την επαγόμενη 
υπερπαραγωγή διεγερτών (μέλη της οικογένειας 
BLyS) των β λεμφοκυττάρων, οι οποίοι δρουν κατά 
την ωρίμανση των β λεμφοκυττάρων. Διαγονιδιακά 

(Autoimmune lymphoproliferative syndrome -ALPS). 
To ALPS προκύπτει από μια επικρατούσα ετερόζυγη 
μετάλλαξη του γονιδίου TNFRSF6 που κωδικοποιεί τη 
διαμεμβρανική πρωτεΐνη Fas, ένα βασικό διαμεσολα-
βητή της λεμφοκυτταρικής απόπτωσης. Οι μεταλλάξεις 
του Fas αφορούν κυρίως την ενδοκυττάρια περιο-
χή του. Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια συνοδεύεται 
συνήθως από αιμολυτική αναιμία, ουδετεροπενία, 
θρομβοπενία και υπεργαμμασφαιριναιμία. Μεταξύ 
περιπτώσεων που έχουν μελετηθεί από το NIH λέμ-
φωμα αναπτύχθηκε σε 6 από τους 46 ασθενείς (13%), 
συνήθως μετά από μακρά περίοδο από τη διάγνωση 
του ALPS (4-48 έτη). Η καλοήθης λεμφοϋπερπλασία 
περιλαμβάνει διακριτούς κυτταρικούς τύπους: διπλά 
αρνητικά CD4(-) CD8(-) TCRαβ T λεμφοκύτταρα και 
CD5(+) β λεμφοκύτταρα. Τα λεμφώματα στο ALPS 
είναι σχεδόν αποκλειστικά β προέλευσης. Η διεισ-
δυτικότητα του γονιδίου ποικίλει: δεν αναπτύσσουν 
ALPS όλα τα άτομα με μεταλλάξεις της ενδοκυττάριας 
περιοχής του Fas, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι 
η μετάλλαξη λειτουργεί σε ένα υπόστρωμα άλλων 
άγνωστων μέχρι στιγμής γενετικών ή περιβαλλοντι-
κών επιδράσεων. Ο EBV μπορεί να θεωρηθεί ένας 
υποψήφιος περιβαλλοντικός παράγοντας, καθώς 
τα κύτταρα σε 3 από τις 6 περιπτώσεις του NIH πα-
ρουσίαζαν έκφραση του EBV. Η παρούσα εμπειρία 
υποδεικνύει ότι η μετάλλαξη του Fas δεν αποτελεί 
χαρακτηριστικό αυτόματης αυτοάνοσης νόσου στον 
άνθρωπο, αλλά αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύ-
νηση. Η αυτόματη ανάπτυξη λεμφώματος μπορεί να 
προκύψει στο πλαίσιο μεταλλάξεων του Fas, όπως 
φαίνεται από την επίπτωση των μεταλλάξεων σε 
περίπου 16% των λεμφωμάτων που μελετήθηκαν, 
τα οποία ήταν κυρίως εξωλεμφαδενικά.

Β. Εμμένων αντιγονικός ερεθισμός 
Ο δεύτερος κύριος μηχανισμός ανάπτυξης λεμ-

φοϋπερπλασίας επί εδάφους αυτοανοσίας είναι ο 
συνεχής αντιγονικός ερεθισμός, ωστόσο πέρα από τα 
αυτοαντιγόνα μπορεί να εμπλέκονται και μικροβιακές 
λοιμώξεις. Το MALT λέμφωμα στομάχου σχετίζεται με 
γαστρίτιδα λόγω αποικισμού από H. pylori, σε μεγα-
λύτερο βαθμό σε σχέση με την αυτοάνοση γαστρίτιδα. 
Ο ξενιστής επάγει μια συνεχή αλλά μη αποδοτική 
στην εξάλειψη του μικροοργανισμού ανοσολογική 
απάντηση, με ενεργοποίηση των Τ κυττάρων που 
επάγει τον πολλαπλασιασμό β λεμφοκυτταρικών 
πληθυσμών. Το MALT λέμφωμα που προκύπτει 
μπορεί να υποχωρήσει με την εξάλειψη του H. pylori. 
Ωστόσο, η εμφάνιση συγκεκριμένων χρωμοσωμικών 
αντιμεταθέσεων στα αντιδραστικά β λεμφοκύτταρα 
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οποίου η germ line ενεργοποίηση οδηγεί σε σοβαρά 
αυτοάνοσα σύνδρομα. Επομένως, παρότι αυτά τα 
σωματικά γενετικά γεγονότα συζητούνται κυρίως σε 
σχέση με τη λεμφωματογένεση, η συσχέτισή τους με 
την αυτοανοσία είναι εμφανής. 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΙΑ
Τα αυτοάνοσα φαινόμενα είναι συνήθη σε ασθε-

νείς με λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές. Μια από 
τις συνηθέστερες αυτοάνοσες εκδηλώσεις είναι η 
υψηλότερη επίπτωση παρουσίας αυτοαντισωμάτων. 
Περίπου το 1/3 των ασθενών με λέμφωμα παράγουν 
ένα ή περισσότερα αυτοαντισώματα, που τυπικά 
σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα, με επίπτωση 
υψηλότερη σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες. Επιπλέ-
ον, η συχνότητα παρουσίας αυτοαντισωμάτων είναι 
υψηλότερη στους ασθενείς με μη Hodgkin λέμφωμα 
(NHL) σε σύγκριση με εκείνους που πάσχουν από 
HL. Μεταξύ των αυτοαντισωμάτων που ανιχνεύονται 
συμπεριλαμβάνονται: ssDNA, RNP, Sm, SSA, SSB, 
αντι-καρδιολιπινικά. Η πλειοψηφία των ασθενών με 
μη Hodgkin λέμφωμα και παρουσία αυτοαντισωμά-
των ωστόσο δεν παρουσιάζει κλινικά αυτοάνοσα 
συμπτώματα. 

Πολλοί ασθενείς με λέμφωμα μπορεί να έχουν 
συνυπάρχουσες αυτοάνοσες διαταραχές. Σε μια 
μελέτη 940 ασθενών με λέμφωμα του Varcozy et 
al διαπιστώθηκε 7,6% επίπτωση αυτοάνοσων νο-
σημάτων στους ασθενείς με NHL και 8,6% στους 
ασθενείς με HL. Η πιο συχνή διάγνωση ήταν το SS. 
Παρότι στην πλειοψηφία των NHL η διάγνωση του 
αυτοάνοσου νοσήματος προηγείται της διάγνωσης 
του λεμφώματος, στα HL η αυτοανοσία αναπτύσσεται 
κυρίως μετά τη θεραπεία της κακοήθειας. Ωστόσο, η 
παρουσία αυτοαντισωμάτων δε φαίνεται να επηρεάζει 
την πρόγνωση.

Συνήθεις κλινικές αυτοάνοσες εκδηλώσεις σε 
ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα είναι 
αιματολογικές, κυρίως αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 
(ΑΑΑ). Επιπλέον έχουν περιγραφεί σύνδρομο Evans, 
αμιγής απλασία της ερυθράς σειράς και αυτοάνοση 
θρομβοπενία. Οι εκδηλώσεις αυτές περιγράφονται 
κυρίως σε ασθενείς με NHL. Η ακριβής επίπτωση 
της AΑΑ φαίνεται να κυμαίνεται στο 3-5%, με πολύ 
περισσότερους ασθενείς να παρουσιάζουν θετική 
DAT χωρίς αναιμία. Η επίπτωση φαίνεται να είναι 
μεγαλύτερη σε ασθενείς με λέμφωμα οριακής ζώνης 
(10%) και σε ασθενείς με Τ λεμφώματα. Η αυτοάνοση 
θρομβοπενία και το σύνδρομο Evans εμφανίζονται 
σε λιγότερο από 1% των ασθενών με NHL. 

Ο υποκείμενος μηχανισμός μπορεί να διαφέρει 

ποντίκια τα οποία υπερεκφράζουν τον BAFF (μέλος 
της οικογένειας BLyS) γίνονται εξαιρετικά ευαίσθητα 
στην εμφάνιση της τριάδας λεμφοϋπερπλασία-αυτο-
ανοσία-λέμφωμα, αλλά και οι ασθενείς με συστημα-
τικά αυτοάνοσα νοσήματα έχουν αυξημένα επίπεδα 
BLys στον ορό και το αρθρικό υγρό τους. Πιστεύεται 
ότι λόγω του χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού, τα β 
λεμφοκύτταρα συμβάλλουν στην αύξηση των κυκλο-
φορούντων επιπέδων του BAFF και η διαταραχή της 
αυτορρύθμισης μπορεί να πυροδοτεί ένα φαύλο κύκλο 
στον οποίο τα υψηλά επίπεδα πολλαπλασιασμού και 
η επαγωγή του BAFF ή του υποδοχέα του ενισχύουν 
την ενεργοποίηση της χυμικής ανοσιακής απάντησης. 

Γ. Μεταλλαξιγένεση των Β λεμφοκυττάρων
Ο τρίτος μηχανισμός είναι η μεταλλαξιγένεση των 

β λεμφοκυττάρων. Τα πρώιμα γεγονότα στην ανά-
πτυξη των β λεμφοκυττάρων στο μυελό των οστών 
λειτουργούν με στόχο τη δημιουργία του β κυτταρικού 
υποδοχέα (BCR). Ακόλουθα γεγονότα στην περιφέρεια 
επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη ποικιλίας των 
BCR – κατά τη διαδικασία της σωματικής σωματικής 
υπερμεταλλαξιγένεσης των γονιδίων των ανοσο-
σφαιρινών στα βλαστικά κέντρα – υπό την επίδραση 
των Τ λεμφοκυττάρων. Αυτές οι τρεις διεργασίες 
είναι ιδιαίτερες στη μοριακή γενετική της επίκτητης 
ανοσίας: VDJ ανασυνδυασμός, αλλαγή ισοτύπου και 
σωματική υπερμετάλλαξη. Ο ανασυνδυασμός και η 
σωματική υπερμετάλλαξη, και πιθανά και η αλλαγή 
ισοτύπου, απαιτούν διάσπαση της διπλής αλυσίδας 
και επανασύνδεση του DNA. Αυτό παρέχει οικονομία 
χρήσης γονιδίων, αλλά οδηγεί σε κίνδυνο ως αποτέ-
λεσμα αναδιατάξεων ογκογονιδίων στους γενετικούς 
τόπους των ανοσοσφαιρινών (χρωμόσωμα 14q32). 
Κατά τη δημιουργία σωματικών υπερμεταλλάξεων στα 
βλαστικά κέντρα (ζώνη υψηλής επικινδυνότητας για 
λεμφωματογένεση), πιθανά παθολογικές χρωμοσω-
μικές αντιμεταθέσεις ογκογονιδίων μπορεί να επισυμ-
βούν σε πιο ώριμα β λεμφοκύτταρα ταυτόχρονα με 
ή μετά τη VDJ αναδιάταξη και την αλλαγή ισοτύπου. 
Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν την αναδιάταξη του 
Bcl-2 στο χρωμόσωμα 18q21.3 με το γενετικό τόπο 
των ανοσοσφαιρινών στο χρωμόσωμα 14, όπου 
παράγεται ένα γονιδιακό προϊόν που επηρεάζει τον 
προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, καθώς και την 
αναδιάταξη του c-Myc στο χρωμόσωμα 8q24.3, που 
οδηγεί στην κωδικοποίηση ενός μεταγραφικού ενερ-
γοποιητή, που ανιχνεύεται στο λέμφωμα Burkitt. Η 
σωματική υπερμετάλλαξη στα βλαστικά κέντρα ενίοτε 
επηρεάζει άλλα γονίδια πέραν εκείνων των ανοσο-
σφαιρινών, όπως εκείνο του υποδοχέα του Fas, του 
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μεταξύ νοσολογικών οντοτήτων και ασθενών. Ενώ η 
προέλευση των αντισωμάτων που προκαλούν AΑΑ 
στη ΧΛΛ είναι αμφιλεγόμενη, στα NHL το αντίσωμα 
μπορεί να είναι κλωνικό και να παράγεται από τα λεμ-
φωματικά κύτταρα. Για παράδειγμα στην αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία από ψυχρό αντίσωμα, ο κακοήθης 
κλώνος παράγει μονοκλωνικά IgM αντισώματα έναντι 
των αντιγόνων I ή i των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ένας 
άλλος παθογενετικός μηχανισμός αναδεικνύεται σε 
ασθενείς με αγγειοανοσοβλαστικό T λέμφωμα που 
παρουσιάζουν αυξημένη επίπτωση αυτοάνοσων 
φαινομένων λόγω του ελαττωμένου αριθμού και 
δραστικότητας των ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων. 
Επιπλέον τα αυτοάνοσα φαινόμενα μπορεί να παρου-
σιάζονται πριν ή παράλληλα με τη διάγνωση, κατά τη 
διάρκεια ή μετά από τη θεραπεία.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ 
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα έχουν αυ-
ξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μη Hodgkin λεμφώματος 
(NHL). Ο κίνδυνος αυτός έχει περιγραφεί πιο εκτετα-
μένα σε νοσήματα όπως η ΡΑ, ο ΣΕΛ και το SS, ενώ 
λιγότερες μελέτες αναδεικνύουν αυτοί τη συσχέτιση 
σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα όπως η κοιλιοκάκη και 
το σκληρόδερμα.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης DLBCL φαίνεται να είναι 
αυξημένος σε ασθενείς με ΡΑ και SS. Τα Τ λεμφώματα 
έχει φανεί να συσχετίζονται με AIHA, . δισκοειδή ερυ-
θηματώδη λύκο και κοιλιοκάκη. Ασθενείς με SS, ΣΕΛ 
και AIHA παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 
λεμφωμάτων οριακής ζώνης.

Σε μια μετανάλυση 20 μελετών οι Zintzaras et al 
διαπίστωσαν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης NHL σε 
ασθενείς με σκληρόδερμα, μέτριο κίνδυνο σε ασθε-
νείς με ΣΕΛ και χαμηλότερο κίνδυνο για ασθενείς 
με ΡΑ. Σε μια προοπτική μελέτη 2105 ασθενών με 
πρόσφατη διάγνωση φλεγμονώδους πολυαρθρίτιδας 
και μέσο χρόνο παρακολούθησης τα 8,4 έτη αναδεί-
χθηκε διπλάσιος κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος, με 
υψηλότερη επίπτωση στα άτομα εκείνα με θετικότητα 
του ρευματοειδή παράγοντα και σε όσους είχαν λάβει 
θεραπεία με μεθοτρεξάτη. 

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και νεοπλασία
Ο ΣΕΛ είναι μια ετερογενής συστηματική νόσος 

με ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων ως προς τη 
βαρύτητα και τη συμμετοχή διαφόρων οργάνων/
συστημάτων. Λόγω των νεότερων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων, τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών 
έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα απώτερες επιπλοκές, 
όπως η νεοπλασία να αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες της θνητότητας και θνησιμότητας των 
ασθενών.

Κοινά παθογενετικά μονοπάτια στο ΣΕΛ και τη νε-
οπλασία έχουν περιγραφεί και η συσχέτιση ενισχύεται 
από τις ακόλουθες παρατηρήσεις: υψηλή συχνότητα 
νεοπλασιών σε ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα, 
νεοπλασματικές διαταραχές σε αυτοάνοσα νοσήματα 
που εκδηλώνονται ως παρανεοπλασματικά σύνδρομα, 
αυξημένη επίπτωση νεοπλασίας με την ανοσοκατα-
σταλτική θεραπεία. Εκτός αυτού η παρουσία αντιφω-
σφολιπιδικών αντισωμάτων θεωρείται παράγοντας 
κινδύνου για την ανάπτυξη κακοήθειας. Επιπλέον 
κοινός παρονομαστής είναι η γενετική προδιάθεση 
ευαισθησίας σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (υπε-
ριώδης ακτινοβολία, λοίμωξη από ιούς όπως ο EBV, 
κάπνισμα, παχυσαρκία) και σε ορμονικές μεταβολές.

Σε μελέτη 5.175 ασθενών με ΣΕΛ (μεταξύ 1964 
και 1995) του National Swedish Cancer Registry, ο 
κίνδυνος ανάπτυξης NHL ήταν αυξημένος κατά 3 
περίπου φορές σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, 
ενώ στην πολυκεντρική μελέτη των Bernatsky et al. 
(2006) ο αντίστοιχος κίνδυνος υπολογίστηκε στο 3,64.

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και νεοπλασία
Η ΡΑ είναι μια νόσος που προσβάλει κυρίως 

τις αρθρώσεις και τους χόνδρους με τη δημιουργία 
«pannus», ενός προϊόντος φλεγμονωδών κυττάρων 
και κυτταροκινών που μετατρέπουν τα κύτταρα της 
άρθρωσης σε τοπικά επιθετικά και καταστροφικά 
κύτταρα. Παρότι επηρεάζει κυρίως τις αρθρώσεις, η 
ΡΑ μπορεί να εξελιχθεί με εξωαρθρικές εκδηλώσεις 
που επηρεάζουν το δέρμα, τα αγγεία, την καρδιά, 
τους πνεύμονες και τα περιφερικά νευρά, ενώ έχει 
συσχετισθεί με την ανάπτυξη εντοπισμένης και συ-
στηματικής κακοήθειας.

Οι πιθανοί μηχανισμοί για τον αυξημένο κίνδυνο 
αιματολογικής κακοήθειας περιλαμβάνουν: τη συνε-
χή ανοσολογική διέγερση (που μπορεί να οδηγήσει 
σε κλωνική επιλογή και να προδιαθέτει τα CD5+ 
β κύτταρα σε κακοήθη εξαλλαγή), τον ελαττωμένο 
αριθμό και λειτουργία των κατασταλτικών Τ κυττάρων 
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων έναντι του ιού EBV) 
και την ελαττωμένη δραστηριότητα των ΝΚ κυττάρων 
στο αρθρικό υγρό, ιστό, αίμα και λέμφο.

Μελέτες έχουν αναδείξει ότι οι ασθενείς με ΡΑ 
έχουν περίπου διπλάσιο κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώ-
ματος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ωστόσο οι 
παράγοντες που καθορίζουν τη συσχέτιση μεταξύ ΡΑ 
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και λεμφώματος παραμένουν άγνωστοι.
Η μετανάλυση των Thomsol et al (2011) κατέληγε 

στο συμπέρασμα ότι η θεραπεία με anti-TNFa σχετί-
ζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος. 
Ωστόσο η πιο πρόσφατη μετανάλυση των Mechado 
et al (2014) δεν ανάδειξε αυτή τη συσχέτιση.

Σύνδρομο Sjögren και νεοπλασία
To SS αποτελεί το καλύτερα μελετημένο μοντέλο 

αυτοάνοσου νοσήματος σχετιζόμενου με την ανάπτυξη 
λεμφοϋπερπλασίας. Πρόκειται για χρόνια, βραδέως 
εξελισσόμενη αυτοάνοση νόσο που χαρακτηρίζεται 
από λεμφοκυτταρική διήθηση των εξωκρινών αδέ-
νων οδηγώντας στην βαθμιαία καταστροφή τους. 
Το σύνδρομο μπορεί να εκδηλωθεί ως αυτόνομη 
οντότητα οπότε και χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθές 
ή να συνυπάρχει με άλλη αυτοάνοση νόσο, όπως 
η ΡΑ, ο ΣΕΛ ή η ΣΣκ (δευτεροπαθές). Προσβάλλει 
κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας (αναλογία γυναικών: 
ανδρών 9:1).

Υπολογίζεται ότι μία στις 200 γυναίκες παρουσι-
άζουν SS. Επιπλέον έως 30% των ασθενών με συ-
στηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα 
και συστηματικό σκληρόδερμα μπορεί να εκδηλώσει 
δευτεροπαθές σύνδρομο SS.

Στο SS εμφανίζονται σε μεγαλύτερη επίπτωση 
από ότι σε άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, μη Hodgkin 
λεμφώματα, λόγω του οποίου αποτελεί ιδανικό μο-
ντέλο μελέτης της σχέσης μεταξύ αυτοανοσίας και 
λεμφωματογένεσης.

Θεωρείται ότι ο χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός 
που παρατηρείται στο SS, από τα αρχικά του στά-
δια, διεγείρει τον μηχανισμό της πολυκλωνικής β 
ενεργοποίησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
δημιουργία β-λεμφοκυτταρικών κλώνων ικανών να 
προκαλέσουν νεοπλασία. Ο κίνδυνος εμφάνισης 
β-μη Hodgkin λεμφώματος σχετίζεται με πολλές 
παραμέτρους όπως η εξωαδενική εντόπιση, η χρόνια 
υποσυμπληρωματιναιμία, η μικτή μονοκλωνική κρυ-
οσφαιριναιμία, η λεμφοπενία, η ψηλαφητή πορφύρα, 
οι διογκωμένοι σιελογόνοι αδένες, η λεμφαδενοπά-
θεια, η σπληνομεγαλία, η περιφερική νευροπάθεια, 
η σπειραματονεφρίτιδα κ.λπ.

Ανοσο-ιστολογικά δεδομένα
Tο SS χαρακτηρίζεται ως επιθηλιϊτιδα δηλαδή 

φλεγμονή του επιθηλίου των σιελογόνων και άλλων 
εξωκρινών αδένων.

Τα δύο κύρια αυτοάνοσα φαινόμενα που παρα-
τηρούνται είναι:

 α) η διήθηση των εξωκρινών αδένων από β και Τ 
λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς

 β) η υπερδιέγερση των β-λεμφοκυττάρων, τα οποία, 
όχι μόνο εκκρίνουν κυκλοφορούντα αυτοαντισώ-
ματα εναντίον μη οργανοειδικών αντιγόνων, όπως 
τα εκχυλιζόμενα πυρηνικά και κυτταροπλασματικά 
αντιγόνα Ro(SSA) και La(SSB), αλλά χαρακτη-
ρίζονται από τη σημαντική έκπτυξη ορισμένων 
(ολιγοκλωνική) ή ενός (μονοκλωνική) λεμφοκυττα-
ρικών κλώνων. Το φαινόμενο αυτό εκφράζεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις με κυκλοφορούσες μονο-
κλωνικές ελαφριές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών και 
με κρυοϊζηματικές μονοκλωνικές ανοσοσφαιρίνες 
με ιδιότητα ρευματοειδή παράγοντα.
Ανοσοφαινοτυπικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

σιελαδενίτιδα στο SS χαρακτηρίζεται από τα πρώτα 
στάδια της νόσου, από β και Τ-λεμφοκυτταρικές 
διηθήσεις και την παρουσία πλασματοκυττάρων. 
Παρόλο που αρχικά, ιστολογικά, επικρατούν τα 
Τ-λεμφοκύτταρα, όσο η νόσος εξελίσσεται εμφανί-
ζονται έντονες β-λεμφοκυτταρικές διηθήσεις ενώ η 
παρουσία μακροφάγων και φυσικών φονικών κυτ-
τάρων είναι σπάνια. Οι συγκεκριμένες διηθήσεις δεν 
αποτελούν μόνο ένα μορφολογικό φαινόμενο. Στην 
πορεία της νόσου συνοδεύονται από τη δημιουργία 
βλαστικών κέντρων, γεγονός που για πολλούς θεω-
ρείται το πρώτο στάδιο για την εμφάνιση μη Hodgkin 
λεμφώματος.

Ανοσογενετική βάση
Ένας ικανός αριθμός ασθενών με SS στα αρχικά 

στάδια της νόσου, χαρακτηρίζεται από την παρουσία 
μονοκλωνικών ανοσοσφαιρινών και ελαφρών αλύ-
σεων στον ορό και στα ουρά καθώς επίσης και από 
μικτή μονοκλωνική κρυοσφαιριναιμία, γεγονός που 
υποδεικνύει ότι σε αυτούς τους ασθενείς εκτός από 
την πολυκλωνική β ενεργοποίηση έχουμε και την 
παρουσία β-λεμφοκυτταρικών κλώνων.

Σήμερα είναι γνωστό, μέσω της PCR μεθόδου, ότι 
στους ασθενείς με SS είναι δυνατόν να ανιχνεύεται 
(στο 50%) β-κλωνικότητα στους σιελογόνους αδένες. 
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι είναι δυνατόν σε ένα 
συγκεκριμένο ασθενή, να επικρατούν σε διαφορε-
τικές χρονικές στιγμές και σε διαφορετικούς ιστούς, 
διαφορετικοί β-κλώνοι. Δεδομένο που σημαίνει ότι 
η β-κλωνικότητα είναι ανεξάρτητη από τη διάγνωση 
του λεμφώματος.

Ανάλυση γονιδίων
Σε αυτά τα πλαίσια η ανάλυση των γονιδίων των 

βαρειών αλύσεων των ανοσοσφαιρινών που χρησι-
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μοποιούνται από β λεμφοκυτταρικούς κλώνους των 
σιελογόνων αδένων με SS έχει αναδείξει ότι οι κλώνοι 
αυτοί χαρακτηρίζονται από ένα πολύ περιορισμένο 
ρεπερτόριο της CDR3 περιοχής όπως v1-69, v3-
7. Παρουσιάζεται επίσης μία αυξημένη συχνότητα 
μεταλλάξεων στα αναδιατεταγμένα γονίδια αυτών 
των ανοσοσφαιρινών γεγονός που σημαίνει ότι ένα 
μοναδικό αντιγόνο είναι υπεύθυνο για την επιλογή και 
την έκπτυξη των συγκεκριμένων β λεμφοκυτταρικών 
κλώνων (αντιγονοειδική έκπτυξη).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η CDR3 περιοχή 
ρευματοειδών παραγόντων έχει ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά (δομικά/μοριακά) που είναι ακριβώς ίδια με την 
CDR3 περιοχή των β λεμφοκυτταρικών κλώνων που 
απομονώνονται στους σιελογόνους αδένες ασθενών 
με SS, δηλώνοντας ότι αυτοί οι κλώνοι έχουν ανοσο-
σφαιρίνη επιφανείας με δραστηριότητα ρευματοειδούς 
παράγοντα.

Οι β κλώνοι στις καλοήθεις βλάβες καθώς και οι 
β κλώνοι των λεμφωματικών ιστών έχουν παρόμοια 
χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, η ανάλυση της CDR3 
περιοχής σε ένα πάνελ από β μη Hodgkin λεμφώματα 
έχει αναδείξει ότι, η CDR3 περιοχή είναι παρόμοια με 
την CDR3 περιοχή των β λεμφοκυτταρικών κλώνων 
των MALT λεμφωμάτων των σιελογόνων αδένων στο 
SS και των ρευματοειδών παραγόντων. Συνεπώς, 
η ανοσοσφαιρίνη επιφανείας, τόσο στις καλοήθεις 
βλάβες όσο και στις λεμφωματικές διηθήσεις του 
SS έχει δραστηριότητα ρευματοειδούς παράγοντα.

βάσει των ανωτέρω καταλήγουμε ότι το SS χα-
ρακτηρίζεται από μονοκλωνικές εκπτύξεις β-λεμφο-
κυττάρων στις οποίες η ανοσοφαιρίνη επιφανείας έχει 
δραστηριότητα ρευματοειδούς παράγοντα και η φύση 
των εκπτύξεων αυτών (αν είναι μικρές ή μεγάλες, 
εντοπισμένες ή διάσπαρτες, σταθερές ή διαλείπουσες) 
μπορεί να συσχετισθεί με τον κίνδυνο ανάπτυξης β 
μη Hodgkin λεμφώματος.

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ

Η ανεύρεση συγκεκριμένων παραμέτρων ειδικών 
για τη εντόπιση των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης β μη Hodgkin λεμφώματος στο SS είναι 
αναγκαία για την ορθή παρακολούθηση των ασθενών. 
Όλες οι μελέτες έχουν προσδιορίσει παραμέτρους 
οι οποίες εναρμονίζονται με το μοντέλο που προα-
ναφέρθηκε: της σταδιακής έκπτυξης β κλώνων με 
ανοσοσφαιρίνη επιφανείας με δραστηριότητα ρευμα-
τοειδούς παράγοντα. Οι κλώνοι αυτοί, εν συνεχεία, 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν μικτή μονοκλωνική 
κρυοσφαιριναιμία και χαμηλό C4 στον ορό με συνοδές 

κλινικές εκδηλώσεις, όπως η περιφερική νευροπάθεια, 
η πορφύρα και η σπειραματονεφρίτιδα.

Η Σκοπούλη και συν, προσδιόρισαν ότι το χαμηλό 
C4 στον ορό σε συνδυασμό με μεικτή μονοκλωνι-
κή κρυοσφαιριναιμία και ψηλαφητή πορφύρα είναι 
παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση μη Hodgkin 
λεμφώματος σε ασθενείς με SS.

Σε άλλη μελέτη ο Ioannidis και συν, επιβεβαίωσαν 
ότι η διόγκωση των παρωτίδων, η ψηλαφητή πορφύ-
ρα και το χαμηλό C4 είναι ανεξάρτητοι παράγοντες 
κινδύνου για την εμφάνιση μη Hodgkin λεμφώματος 
και διαχώρισαν τους ασθενείς με SS σε δύο κατηγο-
ρίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ασθενείς που 
έχουν αυτές τις παραμέτρους και κατατάσσονται στην 
ομάδα υψηλού κινδύνου χρήζοντας στενότερης πα-
ρακολούθησης σε σχέση με την δεύτερη ομάδα που 
αποτελείται από ασθενείς χαμηλού κινδύνου που δεν 
παρουσιάζουν τις παραμέτρους αυτές. Σήμερα είναι 
κοινώς αποδεκτό ότι, η παρουσία κρυοσφαιριναιμίας, 
χαμηλού C4, σπληνομεγαλίας, λεμφαδενοπάθειας 
και ουδετεροπενίας είναι ανεξάρτητοι παράγοντες 
κινδύνου ανάπτυξης μη Hodgkin λεμφώματος. Η 
παρουσία έστω και μίας από αυτές τις παραμέτρους 
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος κατά 
5 φορές.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε ένα άλλο μο-
ντέλο προσδιορίστηκε ότι και η CD4 Τ λεμφοπενία 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη 
λεμφώματος συνδέοντας την ανοσοανεπάρκεια στην 
λεμφωματογένεση του SS. Καθίσταται σαφές ότι το 
λέμφωμα στο SS είναι μία διεργασία η οποία δημι-
ουργείται όψιμα στην πορεία του συνδρόμου. Σε μία 
πολυκεντρική μελέτη βρέθηκε ότι ο διάμεσος χρόνος 
εμφάνισης του λεμφώματος από τη διάγνωση του SS 
είναι 7.5 χρόνια ενώ η συχνότητα του στους ασθενείς 
με SS ανέρχεται στο 4.3%.

Στη βιβλιογραφία υπάρχει μία διάσταση όσον 
αφορά το ακριβές ποσοστό ανάπτυξης λεμφώματος 
στο SS η τιμή του οποίου κυμαίνεται στο 5-10% και 
εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ασθενών και 
το χρόνο παρακολούθησης που χαρακτηρίζει την κάθε 
μελέτη. Γνωρίζουμε πλέον ότι όσο απομακρυνόμαστε 
από τον αρχικό χρόνο διάγνωσης του συνδρόμου 
τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ανάπτυξης μη 
Hodgkin λεμφώματος. Διαπιστώνουμε ότι στα 10-15 
χρόνια μετά τη διάγνωση του συνδρόμου, ο σχετικός 
κίνδυνος είναι 20 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό.

Σε μία μεγάλη ομάδα ασθενών που παρακο-
λουθείται στη Παθολογική Φυσιολογία, ΕΚΠΑ (536 
ασθενείς με SS) ανευρέθηκε ότι όσο μεγαλύτερος είναι 
ο χρόνος παρακολούθησης τόσο μεγαλύτερη είναι η 
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καταγραφόμενη συχνότητα εμφάνισης λεμφώματος. 
Συνολικά στα 30 έτη καταγραφής, η συχνότητα εμ-
φάνισης λεμφώματος άγγιξε το 9%. 

Οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται από μία ιδι-
αίτερη κλινική εικόνα, την οποία δεν εμφανίζουν 
άλλα λεμφώματα, αλλά ούτε και ασθενείς που δεν 
έχουν λέμφωμα. Εκδηλώνουν κυρίως δερματική 
αγγειίτιδα, περιφερική νευροπάθεια, ενώ στον εργα-
στηριακό έλεγχο κυριαρχεί η αναιμία, η λεμφοπενία, 
η υπεργαμμασφαιριναιμία, η παραπρωτεϊναιμία και 
η μεικτή μονοκλωνική κρυοσφαιριναιμία. Επιπλέον, 
η λεμφοπενία, το χαμηλό CD4, η κρυοσφαιριναιμία 
και η πορφύρα είναι χαρακτηριστικές παράμετροι σε 
αυτούς τους ασθενείς, ενώ δεν είναι ιδιαίτερα συχνές 
στους ασθενείς που δεν αναπτύσσουν λέμφωμα.

Τύποι λεμφώματος στο σύνδρομο Sjögren
Δύο τύποι λεμφώματος επικρατούν στο SS:

 1. Ο πρώτος τύπος περιλαμβάνει τα λεμφώματα 
οριακής ζώνης, τα οποία διακρίνονται στα :
• Εξωλεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης (τα 

λεγόμενα MALT)
• Λεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης

 2. Ο δεύτερος τύπος είναι τα επιθετικά λεμφώματα 
όπως το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β λεμφο-
κύτταρα.
Τα MALT λεμφώματα εμφανίζουν κυρίως εξωλεμ-

φαδενικές προσβολές. Αντίθετα το λεμφαδενικό λέμ-
φωμα οριακής ζώνης χαρακτηρίζεται από μία τελείως 
διαφορετική κλινική εικόνα που σε προχωρημένο 
στάδιο χαρακτηρίζεται από σπληνομεγαλία, διήθηση 
μυελού, λεμφαδενοπάθεια και απουσία προσβολής 
εξωλεμφαδενικών εστιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 
λεμφώματα οριακής ζώνης σε ποσοστό 10% μεταπί-
πτουν σε υψηλής κακοήθειας λεμφώματα. Τα MALT 
είναι καλοήθη, χαρακτηρίζονται από συναθροίσεις 
κεντροκυττάρων, μονοκυτταροειδών κυττάρων, διά-
σπαρτους κεντροβλάστες, ανοσοβλάστες με ιδιαίτερα 
μορφολογικά γνωρίσματα την ανάπτυξη γύρω από 
βλαστικά κέντρα, τη διήθηση του επιθηλίου και τη 
δημιουργία λεμφοεπιθηλιακών βλαβών. Χαρακτηρι-
στικά, τα MALT λεμφώματα είναι εντοπισμένα, δεν 
προκαλούν προσβολή του μυελού, δεν παρουσιάζουν 
σπληνομεγαλία και β σχετιζόμενη συμπτωματολογία. 
Κύρια εξωλεμφαδενική εστία προσβολής είναι οι σι-
ελογόνοι αδένες πλην όμως στο 20% των ασθενών 
είναι δυνατόν να έχουμε προσβολή περισσοτέρων 
της μίας εξωλεμφαδενικής εστίας λόγω του οποίου 
απαιτείται εκτεταμένος κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος 
προκειμένου να τεθεί η διάγνωσή του και να τεκμηρι-
ωθεί το στάδιο του. Γενικότερα τα MALT λεμφώματα 

είναι λεμφώματα με πολύ καλή πρόγνωση και η 5-ετής 
επιβίωση ανέρχεται στο 90%.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ

Πέρα από τους παθογενετικούς μηχανισμούς που 
έχουν περιγραφεί ανωτέρω, η θεραπεία των αυτοά-
νοσων νοσημάτων έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας 
κινδύνου για ανάπτυξη λεμφώματος. Μελέτες αφο-
ρούν κυρίως τη ΡΑ, όπου η ανάπτυξη λεμφώματος 
έχει συσχετισθεί με τη χρήση κυκλοφωσφαμίδης, ενώ 
η συσχέτιση είναι αμφιλεγόμενη ως προς τη χρήση της 
αζαθειοπρίνης. Παρότι η μεθοτρεξάτη έχει συσχετισθεί 
με περιπτώσεις «αναστρέψιμου λεμφώματος» που 
υφίεται με τη διακοπή του φαρμάκου, επιδημιολογι-
κές μελέτες δεν κατάφεραν να αναδείξουν αυξημένο 
κίνδυνο πέραν εκείνου που εμφανίζεται ανεξάρτητα 
λόγω της ΡΑ.

Πιο πρόσφατα ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή 
συσχέτιση των νεότερων βιολογικών παραγόντων 
ιδίως των αντι-TNFa και της εμφάνισης λεμφώματος. 
Ενώ ορισμένες μελέτες διαπίστωσαν πιθανά αυξη-
μένο κίνδυνο λεμφώματος με τη χρήση βιολογικών 
παραγόντων., μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες απέ-
τυχαν να αποδείξουν τον κίνδυνο αυτό. Συνεπώς η 
επικρατούσα άποψη είναι ότι η ανοσοτροποιητική 
θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες δε φαίνεται να 
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης λεμφώματος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μαστοκυττάρωση αποτελεί σπάνια κλωνική 

νόσο. Χαρακτηρίζεται από συσσώρευση παθολογι-
κών μαστοκυττάρων σε ένα ή περισσότερα όργανα 
ή ιστούς, συνηθέστερα στο δέρμα, το μυελό των 
οστών, το ήπαρ, το σπλήνα, τους λεμφαδένες και το 
γαστρεντερικό σωλήνα. Αποτέλεσμα της διήθησης 
από τα παθολογικά μαστοκύτταρα είναι η πρόκληση 
συμπτωμάτων είτε λόγω δυσλειτουργίας των οργάνων 
είτε λόγω της απελευθέρωσης διαβιβαστών. Η νόσος 
είναι ετερογενής με ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει 
«καλοήθεις» μορφές, όπως δερματικές βλάβες, οι 
οποίες μπορεί να εμφανίσουν αυτόματη υποστροφή, 
έως πολύ επιθετικές μορφές, οι οποίες χαρακτηρί-
ζονται από πολυοργανική ανεπάρκεια και βραχεία 
επιβίωση. Η μαστοκυττάρωση, σύμφωνα με την 
πρόσφατη ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας διακρίνεται σε δερματική, συστηματική και 
μαστοκυτταρικό σάρκωμα. Η συστηματική μαστοκυτ-
τάρωση (ΣΜ) εκδηλώνεται με ποικίλα συμπτώματα, 
πολλές φορές μη ειδικά, με αποτέλεσμα συχνά η 
διάγνωση να διαλάθει επί μακρόν. Τα συμπτώματα 
μπορεί να είναι αμβληχρά ή το νόσημα να έχει θο-
ρυβώδη πορεία, ενώ σε αρκετούς ασθενείς η ΣΜ 
συνδυάζεται με άλλο αιματολογικό νεόπλασμα είτε 
μυελικής είτε λεμφικής προέλευσης1.

Επιδημιολογία
Η μαστοκυττάρωση αφορά δύο διακριτές ηλικια-

κές ομάδες. Τα παιδιά στην πρώιμη παιδική ηλικία 
και τους ενήλικες. Οι περισσότερες περιπτώσεις 

μαστοκυττάρωσης στην παιδική ηλικία αφορούν 
σχεδόν αποκλειστικά τη δερματική μορφή και μπο-
ρεί να εμφανίσουν αυτόματη ύφεση πριν την ηλικία 
των 18 ετών. Στους ενήλικες απαντάται συχνότερα 
η συστηματική μορφή της νόσου. Στην Ευρώπη η 
επίπτωση εκτιμάται μεταξύ 1/7.700 και 1/10.400. Η 
ΣΜ προσβάλλει καθ’ υπεροχήν άτομα της καυκάσιας 
φυλής, ενώ μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν έχει ανα-
φερθεί διαφορά μεταξύ των δύο φύλων2. 

Βιολογία-Παθογένεια 
Τα μαστοκύτταρα αποτελούν τους ιστικούς διαμε-

σολαβητές φλεγμονωδών και αλλεργικών αντιδρά-
σεων. Περιέχουν κοκκία με μεγάλο αριθμό προφλεγ-
μονωδών και αγγειοδιασταλτικών παραγόντων, ήτοι 
χυμάση, τρυπτάση, ισταμίνη, καρβοξυπεπτιδάση, 
VEGF, καθώς και υποδοχείς με υψηλή συγγένεια 
για την IgE. Γονίδιο κλειδί για τη φυσιολογική ωρί-
μανση αλλά και τη λειτουργία των μαστοκυττάρων 
αποτελεί το ΚΙΤ. Η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από 
το γονίδιο (CD117) είναι ένας υποδοχέας τυροσινι-
κής κινάσης τύπου ΙΙΙ, ο οποίος εκφράζεται από τα 
αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα, τα γαμετοκύττα-
ρα, τα μελανοκύτταρα και τα διάμεσα κύτταρα του 
Cajal στο γαστρεντερικό σωλήνα. Η έκφραση του 
ΚΙΤ καταστέλλεται στα τελευταία στάδια ωρίμανσης 
των αιμοποιητικών κυττάρων, με μόνη εξαίρεση 
τα μαστοκύτταρα, στα οποία διατηρείται υψηλή η 
έκφρασή του στην κυτταροπλασματική μεμβράνη. 
Η αλληλεπίδραση μεταξύ του υποδοχέα CD117 και 
του συνδέτη του, stem cell factor/SCF, επάγει την 
ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, την επιβίωση και την 
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οστών ανάλογα με την κλινική εικόνα 
• Συμπληρωματικές εξετάσεις ανάλογα με τις εν-

δείξεις

Οστεομυελική βιοψία ή βιοψία άλλου οργάνου 
στόχου

Η ανεύρεση των παθολογικών μαστοκυττάρων σε 
βιοψία ιστού αποτελεί το μείζον διαγνωστικό κριτήριο 
για τη ΣΜ. Παθογνωμονικό κριτήριο στην οστεομυε-
λική βιοψία αποτελεί η παρουσία εστιακών πυκνών 
διηθημάτων από μαστοκύτταρα ατρακτοειδούς μορ-
φολογίας. Η κατανομή των διηθημάτων είναι συχνά 
περιαγγειακή ή παραδοκιδώδης και μπορεί να δια-
λάθει στον έλεγχο με τις κλασσικές χρώσεις, όπως η 
Giemsa, λόγω υποκοκκίωσης ή ανώμαλου σχήματος 
πυρήνα, ή σε περιπτώσεις που υπάρχει εκτεταμένη 
ίνωση ή εκτεταμένη διήθηση από έτερο αιματολογικό 
νεόπλασμα, όπως η οξεία μυελογενής λευχαιμία. 
Από τους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες, η έκτοπη έκ-
φραση του CD25 εμφανίζει μεγάλη ευαισθησία στην 
ανίχνευση, ακόμα και μικρού μεγέθους διηθημάτων, 
από παθολογικά μαστοκύτταρα με διάμεσο πρότυπο 
κατανομής. Τόσο ή τρυπτάση όσο και το CD117 (KIT) 
δεν μπορούν να διαχωρίσουν τα παθολογικά από τα 
φυσιολογικά μαστοκύτταρα. Η βιοψία άλλων οργάνων 
πλην του δέρματος, ήτοι του ήπατος, του πεπτικού 
κλπ, σπάνια διενεργείται για διαγνωστικούς σκοπούς. 
Συνήθως γίνεται για την ακριβέστερη ταξινόμηση της 
νόσου και την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση 
του ασθενούς7. 

ωρίμανση των μαστοκυττάρων καθώς επίσης και 
ορισμένες από τις βασικές τους λειτουργίες, όπως 
τη χημειοταξία και την προσκόλληση. Σε ασθενείς με 
μαστοκυττάρωση, η διαφοροποίηση των μαστοκυττά-
ρων είναι ανεξάρτητη από τον παράγοντα SCF. Αυτό 
οφείλεται σε σημειακές μεταλλάξεις του ΚΙΤ, οι οποίες 
παίζουν κεντρικό ρόλο στη μοριακή παθοφυσιολογία 
της μαστοκυττάρωσης3. Στην πλειοψηφία των περι-
πτώσεων (~90%) συστηματικής μαστοκυττάρωσης 
ανευρίσκεται η μετάλλαξη D816V. Άλλες λιγότερο 
συχνές μεταλλάξεις του γονιδίου ΚΙΤ, όπως οι V560G, 
D815K, D816Y, insVI815-816, D816F, D816H και 
D820G έχουν επίσης περιγραφεί σε ασθενείς με 
συστηματική μαστοκυττάρωση. Συνολικά το ποσοστό 
των μεταλλάξεων αυτών δεν υπερβαίνει το 10% των 
περιπτώσεων ΣΜ. Αν και η παρουσία μεταλλάξεων 
KIT είναι συχνό μοριακό εύρημα, συρρέοντα δεδο-
μένα από τη διεθνή βιβλιογραφία αναδεικνύουν τη 
ΣΜ ως νόσημα με μεταλλάξεις σε πολλαπλά γονίδια, 
όπως SRSF2, ASXL1, TET2, IDH2, SETBP1, EZH2, 
RUNX1,TP53, CSF3R. Η συνύπαρξη των πολλαπλών 
μεταλλάξεων έχει συσχετιστεί με την επιθετικότητα 
και την πρόγνωση της νόσου, αν και η γενετική βάση 
δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. Πειραματικά δεδο-
μένα υποστηρίζουν ότι η μετάλλαξη του γονιδίου ΚΙΤ 
αποτελεί ύστερο κλωνικό συμβάν, που κατευθύνει 
το φαινότυπο προς τη μαστοκυττάρωση4,5. Αξίζει να 
σημειωθεί επίσης ότι πρόσφατα δεδομένα υποστη-
ρίζουν την κλωνική φύση της μαστοκυττάρωσης της 
παιδικής ηλικίας. 

Διαγνωστική προσέγγιση
βάσει της πρόσφατης ταξινόμησης της WHO 

2016, η μαστοκυττάρωση διακρίνεται σε τρεις μεγάλες 
κατηγορίες2,6 (Πίνακας 1)

H διάγνωση και η αντιμετώπιση της ΣΜ μπορεί 
να καθυστερήσουν λόγω της σπανιότητας του νοσή-
ματος, και του εύρους των εκδηλώσεων. Η έγκαιρη 
και ακριβής διάγνωση ωστόσο είναι καθοριστικής 
σημασίας. Απαιτείται γνώση, ευαισθητοποίηση και 
υψηλός δείκτης υποψίας των γιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων. Κάθε ασθενής με υποψία μαστοκυττά-
ρωσης, δερματικής ή συστηματικής, θα πρέπει να 
υποβάλλεται σε έλεγχο με:

• Μυελόγραμμα
• Ανοσοφαινότυπο μυελού
• Οστεομυελική βιοψία και βιοψία άλλων οργάνων 

στόχων ανάλογα με την κλινική εικόνα 
• Μέτρηση τρυπτάσης ορού
• Κυτταρογενετική και Μοριακή ανάλυση
• Ακτινογραφίες οστών και/ή σπινθηρογράφημα 

Πίνακας 1. Κατηγορίες μαστοκυττάρωσης2

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
Κηλιδοβλατιδώδης

Διάχυτη Δερματική

Μονήρες Μαστοκύττωμα δέρματος 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
Συστηματική Μαστοκυττάρωση βραδείας Εξέλιξης (Indolent 
Systemic Mastocytosis/ISM)

Έρπουσα Συστηματική Μαστοκυττάρωση (Smoldering 
Systemic Mastocytosis/SSM)

Συστηματική Μαστοκυττάρωση σχετιζόμενη με 
αιματολογικό νεόπλασμα (Systemic Mastocytosis with an 
Associated Hematological Neoplasm/SMAHN) 

Επιθετική Συστηματική Μαστοκυττάρωση (Aggressive 
Systemic Mastocytosis/ASM)

Μαστοκυτταρική Λευχαιμία (Mast Cell Leukemia/MCL) 

ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΑΡΚΩΜΑ 
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φαινοτύπου μπορούν να διαχωριστούν τα φυσιολογικά 
(στρογγυλά, CD25 αρνητικά) από τα παθολογικά 
(ατρακτοειδή, CD25 θετικά) μαστοκύτταρα. Επίσης, 
τα παθολογικά μαστοκύτταρα εκφράζουν το CD30, 
κυρίως σε ASM και MCL4.

Ταξινόμηση μαστοκυττάρωσης 
Τα κριτήρια της δερματικής και συστηματικής 

μαστοκυττάρωσης φαίνονται στους πίνακες 2, 3, 4, 
5 και 62. 

Μέτρηση τρυπτάσης ορού
Στα κριτήρια της πρόσφατης ταξινόμησης κατά 

WHO, επίπεδα τρυπτάσης ορού μεγαλύτερα από 20 
ng/ml αποτελούν έλασσον κριτήριο για τη διάγνωση 
της ΣΜ. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με ΣΜ 
οιουδήποτε τύπου, τα επίπεδα τρυπτάσης ορού είναι 
αυξημένα. Μεγαλύτερες τιμές εμφανίζουν ασθενείς με 
επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση ή μαστοκυτ-
τάρωση σχετιζόμενη με άλλο αιματολογικό νόσημα4. 
Επισημαίνεται η ανάγκη προσεκτικής ερμηνείας της 
υψηλής τιμής τρυπτάσης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 
που συνυπάρχει άλλο μυελικό νεόπλασμα.

Κυτταρογενετικός και Μοριακός έλεγχος
Η ανίχνευση της σημειακής μετάλλαξης KITD816V 

αποτελεί έλασσον διαγνωστικό κριτήριο. Έως σήμε-
ρα δεν έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική 
πρακτική, η ανίχνευση άλλων μεταλλάξεων πέραν 
της KITD816V. Ανευρίσκεται συχνότερα σε ασθε-
νείς με επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση. Σε 
όλους τους ασθενείς απαιτείται κυτταρογενετικός και 
επιπρόσθετος μοριακός έλεγχος για τη διερεύνηση 
συνύπαρξης άλλου αιματολογικού νεοπλάσματος. 
Επί παρουσίας ηωσινοφιλίας, συνιστάται ο έλεγ-
χος με FISH ή RT-PCR για FIP1L1-PDGFRA. Η 
συμβατική κυτταρογενετική ανιχνεύει περιπτώσεις 
αναδιάταξης PDGFRB (χρωμοσωμική αναδιάταξη 
που περιλαμβάνει την περιοχή 5q31-32). Οι περι-
πτώσεις με παρουσία αναδιατάξεων PDGFRΑ ή 
PDGFRΒ και συνοδό υπερπλασία μαστοκυττάρων 
στο μυελό κατατάσσονται ως μυελοϋπερπλαστικά ή 
λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα με ηωσινοφιλία 
και παρουσία αναδιατάξεων PDGFRA/PDGFRB στην 
τελευταία κατά WHO ταξινόμηση4.

Απεικονιστικός έλεγχος
Οστικός έλεγχος με ακτινογραφίες και σπινθηρο-

γράφημα γίνεται στα πλαίσια της διάγνωσης/σταδιο-
ποίησης. Ο λοιπός απεικονιστικός εξαρτάται από την 
εικόνα του ασθενούς. 

Ανοσοφαινότυπος
Τα παθολογικά μαστοκύτταρα συνήθως εκφράζουν 

τους δείκτες CD25 και/ή CD2. Η έκφραση του CD25 
με ή χωρίς την έκφραση του CD2 περιλαμβάνεται 
στα ελάσσονα κριτήρια της μαστοκυττάρωσης. Το 
CD25 αποτελεί πιο αξιόπιστο δείκτη, δεδομένου ότι η 
έκφραση του CD2 ποικίλει. Με τη χρήση του ανοσο-

Πίνακας 2. Κριτήρια δερματικής μαστοκυττάρωσης2

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
1. Δερματικές αλλοιώσεις με χαρακτηριστικά ευρήματα κηλι-

δοβλατιδώδους ή διάχυτης δερματικής μαστοκυττάρωσης 
ή μαστοκυττώματος δέρματος

2. Διήθηση από μαστοκύτταρα με χαρακτηριστικό πολυεστιακό 
ή διάχυτο πρότυπο σε επαρκές δείγμα βιοψίας 

3. Απουσία κριτηρίων Συστηματικής Μαστοκυττάρωσης

Πίνακας 3. Κριτήρια συστηματικής μαστοκυττάρωσης2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
• Η διάγνωση της συστηματικής μαστοκυττάρωσης τίθεται 

όταν πληρείται το μείζον κριτήριο και τουλάχιστον ένα από 
τα ελάσσονα ή όταν πληρούνται τρία ή περισσότερα από 
τα ελάσσονα κριτήρια

ΜΕΙΖΟΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
• Πολυεστιακά πυκνά διηθήματα, περισσότερα από 15 μα-

στοκύτταρα σε αθροίσεις, σε τομές οστεομυελικής βιοψίας 
ή βιοψίας άλλου οργάνου (πλην του δέρματος) 

ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Σε τομές βιοψίας (οστεομυελικής ή άλλων οργάνων πλην 

του δέρματος)

 >25% των μαστοκυττάρων έχουν ατρακτοειδές σχήμα ή 
εμφανίζουν ατυπία

 >25% του συνόλου των μαστοκυττάρων του μυελού είναι 
ανώριμα ή εμφανίζουν ατυπία 

2. Ανίχνευση σημειακής μετάλλαξης στο κωδικόνιο 816 του 
γονιδίου ΚΙΤ στο μυελό, στο περιφερικό αίμα ή σε άλλο 
ιστό, πλην του δέρματος

3. Έκφραση δεικτών φυσιολογικών μαστοκυττάρων και 
ανοσοφαινοτυπική έκφραση CD25, με ή χωρίς έκφραση 
CD2

4. Επίπεδα τρυπτάσης ορού >20 ng/ml (η παράμετρος 
αυτή δεν αξιολογείται, σε περίπτωση συνύπαρξης άλλου 
σχετιζόμενου μυελοϋπερπλαστικού νεοπλάσματος)
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Πίνακας 4. Διαγνωστικά κριτήρια υποτύπων συστηματικής μαστοκυττάρωσης (2)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
1. Πληρούνται τα γενικά κριτήρια για τη συστηματική μαστοκυττάρωση
2. Απουσία ευρημάτων C
3. Απουσία άλλου αιματολογικού νεοπλάσματος
4. Χαμηλό φορτίο μαστοκυττάρων
5. Δερματικές βλάβες κατά κανόνα παρούσες

ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΜΥΕΛΟΥ 
1. Συστηματική μαστοκυττάρωση βραδείας εξέλιξης με συμμετοχή μυελού και χωρίς δερματικές βλάβες

ΕΡΠΟΥΣΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
1. Πληρούνται τα γενικά κριτήρια για τη συστηματική μαστοκυττάρωση
2. ≥2 B ευρήματα, απουσία C ευρημάτων
3. Απουσία άλλου αιματολογικού νεοπλάσματος
4. Υψηλό φορτίο μαστοκυττάρων
5. Δεν πληρούνται τα κριτήρια της μαστοκυτταρικής λευχαιμίας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ
1. Πληρούνται τα γενικά κριτήρια για τη συστηματική μαστοκυττάρωση
2. Πληρούνται τα κριτήρια άλλου αιματολογικού νεοπλάσματος (ΜΔΣ, ΜΥΝ, ΟΜΛ, Λέμφωμα ή άλλου αιματολογικού νεοπλά-

σματος που αποτελεί διακριτή οντότητα στην ταξινόμηση κατά WHO)

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
1. Πληρούνται τα γενικά κριτήρια για τη συστηματική μαστοκυττάρωση
2. ≥1 C ευρήματα
3. Δεν πληρούνται τα κριτήρια της μαστοκυτταρικής λευχαιμίας
4. Οι δερματικές εντοπίσεις συνήθως απουσιάζουν

ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
1. Πληρούνται τα γενικά κριτήρια για τη συστηματική μαστοκυττάρωση
2. Η οστεομυελική βιοψία αναδεικνύει διάχυτη διήθηση (συνήθως πυκνή) από άτυπα ανώριμα μαστοκύτταρα
3. Διήθηση μυελού από μαστοκύτταρα σε ποσοστό >20%
4. Στην κλασσική μορφή το ποσοστό των μαστοκυττάρων στο περιφερικό αίμα είναι >10%. Στην αλευχαιμική μορφή (συχνό-

τερος τύπος) το ποσοστό των μαστοκυττάρων στο περιφερικό αίμα είναι <10%
5. Συνήθως απουσιάζουν οι δερματικές βλάβες

*ΜΔΣ: Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο, ΜΥΝ: Μυελοϋπερπλαστικό Νεόπλασμα, ΟΜΛ: Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία

Κλινικές εκδηλώσεις
Οι κλινικές εκδηλώσεις της μαστοκυττάρωσης 

ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες
• Ευρήματα από το δέρμα
• Συμπτώματα τα οποία οφείλονται στην απελευ-

θέρωση διαμεσολαβητών
• Ευρήματα τα οποία οφείλονται σε διήθηση οργά-

νων πλην του δέρματος

Ευρήματα από το δέρμα

Αναγνωρίζονται τρεις διακριτές οντότητες κηλι-
δοβλατιδώδεις βλάβες/μελαγχρωματική κνίδωση, 

διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση και μαστοκύτ-
τωμα δέρματος.

Οι κηλιδοβλατιδώδεις βλάβες/μελαγχρωματική 
κνίδωση αποτελούν την πιο κοινή εκδήλωση της 
μαστοκυττάρωσης σε παιδιά και ενήλικες. Οι βλάβες 
χαρακτηρίζονται από μικρές κίτρινες ή κόκκινες κηλί-
δες ή ελαφρά επηρμένες βλατίδες. Ορισμένες φορές 
μπορεί να έχουν τη μορφή οζιδίων. Στα παιδιά μπορεί 
να εμφανιστούν ως αιμορραγικές φυσαλίδες. Εντοπί-
ζονται συχνότερα στα άνω και κάτω άκρα και λιγότερο 
συχνά στην κοιλιά και το θώρακα. Στους ενήλικες οι 
εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές (παλάμες, πέλματα, 
τριχωτό κεφαλής) προσβάλλονται σπάνια. Στα παιδιά 
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Πίνακας 5. β Ευρήματα (high Burden of mast cells)2

1. Υψηλό φορτίο μαστοκυττάρων στην οστεομυελική βιοψία 
(διήθηση σε ποσοστό >30% με μορφή εστιακών πυκνών 
διηθημάτων) και τρυπτάση ορού >200 ng/ml

2. Σημεία δυσπλασίας ή υπερπλασίας των μη εμπλεκόμενων 
κυτταρικών σειρών, χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια σχετι-
ζόμενου κακοήθους αιματολογικού νοσήματος με απουσία 
ή παρουσία ήπιων κυτταροπενιών

3. Ηπατομεγαλία χωρίς διαταραχή ηπατικής λειτουργίας, σπλη-
νομεγαλία χωρίς στοιχεία υπερσπληνισμού και παρουσία 
λεμφαδενοπάθειας

Πίνακας 6. C ευρήματα* (Consider Cytoreduction)2

Παρουσία κυτταροπενιών λόγω διήθησης μυελού (Hgb <10g/
dl, PLTs <100x109 /l, Ουδετερόφιλα <1,0 x 109/l)

Ηπατομεγαλία με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας, παρουσία 
ασκίτη ή πυλαίας υπέρτασης

Σκελετική συμμετοχή με παρουσία οστεολύσεων, με ή χωρίς 
παθολογικά κατάγματα (οστεοπορωτικά κατάγματα δεν συμπε-
ριλαμβάνονται στα ευρήματα C)

Σπληνομεγαλία με σημεία υπερσπληνισμού

Δυσαπορρόφηση με συνοδό απώλεια βάρους λόγω διήθησης 
πεπτικού σωλήνα
*Απαιτείται ιστολογική επιβεβαίωση

συνηθέστερες εντοπίσεις αποτελούν το πρόσωπο και 
το τριχωτό της κεφαλής6. Το συχνότερο σύμπτωμα 
είναι ο κνησμός, ο οποίος είναι εντονότερος μετά από 
απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας, άσκηση, ζεστό 
μπάνιο, τοπική τριβή βλάβης, κατανάλωση καρυκευ-
μάτων ή αλκοόλ και χρήση ορισμένων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων.

Η διάχυτη δερματική μαστοκυττάρωση είναι σπα-
νιότερη από την κηλιδοβλατιδώδη μορφή και είναι 
αποτέλεσμα της διάχυτης διήθησης της δερμίδας 
από μαστοκύτταρα. Η μορφή αυτή απαντάται σχεδόν 
αποκλειστικά στην παιδική ηλικία. Η κατανομή αφο-
ρά ολόκληρο το δέρμα και όχι κάποια συγκεκριμένη 
ανατομική περιοχή. Το δέρμα αποκτά κίτρινο χρώμα 
με αύξηση του πάχους της δερμίδας6. Αιμορραγικές 
φυσαλίδες μπορεί να ανευρεθούν στα παιδιά και σε 
αυτή τη μορφή. Ρήξη των φυσαλίδων παρατηρείται 
μετά από λοιμώξεις ή σπάνια μετά από εμβολιασμό.

Τα μαστοκυττώματα δέρματος αποτελούν σπά-
νια δερματική εκδήλωση της συστηματικής μαστο-
κυττάρωσης και έχουν παρατηρηθεί κυρίως στα 
παιδιά. Έχουν αναφερθεί περιστατικά με αυτόματη 
υποστροφή.

Συμπτώματα που σχετίζονται  
με την απελευθέρωση διαβιβαστών 

Σε ασθενείς με δερματική ή συστηματική μαστο-
κυττάρωση, η οξεία απελευθέρωση των διαμεσολα-
βητών από τα κοκκία των μαστοκυττάρων μπορεί 
να οδηγήσει σε αγγειοδιαστολή, υπόταση, κνησμό, 
συγκοπτικά επεισόδια, κόπωση, κεφαλαλγία, κοιλιακό 
άλγος, ναυτία, έμετο, διάρροια. Επεισόδια αναφυλα-
ξίας μπορεί να παρατηρηθούν ως αποτέλεσμα μη 
ειδικής ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων ή μέσω 
IgE διαμεσολαβούμενης αλλεργικής αντίδρασης. Η 
χρόνια διέγερση των μαστοκυττάρων και η εξ αυτής 
προκαλούμενη απελευθέρωση των διαμεσολαβητών 
από τα κοκκία σχετίζεται με καχεξία, διάχυτα μυοσκε-
λετικά άλγη και αναδιαμόρφωση των ιστών, διαδικα-

σία ή οποία οδηγεί σε ίνωση. Η ίνωση παρατηρείται 
συχνότερα στο μυελό των οστών και σπανιότερα σε 
άλλα όργανα, όπως το ήπαρ2. 

Ευρήματα που οφείλονται σε διήθηση άλλων οργάνων 
πλην του δέρματος

Οι ιστοί οι οποίοι προσβάλλονται συχνότερα είναι 
ο μυελός των οστών, ο γαστρεντερικός σωλήνας, οι 
λεμφαδένες, το ήπαρ, ο σπλήνας και τα οστά.

Μυελός των οστών: Το συχνότερο εύρημα είναι 
η ήπια έως μέτρια αναιμία σε ποσοστό έως 50% των 
ασθενών. Η αιτιολογία της είναι πολυπαραγοντική. 
Αντιδραστική ηωσινοφιλία ανευρίσκεται σε 25% των 
ασθενών, πιθανότατα λόγω απελευθέρωσης κυττα-
ροκινών8.

Γαστρεντερικός σωλήνας και ήπαρ: Αδυναμία, 
κόπωση, απώλεια βάρους, διάρροιες μπορεί να 
είναι τα πρώτα συμπτώματα μιας ΣΜ και πρέπει να 
αξιολογούνται κατάλληλα. Πεπτικό έλκος, στεατόρ-
ροια, σύνδρομο δυσαπορρόφησης και ηπατομεγαλία 
παρατηρούνται λόγω διήθησης του γαστρεντερικού 
σωλήνα ή του ήπατος από μαστοκύτταρα. Ασκίτης 
και πυλαία υπέρταση εμφανίζονται σε περιπτώσεις 
επιθετικής συστηματικής μαστοκυττάρωσης ή μαστο-
κυτταρικής λευχαιμίας9.

Σπλήνας και λεμφαδένες: Η διήθηση των λεμ-
φαδένων είναι συχνότερη σε ασθενείς με επιθετική 
συστηματική μαστοκυττάρωση και μαστοκυττραική 
λευχαιμία. Η σπληνομεγαλία μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα κοιλιακό άλγος και σπανιότερα την εμφάνιση 
φαινομένων υπερσπληνισμού. 

Οστά: Η οστεοπενία/οστεοπόρωση αποτελεί συ-
χνή εκδήλωση της μαστοκυττάρωσης. Οι ασθενείς 
μπορεί επίσης να εμφανίσουν κατάγματα μακρών 
οστών και σπονδύλων. Ο απεικονιστικός έλεγχος 
μπορεί να αναδείξει οστεολυτικές, οστεοσκληρυντικές 
ή οστεοπενικές βλάβες.
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Θεραπευτική προσέγγιση
Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με μα-

στοκυττάρωση εξαρτάται από το φορτίο της νόσου 
και τη γενική κατάσταση του ασθενούς4.

Συστηματική μαστοκυττάρωση βραδείας εξέλιξης
Γενικά μέτρα

Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με συστηματική 
μαστοκυττάρωση βραδείας εξέλιξης καθώς και σε 
αυτούς που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα όπως 
κνησμό, συστήνεται θεραπεία με ανταγωνιστές υπο-
δοχέων ισταμίνης για τον έλεγχο των συμπτωμάτων. 
Οι περισσότεροι ασθενείς με επαναλαμβανόμενα 
σοβαρά επεισόδια, λόγω απελευθέρωσης διαβιβα-
στών, ανταποκρίνονται στη χορήγηση συνδυασμού 
ανταγωνιστών υποδοχέων ισταμίνης τύπου 1 και 
τύπου 2. Επί εμφάνισης γαστρεντερικών συμπτω-
μάτων (επιγαστραλγία, δυσπεψία) συστήνεται η 
χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) 
πάντα σε συνδυασμό με ανταγωνιστές υποδοχέων 
ισταμίνης τύπου 2. Σε ασθενείς με ιστορικό σοβαρής 
αλλεργικής αντίδρασης, η χρήση κορτικοστεροειδών 
και σταθεροποιητών των μαστοκυττάρων στοχεύει 
στον έλεγχο των συμπτωμάτων. Στους ασθενείς 
αυτής της κατηγορίας, συνυπάρχουσες αλλεργίες, 
συνήθως εξαρτώμενες από την IgE, αποτελούν 
σημαντικό πρόβλημα. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να 
εκπαιδεύονται και να έχουν πάντα διαθέσιμη μία 
ένεση επινεφρίνης4. 

Αντιμετώπιση Οστεοπενίας –Οστεοπόρωσης

Η αντιμετώπιση της οστεοπενίας/οστεοπόρω-
σης αποτελεί μια ιδιαίτερη φροντίδα σε ασθενείς με 
συστηματική μαστοκυττάρωση βραδείας εξέλιξης, 
ιδιαίτερα δε στις γυναίκες, καθώς και σε ασθενείς οι 
οποίοι λαμβάνουν κορτικοειδή για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα. Όταν η τιμή του T-score στη μέτρηση οστικής 
πυκνότητας με DXA είναι μικρότερη από -2 συστήνεται 
η χορήγηση διφωσφονικών. Επί μη ανταπόκρισης, 
μπορεί να χορηγηθεί ιντερφερόνη–Α ή φάρμακα τα 
οποία τρεχόντως βρίσκονται σε ερευνητική φάση, 
όπως αναστολείς του ενεργοποιητικού υποδοχέα του 
NF-κβ. Οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε μέ-
τρηση οστικής πυκνότητας μία φορά κάθε 1-3 χρόνια4.

Ο πίνακας 7 συνοψίζει τα υποστηρικτικά μέτρα και 
τα μέτρα αντιμετώπισης της οστεοπενίας/οστεοπό-
ρωσης σε ασθενείς με συστηματικη μαστοκυττάρωση 
βραδείας εξέλιξης. 

Έρπουσα συστηματική μαστοκυττάρωση
Σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα ή σημεία προόδου 

νόσου δεν απαιτείται ειδική θεραπεία. Σε περίπτω-
ση ύπαρξης συμπτωμάτων προκαλούμενων από 
διαβιβαστές, χορηγείται η αντίστοιχη υποστηρικτική 
αγωγή (Πίνακας 7). Σε περίπτωση εξέλιξης σε επι-
θετική μορφή θεραπεύεται όπως περιγράφεται στην 
επόμενη παράγραφο4.

Επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση
Υπάρχουν αρκετές θεραπευτικές επιλογές, με 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Νεότερες υποσχόμενες 
θεραπείες στόχευσης αναμένεται να βελτιώσουν 
περαιτέρω την έκβαση των επιθετικών μορφών της 
νόσου, αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η 
επιλογή θεραπείας θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη 
και να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα κλινικά και 
εργαστηριακά ευρήματα του ασθενούς και η εμπειρία 
του κέντρου.

Κλαντριμπίνη: Η κλαντριμπίνη έχει δείξει αποτε-
λεσματικότητα σε όλες τις κατηγορίες της μαστοκυτ-
τάρωσης. Τα ποσοστό ανταπόκρισης αγγίζει το 55% 
αλλά η διάμεση διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους 
δώδεκα μήνες. Ωστόσο αποτελεί καλή επιλογή για 
ταχεία μείωση του φορτίου της νόσου και περαιτέρω 
θεραπευτική αντιμετώπιση με αλλογενή μεταμόσχευ-
ση αιμοποιητικών κυττάρων για τους ασθενείς που 
είναι επιλέξιμοι. Μπορεί να χορηγηθεί ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής ή ως θεραπεία διάσωσης μετά 
από αποτυχία στη θεραπεία με ιντερφερόνη ή μι-
ντοσταυρίνη. Κυριότερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι 
η μυελοκαταστολή4,10.

Ιντερφερόνη-α: Η θεραπεία με ιντερφερόνη είναι 
ισοδύναμη με την κλαντριμπίνη ως προς την πιθα-
νότητα ανταπόκρισης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
εναλλακτικά ως θεραπεία πρώτης ή δεύτερης γραμ-
μής. βελτιώνει τα αιματολογικά, γαστρεντερικά και 
δερματολογικά συμπτώματα, τα οποία προκαλούνται 
από την απελευθέρωση ισταμίνης. Αναφέρεται πλήρης 
υποχώρηση των ευρημάτων C σε ποσοστό περίπου 
30%. Η ιντερφερόνη παίζει επίσης σημαντικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση της οστικής νόσου, δεδομένου ότι 
αυξάνει την οστική πυκνότητα4. Η ανταπόκριση στη 
θεραπεία μπορεί να είναι όψιμη έως και ένα έτος μετά 
την έναρξη. Κύριο πρόβλημα αποτελεί η δυσανεξία 
λόγω τοξικότητας (flu-like syndrome, πυρετός, οστι-
κά άλγη, καταβολή, κατάθλιψη, υποθυρεοειδισμός, 
κυτταρικές πενίες).

Ιματινίμπη: Η ιματινίμπη εμφανίζει δραστικότητα 
στις περιπτώσεις μαστοκυττάρωσης με μεταλλάξεις 
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στα εξώνια 8 και 9 του γονιδίου που κωδικοποιεί το 
ΚΙΤ (F522C ή V560G), αλλά όχι στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων που φέρουν τη μετάλλαξη D816V. 
Μπορεί να χορηγηθεί επίσης σε ασθενείς με συνυ-
πάρχουσα ηωσινοφιλία με παρουσία του γονιδίου 
σύντηξης FIP1L1-PDGFRA. Η τοξικότητα αφορά 
κυρίως στην εμφάνιση διαρροϊκού συνδρόμου και 
περιφερικού οιδήματος4,11. 

Μιντοσταυρίνη: Η μιντοσταυρίνη (Midostauriν/
PKC412) έλαβε έγκριση από τον FDA για τη θεραπεία 
των ασθενών με επιθετική συστηματική μαστοκυτ-
τάρωση τον Απρίλιο του 2017. Χορηγείται τόσο ως 
θεραπεία πρώτης γραμμής, αλλά και ως θεραπεία 
διάσωσης μετά από αποτυχία στην κλαντριμπίνη, 
την ιντερφερόνη ή άλλη κυτταρομειωτική θεραπεία. 
Μπορεί επίσης να χορηγηθεί ως θεραπεία εδραίωσης 

Πίνακας 7. Υποστηρικτικά μέτρα στη συστηματική μαστοκυττάρωση βραδείας εξέλιξης2

ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Κνησμός Πρώτη γραμμή Η1-Ανταγωνιστές Κετιριζίνη 5-10 mg/ημέρα

Φενοξυφεναδίνη 60 mg BID ή
180 mg/ημέρα
Υδροξυζίνη 25 mg κάθε
6 ώρες

Δεύτερη γραμμή Ανταγωνιστές Λευκοτριενίων Montelukast 10 mg/ημέρα
Zafirlukast 20 mg BID

Τρίτη γραμμή ΜΣΑΦ Ασπιρίνη

Γαστρεντερικά ενοχλήματα 
(επιγαστραλγία, διάρροια, 
ναυτία, έμετος)

Πρώτη γραμμή H2-Ανταγωνιστές Ρανιτιδίνη 150 mg BID
Φαμοτιδίνη 10 mg BID
Σιμετιδίνη 400 mg BID

Δεύτερη γραμμή Αναστολείς αντλίας πρωτονίων Ομεπραζόλη 20 mg/ημέρα
Παντοπραζόλη 40 mg/ημέρα
Ραμπεπραζόλη 20 mg/ημέρα

Τρίτη γραμμή Χρωμογλυκίνη 100-200 mg QID 30 λεπτά προ 
γευμάτων και ύπνου

Τέταρτη γραμμή Κορτικοειδή Πρεδνιζόνη 0.5-1 mg/kg/ημέρα 
δόση έναρξης, σταδιακή μείωση 
ανάλογα με ανοχή/ανταπόκριση

ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗ Πρώτη γραμμή Διφωσφονικά Αλενδρονάτη 70 mg, 
εβδομαδιαίως 
Ρισενδρονάτη 35 mg, 
εβδομαδιαίως
Ζολεδρονικό οξύ 4 mg IV, κάθε 
4 εβδομάδες

Δεύτερη γραμμή Κυτταροκίνες/ανοσοτροποποιητικά 
φάρμακα

Ιντερφερόνη-Α σε δόση 
έναρξης:
1-3 MU SQ τρεις φορές ανά 
εβδομάδα με στόχο δόση:
3-5 MU SQ 3-5 φορές ανά 
εβδομάδα

Τρίτη γραμμή Ανάλογα πουρινών Κλαντριμπίνη:
5 mg/m2 IV × για 5 μέρες κάθε 
4-8 εβδομάδες
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μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση. Οι συχνότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, 
διάρροια, ουδετεροπενία, θρομβοπενία και αναιμία. 
Από δύο μεγάλες πολυκεντρικές μελέτες έχει φανεί 
ότι η μιντοσταυρίνη μπορεί να οδηγήσει σε μακρές 
υφέσεις και είναι καλά ανεκτή στην ομάδα των ασθε-
νών με επιθετική ΣΜ4,11. 

Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών: 
Μπορεί να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή σε επιλέ-
ξιμους ασθενείς με αποτυχία στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής και μετά από επιτυχή θεραπεία διάσωσης4,11.

Συστηματική μαστοκυττάρωση σχετιζόμενη με 
αιματολογικό νεόπλασμα

Τα δύο νοσήματα αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα. 
Μπορεί να απαιτείται θεραπευτική αντιμετώπιση για το 
ένα μόνο ή και για τα δύο νοσήματα ταυτόχρονα4,11. Το 
είδος και η ένταση της θεραπείας καθορίζονται αφού 
αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με 
τα νοσήματα και τον ασθενή. 

Μαστοκυτταρική λευχαιμία
Έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση και η μόνη 

θεραπευτική επιλογή με προοπτική ίασης ή μακρο-
χρόνιας ύφεσης είναι η αλλογενής μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων για τους ασθενείς οι οποίοι 
πληρούν τις προϋποθέσεις. Θεραπευτικές επιλογές 
πριν τη μεταμόσχευση αποτελούν η συνδυασμένη 
χημειοθεραπεία με ή χωρίς αναστολέα τυροσινικής 
κινάσης και η κλαντριμπίνη. Ασθενείς μη επιλέξιμοι 
για μεταμόσχευση θα αντιμετωπιστούν με κυτταρο-
μειωτική θεραπεία και/ή στοχευμένη θεραπεία.

Μελλοντικές κατευθύνσεις
Σε κλινικές μελέτες διερευνάται η αποτελεσματι-

κότητα διαφόρων παραγόντων, κυρίως στοχευμένων 
θεραπειών, όπως mTOR blockers, PI3 blockers, 
anti CD30, φάρμακα που στοχεύουν άλλες οδούς 
ανεξάρτητες του ΚΙΤ.

Avapritinib/BLU-285: Αποτελεί αναστολέα τυρο-
σινικής κινάσης. Πρόκειται για μόριο μικρού μεγέθους 
το οποίο αναστέλλει εκλεκτικά μετάγραφα του ΚΙΤ 
(συμπεριλαμβανομένου τουD816V) αλλά και του 
PDGFRA (κυρίως το D842V) σε πολύ μικρές συ-
γκεντρώσεις. Τα αποτελέσματα δύο μελετών φάσης 
2 (NCT03580655 και NCT03731260) αναμένονται 
να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη δραστικότητα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες 
του μορίου12.

Πρόγνωση
Η πρόγνωση είναι ετερογενής και εξαρτάται από 

την υποκατηγορία κατά WHO. Γενικά η επιβίωση για 
τους ασθενείς με ΣΜ είναι μικρότερη από τους υγιείς 
αντίστοιχου φύλου και ηλικίας. Οι περισσότεροι θάνα-
τοι συμβαίνουν 3-5 έτη μετά τη διάγνωση Η ποιότητα 
ζωής για τους περισσότερους ασθενείς επηρεάζεται 
σημαντικά. Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένοι προ-
γνωστικοί παράγοντες. Η καθυστερημένη εμφάνιση 
συμπτωμάτων, η απουσία δερματικής μαστοκυττά-
ρωσης, η θρομβοπενία, η αναιμία, οι μορφολογικές 
αλλοιώσεις στο αίμα, ο υπερκυτταρικός μυελός, η 
οργανομεγαλία, οι αυξημένες τιμές αλκαλικής φω-
σφατάσης και γαλακτικής αφυδρογονάσης σχετίζονται 
με πτωχή πρόγνωση.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η συστηματική μαστοκυττάρωση αποτελεί μια ιδι-

αίτερη οντότητα με πολλά προσωπεία, με σημαντικές 
δυσκολίες στη διάγνωση και την αντιμετώπιση τόσο 
για τον ασθενή όσο και για το γιατρό. Το κυριότερο 
πρόβλημα είναι η καθυστερημένη διάγνωση που οδη-
γεί στη μη έγκαιρη αντιμετώπιση. Σήμερα υπάρχουν 
αρκετές θεραπευτικές επιλογές, με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Νεότερες υποσχόμενες θεραπείες 
στόχευσης αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την 
έκβαση των επιθετικών μορφών της νόσου. Σημαντική 
παραμένει η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση.

Με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των ασθε-
νών, με αυτό το σπάνιο νόσημα, στον ελληνικό χώρο 
έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια προσπάθεια κα-
ταγραφής των περιπτώσεων ΣΜ που διαγνώσθηκαν 
από το 1987 έως σήμερα. Η ανταπόκριση όλων των 
αιματολόγων είναι θετική και τα πρώτα αποτελέσματα/
συμπεράσματα πολύ ενδιαφέροντα. Στους μελλο-
ντικούς στόχους είναι η αποτύπωση της επιβίωσης 
των ασθενών, ο σχεδιασμός κοινού θεραπευτικού 
πρωτοκόλλου, και μελέτη βιολογικών παραμέτρων 
της νόσου. 
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Οι σύγχρονοι αυτοματοποιημένοι αιματολογικοί 
αναλυτές παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά 
με τη φύση των κυττάρων του αίματος. Εκτός από 
τις μετρήσεις παραδοσιακών παραμέτρων, παρέ-
χουν τη δυνατότητα μέτρησης νεότερων,  συνεχώς 
αυξανόμενων σε αριθμό μεταβλητών, οι οποίες δί-
νουν πληροφορίες που παλαιότερα θα μπορούσαν 
να προκύψουν μόνον από ένα επίχρισμα αίματος. 
Μια ποικιλία ιστογραμμάτων και στικτογραμμάτων 
(scatterplots) δίνουν μια οπτική αναπαράσταση των 
χαρακτηριστικών των κυττάρων. Για παράδειγμα, 
σήμερα μπορεί να ανιχνευτεί ο αυξημένος αριθμός 
μικρών υπερχρωματικών κυττάρων, υπόχρωμων 
μικροκυττάρων, νορμόχρωμωνμακροκυττάρων, υπό-
χρωμωνμακροκυττάρων, ερυθροβλαστών, υποκοκ-
κιωμένων κοκκιοκυττάρων, ενώ το σύστημα επιση-
μάνσεων (“flags”) ενός αυτοματοποιημένου αναλυ-
τή μπορεί να υποδηλώσει την παρουσία βλαστών, 
άτυπων λεμφοκυττάρων ή ανώμαλων κυττάρων. Ως 
αποτέλεσμα της τεχνολογικής προόδου, το ποσοστό 
των δειγμάτων αίματος που απαιτούν επίστρωση 
επιχρίσματος έχει σταδιακά μειωθεί.

Ωστόσο, το επίχρισμα αίματος παραμένει ένα 
διαγνωστικό εργαλείο καθοριστικής σημασίας. 
Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, εξακολουθούν να 
υπάρχουν μορφολογικές ανωμαλίες που είναι κρίσι-
μες για τη διαφορική διάγνωση και που μπορούν να 
προσδιοριστούν μόνον από ένα επίχρισμα αίματος 
π.χ. ερυθροκυτταρικά έγκλειστα, ψευδοθρομβοπενία, 
ραβδία Auer, εγκεφαλοειδείς πυρήνες ή κύτταρα 
λευχαιμίας εκ τριχωτών κυττάρων (εικόνα 1). Το ίδιο 
ισχύει όταν υπάρχουν περίπλοκα ευρήματα από το 
συνδυασμό παθολογικών καταστάσεων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η διαγνωστική αξία του επιχρίσματος 
είναι ανεκτίμητη.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να τεθεί 
διάγνωση από ένα επίχρισμα αίματος, όπως για 
παράδειγμα η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός 
μιας λευχαιμίας ή μιας αιμολυτικής αναιμίας. Για δύο 
μορφές λευχαιμίας, την οξεία προμυελοκυτταρική 
λευχαιμία και τη λευχαιμία τύπου Burkitt, το επίχρι-
σμα αίματος έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επιτρέπει 
τη γρήγορη διάγνωση και την άμεση έναρξη ειδικής 
θεραπείας. Επίσης, το επίχρισμα παίζει σπουδαίο 
ρόλο στη διαδικασία της διαφορικής διάγνωσης 
στην Αιματολογία και συχνά καθορίζει τον περαιτέρω 
διαγνωστικό έλεγχο π.χ. διενέργεια κυτταρομετρίας 
ροής όταν το περιφερικό επίχρισμα δείχνει ύπαρξη 
λευχαιμικών κυττάρων. Σε ασθενείς με συγκεκριμένες 
βακτηριακές ή παρασιτικές λοιμώξεις, το επίχρισμα 
του αίματος μπορεί να συμβάλλει στην ταχεία διά-
γνωσή τους («διάγνωση σε λιγότερο από 1 ώρα»).

Η σημασία του επιχρίσματος τονίζεται από τις συ-
νεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
αναγνώρισης εικόνας (image-recognitiontechnology) 
για την αυτοματοποιημένη εξέταση των επιχρισμάτων 
αίματος και της τηλε-αιματολογίας η οποία επιτρέπει 
την ερμηνεία αιματολογικών εικόνων εξ αποστάσεως 
και τη δεύτερη γνώμη ενός έμπειρου μορφολόγου σε 
δύσκολες περιπτώσεις.

Η παραγγελία στο Αιματολογικό Εργαστήριο επι-
χρισμάτων αίματος πρέπει να γίνεται με σύνεση. Ο 
αριθμός των επιχρισμάτων που εξετάζονται σε ένα 
Αιματολογικό Εργαστήριο καθορίζεται σε πολλές 
περιπτώσεις από την πολιτική του Εργαστηρίου (και 
μερικές φορές από οικονομικούς λόγους). Συγκριτικά 
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φολογίας. Τα καλύτερα αποτελέσματα προέρχονται 
από πρόσφατα χρωματισμένα επιχρίσματα (εντός 2 
ωρών από την αιμοληψία) όπου χρησιμοποιούνται 
“φρέσκα” διαλύματα χρωστικών May-Grünwald και 
Giemsa, χωρίς ιζήματα.

Η εξέταση επιχρίσματος αίματος συνήθως ζητείται 
όταν υπάρχει μια μη φυσιολογική γενική αίματος 
ή ένα κλινικό εύρημα, όπως σπληνομεγαλία ή 
λεμφαδενοπάθεια. Στην Ελλάδα μόνο το ιατρικό προ-
σωπικό, είτε κλινικοί αιματολόγοι είτε εργαστηριακοί 
ιατροί (εργαστηριακοί αιματολόγοι, βιοπαθολόγοι), 
γνωματεύουν ένα επίχρισμα αίματος, ενώ σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες τα επιχρίσματα συχνά γνωματεύ-
ονται από ειδικά εκπαιδευμένους τεχνολόγους. Όσοι 
κλινικοί αιματολόγοι έχουν πάψει να γνωματεύ-
ουν αιματολογικά επιχρίσματα, πρακτικά, έχουν  

με τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης ανάλυσης 
γενικής αίματος, η παρασκευή ενός επιχρίσματος είναι 
κοπιώδης και χρειάζεται επιδεξιότητα ενώ παράλληλα 
είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. 

Από τεχνικής πλευράς, ένα καλά επιστρωμένο 
επίχρισμα αίματος έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • Έχει καλύψει περίπου τα 2/3 μέχρι τα 3/4 του 

πλακιδίου σε μήκος.
 • Είναι ελαφρά στρογγυλό στο άκρο του.
 • Οι πλάγιες άκρες του επιχρίσματος θα πρέπει να 

είναι ορατές. 
 • Είναι απαλό χωρίς ανωμαλίες, κενά ή ραβδώσεις.
 • Όταν το πλακίδιο παρατηρείται στο φως, το άκρο 

του επιχρίσματος έχει εμφάνιση “ουράνιου τόξου”.
Ένα καλά χρωματισμένο επίχρισμα είναι καθο-

ριστικής σημασίας για την ερμηνεία της κυτταρομορ-

Εικόνα 1. Διάφορες καταστάσεις που μπορούν να διαγνωσθούν από το επίχρισμα αίματος. (Α) Σωμάτια Pappenheimer (βέλη) σε 
ασθενή με δρεπανοκυτταρική αναιμία και υπερφόρτωση σιδήρου. (β) Φυσαλιδοκύτταρα (blistercells) σε ασθενή με οξύ κυαμισμό. 
(Γ) Εγκεφαλοειδή κύτταρα σε σύνδρομο Sèzary (βέλος). (Δ) βακτηρίδια στα ουδετερόφιλα (βέλη) σε σηψαιμία.
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Κ. Λιάπης και συν.

Η εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών στην 
Αιματολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κυττα-
ρομορφολογία στο μικροσκόπιο με ένα αυστηρό 
πρόγραμμα διδασκαλίας, και ενδεχομένως με την 
ανάπτυξη ενός προγράμματοςεκπαίδευσης  μέσω 
διαδικτύου π.χ. μια online πλατφόρμα μορφολογίας. 
Η ευθύνη αυτή ανήκει στην Ελληνική Αιματολογική 
Εταιρεία και στο Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής 
Εταιρείας.

Το Σεμινάριο Κλινικοεργαστηριακής Εκπαί-
δευσης που γίνεται τα εννέα τελευταία χρόνια στην 
Κρήτη (με μια ημέρα αφιερωμένη στην εκπαίδευση 
στο μικροσκόπιο), αλλά και τα μαθήματα κυτταρο-
μορφολογίας στο μικροσκόπιο που οργάνωσε το 
Ιδρυμα της ΕΑΕ στη Θεσσαλονίκη και το αντίστοιχο 
πρόγραμμα της ΕΑΕ στην Αθήνα, έτυχαν  ενθου-
σιώδους αποδοχής τόσο από τους ειδικευόμενους 
ιατρούς όσο και από τους εκπαιδευτές, γεγονότα που 
επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της οργανωμένης 
εκπαίδευσης στο μικροσκόπιο.
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χάσει σημαντικό μέρος από την ανεξαρτησία 
στη διάγνωση που προσφέρει η ειδικότητα της 
Αιματολογίας.

Η αξιολόγηση του επιχρίσματος πρέπει να γί-
νεται με συστηματικό τρόπο σύμφωνα με τους 
εξής κανόνες: i) η παρατήρηση ξεκινά με τη χαμηλή 
μεγέθυνση (×10) και στη συνέχεια μελετώνται αρκετά 
πεδία του επιχρίσματος με καταδυτικό φακό (×100), 
ii) τα 3 έμμορφα στοιχεία του αίματος μελετώνται 
χωριστά (λευκά αιμοσφαίρια – ερυθρά αιμοσφαίρια 
– αιμοπετάλια), iii) o λευκοκυτταρικός τύπος υπολο-
γίζεται με μετακίνηση της τράπεζας του μικροσκοπίου 
συστηματικά ώστε να μην γίνεται δύο φορές μέτρηση 
του ίδιου κυττάρου (έτσι, το πλακίδιο κινείται από δεξιά 
προς τ’ αριστερά, στη συνέχεια μετακίνηση προς τα 
άνω ή προς τα κάτω, κατά ένα οπτικό πεδίο, και στη 
συνέχεια από αριστερά προς τα δεξιά κ.ο.κ.). 

Η ερμηνεία ενός επιχρίσματος αίματος θα πρέ-
πει να λαμβάνει υπόψη την κλινική εικόνα του 
ασθενούς. Έτσι, είναι σημαντικό οι εργαστηριακοί 
ιατροί που γνωματεύουν επιχρίσματα να γνωρίζουν 
το κλινικό ιστορικό και τα κλινικά ευρήματα και, αντί-
στροφα, είναι σημαντικό για τους κλινικούς γιατρούς 
που λαμβάνουν ένα αποτέλεσμα να κατανοούν τα 
μορφολογικά ευρήματα.

Το επίχρισμα του αίματος παραμένει ένα σημα-
ντικό διαγνωστικό εργαλείο, που προϋποθέτει έναν 
τεχνικά ορθό τρόπο παρασκευής και εμπειρία από τον 
εκάστοτε παρατηρητή. Για να προκύψουν οι μέγιστες 
πληροφορίες από την ανάλυση ενός επιχρίσματος 
αίματος, η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιείται 
από έμπειρο και εξειδικευμένο άτομο.
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Η Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (Autoimmune 
Haemolytic Anaemia, AIHA) είναι η κατάσταση εκείνη 
που χαρακτηρίζεται από καταστροφή των ερυθρο-
κυττάρων του ασθενούς, λόγω της δράσης αυτοα-
ντισωμάτων που δρουν εναντίον των ερυθροκυτ-
ταρικών αντιγόνων, με ή χωρίς την ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος. Διακρίνεται σε δύο βασικούς 
τύπους, ανάλογα με τη βέλτιστη θερμοκρασία στην 
οποία παρατηρείται η in vivo σύνδεση του αυτοα-
ντισώματος στην επιφάνεια του ερυθροκυττάρου: 
θερμού τύπου (warm AIHA, w-AIHA) με σύνδεση 
του αυτοαντισώματος στους 37οC, και ψυχρού τύπου 
(σύνδρομο ψυχρο-συγκολλητινών, cold agglutinin 
syndrome- CAS και παροξυσμική ψυχρή αιμοσφαι-
ρινουρία, paroxysmal cold hemoglobulinurea- PCH) 
με σύνδεση του αυταντισώματος ιδανικά στους 4οC ). 
Η «μικτού τύπου» ΑΙΗΑ περιλαμβάνει τις ασυνήθεις 
εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα ικανοποιούν τα ορολογικά κριτήρια 
τόσο της ΑΙΗΑ όσο και της CAS. Η συχνότητα της 
ΑΙΗΑ είναι 1-3 περιστατικά/100000 άτομα ετησίως1. 

Η w-AIHA αποτελεί περίπου το 80% των περι-
πτώσεων ΑΙΗΑ στους ενήλικες και το 50-60% στους 
παιδιατρικούς ασθενείς. Οι μισές περιπτώσεις από 
αυτές χαρακτηρίζονται ως «πρωτοπαθείς», ενώ οι 
δευτεροπαθείς περιπτώσεις παρατηρούνται συνή-
θως σε έδαφος λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων 
π.χ. CLL, NHL (20%), αυτοάνοσων νοσημάτων π.χ. 
ΣΕΛ, ελκώδης κολίτις (20%), λοιμώξεων (π.χ. HIV), 
νεοπλασιών (π.χ. Ca ωοθηκών), λήψης φαρμάκων 
(π.χ. κεφαλοσπορίνη, πιπερακιλλίνη) ή προηγηθείσας 
μετάγγισης ή μεταμόσχευσης2-4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 
H εμφάνιση της w-AIHA συνδέεται σε επίπεδο 

παθοφυσιολογίας με τη διατάραξη της ισορροπίας 
και των φυσιολογικών διαδράσεων που υπάρχουν 
μεταξύ παραγόντων του ανοσοποιητικού συστήματος, 
όπως τα αυτοαντισώματα, το σύστημα του συμπλη-
ρώματος, τα φαγοκύτταρα, τα κυτταροτοξικά CD+8 
Τ λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα ΝΚ, τα CD+4 Τ ρυθμι-
στικά λεμφοκύτταρα και οι κυτοκίνες. Οι βασικότεροι 
παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί για την εκδήλωση της 
νόσου περιλαμβάνουν1,5:

• μίμηση μεταξύ αυτό-αντιγόνων και ξένων αντιγό-
νων από εξωγενείς παράγοντες που αλληλεπι-
δρούν με ερυθροκυτταρικά αντιγόνα- κυρίως πρω-
τεΐνες του συστήματος Rhesus και γλυκοφορίνες 
(κυρίως από λοιμώδεις παράγοντες και φάρμακα)

• πολυκλωνική ενεργοποίηση β λεμφοκυττάρων από 
ιογενείς παράγοντες που πυροδοτεί την ανάδυση 
«απαγορευμένων κλώνων» στις περιπτώσεις 
(μονοκλωνικών) εκ γενετής ή επίκτητων λεμφοϋ-
περπλαστικών διαταραχών

• δημιουργία νέο-αντιγόνων μετά από επίδραση 
φαρμακευτικών παραγώγων που επιτείνουν τη 
δραστηριοποίηση της αυτό-ανοσίας, μέχρι των 
αφανισμό των νέο-αντιγόνων αυτών

• διαταραχή στους συσχετισμούς και τις αναλογίες 
των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων (ελάτ-
τωση Th1 και Tregs, αύξηση Th2) που οδηγεί 
σε αντίστοιχες αυξομειώσεις στα επίπεδα των 
κυτοκινών και τελικά σε κατάρρευση της ανοσο-
λογικής ανοχής
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λογη αύξηση της AST έναντι της ALT, ελαττωμένη 
απτοσφαιρίνη ορού. 

Δοκιμασία άμεσης Coombs (DAT) και w-AIHA
Η δοκιμασία με πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό 

είναι θετική. Περαιτέρω έλεγχος με μονοδύναμους 
αντιορούς ταυτοποιεί την ύπαρξη του IgG αυτοαντισώ-
ματος και την πιθανή συνύπαρξη του C3 κλάσματος 
του συμπληρώματος (C3b ή C3d). Σε ένα 10% των 
περιπτώσεων η θετικότητα της DAT αφορά μόνο στο 
συμπλήρωμα (C3d+)6.

Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η DAT 
είναι αρνητική ενώ η κλινική και λοιπή εργαστηριακή 
εικόνα του ασθενούς συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης 
αιμολυτικής αναιμίας. Η οντότητα αυτή χαρακτηρίζεται 
ως «DAT αρνητική w-AIHA» και απαντά στο 3-11% 
των περιπτώσεων w-AIHA7. Αποτελεί σοβαρή περί-
πτωση νόσου καθώς μπορεί να διαλάθει της προ-
σοχής του ιατρού και να οδηγήσει σε αργοπορημένη 
ή και λανθασμένη αντιμετώπιση του ασθενούς και 
μπορεί να οφείλεται:

• στο χαμηλό αριθμό IgG αυτοαντισώματος που 
συνδέεται στην επιφάνεια κάθε ερυθροκυττάρου, 
με αποτέλεσμα την αδυναμία ανίχνευσής του. Η 
ευαισθησία των αντιδραστηρίων του εμπορίου 
για την δοκιμασία DAT ορίζεται περίπου στα 500 
μόρια IgG/ερυθροκύτταρο. Οι ασθενείς με w-AIHA 
φέρουν κατά μέσο όρο 3435 μόρια IgG/ ερυθρο-
κύτταρο (εύρος 206- 20000 μόρια)8. Μελέτες σε 
ομάδες ασθενών έδειξαν ότι η DAT (+) ασθενείς 
έφεραν φορτίο 1397 μορίων IgG/ερυθροκύτταρο, 
ενώ οι DAT (-) ασθενείς είχαν φορτίο <179 μορίων 
IgG/ ερυθροκύτταρο που πρακτικά καθιστά το αυ-
τοαντίσωμα μη ανιχνεύσιμο με τη δοκιμασία αυτή9.

• Στη χαμηλή συγγένεια του αυτοαντισώματος με 
το ερυθροκυτταρικό αντιγόνο, που οδηγεί στην 
απομάκρυνσή του από την επιφάνεια του κυττάρου 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των ερυθρών 
(πλύσιμο σε θερμοκρασία δωματίου) πριν τη 
διενέργεια DAT7.

• Στη σύνδεση επάνω στο ερυθροκύτταρο, αυ-
τοαντισώματος IgA ή θερμού μονομερούς IgM 
χωρίς την σύνδεση συμπληρώματος (1-2% των 
DAT αρνητικών ΑΙΗΑ) . Στις περιπτώσεις αυτές, 
τα αντιδραστήρια του εμπορίου που περιέχουν 
μόνο IgG και C3, αδυνατούν να ανιχνεύσουν το 
αυτοαντίσωμα.
Η ύπαρξη ωστόσο εξελιγμένων και πιο ευαίσθη-

των, «ενισχυμένων» μεθόδων (DAT στερεάς φάσης, 
κυτταρομετρία ροής, ELISA κα), βοηθά στην αντι-
μετώπιση των παραπάνω άτυπων περιπτώσεων6. 

• ελάττωση των επιπέδων του CD35 (CR1, comple-
ment receptor 1) καθώς και του CD55 (decay 
accelerating factor) στους πάσχοντες από ΣΕΛ 

• ενεργοποίηση των αυτό-αντιδραστικών β λεμφο-
κυττάρων από άλλο-αντιδραστικά Τ λεμφοκύτταρα 
σε ασθενείς με χρόνιο GvHd μετά από μεταμό-
σχευση μυελού των οστών.
Στην w-AIHA τα ερυθροκύτταρα συνδέονται με 

πολυκλωνικό IgG αυτοαντίσωμα που δρα ιδανι-
κά σε θερμοκρασία 37οC και δεν έχει ειδικότητα 
(πανσυγκολλιτίνη, παν-αντιδραστικό). Η λύση των 
ερυθροκυττάρων είναι κατά κανόνα εξωαγγειακή. Η 
διέλευση των συνδεδεμένων με το θερμό IgG αυτο-
αντίσωμα ερυθροκύτταρων από τα μακροφάγα του 
σπληνός έχει σαν αποτέλεσμα είτε την άμεση λύση 
τους (αλληλεπίδραση της βαριάς αλύσου του IgG με 
τους Fcγ υποδοχείς) είτε την απομάκρυνση μέρους 
της μεμβράνης τους και τη δημιουργία μικροσφαι-
ροκυττάρων που θα καταστραφούν στην επόμενη 
διέλευσή τους από το σπλήνα. Από τα ίδια μακροφάγα 
λύονται και ερυθροκύτταρα μέσω μηχανισμού κυτ-
ταροτοξικότητας επαγόμενης από τα κυτταροτοξικά 
CD+8 Τ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα ΝΚ, ενώ στα 
μακροφάγα του ήπατος που φέρουν C3b υποδοχείς 
καταστρέφονται τα οψωνινοποιημένα με C3b ερυθρά 
που συνδέονται είτε με IgG που υπάρχει σε υψηλή 
συγκέντρωση είτε με IgG που μπορεί να συνδέεται 
ισχυρά με το κλάσμα C1q του συμπληρώματος. 
Ενδοαγγειακή αιμόλυση κατά κανόνα δεν απαντά 
στην w-AIHA1,2,5.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Ο ασθενής με w-AIHA παρουσιάζει σημεία και 

συμπτώματα αναιμίας (ωχρότητα, αίσθημα κόπωσης, 
ικτερική χροιά δέρματος, ταχυκαρδία), σκουρόχρωμα 
ούρα, σπληνομεγαλία και χολολιθίαση ή χολοκυστίτιδα 
(σε χρόνιες καταστάσεις).

Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκονται:
• Από τη γενική αίματος: Αναιμία, μακροκυττάρωση, 

δικτυοερυθροκυττάρωση (δικτυοερυθροπενία 
στο 20% των ενηλίκων και στο 39% των παιδια-
τρικών ασθενών, οφειλόμενη σε διήθηση μυελού 
από λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα, προσβολή 
των πρόδρομων κυττάρων της ερυθράς σειράς 
ή σε καθυστερημένη απόκριση του μυελού στην 
αναιμία)

• Από το επίχρισμα του περιφερικού αίματος: μι-
κροσφαιροκύτταρα, πολυχρωματόφιλα, εμπύρηνα 
ερυθρά (λόγω ερυθροκυτταρικού stress)

• Από το βιοχημικό έλεγχο: υπερχολερυθριναιμία 
(καθ’ υπεροχήν έμμεση), αυξημένη LDH, δυσανά-
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σε σοβαρές περιπτώσεις και συνοδεύεται από αυξη-
μένο κίνδυνο λοιμώξεων.

Εμπειρική χορήγηση ερυθροποιητίνης σε ασθενείς 
με σοβαρή αναιμία και δικτυοερυθροπενία.

Επείγουσα σπληνεκτομή και σπληνικός εμβολι-
σμός: Εφαρμόζεται σε ασθενείς με σοβαρή αναιμία 
που εξαρτώνται από μεταγγίσεις και δεν υπακούνε 
στην χορήγηση κορτικοειδών. Θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί εμβολιασμός 2 εβδομάδες νωρίτερα- σε 
διαφορετική περίπτωση, ο εμβολιασμός μετατίθεται 
για 14 ημέρες αργότερα. Ο σπληνικός εμβολισμός 
έχει εφαρμοσθεί σε ασθενείς που δεν μπορούν να 
υποβληθούν σε σπληνεκτομή.

Μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων: 
βλ. παρακάτω

Β2. Τακτική θεραπεία

Ως πρώτης γραμμής θεραπεία στην αντιμετώπιση 
της w-AIHA προτείνεται η χορήγηση κορτικοειδών σε 
υψηλές δόσεις. Το σύνηθες σχήμα είναι prednisone 
1-2 mg/kg/24ωρο, διαιρεμένο σε τρεις δόσεις μέχρι 
να επιτευχθεί απόκριση του ασθενούς (σταθερο-
ποίηση της Hb σε επίπεδα >10 g/dl και ελάττωση 
του αριθμού των δικτυοερυθροκυττάρων), οπότε 
και ξεκινά η σταδιακή και με αργό ρυθμό αποκλι-
μάκωση της δόσης. Εφόσον η νόσος παραμένει σε 
ύφεση με τη χορήγηση χαμηλών δόσεων κορτιζόνης 
(≈10 mg/24ωρο), η χορηγούμενη αγωγή μπορεί να 
μειωθεί ακόμη περισσότερο με στόχο να διακοπεί 
μετά από τουλάχιστον έξι μήνες. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται ανταπόκριση του ασθενούς εντός 1-3 
εβδομάδων σε ποσοστό 80%, ωστόσο η ανταπόκριση 
αυτή χάνεται στο 60% των ασθενών κατά το διάστημα 
της σταδιακής ελάττωσης των κορτικοειδών. Μεταξύ 
των βασικότερων παρενεργειών των κορτικοειδών 
συγκαταλέγονται ο κίνδυνος για λοιμώξεις, αρτηρι-
ακή υπέρταση, ιατρογενή σακχαρώδη διαβήτη και 
κατάγματα.

Εναλλακτικά, ως θεραπεία πρώτης γραμμής έχει 
προταθεί η χορήγηση του rituximab σε δόση 375 mg/
m2/εβδομάδα για 4 εβδομάδες ως μονοθεραπεία είτε 
σε συγχορήγηση prednisone. Τα αποτελέσματα δύο 
τυχαιοποιημένων προοπτικών μελετών φάσης 3 που 
συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της prednisone 
έναντι του συνδυασμού prednisone- rituximab, δεί-
χνουν ποσοστό ανταπόκρισης σε βάθος δωδεκαμή-
νου στο σκέλος της μονοθεραπείας με prednisone 
31-36%, εν αντιθέσει με το σκέλος της συνδυαστικής 
χορήγησης prednisone- rituximab όπου το αντίστοιχο 
ποσοστό φτάνει το 75%, ενώ επιπλέον, επιτυγχά-
νονται και μεγαλύτερα διαστήματα ελεύθερα νόσου 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Α. Γενικά μέτρα10

 1. Αντιμετώπιση υποκείμενης αιτίας (επί δευτερο-
παθούς ΑΙΗΑ)

 2. Υποστήριξη ερυθροποίησης (χορήγηση φυλλικού 
οξέος)

 3. Πρόληψη φλεβοθρόμβωσης (LMWH) ειδικά σε 
περιπτώσεις σοβαρής αναιμίας με Hb <8.5 gr/dl 
(Η ΑΙΗΑ προδιαθέτει σε θρομβώσεις)

 4. Γαστροπροστασία σε ασθενείς που λαμβάνουν 
κορτικοειδή και έχουν υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας 
από το πεπτικό σύστημα (ηλικία >60 ετών, ιστο-
ρικό έλκους, συνυπάρχουσα θρομβοπενία, λήψη 
αντιφλεγμονωδών)

 5. Πρόληψη οστεοπόρωσης με χορήγηση ασβεστί-
ου και βιταμίνης D σε ασθενείς που λαμβάνουν 
κορτικοειδή. Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
και οι άντρες >50 ετών με προοπτική αγωγής 
με prednisolone ≥75 mg/ημέρα για διάστημα >3 
μήνες, πρέπει να λαμβάνουν διφωσφονικά.

Β. Ειδικά μέτρα
Ο στόχος των εφαρμοζόμενων θεραπειών στους 

ασθενείς με ΑΙΗΑ είναι η προσπάθεια ελέγχου του 
νοσήματος (διατήρηση Hb ≥10 gr/dl), με τις ελάχι-
στες δυνατές παρενέργειες. Υπάρχουν περιπτώσεις 
ασθενών με ήπια, ασυμπτωματική αναιμία, στις 
οποίες συστήνεται καταρχήν τήρηση στάσης ανα-
μονής με προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξης 
του ασθενούς. Ωστόσο, η μεγάλη πλειονότητα των 
ασθενών χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης με ανο-
σοκατασταλτική αγωγή. Δεδομένης της σχετικά 
αργής ανταπόκρισης στην αγωγή αυτή (συνήθως 
απαιτούνται 2-3 εβδομάδες) κι εφόσον ο ασθενής 
έχει σοβαρή αναιμία Hb <6 gr/dl ή >6 gr/dl αλλά με 
συνοδά προβλήματα υγείας), εφαρμόζονται θερα-
πευτικά μέτρα «διάσωσης».

Β1. Θεραπεία διάσωσης1,10,11

γ-σφαιρίνη (IvIg σε δόση 0.4-0.5 gr/kg/24ωρο 
για 5 ημέρες): Επιτυγχάνεται ανταπόκριση 40% που 
διατηρείται περισσότερο από 3 εβδομάδες.

Πλασμαφαίρεση: Προτείνεται σε ασθενείς με σο-
βαρού βαθμού αιμόλυση που δεν υπακούει σε άλλες 
θεραπείες κι έχει προσωρινό αποτέλεσμα. Επανα-
λαμβάνεται καθημερινά ή κάθε δεύτερη ημέρα και 
ανταλλάσσεται 1-1.5 όγκος αίματος με αλβουμίνη 
5% ± NaCl 0,9% .

Μεθυλπρεδνιζολόνη σε υψηλές δόσεις: Έχει θέση 
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(2 έτη)11,12. Μεταξύ των παρενεργειών του rituximab 
συγκαταλέγονται οι αλλεργικές αντιδράσεις κατά την 
έγχυση, η ανοσοκαταστολή και η αναζωπύρωση 
ιογενών λοιμώξεων (ηπατίτιδες) και φυματίωσης. 
Το υψηλό του κόστος καθώς και το γεγονός ότι κατά 
κανόνα στην ΑΙΗΑ το λεμφοκυτταρικό φορτίο είναι 
χαμηλότερο από ό,τι στα λεμφοϋπερπλαστικά νοσή-
ματα, οδήγησε στη δοκιμή χαμηλότερης δοσολογίας 
rituximab (100 mg/εβδομάδα για 4 εβδομάδες) σε 
συνδυασμό με κορτικοεδή (prednisolone 1 mg/kg/d 
για 30 ημέρες, με σταδιακή ελάττωση από την 31η 
ημέρα), με ανταπόκριση που φτάνει το 90% στους 
12 μήνες12. Το τελευταίο αυτό σχήμα, φαίνεται να 
προτιμάται ως θεραπεία πρώτης γραμμής ειδικά 
σε περιπτώσεις ασθενών με συννοσηρότητες (π.χ. 
ηλικιωμένοι).

Η σπληνεκτομή αποτελεί τη 2ης γραμμής θεραπεία 
στην αντιμετώπιση της w-AIHA μετά τα κορτικοειδή, 
αν και οι κατευθυντήριες γραμμές στο Ηνωμένο βα-
σίλειο και τη Γαλλία προτάσσουν τη χρήση rituximab. 
Η αποτελεσματικότητα της σπληνεκτομής έγκειται 
στο γεγονός ότι απομακρύνονται τα μακροφάγα 
του σπληνός, όπου φαγοκυτταρώνονται τα ευαι-
σθητοποιημένα ερυθροκύτταρα. Η απόκριση που 
επιτυγχάνεται αγγίζει το 70%, με >50% υποτροπές 
να παρατηρούνται μετά από 2 έτη, ενώ συχνά απαι-
τείται και η χορήγηση χαμηλής δόσης κορτικοειδών 
(prednisone <15 mg/d) ώστε να διατηρούνται επίπεδα 
Hb >10g/dl)1,11. Η σπληνεκτομή αποτελεί ευκολότερη 
λύση στις περιπτώσεις που για οικονομικούς λόγους 
η δυνατότητα χρήσης rituximab είναι περιορισμένη 
ωστόσο οι παρενέργειές της όπως οι λοιμώξεις (μη-
νιγγιτιδόκοκκος, πνευμονιόκοκκος, αιμόφιλος της 
γρίππης) και η θρομβοεμβολική νόσος την καθιστούν 
ως λιγότερο ελκυστική επιλογή συγκριτικά με τη χρή-
ση μονοκλωνικού αντισώματος. Σε κάθε περίπτωση, 
εφόσον αποφασίζεται σπληνεκτομή, συστήνεται ο 
εμβολιασμός του ασθενούς έναντι των παραπάνω 
παθογόνων ιδανικά 6 εβδομάδες προ της επέμβασης, 
η σχολαστική μετεγχειρητική του παρακολούθηση και 
η προληπτική χρήση αντιβιοτικών.

Παράγοντες όπως η κυκλοσπορίνη, η κυκλοφω-
σφαμίδη, η αζαθειοπρίνη, η 6-μερκαπτοπουρίνη, η 
μυκοφαινολάτη, η δαναζόλη, το alemtuzumab ή και 
η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτε-
λούν εφεδρεία για τις δύσκολες εκείνες περιπτώσεις 
που είναι ανθεκτικές ή υποτροπιάζουν μετά από τις 
υπόλοιπες θεραπείες. Ωστόσο είναι παράγοντες με 
ανεπαρκή στοιχεία σχετι κά με τη δραστικότητά τους 
και με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών παρενερ-
γειών1,10,11.

Η ανταπόκριση ενός ασθενούς στις παραπάνω 

θεραπευτικές επιλογές και η πιθανότητα υποτροπής 
της νόσου, εξαρτώνται από παράγοντες όπως3:
 α. ο ορολογικός τύπος της w-ΑΙΗΑ (μικτός τύπος, 

τύπος IgG+C, άτυπες μορφές πχ. με IgA ή με 
μονομερές, θερμό IgM αντίσωμα, DAT αρνητικές 
ΑΙΗΑ) 

 β. Η σοβαρότητα της αναιμίας κατά την έναρξη της 
νόσου (συσχετίζεται με το βαθμό δικτυοερυθροπε-
νίας και το βαθμό ανεπαρκούς ερυθροποίησης): 
Σε ομάδες ασθενών που κατηγοριοποιήθηκαν 
με βάση τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης κατά τη διά-
γνωση βρέθηκε ότι η αναλογία κινδύνου (hazard 
ratio, HR) για υποτροπή στις κατηγορίες Hb ≤6 
g/dl, Hb μεταξύ 6,1 και 8 g/dl και Hb 8,1 και 10 
g/dl ήταν 1,98, 1,74 και 1,61 αντίστοιχα, ενώ για 
κάθε γραμμάριο ελάττωσης της αιμοσφαιρίνης, ο 
κίνδυνος υποτροπής αυξανόταν κατά 7%.

 γ. η συνύπαρξη αυτοάνοσης θρομβοπενίας (σύν-
δρομο Evans) διπλασιάζει τον κίνδυνο υποτροπής
Η θνητότητα, παρά τις παραπάνω θεραπευτικές 

επιλογές, σχετίζεται με παράγοντες όπως οι λοιμώξεις 
(HR 11,47), η οξεία νεφρική ανεπάρκεια (HR 17,99), 
το σύνδρομο Evans (HR 6,8), η προηγηθείσα σπλη-
νεκτομή (HR 3,21) και η ανάγκη για χρήση θεραπειών 
3ης και 4ης γραμμής (HR 9,1), ενώ δεν σχετίζεται με 
την εμφάνιση φλεβοθρόμβωσης.

Οι μελλοντικές προοπτικές στην αντιμετώπιση της 
w-AIHA περιλαμβάνουν τη χρήση μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων 3ης γενιάς (π.χ. obinutuzumab), αναστολείς 
του στόχου της ραπαμυκίνης (π.χ. sirolimus), αναστο-
λείς πρωτεοσώματος (π.χ. bortezomib), αναστολείς 
σπληνικής τυροσίνης- κινάσης (π.χ. fostamatinib), 
αναστολείς του FcRn υποδοχέα (SYNT001), ανα-
στολείς BTK τυροσίνης- κινάσης (PRN1008) και 
αναστολείς του συμπληρώματος (APL-2)11.

Β3.  Η θέση της μετάγγισης συμπυκνωμένων 
ερυθροκυττάρων2,13,14,15

Η μετάγγιση ερυθροκυττάρων αν και -υπό προ-
ϋποθέσεις- είναι ο πιο άμεσος και αποτελεσματικός 
τρόπος για την αντιμετώπιση ασθενούς με απειλητική 
για τη ζωή w-AIHA, ωστόσο αποτελεί θέμα συζήτη-
σης, προβληματισμού και ενίοτε διαφωνιών μεταξύ 
κλινικών και εργαστηριακών ιατρών, αφού συχνά, 
στο αίτημα για χορήγηση αίματος που αποστέλλεται 
στο εργαστήριο, η αντίδραση του εργαστηρίου είναι η 
παροχή μιας μονάδας αίματος που είναι «η λιγότερο 
ασύμβατη» και η οποία συστήνεται να χορηγηθεί 
στον ασθενή μετά «από ενυπόγραφη ενημέρωση του 
θεράποντος ιατρού και με την ευθύνη του». Η κίνη-
ση αυτή συχνά προβληματίζει και γεννά αμφιβολίες 
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στον κλινικό ιατρό, ο οποίος μη αντιλαμβανόμενος τη 
διαδικασία που έχει προηγηθεί στο εργαστήριο αλλά 
ούτε και την κλινική επίδραση που θα έχει στον ασθε-
νή η μετάγγιση της συγκεκριμένης μονάδος, συχνά 
προτιμά να μη μεταγγίσει τον ασθενή «με ασύμβατο 
αίμα». Έτσι, ο ασθενής βρίσκεται σε παρατεταμένη 
υποξαιμία, απότοκη της σοβαρής αναιμίας του, καθ’ 
όλο το διάστημα μέχρι να δράσει η ανοσοκατασταλ-
τική αγωγή που έχει ξεκινήσει να λαμβάνει από την 
πρώτη στιγμή της διάγνωσης, με σοβαρές έως και 
μοιραίες συνέπειες για τη ζωή του. Στην πραγματικό-
τητα, ωστόσο, η διαχείριση του ασθενούς με w-AIHA, 
όσον αφορά στο θέμα της μετάγγισης, δε διαφέρει 
σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο αναιμικό ασθενή: 
η προσέγγιση είναι πάντοτε εξατομικευμένη και η 
απόφαση για μετάγγιση ορίζεται από παράγοντες 
όπως η σοβαρότητα και η ταχύτητα εγκατάστασης 
της αναιμίας, η ηλικία του ασθενούς, η αιμοδυναμική 
του κατάσταση και η συννοσηρότητά του. 

Στον ορό των των ασθενών με w-AIHA υπάρχουν 
ελεύθερα αυτοαντισώματα (όμοια με αυτά που είναι 
συνδεδεμένα στην επιφάνεια των ευαισθητοποιημέ-
νων ερυθροκυττάρων τους). Τα αυτοαντισώματα αυτά 
στρέφονται κυρίως έναντι επιτόπων του συστήματος 
Rhesus και δίνουν θετικό αποτέλεσμα κατά τη δια-
σταύρωση με οποιαδήποτε μονάδα ερυθροκυττάρων. 
Αυτό όμως που πραγματικά προβληματίζει το εργα-
στήριο οσάκις καλείται να χορηγήσει αίμα για μετάγ-
γιση ασθενούς με w-AIHA, είναι η πιθανή συνύπαρξη 
αλλοαντισωμάτων. Τα αλλοαντισώματα αυτά μπορεί 
να είναι απότοκα μαιευτικού συμβάματος (εγκυμο-
σύνη, αποβολή) ή μετάγγισης ερυθροκυττάρων στο 
παρελθόν και η παρουσία τους δεν είναι εμφανής στο 
συνήθη ορολογικό έλεγχο, αφού καλύπτεται από την 
εικόνα του αυτοαντισώματος. Τέτοια αλλοαντισώματα 
απαντούν περίπου στο 30% (12-40% ανάλογα με τη 
μελέτη) των ασθενών με w-AIHA και μπορεί να είναι 
κλινικά σημαντικά ή και όχι. Συνήθως ανευρίσκονται 
αλλοαντισώματα ένανατι του συστήματος Rhesus 
(50% των αλλοαντισωμάτων, συχνότερα αντί-Ε) και 
του συστήματος Kell (20% των αλλοαντισωμάτων).

Οι κινήσεις που καλείται να κάνει το εργαστήριο, 
ώστε να παρέχει αίμα ασφαλές για μετάγγιση είναι 
τα παρακάτω:

• Στις περιπτώσεις ασθενών που έχουν αρνητικό 
μαιευτικό ιστορικό και αρνητικό ιστορικό μεταγ-
γίσεων, η ύπαρξη αλλοαντισώματος θεωρείται 
απίθανη. Στην περίπτωση αυτή, κι εφόσον υπάρχει 
ανάγκη για άμεση μετάγγιση μπορούν να χορη-
γηθούν ερυθρά συμβατά τουλάχιστον κατά ΑβΟ 
και RhD. Από τους Lechner και συν. προτείνεται 
μια in vivo δοκιμασία συμβατότητας στην κλινική, 

με ταχεία έγχυση 20 mL αίματος στον ασθενή, 
εν συνεχεία διακοπή και παρακολούθηση για 20 
λεπτά και ολοκλήρωση της μετάγγισης εφόσον 
δεν έχει υπάρξει αντίδραση στο 20λεπτο της πα-
ρακολούθησης16.

• Εάν το ιστορικό του ασθενούς αφήνει υποψία 
συνύπαρξης αλλοαντισώματος, το εργαστήριο θα 
πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες εξετάσεις με 
σκοπό -ιδανικά- να το ταυτοποιήσει και να χορη-
γήσει στον ασθενή αίμα αρνητικό για τα αντίστοιχα 
αντιγόνα. Κινούμενο προς την κατεύθυνση αυτή, 
μπορεί να προβεί στις κάτωθι εξετάσεις:

 α. Έλεγχος του ορού του ασθενούς, με πάνελ ερυ-
θρών γνωστής αντιγονικής σύνθεσης (συνήθως 
γίνεται άμεσα και μαζί με τη δοκιμασία ανίχνευσης 
αλλοαντισωμάτων) screening) 

  Η εξέταση αυτή θεωρητικά ταυτοποιεί το αλλοαντί-
σωμα στην περίπτωση που αυτό δρα περισσότερο 
ισχυρά από το αυτοαντίσωμα που υπάρχει στον 
ορό του ασθενούς. Η διαφορά στην ένταση της 
δραστικότητας γίνεται ορατή και βοηθά στην ταυ-
τοποίηση του αλλοαντισώματος. Ωστόσο, επειδή 
τις περισσότερες φορές το αυτοαντίσωμα είναι 
εξίσου ισχυρό, η παραπάνω εξέταση από μόνη 
της δεν είναι αρκετή.

 β. Αραίωση του ορού του ασθενούς
  Η τεχνική βασίζεται στην εν πολλοίς αυθαίρετη 

υπόθεση ότι αραίωση του ορού του ασθενούς 
(με μια αναλογία π.χ. 1:5) θα αραίωνε το αυτοα-
ντίσωμα εξασθενώντας την in vitro δραστικότητά 
του, ενώ δεν θα επηρρέαζει τη δραστικότητα του 
αλλοαντισώματος. Προτείνεται η αραίωση του 
ορού έτσι ώστε η δοκιμασία συμβατότητας να είναι 
θετική (+) και έλεγχος αυτής της συγκεκριμένης 
αραίωσης με πάνελ ερυθρών γνωστής αντιγονι-
κής σύνθεσης. Η τεχνική αυτή είναι σύντομη κι 
ενδείκνυται στις περιπτώσεις που η ανάγκη για 
μετάγγιση είναι εξαιρετικά επείγουσα. Ωστόσο δεν 
είναι αξιόπιστη αφού δεν δύναται να ανιχνεύσει 
όλα τα πιθανά αλλοαντισώματα (σε μελέτη έχει 
αναφερθεί ταυτοποίηση μόνο του 19% των κλινικά 
σημαντικών αλλοαντισωμάτων)17. 

 γ. Αυτοπροσρόφηση και αλλοπροσρόφηση αυτοα-
ντισώματος

  Το αυτοαντίσωμα εκλούεται από την επιφάνεια 
των ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων του 
ασθενούς με κατάλληλες μεθόδους (π.χ. xylene, 
glycine-HCl/EDTA, acid/glycine, ZZAP, chloroquine 
diphosphate), ώστε να «ελευθερωθούν» αντι-
γονικές θέσεις που πριν ηταν συνδεδεμένες με 
το αυτοαντίσωμα. Αυτά τα ερυθρά εν συνεχεία 
επωάζονται στους 37οC με τον αυτόλογο ορό, 
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ώστε να προσροφήσουν στην επιφάνειά τους τα 
υπάρχοντα σε αυτόν ελεύθερα αυτοαντισώματα. 
Με τον τρόπο αυτό, απομακρύνονται τα αυτοα-
ντισώματα από τον ορό, αλλά παραμένουν τα 
αλλοαντισώματα που εν συνεχεία ανιχνεύονται 
και ταυτοποιούνται με πάνελ ερυθρών γνωστής 
αντιγονικής σύνθεσης. Η μεθοδολογία αυτή έχει 
τους εξής δύο περιορισμούς: απαιτεί μεγάλη πο-
σότητα αυτόλογων ερυθροκυττάρων ώστε να 
προσροφηθεί το σύνολο του αυτοαντισώματος 
(πράγμα που δεν είναι εφικτό, δεδομένης της αναι-
μίας του ασθενούς) κι επιπλέον, δεν ενδείκνυται 
σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί μετάγγιση ή 
εγκυμοσύνη μέχρι πριν τρεις μήνες, αφού στην 
περίπτωση αυτή μεταξύ των αυτόλογων ερυθρών 
δύναται να υπάρχουν και ετερόλογα ερυθρά (από 
τον μεταγγισμένο ασκό ή το κύημα) που μπορεί 
να προσροφήσουν το αλλοαντίσωμα, καθιστώντας 
την εξέταση αναξιόπιστη.

  Στην αλλοπροσρόφηση, χρησιμοποιούνται διαδο-
χικά ετερόλογα ερυθρά με ποικίλη αλλά γνωστή 
κάθε φορά αντιγονική σύνθεση. Η μέθοδος είναι 
περισσότερο περίπλοκη και χρονοβόρα και χρη-
σιμοποιείται στις περιπτώσεις όπου η σοβαρή 
αναιμία του ασθενούς δεν επιτρέπει τη χρήση 
μεγάλης ποσότητας αυτόλογων ερυθροκυττάρων. 
Επίσης προϋποθέτει την ύπαρξη αποθέματος 
μονάδων ερυθροκυττάρων γνωστής αντιγονικής 
σύστασης.

 δ. Φαινοτύπηση και γονοτύπηση ερυθροκυττάρων 
ασθενούς

  Με την ορολογική φαινοτύπηση των ερυθροκυτ-
τάρων του ασθενούς, πρακτικά επιβεβαιώνεται η 
ταυτότητα των ταυτοποιημένων αλλοαντισωμάτων 
και γίνεται γνωστή η ταυτότητα των αλλοαντισω-
μάτων που είναι πιθανό να σχηματισθούν στο 
μέλλον, εφόσον ο ασθενής μεταγγισθεί. Επιπλέον, 
η μέθοδος αυτή βοηθά στην επιλογή ασκού με το 
επιθυμητό αντιγονικό προφίλ, ώστε να μεταγγισθεί 
ο ασθενής χωρίς να αναπτύξει νέα αλλοαντισώμα-
τα. Στους περιορισμούς της μεθόδου περιλαμβά-
νεται η γενετική ποικιλότητα που μπορεί να έχουν 
ορισμένα αντιγόνα (π.χ. το αντιγόνο D) καθώς και 
το γεγονός ότι τα ερυθρά του ασθενούς πριν φαι-
νοτυπηθούν θα πρέπει να υποστούν επεξεργασία 
έκλουσης του αυτοαντισώματος- διαδικασία κατά 
την οποία μπορεί να αδρανοποιηθούν συγκεκρι-
μένα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα (π.χ. Kell) και 
επεξεργασία διαχωρισμού των δικτυοερυθρο-
κυττάρων (με κυτταρομετρία ροής ή διαφορική 
φυγοκέντρηση). Επιπλέον περιορισμό συνιστά το 
ιστορικό πρόσφατης μετάγγισης του ασθενούς.

Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να παρα-
καμφθούν με τη γονοτύπηση των ερυθροκυττάρων 
του ασθενούς η οποία γίνεται με τη μέθοδο PCR 
(polymerase chain reaction). Η μέθοδος είναι ταχεία 
και δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα. 
 ε. Επιλογή ασκού με αντιγονική σύνθεση ταυτόσημη 

με του ασθενούς- Διασταύρωση
  Έχοντας δεδομένο το αντογονικό προφίλ του 

ασθενούς, η επιλογή ασκού με αντίστοιχο προφίλ 
αποκλείει την αιμόλυση λόγω αλλοαντισώματος και 
επιπλέον αποκλείει την ανάπτυξη άλλων αλλοαντι-
σωμάτων πέρα από τα ήδη υπάρχοντα. Στη διεθνή 
βιβλιογραφία καταγράφεται διάσταση απόψεων 
σχετικά με το βαθμό ταύτισης της αντιγονικής 
σύνθεσης μεταξύ ασθενούς και ασκού: υπάρ-
χουν απόψεις που θεωρούν αρκετή την ταύτιση 
κατά Rhesus/Kell (μερική ταύτιση) και άλλες την 
ταύτιση κατά Rhesus/Kell/Kidd/Duffy/Ss (πλήρης 
ταύτιση). Η μετάγγιση με εκτεταμένο φαινότυπο 
έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη ανάκτηση της 
μεταγγιζόμενης μονάδος, ωστόσο προϋποθέτει και 
την διατήρηση επαρκούς αποθέματος γονοτυπη-
μένων ασκών ή αρχείου γονοτυπημένων δοτών. 

  Έχοντας ολοκληρώσει τους ανωτέρω ελέγχους, 
η μόνη εξέταση που εκκρεμεί πριν την εκχώρηση 
της μονάδος στην κλινική, είναι η δοκιμασία συμ-
βατότητας (ορολογική διασταύρωση με έμμεση 
Coombs). Μελέτες από χώρες με εμπειρία στην 
ηλεκτρονική διασταύρωση και τη δοκιμασία συμ-
βατότητας με άμεση φυγοκέντρηση (immediate 
spin, IS) έχουν δείξει ότι εφόσον έχει αποκλειστεί 
η εμπλοκή αλλοαντισωμάτων (είτε δεν υπάρχουν 
είτε εφόσον υπάρχουν επιλέγεται μονάδα αρνητική 
για το αντίστοιχο αντιγόνο), η δοκιμασία συμβατό-
τητας με έμμεση Coombs δεν προσφέρει κανένα 
επιπρόσθετο όφελος για τον ασθενή συγκριτικά 
με τη δοκιμασία IS18. 

  Όσα αναφέρονται παραπάνω, συνοψίζονται στον 
αλγόριθμο της εικόνας 1.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η w-AIHA χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατα-

στροφή των ερυθροκυττάρων λόγω της ευαισθητο-
ποίησής τους από αυτοαντισώματα (συνήθως IgG 
ή IgG+C3, αλλά και IgA ή θερμό μονομερές IgM) 
που δρουν στους 37οC. Μπορεί αν είναι πρωτοπα-
θής ή δευτεροπαθής σε έδαφος άλλων καταστά-
σεων (λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα, αυτοάνοσα 
νοσήματα, λοιμώξεις, φάρμακα κ.α). Εργαστηριακά 
χαρακτηρίζεται από ευρήματα συμβατά με αναιμία 
και αιμόλυση (χαμηλή Hb, αυξημένα ΔΕΚ, αυξημέ-
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νη LDH- Bil tot/ ind, ελαττωμένες απτοσφαιρίνες) 
και θετική DAT. H κλασσική τακτική αντιμετώπισή 
της περιλαμβάνει τη χρήση θεραπειών 1ης γραμμής 
(κορτικοειδή), 2ης γραμμής (rituximab, σπληνεκτομή) 
και 3ης γραμμής (κυκλοσπορίνη, κυκλοφωσφαμίδη, 
αζαθειοπρίνη, 6-μερκαπτοπουρίνη, μυκοφαινολάτη, 
δαναζόλη, alemtuzumab κα). Επειδή συχνά η νόσος 
εισβάλλει επιθετικά, με σοβαρή αναιμία που απειλεί 
ακόμη και τη ζωή του ασθενούς, παράλληλα με την 
τακτική αγωγή χορηγείται θεραπεία διάσωσης (IvIg, 
μεθυλπρεδνιζολόνη) που μαζί με τη μετάγγιση ερυ-
θροκυττάρων προσφέρουν τον απαραίτητο χρόνο 
ώστε να εκδηλωθεί η δράση της κυρίως θεραπείας. 

Η ασφαλής μετάγγιση ερυθρών αποτελεί πρόκλη-
ση τόσο για το εργαστήριο όσο και για τον κλινικό 
ιατρό. Κομβικό σημείο αποτελεί η εξ ’αρχής άρτια 
επικοινωνία μεταξύ κλινικής και εργαστηρίου, ού-
τως ώστε να γίνει σωστή εκμετάλλευση του χρόνου 
και να ολοκληρωθεί ο ενδεδειγμένος έλεγχος που 
θα οδηγήσει στην παροχή ασφαλούς μονάδας για 
μετάγγιση. Στα πλαίσια αυτής της επικοινωνίας, το 
μεν εργαστήριο θα πρέπει να ενημερώνει τον κλινικό 
γιατρό για την ασφάλεια της μετάγγισης αίματος που 
είναι μεν «ασύμβατο» αλλά έχει επιλεχθεί ως το πλέον 

κατάλληλο ακολουθώντας όλα τα ενδεδειγμένα βήμα-
τα του εργαστηριακού ελέγχου, ο δε κλινικός ιατρός 
οφείλει να μεταγγίσει τον ασθενή χωρίς καθυστέρηση 
εφόσον υπάρχει ανάγκη, χωρίς να τον εκθέτει σε 
περαιτέρω κίνδυνο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Kalfa TA. Warm antibody autoimmune hemolytic ane-

mia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 
2016;2016:690-7.

2. Go RS, Winters JL, Kay NE. How I treat autoimmune 
hemolytic anemia. Blood 2017;129:2971-9.

3. Barcellini W, Zaninoni A, Fattizzo B, Giannotta JA, et al. 
Predictors of refractoriness to therapy and healthcare 
resource utilization in 378 patients with primary auto-
immune hemolytic anemia from eight Italian reference 
centers. Am J Hematol 2018;93: E243-E24.

4. Naik R. Warm autoimmune hemolytic anemia. Hematol 
Oncol Clin North Am 2015;29:445-53.

5. Barcellini W, New Insights in the Pathogenesis of Au-
toimmune Hemolytic Anemia. Transfus Med Hemother 
2015;42:287-93.

6. Barcellini W. The clinical dilemma and management of red 
cell autoantibodies. Expert Rev Hematol 2016;9:325-7.

Εικόνα 1. Αλγόριθμος ενεργειών προς εύρεση μονάδας κατάλληλης για μετάγγιση, σε ασθενή με w-AIHA.



174

Α. Αργυρού και Α. Γάφου

7. Segel GB, Lichtman MA. Direct antiglobulin (“Coombs”) 
test-negative autoimmune hemolytic anemia: a review. 
Blood Cells Mol Dis 2014; 52:152-60

8. Bencomo AA, Diaz M, Alfonso Y, et al. Quantitation 
of red cell-bound IgG, IgA, and IgM in patients with 
autoimmune hemolytic anemia and blood donors by 
enzyme-linked immunosorbent assay. Immunohematol-
ogy 2003;19:47-53.

9. Kamesaki T, Toyotsuji T, Kajii E. Characterization of direct 
antiglobulin test-negative autoimmune hemolytic anemia: 
a study of 154 cases. Am J Hematol 2013;88:93-6.

10. Hill QA, Stamps R, Massey E, Grainger JD, et al; British 
Society for Haematology. The diagnosis and manage-
ment of primary autoimmune haemolytic anaemia. Br 
J Haematol 2017;176:395-411.

11. Hill A, Hill QA. Autoimmune hemolytic anemia. Hematol-
ogy Am Soc Hematol Educ Program. 2018.

12. Fattizzo B, Zaninoni A, Pettine L, Cavallaro F, et al. 
Low-dose rituximab in autoimmune hemolytic anemia: 
10 years after. Blood 2019;133:996-8.

13. Ziman A, Cohn C, Carey PM, Dunbar NM, et al; the 

Biomedical Excellence for Safer Transfusion (BEST) 
Collaborative. Warm-reactive (immunoglobulin G) au-
toantibodies and laboratory testing best practices: 
review of the literature and survey of current practice. 
Transfusion 2017;57:463-77.

14. Yürek S, Mayer B, Almahallawi M, Pruss A, et al. Pre-
cautions surrounding blood transfusion in autoimmune 
haemolytic anaemias are overestimated. Blood Transfus 
2015;13:616-21.

15. Petz LD. A physician’s guide to transfusion in autoimmune 
haemolytic anaemia. Br J Haematol 2004;124:712-6.

16. Lechner K, Jäger U. How I treat autoimmune hemolytic 
anemias in adults. Blood 2010;116:1831-8.

17. Leger RM, Garratty G. Evaluation of methods for de-
tecting alloantibodies underlying warm autoantibodies. 
Transfusion 1999;39:11-16.

18. Lee E, Redman M, Burgess G, et al. Do patients with 
autoantibodies or clinically insignificant alloantibod-
ies require an indirect antiglobulin test crossmatch? 
Transfusion 2007;47:1290-5.



175

Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία από ψυχρό αντίσωμα

ΣΕΡΕΝΑ βΑΛΣΑΜΗ
Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Ε.Κ.Π.Α.,Ν.Υ. Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. “Αρεταίειον”, Αθήνα

Αίμα 2019;10(Suppl 1): 175–181
30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΟΤΑΝ Η ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) χαρακτη-

ρίζεται από βράχυνση του χρόνου ζωής των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων που οφείλεται στην παραγωγή αυτοα-
ντισωμάτων έναντι των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων 
του ιδίου του ασθενούς. 

Η ταξινόμηση της ΑΑΑ βασίζεται συνήθως στα 
χαρακτηριστικά του υπεύθυνου αντισώματος (θερμό 
ή ψυχρό). Η διάγνωση της ΑΑΑ από ψυχρό αντίσωμα 
πραγματοποιείται με την κλινικοεργαστηριακή από-
δειξη της αιμόλυσης σε συνδυασμό με την ορολογική 
απόδειξη του υπευθύνου ψυχρού αντισώματος. Η 
ορολογική απόδειξη του αυτοαντισώματος γίνεται με 
την άμεση δοκιμασία αντισφαιρινικού ορού – άμεση 
Coombs (Direct Antiglobulin Test-DAT). 

Ως διακριτές κλινικές οντότητες αυτοάνοσης αιμο-
λυτικής αναιμίας από ψυχρό αντίσωμα περιγράφονται: 
Α) Η πρωτοπαθής νόσος των ψυχροσυγκολλητινών 

(Cold Agglutinin Disease –CAD)
β) Το δευτεροπαθές σύνδρομο ψυχροσυγκολλητινών 

(Cold Agglutinin Syndrome – CAS)
Γ) Η Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία μικτού τύπου
Δ) Η παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία εκ ψύχους 

(Paroxysmal Cold Hemoglobinuria- PCH)

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΩΝ ψΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ 
(COLD AGGLUTININ DISEASE– CAD) 

Η πρωτοπαθής (ή ιδιοπαθής) νόσος των ψυχρο-
συγκολλητινών (cold agglutinin disease- CAD) αφορά 
το 15% των αυτοάνοσων αιμολυτικών αναιμιών (AΑA) 
και ορίζεται ως η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία που 
οφείλεται σε ψυχρά αυτοαντισώματα (ψυχροσυ-

γκολλητίνες), απουσία οποιασδήποτε υποκείμενης 
νόσου, όπως επιθετικό λέμφωμα, άλλης κακοήθειας ή 
λοίμωξης. Οι ψυχροσυγκολλητίνες είναι αυτοαντισώ-
ματα που συγκολλούν τα ερυθροκύτταρα (RBCs) με 
βέλτιστη θερμοκρασία τους 3-4 °C, μπορούν ωστόσο, 
ανάλογα με το θερμικό τους εύρος, να είναι δραστικά 
και σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Η πρωτοπαθής 
νόσος των ψυχροσυγκολλητινών είναι μία κλωνική 
λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή και θεωρείται πια 
μια καλά καθορισμένη κλινικοπαθολογοανατομική 
οντότητα γι αυτό και ορίζεται ως νόσος και όχι ως 
σύνδρομο.

Παθοφυσιολογία Παθολογοαναατομική εικόνα  
στο μυελό 

Οι ασθενείς με CAD παρουσιάζουν μία χαρακτη-
ριστική για τη νόσο λεμφοϋπερπλαστική εικόνα στον 
μυελό που καθορίστηκε πρόσφατα με βάση μια μεγά-
λη ανασκόπηση των βιοπτικών υλικών 54 ασθενών 
με CAD από μια ομάδα ειδικών παθολογοανατόμων 
που επανεξέτασαν τα δείγματα μορφολογικά, ανο-
σοϊστοχημικά, με κυτταρομετρία ροής και μοριακές 
τεχνικές. Τα ευρήματα ήταν συμβατά με μια εκπληκτικά 
ομοιογενή διαταραχή του μυελού των οστών, η οποία 
περιγράφηκε ως «λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή 
(LPD) που σχετίζεται με πρωτοπαθή CAD» και βρέ-
θηκε να διαφέρει από το λεμφοπλασματοκυτταρικό 
λέμφωμα/μακροσφαιριναιμία Walderstrom LPL/WM, 
το λέμφωμα οριακής ζώνης και άλλα αναγνωρισμένα 
λεμφώματα. 

Συχνά σε ασθενείς με CAD, ανιχνεύεται μονοκλω-
νική ανοσοσφαιρίνη στον ορό. Στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις πρόκειται για ανοσοσφαιρίνη IgMκ (88%), 
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Η αρχική ενεργοποίηση του συμπληρώματος στις 
ψυχρές περιοχές του σώματος ωστόσο μπορεί να 
προχωρήσει, και πέρα   από το βήμα σχηματισμού C3b, 
στην ενεργοποίηση του C5, τον σχηματισμό του C5-9 
συμπλόκου έναντι της μεμβράνης (membrane attack 
complex - MAC) και την λύση του ερυθροκυττάρου εν-
δοαγγειακά (ενδοαγγειακή αιμόλυση). Οι ρυθμιστικές 
πρωτεΐνες του συμληρώματος CD55 και CD59, που 
βρίσκονται συνδεδεμένες πάνω στην επιφάνεια των 
ερυθρών ρυθμίζουν και εμποδίζουν ως ένα βαθμό 
την ενδοαγγειακή κυρίως αιμόλυση. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα με ραδιοσεσημασμένα ερυθρά αλλά 
και in vitro μελετών ο σημαντικότερος μηχανισμός 
αιμόλυσης σε σταθερή φάση της CAD είναι η εξωαγ-
γειακή αιμόλυση των επικαλυμμένων με C3b RBCs. 
Αναμφισβήτητα, ωστόσο, η διαμεσολαβούμενη από 
το C5 ενδοαγγειακή αιμόλυση εμφανίζεται σε σοβα-
ρές οξείες παροξύνσεις και σε σοβαρές περιπτώσεις 
πρωτοδιάγνωσης. Έτσι εξηγείται η διαπίστωση της 
αιμοσφαιρινουρίας σε 15% των ασθενών, η περιστα-
σιακή εμφάνιση της αιμοσιδηρηνουρίας, αλλά και η 
ευεργετική επίδραση της αναστολής του C5 με το 
μονοκλωνικό αντίσωμα eculizoumab σε μια ομάδα 
ασθενών με CAD.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σοβαρές λοιμώξεις, τραύ-
ματα ή μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί να 
οδηγήσουν σε οξεία επιδείνωση της κλινικής εικόνας 
ασθενών με CAD με επιδείνωση της αιμόλυσης. Αυτό 
σχετίζεται πιθανά με το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
της χρόνιας φάσης οι ασθενείς έχουν πολύ χαμηλά 
(μόλις ανιχνεύσιμα) επίπεδα συμπληρώματος ενώ 
κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης το συμπλήρωμα 
αυξάνεται και ενισχύεται η εξαρτώμενη από το συ-
μπλήρωμα αιμόλυση.

Διάγνωση και κλινικά χαρακτηριστικά 
Τα διαγνωστικά κριτήρια για την CAD είναι η χρό-

νια αιμόλυση, η θετική άμεση coombs (DAT) με τον 
πολυδύναμο αντιορό (AHG), η έντονα θετική στο C3d 
DAT στον έλεγχο με τους μονοδύναμους αντιορούς, 
ο >64 τίτλος ψυχροσυγκολλητινων στους 4°C, και η 
απουσία υποκείμενου νοσήματος. 

Ο τίτλος ψυχροσυγκολλυτινών είναι συνήθως πολύ 
υψηλότερος από τον ελάχιστο τίτλο που απαιτείται 
για τη διάγνωση, ενώ στο 20% των ασθενών η DAT 
μπορεί να είναι ασθενώς θετική για το IgG. 

Ο προσδιορισμός του θερμικού εύρους του αντι-
σώματος είναι χρονοβόρος και στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν απαιτείται για τη διάγνωση, μπορεί 
ωστόσο, να είναι χρήσιμος σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ειδικά για τον αποκλεισμό των φυσικών ψυχροσυ-

οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν μονοκλωνική IgG, 
ή IgA, και σπάνια δικλωνική IgA + IgG, ή λ ελαφρές 
αλυσίδες.

Εξαρτώμενη από το συμπλήρωμα αιμόλυση 
Αναφορικά με την ειδικότητα των αυτοαντισω-

μάτων σε ασθενείς με CAD είναι συνήθως για το 
ερυθροκυτταρικό αντιγόνο Ι (αντι-Ι) αναγνωρίζoυν 
δηλαδή αντιγονικούς επιτόπους στην διακλαδιζόμενη 
μορφή της αλυσίδας (αντιγόνο Ι) που απαντάται στα 
ερυθρά σχεδόν όλων των ενηλίκων και των παιδιών 
>18 μηνών. Περιστασιακά τα αντισώματα παρουσι-
άζουν ειδικότητα αντι-i αναγνωρίζοντας την γραμμική 
μορφή της αλυσίδας (αντιγόνο i), χωρίς ωστόσο η 
ειδικότητα να έχει διαγνωστική αξία. 

Καθώς το αίμα διέρχεται από τα ψυχρά μέρη του 
σώματος όπως τα δάκτυλα και το ακρορίνιο, η μείωση 
της θερμοκρασίας του επιτρέπει τη δέσμευση των 
ψυχρών ΙgM αυτοαντισωμάτων στην επιφάνεια των 
ερυθρών προκαλώντας συγκόλλησή τους. Σε γενικές 
γραμμές η κλινική βαρύτητα της CAD εξαρτάται περισ-
σότερο από το θερμικό εύρος του αντισώματος παρά 
από τον τίτλο του. Συνήθως το θερμικό εύρος είναι 
μικρό αν όμως φτάνει τους 28 ή 30 ° C, προκαλείται 
έντονη συγκόλληση των ερυθρών του ασθενούς σε 
ακραία μέρη του σώματος ακόμη και σε ήπιες θερ-
μοκρασίες περιβάλλοντος με αποτέλεσμα και την 
εντονότερη αιμόλυση μέσω συμπληρώματος.

Οι συνδεδεμένες με αντιγόνο IgM ψυχροσυγκολλη-
τίνες στην επιφάνεια του ερυθροκυττάρου δεσμεύουν 
την πρωτεΐνη του συμπληρώματος 1q (C1q) και έτσι 
ενεργοποιείται η κλασική οδός του συμπληρώματος. 
Η C1 εστεράση ενεργοποιεί τους παράγοντες C2 και 
C4 από τους οποίους σχηματίζεται ο παράγοντας C3, 
ο οποίος στη συνέχεια διασπάται και δίνει γένεση 
στους C3a και C3b. Καθώς το αίμα εισέρχεται μέσω 
της κυκλοφορίας σε κεντρικότερα μέρη του σώματος 
και θερμαίνεται στους 37 °C οι ψυχροσυγκολυτίνες 
αποκολλώνται από τα ερυθρά επιτρέποντας τον 
«διαχωρισμό» των συγκολλημένων ερυθροκυττά-
ρων, ενώ ο παράγοντας C3b παραμένει πάνω στην 
επιφάνεια των ερυθρών. Μέρος των ερυθρών που 
φέρουν C3b στην επιφάνεια τους φαγοκυτταρώνονται 
από μακροφάγα του δικτυοενδοθηλιακού συστήμα-
τος, κυρίως στο ήπαρ (εξωαγγειακή αιμόλυση). Ο 
παράγοντας C3b στην επιφάνεια των ερυθρών που 
δεν φαγοκυτταρώθηκαν διασπάται δίνοντας γένεση 
στον C3d που είναι και αυτός που ανιχνεύεται πάνω 
στα ερυθρά με την δοκιμασία της άμεσης Coombs 
(με τον πολυδύναμο αντισφαιρινικό ορό που περιέχει 
τόσο αντι-IgG όσο και αντι-C3d).
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πλήρους ανταπόκρισης ήταν σπάνιες. Αυτό το χα-
μηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης σε σχέση με τις 
περιπτώσεις αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας από 
θερμό αντίσωμα μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη 
υποκείμενης κλωνικής λεμφοϋπερπλαστικής διατα-
ραχής και/ή επειδή τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια 
ανταπόκρισης αφορούν εκτός από την αιμόλυση και 
τα συμπτώματα που σχετίζονται με το κρύο αλλά και 
την κλωνικότητα της νόσου. Δυστυχώς, η διάμεση 
διάρκεια ανταπόκρισης έχει προσδιοριστεί στους 11 
μόνο μήνες, παρόλο που περίπου 60% των ασθενών 
ανταποκρίνονται και σε δεύτερο κύκλο ριτουξιμάμπης.

Η ριτουξιμάμπη έχει συνδυαστεί με bendamustine 
(BR) ή fludarabine (FR) και τα αποτελέσματα έχουν 
καταγραφεί σε 2 προοπτικές μελέτες. Παρόλο που 
οι μελέτες δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες, τα κριτήρια 
ανταπόκρισης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ίδια και 
φαίνεται ότι οι ασθενείς που έλαβαν BR είχαν υψηλό-
τερα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης και λιγότερες 
συνολικά λοιμώξεις. Τα συνδυασμένα θεραπευτικά 
σχήματα παρέχουν περισσότερες πιθανότητες επί-
τευξης πλήρους ύφεσης αλλά με μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφάνισης τοξικότητας σχετιζόμενης με την θερα-
πεία. Το BR θεωρείται κατάλληλη επιλογή δεύτερης 
γραμμής για κάποιους ασθενείς ή επιλογή πρώτης 
γραμμής σε επιλεγμένους ασθενείς με σοβαρή νόσο. 

Μία ακόμη θεραπευτική επιλογή για πολυθερα-
πευμένους ασθενείς με CAD είναι η βορτεζομίμπη. Τα 
αποτελέσματα της χορήγησης βορτεζομίμπης (ένας 
κύκλος 1,3 mg/m2 στις ημέρες 1, 4, 8 και 11) αξιο-
λογήθηκαν σε μια προοπτική ανοιχτή μελέτη φάσης 
2 (NCT01696474) με 19 ασθενείς. Παρατηρήθηκε 
βελτίωση της αιμόλυσης σε 6 από 19 ασθενείς, συμπε-
ριλαμβανομένης της πλήρους ανταπόκρισης σε 3. Η 
διάρκεια της ανταπόκρισης σε 4 από τους 6 ασθενείς 
ήταν της τάξης των 16 μηνών (διάμεση τιμή 16 μήνες, 
εύρος 10-31). Σε 3 από 13 που εκτιμήθηκαν παρατη-
ρήθηκε μείωση του υποκείμενου κλώνου β-κυττάρων, 
με 50% μείωση της μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης 
από τα επίπεδα προ-θεραπείας και 50% μείωση της 
διήθησης του μυελού από β λεμφοκύτταρα σε 2 περι-
πτώσεις. Δεδομένου ότι οι θεραπευτικές επιλογές για 
τους ασθενείς με CAD είναι περιορισμένες και παρόλο 
που απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, φαίνεται ότι η 
βορτεζομίμπη μπορεί να είναι μια κατάλληλη επιλογή 
δεύτερης γραμμής σε ασθενείς που δεν είναι μπορούν 
να λάβουν συνδυασμένη θεραπεία, όπως BR ή FR.

Επείγουσα θεραπεία ασθενών με CAD 
Οι ασθενείς με CAD συνήθως χρειάζονται μήνες 

για να ανταποκριθούν στην πρώτης γραμμής θερα-

γκολλητινων αυτοαντι-Ι που απαντώνται σε χαμηλό 
τίτλο σε πολλούς ενήλικες. 

Ηλεκτροφόρηση ορού με ανοσοκαθήλωση, ποσο-
τικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών, κυτταρομετρία 
ροής σε δείγμα μυελού των οστών και οστεομυελική 
βιοψία του μυελού πρέπει πάντα να διεξάγονται για 
την επιβεβαίωση της κλωνικότητας της νόσου. Η 
μη απόδειξη της κλωνικότητας με αυτόν τον έλεγχο 
ωστόσο δεν αποκλείει την διάγνωση γιατί μπορεί να 
σχετίζεται με την ευαισθησίας της μεθόδου ανίχνευσης 
κλωνικότητας. 

Η κλινική εικόνα ασθενών με CAD είναι χαρακτη-
ριστική και σημαντική για την διάγνωση της νόσου. Η 
ενδελεχής λήψη του κλινικού ιστορικού παρέχει σημα-
ντικότερες πληροφορίες για την διαφορική διάγνωση 
συγκριτικά με τις περιπτώσεις αυτοάνοσης αιμολυτικής 
αναιμίας από θερμό αντίσωμα. Σε πολλούς ασθενείς 
το χαρακτηριστικό είναι η εμφάνιση επεισοδίων, οξείας 
αιμόλυσης με την εμφάνιση επεισοδίων αιμοσφαιρι-
νουρίας που σχετίζονται με το κρύο και εμφανίζονται 
συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες ή κατά τη 
διάρκεια εμπύρετων λοιμώξεων. Πολλοί ασθενείς 
έχουν μη θορυβώδη εικόνα χρόνιας αιμολυτικής αναι-
μίας. Συνδυασμός αυτών των κλινικών εκδηλώσεων 
είναι δυνατό να εμφανιστεί. Ακροκυάνωση και άλλα 
φαινόμενα σχετιζόμενα με την αιμάτωση μπορεί να 
επηρεάσουν περιοχές του σώματος που εκτίθενται 
στο κρύο όπως τα δάκτυλα, η μύτη και τα αυτιά. Τα 
συμπτώματα αυτά που σχετίζονται με διαταραχές 
της κυκλοφορίας στο ψύχος, εάν καταγραφούν προ-
σεκτικά, αφορούν έως και το 90% των ασθενών, με 
βαρύτητα που ποικίλλει από απλή ακροκυάνωση έως 
σοβαρό φαινόμενο Raynaud. Σπάνια, η συγκόλληση 
των ερυθρών είναι τόσο σοβαρή ώστε να προκαλέσει 
αγγειακή απόφραξη και νέκρωση. Η μέση τιμή της 
αιμοσφαιρίνης (Hb) κατά τη διάγνωση ασθενών με 
CAD είναι 9,0 g/dL. 

Θεραπεία στην Πρωτοπαθή Νόσο  
των ψυχροσυγκολλητινών CAD 

Ασθενείς με CAD με ήπια ασυμπτωματική αναιμία 
χρήζουν συνήθως απλής παρακολούθησης χωρίς 
κάποια ειδική θεραπεία. Η ειδική θεραπεία αφορά 
ασθενείς κατά τις φάσεις συμπτωματικής αναιμίας, 
περιπτώσεις με σοβαρά συμπτώματα από το κυκλο-
φορικό ή ασθενείς που χρήζουν τακτικών μεταγγίσεων. 

Ως θεραπεία πρώτης γραμμής ενδείκνυται και 
προτιμάται συνήθως η ριτουξιμάμπη (375 mg/m2 
εβδομαδιαίως για 4 εβδομάδες). Η αγωγή αυτή έχει 
μια συνολική ανταπόκριση της τάξης του 50% σύμ-
φωνα με 2 προοπτικές μελέτες ενώ οι περιπτώσεις 
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πεία με rituximab, ενώ η αιμόλυση μπορεί να είναι 
σοβαρή και ενδοαγγειακή. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις εκτός από τη μετάγγιση 
αίματος, έχει χρησιμοποιηθεί η πλασμαφαίρεση με 
αλβουμίνη (1 έως 1,5 φορές τον όγκο πλάσματος). 
Τα στοιχεία για την εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης 
προέρχονται κυρίως από αναφορές περιπτώσεων. 

Παρόλο που τα στεροειδή δεν έχουν θέση στη 
συνήθη θεραπεία ασθενών με CAD, ενδέχεται να 
έχουν περιορισμένο ρόλο ως θεραπεία διάσωσης 
σε σοβαρές περιπτώσεις. 

Οι ασθενείς με οξεία σοβαρή ενδοαγγειακή αιμόλυ-
ση μπορεί επίσης να ανταποκριθούν στον αναστολέα 
του παράγοντα του συμπληρώματος C5 eculizumab, 
ο οποίος παρεμποδίζει την τελική φάση ενεργοποίη-
σης του συμπληρώματος. Η αποτελεσματικότητα του 
eculizumab CAD αναφέρεται σε αρκετές περιγραφές 
περιπτώσεων και αλλά και σε μια προοπτική μελέτη 
13 ασθενών με CAD που έλαβαν 6 μήνες θεραπείας, 
με αποτέλεσμα τον περιορισμό της αιμόλυσης (μεί-
ωση της LDH) και των απαιτήσεων σε μεταγγίσεις 
ερυθρών.

Πιθανές Μελλοντικές Θεραπευτικές επιλογές CAD
Δεδομένου του κεντρικού ρόλου του συμπληρώμα-

τος στην παθογένεια της αιμόλυσης στους ασθενείς με 
CAD, η αναστολή της κλασικής οδού συμπληρώματος 
αποτελεί μία ελπιδοφόρα θεραπευτική προσέγγιση. 
Η αναστολή του συμπληρώματος ωστόσο δεν ανα-
μένεται να βελτιώσει τα συμπτώματα των ασθενών 
που σχετίζονται με την έκθεση στο κρύο, τα οποία 
προκύπτουν από συγκόλληση των ερυθροκυττάρων 
μέσω των IgM ψυχροσυγκολλητινών που δεσμεύονται 
πάνω στην επιφάνεια των ερυθρών και τα συγκολλούν 
μεταξύ τους και είναι ανεξάρτητα από την επακόλουθη 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος. 

Σε μια κλινική μελέτη φάσης 1b, 10 ασθενείς με 
CAD έλαβαν θεραπεία με αντισώμα έναντι του C1s 
παράγοντα του συμπληρώματος (sutimlimab). Η 
θεραπεία ήταν καλά ανεκτή και οι 6 ασθενείς ανταπο-
κρίθηκαν με μέση αύξηση της αιμοσφαιρίνης τους κατά 
4,3 g/dL. Κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Ο αναστολέας του παράγοντα του συμπλη-
ρώματος C3 APL2 δοκιμάζεται επίσης σε ασθενείς με 
CAD αλλά και σε ασθενείς με αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία θερμού τύπου, ενώ και άλλοι αναστολείς του 
συμπληρώματος εξετάζονται σε ερευνητικό επίπεδο.

Δεδομένης της κλωνικής φύσης της CAD, νεότερες 
στοχευμένες θεραπείες για τα λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα β κυτταρικής αρχής, όπως ο αναστολέας 
BTK ibrutinib καθώς και φάρμακα τροποιητικά των 

μεταβολικών οδών του υποδοχέα των β-κυττάρων 
(π.χ. idelalisib και venetoclax) δύναται να φάνουν 
αποτελεσματικά CAD, αν και αυτό μένει να επιβεβαι-
ωθεί και σε αντίστοιχες κλινικές μελέτες.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
ψΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΩΝ  
(COLD AGGLUTININ SYNDROME – CAS) 

Ο όρος δευτεροπαθές σύνδρομο ψυχροσυγκολ-
λητινών χρησιμοποιείται για τις περιπτώσεις ασθε-
νών αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας που οφεί-
λεται σε κλινικά σημαντικό ψυχρό αντίσωμα, και 
επιπλέκει περιστασιακά λοιμώξεις όπως η πνευμονία 
από Mycoplasma pneumoniae, λοίμωξη από τον 
ιό Epstein-Barr, ή άλλες παθήσεις όπως ο ΣΕΛ και 
κάποια επιθετικά λεμφώματα. 

Η πνευμονία από Mycoplasma pneumoniae είναι 
η συχνότερη αιτία δευτερογενούς CAS και έχει ανα-
φερθεί ότι αντιπροσωπεύει το 8% των περιπτώσεων 
αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας. Οι ασθενείς με 
πνευμονία παράγουν ψυχρά αντισώματα ως μέρος 
της φυσιολογικής ανοσολογικής απάντησης στην 
λοίμωξη, χωρίς όμως οι περισσότεροι από αυτούς 
να αναπτύσσουν αιμολυτική αναιμία. Μερικές φορές 
ωστόσο, η παραγωγή υψηλού θερμικού εύρους ψυ-
χρών αντισωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αιμόλυση. 
Σε CAS που προκαλείται από το Mycoplasma, η 
ψυχροσυγκολλητίνη είναι σχεδόν πάντα IgM πολυ-
κλωνική, με ειδικότητα αντι-Ι και οι τίτλοι συνήθως 
κυμαίνονται μεταξύ 512 και 32.000. Η DAT είναι 
πάντα θετική για το C3d. Η αιμόλυση λαμβάνει χώρα 
συνήθως κατά τη δεύτερη ή την τρίτη εβδομάδα μετά 
την έναρξη της εμπύρετης λοίμωξης. Παρόλο που η 
αιμόλυση μπορεί να είναι σοβαρή, μία μόνο θανατη-
φόρα περίπτωση έχει περιγραφεί, γενικά η πρόγνωση 
είναι άριστη με την αιμόλυση να αυτοπεριορίζεται σε 
4 έως 6 εβδομάδες.

Το δευτεροπαθές σύνδρομο ψυχροσυγκολυτινών 
CAS επιπλέκει περιστασιακά την λοιμώδη μονοπυρή-
νωση με επιβεβαιωμένη αιτιολογία τον Epstein-Barr 
(EBV). Το CAS που σχετίζεται με τον EBV είναι μια 
σπάνια αιτία αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας, αντι-
προσωπεύοντας περίπου το 1% των περιπτώσεών 
της. Η συχνότητα της κλινικά σημαντικής αιμόλυσης 
επίσης χαμηλή. Η ψυχροσυγκολλητίνη είναι σχεδόν 
πάντα IgM πολυκλωνική, με ειδικότητα αντι- i. Άλλες 
λοιμώξεις που έχουν σπάνια συνδεθεί με CAS είναι η 
λοίμωξη από CMV, αδενοϊό, γρίπη Α, η ανεμευλογιά, 
η ερυθρά, η πνευμονία από λεγεωνέλλα, η λιστερίωση 
και η πνευμονία από Χλαμύδια.

Το δευτεροπαθές σύνδρομο ψυχροσυγκολυτινών 
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CAS που επιπλέκει κακοήθειες αφορά το 2,4%των 
περιπτώσεων αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας. 
Συνήθως πρόκειται για επιθετικά μη Hodgkin λεμ-
φώματα (NHL) και σπανιότερα συμπαγείς όγκους, 
σαρκώματα, μυελοϋπερπαλστικά νοσήματα. Οι ψυ-
χροσυγκολλητίνες στις περιπτώσεις NHL είναι συνή-
θως μονοκλωνικές και αντι-Ι αλλά, σε αντίθεση με το 
ψυχρό αυτοαντίσωμα στην CAD, η ελαφρά αλυσίδα 
μπορεί να είναι ή λάμδα ή κάπα.

Στους ασθενείς με δευτεροπαθές σύνδρομο ψυ-
χροσυγκολλητινών η θεραπεία της υποκείμενης νόσου 
είναι πολύ σημαντική όταν αυτή είναι εφικτή. Η πνευ-
μονία από μυκόπλασμα αντιμετωπίζεται με κατάλληλη 
αντιβιοτική αγωγή. Λόγω του χρόνου έναρξης της 
αιμόλυσης συνήθως η χορήγηση κατάλληλης αγωγής 
με αντιβιοτικά έχει ήδη ξεκινήσει πριν εμφανιστεί η 
αιμολυτική αναιμία. Σε αρκετές ιογενείς λοιμώξεις, η 
αιτιολογική θεραπεία δεν είναι εφικτή ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις, η αντιιική θεραπεία δεν είναι απαραίτητη, 
επειδή το CAS είναι ελαφρύ και αυτοπεριοριζόμενο. Η 
επίτευξη ύφεσης σε ασθενείς με επιθετικό λέμφωμα 
συνοδεύεται συνήθως με ύφεση της αιμόλυσης. 

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τους ασθενείς με 
δευτεροπαθές σύνδρομο ψυχροσυγκολλητινών -CAS. 
βελτίωση μετά τη χορήγηση κορτικοστεροειδών έχει 
περιγραφεί σε πολλές περιπτώσεις. Γενικά έχουν θέση 
κατά περίπτωση υποστηρικτικά μέτρα με μεταγγίσεις, 
πλασμαφαίρεση ενώ η χορήγηση ανασταλτών του 
συμπληρώματος αν και θεωρητικά θα μπορούσε να 
δικαιολογηθεί δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς σε 
κλινικό επίπεδο. 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Η μικτού τύπου αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 

προκαλείται από συνδυασμό θερμού IgG αντισώματος 
και ψυχρού IgM αντίσωματος. Η DAT είναι συνήθως 
θετική για IgG και C3d. Τα σχετιζόμενα με το ψύχος 
συμπτώματα είναι σπάνια και το ψυχρό αντίσωμα 
έχει συνήθως χαμηλό τίτλο (π.χ., 1: 64) αλλά μεγάλο 
θερμικό εύρος με δραστικότητα που φτάνει τους 30 
έως 37 °C. Η διάγνωση στηρίζεται στην θετική DAT 
για IgG και C3d, και την ύπαρξη του ψυχρού αντι-
σώματος με θερμικό εύρος που φτάνει τους 30 °C σε 
συνδυασμό με μια συμβατή για αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία κλινικοεργαστηριακή εικόνα.

Η ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΕΚ ψΥΧΟΥΣ 
(PAROXYSMAL COLD HEMOGLOBINURIA - PCH) 

Η παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος 
(PCH) αναγνωρίστηκε αρχικά ως ξεχωριστή κλινική 

οντότητα το 1872. Ακολούθησε η συσχέτισή της με 
τη σύφιλη ενώ το αιμολυτικό αντίσωμα περιγράφηκε 
το 1904 από τους Donath και Landsteiner. Η πα-
ροξυσμική αιμοσφαιρινουρία από ψύχος είναι μία 
σπάνια μορφή αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας 
που συνήθως εμφανίζεται στα παιδιά, μετά από 
ιογενή λοίμωξη ή σε χρόνια μορφή σε ενήλικες ως 
επιπλοκή σε αιματολογικές κακοήθειες και τριτογενή 
σύφιλη. Η αιμόλυση στην PCH που γίνεται μέσω συ-
μπληρώματος μπορεί να είναι σοβαρή ενδοαγγειακή, 
αλλά είναι συνήθως παροδική. Η PCH προκαλείται 
από ένα διφασικό αντίσωμα IgG που δεσμεύεται στα 
ερυθροκύτταρα σε χαμηλή θερμοκρασία και προκαλεί 
την ενεργοποίηση του συμπληρώματος και ενδοαγ-
γειακή αιμόλυση σε μεγαλύτερη θερμοκρασία. Το 
αντίσωμα είναι πάντοτε πολυκλωνικό με ειδικότητα 
για το Ρ-αντιγόνο στην μεμβράνη των ερυθροκυττά-
ρων, μερικές φορές είναι αντι-i ή αντι-Pr. Η διάγνωση 
επιβεβαιώνεται με την δοκιμασία Donath-Landsteiner, 
που είναι ειδική για τη PCH. Ο ορός του ασθενούς 
μαζί με ερυθρά ελέγχου ομάδος Ο (θετικών για το 
Ρ αντιγόνο) ψύχεται στους 4°C για να επιτραπεί 
η σύνδεση του αντισώματος στο Ρ αντιγόνο στη 
μεμβράνη RBC. (η χρήση παπαινισμένων ερυθρών 
ενδείκνυται γιατί αποκαλύπτει περισσότερες θέσεις 
Ρ-αντιγόνου σε ερυθρά). Παράλληλα η δοκιμασία 
πραγματοποιείται και σε φυσιολογικό μάρτυρα. Το 
δείγμα στη συνέχεια θερμαίνεται στους 37°C όπου 
προκαλείται αιμόλυση παρουσία συμπληρώματος στις 
περιπτώσεις PCH. Το δείγμα ελέγχου δεν θα πρέπει 
να έχει αιμόλυση. Η δοκιμασία Donath-Landsteiner 
ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί σε ασθενείς με αυτο-
άνοση αιμολυτική αναιμία με θετική DAT για το C3d, 
ή για τα C3d και IgG, με συνύπαρξη αιμοσφαιρινου-
ρίας, και συμπτώματων που σχετίζονται με το κρύο 
ειδικά σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, αφού 
αποκλεισθεί η περίπτωση CAD.

Η αιμόλυση σε οξεία PCH είναι συνήθως παροδική 
και αυτοπεριοριζόμενη, και συνήθως δεν απαιτεί-
ται κάποια ειδική θεραπεία. Η μετάγγιση ερυθρών 
πραγματοποιείται επί ενδείξεων σε θερμές συνθήκες. 
Χορηγούνται μονάδες ερυθρών συμβατές στη δοκιμα-
σία συμβατότητας (ανεξάρτητα από τον Ρ φαινότυπό 
τους). Τα πολύ σπάνια Ρ αρνητικά ερυθρά ενδείκνυνται 
μόνο σε βαρείες περιπτώσεις με ανθεκτική αιμόλυση. 
Τα στεροειδή έχουν δοκιμαστεί σε ασθενείς με σοβαρή 
αιμόλυση χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί η ευεργετική 
τους δράση σε κλινικές μελέτες. Η πλασμαφαίρεση 
μπορεί να βοηθήσει στην οξεία φάση της σοβαρής 
οξείας αιμόλυσης απομακρύνοντας το αντίσωμα. 
Για το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD-20 Rituximab 
υπάρχουν αναφορές περιπτώσεων ανταπόκρισης 
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ασθενών με PCH ανθεκτικής σε άλλες θεραπείες. 
Η εκουλιζουμάμπη έχει χορηγηθεί χωρίς όμως τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα σε ασθενή που τελικά 
ανταποκρίθηκε σε κυκλοφωσφαμίδη. Στις περιπτώ-
σεις ασθενών με PCH που σχετίζεται με τη σύφιλη η 
χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής ελέγχει 
τελικά και την χρόνια αιμόλυση. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι η σπληνεκτομή δεν έχει κανένα ρόλο 
στη θεραπεία επειδή η αιμόλυση δεν εμφανίζεται 
εξωαγγειακά.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  
ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ 
ΑΝΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ψΥΧΡΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ 

• Χορήγηση Φυλλικού οξέος. Η ερυθροποίηση 
αυξάνεται ως αντιρροπιστικός μηχανισμός της 
αιμόλυσης, με αποτέλεσμα την αύξηση των ανα-
γκών σε φυλλικό οξύ. Το φυλλικό οξύ είναι ένα 
καλά ανεκτό συμπλήρωμα για την αποφυγή μιας 
ανεπάρκειας που θα μπορούσε να επιδεινώσει 
την ήδη υπάρχουσα αναιμία.

• Μετάγγιση Ερυθρών. Σε ασθενείς με αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία από ψυχρό αντίσωμα που 
χρήζουν μετάγγισης μπορεί να υπάρξουν προ-
βλήματα τόσο στον προσδιορισμό της ομάδος 
ABO CcDEe και K του ασθενούς όσο και στην 
δοκιμασία συμβατότητας. 

• Ο έλεγχος συμβατότητας για ασθενείς που χρειά-
ζονται μετάγγιση επικεντρώνεται στον προσδιορι-
σμό ABO CcDEe και K του ασθενούς, καθώς και 
στην παρουσία αλλοαντισωμάτων. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με ειδικές τεχνικές όπως η επώαση 
των δειγμάτων, των ερυθρών ελέγχου και των 
αντιδραστηρίων στους 37οC πριν από την έμ-
μεση coombs. Η μοριακή τυποποίηση εκτενούς 
φαινοτύπου των ερυθρών του ασθενούς μπορεί 
να είναι χρήσιμη σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Η 
όλη διαδικασία συμβατότητας είναι χρονοβόρα και 
μπορεί να διαρκέσει 4 έως 6 ώρες και οι μονάδες 
που παρέχονται συνήθως δεν επισημαίνονται ως 
“συμβατές”, εξαιτίας ύπαρξης των αυτοαντισωμά-
των. Χωρίς ιστορικό μετάγγισης ή εγκυμοσύνης, ο 
ασθενής είναι απίθανο να έχει αλλοαντισώματα. 
Αν η αναιμία είναι απειλητική για τη ζωή, η άμεση 
μετάγγιση σύμφωνα με τα ABO Rh και K μπορεί 
να είναι προτιμότερη από την αναμονή για την 
διαδικασία πλήρους συμβατότητας.

• Θρομβοπροφύλαξη. Ο κίνδυνος θρόμβωσης σε 
ασθενείς με αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία είναι 
υπαρκτός και αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρό-
τητας και θνησιμότητας. Εξακολουθεί ωστόσο 

να υποεκτιμάται, παρόλο που σύμφωνα με πρό-
σφατες δημοσιευμένες σειρές αφορά το 20% 
έως 25% των ασθενών συνήθως κατά την φάση 
της ενεργού αιμόλυσης. Ο κίνδυνος για φλεβική 
αλλά και αρτηριακή θρόμβωση είναι μεγαλύτερος 
στους ασθενείς με CAD λόγω του ενδοαγγειακού 
σκέλους της αιμόλυσης καθώς και στους σπλη-
νεκτομηθέντες. Η θρομβοπροφύλαξη με ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους συνιστάται σε νοση-
λευόμενους ασθενείς με σοβαρή οξεία αιμόλυση 
και κατά περίπτωση σε περιπατητικούς ασθενείς 
με CAD κατά τη διάρκεια σοβαρών παροξύνσεων 
(αιμοσφαιρίνη <8,5 g/dL).

• Αντιμετώπιση Λοιμώξεων. Σε ασθενείς με διε-
γνωσμένη CAD, βακτηριακές ή άλλες λοιμώξεις 
που μπορεί να πυροδοτήσουν την ενδοαγγειακή 
αιμόλυση πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και 
αποτελεσματικά.

• Προστασία από το κρύο. Οι ασθενείς με CAD 
πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε ψυχρό 
περιβάλλον και όταν αυτό συμβαίνει πρέπει να 
λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία 
των άκρων τους (χέρια, πόδια, μύτη, αυτιά). Κατά 
τη διάρκεια της νοσηλείας ασθενών με CAD, θα 
πρέπει να διατηρούνται ζεστοί, ειδικά κατά την 
περιεγχειρητική περίοδο. Οι επεμβάσεις που χρή-
ζουν καρδιοπνευμονικής παράκαμψης σε αυτούς 
τους ασθενείς παρουσιάζουν επιπλέον δυσκολία,. 
Η εφαρμογή νορμοθερμικής καρδιοπληγίας σε 
συνδυασμό με τη χορήγηση eculizoumab έχει 
εφαρμοσθεί με επιτυχία σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Είναι προφανές για όλους τους νοσηλευόμενους με 
CAD ότι θα πρέπει να ελέγχεται και να ρυθμίζεται 
κατάλληλα με ειδικές συσκευές θέρμανσης η θερ-
μοκρασία όλων των χορηγούμενων ενδοφλέβιων 
διαλυμάτων.1-10
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Η διαχείριση της αυτο- και αλλο- ανοσοποίησης 
στην κύηση είναι μία επιστημονική πρόκληση γιατί 
καλούμαστε εκτός των άλλων να προστατέψουμε 
έναν πιθανό ασθενή (έμβρυο) στον οποίο δεν έχουμε 
άμεση πρόσβαση και η έκβαση αυτών κυμαίνεται 
από τελείως ασυμπτωματική έως θανατηφόρα. Η 
σοβαρότητα της νόσου για το έμβρυο εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες που περιλαμβάνουν το είδος και 
τη συγκέντρωση του παραγόμενου αντισώματος από 
την μητέρα, την ηλικία της κύησης και την ικανότητα 
του εμβρύου να αναπληρώνει τα κατεστραμμένα 
ερυθρά και να απομακρύνει τη χολερυθρίνη. 

ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ
Αν και η εγκυμοσύνη γενικά δεν συσχετίζεται με 

αύξηση της αυτοανοσίας, μελέτες έχουν αναδείξει 
την παρουσία αυτοαντισωμάτων σε εγκύους σε ση-
μαντικά υψηλότερη συχνότητα (5Χ). Τα αντισώματα 
αυτά στην πλειοψηφία τους είναι θερμά και φαίνεται 
να είναι ακίνδυνα τόσο για τη μητέρα όσο και για το 
έμβρυο-νεογνό, σε αντίθεση με τα αντισώματα που 
οφείλονται σε κλασική αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 
(AIHA).1

Η AIHA στην κύηση είναι μία σπάνια διαταραχή 
με εκτιμώμενη επίπτωση περίπου 1:50.000 κυήσεις.2 
Η εγκυμοσύνη φαίνεται ότι αποτελεί έναυσμα για 
την AIHA καθώς εκδηλώνεται με 4 φορές υψηλότε-
ρη συχνότητα από ότι εκτός κύησης. Η διερεύνηση 
μίας AIHA στην κύηση ξεκινάει από τη διαπίστωση 
αιμολυτικής αναιμίας στην έγκυο με άμεση Coombs 
θετική (DAT+) και συνήθως ανήκει σε μία από τις 
εξής περιπτώσεις:

1.  Γνωστή AIHA από πριν με υποτροπή  
στην κύηση
Από τα αντισώματα που ανιχνεύονται σε περι-

πτώσεις αυτοανοσοποίησης τα θερμά IgG μπορούν 
να διαπεράσουν τον πλακούντα και να προκαλέσουν 
αιμολυτική νόσο εμβρύου-νεογνού (HDFN) παρόμοια 
με τις περιπτώσεις αλλοανοσοποίησης. Συνήθως τα 
νεογνά δεν παρουσιάζουν κάποια βαριά επιπλοκή 
κατά την κύηση και μετά τη γέννηση, αν και η DAT 
του ομφάλιου λώρου είναι συχνά θετική και τα μητρικά 
αντισώματα μπορεί να προκαλέσουν αναιμία και ίκτε-
ρο τις πρώτες μέρες από τον τοκετό ή καθυστερημένη 
αναιμία περίπου στις 4-6 εβδομάδες μετά.

2. Πρώτη εκδήλωση AIHA κατά την κύηση
Εμφάνιση θετικής DAT σε έγκυο θα πρέπει να 

ακολουθείται από τη λήψη καλού ιστορικού, ενδελεχή 
κλινική εξέταση και τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγ-
χο για τεκμηρίωση AIHA. Η διάγνωση και η έρευνα για 
τις υποκείμενες αιτίες θα πρέπει να είναι παρόμοια 
με τα περιστατικά απουσία εγκυμοσύνης, εκτός από 
την CT που θα πρέπει να αποφευχθεί.

Όταν η AIHA εμφανίζεται για πρώτη φορά κατά 
τη διάρκεια της κύησης έχει μεγάλη σημασία ο απο-
κλεισμός υποκείμενης νόσου, καθώς η θεραπεία 
προσαρμόζεται ανάλογα.

Συστάσεις αντιμετώπισης κλασικής ΑΙΗΑ στην κύηση

Θεραπεία πρώτης γραμμής για θερμό αντίσωμα 
αποτελεί η χορήγηση στεροειδών, τυπικά πρεδνιζολό-
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είναι θετική, με πιο συχνό το θερμό αντίσωμα, μπορεί 
όμως και να είναι αρνητική. Κατά τον έλεγχο δεν εντο-
πίζεται κάποιο υποκείμενο νόσημα. Στην περίπτωση 
αυτή, σημαντικός είναι ο αποκλεισμός άλλων αιτίων 
αιμόλυσης που συνδέονται είτε με την κύηση (π.χ. 
εκλαμψία-προεκλαμψία, σύνδρομο HELLP) ιδίως αν 
συνυπάρχει θρομβοπενία, είτε με άλλους παράγοντες 
(π.χ. τοξικοί παράγοντες, PNH). Στη βιβλιογραφία 
περιγράφονται περιπτώσεις όπου όταν απαιτείται 
θεραπεία απαντά σε κορτικοειδή με άγνωστο μηχα-
νισμό, ακόμα και αν η DAT είναι αρνητική.5

Σε όλες τις περιπτώσεις AIHA κατά τη διάρκεια 
της κύησης το έμβρυο θα πρέπει να παρακολου-
θείται στενά για ενδείξεις αναιμίας.

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ
Η εξεύρεση κατάλληλου αίματος για μετάγγιση σε 

AIHA κατά τη διάρκεια της κύησης είναι δύσκολη και 
απαιτείται μία σύνθετη εργαστηριακή προσέγγιση 
καθώς υπάρχει πιθανότητα το αυτοαντίσωμα να 
καλύπτει την ύπαρξη αλλοαντισώματος. Επιπλέον, 
υπάρχει περίπτωση να προκύψει επείγουσα κατάστα-
ση όπου θα πρέπει να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις 
σε συνεργασία Αιματολόγου-Μαιευτήρα έτσι ώστε να 
επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο 
δυνατό κόστος.

ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Η αλλοανοσοποίηση στην κύηση είναι και αυτή ένα 

σπάνιο, άλλα υπαρκτό φαινόμενο καθώς αναφέρονται 
μία ως έξι περιπτώσεις ανά 1000 γυναίκες.6

Είναι αποτέλεσμα ευαισθητοποίησης της μητέρας 
έναντι ερυθροκυτταρικών αντιγόνων και συμβαίνει 
είτε μετά από μετάγγιση, είτε πιο συχνά μετά από 
εμβρυομητρική μεταφορά αίματος. Η τελευταία μπορεί 
να συμβεί με τους ακόλουθους τρόπους:

• Κατά τον τοκετό (φυσιολογικός τοκετός, καισαρική 
τομή)

• Κατά τη διακοπή κύησης (αυτόματη αποβολή, 
έκτρωση)

• Σε έκτοπη κύηση
• Σε ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου
• Σε επεμβατική προγεννητική εξέταση
• Σε επεμβατική προγεννητική θεραπευτική αντι-

μετώπιση 
• Σε τυφλό τραυματισμό στην κοιλιακή χώρα της 

εγκύου
• Τυχαία

νη (40-80mg) τιτλoποιημένη με βάση την ανταπόκριση 
και προσαρμογή στην ελάχιστη αποτελεσματική δόση 
γιατί πολύ υψηλές δόσεις μπορεί να επηρεάσουν 
το έμβρυο. Συνιστάται η χορήγηση προφυλακτικής 
αντιπηκτικής αγωγής με LMWH, καθώς η AIHA απο-
τελεί παράγοντα κινδύνου για θρομβώσεις, έως και 
6 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Σε δεύτερη γραμμή 
θεραπείας, ανάλογα με τον τύπο της AIHA, το στάδιο 
της κύησης και την παρουσία εμβρυικής αναιμίας 
μπορεί να ληφθεί απόφαση για χορήγηση IVIg και 
αζαθιοπρίνης. Το rituximab είναι γνωστό ότι μπορεί 
να διαπεράσει τον πλακούντα, παρόλα αυτά έχει 
δημοσιευτεί σειρά 20 γυναικών που έλαβαν rituximab 
κατά τη διάρκεια της κύησης χωρίς προβλήματα ενώ 
δεν παρατηρήθηκαν ούτε γενετικές ανωμαλίες, ούτε 
νεογνικοί θάνατοι.3

Παρακολούθηση εμβρύου

Από την 20η εβδομάδα κύησης και μετά η ανά-
πτυξη του εμβρύου θα πρέπει να παρακολουθείται 
υπερηχογραφικά και η μέση εγκεφαλική αρτηρία με 
Doppler για ενδείξεις εμβρυικής αναιμίας ενώ δεν 
απαιτείται η παρακολούθηση του τίτλου του αντισώ-
ματος. Σε περίπτωση εμφάνισης αναιμίας, η ενδο-
μήτρια μετάγγιση πιο πιθανό είναι να επιταχύνει την 
αιμόλυση και να οδηγήσει σε αύξηση της εμβρυικής 
χολερυθρίνης. Αντιθέτως, η πλασμαφαίρεση στη 
μητέρα και η χορήγηση IVIg μπορεί να αποδειχθούν 
ωφέλιμες σε ορισμένες περιπτώσεις όπως και η 
επίσπευση του τοκετού.4

Νεογνά με ήπια αναιμία που εμφανίζεται νωρίς, 
αυξημένη χολερυθρίνη και DAT θετική αντιμετωπίζο-
νται επιτυχώς με φωτοθεραπεία ενώ σπάνια μπορεί 
να χρειαστεί και αφαιμαξομετάγγιση.

Το νεογνό θα πρέπει να παρακολουθείται για 
αναιμία περίπου για 6 εβδομάδες μετά τη γέννηση. 
Η αναιμία που εμφανίζεται αργά στα βρέφη συνήθως 
είναι ήπια και περιορίζεται χωρίς κάποια παρέμβαση.

3. Αιμολυτική αναιμία συνδεόμενη με την κύηση
Αυτή η περίπτωση αιμολυτικής αναιμίας στην 

κύηση δεν είναι μία σαφώς ορισμένη οντότητα και 
παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία σποραδικά με δι-
αφορετικές ονομασίες. Αποτελεί μία σπάνια, αγνώ-
στου αιτιολογίας κατάσταση με διαφορετική ένταση 
κλινικής εμφάνισης. Δεν παρουσιάζεται από την αρχή 
της κύησης, αλλά συνήθως κατά το τρίτο τρίμηνο 
και υποχωρεί μετά τον τοκετό. Υπάρχει πιθανότητα 
επανεμφάνισης σε επόμενη κύηση. Η DAT μπορεί να 
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απαντάται στην 1η κύηση με την ίδια συχνότητα που 
απαντάται στις υπόλοιπες κυήσεις. Παρόλα αυτά 
ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις εμβρύων-νεογνών με 
ABO HDFN που απαιτούν θεραπευτική προσέγγιση. 
Η παρουσία αντι-β αντισωμάτων σε μητέρες ομάδας 
Ο που κυοφορούν Α ή β έμβρυα είναι η πιο κοινή αιτία 
ΑβΟ HDFN (1 στις 150 γεννήσεις), αλλά η ασθένεια 
είναι συνήθως ήπια.7

Το σύστημα Rhesus αποτελεί το πιο πολυμορφικό 
σύστημα ομάδας αίματος με περίπου 50 αντιγόνα. 
Η σοβαρότητα της HDFN που προκαλείται από αντι-
σώματα έναντι του συστήματος Rhesus, εξηγείται 

Ερυθροκυτταρικά αντιγόνα που εμπλέκονται 
στην αλλοανοσοποίηση της εγκύου  
και στην πρόκληση HDFN

Περισσότερα από 50 διαφορετικά ερυθροκυτ-
ταρικά αντιγόνα έχουν καταγραφεί ότι μπορούν να 
προκαλέσουν HDFN, στην συντριπτική πλειοψηφία 
όμως ανήκουν στα συστήματα ΑβΟ και Rhesus. Στην 
βιβλιογραφία υπάρχουν μεμονωμένες περιγραφές για 
τα πλην Rhesus αντιγόνα (Πίνακας 1).

Η αλλοανοσοποίηση σε αντιγόνα του συστήματος 
ΑβΟ διαφέρει από τις υπόλοιπες στο γεγονός ότι 

Πίνακας 1. Ερυθροκυτταρικά αντιγόνα εκτός Rhesus που σχετίζονται με HDFN5.
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από την ισχυρή ανοσογονικότητα πρωτίστως του 
αντιγόνου D και έπεται το c. Η πρώτη κύηση συ-
νήθως δεν επηρεάζεται, εκτός αν έχει προκληθεί 
αλλοανοσοποίηση από προηγούμενη εμβρυομητρική 
μεταφορά ή μετάγγιση. Κάθε επόμενο RH ασύμβατο 
έμβρυο-νεογνό επηρεάζεται στον ίδιο ή πιο συχνά σε 
σοβαρότερο βαθμό σε σχέση με το προηγούμενο. 

Παρά τη γνωστή προφύλαξη εδώ και 40 χρόνια, 
τα αντι-D αντισώματα είναι τα πιο συχνά.

Το αντι-D αντίσωμα προκαλεί την πιο σοβαρή 
HDFN, η βαρύτητα της οποίας εξαρτάται άμεσα από 
τον τίτλο. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο συνδυασμός 
αντι-D αντισώματος και κάποιου άλλου, ιδίως αντι-c, 
παρουσιάζει συνεργική δράση προκαλώντας σοβα-
ρότερη μορφή HDFN.8

Υπάρχουν πολλές αναφορές HDFN σε μητέρες με 
μερικό D αντιγόνο και μόνο 1 αναφορά σε μητέρα με 
ασθενές D. Οι περισσότερες περιπτώσεις παρουσί-
ασαν ήπια ή μέτρια μορφή HDFN ενώ αναφέρθηκαν 
και 2 θάνατοι.9

Διαχείριση της αλλοανοσοποίησης στην έγκυο 
και πρόληψη HDFN

Ο έλεγχος για το ενδεχόμενο αλλοανοσοποίησης 
επιβάλλεται να ξεκινήσει με την έναρξη της κύησης 
με προσδιορισμό ομάδος αίματος ABO και Rhesus 
και ανίχνευση αντισωμάτων με άμεση και έμμεση 
Coombs.

Συνοδευτικά χρειάζεται να είναι διαθέσιμες κλινι-
κές πληροφορίες για προηγούμενες εγκυμοσύνες/
μεταγγίσεις και η εβδομάδα κύησης. Σκοπός του 
ελέγχου αυτού είναι να αναγνωριστούν εγκυμοσύνες 
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης HDFN, γυναίκες 
RhD(-) που θα χρειαστούν αντι-D προφύλαξη (RhIg) 
και η εύρεση κατάλληλων μονάδων σε περίπτωση 
επείγοντος χειρουργείου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Σε περίπτωση που κατά τον αρχικό έλεγχο αντισω-

μάτων η έμμεση Coombs είναι αρνητική, φαίνεται πως 
δεν είναι απαραίτητη η τεχνική ενζύμου και η εξέταση 
θα πρέπει να επαναληφθεί στην 28η εβδομάδα, αν δεν 
υπάρχει συμβάν κατά τη διάρκεια της κύησης που να 
απαιτεί επανεξέταση. Αν η γυναίκα τυποποιήθηκε ως 
RhD(-) κατά τον αρχικό έλεγχο, το δείγμα για έλεγχο 
αντισωμάτων θα πρέπει να ληφθεί πριν από τη χορή-
γηση της RhIg, καθώς στην περίπτωση αυτή παθητικά 
αντι-D αντισώματα ανιχνεύονται σχεδόν άμεσα και 
για αρκετές ημέρες. Αν κατά τον προσδιορισμό του 
RhD διαπιστωθεί η παρουσία «ενδιάμεσου» D στην 
έγκυο, θα πρέπει να καθοριστεί αν πρόκειται για 
ασθενές D, όπου μάλλον δεν χρειάζεται η χορήγηση 
προφύλαξης, ή για κάποιου τύπου μερικό D, οπότε 
και χορηγείται RhIg (Διάγραμμα 1).

Στην περίπτωση που ανευρίσκεται έμμεση Coombs 
(+) ακολουθεί καθορισμός της ειδικότητας του αλλο-

Διάγραμμα 1.9
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αντισώματος και μέτρηση της συγκέντρωσής του με 
τιτλοποίηση ή ποσοτικοποίηση. Οι δύο διαδικασίες, 
δηλαδή ο καθορισμός του αντισώματος και της συ-
γκέντρωσής του, θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε 
κάθε επόμενο έλεγχο και μάλιστα παράλληλα με το 
αρχικό δείγμα, το οποίο θα φυλάσσεται για να είναι 
εφικτή η σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Κατά τη διαδικασία τιτλοποίησης απαντώνται 
δυσκολίες στα μεικτά αντισώματα που πρέπει να 
διαχωριστούν οι συγκεντρώσεις, ενώ δεν θα πρέπει 
να συγκρίνονται αποτελέσματα διαφορετικών μεθό-
δων (π.χ. στερεά φάση με γέλη). Αξιόλογη αύξηση 
του τίτλου θεωρείται η πάνω από μία διάλυση (π.χ. 
το 1/2 να γίνει 1/8). Η ακριβής ποσοτικοποίηση των 
αντισωμάτων απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, που ονομάζε-
ται Continuous Flow Analyzer (CFA). Τα αντισώματα 
που μέχρι στιγμής πληρούν τα κριτήρια αξιόπιστης 
μέτρησης με τη μέθοδο αυτή είναι το αντι–D και το 
αντι-c, τα αποτελέσματα εκφράζονται σε IU/ml ενώ και 
στην περίπτωση αυτή ισχύει η παράλληλη μέτρηση 
του προηγούμενου δείγματος.

Κρίσιμο βήμα στη διαχείριση της αλλοανοσοποί-
ησης στην κύηση (κυρίως για το σύστημα Rhesus) 
αποτελεί ο έλεγχος των πατρικών αντιγόνων και το 
ενδεχόμενο της πατρικής ομοζυγωτίας με μοριακές 
μεθόδους. Σε περίπτωση ετεροζυγωτίας του πατέρα 
προτείνεται στη συνέχεια η γονοτύπηση του εμβρύου, 
καθώς θεωρητικά το 50% των εμβρύων αυτών θα 
είναι RhD(-) και συνεπώς δεν θα διατρέχουν κίνδυ-
νο εμφάνισης HDFN. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε δείγμα από αμνιοπαρακέντηση 
ή δείγμα χοριακών λαχνών, ενώ από το 2000 έχει ανα-
πτυχθεί η μη επεμβατική μοριακή τεχνική σε δείγμα 
της μητέρας cell-free fetal DNA (cffDNA). Η τεχνική 
βασίζεται στο γεγονός ότι θραύσματα εμβρυικού υλι-
κού που προέρχονται από την απόπτωση κυττάρων 
του πλακούντα εισέρχονται στην κυκλοφορία της 
μητέρας και μπορούν να ανιχνευθούν. Τα κύτταρα 
αυτά έχουν μικρό χρόνο ημίσειας ζωής και έτσι το 
αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από προηγούμενες 
κυήσεις. Δείγμα αίματος λαμβάνεται από τη μητέρα, 
απομονώνεται το πλάσμα και σε αυτό διενεργείται 
ανάλυση συγκεκριμένων εξωνίων του RhD γονιδίου 
με PCR. Ταυτόχρονα, αναλύονται και άλλες περιοχές 
για να επιβεβαιωθεί ότι έχει ανιχνευθεί εμβρυικό 
υλικό. Υπολογίζεται ότι η μέθοδος διαθέτει ακρίβεια 
97,1%, ευαισθησία 97,2% και ειδικότητα 96,8%.10

Η πιθανότητα ορθής τυποποίησης του RhD του 
εμβρύου αυξάνεται σημαντικά με την ηλικία της κύ-
ησης, με πολύ υψηλή ευαισθησία από την 11η εβδο-
μάδα. ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα εντοπίζονται 
σε ποσοστό <10%. Για το λόγο αυτό, επί αρνητικού 

αποτελέσματος, συνιστάται η επανάληψη της εξέτασης 
με νέο δείγμα σε μεγαλύτερη εβδομάδα κύησης.11

Υπολογίζεται ότι περίπου το 40% των RhD (-) εγκύ-
ων λαμβάνει RhIg προφύλαξη χωρίς να χρειάζεται, 
καθώς κυοφορούν RhD (-) έμβρυα. Σε διάφορα κράτη 
(Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία) έχει ξεκινήσει ο έλεγχος 
του RhD του εμβρύου με τη μέθοδο του cffDNA σε 
όλες τις RhD (-) εγκύους ως ρουτίνα με σκοπό την 
αποφυγή της άσκοπης χορήγησης προφύλαξης τόσο 
για λόγους ασφάλειας όσο και για περιορισμό του 
κόστους. Ωστόσο, απαιτούνται εκτεταμένες μελέτες 
για να προσδιοριστούν τα κλινικά και οικονομικά 
οφέλη από την καθιέρωση μίας τέτοιας στρατηγικής.12

ΠΡΟΛΗψΗ HDFN
Η εισαγωγή στην κλινική πράξη της προφυλακτικής 

χορήγησης RhIg στις RhD(-) εγκύους έχει ελαττώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης HDFN εδώ και 
πάνω από 40 χρόνια. Πριν από τη δυνατότητα RhIg 
προφύλαξης, το ποσοστό αλλοανοσοποίησης των 
RhD(-) γυναικών μετά την πρώτη γέννηση Rh(+) 
τέκνου έφτανε το 17%. Ο κίνδυνος αλλοανοσοποίη-
σης μειώθηκε δραματικά μετά την έναρξη χορήγησης 
RhIg μετά τον τοκετό ή άλλες περιπτώσεις με μεγάλη 
πιθανότητα εμβρυομητρικής μεταφοράς. Ωστόσο, η 
αναγνώριση του ενδεχομένου ύπαρξης «σιωπηρών» 
αιμορραγιών διαμέσου του πλακούντα, οδήγησε στην 
έναρξη χορήγησης RhIg προ του τοκετού, με απο-
τέλεσμα τα ακόμα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης 
HDFN από αντι-D αντίσωμα.

Ο κίνδυνος αλλοανοσοποίησης γυναικών με ασθε-
νές D είναι τόσο μικρός που οι περισσότεροι συγγρα-
φείς θεωρούν ότι στην περίπτωση αυτή η RhIg δεν 
είναι απαραίτητη.9 Στην περίπτωση γυναικών με μερι-
κό D αντιγόνο προτείνεται η RhIg προφύλαξη, καθώς 
μπορεί να αλλοανοσοποιηθούν ανάλογα με τον τύπο 
του μερικού D. Το δύσκολο σημείο στην περίπτωση 
αυτή αποτελεί η έγκαιρη αναγνώριση των γυναικών 
αυτών πριν από την ευαισθητοποίηση καθώς κατά 
τον πρώτο προσδιορισμό μπορεί να δοθεί εσφαλμένα 
αποτέλεσμα RhD (+) και να ανακαλυφθεί η ύπαρξη 
μερικού D μετά την αλλοανοσοποίηση. Οι γυναίκες 
αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως RhD (-) για 
την προγεννητική διαχείριση.

Όταν πρόκειται για κύηση μικρότερη των 12 εβδο-
μάδων κρίνεται απαραίτητη η προφυλακτική χορήγηση 
RhIg σε περιπτώσεις έκτοπης κύησης ή διακοπής 
της κύησης, εντός 72 ωρών. Στο διάστημα 12ης-20ης 

εβδομάδας κύησης χορηγείται μία δόση 250IU RhIg 
σε πιθανά συμβάντα ευαισθητοποίησης, ενώ σε αντί-
στοιχες περιπτώσεις με ηλικία κύησης >20 εβδομάδων 
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η προφυλακτική δόση είναι 500IU RhIg. Αυτή είναι 
και η προτεινόμενη δόση τόσο κατά το τρίτο τρίμηνο 
της κύησης (συνήθως την 28η εβδομάδα), όσο και 
μετά τον τοκετό -εντός 72 ωρών- για την αποφυγή 
αλλοανοσοποίησης.7

Περίπου 3 στις 1000 γεννήσεις συνοδεύονται 
από μεγάλη αιμορραγία και εμβρυομητρική μεταφο-
ρά. Γι’ αυτό και προτείνεται η διενέργεια FMH τεστ 
με κυτταρομετρία ροής ή παλαιότερα με τη μέθοδο 
Kleihauer-Betke, για τον ακριβή προσδιορισμό του 
όγκου αίματος του εμβρύου που εισήλθε στη μητέρα. 
Με βάση αυτό μπορεί να υπολογιστεί αν και κατά πόσο 
χρειάζεται αύξηση της στάνταρ δόσης προφύλαξης 
για να αποφευχθεί η αλλοανοσοποίηση.10

Ωστόσο, προκύπτουν ορισμένα προβλήματα στην 
εκτίμηση του αντι-D αντισώματος της εγκύου μετά 
τη χορήγηση της RhIg. Τίθεται το ερώτημα αν το 
αντι-D αντίσωμα που ανιχνεύεται προέρχεται από 
τη χορηγούμενη προφύλαξη ή είναι αποτέλεσμα 
άνοσης απάντησης. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της RhIg 
είναι περίπου 3 εβδομάδες, αλλά η ανίχνευση του 
«παθητικού» αντισώματος στις ορολογικές εξετάσεις 
διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Ενδεικτικά σε αναφορά 
του SHOT για το 2012, περιγράφονται 7 περιπτώσεις 
κατά το 2011, όπου αντι-D αντισώματα χαρακτηρί-
στηκαν λανθασμένα ως παθητικά κατά τη διαφορική 
διάγνωση. Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών 
είναι καίριας σημασίας το καλό ιστορικό, η μέτρηση 
με CFA και επί αμφιβολιών η συνέχιση προφύλαξης 
και η στενή παρακολούθηση.

Σημαντικά στοιχεία από αλλονοσοποίηση  
με αντισώματα πλην του αντι-D

Η αλλοανοσοποίηση έναντι αντιγόνων του συ-
στήματος Kell διαφέρει σημαντικά από τις άλλες 
περιπτώσεις, καθώς το αντι-K αντίσωμα προσδέ-
νεται και σε πρόδρομες μορφές των ερυθρών στον 
εμβρυϊκό μυελό των οστών, προκαλώντας και άμεση 
αναστολή της ερυθροποίησης. Για το λόγο αυτό, 
η εν λόγω κατάσταση προτείνεται να ονομάζεται 
«Αυτοάνοση αναιμία εμβρύου-νεογνού». Στο 80% 
των εγκύων με αντι-K η αιτία εμφάνισής του είναι η 
προηγούμενη μετάγγιση. Για το λόγο αυτό συστήνεται 
η αποφυγή μετάγγισης K(+) μονάδων αίματος σε K(-) 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Στην περίπτωση 
αυτή εκδηλώνεται βαρύτερη αναιμία στο έμβρυο με 
χαμηλότερο τίτλο αντισωμάτων, για το λόγο αυτό η 
παρουσία και μόνο αντι-K αντισώματος αρκεί για να 
αποφασιστεί πιο στενή παρακολούθηση μητέρας 
και εμβρύου, καθώς μπορεί να παρατηρηθεί σοβα-
ρή αναιμία νωρίς κατά τη διάρκεια της κύησης. Ο 

προσδιορισμός του αντιγόνου Κ του εμβρύου από το 
μητρικό πλάσμα, μπορεί να αναδείξει το ενδεχόμενο 
να χρειαστεί ενδομήτρια μετάγγιση. Επιπρόσθετα, τα 
αντισώματα σε όλα τα αντιγόνα του συστήματος Kell 
έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν HDFN και είναι 
σημαντικό να παρακολουθούνται με τον ίδιο τρόπο 
όπως το αντι-K.13

Σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση εγκύ-
ου με αντι-c υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αναιμίας 
αργότερα στο νεογνό. Επίσης, έγκυος με φαινομενικά 
αντι-D+C μπορεί να έχει αντι-G και χρειάζεται προ-
σοχή στην ενδεχόμενη παράλειψη προφύλαξης. Με 
σειρά συχνότητας εμφάνισης τους, μετά τα αντι-D, 
αντι-c, αντι-K ακολουθούν τα αντι-E, αντι-C, αντι-e, 
αντι-Fya, αντι-Jka, ενώ συναντώνται και αντισώματα 
που σχετίζονται με την εθνικότητα όπως αντι-Μ στον 
Ιαπωνικό πληθυσμό και αντι-Ge3 στους Ισπανούς. 
Γενικά, κίνδυνος για HDFN φαίνεται πως υπάρχει όταν 
ο τίτλος του αλλοαντισώματος είναι 32 ή μεγαλύτερος.

Συχνότητα παρακολούθησης αντισωμάτων:
• Αν το αντίσωμα που ανιχνεύτηκε δεν είναι κλινικώς 

σημαντικό, ο έλεγχος επαναλαμβάνεται στην 28η 
εβδομάδα.

• Αν το αντίσωμα είναι κλινικώς σημαντικό, δηλα-
δή αντι-D, αντι–c ή αντι-K ή αγνώστου κλινικής 
σημασίας, γίνεται προσδιορισμός του τίτλου του 
αντισώματος σε μηνιαία βάση έως την 28η εβδο-
μάδα και κάθε 2 εβδομάδες στη συνέχεια μέχρι 
τον τοκετό.
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σε περισσό-

τερα του ενός αντισώματα, ο τίτλος πρέπει να παρα-
κολουθείται για το καθένα ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, 
έμβρυα με κίνδυνο HDFN κρίνεται απαραίτητο να 
γεννιούνται το αργότερο την 37η εβδομάδα κύησης.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο τίτλος των αντισωμάτων 
που ανιχνεύονται στη μητέρα και κυρίως ο ρυθμός 
αύξησης τους αποτελούν μία ένδειξη της σοβαρότητας 
της αλλοανοσοποίησης και της πιθανής ανάγκης για 
επεμβατική διαχείριση. Κρίνεται όμως απαραίτητη 
η παράλληλη παρακολούθηση με υπερηχογραφικό 
έλεγχο. Μέσω αυτού ελέγχεται η ζωτικότητά του, 
η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη της αναιμίας. 
Μέχρι τη 16η-18η εβδομάδα κύησης μπορούν να 
αναζητηθούν μόνο ευρήματα συμβατά με εμβρυικό 
ύδρωπα στον υπέρηχο, ενώ μετά την 18η εβδομάδα 
κύησης είναι δυνατή η μέτρηση της ροής στη μέση 
εγκεφαλική αρτηρία με υπέρηχο/Doppler. Ο έλεγχος 
επαναλαμβάνεται ανά 1-2 εβδομάδες, έχει μεγάλη 
ευαισθησία (90-100%) στην πρόβλεψη αναιμίας με 
ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων στο 10%. 
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Πίνακας 2. Τιμές αναφοράς προβλεπόμενης ταχύτητας ροής 
στη μέση εγκεφαλική αρτηρία ανάλογα με την ηλικία κύησης.14

Ωστόσο η ευαισθησία της μεθόδου μειώνεται μετά 
την 35η εβδομάδα. Σε περίπτωση που οι ταχύτητες 
υπερβαίνουν 1,5 φορά την προβλεπόμενη μέση τιμή 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση με λήψη αίματος 
μέσω της ομφαλικής φλέβας για την επιβεβαίωση της 
εμβρυικής αναιμίας και το ενδεχόμενο ενδομήτριας 
μετάγγισης.10 Υπάρχουν πίνακες αναφοράς που 
συνδέουν την ηλικία κύησης με τις αναμενόμενες 
ταχύτητες ροής της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας 
(Πίνακας 2).

Οι βασικές κατευθύνσεις έγκαιρης διάγνωσης και 
περαιτέρω διαχείρισης της αλλοανοσοποίησης κατά 
τη διάρκεια μίας κύησης καταγράφονται συνοπτικά 
στο διάγραμμα 2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην κύηση η γνώση των αντιερυθροκυτταρικών 

αντισωμάτων (αυτο- ή αλλο-) που δυνητικά μπορούν 
να προκαλέσουν αναιμία στο έμβρυο είναι επιβεβλη-
μένη. Η έγκαιρη αναγνώριση του κινδύνου εμφάνισης 
αιμολυτικής νόσου στο έμβρυο ή το νεογνό, η σωστή 

Διάγραμμα 2.
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και ψύχραιμη παρακολούθηση, άλλα και η ορθή ενη-
μέρωση της μέλλουσας μητέρας για επόμενες κυήσεις 
είναι ζωτικής σημασίας. Η τελική επιτυχία εξαρτάται 
από την αρμονική συνεργασία μαιευτήρα-γυναικο-
λόγου, αιματολόγου και στη συνέχεια νεογνολόγου.
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ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΕΙ  
ΜΕ ΤΟ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διαχρονικά, οι μικροβιακές λοιμώξεις αποτελούσαν 

σημαντικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες. Στους ασθενείς 
με οξεία λευχαιμία ή σε αυτούς που υποβάλλονταν 
σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττά-
ρων, η εμφάνιση μικροβιακών λοιμώξεων στη φάση 
της ουδετεροπενίας, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική 
αύξηση της θνητότητας. Η εμφάνιση, η διαθεσιμότητα 
και η χρήση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών ενάντια 
κυρίως στα αρνητικά κατά τη gram χρώση μικρόβια 
(GNB), είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της θνητότητας 
αυτών των ασθενών, που εμφάνιζαν μικροβιαιμία ή 
άλλες σοβαρές λοιμώξεις (μαλακών μορίων, δέρμα-
τος, αναπνευστικού κ.λπ.).

Δυστυχώς η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντι-
βιοτικά και η δημιουργία πολυανθεκτικών μικροβίων, 
αποτελούν απειλή για τους αιματολογικούς ασθενείς, 
αλλά και αυτούς που νοσηλεύονται σε μονάδες εντα-
τικής θεραπείας, πάσχουν από άλλη κακοήθεια, εμ-
φανίζουν ανοσοκαταστολή, ή νοσηλεύονται για μακρύ 
χρονικό διάστημα σε κάποιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η αντοχή στα συνήθη αντιβιοτικά προήλθε τόσο 
λόγω της εγγενούς ικανότητας που έχουν οι διάφοροι 
μικροοργανισμοί να αποκτούν αντοχή σε αυτά ως, 
μέσο επιβίωσης, όσο και από τη διαρκώς αυξανόμενη 
και αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών παγκοσμίως, με 
το δεύτερο να είναι το κυριότερο αίτιο. Το φαινόμενο 
αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρότατο οικονομικό πρό-
βλημα σε πολλές χώρες με σημαντικές επιπτώσεις 
στο σύστημα υγείας τους.

Μικρόβια που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 
και που απασχολούν πλέον τα συστήματα υγείας 
πολλών χωρών είναι: Klebsiella pneumoniae (Kl. pn), 
Pseudomonas aeruginosa (Ps. aer), ανθεκτικός στη 
μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus (MRSA).

Υπάρχουν ομάδες ασθενών οι οποίοι επηρεάζο-
νται περισσότερο από αυτά τα στελέχη σε σχέση με 
άλλες. Αυτό ισχύει για τους ασθενείς με αιματολογικές 
κακοήθειες αλλά και τους νοσηλευόμενους σε Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας. Υπολογίζεται ότι 20% των 
ασθενών που παρουσιάζουν νοσοκομειακή λοίμωξη 
από Gram (-) ανθεκτικά βακτήρια, νοσηλεύονται στη 
ΜΕΘ.

Η ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης 
πολυανθεκτικών μικροβίων σε ασθενείς με αιματολο-
γικά νοσήματα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία 
και εκδηλώνουν ουδετεροπενία, αποτελεί παγκόσμιο 
πρόβλημα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Τα πρώτα χρόνια μετά την συστηματική εφαρμογή 

συστηματικής χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση 
κυρίως της οξείας λευχαιμίας, καταγράφηκαν λοιμώ-
ξεις από gram(-) παθογόνα σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς. Τα παθογόνα αυτά ήταν ευαίσθητα στα 
συνήθη αντιβιοτικά που υπήρχαν τότε. Η εφαρμογή 
μέτρων προφύλαξης έναντι των gram(-) μικροβίων 
στους ουδετεροπενικούς ασθενείς (κινολόνες) και η 
χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ), 
είχαν ως αποτέλεσμα τις δεκαετίες 1980 και 1990 τη 
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ως μέτρο προφύλαξης2.
Τα τελευταία χρόνια η παρουσία των ανθεκτικών 

μικροβίων (gram αρνητικών αλλά και των gram θε-
τικών MRSA και Vancomycin-resistant enterococci/
VRE) που καταγράφεται σε ουδετεροπενικούς αιματο-
λογικούς ασθενείς, αυξάνεται συνεχώς, κάτι που πλέον 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα θέτοντας σε κίνδυνο την 
ζωή τους3. Αυτό διότι οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες 
στρατηγικές αντιμικροβιακής προφύλαξης δεν έχουν 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε αυτούς τους ασθενείς, 
ενώ ακόμη δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το ποια 
είναι η πιο σωστή στρατηγική αντιμετώπισής τους .

Είναι γνωστό ότι στους νοσοκομειακούς ασθενείς 
οι μικροβιαιμίες που οφείλονται σε πολυανθεκτικά μι-
κροβιακά στελέχη, σχετίζονται με υψηλότερο ποσοστό 
αποτυχίας της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής 
αλλά και αυξημένη θνητότητα. Το ίδιo ισχύει και για 
τους αιματολογικούς ασθενείς σύμφωνα με αρκετές 
μελέτες3, μια και στις περισσότερες από αυτές η 
απομόνωση ανθεκτικών μικροβίων σε καλλιέργειες 
αίματος ουδετεροπενικών ασθενών με αιματολογική 
κακοήθεια, φαίνεται να αποτελεί αρνητικό προγνω-
στικό παράγοντα για την επιβίωσή τους.

Στην εικόνα 1 που ακολουθεί βλέπουμε μια ιστορι-
κή αναδρομή της εμφάνισης ανθεκτικότητας διάφορων 
μικροβίων στα αντιβιοτικά. Στην αριστερή πλευρά 
απεικονίζεται το μικροβιακό στέλεχος καθώς και το 
αντιβιοτικό στο οποίο εμφάνισε ανθεκτικότητα, ενώ 
στη δεξιά πλευρά του γραφήματος το αντιβιοτικό 
το οποίο δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Μικροβιακή αντοχή (AMR): ορίζεται ως η μη θα-
νάτωση των μικροβίων από τα αντιβιοτικά, φαινόμενο 
που εκφράζεται τόσο σε εργαστηριακό επίπεδο (in 
vitro), όσο σε κλινικό επίπεδο με την αποτυχία της 
αντιμικροβιακής θεραπείας (in vivo)

Αποτίμηση της AMR (WHO 2014)
• Ευρώπη των 28: 25.000 θάνατοι/έτος, 2.5 εκα-

τομμύρια επιπλέον ημέρες νοσηλείας, συνολικό 
επιπλέον κόστος 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ

• ΗΠΑ: περισσότεροι από 23.000 θάνατοι/έτος, 
από 2.0 εκατομμύρια ημέρες νοσηλείας, συνολικό 
επιπλέον κόστος 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Πολυανθεκτικά μικρόβια (Multi-Drug-resistant, 

MDR): ουσιαστικά δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς 
τον ορισμό. Θεωρείται ωστόσο ότι στη κατηγορία 

μείωση των λοιμώξεων από αυτά τα παθογόνα με 
την ταυτόχρονη αύξηση των λοιμώξεων από gram(+) 
μικρόβια. 

Παρά τη σημαντική αύξηση των λοιμώξεων από 
gram(+) παθογόνα, η χορήγηση αντιβιοτικής προ-
φύλαξης έναντι αυτών των μικροβίων, δεν φάνηκε 
να έχει στατιστικά σημαντικά όφελος1. Για το λόγο 
αυτό, οι οδηγίες αντιμικροβιακής προφύλαξης σε ου-
δετεροπενικούς ασθενείς, εστιάστηκαν και πάλι στην 
αντιμετώπιση των gram(-) παθογόνων, με έμφαση 
στη χρήση αντιψευδομοναδικών βήτα λακταμικών 
αντιβιοτικών με ή χωρίς χορήγηση αμινογλυκοσίδης 

Εικόνα 1. Ορισμός μικροβιακής αντοχής, ανθεκτικών και πο-
λυανθεκτικών μικροβίων.
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Π. Οικονομόπουλος και συν.

αυτή εμπίπτουν μικροοργανισμοί αρνητικοί στην gram 
χρώση, που εμφανίζουν αντοχή σε τρεις ή περισσότε-
ρες κατηγορίες αντιβιοτικών (CDC definition). Τέτοια 
βακτήρια είναι η Klebsiella pneumonia, Pseudomonas 
aeruginosa, τα Εντεροβακτήρια. Εξαίρεση αποτελούν:

• Ο ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλό-
κοκκος (MRSA)

• Ο ανθεκτικός στη βανκομυκίνη εντερόκοκκος 
(VRE)

παθογόνα τα οποία αν και εμφανίζουν ανθεκτικότητα 
σε ένα αντιβιοτικό ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Εξαιρετικά ανθεκτικά μικρόβια (Extensively-
Drug-Resistant, EDR): μικρόβια ευαίσθητα σε μία 
ως δυο κατηγορίες αντιβιοτικών.

Πανανθεκτικά μικρόβια (Pan-Drug-resistant): 
αντοχή σε όλα τα διαθέσιμα αντιβιοτικά4

Επιπολασμός των ανθεκτικών μικροβίων
Το πρόβλημα της εμφάνισης πολυανθεκτικών 

μικροβιακών στελεχών, αφορά όλο τον κόσμο, σε 
κάποιες χώρες είναι πιο έντονο κυρίως λόγω της 
αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών. Εάν αναλογι-
στούμε ότι η ελεύθερη μεταφορά πολιτών αλλά και 
αγαθών από χώρα σε χώρα, οδηγεί στην εξάπλωση 
αυτών των ανθεκτικών στελεχών, ακόμη και σε αυ-
τές με μικρό επιπολασμό ανθεκτικών βακτηριδίων, 
αντιλαμβανόμαστε ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά 
σημαντικό. 

Στην Ευρώπη των 28 χωρών, καταγράφηκαν το 
2015 671.000 νέες περιπτώσεις ασθενών με ανθε-
κτικά στελέχη, εκ των οποίων, 31.000 από αυτούς 
κατέληξαν. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι το αντίκτυπο 
που έχει το φαινόμενο αυτό στην ζωή των πολιτών, 
είναι το ίδιο με αυτό που προκαλούν η γρίπη, ο ιός 
HIV και η φυματίωση μαζί5. 

Τα δεδομένα από τις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες 
δείχνουν διαφορές αναφορικά με τα μικροβιακά ανθε-
κτικά στελέχη και τα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά. 
Είναι ωστόσο κοινώς αποδεκτό ότι την περίοδο 2007-
2017 αυξήθηκαν τα στελέχη της E. coli που σχετίζονται 
με τροφικές δηλητηριάσεις και της Kl. pneumoniae 
που σχετίζονται με πνευμονικές λοιμώξεις, ανθεκτικών 
στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς.

Επίσης, άμεση είναι η σχέση της μη αιτιολογημένης 
κατανάλωσης αντιβιοτικών και της εμφάνισης ανθεκτι-
κών μικροβίων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στις χώρες με, υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών ανά 
1000 κατοίκους ανά ημέρα και αντίστοιχα, υψηλά, 
ποσοστά εμφάνισης ανθεκτικών μικροβίων.

Την ίδια στιγμή στις Σκανδιναβικές χώρες αλλά 
και σε αρκετές από αυτές της κεντρικής Ευρώπης 

με χαμηλά ποσοστά κατανάλωσης αντιβιοτικών, ο 
επιπολασμός των ανθεκτικών μικροβίων είναι σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα.

Λεπτομέρειες παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα 
1, όπως δημοσιεύτηκε από τον Οργανισμό Παγκό-
σμιας Υγείας το 20141.

Πολυανθεκτικά μικρόβια στην Ελλάδα
Στη χώρα μας η εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών 

παρουσιάζει διαρκή αύξηση με αποτέλεσμα να κα-
ταγράφεται και αύξηση των ασθενών στους οποίους 
διαγιγνώσκονται λοιμώξεις από αυτά τα στελέχη.

Συγκεκριμένα το 2017 18,3% των ασθενών που 
διαγνώστηκαν με E. coli είχαν στέλεχος ανθεκτικό 
στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς, ενώ το 10,67% 
είχε στέλεχος ανθεκτικό σε συνδυασμό αντιβιοτικών 
(6η θέση στην Ευρώπη των 28).

Για τους ασθενείς με λοίμωξη από Kl. pneumoniae, 
70,87% είχε στέλεχος ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες 
τρίτης γενιάς (2η θέση), 57,01% σε συνδυασμό αντι-
βιοτικών (1η θέση) και το 64.71% στις καρβαπενέμες 
(1η θέση).

Στη χώρα μας το 2017 το 40% των λοιμώξεων από 
St.aureus αφορούσε MRSA στελέχη, ενώ το 2007 το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 48%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ , η Ιταλία, 
η Ελλάδα και η Πορτογαλία θα έχουν τα υψηλότερα 
ποσοστά θνητότητας από ανθεκτικά μικρόβια σε 
σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Πολυανθεκτικά μικρόβια στη ΜΕΘ
Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς των Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), είναι 5-10 φορείς πι-
θανότερο να αναπτύξουν μια νοσοκομειακή λοίμωξη 
σε σχέση με τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε 
γενικές κλινικές. Αυτές οι λοιμώξεις προκαλούνται σε 
ποσοστό >60% από μικρόβια ανθεκτικά στα συνήθη 
αντιβιοτικά, κυρίως MRSA και GNB. Πέντε φαίνεται 
να είναι τα παθογόνα που προκαλούν τα σοβαρότερα 
προβλήματα: Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Escherichia 
coli, Enterobacter spp. 

Στις ΜΕΘ της χώρας μας εμφανίζεται το υψηλότερο 
ποσοστό αντιμικροβιακής αντίστασης στις καρβαπε-
νέμες της Klebsiella pneumoniae (>50%). Ομοίως 
υψηλό ποσοστό εμφανίζεται και στην ανθεκτική Ps. 
Aeruginosa (>40%), όπως και στην ανθεκτική E. coli.

Αναφορικά με το Acinetobacter baumannii, στις 
ΜΕΘ της χώρας μας υπάρχει σταθερή αύξηση στην 
εμφάνιση ανθεκτικών στις καρβαπενέμες στελεχών, 
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Πίνακας 1.
Μικροοργανισμοί Αντιβιοτικά Ποσοστό αντοχής στα αντιβιοτικά

ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΗ 2011 ΗΠΑ 2009-2010 ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ε.Coli κεφαλοσπορίνες

γ΄ γενεάς
14,9% Κύπρος: 36,2%

βουλγαρία: 22,9%
Ιταλία: 19,8%
Σκόπια: 47,4%

14,6% Πακιστάν: -71%
Αίγυπτος: 38,7%
Κίνα: 31,3% (caz)
Ιαπωνία: 16,6%

κινολόνες 26,6% Γερμανία: 23,7%
Κύπρος: 47,4%
βουλγαρία: 30,2%
Ιταλία: 40,5%\
Ισπανία: 34,5%

33,3% Αίγυπτος: 34,9%
Ινδία: 86,6%
Κίνα: 56,9%
Ιαπωνία: 34,3%

K. pneumonia κεφαλοσπορίνες
γ΄ γενεάς

75,8% Γεωργία: 85,9%
Ιταλία: 45,9%
Λιθουανία: 60,6%
Πολωνία: 57,7%
Σερβία: 82%
Σκόπια: 91%
βουλγαρία: 81%
βοσνία: 61

23% Ινδία: μέχρι και 100%
Κίνα: 52,5%
Ιαπωνία: 5,4%
Πακιστάν: 62,2%
Αίγυπτος: 72,2%

καρβαπενέμες 68,2% Γεωργία: 50,7%
Ιταλία: 26,7

11% Ινδία: 52%
(2000-2009)
39%
(2007-2010)
Κίνα: 7,7% (2012)
Ιαπωνία:0,2%
Πακιστάν: 20%

MRSA οξακιλλίνη
κεφοξιτίνη

39,2% Ισραήλ: 32,2% (ΗΑΙ
2001-2006)
Ιταλία: 38,2%
Μάλτα: 49,2%
Πορτογαλία: 54,6%
Ουκρανία: 53,8%
Κύπρος: 41,6%

51,3% Ινδία: 54% (2012)
Κίνα: 41,1% (2012)
Ιαπωνία: 53%
Αυστραλία: 30%
Αίγυπτος: 46%
Ν. Αφρική: 52%

ενώ σε περίπου 3% υπολογίζεται ο επιπολασμός του 
μικροβίου που είναι ανθεκτικό στην κολιστίνη.

Εμπειρική και στοχευμένη αντιμικροβιακή αγωγή για 
τα ανθεκτικά παθογόνα σε αιματολογικούς ασθενείς

Το 2013 στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τις Λοι-
μώξεις σε ασθενείς με Λευχαιμία (ECIL 2013) διατυ-
πώθηκαν οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής σε αιματολογικούς ασθενείς 

με ουδετεροπενικό πυρετό. Προτάθηκε η χρήση 
ενός μοντέλου κλιμάκωσης και αποκλιμάκωσης της 
αντιμικροβιακής αγωγής σύμφωνα με τον κίνδυνο 
εμφάνισης μιας τέτοιας λοίμωξης αλλά και τον κίνδυνο 
εμφάνισης επιπλοκών από αυτή8. 

Για τους μη υψηλού κινδύνου ασθενείς, οι οποίοι 
δεν έχουν προηγούμενο ιστορικό λοίμωξης από 
ανθεκτικό παθογόνο και στο κέντρο στο οποίο νο-
σηλεύονται δεν έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα 
από ανθεκτικά παθογόνα, το αρχικό σχήμα της εμπει-
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ρικής αντιμικροβιακής προφύλαξης, περιλαμβάνει τη 
χορήγηση ως μονοθεραπεία αντιβιοτικού με γνωστή 
δράση έναντι σε μη ESBL Εντεροβακτήρια και σε 
μη ανθεκτική P. aeruginosa. Τέτοια αντιβιοτικά είναι 
η Πιπερακιλλίνη-Ταζομπακτάμη, η Κεφταζιδίμη, η 
Κεφεπίμη.

Για τους ασθενείς που θα παρουσιάσουν ραγδαία 
επιδείνωση της κλινικής τους εικόνας ή για αυτούς 
στους οποίους θα απομονωθεί ανθεκτικό παθογόνο, 
διακόπτονται τα αντιβιοτικά που ήδη χορηγούνται και 
ξεκινάμε την χορήγηση αντιβιοτικών με μεγαλύτερο 
αντιμικροβιακό φάσμα κάλυψης.

Αντίθετα εάν ακολουθηθεί η τακτική της αποκλι-
μάκωσης, χορηγούνται αρχικά αντιβιοτικά που καλύ-
πτουν τα ανθεκτικά παθογόνα, είτε ως μονοθεραπεία, 
είτε σε συνδυασμό, για παράδειγμα οι Καρβαπενέμες 
ως μονοθεραπεία (Μεροπενέμη, Ιμιπενέμη) ή τα 
αντιψευδομοναδικά βήτα λακταμικά αντιβιοτικά σε 
συνδυασμό με αμινογλυκοσίδη, ή η κολιστίνη σε 
συνδυασμό με ένα βήτα λακταμικό αντιβιοτικό. Εδώ 
μπορεί να χορηγηθεί και η βανκομυκίνη σε κέντρα 
με υψηλά ποσοστά μικροβιαιμιών από MRSA. Επί 
μη θετικής αιμοκαλλιέργειας ή κλινικής βελτίωσης, 
διακόπτονται αυτά τα αντιβιοτικά.

Αυτό το μοντέλο προτάθηκε για υψηλού κινδύνου 
ουδετεροπενικούς ασθενείς αλλά και ασθενείς με 
προηγούμενη λοίμωξη ή αποικισμό από ανθεκτικά 
μικρόβια.

Το 2017 η ομάδα εργασίας για τις λοιμώξεις, 
της Γερμανικής Αιματολογικής Εταιρίας και κλινικής 
Ογκολογίας, δημοσίευσε τις δικές της οδηγίες για την 
διάγνωση και αντιμετώπιση του πυρετού αγνώστου 
αιτιολογίας σε ουδετεροπενικούς ασθενείς9.

Με βάση τις ημέρες που διαρκεί η ουδετεροπενία, 
οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες αναφορικά 
με την πιθανότητα να εμφανίσουν ένα επεισόδιο 
ουδετεροπενικού πυρετού χωρίς κάποια επιπλοκή.

• Σταθερού κινδύνου: αναμενόμενη διάρκεια ουδε-
τεροπενίας μέχρι 7 ημέρες, 

• Υψηλού κινδύνου: αναμενόμενη διάρκεια ουδετε-
ροπενίας το λιγότερο 8 ημέρες
Περαιτέρω, ανάλογα με την βαθμολογία που συ-

γκέντρωσαν στο σύστημα MASCC, κάποιοι από τους 
ασθενείς σταθερού κινδύνου μετακινήθηκαν προς την 
ομάδα υψηλού κινδύνου.

Ασθενείς υψηλού κινδύνου: η αρχική αντιμικρο-
βιακή αγωγή πρέπει να αρχίσει μέσα σε δύο ώρες το 
πολύ από το πυρετικό επεισόδιο, να είναι κατά των 
gram(-) εντεροβακτηριδίων, της Ps. aeruginosa, του 
St.aureus και των εντερόκοκκων, ενώ στην περίπτω-
ση που χορηγείτο κινολόνη ως προφύλαξη πριν την 
εμφάνιση του πυρετικού επεισοδίου αυτή διακόπτεται. 

Η Πιπερακιλλίνη-Ταζομπακτάμη, η Κεφεπίμη, η Κε-
φταζιδίμη, η Μεροπενέμη και η Ιμιπενέμη αποτελούν 
λογικές επιλογές για αυτούς τους ασθενείς.

Εάν υπάρχει αλλεργία στην πενικιλίνη, χορηγεί-
ται Ιμιπενέμη, Μεροπενέμη, ή αντιψευδομοναδική 
κεφαλοσπορίνη, ενώ εάν υπάρχει ιστορικό σοβαρής 
αντίδρασης υπερευαισθησίας, η αζτρεονάμη αποτε-
λεί λογική επιλογή σε συνδυασμό με βανκομυκίνη ή 
τεϊκοπλανίνη για την (κάλυψη έναντι των gram θετι-
κών παθογόνων). Για κέντρα στα οποία υπάρχουν 
ανθεκτικά gram(-) μικρόβια μπορεί να χορηγηθεί 
τιγεκυκλίνη σε συνδυασμό με ένα αντιψευδομοναδικό 
βήτα λακταμικό αντιβιοτικό. 

Δεν προτείνεται η χορήγηση συνδυαστικής αντι-
βιοτικής θεραπείας έναντι της μονοθεραπείας παρά 
μόνο σε κέντρα με υψηλό επιπολασμό πολυανθεκτι-
κών μικροβιακών στελεχών. Στην περίπτωση αυτή 
προτείνεται ο συνδυασμός αντιψευδομοναδικού βήτα 
λακταμικού αντιβιοτικού με αμινογλυκοσίδη ή φλου-
οροκινολόνη.

Ασθενείς σταθερού κινδύνου: σε αυτούς τους 
ασθενείς με διάρκεια ουδετεροπενίας μικρότερης 
των 7 ημερών, MASCC score χαμηλού κινδύνου 
και χωρίς εμφανής δυσκολία για εξωνοσοκομειακό 
χειρισμό, προτείνεται θεραπεία προφύλαξης από το 
στόμα χωρίς εισαγωγή στο νοσοκομείο. Εναλλακτικά 
μπορούν να ξεκινήσουν μέσα στο νοσοκομείο και 
να συνεχίσουν την αγωγή τους εκτός νοσοκομείου 
μετά από 2 ημέρες, εφόσον είναι κλινικά σταθεροί 
και απύρετοι. Προτείνεται η χορήγηση αμοξυκιλλίνης/
κλαβουλανικού σε συνδυασμό με σιπροφλοξασίνη, 
ή η χορήγηση μοξιφλοξασίνης ως μονοθεραπεία. 

Για τους ασθενείς σταθερού κινδύνου που χρήζουν 
εξ αρχής ενδονοσοκομειακής αγωγής προφύλαξης, 
προτείνεται η χορήγηση ενδοφλεβίως, Πιπερακιλ-
λίνης/Ταζομπακτάμης, Κεφεπίμης, ή Κεφταζιδίμης 
εκτός και εάν υπάρχει επιπολασμός ανθεκτικών 
gram(-) μικροβίων οπότε προτείνεται η χορήγηση 
κεφαλοσπορίνης 3ης ή 4ης γενιάς μαζί με αμινογλυ-
κοσίδη. Εάν ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο παθογόνο, 
διακόπτεται η χορήγηση της εμπειρικής αντιβιοτικής 
αγωγής και ξεκινά στοχευμένη θεραπεία. Αλλαγή 
της αγωγής προτείνεται και για τους ασθενείς που 
συνεχίζουν να πυρέσσουν 96 ώρες μετά το πρώτο 
πυρετικό επεισόδιο, ενώ συστήνεται η διενέργεια 
αξονικής τομογραφίας θώρακος αλλά και η προσθήκη 
αντιμυκητιασικής αγωγής. Στον πίνακα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα αντιβιοτικά και οι συνδυασμοί που 
χρησιμοποιούνται στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, 
ανάλογα με την ομάδα κινδύνου στην οποία ανήκουν.

Στην ίδια εργασία υπάρχουν σχόλια αναφορικά 
με τη χρήση αυξητικού παράγοντα για τα λευκά 
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αιμοσφαίρια (G-CSF), τη χορήγηση ανοσοφαιρίνης, 
την αφαίρεση ΚΦΚ καθώς και τη διάρκεια της αντι-
μικροβιακής αγωγής μετά την ύφεση του εμπύρετου 
(θερμοκρασία σώματος μικρότερη των 380C χωρίς 
αντιπυρετικά).

Χρήση G-CSF: δεν προτείνεται για όλους τους 
ασθενείς. Κυρίως φαίνεται να ωφελούνται αυτοί με 
παράγοντες κινδύνου όπως, διάρκεια ουδετεροπενίας 
>10 ημερών, αριθμός ουδετεροφίλων <100/μl, ηλικία 
>65 ετών, νόσημα που δεν είναι σε ύφεση, έναρξη 
εμπυρέτου κατά τη νοσηλεία τους.

Χορήγηση ανοσοφαιρίνης iv: μόνο σε επι-
λεγμένους ασθενείς με αποδεδειγμένα χαμηλή τιμή 
ανοσοσφαιρινών.

Αφαίρεση ΚΦΚ: σε ασθενείς που δεν τους χρειά-
ζονται πλέον, συστήνεται η αφαίρεσή τους. Σε ασθε-
νείς με παρατεινόμενο εμπύρετο συστήνεται είτε η 
αλλαγή του ΚΦΚ ή η αφαίρεσή του, εφόσον υπάρχει 
η δυνατότητα τοποθέτησης περιφερικής φλέβας.

Διάρκεια αντιμικροβιακής αγωγής μετά την απυρε-
ξία: για τους ουδετεροπενικούς ασθενείς σε σταθερή 
κλινική κατάσταση και χωρίς αποδεδειγμένη λοίμωξη 
ή φλεγμονή, προτείνεται η διακοπή των αντιβιοτικών 
μετά από 7 ημέρες απυρεξίας και η επαναχορήγηση 
των αντιβιοτικών που ελάμβαναν ως αγωγή προφύ-
λαξης πριν την εμφάνιση του εμπυρέτου. Για αυτούς 

με ουδετερόφιλα >500/μl προτείνεται η διακοπή των 
αντιβιοτικών μετά από 48 ώρες απυρεξίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το πρόβλημα της ανθεκτικότητας των μικροβί-

ων, είναι παγκόσμιο και αφορά ασθενείς όλων των 
ειδικοτήτων, κυρίως όμως αυτών με αιματολογική ή 
ογκολογική κακοήθεια και αυτών που νοσηλεύονται 
σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 

Η ορθολογική και περιορισμένη χρήση των αντι-
βιοτικών αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι στην 
επίλυση του προβλήματος.

Για τους αιματολογικούς ασθενείς οι περισσότε-
ροι από τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν 
στον αποικισμό ή σε λοίμωξη από κυρίως gram(-) 
παθογόνα είναι δύσκολο να περιοριστούν. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι η προχωρημένη ηλικία, η χρήση 
ΚΦΚ και ουροκαθετήρων, η παρατεταμένη νοσηλεία, 
η προηγούμενη έκθεση σε αντιβιοτικά ευρέως φά-
σματος, η προηγούμενη λοίμωξη από τέτοιου είδους 
παθογόνα, η νοσηλεία σε ΜΕΘ και φυσικά η ίδια η 
φύση του νοσήματος. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την 
προσοχή μας στην υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων 
που θα μειώσουν τη μεταφορά και διασπορά ανθεκτι-
κών μικροβιακών στελεχών από ασθενή σε ασθενή, 
μέσα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες.

Η συνεργασία των λοιμωξιολόγων με τους αιμα-
τολόγους αλλά και με την επιτροπή λοιμώξεων του 
κάθε νοσοκομείου, η κατανόηση ότι η εφαρμογή 
σωστής υγιεινή των χεριών αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο στην αντιμετώπιση του προβλήματος, η αλλαγή 
συμπεριφοράς των ιατρών όλων των ειδικοτήτων ως 
προς τη χρήση των αντιβιοτικών, αλλά κυρίως η χάρα-
ξη συγκεκριμένης εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για τις λοιμώξεις, είναι δυνατό να περιορίσει την έκτα-
ση του προβλήματος. Συγχρόνως η ανάπτυξη νέων 
αντιμικροβιακών παραγόντων αλλά κυρίως η σωστή 
χρήση αυτών θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
λοιμώξεων από τα ανθεκτικά μικρόβια.
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30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: BREAST IMPLANT-ASSOCIATED ANAPLASTIC LARGE CELL 

LYMPHOMA (BIA-ALCL)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΑ “ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ”
Σύμφωνα με την ταξινόμηση του ΠΟΥ 2017 διακρί-

νονται τέσσερις τύποι «αναπλαστικού λεμφώματος», 
δύο κυρίως «λεμφαδενικοί/συστηματικοί» και δύο 
«εξωλεμφαδενικοί»: (α) το αναπλαστικό μεγαλοκυτ-
ταρικό λέμφωμα, ALK θετικό [ALK(+) ALCL], (β) το 
αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα, ALK αρ-
νητικό [ALK(-) ALCL], (γ) το πρωτοπαθές δερματικό 
αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα (C-ALCL), 
(δ) το αναπλαστικό μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα σχε-
τιζόμενο με εμφύτευμα μαστού (BIA-ALCL). Κοινός 
παρονομαστής και των τεσσάρων οντοτήτων, πέραν 
της Τ-προέλευσης, είναι η διάχυτη και έντονη έκφρα-
ση του δείκτη CD30. Συχνά απαντάται συνέκφραση 
επιθηλιακού μεμβρανικού αντιγόνου (ΕΜΑ) ή/και 
κυτταροτοξικών ενζύμων.

ΤΟ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΜΑΣΤΟΥ (BIA-ALCL)

Επιδημιολογία: Το BIA-ALCL, το πιο πρόσφατο 
μέλος της οικογένειας των αναπλαστικών λεμφωμά-
των, είναι ένα πολύ σπάνιο λέμφωμα. Η τοποθέτηση 
εμφυτεύματος συνοδεύεται από σχετικό κίνδυνο 
ανάπτυξης ALCL 421.8, αλλά ο απόλυτος κίνδυνος 
είναι εξαιρετικά χαμηλός (29:1,000,000 έως την ηλικία 
των 50 και 82:1,000,000 έως την ηλικία των 70)1. Το 
BIA-ALCL εμφανίζεται συνήθως πολλά έτη (κατά μέσο 
όρο ~11) μετά την τοποθέτηση του εμφυτεύματος, 
αλλά αυτό το χρονικό διάστημα ποικίλλει ευρέως2. Ως 
εκ τούτου, εμφάνιση ορώδους συλλογής πέριξ του 

εμφυτεύματος μόλις ένα έτος μετά την τοποθέτηση 
χρήζει διερεύνησης3.

Κλινικά Χαρακτηριστικά
Η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα 50 έτη. Κατά 

προσέγγιση, 60% των γυναικών που αναπτύσσουν 
BIA-ALCL υποβλήθηκαν σε επέμβαση τοποθέτησης 
εμφυτευμάτων για αισθητικούς λόγους και 40% για 
αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή λόγω καρκι-
νώματος μαστού. Έχουν αναφερθεί 3 περιπτώσεις 
BIA-ALCL σε διεμφυλικά άτομα3.

Δεν έχουν βρεθεί διαφορές στον κίνδυνο ανά-
πτυξης BIA-ALCL ανάλογα με το είδος (ορώδες ή 
σιλικονούχο) του εμφυτεύματος. Αντιθέτως, φαίνεται 
να σχετίζεται με το είδος του εξωτερικού περιβλή-
ματος (λείο σε σχέση με ανάγλυφο). Περιπτώσεις 
με BIA-ALCL έχουν περιγραφεί μόνο σε ασθενείς 
με εμφύτευμα με ανάγλυφο εξωτερικό περίβλημα. 
Ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται σε ασθενείς με 
εμφυτεύματα λείου περιβλήματος, οι οποίοι όμως στο 
παρελθόν έφεραν εμφυτεύματα ανάγλυφου περιβλή-
ματος. Πρόσφατα, οργανισμοί δημόσιας υγείας (ΗΠΑ, 
Γαλλία) αποφάσισαν την απομάκρυνση ανάγλυφων 
εμφυτευμάτων μαστού από την αγορά5,6.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων (70-80%) εκδη-
λώνεται ως συλλογή πέριξ του εμφυτεύματος όψιμα, 
πέραν του ενός έτους, μετά τη χειρουργική επέμβαση 
(«όψιμο ύγρωμα»), σε αντίθεση με τη συλλογή υγρού 
που εμφανίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το 
χειρουργείο, μια καλοήθης κατάσταση σχετιζόμενη με 
την επέμβαση. Σε μικρό ποσοστό (20-30%) ασθενών 
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η νόσος εκδηλώνεται ως συμπαγής μάζα που διηθεί 
τον παρακείμενο του εμφυτεύματος ιστό του μαστού 
με ή χωρίς συνοδό ορώδη συλλογή. Μια κατηγορία 
ασθενών (~20%) μπορεί να εμφανίσει προσβολή 
επιχώριων λεμφαδένων (συνηθέστερα μασχαλιαί-
ων και σπανιότερα υπερκλείδιων και υποκλείδιων). 
Σπανιότερα έχουν περιγραφεί δερματικές βλάβες ή 
β συμπτώματα3.

Αιτιοπαθογένεια
Τα εμφυτεύματα με ανάγλυφη επιφάνεια [με φάκελο 

Biocell (Allergan) ή με επιφάνεια πολυουρεθάνης] 
σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης BIA-
ALCL1,4. Ως αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός πιθανο-
λογείται η χρόνια φλεγμονή πέριξ του εμφυτεύματος, 
ενδεχομένως με αιτιολογική συμμετοχή του βακτηρίου 
Ralstonia pickettii μέσω παραγωγής κυτταροκινών, 
το οποίο ανιχνεύεται στην επιφάνεια ανάγλυφων 
εμφυτευμάτων σε ασθενείς με BIA-ALCL3.

Σε πειράματα καλλιεργειών κυττάρων από BIA-
ALCL καταδείχθηκε Th1/Th17 εκκριτικό προφίλ κυτ-
ταροκινών. Ταυτόχρονα, η επιβίωση κυτταρικών 
σειρών προερχόμενες από BIA-ALCL εξαρτάται από 
την παρουσία των ιντερλευκινών IL-2, IL-6 και IL-10. 
Μεταλλάξεις που επισυμβαίνουν και ενεργοποιούν το 
JAK/STAT μονοπάτι πιθανώς αντιπροσωπεύουν ένα 
επιπρόσθετο βήμα στη διαδικασία κακοήθους εκτρο-
πής των Τ-λεμφοκυττάρων. Να σημειωθεί ότι πρακτικά 
σε όλες τις περιπτώσεις BIA-ALCL υπάρχουν στοιχεία 
ενεργοποίησης της STAT3 οδού, όπως αντανακλάται 
από την έκφραση της φωσφορυλιωμένης μορφής της 
STAT3 στον πυρήνα των λεμφωματικών κυττάρων, 
καθώς επίσης και από το γεγονός ότι η επιβίωση των 
κυτταρικών σειρών προερχόμενων από BIA-ALCL 
εξαρτάται από την ενεργοποίηση της STAT33.

Ανοσομορφολογικά και μοριακά χαρακτηριστικά
Το BIA-ALCL εμφανίζει τα ανοσομορφολογικά χα-

ρακτηριστικά του ALK- ALCL χωρίς, ωστόσο, κάποια 
από τις χαρακτηριστικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες 
των λοιπών αναπλαστικών λεμφωμάτων (διαμε-
ταθέσεις ALK, DUSP22 ή TP63)3, σύμφωνα με τα 
έως τώρα δεδομένα. Ενεργοποιητικές μεταλλάξεις 
σε μόρια της οδού JAK/STAT (STAT3 ή/και JAK1), 
κοινές μεταξύ πολλών Τ-λεμφωμάτων, αναφέρονται 
σε 20-64% των περιπτώσεων3.

Διαγνωστική προσέγγιση
Το BIA-ALCL συχνότερα περιορίζεται στην ορώδη 

κοιλότητα που περιβάλλει το εμφύτευμα του μαστού, 
οπότε διαγιγνώσκεται κυτταρολογικά, και σπανιότερα 
διηθεί την ινώδη κάψα του εμφυτεύματος, ενίοτε σχη-
ματίζοντας μάζα. Για την επεξεργασία του ύποπτου 
ορώδους υγρού προτείνεται η κατασκευή cell block 
και, κατόπιν, αλγοριθμική ανοσοϊστοχημική προσέγ-
γιση. Αυτή περιλαμβάνει αρχικά έλεγχο με το δείκτη 
CD30, στη συνέχεια καθορισμό Τ- ή β-προέλευσης και 
έλεγχο για έκφραση πρωτεΐνης ALK και, τέλος, ενδε-
χομένως έλεγχο κλωνικότητας με PCR2. Πρωτόκολλο 
ιστοληψίας της ινώδους κάψας χωρίς μακροσκοπική 
νόσο προσδιορίστηκε πρόσφατα4.

Πρόγνωση
Ο σχηματισμός μάζας αποτελεί τον ισχυρότερο 

δυσμενή προγνωστικό παράγοντα. Εφόσον το λέμ-
φωμα δεν επεκτείνεται πέραν της ορώδους κοιλότη-
τας, η χημειοθεραπεία δεν φαίνεται να βελτιώνει την 
επιβίωση. Προτείνεται η κατά MD Anderson σταδιο-
ποίηση σύμφωνα με το σύστημα ΤΝΜ, ειδική για το 
BIA-ALCL, που αντανακλά την προγνωστική σημασία 
της διήθησης πέραν της κάψας του εμφυτεύματος7,8:

T: Επέκταση πρωτοπαθούς όγκου
T1 Περιορισμένος στο ορώδες υγρό ή στην εσωτε-
ρική επιφάνεια της κάψας
T2 Πρώιμη διήθηση της κάψας
T3  Διήθηση κάψας από αθροίσεις νεοπλασματικών 

κυττάρων
T4 Διήθηση πέραν της κάψας

N: Διήθηση λεμφαδένων
N0 Απουσία διήθησης λεμφαδένων
N1 Διήθηση ενός λεμφαδένα
N2 Διήθηση πολλαπλών λεμφαδένων

M: Μετάσταση
M0 Απουσία μετάστασης
M1 Απομακρυσμένες εντοπίσεις

Στάδια:
IA: T1 N0 M0 IB: T2 N0 M0 IC: T3 N0 M0
IIA: T4 N0 M0 IIB: T1-3 N1 M0 III: T4 N1-2 M0 IV: M1

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εν κατακλείδι, τα «αναπλαστικά λεμφώματα» απο-

τελούν μια μάλλον ετερογενή ομάδα Τ-λεμφωμάτων 
με ένα φάσμα βιολογικής συμπεριφοράς, που κυμαί-
νεται από σχετικά ηπιότερη (BIA-ALCL) έως επιθετική 
(ALK- ALCL). Το BIA-ALCL αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγμα κλινικο-παθολογοανατομικής οντότητας, 
η τεκμηρίωση της οποίας στηρίζεται σε συνδυασμό 
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μορφολογικών, ανοσοφαινοτυπικών, μοριακών και 
κλινικών ευρημάτων. Αν και σπάνια μορφή λεμφώ-
ματος, η ιδιαίτερα καλή πρόγνωσή του, ιδιαίτερα 
όταν εκδηλώνεται ως ορώδης συλλογή, απαιτεί την 
ευαισθητοποίηση όλων των ιατρών που εμπλέκονται 
στη φροντίδα ασθενών με εμφυτεύματα μαστών. Από 
την άλλη πλευρά, η στενή παθογενετική σχέση του με 
τα προσφάτως αποσυρθέντα εμφυτεύματα ανάγλυφης 
επιφάνειας και τον χρόνιο αντιγονικό ερεθισμό καθι-
στούν το BIA-ALCL μια οντότητα που θα απαντάται 
ολοένα και σπανιότερα τα επόμενα χρόνια. 
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30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: BREAST IMPLANT-ASSOCIATED ANAPLASTIC LARGE CELL 

LYMPHOMA (BIA-ALCL)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2016 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 

κατέταξε προσωρινά το Αναπλαστικό Τ-Λέμφωμα 
Σχετιζόμενο με τα Ενθέματα Μαστών (Breast Im-
plant Associated-Anaplastic Large Cell Lymphoma, 
BIA-ALCL), ως ένα νέο τύπο λεμφώματος.1 Την ίδια 
χρονιά το National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN) στις ΗΠΑ καθιέρωσε επιστημονικά τεκμηρι-
ωμένες κατευθυντήριες οδηγίες (consensus) για τη 
διάγνωση και τη θεραπεία της νοσολογικής αυτής 
οντότητας.2 Οι κατευθυντήριες αυτές οδηγίες του 
NCCN για το BIA-ALCL υιοθετήθηκαν ακολούθως και 
από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των 
ΗΠΑ (Food and Drug Administration, FDA), καθώς 
και από τις περισσότερες εθνικές εταιρείες Πλαστικής 
Χειρουργικής, προκειμένου να βοηθηθούν οι θερά-
ποντες ιατροί στην κατανόηση του νοσήματος και να 
παρέχουν στους ασθενείς τους την ενδεικνυόμενη 
διάγνωση και θεραπεία.3 

Για την αντιμετώπιση της πολύ σπάνιας αυτής 
κακοήθειας απαιτείται συνεργασία από ομάδα ιατρι-
κών ειδικοτήτων. Το BIA-ALCL στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων εκδηλώνεται ως μία αργά εξελισσόμενη, 
ασυμπτωματική και τοπική νόσος με εξαιρετική πρό-
γνωση, όταν οι ασθενείς υποβληθούν στην ενδεικνυ-
όμενη χειρουργική θεραπεία. Δυστυχώς παραμένει 
ακόμα ασαφές αν η έγκαιρη διάγνωση προλαμβάνει 
τη διηθητική φάση της νόσου, ή αν υφίσταται βιολογική 
διαφοροποίηση της νόσου η οποία καθορίζει και την 
πρόγνωσή της. βέβαιο πάντως είναι ότι η διηθητι-
κή νόσος συνήθως απαιτεί επικουρικές θεραπείες 
όπως χημειοθεραπεία, μετεγχειρητική ακτινοβολία 

και μεταμόσχευση μυελού των οστών, ανάλογα με 
το παθολογοανατομικό στάδιο της νόσου και/ή την 
ύπαρξη υποτροπής.4 

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο, τουλάχιστον στη 
φάση κάποιων «αχαρτογράφητων υδάτων» που 
διανύουμε επί του παρόντος και κυρίως στον τομέα 
της αιτιοπαθογένειας της νόσου, να υπάρχει μία 
συναίνεση πάνω στην προσέγγισή της, διαγνωστικά 
και θεραπευτικά. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του NCCN αποτελούν 
το αποτέλεσμα συλλογής και επεξεργασίας επιστη-
μονικά τεκμηριωμένων στοιχείων και μελετών από 
ένα δίκτυο με 27 διεθνώς αναγνωρισμένα ογκολογικά 
κέντρα και 1200 περίπου εξειδικευμένους ιατρούς 
με εμπειρία στην αντιμετώπιση των ογκολογικών 
νοσημάτων της ειδικότητάς τους. Παράλληλα υπάρχει 
συνεχής επικαιροποίηση των οδηγιών ανάλογα με 
τη σοβαρότητα των νέων δεδομένων που τεκμηρι-
ώνονται. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για το BIA-ALCL 
επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση και είναι αποτέ-
λεσμα συμφωνίας μεταξύ Αιματολόγων, Πλαστικών 
Χειρουργών, Παθολογοανατόμων και Ακτινοθεραπευ-
τών. Η εφαρμογή αυτών των οδηγιών είναι σημαντικό 
να ακολουθείται και στη χώρα μας με συναίνεση σε 
διεταιρικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει μία εναρ-
μόνιση στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση 
με γνώμονα την επωφελέστερη για τους ασθενείς 
ενημέρωση και αντιμετώπιση. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν το BIA-
ALCL είναι οργανωμένες με βάση την ενδεδειγμένη 
προσέγγιση των ασθενών και ειδικότερα περιλαμβά-
νουν την κλινική εικόνα, τον απεικονιστικό έλεγχο, την 
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εργαστηριακή και παθολογοανατομική ταυτοποίηση, 
τη χειρουργική επέμβαση, τη σταδιοποίηση, τις επι-
κουρικές θεραπείες και το πρωτόκολλο παρακολού-
θησης.

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς  
με υποψία BIA-ALCL

Η πιο συχνή κλινική εκδήλωση του BIA-ALCL είναι 
μια μεγάλη αυτόματη περιενθεματική (υποκάψια) 
συλλογή υγρού, τουλάχιστον 1 έτος και κατά μέσο 
όρο 7-10 έτη, μετά από την τοποθέτηση ενός ενθέμα-
τος μαστού σιλικόνης, τραχείας επιφανείας (95,7%), 
στα πλαίσια είτε αισθητικής (αυξητική μαστοπλαστική 
ή μαστοπηξία), είτε επανορθωτικής (αποκατάσταση 
μαστού μετά από μαστεκτομή) επέμβασης. Τα επιβε-
βαιωμένα περιστατικά με ενθέματα λείας επιφανείας, 
σύμφωνα και με την τελευταία οδηγία ασφαλείας του 
FDA (24-7-2019)5 ανέρχονται στο 4,3%, ορισμένα εκ 
των οποίων είχαν μικτό ιστορικό με ενθέματα τραχείας 
επιφανείας.

Πέραν της μεγάλης συλλογής υγρού και της κα-
θυστερημένης ορώδους συλλογής, το 8-24% των 
ασθενών παρουσιάζουν συνοδό ψηλαφητή μάζα, 
ενώ το 4-12% σύστοιχη μασχαλιαία λεμφαδενίτι-
δα.6,7 Λιγότερο συχνά (<5% των ασθενών) περιγρά-
φονται τοπικά και συστηματικά συμπτώματα όπως 
δερματικά εξανθήματα, πυρετός και αντιδραστική 
ρικνωτική κάψα.

Ασθενείς με μεγάλες ορώδεις συλλογές, συνήθως 
λόγω της παρουσίας των υγρών γύρω από το ένθεμα 
και κάτω από την κάψα, είναι δυνατό να διαγνωσθούν 
ως υποκάψιες ρήξεις ενθέματος. Σαν γενικό όμως 
κανόνα θα πρέπει να έχουμε ότι οι ρήξεις των ενθε-
μάτων δεν προκαλούν αύξηση στο συνολικό όγκο 
του μαστού. Άλλες συχνές αιτίες καθυστερημένης 
συλλογής είναι η λοίμωξη και ο πρόσφατος τραυμα-
τισμός στο θωρακικό τοίχωμα, οι οποίες πρέπει να 
διερευνώνται και να αποκλείονται.8 Όλα τα ενθέματα 
μαστών είναι πιθανό να εμφανίζουν μία πολύ μικρή 
περιενθεματική συλλογή υγρού (5-10 ml) και το τυχαίο 
αυτό εύρημα σε μία κατά τα άλλα ασυμπτωματική 
ασθενή, δεν απαιτεί βιοψία ή περαιτέρω διερεύνηση.

Ο αρχικός απεικονιστικός έλεγχος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει υπερηχογραφική εκτίμηση για δια-
πίστωση συλλογής υγρού, ογκιδίων στο μαστό και 
διογκωμένων επιχώριων λεμφαδένων. Η προσβολή 
των μασχαλιαίων λεμφαδένων ακολουθείται συνήθως 
(93%) από μετάσταση στους λεμφαδένες της έσω 
μαστικής και στους υπερκλείδιους λεμφαδένες, ενώ 
οι απομακρυσμένες λεμφαδενικές μεταστάσεις είναι 
πολύ σπάνιες.9 Οι Adrada και συν.10 μελέτησαν τα 

διαγνωστικά απεικονιστικά ευρήματα ασθενών με 
BIA-ALCL και διαπίστωσαν υψηλή ευαισθησία (true 
positive rate) και εξειδίκευση (true negative rate) του 
υπερηχογραφήματος στην απεικόνιση διήθησης της 
κάψας (84% και 75% αντίστοιχα) και μάζας (46% και 
100% αντίστοιχα).

Η βιοψία διά λεπτής βελόνης (Fine Needle 
Aspiration, FNA) κατά προτίμηση σε συνεργασία 
με επεμβατικό ακτινολόγο, είναι η βέλτιστη μέθοδος 
για τη διαγνωστική διερεύνηση μιας περιενθεματικής 
ορώδους συλλογής. Η παρουσία της κεφαλής του 
υπερηχογράφου αποτρέπει τη μετακίνηση ή την 
τρώση του ενθέματος κατά τη διάρκεια της αναρρό-
φησης. Στόχος είναι η κατά το δυνατό μεγαλύτερη 
λήψη υγρού (ελάχιστη ποσότητα τα 50 mL) προκει-
μένου να διευκολυνθεί η διαγνωστική διαδικασία. Η 
αποτελεσματικότητα της FNA μειώνεται σημαντικά και 
καθιστά δύσκολη τη διάγνωση, όταν έχουν προηγηθεί 
εκκενωτικές παρακεντήσεις της συλλογής, καθώς 
μειώνεται σημαντικά το νεοπλασματικό φορτίο. Η 
παρουσία ύποπτης μάζας απαιτεί τη λήψη ιστικής 
βιοψίας και ιστολογικής εξέτασης. Τα δείγματα πρέ-
πει να αποστέλλονται για κυτταρολογική εξέταση, 
ανοσοϊστοχημικό έλεγχο για CD30, καθώς και για 
κυτταρομετρία ροής με σκοπό την ανεύρεση και τον 
ποσοτικό προσδιορισμό Τ-λεμφοκυττάρων. Ο ανο-
σοϊστοχημικός έλεγχος για CD30 είναι θεμελιώδους 
σημασίας στο διαγνωστικό έλεγχο του BIA-ALCL, 
αλλά δεν είναι από μόνος του και παθογνωμονικός, 
καθώς η έκφραση του CD30 είναι μη-ειδική και είναι 
δυνατό να ανευρεθεί ακόμα και σε καλοήθη φλεγμο-
νώδη κύτταρα. Χαμηλός αριθμός λεμφοκυττάρων με 
θετικό CD30 και φυσιολογική μορφολογία θα πρέπει 
να θεωρείται ως φυσιολογικό έυρημα και δε χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης.11 Για τους παραπάνω λό-
γους η διάγνωση του BIA-ALCL απαιτεί προσεκτική 
συνεκτίμηση της κλινικής εικόνας σε συνδυασμό με 
τα απεικονιστικά και εργαστηριακά ευρήματα, καθώς 
και σαφείς διευκρινιστικές οδηγίες από τον κλινικό 
ιατρό προς τον παθολογοανατόμο προκειμένου να 
αποκλειστεί το BIA-ALCL. 

Ο Quesada παρουσίασε πρόσφατα μία σε βάθος 
ανάλυση των παθολογοανατομικών σταδίων του 
BIA-ALCL, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία 
του να αποκλείσουμε άλλες κακοήθεις ή καλοήθεις 
διεργασίες που είναι δυνατό να μιμούνται το αναπλα-
στικό Τ-λέμφωμα.12 Επιπρόσθετοι βιολογικοί δείκτες 
που μπορεί να απαιτηθούν για την πιστοποίηση 
της διάγνωσης του BIA-ALCL και τον αποκλεισμό 
άλλης κακοήθειας περιλαμβάνουν τους CD2, CD3, 
CD4, CD5, CD7, CD8, CD45 και την έκφραση της 
κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK). Στο 
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BIA-ALCL η αναπλαστική κινάση ALK είναι πάντα 
αρνητική. Ωστόσο, επειδή και άλλες συστηματικές και 
δερματικές μορφές του ALCL είναι ALK(-), το εύρημα 
αυτό από μόνο του δεν επιβεβαιώνει τη διάγνωση 
του BIA-ALCL.

Η παραπομπή για εκτίμηση από Αιματολόγο σε 
τριτοβάθμια νοσοκομειακή μονάδα είναι απαραίτητη 
για την πιστοποίηση της διάγνωσης του BIA-ALCL. 
Σε περίπτωση που αποκλειστεί η παραπάνω υποψία, 
τότε θα πρέπει να θεωρείται ως καλοήθης ορώδης 
συλλογή και να αντιμετωπίζεται με τον ενδεδειγμένο 
τρόπο από Πλαστικό Χειρουργό. Τέλος θα πρέπει να 
τονιστεί και η σημαντικότητα της ύπαρξης μητρώου 
ενθεμάτων (βάση δεδομένων) στην οποία και θα 
πρέπει να καταγράφεται, συν τοις άλλοις, κάθε επι-
βεβαιωμένο περιστατικό BIA-ALCL.

Προεγχειρητική εκτίμηση και έλεγχος  
ασθενών με επιβεβαιωμένο BIA-ALCL

Από τη στιγμή που επιβεβαιώνεται η διάγνωση του 
αναπλαστικού Τ-λεμφώματος σχετιζόμενου με ενθέμα-
τα μαστών, ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
από ιατρική ομάδα που περιλαμβάνει Αιματολόγο, 
Πλαστικό Χειρουργό, Παθολογοανατόμο και εάν απαι-
τηθεί και Ακτινοθεραπευτή. Ο εργαστηριακός έλεγχος 
που συστήνεται περιλαμβάνει γενική αίματος και πλα-
κάκι, βιοχημικό μεταβολικό κύκλο (σάκχαρο, ουρία, 
κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες, λευκώματα, αλβουμίνες, 
χολερυθρίνη, αλκαλική φωσφατάση, τρανσαμινάσες), 
γαλακτική δεϋδρογονάση (LDH) και έλεγχο Ηπατίτιδας 
β εφόσον ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε επι-
κουρική χημειοθεραπεία. Επίσης συστήνεται βιοψία 
μυελού των οστών σε ασθενείς που είναι ύποπτοι 
για συστηματικό αναπλαστικό Τ-λέμφωμα, όπως 
ασθενείς με εκτεταμένη τοπική διήθηση και διήθηση 
λεμφαδένων. Για κάθε επιβεβαιωμένο περιστατικό 
BIA-ALCL η διενέργεια προεγχειρητικής τομογραφίας 
ποζιτρονίων (PET/CT scan) είναι σημαντική για την 
ανάδειξη της πλήρους έκτασης διήθησης της κάψας 
και της συμμετοχής ή μη του θωρακικού τοιχώματος, 
αποτελώντας έτσι ένα είδος «οδικού χάρτη» για την 
επακόλουθη χειρουργική εξαίρεση. Εξαιτίας της ση-
μαντικής μετεγχειρητικής φλεγμονώδους αντίδρασης 
των ιστών, το PET/CT scan δεν είναι αξιόπιστο για 
την εκτίμηση τοπικής νόσου για τουλάχιστον 3 μήνες 
μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Ταξινόμηση και σταδιοποίηση του BIA-ALCL
Τα Non-Hodgkin λεμφώματα σταδιοποιούνται 

τυπικά με την τροποποίηση Lugano του συστήμα-

τος σταδιοποίησης Ann Arbor. Νόσος σταδίου IE 
αφορά μία εξωλεμφαδενική (Ε) εστία, κυρίως στην 
κάψα πέριξ του ενθέματος, ενώ το στάδιο IIE αφορά 
εξωλεμφαδενική νόσο με διήθηση των επιχώριων 
λεμφαδένων.13 Αν χρησιμοποιήσουμε αυτό το σύ-
στημα σταδιοποίησης τότε σχεδόν όλοι οι ασθενείς 
με BIA-ALCL έχουν νόσο πρώιμου σταδίου, είτε 
σταδίου IE (83-84%), είτε σταδίου IIE (10-16%), 
έναντι των ασθενών σταδίου IV (0-7%).4 Λόγω αυτής 
της περιορισμένης δυνατότητας που παρουσιάζει το 
σύστημα σταδιοποίησης Ann Arbor στους ασθενείς με 
BIA-ALCL, το οποίο δε λαμβάνει υπόψιν την διήθηση 
μέρους ή ολόκληρης της κάψας, οι κατευθυντήριες 
οδηγίες του NCCN χρησιμοποιούν το σύστημα στα-
διοποίησης των συμπαγών όγκων ΤΝΜ. Οι αρχικές 
αναφορές για το BIA-ALCL παρουσίαζαν τη νόσο 
είτε ως συλλογή, είτε ως διηθητική νόσο.14 Σύμφωνα 
όμως με την ταξινόμηση κατά ΤΝΜ, το BIA-ALCL 
χαρακτηρίζεται από ευρύ φάσμα κλινικών σταδίων 
νόσου, από το IA (35-70%, ορώδης συλλογή μόνο), 
το IB (3-11%), το ΙC (8-13%), το ΙΙΑ (8-25%), το ΙΙβ 
(3-5%), το ΙΙΙ (3-9%) και το IV (1-2%).15 

Χειρουργική αντιμετώπιση του ΒΙΑ-ALCL
Μεγάλης σημασίας για τη σωστή θεραπευτική 

αντιμετώπιση είναι η έγκαιρη διάγνωση και η ευρεία 
χειρουργική εκτομή. Στόχοι της χειρουργικής επέμ-
βασης είναι η αφαίρεση του ενθέματος en bloc με την 
ινώδη κάψα που το περιβάλει, καθώς και η ευρεία 
αφαίρεση μάζας που διηθεί την κάψα και τους περι-
βάλλοντες ιστούς. Η ευρεία και πλήρης χειρουργική 
εκτομή επιμηκύνει τη συνολική επιβίωση, καθώς και 
την επιβίωση χωρίς υποτροπές, συγκρινόμενη με 
οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική παρέμβαση. Το χει-
ρουργικό παρασκεύασμα θα πρέπει να είναι προσα-
νατολισμένο και να έχει σημανθεί (μεταλλικοί αγκτήρες 
ή κυανό του μεθυλενίου), ώστε να καθορίζεται με 
ακρίβεια η ανατομική θέση της νόσου. Αυτό είναι ση-
μαντικό, τόσο για τη μετεγχειρητική παρακολούθηση 
της θέσης του όγκου, όσο και για τις επανεπεμβάσεις 
σε περιπτώσεις υποτροπών. Στην παρούσα φάση 
δεν έχει τεκμηριωθεί εάν η ριζική ή τροποποιημένη 
ριζική μαστεκτομή και η βιοψία φρουρού λεμφαδένα 
βελτιώνουν τον έλεγχο της νόσου και το προσδόκιμο 
επιβίωσης. Λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης 
απαιτείται σε κλινικά διογκωμένους και διηθημένους 
λεμφαδένες.

Σε ποσοστό 2-4% το BIA-ALCL προσβάλει και 
τους δύο μαστούς και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
συνεξετάζεται από τον Πλαστικό Χειρουργό η en bloc 
αφαίρεση του ετερόπλευρου ενθέματος μαζί με την 
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κάψα του. Η εκτίμηση από Χειρουργό Μαστού δεν 
είναι υποχρεωτική, εκτός των περιπτώσεων εκείνων 
που ο Πλαστικός Χειρουργός δεν ασχολείται με την 
χειρουργική ογκολογία. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η πλήρης εκτομή 
της βλάβης εξασφαλίζει μία άριστη, με μεγάλο προσ-
δόκιμο και ελεύθερη νόσου επιβίωση. Στις περιπτώ-
σεις που η νόσος εντοπίζεται στην περιενθεματική 
κάψα (Lugano IE, MD Anderson IA-IIA) αντιμετωπίζε-
ται μόνο με χειρουργική θεραπεία στις περισσότερες 
εξ αυτών, εφόσον είναι δυνατή η πλήρης εξαίρεση 
της βλάβης, αν και σε ασθενείς με διηθητική νόσο 
τα ποσοστά υποτροπών είναι ελαφρά αυξημένα. Ο 
ρυθμός εμφάνισης υποτροπών είναι 2,6 φορές με-
γαλύτερος σε ασθενείς σταδίου ΙΙ και 2,7 φορές σε 
ασθενείς σταδίου ΙΙΙ, συγκρινόμενα με τους ασθενείς 
σταδίου Ι.4 Το ποσοστό υποτροπών της νόσου μετά 
από πλήρη εξαίρεση είναι 14,3% για ασθενείς σταδίου 
Τ4 και 0% για ασθενείς σταδίων Τ1-Τ3. Το ποσοστό 
τοπικών υποτροπών είναι αυξημένο σε ασθενείς με 
ατελείς εκτομές (εγγύς <1mm ή διά του όγκου) ή με 
μερική καψουλεκτομή (διατήρηση της κάψας στο 
θωρακικό τοίχωμα).

Εν κατακλείδι η πλήρης χειρουργική εξαίρεση είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς σε κάθε περίπτωση 
εναπομείνουσας νόσου θα απαιτηθεί και επικουρική 
θεραπεία.

Επικουρικές θεραπείες
Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα προοπτικές μελέ-

τες για την αντιμετώπιση της προχωρημένης νόσου και 
τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται είναι 
αυτά που ισχύουν και στα πρωτοπαθή συστηματικά 
ή δερματικά αναπλαστικά Τ-λεμφώματα. Ακτινοθε-
ραπεία της προσβεβλημένης περιοχής με δόσεις 24 
έως 36 Gray (Gy) ενδείκνυται για ασθενείς με τοπική 
υπολειμματική νόσο, θετικά όρια εκτομής (<1mm), 
ή σε μη εξαιρεθείσα βλάβη που διηθεί το θωρακικό 
τοίχωμα. Επικουρική χημειοθεραπεία χορηγείται σε 
ασθενείς με προχωρημένη νόσο σταδίου Lugano ΙΙ-
ΙV ή MDA IIB-IV. Η επιλογή του χημειοθεραπευτικού 
σχήματος από τους Αιματολόγους περιλαμβάνει είτε 
την κλασσική προσέγγιση του συστηματικού ανα-
πλαστικού Τ-λεμφώματος (κατευθυντήριες οδηγίες 
NCCN για τη θεραπεία 1ης γραμμής του περιφερικού 
Τ-λεμφώματος) όπως το συνδυασμένο χημειοθε-
ραπευτικό σχήμα βασισμένο στην ανθρακυκλίνη, 
ή εναλλακτικά, χορήγηση του μονοκλωνικού αντι-
σώματος αντι-CD30, βrentuximab Vedotin. Έχουν 
αναφερθεί περιστατικά BIA-ALCL με καλή ανταπό-
κριση στη μονοθεραπεία με βrentuximab Vedotin. Ο 

συνδυασμός όμως χημειοθεραπείας βασισμένης στην 
ανθρακυκλίνη μαζί με Brentuximab Vedotin εμφανί-
ζει υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης συγκρινόμενος 
με την απλή χημειοθεραπεία κατά τη θεραπεία 1ης 
γραμμής του CD30(+) περιφερικού Τ-λεμφώματος 
με θετικό CD30, όπως πρόκυψε και από τη μελέτη 
ECHELON II.16,17 Με βάση τα αποτελέσματα της 
ECHELON II η προσθήκη του βrentuximab Vedotin 
στον κλασσικό συνδυασμό CHOP, αλλά χωρίς την 
προσθήκη βινκριστίνης (A+CHP), θεωρείται πλέον ως 
η προτιμώμενη θεραπεία 1ης γραμμής στα CD30(+) 
περιφερικά Τ-λεμφώματα. Σε κάθε περίπτωση το θε-
ραπευτικό πλάνο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τυχόν 
συνυπάρχουσες παθήσεις του ασθενούς, προηγού-
μενη χορήγηση χημειοθεραπευτικών, καθώς και τους 
τελικούς στόχους της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Παρακολούθηση
Οι ασθενείς που ανταποκρίνονται πλήρως στο 

θεραπευτικό σχήμα θα πρέπει να παρακολουθούνται 
κλινικά κάθε 3 με 6 μήνες για τα 2 πρώτα χρόνια και 
ακολούθως με βάση την κλινική τους κατάσταση. Η 
αναγκαιότητα απεικονιστικού ελέγχου δεν είναι σαφώς 
προσδιορισμένη, με βάση όμως τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του 2019 (NCCN) θα πρέπει να υποβάλλο-
νται είτε σε αξονική τομογραφία θώρακα, άνω-κάτω 
κοιλίας και πυέλου, είτε σε τομογραφία ποζιτρονίων 
κάθε 6 μήνες για τα 2 πρώτα χρόνια και ακολούθως 
με βάση την κλινική πορεία των ασθενών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες 

(2019) του NCCN για το BIA-ALCL αποτελούν την πιο 
επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση στη διάγνω-
ση και αντιμετώπιση του νοσήματος, όντας βασισμένες 
στα αποτελέσματα της τρέχουσας κλινικής έρευνας. 
Συμπτωματικές περιενθεματικές ορώδεις συλλογές 
που εμφανίζονται μετά από την παρέλευση ενός έτους 
από την τοποθέτηση των ενθεμάτων θα πρέπει να 
θεωρούνται ύποπτες για BIA-ALCL. Το αναπλαστικό 
Τ-λέμφωμα που σχετίζεται με τα ενθέματα μαστών 
εκδηλώνεται με ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών σταδί-
ων, από ένα λέμφωμα που περιορίζεται σε μια απλή 
ορώδη συλλογή μέχρι και τη διηθητική νόσο και τη 
μετάσταση. Όταν διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο, το 
BIA-ALCL είναι συνήθως ασυμπτωματικό και αργά 
εξελισσόμενο νόσημα, με εξαιρετική πρόγνωση, ει-
δικότερα όταν αντιμετωπίζεται με την ενδεδειγμένη 
χειρουργική θεραπεία. Τέλος η χρήση των κατευθυντή-
ριων οδηγιών του NCCN εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς 
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αντιμετωπίζονται στον κατάλληλο χρόνο και με την 
πλέον ενδεικνυόμενη μέθοδο.
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30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: BREAST IMPLANT-ASSOCIATED ANAPLASTIC LARGE CELL 

LYMPHOMA (BIA-ALCL)

Θεραπευτική αντιμετώπιση από την πλευρά του αιματολόγου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. βΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΑΣ
Αιματολογική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Αναπλαστικό Τ-Λέμφωμα από Μεγάλα Κύτταρα 

Σχετιζόμενο με Ενθέματα Μαστών (Breast Implant 
Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma - BIA-
ALCL) αποτελεί σπανιότατο είδος περιφερικού Τ 
λεμφώματος που αναπτύσσεται πέριξ των τραχείας 
επιφανείας ενθεμάτων σιλικόνης μαστού, που έχουν 
τοποθετηθεί για αισθητικούς λόγους ή στο πλαίσιο 
αποκατάστασης. Έως τα τέλη του 2018 είχαν κατα-
γραφεί επισήμως από την Αμερικανική Εταιρεία Πλα-
στικής Χειρουργικής 650 περιπτώσεις BIA-ALCLαπό 
33 χώρες. Η νόσος είναι ακόμη πιο σπάνια μετά την 
τοποθέτηση ενθεμάτων λείας επιφανείας. Εμφανίζεται 
τουλάχιστον 1 έτος και συνήθως 8-10 έτη μετά την 
τοποθέτηση των ενθεμάτων. Στην ταξινόμηση του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας για λεμφοϋπερπλαστικά 
νοσήματα του 2016, το εν λόγω λέμφωμα αποτελεί 
προσωρινή οντότητα και ταξινομείται ως υπότυπος 
Αναπλαστικού Τ-Λεμφώματος από Μεγάλα Κύτταρα 
(ALCL)1. Αποτελεί το 0.04%–0.5% των κακοηθειών 
που εμφανίζονται στο μαστό και 1-2% των εξωλεμ-
φαδενικών λεμφωμάτων, ενώ εμφανίζεται συνήθως 
8-10 έτη από την τοποθέτηση των ενθεμάτων με μέση 
ηλικία διάγνωσης τα 53 έτη2.

Η παθογένεια του BIA-ALCL είναι εν πολλοίς 
άγνωστη. Οι τρέχουσες αιτιοπαθογενετικές θεωρίες 
εστιάζουν στην χρόνια φλεγμονή στο πλαίσιο βακτη-
ριακού αποικισμού, σχηματισμού βιομεμβρανών και 
χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού πέριξ της ενθεματικής 
επιφάνειας, ενώ επιπλέον ενοχοποιούνται μεταλλάξεις 
στα γονίδια JAK/STAT και SOCS. O συνδυασμός των 
ανωτέρω πιθανόν οδηγεί σε παθολογική απάντηση 
των Τh17 λεμφοκυττάρων2,3.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ
Λεπτομερέστερη περιγραφή της κλινικής εικόνας 

και των ενδεδειγμένων διαγνωστικών μεθόδων έχει 
ήδη δοθεί στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο του 
παρόντος τεύχους. 

Αδρά, η συχνότερη κλινική εκδήλωση του BIA-
ALCL είναι η συλλογή υγρού πέριξ του ενθέματος 
που οδηγεί σε οίδημα, ασυμμετρία και άλγος στον 
πάσχοντα μαστό και απαντάται περίπου στο 60% των 
περιπτώσεων. Σπανιότερα μπορεί να παρουσιαστεί 
ψηλαφητή μάζα περιφερικά του λεμφώματος ή ρήξη 
της κάψας του ενθέματος4. Η παρουσία περιοχι-
κής (regional) λεμφαδενοπάθειας (μασχαλιαίων και 
πολύ σπανιότερα έσω μαστικών ή και υπερκλειδίων 
λεμφαδένων) είναι μάλλον ασυνήθης και τα γενικά 
συμπτώματα ακόμη σπανιότερα.

Διαγνωστική μέθοδος εκλογής θεωρείται το υπερη-
χογράφημα με το οποίο εκτιμάται η παρουσία συλλο-
γής υγρού αλλά και η ύπαρξη συμπαγών στοιχείων. 
Επί αμφιβολιών θα πρέπει να διενεργείται μαγνητική 
τομογραφία. Απαραίτητα διαγνωστικά εργαλεία απο-
τελούν η κυτταρολογική εξέταση, η αξιολόγηση cell 
block και ο ανοσοφαινότυπος από την παθολογική 
συλλογή5. Το BIA-ALCL είναι CD30+/ALK- λέμφωμα 
που πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από άλλα 
Τ-λεμφώματα.

Η σταδιοποίηση του BIA-ALCL μπορεί να γίνει με 
βάση το τροποποιημένο κατά Lugano σύστημα Ann 
Arbor, είτε με βάση το ΤΝΜ (MD Anderson Cancer 
Center, 2016). Σύμφωνα με το πρώτο σύστημα σταδι-
οποίησης, η νόσος σχεδιοποιείται ως IE όταν αφορά 
μια εξωλεμφαδενική θέση και κυρίως τον μαζικό ιστό 
πέριξ του ενθέματος, ενώ ως IIE η εξωλεμφαδενική 
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νόσος (μαστός) με διήθηση μασχαλιαίων λεμφα-
δένων. Ωστόσο, κατά αυτό τον τρόπο σχεδόν όλοι 
οι ασθενείς φαίνεται να έχουν περιορισμένη νόσο 
(στάδιο ΙΕ ~83%, στάδιο ΙΙΕ ~10-16%) με τα στάδια 
III/IV να απαντούν σε ≤7% των ασθενών. Αντίθετα, το 
σύστημα ΤΝΜ αξιολογεί τη διήθηση της κάψας πέριξ 
του ενθέματος και προτείνεται ως σύστημα σταδιο-
ποίησης από τις οδηγίες του NCCN6. Η αναλυτική 
περιγραφή του συστήματος ΤΝΜ και η συχνότητα 
των επιμέρους σταδίων παρουσιάζεται στον πίνακα 1. 
Καθώς η νόσος είναι τοπική στη μεγάλη πλειονότητα 
των περιπτώσεων, οστεομυελική βιοψία συνιστάται 
κυρίως όταν η νόσος εμφανίζει επιθετική εικόνα ως 
προς την τοπικά διηθητική συμπεριφορά ή όταν 
υπάρχει προσβολή λεμφαδένων. Η χρήση PET/CT 
για την αρχική σταδιοποίηση επίσης ενθαρρύνεται. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί ακρογωνιαίο 

λίθο στην αντιμετώπιση του BIA-ALCL. Συνιστάται 

αφαίρεση του ενθέματος με την κάψα en bloc και 
αφαίρεση οποιασδήποτε μάζας με αρνητικά όρια 
εκτομής. Αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων προ-
τείνεται επί κλινικής υποψίας προσβολής5. Με την 
πλήρη χειρουργική εξαίρεση συνήθως επέρχεται η 
ίαση για ασθενείς με τοπική νόσο7,8. Λεπτομέρειες για 
τη χειρουργική θεραπεία έχουν επίσης δοθεί στο αμέ-
σως προηγούμενο κεφάλαιο του παρόντος τεύχους.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Για τους ασθενείς που έχει επιτευχθεί πλήρης 

εκτομή δεν συνιστάται επικουρική θεραπεία, αλλά 
παρακολούθηση ανά 3-6 μήνες για τουλάχιστον 2 
έτη. Αντίθετα, οι ασθενείς με υπολειπόμενη νόσο 
μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση ή με προχωρημένη 
νόσο κατά τη διάγνωση (στάδια II-IV κατά Lugano 
ή IIB-IV κατά ΤΝΜ) αντιμετωπίζονται με επικουρική 
χημειοθεραπεία6.

Δεν υπάρχει εδραιωμένη προσέγγιση όσον αφορά 
τη θεραπεία αυτών των ασθενών λόγω έλλειψης προ-
οπτικών κλινικών μελετών, προφανώς στα πλαίσια 
της σπανιότητος της νόσου. Γενικά όμως προτείνεται 
η χρήση χημειοθεραπευτικών συνδυασμών που πε-
ριέχουν ανθρακυκλίνη (CHOP, CHOEP, da-EPOCH) 
στη λογική της θεραπείας των ALK- ALCL9,10. Επι-
πλέον, καθώς το BIA-ALCL είναι εξ’ ορισμού CD30+, 
η θεραπεία με brentuximab vedotin θα μπορούσε 
να αποτελεί αποτελεσματική επιλογή. Πράγματι, η 
χρήση του σε μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών 
ήταν ενθαρρυντική11,12. 

Ο συνδυασμός brentuximab vedotin με το CHOP, 
παραλείποντας τη βινκριστίνη λόγω του κινδύνου 
σοβαρής νευροτοξικότητος (BV-CHP) συγκρίθηκε 
με το CHOP στην πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη 
ECHELON II. Η ECHELON II είναι μια διπλά-τυφλή, 
τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 που επιχείρησε να 
εξετάσει το όφελος της ενσωμάτωσης του brentuximab 
vedotin στη θεραπεία 1ης γραμμής ασθενών με CD30+ 
περιφερικά Τ-λεμφώματα με την ανάλυση 452 ασθε-
νών που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν BV-CHP έναντι 
CHOP. Ο συνδυασμός BV-CHP αποδείχθηκε ανώτε-
ρος ως προς την Επιβίωση Ελεύθερης Εξέλιξης της 
Νόσου [3-ετής επιβίωση 57.1% (95% CI: 49.9–63.7) 
έναντι 44.4% (95% CI: 37.6–50.9), HR: 0.71 (95% CI: 
0.54–0.93); p=0·0110]. Παρομοίως ο συνδυασμός BV-
CHP υπερτερούσε και ως προς τη Συνολική Επιβίωση 
[HR: 0.66 (95% CI: 0.46–0.95); p=0·0244]13. Παρ’ ότι 
η μελέτη δεν ήταν σχεδιασμένη για να ανιχνεύσει δια-
φορές μεταξύ των ιστολογικών υποτύπων, το όφελος 
ως προς την Επιβίωση Ελεύθερης Εξέλιξης της Νόσου 
ουσιαστικά περιορίσθηκε στους ασθενείς με ALCL, 

Πίνακας 1. ΣταδιοποίησηΤΝΜ κατά MD Anderson Cancer 
Center, 2016, η οποία έχει ενσωματωθεί και στα πρόσφατα 
NCCN Guidelines.6,8,15

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΝΜ
Τ: Έκταση όγκου
Τ1 Συλλογή υγρού ή στιβάδα κατά μήκος της ενδοαυλικής 

επιφάνειας της κάψας

Τ2 Αρχόμενη διήθηση της κάψας

Τ3 Διήθηση της κάψας από κυτταρικές αθροίσεις

Τ4 Διήθηση πέραν της κάψας

Ν: Λεμφαδενική νόσος
Ν0 Χωρίς λεμφαδενική συμμετοχή
Ν1 Διήθηση ενός επιχωρίου λεμφαδένος
Ν2 Διήθηση πολλαπλών επιχωρίων λεμφαδένων

Μ: Μεταστατική νόσος
Μ0 Χωρίς απομακρυσμένη νόσο
Μ1 Απομακρυσμένες εντοπίσεις 

ΣΤΑΔΙΑ (συχνότητα επί του συνόλου)
ΙΑ (35-70%) Τ1 Ν0 Μ0
Ιβ (3-11%) Τ2 Ν0 Μ0
ΙC (8-13%) Τ3 Ν0 Μ0
IIA (8-25%) Τ4 Ν0 Μ0
IIB (3-5%) Τ1-3 Ν1 Μ0
III (3-9%) Τ4 Ν1-2 Μ0
IV (1-2%) οποιοδήποτε Τ, οποιοδήποτε Ν, Μ1



207

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΥ

όπου ήταν και μεγαλύτερο: Για τους ασθενείς με ALK+ 
ALCL ανευρέθη HR 0.29 (95% CI 0.11-0.79) ενώ για 
τους ALK- 0.65 (95% CI 0.44-0.95). Όσον αφορά τη 
Συνολική Επιβίωση, για τους ασθενείς με ALK+ ALCL 
ανευρέθη HR 0.38 (95% CI 0.12-0.22) ενώ για τους 
ALK- 0.58 (95% CI 0.35-0.98). Προφανώς η μελέτη 
αυτή δεν αφορά ειδικά το BIA-ALCL καθώς δεν είναι 
σαφές αν περιελήφθησαν τέτοιες περιπτώσεις και 
πόσες. Είναι όμως εύλογο να υποθέσει κανείς ότι το 
BIA-ALCL θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κατ’ αναλο-
γίαν με το συστηματικό ALCL, όποτε οι περιστάσεις 
επιβάλλουν τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Συνεπώς, 
με βάση την ECHELON II, η χρήση τουbrentuximab 
vedotin στη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με 
BIA-ALCL ίσως θεωρείται προτιμότερη έναντι άλλων 
θεραπειών14,15.

Συχνά οι ασθενείς με BIA-ALCL έχουν ιστορικό 
καρκίνου του μαστού και έχουν εκτεθεί σε ανθρα-
κυκλίνη. Ως εκ τούτου μπορεί να υπάρχει περιο-
ρισμός για τη χορήγηση πλήρους CHOP, CHOEP 
ή συναφών σχημάτων λόγω της απαγορευτικής 
σωρευτικής δόσης ανθρακυκίνης. Σε αυτή την περί-
πτωση μπορεί να χορηγηθεί CEOP (E=ετοποσίδη) 
ή CGOP (G=γκεμσιταβίνη) ή, αναλόγως του βαθμού 
προηγούμενης έκθεσης σε ανθρακυκλίνη, 3 κύκλοι 
CHOEP και ακολούθως CEOP με παράλειψη της 
δοξορουβικίνης. Επίσης θα μπορούσε να δοκιμασθεί 
και η μονοθεραπεία με brentuximab vedotin11,14.

Όσον αφορά την επικουρική ακτινοθεραπεία, μπο-
ρεί να έχει όφελος σε ασθενείς με υπολειμματική νόσο 
μετά την χειρουργική αντιμετώπιση ή στην τοπικά 
προχωρημένη νόσο σε δόση 24-36 Gy6,15. Σημειώ-
νεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως μετά το τέλος 
της χημειοθεραπείας αλλά και σαν μονοθεραπεία7.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑΣ/ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΥ

Επί συστηματικής υποτροπής μετά από τοπική 
θεραπεία οι ασθενείς μπορούν να λάβουν τη θεραπεία 
που προαναφέρθηκε αφού προηγουμένως δεν είχαν 
εκτεθεί σε χημειοθεραπεία.

H θεραπεία των ασθενών με υποτροπιάζον/αν-
θεκτικό BIA-ALCL μετά από αρχική χημειοθεραπεία 
ακολουθεί την λογική των υποτροπιαζόντων ALK- 
ALCL, ενώ ενθαρρύνεται η χρήση του brentuximab 
vedotin7. Σε μελέτη 58 ασθενών με υποτροπιάζον 
συστηματικό ALCL η θεραπεία με brentuximab vedotin 
οδήγησε σε ανταπόκριση της τάξης του 86% και 
διάμεση Επιβίωση Ελεύθερης Εξέλιξης Νόσου 20 
μηνών (5-ετής Επιβίωση Ελεύθερης Εξέλιξης της 

Νόσου 39%)16,17. Η 5-ετής Συνολική Επιβίωση ήταν 
60%17. Σημειωτέον ότι η έκβαση ήταν ανεξάρτητη 
από την έκφραση της ALK, δηλ. οι ALK- ασθενείς 
είχαν εξ’ ίσου καλό αποτέλεσμα με τους ALK+17. Τα 
αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι αρκετοί ασθε-
νείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό συστηματικό ALCL 
μπορεί να ιαθούν με μονοθεραπεία με brentuximab 
vedotin ακόμη και χωρίς τη διενέργεια μεταμόσχευσης 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων καθώς δε σημει-
ώθηκαν υποτροπές της νόσου μετά τα 3.5 περίπου 
έτη. Στην ειδική πάντως περίπτωση του BIA-ALCL 
η αποτελεσματικότητα του brentuximab vedotin έχει 
δειχθεί σε επίπεδο αναφορών περιπτώσεων6,11,15.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η πρόγνωση της νόσου είναι πολύ καλή με ποσο-

στά 5-ετούς επιβίωσης περίπου 90%. Η προχωρημένη 
νόσος αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και 
η σταδιοποίηση TNM προβλέπει καλύτερα την έκβαση 
της νόσου σε σχέση με την ταξινόμηση Ann Arbor6,8. 
Η πλήρης χειρουργική εξαίρεση επί τοπικής νόσου 
είναι κρίσιμη για τη βελτιστοποίηση της Ελεύθερης 
Συμβάματος και της Συνολικής Επιβίωσης6.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ασθενείς που ευρίσκονται σε πλήρη ύφεση πα 

πρέπει να παρακολουθούνται με κλινική εξέταση και 
αδρό εργαστηριακό έλεγχο ανά 3-6 μήνες. Απεικονι-
στικός έλεγχος δύναται να διενεργείται ανά 6μηνο για 
τα πρώτα 2 έτη αλλά η ακριβής κλινική του συνεισφο-
ρά δεν είναι σαφώς καθορισμένη. Μετά τα 2 έτη οι 
κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν παρακολούθηση 
«κατά τις κλινικές ανάγκες του ασθενούς».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το BIA-ALCL αποτελεί ξεχωριστό υπότυπο Τ-λεμ-

φώματος με ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά και 
βιολογική συμπεριφορά. Η σπανιότητα του, καθιστά 
δύσκολο τον σχεδιασμό πολυκεντρικών τυχαιοποιη-
μένων μελετών που θα μπορούσαν να αξιολογήσουν 
την αποτελεσματικότητα διαφόρων θεραπευτικών 
στρατηγικών. Η πλήρης χειρουργική εξαίρεση απο-
τελεί την πλέον σημαντική συνιστώσα της θεραπείας. 
Σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένη ή γενικευμένη 
νόσο, η χρήση χημειοθεραπείας με σχήματα βασι-
ζόμενα στην ανθρακυκλίνη αλλά και η θεραπεία με 
brentuximab vedotin μπορεί να αποτελούν αποτελε-
σματικές επιλογές.
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Ο κύριος ρόλος των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) και των Κέντρων Αίματος (K Α), 
είναι η έγκαιρη και ασφαλής χορήγηση αίματος και 
παραγώγων του στους ασθενείς που χρήζουν με-
τάγγισης.1 Η επιλογή αιμοδότη, η συλλογή αίματος, 
ο έλεγχος για τα μεταδιδόμενα νοσήματα, ο ανοσο-
αιματολογικός έλεγχος των μονάδων καθώς και ο 
προμεταγγισιακός έλεγχος των ασθενών συνθέτουν το 
πολυδιάστατο έργο των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας και των Κέντρων Αίματος. Επιπρόσθετα 
οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας έχουν αναλάβει και την εκ-
παίδευση των επαγγελματιών υγείας που εμπλέκονται 
στην όλη διαδικασία.

Η αυτάρκεια ασφαλούς αίματος και παραγώγων 
του, αποτελεί εθνική προτεραιότητα σε πολλές χώρες. 
Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί την ανάπτυξη 
και εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού.2 
Παράλληλα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνι-
κών νομοθετικών ρυθμίσεων, απαιτείται η θέσπιση 
προτύπων ποιότητας για τα Κέντρα Αίματος και τις 
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας των συστατικών του αίματος. 

Ιστορικά, μεταξύ των πρώτων χωρών της Ευ-
ρώπης, η Ελλάδα νομοθέτησε το 1988 το Νόμο 
2820 (Εθελοντική μη αμειβόμενη Αιμοδοσία) για την 
Αιμοδοσία, στη βάση των συστάσεων του Συμβου-
λίου της Ευρώπης και του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ). Αργότερα, σε εναρμόνιση με την ευ-
ρωπαϊκή οδηγία 2002/98/ΕΚ3 (Θέσπιση προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, 
την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος 

και τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK) θεσμο-
θετήθηκε ο Νόμος 3402/20054 (Αναδιοργάνωση του 
Συστήματος Αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις) που 
ισχύει μέχρι σήμερα. Επιπρόσθετα στα νομοθετή-
ματα για την Αιμοδοσία περιλαμβάνεται πληθώρα 
προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων 
και εγκυκλίων, που δίνουν τις κατευθυντήριες οδηγίες 
για το επιστημονικό και οργανωτικό πλαίσιό της. Το 
2005 ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (EKEA) 
το οποίο λειτουργεί ως εποπτεύουσα και ελεγκτική 
αρχή Αιμοδοσίας. Έχουν θεσμοθετηθεί επίσης όλοι 
οι κανονισμοί για την ασφάλεια και την ποιότητα του 
αίματος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2004/33 
(εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον 
αφορά ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για το αίμα και 
τα συστατικά του αίματος),5 2005/61(εφαρμογή της 
οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά τις 
απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και 
την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδρά-
σεων και συμβαμάτων)6 και 2005/62 (εφαρμογή της 
οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη θέ-
σπιση κοινοτικών προτύπων και προδιαγραφών για 
ένα σύστημα ποιότητας στα Κέντρα Αιμοδοσίας).7 Στα 
πλαίσια εφαρμογής του νόμου 3402/2005 περί Ανα-
διάρθρωσης του Συστήματος Αιμοδοσίας εκδόθηκε η 
με Αρ.Γ2γ/57384, 11-12-2017, Υπουργική απόφαση 
για τον Ορισμό Κέντρων Αίματος και Νοσοκομειακών 
Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και τις προϋποθέσεις ίδρυ-
σης και λειτουργίας τους. Στο άρθρο 2 ορίζεται με 
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σαφήνεια η αναγκαιότητα εφαρμογής και διατήρησης 
Συστημάτων Ποιότητας και περιγράφονται αναλυτικά 
οι απαιτήσεις σε προσωπικό, εξοπλισμό και χώρους 
για την ίδρυση και λειτουργία των ΝΥΑ και των ΚΑ. Το 
άρθρο 3, αφορά στην αδειοδότηση των Αιμοδοσιών 
και αναφέρει σχετικά: 

«Η άδεια ίδρυσης/λειτουργίας των Κέντρων Αίμα-
τος (ΚΑ) και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμο-
δοσίας (ΝΥΑ) χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 
Υγείας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής 
του ΕΚΕΑ. Πριν από τη σχετική εισήγηση προη-
γείται επιθεώρηση από την επιτροπή του ΕΚΕΑ, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋ-
ποθέσεων λειτουργίας, οι οποίες ισοδυναμούν με τις 
βασικές απαιτήσεις ποιότητας που περιγράφονται 
στην παρούσα απόφαση. Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας 
(τόσο τα Κέντρα Αίματος όσο και οι Νοσοκομειακές 
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας) αδειοδοτούνται και επιθε-
ωρούνται για εκείνες τις δραστηριότητες που προ-
βλέπεται από την εθνική νομοθεσία (σύμφωνα με 
τον ν.3402/2005) ότι μπορούν να αναπτύξουν. Για 
παράδειγμα, οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας προβλέπεται 
ότι διενεργούν αιμοληψίες και ασχολούνται με την 
μεταγγισιοθεραπεία των ασθενών. Κατά συνέπεια, 
οφείλουν να διαθέτουν εκείνους τους χώρους, οι 
οποίοι υποστηρίζουν τις συγκεκριμένες δραστη-
ριότητες και για τις οποίες θα αδειοδοτηθούν, εν 
προκειμένω το ανοσοαιματολογικό εργαστήριο και 
την αίθουσα αιμοληψίας. Ωστόσο, και σε αυτή την 
περίπτωση, οι προϋποθέσεις αναδιαμορφώνονται 
για τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, ανάλογα με τον αριθμό 
των κλινών του νοσοκομείου που εξυπηρετούν, αλλά 
και τον πληθυσμό των ασθενών που μεταγγίζουν ή 
των αιμοληψιών που πραγματοποιούν ετησίως. Για 
παράδειγμα, διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις για 
όσες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας μεταγγίζουν ασθενείς 
με αιμοσφαιρινοπάθειες. Το ίδιο ισχύει και για τα 
εργαστήρια ανοσοαιματολογικού ελέγχου και ομάδων 
αίματος αιμοδοτών, τα οποία αν και στις σχετικές 
προϋποθέσεις περιγράφονται χωριστά, εντούτοις, 
σε μια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας με μικρό 
αριθμό αιμοληψιών, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται 
ταυτόχρονα από το ίδιο εργαστήριο, (ανοσοαιματο-
λογικό) και να μην χρειάζεται να υπάρχει χωριστό 
εργαστήριο ομάδων αιμοδοτών. Οι συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις δίνουν τη δυνατότητα αδειοδότησης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη διαφοροποίηση κάθε 
υπηρεσίας, χωριστά, αφού περιγράφουν τις απαιτή-
σεις που θα είχε κάθε χώρος, σαν να λειτουργούσε 
αυτόνομα και κατ’ ουδένα τρόπο δεν μπορούν να ερ-
μηνευτούν αθροιστικά, για παράδειγμα, αθροίζοντας 
το προσωπικό που απαιτείται για κάθε χώρο, ώστε 

να προκύψει ο απαιτούμενος αριθμός προσωπικού 
για όλη την Αιμοδοσία».8

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, πως όλα τα ΚΑ 
και οι ΝΥΑ, προκειμένου για την επιθεώρηση απο το 
ΕΚΕΑ με σκοπό την αδειοδότησή τους, οφείλουν να 
εφαρμόζουν και να διατηρούν σύστημα ποιότητας το 
οποίο πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι διαδικασίες 
περιγράφονται σε κατάλληλες οδηγίες και διεξάγονται 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές καλής 
πρακτικής. Οι διαδικασίες ποιότητας είναι έγγραφα με 
τα οποία περιγράφονται ποιος κάνει τι, που και πότε. 
Υποστηρίζονται δε, από επιμέρους οδηγίες εργασίας 
που περιγράφουν κρίσιμες μεθοδολογίες και από τα 
έντυπα ποιότητας στα οποία αποτυπώνονται πληρο-
φορίες, αποτελέσματα ελέγχων και κρίσιμα αρχεία του 
συστήματος. Όλες οι διαδικασίες, οι εγκαταστάσεις 
και ο εξοπλισμός που επηρεάζουν την ποιότητα 
και την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών 
του αίματος επικυρώνονται πριν χρησιμοποιηθούν 
για πρώτη φορά και επαναεπικυρώνονται σε τακτά 
διαστήματα, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με την 
έκβαση αυτών των δραστηριοτήτων. Με την εφαρμογή 
και διατήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
(ΣΔΠ), τα ΚΑ και οι ΝΥΑ επιτυγχάνουν υψηλό επίπεδο 
οργάνωσης σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων 
τους, καθώς η ποιότητα αναγνωρίζεται ως ευθύνη 
όλων όσοι συμμετέχουν στη λειτουργία της Υπηρεσίας 
Αιμοδοσίας ή του Κέντρου Αίματος. Για τα ΚΑ και τις 
ΝΥΑ, ένα ΣΔΠ περιλαμβάνει τη διαχείριση ποιότητας, 
τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας, 
το προσωπικό, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό, την τεκμηρίωση, τη συλλογή, τον έλεγχο 
και την επεξεργασία, την αποθήκευση, τη διανομή, 
τον έλεγχο της ποιότητας, την ανάκληση συστατικών 
του αίματος, τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο, τη 
διαχείριση συμβάσεων, τη μη συμμόρφωση και την 
αυτοεπιθεώρηση ή εσωτερικό έλεγχο. Μέσω των 
εσωτερικών ελέγχων εξακριβώνεται η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις των προτύπων, καταγράφονται 
τεκμηριωμένα αποτελέσματα και όταν απαιτείται ανα-
λαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά κατάλληλες 
διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.

Βασικές αρχές εσωτερικών ελέγχων 
(αυτοεπιθεωρήσεων)

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι δομικό στοιχείο ενός 
ΣΔΠ, ενώ παράλληλα αποτελεί το βασικό εργαλείο 
για την επιθεώρηση της αποτελεσματικότητας του 
Συστήματος Ποιότητας.9 Πρόκειται για εσωτερική 
επιθεώρηση που διενεργείται «από την Υπηρεσία για 
την Υπηρεσία». Αρμόδιος για τη διενέργεια των εσωτε-
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ρικών ελέγχων είναι ο Υπεύθυνος Ποιότητας, ο οποίος 
οφείλει να έχει αποδεδειγμένη κατάρτιση σε θέματα 
διαχείρισης ποιότητας και άριστη γνώση του συνόλου 
των διεργασιών που διενεργούνται στην Αιμοδοσία, 
προκειμένου για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτής 
της θέσης.10 Το σύνολο των διαδικασιών που περιγρά-
φουν τις δραστηριότητες μιας Υπηρεσίας Αιμοδοσίας 
όπως οι διαδικασίες συλλογής αίματος, παραγώγισης, 
ελέγχου και σήμανσης, αποθήκευσης και χορήγησης, 
οι διαδικασίες διαχείρισης δειγμάτων, διενέργειας 
εξετάσεων, εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού 
ελέγχου κ.α., αποτελούν αντικείμενο των εσωτερικών 
ελέγχων. Η διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων έχει ως 
στόχο να ελέγχει τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις του συστήματος, τη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του προτύπου και της σχετικής νομοθεσίας 
και τέλος να ελέγχει την αποτελεσματική εφαρμογή 
και την τήρηση του συστήματος.

Kατά τη διεξαγωγή των εσωτερικών ελέγχων 
αξιολογούνται παράλληλα η κατάρτιση και η τεχνική 
επάρκεια του αρμόδιου προσωπικού, η εξοικείωσή του 
με την εφαρμογή του ΣΔΠ καθώς και η συμμόρφωσή 
του με τις απαιτήσεις του προτύπου.

Οι εσωτερικοί έλεγχοι διενεργούνται προγραμματι-
σμένα ή και σε έκτακτη βάση. Κατά τον προγραμματι-
σμό των εσωτερικών ελέγχων, λαμβάνονται υπόψη η 
σπουδαιότητα κάθε δραστηριότητας προς έλεγχο, τα 
αποτελέσματα προηγούμενων εσωτερικών ελέγχων 
καθώς και οι πρόσφατες αλλαγές, που πιθανά έχουν 
γίνει σε διαδικασίες. Η συχνότητά τους καθορίζεται 
σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης 
του συστήματος. Απαιτήσεις που δεν έχουν ικανοποι-
ηθεί, εντοπισμός σημείων προς βελτίωση αλλά και 
δυνατά σημεία του ΣΔΠ είναι ορισμένα από τα πιθανά 
ευρήματα των εσωτερικών ελέγχων.11 Τα ευρήματα 
αυτά ανακοινώνονται στο αρμόδιο προσωπικό και 
αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και έρευνας κατά τη 
διάρκεια της επανεξέτασης του συστήματος.9 Με την 
ολοκλήρωση των εσωτερικών ελέγχων, ο Υπεύθυνος 
Ποιότητας συντάσσει μια λεπτομερή έκθεση με τα 
ευρήματα, τις παρατηρήσεις ή τις μη συμμορφώσεις, 
τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες και το χρονικό 
πλαίσιο υλοποίησής τους. Συμπερασματικά, οι εσω-
τερικοί έλεγχοι αποτελούν ένα ιδανικό εργαλείο για τη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών και «προετοιμάζουν» 
την Υπηρεσία για τις εξωτερικές επιθεωρήσεις.10

Βασικές αρχές εξωτερικών επιθεωρήσεων
Επιθεώρηση είναι η συστηματική, ανεξάρτητη και 

τεκμηριωμένη διαδικασία για την απόκτηση στοιχεί-
ων και την αντικειμενική αξιολόγηση αυτών, ώστε 

να προσδιοριστεί ο βαθμός κάλυψης των κριτηρίων 
επιθεώρησης.12

Στη χώρα μας, οι εξωτερικές επιθεωρήσεις διε-
νεργούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς 
πιστοποίησης καθώς και από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύ-
στημα Διαπίστευσης) το οποίο χορηγεί πιστοποιητικό 
Διαπίστευσης. Στις ΝΥΑ και στα ΚΑ, πέραν των ανω-
τέρω φορέων που διενεργούν εξωτερικές επιθεωρή-
σεις για την χορήγηση Πιστοποιητικών Ποιότητας, 
προκειμένου για την αδειοδότησή τους, οι εξωτερικές 
επιθεωρήσεις διενεργούνται από την αρμόδια αρχή, 
που είναι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Ο επιθεωρητής ή η ομάδα επιθεωρητών που διε-
ξάγουν τις εξωτερικές επιθεωρήσεις είναι επιλογή του 
φορέα Πιστοποίησης, Διαπίστευσης ή Αδειοδότησης. 
Οι επιθεωρούμενοι ενημερώνονται για τη στελέχωση 
της ομάδας επιθεώρησης την οποία αποδέχονται ή 
όχι. Σε ότι αφορά στην αδειοδότηση των ΝΥΑ και 
των ΚΑ, οι επιθεωρήσεις διεξάγονται από ειδικά 
καταρτισμένο προσωπικό, εξουσιοδοτημένο από το 
ΕΚΕΑ, το οποίο δεσμεύεται για την αμεροληψία και 
την εχεμύθειά του.

Οι εξωτερικές επιθεωρήσεις ξεκινούν με μια εναρ-
κτήρια συνάντηση των επιθεωρητών με τον Συντο-
νιστή Διευθυντή της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας και τον 
Υπεύθυνο Ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτής της συνά-
ντησης ορίζονται με σαφήνεια ο σκοπός και το πεδίο 
επιθεώρησης, παρατίθεται στους επιθεωρούμενους 
το πρόγραμμα της επιθεώρησης και η εναρκτήρια 
συνάντηση κλείνει με τις δύο πλευρές (επιθεωρητές 
και επιθεωρούμενοι) να δεσμεύονται για την εχεμύθεια 
της όλης διαδικασίας.13

Ακολουθεί η διεξαγωγή της επιθεώρησης του Συ-
στήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των Διαδικασιών και 
του παραγόμενου προϊόντος. Η ομάδα επιθεώρησης 
επικεντρώνεται στην αξιολόγηση εγγράφων, που 
αποτελούν μέρος της διαχείρισης της ποιότητας, προ-
κειμένου για την επιθεώρηση του Συστήματος. Ορι-
σμένα από τα βασικά σημεία αυτής της επιθεώρησης 
αφορούν στο προσωπικό, σχετικά με την κατάρτιση 
και τα καθήκοντά του, στους χώρους, τον εξοπλισμό, 
τις συμβάσεις, τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο των 
εξετάσεων και τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο των 
εξετάσεων και των παραγώγων, τις ανασκοπήσεις, 
τους εσωτερικούς ελέγχους, τις μη συμμορφώσεις, τη 
διαχείριση των ανεπιθύμητων συμβάντων, τον εργα-
στηριακό έλεγχο, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων 
και του πληροφοριακού συστήματος. Πρόκειται για 
μια στατική διαδικασία σε αντίθεση με την ενεργό 
διαδικασία για την αξιολόγηση των Διαδικασιών όπου 
απαιτείται η παρουσία του επιθεωρητή στο σημείο 
που εκτελείται η επιθεωρούμενη διεργασία. Αυτός ο 
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τύπος επιθεώρησης επιτρέπει την άμεση επικοινωνία 
των επιθεωρητών και με άλλα στελέχη της Υπηρεσίας. 
Μερικά από τα βασικά σημεία αυτής της επιθεώρησης 
αφορούν στις εργαστηριακές διαδικασίες, όπως ο 
χειρισμός των δειγμάτων και η διενέργεια εξετάσεων, 
στη διαχείριση αιμοδοτών, την ιχνηλασιμότητα, την 
αποθήκευση και διανομή των προϊόντων αίματος, τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες κ.α.13

Σε όλη τη διάρκεια της επιθεώρησης προσδι-
ορίζονται και καταγράφονται κρίσιμα στοιχεία που 
αποδεικνύουν τη συνολική ποιότητα της Υπηρεσίας.

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης γίνεται μια 
καταληκτική συνάντηση μεταξύ των επιθεωρητών 
και των στελεχών της ΝΥΑ όπου συνοψίζονται και 
συζητούνται τα ευρήματα της ομάδας επιθεώρησης. 
Οι επιθεωρητές ανακοινώνουν τις παρατηρήσεις τους 
καθώς και τις μη συμμορφώσεις, κατατάσσοντάς 
τες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους σε κρίσιμες ή 
απλές και η ΝΥΑ από την πλευρά της δεσμεύεται 
για την λήψη και υλοποίηση των απαιτούμενων διορ-
θωτικών ενεργειών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο 
επικεφαλής επιθεωρητής οφείλει να αποστείλει στη 
ΝΥΑ επίσημη έκθεση επιθεώρησης, καλύπτοντας το 
πεδίο επιθεώρησης και το σύνολο των ευρημάτων, 
εντός 30 ημερών από την επιθεώρηση. Σε περίπτωση 
μη συμμορφώσεων, η ΝΥΑ αφού προβεί άμεσα και 
εμπρόθεσμα στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες 
πρέπει να το γνωστοποιήσει στους επιθεωρητές, οι 
οποίοι αξιολογούν τη δράση της ΝΥΑ και εισηγούνται 
στην αρμόδια εθνική αρχή την αδειοδότησή της. 
Δεν αποκλείεται στα πλαίσια της αξιολόγησης της 
δράσης της ΝΥΑ να απαιτηθεί μια δεύτερη επιτόπια 
επίσκεψη από την ομάδα επιθεώρησης. Το χρονικό 
διάστημα μεταξύ δύο επιθεωρήσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα δύο έτη.

Μέχρι σήμερα, η δομή και η λειτουργία των πε-
ρισσότερων Αιμοδοσιών στη χώρα μας δεν ακολου-
θούσε αυστηρά την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθε-
σία. Ωστόσο οι αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας 
και ποιότητας στη μετάγγιση οδήγησαν σημαντικό 
αριθμό Αιμοδοσιών στην εφαρμογή και διατήρηση 
Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, διασφαλίζοντας 
έτσι υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στο 
σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα το 
ΕΚΕΑ, μέσω του θεσμικού ρόλου του, έχει δρομολο-
γήσει και διεξάγει επιθεωρήσεις σε Κέντρα Αίματος και 
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας με σκοπό την 
Αδειοδότησή τους και τη διασφάλιση ποιότητας και 
ασφάλειας στη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή του αίματος και των 

συστατικών του, και αυτό αποτελεί μέσο πίεσης προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Αναμφισβήτητα, διανύουμε 
μια περίοδο κατά την οποία Νόμοι και Οδηγίες που 
πλαισιώνουν την Αιμοδοσία βρίσκονται σε τροχιά 
υλοποίησης. Απαιτείται όμως χρόνος και προσπάθεια 
από μέρους των καθ’ ύλην αρμοδίων μέχρι την πλήρη 
εφαρμογή των Νόμων και των Οδηγιών στο σύνολο 
των Αιμοδοσιών της χώρας μας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η διαχείριση του αποθέματος των προϊόντων αίμα-

τος αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί 
τη διατήρηση ενός αρκετά μεγάλου αποθέματος 
ώστε να ανταποκρίνεται στις κλινικές απαιτήσεις για 
μετάγγιση, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να είναι όσο γίνε-
ται πιο μικρό ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες 
μονάδων λόγω λήξης. Κι ενώ ο στόχος αυτός είναι 
κοινός, κάθε Αιμοδοσία ακολουθεί διαφορετικό τρόπο 
διαχείρισης του αποθέματος που εξαρτάται από τις 
ανάγκες των νοσηλευτικών μονάδων που καλύπτουν, 
καθώς και τον τρόπο που γίνεται η παραγωγή και 
διακίνηση των μονάδων. 

Η απώλεια μιας μονάδας αίματος εμπεριέχει 
απώλεια χρημάτων, χρόνου και διάθεσης του δότη, 
εργατοωρών πολλών διαφορετικών εργαζομένων, 
καθώς και τη στέρηση μιας διαθέσιμης μονάδας από 
τους ασθενείς, γεγονός που μπορεί να μεταφράζεται 
ενδεχομένως σε υπο-μετάγγιση, αναβολή χειρουρ-
γείων ή άλλων θεραπειών.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα της πληρο-
φορικής και η καταγραφή των δεδομένων σε χώρες 
που χρησιμοποιούσαν συγκεντρωτικά συστήματα 
παραγωγής και διακίνησης προϊόντων αίματος, οδή-
γησε κατά καιρούς στην ανάπτυξη μοντέλων που 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη 
του ιδανικού αποθέματος σε επίπεδο νοσηλευτικού 
ιδρύματος ή σε επίπεδο τοπικού ή εθνικού κέντρου 
αίματος. Η αξιοπιστία αυτών των μοντέλων αμφισβη-
τήθηκε λόγω των περιορισμών και των υποθέσεων 
που λάμβαναν υπόψη για να δώσουν κάποιο αποτέ-
λεσμα1. Γενικά δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που να 

περιγράφει με συστηματικό και τεκμηριωμένο τρόπο 
το πώς μπορεί να γίνει βέλτιστα αυτή η διαχείριση. 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι περισσό-
τερες Αιμοδοσίες στη χώρα μας μέχρι σήμερα (όπου 
εκτός από την κάλυψη των ασθενών με παράγωγα 
αίματος, διενεργούν αιμοληψίες και παραγωγή προϊό-
ντων αίματος), καθιστά τη διαχείριση του αποθέματος 
πολύ περίπλοκη. Η προσέλευση των αιμοδοτών 
είναι τυχαία, δε σχετίζεται με τις τρέχουσες ανάγκες 
του κάθε νοσοκομείου, για τις περισσότερες Αιμο-
δοσίες δεν υπάρχει κάποιος «φορέας» που έχει την 
υποχρέωση να παρέχει παράγωγα σε περίπτωση 
έλλειψης, και συνεπώς η δυνατότητα πρόβλεψης 
του επιπέδου αποθέματος είναι πολύ περιορισμένη 
σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο κάθε Αιμοδοσία τουλάχιστον ως προς 
τις μονάδες ερυθρών αιμοσφαιρίων θα μπορούσε 
να προβεί στον υπολογισμό κάποιων ορίων που θα 
μπορούν να προβλέπουν πιθανή έλλειψη ή κίνδυνο 
για λήξη ανά ομάδα, καθώς και στον υπολογισμό του 
ιδανικού αποθέματος ανά ομάδα. 

Εκτίμηση κινδύνου
Ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να συ-

νεκτιμήσουμε κατά το δυνατόν τις παραμέτρους που 
επηρεάζουν το απόθεμα των μονάδων ερυθρών είναι 
το “risk assessment (risk management)”. Η λογική του 
“risk-based decision making” μπορεί να εφαρμοστεί σε 
πολλά ζητήματα που αφορούν τη συλλογή, τη παρα-
γωγή και τη διακίνηση του αίματος. Σε γενικές γραμμές 
η προσέγγιση αυτή μας προτείνει να οργανώσουμε τις 
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διαδικασίες μας για να μετριάσουμε την κρισιμότητα 
για τους περισσότερους από τους κινδύνους που 
μας αφορούν, ώστε πλέον να έχουμε ένα «ανεκτό 
κίνδυνο» (tolerable risk) ή «αποδεκτό κίνδυνο» (ac-
ceptable risk), αποδεχόμενοι ότι η εξάλειψη όλων των 
κινδύνων δεν είναι εφικτή. Ταυτόχρονα διασφαλίζουμε 
ότι οι πεπερασμένοι πόροι που διαθέτουμε (σε άψυχο 
και έμψυχο υλικό) κατανέμονται αναλογικά στους πιο 
κρίσιμους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια και 
την επάρκεια του αίματος. Η εφαρμογή αυτής της 
λογικής προϋποθέτει να λάβουμε υπόψη τα τοπικά 
χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του οργανισμού-
νοσηλευτικού ιδρύματος που αφορά, το επιχειρησιακό 
και το ρυθμιστικό περιβάλλον2,3.

Τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι 
να λάβουμε τις αποφάσεις είναι τα εξής: 
 1. Περιγραφή του ζητήματος και διατύπωση του 

προβλήματος
 2. Εκτίμηση κινδύνου (risk analysis plan)
 3. Αξιολόγηση των ευρημάτων/εκτιμήσεων
 4. Λήψη αποφάσεων

1. Περιγραφή του προβλήματος 

Στη περίπτωσή μας το ερώτημα είναι: «Ποιο είναι 
το ιδανικό απόθεμα ερυθρών ανά ομάδα και ποιο 
είναι το όριο συναγερμού για επικείμενη έλλειψη ή 
λήξη μονάδων ερυθρών;»

Στο πρώτο στάδιο αυτής της διαδικασίας θα πρέπει 
να καταγράψουμε όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαι-
τερότητες της Αιμοδοσίας μας και του νοσηλευτικού 
ιδρύματος που καλύπτει. Σαν παράδειγμα χρησιμο-
ποιούμε την Αιμοδοσία του Γενικού Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου «ο Άγιος Σάββας» που γενικά έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: ογκολογικό νοσοκομείο με βαρέ-
ως πάσχοντες ασθενείς, χωρίς ανοιχτή εφημερία και 
χωρίς καρδιοχειρουργικά, μαιευτικά περιστατικά και 
επείγον τραύμα, που υποστηρίζει αιματολογική κλινική 

με τμήμα μεταμόσχευσης και ΜΕΘ. Οι αιμοληψίες 
από αιμοδότες εντός Αιμοδοσίας και σε εξορμήσεις 
καλύπτουν το 75% των αναγκών, ενώ το υπόλοιπο 
εισάγεται από άλλα νοσοκομεία ή το ΕΚΕΑ ανάλογα 
με τις ανάγκες.

2. Risk analysis plan

Το δεύτερο στάδιο είναι η εκτίμηση του κινδύνου 
(risk assessment) που γίνεται με τη βοήθεια του 
πλάνου ανάλυσης κινδύνου (risk analysis plan)4. 
Στο πλάνο αυτό επιλέγονται κάποιοι κίνδυνοι που 
εκτιμώνται ως πιο σημαντικοί και γι’ αυτούς γίνεται ο 
υπολογισμός της κρισιμότητας του κινδύνου. Παράλ-
ληλα αναφέρεται συνοπτικά η τεκμηρίωση αυτού του 
υπολογισμού. Ο προσδιορισμός της κρισιμότητας R 
για κάθε κίνδυνο γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: R = 
D x F όπου D η σοβαρότητα της επίπτωσης και F η 
πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης. Η σοβαρότητα 
D της επίπτωσης αξιολογείται από 1 έως 5, όπου με 1 
αξιολογείται η λιγότερο σοβαρή επίπτωση και με 5 η 
πλέον σοβαρή (θανατηφόρος βλάβη) και η πιθανότητα 
εμφάνισης F αξιολογείται από 1 (πολύ λίγο πιθανή) 
έως 5 (βέβαιη εμφάνιση με μεγάλη συχνότητα). Το 
γινόμενο που υπολογίζεται για κάθε κίνδυνο, δηλαδή 
η τιμή της κρισιμότητας καθορίζει το αν επιβάλλεται 
η λήψη διορθωτικών μέτρων με στόχο να μειωθεί η 
κρισιμότητα: για κίνδυνο με κρισιμότητα <5 δεν επι-
βάλλεται η λήψη διορθωτικών μέτρων, για κίνδυνο 
με κρισιμότητα ≥5 και <10 λαμβάνονται μέτρα αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, για κίνδυνο με κρισιμότητα 
≥10 και ≤15 δρομολογούνται διορθωτικές ενέργειες 
με στόχο η κρισιμότητα να υπολογιστεί κάτω του 10, 
ενώ με κρισιμότητα >15 επιβάλλεται άμεσα η λήψη 
διορθωτικών μέτρων.

Για το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε, δεν υπήρ-
χαν κίνδυνοι που εξετάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν 
με χαμηλή κρισιμότητα (<5). Κίνδυνοι που χαρακτη-

Πίνακας 1. Τιμές κρισιμότητας και αναγκαιότητα λήψης διορθωτικών μέτρων (πράσινη ζώνη: δε λαμβάνονται μέτρα, κίτρινη ζώνη: 
δρομολογούνται μέτρα αν κριθεί απαραίτητο, κόκκινη ζώνη: λήψη διορθωτικών μέτρων).

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

1: ΑΜΕΛΗΤΕΑ 2: ΜΙΚΡΗ 3: ΜΕΤΡΙΑ 4: ΣΟΒΑΡΗ 5: ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ

ΠΙ
ΘΑ

ΝΟ
ΤΗ

ΤΑ

1: ΑΠΙΘΑΝΟ 1 2 3 4 5

2: ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΙΘΑΝΟ 2 4 6 8 10

3: ΠΙΘΑΝΟ 3 6 9 12 15

4: ΒΕΒΑΙΟ 4 8 12 16 20

5: ΣΥΧΝΟ 5 10 15 20 25
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ρίστηκαν με κρισιμότητα ≥5 και <10 και ενδεχομένως 
απαιτούν τη λήψη διορθωτικών μέτρων είναι: 
είναι οι εξής: 

• Επείγουσα ανάγκη για >10 μονάδες ερυθρών για 
ένα περιστατικό: γι’ αυτό τον κίνδυνο η σοβαρότητα 
της επίπτωσης αξιολογήθηκε με 5, ενώ η πιθανό-
τητα εμφάνισης αξιολογήθηκε με 1, συνεπώς το 
γινόμενο είναι 5. Στο νοσοκομείο που εξετάζουμε 
δεν υπάρχουν μαιευτικά ή καρδιοχειρουργικά 
περιστατικά ούτε επείγον τραύμα. Τα μεγάλα χει-
ρουργεία είναι προγραμματισμένα και σπανίως 
επισπεύδεται η διεξαγωγή τους.

• Επείγουσα ανάγκη για ΟRhD(-) μονάδες ερυθρών 
χωρίς διασταύρωση: εδώ η κρισιμότητα υπολογί-
στηκε πάλι 5 μιας και σπάνια ζητείται επείγουσα 
μετάγγιση σε αιμορραγία χωρίς προηγούμενα δείγ-
ματα ή ανάγκη μετάγγισης χωρίς διασταύρωση.

• Ανάγκη για πολλές μονάδες ερυθρών επί πολλές 
μέρες από τον ίδιο ασθενή: εδώ η σοβαρότητα 
αξιολογήθηκε με 3 (μέτρια), ενώ η συχνότητα 
πάλι με 3 (πιθανό) άρα το γινόμενο είναι 9, που 
υποδηλώνει ότι αν κριθεί απαραίτητο λαμβάνονται 
διορθωτικά μέτρα.

• Καταστροφή πολλών ερυθρών λόγω λήξης: το 
γινόμενο υπολογίστηκε 9 (3 επί 3). Επειδή πα-
ρατηρήθηκε ότι για ορισμένες ομάδες (β και Αβ) 
ο δείκτης WAPI για λήξη υπολογίστηκε σε μη 
αποδεκτά επίπεδα, ελήφθησαν διορθωτικά μέτρα 
που αφορούσαν τον καθορισμό ορίων συναγερμού 
αλλά και τη παρακολούθηση μέσω του συστήματος 
ποιότητας του δείκτη WAPI5. Ο δείκτης WAPI είναι 
ο λόγος των μονάδων που καταστράφηκαν προς 
τον αριθμό των μονάδων που απελευθερώθηκαν 
και μπήκαν στο απόθεμα. Ο δείκτης αυτός μπορεί 
να υπολογιστεί ανά ομάδα αίματος καθώς και 
μπορεί να περιλάβει όλες τις αιτίες καταστροφής 
ή τις καταστροφές λόγω λήξης της μονάδας.
Όσον αφορά τη διαχείριση των ερυθρών ένα κίν-

δυνος βρέθηκε με κρισιμότητα ≥10 και ≤15 και αφορά 
τη περίπτωση που υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
>5 και < 10 μονάδες ερυθρών για ένα περιστατικό. Η 
σοβαρότητα αξιολογήθηκε με 5 και η συχνότητα με 
3, το γινόμενο 15. Εδώ ως διορθωτικό αποφασίστη-
κε ο καθορισμός των ορίων συναγερμού με στόχο 
να μειωθεί σε τουλάχιστον < 10 η κρισιμότητα της 

επίπτωσης. Κίνδυνος με κρισιμότητα >15 που θα 
απαιτούσε επείγουσα λήψη μέτρων δεν εντοπίστηκε.

Στο στάδιο αυτό πληθώρα κινδύνων θα μπο-
ρούσαν να εξεταστούν, πάντα λαμβάνοντας υπόψη 
τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε νοσοκομείου. Για 
παράδειγμα θα μπορούσε να εξεταστεί το πώς επη-
ρεάζονται τα επίπεδα του αποθέματος την ημέρα της 
ανοιχτής εφημερίας και την επομένη σε νοσοκομεία 
με γενική εφημερία, ή πώς επηρεάζεται το απόθεμα 
τις ημέρες που χειρουργούνται καρδιοχειρουργικά 
περιστατικά κ.α. 

3. Αξιολόγηση ευρημάτων

Κατά το τρίτο στάδιο της αξιολόγησης των ευ-
ρημάτων, δρομολογούνται οι διορθωτικές ενέργειες 
και αξιολογείται, αν είναι εφικτό, με τη βοήθεια των 
διαδικασιών του συστήματος ποιότητας η αποτελε-
σματικότητά τους. Για το πρόβλημα που εξετάζουμε, 
σε αυτό το στάδιο μπορεί να γίνει και η προετοιμασία 
για τον υπολογισμό των ορίων συναγερμού με το 
να γίνει η καταγραφή των ημερήσιων αναγκών σε 
μονάδες αναγκών ανά ομάδα. Για παράδειγμα για το 
νοσοκομείο μας μέσες ημερήσιες ανάγκες σύμφωνα 
με τα στοιχεία της τελευταίας τριετίας είναι: 

Για να γίνει ο υπολογισμός των ορίων συναγερμού 
για λήξη και για έλλειψη, θα πρέπει να αποφασιστεί 
για πόσες μέρες πρέπει να επαρκεί το απόθεμά μας 
ώστε να έχουμε το ιδανικό απόθεμα και για πόσες 
να επαρκεί ώστε να σημαίνει συναγερμός για λήξη 
ή για έλλειψη. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και 
συστάσεις, τα νοσοκομεία θεωρείται ότι βρίσκονται 
σε επάρκεια αίματος όταν το απόθεμά τους επαρκεί 
για 3-4 ημέρες, ενώ τα κέντρα αίματος σε τοπικό ή 
εθνικό επίπεδο όταν το απόθεμά τους επαρκεί για 
6-7 ημέρες. Δεδομένων των χαρακτηριστικών του 
νοσοκομείου μας που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
αποφασίστηκε ως στόχος (ιδανικού) αποθέματος 
για όλες τις ομάδες, ελεύθερο απόθεμα που επαρκεί 
για 3 ημέρες. Αντίστοιχα, συναγερμός για έλλειψη 
σε Α, β και Ο όταν το ελεύθερο απόθεμα διαρκεί για 
λιγότερο από 2 ημέρες, και συναγερμός για λήξη β 
και Αβ όταν το ελεύθερο απόθεμα διαρκεί για πάνω 
από 7 ημέρες. Συνεπώς τα όρια συναγερμού υπο-
λογίζονται ως εξής: 

Πίνακας 2. Μέσες ημερήσιες ανάγκες ερυθρών ανά ομάδα.
Total O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB- 

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡ. 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 11,3 4,5 0,6 3,6 0,5 1,4 0,2 0,4 0,05
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4. Λήψη αποφάσεων

Το τέταρτο στάδιο που αφορά τη λήψη αποφάσεων 
στο παράδειγμά μας θα συμπεριλάβει τα εξής:

i. Υιοθέτηση των παραπάνω ορίων και καθημερινή 
επισκόπηση του αποθέματος ερυθρών βάσει 
αυτών

ii. Ενημέρωση και εκπαίδευση του εμπλεκόμενου 
προσωπικού

iii. Ετήσια αναθεώρηση των ορίων σύμφωνα με τη 
διακύμανση των μέσων αναγκών και την αποτε-
λεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών

iv. Άμεση αναθεώρηση των ορίων σε περίπτωση 
μείζονος αλλαγής που επηρεάζει το απόθεμα 
ερυθρών

Ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά θα μπορού-
σαν να ληφθούν κι άλλες αποφάσεις όπως για παρά-
δειγμα διαφορετικά όρια συναγερμού για ορισμένες 
ομάδες, ή διαφορετικό ιδανικό απόθεμα για τις μέρες 
εφημερίας κλπ. εφόσον κάτι τέτοιο είχε αναδειχτεί 
στα προηγούμενα στάδια. Σε κάθε περίπτωση η κα-
ταγραφή, οργάνωση και εκτέλεση όλων αυτών των 
ενεργειών καθώς και η μετέπειτα παρακολούθηση 
της αποτελεσματικότητάς τους γίνεται με τη χρήση 
των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας. Ανά-
λογη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και για τη 
διαχείριση των μονάδων αιμοπεταλίων (ανάκτησης 
ή αφαίρεσης) και FFP. 

Πεδίο εφαρμογής της μεθόδου
Η παρακολούθηση και διαχείριση του αποθέματος 

ερυθρών σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία 
θα είχε καλύτερη εφαρμογή σε Αιμοδοσίες Νοσοκομεί-
ων που είτε έχουν σταθερά περισσότερες αιμοληψίες 
από μεταγγίσεις, είτε σε Αιμοδοσίες που πλέον δεν 
εκτελούν τη παραγωγή των προϊόντων αίματος και 
συνεπώς «παραγγέλνουν» τα παράγωγα του αίματος 
από κάποιο κεντρικό φορέα (ΕΚΕΑ ή άλλο κέντρο 
αίματος). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πίνακας του 
ιδανικού αποθέματος και των ορίων συναγερμού σε 
συνδυασμό με τη μέση ημερήσια κατανάλωση και τη 

φύση των περιστατικών της κάθε μέρας συνεκτιμώ-
νται, ώστε κάθε πρωί να γίνει η «παραγγελία» των 
μονάδων ερυθρών. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικά ενόψει της συγκεντροποίηση της συλλογής, 
επεξεργασίας και διανομής παραγώγων αίματος 
από το ΕΚΕΑ. Οι Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμο-
δοσίας που ήδη σταμάτησαν ή στο άμεσο μέλλον θα 
σταματήσουν να παρασκευάζουν προϊόντα αίματος 
θα μπορέσουν με αυτή τη μέθοδο να οργανώσουν 
τον τρόπο παραγγελίας των παραγώγων και της 
διαχείρισης του αποθέματος συμβάλλοντας στην 
ορθολογική, αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση 
του αίματος.

Πρακτικές καλής διαχείρισης αποθέματος
Η διαχείριση του αποθέματος ωστόσο δεν εξα-

ντλείται στην επιτήρησή του και την επιδίωξη να 
διατηρούμε το θεωρητικά ιδανικό απόθεμα. Μια σειρά 
από ενέργειες έχουν καταγραφεί ως καλές πρακτικές 
για βέλτιστη διαχείριση του αποθέματος ώστε να 
προλαμβάνονται οι ελλείψεις και να αποφεύγονται 
οι λήξεις μονάδων1,5-7:

• Επιλογή των μονάδων προς μετάγγιση με τη 
λογική first-in-first-out

• Απελευθέρωση το συντομότερο δυνατόν (εντός 
24 ωρών) των μονάδων που δεσμεύτηκαν για 
προγραμματισμένα χειρουργεία ή θεραπείες

• Σήμανση-εντοπισμός μονάδων που πρόκειται να 
λήξουν τις επόμενες μέρες

• Αποφυγή αποθέματος με μονάδες που έχουν την 
ίδια ημερομηνία λήξης, μιας και υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος λήξης, ιδιαίτερα για τις μονάδες ομάδων 
για τις οποίες παρατηρείται να χορηγούνται συ-
στηματικά κοντά στην ημερομηνία λήξης.

• Έμπειρο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
εκτελεί τις κρίσιμες ενέργειες που αφορούν το 
απόθεμα, π.χ. τις παραγγελίες.

• Ενημέρωση όλου του προσωπικού για τα ζητήματα 
διαχείρισης του αποθέματος και καταγραφή των 
γενικών αρχών σε γραπτή διαδικασία (SOP).

• Υιοθέτηση ενός «τοπικού» MSBOS (Maximum 
surgical blood ordering schedule) από τις κλινικές 

Πίνακας 3: Όρια στόχος και όρια συναγερμού για έλλειψη και λήξη μονάδων ερυθρών ανά ομάδα

O+ O- A+ A- B+ B- AB+ AB-

ΕΛΛΕΙψΗ <9 <1 <7 <1 <3 0 0 0

ΣΤΟΧΟΣ 14 2 11 2 4 1 1 1
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΛΗΞΗΣ >30 >4 >25 >4 >10 >2 >3 >1
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του Νοσοκομείου.
• Σε περίπτωση που οι μονάδες παραγγέλνονται 

από εξωτερικό φορέα θα πρέπει: να αποφεύγονται 
οι παραγγελίες «πανικού» και οι παραγγελίες με 
τη λογική «ας πάρουμε για να έχουμε». Μικρές 
παραγγελίες ακόμα και δύο φορές την ημέρα, όπου 
αυτό είναι εφικτό, φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τη σημερινή εποχή, η λογική της εκτίμησης κιν-

δύνου (risk assessment) λαμβάνει όλο και μεγαλύ-
τερο ρόλο στα θέματα ασφάλειας και επάρκειας του 
αίματος. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων εκτίμησης 
κινδύνου και νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με 
τη συνεχή εκπαίδευση και αλληλεπίδραση όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, μπορούν να βοηθήσουν 
ώστε μέσω αυτής της πρόκλησης της διαχείρισης του 
κινδύνου να δίνουμε πιο ορθολογικές, ασφαλείς και 
αποδοτικές ως προς το κόστος λύσεις στα ζητήματα 
διαχείρισης του αίματος. Αν και η υιοθέτηση αυτών 
των διαδικασιών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική 
σε κεντρικό επίπεδο διαχείρισης αίματος, η εξοικεί-
ωση του προσωπικού των Αιμοδοσιών με αυτές 
και η ενσωμάτωσή τους στη καθημερινή ρουτίνα 

των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας μπορεί 
να συμβάλλει σημαντικά στην πιο αποτελεσματική 
εφαρμογή τους.
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H όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη και απο-
δοτικότερη χρήση του αίματος των αιμοδοτών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα της μετάγγισης, η διατήρηση 
επαρκούς αποθέματος και η ελαχιστοποίηση των 
αχρηστεύσεων των μονάδων αίματος ώστε να δι-
ασφαλίζεται η ασφαλής και ισότιμη αντιμετώπιση 
των ασθενών, ιδιαίτερα σε επείγουσες καταστάσεις, 
αποτελεί ευθύνη των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών 
Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) και των Κέντρων Αίματος (ΚΑ). 

Στο διεθνές περιβάλλον (Ηβ, ΗΠΑ, Καναδά, Αυ-
στραλία) παρατηρείται σημαντική τάση μείωσης του 
αριθμού των μεταγγίσεων έως και 25% τα τελευταία 
15 χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αλλαγή της 
αντίληψης για τη μετάγγιση και την εφαρμογή προ-
γραμμάτων βέλτιστης Διαχείρισης του Αίματος –PBM.1 

Όποιο δε και αν είναι το κίνητρο της εφαρμογής PBM 
(βελτίωση της έκβασης της κλινικής κατάστασης 
του ασθενούς ή οικονομικό) το αποτέλεσμα είναι το 
ίδιο, λιγότερες μεταγγίσεις. Επίσης ελάττωση των 
αναγκών για αίμα καταγράφεται λόγω των διαρκώς 
βελτιούμενων χειρουργικών πρακτικών. Στις ΗΠΑ η 
Εθνική Έκθεση για τη συλλογή και τη χρήση αίματος 
την περίοδο 2013-2015 κατέδειξε σημαντική μείωση 
χρήσης στις χειρουργικές κλινικές 41,5% ενώ πα-
ραμένει σταθερή η χρήση σε ΤΕΠ και ΜΕΘ2 (π.χ. 
μελέτες δείχνουν ελαττωμένες ανάγκες μετάγγισης 
σε μεταμοσχεύσεις ήπατος, επέμβαση που ιστορικά 
χρησιμοποιούνταν μεγάλος αριθμός μονάδων).

Και ενώ ο αριθμός των μεταγγίσεων ORhD(-) μονά-
δων αίματος επίσης ελαττώνεται αν και σε μικρότερο 
ποσοστό από ότι το σύνολο των μεταγγίσεων, το 
ποσοστό των ORhD(-) μεταγγίσεων επί του συνόλου 
των μεταγγίσεων παρουσιάζει σταθερά ετήσια αύξη-
ση (εικόνα 1). Στο Ηβ το διάστημα 6/2018-6/2019 οι 

απαιτήσεις για ORhD(-) αυξήθηκαν κατά 2,7% ενώ 
οι συνολικές απαιτήσεις ελαττώθηκαν κατά 5,8%. Η 
ικανοποίηση των αναγκών για ORhD(-) αποτελεί πλέ-
ον διαρκή πρόκληση δεδομένου του ότι η συχνότητα 
ORhD(-) στον γενικό πληθυσμό του Ηβ είναι 7% ενώ 
οι αιτήσεις για ORhD(-) είναι 13,4% και εισαγωγές 
στο απόθεμα 14,5%.3 Παρομοίως στην Αυστραλία η 
συχνότητα ORhD(-) στον γενικό πληθυσμό είναι 9% 
ενώ οι εισαγωγές στο απόθεμα ανέρχονται σε 17%.4

Οι αυξημένες ανάγκες για ORhD(-) αποδίδονται 
σε διάφορους λόγους αλλά κυρίως στην διάχυση 
της εφαρμογής πρωτόκολλων Μαζικής Αιμορραγίας, 
και στην αύξηση των αναγκών για μονάδες ειδικού 
φαινοτύπου σε Μονάδες Μεσογειακής αναιμίας (π.χ. 
Ro φαινότυπος).

Το ίδιο ισχύει και για τον Καναδά. Η επιλεκτική 
εισαγωγή ORhD(-)μονάδων στο απόθεμα των ΝΥΑ 
έναντι β/Αβ RhD(+) αντανακλά πέρα των αναγκών 
για την χρήση των ORhD(-) μονάδων σε επείγουσες 
καταστάσεις και την επιθυμία των ΝΥΑ για ένα ευέλικτο 
απόθεμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξαρτήτως 
της ηλικίας, φύλου του ασθενούς και χρόνου διάθε-
σης των μονάδων.1 Αυτή η πρακτική προσθέτει μεν 
ευελιξία στη διαχείριση του αποθέματος της ΝΥΑ δυ-
σκολεύει δε τις πρακτικές συλλογής αίματος ωθώντας 
σε ποσοστιαία αύξηση των ORhD(-)αιμοληψιών. Στην 
ίδια φιλοσοφία αποδίδεται και η αύξηση της ζήτησης 
για ΟRhD(+) κατά 0,12%, πολύ μικρότερη συγκριτικά 
από εκείνης των ORhD(-).

Οι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού 
συνίστανται:
 1. Στην ελάττωση των απαιτήσεων μέσω συγκεκρι-

μένων πρακτικών μετάγγισης που αφορούν την 
χρήση των ORhD(-) μονάδων, 
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 2. Στη βέλτιστη διαχείριση του αποθέματος ORhD(-)
μονάδων όπως και 

 3. Στην αύξηση των συλλογών ORhD(-) μονάδων 
από τους αιμοδότες. 

1.  ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ORHD(-) 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Ήδη από το 2001 το Ηβ έχει εφαρμόσει Σχήμα 

διαχείρισης του αποθέματος των ΝΥΑ/ΚΑ(Blood Stock 
Management Scheme BSMS,http://www.bloodstocks.
co.uk/).5 Με την αξιολόγηση των συλλεγομένων δε-
δομένων στην ηλεκτρονική βάση διαμορφώνεται 
άποψη για τα αποθέματα και τις καταστροφές των 
παραγώγων αίματος (ερυθρών, πλάσματος, αιμο-
πεταλίων). Κάθε ΝΥΑ κατατάσσεται αναλόγως του 
μεγέθους χρήσης ερυθρών, των ειδικοτήτων που 
καλύπτει και της γεωγραφικής της θέσης. Αντίστοιχη 
βάση διαθέτει ο Καναδάς από το 2002 (Transfusion 
Registry for Utilization, Surveillance, and Tracking) 
όπως και η Αυστραλία(https://transfusion.com.au/
bsib_april2017_1).

Το BSMS διενεργεί έρευνες (IPS-inventory practice 
surveys) για τον καθορισμό των παραγόντων που κα-
θορίζουν τις πρακτικές μετάγγισης και διαχείρισης του 
αποθέματος και εκδίδει επικαιροποιημένεςσυστάσεις.6 
Επίσης το BSMS καθορίζει δείκτες ποιότητας (Key 

Performance Indicators-KPIs) οι οποίοι παρέχουν 
συγκριτικά δεδομένα ώστε να αναθεωρηθούν οι 
πρακτικές εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Παρόμοιες συστάσεις διαχείρισης αποθέματος 
έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα και από τους Οργανι-
σμούς ΑΑββ, Ερυθρό Σταυρό Αυστραλίας-Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας, Γερμανία.4,7,8

Συστάσεις μετάγγισης ORh (D)- μονάδων
α. Υποχρεωτική χρήση ORh(D)- μονάδων 

• Άνδρες και γυναίκες ORh(D)-* με γνωστό αλλο-
αντίσωμα anti-D

• Παιδιά <18 ετών- και γυναίκες αναπαραγωγικής 
ηλικίας (<50 ετών) ομάδας ORh(D)-**

• Επείγουσα μετάγγιση σε παιδιά <18 ετών και 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας (<50 ετών) 
αγνώστου ΑβΟ/Rh ομάδας ή χωρίς επικυρωμένη 
ομάδα (π.χ. 1 δείγμα στο εργαστήριο) ή έλλειψη 
συγκεκριμένης ομάδας RhD(-)
Η κατηγοριοποίηση βάσει ηλικίας και φύλου αφορά 

την επιλογή RhD της μονάδας.
*αφορά και D variant
**χορηγούνται και Kell (-) μονάδες
Αν σε επείγουσα κατάσταση δεν είναι δυνατή η 

άμεση διάθεση (D)- μονάδων θα πρέπει να εκτιμηθεί 

Εικόνα 1. Χορηγήσεις ORh(D)- μονάδων. Clive Hyam-BSMS. Do Hospitals need what they request, BSMS Roadshow -2018.
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Α. Γάφου και Α. Αργυρού

το όφελος της χορήγησης ORh(D)+ μονάδας έναντι 
του κινδύνου της αλλοανοσοποίησης. Σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν θα πρέπει να καθυστερήσει μετάγγιση 
που κρίνεται αναγκαία για τη ζωή ασθενούς.

β. Συνιστώμενη χρήση ORhD(-) μονάδων 
• Πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς άνδρες και γυναίκες 

ORh(D)-(αιμοσφαιρινοπάθειες, απλαστική αναιμία, 
μυελοσδυσπλαστικά σύνδρομα) 

γ. Αποδεκτή χρήση ORh(D)- μονάδων
• Έλλειψη της ομάδας ΑβΟ/Rh σε ασθενή με ειδικές 

απαιτήσεις (π.χ. ειδικού φαινοτύπου επί παρου-
σίας αλλοαντισώματος). Ωστόσο κάθε δυνατή 
προσπάθεια πρέπει να γίνεται για εύρεση μονάδας 
της συγκεκριμένης ομάδας αίματος του ασθενή.

• Σε ασυμβατότητα RhD μεταξύ δέκτη /λήπτη σε 
μεταμόσχευση μυελού των οστών/συμπαγούς 
οργάνου.

• Σε ORh(D)- νεογνά με έλλειψη της ομάδας ΑβΟ/
Rh και σε νεογνά μητέρας με αντίσωμα anti-D

Σχόλια
Για ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια (θαλασσαι-

μία, δρεπανοκυτταρική αναιμία) χρησιμοποιούνται 
προληπτικά μονάδες συμβατές ως προς τον φαι-
νότυπο Rh/Kell του ασθενούς. Για ασθενείς π.χ. με 
Ro φαινότυπο, θα πρέπει να γίνεται κάθε δυνατή 
προσπάθεια ανεύρεσης μονάδων ιδίου φαινοτύπου 
δεδομένου ότι η συχνότητα του φαινοτύπου αυτού 
(Rh(D)+/CEK αρνητικό) ανέρχεται στο 17,6% των 
Ευρωπαίων έναντι 3% του Rh(D)-/CEK αρνητικό. 
Να σημειωθεί ότι το 80% των απαιτήσεων των ΝΥΑ 
για ORh(D)- είναι για C, E, Kell αρνητικές μονάδες. 
Ωστόσο το 10% των καυκάσιων ORh(D)- αιμοδοτών 
είναι Kell θετικοί και επίσης το 1,7% εξ αυτών είναι C 
ή/και Ε θετικοί (σύνολο 11,7%). Η σωστή διαχείριση 
αυτών των μονάδων προσθέτει στη διασφάλιση 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Λόγω της δυνητικής δράσης των ισοσυγκολ-
λητινών στο μόσχευμα και της ακόλουθης αι-
μόλυσης, οι πρακτικές μετάγγισης εστιάζουν 
στην ελαχιστοποίηση της χρήσης αλλογενών 
ερυθρών ασυμβάτων με την ομάδα του δέκτη, 
του λήπτη και των παθητικά μεταγγιζομένων 
ισοσυγκολλητινών και ως εκ τούτου και η χρήση 
μονάδων ORh(D)- ομάδας είναι συχνή. Οι πρα-
κτικές μετάγγισης διαφέρουν κατά την προμετα-
μοσχευτική, άμεση μεταμοσχευτική και τη φάση 

μετά την εγκατάσταση του μοσχεύματος. Κάθε 
Μονάδα Μεταμόσχευσης οφείλει να έχει σαφείς 
οδηγίες που καθορίζουν τη χρονική διάρκεια της 
κάθε φάσης.9

δ.  Χρήση ORh(D)+ για την προληπτική αποφυγή 
μείωσης αποθέματος ORhD(-) μονάδων 

• Άνδρες και γυναίκες ORh(D)->50 ετών με ανάγκη 
μετάγγισης >8 μονάδων χωρίς γνωστό αντίσωμα 
anti-D

• Επείγουσα μετάγγιση σε άνδρες και σε γυναίκες 
ηλικίας >50 ετών, αγνώστου ΑβΟ/Rh ομάδας 

• Σε ασθενείς που έλαβαν επειγόντως ORh(D)- και 
εμφανίζουν μεικτού τύπου (mixed-field) αντιδρά-
σεις έως ότου διευκρινιστεί η ομάδα τους.
Στις περιπτώσεις αποδεκτής χορήγησης ORh(D)+, 

ο φαινότυπος Kell+ είναι επίσης αποδεκτός εκτός και 
αν ο ασθενής έχει γνωστό anti-Kell αλλοαντίσωμα.

Σχόλια
• Η μετάγγιση Rh(D)- μονάδων αποτελεί προλη-

πτικό μέτρο για την αποφυγή αλλοανοσοποίησης 
έναντι του αντιγόνου Rh(D). Ωστόσο η πρακτική 
αυτή οδηγεί σε κατανάλωση σημαντικού αριθμού 
ORh(D)- μονάδων (10% περίπου) οι οποίες θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ασθενείς για 
τους οποίους η μετάγγιση με ORh(D)- αποτελεί 
μοναδική επιλογή ή προτεραιότητα.10,11 Αρκετοί 
ιατροί έχουν ενδοιασμούς, φοβούμενοι τις ανε-
πιθύμητες συνέπειες της μετάγγισης ORh(D)+ 
σε ασθενείς αγνώστου ομάδας. Οι αναμενόμενοι 
κίνδυνοι από αυτή την πρακτική αφορούν:

 1. Οξεία αιμόλυση των μεταγγιζομένων ORh(D)+ 
ερυθρών από ήδη κυκλοφορούντα anti-D αντι-
σώματα σε υψηλό τίτλο, σε ασθενείς που έχουν 
ήδη αλλοευαισθητοποιηθεί στο παρελθόν.

  Ο καταγραφόμενος κίνδυνος οξέος αιμολυτικού 
επεισοδίου μετά τη λήψη Rh(D) ασύμβατης μο-
νάδας είναι μικρός (<1%) και το αιμολυτικό επει-
σόδιο είναι συνήθως ήπιο. Τα αλλοαντισώματα 
Rh(D) προκαλούν εξωαγγειακή αιμόλυση που 
δεν συνοδεύεται από σοβαρές επιπλοκές. Σε 
μεγάλη μελέτη στην Αυστραλία μόνο το 1,5% 
των νεοεισαχθέντων ασθενών βρέθηκε να έχει 
D αλλοαντίσωμα.11 Σε αυτό έχει συμβάλλει και η 
προφύλαξη με χορήγηση anti-D ανοσοσφαιρίνης 
που αποτελεί καθιερωμένη πρακτική από το 1970 
στις γυναίκες ανεπτυγμένων χωρών. 

 2. Επιβραδυνόμενη αιμόλυση των μεταγγιζο-



221

ΧΡΗΣΗ ORHD(-) ΕΡΥΘΡΩΝ: ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΡΑξΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ;

μένων ORh(D)+ ερυθρών λόγω αύξησης του 
τίτλου ήδη υπάρχοντος anti-D αλλοαντίσωμα-
τος εντός 5-10 ημερών από τη μετάγγιση, σε 
ασθενείς που έχουν ήδη αλλοευαισθητοποιηθεί 
στο παρελθόν.

  Και εδώ η αναφερόμενη συχνότητα στη βιβλιο-
γραφία αιμολυτικής αντίδρασης από anti-D αλλο-
αντίσωμα σε ενδονοσοκομειακούς ασθενείς είναι 
πολύ μικρή και καταγράφονται μόνο μεμονωμένες 
περιπτώσεις. Η εμπειρία χορήγησης μη διασταυ-
ρωμένων Rh(D)+μονάδων σε Rh(D)– ασθενείς 
σε τραυματιολογικά κέντρα των ΗΠΑ είναι πα-
ρόμοια. Επίσης στη βιβλιογραφία αναφέρονται 
μεμονωμένες περιπτώσεις αιμόλυσης από anti-c 
και anti-Jk(a).11 Αυτό επισημαίνει και το γεγονός 
ότι το ORhD- δεν πρέπει να θεωρείται εξ ορισμού 
«πανδότης-universal donor».

 3. Αλλοανοσοποίηση και σχηματισμός anti-D 
αλλοαντίσωματος εντός 3-12 εβδομάδων μετά 
την μετάγγιση.

  Αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή αυτής της πρα-
κτικής. Ο κίνδυνος αλλοανοσοποίησης είναι 21-
26% σε νοσηλευόμενους Rh(D)-που έχουν λάβει 
τουλάχιστον μία μονάδα Rh(D)+ σε επεισόδιο 
αιμορραγίας. Ο κίνδυνος ελαττώνεται στο 10% σε 
ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού ή συμπαγούς 
οργάνου υπό ανοσοκαταστολή, και είναι 3-6% 
για ασθενείς αγνώστου ομάδας που λαμβάνουν 
Rh(D)+ μονάδες σε ΤΕΠ10. Η κλινική σημασία 
της αλλοευαισθητοποίησης έναντι Rh(D) αντι-
γόνου σε άνδρες και σε γυναίκες μη αναπαρα-
γωγικής ηλικίας, περιορίζεται στην υποχρεωτική 
μετάγγιση Rh(D)- μονάδων στο μέλλον. Όμως 
στην περίπτωση νεαρών κοριτσιών και γυναικών 
αναπαραγωγικής ηλικίας υπάρχει ο κίνδυνος της 
πρόκλησης αιμολυτικής νόσου του νεογνού από 
αλλοευαισθητοποίηση σε ακόλουθη κύηση.

 4. Εμφάνιση πανσυγκολλητίνης σε έκλουμα έως 
και 6 μήνες μετά από Rh(D)+ μετάγγιση έχει 
καταγραφεί ως απομεμακρυσμένη χρονικά 
παρενέργεια και αποδίδεται στην πρόκληση 
δημιουργίας αυτοαντισώματος από το σχη-
ματισθέν αλλοαντίσωμα anti-D.

 5. Η μετάγγιση Ο ομάδας συνδέεται και με άλ-
λους κινδύνους που δεν έχουν ακόμα εξηγηθεί 
επαρκώς και υποκαταγράφονται.

  Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ασθενείς Α ομάδας που 
πήραν μεταγγίσεις Ο ομάδας έχουν 79% υψηλό-
τερο κίνδυνο ενδονοσοκομειακού θανάτου (RR= 
1,79; 95% CI: 1,20,-2,67; P= 0,0047) σε σχέση με 
τους ασθενείς που πήραν αίμα της ομάδας τους.12

Η υιοθέτηση της πρακτικής μετάγγισης ORh(D)+ 
για την προληπτική αποφυγή μείωσης αποθέματος 
ORh(D)- μονάδων καθορίζεται από την εκτίμηση 
κινδύνου η οποία βασίζεται πάντα στα χαρακτηριστι-
κά των ασθενών του κάθε Oργανισμού Υγείας. Στο 
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Marburg Γερμανίας, 
η πρακτική μετάγγισης ORh(D)+ από το 2010 στα 
επείγοντα, βασίσθηκε στα εξής ιστορικά δεδομένα: 
85% των ασθενών είναι Rh(D)+, 66% είναι άνδρες, 
που σημαίνει ότι ο κίνδυνος κλινικών επιπτώσε-
ων (π.χ. άμεση αλλοευαισθητοποίηση και απώτερη 
αιμολυτική νόσος νεογνού) είναι μικρή. Επιπλέον 
μόνο το 50% αυτών ασθενών απαιτούν επείγουσα 
μετάγγιση και δυστυχώς οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν 
και υψηλή θνησιμότητα (50% καταλήγουν πριν την 
ανάπτυξη αλλοαντισώματος). Με την πρακτική αυτή 
54% των Rh(D)- ασθενών εκτίθενται σε ORh(D)+ 
μονάδες, με ποσοστό αλλοευαισθητοποίησης 50%, 
ενώ διασώζεται περίπου το 6% της συνολικής χρήσης 
ORh(D)- μονάδων στο νοσοκομείο.12

Με την ίδια λογική αντιμετωπίζεται και ο εφοδια-
σμός των ασθενοφόρων και των αερομεταφορών με 
ORh(D)+ μονάδες γιατί οι περισσότεροι πολυτραυ-
ματίες ασθενείς είναι συνήθως άνδρες ή γυναίκες μη 
αναπαραγωγικής ηλικίας. 

Τέλος η μετάγγιση ORh(D)+ μονάδων αποτελεί 
επίσης αναπόφευκτη δυστυχώς πρακτική σε πε-
ριόδους έλλειψης αποθέματος ORh(D)-. Οι ΜΕΘ 
προτείνονται ως το πιο κατάλληλο ενδονοσοκομει-
ακό τμήμα εφαρμογής της πρακτικής μετάγγισης 
ORh(D)+ μονάδων σε ORh(D)- ασθενείς για τους 
εξής λόγους: oι ΜΕΘ καταναλώνουν συνήθως το 
20% των ORh(D)- μεταγγίσεων, οι ασθενείς είναι 
λιγότερο πιθανό να χρειάζονται χρόνια υποστήριξη 
με μεταγγίσεις σε σχέση με τους ασθενείς στα κλινικά 
τμήματα (π.χ. ογκολογικοί, αιματολογικοί ασθενείς) 
και επιπλέον θεωρούνται ασθενείς με μικρότερη 
πιθανότητα επιβίωσης σε σχέση με τους ασθενείς 
κλινικών τμημάτων. Δεν υπάρχουν δεδομένα αν οι 
ασθενείς ΜΕΘ είναι περισσότερο επιρρεπείς στην 
αλλοευαισθητοποίηση. Σε περιόδους έλλειψης η 
συνολική κατανάλωση των ORh(D)-, θα μπορούσε 
να ελαττωθεί κατά 8,7%,αν όλοι οι ασθενείς ΜΕΘ 
ORh(D)- > 50 ετών μεταγγίζονταν με ORh(D)+ (ανα-
μενόμενο ποσοστό αλλοανοσοποίησης 20-25%).13

Εκπαιδευτικά μέτρα- Οδηγίες 
Εντός αγκύλης αναφέρονται τα αποτελέσματα 

έρευνας του BSMS το έτος 2018, και αφορούν το 
ποσοστό των ΝΥΑ που πληρούν την αντίστοιχη 
συνθήκη, ή το αντίστοιχο ποσοστό μεταγγιζομένων 
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O Rh(D)-μονάδων14.
• Εκπαίδευση των ειδικευομένων κυρίως ιατρών 

στις πρακτικές μετάγγισης (ΝΕΙΜ)
• Εκπαίδευση προσωπικού ΤΕΠ για την τάχιστη 

δυνατή λήψη των δυο δειγμάτων (προ της 1ης 
μετάγγισης για την αποφυγή μικτής αντίδρασης 
που θα οδηγήσει στην ανάγκη συνέχισης της 
χορήγησης ORh(D)-μονάδων)

• Ενδυνάμωση του προσωπικού μέσω συνεχιζόμε-
νης εκπαίδευσης, στη διαλογή των αιτήσεων για 
μετάγγιση σε συνεργασία με τον ιατρό της ΝΥΑ.

• Σε ασθενείς που δεν αιμορραγούν, χορήγηση 1 
μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών και επανε-
κτίμηση. 

• Πρωτόκολλο μαζικής αιμορραγίας [76%]
• Πρωτόκολλο μετάγγισης ORhD(+) σε ORhD(-) 

ασθενείς αγνώστου ομάδας σε επείγουσα κατά-
σταση [49 %]

• Πρωτόκολλο μετάγγισης ORhD(+) σε άνδρες και 
γυναίκες ORhD(-) >50 ετών με ανάγκη μετάγγισης 
>8 μονάδων, χωρίς γνωστό αντίσωμα anti-D[69%]

• Δυνατότητα διεκπεραίωσης της ΑβΟ/Rh ομάδας 
του ασθενούς σε χρόνο <15 λεπτών [39%, 44% 
απαιτούσαν 2 δείγματα για την χορήγηση της ΑβΟ/
Rh ομάδας του ασθενούς]

• Συστηματική φαινοτύπηση αιμοδοτών από όλο το 
φάσμα ομάδων ΑβΟ/Rh.

• Γνώση της κατανομής ΑβΟ/Rh ομάδων στον 
πληθυσμό των ασθενών του νοσοκομείου και 
των ειδικών απαιτήσεων φαινοτύπου [10,8% των 
ORhD(-) μονάδων εδόθησαν για ειδικές απαιτήσεις 
φαινοτύπου, ενώ το 5% θα μπορούσε να ήταν 
ORhD(+) μονάδες] 

Δείκτες ποιότητας (KPIs)
• % μεταγγίσεων ORhD(-) σε γυναίκες >50 ετών 

και άνδρες αγνώστου ομάδας σε επείγουσα κα-
τάσταση [10% των ORhD(-) μονάδων]

• % μεταγγίσεων ORhD(-) σε ασθενείς αγνώστου 
ομάδας[16%, ενώ το 2010 ήταν 5,5 %]

• Διερεύνηση χρήσης >2 μονάδες ORhD(-) σε επεί-
γουσες καταστάσεις [66%] 

• % μεταγγίσεων ORhD(-) μονάδων σε μη ORhD(-) 
ασθενείς- ένδειξη πλεονάζοντος αποθέματος 
[40,7%, στατιστικά σημαντική αύξηση από το 
2010 που ήταν 30%] 

2.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ORhD(-) ΜΟΝΑΔΩΝ 
Η σωστή πρακτική παρακολούθησης του αποθέ-

ματος επιβάλλει την προσαρμογή του στις ανάγκες 

του πληθυσμού των ασθενών που εξυπηρετεί ο Ορ-
γανισμός Υγείας (π.χ. νεογνολογικό τμήμα, μαιευτική 
κλινική, κέντρο τραύματος).

Για την κατανόηση των πρακτικών χειρισμού του 
αποθέματος είναι απαραίτητο σε κάθε ΝΥΑ να γίνει 
αναδρομική καταγραφή από τα συστήματα πληρο-
φορικής ανά μήνα για 1 έτος με την χρήση excel 
προγράμματος, των πρωτογενών δεδομένων: των 
εισαγωγών, του μέσου αριθμού των μεταγγίσεων ανά 
ημέρα (nominal stock =μεταγγίσεις στο έτος/365),των 
αχρηστεύσεων ανά αιτία, του αποθέματος μηνός 
(μέση τιμή, max,min) των ORhD(-) μονάδων. Από την 
καταγραφή των δεδομένων αυτών προκύπτει αξιο-
ποιήσιμη πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν εργαλείο για την κατάδειξη και την αντιμετώπιση 
προβλημάτων στη διαχείριση του αποθέματος. 

Υπάρχουν προγράμματα πληροφορικής (AIM 
software, Haemonetics, e-Delphyn©) τα οποία δίνουν 
την δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας αυτών των 
πρωτογενών δεδομένων όπως επίσης και αντικειμε-
νικότερου υπολογισμού των δευτερογενών δεικτών15

• Δείκτης αποθέματος ISI- Issuable Stock Index: για 
πόσες ημέρες το απόθεμα καλύπτει τις ανάγκες 
(μέσο ημερήσιο απόθεμα ÷ nominal stock)

• Καταστροφές μονάδων μετά την είσοδο στο από-
θεμα:WAPI- Wastage As Percentage of Issues.
Επίσης σημαντική θεωρείται η ανάλυση των αιτιών 

καταστροφής των μονάδων μετά την εισαγωγή στο 
απόθεμα όπως: η βλάβη ψυγείου, η παραμονή εκτός 
εργαστηρίου εκτός ελεγχόμενης θερμοκρασίας για 
διάστημα >30-60 λεπτών(Change notification 33), 
η υπέρβαση του ορίου χρήσης της μονάδας.16 Η 
σημαντικότερη αιτία καταστροφής στις ΝΥΑ είναι η 
υπέρβαση του ορίου χρήσης (BSMS Annual Reports, 
2005, 2006). Στο Ηβ 2,5% όλων των μονάδων και 
4,7% των ORhD(-) καταστρέφονται στις ΝΥΑ. Έχει 
βρεθεί συσχέτιση του αυξημένου αποθέματος ORhD(-) 
μονάδων (↑ISI) με αυξημένη καταστροφή (↑WAPI) 
λόγω υπέρβασης του ορίου λήξης των μονάδων.17

Σε περιόδους οικονομικών πιέσεων στο Σύστημα 
Υγείας, η εξοικονόμηση πόρων από την ελάττωση των 
καταστροφών (αλλά και από την προμήθεια μονάδων 
σε κάποια Συστήματα Υγείας) είναι σημαντική.1,5

Εκπαιδευτικά μέτρα- Οδηγίες 
Εντός αγκύλης αναφέρονται τα αποτελέσματα 

έρευνας του BSMS το έτος 2018, και αφορούν το 
ποσοστό των ΝΥΑ που πληρούν την αντίστοιχη 
συνθήκη, ή το αντίστοιχο ποσοστό μεταγγιζομένων 
O RhD(-) μονάδων14.

• Εκπαίδευση και δέσμευση προσωπικού για την 
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ανάπτυξη κουλτούρας συντηρητικής διαχείρισης 
του αποθέματος.

• Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών (ΝΕΙΜ) 
• Χρήση μονάδων με την συντομότερη ημερομηνία 

λήξης (εκτός αν το επιβάλλει η κλινική κατάσταση 
του ασθενούς)

• Πρωτόκολλο ανεφοδιασμού του αποθέματος της 
ΝΥΑ που καθορίζεται από το μέγεθος χρήσης 
μονάδων του νοσοκομείου (μεταγγίσεις Συμπυ-
κνωμένων ερυθρών-ΣΕ), τη γεωγραφική του θέση, 
κλινικά τμήματα (νεογνολογικό τμήμα, μαιευτική 
κλινική, κέντρο τραύματος). Η ευθύνη της τήρησης 
του πρωτοκόλλου ανατίθεται σε συγκεκριμένο 
προσωπικό της ΝΥΑ. 

• Πρωτόκολλο επιτήρησης «ψυγείων για επείγουσα 
χρήση αίματος»/δορυφορικά ψυγεία/ συνεργαζό-
μενες κλινικές/ψυγεία ασθενοφόρων ή αερομετα-
φοράς – Αναδιανομή 1 φορά την εβδομάδα

• Ανασκόπηση αποθέματος ORhD(-) μονάδων 4 
φορές ανά έτος [8%, το 30% των νοσοκομείων 
είχε ≥1 φορά /έτος]

• Συνεργασία μεταξύ ΝΥΑ (εκχώρηση μονάδων από 
μικρότερες προς μεγαλύτερες ΝΥΑ προ λήξης) 

• Πρωτόκολλο μετάγγισης ORhD(-) μονάδων σε μη 
ORhD(-) για να μην λήξουν – το αυξημένο ποσο-
στό υποδηλώνει πλεονάζον απόθεμα ORhD(-) 
μονάδων.[82%] Συνιστάται σε νοσοκομεία «μεγά-
λης χρήσης αίματος» η μετάγγιση για αυτόν τον 
λόγο να γίνεται την ημέρα της λήξης, σε «μεσαίας 
χρήσης» 48 ώρες πριν, ενώ σε «μικρής» χρήσης 
72 ώρες πριν τη λήξη.

• Χρονικό διάστημα δέσμευσης διασταυρωμένων 
μονάδων 24 ώρες (δεν ισχύει για ΝΥΑ που καλύ-
πτουν δορυφορικές κλινικές). 

• Ελάττωση των διασταυρωμένων ομάδων για κάθε 
ασθενή με πρακτικές όπως πρόγραμμα μέγιστης 
παραγγελίας μονάδων αίματος για χειρουργικούς 
ασθενείς (MSBOS) και ηλεκτρονική διασταύρωση 
(86% περίπου των μεταγγίσεων θα μπορούσαν 
να είναι ηλεκτρονικές)

• Πρωτόκολλο μετάγγισης ORhD(+) σε γυναίκες 
>50 ετών και σε άνδρες ORhD(-) σε περιόδους 
μειωμένου αποθέματος για την εξοικονόμηση 
μονάδων ORhD(-) 

Δείκτες ποιότητας (KPIs)
• Συνιστάται διατήρηση αποθέματος ORhD(-) 

<12,5%, εκ των οποίων μονάδων το 10-20% να 
είναι Kell+ (αυτό δεν ισχύει σε νοσοκομεία με 
μαιευτικά ή νεογνολογικά τμήματα) [46%, ενώ το 
2010 54%]

• ISI-ORhD(-): 3 - 4 ημέρες [7,4 ημέρες]
• WAPI- <4% [5 %, κόστος 1.1 εκατομμύριο £, Αιτίες: 

~65% υπέρβαση ορίου χρήσης, 23% παραμονή 
σε χώρο μη ελεγχόμενης θερμοκρασίας, 11% 
διάφορα, βλάβη 1% ψυγείου]

• % μετάγγισης ORhD(-)μονάδων για να μην λή-
ξουν [6%]

3. ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ORh(D)- ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Η εφοδιαστική αλυσίδα της μετάγγισης πρέπει να 

έχει την δυνατότητα παροχής στον σωστό ασθενή, 
τον κατάλληλο τύπο παραγώγου με την κατάλληλη 
ομάδα, τον σωστό χρόνο. Η αριθμητική επάρκεια ή 
και η υπερκάλυψη των αναγκών δεν συνεπάγεται 
την επάρκεια και για συγκεκριμένα παράγωγα. Το 
μέλλον του σχεδιασμού της συλλογής αίματος τεί-
νει προς την στόχευση συγκεκριμένων αιμοδοτών 
για συγκεκριμένα παράγωγα, εκτιμώντας την πιο 
παραγωγική επιλογή για τη βέλτιστη εκμετάλλευση 
της δωρεάς αίματος. 

Οι αυξημένες ανάγκες για ORh(D)- έχει ήδη οδη-
γήσει σε αυξημένη συλλογή μονάδων ORh(D)- με 
αποτέλεσμα την αφιέρωση πόρων για την επιλεκτική 
προσέλκυση και διατήρηση της αιμοδότησης για τους 
ORh(D)- αιμοδότες.18

Στο Σύστημα Υγείας του Ηβ ο αιμοδότης ORh(D)- 
έχει 20% περισσότερες αιμοληψίες σε σχέση με τους 
αιμοδότες άλλων ομάδων.19 Το ίδιο φαίνεται να συμ-
βαίνει και στον Καναδά. Επίσης το Ηβ έχει αρχίσει την 
εφαρμογή του προγράμματος βΑΜΕ (Black, Asian, 
Mixed race and minority Ethnic blood donors) για την 
προσέλκυση αιμοδοτών ειδικού αντιγονικού προφίλ.

Η πρακτική όμως αυτή μπορεί να έχει ποικίλα 
ποσοστά επιτυχίας καθότι ο αιμοδότης αιμοδοτεί 
βάσει της δικής του ελεύθερης βούλησης και μπορεί 
να μην δεχθεί αλλαγές στη συχνότητα αιμοδότησης. 
Επίσης υπάρχουν πάντα οι προβληματισμοί για την 
εξάντληση των αποθηκών σιδήρου των αιμοδοτών. 
Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίζεται η σταθερή 
εισαγωγή νέων αιμοδοτών στη δεξαμενή. 

Για τη βέλτιστη διαχείριση των αναγκών αίματος 
έχουν εφαρμοσθεί σε ΚΑ πρακτικές της βιομηχανίας 
που ικανοποιούν σύγχρονους αλγόριθμους προσφο-
ράς και ζήτησης στην εφοδιαστική αλυσίδα (Lean 
Manufacturing που ελαττώνει την σπατάλη στην 
συλλογή και Sales and operations planning S&OP 
για ευέλικτο σχεδιασμό των εισαγωγών στις ΝΥΑ) 
για την διασφάλιση ότι ο σχεδιασμός της συλλογής 
αναμορφώνεται συχνά για να προσαρμόζεται στις 
μεταβαλλόμενες μορφές ζήτησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αλυσίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας της μετάγ-

γισης είναι ενιαία και συνεχής από την αιμοληψία του 
αιμοδότη έως την μετάγγιση της μονάδας στον ασθε-
νή. Ο στόχος είναι να προσφέρουν οι ΝΥΑ ασφαλές 
αίμα στον ασθενή την ώρα που το χρειάζεται. Κάθε 
δυνατή προσπάθεια πρέπει να καταβάλλεται για τη 
διασφάλιση της διαθεσιμότητας ORh(D)- μονάδων 
για τους ασθενείς που δεν έχουν άλλες δυνατότητες 
επιλογής μετάγγισης.

Το προσωπικό των ΝΥΑ θα πρέπει να κατανοήσει 
ότι οι ακόμα και μεμονωμένες πρακτικές έχουν επι-
πτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της μετάγγισης 
όπως και το ότι μικρές αλλαγές σε αυτές τις πρακτικές 
μπορεί να έχουν σημαντική επίπτωση στη βελτίωση 
της διαθεσιμότητας των ORh(D)- μονάδων. 

Η κατανόηση του σκεπτικού πίσω από τις αιτήσεις 
και χρήσεις ORh(D)- μονάδων συμβάλλει στη βέλτιστη 
ευθυγράμμιση της συλλογής και της διαχείρισης του 
αποθέματος. Απαιτείται ενδελεχής συλλογή στοιχείων 
και συγκριτική αξιολόγηση των αντίστοιχων δεικτών 
ποιότητας που αφορούν το απόθεμα. 

Για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το δώρο του αιμο-
δότη και για να εξασφαλισθεί η παροχή παραγώγων 
αίματος ώστε να σωθούν και να βελτιωθούν οι ζωές 
των ασθενών μας, διατηρώντας το μέγιστο επίπεδο 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας σε όλη την αλυ-
σίδα εφοδιασμού, πρέπει να εμπλακεί το προσωπικό 
όλων των ΝΥΑ με στόχο μια ολοκληρωμένη διαχείριση 
των μονάδων αίματος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρόνια λεμφογενής λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί 

τη συχνότερη λευχαιμία των ενηλίκων στο Δυτικό 
κόσμο, με διάμεση ηλικία στη διάγνωση τα 70 έτη. Η 
επίπτωση και ο επιπολασμός της βαίνουν αυξανόμε-
να, με >20.000 νέες περιπτώσεις να διαγιγνώσκονται 
στις Η.Π.Α το 20191. Οι θεραπευτικές εξελίξεις στη 
ΧΛΛ είναι καταιγιστικές, περισσότερο ενδεχομένως 
από οποιοδήποτε άλλο λεμφοϋπερπλαστικό νόσημα, 
οδηγώντας έτσι στην ύπαρξη πολλαπλών και αποτελε-
σματικών θεραπευτικών επιλογών, τόσο στην πρώτη 
όσο και τις επόμενες γραμμές θεραπείες. Αποτέλεσμα 
των εξελίξεων αυτών είναι η σημαντική αύξηση της 
επιβίωσης των ασθενών πασχόντων από ΧΛΛ. Η 
ευρεία αυτή «θεραπευτική φαρέτρα» περιλαμβάνει 
νεότερα αντι-CD20 μονοκλωνικά αντισώματα, ανα-
στολείς κινασών και αναστολείς αντιαποπτωτικών 
μορίων. Ωστόσο τα κριτήρια επιλογής της πλέον 
κατάλληλης θεραπείας, στη σωστή χρονική στιγμή, 
για τον κατάλληλο ασθενή δεν είναι ξεκαθαρισμένα, 
και η Ιατρική Κοινότητα βρίσκεται συχνά μπροστά στο 
δίλημμα της επιλογής αυτής στην καθημερινή κλινική 
πρακτική. Τα κριτήρια τα οποία κατευθύνουν, προς 
το παρόν, τις θεραπευτικές επιλογές είναι η ηλικία, 
οι τυχόν υπάρχουσες συν-νοσηρότητες-και κυρίως 
οι καρδιαγγειακές-, η τυχόν συν-χορηγούμενη αγωγή 
για άλλα νοσήματα, τα βιολογικά χαρακτηριστικά της 
νόσου και ορισμένες, ειδικού τύπου, κλινικοεργαστη-
ριακές εκδηλώσεις (Πίνακας 1).

Κριτήρια έναρξης θεραπείας
Από την εποχή των αλκυλιούντων παραγόντων 

μέχρι και σήμερα, η ασυμπτωματική νόσος πρέπει 
να παρακολουθείται. Τα κριτήρια της «συμπτωματικής 
νόσου», η οποία απαιτεί την έναρξη θεραπείας, όπως 
έχουν καθοριστεί από τη Διεθνή Ομάδα Εργασίας για 
τη ΧΛΛ (IWCLL)2, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Στην 
κλινική πράξη βέβαια, τα κριτήρια που εφαρμόζονται 
είναι πιο ελαστικά και εξατομικευμένα, και αφορούν 
περισσότερο στη συνολική κλινική εικόνα του ασθενούς 
παρά στις ακριβείς τιμές αιμοσφαιρίνης, αιμοπεταλίων, 
την ογκώδη λεμφαδενοπάθεια και το ρυθμό διπλα-
σιασμού των λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, πρέπει να 
σημειωθεί ότι συνήθως η εμφάνιση συμπτωματικής 
νόσου δεν επέρχεται αιφνιδίως, αλλά προοδευτικά, 
γεγονός που υποδεικνύει στον θεράποντα ότι ο χρόνος 
έναρξης θεραπείας πλησιάζει, και του δίνει τον χρόνο 
να ελέγξει τα μοριακά χαρακτηριστικά της νόσου που 
θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τη θεραπευτική 
απόφαση. Επί παραδείγματι, τιμές αιμοπεταλίων κάτω 
από, αλλά πλησίον της τιμής των 100 Χ109/L, αυτές 
καθ’ αυτές δεν αποτελούν έναυσμα έναρξης θεραπείας, 
αλλά αυτό συμβαίνει όταν συνοδεύονται είτε από ογκώ-
δη σπληνομεγαλία είτε από συνυπάρχουσα αναιμία 
και προοδευτική εκσεσημασμένη λεμφοκυττάρωση. 
Προσφάτως, έχει αναπτυχθεί σύστημα βαθμονόμη-
σης ονομαζόμενο CLL-International Prognostic Index 
(CLL-IPIscore), το οποίο βασίζεται σε 5 παράγοντες 
[διαταραχές του TP53, κατάσταση μετάλλαξης της βα-
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Πίνακας 2. Κριτήρια έναρξης θεραπείας στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΙWCLL guidelines 2018)2.

Απαραίτητη η πλήρωση ≥1 κριτηρίου από τα ακόλουθα:
Προοδευτική μυελική ανεπάρκεια, αιμοσφαιρίνη <10g/dl, αιμοπετάλια <100x109/L

Εκσεσημασμένη (>6 εκ κάτω από το αριστερό πλευρικό τόξο) ή προοδευτική ή συμπτωματική σπληνομεγαλία

Εκσεσημασμένη (>10 εκ μέγιστη διάμετρος) ή προοδευτική ή συμπτωματική λεμφαδενοπάθεια

Προοδευτική λεμφοκυττάρωση με αύξηση ≥50% του αριθμού σε χρονικό διάστημα 2 μηνών ή διπλασιασμός του αριθμού των 
λεμφοκυττάρων σε <6 μήνες

Αυτοάνοσες επιπλοκές της νόσου, με πτωχή ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή

Συμπτωματική εξωλεμφαδενική εντόπιση της νόσου (όπως δέρμα, νεφρός, πνεύμονας, σπονδυλική στήλη)

Συμπτωματολογία εκ της νόσου συμπεριλαμβανομένων:
• Απώλεια βάρους ≥10% σε διάστημα 6 μηνών, χωρίς πρόθεση
• Σημαντική αδυναμία/ καταβολή
• Εμπύρετο ≥38oC για διάστημα ≥2 εβδομάδων χωρίς στοιχεία λοίμωξης
• Νυκτερινές εφιδρώσεις για διάστημα ≥1 μηνός χωρίς στοιχεία λοίμωξης

Πίνακας 1. Κριτήρια επιλογής θεραπείας στην κλινική πράξη.

Ηλικία >65 ετών
Συν-νοσηρότητες CIRS score*

CHA2DS2-VASc score*
HAS-BLED score*
DEMTECT test*
IADL score*
Καρδιαγγειακή νόσος:
Προϋπάρχουσα κολπική μαρμαρυγή (FHS-AF score*), συμπτω-
ματική, μη-αντιμετωπισθείσα ΣΝ, ΑΣΠ, υπέρταση, ανωμαλίες 
αριστερού κόλπου, μη-ελεγχόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, ιστορικό 
μείζονος αρρυθμίας ή/και συγκοπτικού επεισοδίου
Νεφρική ανεπάρκεια
Αυτοάνοσα νοσήματα

Συν-χορηγούμενα φάρμακα Αντιπηκτικά
Αντιαιμοπεταλιακά
Αναστολείς κυτοχρώματος CYP3Α
Αναστολείς PGP/BCRP1

Βιολογικά χαρακτηριστικά νόσου Μετάλλαξη TP53/έλλειψη 17p 
Κατάσταση μετάλλαξης γονιδίου βαριάς αλυσίδας ανοσοσφαιρίνης
Έλλειψη 11q22
Καρυότυπος 
NGS για SF3B1, NOTCH1

Ειδικού τύπου κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις Ογκώδης νόσος
Αυτόανοση αιμολυτική αναιμία/θρομβοπενία
Προεξάρχουσα ογκώδης σπληνομεγαλία

*δύσχρηστα στην κλινική πράξη
Επεξηγήσεις: CIRS score: εκτιμά τις συν-νοσηρότητες από όλα τα συστήματα, CHA2DS2-VASc score: ταξινομεί τους πάσχοντες από κολπική 
μαρμαρυγή σε ομάδες κινδύνου εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, HAS-BLED score: υπολογίζει τον αιμορραγικό κίνδυνο από τη χρήση αντιπη-
κτικών φαρμάκων, DEMTECT test: ελέγχει τη νοητική κατάσταση, IADL: προσδιορίζει την ικανότητα επιτυχούς διαχείρισης των δραστηριοτήτων 
της καθημερινής ζωής, FHS-AF score: εκτιμά τον κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής 
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ριάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης, β2 μικροσφαιρίνη, 
κλινικό στάδιο και ηλικία]. Το σύστημα αυτό μπορεί να 
προβλέψει το χρόνο χωρίς αναγκαιότητα έναρξης θερα-
πείας, που κυμαίνεται από 78% για τους χαμηλού έως 
0% για τους υψηλού κινδύνου ασθενείς στην 5-ετία3,4. 
Μέχρι και σήμερα, η πρώιμη εφαρμογή θεραπείας 
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς υψηλού κινδύνου δεν 
ενδείκνυται, καθώς κλινικές μελέτες εφαρμογής αλκυλι-
ούντων παραγόντων, αναλόγων πουρινών και ανοσο-
χημειοθεραπείας (ΑΧΘΠ) έναντι της παρακολούθησης 
απέτυχαν να αποδείξουν πλεονέκτημα επιβίωσης5-7. 
Τρέχουσα μελέτη φάσης 3 (CLL-12) διερευνά το ρόλο 
της ιμπρουτινίμπης (ibrutinib) στην κατηγορία αυτή 
των ασθενών, δηλαδή ασυμπτωματικούς ασθενείς 
με υψηλό κίνδυνο εξέλιξης της νόσου. Τα προσφά-
τως ανακοινωθέντα προκαταρκτικά αποτελέσματα 
κατέδειξαν, ως αναμενόταν, πλεονέκτημα αναφορικά 
με την επιβίωση ελεύθερη συμβάματος (EFS), όπου 
το σύμβαμα οριζόταν ως εξέλιξη της νόσου, αναγκαι-
ότητα θεραπείας ή θάνατος. Ωστόσο, οι ασθενείς στο 
σκέλος της ιμπρουτινίμπης παρουσίασαν σημαντικά 
υψηλότερα ποσοστά βαθμού ≥3 κολπικής μαρμαρυγής, 
αιμορραγικών επεισοδίων και υπέρτασης. Επιπλέον, η 
απάντηση στο ερώτημα εάν η πρώιμη χορήγηση της 
ιμπρουτινίμπης βελτιώνει τη συνολική επιβίωση, που 
είναι και το ζητούμενο, αναμένεται μετά από μακρύτερο 
χρόνο παρακολούθησης8.

Ασθενείς με διαταραχές του ογκοκατασταλτικού 
γονιδίου TP53

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ασθενείς τα λευ-
χαιμικά κύτταρα των οποίων παρουσιάζουν έλλειψη 
του βραχέος σκέλους του χρωμοσώματος 17 (del17p) 
ή/και μεταλλάξεις του γονιδίου TP53. Ο έλεγχος με 
φθορίζοντα in situ υβριδισμό (FISH) για del17p και με 
αλληλούχιση (sequencing) για τις μεταλλάξεις είναι 
απολύτως απαραίτητος πριν την έναρξη οποιασδή-
ποτε γραμμής θεραπείας, καθώς αποτελεί τον πλέον 
καθοριστικό παράγοντα της θεραπευτικής στρατη-
γικής. Στην 1η γραμμή θεραπείας, μόνο 5-10% των 
ασθενών παρουσιάζουν τη γενετική αυτή διαταραχή, 
ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 20-25% σε επό-
μενη γραμμή και φτάνει >50% των περιπτώσεων σε 
προχωρημένη φάση της νόσου9. Η εφαρμογή της 
μεθοδολογίας αλληλούχισης επόμενης γενεάς (next 
generation sequencing - NGS) ανιχνεύει με υψηλότερη 
ευαισθησία περιπτώσεις με διαταραχές του TP53 και 
η μελλοντική εφαρμογή της στην καθημερινή κλινική 
πρακτική θα εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους 
ασθενείς αυτούς που χαρακτηρίζονται από δυσμενή 
πρόγνωση.

Είναι απολύτως σαφές ότι η ομάδα των ασθενών 
με τη γενετική αυτή διαταραχή έχει εξαιρετικά δυσμενή 
πρόγνωση και δεν ωφελείται από την ΑΧΘΠ. Ακόμα 
και με τον πλέον ισχυρό συνδυασμό FCR (φλουντα-
ραμπίνη, κυκλοφωσφαμίδη, ριτουξιμάμπη), η διάμεση 
επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου (PFS) είναι <1 έτους, 
ενώ η συνολική επιβίωση (OS) ~3 έτη10,11. Η μικρή 
αυτή υποομάδα αποτελούσε μέχρι σήμερα ανεκπλή-
ρωτη θεραπευτική ανάγκη. Η εισαγωγή του αναστολέα 
της Brutontyrosinekinase (BTK) ιμπρουτινίμπης έχει 
βελτιώσει δραματικά την έκβαση των ασθενών αυτών. 
Τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της ιμπρου-
τινίμπης στους ασθενείς με διαταραχές του TP53 
στην 1η γραμμή θεραπείας συνάγονταν μέχρι σήμε-
ρα από τα δεδομένα της υποτροπιάζουσας νόσου, 
όπου η διάμεση PFSκαι OS είναι 2-3 έτη και σχεδόν 
6 έτη, αντίστοιχα12,13. Ωστόσο από τις υποαναλύσεις 
για τους ασθενείς με del17p από δύο προσφάτως 
ανακοινωθείσες φάσης 3 τυχαιοποιημένες μελέτες 
σύγκρισης ΑΧΘΠ έναντι ιμπρουτινίμπης προκύπτει 
σαφές πλεονέκτημα υπέρ της ιμπρουτινίμπης: Από 
την 1η μελέτη, η 2-ετής PFS για τον συνδυασμό BR 
(μπενταμουστίνη-ριτουξιμάμπη) είναι 0% έναντι 75% 
για την ιμπρουτινίμπη14, ενώ από τη 2η, η διάμεση 
PFS για τον συνδυασμό ομπινουτουζουμάμπης-χλω-
ραμβουκίλης (Obinutuzumab-chlorambucil) είναι 11.3 
μήνες έναντι μη επιτευχθείσας για τον συνδυασμό 
ομπινουτουζουμάμπης-ιμπρουτινίμπης με διάμεση 
παρακολούθηση 31.3 μηνών15. Συμπερασματικά, η 
ιμπρουτινίμπη έχει απόλυτη ένδειξη στους ασθενείς 
με διαταραχές του TP53. Εναλλακτική αποτελεσματική 
θεραπεία αποτελεί ο συνδυασμός ριτουξιμάμπης/
ιντελαλισίμπης (αναστολέας της PI3K δέλτα κινάσης), 
επί απαγορευτικών συν-νοσηροτήτων (π.χ λήψη 
κουμαρινικών αντιπηκτικών που δεν δύνανται να 
αντικατασταθούν από νεότερα αντιπηκτικά)16.

Νέοι ασθενείς χωρίς συν-νοσηρότητες
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τους ασθενείς που 

είναι κατάλληλοι για εντατική θεραπεία και αναφέρεται 
σε εκείνους που είναι <65 ετών, με CIRS score ≤6 
και κάθαρση κρεατινίνης ≥70ml/min. Ωστόσο εκτός 
κλινικών μελετών, το ηλικιακό όριο μπορεί να επε-
κταθεί μέχρι τα 70 έτη, ενώ στην πραγματικότητα η 
βαθμονόμηση κατά CIRS σπάνια χρησιμοποιείται. 
Ο πληθυσμός αυτός ενώ επί σειρά δεκαετιών υπε-
ρεκπροσωπείτο στις κλινικές μελέτες, στην πραγμα-
τικότητα αποτελεί το 20-30% των ασθενών. Μέχρι 
σήμερα ο ανοσοχημειοθεραπευτικός συνδυασμός 
FCR θεωρείτο η θεραπεία εκλογής. Αυτό προκύπτει 
από δεδομένα με μακρό χρόνο παρακολούθησης11,17, 
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που καταδεικνύουν διάμεση PFS που φτάνει τα 6 
έτη στο σύνολο των ασθενών. Η υπεροχή του FCR 
για τους ασθενείς <65 ετών έναντι του συνδυασμού 
BR έχει αποδειχθεί από την τυχαιοποιημένη μελέτη 
CLL-10, όπου η διάμεση PFS ήταν 53.6 μήνες για 
το FCR έναντι 38.6 μηνών για το BR18. Ωστόσο η 
εφαρμογή του FCR συνοδεύεται από το κόστος της 
πρώιμης και της όψιμης τοξικότητος που περιλαμβάνει 
την ουδετεροπενία, τις λοιμώξεις, την παρατεταμένη 
ανοσοκαταστολή και τα δευτεροπαθή μυελοδυσπλα-
στικά σύνδρομα. Η εξαιρετική αποτελεσματικότητα 
της ιμπρουτινίμπης στην ομάδα αυτή των ασθενών 
που κατά κανόνα δεν έχουν συνυπάρχουσες πα-
θήσεις που να αποκλείουν τη χρήση της, θέτει το 
ερώτημα για ποιες υποκατηγορίες νέων ασθενών 
παραμένει ο συνδυασμός FCR θεραπεία εκλογής. 
Όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων 
τριών μεγάλων ομάδων11,19,20, ο συνδυασμός FCR 
στους ασθενείς με μεταλλαγμένη ανοσοσφαιρίνη 
οδηγεί σε επιπέδωση των καμπυλών επιβίωσης και 
ενδεχόμενη “λειτουργική ίαση” με 5-ετή PFS που 
κυμαίνεται από 67-72% και 5-ετή OS από 86-91%. 
Τα δεδομένα από το MDACC που έχουν και τον 
μακρύτερο χρόνο παρακολούθησης, αναφέρουν 
12-ετή PFS και OS 53.9% και 65.5%, αντίστοιχα για 
τους ασθενείς με μεταλλαγμένη ανοσοσφαιρίνη. Η δε 
τελευταία υποτροπή παρατηρήθηκε στα 10.4 έτη. Η 
έμμεση σύγκριση με τα δεδομένα της ιμπρουτινίμπης 
στην ομάδα αυτή των ασθενών με ευνοϊκό γενετι-
κό προφίλ καταδεικνύει συγκρίσιμα αποτελέσματα 
με 3-ετή PFS από τη μελέτη RESONATE-2 83.3% 
για το σκέλος της ιμπρουτινίμπης έναντι 82.4% για 
τον συνδυασμό FCR από τη μελέτη CLL-1021,22. 
Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα και 
από την τυχαιοποιημένη φάσης 3 μελέτη σύγκρι-
σης του συνδυασμού FCR έναντι του συνδυασμού 
ιμπρουτινίμπης/ριτουξιμάμπης (IR), που δεν απέδειξε 
όφελος υπέρ της ιμπρουτινίμπης στους ασθενείς με 
μεταλλαγμένη ανοσοσφαιρίνη (3-ετής PFS: ~88% 
και για τα δύο σκέλη)23. Επιπλέον, η ιμπρουτινίμπη 
δεν οδηγεί σε όφελος PFS σε σχέση με το FCR σε 
ασθενείς με άλλα ευνοϊκά χαρακτηριστικά, όπως την 
παρουσία τρισωμίας 12, φυσιολογικό FISH, απουσία 
λεμφαδενοπάθειας και φυσιολογική β2 μικροσφαιρίνη. 
Λαμβανομένης υπ’ όψιν της αναγκαιότητος συνεχούς 
χορήγησης της ιμπρουτινίμπης και του κόστους της, 
ο συνδυασμός FCR παραμένει η θεραπεία εκλογής 
για τους ασθενείς με μεταλλαγμένη ανοσοσφαιρίνη.

Αντίθετα, οι ασθενείς με δυσμενή γενετικά χαρακτη-
ριστικά, δηλαδή εκείνοι με αμετάλλακτη ανοσοσφαιρίνη 
ή/και έλλειψη του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 
11 (del11q) δεν έχουν ικανοποιητικό έλεγχο της νόσου 

με την ΑΧΘΠ: Από τη μελέτη CLL-8, οι ασθενείς με 
αμετάλλακτη ανοσοσφαιρίνη είχαν 5-ετή PFS 33.1% 
και εκείνοι με del11q 31.4% μετά από FCR11. Οι τι-
μές για τις αντίστοιχες υποκατηγορίες ήταν 36.3% 
και 18.4%, από τα Ιταλικά δεδομένα20. Οι ασθενείς 
αυτοί και ιδιαίτερα αυτοί με del11q, είναι εκείνοι που 
ωφελούνται τα μέγιστα από την εφαρμογή της ιμπρου-
τινίμπης, όπως προκύπτει από την υποανάλυση της 
RESONATE-2 στο σκέλος της ιμπρουτινίμπης21. Έτσι η 
3-ετής PFS για την ιμπρουτινίμπη είναι 83.6% και 93% 
για τις κατηγορίες της αμετάλλακτης ανοσοσφαιρίνης 
και της del11q, αντίστοιχα, ενώ από τη μελέτη CLL-8, 
τα αντίστοιχα ποσοστά 3-ετούς PFS ήταν 59.1% και 
56.8% με FCR. Tα ευρήματα αυτά επιβεβαιώθηκαν 
από την προαναφερθείσα τυχαιοποιημένη μελέτη FCR 
έναντι IR, όπου η 3-ετής PFS αναφέρεται 90.7% για την 
ιμπρουτινίμπη έναντι 62.5% για το FCR23. Επιπλέον, 
η PFS ήταν σημαντικά υψηλότερη στο σκέλος της 
ιμπρουτινίμπης για το σύνολο των ασθενών (89.4% 
έναντι 72.9%, p<0.001). Το σημαντικότερο όμως εύ-
ρημα της μελέτης αυτής είναι η ευνοϊκότερη συνολική 
επιβίωση υπέρ της ιμπρουτινίμπης (98.8%) έναντι 
του FCR (91.5%). Το σκέλος του FCR συνοδευόταν 
από διπλάσια συχνότητα ουδετεροπενίας και σχεδόν 
τριπλάσια συχνότητα λοιμώξεων βαθμών ≥3, ενώ η 
ιμπρουτινίμπη από υψηλότερα ποσοστά κολπικής 
μαρμαρυγής και υπέρτασης.

Συμπερασματικά, για τους νέους χωρίς συν-
νοσηρότητες ασθενείς, ο συνδυασμός FCR παρα-
μένει θεραπεία εκλογής για την υποομάδα με μεταλ-
λαγμένη ανοσοσφαιρίνη και χωρίς del11q. Αντίθετα, 
για εκείνους με αμετάλλακτη ανοσοσφαιρίνη ή/και 
del11q, προκρίνεται η ιμπρουτινίμπη, με τον προ-
βληματισμό βέβαια της αναγκαιότητος της συνεχούς 
και μακροχρόνιας χορήγησης, που στην καθημερινή 
κλινική πρακτική ενδεχομένως να συνοδεύεται από 
μειωμένη συμμόρφωση και διακύβευση της αποτε-
λεσματικότητος.

Ηλικιωμένοι ασθενείς ή/και με συν-νοσηρότητες
Ηλικιωμένοι θεωρούνται οι ασθενείς >65 ετών 

και αποτελούν περίπου το 70% των ασθενών που 
διαχειριζόμαστε στην καθημερινή κλινική πρακτική. 
Μάλιστα παρατηρείται αύξηση της επίπτωσης της 
ΧΛΛ με την ηλικία, η οποία εξικνείται στις 35/100.000 
σε ασθενείς >85 ετών24, ενώ η διάμεση ηλικία κατά 
την έναρξη της θεραπείας είναι τα 74 έτη25. Επιπλέον 
οι λοιμώξεις αποτελούν την 3η αιτία θανάτου στους 
ασθενείς >70 ετών, ενώ η προχωρημένη ηλικία σχε-
τίζεται με υψηλότερη θνητότητα μη σχετιζόμενη με 
τη νόσο26-28. Αναφορικά με τις συν-νοσηρότητες, 
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αυτές μπορεί να παρατηρηθούν και σε μικρότερες 
ηλικίες και έχουν άμεση συνέπεια στην επιλογή της 
θεραπείας. Χαρακτηριστικά σχεδόν οι μισοί ασθενείς 
έχουν σοβαρές συν-νοσηρότητες, εκ των οποίων 
οι πιο συχνές αφορούν σε καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα, ακολουθούμενες από τον σακχαρώδη διαβήτη 
και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η δε 
νεφρική δυσλειτουργία (CrCl <45 ml/min) αποτελεί 
ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για 
τη συνολική επιβίωση. Γίνεται αντιληπτό ότι προκει-
μένου να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπεία, χρειάζε-
ται ενδελεχής έλεγχος των συν-νοσηροτήτων, των 
συγχορηγούμενων φαρμάκων και της γενικότερης 
υγείας του ασθενούς. Προς τούτο, έχουν αναπτυχθεί 
διάφορα συστήματα βαθμονόμησης, που όμως δεν 
χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη29 (πίνακας 1), 
με το πιο δημοφιλές να είναι το Cumulative Illness 
Rating Scale (CIRS score)27,29,30.

Τα κριτήρια ένταξης των ασθενών που δεν κρίνο-
νται κατάλληλοι για εντατική θεραπεία τύπου FCR στις 
κλινικές μελέτες, είναι η ηλικία >65 ετών, CIRS score>6 
και κάθαρση κρεατινίνης<60-70ml/min. Έτσι, ενώ ο 
στόχος στην ομάδα των νέων ασθενών είναι ο καλύ-
τερος δυνατός έλεγχος της νόσου - και η “λειτουργική” 
ίασή της, στους ηλικιωμένους με συν-νοσηρότητες 
ασθενείς, ο στόχος είναι η διατήρηση της ποιότητος 
ζωής, η αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών και κυρίως 
των καρδιαγγειακών και των λοιμώξεων, παράλληλα 
με τον έλεγχο του βασικού νοσήματος, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν και το προσδόκιμο ζωής. Ως εκ τούτου, τα 
κριτήρια επιλογής θεραπείας στην δεύτερη ομάδα 
είναι πιο ελαστικά και εξατομικευμένα. 

Οι επιλογές της ΑΧΘΠ περιλαμβάνουν τον συνδυ-
ασμό μπενταμουστίνης/ριτουξιμάμπης (BR), χλωραμ-
βουκίλης/ριτουξιμάμπης (R-Clb) και χλωραμβουκίλης/
ομπινουτουζουμάμπης (G-Clb). Για τους ασθενείς ≥65 
ετών χωρίς συν-νοσηρότητες, ο συνδυασμός BR 
προσφέρει διάμεση PFS περίπου 4 έτη με εμφάνιση 
σοβαρών λοιμώξεων περίπου στο 20% των ασθενών, 
ενώ για την ευνοϊκή υποομάδα εκείνων που έχουν 
μεταλλαγμένη ανοσοσφαιρίνη η διάμεση PFS φτάνει 
τους 52 μήνες, αλλά χωρίς επιπέδωση της καμπύ-
λης επιβίωσης18. Η σύγκριση R-Clb με BR επί 241 
ασθενών που κρίθηκαν ακατάλληλοι για θεραπεία 
με FCR, με διάμεση ηλικία τα 72 έτη, κατέδειξε υπε-
ροχή του συνδυασμού BR στην PFS (διάμεση: 40 
έναντι 30 μηνών), καθώς και στην επίτευξη πλήρους 
ύφεσης και αρνητικής ελάχιστης υπολειμματικής 
νόσου, χωρίς όμως διαφορές στην OS31. Έτσι ο 
συνδυασμός BR είναι κατάλληλος για ασθενείς έως 
την ηλικία των 65-70 ετών, χωρίς συν-νοσηρότητες, 
ειδικά εάν έχουν μεταλλαγμένη ανοσοσφαιρίνη. Η 

σημαντικότερη μελέτη αναφορικά με την ΑΧΘΠ στους 
ασθενείς μη κατάλληλους για εντατική θεραπεία, είναι 
η CLL-11 της Γερμανικής Ομάδας Μελέτης της ΧΛΛ, 
που συνέκρινε τους συνδυασμούς R-Clb και G-Clb. 
Η PFS ήταν σημαντικά ευνοϊκότερη για το σκέλος G-
Clb (28.9 έναντι 15.7 μηνών), ενώ ο χρόνος έως την 
έναρξη επόμενης θεραπείας για τον συνδυασμό G-Clb 
έφτανε τα 4 έτη32,33. Το πλέον σημαντικό εύρημα της 
μελέτης αυτής, όμως ήταν η παράταση όχι μόνο της 
PFS, αλλά και της OS υπέρ τoυ συνδυασμού G-Clb 
έναντι του R-Clb34. Ως αποτέλεσμα, ο συνδυασμός 
G-Clb αποτελεί πλέον την ΑΧΘΠ σύγκρισης με τους 
νέους παράγοντες και αποτελεί πλέον την συχνότερα 
χρησιμοποιούμενη ΑΧΘΠ στην κατηγορία των ασθε-
νών με συν-νοσηρότητες. 

Στο δίλημμα ανοσοχημειοθεραπεία έναντι ιμπρου-
τινίμπης, από τη μονού σκέλους μελέτη PCYC-1102 
που περιελάμβανε 31 ασθενείς ≥65 ετών στην 1η 
γραμμή θεραπείας και 101 σε υποτροπή, η 7-ετής 
PFS και OS εξικνείται στο 85% και 75% αντίστοιχα 
για την 1η γραμμή35,36. Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα θα μπορούσαν να αιτιάσουν την εφαρμογή της 
ιμπρουτινίμπης σε όλους τους ασθενείς της κατηγο-
ρίας αυτής. Ωστόσο, τόσο οι ιδιαίτερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες που συνοδεύουν το φάρμακο, οι αλληλε-
πιδράσεις με άλλα φάρμακα, η συνεχής χορήγηση 
και το κόστος, αποτελούν παράγοντες αυστηρότερης 
επιλογής ασθενών στους οποίους αποφασίζεται η χο-
ρήγηση της ιμπρουτινίμπης στην αρχική γραμμή θερα-
πείας. Οι γενετικές υποκατηγορίες της αμετάλλακτης 
ανοσοσφαιρίνης και ακόμα περισσότερο της del11q, 
όπως προειπώθηκε στην παράγραφο για τους νέους 
ασθενείς, είναι εκείνες που ωφελούνται περισσότερο 
από την ιμπρουτινίμπη αναφορικά με την PFS21,22. Δύο 
προσφάτως δημοσιευθείσες τυχαιοποιημένες μελέτες 
μεταξύ ΑΧΘΠ και ιμπρουτινίμπης σε ηλικιωμένους 
ασθενείς δίνουν απαντήσεις στο δίλημμα επιλογής της 
θεραπείας. Η μελέτη A041202 της Ομάδος Alliance 
North American Intergroup τυχαιοποίησε 547 ασθενείς 
≥65 ετών μεταξύ BR, ιμπρουτινίμπης και ιμπρουτι-
νίμπης/ριτουξιμάμπης. Το πρώτο συμπέρασμα της 
μελέτης είναι ότι η προσθήκη της ριτουξιμάμπης στην 
ιμπρουτινίμπη, δεν επιφέρει κανένα επιπρόσθετο 
όφελος. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι η σημαντική 
υπεροχή της ιμπρουτινίμπης έναντι του BR αναφορικά 
με την PFS (2-ετής PFS: 87% και 74%, αντίστοιχα) 
στο σύνολο των ασθενών. Από την υποανάλυση των 
παραγόντων κινδύνου, προκύπτει ότι το όφελος στην 
PFS ισχύει για όλες τις υποκατηγορίες ασθενών εκτός 
από εκείνην με μεταλλαγμένη ανοσοσφαιρίνη, όπου 
η PFS δεν διαφέρει μεταξύ BR και ιμπρουτινίμπης, 
τουλάχιστον με τον παρόντα χρόνο παρακολούθη-
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Πίνακας 3. Κλινικές μελέτες για θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.

Κλινικές μελέτες Σκέλη Αριθμός  
ασθενών

Χαρακτηριστικά 
νόσου-ασθενών PFS Παρατηρήσεις

CLL-810,11

Hallek 2010
Fischer 2016 

FC 

vs

FCR

FC: 409

FCR: 408

Διάμεση ηλικία 61 
έτη

del17p
FC: 10%
FCR: 7%

Διάμεση PFS

FC: 32.9 μήνες
FCR: 56.8 μήνες

Μέσος χρόνος  
παρακολούθησης 5,9 έτη

Διάμεση συνολική επιβίωση:
FC: 86 μήνες
FCR: not reached
Το όφελος επιβίωσης με FCR 
αφορά όλες τις ομάδες κινδύ-
νου εκτός από την del17p

CLL-1018 

Eichhorst 2016
FCR 

vs

BR

FCR: 282

βR: 279

Απουσία del17p

Διάμεση ηλικία  
61-62 έτη

del11q: 23%
unmutated: 60%

Διάμεση PFS
FCR: 55.2 μήνες
BR: 41.7 μήνες

Σε <65ετών
FCR:53.6 μήνες
BR: 38.5 μήνες

Σοβαρή ουδετεροπενία 
FCR: 84%
BR: 59% των ασθενών

Πλεονέκτημα PFS αλλά όχι 
συνολικής επιβίωσης

Από το FCR ωφελούνται πε-
ρισσότερο οι ασθενείς με IGHV 
mutated και <65 ετών

CLL-1132-34

Goede 2014, 
2015, 2018

Obinotuzu mab-
Clb vs

Clb alone vs

R-Clb

G-Clb: 333

Clb: 118

R-Clb: 330

Διάμεση ηλικία 73 
έτη (ασθενείς >65-
70 έτη) 
με 
συν-νοσηρότητες  
(CIRS score>6) 
και μειωμένη κά-
θαρση κρεατίνης 

Διάμεση PFS

G-Clb: 31.1 μήνες 
vs Clb: 11.1 μήνες

G-Clb: 28.9 μήνες 
vs R-Clb: 15.7μή-
νες

5ετής συνολική επιβίωση
G-clb: not reached
R-Clb: 73.1 months

O συνδυασμός G-Clb συνδυά-
στηκε με μεγαλύτερα ποσο-
στά MRD αρνητικότητας και 
επιμήκυνση του χρόνου για την 
επόμενη θεραπεία

RESO-
NATE-221,37

Barr 2018
Burger 2015

Ibrutinib 

vs 

Chloram bucil

Ibr: 136

Clb: 133

Ασθενείς >65 ετών 
χωρίς del17p

Διάμεση ηλικία 72-
73έτη

Διάμεση PFS

Ibr: not reached

Clb: 15 μήνες

Για το Ibrutinib: 
2ετής PFS: 89% 
(del11q: 97%, unmutated 
IGVH: 89%)
Το βάθος της ύφεσης φαίνε-
ται να αυξάνει με το χρόνο 
θεραπείας (7% CR στους 12 
μήνες και 18% με συνεχιζόμε-
νη θεραπεία)

ECOG-ACRIN 
(Ε1912)23

Shanafelt 2019

R-Ibrutinib 

vs

FCR

R-Ibrutinib: 354 

FCR: 175

Ασθενείς ≤70 ετών 
χωρίς del17p
Διάμεση ηλικία: 
58 έτη
Unmutated: 71%

3ετής PFS 

R-Ibrutinib: 89.4%

FCR: 72.9%

3ετής συνολική επιβίωση
R-Ibrutinib: 98.8%
FCR: 91.5% 

Το R-Ibrutinib επιμηκύνει την 
PFS σε IGHV unmutated ασθε-
νείς και όχι σε mutated
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Κλινικές μελέτες Σκέλη Αριθμός  
ασθενών

Χαρακτηριστικά 
νόσου-ασθενών PFS Παρατηρήσεις

ALLIANCE 
A04170214

Woyach 2018

BR vs

Ibrutinib vs

R-Ibrutinib

BR:183

Ibrutinib: 182

R-Ibrutinib: 182

Ασθενείς >65 ετών 
(διάμεση ηλικία 71 
έτη)

del17p/del11q: 
25%

2ετής εκτιμώμενη 
PFS

BR: 74%
Ibrutinib: 87%
R-Ibrutinib: 88%

Απουσία στατιστικά σημαντι-
κού οφέλους στη συνολική 
επιβίωση μεταξύ των σκελών, 
η προσθήκη του Rituximab στο 
Ibrutinib δεν βελτιώνει την PFS

iLLUMINATE15

Moreno 2019
Obinutuzu mab-
Ibrutinib 

vs
Obinutuzumab-
Chlorambucil

G-Ibr: 113

G-Clb: 116

Διάμεση ηλικία 71 
έτη

Ασθενείς >65 ετών 
ή 
ασθενείς <65 
ετών με συν-
νοσηρότητες ή 
del17p

Διάμεση PFS

G-Ibr: not reached

G-Clb: 19 μήνες

Διάμεση PFS των ασθενών 
υψηλού κινδύνου (del17p, 
del11q, TP53 mutations or 
unmutated IGHV): 

G-Ibr: not reached
G-Clb: 14.7 μήνες

CLL-1444

Fischer 2019
Οbinutuzu mab-
Venetoclax 

vs 
Obinutuzumab-
Clb

G-Ve: 216

G-Cbl: 216

Διάμεση ηλικία 72 
έτη, ασθενείς με 
συν-νοσηρότητες 
(διάμεση τιμή 
CIRS: 8)

Εκτιμώμενη 2 ετής 
PFS

G-Ve: 88.2%
G-Clb: 64.1%

Μεγαλύτερα ποσοστά MRD 
αρνητικότητας για G-Ve

Το όφελος στην PFS για το 
συνδυασμό G-Ve διατηρείται 
για τους ασθενείς με del17p-
TP53 mutations και unmutated 
IGVH

FCR: φλουνταραμπίνη, κυκλοφωσφαμίδη, ριτουξιμάμπη, BR: μπενταμουστίνη, ριτουξιμάμπη,G: ομπινουτουζιμάμπη (obinutuzumab), R: ρι-
τουξιμάμπη, Clb: χλωραμβουκίλη, Ve: βενετοκλάξη (Venetoclax), FC: φλουνταραμπίνη, κυκλοφωσφαμίδη, Ibr: ιμπρουτινίμπη (Ibrutinib), PFS: 
επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου, CIRS: Comorbidity Illness Rating Scale

Πίνακας 3. Κλινικές μελέτες για θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (συνέχεια).

σης. Η αιματολογική τοξικότητα ήταν υψηλότερη με 
τον συνδυασμό BR, ενώ η κολπική μαρμαρυγή και η 
υπέρταση βαθμού ≥3, ήταν σημαντικά υψηλότερη στο 
σκέλος της ιμπρουτινίμπης (9% και 29%, αντίστοιχα)14. 
Στη δεύτερη μελέτη (iLLUMINATE), 229 ασθενείς 
≥65 ετών με τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους 
παράγοντες κινδύνου (κάθαρση κρεατινίνης<70ml/
min, CIRS>6, del17p/TP53 mutated) τυχαιοποιήθη-
καν μεταξύ ομπινουτουζουμάμπης-χλωραμβουκίλης 
(G-Clb) και ομπινουτουζουμάμπης-ιμπρουτινίμπης 
(G-ibrutinib)15. Και από αυτή τη μελέτη προέκυψε 
σημαντικά ευνοϊκότερη PFS για το σκέλος G-Ibrutinib 
έναντι του συνδυασμού G-Clb με PFS στους 30 μήνες 
79% έναντι 31%. Όλες οι υποκατηγορίες ωφελούντο 
από την ιμπρουτινίμπη, το δε όφελος ήταν μέγιστο 
για τις υποκατηγορίες del17p/TP53 mutated, del11q, 
αμετάλλακτης ανοσοσφαιρίνης και ογκώδους νόσου 
≥5 εκ. Για τη μόνη υποομάδα που ο συνδυασμός 
G-Ibrutinib, δεν προσέδιδε στατιστικά σημαντικά ευ-

νοϊκότερη PFS σε σύγκριση με τον συνδυασμό G-Clb 
ήταν οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου, οριζόμενοι ως 
εκείνοι που δεν είχαν κανέναν από τους εξής παρά-
γοντες: del17p/TP53 mutated, del11q, αμετάλλακτη 
ανοσοσφαιρίνη.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι και από τις 
δύο αυτές μελέτες η συνολική επιβίωση δεν διαφέ-
ρει ανάμεσα στο σκέλος της ιμπρουτινίμπης και της 
ΑΧΘΠ, γεγονός που υποδηλώνει επί του παρόντος, 
ότι οι ασθενείς μπορούν να διασωθούν με την ιμπρου-
τινίμπη στην επόμενη γραμμή θεραπείας.

Δύο άλλα ζητήματα που υπεισέρχονται στην επι-
λογή της αρχικής θεραπείας στους ηλικιωμένους/με 
συν-νοσηρότητες ασθενείς είναι το προφίλ των ανεπι-
θύμητων ενεργειών της ΑΧΘΠ έναντι της ιμπρουτινί-
μπης. Η μυελοτοξικότητα και κυρίως η ουδετεροπενία 
και οι αντιδράσεις κατά την έγχυση αποτελούν τα κύρια 
προβλήματα του συνδυασμού G-Clb, ενώ η κολπική 
μαρμαρυγή, η αιμορραγική διάθεση, ιδιαίτερα επί σύγ-
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χρονης λήψης αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών 
παραγόντων και η υπέρταση, είναι οι σοβαρότερες 
ανεπιθύμητες ενέργειες της ιμπρουτινίμπης. Ενώ δε 
με τις πρώτες, οι κλινικοί αιματολόγοι είναι εξοικειω-
μένοι, οι δεύτερες απαιτούν τη συνεργασία έμπειρου 
και διαθέσιμου για συνεργασία καρδιολόγου, που δεν 
διατίθεται συχνά στην καθ’ ημέρα πράξη. Παράλληλα, 
δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί συγκεκριμένα κριτήρια 
που αφορούν στην καρδιαγγειακή νοσηρότητα, τα 
οποία να επιτρέπουν ή να αποκλείουν τη χρήση της 
ιμπρουτινίμπης. Επιπλέον παρά το γεγονός oτι η 
βαθμού ≥3 ουδετεροπενία προσβάλλει το 1/3 περίπου 
των ασθενών που λαμβάνουν G-Clb32, έναντι περίπου 
το 10% εκείνων με ιμπρουτινίμπη, οι ειδικές λοιμώξεις 
αποτελούν σημαντικό και συνεχώς αναγνωριζόμενο 
πρόβλημα της θεραπείας με ιμπρουτινίμπη35,37. Ανα-
φορικά με την καρδιαγγειακή νόσο, που αποτελεί και 
τη συχνότερη συν-νοσηρότητα στην ηλικιακή αυτή 
ομάδα, ορισμένα στοιχεία που επηρεάζουν τη λήψη 
θεραπευτικής απόφασης είναι τα εξής: η κολπική 
μαρμαρυγή εμφανίζεται σε ποσοστά από 2-16% με 
διάμεσο χρόνο εμφάνισης τους 7 μήνες, η αρτηριακή 
υπέρταση αναπτύσσεται έως και στο 30% των ασθε-
νών και είναι συχνότερη μεταξύ 3ου και 6ου έτους της 
θεραπείας. Τα μη κλινικώς σημαντικά αιμορραγικά 
επεισόδια αφορούν στο 50% των ασθενών, αλλά 
τα σοβαρά είναι σπάνια (4-8%). Τα περισσότερα 
ανεπιθύμητα συμβάματα επισυμβαίνουν το 1ο έτος 
θεραπείας και βαίνουν μειούμενα με τον χρόνο, 
πλην της υπέρτασης. Περίπου οι μισοί ασθενείς θα 
διακόψουν την ιμπρουτινίμπη λόγω επιδείνωσης καρ-
διακής ανεπαρκείας, στεφανιαίας νόσου και μειζόνων 
αρρυθμιών36,38-43. Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν 
την προσεκτική επιλογή των ασθενών, πέραν των 
βιολογικών χαρακτηριστικών της νόσου. Επιπλέον, 
η διαχείριση των ασθενών που θα διακόπτουν την 
ιμπρουτινίμπη δεν είναι επαρκώς καθορισμένη. Πα-
ράγοντες αυξημένου κινδύνου εμφάνισης κολπικής 
μαρμαρυγής αποτελούν η ηλικία, το άρρεν φύλο, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η αορτοστεφανιαία παράκαμ-
ψη, η υπέρταση, προηγούμενο ιστορικό κολπικής 
μαρμαρυγής και οι ανωμαλίες του αριστερού κόλπου. 
Επιπλέον, ασθενείς στους οποίους τα κουμαρινικά 
αντιπηκτικά δεν μπορούν να αντικατασταθούν από 
τα νεώτερα αντιπηκτικά, όπως η απιξαμπάνη (π.χ. 
σε ύπαρξη μεταλλικής βαλβίδας), ή εκείνοι που λαμ-
βάνουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, δεν είναι 
υποψήφιοι για θεραπεία με ιμπρουτινίμπη. 

Συμπερασματικά, στους ηλικιωμένους/με συν-
νοσηρότητες ασθενείς, τα κριτήρια επιλογής της 
θεραπείας δεν είναι ξεκάθαρα και εξατομικεύονται 
συνεκτιμώντας τα βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου 

και το προφίλ του ασθενούς. Η ιμπρουτινίμπη είναι 
χωρίς αμφιβολία πιο αποτελεσματική από την ΑΧΘΠ, 
ειδικά σε υψηλού κινδύνου μοριακές βλάβες, με ενδε-
χόμενη εξαίρεση την υποκατηγορία με μεταλλαγμένη 
ανοσοσφαιρίνη και χωρίς διαταραχές του TP53 και του 
11q. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει αποδείξει μέχρι σήμερα 
πλεονέκτημα συνολικής επιβίωσης στους ηλικιωμέ-
νους και στην επιλογή της ως αρχική θεραπεία πρέπει 
να συνυπολογίζεται με λεπτομέρεια ο κίνδυνος για 
καρδιαγγειακά και αιμορραγικά συμβάματα.

Τέλος, η βενετοκλάξη, αναστολέας της αντιαπο-
πτωτικής πρωτεϊνης bcl-2 με εντυπωσιακή αποτελε-
σματικότητα με/ή χωρίς ριτουξιμάμπη στην ανθεκτική/
υποτροπιάζουσα νόσο, δεν έχει επί του παρόντος 
ένδειξη στην 1η γραμμή θεραπείας στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα 
της τυχαιοποιημένης μελέτης CLL-14 της Γερμανικής 
Ομάδας, η οποία συγκρίνει τον συνδυασμό ομπινου-
τουζουμάμπης-βενετοκλάξης με αυτόν της ομπινου-
τουζουμάμπης-χλωραμβουκίλης σε ασθενείς με CIRS 
score >6 ή/και κάθαρση κρεατινίνης <70 mL/min44. Η 
εκτιμώμενη 2-ετής PFS ήταν σημαντικά υψηλότερη 
για το σκέλος της βενετοκλάξης (88.2% έναντι 64.1%), 
ενώ περίπου τα 3/4 των ασθενών επέτυχαν αρνητική 
ελαχίστη υπολειμματική νόσο στο αίμα έναντι 35% 
στο σκέλος της χλωραμβουκίλης. Να σημειωθεί ότι 
ο αριθμός των θανατηφόρων ανεπιθύμητων συμ-
βαμάτων ήταν υψηλότερος με τον συνδυασμό ομπι-
νουτουζουμάμπης-βενετοκλάξης έναντι εκείνου με 
ομπινουτουζουμάμπη-χλωραμβουκίλη (7.5% έναντι 
3.7%). Η πιθανή εισαγωγή της βενετοκλάξης στην 
1η γραμμή θεραπείας, θα προκαλέσει περαιτέρω 
δυσκολία στην ορθολογιστική επιλογή της κατάλληλης 
θεραπευτικής στρατηγικής. 
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30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΧΛΛ - ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Οι θεραπευτικές επιλογές στη χρόνια λεμφοκυτ-
ταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) έχουν αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια και έχουν οδηγήσει σε αυξανόμενα 
ποσοστά ανταποκρίσεων και πλήρους ύφεσης. Η 
ανάγκη εκτίμησης της ανταπόκρισης στις παραπά-
νω θεραπείες επιβάλλει την εφαρμογή ευαίσθητων 
δοκιμασιών που ανιχνεύουν την υπολειμματική νόσο 
σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ευαισθησίας. Ως ελά-
χιστη υπολειμματική νόσος ΕΥΝ στη ΧΛΛ ορίζεται η 
παρουσία λιγότερων από ένα κύτταρο της ΧΛΛ σε 
10000 λευκά στο αίμα ή στον μυελό των οστών (<10-4). 
ΗΕΥΝ έχει αποδειχτεί ανεξάρτητος προγνωστικός 
παράγοντας για την επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου 
και την ολική επιβίωση. Η δυνατότητα της ΕΥΝ να 
αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών 
πριν από την επίτευξη των καταληκτικών σημείων 
επιβίωσης έχει αναγνωριστεί από τις ρυθμιστικές 
αρχές και έχει γίνει αποδεκτό ως ενδιάμεσο καταλη-
κτικό σημείο σε εγκριτικές τυχαιοποιημένες φάσης 3 
κλινικές μελέτες στην Ευρώπη1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΝ
Ι. Κυτταρομετρία ροής

Στηρίζεται στην αναγνώριση του παθογνωμονικού 
φαινοτύπου των κυττάρων της ΧΛΛ (CD19+, CD5+, 
CD43+, ασθενής έκφραση των CD79b, CD81, CD20/
CD22)2. Η θετική EYN προϋποθέτει την αναγνώριση 
τουλάχιστον 20 κυττάρων με φαινότυπο ΧΛΛ. Προτεί-
νεται η εφαρμογή τουλάχιστον έξι συνδυασμών φθορι-
οχρωμάτων. Ο συνδυασμός των παραπάνω δεικτών 
σε ένα σωληνάριο και η ανάλυση τουλάχιστον 2x106 
κυττάρων επιτρέπει την αξιόπιστη ποσοτικοποίηση 
των κυττάρων ΧΛΛ σε επίπεδο 0.0010% (10−5).Η προ-

σθήκη επιπλέον δεικτών όπως το ROR1 θα αυξήσει 
περαιτέρω την ειδικότητα και αναπαραγωγιμότητα 
της μεθόδου. Είναι μια μέθοδος προτυποποιημένη, 
εύκολη και φθηνή, γεγονός που την καθιστά προς 
το παρόν ως μέθοδο εκλογής για την ανίχνευση της 
ΕΥΝ στη ΧΛΛ.

ΙΙ. Μοριακές τεχνικές
Σε μοριακό επίπεδο η αναζήτηση της κλωνικής 

αναδιάταξης του β- αντιγονικού υποδοχέα, με την 
ακόλουθη αλληλούχησή της στη διάγνωση και η μέ-
τρηση του υπολειμματικού κλώνου με real-time PCR 
μετά από το σχεδιασμό κλωνο-ειδικών ανιχνευτών 
(allele-specific RQ-PCR) αποτελούσε μέχρι πρόσφα-
τα την πιο ευαίσθητη μέθοδο για την ανίχνευση της 
ΕΥΝ3. Ωστόσο, είναι μια μέθοδος πολύπλοκη, ακριβή 
και χρονοβόρα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολα 
εφαρμόσιμη στην καθημερινή πρακτική. Επιπλέον 
ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της είναι 
η κλωνική εξέλιξη-επιλογή στην πορεία της νόσου 
η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα. Η τεχνική αλληλούχησης μαζικής 
κλίμακας (high-through put sequencing, HTS) χρησι-
μοποιεί τους ίδιους εκκινητές (concensus) για όλους 
τους ασθενείς, επιτρέποντας την αλληλούχηση όλων 
των αναδιατεταγμένων γονιδίων ανοσοσφαιρίνης 
και την ποσοτικοποίηση του αριθμού των κλωνικών 
αναδιατάξεων που υπήρχαν πριν τη θεραπεία, χωρίς 
να απαιτείται ιδιαίτερος σχεδιασμός. Κατά την παρα-
κολούθηση η αναζήτηση της κλωνοειδικής αλληλου-
χίας επιτρέπει την ανίχνευση της ΕΥΝ σε εξαιρετικά 
υψηλά επίπεδα ευαισθησίας (10–6). Η ευαισθησία 
αυτή επηρεάζεται μόνο από την ποσότητα του DNA 



236

β. Δούκα

που αναλύεται. Ωστόσο οι αλληλουχίες της βαρειάς 
αλυσίδας των ανοσοσφαιρινών των κυττάρων της ΧΛΛ 
είναι συχνά αμετάλλακτες και στερεότυπες (πανομοι-
ότυπες αλληλουχίες σε διαφορετικούς ασθενείς) και 
μπορεί να ανευρίσκονται και στο φυσιολογικό ρεπερ-
τόριο των ανοσοσφαιρινών, δίνοντας ψευδώς θετικό 
αποτέλεσμα. Αυτό αφορά <5% των περιπτώσεων με 
μέγιστη πιθανότητα ψευδώς θετικού αποτελέσματος 
κάτω από 0.0020%. 

Η κυτταρομετρία ροής δύσκολα μπορεί να προ-
σεγγίσει την ευαισθησία, εφόσον απαιτείται ανάλυ-
ση τουλάχιστον 20x106 λευκών, που είναι δύσκολα 
εφαρμόσιμο στην καθημερινή πρακτική. Ενδεχομένως 
στο μέλλον η HST να κερδίσει έδαφος από την κυτ-
ταρομετρία ροής στην εκτίμηση της ΕΥΝ, προς το 
παρόν όμως παραμένει η ανάγκη προτυποποίησης , 
εναρμόνισης και προοπτικής εκτίμησης της μεθόδου.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΝ <10-4

Μελέτες με μεγάλο χρόνο παρακολούθησης δεί-
χνουν ότι για να γίνει εμφανές το καθαρό όφελος επι-
βίωσης από την περαιτέρω βελτίωση της ευαισθησίας 
συγκριτικά με το όριο του 10-4 χρειάζονται 5-10 χρόνια 
παρακολούθησης. Επιπλέον, η αρχική απόδειξη του 
οφέλους επιβίωσης σε σχέση με την ελάττωση της 
ΕΥΝ χρειάστηκε 2 λογαρίθμους διαφορά ανάμεσα 
στις ομάδες μελέτης γεγονός που σημαίνει ότι για 
να αποδειχτεί επιπλέον κλινικό όφελος ενδεχομένως 
να πρέπει να φτάσουμε το όριο του 10-6 κάτι που δεν 
έχει ακόμα κατακτηθεί. Για τους παραπάνω λόγους 
το επίπεδο 0.01% (10-4–MRD4) παραμένει το όριο 
ανίχνευσης ΕΥΝ στη ΧΛΛ.

ΕΥΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Ο βαθμός κάθαρσης του λευχαιμικού φορτίου 
στο αίμα και τον μυελό εξαρτάται από το είδος του 
θεραπευτικού παράγοντα που χορηγείται. Ιδιαίτερα 
όταν χρησιμοποιούνται μονοκλωνικά αντισώματα είναι 
απαραίτητη η επιβεβαίωση της αρνητικής ΕΥΝ στον 
μυελό καθώς αυτά κατεξοχήν καθαρίζουν την νόσο 
στην περιφέρεια με παραμονή άλλοτε άλλου φορτίου 
στον μυελό. Σύμφωνα με τις μελέτες της Γερμανικής 
ομάδας (CLL8: fludarabine με cyclophosphamide 
[FC] έναντι FC με rituximab [FCR], CLL10: FCR 
έναντι bendamustine με rituximab [BR]) οι ασθενείς 
που πετυχαίνουν <0.01% ΕΥΝ ταυτόχρονα στην 
περιφέρεια και τον μυελό έχουν πιο μακρά επιβίωση 
ελεύθερη νόσου συγκριτικά με αυτούς που πετυχαί-
νουν <0.01% ΕΥΝ στην περιφέρεια όχι όμως και στον 

μυελό4. Από την άλλη είναι γνωστό ότι οι αναστολείς 
του μονοπατιού του β κυτταρικού υποδοχέα ibrutinib/
idelalisib προκαλούν παροδική αύξηση του αριθμού 
των ΧΛΛ κυττάρων τις πρώτες εβδομάδες αλλά και 
μήνες της θεραπείας με αποτέλεσμα ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων να είναι υψηλότερος στην περιφέ-
ρεια απ’ ό,τι στον μυελό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 
λοιπόν του ΕΜΑ όσον αφορά τη χρήση της ΕΥΝ ως 
ενδιάμεσο καταληκτικό σημείο στις κλινικές μελέτες 
συστήνουν ανεξάρτητα από το είδος της θεραπείας 
την αρχική εκτίμηση της ΕΥΝ στο αίμα και επί αρ-
νητικού αποτελέσματος επιβεβαίωση στον μυελό. 
Προτείνουν μάλιστα επανάληψη της ΕΥΝ στο αίμα 
3-6 μήνες αργότερα πριν την οριστική τεκμηρίωση 
της αρνητικής ΕΥΝ.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών αποτελούν αυτοί 
που βρίσκονται σε μερική ύφεση λόγω παραμονής 
λεμφαδενοπάθειας/οργανομεγαλίας αλλά πετυχαίνουν 
μη ανιχνεύσιμη ΕΥΝ στην περιφέρεια και στο μυελό. 
Οι ασθενείς αυτοί έχουν μεν καλύτερη έκβαση από 
τους ΕΥΝ-θετικούς ασθενείς χωρίς όμως στατιστικά 
σημαντική διαφορά στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη νό-
σου συγκριτικά με τους ΕΥΝ αρνητικούς ασθενείς σε 
πλήρη ύφεση. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ότι οι 
ασθενείς με μη ανιχνεύσιμη υπολειμματική νόσο και 
σπληνομεγαλία έχουν μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς 
εξέλιξη νόσου σε σχέση με τους ΕΥΝ αρνητικούς 
ασθενείς με λεμφαδενοπάθεια(63 έναντι 31 μήνες 
αντίστοιχα, P<0.001).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΝ ΣΤΗ ΧΛΛ
Ανοσοχημειοθεραπεία 

Ο Bottcher και οι συν. του μελέτησαν δείγματα 
αίματος και μυελού σε 493 ασθενείς που έλαβαν FC 
ή FCR προκειμένου να εκτιμήσουν την προγνωστική 
σημασία του επιπέδου της ΕΥΝ. Χαμηλά επίπεδα ΕΥΝ 
(<10-4) συσχετίστηκαν με πιο παρατεταμένη επιβίωση 
χωρίς εξέλιξη νόσου συγκριτικά με ενδιάμεσα (≥10-4 
έως <10-2) και υψηλά (≥10-2). Τα υψηλά επίπεδα ΕΥΝ 
συνδέθηκαν επιπλέον με χαμηλότερη ολική επιβίωση 
(48.4 μήνες έναντι μη επιτεύξιμη για χαμηλότερα 
επίπεδα ΕΥΝ στο αίμα). Συνολικά μόλις 35% από 
τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με FC πέτυχαν 
αρνητική ΕΥΝ έναντι 63% για το σκέλος του FCR. 
Σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξε διαφορά στην ολική 
επιβίωση για τους ασθενείς που πέτυχαν αρνητική 
ΕΥΝ με FC ή FCR υποδεικνύοντας ότι η προγνωστική 
σημασία της αρνητικής ΕΥΝ είναι ανεξάρτητη από το 
είδος της θεραπείας5.

Ο Strati και οι συνεργάτες του μελέτησαν την 
ΕΥΝ στο μυελό 237 ασθενών που έλαβαν ως πρώτη 
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γραμμή θεραπείας FCR μετά τον 3ο κύκλο και μετά 
την ολοκλήρωση της θεραπείας και αναφέρουν αρ-
νητική ΕΥΝ σε ποσοστό 17% και 43% αντίστοιχα. 
Η μεταλλαγμένη αλληλουχία της βαρειάς αλυσίδας 
των ανοσοσφαιρινών και η τρισωμία 12 βρέθηκαν σε 
πολυπαραμετρική ανάλυση ανεξάρτητα συσχετιζόμε-
νες με την αρνητική ΕΥΝ και στα δύο στιγμιότυπα. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι ασθενείς που πέτυχαν 
αρνητικοποίηση της ΕΥΝ είχαν συγκρίσιμη επιβίωση 
χωρίς πρόοδο νόσου και ολική επιβίωση ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των χορηγούμενων κύκλων θεραπείας 
(3 έναντι 6) εγείροντας το ερώτημα της πρωιμότερης 
διακοπής της θεραπείας στους αρνητικούς για ΕΥΝ 
ασθενείς6.

Ο Thompson έδειξε επιπλέον ότι η επίδραση της 
αρνητικής ΕΥΝ διαφέρει ανάλογα με το μεταλλακτι-
κό status των ανοσοσφαιρινών. Στους ασθενείς με 
μεταλλαγμένη αλληλουχία που έλαβαν FCR η αρνη-
τικοποίηση της ΕΥΝ με PCR οδήγησε σε επιβίωση 
χωρίς πρόοδο νόσου που έφτασε το 79.8% στα 12.8 
χρόνια έναντι μόλις 36.9% για τους ασθενείς με θετική 
ΕΥΝ. Αντίστοιχα, η διάμεση επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου για τους ασθενείς με αμετάλλακτη αλληλουχία 
που πέτυχαν πλήρη ύφεση με αρνητική ΕΥΝ ήταν 
5.5 χρόνια (16.3% στα 12.8 χρόνια)7.

Ο Kwok και οι συν. του συσχέτισαν την αρνητι-
κή ΕΥΝ με όφελος επιβίωσης ανεξάρτητα από το 
είδος και τη γραμμή θεραπείας8. Με διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης το 10.1 χρόνια η επιβίωση χωρίς 
πρόοδο νόσου ήταν σημαντικά μακρύτερη στους 
αρνητικούς για ΕΥΝ ασθενείς (7.6 έναντι 3.3 χρόνια 
για τους ασθενείς που είχαν θετική ΕΥΝ σε επίπεδο 
0.01%-1% και 2 χρόνια για θετικότητα >1%). Αντίστοι-
χα ήταν τα αποτελέσματα και για την ολική επιβίωση 
(10.6 χρόνια για τους αρνητικούς για ΕΥΝ ασθενείς 
έναντι 5.3 χρόνια για επίπεδα ΕΥΝ 0.01%-1% και 3.6 
χρόνια για θετικούς >1%).

Αλλά και στους ηλικιωμένους ασθενείς που έλαβαν 
R-Clb/O-Clb στη μελέτη CLL11 η επίτευξη αρνητικής 
ΕΥΝ συσχετίστηκε με σημαντική παράταση της επιβί-
ωσης χωρίς πρόοδο νόσου (56.4 έναντι 23.9 και 13.9 
μήνες για ασθενείς με αρνητική, ενδιάμεση και θετική 
ΕΥΝ αντίστοιχα, P<.001)και της ολικής επιβίωσης.

Αναστολείς κινασών
Το Ibrutinib και το Idelalisib έδειξαν ήδη από πρω-

ιμότερες φάσεις κλινικών μελετών υψηλή αποτελε-
σματικότητα στην πλειοψηφία των ασθενών συμπε-
ριλαμβανομένων των ανθεκτικών/ σε υποτροπή αλλά 
και των ασθενών υψηλού κινδύνου (έλλειψη του 17p, 
μετάλλαξη TP53). Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν 

στην έγκριση των δύο φαρμάκων στην υποτροπιά-
ζουσα/ανθεκτική νόσο και στην πρώτη γραμμή για 
τους ασθενείς με υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά. Πρόσφατα το Ibrutinib έλαβε έγκριση 
για όλους τους ασθενείς στην 1η γραμμή. Παρά το 
γεγονός ότι σπάνια επιτεύχθηκαν πλήρεις υφέσεις, 
τα δύο φάρμακα εγκρίθηκαν για συνεχιζόμενη χο-
ρήγηση μέχρι πρόοδο νόσου ή μη αποδεκτής τοξι-
κότητας. Επιπλέον, οι καμπύλες επιβίωσης έδειξαν 
ότι ο έλεγχος της νόσου μπορεί να διατηρηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα και με τη συνεχή 
παρουσία κλινικά ανιχνεύσιμης νόσου ενώ μακρά 
παρακολούθηση (>5 χρόνια) κατέστησε αποδεκτό το 
προφίλ ασφάλειας. Τα εντυπωσιακά αυτά ευρήματα 
έρχονται σε αντίθεση με όσα γνωρίζαμε και έρχονται 
να κλονίσουν την αξία της επίτευξης αρνητικής ΕΥΝ. 
Από την άλλη, η συνεχιζόμενη θεραπεία εγείρει νέους 
προβληματισμούς που αφορούν τη συμμόρφωση των 
ασθενών, την οικονομική βιωσιμότητα αλλά και την 
πιθανότητα επιλογής νέων πιο ανθεκτικών κλώνων.

Σε μια διαρκή προσπάθεια βελτίωσης των αντα-
ποκρίσεων οι αναστολείς των κινασών συνδυάστηκαν 
με ήδη ενδεδειγμένες θεραπείες. Η μελέτη HELIOS 
συνέκρινε το Ibrutinib σε συνδυασμό με Bendamustine 
και Rituximab (BR) έναντι του placebo+BR9. Με 
διάμεσο διάστημα παρακολούθησης τους 34.8 μή-
νες η αρνητική ΕΥΝ ήταν 26.3% για το σκέλος του 
Ιbrutinib+BR (IBR) και 6.2% για το σκέλος του BR (P 
< 0.0001). Η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου στους 36 
μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν IBR και πέτυχαν 
αρνητική ΕΥΝ ήταν 88.6% έναντι 60.1% για τους 
ασθενείς με υπολειπόμενη νόσο (MRD≥0.01%), ενώ 
τα αντίστοιχα ποσοστά στο σκέλος του placebo+BR 
ήταν 54.5% και 11.2%. Η πολυπαραμετρική ανάλυση 
δεν έδειξε διαφορά στην ολική επιβίωση σε σχέση με 
το επίπεδο της ΕΥΝ.

Venetoclax
Tο venetoclax είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συν-

δυασμό με το rituximab άλλαξε τα δεδομένα στη ΧΛΛ 
εφόσον έδειξε ότι ακόμα και μη χημειοθεραπευτικοί 
παράγοντες μπορούν να πετύχουν αρνητική ΕΥΝ με 
αποδεκτή τοξικότητα. Η μελέτη Murano συνέκρινε την 
αποτελεσματικότητα του συνδυασμού venetoclax-
rituximab (VR) έναντι του BR σε ασθενείς με ανθεκτική/ 
υποτροπιάζουσα νόσο10. Οι ασθενείς που έλαβαν 
VR πέτυχαν υψηλότερα επίπεδα μη ανιχνεύσιμης 
νόσου (<10-4) στο αίμα (62% έναντι 13%) στο τέλος 
της συνδυαστικής θεραπείας τα οποία παρέμειναν 
σταθερά μέχρι τον μήνα 24 (τέλος θεραπείας). Η 
μη ανιχνεύσιμη νόσος συνδέθηκε με παράταση της 
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επιβίωσης χωρίς πρόοδο νόσου. Με διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 9.9 μήνες από την ολοκλήρωση 
της θεραπείας με VR συνολικά μόλις το 12% (16/130)
των ασθενών παρουσίασαν πρόοδο νόσου: 11 με 
υψηλά επίπεδα ΕΥΝ, 3 με χαμηλά επίπεδα και 2 με 
μη ανιχνεύσιμη νόσο.

Αλλογενής μεταμόσχευση 
Επιθυμητός είναι ο έλεγχος της ΕΥΝ πριν και μετά 

την αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. 
Η παρακολούθηση της ΕΥΝ μετά την αλλογενή μετα-
μόσχευση αποτελεί μια εδραιωμένη πρακτική καθώς 
ένα προοδευτικά αυξανόμενο φορτίο νόσου κατευθύνει 
θεραπευτικές αποφάσεις όπως διακοπή της ανοσο-
καταστολής και χορήγηση λεμφοκυττάρων του δότη.

ΕΥΝ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι πλέον γεγονός ότι η ΕΥΝ στη ΧΛΛ θα μας 
απασχολήσει αρκετά στο μέλλον καθώς αποτελεί το 
καλύτερο μέσο για την τιτλοποίηση με ακρίβεια της 
χορηγούμενης θεραπείας σε κάθε ασθενή. Η εφαρ-
μογή της για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
των νέων θεραπειών στις κλινικές μελέτες αποτελεί 
πραγματικότητα τουλάχιστον στην Ευρώπη. Παραμένει 
να αποδειχτεί πως θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος 
των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία εκτός κλινι-
κών μελετών, στην καθημερινή κλινική πρακτική. Η 
επίτευξη αρνητικής ΕΥΝ σαφώς αποτελεί θεραπευτικό 
μας στόχο καθώς συνδέεται με παράταση της επιβίω-
σης ελεύθερης νόσου και της ολικής επιβίωσης. Στην 
επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας θα πρέπει 
ωστόσο να λάβουμε υπόψη κι άλλους παράγοντες 
όπως τα βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου αλλά 
κυρίως τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Φαίνεται 
ότι υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ασθενών που θα 
ωφεληθεί περισσότερο απλά και μόνο από τον παρατε-
ταμένο έλεγχο της νόσου. Τέλος, ανοιχτά παραμένουν 
ερωτήματα που αφορούν τη διαστρωμάτωση της 
θεραπείας ανάλογα με την παρουσία ή όχι ελαχίστης 
υπολειμματικής νόσου όπως η διακοπή της θεραπείας 
νωρίτερα από το προβλεπόμενο επί επίτευξης μη 
ανιχνεύσιμης νόσου, η επανεισαγωγή θεραπείας επί 
επανεμφάνισης θετικής ΕΥΝ αλλά και η συνέχιση της 
θεραπείας μέχρι την επίτευξη αρνητικής ΕΥΝ.
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Αλλογενής μεταμόσχευση στην πρώτη πλήρη ύφεση; ΝΑΙ 

ΑΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΙΓΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ βΕΡΙΓΟΥ
Μ.Μ.Μ.Ο. Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα 

Αίμα 2019;10(Suppl 1): 239–244
30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: FLT3neg/NPM1pos ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ:  

ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΛΗΡΗ ΥΦΕΣΗ;

Το ερώτημα αν πρέπει να προτείνουμε την αλλο-
γενή μεταμόσχευση (ΜΑΚ) σε ασθενείς με FLT3-ITD 
αρνητική/ΝΡΜ1 θετική οξεία μυελογενή λευχαιμία 
(ΟΜΛ) είναι πολύ συχνό στην καθημερινή μας κλινική 
πρακτική. 30% των ασθενών με ΟΜΛ παρουσιάζουν 
μεταλλαγμένη την NPM1 και 40% αυτών παρουσιά-
ζουν μεταλλαγμένη και την FLT3 (κυρίως ITD)1. Τελικά 
ένα μεγάλο ποσοστό (>20%) των νεοδιαγνωσθέντων 
ασθενών με ΟΜΛ θα έχουν NPM1+/ FLT3-ITD- νόσο. 
Οι NPM1+ ασθενείς έχουν πολύ μεγάλη πιθανότη-
τα (>90%) να πετύχουν άμεσα πλήρη ύφεση2,3. Η 
ιδιαίτερη χημειοευαισθησία της NPM1+ ΟΜΛ οφεί-
λεται προφανώς στην έλλειψη του ενός φυσιολογι-
κού αμετάλλακτου NPM1 το οποίο θα μπορούσε να 
προστατέψει τους βλάστες από το γενοτοξικό stress 
της χημειοθεραπείας4.Τι θεραπεία σταθεροποίησης 
προτείνουμε στον ασθενή με NPM1+/FLT3-ITD- ΟΜΛ 
που πέτυχε πρώτη πλήρη ύφεση? Χρήζει αλλογενούς 
ΜΑΚ ή όχι? Προφανώς η απάντηση δεν είναι απόλυτη 
και γι’ αυτό αποτελεί και αντικείμενο «επιστημονικής 
αντιπαράθεσης» και στο Πανελλήνιο Αιματολογικό 
Συνέδριο 2019. Η NPM1+/FLT3-ITD- ΟΜΛ συνεχίζει 
να είναι μια ιδιαίτερα ετερογενής νόσος, όπως ετε-
ρογενείς είναι βέβαια και οι ασθενείς. Η απόφαση 
θα ληφθεί σε συνεργασία με τον ασθενή αφού του 
δοθούν και του εξηγηθούν τα υπάρχοντα δεδομένα 
και στοιχεία, τα οποία και παρατίθενται παρακάτω: 

Ποια είναι η πιο δραστική αντιλευχαιμική θεραπεία?
Αναμφισβήτητα η πιο δραστική αντιλευχαιμική 

θεραπεία είναι η αλλογενής ΜΑΚ η οποία βασίζεται 

και στην δράση μοσχεύματος έναντι της νόσου (GvL). 
Μάλιστα, η GvL δράση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στην 
ΝΡΜ1+ ΟΜΛ και έχει καταδειχτεί η ανάπτυξη ειδικών 
Τ-κλώνων εναντίον των ΝΡΜ1+ μεταλλαγμένων 
βλαστών5. Αυτό οφείλεται προφανώς στο ότι η με-
ταλλαγμένη NPM1 πρωτεΐνη αποτελεί στην ουσία 
«νέο-αντιγόνο» με ανάδειξη καινούριων επιτόπων 
και όχι απλά «υπερέκφραση ενός φυσιολογικού αντι-
γόνου». Η δραστικότητα της GvL καταδεικνύεται σε 
μια αναδρομική μελέτη του EBMT όπου σε ασθενείς 
με ΝΡΜ1+ ΟΜΛ το ποσοστό υποτροπής μετά από 
μεγαθεραπεία και αυτόλογη ΜΑΚ ήταν 30% ενώ μετά 
από αλλογενή ΜΑΚ μόνο 12%6. 

Ποιος είναι ο κίνδυνος θνησιμότητας από την ΜΑΚ?
Αυτός βέβαια εξαρτάται από πολλούς παράγο-

ντες, όπως η ηλικία, η συννοσηρότητα, ο δότης, το 
προπαρασκευαστικό σχήμα κτλ. Ακόμα όμως και στις 
ιδανικές συνθήκες, ο κίνδυνος θνησιμότητας (TRM) 
της τάξης του 20% μετά από αλλογενή ΜΑΚ είναι 
υπαρκτός. Σε μια αναδρομική μελέτη του ΕβΜΤ o 
κίνδυνος TRM σε ΝΡΜ1+ ασθενείς ήταν μόνο 7.5%6 
ενώ σε μια προοπτική donor vs no donor Αμερικάνικη 
μελέτη ο κίνδυνος TRM ήταν 14%3. Τα σχετικά χαμηλά 
ποσοστά TRM σε NPM1+ ΟΜΛ μπορεί να οφείλονται 
στο γεγονός ότι προφανώς έγινε αποκλεισμός των 
μη κατάλληλων για ΜΑΚ. Παρά ταύτα είναι γεγονός 
ότι οι περισσότεροι ασθενείς με ΝΡΜ1+ ΟΜΛ επι-
τυγχάνουν γρήγορα και εύκολα πρώτη πλήρη ύφεση 
(>90%) και βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση 
όταν παραπέμπονται για ΜΑΚ.
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Α. Σπυριδωνίδης και συν.

Μπορεί να επέλθει ίαση μόνο με χημειοθεραπεία? Τι 
πιθανότητες έχει να υποτροπιάσει η NPM1+ ΟΜΛ?

ΗNPM1+/FLT3-ITD- μπορεί όντως να ιαθεί μόνο 
με χημειοθεραπεία. Όμως, >40% των ασθενών με 
NPM1+/FLT3-ITD- ΟΜΛ που πέτυχαν πλήρη ύφεση 
και δεν έλαβαν αλλογενή ΜΑΚ θα υποτροπιάσουν 
σε διάστημα 6-12 μηνών όπως καταδεικνύουν τόσο 
αναδρομικές όσο και πολλές προοπτικές μελέτες1,7. Η 
εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας με μεγαθεραπεία 
και αυτόλογη ΜΑΚ δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο 
όφελος όσον αφορά το ρίσκο υποτροπών, αν και από 
πολλούς προτείνεται λόγω της χημειοευαισθησίας 
των NPM1+ βλαστών6.

Γιατί η Ευρωπαϊκή Ομάδα Λευχαιμιών (ELN 
2017) κατατάσσει την NPM1+/FLT3-ITD- ΟΜΛ 
στις«καλής πρόγνωσης» λευχαιμίες παρότι  
το ποσοστό υποτροπής είναι τόσο υψηλό

Η πρόσφατη κατηγοριοποίηση της ELN 2017, 
όπου καταργήθηκε η κατηγορία ΙntermediateI και ΙΙ 
που υπήρχε στο παρελθόν,πρότεινε 3 προγνωστικές 
κατηγορίες με την NPM1+/FLT3-ITD- ΟΜΛ να εντάσ-
σεται στην κατηγορία ευνοϊκής πρόγνωσης μαζί με τις 
CBF λευχαιμίες8. Οι συγγραφείς των ELN συστάσεων 
βασίστηκαν κυρίως στα αποτελέσματα των donor vs 
no donor μελετών της Γερμανικής Ομάδας Λευχαιμιών 
(AMLSG και AMLCG) στις οποίες βρέθηκαν παρόμοια 
ποσοστά ολικής επιβίωσης (OS) στους ασθενείς με 
CBF-ΟΜΛ και NPM1+ ΟΜΛ ενώ η ύπαρξη δότη δεν 
φαίνεται να προσέφερε όφελος στην NPM1+ ΟΜΛ. 
Πέραν του ότι οι μελέτες αυτές που βασίστηκε η 
ELN 2017 κατηγοριοποίηση περιέχουν ιδιαίτερα 
μικρό αριθμό ασθενών με NPM1+/FLT3-ITD- ΟΜΛ, 
τα αποτελέσματα βασίζονται σε ποσοστά OS και όχι 
επιβίωσης χωρίς νόσο (LFS)και προφανώς η μη 
στατιστικά σημαντική διαφορά OS μεταξύ CBF και 
ΝPΜ1+ ΟΜΛ οφειλόταν στην ικανότητά διάσωσης της 
NPM1+/FLT3-ITD- ΟΜΛ με αλλογενή ΜΑΚ σε περί-
πτωση υποτροπής της. Είναι όμως σαφές ότι οι CBF-
ΟΜΛ έχουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά υποτροπής 
(25%) και διάμεση συνολική επιβίωση 135 μηνών9 σε 
σύγκριση με τους NPM1+/FLT3- με 40% πιθανότητα 
υποτροπής μετά την χημειοθεραπεία σταθεροποίησης 
και 23 μήνες διάμεση συνολική επιβίωση, γεγονός που 
οδηγεί στο ερώτημα γιατί να μην αποτελούν διακριτές 
κατηγορίες. Επιπλέον, στην ELN 2017, οι ασθενείς με 
NPM1+/FLT3-ITD- κατατάσσονται στις «καλής πρό-
γνωσης» λευχαιμίες ασχέτως του καρυοτύπου. Μια 
πρόσφατη μελέτη που περιλάμβανε 2.426 NPM1+/
FLT3-ITD-/low ΟΜΛ (καλής πρόγνωσης ELN 2017) 

κατέδειξε σαφώς ότι οι ασθενείς που είχαν δυσμενούς 
πρόγνωσης καρυότυπο έχουν πολύ κακή πρόγνωση 
και οδήγησε στους συγγραφείς να αμφισβητήσουν 
ευθέως την ELN 2017 κατηγοριοποίηση10. Ένα άλλο 
ενδιαφέρον στοιχείο της παραπάνω μελέτης ήταν ότι 
οι NPM1+/FLT3- ασθενείς με δυσμενούς πρόγνωσης 
καρυότυπο ωφελήθηκαν σαφώς από την αλλογενή 
ΜΑΚ σε πρώτη ύφεση10. 

Σε περίπτωση υποτροπής μετά  
τη χημειοθεραπεία σταθεροποίησης, 
ποιες είναι οι προοπτικές?

Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ο θεραπευτικός 
στόχος είναι η ίαση η οποία όμως μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με αλλογενή ΜΑΚ σε δεύτερη πλήρη ύφεση11. Η 
υποτροπιάζουσα NPM1+ ΟΜΛ καταδεικνύει και αυτή 
χημειοευαισθησία, αν και μικρότερη σε σχέση με αυτή 
της αρχικής διάγνωσης. Όντως, περίπου 60% των 
ασθενών με υποτροπιάζουσα NPM1+ ΟΜΛ αναμένε-
ται να πετύχουν δεύτερη πλήρη ύφεση σε σύγκριση 
με 20-25% των ασθενών με άλλους υπότυπους ΟΜΛ. 
Παρόλα αυτά, τελικά μόνο οι περίπου μισοί ασθενείς 
με υποτροπιάζουσα NPM1+ ΟΜΛ υποβάλλονται σε 
ΜΑΚ όπως καταγράφεται σε διάφορες μελέτες. Αυτό 
οφείλεται προφανώς και στο γεγονός ότι η χημειοθε-
ραπεία της υποτροπής μπορεί να επιφέρει επιπλο-
κές και να κάνει αρκετούς ασθενείς μη επιλέξιμους 
πλέον για ΜΑΚ. Η ΜΑΚ σε CR-2 αποτελεί σίγουρα 
μια επιλογή με στόχο την ίαση, τα αποτελέσματα της 
όμως είναι πολύ χειρότερα σε σχέση με την ΜΑΚ σε 
πρώτη ύφεση. Μια αναδρομική μελέτη του ΕβΜΤ 
σε ασθενείς με NPM1+/FLT3- ΟΜΛ κατέδειξε ένα 
ποσοστό επιβίωσης ελεύθερο νόσου (LFS) περίπου 
40% όταν η ΜΑΚ έγινε σε CR-212 ενώ το ποσοστό 
αυτό ήταν 75% όταν η ΜΑΚ διενεργήθηκε σε CR-16.

Αποτελεί ο μοριακός έλεγχος MRD καλό 
«προβλεπτικό» δείκτη για την απόφαση υπέρ  
η κατά της ΜΑΚς στην πρώτη ύφεση?

Η μέτρηση ΜRD αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για την λήψη της θεραπευτικής απόφασης. Η με-
τάλλαξη NPM1 είναι ένας πολύ καλός δείκτης για 
MRD για πολλούς λόγους: ανιχνεύεται αποκλειστικά 
στην ΟΜΛ, αφορά την ίδια μετάλλαξη σε >95% των 
περιπτώσεων (hotspot στο εξώνιο 2), ανιχνεύεται 
αποκλειστικά στα λευχαιμικά κύτταρα (σε αντίθεση 
π.χ. με τις «επιγενετικού» τύπου μεταλλάξεις που 
ανιχνεύονται και στην CHIP- κλωνική αιμοποίηση), 
ανιχνεύεται σε όλα τα λευχαιμικά κύτταρα και όχι μόνο 
σε υποκλώνους (σε αντίθεση με την FLT3 μετάλλαξη). 
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Από την άλλη όμως, το αρχέγονο λευχαιμικό κύτταρο 
(LSC) φαίνεται να μην φέρει την NPM1 μετάλλαξη και 
εμφανίζονται ακόμα και NPM1 αρνητικές υποτροπές13. 
Παρότι η MRD μέθοδος για NPM1 δεν έχει ακόμα 
πλήρως στανταρτοποιηθεί ώστε να μπορούμε να 
συγκρίνουμε τις διάφορες μελέτες μεταξύ τους και να 
έχουμε επακριβείς και σαφείς οδηγίες για τον τρόπο 
που πρέπει να ελέγχουμε την MRD στην NPM1+ 
ΟΜΛ, πολλές μελέτες καταδεικνύουν ότι η μέτρηση 
της κινητικής μείωσης της MRD (>4 log) ή οι απόλυτες 
τιμές της MRD σε διάφορες φάσεις της θεραπείας 
έχουν «προβλεπτική» σημασία14-16.Η θετική MRD 
μετά από δύο κύκλους σταθεροποίησης σχετίζεται με 
>80% πιθανότητα υποτροπής7. Όμως και οι ασθενείς 
με αρνητική MRD υποτροπιάζουν σε ποσοστό που 
φτάνει το 30%7. Συμπερασματικά, η MRD έχει μεγάλη 
θετική προγνωστική σημασία, όμως η αρνητική της 
προγνωστική σημασία είναι μικρή. Με απλά λόγια, 
σε ασθενείς με θετική MRD η αλλογενής ΜΑΚ είναι 
απόλυτα ενδεδειγμένη. Αντίθετα, σε ασθενείς με 
αρνητική MRD, η πιθανότητα υποτροπής παραμένει 
στο 30% και πρέπει να συζητηθεί με τον ασθενή η 
δυνατότητα ΜΑΚ.

Υπάρχουν άλλοι «προβλεπτικοί» δείκτες  
για την απόφαση υπέρ η κατά της ΜΑΚ  
στην πρώτη ύφεση?

Πέραν της MRD, σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη 
οι Pateletal17 διαπίστωσαν ότι το υψηλό ποσοστό 
μεταλλαγμένου NPM1 φορτίου κατά την αρχική δι-
άγνωση αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη 
πέραν από την MRD (διάμεση LFS 7,5 μήνες σε VAF 
>0,44 έναντι 65,4 μήνες, p<0,0001). Όπως ειπώθηκε 
προηγουμένως, η NPM1+ ΟΜΛ είναι ετερογενές νό-
σημα. Στη NPM1 είναι πολύ συχνή και η συνύπαρξη 
άλλων μεταλλάξεων που μπορεί να προσδίδουν κακή 
πρόγνωση4. Η FLT3-ITD απαντάται στο 35-40% των 
NPM1+ ΟΜΛ, δηλαδή 2 φορές πιο συχνά από ότι στις 
NPM1neg λευχαιμίες, προσδίδει κακή πρόγνωση και 
ως εκ τούτου αποτελεί ένδειξη για αλλογενή ΜΑΚ8. 
Πιο συχνή όμως στις NPM1+ ΟΜΛ είναι η συνύπαρξη 
μεταλλάξεων της DNMT3A σε ποσοστό >55%4. Παρότι 
υπάρχουν αμφιλεγόμενες αναφορές για την σημασία 
της συνύπαρξης DNMT3A μεταλλάξεων σε NPM1+ 
ΟΜΛ, πλέον ξεκαθαρίζει στη βιβλιογραφία ότι τόσο το 
είδος της DNMT3A μετάλλαξης (έχουν αναφερθεί 33 
διαφoρετικές μεταλλάξεις) όσο και ηλικία του ασθενούς 
παίζουν σημαντικό ρόλο18. ̈ Όπως και στην περίπτωση 
της FLT3-ITD, η συνύπαρξη DNMT3A μεταλλάξεων, 
ειδικά σε νεότερους ασθενείς, προσδίδει κακή πρό-
γνωση στην NPM1+ ΟΜΛ με υψηλά ποσοστά υπο-

τροπών18. Ιδιαίτερα κακή πρόγνωση έχουν οι NPM1+ 
ΟΜΛ με συνύπαρξη και FLT3-ITD και DNMT3A. Το 
μοντέλο λευχαιμιογένεσης που προκρίνεται είναι ότι 
στο λευχαιμικό stem cell δημιουργούνται τύπου Α 
«επιγενετικές μεταλλάξεις» (π.χ. DNMT3A, ASXL1), 
μετέπειτα η λευχαιμιογένεση επάγεται από τις τύπου 
β “transformation” μεταλλάξεις (όπως η NPM1) και 
ακολουθούν οι τύπου Γ «proliferative» μεταλλάξεις 
(π.χ. FLT3-ITD) που προάγουν τη λευχαιμία (και 
εμφανίζονται συνήθως μόνο σε υποκλώνους της). 
βέβαια, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, οι «επι-
γενετικές» μεταλλάξεις μπορεί να ανήκουν σε μια 
μη κλωνική CHIP-αιμοποίηση και όχι στην ΟΜΛ, 
κάνοντας πολύ δύσκολο τη αξιολόγηση της σημασίας 
της συνύπαρξης αυτών των μεταλλάξεων με NPM1. 
Αντίστοιχα, η συνύπαρξη IDH μεταλλάξεων και NPM1 
είναι πιο σπάνια και κάποιες μελέτες υποστηρίζουν 
ότι και αυτές αποτελούν κακό προγνωστικό δείκτη 
στην NPM1+ ΟΜΛ4. Πάντως, οι IDH μεταλλάξεις 
δρουν αθροιστικά όταν συνυπάρχουν με FLT3-ITD 
ή/και DNMT3A μεταλλάξεις καθιστώντας την NPM1+ 
ΟΜΛ κακής πρόγνωσης19. Η συνύπαρξη NRAS και 
RUNX1 μεταλλάξεων είναι πιο σπάνια και τα μέχρι 
τώρα δεδομένα δείχνουν ότι δεν φαίνεται να προσδίδει 
ιδιαίτερη προγνωστική σημασία στην NPM1+ ΟΜΛ4. 
Συμπερασματικά, οι ασθενείς με NPM1+ ΟΜΛ, ειδικά 
οι νεότεροι σε ηλικία, πρέπει να ελέγχονται πέραν 
της FLT3-ITD και για άλλες μεταλλάξεις με NGS. 
Στη Ευρώπη έχει ξεκινήσει τα τελευταία 3 χρόνια μια 
μεγάλη προσπάθεια αποκρυπτογράφησης των gene-
gene interactions στην ΟΜΛ (HARMONY Project, 
EUfunded). Η «προβλεπτική» σημασία των συνοδών 
αυτών μεταλλάξεων στην NPM1+ ΟΜΛ φαίνεται να 
υπερβαίνει την «προβλεπτική» σημασία της MRD, 
κάτι όμως που πρέπει να επιβεβαιωθεί και σε ειδικά 
σχεδιασμένες προοπτικές μελέτες. 

Υπάρχουν κλινικές μελέτες που να απαντάνε 
τελικά στο ερώτημα για το αν η ΜΑΚ σε πρώτη 
ύφεση είναι προτιμότερη από τη χημειοθεραπεία 
σταθεροποίησης?

Η πρώτη μελέτη στην οποία βασίστηκε η σύστασή 
να μην προτείνεται η αλλογενής ΜΑΚ στην NPM1+ 
ΟΜΛ ήταν μια “sibling donor vs no donor”μελέτη της 
γερμανικής ομάδας λευχαιμιών που δημοσιεύθηκε 
πριν 10 χρόνια και όπου ο αριθμός των ασθενών με 
NPM1+/FLT3– ΟΜΛ που έλαβαν ΜΑΚ ήταν ιδιαίτερα 
μικρός (n=38)2. Σε μια πιο πρόσφατη donor vs no 
donor Αμερικάνικη μελέτη που περιλάμβανε 304 
NPM1+ ασθενείς, καταδείχτηκε η υπεροχή της ΜΑΚ 
στην πρώτη ύφεση όσον αφορά το LFS (71% vs 47%, 
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P<0.005)3. Η υπεροχή αυτή καταδείχτηκε και στην 
υποκατηγορία των NPM1+/FLT3– ασθενών (n=148) 
με ποσοστά LFS 83% για τη ΜΑΚ vs 53% χωρίς ΜΑΚ 
(P<0.005) και με HR 0.38 (0,18-0,81) προς όφελος 
της ΜΑΚ όσον αφορά το LFS στην πολυπαραγοντική 
μελέτη. Τονίζεται όμως ότι οι ασθενείς που υποτρο-
πίασαν είχαν πιθανότητες διάσωσης και γι’ αυτό το 
τελικό OS παρότι υπερείχε στην ομάδα των ασθενών 
που έλαβαν ΜΑΚ σε CR-1 (81%) δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικό με την ομάδα που δεν έλαβε ΜΑΚ στην 
CR-1 αλλά υποβλήθηκε σε ΜΑΚ σε δεύτερη ύφεση 
(71%). Τα πολύ καλά αποτελέσματα της ΜΑΚ σε CR-1 
καταγράφονται επίσης και στην καθημερινή πρακτική 
από τη αναδρομική ανάλυση που έκανε το ΕβΜΤ, 
όπου ηLFS στα 2 χρόνια ήταν 81%, η NRM μόλις 
7.5% και η υποτροπή 12% σε ΜΑΚ από συγγενή 
συμβατό δότη6. Συμπερασματικά, η ΜΑΚ της NPM1+/
FLT3– ΟΜΛ σε CR-1 είναι μια αποδεκτή πρακτική με 
ποσοστά ολικής επιβίωσης χωρίς νόσο (ίασης) που 
αγγίζουν ή ξεπερνούν το 80%.

Μπορεί η σύγχρονη τεχνολογία να βοηθήσει  
στην τελική απόφαση?

Καθώς η απόφαση για μια θεραπευτική επιλο-
γή είναι πολυπαραγοντική, η «μηχανική μάθηση» 
(machine learning) καλείται να βοηθήσει στην απά-
ντηση αυτών των πολύπλοκων ερωτημάτων. Οι 
Gestung και συνεργάτες20 παρουσίασαν στο Nature 
Genetics πολύπλοκους αλγόριθμους που εμπλουτί-
ζονται με καινούριες πληροφορίες από πραγματικά 
περιστατικά (knowledge bank) που στόχο έχουν να 
απαντήσουν στο ερώτημα της ΜΑΚ η μή σε πρώτη 
ύφεση στην ΟΜΛ. Στο μοντέλο που παρουσίασαν 
από δεδομένα 1.540 ασθενών οι ερευνητές κατα-
δεικνύουν τη υπεροχή της ΜΑΚ σε πρώτη ύφεση για 
ασθενείς με NPM1+ ΟΜΛ20. Τονίζεται βέβαια ότι αυτά 
τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν είναι περισσότερο 
για να καταδείξουν τις δυνατότητες του τρόπου αυτού 
προσέγγισης παρά στο να δώσουν στην παρούσα 
φάση σαφείς απαντήσεις. Χρειάζεται εισαγωγή πλη-
θώρας δεδομένων και πολλών περιστατικών προτού 
καταφέρει η machine learningνα δίνει πιο επακριβείς 
και σαφείς απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. 

Τελικά, τι προτείνουμε στον ασθενή μας?
H τελική απόφαση είναι πάντα «εξατομικευμένη» 

και τον σημαντικότερο ρόλο παίζει η απόφαση που 
παίρνει ο ίδιος ο ασθενής αφού του έχουμε παρα-
θέσει με σαφήνεια τα δεδομένα. O αλγόριθμος που 
προτείνεται παρακάτω αποτελεί μια προσωπική 

άποψη βασισμένη στα στοιχεία που παρατέθηκαν 
παραπάνω και σε καμία περίπτωση μια «παγιω-
μένη» τακτική. Πέραν τούτου ένα είναι σίγουρο: με 
τα καινούρια δεδομένα που συνεχώς ανακύπτουν 
τόσο από την ενδελεχή «γενετική» κατανόηση της 
NPM1+ ΟΜΛ όσο και από την δυνατότητα αντιμετώ-
πισης της με «στοχευμένες» anti-NPM1 θεραπείες 
(π.χ. actinomycin D)21, οποιαδήποτε απάντηση στο 
ζητούμενο ερώτημα (ΜΑΚ ή όχι σε πρώτη ύφεση) 
θα είναι προφανώς στο επόμενο συνέδριο της ΕΑΕ 
παρωχημένη και η επανάληψη μιας εκ νέου «επιστη-
μονικής αντιπαράθεσης»σε 1 χρόνο θα έχει τελείως 
διαφορετική προσέγγιση και απάντηση.

Ασθενείς ηλικίας <60 χρόνων
NPM1+/FLT3- και φυσιολογικός καρυότυπος και 

χωρίς «επιγενετικές» μεταλλάξεις σε NGS και γρή-
γορη MRD clearance (>4 log μετά από 2 κύκλους 
χημειοθεραπεία) και MRD στο μυελό <200 copies/104 
ABL μετά την σταθεροποίηση και αρνητικοποίη-
ση MRD στον μυελό στις επόμενες (κάθε τρίμηνο) 
δύο εξετάσεις. Αυτοί οι ασθενείς αποτελούν <25% 
των NPM1+/FLT3- ΟΜΛ. Σε αυτούς δεν είναι σαφές 
αν υπερτερεί η ΜΑΚ σε πρώτη ύφεση (σε ύπαρξη 
«καλού δότη» δηλ. αδελφός ή 10/10 matched) ή αν 
θα μπορούσαμε να αναβάλουμε μια ΜΑΚ σε MRD 
relapse (=2 θετικές NPM1) (οποιοσδήποτε δότης). 
Με την ΜΑΚ σε πρώτη ύφεση αναμένεται μια LFS 
>75%, TRM <10% και υποτροπή μετά τη ΜΑΚ 10%.Ο 
κίνδυνος της MRD παρακολούθησης είναι η υποτρο-
πή με πιο επιθετική νόσο (clonale volution) ή ακόμα 
και με NPM1- υποτροπή και η γρήγορη κινητική της 
υποτροπής.

Σε όλους τους υπόλοιπους NPM1+/FLT3- ΟΜΛ 
ασθενείς (>75% αυτών) η ΜΑΚ σε πρώτη ύφεση 
έχει είτε απόλυτη ένδειξη όπως αναδεικνύεται σε 
προοπτικές κλινικές μελέτες (σε MRD+, MRDrel, 
«κακός» καρυότυπος) είτε υπάρχουν ενδείξεις για 
τη υπεροχή της (σε συνύπαρξη DNMT3A+, IDH1+, 
άλλων μεταλλάξεων?) όπως αναδεικνύεται σε ανα-
δρομικές μελέτες.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να γίνεται HLA τυποποίηση κατά 
την διάγνωση (με high resolution ΗLA σε μη ύπαρξη 
συμβατού αδελφού) και να μην αναμένουμε το απο-
τέλεσμα της MRD. Η MRD relapse στην NPM1 έχει 
μια σχετικά γρήγορη κινητική εμφάνισης της κλινικής 
υποτροπής (περίπου 3 μήνες), διάστημα στο οποίο 
δεν πρέπει να χαθεί η δυνατότητα έγκαιρου προγραμ-
ματισμού μιας ΜΑΚ σε MRDrelapse. Συμπερασματι-
κά, όλοι οι νεότεροι ασθενείς με NPM1+/FLT3- ΟΜΛ 
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πρέπει να παραπέμπονται σε μια μεταμοσχευτική 
μονάδα για συζήτηση και να υποβάλλονται εξαρχής 
σε αναζήτηση δότη. Τελικά η πληθώρα των ασθενών 
αυτών θα πρέπει να υποβληθούν σε αλλογενή ΜΑΚ 
σε πρώτη μορφολογική ύφεση.

Ασθενείς ηλικίας >60 χρόνων
Σε αυτούς τους ασθενείς τα μέχρι τώρα δεδομένα 

είναι πιο ασαφή τόσο γιατί η προγνωστική σημασία 
λοιπών, ιδιαίτερα συχνών, «επιγενετικών» μεταλλάξε-
ων είναι λιγότερο ξεκαθαρισμένα (CHIPvs μετάλλαξη 
στο LSC) όσο και γιατί η TRM με την ΜΑΚ αναμένεται 
πιο υψηλή. Όπως και στους νεότερους ασθενείς, ένας 
δυσμενούς πρόγνωσης καρυότυπος στη διάγνωση, 
που είναι πιο συχνός στους ηλικιωμένους ασθενείς, 
όπως και μια θετική MRD (MRD+, MRDrel) αποτελεί 
σαφή ένδειξη για ΜΑΚ.

Στους υπόλοιπους MRD αρνητικούς ασθενείς 
μπορεί να γίνει αναμονή της ΜΑΚ, τονίζοντας όμως 
στον ασθενή μας ότι η πιθανότητά υποτροπής τους 
επόμενους 6-12 μήνες είναι >40%, ότι κατά τη υπο-
τροπή εμφανίζονται πολύ συχνά και άλλοι κακοί 
προγνωστικοί δείκτες (clonale volution π.χ. με FLT3-
ITD) και ότι σε αυτή την περίπτωση η ΜΑΚ μπορεί 
να επιφέρει την ίαση τελικά σε ποσοστό <40% των 
ασθενών (ανάγκη επίτευξης δεύτερης ύφεσης, υψη-
λότερη TRM, μεγαλύτερη πιθανότατα υποτροπής 
μετά τη ΜΑΚ). Επειδή οι «ηλικιωμένοι» ασθενείς 
έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν διαθέσιμο 
συμβατό αδελφό (λόγω ηλικίας), τονίζεται ότι και σε 
αυτούς πρέπει να γίνεται κατά τη αρχική διάγνωση 
high resolution ΗLA έλεγχος.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο NPM1 (NPM1-mut) 

αποτελούν πολύ συχνή γενετική διαταραχή που 
ανιχνεύεται στο 25-30% περίπου του συνόλου των 
ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) και 
στο 50% των ασθενών με φυσιολογικό καρυότυπο. 
Ασθενείς με ΟΜΛ και ΝPM1-mut παρουσιάζουν κοινά 
μορφολογικά, κλινικά, και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτη-
ριστικά. Συνηθέστερα η μορφολογία κατά FAB είναι 
οξεία μυελομονοκυτταρική η μονοκυτταρική λευχαιμία, 
έχουν την τάση να εμφανίζονται με υψηλό αριθμό 
λευκών, ενώ παρουσιάζουν συχνά εξωμυελικές εντο-
πίσεις. Ανοσοφαινοτυπικά παρουσιάζουν συνήθως 
απουσία των δεικτών CD34, και DR. Η παρουσία 
της μετάλλαξης συσχετίζεται με ευνοϊκή πρόγνωση 
στο σύνολο των ασθενών. Τα κοινά χαρακτηριστικά 
των ασθενών με ΟΜΛ-NPM1-mut όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω οδήγησε τους συγγραφείς της WHO να 
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η παρουσία της 
μετάλλαξης θα πρέπει να χαρακτηρίσει μια ιδιαίτερη 
ομάδα ΟΜΛ στην πρόσφατη αναθεώρηση της ταξι-
νόμησης το 2017.

Παράμετροι που επηρεάζουν την πρόγνωση  
των ασθενών με ΟΜΛ-NPM1-mut
1. Κυτταρογενετικές διαταραχές

Αν και όπως περιγράφηκε η μετάλλαξη NPM1-
mut παρατηρείται πολύ συχνότερα σε ασθενείς με 
φυσιολογικό καρυότυπο, ποσοστό 20% περίπου των 

ασθενών με NPM1-mut διαγιγνώσκονται με παθο-
λογικό καρυότυπο. Παλαιότερες μελέτες είχαν αμφι-
σβητήσει την προγνωστική σημασία της παρουσίας 
κυτταρογενετικών διαταραχών σε αυτή την ομάδα των 
ασθενών κατά τρόπο ανάλογο που περιγράφεται για 
τις CBF λευχαιμίες. Οι μελέτες αυτές παρουσίαζαν το 
μειονέκτημα ότι αφορούσαν μικρό αριθμό ασθενών, 
ενώ δεν γινόταν διάκριση μεταξύ ασθενών με κυττα-
ρογενετικές διαταραχές ενδιάμεσης πρόγνωσης από 
τους ασθενείς με διαταραχές πτωχής πρόγνωσης. Το 
συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας σε 
πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη η οποία περιλάμβανε 
δεδομένα ασθενών από μεγάλα εθνικά, διεθνή, και 
ακαδημαϊκά registries. Συγκεκριμένα στην μελέτη συ-
μπεριλήφθηκαν περισσότερο από 6.000 ασθενείς με 
ΟΜΛ από τα αρχεία καταγραφής των Study Alliance 
Leukemia, (SAL), PETHEMA, Toulouse-Bordeaux 
AML database, (TBAMLD), MD Anderson Cancer 
Center, Swedish AML Registry, Czech Leukemia 
Study Group for Life, Australasian Leukemia and 
Lymphoma Group, and Fred Hutchinson Cancer 
Research Center. Καταγράφηκαν τα δεδομένα 2.426 
ασθενών με ΟΜΛ-NPM1-mut. Επιπλέον στα κριτήρια 
επιλογής ασθενών ήταν η απουσία της μετάλλαξης 
FLT3-ITD ή επί παρουσίας της το αλληλικό φορτίο θα 
έπρεπε να ήταν χαμηλό (<0.5), (NPM1-mut/FLT3-ITD-
neg/low). Σαν control χρησιμοποιήθηκε ομάδα 1.845 
ασθενών με καρυότυπο δυσμενούς πρόγνωσης και με 
απουσία της μετάλλαξης στο NPM1 (NPM1-wt/FLT3-
ITD-neg/low). Στην ομάδα NPM1-mut/FLT3-ITD-neg/
low το 83% των ασθενών παρουσίαζαν φυσιολογικό 
καρυότυπο, ενώ κυτταρογενετικές διαταραχές ενδι-
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άμεσης και δυσμενούς πρόγνωσης παρατηρήθηκαν 
στο 13.6% και 3.4% των ασθενών αντίστοιχα. Επί των 
83 ασθενών με δυσμενή καρυότυπο οι συχνότερες 
διαταραχές ήταν σύνθετες βλάβες, μονοσωμικός 
καρυότυπος, μονοσωμία 7 και απώλεια του 5q. Στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση για την ολική επιβίωση, 
και την επιβίωση χωρίς συμβάν, η παρουσία κυττα-
ρογενετικών διαταραχών αποτελούσε ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα που συσχετιζόταν με αρ-
νητική έκβαση. Ασθενείς με δυσμενείς κυτταρογε-
νετικές διαταραχές είχαν πολύ πτωχή πρόγνωση 
λόγω της πολύ μεγάλης πιθανότητας υποτροπής. Η 
παρουσία της μετάλλαξης στο NPM1 δεν είχε καμία 
επίδραση στην πρόγνωση των ασθενών με δυσμενή 
καρυότυπο. Η αλλογενής μεταμόσχευση (άλλο-ΜΑΚ) 
στην 1η πλήρη ύφεση (ΠΥ) είχε σαν αποτέλεσμα την 
σημαντική βελτίωση της επιβίωσης στην ομάδα των 
ασθενών με δυσμενή καρυότυπο, αλλά δεν είχε καμία 
επίδραση στην ομάδα των ασθενών με φυσιολογικό 
καρυότυπο ή με κυτταρογενετικές διαταραχές ενδιά-
μεσης πρόγνωσης.1

2. Παρουσία πολυγραμμικής δυσπλασίας

Η παρουσία πολυγραμμικής δυσπλασίας όπως 
ορίζεται από την WHO βοηθάει στην ταξινόμηση 
των ασθενών στην ιδιαίτερη κατηγορία της ΟΜΛ της 
σχετιζόμενης με δυσπλαστικές διαταραχές (AML-
MRC). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ασθενείς με 
1) κυτταρογενετικές διαταραχές συμβατές με ΜΔΣ, 
2) προηγηθέν ΜΔΣ, και 3) ασθενείς με ΟΜΛ και 
πολυγραμμική δυσπλασία. Οι ασθενείς αυτής της 
κατηγορίας παρουσιάζουν δυσμενή πρόγνωση που 
επιβάλλει και πιο επιθετική αντιμετώπιση ιδιαίτερα 
όταν πρόκειται για ασθενείς μικρής σχετικά ηλικίας. 
Αποτελεί σημαντικό ερώτημα η προγνωστική ση-
μασία της παρουσίας μορφολογικά αναγνωρίσιμων 
δυσπλαστικών διαταραχών σε ασθενείς με ΟΜΛ και 
NPM1-mut. Σε μεγάλη πολυκεντρική μελέτη που 
περιλάμβανε 318 ασθενείς με ΟΜΛ και NPM1-mut 
διαπιστώθηκε η παρουσία πολυγραμμικής δυσπλα-
σίας (MLD) στο 24% των περιπτώσεων. Οι ασθενείς 
με NPM1-mut και με παρουσία MLD αποτελέσαν 
την ομάδα ελέγχου ενώ οι ασθενείς με NPM1-mut 
και χωρίς MLD αποτέλεσαν την ομάδα control. Οι 2 
ομάδες δεν διέφεραν μεταξύ τους στα βασικά κλινικά 
και εργαστηριακά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, ο 
καρυότυπος, η παρουσία μεταλλάξεων στο FLT3, ο 
ανοσοφαινότυπος, η θετικότητα των βλαστών στον 
δείκτη CD34, και η ταξινόμηση κατά FAB. Επιπλέον 
στις 2 ομάδες έγινε και μελέτη γονιδιακής έκφρασης 
και διαπιστώθηκε ότι η παρουσία MLD στην ομάδα 

των ασθενών με NPM1-mut δεν τροποποιούσε το 
profile της γονιδιακής έκφρασης. 

Επίσης οι 2 ομάδες παρουσίαζαν παρόμοια ολική 
επιβίωση και επιβίωση ελεύθερη νόσου. Στην πο-
λυπαραγοντική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι ό μόνος 
παράγοντας που συσχετιζόταν με μειωμένη ολική 
επιβίωση ήταν η ταυτόχρονη παρουσία της μετάλ-
λαξης FLT3-ITD. Αντίθετα η παρουσία MLD και η 
παρουσία κυτταρογενετικών διαταραχών δεν είχαν 
καμία συσχέτιση με την επιβίωση.2 βέβαια πρέπει να 
τονιστεί ότι στην ομάδα των ασθενών περιελήφθη-
σαν μόνο ασθενείς με κυτταρογενετικές διαταραχές 
ενδιάμεσης πρόγνωσης που όπως γνωρίζουμε από 
πιο πρόσφατες μελέτες έχει μικρή επίδραση στην 
ολική επιβίωση.  

3. Παρουσία της μετάλλαξης FLT3-ITD

Ο εσωτερικός αναδιπλασιασμός του γονιδίου 
FLT3 (FLT3-ITD) αποτελεί συχνή γενετική διαταραχή 
που ανιχνεύεται στο 20% περίπου του συνόλου των 
ασθενών με ΟΜΛ και στο 50% των ασθενών με ΟΜΛ-
NPM1-mut. Πλήθος μελετών έχουν αποδείξει την 
αρνητική προγνωστική σημασία της FLT3-ITD στην 
έκβαση των ασθενών. Επίσης η αρνητική πρόγνωση 
της παρουσίας του FLT3-ITD αυξάνει ανάλογα με 
την αύξηση του αλληλικού φορτίου (μεταλλαγμένο/
αμετάλλακτο). Ασθενείς με υψηλό αλληλικό φορτίο 
παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό λευκών, μικρό χρόνο 
διπλασιασμού των λευχαιμικών βλαστών, μικρότε-
ρη πιθανότητα επίτευξης ύφεσης με την εντατική 
θεραπεία εφόδου, και μειωμένη ολική επιβίωση και 
επιβίωση ελεύθερη νόσου λόγω πολύ αυξημένης 
πιθανότητας υποτροπής της νόσου. Αναδρομική 
μελέτη από το Ηνωμένο βασίλειο σε 3.800 περίπου 
ασθενείς με ΟΜΛ οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε 
διάφορα κλινικά πρωτόκολλα μελετήθηκαν για την 
παρουσία των μεταλλάξεων στο NPM1 και FLT3-ITD. 
Σε δείγμα 1425 ασθενών διαπιστώθηκε η παρουσία 
της μετάλλαξης FLT3-ITD στο 25% του συνόλου των 
ασθενών. Χαμηλό (1-25%), ενδιάμεσο (26-50%), 
και υψηλό (>50%)αλληλικό φορτίο διαπιστώθηκε 
στο 7%, 14%, και 4% των ασθενών αντίστοιχα. Η 
NPM1-mut ανιχνεύθηκε στο 41% του συνόλου των 
ασθενών. Η πιθανότητα υποτροπής στα 5 έτη ήταν 
49%, 64%, 69%, και 82% στις ομάδες ασθενών με 
FLT3-wt, FLT3-ITD-low, FLT3-ITD-intermediate, και 
FLT3-ITD-high αντίστοιχα. Η ταυτόχρονη παρουσία 
της μετάλλαξης NPM1-mut είχε σημαντική επίδραση 
στην έκβαση και μείωνε την αρνητική πρόγνωση της 
παρουσίας του FLT3-ITD. Η πιθανότητα υποτροπής 
και η ολική επιβίωση στα 5 έτη ήταν 34%, 59% σε 
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ασθενείς με NPM1-mut/FLT3-wt, 57%, 35% σε ασθε-
νείς με NPM1-mut/FLT3-ITD, 63%, 34% σε ασθενείς 
με NPM1-wt/FLT3-wt, και 79%, 15% σε ασθενείς με 
NPM1-wt/FLT3-ITD.3 

Η προγνωστική σημασία του αλληλικού φορτίου 
FLT3-ITD στην έκβαση των ασθενών έχει τεκμηριωθεί 
και από άλλες μελέτες. Πιο πρόσφατη μελέτη από 
την Γερμανική ομάδα μελέτης της ΟΜΛ διερεύνησε 
την επίδραση του αλληλικού φορτίου όσον αφορά 
την έκβαση της μετά την ύφεση θεραπείας σε 323 
ασθενείς με ΟΜΛ και FLT3-ITD. Στην ομάδα αυτή οι 
ασθενείς κατατάχθηκαν σε 4 ομάδες με βάση το αλλη-
λικό φορτίο του FLT3-ITD. Διαπιστώθηκε ότι η αύξηση 
του αλληλικού φορτίου συσχετιζόταν αναλογικά με 
μείωση πιθανότητας επίτευξης της πλήρης ύφεσης, 
αύξηση της πιθανότητας υποτροπής και μείωση της 
ολικής επιβίωσης και της επιβίωσης ελεύθερης νόσου. 
Το επίπεδο του αλληλικού φορτίου με την καλύτερη 
διακριτική ικανότητα προσδιορίστηκε στο 0.50 (FLT3-
ITD/FLT3-wt). Ασθενείς με αλληλικό φορτίο >0.50 
έχουν σημαντικά μειωμένη ολική επιβίωση σε σχέση 
με ασθενείς των οποίων το αλληλικό φορτίο είναι 
μικρότερο του 0.50. Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε 
ότι η άλλο-ΜΑΚ στην 1η ΠΥ βελτιώνει σημαντικά την 
ολική επιβίωση των ασθενών με αλληλικό φορτίο 
>0.50 ενώ δεν έχει καμία επίδραση στην επιβίωση 
των ασθενών με φορτίο <0.50.4 Τα αποτελέσματα των 
προηγηθέντων μελετών διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο στην δημιουργία των προγνωστικών ομάδων 
της ομάδας ELN κατά την τελευταία αναθεώρηση 
του 2017.5 

Σε μεταγενέστερη μελέτη από την Ισπανική ομάδα 
μελέτης της ΟΜΛ σε 300 ασθενείς διαπιστώθηκε εκ 
νέου ότι 1) η αύξηση του αλληλικού φορτίου συνο-
δεύεται από ανάλογη αύξηση του κινδύνου υποτρο-
πής και μείωση της επιβίωσης, 2) η παρουσία της 
NPM1-mut συσχετίζεται με ευνοϊκή έκβαση και μειώνει 
αντίστοιχα την αρνητική πρόγνωση της FLT3-ITD. 
Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η πρόγνωση των 
ασθενών με NPM1-mut/FLT3-ITD-low ήταν παρόμοια 
με των ασθενών με NPM1-mut/FLT3-wt και επομένως 
οι ασθενείς αυτοί δεν ωφελούνται από την αλλογενή 
μεταμόσχευση στην 1η ΠΥ.6 

Επίσης η πρόγνωση της ομάδας NPM1-mut/FLT3-
ITD-low έχει βελτιωθεί σημαντικά και με την προσθήκη 
της midostaurin στην κλασσική χημειοθεραπεία . Η 
αποτελεσματικότητα της midostaurin όταν δίνεται μαζί 
με την κλασσική χημειοθεραπεία αποτέλεσε αντικεί-
μενο έρευνας στην μελέτη RATIFY. Στην μελέτη οι 
ασθενείς με μεταλλάξεις του FLT3 τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν είτε midostaurin ή placebo σε συνδυασμό με 
την κλασσική θεραπεία. Η προσθήκη της midostaurin 

συνοδεύτηκε από βελτίωση στην ολική επιβίωση κατά 
7% περίπου σε σχέση με την ομάδα που έλαβε εικο-
νικό φάρμακο. Σε υπο-ανάλυση ομάδων μελετήθηκε 
η επίδραση της midostaurin σε υποομάδες ασθενών 
με βάση την παρουσία των μεταλλάξεων NPM1 και 
FLT3-ITD. Συγκεκριμένα 428 ασθενείς με πλήρη 
στοιχεία περιλήφθηκαν στην μελέτη. Οι ασθενείς 
καταχωρήθηκαν σε 4 ομάδες ανάλογα με το αλληλικό 
φορτίο και σύμφωνα με τις συστάσεις ELN-2017. Στην 
πολυπαραγοντική ανάλυση οι κύριοι παράμετροι που 
συσχετίστηκαν με την ολική επιβίωση ήταν: 1) η προ-
γνωστική ταξινόμηση κατά ELN-2017, 2) η θεραπεία 
με midostaurin, 3) η παρουσία αυξημένου αριθμού 
λευκών στην διάγνωση (>50.000), και 4) η άμεση 
διενέργεια άλλο-ΜΑΚ στην 1η ΠΥ. Οι ομάδες που 
είχαν το μεγαλύτερο όφελος από την προσθήκη της 
midostaurin ήταν οι ασθενείς με ευνοϊκή πρόγνωση 
(NPM1-mut/FLT3-ITD-low) καθώς και οι ασθενείς με 
δυσμενή πρόγνωση (NPM1-wt/FLT3-ITD-high). Συ-
γκεκριμένα η ολική επιβίωση των ασθενών ευνοϊκής 
πρόγνωσης στα 5 έτη ήταν περίπου 75% ανεξάρτητα 
της εφαρμογής άλλο-ΜΑΚ.  

4. Παρουσία άλλων μεταλλάξεων 

Η προγνωστική σημασία της ταυτόχρονης παρου-
σίας άλλων μεταλλάξεων δεν έχει αποσαφηνισθεί. 
Αναφέρεται συχνά η συνύπαρξη της μετάλλαξης στο 
DNMT3A με την μετάλλαξη NPM1. Στις περιπτώσεις 
αυτές η μετάλλαξη στο DNMT3A προηγείται χρονικά 
και επισυμβαίνει σε αρχέγονο προλευχαιμικό κλώνο. 
Από μελέτες φαίνεται ότι πιθανόν η ταυτόχρονη 
παρουσία των μεταλλάξεων DNMT3A, FLT3-ITD να 
επιβαρύνει σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών με 
NPM1-mut.8 Περισσότερα δεδομένα χρειάζονται ώστε 
να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Μελέτη της κινητικής της ελαχίστης  
μετρήσιμης νόσου

Πλήθος μελετών υποστηρίζει την προγνωστική 
και προβλεπτική σημασία της κινητικής της ελάχιστης 
υπολειμματικής ή μετρήσιμης νόσου (ΕΥΝ) στην έκβα-
ση των ασθενών με ΟΜΛ. Στην περίπτωση της ΟΜΛ 
με NPM1-mut είναι δυνατόν να γίνει προσδιορισμός 
της ΕΥΝ με quantitative RT-PCR με πολύ μεγάλη 
ευαισθησία που προσεγγίζει το όριο 10-5 μέχρι 10-6. 
Η ομάδα ELN συστήνει την παρακολούθηση όλων 
των ασθενών με QT-PCR σε περιφερικό αίμα και σε 
μυελό των οστών μετά από κάθε κύκλο θεραπείας και 
κάθε 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. Τα 
αποτελέσματα προτείνεται να δίνονται με την μορφή 
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number of mutated copies/10.000 ABL copies.9

Η κινητική της ΕΥΝ μελετήθηκε από Γερμανική 
ομάδα σε πληθυσμό 245 ασθενών με NPM1-mut. 
Μετά από διπλή θεραπεία εφόδου η επίτευξη ΠΥ 
με μη-ανιχνεύσιμη ΕΥΝ αποτελεί εξαιρετικά ευνοϊκό 
παράγοντα με πολύ χαμηλή πιθανότητα υποτροπής 
(6.4%) σε σχέση με τους ασθενείς που επιτυγχάνουν 
ΠΥ αλλά παρουσιάζουν ανιχνεύσιμη ΕΥΝ ανεξάρτητα 
του φορτίου με πιθανότητα υποτροπής που φθάνει το 
53%. Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν όταν χρη-
σιμοποιήθηκε σαν παράμετρος η ΕΥΝ στο τέλος της 
θεραπείας εδραίωσης. Στην ίδια μελέτη διαπιστώθηκε 
ότι κατά την διάρκεια της παρακολούθησης αρκετοί 
ασθενείς δυνατόν να παρουσιάζουν ανιχνεύσιμη 
ΕΥΝ σε πολύ χαμηλά επίπεδα χωρίς απαραίτητα να 
παρουσιάζουν αργότερα και αιματολογική υποτροπή. 
Στο σύνολο των περιπτώσεων διαπιστώθηκε ότι η 
παραμονή ΕΥΝ σε επίπεδα <200 NPM1-mut/10.000 
ABL copies δεν ακολουθήθηκε από αιματολογική 
υποτροπή.10

Σε άλλη μελέτη από το Ηνωμένο βασίλειο μελετή-
θηκε η κινητική της ΕΥΝ σε 346 ασθενείς με NPM1-
mut. Στην μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι η ανιχνεύσιμη 
ΕΥΝ στο περιφερικό αίμα μετά την ολοκλήρωση της 
θεραπείες εφόδου συσχετιζόταν με ιδιαίτερα αυξημένο 
κίνδυνο αιματολογικής υποτροπής (86%) σε σχέση 
με την ομάδα των ασθενών που είχαν επιτύχει πλήρη 
εξαφάνιση της ΕΥΝ μετά την έφοδο και παρουσίαζαν 
πιθανότητα υποτροπής 34%. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση τα σημερινά δεδομένα όλοι οι ασθενείς 

με ΟΜΛ και NPM1-mut πρέπει να ομαδοποιούνται με 
βάση την παρουσία ή όχι της μετάλλαξης FLT3-ITD 
και του αλληλικού της φορτίου. 

1) Οι ασθενείς με NPM1-mut και FLT3-wt ή FLT3-
ITD-low δεν έχουν ένδειξη άλλο-ΜΑΚ στην 1η ΠΥ με 
την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει πλήρη μοριακή 
ανταπόκριση (CMR, complete molecular remission) 
με την ολοκλήρωση της θεραπείας. Οι ασθενείς αυ-
τοί παρακολουθούνται με QT-PCR κάθε 2-3 μήνες 
μέχρι την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωση 
της θεραπείας τουλάχιστον. Εδώ πρέπει να τονιστεί 
ότι ασθενείς με πολύ χαμηλή αλλά ανιχνεύσιμη ΕΥΝ 
επίσης συνήθως παραμένουν σε μακροχρόνια πλήρη 
ύφεση. Για τον λόγο αυτό η ELN έχει εισηγηθεί και την 
χρήση του όρου Molecular persistence at Low copy 
numbers (MPLCN). Ασθενείς με MPLCN παρουσιά-
ζουν χαμηλά φορτία ΕΥΝ σε επίπεδα < 100 NPM1-
mut/10.000 ABL copies. Επίσης απαραίτητη προϋ-
πόθεση για κάποιον ασθενή να χαρακτηριστεί σαν 

MPLCN είναι να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 διαδοχικοί 
έλεγχοι ΕΥΝ σε μεσοδιαστήματα των 4 εβδομάδων 
και το φορτίο ΕΥΝ να μην έχει αυξηθεί περισσότερο 
από 1log. Ασθενείς με σταθερή ανίχνευση MPLCN 
έχουν πολύ μικρή πιθανότητα υποτροπής όπως 
και αυτοί με πλήρη μοριακή ύφεση και συστήνεται 
να παρακολουθούνται κάθε 2-3 μήνες. Η απώλεια 
της CMR η της MPLCN και η αύξηση της ΕΥΝ κατά 
τουλάχιστον 1 log χαρακτηρίζεται σαν molecular 
relapse/progression (MR/MP) και ακολουθείται από 
αιματολογική υποτροπή σε μέσο διάστημα περίπου 
3 μηνών από την διαπίστωση της. Οι ασθενείς με 
MR, MP έχουν ένδειξη να υποβληθούν σε άλλο-ΜΑΚ. 

2) Οι ασθενείς με NPM1-mut/FLT3-ITD-high χαρα-
κτηρίζονται σαν ενδιάμεσης πρόγνωσης κατά ELN και 
πιθανότατα επωφελούνται από την άλλο-ΜΑΚ στην 1η 
ΠΥ. Η παρακολούθηση της ΕΥΝ σαν κριτήριο για την 
εφαρμογή της άλλο-ΜΑΚ δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλής 
και αυτό οφείλεται στον μικρό χρόνο διπλασιασμού 
των λευχαιμικών βλαστών σε παρουσία FLT3-ITD-
high και επομένως στο μικρότερο χρόνο μεταξύ 
μοριακής και αιματολογικής υποτροπής. 

3) Η μικρή ομάδα των ασθενών με ταυτόχρονη 
παρουσία δυσμενών κυτταρογενετικών διαταραχών 
πρέπει να υποβάλλονται σε άλλο-ΜΑΚ στην 1η ΠΥ. 
Νεότερα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η πρόγνωση των 
ασθενών αυτών είναι ανεξάρτητη από την παρουσία 
της μετάλλαξης στο NPM1.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β κύτταρα (diffuse 

large B-cell lymphoma, DLBCL) είναι το πιο συχνό μη-
Hodgkin λέμφωμα (NHL), με συχνότητα που ανέρχεται 
σε 30-35 % όλων των β-NHL. Στη μετά-rituximab 
εποχή η πλειοψηφία των ασθενών θεραπεύεται ακόμη 
και σε προχωρημένα στάδια. Ωστόσο, περίπου το ένα 
τρίτο των ασθενών έχει ανθεκτική νόσο ή υποτροπιάζει 
μετά τη θεραπεία1. Θεραπεία εκλογής γι’ αυτούς τους 
ασθενείς θεωρείται η αυτόλογη μεταμόσχευση με την 
προϋπόθεση ότι η νόσος είναι χημειοευαίσθητη. Όμως, 
μόνο οι μισοί ασθενείς θα είναι σε θέση να υποβληθούν 
σε μεγαθεραπεία, και από αυτούς μόνο οι μισοί θα 
έχουν χημειοευαίσθητη νόσο. Από τους ασθενείς που 
θα υποβληθούν τελικά σε αυτόλογη μεταμόσχευση, 
μόλις το 40% θα έχει 3ετή επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου (3-year PFS)2. Με βάση τα παραπάνω, από 
300 ασθενείς με διάγνωση DLBCL, οι 100 θα έχουν 
ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο, και από αυτούς 
μόλις 10 θα διασωθούν με αυτόλογη μεταμόσχευση, 
γεγονός που υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη 
νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων ειδικά γι’ αυτή την 
ομάδα ασθενών.

ΝΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Διάφοροι νέοι παράγοντες έχουν μελετηθεί είτε 

σαν μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμούς σε μελέτες 
φάσης Ι/ΙΙ και συνοψίζονται στον πίνακα 1.

Ibrutinib
Η ενεργοποίηση του β κυτταρικού υποδοχέα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην παθογένεση των β λεμφωμά-
των, ελέγχοντας κυτταρικές λειτουργίες όπως τον 
πολλαπλασιασμό, την απόπτωση, τη διαφοροποίηση 
και τη μετανάστευση4. Ο μεταγραφικός παράγοντας 
NFκβ, που ενεργοποιείται από τον β κυτταρικό υπο-
δοχέα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την επιβίωση 
των κυττάρων του ABC-DLBCL. To Ibrutinib μειώνει 
τη σηματοδότηση μέσω της οδού του NFκβ και συνε-
πώς μπορεί να είναι αποτελεσματικό σε ασθενείς με 
ABC-DLBCL. Το Ibrutinib έχει δείξει δραστικότητα σε 
ABC-DLBCL σε μελέτες φάσης I/II. Σε διπλά τυφλή 
τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, το Ibrutinib χορηγή-
θηκε σε συνδυασμό με R-CHOP σε ασθενείς DLBCL.3 

838 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να πάρουν θεραπεία 
με Ibrutinib και R-CHOP (n = 419) ή εικονικό φάρμακο 
(placebo) και R-CHOP (n = 419). Η διάμεση ηλικία 
ήταν 62 έτη. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών στις 
δύο ομάδες ήταν ισορροπημένα ενώ στο 75.9% των 
ασθενών που εντάχθηκαν στη μελέτη ο υποτύπος του 
λεμφώματος ήταν ABC-DLBCL. Δεν βρέθηκε διαφορά 
στην επιβίωση χωρίς συμβάντα (EFS, HR = 0.579), 
την επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS, HR = 0.556) 
και την ολική επιβίωση (OS,HR = 0.330) στις δύο 
ομάδες των ασθενών. Σε προσχεδιασμένη ανάλυση 
ανάλογα με την ηλικία διαπιστώθηκε ότι σε ασθενείς 
< 60 ετών η προσθήκη του Ibrutinib στο R-CHOP είχε 
σαν αποτέλεσμα την βελτίωση της επιβίωσης χωρίς 
συμβάντα (EFS, HR = 0.579), της επιβίωσης χωρίς 
πρόοδο νόσου (PFS, HR = 0.556) και της ολικής επι-
βίωσης (OS, HR = 0.330). Οι σοβαρές ανεπιθύμητες 
ενέργειες ήταν περισσότερες στο σκέλος του Ibrutinib 
(35.7% έναντι 28.6%), αλλά η αναλογία των ασθενών 
που έλαβαν τουλάχιστον 6 κύκλους R-CHOP ήταν 
παρόμοια στα δύο σκέλη της μελέτης (92.9% έναντι 
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93%). Αντίθετα σε ασθενείς >60 ετών η προσθήκη 
του Ibrutinib στο R-CHOP είχε σαν αποτέλεσμα την 
επιδείνωση των EFS, PFS, και OS, την αύξηση των 
σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών (63.4% έναντι 
38.2%), και την αδυναμία χορήγησης τουλάχιστον 6 
κύκλων R-CHOP σε μεγαλύτερη αναλογία ασθενών 
(73.7% έναντι 88.8%).

Lenalidomide
Σε πολυκεντρική μελέτη φάσης 2/3, 102 ασθενείς 

με DLBCL, ανθεκτικοί σε ≥2 προηγούμενες θερα-
πείες τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν μονοθεραπεία με 
lenalidomide ή καθιερωμένη θεραπεία της επιλογής 
των ερευνητών - investigator’s choice (IC).4 Το πρω-
τεύον καταληκτικό σημείο ήταν η ολική ανταπόκριση 
αλλά και άλλα ερευνητικά ερωτήματα όπως η επιβί-
ωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS), η ολική επιβίωση 
και η ανάλυση της δραστικότητας της lenalidomide 
στους διαφορετικούς υποτύπους (GCB έναντι ABC) 
χρησιμοποιώντας τεχνικές γονιδιακής έκφρασης 
(GEP). Η ολική ανταπόκριση ήταν 27.5% στο σκέλος 
της Lenalidomide έναντι 11.8% στο σκέλος IC (δεν 
διαπιστώθηκε διαφορά ανάλογα με τον υποτύπο). Η 
διάμεση επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) ήταν 
καλύτερη στους ασθενείς που έλαβαν lenalidomide 
(13.6 εβδομάδες έναντι 7.9 εβδομάδων, P = 0.041). 
Η διαφορά αυτή ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς με 
ABC-DLBCL (15.1 vs. 7.1 εβδομάδες αντίστοιχα, P = 

0.021) συγκριτικά με τους ασθενείς με GCB- DLBCL 
(10.1 vs. 9.0 εβδομάδες αντίστοιχα, P = 0.550). Το κλι-
νικό όφελος της μονοθεραπείας με lenalidomide ήταν 
μεγαλύτερο στους ασθενείς με non-GCB υποτύπο. 

Polatuzumab Vedotin
To Polatuzumab Vedotin αποτελεί το μοναδικό 

σύζευγμα αντισώματος-φαρμάκου που στοχεύει το 
CD79b, το οποίο έχει υψηλή έκφραση σε κακοήθειες 
των β κυττάρων. 

80 ασθενείς με DLBCL που δεν ήταν κατάλληλοι για 
αυτόλογη μεταμόσχευση τυχαιοποιήθηκαν με συχνό-
τητα 1:1 σε θεραπεία με Polatuzumab Vedotin (pola) 
1.8 mg/kg + BR (B: 90mg/m2 x 2 days; R: 375mg/m2) 
ή BR για 6 κύκλους (κάθε 21 ημέρες).5 Το πρωτεύον 
καταληκτικό σημείο ήταν η επίτευξη πλήρους ύφεσης 
μετά από αξιολόγηση με PET-CT (PET-CR), 6–8 εβδο-
μάδες από το τέλος της θεραπείας. Η αξιολόγηση έγινε 
από ανεξάρτητη επιτροπή και χρησιμοποιήθηκαν τα 
τροποποιημένα κριτήρια κατά Lugano. Στο σκέλος του 
pola+BR εμφανίστηκαν περισσότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες βαθμού 3-5 σε σχέση με το BR και ήταν 
κυρίως κυτταροπενίες και εμπύρετη ουδετεροπενία. 
Παρόλα αυτά η τοξικότητα του συνδυασμού pola+BR 
ήταν διαχειρίσιμη. 40% των ασθενών που έλαβαν 
pola+BR πέτυχαν PET-CR έναντι 15% των ασθενών 
που έλαβαν BR (p = 0.012). Η διάμεση επιβίωση χωρίς 
πρόοδο νόσου στο σκέλος pola+BR ήταν 6.7 μήνες 

Πίνακας 1. Δραστικότητα νέων παραγόντων σε R/R DLBCL, αποτελέσματα μελετών φάσης Ι/ΙΙ.
Φάρμακο Στόχος Φάση Ολική ανταπόκριση Υποτύπος 

DLBCL
Βιβλιογραφική αναφορά

Ibrutinib BTK I/ II 37% ABC Wilson et al (2015)
Fostamatinib SYK II 3%

22%
DLBCL Flinn et al (2016)

Friedberg et al (2010)
Bortezomid + 
chemotherapy

NF-κβ ΙΙ 83% ABC Dunleavy et al (2009)

Lenalidomide Immunomodulator II 42%
52%

DLBCL
ABC

Zinzani et al (2015)
Hernandez-Ilizaliturri et al  
(2011)

Everolimus mTOR ΙΙ 30% GCB Witzig et al (2011)
Temsirolimus mTOR II 28% DLBCL Smith et al (2010)
Tazemetostat EZH2 II 60% DLBCL Italiano et al (2018)
CUDC 907 PI3Kδ + HDAC II 37% GCB/MYC Oki et al (2017)
Obinutuzumab CD20 ΙΙ 32% DLBCL Morschhauser et al (2013)
Polatuzumab vedotin CD79b Ι 25% DLBCL Palanca-Wessels et al (2015)
Blinatumumab B-specific CD19/CD3 ΙΙ 43% DLBCL Viardot et al (2016)
Nivolumab Anti-PD1 Ι 36% DLBCL Lesokhin et al (2016)
MOR00208 CD19 ΙΙ 29% DLBCL Jurczak et al (2018)
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Πίνακας 2. Μελέτες με CAR-T λεμφοκύτταρα

CAR-T Βιβλιογραφική αναφορά Φάση Ασθενείς

Axicabtagene 
ciloleucel

Locke et al, 2019
Neelapu et al, 2018
(ZUMA-1)

I/II 108 Διάμεσος αριθμός προηγούμενων θεραπειών: 3

Αποτελεσματικότητα
Διάμεση παρακολούθηση: 27.1 μήνες
Διάμεση PFS: 5.9 months, διάμεση OS: δεν έχει επιτευχθεί, Ολική ανταπόκριση: 83%, CR: 58%, Διάμεση 
διάρκεια ανταπόκρισης: 11.1 μήνες
Ασφάλεια
ΑΕς βαθμού 3: σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών 11%, νευροτοξικότητα 32%, ουδετεροπενία 
39%, αναιμία 45%, θρομβοπενία 24%

Jacobson et al, 2018 Real-world 
δεδομένα

76 36 ασθενείς με DLBCL
αριθμός προηγούμενων θεραπειών:  
δεν αναφέρεται

Αποτελεσματικότητα
Διάμεση παρακολούθηση: 4 μήνες
Ολική ανταπόκριση: 64%, CR: 41%
Ασφάλεια
ΑΕς βαθμού 3: σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών 17%, νευροτοξικότητα 38%

Nastoupil et al, 2018 Real-world 
δεδομένα

211 128 ασθενείς με DLBCL
αριθμός προηγούμενων θεραπειών: δεν 
αναφέρεται

Αποτελεσματικότητα
Διάμεση παρακολούθηση: δεν αναφέρεται
Ολική ανταπόκριση: 79% (τον 1ο μήνα), CR: 50% (τον 1ο μήνα)
Ασφάλεια
ΑΕς βαθμού 3: σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών 7%, νευροτοξικότητα 31% 

Lisocabtagene 
maraleucel

Abramson et al, 2018
(TRANSCEND)

Ι 91 Διάμεσος αριθμός προηγούμενων θεραπειών: 3

Αποτελεσματικότητα
Διάμεση παρακολούθηση: δεν αναφέρεται
Ολική ανταπόκριση: 74% , CR: 52%
Ασφάλεια
ΑΕς βαθμού 3: σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών 1%, νευροτοξικότητα 12% 

Tisagenlecleucel Schuster et al, 2019
(JULIET)

ΙΙ 93 >3 προηγούμενες θεραπείες στο 21% των ασθενών

Αποτελεσματικότητα
Διάμεση παρακολούθηση: 14 μήνες
Διάμεση PFS: δεν αναφέρεται, διάμεση OS: 12 μήνες, Ολική ανταπόκριση: 52%, CR: 40%, Διάμεση 
διάρκεια ανταπόκρισης: δεν έχει επιτευχθεί
Ασφάλεια
ΑΕς βαθμού 3: σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών 22%, νευροτοξικότητα 12%, λοιμώξεις 20%, 
εμπύρετη ουδετεροπενία 14% 
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έναντι 2 μηνών στο BR (p <0.0001) και η διάμεση 
ολική επιβίωση 11.8 μήνες και 4.7 μήνες αντίστοιχα (p 
= 0.0008). Η υπεροχή του pola+BR ως προς την PFS 
αλλά και την OS διαπιστώθηκε σε όλες τις υποομάδες 
ασθενών ανεξάρτητα από τις γραμμές θεραπείας 
ή την κατάσταση ανθεκτικότητας δηλαδή τόσο σε 
αυτούς που έλαβαν τη θεραπεία σαν 2η ή 3η γραμμή 
θεραπείας, είχαν υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο. 
Η προσθήκη Polatuzumab Vedotin φάνηκε να παρέχει 
όφελος ανεξάρτητα από τον μοριακό υποτύπο (GCB 
ή non-GCB DLBCL) αλλά και στα double-expressor 
DLBCL.6 Με βάση αυτά τα αποτελέσματα ο ΕΜΑ έδω-
σε το χαρακτηρισμό “orphan drug” στο polatuzumab 
vedotin το οποίο είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω 
προγράμματος πρώιμης πρόσβασης.

CAR-T λεμφοκύτταρα
Στη θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα, αυτόλογα 

γενετικά τροποποιημένα Τ κύτταρα σχεδιασμένα 
έτσι ώστε να εκφράζουν χιμαιρικούς αντιγονικούς 
υποδοχείς, χρησιμοποιούνται για να στοχεύσουν συ-
γκεκριμένα αντιγόνα στα κύτταρα του νεοπλάσματος. 
Εισαγωγή του νέου γονιδίου γίνεται μέσω διαμόλυνσης 
με κάποιο ρετροϊό ή λεντιιό. Θεραπείες με CAR-T που 
στοχεύουν το CD19, ένα μόριο που βρίσκεται στην 
επιφάνεια των β λευχαιμικών και λεμφωματικών κυτ-
τάρων έχουν δοκιμαστεί σε ασθενείς με υποτροπιάζον 
ή/και ανθεκτικό DLBCL (πίνακας 2). Σε εμβληματικές 
μελέτες τα CAR-T λεμφοκύτταρα tisagenlecleucel, 
axicabtagene ciloleucel, και lisocabtagene maraleucel 
έχουν δείξει ολική ανταπόκριση και πλήρη ανταπό-
κριση από 52%–83% και 40–58%, αντίστοιχα. Αν 
και τα δεδομένα μακροχρόνιας παρακολούθησης, 
δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, η διάμεση διάρκεια της 
ανταπόκρισης που αναφέρθηκε στη μελέτη ZUMA-1 
ήταν 11.1 μήνες, με 37% των ασθενών να παραμένουν 
σε πλήρη ύφεση με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 
27.1 μήνες. Η διάρκεια της ανταπόκρισης ήταν μεγα-
λύτερη στους ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ύφεση. 

Η θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα σχετίζεται με 
κάποιες μοναδικές τοξικότητες: στις μελέτες που έγιναν 
παρατηρήθηκε σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταρο-
κινών και νευροτοξικότητα βαθμού 3 ή μεγαλύτερου 
με συχνότητα 1%–22% και 12%–32%, αντίστοιχα7-9. 
Επιπλέον σε δύο πρόσφατες ανακοινώσεις παρου-
σιάστηκαν τα “real-world” δεδομένα για την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας με CAR-T 
λεμφοκύτταρα. Τα δεδομένα είναι ανάλογα με αυτά των 
κλινικών μελετών10,11. Το tisagenlecleucel και το axi-
cabtagene ciloleucel έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ για 
τη θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό 

DLBCL μετά 2 ή περισσότερες γραμμές θεραπείας. 
Ελληνικά κέντρα βρίσκονται σε φάση πιστοποίησης 
για την έναρξη θεραπείας με CAR-T λεμφοκύτταρα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα κριτήρια της διεθνούς ομάδας εργασίας των 

λεμφωμάτων (IWG) και τα πιο πρόσφατα κριτήρια 
ανταπόκρισης του Lugano, συστήνουν την χρήση 
απεικονιστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων 
της αξονικής τομογραφίας (CT) και της τομογραφίας 
εκπομπής ποζιτρονίων (FDG-PET), για την αρχική 
σταδιοποίηση των λεμφωμάτων και την εκτίμηση 
της απόκρισης μετά το πέρας της θεραπείας. Αντι-
θέτως, η θέση των απεικονιστικών αυτών μεθόδων 
στην παρακολούθηση των ασθενών των οποίων η 
νόσος είναι σε πλήρη ύφεση αμφισβητείται, λόγω της 
απουσίας κλινικού οφέλους από τη διενέργειά τους 
σε τακτική βάση1-3.

Μολονότι σήμερα, το PET- CT scan πρωτίστως 
και η CT είναι τα κύρια εργαλεία για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας στη θεραπεία, την ταυτοποίηση 
της υποτροπής και κατ’ επέκταση την προσαρμογή της 
θεραπευτικής τακτικής, δε θεωρούνται αρκετά ευαί-
σθητες μέθοδοι για να προβλέψουν με αξιοπιστία την 
αποτυχία στη θεραπεία ή την επικείμενη υποτροπή. 
Εάν και η χρήση του FDG-PET έχει σαφώς βελτιώσει 
την ευαισθησία των απεικονιστικών μεθόδων, στερεί-
ται ειδικότητας και ευαισθησίας για τη νόσο, γεγονός, 
που οδηγεί σε αρκετά ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 

Με αυτούς τους περιορισμούς, είναι εύλογο ότι η 
αναζήτηση δοκιμασιών που παρέχουν τη δυνατότητα 
προσδιορισμού του φορτίου της νόσου σε μοριακό 
επίπεδο, όπως η μέτρηση του κυκλοφορούντος νεο-
πλασματικού DNA (ct DNA), ανοίγει νέες προοπτικές 
στη θεραπεία των NHL. 

Στην ανασκόπηση, που ακολουθεί, παραθέτουμε 
τις τρέχουσες απόψεις σχετικά με το βέλτιστο τρόπο 

εκτίμησης της αποτελεσματικότητας στη θεραπεία, 
εστιάζοντας στα δεδομένα από τους ασθενείς με 
DLBCL. Παράλληλα, συζητάμε τους περιορισμούς 
και των δύο απεικονιστικών μέσων, CT και PET- CT 
scan, στην ακριβή αποτύπωση του φορτίου της 
νόσου. Συγχρόνως, αναδεικνύουμε την ανάγκη μετά-
βασης από την ανατομική και λειτουργική απεικόνιση 
στην εκτίμηση της μοριακής ύφεσης στα επιθετικά 
β-λεμφώματα. 

Μέθοδοι εκτίμησης απόκρισης στη θεραπεία
Απεικονιστικές μέθοδοι

Οι απεικονιστικές μέθοδοι και ιδίως η CT έχουν 
ενσωματωθεί στην κλινική πράξη ήδη από την δεκαε-
τία του 1970 και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως τόσο στη 
διάγνωση όσο και στην παρακολούθηση των ασθενών 
με NHL. Η απεικόνιση με CT παρέχει μακροσκοπική 
εκτίμηση του συνολικού φορτίου της νόσου αλλά χα-
ρακτηρίζεται από χαμηλή ευαισθησία στην ανίχνευση 
νόσου που είναι κλινικά ασυμπτωματική. Τα τελευταία 
χρόνια περιορίσθηκε σημαντικά η χρήση της CT, ως 
εξέταση ρουτίνας, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 
της νόσου ασθενών με DLBCL, εάν δεν συντρέχουν 
άλλες κλινικές ενδείξεις. Αυτή η μεταβολή στις διεθνείς 
συστάσεις και την κλινική πρακτική υπαγορεύθηκε 
από τα αποτελέσματα αναδρομικών μελετών τα οποία 
έδειξαν ότι 1) η πλειονότητα των ασθενών υποτρο-
πιάζει πρωτίστως κλινικά, με την εμφάνιση κυρίως 
συμπτωμάτων και μόνο σε 20-25% των ασθενών 
η υποτροπή διαπιστώνεται από τις απεικονιστικές 
εξετάσεις ρουτίνας4. 2) Η πρώιμη διαπίστωση της 
υποτροπής με CT εάν και οδηγεί σε ανίχνευση νό-
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σου με χαμηλό σχετικά φορτίο, δεν επηρεάζει την 
κλινική έκβαση και την ολική επιβίωση των ασθενών. 
Ωστόσο, επισημαίνουμε, ότι τα συμπεράσματα αυτά 
προκύπτουν από πολλές, αλλά όχι, τυχαιοποιημένες 
κλινικές δοκιμές και πρέπει να ερμηνεύονται με την 
αξιοπιστία που παρέχουν.

Εάν και η χρήση του FDG-PET έχει σαφώς βελ-
τιώσει την ευαισθησία των απεικονιστικών μεθόδων, 
παραμένει εξέταση χαμηλής θετικής προγνωστικής 
αξίας με υψηλή συχνότητα εμφάνισης ψευδώς θετικών 
αποτελεσμάτων. Επίσης, καμία από τις δύο αυτές 
μεθόδους δεν έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού του 
φορτίου της νόσου σε μοριακό επίπεδο. Επιπλέον, 
αδυνατούν να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετικά με την κινητική του νεοπλασματικού φορτίου, 
την εξέλιξη του κλώνου ή τη βιολογική του ετερογένεια 
(Πίνακας 1).

Η συχνή χρήση αυτών των απεικονιστικών μεθό-
δων στην παρακολούθηση των ασθενών σχετίζεται 
με σημαντική αύξηση του κόστους, του κινδύνου 
εμφάνισης δεύτερων νεοπλασμάτων καθώς και με 
την εμφάνιση ψυχοσωματικών προβλημάτων για 
τους ασθενείς. Η εμφάνιση δεύτερων κακοηθειών 
σχετιζόμενων με την ακτινοβολία από τη χρήση των 
απεικονιστικών μεθόδων παραμένει ένα αμφιλεγό-
μενο θέμα, μολονότι, τα δεδομένα υποστηρίζουν, 
ότι ο πραγματικός κίνδυνος είναι σχετικά χαμηλός. 
Συγκεκριμένα, η σχετιζόμενη με την ακτινοβολία νε-
οπλασία καθώς και η σχετιζόμενη με την ακτινοβολία 
θνητότητα υπολογίζεται σε <1%. Το ποσοστό αυτό 
είναι σημαντικά χαμηλότερο με τον σχετιζόμενο με τη 
νόσο, κίνδυνο θανάτου στην 5-ετία5,6. Ο προβλημα-
τισμός, ωστόσο, παραμένει όταν οι σχετιζόμενες με 

την ακτινοβολία κακοήθειες στις ΗΠΑ από τη χρήση 
των απεικονιστικών μεθόδων, που αφορούν τον 
γενικό πληθυσμό, και ειδικά τα νεαρά άτομα, είναι 
περίπου 1.5-2%4.

Μελέτη, που συνέκρινε τη χρήση των απεικονι-
στικών μεθόδων έναντι της κλινικής εξέτασης κατά 
την παρακολούθηση ασθενών σε πλήρη ύφεση με 
DLBCL, έδειξε μικρό συγκριτικό όφελος σε έτη ζωής 
των ασθενών που υποβλήθηκαν σε απεικονιστικές 
μεθόδους (CT, 0.03 years PET/CT, 0.04 years) με 
δυσανάλογα υψηλό κόστος και επίδραση στην ποι-
ότητα ζωής (CT, $164,960/QALY; PET/CT, $168,750/ 
QALY)5. Αυτή, ωστόσο, είναι η μόνη μελέτη ανάμεσα 
σε πολλές άλλες που απέτυχαν να αποδείξουν την 
ύπαρξη πλεονεκτήματος επιβίωσης των ασθενών 
που παρακολουθήθηκαν συστηματικά με απεικονι-
στικά μέσα6-11.

Συγχρόνως, οι πάσχοντες από επιθετικά λεμφώ-
ματα εμφανίζουν έντονο stress και φόβο τις περιόδους 
της παρακολούθησης με απεικονιστικές μεθόδους, 
αισθήματα, που επιτείνονται με την ύπαρξη ψευδώς 
θετικών αποτελεσμάτων12. Στις περιπτώσεις αυτές, 
η εξατομικευμένη συζήτηση με τον ασθενή για την 
επεξήγηση των κινδύνων αλλά και του οφέλους που 
παρέχει η παρακολούθηση με απεικονιστικές τεχνικές 
είναι επιτακτική.

Η χρήση του FDG-PET για την αξιολόγηση της 
απόκρισης μετά το τέλος της θεραπείας έχει σημαντι-
κή προγνωστική αξία για τους ασθενείς με επιθετικά 
λεμφώματα και ιδιαίτερα με DLBCL8,14,15. Ωστόσο, η 
χρήση του, ως εργαλείου στην παρακολούθηση των 
ασθενών έχει αμφισβητηθεί για δύο κυρίως λόγους 
1) την αδυναμία βελτίωσης της έκβασης των ασθε-

Πίνακας 1. Σύγκριση των απεικονιστικών και των μοριακών μεθόδων παρακολούθησης. Προσαρμοσμένο από13.

Πλεονεκτήματα Περιορισμοί
Απεικονιστικές μέθοδοι • Μακροσκοπική εκτίμηση του φορτίου  

της νόσου
• Ευρέως διαθέσιμες
• Ικανοποιητική ευαισθησία

• Έλλειψη ειδικότητας έναντι της 
συγκεκριμένης κακοήθειας

• Αδυναμία αποτύπωσης των δυναμικών 
βιολογικών γεγονότων (ετερογένεια, 
κλωνική εξέλιξη)

• Έκθεση σε ακτινοβολία
• Υψηλό κόστος
• ψυχολογικές συνέπειες

Κυκλοφορούν 
νεοπλασματικό DNA (ctDNA)

• Υψηλή ειδικότητα
• Υψηλή ευαισθησία (1 x 106 κύτταρα)
• Ευρεία εφαρμογή
• Ποσοτική μέθοδος
• Ανίχνευση όλων των κλόνων της νόσου 

• Απουσία τυποποιημένων μεθόδων 
συλλογής και επεξεργασίας

• Διάκριση μεταξύ νεοπλασματικού (ctDNA) 
και του κυκλοφορούντος ελεύθερου DNA 
(cfDNA)
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νών και 2) της μη αποδεκτής, υψηλής συχνότητας 
εμφάνισης σφάλματος.

Ενδιάμεση Παρακολούθηση 

Το ενδιάμεσο PET (iPET, μετά από 2-4 κύκλους 
χημειοθεραπείας) μελετήθηκε στα πλαίσια κλινικών 
μελετών ως εργαλείο ελέγχου της ευαισθησίας της 
νόσου στη θεραπεία, με στόχο τη δημιουργία ενός 
προβλεπτικού μοντέλου, που θα αναγνωρίζει ασθενείς 
με υψηλό κίνδυνο μη απόκρισης στην αρχική θερα-
πεία. Μολονότι, η παραμονή θετικού iPET αποτελεί 
σημαντικό δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και στα 
DLBCL16, παραμένει κριτικής σημασίας το ερώτημα, 
εάν η εφαρμογή́ επιθετικότερης θεραπείας στους 
ασθενείς με θετικό ́iPET θα βελτιώσει το θεραπευτικό 
αποτέλεσμα. Αν και, ικανός αριθμός κλινικών μελετών 
έχει αναδείξει την αρνητική προγνωστική αξία ενός 
θετικού iPET scan σε ασθενείς με επιθετικά λεμφώ-
ματα και DLBCL14,17–24, καμία από αυτές δεν κατάφερε 
να δείξει ότι η τροποποίηση της θεραπείας βάσει των 
αποτελεσμάτων του PET είχε κλινικό όφελος για τους 
ασθενείς17,20,24,25. 

Δεδομένα της μελέτης PETAL (853 ασθενείς, 80% 
DLBCL) έδειξαν ότι οι ασθενείς με DLBCL και θετικό 
iPET που τυχαιοποιήθηκαν μεταξύ 4 περαιτέρω 
κύκλων R-CHOP έναντι εντατικής ανοσοχημειοθερα-
πείας (συνδυασμός μεθοτρεξάτης-κυταραβίνης) είχαν 
σημαντικά μικρότερη επιβίωση ελεύθερης συμβαμά-
των (2-year event-free survival 28.3% έναντι 52.4%, 
P=0.0186) συγκριτικά με εκείνους που παρέμειναν 
στο R-CHOP24. Οι κύριοι λόγοι που οδήγησαν σε 
αυτά τα αποτελέσματα ήταν η εμφάνιση σημαντι-
κά μεγαλύτερης τοξικότητας στο εντατικοποιημένο 
σκέλος καθώς και η αδυναμία ολοκλήρωσης των 
κύκλων θεραπείας24. Η εντατικοποίηση της θεραπείας 
απέτυχε να βελτιώσει τόσο τον έλεγχο της νόσου όσο 
και τη συνολική επιβίωση. Ανάλογα τέτοια δεδομένα 
προέκυψαν και από τη μελέτη ECOG E3404, στην 
οποία οι ασθενείς με θετικό iPET μετά από R-CHOPx3 
έλαβαν 4 κύκλους R-ICE26. Συνεπώς, η τροποποίηση 
της θεραπευτικής στρατηγικής σε ασθενείς με DLBCL 
που παραμένουν iPET θετικοί εκτός κλινικών μελετών 
δεν ενδείκνυται.

Σε ομάδες ασθενών με χαμηλού κινδύνου νόσο, 
το iPET μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την 
αποκλιμάκωση της θεραπείας, ιδιαίτερα σε ασθενείς 
που δείχνουν πρώιμη απόκριση στη θεραπεία. Συγκε-
κριμένα, σε νεοδιανωσθέντες ασθενείς με σχετιζόμενο 
HIV-DLBCL, η χρήση κύκλων θεραπείας σύντομης 
διάρκειας με EPOCH-RR ανάλογα με το αποτέλεσμα 
του ενδιάμεσου PET αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτε-

λεσματική (5-ετές διάστημα επιβίωσης ελεύθερης 
εξέλιξης νόσου 84%) με το 79% των ασθενών να 
χρειάζονται μόλις 3 κύκλους θεραπείας27. Παρόμοιος 
θεραπευτικός σχεδιασμός, προσαρμοσμένος στα 
αποτελέσματα του ενδιάμεσου PET, έχει επίσης ακο-
λουθηθεί σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου αλλά και 
σε ασθενείς με σχετιζόμενο με HIV λέμφωμα Burkitt, 
μετά από θεραπεία με σύντομο DA-EPOCH-RR και 
σύντομης διάρκειας EPOCH-RR αντίστοιχα, με κα-
νέναν από τους παραπάνω ασθενείς να μην φαίνεται 
να έχει εμφανίσει υποτροπή νόσο πάρα την χρήση 
συντμημένης θεραπείας28,29. Συγχρόνως, κλινικές 
μελέτες σχεδιάζονται ώστε να διερευνηθεί εάν η απο-
κλιμάκωση της θεραπείας βάσει μοριακού ελέγχου 
θα επιφέρει περαιτέρω βελτίωση σε σύγκριση με τα 
αποτελέσματα που έχουν παρουσιαστεί βάσει μόνο 
των τεχνικών ενδιάμεσης απεικόνισης (CT scan και 
FDG-PET scan). 

Η μεταβολικά ανενεργή νόσος αποδεδειγμένη με 
FDG-PET μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας έχει 
σαφώς προγνωστική αξία σε ασθενείς με DLBCL8,14,15. 
Ωστόσο, η χρήση της αμφισβητείται εξαιτίας της 
έλλειψης βελτίωσης της έκβασης των ασθενών και 
του εξαιρετικά υψηλού ποσοστού σφάλματος8,15,30. 
Αν και η παρακολούθηση νόσου με FDG-PET έχει 
δείξει να ανιχνεύει υποκλινική υποτροπή, αρκετά πριν 
την εκδήλωση της κλινικής υποτροπής, η πρώιμη 
αυτή διάγνωση δεν μεταφράστηκε σε βελτίωση της 
επιβίωσης των ασθενών8. Η τακτική παρακολούθη-
ση με PET/CT οδηγεί επίσης σε σημαντική αύξηση 
του κόστους παρακολούθησης11,31, ενώ όταν η PET 
συνδυάζεται με CT υψηλής αντίθεσης, η έκθεση σε 
ακτινοβολία είναι σχεδόν διπλάσια23. Πολλές κλινικές 
μελέτες έχουν επίσης επισημάνει την πτωχή θετική 
προγνωστική αξία και την υψηλή συχνότητα ψευδώς 
θετικών αποτελεσμάτων της παρακολούθησης νόσου 
με PET, ιδιαίτερα σε ασθενείς που έχουν λάβει σχή-
ματα με rituximab31-33. Ωστόσο, σε ασθενείς με υψηλό 
κίνδυνο υποτροπής (IPI score ≥3), η παρακολούθηση 
της νόσου με PET/CT έχει μεγαλύτερη θετική προγνω-
στική αξία, καταδεικνύοντας ότι αυτό το υποσύνολο 
ασθενών πιθανώς να ωφελείται30. 

Όπως με το DLBCL, πολλές μελέτες έχουν αναδεί-
ξει την ευνοϊκή μακρά έκβαση των ασθενών με πρω-
τοπαθές λέμφωμα του μεσοθωρακίου από β-κύτταρα 
(PMBCL), που επιτυγχάνουν αρνητικό FDG-PET μετά 
από την αρχική ανοσοχημειοθεραπεία με ή χωρίς 
ακτινοθεραπεία34-41. Η ιδιαίτερη βιολογία της νόσου 
ωστόσο, έχει ως αποτέλεσμα συχνή εμφάνιση ψευδώς 
θετικών αποτελεσμάτων, κυρίως λόγω δευτεροπαθών 
αιτιών, όπως είναι η ανάπτυξη σχετιζόμενων με τη 
θεραπεία φλεγμονωδών εστιών ή η αντιδραστική 



257

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

υπερπλασία του θύμου. Τα εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα του συνδυασμού R-DA-EPOCH στη θεραπεία 
των PMBCL έδειξαν ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με 
αρνητικό FDG-PET μετά το πέρας της θεραπείας πα-
ραμένουν ελεύθεροι νόσου. Ενδιαφέρον, είναι ότι και 
η πλειονότητα των ασθενών με θετικό FDG-PET μετά 
την ολοκλήρωση της θεραπείας παρέμειναν επίσης 
ελεύθεροι νόσου42,43. Σε αυτό το δεύτερο υποσύνολο 
ασθενών η διενέργεια επαναλαμβανόμενων FDG-PET 
διαχώρισε επιτυχώς την ανθεκτική νόσο από τα ψευ-
δώς θετικά αποτελέσματα, με την πρώτη κατηγορία 
να εμφανίζει μία προοδευτική αύξηση του SUVmax 
κατά την διενέργεια των FDG-PET και τη δεύτερη να 
εμφανίζει μία προοδευτική μείωση του SUVmax43. 

Μοριακές μέθοδοι

Η αναζήτηση μη παρεμβατικών μεθόδων παρα-
κολούθησης των ασθενών με κακοήθειες, δεδομένων 
των περιορισμένων της βιοψίας ιστού, ήταν ζητούμε-
νο των τελευταίων δεκαετιών στη θεραπευτική των 
νεοπλασμάτων. Η εισαγωγή μοριακών τεχνικών στη 
μελέτη των νεοπλασμάτων του αίματος βελτίωσε 
σημαντικά τη δυνατότητα ανίχνευσης της υποτρο-
πής της νόσου, με επιτυχέστερη κλινική εφαρμογή, 
την παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειπόμενης 
νόσου στις λευχαιμίες. Στο πεδίο των NHL, η μορι-
ακή παρακολούθηση της νόσου είναι τεχνικά πιο 
περίπλοκη γιατί τα λεμφώματα είναι μία ετερογενής, 
παθογενετικά και οντογενετικά, ομάδα νοσημάτων. 
Αυτό καθιστά αδύνατη την παρακολούθησή τους 
με έναν κοινό βιοδείκτη και δυσχερή την εξεύρεση 
ενός μοριακού δείκτη, ειδικού, για κάθε ιστολογικό 
υπότυπο. Μέχρι σήμερα, η αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (PCR) έχει χρησιμοποιηθεί για την 
ανίχνευση και παρακολούθηση της νόσου ασθενών με 
συγκεκριμένους υπότυπους λεμφωμάτων (π.χ. MCL 
και FL) οι οποίοι φέρουν χρωμοσωμικές βλάβες όπως 
η t(11:14) και t(14:18), αντίστοιχα. Αν και, οι τεχνικές 
με βάση την PCR είναι ικανές να ανιχνεύουν μοριακές 
μεταβολές στο αίμα με ευαισθησία που φτάνει τα 1 
× 105 κύτταρα, οι περισσότεροι υπότυποι NHL και 
ιδιαίτερα τα DLBCL δεν χαρακτηρίζονται από τέτοιου 
είδους βλάβες, γεγονός, που καθιστά ανέφικτη την 
εφαρμογή PCR.

Υγρή Βιοψία

Η υγρή βιοψία αποτελεί μια σχετικά νέα, πολλά 
υποσχόμενη, τεχνολογία στη μελέτη και κατανόηση 
των νεοπλασματικών νοσημάτων. βασίζεται στην 
ανάλυση γενετικού υλικού του όγκου που συλλέγεται 

συνήθως από το περιφερικό αίμα ή άλλα σωματι-
κά υγρά. Κύριες πηγές γενετικού υλικού του όγκου 
αποτελούν τα ελεύθερα κυκλοφορούντα καρκινικά 
κύτταρα (CTCs), το κυκλοφορούν καρκινικό DNA 
(circulating tumor DNA, ctDNA), τα κυκλοφορού-
ντα miRNAs (circulating miRNAs) και τα εξωσωμάτια 
(exosomes). Πρόκειται για μη-επεμβατική μέθοδο, 
με δυνατότητες εφαρμογής στην καθημερινή κλινική 
πράξη, που παρακάμπτει μια σειρά περιορισμών 
της βιοψίας ιστού.

Κυκλοφορούν νεοπλασματικό DNA (ctDNA)

Η ανίχνευση και ο μοριακός χαρακτηρισμός του 
ctDNA αποτελεί κύρια εφαρμογή του πεδίου της 
υγρής βιοψίας, που ανοίγει νέες δυνατότητες για μη-
επεμβατική και επαναλαμβανόμενη εκτίμηση της νό-
σου. Όλες οι κακοήθειες απελευθερώνουν θραύσματα 
DNA (ctDNA) στο περιφερικό αίμα που προέρχονται 
από το θάνατο των νεοπλασματικών κυττάρων μέσω 
μηχανισμών όπως η απόπτωση και η νέκρωση44,45. 
Αξιοποιώντας σύγχρονες, υψηλής απόδοσης μεθό-
δους αλληλούχησης του γενωμικού DNA, αυτά τα 
θραύσματα ctDNA μπορούν να ανιχνευθούν και να 
προσδιοριστούν ποσοτικά. Η παρακολούθηση των 
επιπέδων του ctDNA αποτελεί έναν εξαιρετικά ειδικό 
βιοδείκτη της νόσου. Στην περίπτωση του DLBCL, 
τα νεοπλασματικά β-λεμφοκύτταρα διαθέτουν μια 
μοναδική αλληλουχία DNA που κωδικοποιεί τα ανα-
διαταγμένα γονίδια (VDJ) της μεταβλητής περιοχής 
της ανοσοσφαιρίνης. Αυτή η αλληλουχία VDJ παρέχει 
έναν μοναδικό για κάθε ασθενή νεοπλασματικό δείκτη 
δραστηριότητας της νόσου με ευαισθησία που φτάνει 
τα 1×106 κύτταρα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολ-
λαπλώς για να βελτιώσει τη διαχείριση και την έκβαση 
των ασθενών με επιθετικά β-λεμφώματα (Πίνακας 2).

Η αντικατάσταση των απεικονιστικών μέσων από 
την εκτίμηση των επιπέδων του ctDNA φαίνεται να 
είναι μία από τις πρώτες κλινικές εφαρμογές της 
υγρής βιοψίας που σηματοδοτεί αλλαγές στην παρα-
κολούθηση και ανίχνευση της πρώιμης υποτροπής 
των DLBCL. Πρόσφατες κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι 
η παρακολούθηση των επιπέδων του ctDNA υπερ-
τερεί της κλασικής απεικόνισης, στην ανίχνευση της 
υποτροπής της νόσου46,47. Συγκεκριμένα σε μία μελέτη 
ασθενών με DLBCL, η παρακολούθηση των επιπέδων 
του ctDNA που κωδικοποιεί τα VDJ γονίδια ανέδειξε 
την υποτροπή της νόσου 3.5 μήνες νωρίτερα από 
την εμφάνιση των απεικονιστικών ευρημάτων46. Ένα 
σημαντικό πλεονέκτημα του ctDNA είναι ότι παρέχει 
πληροφορίες που αφορούν το συνολικό φορτίο της 
νόσου. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα του 
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ctDNA πριν την έναρξη της θεραπείας στα DLBCL σχε-
τίζονται με δείκτες του συνολικού φορτίου της νόσου 
όπως το προχωρημένο στάδιο, η LDH, και ο IPI46,48. 

Επιπλέον, η παρακολούθηση του ctDNA κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας (ενδιάμεση) παρέχει δεδο-
μένα της κινητικής της νόσου, που επιτρέπουν την 
έγκαιρη αναγνώριση της απόκρισης ή της αντοχής 
στη θεραπεία και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν 
συμπληρωματικά με την απεικόνιση για την εξατο-
μίκευση της θεραπείας. Στη μελέτη του NCI για το 
ctDNA στα DLBCL, δείγματα ορού ήταν διαθέσιμα προ 
θεραπείας και στην αρχή κάθε κύκλου θεραπείας46. 
Κατά τη διάρκεια 5 ετών, μόνο 41% (95% CI, 22,2% 
-60,1%) των ασθενών που είχαν θετικά ενδιάμεσα 
επίπεδα ctDNA μετά από δύο κύκλους θεραπείας 
ήταν χωρίς εξέλιξη της νόσου συγκριτικά με 80,2% 
(95% CI, 69,6% -87,3%) των ασθενών που είχαν 
αρνητικό ctDNA μετά από δύο κύκλους. Η ενδιάμεση 
ποσοτική παρακολούθηση του ctDNA μετρά τη δυνα-
μική απόκρισης του όγκου σε πραγματικό χρόνο και 
εντοπίζει τους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αποτυχίας 
στη θεραπεία.

Με το ctDNA μπορούν επίσης να ανιχνευθούν οι 
ειδικές μεταλλάξεις του λεμφώματος. Μια τέτοια ανά-
λυση μπορεί να βοηθήσει στο μοριακό χαρακτηρισμό 
των λεμφωμάτων και στην επιλογή στοχευμένων 
θεραπειών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι απεικονιστικές μέθοδοι, CT και FDG-PET, 

παραμένουν η ενδεδειγμένη κλινική πρακτική για τη 
σταδιοποίηση και την αξιολόγηση της απόκρισης των 
επιθετικών β-λεμφωμάτων. Οι πλειονότητα των υπο-
τροπών στα επιθετικά β-λεμφώματα αναγνωρίζονται 
από την εμφάνιση συμπτωμάτων και όχι μέσω της 
τακτικής παρακολούθησης με CT. Η παρακολούθη-
ση με CT συνιστάται κυρίως για ασθενείς με υψηλό 
κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας, ωστόσο, λόγω της 
έλλειψης αποδεδειγμένου οφέλους από την τακτική 
διενέργειά της απαιτείται συζήτηση με τον ασθενή 
αναφορικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της. Η 

χρήση του ενδιάμεσου PET έχει προγνωστική αξία στο 
DLBCL, όμως προοπτικές μελέτες δεν έχουν αναδείξει 
την ύπαρξη κλινικού οφέλους από την τροποποίηση 
της θεραπείας σε PET θετικούς ασθενείς.

Η παρακολούθηση της νόσου με ctDNA αναγνω-
ρίζει μοριακές υποτροπές αρκετούς μήνες πριν την 
κλινική υποτροπή. Η ενδιάμεση παρακολούθηση του 
ctDNA παρέχει πρώιμη ένδειξη απόκρισης ή αντοχής 
στη θεραπεία και μπορεί να λειτουργεί συμπληρωμα-
τικά με την απεικόνιση στη λήψη ιατρικής απόφασης. 
Ωστόσο, απαιτούνται προοπτικές μελέτες για τον 
περαιτέρω προσδιορισμό του ρόλου του ctDNA στην 
κλινική πρακτική.
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Γενικά, οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι χρήσιμα 
εργαλεία για την επιβεβαίωση ενός ρευματικού νο-
σήματος, επειδή πολλά ρευματικά νοσήματα είναι 
χρόνια φλεγμονώδη συστηματικά νοσήματα και ως 
εκ τούτου έχουν κοινά παθολογικά εργαστηριακά ευ-
ρήματα με άλλα παρόμοια κυρίως χρόνιες λοιμώξεις 
και κακοήθη νεοπλάσματα.

Οι βασικές εργαστηριακές εξετάσεις  
στη Ρευματολογία είναι οι ακόλουθες:

• Γενική αίματος, ΤΚΕ, CRP, βιοχημικός έλεγχος 
ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, εξέταση αρ-
θρικού υγρού (όταν υπάρχει ύδραρθρος), απλές 
ακτινογραφίες θώρακος (F-P), οστών και αρθρώ-
σεων (κατά περίπτωση).

Κατά περίπτωση: 

• Αυτοαντισώματα, Συμπλήρωμα, Κρυoσφαιρίνες, 
SACE, Προκαλσιτονίνη, DEXA, ΗΜΓ/ΤΑΝ, Απει-
κονιστικός έλεγχος (U/S αρθρώσεως, CAT, MRI, 
αγγειογραφία), βιοψία πάσχοντος ιστού, βιοψία 
αρθρικού υμένα.
Γενική εξέταση αίματος

• Ερυθρά σειρά
 - Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΣΕΛ)
 - Αναιμία χρόνιας νόσου (ΡΑ, αγγειίτιδες)
 - Σιδηροπενική αναιμία (ΜΣΑΦ)

• Λευκά
 - Λευκοκυττάρωση (φλεγμονή, αγγειίτιδες, κορ-
τικοστεροειδή)

 - Λευκοπενία (σύνδρομο Felty-ουδετεροπενία, 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)

 - Αυτοάνοση λευκοπενία και κυρίως λεμφοπενία 
(ΣΕΛ)

 - Ηωσινοφιλία (ΡΑ, αγγειίτιδες)
• Αιμοπετάλια

 - Θρομβοκυττάρωση (φλεγμονή, αγγειίτιδες) - 
σχετίζεται με την ενεργότητα της νόσου

 - Θρομβοπενία (αυτοάνοση σε ΣΕΛ -20%, σύν-
δρομο Felty, ιώσεις σχετιζόμενες με αρθραλγίες, 
αντιφωσφολιπικό σύνδρομο, φαρμακογενής κ.α). 

Ταχύτητα καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων (TΚΕ)
Μη ειδικός δείκτης φλεγμονής και δεν μεταβάλλεται 

ταχέως (αύξηση ή ελάττωση) όπως η CRP και η τιμή 
της επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες (αριθμός 
και σχήμα ερυθρών, λευκωματίνες, σφαιρίνες, ινω-
δογόνο κ.α).

Φυσιολογικές τιμές (αυξάνουν με τη ηλικία): 0 - 10 
mm/h για τους άρρενες και 0-15 για τα θήλεα. 

Παθολογικές καταστάσεις με χαμηλή ΤΚΕ: ιογενείς 
λοιμώξεις, πολυκυτταραιμία, αιμοσφαιρινοπάθειες, 
υπο-ϊνωδογοναιμία, υπο-γαμμασφαιριναιμία, υπο-
λευκωματιναμία, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
καχεξία, αύξηση χολικών αλάτων.

Αύξηση (μικρή): εγκυμοσύνη μετά το 3ο μήνα, 
αναιμία, μακροκυττάρωση, υπερχοληστερολαιμία. 
Μέτριες αυξήσεις: χρόνιες λοιμώξεις, επίκτητα νο-
σήματα του συνδετικού ιστού ΔΜ, ΡΑ, ουρική νόσος, 
νεοπλάσματα. Μεγάλη αύξηση: μονοκλωνικές γαμ-
μαπάθειες, μεγάλη διάχυτη υπεργαμμασφαιριναιμία, 
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αυξημένο ινωδογόνο, ρευματική πολυμυαλγία, κρο-
ταφική αρτηρίτιδα, αρτηρίτιδα Takayasu, νόσος Still, 
ρευματικός πυρετός, οξεία θυρεοειδίτιδα, βακτηριακές 
λοιμώξεις, νεφρωσικό σύνδρομο κ.α.

Διαγνωστική αξία: Οι αυξήσεις της έχουν μικρή 
διαγνωστική ειδικότητα. Η φυσιολογική ΤΚΕ δεν 
αποκλείει την ύπαρξη νοσημάτων.

Πρωτεΐνες οξείας φάσης
Η απάντηση οξείας φάσης καθορίζει ένα σύνολο 

συστηματικών και τοπικών συμβάντων που σχετίζο-
νται με τη φλεγμονή (λοίμωξη, νεόπλασμα, φλεγμο-
νώδες νόσημα, βλάβη ιστών), προκύπτουσα από την 
ιστική βλάβη. Παράγονται στο ήπαρ επαγόμενες από 
κυτταροκίνες προερχόμενες από ενεργοποιημένα μα-
κροφάγα (IL-1, IL–6, TNF-α). Περιλαμβάνονται: C-RP, 
ινωδογόνο, απτοσφαιρίνη, C3, αμυλοειδές Α ορού, 
φεριττίνη, σερουλοπλασμίνη, α1-αντιθρυψίνη κ.α.

Η μέτρηση των πρωτεϊνών οξείας φάσης είναι 
χρήσιμη για: α) τη διαπίστωση πιθανού φλεγμονώ-
δους νοσήματος, β) την εκτίμηση της ενεργότητας 
της νόσου, γ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση 
της θεραπείας καθώς δ) για την ανίχνευση τυχόν 
παρεμπίπτουσας λοίμωξης.

C- Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (C-RP)
Αναγνωρίζει δυνητικά αυτόχθονες ουσίες εκλυό-

μενες από τους καταστραμμένους ιστούς, συνδέεται 
με αυτές και αποτοξινώνει ή καθαίρει αυτές από το 
αίμα. Η βασική της τιμή, 0.8 – 3 mg/L. Αυξάνεται εντός 
2 ωρών μετά την ιστική βλάβη και το peak αρχίζει 
να ελαττώνεται εντός 48 ωρών όταν το γενεσιουργό 
αίτιο απομακρύνεται. Είναι χρήσιμη για την εκτίμη-
ση της φλεγμονής γενικά και τον προσδιορισμό του 
καρδιακού κινδύνου (σχετίζεται με καρδιαγγειακά 
νοσήματα). Τα επίπεδά της μεταβάλλονται (αυξομει-
ώσεις) ταχύτερα από την ΤΚΕ. Είναι πιο αξιόπιστη 
απ’ ότι η ΤΚΕ. Παρά τη φλεγμονώδη φύση των: 
σκληρόδερμα, ΔΜ, ΠΜ, ΣΕΛ δεν αυξάνει η τιμής της 
(ή ελάχιστα) εκτός και υπάρχει ορογονίτις, υμενίτις 
ή παρεμπίπτουσα λοίμωξη).

Απτοσφαιρίνη (Haptoglobulin – Hp)
Είναι α2 σφαιρίνη – γλυκοπρωτεΐνη (πρωτεΐνη 

οξείας φάσης). Παράγεται κυρίως στο ήπαρ. Δε-
σμεύει την ελεύθερη αιμοσφαιρίνη που υπάρχει στο 
αίμα (ενδαγγειακή αιμόλυση). Το σύμπλεγμα Hg-Hp 
απομακρύνεται από το ΔΕΣ (σπλήνας). Χρησιμεύει 
για την παρακολούθηση της ενδοαγγειακής αιμολυ-

τικής αναιμίας (αιμόλυση). Αυξάνει σε φλεγμονές και 
μειώνεται σε αιμολυτικές αναιμίες.

Πολυκλωνική – διάχυτη αύξηση των γ-σφαιρινών
Παρατηρείται σε: αμυλοείδωση, σύνδρομο Sjögren, 

κίρρωση ήπατος, σαρκοείδωση, ΣΕΛ, λεϊσμανίαση, 
λοίμωξη HIV).

Βιοχημικές εξετάσεις

Η πλειονότητα των βιοχημικών εξετάσεων χρησι-
μεύουν για την παρακολούθηση των οργάνων – εκ 
συγκεκριμένων επιπλοκών της νόσου ή στην εκτίμη-
ση των ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπευτικής 
αγωγής.

Ηπατική λειτουργία

Μεμονωμένη αύξηση της αλκαλικής φωσφατάσης 
-οστικής προέλευσης: ν. Paget, oστεοβλαστικό μετα-
στατικό νεόπλασμα, κ.α.

Αυξημένες τιμές ενζύμων (τρανσαμινάσες) μπο-
ρεί να οφείλονται σε τοξικότητα αντιρρευματικών 
φαρμάκων.

Άλλες βιοχημικές εξετάσεις

Η μυϊκή νόσος (μυοσίτιδα)-ΠΜ/ΔΜ σχετίζονται με 
αύξηση της κρεατινικής κινάσης (ΚΚ). Οι μετρήσεις 
της δραστικότητας της CPK συχνά αντανακλούν τη 
δραστηριότητα της νόσου, αλλά και σε άλλες παθο-
λογικές καταστάσεις ραβδομυόλυσης (π.χ. έντονη 
μυϊκή άσκηση, i.m ενέσεις/φάρμακα, στατίνες κ.α). 

Νεφρική λειτουργία

Η νεφρική δυσλειτουργία μπορεί να είναι επιπλοκή 
- προσβολή ενός φλεγμονώδους/αυτοανόσου ρευ-
ματικού νοσήματος, αγγειίτιδος, κρυοσφαιριναιμίας 
ή χορηγούμενων φαρμάκων (ΜΣΑΦ, ΜΤΧ κ.α.). 
Ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδα (αγγειίτιδα, ΣΕΛ 
ή άλλο αυτοάνοσο νόσημα του συνδετικό ιστού) θα 
έχουν στη γενική ούρων ενεργό ίζημα με λεύκωμα και 
/ ή ερυθρά αιμοσφαίρια, κυλίνδρους (υαλοκοκκώδεις, 
κοκκώδεις).

Βιοχημικοί δείκτες οστικής ανακατασκευής (remodeling)

Οι πιο συχνοί δείκτες είναι η αλκαλική φωσφατάση, 
το Ca++, ο P και η παραθορμόνη (PTH). Οι δείκτες 
αυτοί είναι συνήθως φυσιολογικοί στην οστεοπόρωση, 
ενώ η δραστηριότητα της αυξημένης οστικής αλκα-
λικής φωσφατάσης είναι χαρακτηριστικό της οστική 
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νόσου Paget. Η βαριάς μορφής οστεομαλάκυνση 
σχετίζεται με την υποκαλιαιμία, υποφωσφαταιμία και 
την αυξημένη αλκαλική φωσφατάση. 

Οι βιοχημικοί δείκτες ανακατασκευής (turnover) 
οστού και χόνδρου, όπως π.χ. είναι τα παράγωγα 
κολλαγόνου (πυριδινολίνη, Ν-τελοπεπτίδια), είναι 
χρήσιμα στην αξιολόγηση της οστικής μεταβολής 
στην οστεοπενία και οστεοπόρωση. Κατά τη διάρ-
κεια περιόδων μεγάλου οστικού turnover (μετά την 
εμμηνόπαυση, ν. Paget, υπερπαραθυρεοειδισμός), 
αυξημένα επίπεδα των παραμέτρων αυτών βρίσκονται 
συνήθως στα ούρα.

Η οστεοκαλσίνη, πρωτεΐνη παραγόμενη από τους 
οστεοβλάστες, (ειδικός δείκτης των διεργασιών απο-
δόμησης και αναδόμησης των οστών). Η αύξησή της 
στον ορό σχετίζεται με αυξημένη οστική πυκνότητα. 
Χρήσιμη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τας της χορήγησης αναβολικών οστεοπαραγωγικών 
φαρμάκων κυρίως στη οστεροπόρωση. 

Αυτοαντισώματα
Είναι ανοσοσφαιρίνες (Abs) που στρέφονται κατά 

“ιδίων αντιγόνων”- αυτοαντιγόνων. Μπορεί να είναι 
θετικά (+) σε μικρές αραιώσεις σε φυσιολογικά άτο-
μα, και σε μεγαλύτερη συχνότητα στα ηλικιωμένα 
άτομα. Υπερεκφράζονται σε αυτοάνοσα νοσήματα. 
Διακρίνονται σε: α) οργανοειδικά (στρέφονται κατά 
ειδικών Ags κυττάρων διαφόρων οργάνων, όπως 
π.χ. ο υποδοχέας της ακετυλχολίνης- MG ή κατά του 
ενδογενούς παράγοντα στη μεγαλοβλαστική αναιμία 
και β) μη οργανοειδικά που στρέφονται κατά στοιχείων 
κυτταρικού πυρήνος (π.χ. ΑΝΑ, dsDNA) και μεμβρά-
νης (φωσφολιπίδια) και κατά του κυτταροπλάσματος 
(π.χ. ΑΜΑ, ΑSΜΑ, ΑΝCΑ, αντι-ριβοσωμιακά κ.α.).

Ρευματοειδείς παράγοντες (RFs)
Ανοσοσφαιρίνες στρεφόμενες κατά του Fc κλάσμα-

τος της IgG (σταθερή περιοχή της IgG). Ο αυξημένος 
τίτλος RF έχει περιορισμένη αξία- διαγνωστικό τεστ 
για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ). Δεν είναι ειδικοί για 
κάποια νόσο. Είναι θετικοί στο 70-80% των ασθενών 
με ΡΑ και σε μερικούς ασθενείς με άλλα αυτοάνοσα 
και μη ρευματικά νοσήματα (π.χ. ΣΕΛ, σ. Sjögren) 
και σε λοιμώξεις (π.χ. TB, ηπατίτιδα β και C, σύφιλη, 
λέπρα, ιογενείς), χρόνια ηπατική νόσο, σαρκοείδωση, 
νεοπλάσματα και σε άλλα χρόνια φλεγμονώδη νοσή-
ματα. Επίσης μπορεί να είναι θετικοί και το 10% σε 
υγιή άτομα (σε μικρές αραιώσεις), που αυξάνει με την 
ηλικία. Υψηλοί τίτλοι (>300 IU/mL) βρίσκονται σε ΡΑ, και 
σύνδρομο Sjögren’s. Ο RF θα πρέπει να αναζητείται 

ιδιαίτερα σε κάθε ασθενή με φλεγμονώδη αρθρίτιδα. 
Αναφορικά με τη ΡΑ ο θετικός RF (Ra-test) σχετίζεται 
με: βαριάς μορφής νόσο, οστικές διαβρώσεις και 
εξωαρθρικές εκδηλώσεις (ρευματοειδή οζίδια, ρευμα-
τοειδής αγγειίτις). Δεν σχετίζεται με τη ενεργότητα της 
ΡΑ και δεν θα πρέπει να μετράται συχνά και τακτικά. 

Anti-CCP 
Τα αντι-CCP abs (Cyclic Citrullinated Peptide) 

στρέφονται κατά του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πε-
πτιδίου. Έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα 
συγκρινόμενα με τον RF, ανιχνεύονται πρωιμότερα, 
είναι δείκτης οστικής διαβρωτικής νόσου και μπορεί 
να ανιχνευθούν σε “υγιή” άτομα χρόνια πριν από 
την έναρξη της RA. Όταν είναι (+), η ΡΑ είναι πολύ 
πιθανή. Η μέτρηση των αντι-CCPs είναι χρήσιμη 
στη διάγνωση ασθενών με ανεξήγητη φλεγμονή των 
αρθρώσεων, ειδικά όταν ο RF, είναι αρνητικός. Όταν 
είναι θετικά και τα 2 αυτοαντισώματα (RF, anti-CCP), 
η ειδικότητα για τη διάγνωση της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας φτάνει το 99 %. Ο κίνδυνος για οστικές 
διαβρώσεις είναι μεγαλύτερος με (+) αντι-CCP παρά 
με (+) RF. Δεν σχετίζονται με τη χρόνια ηπατίτιδα C, 
σε αντίθεση με τον (+) RF. 

Αντιπυρηνικά αντισώματα - Antinuclear 
antibodies (ANA)

Τα ΑΝΑ είναι αυτοαντισώματα (ανοσοσφαιρίνες 
που δεσμεύονται με αντιγόνα των πυρήνων των 
κυττάρων). Στρέφονται κατά πρωτεϊνών των κυττά-
ρων - πυρηνικών αντιγόνων (ιστονών, διπλής έλικας 
του DNA, ριβονουκλεοπρωτεϊνης – RNP, και άλλων 
πυρηνικών στοιχείων). 

Είναι ο αρχικός έλεγχος ρουτίνας (screening test) 
για την εκτίμηση ασθενών με υποψία αυτοανόσου 
νοσήματος του κολλαγόνου.

Η ύπαρξη αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ANA) 
ελέγχεται αρχικά με τεχνικές έμμεσου ανοσοφθο-
ρισμού (ΙIF). Τίτλοι >1:160 θεωρούνται συνήθως 
θετικοί, αν και τα αυτοάνοσα νοσήματα σχετίζονται με 
τίτλους ≥1:320. Οι τίτλοι των ΑΝΑ δεν συσχετίζονται 
με τη δραστηριότητα της νόσου. Τα αρνητικά ΑΝΑ 
μειώνουν την πιθανότητα του λύκου σε ασθενή με 
αρθρικά άλγη. 

Τα θετικά ΑΝΑ δεν είναι διαγνωστικά του ΣΕΛ, 
αφού μπορεί να ανευρεθούν και σε πολλές άλλες 
παθολογικές καταστάσεις όπως π.χ.: α) σε ρευματικές 
(ΣΕΛ, Sjögren, σκληρόδερμα, ΡΑ, ΔΜ, ΜΝΣΙ, δισκοει-
δή λύκο, φαρμακογενή λύκο), β) σε μη ρευματικά νο-
σήματα (αυτοάνοση ηπατίτιδα, ιδιοπαθής πνευμονική 
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υπέρταση, κακοήθη νεοπλάσματα, λεμφοϋπερπλα-
στικά, ν. Graves, θυρεοειδίτιδα Hashimoto, χρόνιες 
λοιμώξεις (π.χ., ενδοκαρδίτιδα, HIV) και φάρμακα 
(π.χ. υδραλαζίνη ή προκαϊναμίδη κ.α. >60 φάρμα-
κα). Σε λοιμώδη νοσήματα και σε φάρμακα, μπορεί 
να είναι παροδικά (+), σε χαμηλούς όμως τίτλους,  
γ) σε φυσιολογικά άτομα, σε χαμηλούς τίτλους, μπορεί 
να είναι (+) 1:40 και 1:160. Η απουσία των ΑΝΑ δεν 
αποκλείει πρακτικά τον ΣΕΛ.

Έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Ο τύπος του ανοσοφθορισμού ποικίλλει ανάλογα 

με το ποιό αντιγονικό (πυρηνικό ή κυτταροπλασματι-
κό) στοιχείο αναγνωρίζεται. Διακρίνονται σε 4 τύπους 
(διάχυτος, στικτός, περιφερικός, πυρηνισκικός).

Mη διαγνωστικά (διάχυτος – ομοιογενής), στικτός 
– speckled. Διαγνωστικά: περιφερικός (ΣΕΛ), πυρηνι-
σκικός (σκληρόδερμα), Scl-70 (σκληρόδερμα), ΑΜΑ 
– αντιμιτοχονδριακά (πρωτοπαθής χολική κίρρωση), 
ACA – αντικεντρομεριδιακά (σύνδρομο CREST).

Αντισώματα έναντι DNA
Τα αντισώματα έναντι DΝΑ τυπικά ανιχνεύονται με 

ELISA ή ανοσοφθορισμό με το μαστιγωτό παράσιτο 
(Crithidia luciliae) ως υπόστρωμα. 

Αντισώματα κατά του ds-DNA (έναντι της διπλής 
έλικας του DNA). Ανιχνεύονται συχνά σε υψηλούς 
τίτλους στο ΣΕΛ, αντανακλούν τη δραστηριότητα 
της νόσου και ο αυξανόμενος τίτλος μπορεί να είναι 
προγνωστικός για την έξαρση της νόσου. Ενίοτε μετά 
από θεραπεία με αντι-TNF βιολογικό παράγοντα ή 
πενικιλλαμίνη ή μινοκυκλίνη μπορεί να ανιχνευθούν 
θετικά (υπότυπος IgM). Επίσης όχι σπάνια και σε 
ασθενείς με ΑΝΑ (+) αυτοάνοση ηπατίτιδα. Στο λύκο 
έχουν ειδικότητα 97% και είναι θετικά στο 60-70% των 
ασθενών. Όμως, τα αντι-dsDNA (-) δεν υποστηρίζουν 
έντονα τη διάγνωση του ΣΕΛ. Σε συνδυασμό με χα-
μηλό συμπλήρωμα ορού συσχετίζονται με εξάρσεις 
(νεφρίτιδα του ΣΕΛ). 

Τα αντι-ssDNA: δεν είναι ειδικά, στρέφονται κατά 
της απλής έλικας του DNA και παρατηρούνται κυρίως 
στο ΣΕΛ και στο φαρμακογενή λύκο.

Αντισώματα έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών 
αντιγόνων (ENA)

Τα αντισώματα έναντι των RNA και πρωτεϊνών 
(Extrctable Nuclear Antigen, ENA) ή αντι-ENA, χρη-
σιμεύουν κυρίως για τη διάγνωση του ΣΕΛ και της 
ΜΝΣΙ. Στρέφονται κατά των αντιγόνων [Ro, La, Sm, 

ribonuclear protein (RNP), centromere and topoisom-
erase]. Ανιχνεύονται με ανοσοαποτύπωση ή ELISA. 
 α) Τα αντι-Sm abs είναι ειδικά (παθογνωμονικά για το 

ΣΕΛ (30%) αλλά ανιχνεύονται και στο 8% περίπου 
στη ΜΝΣΙ. 

 β) τα αντι-Ro (SS-A) και 
 γ) τα αντι-La (SS-B), ανιχνεύονται συχνά στο σύν-

δρομο Sjögren, αλλά και στο ΣΕΛ. Σχετίζονται 
επίσης με: υποξύ δερματικό και νεογνικό λύκο. 
Δίδουν στικτό τύπο ανοσοφθορισμό. 

 δ) τα αντι-Scl-70 (αντι-topoisomerase-1). Αντισώματα 
έναντι αντιγόνων του πυρηνιδίου (nucleolar). Aνι-
χνεύονται με ανοσοδιάχυση στο 30% - 40% στο 
συστηματικό σκληρόδερμα, στο σύνδρομο CREST 
και ενίοτε στο σύνδρομο Sjögren. Προγνωστική 
αξία: αυξημένη πιθανότητα για διάχυτη δερματική 
προσβολή και διάμεση πνευμονκή ίνωση. Δεν 
χρησιμεύουν για παρακολούθηση της νόσου.

 ε) τα αντι-RΝP, αντιπυρηνικά αντισώματα έναντι της 
ριβονουκλεοπρωτεΐνης (αντι- U1-RNP) αναγνωρί-
ζουν ένα σύμπλεγμα πρωτεΐνης με το μικροπυρη-
νικό RNA (U1), ανιχνεύονται στη MΝΣΙ – (ΣΕΛ + 
σκλήρόδερμα + δερματομυοσίτιδα) στο 100% και 
στο 25% σε ασθενείς με ΣΕΛ (νεογνικό, δισκοειδή) 
και στο σκληρόδερμα. 

 στ) τα aντι-Jo-1, αντι-συνθετάση (έναντι της tRNA 
συνθετάσης), στρέφονται κατά του κυτταροπλα-
σματικού αντιγόνου, είναι ειδικά (+) στο 20-30% 
σε ασθενείς με ΠΜ/ΔΜ. 
Η συνεχής μέτρηση των αντι-ENA abs δεν είναι 

απαραίτητη διότι δεν υπάρχει συσχέτιση του τίτλου 
αυτών και της κλινικής ενεργότητας της νόσου. 

Αντι-Mi-2 abs
Στρέφονται κατά πυρηνικών αντιγόνων, της ελικά-

σης (συμμετέχει στην αποπεριέλιξη του DNA). Δίνουν 
ομοιογενή πυρηνική χρώση στον IIF, έχουν υψηλή 
ειδικότητα για τη ΔΜ (15-20%). Κλινική συσχέτιση: 
με τα σημείο V και σάρπας και με καλή πρόγνωση. 

Αλλα αυτοαντισώματα
Αντι-κεντρομεριδιακά Abs - ACA

Ανήκουν στα ΑΝΑ στρεφόμενα κατά του κεντρο-
μεριδίου. Αναζητούνται σε κλινική υποψία σκληρο-
δέρματος (15%) και σε περιορισμένο σκληρόδερμα 
– CREST στο 60-90%. Σπάνια υπάρχει συνύπαρξη 
Scl-70 και ΑCA. Δεν σχετίζονται με την ενεργότητα 
της νόσου αλλά με ευνοϊκή πρόγνωση και μειωμένη 
πιθανότητα διαμέσου πνευμονικής νόσου.
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Aντιριβοσωμιακά - anti-P Abs 

Ανιχνεύονται μόνο στο 15% των ασθενών με ΣΕΛ, 
είναι υψηλής ειδικότητας και πιο συχνά σε ασθενείς 
με νευρο-ψυχιατρικές εκδηλώσεις του ΣΕΛ. 

Αντι-ιστόνες 

Οι ιστόνες είναι κύριο πρωτεϊνικό συστατικό της 
χρωματίνης. Τα αυτοαντισώματα έναντι ιστονών, 
ανήκουν στα ΕΝΑ, ανιχνεύονται (ομοιογενής τύπος 
με IIF) στο 95% των ασθενών με φαρμακογενή λύκο 
και 50-70% στο ΣΕΛ, καθώς και σε άλλα ρευματικά 
νοσήματα σε χαμηλούς τίτλους. Δεν είναι ειδικά και 
δεν έχουν κλινική σημασία. Τα αρνητικά είναι κατά 
του φαρμακογενούς λύκου. Ο φαρμακογενής λύκος 
δίδει μόνο anti-histone.

Αντι-φωσφολιπιδικά αντισώματα (APLs)
Είναι ετερογενής ομάδα ανοσοσφαιρινών (IgG, 

IgM, IgA). Στρέφονται κυρίως κατά αρνητικών 
φορτισμένων φωσφολιπιδιών (lipid-proteins) των 
κυτταρικών μεμβρανών συμπεριλαμβανομένων 
των ερυθροκυττάρων και των αιμοπεταλίων, ως 
καρδιολιπίνη.

Στα APLA περιλαμβάνονται α) το αντιπηκτικό 
του λύκου (Lupus anticoagulant-LAC), έχει προ-
πηκτικές ιδιότητες και προσδιορίζεται με το χρόνο 
μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), β) τα αντισώματα 
κατά καρδιολιπίνης (aCL), γ) τα abs κατά της β2-
γλυοπρωτεϊνης (β2-GPI), που είναι ο συμπαράγοντας 
ή στόχος για κάποια από τα abs της καρδιολιπίνης 
και δ) τα abs που προκαλούν ψευδώς θετικές δοκι-
μασίες για σύφιλη (VDRL), και δεν σχετίζονται ισχυρά 
με θρομβώσεις. 

Είναι χρήσιμοι δείκτες για θρομβωτικές ή νευρο-
λογικές εκδηλώσεις ασθενών με ΣΕΛ ή/και APLS.

Αντισώματα κατά καρδιολιπίνης (aCL) μπορεί 
να ανευρεθούν ενίοτε σε ορισμένες λοιμώξεις, σε 
κακοήθη νεοπλάσματα ή μετά χορήγηση ορισμένων 
φαρμάκων (π.χ. φαινοθειαζίδες, χλωροπροπαμίδη) 
και σε χαμηλούς τίτλους σε 5-8% των φυσιολογικών 
ατόμων, η συχνότης των οποίων αυξάνει με την 
ηλικία.

Για τις φλεβικές θρομβώσεις ευθύνονται κυρίως 
τα IgG-aCL, και για τις αρτηριακές τα IgM-aCL. Ο 
κίνδυμος για θρομβοεμβολικά φαινόμενα σχετίζεται 
ακόμη περισσότερο με τα αντι-β2-GPI). Την ισχυρό-
τερη συσχέτιση με υπερπηκτικές καταστάσεις έχει το 
αντιπηκτικό του λύκου (LAC).

Άλλες παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να 
συνοδεύονται με των παρουσία των αντισωμάτων 

αυτών είναι η θρομβοπενία, η πνευμονική υπέρταση 
και η δικτυωτή πελίδνωδη (livedo reticularis).

Αντισώματα έναντι κυτταροπλάσματος 
ουδετεροφίλων κυττάρων - Antineutrophil 
cytoplasmic antibodies (ANCA)

Τα ANCAs είναι εργαστηριακοί δείκτες για τη διά-
γνωση αγγειίτιδος μικρών αγγείων [(κοκκιωμάτωση 
με πολυαγγειίτιδα (GPA) και μικροσκοπική πολυαγ-
γειίτιδα (MPA)]. 

Στρέφονται κατά αντιγόνων των πρωτογενών 
κοκκίων των ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων. Δε-
σμεύονται με τα αντιγόνα του κυτταροπλάσματος 
των ουδετεροφίλων και ανιχνεύονται συχνά με ανο-
σοφθορισμό σε αγγειίτιδες. Υπάρχουν 2 τύποι: α) ο 
διάχυτος κυτταροπλασματικός (c-ANCA) με αντιγονικό 
στόχο την πρωτεϊνάση 3 (PR3) και β) ο περιφερικός 
– περιπυρηνικός (p-ANCA) με αντιγονικό στόχο την 
μυελοπεροξειδάση (ΜΡΟ).

Τα c-ANCA είναι θετικά στο 80% στην κοκκιω-
μάτωση Wegener και στων ANCA σχετιζομένων 
αγγειϊτίδων με σπειραματονεφρίτιδα. 

Τα p-ANCA είναι θετικά στο 10% ση GPA μπορεί 
να είναι θετικά στη μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα 
(MPA) και στο σύνδρομο Churg – Strauss, επίσης 
σε ασθενείς με ΡΑ, ΣΕΛ, μυοσίτιδα, λοιμώξεις, φλεγ-
μονώδη νοσήματα εντέρου κ.α. Τα αρνητικά ANCA 
δεν αποκλείουν τη διάγνωση αγγειίτιδος. Η αυξομεί-
ωση των τίτλων δεν σχετίζεται με τις εξάρσεις της 
αγγειίτιδος.

Αντιστρεπτολυσίνη-O (ASTO)
Αbs κατά Ags στρεπτοκόκκων (β-αιμολυτικός 

ομάδος Α) ανευρίσκονται στο 80% των ασθενών 
με ρευματικό πυρετό – RF. Τιμές >240 μονάδων 
Todd συνηγορούν για στρεπτοκοκκική λοίμωξη και 
θα πρέπει να παρακολουθούνται στην πορεία της 
νόσου. Η ανεύρεση τους δεν σχετίζεται άμεσα με τη 
διάγνωση του RF αλλά με προηγηθείσα στρεπτοκοκ-
κική λοίμωξη. Ο υψηλότερος τίτλος ASO παρατηρείται 
3-4 εβδομάδες μετά την έναρξη της λοίμωξης και 
ακολούθως μειώνεται στις επόμενες εβδομάδες. Τα 
ASO αναζητώνται 2-3 εβδομάδες μετά από: α) φα-
ρυγγο-αμυγδαλίτιδα (RF, ΣΝ) και β) μετά δερματική 
λοίμωξη (μεταστρεπτοκοκκική ΣΝ), αξιολογούνται δε 
οι διαδοχικές μετρήσεις των τίτλων.

Complement – Συμπλήρωμα 
Το συμπλήρωμα – Complement (C) είναι σύμπλεγ-
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μα από 30 πρωτεΐνες. Παράγεται στο ήπαρ. Παίζει 
κεντρικό ρόλο στην κυτταρική λύση (βακτηριδίων, 
κυττάρων), στην οψωνινοποίηση και φαγοκυττάρωση 
των βακτηρίων, στην ενεργοποίηση και χημειοταξία 
των λευκοκυττάρων, στην επαγωγή της αντισωματικής 
απάντησης και στην κάθαρση των ανοσοσυμπλεγμά-
των (ICs) και των αποπτωτικών κυττάρων.

Τα κλάσματα C3 και C4 και ενίοτε το ολικό συ-
μπλήρωμα CH50, μετρούνται για την εκτίμηση των 
ανεπαρκειών του συμπληρώματος, π.χ. στα νοσήματα 
από ανοσοσυμπλέγματα (ΣΕΛ, κνιδωτική αγγειίτις, 
ορονοσία, οζώδης πολυαρτηρίτις σχετιζόμενη με 
ηπατίτιδα C, κρυοσφαιριναιμία II και ΙΙΙ, υποξεία 
βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, ΣΝ).

Οι ασθενείς με γενετική έλλειψη C1 - C4 έχουν 
αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση νοσήματος εξ΄ανο-
σοσυμπλεγμάτων και ιδιαίτερα ΣΕΛ.

Αύξηση των κλασμάτων συνηγορεί για φλεγμονώ-
δη αντίδραση (ως πρωτεΐνη οξείας φάσης). Ελάττωση 
των κλασμάτων υποδηλώνει κατανάλωση αυτού 
(νοσήματα εξ ανοσοσυμπλεγμάτων).

Το χαμηλό C4 είναι ενδεικτικό συγγενούς ανε-
πάρκειας, ή κρυοσφαιριναιμίας ή ΣΕΛ. 

Ανεπάρκεια – έλλειψη C1 inhibitor (αναστολέα): 
εκδηλώνεται με εικόνα συγγενούς αγγειονευρωτικού 
οιδήματος.

Anti-C1q abs: είναι θετικά στο 40–60% των 
ασθενών με λύκο, δεν είναι ειδικά και σχετίζονται με 
ενεργότητα της νεφρίτιδος του ΣΕΛ.

Έλλειψη των κλασμάτων C5, C6, C7, C8, C9 
συνεπάγεται υποτροπιάζουσες συχνές λοιμώξεις 
από ναϊσσέριες.

Κρυοσφαιρίνες – Cryoglobulins
Είναι ανοσοσφαιρίνες που καθιζάνουν στο 4οC και 

επαναδιαλύονται με επαναθέρμανση στους 37ο C. 
Έχουν ιδιότητες ανοσοσφαιρινών. Κατά την Brouet 
ταξινόμηση διακρίνονται σε 3 κατηγορίες.

Ταξινόμηση

Type I: μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη. Συχνά σχε-
τίζονται με υποκείμενα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήμα-
τα (πολλαπλούν μυέλωμα, λεμφώματα, σύνδρομα 
υπεργλοιίτητας). 

Type II: είναι ανοσοσυμπλέγματα αποτελούμενα 
από μια μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη (συνήθως IgM) 
με δραστηριότητα ρευματοειδούς παράγοντα και από 
πολυκλωνική IgG. Σχετίζονται με χρόνια ηπατίτιδα C, 
και εκδηλώνεται κλινικά ως immune complex–διαμε-

σολαβούμενη αγγειίτιδα με ψηλαφητή πορφύρα. Στις 
περιπτώσεις αυτές τα επίπεδα του C4 είναι συνήθως 
χαμηλά και ο RF θετικός.

Type III: είναι ανοσοσυμπλέγματα συντιθέμενα 
από πολυκλωνικό RF και πολυκλωνική IgG. Σχετί-
ζονται με την ηπατίτιδα C, χρόνιες λοιμώξεις (π.χ. 
υποξεία βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα) και με αυτοά-
νοσα νοσήματα (π.χ. ΣΕΛ, ΡΑ).

Κρυοκρίτης (crycrit): χρησιμεύει για αδρομερή 
εκτίμηση της ποσότητας της κρυοσφαιρίνης, συνή-
θως τύπου Ι.

Serum ACE (SACE) - Angiotensin Converting 
Enzyme (μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης)

Καταλύει τη μετατροπή της angiotensin I σε angio-
tensin II. ACE φυσιολογικά υπάρχει στους νεφρούς 
και σε άλλους περιφερικούς ιστούς. Παθολογικές 
καταστάσεις που μπορεί να είναι αυξημένο είναι: 
σαρκοείδωση (60-80%), λοιμώξεις, κοκκιωματώδη 
νοσήματα, TB, λέπρα, λέμφωμα, ηπατίτιδα, υπερ-
θυρεοειδισμός, ψωρίαση, αμυλοείδωση, φλεγμο-
νώδη νοσήματα εντέρου, κ.α. Φ.Τ: 8-53 mL για τους 
ενήλικες. Δεν συνιστάται ως διαγνωστικό test. Είναι 
χρήσιμο για: την παρακολούθηση της σαρκοείδωσης, 
αντανακλά τη δραστηριότητα της νόσου (παράγεται 
από τα επιθηλιοειδή κύτταρα του πνεύμονος και τα 
μακροφάγα του κοκκιώματος). 

Γενετικές συσχετίσεις (HLA) -  
(Human Leukocyte Antigen)

Τα περισσότερα ρευματικά νοσήματα είναι πολυ-
γονιδιακά, η δε ανάλυση των γενετικών δεικτών είναι 
μάλλον περιορισμένης αξίας. Τα HLA συσχετίζονται 
με διάφορα ρευματικά νοσήματα όπως π.χ.: α) με 
την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα το HLA-B27 (95% 
έναντι 10% στο γενικό πληθυσμό). Μπορεί επίσης 
να είναι παράγοντας κινδύνου για σύνδρομο Reiter 
(αρθρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ουρηθρίτιδα), φλεγμονώ-
δη νοσήματα εντέρου και ψωριασική αρθρίτιδα, β) με 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα τα DR1 και DR4, γ) με τη 
νόσο Αδαμαντιάδη-βehcet, το HLA-B5 (β51), δ) με 
το ΣΕΛ, τα DR2, DR3, και ε) με τη σαρκοείδωση το 
HLA-B8. Δεν είναι διαγνωστικά νόσου αφού μπορεί 
να είναι θετικά άνευ ύπαρξης κλινικής νόσου. 

Ουρικό οξύ
Είναι το τελικό προϊόν του καταβολισμού των 

νουκλεοσιδίων πουρίνης (αδενοσίνη και γουανοσίνη).
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Γ. βαϊόπουλος και συν.

Τα ζώα, επειδή έχουν το ένζυμο ουρικάση (τελικό 
προϊόν του καταβολισμού του ουρικού οξέος είναι 
η αλλαντοϊνη, ευδιάλυτη) δεν παθαίνουν κρίσεις 
ουρικής αρθρίτιδος. Αντίθετα, στον άνθρωπο η 
απουσία της ουρικάσης (επιτρέπει το δυσδιάλυτο 
ουρικό οξύ να συσσωρεύεται στα υγρά σώματος) 
με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο σχηματισμού 
κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου → κρίση ουρικής 
αρθρίτιδας (gout).

Το ουρικό οξύ, ασθενές οξύ (pΗ 5.8) (2,6,8 τριο-
ξυπουρίνη) με αναγωγικές ιδιότητες είναι δυσδιάλυτο. 
Στα ούρα είναι περισσότερο διαλυτό απ’ ότι στο ύδωρ, 
η δε διαλυτότητά του αυξάνει με την άνοδο του pH >5. 

Παραγωγή ουρικού οξέος: παράγεται κυρίως 
στο ήπαρ και στο έντερο. Δεν είναι φυσιολογικό 
συστατικό των τροφών αλλά παράγεται από την 
αποδόμηση των πουρινών - αδενίνη και γουανίνη 
(τροφές και de novo σύνθεση). Η ημερήσια σύνθεσή 
του είναι περίπου 700 mg και το ολικό ποσό του 
σώματος 1.2 gr.

Αποβολή του ουρικού οξέος: τα 2/3 περίπου 
αποβάλλονται από τους νεφρούς (400-800 mg/day) 
και το υπόλοιπο 1/3 από τον πεπτικό σωλήνα. 

Στους νεφρούς, οι εναλλάκτες (exchangerς) ανιό-
ντων URAT1 (ευρίσκονται στα εγγύς νεφρικά σωλη-
νάρια) ελαττώνουν την επαναρρόφηση των ουρικών 
(urate-ιονισμένο ουρικό οξύ) και αυξάνουν την έκκρισή 
τους. Αποτελεί τον κύριο μηχανισμό για τη ρύθμιση 
των επιπέδων των ουρικών στο αίμα. 

Φυσιολογικές τιμές πλάσματος (μέθοδος ουρι-
κάσης). Ενήλικες: άρρενες 3.5 - 7.2, γυναίκες 2.6 – 6 
mg/dl, παιδιά 2.0 –5.5 mg/dl.

Υπερουριχαιμία
Παθολογική υπερουριχαιμία είναι όταν η συ-

γκέντρωση είναι > [6·8 mg/dL]. Μπορεί να συμ-
βεί ως αποτέλεσμα: 1. υπερπαραγωγής από τον 
ηπατικό μεταβολισμό και την κυτταρική ανακύκλιση 
(turnover), ή 2) μειωμένης νεφρικής απέκκρισης ή  
3) εξωνεφρικής μειωμένης απέκκρισης ή και των δύο. 
Οι κρίσεις ουρικής αρθρίτιδος σχετίζονται κυρίως με 
την απότομη μεταβολή (αυξομείωση των επιπέδων 
του ουρικού οξέος στο πλάσμα).

Υποουριχαιμία (ουρικό οξύ πλάσματος <2 mg/dL)
Προκαλείται από: 1) μειωμένη παραγωγή ουρικού 

οξέος (αλλοπουρινόλη, έλλειψη ενζύμου οξειδάση της 
ξανθίνης, βαριάς μορφής ηπατοπάθεια – μειωμένη 
σύνθεση πουρινών) ή 2) αυξημένη νεφρική απέκκριση 
(α. φάρμακα-ασπιρίνη σε υψηλές δόσεις, οιστρογόνα, 
φαινοθειαζίδες, κορτικοστεροειδή ασκορβικό οξύ, 
καλσιτονίνη, β. νεοπλάσματα – ν. Hodgkin, λοίμωξη 
HIV, ΣΔ κ.α.). 

Αρθρικό υγρό 
Το αρθρικό υγρό, είναι υπερδιήθημα του πλάσμα-

τος και περιέχει υαλουρονικό οξύ το οποίο συμβάλλει 
στην αυξημένη γλοιότητα του. Διακρίνεται σε: α) φυ-
σιολογικό (κύτταρα 10-200/ml, κυρίως μονοκύτταρα, 
έχει μεγάλο ιξώδες και δεν πήζει) β) μη φλεγμονώ-
δες (κύτταρα <2.000/ml, γ) φλεγμονώδες (κύτταρα 
>2.000/ml) γ) πυώδες (κύτταρα > 50.000 /ml) και δ) 
αιμορραγικό. 

Η άρθρωση του γόνατος περιέχει 0.2-2 ml.
Αύξηση της ποσότητας του αρθρικού υγρού 

(ύδραρθρος), εκτός από τις διάφορες αρθροπάθειες 
οποιασδήποτε φύσεως, μπορεί επίσης να παρατηρη-
θεί σε: υπολευκωματιναιμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, 
μυξοίδημα. 

Με την βιοχημική ανάλυση εκτιμώνται: η διαύγεια 
και το χρώμα, ο αριθμός κυττάρων, η ύπαρξη κρυ-
στάλλων, και καλλιέργεια (επί ύπαρξης μικροβίων 
και η χρώση Gram).
 1. Διαυγές: μη φλεγμονώδης αρθροπάθεια, εκφυλι-

στική αρθρίτιδα, φυσιολογικό.
 2. Διαυγές και κίτρινο: μέτρια φλεγμονώδης αρθρίτιδα 

(π.χ. ΡΑ, ΣΕΛ).
 3. Θολερό, λευκό, κίτρινο: κρυσταλλογενής ή και 

σηπτική αρθρίτιδα
 4. Αιμορραγικό: αιμάρθρωση όλων των αιτίων. 

H γλοιότητα (ιξώδες): εξαρτάται από την ποσότητα 
του υαλουρονικού οξέος στο αρθρικό υγρό. Το φυσι-
ολογικό αρθρικό υγρό είναι κολλώδες. Αντίθετα στις 
φλεγμονώδεις αρθρίτιδες είναι μειωμένο και υδαρές, 
διασπάται εύκολα από τα λυσοσωματικά ένζυμα των 
πολυμορφοπυρήνων. 

Το σάκχαρο είναι λίγο χαμηλότερο απ’ ότι του 
πλάσματος και ελαττωμένο στη σηπτική αρθρίτιδα 
και ενίοτε στη ΡΑ.

Το λεύκωμα είναι αυξημένο στις φλεγμονώδεις και 
λοιμώδεις αρθρίτιδες.

Το γαλακτικό οξύ αυξάνει στις σηπτικές αρθρίτιδες, 
εξαιρουμένης της γονοκοκκικής.

Το αρθρικό υγρό θεωρείται παθογνωμονικό όταν: 
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α) απομονωθεί μικρόβιο (λοιμώδες), β) ανευρεθούν 
κρύσταλλοι (κρυσταλλογενής αθρίτιδα – ουρική, 
ψευδοουρική) και γ) όταν ανευρεθούν κακοήθη νεο-
πλασματικά κύτταρα.

Ακτινολογικός έλεγχος πάσχοντος οστού – 
άρθρωσης

Οξεία σηπτική αρθρίτις: oίδημα μαλακών μορί-
ων. Οξεία ουρική αρθρίτις (gout): oίδημα μαλακών 
μορίων. ψευδοουρική αρθρίτις: χονδρασβέστωση. 
Ρευματοειδής αρθρίτις: περιαρθρικές οστικές δια-
βρώσεις. Οστεοαρθρίτις: οστεόφυτα, σκλήρυνση 
αρθρικών επιφανειών, στένωση μεσαρθρίου διαστή-
ματος. ψωριασική αρθρίτις: διεύρυνση αρθρικού 
διαστήματος και οστική υπερτροφία (pencil in cup) 
– οστικές διαβρώσεις. Οροαρνητικές σπονδυλαρ-
θροπάθειες: ιερολαγονίτις, συνδεσμόφυτα, υπερο-
στώσεις, ενθεσοπάθεια. Σκληρόδερμα: απορρόφηση 
τελικών φαλάγγων άκρων χειρών, ασβεστώσεις, 
Χρόνια οστεομυελίτις: περιoστίτιδα, Πολλαπλούν 
μυέλωμα: οστεολύσεις. Νόσος Paget: αύξηση με-
γέθους οστού, μικτές οστελύσεις-οστεοπυκνώσεις. 
Υπερτροφική πνευμονική οστεοαρθροπάθεια: 
περιοστίτιδα. Οστεοαρθροπάθεια Charcot: αποδιορ-
γανωμένη άρθρωση με έντονα στοιχεία εκφυλιστικής 
αρθροπάθειας.

Βιοψίας αρθρικού υμένα
Ενδείξεις: σαρκοείδωση, αμυλοείδωση, ωχρονο-

σία, αιμοχρωμάτωση, φυματίωση, μελαγχρωστική 
λαχνοοζώδης υμενίτις, νεοπλάσματα, νόσος Wilson, 
νόσος Whipple. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι εργαστηριακές εξετάσεις του αίματος χρησι-

μεύουν για την εκτίμηση, διάγνωση και παρακολού-
θηση των ρευματικών νοσημάτων. Τα περισσότερα 
εργαστηριακά ευρήματα και ιδιαίτερα τα ανοσολογικά 
(ΑΝΑ, RF) έχουν, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, 
περιορισμένη ειδικότητα και επομένως κανένα δεν 
επιβεβαιώνει ή αποκλείει τη διάγνωση. Δεν είναι όλα 
τα αρθρικά άλγη Ρευματολογικά. Τα παθογνωμονι-
κά test είναι λίγα (anti-dsDNA, anti-Sm, c-ΑNCA, 

anti-desmoglein για πέμφιγα). Απαιτείται εξ’ αρχής 
ο αποκλεισμός λοίμωξης και η επιλεγμένη χρήση 
διαγνωστικών εξετάσεων. Τα εργαστηριακά tests δεν 
μπορούν να παρακάμψουν και να αντικαταστήσουν 
το ιστορικό, την αντικειμενική εξέταση και τη διαφο-
ρική διάγνωση. Θεραπεύουμε εκδηλώσεις και όχι τα 
+++++… των εργαστηριακών εξετάσεων.
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Αποτελεί η σπληνεκτομή παρωχημένη επιλογή  
στην εποχή των νέων θεραπειών για την ITP; Ναι
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30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ  

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΡ;

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ

Η χρόνια ανοσολογικής αρχής θρομβοπενία ή 
αυτοάνοση θρομβοπενία, παλαιότερα ονομαζόμενη 
και Ιδιοπαθής Θρομβοπενική Πορφύρα (ΙΘΠ) αποτελεί 
ένα χρόνιο, αυτοάνοσο νόσημα, με το τυπικό σχετικό 
παθογενετικό προφίλ, που περιλαμβάνει σημαντικές 
διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας και της ανοσορ-
ρύθμισης, σχέση του νοσήματος με άλλα χρόνια, 
οργανοειδικά ή συστηματικά νοσήματα ανοσολογικής 
αρχής και προδιάθεση των πασχόντων να εμφανί-
σουν λεμφοϋπερπλαστικά και άλλα νεοπλασματικά 
νοσήματα. Η ΙΘΠ δεν έχει κάποια ηλικιακή επικράτηση 
στην εμφάνισή της και εφ’ όσον δεν διαγνωστεί άλλη 
υποκείμενη συστηματική νόσος, ικανή να επιπλακεί 
με ΙΘΠ, θεωρείται ιδιοπαθής. 

Γενικώς δεν υπάρχει αυστηρή σχέση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων και της εμφάνισης και βαρύτητας 
των αιμορραγικών εκδηλώσεων. Στη χρόνια μορφή 
της νόσου, υπάρχει ποικίλου βαθμού αντιρρόπηση, 
συνήθως με αντιδραστική υπερπλασία των μεγα-
καρυοκυττάρων και αυξημένη παραγωγή αιμοπε-
ταλίων στο μυελό. Υπάρχουν ωστόσο και αρκετές 
περιπτώσεις, όπου ο βαθμός αντιρρόπησης του 
μυελού δεν είναι επαρκής, αλλά μάλλον υπολείπεται 
και η μεγακαρυοκυτταρική σειρά μπορεί να υστερεί 
και να πέφτει «θύμα» της ανοσολογικής αντίδρα-
σης. Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον τα μέσα επίπεδα 
αιμοπεταλίων είναι υψηλότερα από 30-40,000/mm3 
δεν γίνονται θεραπευτικές παρεμβάσεις, αλλά απλή 
παρακολούθηση των ασθενών. Υπάρχουν τρεις δια-

φορετικές θεραπευτικές στρατηγικές στη νόσο αυτή: 
ελάττωση ή αναστολή φαγοκυττάρωσης των αιμοπε-
ταλίων στο ΔΕΣ με κορεσμό των υποδοχέων FcIgG 
των μακροφάγων με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη (IV-Ig) 
ή αντι-Rh σφαιρίνη, περιορισμός της ανοσολογικής 
διέγερσης και της ποσότητας του παραγόμενου αυτο-
αντισώματος με ανοσοκαταστολή, και ενίσχυση της 
παραγωγής αιμοπεταλίων με αγωνιστές του υποδο-
χέα της θρομβοποιητίνης (thrombopoietin receptor 
agonists; TPOR-ag).

Η αρχική (πρώτης γραμμής) θεραπεία της νόσου 
συνίσταται στη χορήγηση μεγάλων δόσεων κορτικο-
ειδών, σε συνεχή (πρεδνιζόνη, μεθυλπρεδνιζολόνη) ή 
κατά ώσεις (δεξαμεθαζόνη) χορήγηση και συνοδεύεται 
από ποσοστό ανταπόκρισης 70-80%, άλλοτε άλλης 
διάρκειας, που κυμαίνεται από λίγους μήνες, μέχρι 
αρκετά χρόνια. Στρατηγική αναστολής της φαγοκυτ-
τάρωσης των αιμοπεταλίων, με IV-Ig έχει μικρό και 
προσωρινό αποτέλεσμα στη χρόνια νόσο και δεν 
συνιστάται, παρά μόνο σαν επείγων χειρισμός, όταν 
υπάρχουν απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες.

Θεραπευτικές επιλογές για υποτροπιάζουσα  
ή ανθεκτική νόσο

Η αντιμετώπιση της ανθεκτικής ή της υποτροπι-
άζουσας ΙΘΠ συνοδεύεται από μικρότερα ποσοστά 
ανταπόκρισης, περίπου 40-70% και περιλαμβάνει 
είτε ανοσοκατασταλτική θεραπεία και πάλι με κορ-
τικοειδή, αν το διάστημα μέχρι την υποτροπή είναι 
μεγάλο, ή συνηθέστερα με άλλα φάρμακα όπως 
κυκλοφωσφαμίδη, αζαθειοπρίνη, κυκλοσπορίνη, 
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mofetilmycophenolate, αλκαλοειδή της vinca (βιν-
κριστίνη, βινβλαστίνη) ή δαψόνη, είτε χορήγηση 
των TPOR-ag ρομιπλοστίμης ή eltrombopag ή του 
νεότερου avatrombopag. Άλλες εφαρμοζόμενες θε-
ραπευτικές επιλογές είναι η διενέργεια σπληνεκτο-
μής, ανοσορυθμιστικά μονοκλωνικά αντισώματα 
(rituximab, rozanolixizumab), αντι-Rh ανοσοσφαιρίνη 
ή μονοκλωνικό αντι-Rh αντίσωμα (rozrolimupab), 
αναστολείς syk κινάσης (fostamatinib), αντισταφυ-
λοκοκκική σφαιρίνη-Α και το αναβολικό στεροειδές 
δαναζόλη. Η ύπαρξη τόσο πολλών επιλογών υπο-
δηλώνει την απουσία μιας ή λίγων αποτελεσματικών 
θεραπειών.

Σε κλινικό επίπεδο έχει διαπιστωθεί κάποια «προ-
σαρμογή» του ασθενούς στη θρομβοπενία, με εμφά-
νιση μικρότερης έκτασης και βαρύτητας αιμορραγικών 
εκδηλώσεων, σε σχέση με θρομβοπενικούς ασθενείς 
άλλης αιτιολογίας, με την ίδια βαρύτητα θρομβοπενί-
ας. Οι περισσότεροι ασθενείς διαβιούν χωρίς σημα-
ντικό αιμορραγικό κίνδυνο όταν το επίπεδο αιμοπε-
ταλίων είναι >30,000/mm3. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ακόμα και αν απαιτηθεί κάποια διόρθωση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων (π.χ. για την πραγματοποίηση 
μιας προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης) 
υπάρχει η δυνατότητα μιας έστω προσωρινής ανό-
δου του αριθμού των αιμοπεταλίων με χορήγηση 
κορτικοειδών ή IV-Ig. Θεραπεία συνήθως δίδεται 
σε επίπεδα αιμοπεταλίων <30.000/mm3, εκτός αν ο 
ασθενής έχει επιπρόσθετο λόγο να είναι επιρρεπής σε 
αιμορραγίες π.χ. αναγκαία λήψη αντιπηκτικών λόγω 
αυξημένου καρδιαγγειακού θρομβωτικού κινδύνου ή 
φαρμάκων που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές 
των αιμοπεταλίων ή του αγγειακού ενδοθηλίου (π.χ. 

ibrutinib), οπότε θεραπεία μπορεί να δοθεί και σε 
υψηλότερα επίπεδα αιμοπεταλίων. Για αυτό τον λόγο, 
όπως και για πολλούς άλλους που δεν αναλύθηκαν 
(ηλικία, συννοσηρότητες, τρόπος ζωής, επαγγελ-
ματική έκθεση σε λοιμώδεις παράγοντες κ.λπ.) η 
επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας δεύτερης ή 
τρίτης γραμμής θα πρέπει να εξατομικεύεται. Στην 
παρούσα ανασκόπηση επισημαίνονται τα ισχυρότερα 
επιχειρήματα εναντίον της εφαρμογής σπληνεκτομής 
σε πρώιμη γραμμή θεραπείας της νόσου (δεύτερη-
τρίτη) στους ασθενείς με ΙΘΠ, συγκριτικά με άλλες 
θεραπευτικές επιλογές.  

Κριτική αξιολόγηση της σπληνεκτομής  
για τη θεραπεία της ΙΘΠ

Μεταξύ των θεραπευτικών επιλογών που προ-
αναφέρθηκαν η σπληνεκτομή έχει (είχε) θεωρηθεί 
η καλύτερη θεραπεία 2ης γραμμής, επειδή είχε τα 
μικρότερα ποσοστά αποτυχίας. Πράγματι, η μέση 
συνολική ανταπόκριση τον πρώτο χρόνο είναι περίπου 
85-90% και στα 5 χρόνια περίπου 65%, με ποσο-
στά υποτροπών περίπου 25-30% (οι περισσότερες 
τα δύο πρώτα χρόνια) και πλήρους αποτυχίας της 
θεραπείας 14%.3 Η σπληνεκτομή ήταν χρονολογικά 
η πρώτη εφαρμοσθείσα αποτελεσματική θεραπεία 
για την ΙΘΠ από τα χρόνια του μεσοπολέμου, πριν 
τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των κορτι-
κοειδών περίπου το 1950. Ωστόσο, η άποψη περί 
της καλύτερης θεραπευτικής επιλογής έχει έντονα 
αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια με την ανάδειξη 
σημαντικής αποτελεσματικότητας στην εξάλειψη του 
β-αυτοαντιδρώντος κυτταρικού πληθυσμού, με μη 

Πίνακας 1. Παράγοντες που (οφείλουν να) αποτρέπουν την πραγματοποίηση σπληνεκτομής σαν πρώιμη γραμμή θεραπείας 
επί ασθενών με ΙΘΠ

• Θεραπευτική επιλογή που δεν παρεμβαίνει στην παθογένεια της νόσου
• Θεραπευτική επιλογή που επιβλήθηκε και καθιερώθηκε όταν δεν υπήρχαν άλλες διαθέσιμες
• Αξιοσημείωτο ποσοστό υποτροπών (~30%) και μετά τη σπληνεκτομή
• Έλλειψη προοπτικών συγκριτικών μελετών με άλλες θεραπευτικές επιλογές
• Συνεχής ελάττωση/εγκατάλειψη της χρησιμοποίησής της διαχρονικά 
• Σταδιακή «προώθηση» της σπληνεκτομής σαν μεταγενέστερο χειρισμό στις Διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες
• Συνεχής διεύρυνση των εγκεκριμένων νέων φαρμακευτικών προϊόντων για τη νόσο
• Παρεμβατική μέθοδος με υψηλή νοσηρότητα και αξιοπρόσεκτη θνησιμότητα ακόμα και στο παιδιατρικό ηλικιακό φάσμα
• Εγκατάσταση μη πλήρως αναστρέψιμων ή προφυλάξιμων επιπλοκών (θρομβοφιλική διάθεση, υψηλής επικινδυνότητας λοιμώξεις)
• Πολύ υψηλότερος κίνδυνος για σοβαρές λοιμώξεις που διατηρείται εφ’ όρου ζωής
• Επιβάρυνση υποκείμενων νοσημάτων κυρίως ανοσολογικής αρχής ή/και προδιάθεση για άλλα
• Κατάργηση της λειτουργίας ενός σημαντικού οργάνου, του κυριότερου οργάνου ανοσίας του γαστρεντερικού σωλήνα
• Απώτερες χρόνιες ανοσολογικές διαταραχές – προδιάθεση για νεοπλασματικά νοσήματα
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κυτταροτοξικά φάρμακα όπως το Rituximab,4,5 και 
κυρίως με την εισαγωγή και αναγνώριση της αποτε-
λεσματικότητας των TPOR-ag.6

Τα ποσοστά υποτροπής της ΙΘΠ μετά από σπλη-
νεκτομή κυμαίνονται μεταξύ 20-40% σύμφωνα με δι-
άφορες αναδρομικές αναλύσεις, και είναι χαμηλότερα 
συγκριτικά με τα αντίστοιχα ποσοστά και το διάστημα 
μέχρι την υποτροπή μετά από άλλες θεραπευτικές 
επιλογές. Έχουν ωστόσο εκφραστεί και εφαρμοστεί 
και διαφορετικές απόψεις, με πρωιμότερη διενέργεια 
της σπληνεκτομής, ακόμα και στη 2η γραμμή θερα-
πείας, με το επιχείρημα των μεγαλύτερων ποσοστών 
ανταπόκρισης. Ωστόσο οι αναδρομικές μελέτες που 
υποστηρίζουν την υπεροχή της σπληνεκτομής έχουν 
γίνει στην πλειονότητα των περιπτώσεων με σκέλος 
σύγκρισης παλαιότερα ευρέως εφαρμοζόμενες ανο-
σοκατασταλτικές θεραπείες, όπως με αζαθειοπρίνη, 
κυκλοσπορίνη και κυκλοφωσφαμίδη.7 Δεν υπάρχουν 
μεγάλες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες σύ-
γκρισης της σπληνεκτομής με τα νεότερα φάρμακα 
όπως το rituximab, οι TPOR-ag, το fostamatinib κ.λπ. 
Υπάρχουν όμως αρκετές πειστικές αναδρομικές με-
λέτες που δείχνουν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα 
των δύο στρατηγικών.8

Κάθε φαρμακευτική θεραπεία της ΙΘΠ, ακόμα και 
εάν συνοδευτεί από κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, 
αυτές είναι αυτοπεριοριζόμενες μετά την διακοπή της, 
και όταν λόγω οποιασδήποτε δυσανεξίας η συγκε-
κριμένη θεραπεία αντικατασταθεί, δεν παραμένουν 
μόνιμες συνέπειες στον οργανισμό. Η μοναδική επι-
λογή στην οποία δεν αναστρέφονται οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες μετά τη διακοπή της είναι η σπληνεκτομή. 
Η σπληνεκτομή, μολονότι ορθή παθοφυσιολογικά, 
αποτελεί βίαιο θεραπευτικό χειρισμό επί ασθενών με 
ΙΘΠ, ώστε να πρέπει να διαφυλάσσεται σαν τελευταία 
λύση, εκεί που οι όλες οι υπόλοιπες θεραπευτικές 
προσπάθειες θα έχουν αποτύχει. Η πραγματοποίησή 
της θα πρέπει να υποδηλώνει αδυναμία εφαρμογής 
οποιασδήποτε άλλης περισσότερο ορθολογικής 
αντιμετώπισης της νόσου. Επειδή μάλιστα υπάρχει 
και το μικρό ενδεχόμενο της αυτόματης ύφεσης της 
ΙΘΠ, ορισμένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 
που διατηρούν ακόμα τη σύσταση για σπληνεκτομή, 
συνιστούν να υπάρχει αναμονή για 12 μήνες από τη 
διάγνωση για να αποκλείεται η εμφάνιση και αυτού 
του ενδεχομένου.9

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις πραγματοποίησης επείγουσας σπληνε-
κτομής, ο ασθενής δεν εμφανίζει σχεδόν καθόλου 
αιμορραγικές εκδηλώσεις, παρά τη σοβαρή θρομβο-
πενία. Ενίοτε μάλιστα η βαρύτητα της θρομβοπενίας 
είναι μικρότερη από την αναμενόμενη από το επίπεδο 

των αιμοπεταλίων, επειδή η παρεχόμενη από τον 
αναλυτή τιμή δεν είναι η πραγματική, λόγω ανώμαλης 
κατάτμησης των προ-αιμοπεταλίων και κυκλοφορίας 
μεγάλου μεγέθους αιμοπεταλίων, τα οποία συμβά-
λουν στην αιμόσταση αλλά δεν προσμετρώνται σαν 
αιμοπετάλια. Επομένως ένας σημαντικός αριθμός 
παρόμοιων adhoc αποφάσεων σπληνεκτομής δεν 
είναι ορθολογικά τεκμηριωμένος, υπαγορεύεται από 
το άγχος του ιατρού και του ασθενούς και θα πρέπει 
να λαμβάνεται από ομάδα αιματολόγων με εμπειρία 
στο νόσημα και ψυχραιμία. 

Επιπλέον, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις 
υποτροπής της ΙΘΠ μετά από σπληνεκτομή υπάρχει 
υποκείμενη νόσος, επίσης ανοσολογικής αρχής ή συγ-
γενής ανοσοανεπάρκεια, η οποία έχει υποδιαγνωστεί 
κατά τη διενέργεια της σπληνεκτομής. ‘Ετσι η ήδη 
διενεργηθείσα σπληνεκτομή μπορεί να μην έπρεπε 
να είχε συντελεστεί (π.χ. επί συγγενούς ανοσοανε-
πάρκειας), αλλά βεβαίως η κατάσταση δεν είναι πλέον 
αντιστρεπτή. Εξ άλλου, παρά τα ευρήματα ορισμένων 
μελετών σε ποντίκια η σπληνεκτομή δεν επιδρά στην 
παραγωγή αντιαιμοπεταλιακών αυτοαντισωμάτων, 
μηχανισμός που αφίεται άνευ αντιμετώπισης. Έτσι η 
σπληνεκτομή δεν αποτελεί αιτιολογική θεραπεία για 
την ΙΘΠ, αλλά μία «περίεργη-εμπειρική» προσέγγιση. 
Αντιθέτως, η χρήση αγωνιστών θρομβοποιητίνης, 
που αρχικά φαινόταν επίσης μια λιγότερο αιτιολογική 
θεραπεία, με τη διαπίστωση των διαταραχών της 
θρομβοκυτταροποίησης στον μυελό φαίνεται πλέον 
απόλυτα αιτιολογημένη.

Ίσως το ισχυρότερο επιχείρημα εναντίον της σπλη-
νεκτομής σαν θεραπευτικό χειρισμό για την ΙΘΠ είναι 
η συνεχής ελάττωση του ρυθμού πραγματοποίησής 
της για μη νεοπλασματικές και μη τραυματικές αιτίες,10 
δηλαδή η σταδιακή εγκατάλειψή της από την ιατρική 
κοινότητα, που εξοικειώνεται συνεχώς και περισσό-
τερο με τις νεότερες θεραπείες για την ΙΘΠ.11,12

Φυσιολογικές λειτουργίες του σπληνός
Ο σπλήνας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αντιμικροβιακή άμυνα. Οι περιαρτηριακές λεμφικές 
θήκες του λευκού πολφού (periarterial lymphatic 
sheaths) αποτελούν υπερευαίσθητα λεμφικά όργα-
να που αντιδρούν ταχέως στα διαλυτά μικροβιακά 
αντιγόνα και τα κυκλοφορούντα μικρόβια. Επιπλέον 
τα μακροφάγα των σπληνικών κολποειδών φαγοκυτ-
ταρώνουν άμεσα τα τυχόν κυκλοφορούντα ελεύθερα 
μικρόβια, ιούς και εξωκυττάρια παράσιτα που θα 
βρεθούν στην κυκλοφορία, αφού αυτά έχουν οψωνι-
νοποιηθεί, έχουν δηλαδή συνδεθεί με συμπλήρωμα 
ή άλλες αντιμικροβιακές ουσίες που διευκολύνουν 



273

ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ITP; ΝΑΙ

τη φαγοκυττάρωση (οψωνίνες). Επιπλέον, τα ελυ-
τροφόρα βακτηρίδια, τα οποία έχουν την ιδιότητα να 
συνδέονται με αντισώματα και συμπλήρωμα, ανα-
γνωρίζονται και καταστρέφονται από τα μακροφάγα, 
κατά τη διάρκεια της βραδείας διέλευσής τους από 
τα σπληνικά κολποειδή. Επί φυσικής ή λειτουργικής 
ασπληνίας η εξουδετέρωση των μικροοργανισμών 
από την κυκλοφορία καθυστερεί η αναστέλλεται. 

Ο σπλήνας είναι η κύρια εστία παραγωγής IgM 
ανοσοσφαιρίνης και τα επίπεδα IgM ορού είναι σημα-
ντικά χαμηλότερα σε σπληνεκτομηθέντες ασθενείς. Εξ 
άλλου, μετά από σπληνεκτομή έχει διαπιστωθεί σημα-
ντική ελάττωση των μνημονικών β-λεμφοκυττάρων, 
και μάλιστα αυτών που εμπλέκονται στην παραγω-
γή αντισωμάτων εναντίον ελυτροφόρων μικροβί-
ων (πνευμονιοκόκκου, μηνιγγιτιδοκόκκου) και του 
κλωστηριδίου του τετάνου και σημαντική ελάττωση 
των μακροφάγων και των δενδριτικών κυττάρων της 
λεμφοζιδιακής οριακής ζώνης, που συμμετέχουν στην 
ανοσιακή άμυνα εναντίον ελυτροφόρων μικροβίων.

Πρώιμες και όψιμες επιπλοκές της σπληνεκτομής
Σαν θεραπευτικός χειρισμός στην ΙΘΠ, η σπληνε-

κτομή συνοδεύεται από μετεγχειρητική θνησιμότητα 
0.3-2%, και είναι μεγαλύτερη όταν εφαρμόζεται σαν 
επείγουσα επέμβαση. Μικρότερη είναι η θνησιμότητα 
στην εν ψυχρώ λαπαροσκοπική σπληνεκτομή (0.2-
0.4%), ενώ η συνολική νοσηρότητα έχει υπολογιστεί 
στο 10% και το 13-15% για τη λαπαροσκοπική και την 
ανοικτή σπληνεκτομή αντίστοιχα. Η πιο συχνή άμεση 
μετεγχειρητική επιπλοκή της σπληνεκτομής είναι η 
αιμορραγία, είτε ενδοκοιλιακή είτε από το εγχειρητικό 
τραύμα. Πλην της αιμορραγίας άλλες πρώιμες μετεγ-
χειρητικές επιπλοκές είναι το υποφρενικό αιμάτωμα 
ή απόστημα, η οξεία παγκρεατίτις, η θρόμβωση της 
πυλαίας φλέβας, και τα παγκρεατικά συρίγγια.13

Οι συχνότερες και σημαντικότερες απώτερες, μη 
άμεσα μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι οι λοιμώξεις 
και οι θρομβοεμβολικές εκδηλώσεις. Λοιμώδεις επι-
πλοκές είναι συχνότερες σε επείγουσα πραγματοποί-
ηση της σπληνεκτομής επί ασθενών που δεν έχουν 
ανταποκριθεί καθόλου στη χορήγηση κορτικοειδών. 
Στις περιπτώσεις αυτές η σπληνεκτομή πραγματο-
ποιείται περίπου 1 μήνα μετά τη διάγνωση, όταν ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων είναι <20,000 ή ενίοτε και 
<10,000/mm3, ο ασθενής είναι ήδη αρκετά ανοσοκα-
τεσταλμένος μετά από μακρά χορήγηση κορτικοειδών 
και δεν έχει ανοσοποιηθεί με εμβολιασμούς, όπως 
επί προγραμματισμού ψυχρής σπληνεκτομής. Έχει 
υπολογιστεί ότι ο ασπληνικός ασθενής έχει 200 φο-
ρές μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από σηψαιμία, σε 

σύγκριση με τον ασθενή που διαθέτει φυσιολογικό 
σπλήνα. Η πιο επικίνδυνη επιπλοκή είναι η οξεία 
μετα-σπληνεκτομή κεραυνοβόλος λοίμωξη/σηψαιμία 
(Overwhelming PostSplenectomy infection/Sepsis - 
OPSI).14,15

Η επιπλοκή αυτή παρατηρείται στο 3-4% των 
ασθενών συνολικά, χωρίς καθορισμένο χρονικό 
πλαίσιο εμφάνισης, αλλά με κορύφωση εμφάνισης 
στα δύο χρόνια μετά την επέμβαση. Στην περίπτω-
ση αυτή τα εισερχόμενα στην κυκλοφορία μικρόβια 
πολλαπλασιάζονται ταχύτατα και η λοίμωξη, μετά 
από αρχική εμφάνιση σηπτικού πυρετού με ρίγος, 
εξελίσσεται σε λίγες ώρες σε shock, με διάχυτη 
ενδοαγγειακή πήξη και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. 
Το κλινικό σύνδρομο εμφανίζεται λόγω ανεπαρκούς 
οψωνινοποίησης, καθυστερημένης φαγοκυττάρωσης 
και παραμονής στην κυκλοφορία ελυτροφόρων βα-
κτηριδίων, κυρίως Gram+ και Gram- κόκκων, όπως 
ο αιμολυτικός στρεπτόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος, 
ο μηνιγγιτιδόκοκκος και ο αιμόφιλος και σπανιότερα 
Gram- βακτηρίδια όπως η σαλμονέλα και κάποια 
ασυνήθιστα, όπως η Capnocytophagacanimorsus, 
που ανευρίσκεται στα κατοικίδια ζώα και μπορεί 
επίσης να προκαλέσει βαριά σηψαιμία.16,17 Οι παθο-
γόνοι μικροοργανισμοί στο κλινικό αυτό σύνδρομο 
ανευρίσκονται στο αίμα και μπορούν να παρατηρη-
θούν εντός και εκτός των λευκών αιμοσφαιρίων. Η 
θνησιμότητα του εγκατεστημένου σηπτικού shock 
είναι 50-80%, ενώ εάν αντιμετωπισθεί από την 
αρχική φάση είναι <10%. Το σύνδρομο ευθύνεται 
για συνολική θνησιμότητα περίπου 1.5% στους 
σπληνεκτομηθέντες ασθενείς και είναι πιο επικίνδυνο 
σε παιδιά κάτω των 15 ετών.18 Είναι σημαντικό να 
θυμόμαστε ότι ο κίνδυνος για σοβαρές λοιμώξεις 
μετά από σπληνεκτομή μπορεί να περιορίζεται με 
την ενεργητική ανοσοποίηση και την προφυλακτική 
χορήγηση πενικιλλίνης, κλαριθρομυκίνης ή άλλων 
αντιβιοτικών αλλά δεν εξαλείφεται και παραμένει εφ’ 
όρου ζωής.9,19 Ο κίνδυνος αυτός δεν εξαλείφεται ούτε 
και όταν αναπτυχθούν δευτερογενώς παρασπλη-
νίδια.20 Τέλος, οι ασπληνικοί ασθενείς μπορεί να 
εμφανίσουν ευκολότερα και παρασιτικές λοιμώξεις 
από ενδοερυθροκυτταρικά παράσιτα, όπως ελονοσία 
και μπαμπεσίωση.

Μετά τη σπληνεκτομή εμφανίζεται ποικίλης βα-
ρύτητας θρομβοκυττάρωση, που προοδευτικά με-
τριάζεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά ενίοτε 
επιμένει και μπορεί να ξεπεράσει και τα επίπεδα του 
1,000,000/mm3 και να απαιτήσει μείζονες παρεμβα-
τικούς χειρισμούς.21 Μολονότι η μετά-σπληνεκτομή-
θρομβοκυττάρωση θεωρείται «καλοήθης» και δεν έχει 
συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών 
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επεισοδίων, μπορεί να αποτελεί αρκετά συχνά λόγο 
αυξημένης νοσηρότητος, άσκοπων παραπομπών 
και ταλαιπωρίας για τους ασθενείς, από άγνοια των 
ιατρών που ενδεχομένως έρχονται αντιμέτωποι με 
αυτή την κατάσταση.

Οι θρομβοεμβολικές επιπλοκές ποικίλουν σε βα-
ρύτητα, είδος προσβεβλημένου αγγείου και χρόνο 
εμφάνισης, έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία και 
αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία θανάτου κατά την 
άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Συνηθέστερες κλινικές 
εκδηλώσεις είναι υποτροπιάζουσες επιπολής, και 
εν τω βάθει θρομβοφλεβίτιδες, πνευμονική εμβολή, 
θρόμβωση πυλαίας και άνω μεσεντερίου, σύνδρο-
μο Budd-Chiari κ.λπ. Έχει βρεθεί ότι ανάμεσα στις 
κρυφές ή αδιευκρίνιστες αιτίες «ιδιοπαθούς» πνευ-
μονικής υπέρτασης συγκαταλέγεται η προηγηθείσα 
σπληνεκτομή και στις όχι λίγες ανάλογες περιπτώ-
σεις η πνευμονική υπέρταση είναι δευτεροπαθής, 
επακόλουθο επανειλημμένων μικρών-υποκλινικών 
πνευμονικών εμβολών.22 Γενικώς για όλους τους 
σπληνεκτομηθέντες ασθενείς δημιουργείται μία μό-
νιμη υπερπηκτική κατάσταση/θρομβοφιλική διάθεση 
η οποία είναι ανεξάρτητη από το επίπεδο της ανα-
πτυσσόμενης θρομβοκυττάρωσης, επιβεβαιώνεται και 
εργαστηριακά23 και θεωρείται ότι παραμένει εφ’ όρου 
ζωής. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται 
η κατάλληλη προφυλακτική αντιαιμοπεταλιακή ή 
αντιπηκτική αγωγή, συνεκτιμώντας και τους άλλους 
πιθανά συνυπάρχοντες παράγοντες που μπορεί να 
ευνοούν θρόμβωση.24,25

Εκτός των παραπάνω υπάρχουν αρκετές ανα-
φορές και για άλλες όψιμες επιπλοκές μετά από 
σπληνεκτομή, όπως αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης 
αυτοάνοσων νοσημάτων και κυρίως Συστηματικού 
Ερυθηματώδους Λύκου26, οξείας μυελογενούς Λευ-
χαιμίας, λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, κυρίως μη 
Hodgkin λεμφώματος και πολλών τύπων συμπαγών 
νεοπλασιών,27,28 αν και βεβαίως τα ευρήματα αυτά 
δεν μπορεί να αποτελέσουν επιχείρημα εναντίον 
της πραγματοποίησης σπληνεκτομής όταν αυτή 
πραγματικά ενδείκνυται.

Το βέβαιο πλέον είναι ότι οι διαθέσιμες φαρμακευ-
τικές θεραπείες για την ΙΘΠ συνεχώς αυξάνονται, είναι 
ασύγκριτα πιο ασφαλείς από τη σπληνεκτομή, και ακό-
μα και αν σε κατά μέτωπο σύγκριση η σπληνεκτομή 
δείχνει ελαφρά υπεροχή στην αποτελεσματικότητα, σε 
σύγκριση με κάποιες από αυτές, δεν στοιχειοθετείται 
λόγος προτίμησης της επισφαλούς στρατηγικής, αφού 
για τους ανθεκτικούς και υποτροπιάζοντες ασθενείς 
σε κάποια φαρμακευτική θεραπεία, ο θεράπων ιατρός 
του έχει πολλές άλλες ακόμα ασφαλείς θεραπείες να 
χορηγήσει.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, ή όπως 

πλέον έχει επικρατήσει να αποκαλείται αυτοάνοση 
θρομβοπενία (ITP), αποτελεί μία επίκτητη θρομβο-
πενία, η οποία ορίζεται από αριθμό αιμοπεταλίων 
χαμηλότερο από 100.000/mL. Προσβάλει 3,3/100.000 
ανθρώπους, με μία προτίμηση στο γυναικείο φύλο 
στις μικρές ηλικίες, η οποία εξισώνεται μετά τα 65 
έτη. Εμφανίζεται κυρίως σε τρεις ηλικιακές ομάδες, 
σε παιδιά, σε νεαρούς ενήλικες και στους ηλικιω-
μένους. Η ITP αποτελεί μία αυτοάνοση νόσο που 
χαρακτηρίζεται από την παραγωγή αντισωμάτων 
έναντι των φυσιολογικών αιμοπεταλίων του σώμα-
τος, την παρουσία ανοσολογικά ενεργοποιημένων 
T-λεμφοκυττάρων έναντι των αιμοπεταλίων και των 
προβαθμίδων τους στο μυελό των οστών αλλά και 
από τη μειωμένη παραγωγή των αιμοπεταλίων λόγω 
βλάβης των μεγακαρυοκυττάρων. Ο σπλήνας αποτε-
λεί κύριο τόπο καταστροφής των συνδεδεμένων με 
αντισώματα αιμοπεταλίων μέσω των μακροφάγων 
που διαθέτει. Εκτός αυτού, τα σπληνικά μακροφάγα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και στη δημιουργία 
αυτοαντισωμάτων κατά των αιμοπεταλίων, παρου-
σιάζοντας αντιγονικά πεπτίδια, προερχόμενα από 
τις γλυκοπρωτεΐνες των αιμοπεταλίων, στα CD4+ T 
λεμφοκύτταρα. Η διάγνωση της ITP συνήθως γίνεται 
με τη λήψη καλού ιστορικού, με την κλινική εξέταση και 
με τη μελέτη επιχρίσματος του αίματος του ασθενούς.3

Γραμμές θεραπείας
H σπληνεκτομή αποτελούσε από τις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα και για πολλές δεκαετίες τη 
θεραπεία εκλογής για την ITP. Από το 1950 και μετά 
έχουμε τη χρησιμοποίηση των κορτικοστεροειδών ως 
πρώτη γραμμή θεραπείας για την ITP, εκτοπίζοντας 
τη σπληνεκτομή στη δεύτερη γραμμή θεραπείας, σε 
περιπτώσεις ITP ανθεκτικές στα κορτικοστεροειδή. Στη 
συνέχεια, στη θεραπεία πρώτης γραμμής για την ITP, 
εκτός από τα κορτικοστεροειδή, συμπεριλήφθηκε και 
η ανοσοσφαιρίνη (IVIG). Πρόσφατα εμφανίστηκαν στο 
θεραπευτικό προσκήνιο της φαρμακευτικής θεραπείας 
της ανθεκτικής στα κορτικοειδή ITP (δεύτερη γραμμή 
θεραπείας) νέα σκευάσματα, το χιμαιρικό μονοκλονι-
κό αντίσωμα Rituximab καθώς και οι αγωνιστές του 
υποδοχέα της θρομβοποιητίνης (Thrombopoietin 
Receptor Agonists – TPOR-ag). Τα νεότερα αυτά 
φάρμακα έδωσαν στους ιατρούς και στους ασθενείς 
τη δυνατότητα για την αντιμετώπιση της ανθεκτικής 
στην πρώτης γραμμής θεραπεία ITP χωρίς να κατα-
φύγουν σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θεωρείται 
ότι σχετίζεται με περισσότερους μετεγχειρητικούς 
κινδύνους, που θα αναλυθούν παρακάτω, σε σχέση 
με τις θεραπείες αυτές. Γι αυτό το λόγο, πρόσφατες 
μελέτες δηλώνουν ότι ποσοστό μικρότερο του 30% 
των ασθενών με ανθεκτική ITP υποβάλλεται πλέον σε 
σπληνεκτομή, κατατάσσοντας πλέον τη σπληνεκτομή 
στην Τρίτη γραμμή θεραπείας για την ITP.4

Δύο νέα φαρμακευτικά σκευάσματα πήραν έγκριση 
για τη χρησιμοποίηση τους στη θεραπεία της ITP το 
καλοκαίρι του 2019. Το πρώτο είναι το Avatrombopag, 
ένας TPOR-ag από του στόματος χορηγούμενος. Το 
Avatrombopag λειτουργεί αυξάνοντας τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων, αλλά όχι και την ενεργοποίηση 
τους. Έτσι μειώνεται η ανάγκη για προεγχειρητικές 
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μεταγγίσεις με τη χορήγηση του. Το δεύτερο είναι το 
Fostamatinib, ένας αποκλειστής της τυροσινικής κινά-
σης του σπληνός (Syk), o οποίος χρησιμοποιείται σε 
ασθενείς με ITP με που δεν εμφανίζουν ανταπόκριση 
σε τουλάχιστον μία πρότερη θεραπεία.

Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή
Η σπληνεκτομή στοχεύει σε παθοφυσιολογικούς 

μηχανισμούς της ITP και μπορεί να αλλάξει την πορεία 
της νόσου γιατί αφαιρείται η κύρια θέση φαγοκυττά-
ρωσης των αιμοπεταλίων. Η λαπαροσκοπική μέθοδος 
για τη σπληνεκτομή στην ITP εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά το 1991. Ο φυσιολογικός, μη διατεταμένος 
σπλήνας των ασθενών με ITP αποτελεί τέλειο πεδίο 
για τη λαπαροσκοπική αφαίρεση του. Από το 1991 και 
έπειτα πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες μελέτες, οι 
οποίες απέδειξαν ότι η λαπαροσκοπική προσέγγιση 
είναι το ίδιο αποτελεσματική με την ανοιχτή προσέγ-
γιση όσων αφορά τα αιματολογικά αποτελέσματα της 
σπληνεκτομής, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα έναντι της ανοιχτής μεθόδου. Όπως 
κάθε λαπαροσκοπική επέμβαση όταν συγκριθεί με την 
αντίστοιχή της ανοικτή προσέγγιση, έτσι και η λαπα-
ροσκοπική σπληνεκτομή προσφέρει στους ασθενείς 
χαμηλότερη νοσηρότητα, λιγότερο μετεγχειρητικό 
άλγος, μικρότερο χρόνο νοσηλείας, μειωμένο αριθμό 
επιπλοκών όσων αφορά το αναπνευστικό, γρηγορό-
τερη επάνοδο στις φυσιολογικές δραστηριότητες του 
ασθενούς αλλά και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 
καθώς ουσιαστικά εξαλείφει τη χειρουργική τομή.5 
Η παγκόσμια βιβλιογραφία αναφέρει ότι 66% των 
ασθενών με ITP που υποβλήθηκε σε σπληνεκτομή, 
εμφανίζει ολική ανταπόκριση της νόσου μετά από 
μακροχρόνια παρακολούθηση. Ως ολική ανταπόκριση 
ορίζεται όταν ο αριθμός των αιμοπεταλίων ανευρί-
σκεται πάνω από 100.000/mL σε όλες τις μετρήσεις 
μετά τη σπληνεκτομή. Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα 
ποσοστά της ολικής και της μερικής ανταπόκρισης 
στη σπληνεκτομή, όταν δηλαδή ο αριθμός των αι-
μοπεταλίων είναι πάνω από 30.000/mL, αγγίζουν 
το 84-88% των ασθενών με ITP που υποβλήθηκαν 
σε σπληνεκτομή. Η σειρά των λαπαροσκοπικών 
σπληνεκτομών για ITP της Γ΄ Χειρουργικής Κλι-
νικής του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» περιλαμβάνει 78 
ασθενείς στη χρονολογική περίοδο από το 2000 έως 
και τον Ιανουάριο του 2019. Από αυτούς, το 71% (56 
ασθενείς) εμφάνισαν πλήρη ανταπόκριση στη σπλη-
νεκτομή και το 13% (10 ασθενείς) εμφάνισαν μερική 
ανταπόκριση, με μέσο όρο παρακολούθησης τους 
48,5 μήνες. Συνολικά, το 84% των ασθενών εμφάνισε 
τουλάχιστον μερική ανταπόκριση στη σπληνεκτομή, 

ενώ η θνητότητα ήταν μηδενική, δεδομένα που συ-
νάδουν με τη βιβλιογραφία. Το 16% των ασθενών 
εμφάνισε υποτροπή της νόσου στο δεδομένο διά-
στημα παρακολούθησης.2 

Παρά τα εξαιρετικά ποσοστά ανταπόκρισης της 
νόσου στην σπληνεκτομή, το ποσοστό των ασθενών 
που υποβάλλονται τελικά σε σπληνεκτομή δείχνει να 
μειώνεται, έναντι των ασθενών που επιλέγεται κάποιο 
νεότερο φάρμακο δεύτερης γραμμής για τη θεραπεία 
της ITP. Αυτό οφείλεται συνήθως στον υπαρκτό φόβο 
τόσο των ιατρών όσο και των ασθενών γύρω από τη 
χειρουργική θεραπεία της ITP. Ο σπλήνας αποτελεί 
σημαντικό μέλος του ανοσοποιητικού συστήματος, κα-
θώς μέσω των μακροφάγων του παράγει αντισώματα 
αλλά και απομακρύνει από την κυκλοφορία βακτήρια 
συνδεδεμένα με αντισώματα. Έτσι, η αφαίρεση του 
σπληνός, ο οποίος στον ασθενή με ITP αποτελεί ένα 
πλήρως υγιές και λειτουργικό όργανο, έχει συσχετιστεί 
με αυξημένη πιθανότητα βακτηριαιμίας και σήψης 
από βακτήρια, συνήθως από αυτά που παράγουν 
κάψα. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα ο κίνδυνος 
σηψαιμίας σε ασθενή που έχει υποβληθεί σε σπληνε-
κτομή είναι διπλάσιος σε σχέση με τους ασθενείς που 
ακολουθούν τη φαρμακευτική θεραπεία. Εκτός αυτού 
η σπληνεκτομή έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο 
τόσο φλεβικών όσο και αρτηριακών θρομβώσεων, 
λόγω της υπερπηκτικότητας, της ενεργοποίησης των 
αιμοπεταλίων και της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου 
των αιμοπεταλίων. Τέλος, κανείς δεν μπορεί να αγνο-
ήσει τις πιθανές άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές. Σε 
αυτές συνήθως συγκαταλέγεται η μετεγχειρητική αι-
μορραγία, καθώς αρκετοί ασθενείς που αποφασίζουν 
να προβούν σε σπληνεκτομή, έχουν ήδη αναπτύξει 
αντοχή σε δύο γραμμές θεραπείας και παρουσιάζονται 
με πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων. 

Αναλύοντας όμως πιο προσεκτικά τα δεδομένα, 
θα διαπιστώσει ότι ο σωστός εμβολιασμός πριν τη 
σπληνεκτομή με εμβόλια κατά των S. pneumoniae, 
H influenzae type b, και N. Meningitidis καθώς και η 
προφυλακτική χορήγηση πενικιλίνης μετεγχειρητικά 
έχει μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο της σήψης μετά 
από τη σπληνεκτομή. Εξάλλου, αυξημένος κίνδυ-
νος μόλυνσης αναγνωρίζεται και στα φαρμακευτικά 
σκευάσματα έναντι του γενικού πληθυσμού, αφού 
αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι η χορήγηση του 
μονοκλονικού αντισώματος Rituximab συσχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων έως και 2,6 φορές σε 
σχέση με το γενικό πληθυσμό. Συνήθως σχετίζεται με 
επανενεργοποίηση της ηπατίτιδας β και οι ασθενείς 
με προηγούμενη νόσο οφείλουν να λάβουν αντιϊκή 
θεραπεία τόσο κατά τη διάρκεια όσο και για 6 μήνες 
μετά τη θεραπεία με Rituximab. Επιπλέον, η σωστή 
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αντιθρομβωτική αγωγή τόσο άμεσα μετεγχειρητικά 
όσο και κατά την έξοδο από το νοσοκομείο έχει 
εξισορροπήσει τον κίνδυνο θρομβώσεων. Επιπλέ-
ον, η συνεχώς αυξανόμενη εμπειρία των νεότερων 
χειρουργών με τη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή έχει 
μειώσει σημαντικά τη μετεγχειρητική νοσηρότητα 
σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο (9,6% έναντι 17% 
αντίστοιχα). Τέλος, σε ασθενείς με αυξημένο κίν-
δυνο διεγχειρητικής ή μετεγχειρητικής αιμορραγίας 
χορηγείται προεγχειρητικά ανοσοσφαιρίνη για να 
επιτευχθεί ένας ικανοποιητικός για το χειρουργείο 
αριθμός αιμοπεταλίων.1

Ανταπόκριση ασθενών στη φαρμακευτική θεραπεία
Καθώς οι φαρμακευτικοί παράγοντες είναι σχετικά 

καινούρια θεραπευτικά μέσα για την ITP δεν έχουμε 
πολλές μελέτες που να αναφέρουν τα μακροχρό-
νια αποτελέσματα τους. Το μονοκλωνικό αντίσωμα 
Rituximab χορηγείται σε 4 αρχικές δόσεις. Από τη 
βιβλιογραφία αναφέρεται αρχική ανταπόκριση στο 
40-60% των ασθενών. Τα αποτελέσματα αυτά όμως 
φθίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου με μόνο 21-26% 
των ασθενών τελικά να είναι ελεύθεροι νόσου στην 
πενταετία. Οι TPOR-ag φαίνεται να έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα, με αρχική ανταπόκριση στη θεραπεία 
σε 59-79% των ασθενών και 62% των ασθενών στην 
τριετία. βέβαια, οι ασθενείς που έχουν επιλέξει τους 
TPOR-ags θα πρέπει να συμμορφωθούν πλήρως 
στις οδηγίες για τη χορήγηση τους καθώς αποτελεί 
μία μακροχρόνια θεραπεία. Αδυναμία συμμόρφωσης 
με τον ενδεδειγμένο τρόπο χορήγησης θα αποτελέσει 
και αποτυχία της θεραπείας. Ένα μεγάλο μειονέ-
κτημα των φαρμακευτικών παραγόντων αποτελεί 
το υψηλό κόστος τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα, 
οι 4 κύκλοι θεραπείας με το Rituximab εκτιμάται ότι 
κοστίζει περίπου 50.000$, ενώ η θεραπεία με τους 
TPOR-ags εκτιμάται ότι κοστίζει 2.500-4.0000$ το 
μήνα. Επιπλέον, οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονται σε 
συνεχείς αιματολογικούς ελέγχους για καταμέτρηση 
των αιμοπεταλίων και των ηπατικών ενζύμων αλλά και 
σε ετήσιους οφθαλμολογικούς ελέγχους και ελέγχους 
του μυελού των οστών.6

Προδιαθεσικοί παράγοντες για την επιτυχία  
της σπληνεκτομής

Ένα φλέγον θέμα έρευνας στο πεδίο της θεραπείας 
της ITP αποτελούν οι προδιαθεσικοί παράγοντες οι 
οποίοι θα συνεισφέρουν στον της πιθανότητας επι-
τυχία της σπληνεκτομής. Παρόλο που τα δεδομένα 
είναι ακόμα λίγα γύρω από αυτό το θέμα, φαίνεται ότι 

η ηλικία παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Έτσι, οι ασθενείς 
μικρότερης ηλικίας που υποβάλλονται σε σπληνε-
κτομή φαίνεται να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά 
ολικής ανταπόκρισης της νόσου στη θεραπεία αλλά και 
μικρότερα ποσοστά περιεγχειρητικής νοσηρότητας. 
Άλλοι παράγοντες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 
αλλά χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με τυχαιοποι-
ημένες μελέτες αποτελούν η διάρκεια νόσησης από 
την ITP πριν τη σπληνεκτομή, η παρουσία πρωτο-
παθών παθήσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε 
ITP (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ηπατίτιδα 
C, κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια), καθώς και η 
ανταπόκριση σε φάρμακα προηγούμενης γραμμής 
θεραπείας (κορτικοστεροειδή, ανοσοσφαιρίνη IVIG).1

Επιλογή (λαπαροσκοπικής) σπληνεκτομής  
ως δεύτερη γραμμή θεραπείας

Ποιος είναι ο κατάλληλος ασθενής για να υποβλη-
θεί σε σπληνεκτομή μετά την αποτυχία της πρώτης 
γραμμής θεραπείας; Αρχικά να αναφέρουμε ότι οι 
ασθενείς αυτοί οφείλουν να πληρούν δύο κριτήρια. 
Αρχικά θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα διάστημα 12 
μηνών από την αρχική διάγνωση της ITP καθώς είναι 
δυνατόν να υπάρξει αυτόματη ή εξαρτώμενη από τα 
φάρμακα υποστροφή της νόσου μέσα σε αυτό το χρο-
νικό διάστημα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να έχουν 
αποκλειστεί πρωτοπαθείς νόσοι που προκαλούν 
θρομβοπενία ή είναι υπεύθυνες για την παρουσία 
της δευτεροπαθούς ITP. Σε αυτές τις νόσους συγκα-
ταλέγονται ο υπερσπληνισμός, σύνδρομα μυελικής 
δυσπλασίας, ψευδοθρομβοπενία, ηπατίτιδα C, HIV, 
λοίμωξη από Helicobacter pylori και άλλα αυτοάνοσα 
νοσήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον δεν έχει 
θεραπευτεί επαρκώς η υποκείμενη νόσος, η σπληνε-
κτομή δεν προσφέρει καμία πιθανότητα ίασης της ITP.

Η σπληνεκτομή θέτει ισχυρή υποψηφιότητα για τη 
θεραπεία δεύτερης γραμμής σε αρκετούς ασθενείς. 
Έτσι, η σπληνεκτομή μπορεί να συσταθεί σε έναν 
ασθενής με ανθεκτική ITP τόσο στα κορτικοστεροειδή 
όσο και στην ανοσοσφαιρίνη, με σοβαρού βαθμού 
θρομβοπενία και ισχυρό κίνδυνο για αιμορραγία. Στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν είναι δόκιμη η θερα-
πεία με το μονοκλονικό αντίσωμα Rituximab, καθώς 
μεσολαβούν συνήθως εβδομάδες ακόμα και μήνες για 
να παρουσιαστεί το θεραπευτικό του αποτέλεσμα και 
να αυξηθούν τα αιμοπετάλια. Επιπρόσθετα, νεαροί 
ασθενείς, που συμμετέχουν σε αθλήματα επαφής ή 
άλλες δραστηριότητες, ίσως προτιμήσουν να στρα-
φούν στην επιλογή της σπληνεκτομής. Οι ίδιοι ασθε-
νείς είναι πιθανό να μην επιθυμούν ούτε την τακτική 
παρακολούθηση για την πορεία της νόσου τους με 
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αιματολογικές εξετάσεις αλλά ούτε και την μακρο-
χρόνια θεραπευτική αγωγή. Έτσι, εφόσον υπάρξει 
αρμονική συνεργασία μεταξύ του αιματολογικού και 
του χειρουργικού τμήματος, ο ασθενής θα πρέπει να 
ενημερωθεί για τους κινδύνους της σπληνεκτομής, να 
αποφασίσει ποια θεραπεία επιθυμεί και αφού επιλέξει 
τη σπληνεκτομή να προετοιμαστεί κατάλληλα με τον 
απαραίτητο εμβολιασμό. Άλλη μία κατηγορία ασθενών 
που θα επωφεληθεί από τη σπληνεκτομή είναι αυτοί 
που δεν θα συμμορφωθούν στη φαρμακευτική θερα-
πεία, οπότε θα είναι εξ’ ορισμού καταδικασμένη σε 
αποτυχία. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 
κόστος της σπληνεκτομής είναι ελάχιστο μπροστά στη 
μακροχρόνια θεραπεία με τους νέους θεραπευτικούς 
παράγοντες. Αυτό το γεγονός καθιστά τη σπληνεκτομή 
μία ελκυστική θεραπεία σε αναπτυσσόμενες χώρες 
ή σε συστήματα υγείας στα οποία το κόστος παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ιατρική απόφαση. 1

Αποτελεί η λαπαροσκοπική σπληνεκτομή 
παρωχημένη επιλογή;

Μετά την ανάλυση των δεδομένων η απάντηση 
στο θέμα της σημερινής αντιπαράθεσης είναι εύκολη. 
Μία θεραπευτική προσέγγιση με τόσο υψηλά ποσοστά 
μακροχρόνιας ίασης της νόσου δεν μπορεί να εγκατα-
λειφθεί. Είναι σημαντικό οι ασθενείς που πάσχουν με 
ITP να ενημερώνονται για την δυνατότητα της «ελά-
χιστα τραυματικής – λαπαροσκοπικής» χειρουργικής 
θεραπείας της ασθένειας τους. Είναι στην ευχέρεια 
τους να αποφασίσουν αν επιθυμούν μία ζωή με συ-
νεχή φαρμακευτική αγωγή και επαναλαμβανόμενους 
ελέγχους της πορείας της νόσου τους ή αν επιθυμούν 
να προβούν σε σπληνεκτομή. Η τελευταία επιλογή 
με μεγάλες πιθανότητες (84%) δύναται να θεραπεύ-
σει τη νόσο και να τους προσφέρει μία φυσιολογική 
καθημερινότητα. Επιπλέον, η σπληνεκτομή αποτελεί 
την ιδανική στρατηγική θεραπείας στις πιο δύσκολες 
και ανθεκτικές μορφές της νόσου, όταν όλες οι άλλες 
μορφές θεραπείας έχουν αποτύχει. Η σπληνεκτομή, 
η οποία στις μέρες μας θα πρέπει να αναφέρεται 
μόνο στη λαπαροσκοπική μέθοδο, αποτελούσε και 
θα συνεχίσει να αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στη 
φαρέτρα των ιατρών για την αντιμετώπιση της ITP.

Από την άλλη το ερώτημα θα μπορούσε να είναι 
αντίθετο. Μπορούν τελικά οι νέες μορφές φαρμακευτι-
κής θεραπείας της ITP να είναι το ίδιο αποτελεσματικές 
ή να φέρουν καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα 

από τη σπληνεκτομή; Αυτό οφείλει να είναι το μείζων 
θέμα της έρευνας στην ITP. Θα πρέπει να σχεδιαστούν 
νέες τυχαιοποιημένες μελέτες, άρτια σχεδιασμένες 
που να συγκρίνουν τα μακροχρόνια αποτελέσματα 
της σπληνεκτομής και των νέων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων στη θεραπεία της σπληνεκτομής. Τέ-
τοιες μελέτες δεν υφίστανται στην παγκόσμια βιβλιο-
γραφία καθώς δεν έχουν μελετηθεί τόσο εκτενώς τα 
μακροχρόνια αποτελέσματα των νέων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. Επιπλέον, περαιτέρω έρευνα διεξά-
γεται ήδη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, όπως 
νέα μονοκλονικά αντισώματα, νέοι παράγοντες που 
θα προκαλέσουν καταστολή του ανοσοποιητικού 
και νέοι TPOR-ags τα οποία θα προσπαθήσουν να 
αντικαταστήσουν ή να συνδράμουν παράλληλα με 
τα ήδη υπάρχοντα σκευάσματα ώς δεύτερη γραμμή 
θεραπείας στην ITP, τα οποία ίσως θα έχουν ακό-
μα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μέχρι τότε η 
σπληνεκτομή αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ρόλο 
ως δεύτερη γραμμή θεραπείας στην ITP. Οφείλουν 
τόσο το αιματολογικό όσο και το χειρουργικό τμήμα 
ενός νοσοκομείου να έχουν αγαστή επικοινωνία και 
να σχεδιάζουν συνεργατικά την κατάλληλη μορφή 
θεραπείας για τον εκάστοτε ασθενή.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη χορήγηση της από του στόματος αντιπηκτι-

κής αγωγής στοχεύουμε στην αποτροπή της θρομβο-
εμβολικής νόσου σε ασθενείς με ποικίλη νοσολογία, 
όπως κολπική μαρμαρυγή, μεταλλικές προσθετικές 
βαλβίδες, στεφανιαία νόσο και φλεβική θρομβοεμβο-
λή. Ιδιαίτερα για τη φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ) ήδη 
από τη δεκαετία του 1950 η βαρφαρίνη αποτέλεσε 
την κύρια αντιπηκτική αγωγή για τις περισσότερες 
θρομβοεμβολικές διαταραχές και προθρομβωτικές 
καταστάσεις που έχρηζαν αγωγή.1

Ωστόσο το τοπίο άλλαξε το 2010 με την εισαγωγή 
των νεότερων αντιπηκτικών (Direct Oral AntiCoagu-
lants–DOACs). Το dabigatran, το οποίο αναστέλλει 
άμεσα και εκλεκτικά τη θρομβίνη, ήταν το πρώτο 
DOAC που έλαβε έγκριση ακολουθούμενο από τους 
τέσσερις αναστολείς του παράγοντα X (rivaroxaban, 
apixaban, edoxaban και betrixaban). Με την έλευση 
των νεότερων αντιπηκτικών απλοποιήθηκε η αντιπη-
κτική αγωγή και με τη διάδοση τους μειώθηκε σταδιακά 
η χρήση των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ.1

Η χρήση των DOACs στη θεραπεία της εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωσης και στην πνευμονική εμβολή, τις 
συνήθεις εντοπίσεις της ΦΘΕ, έχει πλέον τεκμηριωθεί 
βιβλιογραφικά και καθιερωθεί στην καθημερινή κλινι-
κή πρακτική και στους θεραπευτικούς αλγορίθμους. 
Ωστόσο στις θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις (π.χ. 
στην εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, στις σπλαγχνικές 
θρομβώσεις, στις θρομβώσεις των άνω άκρων) ή σε 
ασθενείς με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ή με θρομ-
βοπενία εξ ηπαρίνης αλλά και στους καρκινοπαθείς 
τα δεδομένα για τη χρήση των DOACs είναι περιορι-
σμένα. Κύρια αιτία για αυτό αποτελεί το γεγονός ότι οι 

πιο πάνω ασθενείς συναντώνται σπανιότερα και άρα 
είναι δυσκολότερο να συγκεντρωθούν σε μια κλινική 
μελέτη, με συνέπεια τη μη επαρκή αντιπροσώπευ-
σή τους στην πλειονότητα των εγκριτικών κλινικών 
δοκιμών των σκευασμάτων. 

Τα περισσότερα δεδομένα από τη χρήση των 
DOACs στις θέσεις αυτές, πέραν δηλαδή των εγκεκρι-
μένων ενδείξεων, έχουν προκύψει από μεμονωμένες 
κλινικές περιπτώσεις ή σειρές κλινικών περιστατικών, 
δηλαδή αφορούν στοιχεία από την πραγματική κλι-
νική πρακτική. Ωστόσο τα αποτελέσματα φαίνονται 
αρκετά ενθαρρυντικά και πολλά υποσχόμενα.1 Αξίζει 
ωστόσο να παρατηρηθεί ότι και η χορήγηση των 
ΑβΚ για την αντιμετώπιση των θρομβώσεων σε 
ασυνήθεις θέσεις αλλά και σε σπάνιες καταστάσεις 
δεν είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά με προοπτικές 
τυχαιοποιημένες μελέτες.

Εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση
Η εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση (Cerebral venous 

thrombosis - CVT) δύναται να προκληθεί από τη 
θρόμβωση των επιπολής ή εν τω βάθει εγκεφαλικών 
φλεβών ή/και της σκληράς μήνιγγας των κόλπων μα 
συχνότερα του ανώτερου οβελιαίου κόλπου.2

Η ετήσια συχνότητα της CVT υπολογίζεται σε 2-5 
περιστατικά ανά ένα εκατομμύριο ενήλικες και σε 5-7 
περιστατικά ανά ένα εκατομμύριο παιδιά.3,4 Συνολικά 
υπολογίζεται ότι η CVT αποτελεί το ~1% των ΑΕΕ. Η 
πλειοψηφία των CVT συμβαμάτων παρατηρείται κυ-
ρίως σε νέους ενήλικες, μάλιστα είναι τρεις φορές πιο 
συχνή στις γυναίκες από ότι στους άνδρες, ενώ συμ-
βαίνει σε αρκετά νεαρότερη κατά μέσο όρο ηλικία στις 
γυναίκες (34 έναντι 42 έτη).2 Το 85% των ασθενών έχει 
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τουλάχιστον έναν προδιαθεσικό παράγοντα, με τους 
πλέον συνήθεις να είναι η από του στόματος λήψη 
αντισυλληπτικών με οιστρογόνα και η εγκυμοσύνη. 
Άλλα σπανιότερα αίτια περιλαμβάνουν την επίκτητη 
θρομβοφιλία, τις αγγειίτιδες, τα μυελοϋπερπλαστικά 
σύνδρομα, τις χρόνιες φλεγμονώδεις διαταραχές ή και 
τοπικούς παράγοντες όπως λοιμώξεις, κακοήθειες, 
τραυματισμούς ή χειρουργικές επεμβάσεις.2 Η κλινική 
έκβαση των CVT φαίνεται να είναι καλύτερη από την 
αντίστοιχη των θρομβώσεων των εγκεφαλικών αρτη-
ριών. Αλλά τόσο η θνησιμότητα (μέχρι και 9.4%) όσο 
και η νοσηρότητα (αναπηρία έως 10% των ασθενών) 
δεν είναι αμελητέες. Η εκτιμώμενη συχνότητα επανεμ-
φάνισης φλεβικής θρόμβωσης κυμαίνεται ανάμεσα 
σε 2.0 με 2.4 ανά 100 ασθενείς ανά έτος.5

Η αντιπηκτική αγωγή είναι ο βασικός άξονας της 
θεραπείας παρά τις επιφυλάξεις για την πιθανότητα 
αύξησης του κινδύνου ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. 
Ο ρόλος των DOACs στη θεραπεία της CVT τόσο 
για την αρχική θεραπεία όσο και για τη δευτερογενή 
θρομβοπροφύλαξη παραμένει ακόμα αδιευκρίνιστος.4

Έχουν δημοσιευθεί τρεις αναδρομικές μελέτες, 
δύο σειρές αντίστοιχων περιπτώσεων αλλά και δύο 
μεμονωμένα περιστατικά ασθενών που έπασχαν από 
CVT και έλαβαν DOACs. Από το συνολικό αριθμό των 
ασθενών με CVT των παραπάνω δημοσιεύσεων, 34 
ασθενείς έλαβαν εν τέλει DOACs, εκ των οποίων οι 
17 έλαβαν rivaroxaban και οι υπόλοιποι dabigatran, 
με καλά ποσοστά επανασηραγγοποίησης της βλάβης 
και θετικής τελικής κλινικής έκβασης, υποδεικνύοντας 
αφενός την αποτελεσματικότητα των DOACsστην 
αντιμετώπιση της CVT και αφετέρου την ανάγκη 
εκπόνησης περισσότερων μελετών.4

Η εκτός ενδείξεων χρήση των DOACs για την 
αντιμετώπιση ασθενών με CVT έχει περιγραφεί στην 
καναδική μελέτη. Συνολικά 183 Νευρολόγοι και Αιμα-
τολόγοι κλήθηκαν με 51 τελικά να ανταποκρίνονται 
(28%). Σκοπός της μελέτης ήταν να βρεθούν και να 
αξιολογηθούν πρότυπα μοτίβα αρχικής αντιπηκτικής 
αγωγής και αντιπηκτικής αγωγής συντήρησης για τους 
ασθενείς με CVT, να υπολογισθεί το ετήσιο κόστος 
ανά περιστατικό καθώς και να μελετηθούν ποικίλοι 
δημογραφικοί παράγοντες.4

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι μόνο ένα 6% των ια-
τρών που συμμετείχαν χρησιμοποίησαν DOAC για 
την αρχική θεραπεία, ενώ το 31% έκανε χρήση των 
DOACs στη θεραπεία συντήρησης. Τα DOACs που 
χρησιμοποιήθηκαν περιλάμβαναν τα dabigatran, riva-
roxaban και apixaban. Οι κύριοι λόγοι μη χρήσης των 
DOACs περιλάμβαναν την έλλειψη βιβλιογραφικών 
αναφορών για αυτή την ένδειξη και κατ’ επέκταση την 
ιατρική εγκυρότητα/ευθύνη, την έλλειψη παραγόντων 

με αναστρέψιμη δράση και την αδυναμία οικονομικής 
κάλυψης του κόστους από το τοπικό σύστημα υγείας. 
Ωστόσο πρέπει να καταστεί σαφές ότι μέχρι στιγμής 
η εκτός ένδειξης χρήση των DOACs για τη θεραπεία 
ασθενών με CVT δεν συστήνεται από τους τωρινούς 
θεραπευτικούς αλγορίθμους.4

Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί μια διεθνής 
πολυκεντρική, προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη φά-
σης III με στόχο τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας 
και της ασφάλειας χορήγησης του Dabigatran έναντι 
της βαρβαρίνης σε ασθενείς με CVT (RE-SPECTCVT–
NCT02913326) και αναμένονται τα αποτελέσματα με 
μεγάλο ενδιαφέρον.4

Θρομβώσεις άνω άκρων
Οι εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις των άνω 

άκρων (βραχιονίων, μασχαλιαίων και κεφαλικών 
φλεβών) είναι κατά πολύ σπανιότερες από τις αντί-
στοιχες των κάτω άκρων, αποτελώντας μόλις το 5% 
του συνόλου των συμπτωματικών θρομβωτικών 
επεισοδίων, ωστόσο απαριθμούν έως και το 50% των 
επίκτητων νοσοκομειακών θρομβώσεων.2 Η συντρι-
πτική πλειοψηφία των περιστατικών (περίπου 80%) 
προκαλείται από την παρουσία μόνιμου κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα (ΚΦΚ). Η αυτόματη θρόμβωση των 
άνω άκρων είναι εξαιρετικά σπάνια με συχνότητα 2 
ασθενείς σε 100.000 άτομα κάθε έτος. Τα περιστατικά 
δύναται να παρουσιαστούν μετά από έντονη σωματική 
καταπόνηση (σύνδρομο Paget-Schroetter). Κυρίως 
συμβαίνουν σε νέους ασθενείς δευτεροπαθώς λόγω 
συνδυασμού αγγειακών μικροτραυματισμών και το-
πικής μυϊκής υπερτροφίας από την έντονη άσκηση.2

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει θεραπεία εκλο-
γής για τους ασθενείς με θρόμβωση άνω άκρου. 
Παρά την εκτενή εμπειρία στη θεραπεία εν τω βάθει 
φλεβικών θρομβώσεων των κάτω άκρων με DO-
ACs, υπάρχουν μονάχα σποραδικές αναφορές για 
τον πιθανό ρόλο των νεότερων αντιπηκτικών στους 
ασθενείς με θρόμβωση άνω άκρου. 

Από τα δημοσιευμένα δεδομένα της πενταετούς 
Σουηδικής καταγραφής της από του στόματος αντιπη-
κτικής αγωγής βρέθηκαν μόνο 55 ασθενείς με θρόμ-
βωση άνω άκρου που έλαβαν DOACs: 46 ασθενείς 
έλαβαν rivaroxaban, 7 apixaban και 2 dabigatran. 
Συνολικά από αυτούς 1 ασθενής εμφάνισε υπο-
τροπιάζουσα φλεβική θρομβοεμβολή και άλλος 1 
επεισόδιο κλινικά σημαντικής ρινορραγίας, ενώ και 
οι 2 λάμβαναν rivaroxaban.6

Αντίστοιχα από την ανάλυση των δεδομένων 
της Mayo clinic για μια περίοδο 5ετίας βρέθηκαν 20 
ασθενείς με θρόμβωση άνω άκρου που έλαβαν είτε 
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rivaroxaban ή apixaban χωρίς αναφορά αιμορραγικού 
συμβάματος ή υποτροπής της θρόμβωσης. Επίσης 
σε μια ρωσική καταγραφή αντίστοιχων περιπτώσεων 
ενός ιατρικού κέντρου βρέθηκαν 30 ασθενείς που 
αντιμετωπίστηκαν με rivaroxaban αφού έλαβαν για 
1-2 ημέρες ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους με το 
σύνολο αυτών να πετυχαίνει πλήρη επανασηραγγο-
ποίηση της βλάβης εντός 3 μηνών, χωρίς αναφορά 
υποτροπιάζουσας θρόμβωσης, ενώ μόλις 1 ασθενής 
χρειάσθηκε να διακόψει προσωρινά την αντιπηκτική 
αγωγή λόγω κλινικά σημαντικής αιματουρίας.6

Σπλαγχνικές θρομβώσεις
Με τον όρο σπλαγχνικές θρομβώσεις (Splanchnic 

venous thrombosis – SVT) περιλαμβάνονται οι θρομ-
βώσεις της πυλαίας φλέβας (portal vein thrombosis 
– PVT), της μεσεντέριας φλέβας (mesenteric venous 
thrombosis – MVT), της σπληνικής φλέβας καθώς και 
το σύνδρομο Budd-Chiari (BCS).4

Στη Σουηδία η συχνότητα εύρεσης της SVT βρέ-
θηκε περίπου στο 1% σε σύνολο 23.796 νεκροψιών 
που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα 1970-1982. 
Η συχνότητα των PVT, MVT και BCS κυμαίνονται σε 
0.7 ανά 100,000 άτομα ανά έτος, 2.7 ανά 100,000 
άτομα ανά έτος και 0.8 ανά 1,000,000 άτομα ανά 
έτος αντίστοιχα.4

Οι δύο συχνότερες αιτίες σπλαγχνικής θρόμβωσης 
είναι η κίρρωση ήπατος και οι συμπαγείς όγκοι, με τη 
θρόμβωση της πυλαίας και της μεσεντέριας φλέβας 
να αποτελούν τη συχνότερη εντόπιση. Οι ασθενείς 
με SVT διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγικών 
επιπλοκών και υποτροπιάζουσας θρόμβωσης. Αν και 
δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες 
για το κλινικό όφελος της αντιπηκτικής αγωγής σε 
ασθενείς με SVT, εντούτοις συνιστάται η έναρξη 
αντιπηκτικής θεραπείας σε όλους τους ασθενείς με 
PVT και BCS σε οξεία φάση.4

Η αποτελεσματικότητα των DOACs στη αρχική 
θεραπευτική προσέγγιση ή στη θεραπεία συντήρησης 
ασθενών με SVT είναι επί του παρόντος αδιευκρίνιστη. 
Η βιβλιογραφική αναζήτηση κατέδειξε περιορισμένο 
αριθμό μελετών ασθενών με SVT που έλαβαν αγωγή 
με rivaroxaban ή apixaban. Η θεραπεία με rivaroxaban 
ή apixaban φάνηκε να είναι καλά ανεκτή χωρίς μείζονα 
αιμορραγικά συμβάματα σε μια σειρά 5 ασθενών με 
κίρρωση ήπατος και PVT. Οι δύο ασθενείς πέτυχαν 
πλήρη επανασηραγγοποίηση της πυλαίας φλέβας 
μετά από 6 μήνες θεραπεία, ενώ 1 ασθενής διατήρησε 
σταθερή την απάντηση αυτή. Πλήρη επανασηραγγο-
ποίηση επίσης εμφάνισε ένας ασθενής με κρυπτογενή 
κίρρωση και μερική PVT μετά από τρίμηνη θεραπεία 

με χαμηλή δόση rivaroxaban. Η μερική PVT επανεμ-
φανίσθηκε 2 μήνες μετά από τη διακοπή της θεραπείας 
με πλήρη ανταπόκριση και επανασηραγγοποίηση με 
την επανέναρξη του rivaroxaban.4

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο  
(antiphospholipid syndrome – APS)

Το θρομβωτικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
αποτελεί ένα επίκτητο αυτοάνοσο νόσημα που χαρα-
κτηρίζεται από φλεβική ή αρτηριακή θρομβοεμβολική 
νόσο ή από νοσηρότητα κύησης σχετιζόμενα με θετικά 
αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Η παρουσία των 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (αντιπηκτικού του 
λύκου, αντι-β2 GPI και αντικαρδιολιπιδικά αντισώματα) 
καθορίζει την εργαστηριακή διάγνωση του συνδρόμου, 
με τους ασθενείς που εμφανίζουν τριπλή θετικότητα 
να βρίσκονται σε υψηλότερο θρομβωτικό κίνδυνο.4,7,8

To APS μπορεί να συμβεί είτε ως πρωτοπαθής 
νόσος, είτε σχετιζόμενο με υποκείμενη νόσο συ-
νηθέστερα με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Η 
ετήσια συχνότητα του συνδρόμου είναι περίπου 5 
περιστατικά ανά 100.000 άτομα.4,7,8 Η θέση των DO-
ACs στη θεραπεία ασθενών με APS δεν έχει ακόμα 
αποσαφηνισθεί.

Ασθενείς με θρομβωτικό αντιφωσφολιπιδικό σύν-
δρομο (APS) δεν συμπεριλήφθηκαν στις μελέτες φά-
σης 3 (RCTs) στις οποία τεκμηριώθηκε ότι τα DOACs 
είναι αποτελεσματικά και ασφαλή για τη θεραπεία και 
τη δευτερογενή προφύλαξη θρομβοεμβολικών επει-
σοδίων μετά το πρώτο θρομβωτικό συμβάν ή για τη 
προφύλαξη ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επει-
σοδίου (ΑΕΕ) ή συστηματικής εμβολής σε ασθενείς 
με κολπική μαρμαρυγή. Από συστηματικές αναλύσεις 
φαίνεται ότι θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
βρίσκονται στο 10% των ασθενών με εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση και στο 14% των ασθενών με 
ΑΕΕ, αν και κάτι τέτοιο δεν αντικατοπτρίζεται στην 
κλινική πραγματικότητα με βάση των αριθμό των 
ασθενών με APS και θρομβοεμβολική νόσο, γεγονός 
που υποδηλώνει πιθανή υποδιάγνωση.7

Συγκεντρώνοντας τα δεδομένα μιας κλινικής με-
λέτης, μιας μελέτης ομάδας παρατήρησης, μιας προ-
καταρκτικής δοκιμής, πέντε δημοσιευμένων σειρών 
ασθενών και δύο μεμονωμένων περιπτώσεων ασθε-
νών, έχουν βρεθεί συνολικά 151 ασθενείς με APS 
που έλαβαν DOACS, 129 έλαβαν εκ των οποίων 
rivaroxaban, 21 dabigatran, 1 apixaban.7

Τα DOACs μπορούν να αποτελέσουν μια αποτε-
λεσματική εναλλακτική επιλογή από τα κουμαρινικά 
αντιπηκτικά, αν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κυ-
ρίως λόγω των περιορισμένων δεδομένων. Η μελέτη 



283

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ DOACs ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙξΕΩΝ: ΝΑΙ

“The Rivaroxaban in AntiPhospholipid Syndrome” 
(RAPS) έδειξε ότι η θεραπεία με το rivaroxaban δεν 
αύξησε τον θρομβωτικό κίνδυνο στους ασθενείς με 
APS και ατομικό ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου 
συγκριτικά με το σκέλος της βαρφαρίνης, ωστόσο 
δεν επιτεύχθηκε το χαμηλότερο αποδεκτό όριο της 
ποσοστιαίας μεταβολής του ενδογενούς δυναμικού 
της θρομβίνης που ήταν και το πρωτεύον καταληκτι-
κό σημείο. Στη μελέτη αυτή δεν αναφέρθηκε κανένα 
θρομβωτικό ή μείζον αιμορραγικό συμβάν, ενώ η 
θεραπεία με rivaroxaban σχετίστηκε με βελτίωση 
στην ποιότητα της ζωής των ασθενών.4,7,8

Το apixaban και το rivaroxaban ήταν αποτελεσμα-
τικά χωρίς υποτροπιάζουσες θρομβώσεις σε ασθενείς 
με θρομβωτικό πρωτοπαθές ή δευτεροπαθές APS 
και σε ασθενείς με προηγηθείσα θρομβοεμβολική 
νόσο και πτωχό έλεγχο της αντιπηκτικής αγωγής με 
κουμαρινικά αντιπηκτικά, αν και ασθενείς με προ-
ηγηθείσες αρτηριακές θρομβώσεις αποκλείστηκαν 
στις μελέτες αυτές. Παρόμοια δεν παρατηρήθηκαν 
υποτροπιάζουσες θρομβώσεις ή αιμορραγικά συμβά-
ματα στους ασθενείς με APS που έλαβαν dabigatran 
ή rivaroxaban από τη μελέτη παρατήρησης.4,7

Ωστόσο η μελέτη «The Trial on Rivaroxaban in An-
tiPhospholipid Syndrome» (TRAPS), μια προοπτική, 
πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη ανοικτή μελέτη φάσης 
ΙΙΙ με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
του rivaroxaban έναντι της βαρφαρίνης στους υψηλού 
κινδύνου ασθενείς με APS (τριπλά θετικούς) τερμα-
τίσθηκε πρόωρα, λόγω της σημαντικά υψηλότερης 
συχνότητας θρομβωτικών και αιμορραγικών συμβα-
μάτων στο σκέλος του rivaroxaban, αναδεικνύοντας 
την ιδιαιτερότητα των ασθενών αυτών.

Στην παρούσα φάση βρίσκονται σε εξέλιξη δύο 
σημαντικές κλινικές δοκιμές στους ασθενείς με APS:4

• H μελέτη «The Rivaroxaban in Antiphospholipid 
Syndrome Pilot Study» (NCT02116036), μια πο-
λυκεντρική μελέτη όπου θα αξιολογηθεί η συμμόρ-
φωση στην αγωγή με rivaroxaban των ασθενών 
με APS και αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση σε 
διάστημα 12 μηνών, με δευτερεύοντα καταλη-
κτικά σημεία τα αιμορραγικά και τα θρομβωτικά 
συμβάματα.

• Η μελέτη «Apixaban for the Secondary Preven-
tion of Thromboembolism Among Patients With 
the AntiphosPholipid Syndrome (ASTRO-APS) 
(NCT02295475), μια τυχαιοποιημένη ανοικτή πο-
λυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ ασθενών με APS που 
ήδη λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή για δευτερογενή 
θρομβοπροφύλαξη με σκοπό τη σύγκριση της απο-
τελεσματικότητας και της ασφάλειας του apixaban 
έναντι της βαρφαρίνης (εύρος INR 2-3), καθώς 

και τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για τα 
θρομβωτικά και τα μείζονα ή ελάσσονα αιμορρα-
γικά συμβάματα σε χρονικό διάστημα 13 μηνών.

Θρομβοπενία επαγόμενη από την ηπαρίνη
Η θρομβοπενία εξ ηπαρίνης (Heparin-induced 

thrombocytopenia–HIT) είναι μια δυνητικά θανατηφό-
ρος ανοσολογικής αρχής αντίδραση στη χορήγηση 
μη κλασματοποιημένης ή χαμηλού μοριακού βάρους 
ηπαρίνης. Η συχνότητα του φαινομένου υπολογίζεται 
σε 1/5000 νοσηλευόμενους ασθενείς, με υψηλό εκτι-
μώμενο ποσοστό θνησιμότητας γύρω στο 20-30%. 
Τα θρομβωτικά συμβάματα εκδηλώνονται κυρίως με 
εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις και λιγότερο συχνά 
με αρτηριακές θρομβώσεις. Η έγκυρη αναγνώριση 
και αντιμετώπιση του HIT είναι προϋπόθεση για 
την ελαχιστοποίηση της υψηλής νοσηρότητας και 
θνησιμότητας.9

Με την υποψία HIT, συστήνεται η άμεση διακοπή 
της σχετιζόμενης με ηπαρίνη αντιπηκτικής αγωγής 
και η αντικατάσταση της με άλλη αντιπηκτική θε-
ραπεία όπως argatroban, bivalirudin, danaparoid ή 
fondaparinux. Λόγω της παρεντερικής χορήγησης 
τους ωστόσο απαιτείται τακτικός εργαστηριακός έλεγ-
χος και παρατεταμένη νοσοκομειακή υποστήριξη 
κατά τη γεφύρωση σε βαρφαρίνη, με συνέπεια την 
συνολική επιβάρυνση του συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης.9

Σε μια προσπάθεια να υπερκερασθούν οι παραπά-
νω δυσκολίες διερευνάται η χρήση των DOACs στην 
αντιμετώπιση του ΗΙΤ. Από το σύνολο των άρθρων 
που προέκυψε από τη βιβλιογραφική αναζήτηση για 
τα έτη 2012 έως 2018 βρέθηκαν συνολικά 104 ασθε-
νείς που έλαβαν DOAC για HIT. Η διάμεση ηλικία των 
ασθενών ήταν 56 έτη (εύρος 35-94). Από αυτούς που 
εκδήλωσαν θρομβοεμβολική νόσο (50 ασθενείς, 48%) 
στην πλειοψηφία τους αφορούσαν φλεβικά γεγονότα 
(88%), ενώ μόλις 12% ήταν αρτηριακά συμβάματα. 
Συγκεντρωτικά το συχνότερο χρησιμοποιούμενο 
DOAC ήταν το rivaroxaban (60%), ακολουθούμενο 
από το apixaban (28%) και το dabigatran (12%). 

Η αγωγή με τα εν λόγω DOACs ξεκίνησε πριν 
από την αποκατάσταση των αιμοπεταλίων στο 50% 
των ασθενών, με τους υπόλοιπους ασθενείς να περ-
νάνε στη θεραπεία μετά από παρεντερική αγωγή 
διάμεσης διάρκειας 6 ημερών. Η αποκατάσταση των 
αιμοπεταλίων (PLT >150x109/L) επιτεύχθηκε στο 99% 
των περιπτώσεων σε διάμεσο χρονικό διάστημα 7 
ημερών. Τα DOACs εμπόδισαν την εκδήλωση νέων 
ή υποτροπιαζουσών θρομβώσεων στο 98% των πε-
ριπτώσεων. Αιμορραγικές επιπλοκές παρατηρήθηκαν 
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στο 3% των ασθενών, οι οποίες όμως συσχετίσθηκαν 
και με άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες όπως 
υποκείμενη κακοήθεια, ηπατική νόσος και ταυτόχρονη 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.9

Τα DOACs παρέχουν μια ελκυστική εναλλακτική 
λύση για την αντιμετώπιση του HIT για αρκετούς λό-
γους. Οι δομικές διαφορές στο φαρμακευτικό μόριο 
των DOACs και στην ηπαρίνη ελαχιστοποιούν τον 
κίνδυνο της διασταυρούμενης αντίδρασης. Τα DOACs 
δεν επάγουν την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων με 
την παρουσία του συμπλόκου αντι-PF4/ηπαρίνης. 
Επίσης προσφέρουν μια απλοποιημένη προσέγγιση 
συγκριτικά με την παρεντερική θεραπεία δεδομένου 
της από του στόματος χορήγησης και της σταθερής 
δοσολογίας. Αντίθετα με τη βαρφαρίνη, τα DOACs 
έχουν άμεση αντιπηκτική δράση χωρίς την μείωση της 
πρωτεΐνης Cκαι S. Έτσι παραλείποντας το απαιτού-
μενο διάστημα αγωγής γεφύρωσης από την ηπαρίνη 
στα κουμαρινικά αντιπηκτικά, τα DOACs διευκολύνουν 
στη φαρμακευτική μετάβαση μειώνοντας τη συνολική 
διάρκεια διαμονής στο νοσοκομείο.9

βάση των παραπάνω δεδομένων το 2018 η αμε-
ρικάνικη αιματολογική εταιρεία (ASH) πρόσθεσε τα 
DOACs ως εναλλακτική επιλογή για την αντιμετώπι-
ση του HIT ειδικά σε σταθερούς ασθενείς μικρού ή 
μεσαίου αιμορραγικού κινδύνου, με ιδιαίτερη θέση 
για το rivaroxaban που διαθέτει τα περισσότερα 
βιβλιογραφικά δεδομένα.9

Έτσι στην οξεία φάση του HITπροτείνεται μια αρ-
χική δόση φόρτισης rivaroxaban 15mg δις ημερησίως 
με αποκλιμάκωση σε 20mg μία φορά την ημέρα όταν 
αποκατασταθούν τα αιμοπετάλια. Επί ελλείψεως 
rivaroxaban προτείνεται dabigatran ή apixaban.9 Σε 
ασθενείς με θρομβοεμβολική νόσο οφειλόμενη σε 
HIT προτείνεται η θεραπεία με rivaroxaban 15mg 
δις ημερησίως για 21 ημέρες ακολουθούμενη από 
τροποποίηση δοσολογίας σε 20mg μία φορά ημερη-
σίως. Απουσία ή έλλειψης rivaroxaban προτείνεται 
θεραπεία με apixaban 10mg δύο φορές την ημέρα για 
7 ημέρες, ακολουθούμενο από μείωση δοσολογίας σε 
5mg δύο φορές ημερησίως ή χορήγηση dabigatran 
150mg δύο φορές ημερησίως.9

Θρομβοεμβολική νόσος σχετιζόμενη με τον καρκίνο 
- Cancer-associated venous thromboembolism (CAT)

Η αντιμετώπιση της ΦΘΕ στους καρκινοπαθείς 
είναι προβληματική. Οι ασθενείς με CAT έχουν πα-
ράλληλα υψηλότερο κίνδυνο υποτροπιάζουσας θρόμ-
βωσης αλλά και υψηλότερο κίνδυνο αιμορραγικών 
επιπλοκών λόγω της νόσου τους αλλά και της χορη-
γούμενης χημειοθεραπείας. Τα τελευταία 15 χρόνια 

οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους αποτελούσαν 
τη ραχοκοκαλιά της ενδεδειγμένης θεραπευτικής προ-
σέγγισης των ασθενών με CAT. Ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια έχουν δημοσιευθεί αρκετές τυχαιοποιημένες 
μελέτες που επικεντρώνονται στη χρήση των DOACs 
συγκριτικά με τις ΗΧΜβ στους ασθενείς με CAT.8,10

Έτσι στη μελέτη “HOKUSAI-VTE Cancer study” 
συμπεριλήφθηκαν συνολικά 1046 ασθενείς με CAT. 
Θρομβωτικά ή μείζονα αιμορραγικά συμβάματα παρα-
τηρήθηκαν στο 12.8% των ασθενών στο σκέλος του 
edoxaban και στο 13.5% στο σκέλος της dalteparin 
(HR 0.97, 95% CI, 0.7-1.36), χωρίς στατιστικώς σημα-
ντικές διαφορές δηλαδή ανάμεσα στα δύο αντιπηκτικά 
θεραπευτικά σχήματα. Η συχνότητα των θρομβωτι-
κών συμβαμάτων ήταν μεγαλύτερη στο σκέλος της 
dalteparin (11.3% έναντι 7.9%), ενώ η συχνότητα των 
μείζονων αιμορραγικών επιπλοκών μεγαλύτερη στο 
σκέλος του edoxaban (6.9% έναντι 4%). Η διαφορά 
των αιμορραγικών επιπλοκών οφειλόταν στην υψη-
λότερη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγιών ανώτερου 
πεπτικού στο σκέλος του edoxaban.10

Στη μελέτη “SELECT-D trial” συμπεριλήφθηκαν 
συνολικά 406 ασθενείς με CAT. Υποτροπιάζουσες 
θρομβώσεις παρατηρήθηκαν σε σημαντικά μικρότε-
ρο αριθμό στο σκέλος του rivaroxaban από ότι στο 
σκέλος της dalteparin (4% έναντι 11%, HR 0.43, 95% 
CI, 0.19-0.99), ενώ τα αιμορραγικά συμβάματα ήταν 
συχνότερα στους ασθενείς που λάμβαναν rivaroxaban 
από ότι σε αυτούς με dalteparin (HR 1.83, 95% CI, 
0.68-4.96).10

Πάντως τα περισσότερα αιμορραγικά συμβά-
ματα στις δύο παραπάνω μελέτες παρατηρήθηκαν 
στα σκέλη των ασθενών που λάμβαναν DOACs, οι 
οποίοι ωστόσο έπασχαν από καρκίνο γαστρεντερι-
κού συστήματος. Σε μετα-ανάλυση δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν από 12 τυχαιοποιημένες μελέτες 
συγκρίνοντας διαφορετικές θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις σε ασθενείς με CAT, δεν φάνηκαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στις υποτροπιάζουσες θρομβώ-
σεις ή στις μείζονες αιμορραγικές εκδηλώσεις ανά-
μεσα στα DOACs και στις ΗΧΜβ. Μάλιστα συνεχώς 
προκύπτουν περαιτέρω ενθαρρυντικά στοιχεία για τη 
χρήση των DOACs στους ασθενείς με CAT. Έτσι στη 
μελέτη “ADAM-VTE study” παρατηρήθηκε μικρότερη 
συχνότητα μείζονων αιμορραγικών συμβαμάτων (0% 
έναντι 2.1%, p=0.996) και θρομβωτικών υποτροπών 
(3.4% έναντι 14.1%, p=0.018) στο σκέλος του apixa-
ban έναντι της dalteparin.10

Συμπερασματικά στους καρκινοπαθείς ασθενείς 
με βάση τα έως τώρα δεδομένα η αποτελεσματι-
κότητα και το προφίλ ασφάλειας των DOACs δεν 
διαφέρει συγκριτικά με τις ΗΧΜβ. Για το λόγο αυτό 
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τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά συμπερι-
λήφθηκαν στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες του 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN), 
αποτελώντας μια έγκυρη επιλογή για τη θεραπεία της 
θρομβοεμβολικής νόσου στους ασθενείς με CAT, με 
επισήμανση ωστόσο στους πάσχοντες από καρκίνο 
γαστρεντερικού συστήματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα DOACs έφεραν επαναστατικές αλλαγές στην 

από του στόματος αντιπηκτική αγωγή, η οποία έμενε 
στάσιμη την τελευταία 50ετία, και άλλαξαν απλοποι-
ώντας τη θεραπευτική προσέγγιση της ΦΘΕ. Στα 
πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η άμεση αντιπηκτική 
δράση, ταχεία και αξιόπιστη έναρξη δράσης, χαμη-
λότερη συχνότητα μείζονων αιμορραγικών συμβα-
μάτων συμπεριλαμβανόμενης και της ενδοκράνιας 
αιμορραγίας, ευκολία χρήσης, μικρή ημιπερίοδο 
ζωής, χαμηλή πιθανότητα αλληλεπίδρασης με τροφές 
ή άλλα φάρμακα, όχι τακτικό εργαστηριακό έλεγχο, 
μεγάλο θεραπευτικό εύρος και σταθερές θεραπευτι-
κές δόσεις.4

Ωστόσο εμπνέει αμφιβολίες η έλλειψη δεδομένων 
χρήσης DOACs σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 
ασθενών (πχ ασθενείς με ηπατική ή νεφρική νόσο), 
το κόστος και η σημασία της συμμόρφωσης των ασθε-
νών. Μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων 
μελετών έδειξαν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
αιμορραγίας πεπτικού και μάλιστα με διαφορετικό 
προφίλ ασφάλειας για κάθε DOAC. Επισημαίνεται 
ότι ο κίνδυνος γαστρορραγίας συνδέεται με τη χρήση 
οποιουδήποτε αντιθρομβωτικού φαρμάκου (αντιαιμο-
πεταλιακά, ανταγωνιστές βιταμίνης Κ, DOACs) και 
συνδέεται άμεσα με την υποκείμενη νόσο των ασθε-
νών καθώς και με τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους 
(συννοσηρότητες, φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις).4

Η ανάπτυξη δραστικών αντιδότων έναντι του συνό-
λου των DOACs (Idarucizumab, Andexanet, Aripazine) 
και η διενέργεια περισσότερων τυχαιοποιημένων 
μελετών που θα περιλαμβάνουν ευρύτερες ομάδες 
ασθενών και ιδιαίτερα αυτούς με θρομβοεμβολική 
νόσο σε ασυνήθεις θέσεις, πιθανότατα θα εδραιώ-
σουν τη χρήση των νεότερων αντιπηκτικών και στο 
τομέα αυτό, έτσι ώστε τελικά η αντιπηκτική αγωγή να 
εξατομικεύεται στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά 
του κάθε ασθενούς για το βέλτιστο δυνατό αλλά και 
ασφαλές αποτέλεσμα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα νεότερα per os αντιπηκτικά (direct oral antico-

agulants, DOACs) παρουσιάζουν τουλάχιστον ισοδύ-
ναμη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια με την κλασ-
σική αντιπηκτική αγωγή στη θεραπεία της φλεβικής 
θρομβοεμβολικής νόσου (venous thromboembolism, 
VTE) και στη δευτερογενή θρομβοπροφύλαξη, όπως 
επιβεβαιώθηκε από φάσης ΙΙΙ τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες (RECOVER, REMEDY και RESONATE για το 
Dabigatran Etexilate, EINSTEIN-DVT, EINSTEIN-PE 
και EINSTEIN-EXT για το Rivaroxaban, AMPLIFY και 
AMPLIFY-EXT για το Apixaban και HOKUSHAI-VTE 
για το Edoxaban). Στις παραπάνω μελέτες συμμε-
τείχαν ασθενείς με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση 
κάτω άκρων (DVT) και πνευμονική εμβολή (PE), ενώ 
μικρό ποσοστό ασθενών παρουσίαζε θρόμβωση επί 
καρκίνου, θρόμβωση σε ασυνήθεις θέσεις, σπλαγχνική 
θρόμβωση, ή κληρονομική/επίκτητη θρομβοφιλική 
διαταραχή. Λόγω του μικρού αριθμού αυτών των ασθε-
νών, αλλά και περιορισμών στη στατιστική τους μελέτη, 
τα συνολικά αποτελέσματα των παραπάνω μελετών 
δεν μπορούν άκριτα να εφαρμοστούν σ’ αυτούς. Γι’ 
αυτό, παρά τα γνωστά πλεονεκτήματα των DOACs, 
υπάρχουν ερωτήματα που αφορούν τη δυνατότητα 
χορήγησής τους στους παραπάνω «ειδικούς» ασθε-
νείς, που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες τόσο ως προς 
το θρομβωτικό, όσο και το αιμορραγικό τους status.1

Φλεβική θρόμβωση σε ασθενείς με καρκίνο 
(Cancer associated thrombosis, CAT)

Οι ασθενείς με κακοήθεια έχουν 4-7 φορές αυξη-

μένο κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης, λόγω προδιαθε-
σικών παραγόντων που σχετίζονται με το είδος της 
κακοήθειας και το στάδιό της, τα σωματομετρικά τους 
χαρακτηριστικά, την ηλικία τους, τις εργαστηριακές 
τους παραμέτρους (Hb, αιμοπετάλια, κληρονομική 
θρομβοφιλία), το είδος της χημειοθεραπείας και της 
ακτινοθεραπείας που λαμβάνουν, τη χορήγηση αυξη-
τικών παραγόντων, αλλά και έτερους εργαστηριακούς 
δείκτες. Επιπλέον, οι ασθενείς με κακοήθεια έχουν 
αυξημένο κίνδυνο υποτροπών των θρομβώσεων 
και ενίοτε αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο, ενώ πα-
ρουσιάζουν προβλήματα στη συμμόρφωση στην 
αντιπηκτική αγωγή. Η εμφάνιση CAT επηρεάζει τη 
συνολική επιβίωση, την ποιότητα ζωής, την παρα-
μονή στο Νοσοκομείο και τη χορήγηση επαρκούς 
αντινεοπλασματικής θεραπείας. Σε ασθενείς με CAT 
η χορήγηση LMWH αποτελεί τη gold standard αντι-
πηκτική αγωγή, όπως έχει δειχθεί σε μεγάλες RCT 
μελέτες (CLOT, CATCH, CANTHANOX, ONCENOX 
και LITE), όπου επιβεβαιώθηκε η υπεροχή τους ένα-
ντι των κουμαρινικών αντιπηκτικών (αντιβιταμίνες Κ, 
ΑβΚ). Τα DOACs αποτελούν ελκυστική εναλλακτική 
αντιπηξία στους ασθενείς αυτούς, παρόλα αυτά στις 
μελέτες φάσης ΙΙΙ ασθενών με VTE, ανάμεσα στους 
οποίους υπήρχαν ασθενείς με CAT (6%), η σύγκριση 
των DOACs έγινε με τις ΑβΚ και όχι με τις LMWH. 
Μέχρι το σχεδιασμό ειδικών RCTs, η εμπειρία από τη 
χορήγηση DOACs σε CAT προερχόταν από αναδρο-
μικές μελέτες και από μετα-αναλύσεις μελετών που 
επιχειρούσαν έμμεσες συγκρίσεις των DOACs με τις 
LMWH. Στις περισσότερες αναδρομικές μελέτες, η 
σύγκριση αφορά Rivaroxaban vs Enoxaparin, με τις 
περισσότερες να αναφέρουν τουλάχιστον ισοδύναμη 



288

Η. Kυριάκου και συν.

ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στο σκέλος του 
DOAC, παρόλα αυτά σε δύο μελέτες που περιέλαβαν 
ασθενείς με γαστρεντερικούς και γυναικολογικούς 
καρκίνους, οι μείζονες αιμορραγίες ήταν περισσότερες 
στο σκέλος του DOAC. Σε μετα-ανάλυση των Posch 
και συν. επιχειρήθηκε έμμεση σύγκριση LMWH και 
DOACs, χωρίς να αναδειχθεί στατιστικά σημαντική 
διαφορά στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. 
Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν 2 RCTs που μελέτησαν 
άμεσα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των 
DOACs σε ασθενείς με CAT. Η πρώτη μελέτη ήταν 
η HOKUSHAI-VTE-CANCER, η οποία συνέκρινε 
τη χορήγηση Edoxaban (60mg per os qd, μετά από 
5ήμερη παρεντερική αντιπηξία) vs Dalteparin (200IU/
kgBW sc καθημερινά για τον πρώτο μήνα και 150IU/
kgBW sc καθημερινά ακολούθως). Η δεύτερη μελέτη 
ήταν η SELECT-D, η οποία συνέκρινε τη χορήγηση 
Rivaroxaban (15mg bid per os για 3w και στη συνέ-
χεια 20mg per os qd) vs Dalteparin (200IU/kgBW sc 
καθημερινά για τον πρώτο μήνα και 150IU/kgBW sc 
καθημερινά ακολούθως). Οι θρομβωτικές υποτροπές 
ήταν λιγότερες στο σκέλος των DOACs, οι μείζονες και 
κλινικά σημαντικές μη μείζονες αιμορραγίες όμως ήταν 
περισσότερες, χωρίς διαφορές στη συνολική θνητό-
τητα. Σε υποαναλύσεις των συγκεκριμένων μελετών 
φάνηκε ότι οι περισσότερες αιμορραγίες προέρχονταν 
από το γαστρεντερικό και το ουροποιογεννητικό, ειδικά 
σε ασθενείς με κακοήθεια στον πεπτικό σωλήνα ή/και 
στο ουροποιογεννητικό σύστημα, ενώ από τη μελέτη 
SELECT-D είχαν προαποκλειστεί ασθενείς με μεγάλο 
κίνδυνο αιμορραγίας. Και ενώ η συμμόρφωση στα DO-
ACs φαίνεται να είναι καλύτερη από αυτή στις LMWH, 
στις δύο διαθέσιμες RCTs υποαντιπροσωπεύονταν 
ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο, με αιματολογική 
κακοήθεια ή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. 
Προβληματισμοί εγείρονται από τη μεγάλη πιθα-
νότητα θρομβοπενίας και ηπατικής ή/και νεφρικής 
δυσλειτουργίας των ασθενών με κακοήθεια, καθώς 
και των δυνητικών αλληλεπιδράσεων των DOACs με 
τα χορηγούμενα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, κάτι 
που δε συμβαίνει με τις LMWH, καθώς και από την 
ασφάλεια των DOACs σε ασθενείς με κακοήθεια του 
ΚΝΣ ή αιματολογική κακοήθεια. Επί του παρόντος, 
εξελίσσονται 6 ακόμα RCTs σε ασθενείς με CAT, οι 
μελέτες CARAVAGGIO και ADAM-VTE (Apixaban 
vs Dalteparin), οι μελέτες CASTA-DIVA και CONKO 
(Rivaroxaban vs Dalteparin), η μελέτη PRIORITY 
(Rivaroxaban vs Dalteparin σε ασθενείς με καρκίνο 
γαστρεντερικού, παγκρέατος, ή ήπατος-χοληφό-
ρων) και η μελέτη CANVAS (οποιοδήποτε DOAC vs 
οποιασδήποτε LMWH). Πρέπει δε να σημειωθεί ότι 
από τη μελέτη CARAVAGGIO αποκλείονται ασθενείς 

με μεγάλο αιμορραγικό κίνδυνο.2-5

Στην πρωτοπαθή θρομβοπροφύλαξη ασθενών με 
κακοήθεια, οι μελέτες AVERT (Apixaban vs Placebo) 
και CASSINI (Rivaroxaban vs Placebo) κατέδειξαν 
αυξημένες αιμορραγίες στο σκέλος του DOAC, αν και 
τα θρομβωτικά επεισόδια ήταν λιγότερα σε σχέση με 
το Placebo group. Η μελέτη MYELAXAT ενσωμάτωσε 
ασθενείς με μυέλωμα οι οποίοι έλαβαν προφύλαξη 
με Apixaban (αναμένεται η τελική δημοσίευση απο-
τελεσμάτων), ενώ αναμένονται αποτελέσματα της 
μελέτης NCT03428373 σε παρόμοιους ασθενείς 
στην οποία συγκρίθηκε η ασπιρίνη (81mg qd) με το 
Rivaroxaban (10mg qd). Αναφορικά με τη θρομβοπρο-
φύλαξη χειρουργικών ασθενών με καρκίνο, η μελέτη 
NCT02366871 θα συγκρίνει τη μετεγχειρητική χορή-
γηση Apixaban (2,5mg bid per os) με ενοξαπαρίνη 
(4000IU sc qd) σε γυναίκες με κακοήθεια πυέλου, ενώ 
η μελέτη PRO-LAPSII θα συγκρίνει τη μετεγχειρητική 
χορήγηση Rivaroxaban vs Placebo στη θρομβοπρο-
φύλαξη ασθενών μετά από λαπαροσκοπική εκτομή 
καρκίνου παχέος εντέρου.3

Συμπερασματικά, μέχρι στιγμής ευρεία χορήγηση 
DOACs σε ασθενείς με CAT δεν είναι δικαιολογημένη 
και η χορήγησή τους προτείνεται σε ασθενείς χαμηλού 
αιμορραγικού κινδύνου, χωρίς ενεργό καρκίνο σε 
γαστρεντερικό και ουροποιογεννητικό και με χαμηλή 
πιθανότητα αλληλεπιδράσεων με συγχορηγούμενη 
ΧΜΘ.

Θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβών (cerebral sinus-
venous thrombosis, CSVT)

Η CSVT αφορά συνήθως νέους ενήλικες (75% 
γυναίκες). Η ετήσια επίπτωση ανέρχεται σε 3-4 περι-
πτώσεις ανά 1.000.000 πληθυσμού, εκδηλώνεται δε 
με κεφαλαλγία, σπασμούς, νευρολογικά ελλείμματα, 
διαταραχή επιπέδου συνείδησης, οίδημα οπτικής 
θηλής κ.λπ. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η χρή-
ση αντισυλληπτικών, η εγκυμοσύνη και η λοχεία, το 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, η σοβαρή κληρονομική 
θρομβοφιλία, ο τραυματισμός στο ΚΝΣ, τα συστη-
ματικά αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. η νόσος Crohn), 
καθώς και λοιμώξεις ή νεο-εξεργασίες στο ΚΝΣ. Η 
μέση θνητότητα ανέρχεται στο 5,6% στην οξεία φάση 
και στο 9,4% σε μακροχρόνια παρακολούθηση, ενώ 
~10% των ασθενών εμφανίζουν κάποιο νευρολογικό 
έλλειμμα μετά το επεισόδιο. Εκ των ασθενών που 
λαμβάνουν κλασσική αντιπηκτική αγωγή για CSVT 
(UFH/LMWH στην οξεία φάση και ΑβΚ στη συνέχεια), 
ετησίως ποσοστό 2% υποτροπιάζει τοπικά και 4% 
εξωκρανιακά. Μέχρι σήμερα δεν έχει σχεδιαστεί RCT 
για να αποσαφηνιστεί η ασφάλεια και η αποτελεσμα-
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τικότητα των DOACs στην αντιμετώπιση των CSVT. 
Η εμπειρία από τη χρήση DOACs σε ασθενείς με 
CSVT περιορίζεται σε δημοσιεύσεις μεμονωμένων 
περιστατικών ή σειρών ασθενών ή μετα-αναλύσεις 
αναδρομικών μελετών.6,7

Σε μια τέτοια σειρά 15 ασθενών με CSVT στους 
οποίους χορηγήθηκε UFH ή LMWH στην οξεία φάση 
και στη συνέχεια Dabigatran Etexilate 150mg bid 
per os για διάστημα 2-32 μήνες, ποσοστό 80% των 
ασθενών είχε επανασηραγγοποίηση του θρόμβου, 
χωρίς να καταγραφούν θάνατοι ή υποτροπές, παρά 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες από το πεπτικό σε 4 
ασθενείς. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς με μη επιθυμητή 
έκβαση (20%) ήταν ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας 
(>50 ετών), ενώ δύο εξ αυτών έπασχαν από συστη-
ματικό ερυθηματώδη λύκο και Ca τυφλού. Ανάλογα 
αποτελέσματα αναφέρονται σε σειρά 7 ασθενών με 
CSVT που έλαβαν Rivaroxaban. Σε μια άλλη σειρά 
16 ασθενών με CSVT συγκρίθηκε η έκβαση σε 7 
ασθενείς που έλαβαν Rivaroxaban και 9 ασθενείς 
που έλαβαν ΑβΚ, με ισοδύναμη αποτελεσματικότητα, 
αλλά διπλάσια επίπτωση ελάσσονων αιμορραγιών 
στο σκέλος του Rivaroxaban. Παρόλα αυτά οι σειρές 
αυτές περιλαμβάνουν ανομοιογενείς και λίγους ασθε-
νείς για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Η RCT 
μελέτη RE-SPECT-CVT που εξελίσσεται, φιλοδοξεί 
να εκτιμήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικό-
τητα του Dabigatran σε σχέση με τη βαρφαρίνη σε 
ασθενείς με CSVT. Μέχρι την ολοκλήρωσή της, η 
χορήγηση DOACs σε CSVT δε δικαιολογείται, εκτός 
από επιλεγμένες περιπτώσεις.1,8,9

Φλεβική θρόμβωση άνω άκρων
Οι φλεβικές θρομβώσεις των άνω άκρων (upper 

extremity DVT, UEDVT) αποτελούν το 10% των DVT 
και μπορεί να επιπλακούν με μεταθρομβωτικό φλεβικό 
σύνδρομο και πνευμονική εμβολή, ενώ η συχνότητά 
τους αυξάνει λόγω της χρήσης κεντρικών φλεβικών 
καθετήρων (ΚΦΚ), της τοποθέτησης βηματοδοτών 
ή της παρουσίας υποκείμενου νεοπλασματικού νο-
σήματος. Αναφορικά με τη χρήση των DOACs στις 
UEDVT δεν υπάρχουν δεδομένα από RCTs, παρά 
μόνο από σειρές ασθενών ή μεμονωμένους ασθε-
νείς. Σε μια τέτοια σειρά που δημοσιεύτηκε από 
τους Montiel και συν. σε 55 ασθενείς που έλαβαν 
DOACs για τουλάχιστον 3-6 μήνες (84% Rivaroxaban, 
12,5% Apixaban και 3,5% Dabigatran) ποσοστό 2% 
υποτροπίασε υπό αντιπηκτικά και 4% υποτροπίασε 
μετά τη διακοπή τους, ενώ ποσοστό 2% παρουσίασε 
ελάσσονα αιμορραγία. Οι υποτροπές συνδέθηκαν με 
την παρουσία συστηματικού αυτοάνοσου νοσήματος, 

σοβαρής κληρονομικής θρομβοφιλίας και κληρονομι-
κού ιστορικού VTE. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη 
σειρά ασθενών δεν υπήρχε control και δεν περιλαμ-
βάνονταν ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. 
Σε μελέτη των Davies και συν. σε σειρά 70 ασθενών 
με UEDVT επί εδάφους κακοήθειας, μελετήθηκε η 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Rivaroxaban 
και σε follow-up 12 εβδομάδων το ποσοστό υποτρο-
πών DVT ήταν 1,5% (ένα θανατηφόρο επεισόδιο 
PE) και στο 13% εμφανίστηκαν αιμορραγικές επι-
πλοκές. Τέλος, σε μελέτη των Schastlivtsev και συν. 
30 ασθενείς με DVT άνω άκρου έλαβαν Rivaroxaban 
μετά από 1-2 ημέρες παρεντερική αντιπηξία και σε 
6μηνο follow-up ποσοστό 6,7% παρουσίασε κλινικά 
σημαντική μη μείζονα αιμορραγία και 6,7% ελάσσονα 
αιμορραγία, ενώ 13,4% των ασθενών παρουσίασε 
μεταθρομβωτικό φλεβικό σύνδρομο παρά την επιτυχή 
επανασηραγγοποίηση της θρόμβωσης στο 100% των 
ασθενών. Επομένως τα αποτελέσματα είναι μέχρι 
στιγμής αντιφατικά και μέχρι την πραγματοποίηση 
RCT μελετών η χορήγηση DOACs στους ασθενείς 
αυτούς πρέπει να γίνεται επιλεκτικά.10-12 

Σπλαγχνικές θρομβώσεις  
(splanchnic vein thrombosis, SVT)

Στον όρο «σπλαγχνικές θρομβώσεις» περιλαμβά-
νονται κυρίως το σύνδρομο Budd-Chiari, η θρόμβωση 
της πυλαίας φλέβας (PVT), η θρόμβωση της άνω και 
κάτω μεσεντερίου φλέβας (MVT) και η θρόμβωση της 
σπληνικής φλέβας (SpVT). Το κοιλιακό άλγος απο-
τελεί το κύριο σύμπτωμα εκδήλωσής τους. Η ετήσια 
επίπτωσή τους είναι 1-3 περιπτώσεις ανά 100.000 
άτομα πληθυσμού, αλλά πολλαπλασιάζεται σε κιρρω-
τικούς ασθενείς. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν τα 
αυτοάνοσα συστηματικά νοσήματα, η παροξυσμική 
νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία, τα μυελοϋπερπλαστικά 
νεοπλάσματα, η χρήση θηλεοποιητικών ορμονών, ο 
καρκίνος, η ηπατική κίρρωση, το αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο, η σοβαρή κληρονομική θρομβοφιλία και 
οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου. Στους ασθενείς 
αυτούς η συνολική επιβίωση υπολείπεται της επιβί-
ωσης ασθενών με κλασσικής εντόπισης VTE, ενώ 
σοβαρές επιπλοκές αποτελούν η ηπατική κίρρωση και 
η πυλαία υπέρταση. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν 
αυξημένη αιμορραγική διάθεση λόγω οισοφαγικών 
κιρσών, εντερικής νέκρωσης, πυλαίας γαστροπά-
θειας και ηπατικής ανεπάρκειας. Το ετήσιο ποσοστό 
υποτροπών ανέρχεται στο 2,5%.1,6,13 

Τα οφέλη από τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής 
είναι αποδεδειγμένα τόσο σε μη κιρρωτικούς, όσο και 
σε κιρρωτικούς ασθενείς με συμπτωματική SVT. Η 
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ιδανική αντιπηξία σ’ αυτούς περιλαμβάνει τη χορήγη-
ση UFH/LMWH στην οξεία φάση και την επί μακρόν 
χορήγηση ΑβΚ στη συνέχεια, αν και η δράση των 
ηπαρινών σε κιρρωτικούς ασθενείς μπορεί να είναι 
ελαττωμένη λόγω υποπαραγωγής αντιθρομβίνης, η 
μέτρηση INR για ρύθμιση της δόσης των ABK μπορεί 
να υποεκτιμά την επαρκή τους αντιπηξία λόγω αυ-
τόματης παράτασης INR σ’ αυτούς, ενώ η μειωμένη 
PrC μπορεί να ευθύνεται για ανεπαρκή δράση των 
ΑβΚ. Η εμπειρία από τη χρήση των DOACs στις 
SVT προκύπτει από δημοσιεύσεις μεμονωμένων 
περιπτώσεων ή σειρών ασθενών ή μετα-αναλύσεις 
αναδρομικών μελετών. Σε μελέτη των Potze και συν. 
το 2015 δείχθηκε ότι η in vitro αντιπηκτική δράση 
των Rivaroxaban και Apixaban είναι μειωμένη σε 
ασθενείς με μέτρια ή προχωρημένη κίρρωση, γεγονός 
που υποδηλώνει ότι η χρήση τέτοιων παραγόντων 
μπορεί να είναι αναποτελεσματική. Σε μελέτη των 
Hanafy και συν. σε 80 ασθενείς με PVT συνεπεία 
σπληνεκτομής ή πυλαίας πυαιμίας χορηγήθηκε είτε 
Rivaroxaban 10mg per os bid είτε βαρφαρίνη και 
στο σκέλος του Rivaroxaban δεν παρατηρήθηκαν 
μείζονες αιμορραγίες, ενώ υποχώρηση της PVT επι-
βεβαιώθηκε σε διπλάσιο περίπου ποσοστό σε σχέση 
με την ομάδα της βαρφαρίνης. Σε άλλη μελέτη των 
Intagliata και συν. σε ασθενείς με κίρρωση και SVT, 
12 ασθενείς έλαβαν Rivaroxaban ή Apixaban και 
6 ασθενείς κλασσική αντιπηκτική αγωγή, χωρίς να 
καταγραφούν υποτροπές της θρόμβωσης και χωρίς 
διαφορές ως προς τις μείζονες αιμορραγίες ανάμεσα 
στα δύο groups. Σε μελέτη των Hum και συν. σε 45 
κιρρωτικούς ασθενείς με SVT, 27 έλαβαν DOACs 
και 18 βαρφαρίνη, με λιγότερα επεισόδια μειζόνων 
αιμορραγικών στην ομάδα των DOACs και ισοδύνα-
μο ποσοστό υποτροπών στα δύο groups. Σε μελέτη 
των De Gottardi και συν. σε 94 ασθενείς (κανένας 
με Child-Pugh score C) εκ των οποίων το 75% είχε 
SVT και το 38% κίρρωση και έλαβαν DOACs είτε ως 
θεραπεία πρώτης (2/3) ή ως δεύτερης γραμμής (1/3) 
(Rivaroxaban 83%, Dabigatran 11%, Apixaban 6%), 
σε follow up 2-48 μηνών καταγράφηκαν 5 περιστατικά 
αιμορραγίας (5,3%) και 2 θρομβοεμβολικά περιστα-
τικά (2,1%), ενώ 5 κιρρωτικοί ασθενείς διέκοψαν τα 
DOACs λόγω αιμορραγίας ή ηπατονεφρικού συνδρό-
μου, παρά τις χαμηλότερες δόσεις που λάμβαναν. 
Σε μελέτη των Janczak και συν. που συνέκρινε την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των DOACs 
σε ασθενείς με VTE σε τυπική θέση (group A: 560 
ασθενείς) vs DOACs σε ασθενείς με VTE σε άτυπη 
θέση (group B: 36 ασθενείς) vs κλασσικής αντιπη-
κτικής αγωγής σε ασθενείς με VTE σε άτυπη θέση 
(group C: 27 ασθενείς), οι ασθενείς με SVT ήταν 48 

συνολικά. Η επίπτωση υποτροπών στο group B δε 
διέφερε σε σχέση με τα άλλα δύο groups, αλλά όταν 
δεν συνυπήρχε κακοήθεια. Η επίπτωση των μειζόνων 
αιμορραγιών και των κλινικά σημαντικών μη μειζόνων 
αιμορραγιών δε διέφερε μεταξύ των groups. Επίσης 
η θνητότητα στο group B ήταν μεγαλύτερη από αυτή 
του group Α και ισοδύναμη με του group C. Στην RCT 
που διενεργείται ήδη, και φιλοδοξεί να ενσωματώσει 
περί του 100 ασθενείς σε περίοδο 2 ετών, για την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας 
του Rivaroxaban σε ασθενείς με SVT (NCT02627053) 
έχουν ήδη αποκλειστεί ασθενείς με κίρρωση, ασθενείς 
με σύνδρομο Budd-Chiari, ασθενείς με τρανσαμινάσες 
3πλάσιες του φυσιολογικού, ασθενείς με θρομβοπενία 
ή/και αιμορραγική διάθεση και ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια. Σε έτερη RCT μελέτη (NCT02555111) 
που διενεργείται ήδη σε ασθενείς με χρόνια PVT οι 
ασθενείς τυχαιοποιούνται να λάβουν τη χαμηλή δόση 
του Rivaroxaban (15mg qd per os) vs placebo, για 
να ελεγχθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του πρώτου, ενώ αποκλείονται ασθενείς με μείζονες 
παράγοντες κινδύνου υποτροπής της PVT, ασθενείς 
με κίρρωση, ασθενείς με ηπατοπάθεια που οδηγεί 
σε αιμορραγική διάθεση, ασθενείς με σοβαρή θρομ-
βοφιλία, καρκίνο, ατομικό ή κληρονομικό ιστορικό 
VTE, μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα και νεφρική 
ανεπάρκεια. Στους προβληματισμούς αναφορικά 
με τη χρήση των DOACs σε ασθενείς με SVT πε-
ριλαμβάνονται: α) η πλημμελής απορρόφηση του 
φαρμάκου από το εντερικό επιθήλιο που ισχαιμεί σε 
μεσεντέρια θρόμβωση, β) δοσολογικοί περιορισμοί 
σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, γ) 
αυξημένη πιθανότητα γαστρεντερικής αιμορραγίας σε 
ασθενείς με κιρσούς οισοφάγου και πυλαία γαστρο-
πάθεια. Επομένως μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα 
από τη χρήση DOACs σε SVT είναι αντιφατικά, η 
δοσολογία χορήγησής τους δεν είναι ξεκάθαρη, ενώ 
από τις RCT μελέτες που ήδη διενεργούνται έχουν 
αποκλειστεί ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας 
και θρόμβωσης.6,7,9,13

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο  
(antiphospholipid syndrome, APS)

Το APS είναι μια αυτοάνοση επίκτητη θρομβοφιλία 
που χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση αρτηριακής 
ή φλεβικής θρόμβωσης ή μαιευτικής επιπλοκής σε 
συνδυασμό με εργαστηριακή ανάδειξη θετικότητας 
στο αντιπηκτικό λύκου, ή/και στα αντικαρδιολιπι-
νικά αντισώματα ή/και στα αντισώματα έναντι της 
β2-GPI. Στο 50% των ασθενών με APS συνυπάρχει 
συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα (π.χ. συστηματικός 
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ερυθηματώδης λύκος, ΣΕΛ). Η ετήσια επίπτωση του 
συνδρόμου ανέρχεται σε 5 περιστατικά ανά 100.000 
πληθυσμού, ενώ η επ’ αόριστον χορήγηση ΑβΚ 
αποτελεί τη θεραπεία εκλογής σε ασθενείς με APS 
και θρόμβωση, με INR-στόχο το 2-3 στην πλειονό-
τητα των ασθενών. Οι ασθενείς με APS αποτελούν 
ετερογενή ομάδα αναφορικά με τον θρομβωτικό τους 
κίνδυνο: υψηλού θρομβωτικού κινδύνου θεωρούνται 
οι ασθενείς που παρουσιάζουν τριπλή θετικότητα στα 
αναφερθέντα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (“triple 
positivity”), εκείνοι με ιστορικό αρτηριακής θρόμβω-
σης ή θρόμβωσης σε μικρού μεγέθους αγγεία και 
εκείνοι με υποτροπιάζουσες φλεβικές θρομβώσεις 
υπό ΑβΚ και ρυθμισμένο INR. Η θέση των DOACs 
στους ασθενείς αυτούς δεν είναι ξεκαθαρισμένη, αν 
και υπολογίζεται ότι 10% των ασθενών στις φάσης 
ΙΙΙ μελέτες των DOACs σε VTE είχαν APS. Οι περισ-
σότερες πληροφορίες προέρχονται από αναδρομικές 
μελέτες ή δημοσιευμένες μεμονωμένες περιπτώσεις 
ή σειρές ασθενών ή μετα-αναλύσεις, που έχουν δείξει 
αντιφατικά αποτελέσματα. Σε μια τέτοια μελέτη 56 
ασθενών με APS και VTE (29% “triple positive”, 10% 
υποτροπιάζουσα VTE), η χορήγηση DOACs (Riva-
roxaban 87,5%, Dabigatran 7,3%, Apixaban 5,4%) 
είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων στο 11% των ασθενών (αρτηριακή θρόμ-
βωση στο 1,8%) κατά τη διάρκεια follow up διάμεσης 
διάρκειας 22 μηνών. Η πλειονότητα των θρομβωτικών 
επεισοδίων συνέβη στους high-risk ασθενείς, ενώ 
αιμορραγικές επιπλοκές εμφανίστηκαν στο 3,6% των 
ασθενών. Σε άλλη μελέτη, η χορήγηση Apixaban και 
Rivaroxaban σε ασθενείς με θρομβωτικό APS -που 
λάμβαναν κουμαρινικά αντιπηκτικά με πλημμελή 
ρύθμιση INR- ήταν μεν αποτελεσματική, αλλά οι 
ασθενείς με αρτηριακή θρόμβωση αποκλείστηκαν 
από τη μελέτη. Σε μελέτη των Resseguier και συν. 
23 ασθενών με APS που έλαβαν Rivaroxaban (6 
ως πρώτης γραμμής και 17 μετά από αρχική αγωγή 
με βαρφαρίνη) και παρακολουθήθηκαν για 3 έτη, 
δείχθηκε ότι το ποσοστό υποτροπών ήταν 4% (1 
ασθενής triple positive), ενώ δεν καταγράφηκαν μεί-
ζονες αιμορραγίες. Σε μελέτη των Noel και συν. 26 
APS-ασθενών που έλαβαν Dabigatran ή Rivaroxaban 
το ποσοστό υποτροπών ήταν 4% (πάλι 1 υποτροπή 
σε triple positive ασθενή). Σε μελέτη των Son και συν. 
12 APS-ασθενών, υποτροπίασε το 17% (όλοι triple 
positive). Σε άλλη σειρά 8 ασθενών με APS, εκ των 
οποίων οι 5 με αρτηριακή θρόμβωση, δείχθηκε ότι 
η χορήγηση Rivaroxaban απέτυχε να προλάβει τα 
θρομβωτικά επεισόδια. Επιπλέον, σε άλλη μελέτη, 
υποτροπιάζουσες θρομβώσεις καταγράφηκαν στο 
44% ασθενών με APS που έλαβαν Rivaroxaban ή 

Dabigatran. Σε μετα-ανάλυση των Dufrost και συν. σε 
447 APS-ασθενείς που έλαβαν DOACs το ποσοστό 
υποτροπής VTE ήταν 16% (υψηλότερο από το 10% 
που ιστορικά καταγράφεται σε APS-ασθενείς υπό 
ΑβΚ) και το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο στους 
ασθενείς με υψηλού κινδύνου APS (56% σε “triple 
positive” σε 16μηνο follow up, σχεδόν διπλάσιο από 
το 30% που καταγράφεται στους ίδιους ασθενείς 
υπό ΑβΚ). Μάλιστα, στους triple positive ασθενείς η 
υποτροπή συνέβαινε πολύ γρήγορα μετά το switch 
από βαρφαρίνη σε DOAC (<6 μήνες). Αντίθετα, σε 
μελέτη των Sciascia και συν. 35 APS-ασθενών υπό 
Rivaroxaban, καμία υποτροπή δεν καταγράφηκε. Η 
πρώτη μεγάλη πιλοτική μελέτη που δημοσιεύτηκε 
(RAPS trial) συγκρίνοντας την ασφάλεια και την απο-
τελεσματικότητα του Rivaroxaban με τη βαρφαρίνη σε 
ασθενείς με APS και θρόμβωση, στηρίχτηκε κυρίως 
σε εργαστηριακά δεδομένα (έλεγξε τις διαφορές στο 
ενδογενές δυναμικό παραγόμενης θρομβίνης [ETP] 
μεταξύ των δύο groups της μελέτης, χωρίς να αποδεί-
ξει ότι τα DOACs μειονεκτούν- αύξηση του ETP ≤20% 
στο σκέλος του Rivaroxaban), ενώ στο βραχύ κλινικό 
follow-up δεν αναφέρθηκαν θρομβώσεις ή μείζονες 
αιμορραγίες στα δύο σκέλη. Παρόλα αυτά η μελέτη 
συμπεριέλαβε κυρίως low risk ασθενείς. Η μεγάλη 
RCT μελέτη TRAPS, που φιλοδοξούσε να εκτιμήσει 
την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του Riva-
roxaban σε σχέση με τη βαρφαρίνη σε triple positive 
ασθενείς με APS, διεκόπη πρόωρα λόγω αυξημένων 
συμβαμάτων (θρομβώσεων, μειζόνων αιμορραγιών 
και θανάτων) στο σκέλος του Rivaroxaban. Αυτή την 
περίοδο εξελίσσεται η RCT μελέτη ASTRO-APS που 
μελετά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του 
Apixaban σε σχέση με τη βαρφαρίνη σε ασθενείς με 
APS και προϋπάρχουσα θρόμβωση και η μελέτη 
RISAPS που θα συγκρίνει το Rivaroxaban (15mg bid) 
με τη βαρφαρίνη (INR-στόχος το 3-4) σε ασθενείς με 
προϋπάρχον ΑΕΕ. Πάντως, η διαφαινόμενη αποτυχία 
των DOACs σε APS-ασθενείς μπορεί να αποδοθεί: 
α) στη στοχευμένη τους δράση στον αιμοστατικό 
καταρράκτη, που ενδέχεται να μην είναι αρκετή σε 
ασθενείς με APS, β) στο μικρό χρόνο ημιζωής τους, 
που ευθύνεται για πλημμελή αντιπηξία του ασθενούς 
σε περίπτωση κακής συμμόρφωσης, γ) στη μεγάλη 
διακύμανση των επιπέδων των DOACs στο πλάσμα, 
τόσο από ασθενή σε ασθενή, όσο και σε αλλεπάλλη-
λες «ισοδύναμες» μετρήσεις στον ίδιο ασθενή.1,14-16

Σύνδρομο θρομβοπενίας εξ ηπαρίνης  
(Heparin Induced Thrombocytopenia, HIT)

Το σύνδρομο HIT αποτελεί μια ανοσολογική επι-
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πλοκή της ηπαρινοθεραπείας, που συνδυάζει θρομ-
βοπενία με φλεβικές ή/και αρτηριακές θρομβώσεις 
και κατά την οποία παράγονται πολυκλωνικά IgG 
αντισώματα που αναγνωρίζουν αντιγονικούς νεο-
επιτόπους του απελευθερούμενου αιμοπεταλιακού 
παράγοντα PF4, όταν αυτός συνδεθεί με την ηπαρίνη. 
Τα αντισώματα αυτά συνδέονται με το Fc τμήμα τους 
σε ειδικούς υποδοχείς πάνω σε αιμοπετάλια, ενδο-
θηλιακά κύτταρα και μακροφάγα, ενεργοποιώντας 
τα και απελευθερώνοντας προπηκτικό ιστικό παρά-
γοντα (TF), προάγοντας τη θρομβογένεση. Μέτρια ή 
αυξημένη πιθανότητα HIT με το 4T-scoring system 
επιβάλλει εργαστηριακή διερεύνηση με ανοσολογικές 
(ELISA) και λειτουργικές μεθόδους (SRA, HIPA) για 
την παρουσία ΗΙΤ-αντισωμάτων. Στους ασθενείς με 
πιθανό ή επιβεβαιωμένο ΗΙΤ θα πρέπει άμεσα να 
διακοπεί η ηπαρίνη και να χορηγηθεί εναλλακτική 
παρεντερική αντιπηξία είτε με αναστολείς θρομβίνης 
(ιρουδινικά παράγωγα ή Argatroban), ή με ηπαρινοει-
δή (Danaparoid, Fondaparinux) στην οξεία φάση και 
στη συνέχεια -μετά την αποκατάσταση του αριθμού 
των αιμοπεταλίων, υποξεία φάση- ΑβΚ per os για 1-3 
μήνες στο HIT χωρίς θρόμβωση και για 3-6 μήνες 
στο HIT με θρόμβωση. Ο ρόλος των DOACs στην 
αντιμετώπιση ασθενών με HIT στην οξεία ή υποξεία 
φάση δεν είναι αποσαφηνισμένος, ενώ ο σχεδιασμός 
RCT μελετών δεν είναι πρακτικά εφικτός λόγω της 
ανάγκης ενσωμάτωσης πολλών ασθενών, κάτι δύ-
σκολο σε ένα σχετικά σπάνιο σύνδρομο. Η λογική 
της δράσης των DAOCs επιτρέπει τη χορήγησή τους 
σε ασθενείς με HIT (δε συνδέονται με τον PF4, ούτε 
με ήδη παραχθέντα ΗΙΤ-αντισώματα), αλλά ο ρόλος 
τους σε τέτοιους ασθενείς έχει μελετηθεί μόνο σε 
μεμονωμένα περιστατικά ή σειρές ασθενών ή μετα-
αναλύσεις αναδρομικών μελετών.17-20

Σε αναδρομική μελέτη των Davis και συν. 12 
ασθενείς με ΗΙΤ έλαβαν θεραπευτική δόση DOACs (9 

Apixaban, 3 Rivaroxaban), ενώ οι 7 εξ αυτών έλαβαν 
αρχική παρεντερική αγωγή με Argatroban. Κανείς εκ 
των ασθενών δεν εμφάνισε νέο θρομβωτικό επεισόδιο 
ή μείζονα αιμορραγία. Επίσης, σε μελέτη των Sharifi 
και συν. 22 ασθενείς με ΗΙΤ έλαβαν DOACs (11 Riva-
roxaban, 5 Apixaban και 6 Dabigatran) αφού πρώτα 
είχαν λάβει παρεντερική αντιπηξία με Argatroban, και 
σε 19μηνο follow up κανείς δεν εμφάνισε νέα θρόμ-
βωση ή μείζονα αιμορραγία, αλλά η θνητότητα από 
μη θρομβωτική αιτία ήταν 22%. Σε άλλη αναδρομική 
μελέτη των Kunk και συν. 11 ασθενείς με ΗΙΤ που 
έλαβαν αρχικά παρεντερική αντιπηξία με Argatroban ή 
Bivalirudin ακολούθως έλαβαν DOACs, χωρίς να εμ-
φανίσουν νέα θρόμβωση στο follow up, παρόλα αυτά 
18% εμφάνισε μείζονα αιμορραγία. Σε μετα-ανάλυση 
των Tran και συν. που συμπεριέλαβε 56 ασθενείς με 
ΗΙΤ υπό DOACs (Rivaroxaban 54%, Apixaban 29%, 
Dabigatran 18%), το 75% έλαβε αρχικά παρεντερική 
αντιπηξία, ενώ στo 3μηνο follow-up καταγράφηκαν 
υποτροπές θρόμβωσης στο 4%, μείζονες αιμορραγίες 

Πίνακας 1. Ενδεικτικές κλινικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των DOACs εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων.

Κλινικές μελέτες NCT Αριθμός Status
DOAC in Unusual Site Venous Thrombosis (DUST) NCT03778502 Not yet recruiting
Study of Rivaroxaban for CeREbral Venous Thrombosis (SECRET) NCT03178864 Recruiting
The Efficacy and Safety of Dabigatran Etexilate for the Treatment of Cerebral 
Venous Thrombosis

NCT03217448 Recruiting

Efficacy Comparison of Warfarin Versus Rivaroxaban CVT NCT03747081 Recruiting
RIvaroxaban for Stroke Patients With AntiPhospholipid Syndrome (RISAPS) NCT03684564 Not yet recruiting
Apixaban for Secondary Prevention of Thromboembolism Among Patients With 
AntiphosPholipid Syndrome (ASTRO-APS)

NCT02295475 Active, not recruiting

Treatment of Splanchnic Vein Thrombosis With Rivaroxaban. A Pilot, Prospective 
Cohort Study

NCT02627053 Recruiting

Πίνακας 2. Πλεονεκτήματα των DOACs.
1. Από του στόματος αγωγή
2. Μικρός χρόνος ημίσειας ζωής
3. Προβλεπόμενη φαρμακοκινητική δράση
4. Άμεση αντιπηκτική δράση
5. Λιγότερες αλληλεπιδράσεις με διατροφικές συνήθειες 

ή άλλα φάρμακα
6. Σταθερή δόση
7. Δεν απαιτείται τακτικός εργαστηριακός έλεγχος
8. Μικρότερος κίνδυνος μείζονων αιμορραγικών συμβα-

μάτων
9. βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών

10. Σταδιακή ανακάλυψη αντιδότων (Idarucizumab, 
Andexanet, Aripazine)
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στο 5% και αποκατάσταση αιμοπεταλίων στο 98%. 
Σε αναδρομική μελέτη των Warkentin και συν. 80 
ασθενείς με HIT χωρίστηκαν σε 3 groups: group A 
(ασθενείς που έλαβαν εξ αρχής DOAC στην οξεία 
φάση), group B (ασθενείς που έλαβαν αρχικά παρε-
ντερική αντιπηξία και μετά DOAC στην οξεία φάση) 
και group C (ασθενείς που έλαβαν DOAC μόνο στην 
υποξεία φάση του ΗΙΤ). Οι 46/80 ασθενείς έλαβαν 
Rivaroxaban και το 2,2% αυτών εμφάνισε υποτροπή 
της θρόμβωσης, ενώ δεν καταγράφηκαν περιστατικά 
μειζόνων αιμορραγικών. Οι 23/80 ασθενείς έλαβαν 
Apixaban και οι 11/80 Dabigatran, με το 2,9% συνο-
λικά να εμφανίζει υποτροπή θρόμβωσης, χωρίς να 
καταγραφεί μείζονα αιμορραγία. Ο ίδιος ο συγγρα-
φέας όμως επισημαίνει ότι οι ασθενείς που έλαβαν 
DOACs μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια επιλεγμένη 
υποομάδα ΗΙΤ ασθενών με καλή πρόγνωση, καθότι 
δεν συμπεριλήφθηκαν νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ ή 
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Στη μοναδική RCT 
που σχεδιάστηκε να μελετήσει την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα των DOACs σε ασθενείς με HIT 
(και διεκόπη πρόωρα λόγω ανεπαρκούς ενσωμά-
τωσης ασθενών), στα πρόδρομα αποτελέσματά της 
σε 12 ασθενείς που έλαβαν Rivaroxaban (οι 7 μετά 
από αρχική παρεντερική αντιπηξία), τα ποσοστά 
μείζονος αιμορραγίας και υποτροπής θρόμβωσης 
σε follow up 12 μηνών ήταν 8,3%. Προβληματισμοί 
που εγείρονται από τη χρήση των DOACs σε τέτοιους 
ασθενείς είναι: η αποτελεσματικότητά τους σε αρτη-
ριακές θρομβώσεις, σε μαζική πνευμονική εμβολή, 
σπλαγχνική θρόμβωση ή θρόμβωση εγκεφαλικών 
φλεβών, η ασφάλειά τους σε ασθενείς με θρομβοπενία 
και η αναστροφή της δράσης τους σε ασθενείς με ΗΙΤ 
που χρήζουν επείγουσας χειρουργικής επέμβασης 
(ακρωτηριασμός, θρομβεκτομή κ.λπ.).17-20

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως είναι προφανές, η απουσία RCTs στις πε-

ρισσότερες από τις παραπάνω ομάδες, καθώς και τα 
αρνητικά ή αμφισβητούμενα αποτελέσματα των ήδη 
διενεργηθεισών RCTs, καθιστούν ακόμη προβληματι-
κή τη χορήγηση DOACs στους παραπάνω ασθενείς. Η 
χρήση τους θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ειδικές 
καταστάσεις, όπως: α) σε ασθενείς χαμηλού αιμορ-
ραγικού κινδύνου με CAT χωρίς παρουσία ενεργού 
καρκίνου σε γαστρεντερικό και ουροποιογεννητικό και 
με μικρή πιθανότητα αλληλεπίδρασης DOAC-ΧΜΘ, 
β) σε ασθενείς με APS χαμηλού κινδύνου χωρίς 
αρτηριακή θρόμβωση, γ) σε ασθενείς με υποξεία ή 
χρόνια φάση SVT χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου 
και χωρίς σοβαρή ηπατική βλάβη ή/και κίρρωση, δ) 

σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς με υποξεία ή χρόνια 
φάση εγκεφαλικών φλεβικών θρομβώσεων, ε) σε 
ασθενείς με υποξεία φάση HIT/HITT χωρίς αρτηρι-
ακή θρόμβωση, στ) όταν οι παραπάνω ασθενείς δε 
συμμορφώνονται στην παρεντερική χορήγηση των 
ενδεδειγμένων αντιπηκτικών ή λαμβάνουν ΑβΚ και 
η ρύθμιση του INR τους είναι ελλιπής ή προβλημα-
τική. Αναμένοντας επομένως το σχεδιασμό και την 
ολοκλήρωση RCTs που θα αφορούν στοχευμένα τις 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών που συζητήθηκαν 
παραπάνω, η τρέχουσα γνώση αποθαρρύνει την 
έκδοση οδηγίας για ευρεία χορήγηση DOACs 
στους παραπάνω ασθενείς.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι αναδυόμενες θεραπείες που βρίσκονται στη 

φάση των κλινικών δοκιμών, έχουν αναθερμάνει τα 
τελευταία χρόνια το επιστημονικό ενδιαφέρον της 
αιματολογικής κοινότητας για τη σπάνια πάθηση της 
ανεπάρκειας της πυροσταφυλικής κινάσης (pyruvate 
kinase, PK). Η ανεπάρκεια PK είναι η πιο συχνή και 
πιο καλά μελετημένη ενζυμοπάθεια του γλυκολυτικού 
κύκλου του ερυθροκυττάρου. Παρουσιάζει κλινική 
ανομοιογένεια, με προεξάρχουσα, ωστόσο, εκδήλω-
ση τη χρόνια αιμολυτική αναιμία. Χρειάζεται πρώιμη 
διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών, όπως η 
χολολιθίαση και η υπερφόρτωση με σίδηρο. Η αντιμε-
τώπιση της πάθησης εξατομικεύεται και ενδεχομένως 
να χρειαστούν μεταγγίσεις, αποσιδήρωση ή σπληνε-
κτομή. Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων έχει εφαρμοστεί σε ορισμένες περιπτώσεις 
με όχι πάντα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Νέες θε-
ραπείες βρίσκονται υπό δοκιμή, όπως η γονιδιακή 
θεραπεία ή μικρά μόρια-ενεργοποιητές της PK.

Οδός Γλυκόλυσης
Το ώριμο ερυθροκύτταρο δεν έχει πυρήνα, μι-

τοχόνδρια και ριβοσωμάτια και αδυνατεί να συν-
θέσει πρωτεΐνες και λίπη και να δραστηριοποιήσει 
την οξειδωτική φωσφορυλίωση. Το ερυθροκύτταρο 
αντλεί την ενέργεια που απαιτείται για να διατηρήσει 
την ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης και της 
αιμοσφαιρίνης αποκλειστικά από το μεταβολισμό της 
γλυκόζης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.

Η γλυκολυτική πορεία είναι η αλληλουχία αντι-
δράσεων κατά την οποία ένα µόριο γλυκόζης κατα-
βολίζεται προς δύο µόρια πυροσταφυλικού µε την 
ταυτόχρονη καθαρή παραγωγή δύο µορίων ATP. 
Eπίσης παράγεται ΝΑDH που είναι απαραίτητο για 
την εξουδετέρωση της μεθαιμοσφαιρίνης. Σε φάση 
ηρεμίας το ερυθροκύτταρο παράγει το 90% του ΑTP 
με την οδό της αναερόβιας γλυκόλυσης (κύκλος του 
Embden-Meyerhof) που διαιρείται σε τρία στάδια:

Στάδιο 1. Η γλυκόζη φωσφορυλιώνεται για να 
σχηματίσει την 6-φωσφορική γλυκόζη. Καταλύεται από 
την εξοκινάση. Η 6-φωσφορική γλυκόζη ισομεριώνεται 
προς 6-φωσφορική φρουκτόζη. Καταλύεται από την 
ισομεράση της φωσφορικής εξόζης. Η 6-φωσφορική 
φρουκτόζη, με τη δράση της φωσφοφρουκτοεξο-
κινάσης, φωσφορυλιώνεται για να σχηματίσει την 
1,6-διφωσφορική φρουκτόζη, η οποία διασπάται σε 
φωσφοδιυδροξυακετόνη και σε 3-φωσφογλυκεραλ-
δεΰδη. Καταλύεται από την αλδολάση.

Στάδιο 2. Η φωσφοδιυδροξυακετόνη συνεχίζει την 
πορεία μόνο αν μετατραπεί σε μία 3-φωσφογλυκεραλ-
δεϋδη. Καταλύεται από την ισομεράση της φωσφορικής 
τριόζης. Τα δύο μόρια της 3-φωσφογλυκεραλδεϋδης, 
μετατρέπονται σε 1,3-διφωσφογλυκερινικό. Καταλύεται 
από την αφυδρογονάση της 3-φωσφογλυκεραλδεϋδης 
με τη συνοδό παραγωγή NADH.

Στάδιο 3. To 1,3-διφωσφογλυκερινικό μετατρέπεται 
σε 3-φωσφογλυκερινικό. Καταλύεται από την κινάση 
του φωσφογλυκερινικού με την επακόλουθη παραγωγή 
ATP και 2,3 διφωσφογλυκερινικού οξέος (2,3 DPG). 
Το 3-φωσφογλυκερινικό αναδιατάσσεται σε 2-φωσφο-
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γλυκερινικό με τη βοήθεια της φωσφογλυκερινικής 
μουτάσης. Το 2-φωσφογλυκερινικό αφυδατώνεται σε 
φωσφο-ενολο-πυροσταφυλικό με τη μεσολάβηση της 
ενολάσης. Τέλος, το φωσφο-ενολο-πυροσταφυλικό, 
μετατρέπεται σε μια σταθερή κετόνη, το πυροσταφυ-
λικό. Η αντίδραση καταλύεται από την πυροσταφυλική 
κινάση με την επακόλουθη παραγωγή ATP.

Η ανεπάρκεια της πυροσταφυλικής κινάσης επη-
ρεάζει την παραγωγή ΑΤΡ στα ώριμα ερυθροκύτταρα 
και τα οδηγεί σε αιμόλυση.

Επιδημιολογία - Γενετική
Η ανεπάρκεια της PK είναι η πιο συχνή και πιο 

καλά μελετημένη ενζυμοπάθεια του κύκλου της γλυκό-
λυσης και έχει παγκόσμια, αλλά ανομοιογενή κατανο-
μή. Παρουσιάζει επίπτωση από 3:1.000.000 έως 1:20 
000, ενώ το ποσοστό των ετεροζυγωτών κυμαίνεται 
μεταξύ 0,15-6%1,2. Όπως και στις αιμοσφαιρινοπάθει-
ες, φαίνεται ότι η επίπτωση της ανεπάρκειας PK αλλά 
και των ετεροζυγωτών σχετίζονται με την παρουσία 
ελονοσίας στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή και 
την προστατευτική δράση απέναντι στο παράσιτο3.

Στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί τέσσερα ισοένζυ-

Σχήμα 1. Μεταβολισμός της γλυκόζης στο ερυθροκύτταρο (κύκλος του Embden-Meyerhof.
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μα με διαφορετικές ηλεκτροφορητικές και βιοχημικές 
ιδιότητες που εκφράζονται σε διάφορους ιστούς και 
παράγονται από δύο διαφορετικά γονίδια. Τα ισοέν-
ζυμα του ερυθροκυττάρου (red cell, R) και του ηπα-
τοκυττάρου (liver, L) εκφράζονται από διαφορετικούς 
υποκινητές του ίδιου γονιδίου (PKLR) στο χρωμόσωμα 
1 (1q21). Αντίθετα με το ώριμο ερυθροκύτταρο, το 
ηπατοκύτταρο διατηρεί την ικανότητα πρωτεϊνοσύν-
θεσης και για το λόγο αυτό, οι μεταλλάξεις του γονι-
δίου PKLR δεν έχουν επίδραση στο ηπατοκύτταρο 
και εκδηλώνονται μόνο με αιμολυτικές εκδηλώσεις. 
Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις και ορισμένα νεογνά εκ-
δηλώνουν σοβαρή ηπατική νόσο. Σε άλλους ιστούς 
υπάρχει η μορφή Μ (muscle) της PK που έχει δύο 
ισοένζυμα Μ1 και Μ2 και εκφράζεται από το γονίδιο 
PKM στο χρωμόσωμα 15 (15q22)4.

Η πάθηση μεταβιβάζεται με τον αυτοσωμικό υπο-
λειπόμενο χαρακτήρα και έχουν περιγραφεί πάνω 
από 300 μεταλλάξεις στο γονίδιο PKLR, που περι-
λαμβάνουν ελλείμματα ή σημειακές μεταλλάξεις. Οι 
περισσότερες μεταλλάξεις (70-80%) είναι “missense 
mutations”, όπως είναι η R510Q στη βόρεια Ευρώ-
πη και στις ΗΠΑ και η R486W στη Νότια Ευρώπη5. 
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχτεί σαφώς η κλινική 
συσχέτιση ανάμεσα στο είδος της μετάλλαξης και 
τη βαρύτητα της αιμόλυσης, λόγω των πολλών με-
ταλλάξεων. Πρόσφατα, όμως, από τους ερευνητές 
της Natural History Study φάνηκε ότι οι ασθενείς με 
ιδιαίτερο μοτίβο μεταλλάξεων (2 non-missense, NM/
NM) έχουν σοβαρότερη αιμολυτική εικόνα από μικρή 
ηλικία και επιπλοκές6.

Κλινικά και Εργαστηριακά Χαρακτηριστικά
Η ανεπάρκεια της PK επηρεάζει την παραγωγή 

ΑΤΡ στα ώριμα ερυθροκύτταρα και τα οδηγεί σε 
αιμόλυση. Ο μηχανισμός που η ανεπάρκεια ATP 
προκαλεί αιμόλυση παραμένει αδιευκρίνιστος. Στην 
αναιμία συμβάλει και η μη ικανοποιητική ερυθροποί-
ηση λόγω της αρνητικής επίδρασης της ανεπάρκειας 
PK στους ερυθροβλάστες. Κλινική συμπτωματολογία 
παρουσιάζουν οι ομοζυγώτες και διπλοί ετεροζυγώτες 
μεταλλάξεων της PK, στους οποίους η υπολειπόμενη 
δραστικότητα του ενζύμου είναι <25%, ενώ στους 
ετεροζυγώτες είναι 40-60% γι’ αυτό και δεν παρου-
σιάζουν προβλήματα.

Στη νεογνική ηλικία μπορεί να εμφανιστεί ως σοβα-
ρή και απειλητική για τη ζωή νεογνική αναιμία (ενίοτε 
με συνοδό μεθαιμοσφαιριναιμία), που απαιτεί αφαι-
μαξομεταγγίσεις λόγω του επιδεινούμενου ικτέρου και 
εν συνεχεία συνεχή υποστήριξη με μεταγγίσεις. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις έχουν περιγραφεί περιστατικά 

εμβρυϊκού ύδρωπα και νεογνικού θανάτου, ενδομή-
τριας καθυστέρησης ανάπτυξης ή προωρότητας6.

Στα παιδιά και στους ενήλικες τα συχνότερα συ-
μπτώματα οφείλονται στη αναιμία. Το 90-95% των 
ασθενών έχει χρόνια αναιμία, από ήπια έως σοβαρή 
μεταγγισιοεξαρτώμενη που απαιτεί αποσιδήρωση. 
Αντίθετα με την ανεπάρκεια G6PD, όπου η αιμό-
λυση επάγεται μετά από οξειδωτικό stress, στην 
ανεπάρκεια PK η αιμόλυση είναι διαρκής και χρόνια 
και μπορεί να επιδεινώνεται στα πλαίσια λοιμώξεων, 
stress ή στην εγκυμοσύνη. Η ανεπάρκεια της PK 
προκαλεί αυξημένες συγκεντρώσεις σε ενδιάμεσα 
μεταβολικά προϊόντα, όπως το 2,3-DPG που οδηγούν 
σε μετατόπιση της καμπύλης της συγγένειας της 
αιμοσφαιρίνης προς το οξυγόνο προς τα δεξιά, με 
αποτέλεσμα την αυξημένη παροχή οξυγόνου στους 
ιστούς. Αυτός είναι ο λόγος που ορισμένοι ασθενείς 
ανέχονται καλά τη χρόνια αναιμία, χωρίς ιδιαίτερα 
συμπτώματα. Παρουσιάζεται συχνά σπληνομεγαλία 
(80-85%), ίκτερος (40-70%) και χολολιθίαση (30-45%). 
Σπανιότερες εκδηλώσεις είναι οι απλαστικές κρίσεις 
(2-14%), οστικές ανωμαλίες-εξωμυελική αιμοποίηση 
(9%), καθυστέρηση ήβης (8%), υπέρχρωση δέρμα-
τος (6%), έλκη κάτω άκρων (2-3%) και πνευμονική 
υπέρταση (2-3%)6-8.

Γενικά, όταν η ανεπάρκεια PK εκδηλώνεται σε 
μικρή ηλικία, σχετίζεται με σοβαρότερη κλινική εικόνα 
στη μετέπειτα ζωή. Οι ασθενείς με σοβαρή αναιμία 
διαγιγνώσκονται στη βρεφική ή παιδική ηλικία, αλλά 
σε ορισμένους ασθενείς εκδηλώνεται αργά στην 
ενήλικο ζωή6,7.

Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι αυτά της αιμο-
λυτικής αναιμίας με αυξημένα δικτυοερυθροκύτταρα 
(ιδιαίτερα στους σπληνεκτομηθέντες) και έμμεση 
χολερυθρίνη. Η γαλακτική δεϋδρογενάση δεν είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη, διότι η αιμόλυση είναι κυρίως 
εξωαγγειακή. Στη μικροσκόπηση διακρίνεται ανισοκυτ-
τάρωση, ποικιλοκυττάρωση και πολυχρωματοφιλία, 
χωρίς άλλα ιδιαίτερα ευρήματα. Η φερριτίνη είναι 
συνήθως αυξημένη, ακόμη και στους ασθενείς που 
δεν έχουν σημαντικό φόρτο μεταγγίσεων, εύρημα που 
συναντάται και σε άλλες μορφές αιμολυτικής αναιμίας, 
όπως η ενδιάμεση θαλασσαιμία, λόγω της μειωμένης 
παραγωγής εψιδίνης. Τιμές πάνω από 1000 μg/L 
διαπιστώνονται στο 50% των περιπτώσεων6,9.

Διάγνωση
Η διάγνωση της ανεπάρκειας PK στηρίζεται στην 

κλινική εικόνα και στα εργαστηριακά ευρήματα της 
χρόνιας αιμολυτικής αναιμίας, στη μειωμένη δραστι-
κότητα του ενζύμου και στη μοριακή ανίχνευση των 
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μεταλλάξεων στο γονίδιο PKLR.
Η βιοχημική εκτίμηση της PK βασίζεται στον υπο-

λογισμό της ενζυμικής δραστηριότητας μέσω ποσοτι-
κής φασματοφωτομετρικής ανάλυσης μετά από λύση 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Όμως, ψευδώς φυσιολο-
γικά επίπεδα μπορεί να προκύψουν λόγω διαφόρων 
παραμέτρων όπως: α) ατελής απομάκρυνση λευκών 
αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων που περιέχουν άλλη 
μορφή PK (muscle), β) ατελής απομάκρυνση της 
1,6- διφωσφορική φρουκτόζης που ενεργοποιεί την 
PK, γ) αυξημένος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων 
και δ) πρόσφατη μετάγγιση ερυθρών. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις βοηθά η μοριακή ανίχνευση των με-
ταλλάξεων στο γονίδιο PKLR με PCR ή NGS (next 
generation sequencing). 

Για την οριστική επιβεβαίωση της διάγνωσης, 
χρειάζεται να γίνεται η μέτρηση της PK και η μοριακή 
ανάλυση10.

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας PK εξαρτάται από 

την ηλικία που γίνεται η διάγνωση. Στην ενδομήτρια 
περίοδο, εάν υπάρχει εμβρυϊκός ύδρωπας απαιτού-
νται ενδομήτριες μεταγγίσεις. Στη νεογνική περίοδο, 
εάν διαπιστωθεί σοβαρή αιμολυτική αναιμία και επι-
δεινούμενος ίκτερος χρειάζονται αφαιμαξομεταγγίσεις 
και φωτοθεραπεία. Στη βρεφική περίοδο, εάν υπάρχει 
σοβαρή αναιμία απαιτούνται μεταγγίσεις. Η τιμή της 
αιμοσφαιρίνης δεν είναι ο μόνος παράγοντας που 
εκτιμάται για την μετάγγιση, αλλά και η γενική εικόνα 
του βρέφους, η σίτιση και τα ζωτικά σημεία. Οι συχνές 
μεταγγίσεις αναστέλλουν την ερυθροποίηση, συνεπώς 
προτιμάται να παρατείνονται τα μεσοδιαστήματα 
μεταξύ των μεταγγίσεων για να αυξηθεί η παραγωγή 
δικτυοερυθροκυττάρων. Στην παιδική ηλικία μέχρι την 
ενήλικο ζωή, σε περίπτωση σοβαρής αναιμίας απαι-
τούνται μεταγγίσεις, χορήγηση φυλλικού οξέος και σε 
μερικές περιπτώσεις σπληνεκτομή. Η υπερφόρτωση 
με σίδηρο προκύπτει λόγω των συχνών μεταγγίσεων, 
αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε ασθενείς που δε 
μεταγγίζονται συχνά λόγω καταστολής της εψιδίνης. 
Χρειάζεται, λοιπόν, τακτικός έλεγχος με επίπεδα 
φερριτίνης και MRI καρδιάς-ήπατος και αναλόγως 
χορήγηση θεραπείας αποσιδήρωσης.

Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων έχει πραγματοποιηθεί σε μία σειρά ασθενών 
με σοβαρή νόσο11. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 
προσεγγίσεις σε σχέση με τον δότη και την προετοι-
μασία και διαπιστώθηκε 74% επιβίωση με αυξημένη 
επίπτωση νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή και γενικά 
δε συστήνεται ως θεραπευτική προσέγγιση, ενώ δεν 

υπάρχουν ενεργείς κλινικές δοκιμές. 
Αντίθετα, υπάρχουν ανοιχτές κλινικές δοκιμές 

(NCT02476916, NCT03548220, NCT03559699) 
σχετικά με τη χρήση από του στόματος, ενός μικρού 
μορίου (AG-348) που είναι μια σουλφοναμίδη κινολό-
νης και ενεργοποιεί την PK, με τρόπο παρόμοιο με την 
1,6- διφωσφορική φρουκτόζη, αλλά πιο αποτελεσμα-
τικό. Σε in vitro μελέτες σε ερυθροκύτταρα ασθενών, 
αλλά και σε μοντέλα ποντικιών με ανεπάρκεια PK, 
το AG-348 φάνηκε να ενεργοποιεί την PK, τη γλυκο-
λυτική οδό και να μειώνει το 2,3 DPG12. Σε κλινικές 
δοκιμές φάσης 1, η χορήγηση του φαρμάκου σε υγι-
είς εθελοντές ήταν ασφαλής και οδήγησε σε μείωση 
του 2,3 DPG και σε αύξηση του ερυθροκυτταρικού 
ATP13. Τα αποτελέσματα από κλινική δοκιμή φάσης 
2 σε ενήλικες ασθενείς με ανεπάρκεια PK, που δεν 
είχαν ανάγκη για μεταγγίσεις, ήταν ενθαρρυντικά. Το 
φάρμακο ήταν καλά ανεκτό με ήπιες παρενέργειες, 
όπως κεφαλαλγία, αϋπνία και ναυτία. Σοβαρές πα-
ρενέργειες όπως επιδείνωση της αιμόλυσης, υπερ-
τριγλυκεριδαιμία και οστεοπόρωση ήταν σπάνιες. Οι 
ασθενείς έλαβαν το AG-348 από το στόμα, δύο φορές 
την ημέρα και περίπου στους μισούς παρατηρήθηκε 
σταθερή αύξηση της αιμοσφαιρίνης πάνω από 1 g/
dl σε όλη την περίοδο χορήγησης του φαρμάκου. 
Παράλληλα, σε αυτούς τους ασθενείς παρατηρήθηκε 
βελτίωση των αιμολυτικών δεικτών. Επίσης, διαπι-
στώθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν μία τουλάχιστον 
missense μετάλλαξη είχαν καλύτερη αιματολογική 
ανταπόκριση14. Δεν έχουν συμπεριληφθεί παιδιά στη 
μελέτη, επειδή το AG-348 έχει φανεί ότι προκαλεί 
ήπια αναστρέψιμη αναστολή των αρωματασών, όπως 
είναι η συνθάση των οιστρογόνων. Η κλινική δοκιμή 
φάσης 3 είναι ανοιχτή και αναμένονται με ενδιαφέρον 
τα αποτελέσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου στη βελτίωση της αναιμίας και στη 
μείωση των επιπλοκών.

Σχετικά με τη γονιδιακή θεραπεία, υπάρχουν 
αναφορές για τη χρήση lentivirus φορέων σε μο-
ντέλα ποντικιών με ανεπάρκεια PK που είχε ως 
αποτέλεσμα την αύξηση της δραστικότητας της PK 
και των επιπέδων αιμοσφαιρίνης και τη μείωση των 
δικτυοερυθροκυττάρων και του όγκου του σπληνός. 
Επίσης, διαπιστώθηκε βιοχημική αποκατάσταση της 
γλυκολυτικής οδού στα ερυθροκύτταρα15. Τα ευρή-
ματα αυτά έχουν επιτρέψει το μελλοντικό σχεδιασμό 
κλινικών δοκιμών σε πάσχοντες.
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Η αναιμία της φλεγμονής (ΑΦ), που είναι γνωστή 
και ως αναιμία χρόνιας νόσου είναι η συχνότερη 
αναιμία σε νοσηλευόμενους και χρονίως πάσχοντες 
ασθενείς. Υπολογίζεται ότι >40% όλων των αναιμιών 
παγκοσμίως μπορούν να θεωρηθούν ΑΦ ή αναιμίες 
που συνυπάρχουν με ΑΦ. Αρχικά, η ΑΦ συνδέθηκε 
με χρόνιες λοιμώξεις, αυτοάνοσα νοσήματα και νεο-
πλασίες. Τα δεδομένα των τελευταίων ετών υποδει-
κνύουν ότι η ΑΦ, σε συνδυασμό μερικές φορές με 
σιδηροπενική αναιμία, εμφανίζεται σε ασθενείς με 
χρόνια νεφρική νόσο (ιδιαίτερα όσους υποβάλλονται 
σε αιμοκάθαρση), συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
αλλά και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πνευ-
μονική υπέρταση, χρόνια ηπατοπάθεια, παχυσαρκία. 
Η βαρύτητα της ΑΦ αποδεδειγμένα συσχετίζεται με 
την εξέλιξη της υποκείμενης κατάστασης. Εντούτοις, 
δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν αποτελεί απλώς ένα 
δείκτη βαρύτητας και εξέλιξης της υποκείμενης νόσου 
ή συνιστά και αιτιολογικό παράγοντα αυτής1.

Παθοφυσιολογία της ΑΦ
Οι κυτταροκίνες που παράγονται από το ενεργο-

ποιημένο ανοσολογικό σύστημα επάγουν τρείς κύριες 
παθοφυσιολογικές οδούς που έχουν ως αποτέλεσμα 
την ΑΦ:

Περιορισμός σιδήρου

Τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος απα-
ντούν στα μόρια των μικροβίων, τα αυτοαντισώματα 
και τα αντιγόνα των όγκων με την παραγωγή φλεγ-

μονωδών κυτταροκινών, οι οποίες τροποποιούν την 
ομοιοστασία του σιδήρου, με αποτέλεσμα την κατα-
κράτηση σιδήρου στα μακροφάγα και την ελάττωση 
της πρόσληψης σιδήρου από τις τροφές. 

Σε ζωικά μοντέλα και στον άνθρωπο φάνηκε ότι η 
ιντερλευκίνη-6 (IL-6) επάγει την παραγωγή εψιδίνης 
από τα ηπατοκύτταρα2. Η εψιδίνη, που αποτελεί 
τον κύριο ρυθμιστή της ομοιοστασίας του σιδήρου 
στον άνθρωπο, προσδένεται στη φερροπορτίνη, την 
πρωτεΐνη εξαγωγέα ενδοκυττάριου σιδήρου η οποία 
εκφράζεται μεταξύ άλλων στα μακροφάγα του ΔΕΣ 
και τα κύτταρα του εντέρου στο 12λο. Το σύμπλεγμα 
φερροπορτίνης-εψιδίνης ενδοκυτταρώνεται και κατα-
στρέφεται με αποτέλεσμα την ελάττωση του σιδήρου 
στην κυκλοφορία3.

Επιπλέον, ο TNF ελαττώνει την απορρόφηση σι-
δήρου από το κύτταρα του 12λου με ένα μηχανισμό 
ανεξάρτητο από την εψιδίνη, ενώ οι κυτταροκίνες 
IL-1, IL-6, IL-10 επάγουν τη συσσώρευση σιδήρου 
στα μακροφάγα με ενδοκυττάρωση, μέσω του υπο-
δοχέα της τρανσφερρίνης, μέσω του μεταφορέα Ι 
δισθενών μετάλλων και μέσω της λακτοφερρίνης και 
της lipocalin-24. 

Κυτταροκίνες, ελεύθερες ρίζες και παράγοντες 
του συμπληρώματος αυξάνουν την καταστροφή των 
ερυθροκυττάρων και την ερυθροφαγοκυττάρωση μέσω 
διέγερσης υποδοχέων (CD44, T-cell immunoglobulin 
domain). O σίδηρος που παράγεται από την καταστρο-
φή των ερυθροκυττάρων αποτελεί την κύρια πηγή σιδή-
ρου για τα μακροφάγα και αποθηκεύεται ως φερριτίνη. 

Οι παραπάνω διαδικασίες οδηγούν σε ερυθρο-
ποίηση με περιορισμό του διαθέσιμου σιδήρου (iron-
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restricted erythropoiesis), που ανευρίσκεται στην ΑΦ 
και χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον 
ορό και υψηλές τιμές φερριτίνης. 

Καταστολή της ερυθροποίησης λόγω φλεγμονής

Σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, η ερυθροποίηση 
επηρεάζεται και από τη μειωμένη παραγωγή μόνη 
ή σε συνδυασμό με την ελαττωμένη βιολογική δρα-
στικότητα της ερυθροποιητίνης. Κυτταροκίνες όπως 
η IL-1, και ο TNF αναστέλλουν τη μεταγραφή της 
ερυθροποιητίνης (μέσω του GATA-2 και του HNF4) ή 
προκαλούν καταστροφή των επιθηλιακών κυττάρων 
του νεφρού που παράγουν ερυθροποιητίνη (μέσω 
τοξικών ελεύθερων ριζών) 5.

Αν και ο αριθμός των υποδοχέων της ερυθροποι-
ητίνης (ΕpoRs) στα αρχέγονα κύτταρα της ερυθράς 
σειράς δεν επηρεάζεται στη φλεγμονή, οι αυξημέ-
νες τιμές IL-1, IL-6 μειώνουν την ανταπόκριση των 
ΕpoRs στα ερεθίσματα. Η σιδηροπενία των αρχέγο-
νων ερυθρών καταστέλλει την έκφραση των ΕpoRs 
μέσω της καταστολής του Scribble. Η έκφραση των 
ΕpoRs καταστέλλεται επίσης από την IFN- γ, η οποία 
επιπλέον επάγει την απόπτωση και αναστέλλει τη 
διαφοροποίηση των ερυθροκυττάρων.

Η ελαττωμένη διαθεσιμότητα και δραστικότητα της 
ερυθροποιητίνης δεν επιτρέπει τη συνήθη επαγωγή 
της δράσης των αναστολέων της εψιδίνης όπως η 
ερυθροφερρόνη, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της 
σιδηροπενίας των αρχέγονων ερυθρών.

Ελάττωση της επιβίωσης των ερυθροκυττάρων

Ο μειωμένος χρόνος ζωής των ερυθροκυττάρων 
στη φλεγμονή, αν και είναι καλά τεκμηριωμένος, 
αποτελεί το μικρότερο αιτιολογικό παράγοντα στην 
παθογένεια της ΑΦ. Σε φλεγμονώδεις καταστάσεις η 
αυξημένη ερυθροφαγοκκυττάρωση από τα μακροφά-
γα του σπληνός και του ήπατος, η οποία προκαλείται 
από την εναπόθεση αντισωμάτων και συμπληρώμα-
τος στα ερυθροκύτταρα και τη μηχανική καταστροφή 
των ερυθροκυττάρων από την εναπόθεση ινικής στη 
μικροκυκλοφορία, οδηγεί σε ταχύτερη απομάκρυνση 
των ερυθροκυττάρων από την κυκλοφορία. 

Διάγνωση
Την ΑΦ θα την υποψιαστούμε σε ασθενή με υπο-

κείμενη χρόνια λοίμωξη, φλεγμονώδες νόσημα ή 
κακοήθεια που έχει ήπια έως μέτρια, νορμόχρωμη, 
νορμοκυτταρική, υποπλαστική αναιμία. Τα συμπτώ-
ματα της ΑΦ αποδίδονται συνήθως στο υποκείμενο 

νόσημα. Η συνυπάρχουσα συμπτωματολογία της 
αναιμίας (αδυναμία, υπνηλία, εύκολη κόπωση, επη-
ρεασμένες γνωστικές λειτουργίες) δεν είναι σαφές 
αν οφείλεται σε ιστική υποξία ή σε σιδηροπενία, που 
επηρεάζει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, το μεταβο-
λισμό και την ενζυμική δραστηριότητα του κυττάρου.

Η διερεύνηση της αναιμίας απαιτεί έλεγχο της 
ομοιοστασίας του σιδήρου (σίδηρο, κορεσμό τραν-
σφερρίνης, φερριτίνη), της νεφρικής, ηπατικής και 
θυρεοειδικής λειτουργίας, των δεικτών αιμόλυσης 
(Δικτυοερυθροκύτταρα, Coombs, LDH, χολερυθρίνη), 
και μέτρησης του φυλλικού οξέος, β12 και βιταμίνης 
D (η οποία αποτελεί αρνητικό ρυθμιστή της έκφρασης 
της εψιδίνης).

Η ΑΦ χαρακτηρίζεται από ήπια έως μέτρια νορμό-
χρωμη, νορμοκυτταρική αναιμία με χαμηλές τιμές σι-
δήρου στον ορό, χαμηλά ΔΕΚ, φυσιολογική ή χαμηλή 
τρανσφερρίνη ορού, χαμηλό κορεσμό τρανσφερρίνης 
αλλά φυσιολογικές ή υψηλές τιμές φερριτίνης, αυξημέ-
νη ΤΚΕ και/ή CRP. Οι αυξημένες τιμές της φερριτίνης 
οφείλονται στη έκκρισή της από τα μακροφάγα, τα 
οποία συσσωρεύουν σίδηρο με τη μορφή φερριτίνης 
στην ΑΦ καθώς και στο γεγονός ότι αποτελεί πρωτε-
ΐνη οξείας φάσης και η παραγωγή της επάγεται από 
φλεγμονώδεις κυτταροκίνες στην ΑΦ.

Η διαφορική διάγνωση της αληθούς σιδηροπενι-
κής αναιμίας (ΣΑ) από το συνδυασμό σιδηροπενικής 
αναιμίας και αναιμίας της φλεγμονής (ΣΑ/ΑΦ) είναι 
δύσκολη λόγω επικαλύψεων των διαφόρων πα-
ραμέτρων. Με το δείκτη φερριτίνης (ferritin index= 
sTfR/logferritin) μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικός 
διαχωρισμός των δύο καταστάσεων (ΑΦ <1, ΣΑ/
ΑΦ >2) 6. Η μέτρηση της εψιδίνης σε συνδυασμό με 
άλλους νέους δείκτες, όπως η ερυθροφερρόνη, θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην εκτίμηση και αντιμετώ-
πιση της ΑΦ. Παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι τιμές της 
εψιδίνης στην ΑΦ είναι υψηλές αλλά όταν συνυπάρ-
χει σιδηροπενική αναιμία πέφτουν σημαντικά. Η ΣΑ 
επάγει τις ανασταλτικές SMAD πρωτεΐνες οι οποίες 
ελαττώνουν την έκφραση της εψιδίνης. Επιπλέον, 
μέσω της μέτρησης των επιπέδων της εψιδίνης θα 
μπορούσε να προβλεφθεί η ανταπόκριση στην από 
του στόματος χορήγηση σιδήρου και εάν αυτή δεν είναι 
ικανοποιητική να αλλαχθεί σε ενδοφλέβια χορήγηση. 

Θεραπεία
Η ΑΦ πρέπει να αντιμετωπίζεται λαμβάνοντας 

υπόψη τη σημασία του σιδήρου ως βασικό θρεπτικό 
συστατικό στον άνθρωπο αλλά και στα μικρόβια. Στην 
ΑΦ η συγκέντρωση σιδήρου σε μορφές που τον κάνουν 
απρόσιτο στα κυκλοφορούντα παθογόνα μικρόβια 
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αποτελεί στρατηγική άμυνας και ονομάζεται «διατρο-
φική ανοσία»7. Έτσι, στις αποφάσεις για τη θεραπεία 
της ΑΦ πρέπει να συνυπολογίζεται και η επίδραση της 
θεραπείας που θα χορηγηθεί στο υποκείμενο νόσημα, 
ιδιαίτερα αν αυτό είναι λοίμωξη ή νεοπλασία. 

Η διόρθωση του υποκείμενου νοσήματος αποτελεί 
την πρώτη θεραπευτική προσέγγιση στην ΑΦ. Οι πε-
ρισσότεροι ασθενείς με ΑΦ δεν χρειάζονται ιδιαίτερη 
αντιμετώπιση της αναιμίας επειδή έχουν ήπια αναιμία 
που δεν τους προκαλεί συμπτώματα, δεδομένου ότι 
και οι δραστηριότητες τους είναι ελαττωμένες λόγω 
του υποκείμενου νοσήματος. Εντούτοις, υποκείμενα 
νοσήματα, όπως στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανε-
πάρκεια, πρέπει να ληφθούν υπόψη στην απόφαση 
αντιμετώπισης της ΑΦ.

Παράγοντες που επιδεινώνουν την αναιμία (απώ-
λεια αίματος, ανεπάρκεια σιδήρου, β12 και φυλλικού 
οξέος) πρέπει να διορθώνονται με στόχο την απο-
φυγή μεταγγίσεων ερυθροκυττάρων ή τη χορήγηση 
παραγόντων διέγερσης της ερυθροποίησης (eryth-
ropoiesis-stimalating agents-ESA) (ερυθροποιητίνη, 
νταρβοποιητίνη). Μεταγγίσεις και ESA μπορούν να 
χορηγηθούν σε επείγουσα κατάσταση ή σε βαριά 
συμπτωματική αναιμία. Επειδή τα τελευταία δεδο-
μένα για τις μεταγγίσεις στην ΑΦ δείχνουν πτωχή 
αποτελεσματικότητα και πιθανή πρόκληση βλάβης 
προτείνεται η ελάχιστη δυνατή εφαρμογή τους.

Η βελτίωση της αναιμίας με την αντιμετώπιση του 
υποκείμενου νοσήματος εξαρτάται από διάφορους 
παράγοντες. Για παράδειγμα η ρύθμιση του σακχάρου 
σε έναν ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη μπορεί να μη 
βελτιώσει την ΑΦ αν δεν διορθωθούν συνυπάρχουσα 
χρόνια νεφρική νόσος ή φλεγμονώδεις βλάβες. 

Η ευρεία χρησιμοποίηση κατά το παρελθόν, ανα-
συνδυασμένων ανθρώπινων ESA σε ασθενείς με 
αναιμία από νεοπλασίες ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
έδειξε αυξημένη θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς 
πιθανόν λόγω ενεργοποίησης της πήξης ή της αγ-
γειογένεσης, μέσω αύξησης του πολλαπλασιασμού 
καρκινικών κυττάρων, που εκφράζουν υποδοχείς 
ερυθροποιητίνης, ή μέσω ελάττωσης της ανοσολογι-
κής απάντησης σε μικρόβια. Για την ΑΦ προτείνεται 
η ερυθροποιητίνη να χορηγείται, αφού αποκλεισθεί η 
σιδηροπενία και αν η Hb<10gr/dl, σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις όπως η αναιμία μετά χημειοθεραπεία, σε 
HIV λοίμωξη, σε ΧΝΝ που ανταποκρίνεται σε ESA, 
και η χορήγησή της να διακόπτεται αν η Hb >12gr/dl.

Η σιδηροθεραπεία στη ΣΑ/ΑΦ ξανακερδίζει προ-
σφάτως το ενδιαφέρον χορηγούμενη από το στόμα 
ή ενδοφλεβίως είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με 
χαμηλές έως μέτριες δόσεις ESA. Εντούτοις νέες θε-
ραπείες που κινητοποιούν τον αποθηκευμένο σίδηρο 
του ΔΕΣ με τη στόχευση της εψιδίνης αποτελούν ιδα-

νικότερες προσεγγίσεις για ασθενείς με μεμονωμένη 
ΑΦ. Ο διαχωρισμός λοιπόν της μεμονωμένης ΑΦ 
από το συνδυασμό ΣΑ/ΑΦ με ακριβή διαγνωστικά 
εργαλεία θα βοηθήσει και στη σωστή θεραπευτική 
αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Η χορήγηση σιδήρου από το στόμα αποτελεί θε-
ραπεία εκλογής σε ασθενείς με αληθή σιδηροπενία 
και ήπια φλεγμονή. Μερικές φορές, όπως σε περι-
πτώσεις χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας ακόμη και 
με ήπια φλεγμονή η χορήγηση ενδοφλέβιου σιδήρου 
θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερο όφελος.

Οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις εκμεταλλευ-
όμενες τις γνώσεις της παθοφυσιολογίας στοχεύουν 
στην αναστολή της δράσης της εψιδίνης, στη διατή-
ρηση της λειτουργίας της φερροπορτίνης και στην 
κινητοποίηση του σιδήρου από τα μακροφάγα για 
να χρησιμοποιηθεί στην ερυθροποίηση9. 

Οι propyl hydroxylase inhibitors, οι οποίοι σταθε-
ροποιούν τους HIF (HIF stabilizers) και διορθώνουν 
την αναιμία με επαγωγή παραγωγής της ενδογενούς 
ερυθροποιητίνης και αύξηση του διαθέσιμου σιδήρου, 
δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες φάσης 3 σε ασθενείς 
με χρόνια νεφρική νόσο σε αιμοκάθαρση και αναιμία10. 
Οι παράγοντες αυτοί χορηγούνται από το στόμα και 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα θεραπευτική 
παρέμβαση στην ΑΦ.
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Οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν τις συχνότερες 
κληρονομικές διαταραχές παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι 
έως και 400.000 πάσχοντα παιδιά γεννιούνται κάθε 
χρόνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται 
στις χώρες της Μεσογείου, στην υποσαχάρια Αφρική, 
στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία και στη Νοτιοανατο-
λική Ασία1.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η βελτίωση της θεραπευ-
τικής αντιμετώπισης (μεταγγίσεις, αποσιδηρωτική 
αγωγή από του στόματος, πρώιμη ανίχνευση φορτίου 
σιδήρου ήπατος και καρδίας με MRI) οδήγησε στην 
αύξηση του προσδόκιμου όριου και της ποιότητας 
ζωής των πασχόντων2. Παρά τη δυνατότητα, σε επι-
λεγμένες περιπτώσεις, εφαρμογής της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα 
(πρόσφατη έγκριση ΕΜΕΑ) της γονιδιακής θερα-
πείας3, δεν υπάρχει άλλη εγκεκριμένη θεραπεία σε 
ευρεία κλίμακα.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω κυρίως των μεγάλων 
μεταναστευτικών ροών από χώρες με υψηλό επι-
πολασμό4, οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν ένα 
αναδυόμενο ζήτημα της Ευρωπαϊκής δημόσιας υγείας. 
Η αυξανόμενη εξάπλωση των αιμοσφαιρινοπαθειών 
οδήγησε σε αλλαγές των γενετικών μοτίβων, λόγω 
μεταφοράς νέων μεταλλάξεων και παθήσεις με νέους 
γονοτύπους. Παρά την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων που μελετούν διάφορες πτυχές των αιμο-
σφαιρινοπαθειών (ITHANET, ENERCA, THALAMOSS 
κ.ά.), η απουσία επίσημων μητρώων πασχόντων και 
ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής τόσο σε εθνικό 
όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δυσχεραίνει τη 
χάραξη ενδεδειγμένης στρατηγικής πολιτικής.

Ο καθορισμός της τρέχουσας κατάστασης των 

αιμοσφαιρινικών παθήσεων μέσω των μητρώων 
μπορεί να είναι πολύτιμος όσον αφορά την αξιολό-
γηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τη διατύπωση 
κατευθυντήριων οδηγιών, την ενίσχυση προληπτικών 
στρατηγικών και πολιτικών για το σύστημα υγείας4.

Παρά την πρώιμη έναρξη εφαρμογής του Εθνικού 
Προγράμματος Πρόληψης και Προγεννητικού ελέγ-
χου στη χώρα μας (αρχές δεκαετίας 1970 από τους 
καθηγητές Φ. Φέσσα και Δ. Λουκόπουλο), μητρώο 
καταγραφής πασχόντων από αιμοσφαιρινοπάθειες 
δεν υπήρχε. 

Το πρώτο Εθνικό Μητρώο Αιμοσφαιρινοπαθειών 
στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε το 2010 και περιελάμ-
βανε δεδομένα των ετών 2000-20105. Στη συνέχεια 
δημιουργήθηκε νεώτερο για τα έτη 2010-2015,με 
σκοπό:

• την επανεκτίμηση του συνολικού αριθμού πασχό-
ντων από αιμοσφαιρινοπάθειες, 

• την επανεκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος Πρόληψης μέσω της καταγραφής 
του ετήσιου αριθμού των νέων γεννήσεων πασχό-
ντων καθώς και των αιτίων αυτών,

• την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θερα-
πείας των μεταγγίσεων και της αποσιδηρωτικής 
αγωγής, καθώς και 

• την καταγραφή του αριθμού των θανάτων και των 
αιτίων τους6.
Στην καταγραφή συμμετείχαν 38 Μονάδες ή Κλι-

νικές από όλη την Ελλάδα και η καταχώρηση των 
δεδομένων έγινε σε μία ηλεκτρονική βάση η οποία 
και εξετάστηκε ενδελεχώς για την αποφυγή διπλών 
αρχείων (ένας πάσχοντας θα μπορούσε να αντιμε-
τωπιστεί σε περισσότερες από μία ιατρικές Μονάδες 
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καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του/της, λόγω αλλαγών 
διαμονής/σπουδών ή άλλους λόγους). Οι καταγραφές 
έγιναν με την υποστήριξη της Ελληνικής Αιματολο-
γικής Εταιρείας.

Το ποσοστό συμμετοχής των ελληνικών Μονάδων 
νοσηλείας πασχόντων να ανέρχεται στο 100% και ο 
τελικός αριθμός των εγγεγραμμένων πασχόντων 
ήταν 4.032 καθώς διαπιστώθηκαν 263 διπλοεγγρα-
φές. Από αυτούς, 2.099 (52.06%) αντιστοιχούσε 
στους πάσχοντες με μείζονα θαλασσαιμία (MΘ), 873 
(21.65%) στους πάσχοντες με ενδιάμεση θαλασσαι-
μία ή αιμοσφαιρινοπάθεια «Η» (ΕΘ ή HH) και 1032 
(25.6%) ήταν πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική νόσο 
(ΔΑ ή S/β-θαλ.), ενώ σε 28 περιπτώσεις (0.69%) δεν 
προσδιοριζόταν το νόσημα.

Συγκριτικά, μεταξύ των δύο καταγραφών, ο αριθ-
μός των πασχόντων, εμφανίζει μεγαλύτερη μείωση 
για τους πάσχοντες από ΜΘ ((− 16%) και μικρότερη 
για τους πάσχοντες από HbS/β-θαλ (− 2%). 

Οι περισσότεροι πάσχοντες από ΜΘ ήταν στην 
ηλικιακή ομάδα των 36-45 ετών, ενώ οι πάσχοντες 
από ΕΘ και ΔΝ ήταν μεταξύ 46-55 ετών. Αξιοσημείωτη 
είναι η αύξηση της επιβίωσης των πασχόντων και 
πέραν της ηλικίας των 61 ετών σε όλες τις ηλικιακές 
ομάδες των αιμοσφαιρινοπαθειών.

Από τα παρεχόμενα στοιχεία για τη σπληνεκτομή, 
το μεγαλύτερο ποσοστό πασχόντων που υποβλήθηκε 
σε σπληνεκτομή αντιστοιχεί στους πάσχοντες από 
ΜΘ και ΕΘ (46.82% και 46.08%, αντίστοιχα).

Από τα καταγραφέντα στοιχεία για την εκτίμηση 
της αποσιδηρωτικής αγωγής, υπάρχουν αρκετά 
ενδιαφέροντα:

• Περισσότεροι από 50% των πασχόντων με ΜΘ 
και ΕΘ εμφάνισαν τιμές φερριτίνης <1000 ng/dl, 
ενώ <14% των πασχόντων είχαν τιμές >3000 ng/
dl σε όλες τις ομάδες.

• Από τους καταγραφέντες πάσχοντες με ΜΘ: 51.8% 
των πασχόντων καταγράφηκε LIC <3 mg/g/dw και 
14.7% αναφέρθηκε LIC >15.1 mg/g/dw.

• Από τους καταγραφέντες πάσχοντες με ΕΘ: 36.4% 
καταγράφηκε LIC<3 mg/g/dw και 11.5% είχαν 
LIC>15.1 mg/g/dw. Οι περισσότεροι σχεδόν πά-
σχοντες όλων των ομάδων καταγράφηκαν με LIC 
<7 mg/g/dw.

• Από τους καταγραφέντες πάσχοντες με ΔΝ 38.71% 
είχαν LIC >7.1 mg/g/dw.
Οι ηλικιακές ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερης προ-

σοχής ως προς την αποσιδηρωτική αγωγή τους, 
έχουν καταγραφεί μεταξύ 36 και 50 ετών, με LIC>7.1 
mg/g/dw.

• Αντίθετα, μόνο 6.1% των πασχόντων από ΜΘ και 
6.9% των πασχόντων από ΕΘ καταγράφηκαν με 

σοβαρό φορτίο σιδήρου στην καρδιά (MRIT2* < 
9 ms) ενώ 7.4% των πασχόντων με ΜΘ και 7.5% 
των πασχόντων από ΕΘ καταγράφηκαν με μέτριου 
βαθμού σιδήρωση (MRIT2* 10–19 ms).

• Τα ποσοστά των πασχόντων με ΜΘ, ΕΘ, ΗΗ και 
ΔΝ που ελάμβαναν αποσιδηρωτική αγωγή είναι 
98.3%, 61%, 16.5% και 29%, αντίστοιχα.
Εκτός από την αποτελεσματικότητα της αποσιδη-

ρωτικής αγωγής στους καταγραφέντες πάσχοντες, η 
εφαρμογή της μαγνητικής τομογραφίας και τα καλά 
αποτελέσματα αυτής, βοήθησε, όπως θα δούμε, στη 
μείωση των θανάτων καρδιολογικής αιτιολογίας. Η 
μαγνητική τομογραφία πέραν της πρώιμης ένδειξης 
της σιδήρωσης καρδιάς και ήπατος, παρέχει χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά και με τη συμμόρφωση των 
ασθενών7, με αποτέλεσμα να παρέχεται η δυνατότητα 
στους κλινικούς ιατρούς να προσαρμόζουν τις θερα-
πευτικές στρατηγικές ώστε οι πάσχοντες να έχουν το 
μεγαλύτερο όφελος8. 

Η θεραπεία αποσιδήρωσης θα πρέπει να αρχίζει 
σε όλους τους πάσχοντες με επίπεδα φερριτίνης 
ορού >800 ng/mL αλλά και μεταξύ 300 με 800 ng/
mL όταν στη μαγνητική τομογραφία, εμφανίζει LIC>5 
mg/g /dw9.

Ο συνολικός αριθμός νέων γεννήσεων πασχό-
ντων από αιμοσφαιρινοπάθειες καταγράφηκε στις 
140 για την περίοδο 2010-2015. Εντυπωσιακός είναι 
ο μεγάλος αριθμός γεννήσεων πασχόντων από ΜΘ 
και ΕΘ που εμφανίζεται στα έτη 2011 και 2012 (15 
και 13 αντίστοιχα) ενώ στα προηγούμενα και επόμενα 
έτη, παρουσιάζονται λιγότερα από 10 περιστατικά 
ετησίως. Παρά την προαναφερόμενη αύξηση, το 
Πρόγραμμα Πρόληψης που εφαρμόζεται στη χώρα 
μας, θεωρείται επιτυχημένο και αποτελεί “μοντέλο” 
διεθνώς. Το “μοντέλο” αυτό, το οποίο οραματίστηκαν 
και εφαρμόστηκε από τους εμπνευσμένους καθηγη-
τές μας, τον αείμνηστο Καθηγητή Φ. Φέσσα και τον 
Ομότιμο Καθηγητή κ. Δ. Λουκόπουλο, αποτελείται 
από την Κεντρική Μονάδα Πρόληψης/Πληθυσμιακού 
ελέγχου του Γ.Ν.Α. “Λαϊκό” και τις Περιφερειακές 
Μονάδες Πρόληψης οι οποίες είναι “τοποθετημένες” 
σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με αυξημένο επι-
πολασμό αιμοσφαιρινοπαθειών. Η Κεντρική Μονάδα 
έχει την επιστημονική και λειτουργική ευθύνη όλων 
των Περιφερειακών Μονάδων με σκοπό την κοινή 
διαγνωστική προσπέλαση και τη μείωση των γεννή-
σεων πασχόντων. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με 
επιτυχία μέχρι σήμερα, καθώς χωρίς Πρόληψη και 
Προγεννητικό έλεγχο οι νέες γεννήσεις πασχόντων 
θα ξεπερνούσαν τις 150 ετησίως.

Τα αίτια των νέων γεννήσεων που προανα-
φέρθηκαν (2010-2015), αποδίδονται κυρίως σε λάθη 



305

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ

εργαστηριακά, ή διαγνωστικά (κυρίως ιδιωτικών 
εργαστηρίων) ή γυναικολόγων (ανεπαρκής έλεγχος, 
μη έλεγχος α-γονιδίων, λάθος εκτίμησης ηλεκτροφό-
ρησης) ή και στην απουσία προγεννητικού ελέγχου 
λόγω έλλειψης ενημέρωσης προληπτικού ελέγχου, 
αμέλεια μαιευτήρων ή σε καθυστερημένη άφιξη του 
ζευγαριού που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αξίζει να σημειω-
θεί, ωστόσο, ότι το 26.4% των αναφερομένων γεννή-
σεων πασχόντων είναι μη καθορισμένης αιτιολογίας.

Ο συνολικός αριθμός θανάτων της περιόδου 
2010-2015, αντιστοιχεί σε 234 πάσχοντες. Οι θάνατοι 
καρδιολογικής αιτιολογίας αν και σαφώς μειωμένοι 
(28%) έναντι της πρώτης καταγραφής (50,99%) κα-
τέχουν τα πρωτεία. Ακολουθούν οι θάνατοι ηπατικής 
αιτιολογίας που βαίνουν αυξανόμενοι (>23%) με προ-
εξάρχοντα τον ηπατοκυτταρικό καρκίνο (αύξηση 17%). 
Οι ηπατίτιδες, το αυξημένο φορτίο σιδήρου και η ίδια 
η νόσος, για τους δρεπανοκυτταρικούς πάσχοντες, 
αποτελούν παράγοντες που δύνανται να οδηγήσουν 
σε ίνωση, κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια και ηπατικά 
νεοπλάσματα10. Αξιοσημείωτο είναι το αυξημένο πο-
σοστό θανάτων από νεφρική ανεπάρκεια τόσο στους 
ασθενείς με Θαλασσαιμία όσο και στους ασθενείς με 
δρεπανοκυτταρική νόσο. Οι δε δρεπανοκυτταρικοί 
πάσχοντες διπλασίασαν σχεδόν τα ποσοστά θανά-
του καρδιολογικής αιτιολογίας. Ωστόσο, πρέπει να 
επισημανθεί ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και 
το αυξημένο προσδόκιμο ζωής των πασχόντων το 
οποίο στους πάσχοντες από ΔΝ έχει ως αποτέλεσμα 
την εκδήλωση αρκετών επιπλοκών όπως και την 
ανάπτυξη καρδιαγγειακών προβλημάτων, πνευμονική 
υπέρταση, αγγειοπάθεια, καρδιακή δυσλειτουργία, 
που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για 
τη θνησιμότητα καρδιολογικής ή νεφρικής αιτιολογίας.

Ως τρίτη αιτία θανάτου εξακολουθούν να καταγρά-
φονται οι μικροβιακές λοιμώξεις. Είναι ήδη αναγνωρι-
σμένοι οι προδιαθεσικοί παράγοντες για τις μικροβια-
κές λοιμώξεις όπως η σπληνεκτομή, η υπερφόρτωση 
σιδήρου, η σοβαρού βαθμού αναιμία, οι χολόλιθοι και 
η προχωρημένη ηλικία11. Η σπληνεκτομή αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα κινδύνου και κυρίως προδιαθέτει 
σε λοιμώξεις που οφείλονται σε αρνητικά κατά Gram. 
Σε αυτή την καταγραφή, σχεδόν οι μισοί πάσχοντες 
από θαλασσαιμία είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή. 
Από άποψη παθοφυσιολογίας, πολύπλοκες μεταβολές 
στην ανοσία που οφείλονται στις χρόνιες μεταγγίσεις 
αίματος σε συνδυασμό με τη δηλητηριώδη δράση 
της υπερφόρτωσης σιδήρου, οδηγούν σε λειτουργική 
απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και 
ευαισθησία σε λοιμώξεις12.

Συνεπώς η εφαρμογή του απαραίτητου εμβολια-
σμού των πασχόντων, προ της σπληνεκτομής και της 

αντιβιοτικής αγωγής αποτελούν ζωτικά και απαραίτητα 
μέτρα προφύλαξης.

Συμπερασματικά, οι πληροφορίες που παρέχει το 
εθνικό μητρώο καταγραφής είναι πολύτιμες:

• Για την εκτίμηση του συνολικού αριθμού πασχό-
ντων και την ανταπόκριση στα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται,

• Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της 
θεραπείας μέσω της καταγραφής του αριθμού 
των θανάτων καθώς και των αιτίων τους, αλλά και

• Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος Πρόληψης μέσω της καταγραφής 
του ετήσιου αριθμού νέων γεννήσεων πασχόντων 
και των αιτίων αυτών. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των εθνικών στρα-
τηγικών πρόληψης προσαρμοσμένες στα τρέχοντα 
κοινωνικά δεδομένα και βάσει αυτών την εκπόνηση 
των απαραίτητων κοινωνικο-οικονομικών μελετών.

Οι ελλείψεις και τα λάθη που διαπιστώθηκαν 
επιβάλλουν την άμεση αποκατάσταση τους στην 
επόμενη καταγραφή. Στις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας 
η δημιουργία και η συνέχιση του Εθνικού Μητρώου, 
πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολι-
τείας με παράλληλη εφαρμογή ενός ενιαίου ελέγχου 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρόληψης 
και προγεννητικού ελέγχου τόσο στις ιδιωτικές όσο 
και στις δημόσιες υπηρεσίες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις προηγούμενες δεκαετίες η μάχη για την αντι-

μετώπιση των συμπαγών όγκων και αιματολογικών 
καρκίνων ήταν άνιση. Οι ερευνητές εν τούτοις δεν 
κατάθεσαν τα όπλα, επιμένοντας στην αναζήτηση 
νέων θεραπειών με στόχο να προσφέρουν ελπίδα 
και προοπτική στους ασθενείς.1 Στα πλαίσια αυτά, η 
ανοσοθεραπεία καθιερώθηκε ως αντικαρκινική θε-
ραπευτική επιλογή κυρίως μετά το 2000. Αρχικά, τα 
πρώτα αποτελέσματα θεωρήθηκαν απογοητευτικά από 
τους περισσότερους ογκολόγους και ανοσολόγους.2

Στη συνέχεια όμως, τα πρόσφατα δεδομένα υπο-
δεικνύουν ότι υπάρχει κλινικά μετρήσιμη βελτίωση 
στην πορεία της νόσου των ασθενών με καρκίνο, οι 
οποίοι υποβάλλονται σε ανοσοθεραπεία. Η ανοσο-
θεραπεία αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες 
νίκες που έχουν επιτευχθεί, με τους ειδικούς να επι-
κεντρώνονται στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος του ίδιου του ασθενούς εναντίον των 
καρκινικών κυττάρων.1

Ανοσοθεραπεία
Ανοσοθεραπεία είναι η χρήση του ανοσοποιητικού 

συστήματος για την επίθεση ενάντια στα καρκινικά 
κύτταρα και την καταστροφή αυτών. Έχει ως στόχο, 
είτε την τροποποίηση της δραστηριότητας του ανοσο-
ποιητικού συστήματος με σκοπό να το ενεργοποιήσει 
και να το κατευθύνει να καταπολεμήσει την ανάπτυξη 
των νεοπλασματικών κυττάρων, είτε την ενίσχυση της 
ανοσιακής απάντησης. Η ανοσοθεραπεία μπορεί να 
είναι η μόνη θεραπεία ή να συνδυαστεί με άλλα είδη 
θεραπείας.3

Σύμφωνα με κλινικές μελέτες, η ανοσοθεραπεία 
πλεονεκτεί σε σχέση με άλλες θεραπείες, στο γεγονός 
ότι παρατηρείται μεγάλη διάρκεια ανταπόκρισης της 
νόσου σε αυτή. Η αποτελεσματικότητά της αφορά σε 
ένα ποσοστό ασθενών το οποίο ποικίλει, ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά τους, την ένδειξη εφαρμογής 
της θεραπείας, καθώς και τη χρονική επιλογή χορή-
γησής της.3 

Σε αντίθεση, η παραδοσιακή χημειοθεραπεία χρη-
σιμοποιεί τις μέγιστες δυνατές δόσεις (λαμβανομένων 
υπόψη των τοξικών παρενεργειών τους), ώστε να 
καταστρέψει το μέγιστο δυνατό αριθμό καρκινικών 
κυττάρων. Ωστόσο, η αντινεοπλασματική χημειοθε-
ραπεία δεν αναμένεται ότι μπορεί να θεραπεύσει όλες 
τις μορφές και τα στάδια του καρκίνου, γιατί έχει δύο 
βασικά μειονεκτήματα: α) στερείται εκλεκτικότητας, 
δηλαδή, σκοτώνει αδιάκριτα τόσο τα κακοήθη όσο 
και τα μη φυσιολογικά κύτταρα, δρώντας στο DNA 
των κυττάρων, με αποτέλεσμα να προκαλεί τοξι-
κότητα που μερικές φορές είναι πολύ σοβαρή και 
μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θάνατο και β) τα 
κακοήθη κύτταρα διαθέτουν αμυντικούς μηχανισμούς 
ανάπτυξης αντοχής (αντίστασης) έναντι των αντινεο-
πλασματικών φαρμάκων. Έτσι τα κακοήθη κύτταρα 
δεν εξολοθρεύονται από τα διαθέσιμα φάρμακα της 
χημειοθεραπείας.4

Οι καινοτόμες θεραπείες για τα κακοήθη νοσήμα-
τα βασίζονται στις σημερινές έννοιες της μοριακής 
βιολογίας του καρκίνου. Οι θεραπείες αυτές περι-
λαμβάνουν τους αντιαγγειογόνους παράγοντες, την 
ανοσοθεραπεία, τους βακτηριακούς παράγοντες, την 
ιική ογκόλυση, τη στόχευση κυκλικών εξαρτώμενων 
κινασών και υποδοχέων κινάσης τυροσίνης, τη γονι-
διακή θεραπεία και συνδυασμό διαφόρων μεθόδων. 
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Σημαντικές μέθοδοι ανοσοθεραπείας στον καρκίνο 
περιλαμβάνουν τη χρήση κυτοκινών, μονοκλωνικών 
αντισωμάτων, εμβολίων κατά του καρκίνου και ανο-
σολογικής θεραπείας.5 

ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Τα πιο πρόσφατα και δημοφιλή φαρμακευτικά 

σκευάσματα που χρησιμοποιούνται σήμερα στα 
πλαίσια της ανοσοθεραπείας για τη θεραπεία ορι-
σμένων αιματολογικών νοσημάτων και στα οποία 
γίνεται αναφορά παρακάτω είναι τα: 1. Daratumumab 
(Darzalex®), 2. Brentuximab Vedotin (Adcetris®), 3. 
Midostaurin (Rydapt®), 4.Blinatumomab (Blincyto®).

1. DARATUMUMAB (Darzalex®)
Η Δαρατομουμάμπη είναι ένα μονοκλωνικό αντί-

σωμα που έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να 
προσκολλάται στην πρωτεΐνη CD38, η οποία απαντά-
ται σε μεγάλες ποσότητες σε κύτταρα του πολλαπλού 
μυελώματος. Με την προσκόλληση στην πρωτεΐνη 
αυτή, ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα για 
την εξόντωση των καρκινικών κυττάρων.6 Εγκρίθηκε 
από την Food and Drug Administration (FDA) το 
Νοέμβριο 2016.7

Αντιμετώπιση σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων

Πριν από την έγχυση του φαρμάκου θα πρέπει να 
χορηγείται φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση του κιν-
δύνου εμφάνισης αντιδράσεων. Χορηγούνται 125mg 

μεθυλοπρεδνιζόλη, με ½ amp μηλεϊνική διμεθινδένη 
και 1gr παρακεταμόλη ενδοφλεβίως.9

Οι κυριότερες αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες είναι η αναιμία, η κούραση, η ναυτία, ο πόνος 
στην πλάτη, ο βήχας, η μειωμένη όρεξη και η διάρροια. 
Επιπλέον ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει δυσκοιλι-
ότητα, μυϊκό πόνο στο στήθος, πονοκέφαλο, ζάλη, 
πυρετό, νευρικότητα, θολή όραση, υψηλή πίεση του 
αίματος.

Με την πρώτη έγχυση μπορεί να συμβεί μια σο-
βαρή αντίδραση, που παράλληλα αποτελεί μια ασυ-
νήθιστη παρενέργεια του daratumumab. Μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρή δύσπνοια, υψηλή ή χαμηλή 
αρτηριακή πίεση, βήχα, συριγμό, κνίδωση, φαγούρα, 
εξάνθημα, ναυτία, έμετο ή ρίγη. Τα συμπτώματα είναι 
θεραπευτικά και σχεδόν πάντοτε επιλύονται γρήγορα, 
έτσι ώστε η δόση του daratumumab να μπορεί να 
χορηγηθεί στη συνέχεια με ασφάλεια.

Οι ασθενείς παρακολουθούνται στενά κατά τη 
διάρκεια των εγχύσεων, έτσι ώστε να μπορεί να 
χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία και η έγχυση του 
daratumumab να διακόπτεται προσωρινά, εάν πα-
ρουσιαστεί αντίδραση έγχυσης.9

2. BRENTUXIMAB VEDOTIN (Adcetris®)
Αποτελεί το νέο φάρμακο για το Λέμφωμα Hodgkin. 

Η μπρεντουξιμάμπη βεδοτίνη (brentuximab vedotin) εί-
ναι μονοκλωνικό αντίσωμα CD30 (είδος πρωτεΐνης που 
προσκολλάται στο αντιγόνο CD30). Το μονοκλωνικό 
αντίσωμα προσκολλάται στη μονομεθυλαυριστατίνη E, 
ένα κυτταροτοξικό μόριο (εξουδετερώνει τα κύτταρα), 

Πίνακας 1. Ρυθμός έγχυσης για τη χορήγηση του DARZALEX® (16 mg/kg).8

Όγκος  
αραίωσης

Αρχικός ρυθμός 
(πρώτη ώρα)

Αύξηση  
του ρυθμού

Μέγιστος 
ρυθμός

Έγχυση Εβδομάδας 1
Επιλογή 1 (Έγχυση εφάπαξ δόσης)
Εβδομάδα 1 Ημέρα 1
(16mg/kg)

1000 ml 50 ml/ ώρα 50 ml/ώρα  
κάθε ώρα

200 ml/ώρα

Επιλογή 2 (Έγχυση διαιρεμένης δόσης)
Εβδομάδα 1
Ημέρα 1 (8mg/kg)

500 ml 50 ml/ ώρα 50 ml/ώρα  
κάθε ώρα

200 ml/ώρα

Εβδομάδα 1
Ημέρα 2 (8mg/kg)

500 ml 50 ml/ ώρα 50 ml/ώρα  
κάθε ώρα

200 ml/ώρα

Έγχυση Εβδομάδας 2 (16 mg/kg) 500 ml 50 ml/ ώρα 50 ml/ώρα  
κάθε ώρα

200 ml/ώρα

Επόμενες εγχύσεις  
(Εβδομάδα 3 και εφεξής, 16 mg/kg) 

500 ml 50 ml/ ώρα 50 ml/ώρα  
κάθε ώρα

200 ml/ώρα
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το οποίο στη συνέχεια απελευθερώνει τη μονομε-
θυλαυριστατίνη E στα καρκινικά κύτταρα που είναι 
θετικά στον δείκτη CD30. Το γεγονός αυτό προκαλεί 
τη διακοπή της διαίρεσης των καρκινικών κυττάρων, 
με αποτέλεσμα την τελική εξουδετέρωσή τους.10

Δόσεις

Χορηγείται 1,8mg/kg μόνο με ενδοφλέβια έγχυ-
ση περίπου στα 30΄ κάθε 3 εβδομάδες. Η δόση για 
ασθενείς που ζυγίζουν πάνω από 100kg πρέπει να 
υπολογίζεται με βάση τα 100kg. Αποτελεί μία λευκή 
έως υπόλευκη πάστα ή κόνις για πυκνό σκεύασμα, για 
παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Για την προετοι-
μασία της έγχυσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σάκος 
των 150ml που περιέχει ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου 
νατρίου (0.9%). Η ανασύσταση του γίνεται με 10,5 ml 
sterile water for injection (WFI) και παράγεται τελικό 
διάλυμα που περιέχει 5mg/ml Brentuximab vedotin.11

Αντιμετώπιση σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων

Για την αποφυγή των ανεπιθύμητων αντιδράσε-
ων, συνήθως χορηγείται η κατάλληλη φαρμακευτική 
αγωγή (½ amp μηλεϊνική διμεθινδένη και 100mg 
υδροκορτιζόνη) πριν την ενδοφλέβια έγχυση.11

Οι κυριότερες αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες είναι η ναυτία, ο πυρετός με ρίγος, ο βήχας ή 
προβλήματα αναπνοής, η περιφερική νευροπάθεια, 
η ουδετεροπενία, η αναιμία και η στοματίτιδα.11

3. MIDOSTAURIN (Rydapt®)
Η Μιντοσταυρίνη είναι ένας από του στόματος 

αναστολέας κινασών (FLT3) πρώτης γενιάς12 και 
αποτελεί το πρώτο νέο φάρμακο που εγκρίθηκε 
για την Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) από το 
2000, για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με πρώτη 
διάγνωση ΟΜΛ που είναι θετικοί σε μεταλλάξεις 
FLT3. Η Μιντοσταυρίνη, μέσω του αποκλεισμού του 
μη φυσιολογικού ενζύμου FLT3, προκαλεί το θάνατο 
των μη φυσιολογικών κυττάρων και συμβάλει στον 
έλεγχο της εξάπλωσης του καρκίνου. Το φάρμακο 
αυτό χρησιμοποιείται επίσης, μόνο του για τη θερα-
πεία σε ενήλικες με διαταραχές ενός τύπου λευκών 
αιμοσφαιρίων γνωστά ως μαστοκύτταρα.13

Δόσεις

Η συνιστώμενη δόση για τους νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς είναι 50mg per os, δύο φορές την ημέρα. Τα 
καψάκια θα πρέπει να λαμβάνονται μαζί με τροφή. 

Θα πρέπει να χορηγείται προφυλακτική αντιεμετική 
αγωγή με την τοπική ιατρική πρακτική και την ανοχή 
του ασθενούς, εξαιτίας της αυξημένης συχνότητας 
της ναυτίας που εμφανίζεται σε όσους λαμβάνουν 
το φάρμακο.13

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που ενδέχεται να πα-
ρουσιάσουν είναι ουδετεροπενία, ναυτία, βλεννογονί-
τιδα, κεφαλαλγία, υπεργλυκαιμία αυξημένη τιμή ALT.14

4. BLINATUMOMAB (Blincyto®)
Η Mπλινατουμομάμπη είναι ένας τύπος αντισώ-

ματος, ειδικά σχεδιασμένου για να αναγνωρίζει και να 
προσκολλάται σε δύο πρωτεΐνες την CD19, η οποία 
βρίσκεται στην επιφάνεια όλων των β-λεμφοκυττάρων 
περιλαμβανομένων και των κυττάρων ΟΛΛ και την 
CD3 στην επιφάνεια των Τ-κυττάρων (κύτταρα του 
ανοσοποιητικού συστήματος που ευθύνονται για την 
εξόντωση παθογόνων και καρκινικών κυττάρων). Η 
Μπλινατουμάμπη λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 
και φέρνει σε επαφή τα Τ-κύτταρα με τα β-κύτταρα. 
Η δράση της αυτή ενεργοποιεί τα Τ-κύτταρα, τα οποία 
απελευθερώνουν ουσίες που νεκρώνουν τελικά τα 
β-κύτταρα.15

Ρυθμός έγχυσης χορήγησης του Blincyto®

Το διάλυμα προς έγχυση BLINCYTO® χορηγείται 
ως συνεχής ενδοφλέβια έγχυση, η οποία παρέχεται 
σε σταθερό ρυθμό ροής με τη χρήση μίας αντλίας 
έγχυσης, σε διάστημα έως και 96 ωρών. Το διάλυμα 
θα πρέπει να χορηγείται με τη χρήση ενδοφλέβιου 
καθετήρα, ο οποίος θα περιέχει ενσωματωμένο, 
στείρο, μη πυρογενές φίλτρο χαμηλής δέσμευσης 
πρωτεϊνών με μέγεθος πόρων 0,2 μικρόμετρα.

Μία θεραπευτική δόση των 9 mcg/ημέρα ή των 
28 mcg/ημέρα θα πρέπει να χορηγείται στον ασθενή 
μέσω της έγχυσης συνολικά 240 ml διαλύματος προς 
έγχυση BLINCYTO®, σε έναν από τους 4 σταθερούς 
ρυθμούς έγχυσης και τις αντίστοιχες διάρκειες έγ-
χυσης:

• Ρυθμός έγχυσης 10 ml/ώρα για 24 ώρες
• Ρυθμός έγχυσης 5 ml/ώρα για 48 ώρες
• Ρυθμός έγχυσης 3,3 ml/ώρα για 72 ώρες
• Ρυθμός έγχυσης 2,5 ml/ώρα για 96 ώρες.

Η επιλογή της διάρκειας έγχυσης θα πρέπει να 
γίνεται από το θεράποντα γιατρό, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τη συχνότητα αλλαγών του σάκου έγχυσης. Η 
στοχευόμενη θεραπευτική δόση του BLINCYTO® 
που χορηγείται δεν αλλάζει. Ο σάκος έγχυσης θα 
πρέπει να αλλάζει τουλάχιστον κάθε 96 ώρες από 
έναν επαγγελματία υγείας για λόγους στειρότητας.16
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Αντιμετώπιση σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων 
και επιπρόσθετες φαρμακευτικές αγωγές

Δεξαμεθαζόνη 20 mg θα πρέπει να χορηγείται 
ενδοφλεβίως 1 ώρα πριν από την έναρξη κάθε κύκλου 
θεραπείας με BLINCYTO®. Η χρήση αντιπυρετικών 
(π.χ. παρακεταμόλη) συνιστάται για τη μείωση της 
πυρεξίας κατά τη διάρκεια των πρώτων 48 ωρών 
κάθε κύκλου θεραπείας.16

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται είναι 
η ουδετεροπενία, η θρομβοπενία, η αναιμία, ο χαμη-
λός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων και οι λοιμώξεις.17

Οικονομικό κόστος
Τα νέα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην 

ανοσοθεραπεία και οι νέες ιατρικές τεχνολογίες είναι 
προϊόντα πολλαπλάσιας τιμής απόκτησης σε σχέση με 
αυτά των προηγούμενων γενεών. Οι νέες θεραπείες, 
όπως η ανοσοθεραπεία και οι βιολογικές θεραπείες, 
είναι πραγματικά υψηλού κόστους και είναι γεγονός 
ότι η καινοτομία αυτή μπορεί να είναι δυσβάσταχτη 
για το υγειονομικό σύστημα.

Από μία άλλη οπτική, το σύστημα υγείας μπορεί 
να έχει κέρδος, επειδή θα πρέπει να συνυπολογιστεί 
το κόστος που προκύπτει από παρενέργειες, τοξικό-
τητες, λοιμώξεις που προκαλούνται από τις χημειο-
θεραπείες (ΧΜΘ). Δε θα πρέπει να γίνεται σύγκριση 
μόνο του κόστους αγοράς ενός χημειοθεραπευτικού 
φαρμάκου έναντι του κόστους αγοράς ενός φαρμάκου 
ανοσοθεραπείας.

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, ότι η διάρκεια 
νοσηλείας για τις ΧΜΘ είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση 
με τη διάρκεια νοσηλείας χορήγησης της ανοσοθερα-
πείας, ότι το κόστος νοσηλείας αυξάνεται λόγω των 
έκτακτων, μη προγραμματισμένων εισαγωγών που 
συχνά προκύπτουν λόγω των παρενεργειών από τις 
ΧΜΘ, καθώς επίσης, ότι τα υποστηρικτικά φάρμακα 
της ΧΜΘ έχουν υψηλό κόστος (π.χ. αυξητικοί παράγο-
ντες για τα λευκά αιμοσφαίρια, τον αιματοκρίτη κ.τ.λ).18

Επιπλέον, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η 
προετοιμασία, η χορήγηση και γενικότερα, η διαχείρι-
ση των ΧΜΘ σκευασμάτων από τους επαγγελματίες 
υγείας συνεπάγεται ένα ιδιαίτερα μεγάλο κόστος. Στο 
κόστος αυτό περιλαμβάνονται ο απαραίτητος χώρος 
που απαιτείται για την προετοιμασία / διάλυση των 
ΧΜΘ και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που είναι απα-
ραίτητος για την ασφαλή χορήγησή τους, τόσο για 
τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό.

Αν υπολογιστούν και αφαιρεθούν όλα τα παραπά-
νω, τότε το συνολικό όφελος μπορεί να είναι μεγάλο 
για τις υπηρεσίες υγείας και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι αναζητούνται λύσεις 
ανάμεσα στα κράτη, τις φαρμακοβιομηχανίες και τα 
συστήματα υγείας για να ξεπεραστεί το πρόβλημα 
αυτό και να καταστούν βιώσιμες οι υψηλού κόστους 
θεραπείες.18 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανοσοθεραπεία έχει μπει πλέον στην κλινική 

πράξη και αν και διανύει τα πρώτα της βήματα, έχει 
δώσει βροντερό παρόν. Η ανοσοθεραπεία γίνεται 
μέσω της ενεργοποίησης και της ενίσχυσης του 
ανοσοποιητικού μηχανισμού του ασθενούς και οι πα-
ρενέργειές της είναι συνήθως ήπιες και καλά ανεκτές 
από τους ασθενείς.

Η ανακάλυψη των νέων κατηγοριών φαρμάκων, οι 
καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές που παρατηρούνται 
κλινικά και ο επαναπρογραμματισμός συστατικών 
του ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, ώστε 
να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν επιλεκτικά τα 
καρκινικά κύτταρα, συνετέλεσαν στην επιβίωση των 
ασθενών, οι οποίοι στο παρελθόν δεν είχαν κάποια 
θεραπευτική επιλογή. Πέρα από την επιβίωση, μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν για την Ποιότητα Ζωής (ΠΖ) 
των καρκινοπαθών, έδειξαν βελτίωση όσον αφορά 
την ΠΖ τους.2

Σημαντικότερο όμως όλων, είναι ότι παρατηρήθηκε 
πως τα νέα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα υπερτερούν 
και ανοίγουν το δρόμο για την ύφεση ή και θεραπεία 
ορισμένων αιματολογικών νοσημάτων, χωρίς να πα-
ρουσιάζονται σημαντικές παρενέργειες και αποτελούν 
πρόκληση για νέες έρευνες στο μέλλον.
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Ελπίδα
Ελπίδα είναι η πίστη που έχει κάποιος ότι διαθέτει 

τόσο τη θέληση όσο και τον τρόπο ή τις συνθήκες ώστε 
να πετύχει τους στόχους του, όποιοι κι αν είναι αυτοί1.

Ο αρχαίος μύθος της ελπίδας
Σύμφωνα με το μύθο της Πανδώρας, πριγκίπισ-

σας της αρχαίας Ελλάδας, οι θεοί της έκαναν δώρο 
ένα μυστηριώδες κουτί από ζήλεια για την ομορφιά 
της. Την είχαν όμως προειδοποιήσει να μην ανοίξει 
ποτέ το κουτί. Μια μέρα η Πανδώρα δεν άντεξε τον 
πειρασμό και νικημένη από την περιέργειά της να 
δει τι είχε μέσα το κουτί έχασε τον αυτοέλεγχό της 
και άνοιξε το καπάκι του. Τότε ελευθερώθηκαν στον 
κόσμο, ανεξέλεγκτα πια, τα μεγάλα δεινά: λιμοί, αρρώ-
στιες και τρέλα. Με τη βοήθεια ενός θεού η Πανδώρα 
έκλεισε το κουτί και πρόλαβε να κρατήσει το μοναδικό 
αντίδοτο που έκανε πλέον την ανθρώπινη δυστυχία 
υποφερτή: την ελπίδα2.

Η ελπίδα ως μέρος ανεπτυγμένης 
συναισθηματικής νοημοσύνης

• Η ικανότητα για εύρεση κινήτρων 
• Η αίσθηση της επινοητικότητας που βοηθά κάποιον 

στην επίτευξη των στόχων του
• Η ικανότητα να δίνει κανείς κουράγιο στον εαυτό του
• Η ευελιξία προσέγγισης ενός στόχου με διαφορε-

τικούς τρόπους
• Η αποσύμπλεξη από την αίσθηση της μη ικανό-

τητας με:

 - Αντικατάσταση των απραγματοποίητων στόχων 
με άλλους

 - Επιμερισμό βαριών καθηκόντων σε μικρότερα 
και ευκολότερα3

Ο ρόλος της ελπίδας
Σύμφωνα με μελέτες από πειράματα ψυχολόγων 

σε ομάδες φοιτητών, η ελπίδα ήταν καλύτερος δείκτης 
πρόβλεψης των βαθμών του πρώτου εξαμήνου από 
ότι οι επιδόσεις τους σε τεστ συνδεδεμένα με το δείκτη 
νοημοσύνης τους. Σε φοιτητές μάλιστα με ισοδύναμη 
πνευματική ικανότητα στον τομέα των ακαδημαϊκών 
επιδόσεων η ελπίδα ήταν η ειδοποιός διαφορά εκείνων 
που έπαιρναν τελικά τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Καλύτερες και χαμηλότερου κόστους θεραπείες 
για τους αιματολογικούς καρκίνους

Το 10% των νεοπλασιών είναι κακοήθη νοσήματα 
του αίματος, με πιο συχνά εμφανιζόμενα το λέμφωμα, 
τη λευχαιμία και το μυέλωμα. Σε ετήσια βάση, περίπου 
4.000 Έλληνες εκδηλώνουν αιματολογικό καρκίνο και 
μεταξύ αυτών 300 παιδιά.

Ο αιματολογικός καρκίνος επηρεάζει την παρα-
γωγή και τη λειτουργία των κυττάρων του αίματος και 
ξεκινά κυρίως στον μυελό των οστών, όπου παράγεται 
το αίμα. Στις περισσότερες μορφές αιματολογικού καρ-
κίνου, η φυσιολογική διαδικασία ανάπτυξης κυττάρων 
αίματος διακόπτεται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 
ενός μη φυσιολογικού τύπου κυττάρου αίματος.

Αυτά τα μη φυσιολογικά κύτταρα του αίματος είναι 
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καρκινικά κύτταρα, τα οποία εμποδίζουν το αίμα να 
εκτελεί βασικές λειτουργίες, όπως η αντιμετώπιση των 
λοιμώξεων και η πρόληψη της σοβαρής αιμορραγίας.

Η επιστημονική έρευνα φέρνει σημαντική πρόοδο 
στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων. Η 
ανοσοθεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα αποτελεί 
επανάσταση στην Ογκολογία και την Αιματολογία, 
παρέχοντας θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς που 
δεν έχουν άλλες επιλογές.

Τα CAR-T λεμφοκύτταρα έχουν σχεδιαστεί να 
στοχεύουν συγκεκριμένους τύπους αιματολογικού 
καρκίνου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ανοσο-
ποιητικού συστήματος. Λαμβάνεται δείγμα Τ-κυττάρων 
από το αίμα των ασθενών και τροποποιείται γενετικά 
στο εργαστήριο, προκειμένου να μπορεί να εντοπίζει 
συγκεκριμένες μορφές καρκίνου.

Τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται πριν επανατοπο-
θετηθούν στον ασθενή και όταν αυτό τελικά συμβαίνει 
τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Παρέχουν απο-
τέλεσμα με μία και μόνο χορήγηση, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα μείωση του κόστους χημειοθεραπείας από 
55% έως 100%. Υπόσχονται, δε, μεγαλύτερη διάρκεια 
επιβίωσης, καλύτερη και πιο δημιουργική ζωή.

Η θεραπεία που παρέχεται σήμερα περιλαμ-
βάνει επιθετική χημειοθερα πεία, με σημαντικές 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών, 
κατά τη διάρκεια και μετά τη χορήγησή της. Οι 
μισοί υποτροπιάζουν, έχοντας πλέον ελάχιστες 
θεραπευτικές επιλογές. Τα CAR-T λεμφοκύτταρα 
παρέχουν δυνατότητα θεραπείας σε περιπτώσεις 
ασθενών με περιορισμένες επιλογές και μπορούν να 
αποδειχθούν σωτήρια, αυξάνοντας το προσδόκιμο 
επιβίωσης στα 70 έτη.

Οι επιστήμονες σημειώνουν πως, σε ετήσια βάση, 
υπάρχουν περίπου 44.000 νέες διαγνώσεις αιματο-
λογικών καρκίνων στην Ευρώπη. Εκτιμούν πως με 
τη νέα θεραπεία μπορούν να σωθούν ετησίως 9.400 
ζωές και να κερδηθούν συνολικά 300.000 έτη ζωής 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση4.

Προοπτική διερεύνηση παραγόντων  
που επηρεάζουν την ελπίδα ασθενών  
που υποβάλλονται σε νέες θεραπείες

Η έννοια της ελπίδας κερδίζει αυξημένο ενδιαφέ-
ρον τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Στη νοσηλευτική 
η ελπίδα έχει μελετηθεί σε διαφορετικές ομάδες 
πληθυσμού, ως ένα υποκειμενικό φαινόμενο σε 
σχέση με τις εμπειρίες της ασθένειας. Οι αιματολο-
γικοί ασθενείς δημιουργούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στον τομέα της νοσηλευτικής ογκολογίας αφενός 

λόγω της πολυπλοκότητας των θεραπειών και των 
επακόλουθων παρενεργειών τους και αφετέρου γιατί 
τα ποσοστά επιβίωσης αυτών των ασθενών είναι 
υψηλότερα σε σχέση με άλλες μορφές καρκίνου. Οι 
υποψήφιοι αιματολογικοί ασθενείς για μεταμόσχευ-
ση ζουν με ποσοστά και μαθηματικές πιθανότητες 
επιβίωσης ή επιπλοκών από τη μεταμόσχευση. Η 
έννοια της ελπίδας κατέχει κεντρική θέση στη ζωή 
τους. Ιδιαίτερα, η ελπίδα για ίαση ή επιβίωση απο-
τελεί από την αρχή το κλειδί και το βασικό λόγο για 
τον οποίο παίρνουν την απόφαση να υποβληθούν 
σε αυτή τη θεραπεία5.

Νέες θεραπείες στην ογκολογία
• ανοσοθεραπεία
• βιοδείκτες
• βιολογικά 
• βιο-ομοειδή φάρμακα

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«Ελπίδα είναι το όνειρο  

ενός ξύπνιου ανθρώπου» 
Αριστοτέλης

Η ελπίδα μπορεί να οριστεί ως η επιθυμία για κάτι 
σε συνδυασμό με την προσδοκία του να συμβεί. Για 
να ελπίζουμε για κάτι, χρειάζεται να υπάρχει και το 
στοιχείο της επιθυμίας. Αν βέβαια οι πιθανότητες να 
συμβεί αυτό είναι μηδαμινές, ακόμα κι αν το επιθυ-
μούμε, τότε ονομάζεται φαντασίωση ή θα μπορούσε 
να πει κανείς ότι είναι και ευχή (ειδικά αν την κάνει 
κάποιος άλλος). Το όριο ανάμεσα στην ελπίδα και 
στην ευχή είναι αμφισβητήσιμο, δυσδιάκριτο και 
περισσότερο ζήτημα έμφασης.

Στον «Πρωταγόρα» του Πλάτωνα, ο Σωκράτης 
λέει ότι ο Περικλής προσέφερε στους γιους του εξαι-
ρετική μόρφωση σε όσα μπορούν να διδαχθούν από 
δασκάλους, αλλά όσον αφορά σε θέματα αρετής, τους 
άφησε «να περιπλανιούνται με δική τους βούληση 
με μια δόση ελπίδας…». Η χρήση της «ελπίδας» 
υποδεικνύει ότι αποτελεί κάτι που εν μέρει ή κατά 
ένα μεγάλο μέρος βρίσκεται εκτός του προσωπικού 
μας ελέγχου.

Αν και η ελπίδα περιλαμβάνει μια εκτίμηση των 
πιθανοτήτων, αυτή η λογική, υπολογιστική έκφανσή 
της είναι συχνά ασαφής, έργο κυρίως ασυνείδητο. 
Όταν ελπίζουμε, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι πιθανό-
τητες, αλλά και πάλι επιλέγουμε να συνεχίζουμε να 
ελπίζουμε. Αυτός ο συνδυασμός άγνοιας και «ανυπα-
κοής» είναι κατά κύριο λόγο έμφυτος στον άνθρωπο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) 

κατέστη θεραπεία επιλογής για την αντιμετώπιση 
δυνητικά θανατηφόρων κακοήθων και καλοήθων 
αιματολογικών νοσημάτων.1,2

Κατά τη ΜΑΚ χορηγούνται αρχέγονα αιμοποιητικά 
κύτταρα που συλλέγονται από το Μυελό των Οστών 
(ΜΟ) ή το Περιφερικό Αίμα (ΠΑ) ή το Αίμα του Ομ-
φαλίου λώρου και του Πλακούντα (ΟΠΑ), τα οποία 
μπορούν να δημιουργήσουν εκ νέου όλα τα είδη των 
κυττάρων του αίματος. Ο σκοπός της διαδικασίας είναι 
αφενός μεν να καταστρέψει τον πάσχοντα μυελό και το 
ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή με υψηλές δόσεις 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων ή συνδυασμό τέτοιων 
φαρμάκων με χορήγηση ολοσωματικής ακτινοβολίας, 
αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποκατάσταση της 
αιμοποιίας με τη χορήγηση των υγιών αιμοποιητικών 
κυττάρων.

Η ΜΑΚ αποτελεί ιδιαίτερα πολύπλοκη και απαι-
τητική θεραπευτική διαδικασία. Συνοδεύεται από 
υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, λόγω σοβαρών 
επιπλοκών, όπως η νόσος του μοσχεύματος έναντι 
του ξενιστή (Graft versus Host Disease – GvHD), οι 
λοιμώξεις και οι σοβαρές ψυχοκοινωνικές διαταραχές. 
Για το λόγο αυτό, απαραίτητες προϋποθέσεις για επι-
τυχή έκβαση είναι: α) ασθενής με κατάλληλη ένδειξη, 
ηλικία, κατάσταση ικανότητας, μικρή συννοσηρότητα, 
β) δότης μοσχεύματος με αποδεκτή ιστοσυμβατότητα 
με τον ασθενή, γ) κατάλληλο σχήμα προετοιμασίας 
για την καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος 
και του μυελού του λήπτη, δ) ικανοποιητική πρόληψη 
και αντιμετώπιση της GvHD, ε) επαρκής πρόληψη και 

αντιμετώπιση των λοιμώξεων, που οφείλονται στην 
ανοσοκαταστολή που συνοδεύει τη ΜΑΚ.3-6

Η ιστορία της ΜΑΚ χρονολογείται από τη δεκαετία 
του 1950, με τη χορήγηση κυττάρων ΜΟ από υγιείς 
δότες σε θύματα πυρηνικού ατυχήματος με μυελική 
ανεπάρκεια (Mathe,1959) ή την έγχυση ΜΟ από 
μονοωογενείς δίδυμους αδελφούς σε ασθενείς με 
προχωρημένη οξεία λευχαιμία μετά από θεραπεία 
διάσωσης με υψηλή δόση ολοσωματικής ακτινοβολίας 
(Thomas, 1959).5

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων δε-
καετιών, παρατηρείται σημαντική αύξηση τόσο της 
μακροχρόνιας επιβίωσης των ασθενών που υπο-
βάλλονται σε ΜΑΚ, όσο και του αριθμού των ΜΑΚ.7-10  
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην καλύτερη μελέτη 
της ιστοσυμβατότητας δότη-λήπτη, στην αυξανόμε-
νη χρήση μη συγγενών δοτών (ενήλικες, ΟΠΑ)8 και 
απλοταυτόσημων συγγενών, στη διερεύνηση των 
ενδείξεων και στην αύξηση του ορίου ηλικίας των 
ασθενών που υποβάλλονται σε ΜΑΚ.2

Η πηγή και το είδος του μοσχεύματος είναι από 
τους σημαντικότερους παράγοντες της έκβασης της 
ΜΑΚ.3 Κατάλληλο μόσχευμα μπορεί να βρεθεί για 
την πλειονότητα των ασθενών, διότι, εκτός από τους 
συμβατικούς δότες (συγγενής πλήρως συμβατός, μη 
συγγενής συμβατός δότης), σήμερα χρησιμοποιούνται 
εναλλακτικοί δότες και μοσχεύματα (απλοταυτόσημοι 
συγγενείς, ΟΠΑ).4-7 Ο συγγενής πλήρως συμβατός 
δότης παραμένει πρώτη επιλογή, εφόσον είναι δια-
θέσιμος. Τα αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων από μη 
συγγενείς συμβατούς δότες προσεγγίζουν αυτά των 
συγγενών.1,5 Σημαντικό ρόλο κατέχει η αναζήτηση 
δότη, η στρατηγική της οποίας τροποποιείται από τη 
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νόσο, τη φάση της νόσου, τον κίνδυνο υποτροπής, 
το επείγον της μεταμόσχευσης, τη διαθεσιμότητα 
πηγών μοσχεύματος και το κόστος. Πρέπει να είναι 
έγκαιρη, ρεαλιστική, συντονισμένη και να εντάσσεται 
στη συνολική στρατηγική θεραπείας.2,8

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρου-
σίαση του τρόπου επιλογής του υποψήφιου δότη για 
τη διενέργεια της ΜΑΚ και η ανάδειξη του ρόλου του 
συντονιστή νοσηλευτή στη διαδικασία αυτή.

Διαδικασία αναζήτησης δότη
Η πρώτη μέριμνα για τη διενέργεια ΜΑΚ είναι η 

αναζήτηση κατάλληλου δότη. Κατά σειρά προτίμησης 
επιλέγονται μονοωογενής δίδυμος αδερφός, αδερφός 
πλήρως συμβατός, μη συγγενής δότης (ενήλικας, 
ΟΠΑ) αποδεκτής συμβατότητας, απλοταυτόσημος 
συγγενής.7,9

Η αναζήτηση συμβατού δότη αρχίζει από το στε-
νό οικογενειακό περιβάλλον του ασθενή (κυρίως 
αδέλφια), αφού η ιστοσυμβατότητα κάθε ατόμου 
κληρονομείται από τους γονείς του σύμφωνα με 
τους νόμους του Mendel. Εάν δε βρεθεί πλήρως 
συμβατός αδελφός, αρχίζει η διαδικασία αναζήτησης 
μη συγγενή δότη. 

Η αναζήτηση μη συγγενών δοτών γίνεται μέσα 
από την Παγκόσμια Δεξαμενή δοτών, εμπνευστής 
της οποίας ήταν ο Jon J.Van Rood (1970). Στην 
Παγκόσμια Δεξαμενή περιλαμβάνονται οι εθελοντές 
δότες αιμοποιητικών κυττάρων από όλον τον κόσμο. 
Ονομάζεται World Marrow Donor Association (WMDA) 
και αποτελεί τη βάση δεδομένων από όπου γίνεται 
η αναζήτηση εθελοντών δοτών και μονάδων ΟΠΑ. 
Κάθε χώρα εγγράφει τους δότες της στη WMDA. Η 
πρόσβαση σε αυτή γίνεται μόνο από τα κέντρα που 
κάνουν αναζήτηση δοτών. Η πρώτη Δεξαμενή αμι-
γώς για Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών ήταν 
η «The Anthony Nolan Bone Marrow Trust”, που 
δημιουργήθηκε στη Μεγάλη βρετανία το 1974. Η 
προσπάθεια ξεκίνησε προκειμένου να βρεθεί δότης 
για τον τετράχρονο Anthony Nolan, ο οποίος έπασχε 
από σύνδρομο Wiskott-Aldrich, από τη μητέρα του 
Shirley Nolan. Δυστυχώς, ο μικρός Anthony πέθανε 
το 1979, χωρίς να μπορέσει να μεταμοσχευτεί, όμως 
άλλοι ασθενείς επωφελήθηκαν από το κληροδότημά 
του. Στη συνέχεια παρόμοιες Δεξαμενές δημιουργή-
θηκαν σε κάθε αναπτυγμένη χώρα του κόσμου.

Στην Ελλάδα, κατά την δεκαετία του 1980, λει-
τούργησαν δύο Δεξαμενές δοτών, σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη. Έκτοτε έχουν δημιουργηθεί περισσότερες 
Δεξαμενές (ΚΕΔΜΟΠ, ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, κ.α). Από 
το 2002, λειτουργεί η Εθνική Δεξαμενή στον Εθνικό 

Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο οποίος συ-
ντονίζει όλες τις μεταμοσχεύσεις με συγγενείς δότες 
στη χώρα μας, από τη στιγμή που θα αρχίσει η πρώτη 
αναζήτηση για ανεύρεση συμβατού δότη μέχρι και 
τη λήψη και μεταφορά του μοσχεύματος στο μετα-
μοσχευτικό κέντρο, όπου νοσηλεύεται ο ασθενής.3 

Η διαδικασία της αναζήτησης μη συγγενή δότη για 
έναν ασθενή αρχίζει από τη Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ), όπου παραπέμπεται 
από τον θεράποντα ιατρό του, με αποστολή προς τον 
ΕΟΜ της Αίτησης Αναζήτησης και της HLA τυποποί-
ησης του ασθενή. Οι συντονιστές του ΕΟΜ αποστέλ-
λουν στη ΜΜΜΟ και συγκεκριμένα στο συντονιστή της 
ΜΜΜΟ, τα αποτελέσματα από τον κατάλογο WMDA.3 

βάσει καταλόγου WMDA, ο συντονιστής της ΜΜΜΟ 
θα αποστείλει στον ΕΟΜ Αίτηση Ενεργοποίησης για 
αποστολή καταλόγων δοτών εθνικών δεξαμενών, 
όπου υπάρχουν δότες πιθανά συμβατοί με τον ασθε-
νή. Εν συνεχεία, αποστέλλονται οι κατάλογοι δοτών 
εθνικών δεξαμενών από τον ΕΟΜ στη ΜΜΜΟ και 
ακολουθεί η διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου 
δότη, τα κριτήρια της οποίας αναφέρονται παρακάτω.7

Κριτήρια επιλογής δότη
Τύποι δοτών

 1. Μονοωογενής δίδυμος αδελφός (συγγενεϊκή ΜΑΚ): 
οι γονοτυπικά HLA μονοωογενείς δίδυμοι μοιρά-
ζονται το ίδιο HLA γονιδίωμα με τον ασθενή. Ο 
κίνδυνος απόρριψης και GvHD είναι αμελητέος.

 2. Πλήρως συμβατός αδελφός: αδελφός του ασθενή 
με τους ίδιους γονείς, με όμοιο HLA γονιδίωμα. 

 3. Αδελφός με ασυμβατότητα ενός αντιγόνου: αδελ-
φός με τους ίδιους γονείς με διαφορά ενός αντι-
γόνου HLA.

 4. Απλοταυτόσημο μέλος της οικογένειας: κάθε μέλος 
της οικογένειας που μοιράζεται κοινό απλότυπο 
με τον ασθενή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
όμοιων αλληλίων στον άλλο απλότυπο. 

 5. Εθελοντής μη συγγενής δότης: δότης δηλωμένος 
σε εγκεκριμένη εθνική ή διεθνή δεξαμενή δοτών. Η 
επιβεβαιωτική τυποποίηση HLA πρέπει γίνεται με 
μοριακή μέθοδο σε επίπεδο αλληλίου. Ο βαθμός 
συμβατότητας κυμαίνεται από 12/12 (Α, B, C, DR, 
DQ, DP) μέχρι 6/6 (A, B, DR) αντιγόνα/αλλήλια. 
Στην καθ΄ ημέρα πράξη γίνονται αποδεκτές 1 ή 2 
ασυμβατότητες αντιγόνων/αλληλίων.7

Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή δότη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
το νόσημα και τη φάση του νοσήματος του ασθενή, 
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καθώς και τις υπάρχουσες εναλλακτικές θεραπείες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το νόσημα του ασθενή 
να έχει την κατάλληλη ένδειξη για μεταμόσχευση.1

Τα κριτήρια επιλογής, με σειρά προτεραιότητας, 
περιγράφονται στη συνέχεια:

• 1η επιλογή: επί καλοήθων νοσημάτων ή κακοήθων 
νοσημάτων που δεν είναι ανθεκτικά ή επιθετικά, 
κατάλληλος δότης είναι ο μονοωογενής δίδυμος 
αδελφός. Επί ανθεκτικών ή επιθετικών κακοήθων 
νοσημάτων με υψηλή πιθανότητα υποτροπής μετά 
τη ΜΑΚ, δεν προτιμάται ο μονοωογενής δίδυμος, 
αλλά με σειρά προτεραιότητας: α) ο πλήρως συμ-
βατός αδελφός, β) ο μη συγγενής δότης με συμ-
βατότητα 8/8, γ) επί απόλυτης ένδειξης για ΜΑΚ 
χωρίς σημαντική συννοσηρότητα εναλλακτικός 
δότης ή μόσχευμα (δότης με συμβατότητα 7/8 ή 
απλοταυτόσημος συγγενής ή αποδεκτής συμβα-
τότητας μονάδα ΟΠΑ). 11

• 2η επιλογή: επειδή η πιθανότητα ύπαρξης μονο-
ωογενών δίδυμων είναι εξαιρετικά μικρή, ιδανικός 
δότης θεωρείται ο πλήρως συμβατός αδελφός. 
Επί ύπαρξης περισσότερων αδελφών πλήρως 
συμβατών, ελέγχονται όλοι και προτιμάται, επί 
υγιών δοτών, ο ακόλουθος δότης με σειρά προ-
τεραιότητας: CMV-αρνητικός για CMV-αρνητικό 
ασθενή, CMV-θετικός για CMV-θετικό ασθενή, 
άνδρας, μικρότερης ηλικίας, ίδιας ομάδας ΑβΟ-Rh 
με τον ασθενή. Η επιλογή δότη εξατομικεύεται. 

• 3η επιλογή: αδελφός δότης με μία αντιγονική δια-
φορά είναι κατάλληλος και η επιλογή του έναντι μη 
συγγενή δότη με συμβατότητα 7/8 γίνεται σύμφωνα 
και με άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα 
την ανάγκη επείγουσας μεταμόσχευσης.

• 4η επιλογή: επί ελλείψεως συγγενών δοτών απο-
δεκτής συμβατότητας, αναζητούνται εθελοντές 
μη συγγενείς δότες μέσω του ΕΟΜ. Η επιλογή 
μη συγγενή δότη γίνεται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: η τυποποίηση HLA διενεργείται με μο-
ριακή μέθοδο σε επίπεδο αλληλίου και ιδανικός 
ως προς τη συμβατότητα HLA μη συγγενής δό-
της, θεωρείται ο δότης με την καλύτερη δυνατή 
συμβατότητα με τον ασθενή (12/12, 10/10, 8/8, 
7/8). Όταν υπάρχουν πολλοί πλήρως συμβατοί 
μη συγγενείς δότες, ισχύουν τα λοιπά κριτήρια 
επιλογής αδελφών πλήρως συμβατών.

• 5η επιλογή: μέλη της οικογένειας με ένα κοινό 
απλότυπο με τον ασθενή (απλοταυτόσημοι δότες) 
θεωρούνται σήμερα κατάλληλοι δότες. Η μελέτη 
της συμβατότητας ασθενών και δοτών γίνεται 
μοριακά σε επίπεδο αλληλίου. Απαραίτητος είναι 
ο έλεγχος του ασθενή για ύπαρξη αντι-HLA αντι-
σωμάτων ως προς τα μη κοινά αντιγόνα του δότη.7

• 6η επιλογή: η αναζήτηση μονάδων ΟΠΑ διενεργεί-
ται ταυτόχρονα με την αναζήτηση μη συγγενή δότη. 
Εάν δεν υπάρχει δότης με αποδεκτή συμβατότητα 
ή η ΜΑΚ είναι επείγουσα, αναζητούνται μία ή δύο 
μονάδες ΟΠΑ με αποδεκτή συμβατότητα (≥4/6) 
και ικανοποιητική δόση κυττάρων (>3x107/Kg).2,4

Δωρεά - Συλλογή Μοσχεύματος -  
Ο ρόλος του συντονιστή νοσηλευτή

Εάν ένας εθελοντής βρεθεί αρχικά συμβατός με 
ασθενή και εξακολουθεί να επιθυμεί τη δωρεά, γίνεται 
επιβεβαιωτική τυποποίηση HLA και στη συνέχεια 
υποβάλλεται σε κλινικοεργαστηριακό έλεγχο για να 
επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του, τόσο 
για την ασφάλεια του ασθενή όσο και για την ασφάλεια 
του ίδιου. Ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος, όπως ονο-
μάζεται ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος, οργανώνεται 
από το συντονιστή νοσηλευτή της ΜΜΜΟ που θα 
αναλάβει τη συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων. 
Ο έλεγχος αυτός γίνεται εντός του μήνα που προη-
γείται της έγχυσης του μοσχεύματος. Περιλαμβάνει 
εξετάσεις αίματος, ούρων, δοκιμασία κύησης (αν η 
δότρια είναι γυναίκα), ηλεκτροκαρδιογράφημα και 
ακτινογραφία θώρακα. Ο δότης ενημερώνεται διε-
ξοδικά για τη διαδικασία λαμβάνοντας ενημερωτικό 
φυλλάδιο, αλλά και προσωπικά από τον υπεύθυνο 
ιατρό της ΜΜΜΟ και εν συνεχεία του δίνεται ικανός 
χρόνος για να υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, 
πριν δώσει εγγράφως τη συγκατάθεσή του, όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία. Σε όλες τις φάσεις 
της διαδικασίας μέχρι τη συλλογή του μοσχεύματος, 
ο εθελοντής μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση του 
για τη δωρεά. Εν τούτοις, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
ο δότης να είναι συνειδητοποιημένος και απολύτως 
βέβαιος για την απόφασή του. Σημαντικό ρόλο έχει 
και σε αυτό ο συντονιστής νοσηλευτής, ο οποίος 
είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο δότη και τη 
ΜΜΜΟ. Καλείται να καθησυχάσει το δότη, να λύσει 
οποιαδήποτε απορία του, ακόμα και τηλεφωνικά, 
αλλά και να προλάβει εγκαίρως, με την εμπειρία του, 
τυχόν υπαναχώρηση του δότη. Άτομα που έχουν 
αμφιβολίες ή εγγράφονται κάτω από συναισθημα-
τική ή άλλη πίεση, χωρίς να είναι σίγουρα αν είναι 
πραγματικά πρόθυμα να προχωρήσουν, πρέπει να 
κατανοήσουν, ότι αφενός μεν δίνουν ψεύτικες ελπίδες 
στους ασθενείς, αφετέρου δε μια υπαναχώρηση ενώ 
ο ασθενής έχει ήδη λάβει το σχήμα προετοιμασίας, 
θα τον σκοτώσει.2

Η διαδικασία της συλλογής αιμοποιητικών κυτ-
τάρων είναι απόλυτα ασφαλής και υπάρχουν δύο 
τρόποι συλλογής: α) συλλογή μυελού των οστών9, 
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κατά την οποία ο δότης εισάγεται στο νοσοκομείο την 
προηγούμενη της συλλογής, εκτιμάται από αναισθη-
σιολόγο και το πρωί της επόμενης ημέρας η συλλογή 
γίνεται υπό γενική αναισθησία με αναρροφήσεις από 
τα οστά της λεκάνης, και β) συλλογή αιμοποιητικών 
κυττάρων από το αίμα2,12. Πριν την συλλογή, στο δότη 
χορηγείται υποδόρια αυξητικός παράγοντας (G-CSF) 
επί τέσσερις συνεχείς ημέρες και την πέμπτη ημέρα 
η συλλογή διενεργείται με μηχάνημα αφαίρεσης. 
Ο δότης συνδέεται με το μηχάνημα, είτε μέσω δύο 
μεσοβασιλικών φλεβών του, είτε μέσω κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα.3,4,12

Στη συλλογή μυελού, ο ρόλος του συντονιστή 
νοσηλευτή περιλαμβάνει: επικοινωνία με τον προϊ-
στάμενο νοσηλευτή του Χειρουργείου προκειμένου 
να οριστεί η ημερομηνία συλλογής, αποστολή προ-
γράμματος χειρουργείου στο Χειρουργείο και το Τμήμα 
Αιμοδοσίας, διασφάλιση μονόκλινου θαλάμου για 
το δότη και κατάλληλη ετοιμασία του μοσχεύματος 
και των συνοδευτικών εντύπων και παράδοση στο 
μεταφορέα.

Στη συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων από το 
αίμα, ο ρόλος του συντονιστή νοσηλευτή περιλαμ-
βάνει: προγραμματισμό της ημερομηνίας συλλογής 
σε συνεργασία με το Τμήμα Συλλογής, προγραμμα-
τισμό χορήγησης G-CSF στο δότη, φλεβοκέντηση 
του δότη την ημέρα της συλλογής για να συνδεθεί 
στο μηχάνημα αφαίρεσης ή προγραμματισμό τοπο-
θέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής, αν δε διαθέτει 
ικανοποιητικές μεσοβασιλικές φλέβες και κατάλληλη 
ετοιμασία του μοσχεύματος και των συνοδευτικών 
εντύπων και παράδοση στο μεταφορέα.3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εν κατακλείδι, ο συντονιστής νοσηλευτής είναι εκεί-

νος ο οποίος: α) αναζητά μη συγγενή δότη για ασθενή 
που χρήζει ΜΑΚ, αλλά δε διαθέτει αποδεκτά συμβατό 
δότη στην οικογένεια, β) εντοπίζει τους κατάλληλους 
μη συγγενείς δότες στην Παγκόσμια Τράπεζα Δοτών, 
γ) ενεργοποιεί την περαιτέρω αναζήτηση, με αίτηση 
αποστολής καταλόγων δοτών Εθνικών Δεξαμενών, 
δ) επιλέγει τους πλέον κατάλληλους δότες από τις 
Εθνικές Δεξαμενές και αιτείται την αποστολή δειγ-
μάτων αίματος από τους 3-4 καταλληλότερους δό-
τες, ώστε να γίνει επιβεβαιωτική τυποποίηση HLA, 
ομάδα ABO-Rh και ιολογικός έλεγχος, ε) αν από την 
αρχική αναζήτηση στην Παγκόσμια Τράπεζα Δοτών 
δεν υφίστανται δότες πλήρως συμβατοί, αλλά μερικά 
συμβατοί, αιτείται από τον θεράποντα ιατρό την ανα-
ζήτηση αντι-HLA αντισωμάτων στον ορό του ασθενή, 
βάσει των οποίων θα γίνει η περαιτέρω επιλογή 

των δοτών.7 Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει 
περισσότερο από τρείς μήνες, και στ) επί απουσίας 
αποδεκτά συμβατών ενηλίκων δοτών στην Παγκόσμια 
Δεξαμενή, αναζητά κατάλληλες μονάδες ΟΠΑ.3 

Επιγραμματικά ο ρόλος του Συντονιστή Νοσηλευ-
τή είναι ο συντονισμός της διαδικασίας της ΜΑΚ και 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Συνεργάζεται με τους ιατρούς της MMMO στη 
διεκπεραίωση του προμεταμοσχευτικού ελέγχου 
ασθενών και δοτών 

• Επικοινωνεί με τα Τμήματα Ιστοσυμβατότητας των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, όπου τυποποιούνται οι 
δότες και οι λήπτες

• Επικοινωνεί με τον ΕΟΜ
• Διεκπεραιώνει ενέργειες που αφορούν στην επι-

λογή δότη 
• Συντονίζει τον προγραμματισμό της μεταμόσχευ-

σης 
• Συμμετέχει στη διεκπεραίωση της μεταμοσχευτικής 

διαδικασίας και ως προς τούτο φροντίζει ασθενείς 
και δότες

• Συμμετέχει στην ανάπτυξη προγραμμάτων σχε-
τικών με τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς ιστών 
και οργάνων

• Τηρεί και ενημερώνει τη βάση δεδομένων της 
ΜΜΜΟ

• Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο προγραμματισμού 
για κάθε μεταμόσχευση

• Διασφαλίζει το απόρρητο δότη και ασθενούς
• Οργανώνει, δεσμεύει, διακινεί και παραλαμβάνει 

το μόσχευμα από το Τμήμα Συλλογής, σε συ-
νεργασία με το Κλινικό Τμήμα και το Εργαστήριο 
Επεξεργασίας

• Τηρεί όλα τα απαραίτητα αρχεία για το συντονισμό 
των μεταμοσχεύσεων.
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ΠΕΡΙΛΗψΗ
Εξαγγείωση είναι η διαφυγή από τη φλέβα, ενός 

χημειοθεραπευτικού παράγοντα μέσα στους ιστούς. 
Παρόλο που η εξαγγείωση αποτελεί μία όχι συχνή 
επιπλοκή της χημειοθεραπείας, η αναγνώριση των 
παραγόντων κινδύνου καθώς και η λήψη προληπτι-
κών μέτρων είναι μείζονος σημασίας, καθώς μπορεί 
να προκαλέσει εκτεταμένη ιστική νέκρωση έως και 
θάνατο. Στην κλινική πράξη, τις περισσότερες φορές, 
η αντιμετώπιση της επιπλοκής γίνεται με γενικά μέτρα 
(ανύψωση του προσβεβλημένου άκρου, προσπάθεια 
για αφαίρεση του φαρμάκου από τον ιστό, χρήση 
επιθεμάτων και αναλγησία), και όχι με ειδικά μέτρα 
(αντίδοτα). Με αφορμή την περίπτωση εξαγγείω-
σης μιτοξανδρόνης σε ασθενή με οξεία μυελογενή 
λευχαιμία, περιγράφονται οι παράγοντες κινδύνου 
της εξαγγείωσης, τα φάρμακα και οι επιπλοκές που 
προκαλούν, ο αλγόριθμος αντιμετώπισης της επι-
πλοκής αυτής, καθώς και ο σημαντικότατος ρόλος 
του νοσηλευτή στην πρόληψη και αντιμετώπισή της. 

Περιγραφή περίπτωσης
Περιγράφεται η περίπτωση γυναίκας ασθενούς 

70 ετών η οποία νοσηλεύτηκε στην κλινική μας, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί για Οξεία Μυελο-
γενή Λευχαιμία. Η ασθενής έλαβε θεραπεία με το 
χημειοθεραπευτικό πρωτόκολο MAC (μιτοξανδρόνη, 
αρασυτίνη). Η χορήγηση του πρώτου σχήματος έγινε 
από περιφερική φλέβα χωρίς να παρουσιαστούν 
ιδιαίτερες δυσκολίες. Στη δεύτερη όμως θεραπεία 

παρουσιάστηκε εξαγγείωση κατά τη 2η ημέρα χορή-
γησης της μιτοξανδρόνης. Η μιτοξανδρόνη συμπερι-
φέρεται συνήθως ως ερεθιστικό χημειοθεραπευτικό, 
στη βιβλιογραφία όμως περιγράφονται περιπτώσεις 
που συμπεριφέρεται και ως καυστικό.

Η ασθενής λάμβανε τη θεραπεία από περιφερικό 
καθετήρα. Ο φλεβοκαθετήρας είχε τοποθετηθεί στην 
μεσοβασιλική φλέβα αριστερά. Επρόκειτο για συνερ-
γάσιμη ασθενή, σωματικού βάρους 74 κιλών, η οποία 
δεν άργησε να αναφέρει άλγος κατά τη διάρκεια της 
έγχυσης, ενώ αμέσως διαπιστώθηκε ερυθρότητα και 
ήπιο οίδημα στην περιοχή. Έτσι το περιστατικό αντι-
μετωπίστηκε άμεσα και με επιτυχία με την χορήγηση 
κρύων επιθεμάτων καθώς και με Διμεθυλσουλφοξείδιο 
(99%) [dimethyl sulfoxide-DMSO].

Είναι γνωστό ότι πολλά κυτταροτοξικά αντικαρκι-
νικά φάρμακα προκαλούν ερεθισμό των φλεβών, ενώ 
ορισμένα, γνωστά και ως ερεθιστικά, είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν έντονο τοπικό ερεθισμό των ιστών και 
πόνο, κάτι που εξελίσσεται σε νέκρωση και εξέλκωση, 
αν υπάρξει διαρροή από τη φλέβα κατά τη διάρκεια 
χορήγησής τους. Η διαρροή αυτή των φαρμάκων προς 
τους ιστούς που περιβάλλουν τη φλέβα ονομάζεται 
εξαγγείωση1.

Συνήθως η εξαγγείωση συμβαίνει στον ιστό γύρω 
από το σημείο της φλεβοκέντησης, σπάνια όμως 
μπορεί να συμβεί και σε άλλα σημεία, όπως στο 
μεσοθωράκιο όταν «σπάσει» κεντρικός φλεβικός 
καθετήρας (ΚΦΚ) ή μετακινηθεί εντός φλέβας.

Ανάλογα με την ουσία που εξαγγειώνεται στον ιστό, 
ο βαθμός του τραυματισμού μπορεί να ποικίλει από 
μια ελαφρά δερματική αντίδραση, έως και σοβαρή 
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νέκρωση2. Η σοβαρότητα του ιστικού τραυματισμού 
εξαρτάται από τον όγκο, τη συγκέντρωση του φαρμά-
κου, την ανατομική θέση και την καυστικότητά του3. 

H συχνότητα εξαγγείωσης φαρμάκων σε περιφε-
ρικό φλεβικό καθετήρα (ΠΦΚ) κυμαίνεται από 0,1% 
- 6% και σε ΚΦΚ από 0,3% - 4,7%.

Ακολουθεί η κατάταξη των κυτταροτοξικών φαρμά-
κων ανάλογα με το είδος της βλάβης που προκαλούν: 
 1. Καυστικά – διαβρωτικά: προκαλούν εσχάρες, 

έλκη, καταστροφή και εκτεταμένη νέκρωση όταν 
εξαγγειωθούν4. 

 2. Ερεθιστικά: προκαλούν πόνο στο σημείο εξαγγεί-
ωσης ή κατά μήκος της φλέβας χορήγησης, με ή 
χωρίς συνοδό φλεγμονώδη αντίδραση, ενώ εάν 
εξαγγειωθούν σε μεγάλη ποσότητα δημιουργούν 
εξέλκωση5. 

 3. Μη καυστικά-διαβρωτικά: σπάνια προκαλούν 
αντιδράσεις4.

Αναγνώριση της εξαγγείωσης
Τα αρχικά συμπτώματα της εξαγγείωσης εμφανί-

ζονται αμέσως μετά τη ρήξη του αγγείου. Οι ασθενείς 
περιγράφουν το άλγος ως αίσθημα καύσου2.

Η πλέον συνήθης εικόνα που καταγράφεται κατά 
την εξαγγείωση σχετίζεται με το αίσθημα πόνου στο 
σημείο έγχυσης. Αυτές οι αναφορές περιλαμβάνουν: 
πόνο, δυσφορία, αίσθημα καύσου και τσίμπημα. Στα 
πρώιμα συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται το οίδημα 
και το ερύθημα, ενώ στα όψιμα, η φλεγμονή, η σκλή-
ρυνση και το φυσαλιδώδες εξάνθημα. Έτσι προκει-

μένου να αναγνωριστούν έγκαιρα τα συμπτώματα, 
απαραίτητη είναι η συστηματική παρακολούθηση σε 
όλη την διάρκεια της έγχυσης της θεραπείας και για 
κάποιο χρονικό διάστημα μετά το τέλος αυτής6. 

Παράγοντες κινδύνου
α) Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τον ασθενή 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί 
να έχουμε περιορισμένη επιλογή φλεβών. Στους 
παχύσαρκους ασθενείς οι φλέβες μπορεί να γίνονται 
δυσδιάκριτες εξ’ αιτίας του υποδόριου λίπους. Στους 
ηλικιωμένους ασθενείς μπορεί να είναι εύθραυστες 
και ανελαστικές7. Επιπροσθέτως στους υπέργηρους, 
καθώς και στους πολύ νέους ασθενείς υπάρχει πρό-
βλημα επικοινωνίας και η ενημέρωση για τα συμπτώ-
ματα της εξαγγείωσης είναι δύσκολη ή και αδύνατη. 
Στους διεγερτικούς ασθενείς αυξάνεται ο κίνδυνος 
συμβάματος γιατί δεν είναι σε θέση να αναγνωρί-
σουν έγκαιρα τα συμπτώματα της εξαγγείωσης ή την 
πιθανή μετατόπιση του φλεβοκαθετήρα1-3,7-10. Συχνά 
οι ασθενείς διακατέχονται από φόβο και άγχος για τη 
φλεβοκέντηση. Αυτό το επιπλέον άγχος περιπλέκει 
το πρόβλημα. Οι φλέβες «εξαφανίζονται» και κάθε 
προσπάθεια για φλεβοκέντηση εξελίσσεται σε δοκι-
μασία για τον ασθενή και το νοσηλευτή. 

Η χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων για μεγά-
λο χρονικό διάστημα, καθιστά όλο και πιο δύσκολη τη 
φλεβική πρόσβαση, για αυτό καλό θα είναι να ασχολού-
νται άτομα που έχουν εμπειρία στις φλεβοκεντήσεις1. 

Πηγή: Κατευθυντήριες Οδηγίες εξαγγείωσης (ΕΟΝS)

Πίνακας 1. Κατάταξη κυτταροστατικών φαρμάκων.
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Φλέβες που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές 
για χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων καλό θα 
είναι να αποφεύγονται. 

β) Παράγοντες που σχετίζονται με το προσωπικό:

Όλο το προσωπικό που ασχολείται με τη χορήγη-
ση ενδοφλέβιων (ΕΦ) θεραπειών θα πρέπει να είναι 
εκπαιδευμένο στις τεχνικές ΕΦ έγχυσης, οι οποίες 
συνοψίζονται παρακάτω:
 1. Πρώτα από όλα πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή 

φλεβικής γραμμής για περιφερική χορήγηση.
 2. Να χρησιμοποιείται φλέβα σταθερή και ελαστική.
 3. Να προτιμάται η ραχιαία επιφάνεια του βραχίονα 

και όχι η καρπική. Να αποφεύγονται οι φλέβες 
που είναι κοντά σε αρθρώσεις, τένοντες, νεύρα 
και αρτηρίες, καθώς και στην πρόσθια επιφάνεια 
του αγκώνα.

 4. Να αποφεύγονται επίσης: εξελκωμένες και ερε-
θισμένες περιοχές, φλέβες με θρομβοφλεβίτιδα, 
φλέβες σε ακινητοποιημένο μέλος, καθώς και 
παρακεντήσεις στο σύστοιχο προς τη μαστεκτομή 
χέρι, για την αποφυγή λεμφοιδήματος.

 5. Οι προσπάθειες για φλεβοκέντηση από το ίδιο 
πρόσωπο να μην ξεπερνούν τις τρεις.

 6. Στο παρελθόν, η χρήση μεγάλου μεγέθους φλεβο-
καθετήρων ήταν πιο διαδεδομένη για τη χορήγηση 
μεγάλου όγκου υγρών. Σήμερα η χρήση μικροτέ-
ρων φλεβοκαθετήρων είναι ευρέως διαδεδομένη, 
καθώς έχει αποδειχθεί ότι έχουν τη δυνατότητα 
παροχής ίδιου όγκου υγρών με τους μεγάλου 
μεγέθους. Επίσης η χορήγηση του φαρμάκου από 
λεπτό φλεβοκαθετήρα προστατεύει το επιθήλιο 
της φλέβας, επιτρέπει τη ροή του αίματος γύρω 
από τον φλεβοκαθετήρα, ενώ σε περίπτωση εξαγ-
γείωσης προκαλείται τραυματισμός μικροτέρου 
βαθμού11.

 7. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
πεταλούδα για έγχυση χημειοθεραπείας12.
Όταν οι επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις φαρ-

μάκων καθιστούν δύσκολη την εύρεση περιφερικής 
φλεβικής γραμμής, τοποθετείται ΚΦΚ ή υποδόρια 
εμφυτευμένη συσκευή [port-a-cath]. Το πλεονέκτημα 
της κεντρικής φλεβικής πρόσβασης είναι η αποφυγή 
επαναλαμβανόμενων φλεβοκεντήσεων και η ελάτ-
τωση του κινδύνου της πρόκλησης των τοπικών 
επιπλοκών π.χ. φλεβίτιδα. Παρόλο που οι υποδόρια 
εμφυτευμένες συσκευές και οι ΚΦΚ θεωρούνται 
ασφαλή και αξιόπιστα μέσα χορήγησης κυτταροστα-
τικών φαρμάκων, σε πρόσφατη έρευνα των Νarducci 

Πηγή: Κατευθυντήριες οδηγίες εξαγγείωσης (ΕΟΝS)

Πίνακας 2. Επιλογή φλεβικής γραμμής για περιφερική χορήγηση.
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διαπιστώνεται ότι η επιπλοκή αυτή συνέβη στο 0,24% 
των ασθενών10.

Επαγρύπνηση προσωπικού και ασθενούς  
κατά τη διάρκεια της ΕΦ θεραπείας

Το βασικότερο βήμα στην πρόληψη της εξαγγεί-
ωσης είναι η εκπαίδευση του ασθενούς. Ο ασθενής 
είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε 
σύμπτωμα. Οι νοσηλευτές πριν τη χορήγηση της 
χημειοθεραπείας θα πρέπει να εξηγούν με σαφήνεια 
σε όλους τους ασθενείς τον κίνδυνο πιθανής εξαγγεί-
ωσης, ώστε να γνωρίζουν την πιθανότητα εμφάνισης 
πόνου, οιδήματος ή ερυθήματος, στο σημείο έγχυσης 
και να είναι σε θέση να το αξιολογήσουν και να το 
αναφέρουν.

Το νοσηλευτικό προσωπικό, δε θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να υποτιμά οποιαδήποτε αναφορά του 
ασθενούς για πιθανά συμπτώματα κατά τη διάρκεια 
χορήγησης της θεραπείας12. Ταυτόχρονα θα πρέπει 
να γίνεται συχνά έλεγχος για ερεθισμό, φλεγμονή, 
ερύθημα, οίδημα, πόνο γύρω από τον καθετήρα. 
Επιπροσθέτως, είναι πολύ σημαντικό να επισημαίνεται 
στους ασθενείς που λαμβάνουν ΕΦ χημειοθεραπεία 
ότι δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπουν τον θάλαμο 
νοσηλείας12. 

Διάγνωση και σταδιοποίηση εξαγγείωσης 
Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα του 

ασθενούς. 
Μετά την αναφορά του ασθενούς για ενόχληση 

στην περιοχή της φλεβοκέντησης πρέπει να ακολουθεί 
άμεσα έλεγχος βατότητας της φλέβας προσέχοντας 
για:

• αυξημένη αντίσταση κατά την ενδοφλέβια χορή-
γηση φαρμάκων

• αργή έγχυση
• αλλαγή της ροής έγχυσης
• και πάνω από όλα, απουσία επιστροφής αίματος 

από το σωλήνα έγχυσης. (δοκιμασία επιστροφής).
Σύμφωνα με την Common Terminology for Adverse 

Events [CTCAE], που δημοσιεύτηκε από το τμήμα 
υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και το National 
Cancer Institute [version 4.0 2009], η εξαγγείωση 
διαιρείται σε τέσσερις βαθμίδες – τάξεις, ανάλογα με 
τα συμπτώματα που προκαλεί.

• πρώτη βαθμίδα ή 2η τάξη [Grade 2]: εμφανίζεται 
πόνος, οίδημα, ερύθημα και σκλήρυνση κατά 
μήκος της φλέβας, με συνέπεια την εμφάνιση 
φλεβίτιδας

• δεύτερη βαθμίδα ή 3η τάξη [Grade 3]: παρουσιά-

ζεται εξέλκωση του δέρματος ακόμα και νέκρωση 
και η χειρουργική επέμβαση ενδείκνυται

• 4η τάξη [Grade 4]: εδώ οι συνέπειες της εξαγγεί-
ωσης είναι επικίνδυνες και καταστροφικές για τη 
ζωή του ασθενούς και η χειρουργική αντιμετώπιση 
πολύ συχνά κρίνεται απαραίτητη

• 5η τάξη [Grade 5]: αφορά περιστατικά εξαγγείωσης 
που οδηγούν στο θάνατο.

Αντιμετώπιση εξαγγείωσης 
Η αντιμετώπιση της εξαγγείωσης περιλαμβάνει: 

α) γενικά μέτρα, β) χορήγηση αντίδοτου και γ) χει-
ρουργική αντιμετώπιση1.

α) γενικά μέτρα

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες των ESMO-
EONS13,14 θα πρέπει να ξεκινάμε με την άμεση διακοπή 
της έγχυσης του φαρμάκου και να αναρροφούμε όσο 
περισσότερη ποσότητα φαρμάκου, έχει εξαγγειωθεί. 
Δε συνιστάται άμεση αφαίρεση του φλεβοκαθετήρα. 
Ταυτόχρονα, να ενημερώνεται ο θεράπων γιατρός 
για γρήγορη χορήγηση αντιβιοτικών, αναλγητικών, 
αντιφλεγμονωδών και αντίδοτου εφόσον υπάρχει, 
ενώ το άκρο τίθεται σε ανάρροπη θέση.
Στα γενικά μέτρα συμπεριλαμβάνεται η χρήση:

• Κορτικοειδών: υποδόρια (ΥΔ) χορήγηση υδρο-
κορτιζόνης, καθώς και τοπική επάλειψη βηταμε-
θαζόνης

• Θερμών ή ψυχρών επιθέματων τις πρώτες 24-48 
ώρες. Τα μέσα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό 
κομμάτι των «τοπικών-εξουδετερωτικών» και «δι-
ασποράς-διάλυσης» στρατηγικών (πίνακας 3).
 - Θερμά επιθέματα 44-50ο C: η θερμότητα έχει 
σαν αποτέλεσμα τη διασπορά και την καλύτερη 
απορρόφηση του φαρμάκου εκτός της επηρεα-
σμένης περιοχής (αγγειοδιαστολή και αύξηση της 
αιματικής ροής). Προτείνεται η τοπική εφαρμογή 
θερμότητας για 20 λεπτά, τέσσερις φορές την 
ημέρα, για 1-2 ημέρες.

 - ψυχρά επιθέματα 0ο C: η χαμηλή θερμοκρασία 
έχει ως αποτέλεσμα την αγγειοσυστολή και συνε-
πώς την ελάττωση της διασποράς του καυστικού 
παράγοντα. Η διαδικασία αυτή δίνει το χρόνο, 
ώστε το φάρμακο να διαλυθεί τοπικά με τη βο-
ήθεια του αγγειακού και λεμφικού συστήματος2. 
Προτείνεται η τοπική εφαρμογή πάγου για 20 
λεπτά, τέσσερις φορές την ημέρα, για 1-2 ημέρες.

Σε πρόσφατη έρευνα των Haslik et al το 2015, 
διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς ωφελήθηκαν από την 
άμεση αφαίρεση της κεντρικής γραμμής, μαζί με 
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πλύση με φυσιολογικό ορό. Λόγω του ότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι συνέπειες της εξαγγείωσης είναι 
πολύ σοβαρές (εξαγγείωση στο μεσοθωράκιο, στην 
υπεζωκοτική κοιλότητα ή στον υποδόριο ιστό του στή-
θους και του λαιμού), θα πρέπει να δίνεται προσοχή 
σε κάθε παράπονο του ασθενή για πόνο ή αλλαγή 
της αίσθησης γύρω από τη συσκευή ή τον καθετήρα, 
κατά τη διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου.

β) αντίδοτα

Τα αντίδοτα είναι παράγοντες που εφαρμόζονται 
τοπικά στην περιοχή που έχει γίνει εξαγγείωση ή 
χορηγούνται για να αναστρέψουν τις δράσεις του 
κυτταροστατικού φαρμάκου.

• Savene: εξουδετερώνει τις ανθρακυκλίνες. Το 
savene θα πρέπει να χορηγείται σε διάστημα 

Πίνακας 3: Αλγόριθμος αντιμετώπισης της εξαγγείωσης:

 
Πηγή: Κατευθυντήριες Οδηγίες εξαγγείωσης (ESMO – ΕΟΝS)
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12 ωρών και σε σημείο μακριά από το θέση της 
εξαγγείωσης, ακόμη και στο άλλο χέρι13.

• Υαλουρονιδάση: διευκολύνει τη διάλυση των αλ-
καλοειδών της Vinca, των ταξανών και της ετο-
ποσίδης στους περιβάλλοντες ιστούς. Είναι ένα 
ένζυμο το οποίο εξουδετερώνει το υαλουρονικό 
στους ιστούς, με αποτέλεσμα την διάχυση του 
παράγοντα που έχει εξαγγειωθεί. Προτείνεται 1-6 
ml υαλουρονιδάσης από 150 IU/ml IV στην ήδη 
υπάρχουσα φλέβα. Συνήθης δόση είναι 1ml υαλου-
ρονιδάσης ανά 1 ml εξαγγειωμένου φαρμάκου14.

• Διμεθυλσουλφοξείδιο (99%) [dimethyl sulfoxide-
DMSO]: είναι ένα κοινό διαλυτικό που διαπερνά 
με ταχύτητα τους ιστούς όταν εφαρμόζεται τοπικά 
και έχει την ιδιότητα να απαλλάσσει από ελεύθερες 
ρίζες και να επιταχύνει την αποβολή των φαρμά-
κων που έχουν εξαγγειωθεί από τους ιστούς14. 
Συνιστάται για την εξαγγείωση ανθρακυκλινών, 
όσο και της μιτομυκίνης C, των πλατινών και της 
ακτινομυκίνης14. Εφαρμόζεται τοπικά με σταγονό-
μετρο. Το απλώνουμε με γάζα σε περιοχή διπλάσια 
της εξαγγείωσης, 4 σταγόνες ανά 10 cm, κάθε 6-8 
ώρες, για 7-14 ημέρες. Έναρξη 10 λεπτά μετά την 
εξαγγείωση. Γίνεται ελαφριά περίδεση13.

• Δεξτραζοξάνη [dextrazoxane]: έχει χρησιμοποιηθεί 
με επιτυχία για να περιορίσει την καρδιοτοξικότητα 
της ανθρακυκλίνης. Χρησιμοποιείται αμέσως μετά 
την εξαγγείωση των ανθρακυκλινών ή μετά από 
6 λεπτά, αφού τα προηγούμενα 15 λεπτά έχουν 
αφαιρεθεί τα ψυχρά επιθέματα.

• Θειοθειϊκό νάτριο [sodium thiosulfate]: ενδείκνυται 
για τη θεραπεία εξαγγειώσεων μεχλωρεθαμίνης 
[nitrogen mustard] ή σισπλατίνης υψηλών συγκε-
ντρώσεων. Η εξαγγείωση της μεχλωρεθαμίνης 
προκαλεί πολύ σοβαρή και μεγάλης διάρκειας 
εξέλκωση μετά την εξαγγείωση14. Η χορήγηση 
γίνεται άμεσα και υποδόρια, 2ml για κάθε mg με-
χλωρεθαμίνης, εγχύσεις με τη φορά του ρολογιού 
για 4 ώρες. 

Χειρουργική αποκατάσταση 
Αν και οι περιπτώσεις δημιουργίας έλκους λόγω 

εξαγγείωσης από ανθρακυκλίνες είναι συχνές, η 
χειρουργική παρέμβαση δε θα πρέπει να θεωρείται 
σαν πρωταρχική θεραπεία επιλογής. Η χειρουργική 
επέμβαση γίνεται για να αφαιρεθεί ο ιστός που έχει 
υποστεί νέκρωση, για την αποκατάσταση της λειτουρ-
γικότητας και την εξάλειψη του πόνου της περιοχής 
που έχει υποστεί εξαγγείωση. Όταν αφαιρεθεί ο ιστός 
που έχει νεκρωθεί, το τραύμα πρέπει να επουλωθεί3. 

Οι εναλλακτικές για την επούλωση του τραύματος 

περιλαμβάνουν δερματικό κρημνό και δερματικό 
μόσχευμα. Η χειρουργική αποκατάσταση του απο-
νεκρωμένου ιστού της εξαγγειωθείσας περιοχής, θα 
πρέπει να εξεταστεί 24 ώρες έως μία εβδομάδα μετά 
την εξαγγείωση.

Καταγραφή του περιστατικού
Μετά την εξαγγείωση απαραίτητη είναι η συλλογή 

των παρακάτω στοιχείων και η καταγραφή τους σε 
πρωτόκολλο. 
 1. Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου ασθενούς
 2. Περιοχή εξαγγείωσης 
 3. Ημερομηνία και ώρα της εξαγγείωσης
 4. Το όνομα του φαρμάκου που εξαγγειώθηκε
 5. Σημεία και συμπτώματα 
 6. Χρώμα του περιβάλλοντος ιστού
 7. Μέγεθος εξαγγείωσης
 8. Περιγραφή της ενδοφλέβιας πρόσβασης
 9. Μέγεθος και θέση του φλεβοκαθετήρα
 10. Αριθμός προσπαθειών για τη φλεβική πρόσβαση
 11. Η σειρά με την οποία χορηγήθηκαν τα φάρμακα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στα χρόνια νοσήματα, όπως είναι τα αιματολογικά, 

το νοσηλευτικό προσωπικό αναπτύσσει μία μοναδική 
σχέση με τον ασθενή. Ο νοσηλευτής είναι το άτομο 
που έρχεται σε επαφή με τον άρρωστο κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας, περισσότερες φορές από τον 
ιατρό. Είναι ένα άτομο απολύτου εμπιστοσύνης για 
τον ασθενή, εφόσον έχει αναλάβει τη φροντίδα του. 
Με την επικοινωνία αυτή, η συμβολή του νοσηλευτή 
στη χορήγηση της ΕΦ χημειοθεραπείας γίνεται ου-
σιαστική, κρίνεται η ανάρρωση του ασθενούς, ακόμα 
και η έκβαση της πορείας του.

Με την άμεση αναγνώριση των συμπτωμάτων της 
εξαγγείωσης και με την εξοικείωση με τα πρωτόκολλα 
για την πρόληψη και αντιμετώπισή της, συμπερι-
λαμβανομένης και της χρήσης των αντιδότων, το 
νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να βοηθήσει στην 
ελαχιστοποίηση των επιπλοκών της χημειοθεραπείας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην καθημερινή κλινική πράξη ερχόμαστε αντιμέ-

τωποι με μια πλειάδα προβλημάτων που καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της θεραπείας των 
αιματολογικών νόσων.

Αρκετά από αυτά έχουν επείγον χαρακτήρα και 
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου να 
αποφευχθούν απειλητικές, για τη ζωή του ασθενούς, 
επιπλοκές.

Οι ασθενείς με νεοπλασίες του αιμοποιητικού 
συστήματος εμφανίζουν συχνά τέτοια πολυποίκιλα 
και οξέα προβλήματα, ως απόρροια είτε της ίδιας 
της νόσου είτε των ανεπιθύμητων ενεργειών της 
αντινεοπλασματικής αγωγής που λαμβάνουν, τα 
οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους.

Ως οξύ και επείγον αιματολογικό πρόβλημα χαρα-
κτηρίζεται κάθε οξεία και απειλητική για τη ζωή του 
ασθενούς κατάσταση, η οποία χρειάζεται έγκαιρη 
και σωστή αντιμετώπιση για την αποφυγή μόνιμων 
βλαβών ή αναπηριών, ακόμα και θανάτου.1

Η εμπύρετος ουδετεροπενία αποτελεί μια τέτοια 
επείγουσα αιματολογική οντότητα ενώ σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση του συνδρό-
μου υπό το νοσηλευτικό πρίσμα.

ΕΜΠΥΡΕΤΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Ορισμός

Εμπύρετος ουδετεροπενία (Febrile Neutropenia–

FN) ονομάζεται το κλινικό σύνδρομο,2,3 το οποίο 
ορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
 Α. Την ουδετεροπενία: κατάσταση κατά την οποία ο 

αριθμός των ουδετερόφιλων κατά απόλυτο αριθ-
μό είναι ≤500/mm3 ή ≤1.000/mm3, με προοπτική 
περαιτέρω μείωσης σε επίπεδα ≤500/mm3 τις 
επόμενες 24-48 ώρες. 

  Στον ορισμό περιλαμβάνεται και η λειτουργική 
ουδετεροπενία, η οποία έχει εισαχθεί ως όρος 
στις τελευταίες οδηγίες για τους ασθενείς με αι-
ματολογικές κακοήθειες και ποιοτικές διαταραχές 
των ουδετερόφιλων (ουδετερόφιλα >500 αλλά μη 
λειτουργικά, όπως μορφολογικά ορίζονται στο 
επίχρισμα περιφερικού αίματος). 

 β. Πυρετός: ένα κύμα ≥38,3°C ή κύμα ≥38,0°C που 
διαρκεί για ≥1 ώρα, ή κύμα ≥38,0°C που επανα-
λαμβάνεται μέσα στις επόμενες 12 ώρες. 

  Η θερμομέτρηση να γίνεται κατά προτίμηση από 
το στόμα, το μέτωπο ή το αυτί, δηλαδή σε μια 
κεντρική θέση. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως 
η θερμοκρασία που μετριέται από τη μασχάλη 
είναι μισό βαθμό μικρότερη από την αντίστοιχη 
του στόματος.3 Η θερμομέτρηση από το ορθό 
απαγορεύεται στους ουδετεροπενικούς ασθενείς.4 

  Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε υπε-
ρήλικες, επί καταπληξίας και σε βαριά καταστολή, 
ο πυρετός μπορεί να αμβλυνθεί ή ο ασθενής μας 
να παρουσιάσει υποθερμία, με ή χωρίς υπόταση, 
όπως στην περίπτωση της ουδετεροπενικής κο-
λίτιδας (ή gram–αρνητικής σηψαιμίας).2,4 Πάντα 
υπάρχει η υποψία πως ο πυρετός στην ουδετε-
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ροπενία μπορεί να οφείλεται και σε μη λοιμώδη 
αίτια, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν (π.χ. 
μεταγγίσεις, φάρμακα, υποκείμενη νόσος).

Πρόγνωση
Το σύνδρομο της εμπύρετης ουδετεροπενίας απο-

τελεί το κυριότερο αίτιο νοσηρότητας, θνητότητας και 
επιμήκυνσης του χρόνου παραμονής των ασθενών 
αυτών στο νοσοκομείο. 

Ευθύνεται για την υπέρμετρη χρήση πόρων και 
την αύξηση των δαπανών στα αιματολογικά/ογκο-
λογικά τμήματα, ενώ παράλληλα μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την καθυστέρηση της θεραπείας και την 
αναγκαία μείωση της δόσης των φαρμάκων, γεγονός 
που θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας και επηρεάζει τον συνολικό χρόνο επιβί-
ωσης των ασθενών.3-5

Πριν από μερικές δεκαετίες η θνητότητα των ασθε-
νών με εμπύρετο ουδετεροπενία ανερχόταν στο 70% 
μέσα στο πρώτο 48ωρο από την εμφάνιση του συν-
δρόμου, ενώ σήμερα, εξαιτίας της άμεσης έναρξης 
εμπειρικής αγωγής, το ποσοστό αυτό περιορίστηκε 
στο 5–10%.3,4

Τα περισσότερα χημειοθεραπευτικά σχήματα βασι-
κής δόσης συνδέονται με 6-8 ημέρες ουδετεροπενίας 
στους ασθενείς. Από αυτούς, εμπύρετο ουδετεροπενία 
αναμένεται να αναπτύξουν 8 στους 1000 ασθενείς - 
περίπου 1% - από τους οποίους το 20-30% θα ανα-
πτύξουν σοβαρές επιπλοκές, που θα οδηγήσουν σε 
αύξηση της ενδονοσοκομειακής θνησιμότητας κατά 
10%.4,5 Η παρουσία πνευμονίας επιβαρύνει ακόμα 
περισσότερο την πρόγνωση και αυξάνει τη θνητότητα 
στο 30-50 %.3.4 Ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα 
αναμένεται να αναπτύξουν πυρετό σε έδαφος ουδε-
τεροπενίας σε ποσοστό >80%.3

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο  
για εμφάνιση της εμπύρετου ουδετεροπενίας  
και των επιπλοκών της

Υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της σοβαρό-
τητας της ουδετεροπενίας και της έντασης της χη-
μειοθεραπείας. 

Επιπλέον, έχει αποδειχθεί πως η ύπαρξη διαφό-
ρων παραγόντων, εκτός της ίδιας της χημειοθερα-
πείας, είναι υπεύθυνοι για την αύξηση του κινδύνου 
της ανάπτυξης του υπό ανάλυση συνδρόμου και των 
επιπλοκών του, οδηγώντας σε χειρότερους δείκτες 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρακάτω παρουσι-
άζονται επιγραμματικά οι παράγοντες αυτοί: 
 α) η ηλικία: όσο μεγαλύτερη η ηλικία του ασθενή, 

τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος για FN και σοβαρών 
επιπλοκών, ειδικά σε ηλικίες >60 ετών, 

 β) η προχωρημένη νόσος, 
 γ) η ύπαρξη ιστορικού προηγούμενου FN, 
 δ) ασθενείς που δεν ελάμβαναν χημειοπροφυλα-

κτική αντιβιοτική αγωγή ή παράγοντα διέγερ-
σης σχηματισμού αποικιών των κοκκιοκυττάρων 
(G-CSF), καθώς μετααναλύσεις δείχνουν πως η 
πρωτογενής χορήγηση G-CSF μετά τον 1ο κύκλο 
χημειοθεραπείας μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
του συνδρόμου κατά 50%, ενώ αυξάνει τη συνολική 
επιβίωση των ασθενών με FN σε ποσοστό >20%, 

 ε) η ύπαρξη βλεννογονίτιδας, 
 στ) η κακή γενική κατάσταση του ασθενούς και 
 ζ) η παρουσία καρδιαγγειακής νόσου.4

Επιπλέον, οι ασθενείς υψηλού κινδύνου μπορεί 
να έχουν κλινικά σημαντικές συννοσηρότητες όπως 
υπόταση, πνευμονία, πρωτοεμφανιζόμενο κοιλιακό 
άλγος, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια και νευρολο-
γικές μεταβολές5, οι οποίες αυξάνουν τη βαρύτητα 
εμφάνισης και εγκατάστασης των επιπλοκών του 
συνδρόμου.

Υπεύθυνα παθογόνα
Οι λοιμώξεις στον ουδετεροπενικό ασθενή οφεί-

λονται κυρίως: 
 α) σε κοινά βακτήρια (gram θετικά και αρνητικά), που 

ανήκουν στη νοσοκομειακή χλωρίδα με συχνότερη 
πύλη εισόδου το γαστρεντερικό σωλήνα, 

 β) σε μύκητες (υφομύκητες), με πύλη εισόδου το 
αναπνευστικό κυρίως σύστημα και το δέρμα και 
σπανίως το πεπτικό σύστημα και 

 γ) σπανιότερα οφείλονται σε ιούς.2,3

Κλινική εικόνα
Στον ουδετεροπενικό ασθενή υστερεί σημαντικά 

η ικανότητα οργάνωσης φλεγμονώδους αντίδρασης, 
εξαιτίας του μειωμένου αριθμού των ουδετερόφιλων 
λευκοκυττάρων.3,6 

Στο 60% περίπου των περιπτώσεων υπάρχει 
υποκείμενη λοίμωξη χωρίς συμπτωματολογία και 
χωρίς την εμφάνιση θορυβώδους κλινικής εικόνας, η 
οποία εκδηλώνεται ως εμπύρετο σύνδρομο αγνώστου 
αιτιολογίας, καθώς μόνο στη 1 ανά 3 περιπτώσεις 
ανιχνεύεται κάποιο συγκεκριμένο μικρόβιο.2,3 Στο 25% 
των περιπτώσεων πρόκειται για βακτηριαιμίες που 
αποτελούν τις σαφέστερα τεκμηριωμένες λοιμώξεις. 
Η συχνότητα της πνευμονίας κυμαίνεται από 5 -10% 
και αποτελεί την πιο συχνή κλινικά τεκμηριωμένη 
λοίμωξη, που συνοδεύεται από υψηλή θνητότητα.
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Τα συμπτώματα είναι σπάνια έντονα, ενώ πολύ 
συχνά η ακτινογραφία θώρακος δεν παρουσιάζει 
κάποιο αξιόλογο εύρημα.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης περιλαμβά-
νουν ένα ευρύ φάσμα, από τις πιο τυπικές και συχνές 
όπως είναι ο βήχας, ο πυρετός, το ρίγος, οι μυαλγίες, 
η ταχυκαρδία, έως και τις πιο σοβαρές όπως η κα-
ταπληξία, το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας 
ενηλίκων, η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη κ.λπ.6 

Σημεία και συμπτώματα του συνδρόμου της εμπύ-
ρετης ουδετεροπενίας αποτελούν: ο πόνος στο στόμα, 
η δύσπνοια, η ρινική συμφόρηση, η ακαμψία αυχένα, 
ο καύσος ή ο πόνος κατά την ούρηση, η ασυνήθιστη 
κολπική έκκριση ή ο ερεθισμός, η πολυουρία, η 
ερυθρότητα, το άλγος ή το οίδημα σε οποιαδήποτε 
περιοχή, η διάρροια, ο έμετος, το άλγος στην κοιλι-
ακή χώρα ή στο ορθό, ο νεοεμφανιζόμενος πόνος, 
οι αλλαγές στο δέρμα, στην ούρηση ή στην ψυχική 
κατάσταση του ασθενούς.5

Εκτίμηση ασθενούς
Αρχικά, σημαντική είναι η λήψη ενός πλήρους 

ιστορικού, προκειμένου να συλλεχθούν πληροφο-
ρίες που μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση της 
υπάρχουσας λοίμωξης (είδος και χρόνος προηγού-
μενης χημειοθεραπείας, έκθεση σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, επαφή με άτομα με ιογενείς λοιμώξεις, 
πιθανή προηγούμενη φορεία του ασθενούς, λήψη 
αντιβιοτικών κ.ά.). 

Ακολουθεί σχολαστική κλινική εξέταση, η οποία 
επαναλαμβάνεται καθημερινά και για όσο χρόνο 
διαρκεί το εμπύρετο επεισόδιο, παρά τη μικρή πι-
θανότητα ύπαρξης αξιόλογων κλινικών ευρημάτων. 
Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει την πλήρη εξέταση 
όλων των συστημάτων του ασθενούς, με έμφαση στο 
αναπνευστικό, τη στοματική κοιλότητα, το φάρυγγα, 
τους οφθαλμούς, το δέρμα, το περίνεο, τον πρωκτό και 
τα σημεία εισόδου κεντρικών φλεβικών καθετήρων.2 

Εργαστηριακός – Απεικονιστικός έλεγχος
Ο αρχικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει: 

 α) πλήρη βιοχημικό και αιματολογικό έλεγχο, 
 β) δύο καλλιέργειες αίματος, πριν την έναρξη της 

αντιμικροβιακής αγωγής, με μεσοδιάστημα 10-
15 λεπτών, ενώ επί ύπαρξης κεντρικού φλεβικού 
καθετήρα πραγματοποιείται λήψη και τρίτης αιμο-
καλλιέργειας από αυτόν, προκειμένου να ελεγχθεί 
εάν είναι αποικισμένος ή όχι (αιμοκαλλιέργειες 
επαναλαμβάνονται επί επιμονής του πυρετού, 
μια ανά 24ωρο, για τα πρώτα 24ωρα),

 γ) γενική και καλλιέργεια ούρων, 
 δ) καλλιέργειες υλικού από άλλες εστίες, όπως πτύ-

ελα, πύο, αν υπάρχει υποψία λοίμωξης 
 ε) βιοψίες από ύποπτα κλινικά σημεία και 
 στ) άλλους επεμβατικούς διαγνωστικούς χειρισμούς, 

όπως βρογχοσκόπηση και BAL, εφόσον αυτοί δεν 
αντενδείκνυνται.2,4

Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει: 
 α) ακτινογραφία θώρακος, η οποία αναμένεται αρχικά 

να είναι αρνητική σε ευρήματα, λόγω της έλλειψης 
ουδετεροφίλων, αλλά κρίνεται απαραίτητη η ύπαρ-
ξή της για μελλοντική σύγκριση με τις επόμενες 
και

 β) αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας 
(HRCT) επί επιμονής του πυρετού μετά τις 72-96 
ώρες, παρά την κάλυψη με αντιβιοτική αγωγή και 
παρά την αρνητική ακτινογραφία, καθώς η HRCT 
θώρακος αποκαλύπτει υποκείμενη λοίμωξη σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ασθενών με 
φυσιολογική ακτινογραφία.2-4

 Αντιμετώπιση ασθενούς
Μετά από κλινική και παρακλινική εκτίμηση, γίνεται 

εμπειρική κάλυψη με ευρέος φάσματος αντιμικροβια-
κά, η επιλογή των οποίων βασίζεται στα επιδημιολο-
γικά δεδομένα της παθογόνου χλωρίδας κάθε νοσο-
κομείου, καθώς είναι γνωστό, πως πύλη εισόδου των 
παθογόνων στον ουδετεροπενικό ασθενή αποτελούν 
κυρίως οι αποικισμένες από νοσοκομειακά μικρόβια 
χλωρίδες του και ειδικά ο εντερικός βλεννογόνος.2-4,6

Τα αντιβιοτικά αυτά είναι απαραίτητο να καλύπτουν 
την πιθανότητα βακτηριαιμίας από στρεπτόκοκκους 
του στόματος και κυρίως από Gram αρνητικά παθογό-
να, ιδιαιτέρως από P. aeruginosa, επειδή είναι τα πα-
θογόνα με τη μεγαλύτερη και αμεσότερη θνητότητα.2,3

Εξαιτίας της δυνητικά ταχύτατης εξέλιξης του 
συνδρόμου, η χορήγηση των αντιβιοτικών στις περι-
πτώσεις των ουδετεροπενικών ασθενών, πρέπει να 
ξεκινάει άμεσα (ιδεατά μέσα στην πρώτη ώρα) από 
την έναρξη του πυρετού ή της εμφάνισης συμπτω-
μάτων λοίμωξης χωρίς πυρετό.2-4 Η αρχική εμπειρική 
αντιμικροβιακή αγωγή περιλαμβάνει συνήθως μο-
νοθεραπεία με μια αντιψευδομοναδική β–λακτάμη.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΥΡΕΤΗΣ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ
Η νοσηλευτική φροντίδα και προσέγγιση 
του ασθενούς με σύνδρομο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας

Η νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς με εμπύ-
ρετη ουδετεροπενία περιλαμβάνει τόσο τα γενικά 
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μέτρα αντιμετώπισης ασθενούς με ουδετεροπενία, 
όσο και ειδικά μέτρα που συμβάλλουν στην αυξημένη 
νοσηλευτική παρακολούθηση της αιμοδυναμικής και 
κλινικής εικόνας του ασθενούς. 

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούμε όλα τα στάδια 
της νοσηλευτικής διεργασίας, καθώς και τα υπάρ-
χοντα επικαιροποιημένα νοσηλευτικά πρωτόκολλα 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες των πιστοποιημένων 
επιστημονικών φορέων, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. 

Στο ιατρικό κλινικό κομμάτι της αντιμετώπισης της 
ουδετεροπενίας υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες 
μελέτες και μεταναλύσεις που οδήγησαν σε θεαματικά 
αποτελέσματα στην επιβίωση των ασθενών αυτών 
με την χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων και την 
έγκαιρη αντιμετώπιση τους. 

Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα στον τομέα της 
ουδετεροπενίας υστερεί σε θέματα που άπτονται της 
διαχείρισης και της παραμονής του ουδετεροπενικού 
ασθενή μέσα στο νοσοκομειακό χώρο. 

Σε πολλές περιπτώσεις, στην καθημερινή κλινική 
πρακτική, χρησιμοποιούνται μέθοδοι και λαμβάνο-
νται μέτρα, τα οποία έχουν επιστημονικό υπόβα-
θρο αλλά δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως για την 
αποτελεσματικότητά τους. Είναι δηλαδή αυτό που 
παγκοσμίως αναφέρεται ως εμπειρικά τεκμηριωμένη 
κλινική πρακτική και το οποίο ακολουθείται ελλείψει 
ερευνών, καθώς δεν φαίνεται διαχρονικά να βλάπτει 
τον ασθενή.8,10,11 

Η ανάγκη για να χρηματοδοτηθούν και να ερευνη-
θούν επιστημονικά τέτοιες κλινικές οντότητες κρίνεται 
επιτακτική, αφενός για να επιτευχθεί η βελτίωση της 
ποιότητας στην παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα 
των ουδετεροπενικών ασθενών αφετέρου για να 
θεμελιωθεί σε στέρεες βάσεις η προσδοκώμενη από 
όλους τεκμηριωμένη κλινική νοσηλευτική πρακτική.

Ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση και αυξημένη 
παρακολούθηση

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σύνδρομο 
της εμπύρετης ουδετεροπενίας αποτελεί μια κλινικά 
επείγουσα παθολογική οντότητα. 

Ο κλινικός νοσηλευτής έχοντας ως άμεση προτε-
ραιότητα την διασφάλιση επιβίωσης του ασθενούς 
και την αποκλιμάκωση του επεισοδίου FN κατά την 
έναρξη εκδήλωσης του συνδρόμου, θα πρέπει να 
προβεί στην ιεράρχηση και στην εκτέλεση των πα-
ρεμβάσεων του.

Η λήψη των ζωτικών σημείων του αρρώστου και 
η αξιολόγηση του επιπέδου συνείδησης αποτελούν 
την πρώτη προτεραιότητα, καθώς οι ασθενείς με 
FN όπως αναφέρθηκε είναι αυξημένου κινδύνου για 

εμφάνιση σηπτικής καταπληξίας, ARDS, βακτηριακής 
μηνιγγίτιδας κ.ά.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ), της καρ-
διακής συχνότητας (HR), της θερμοκρασίας (To), του 
αριθμού των αναπνοών (BR) και του κορεσμού της 
αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (Sat) αποτελούν μετρήσεις 
απαραίτητες για την αρχική αξιολόγηση της κλινικής 
κατάστασης του ασθενούς αλλά και την έγκαιρη 
αναγνώριση αρχόμενων επιπλοκών.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
οδηγίες σε ασθενή με εμπύρετο ουδετεροπενία η 
θερμοκρασία θα πρέπει να ελέγχεται ανά τρίωρο 
ενώ η ΑΠ θα πρέπει να μετριέται ανά ώρα για τις 
τέσσερις πρώτες ώρες από την έναρξη του πυρετού 
ή την εκδήλωση της συμπτωματολογίας και εάν αυτή 
παραμένει σταθερή σε όλες τις μετρήσεις, στη συνέ-
χεια να μετριέται κάθε 4 ώρες όσο ο ασθενής με FN 
παραμένει εμπύρετος.2,4,8

Ανάγκη για έγκαιρη ταυτοποίηση του παθογόνου 
μικροοργανισμού 

Αμέσως μετά από την πρώτη λήψη των ζωτικών 
σημείων του ασθενούς, ακολουθεί η λήψη δύο ζευγών 
καλλιεργειών αίματος από περιφερική φλέβα, πριν 
από την έναρξη της αντιμικροβιακής αγωγής, με 
μεσοδιάστημα 10-15 λεπτών μεταξύ τους.

Όταν υπάρχει κεντρικός φλεβικός καθετήρας (ΚΦΚ) 
πραγματοποιείται παράλληλα και λήψη τρίτης αιμο-
καλλιέργειας από τον αυλό του ΚΦΚ (ο χρόνος θετι-
κοποίησης ±2h αποτελεί έναν εξαιρετικά ευαίσθητο 
και ειδικό δείκτη για τον αποικισμό ή μη του ΚΦΚ).

Κατά τη λήψη των αιμοκαλλιεργειών οι νοσηλευ-
τές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά 
τους χειρισμούς τους. Θα πρέπει να τηρούν όλους 
τους κανόνες ασηψίας και αντισηψίας καθώς και τις 
τεκμηριωμένα ορθές πρακτικές λήψης αιμοκαλλιερ-
γειών, προκειμένου να μην υπάρξει επιμόλυνση του 
δείγματος που μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη 
αγωγή θεραπευτικού σχεδίου και αντιβιοτικής αγωγής, 
επειδή στην FN το παθογόνο μικρόβιο συχνά ανήκει 
στη χλωρίδα του ασθενούς.

Ανάγκη για άμεση έναρξη εμπειρικής 
αντιμικροβιακής αγωγής

Το σηπτικό shock, όπως έχει ήδη επισημανθεί, έχει 
πολύ υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και παρατείνει 
κατά πολύ την διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο. 
Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η έγκαιρη 
έναρξη της εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής μέσα 
στην πρώτη ώρα από την έναρξη της συμπτωματο-
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λογίας ακόμα και στο ΤΕΠ ή το ασθενοφόρο, αν ο 
ασθενής δεν νοσηλεύεται ήδη.3,7,8 

Η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας και το 
Εθνικό Ινστιτούτο Κλινικής Ευαισθητοποίησης (NICE) 
συστήνουν την άμεση χορήγηση πρώτης δόσης αντι-
βιοτικής αγωγής, ακόμα και σε ασθενείς με υποψία 
ουδετεροπενικής σήψης, αφού ένας παρατεταμένος 
χρόνος πριν τη χορήγηση αντιβιοτικών σχετίζεται με 
κακές εκβάσεις νοσηλείας.

 Έχει υπολογιστεί πως για κάθε ώρα που καθυ-
στερεί η θεραπευτική αντιμετώπιση του σηπτικού 
shock η θνησιμότητα αυξάνεται κατά 8% περίπου.7,8 

Ωστόσο, παρά τη σημαντικότητα της παρέμβα-
σης, η συμμόρφωση των υγειονομικών σχετικά με 
την έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με 
εμπύρετη ουδετεροπενία εντός της ώρας δεν έχει 
επιτευχθεί πλήρως. Eύκολα γίνεται αντιληπτό το 
μερίδιο της ευθύνης που φέρουν και οι νοσηλευτές 
σε αυτό το αποτέλεσμα.

Τέλος, σημαντικές παράμετροι στη νοσηλευτική 
αντιμετώπιση του ασθενούς με σύνδρομο εμπύρετης 
ουδετεροπενίας αποτελεί:
 α) η παρακολούθηση της ωριαίας διούρησης του 

ασθενούς, που φυσιολογικά κυμαίνεται από 150-
200ml/h 

 β) η καταγραφή του ισοζυγίου των προσλαμβανό-
μενων και αποβαλλόμενων υγρών, και 

 γ) η παρακολούθηση του επιπέδου συνείδησης του 
ασθενούς σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του συνδρόμου της 
εμπύρετης ουδετεροπενίας συμπεριλαμβάνονται και 
όλα εκείνα τα μέτρα προφύλαξης, που εφαρμόζονται 
για όλους τους ουδετεροπενικούς ασθενείς και τα 
οποία στην καθημερινή κλινική πράξη αναφέρονται 
με τον όρο «μέτρα ουδετεροπενικού ασθενούς». 
Παρακάτω θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε μερικά 
από αυτά.

Ανάγκη για λήψη μέτρων ατομικής προστασίας 
και μέτρων ατομικής υγιεινής 
α) Μέτρα υγιεινής για την προστασία κατά τη νοσηλεία

Κατά τη νοσηλεία ουδετεροπενικών ασθενών 
συνιστώνται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
προφυλάξεις επαφής και αυστηρή τήρηση των μέτρων 
υγιεινής, με έμφαση στη χρήση αντισηπτικού αλκοο-
λικού διαλύματος πριν και μετά από κάθε επαφή με 
τον ασθενή.

β) Διατροφή – Δίαιτα ουδετεροπενικού ασθενούς

Οι διατροφικοί περιορισμοί είναι μια κοινή παρέμ-
βαση σε αυτόν τον πληθυσμό, αλλά όλο και περισσό-
τερο υπόκεινται σε συζήτηση. Ελλείψει υποστήριξης 
για την αποτελεσματικότητα σχετικά με την πρόληψη 
της μόλυνσης, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 
μη επαληθευμένες πρακτικές που βασίζονται στην 
παράδοση, τη συνήθεια και τις θεωρητικές σκέψεις. Οι 
ασθενείς συχνά λαμβάνουν οδηγίες να αποφεύγουν 
τα ωμά αυγά, τα λαχανικά και τα φρούτα, το νερό 
της βρύσης, τις κονσέρβες, το ωμό ή μισοψημένο 
κρέας κ.ά., γεγονός που βασίζεται στην υπόθεση 
ότι τα βακτηρίδια στα τρόφιμα αυξάνουν τον κίνδυνο 
μόλυνσης.8,9 Αντίθετα, πολλοί πλέον υποστηρίζουν 
τη σημασία μιας δίαιτας υψηλής περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνες και υψηλής θερμιδικής αξίας, πλούσιας σε 
βιταμίνες, ικανής να προάγει την ανοσολογική λειτουρ-
γία του οργανισμού και να καλύψει τις ενεργειακές του 
ανάγκες για την αποκατάσταση των ιστών, θεωρώντας 
πως οι ίδιοι οι περιορισμοί μπορούν να μειώσουν 
τη λήψη τροφής σε ασθενείς, των οποίων ήδη έχει 
διαταραχθεί η όρεξη εξαιτίας των παρενεργειών της 
χημειοθεραπείας, του πυρετού και της κακουχίας 
καθώς και από τις παρενέργειες των αντιβιοτικών.9 

γ) Απομόνωση - Περιορισμός επισκεπτηρίου 

Οι ουδετεροπενικοί ασθενείς ενδείκνυται επίσης 
να απομονώνονται φυσικά, σε κάποιο βαθμό, με τη 
λογική ότι η απομόνωση θα τους προστατεύει από τη 
μόλυνση. Οι ασθενείς λαμβάνουν ιδιωτικά δωμάτια 
με δική τους τουαλέτα, ενώ παράλληλα συνιστάται 
περιορισμός του επισκεπτηρίου και εφοδιασμός 
των επισκεπτών με μάσκα, ποδιά και γάντια και 
απαγόρευση της εισόδου σε άτομα που πάσχουν 
ή έχουν εκτεθεί σε κάποιον ιό. Η αποφυγή ατόμων 
με αναπνευστικά συμπτώματα έχει συσχετιστεί με 
μείωση ορισμένων αναπνευστικών λοιμώξεων σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού 
των οστών.2,8

δ) Υγιεινή χεριών

Το πλύσιμο των χεριών αποδεικνύεται πως είναι 
η σημαντικότερη στρατηγική για την πρόληψη της 
μόλυνσης στους ουδετεροπενικούς ασθενείς. Όπως 
γνωρίζουμε, μία εκ των κύριων λειτουργιών του άθι-
κτου δέρματος είναι η προστασία που παρέχει από 
μικροοργανισμούς. Ωστόσο, δεδομένης της φυσι-
ολογικής φορείας του με αποικίες βακτηρίων, είναι 
αναμενόμενη η παραδοχή πως μεγάλο ποσοστό 
λοιμώξεων σε ασθενείς με ουδετεροπενία συνδέεται 
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με αυτήν τη φυσιολογική χλωρίδα των ασθενών ή 
την ενδογενή κυκλοφορία τους. Υποστηριζόμενες 
από ισχυρά ερευνητικά δεδομένα, οι τρέχουσες πα-
ρεμβάσεις που συνιστώνται στους ασθενείς και τους 
φροντιστές για την πρόληψη της λοίμωξης σε ασθε-
νείς με καρκίνο είναι η συνειδητή και συχνή πλύση 
των χεριών με σαπούνι και νερό, όταν τα χέρια είναι 
ορατά λερωμένα και η χρήση αντισηπτικού αλκοολι-
κού διαλύματος σε κάθε επαφή με παράγοντες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, συνιστάται 
καλό στέγνωμα των χεριών ώστε να αποφευχθεί 
ο επιπλέον αποικισμός τους με μικροοργανισμούς 
εξαιτίας της υγρασίας.2,8

ε) Προσωπική Υγιεινή - Καθημερινό μπάνιο - Αντισηπτική 
κολύμβηση

Αν και τα στοιχεία που συσχετίζουν την υγιεινή των 
χεριών με μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης είναι ισχυρά, τα 
στοιχεία που συσχετίζουν την αντισηπτική κολύμβηση 
με μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης στον ουδετεροπενικό 
πληθυσμό δεν είναι σαφή. Οι πρωτογενείς λοιμώξεις 
του δέρματος και των μαλακών μορίων είναι συχνές σε 
ουδετεροπενικούς ασθενείς και μπορεί να διαδοθούν 
μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Οι εντοπισμένες 
μολύνσεις συχνά εμφανίζονται σε σημεία μικρού 
τραύματος, φλεβοκέντησης ή προσπέλασης αγγεια-
κών καθετήρων. Τα αντισηπτικά έχουν αποδειχθεί ότι 
μειώνουν τις μικροβιακές μετρήσεις στο δέρμα του 
χειρουργικού πληθυσμού, ωστόσο, δεν υπάρχουν 
τεκμηριωμένες μελέτες για την αντισηπτική κολύμβηση 
ειδικά στους ουδετεροπενικούς ασθενείς.8 Ωστόσο, 
το καθημερινό μπάνιο με σαπούνι προτείνεται στους 
ασθενείς αυτούς.

στ) Στοματική φροντίδα

 Οι ασθενείς που υποφέρουν από ουδετεροπενία, 
εξαιτίας της κυτταροτοξικής δράσης της χημειοθερα-
πείας, παρουσιάζουν σχεδόν πάντα αλλοιώσεις των 
φυσικών φραγμών του στοματικού βλεννογόνου. Η 
βλεννογονίτιδα, η οποία μπορεί να εμπλέκει και το 
στοματοφάρυγγα και το γαστρεντερικό σωλήνα, μπο-
ρεί να εκδηλωθεί ως τοπική μόλυνση ή να οδηγήσει 
σε άμεση εισβολή των παθογόνων στην κυκλοφορία 
του αίματος, λειτουργώντας ως «πύλη εισόδου».8 Η 
χρήση αντισηπτικών στοματικών διαλυμάτων κρίνεται 
απαραίτητη.

Ανάγκη για λήψη μέτρων για τη διαμόρφωση  
του χώρου και των συνθηκών νοσηλείας  
κατά τη διαμονή του ασθενούς
Συνθήκες δωματίου - Περιβάλλον

Η παρουσία φίλτρων HEPA (High Efficiency 
Particulate Air) στο δωμάτιο των ουδετεροπενικών 
ασθενών θεωρείται αποτελεσματική για την πρόληψη 
υφομυκητιάσεων. Συνιστάται σε συνδυασμό με περι-
βάλλον θετικής πιέσεως (>12 αλλαγές αέρα την ώρα), 
ιδιαίτερα σε ασθενείς με αλλογενή μεταμόσχευση 
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.2

 Οι ασθενείς με ουδετεροπενία θα πρέπει να 
αποφεύγουν φρέσκα ή αποξηραμένα φυτά και λου-
λούδια, λόγω του κινδύνου μόλυνσης από Aspergillus, 
ενώ παράλληλα η φροντίδα των φυτών θα πρέπει 
να περιορίζεται σε άτομα που δε φροντίζουν άμεσα 
τους ασθενείς.2,8

Εφαρμογή των ορθών νοσηλευτικών 
διαδικασιών για τους ουδετεροπενικούς  
ασθενείς κατά τη νοσηλεία τους

Ακολουθούν μερικές βασικές αρχές που αφορούν 
στους ουδετεροπενικούς ασθενείς:
 α) Απαγορεύεται η χορήγηση εμβολίων με ζώντες 

εξασθενημένους μικροοργανισμούς
 β) Απαγορεύεται η χρήση υποθέτων, οι υποκλυσμοί, 

τα κολπικά tampons και η δακτυλική εξέταση στους 
ουδετεροπενικούς ασθενείς

 γ) Απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και ειδικός χειρισμός 
των κεντρικών φλεβικών καθετήρων. Οι χειρισμοί 
αυτοί πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν με άσηπτο 
τρόπο και πάντα με αποστειρωμένα γάντια

 δ) Απαγορεύεται η επαφή με ζώα και μικρά παιδιά
 ε) Σίτιση με ατομικά σκεύη μιας χρήσεως.2,4,8,12

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
 Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνδρόμου 

της εμπύρετης ουδετεροπενίας προϋποθέτει μια 
συντονισμένη και άμεση δράση της θεραπευτικής 
ομάδας.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο κλινικός νοσηλευ-
τής επωμίζεται το βάρος της παρακολούθησης, της 
πρώιμης ανίχνευσης σημείων και συμπτωμάτων, 
πιθανών επιπλοκών και της έγκαιρης παρέμβασης, 
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με στόχο αρχικά την επιβίωση του ασθενούς και στη 
συνέχεια τη σταθεροποίηση της κατάστασής του και 
την αποθεραπεία. 

Η χρήση μιας προσέγγισης, όπως ένα τυποποι-
ημένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης, που βασίζεται 
στην τεκμηρίωση της νοσηλευτικής περίθαλψης, 
είναι απαραίτητη για την επίτευξη των καλύτερων 
αποτελεσμάτων για τους ασθενείς με εμπύρετη ουδε-
τεροπενία. Παράλληλα η ύπαρξή ενός πρωτοκόλλου 
αντιμετώπισης θα διευκολύνει το κλινικό έργο των νο-
σηλευτών στα αιματολογικά και ογκολογικά τμήματα, 
διασφαλίζοντας αφενός την ποιότητα της παρεχόμενης 
φροντίδας υγείας αφετέρου το απαραίτητο πλεόνασμα 
χρόνου, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
και των υπολοίπων ασθενών του τμήματος.

Η ουδετεροπενία είναι ένα πολυδιάστατο φαινό-
μενο. Η αόρατη εμπειρία του ασθενούς, οι σκέψεις 
και οι συναισθηματικές του απαντήσεις, παραμένουν 
άγνωστες και ανεξερεύνητες. Η ουδετεροπενία είναι 
ένα σημαντικό φαινόμενο για τους ενήλικες με καρκίνο. 
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ερευνηθεί η εμπειρία 
των ασθενών με FN και να ενσωματωθεί αυτό το 
βίωμα στις κυρίαρχες διαστάσεις της ουδετεροπενίας. 
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Περιπτώσεις σύνθετων επειγόντων κλινικών προβλημάτων. Πες τη γνώμη σου...
Αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση ενδοφλέβιας θεραπείας (ΙRRs)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ
Οι αντιδράσεις που σχετίζονται με την έγχυση 

ενδοφλέβιας θεραπείας (IRRs) αποτελούν κοινές 
ανεπιθύμητες ενέργειες (Adverse Events), με τα 
συμπτώματα να σχετίζονται απόλυτα με τη χορήγηση 
του φαρμάκου, με ποικίλη διακύμανση, από ήπια, 
όπως για παράδειγμα δυσφορία έως πιο σοβαρά, 
όπως shock και σύνδρομο λύσης όγκου (Tumor Lysis 
Syndrome). 

Οι IRRs όπως ορίζονται από τις Kang και Saif1 
είναι «οποιαδήποτε σημάδια ή συμπτώματα που 
εμφανίζουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της έγχυσης 
φαρμάκων ή βιολογικών παραγόντων ή οποιοδήποτε 
γεγονός που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας 
χορήγησης του σκευάσματος».

IRRs ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Τα προβλήματα που προκύπτουν στον ασθενή 

κατά τη χορήγηση της ενδοφλέβιας θεραπείας δια-
κρίνονται σε τοπικά και γενικά2-5, με τα μεν πρώτα να 
αφορούν τις επιπλοκές που συμβαίνουν στο σημείο 
φλεβοκέντησης και τα δε δεύτερα να αφορούν προ-
βλήματα που σχετίζονται με το σύνολο του ανθρώ-
πινου οργανισμού. 

Τοπικές Επιπλοκές
• Υποδόρια Διαφυγή – Διήθηση
• Φλεβίτιδα
• Θρόμβωση

• Θρομβοφλεβίτιδα
• Λοίμωξη τοπικά 
• Αιμάτωμα
• Τοπική Αλλεργία.

Γενικές Επιπλοκές
• Υπερφόρτωση Κυκλοφορίας
• Εμβολή Αέρα
• Shock εξαιτίας ταχείας χορήγησης υγρών
• Σηψαιμία
• Αλλεργικές Αντιδράσεις
• Σύνδρομο Λύσης Όγκου.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
1. Υποδόρια Διαφυγή – Διήθηση
Αίτια 

Τρώση φλέβας από το φλεβοκαθετήρα ή τη βελόνα 
και διαρροή του εγχεόμενου υγρού και αίματος γύρω 
από το σημείο της φλεβοκέντησης. 

Συμπτώματα 
Τα κύρια συμπτώματα είναι ψυχρότητα στο ση-

μείο φλεβοκέντησης, οίδημα επώδυνο ή όχι, οίδημα 
εκτεταμένο ή όχι, ερυθρότητα, δυσφορία στο σημείο, 
άκρο θερμό οιδηματώδες σε σχέση με το άλλο άκρο. 

Μέτρα Πρόληψης
Συχνή παρακολούθηση του σημείου, αποφυγή 

φλεβοκέντησης στις αρθρώσεις, καλή στερέωση του 
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καθετήρα, να καλύπτεται το σημείο με ειδικό διάφανο 
αυτοκόλλητο, ενημέρωση του ασθενή.

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του θεράποντος ιατρού, διακοπή 

έγχυσης και αναρρόφηση του υπολειπόμενου φαρ-
μάκου από τον καθετήρα, αφαίρεση καθετήρα και 
επανατοποθέτησή του σε άλλο σημείο στο άλλο 
άκρο, χορήγηση αντιδότου, κορτικοειδή στο σημείο, 
εφαρμογή ψυχρού επιθέματος σε πρόσφατη και μι-
κρή διήθηση, ανύψωση και περιορισμός του άκρου, 
έλεγχος και εκτίμηση του άκρου.

2. Φλεβίτιδα
Αίτια

Τραύμα στο τοίχωμα της φλέβας από τη βελόνα 
ή τον καθετήρα, χημικό τραύμα από το διάλυμα (π.χ. 
ερεθιστικό, όξινο), σχηματισμός θρόμβου από πολύ 
αργή έγχυση του φαρμάκου, μεγάλη διάρκεια παρα-
μονής του φλεβοκαθετήρα στο σημείο.

Συμπτώματα
Πόνος, ευαισθησία, ερυθρότητα, θερμότητα στο 

σημείο φλεβοκέντησης και κατά μήκος της φλέβας, 
φλέβα σκληρή κατά τη ψηλάφηση, αδιαθεσία, πυρε-
τός, ταχυκαρδία.

Μέτρα Πρόληψης
Άσηπτη τεχνική, ξέπλυμα της φλέβας πριν και μετά 

τη χορήγηση των φαρμάκων ειδικά των ερεθιστικών, 
σωστή αραίωση των φαρμάκων, χορήγηση στο χρόνο 
που προβλέπεται, επιλογή του σωστού καθετήρα και 
της πιο κατάλληλης φλέβας, αλλαγή φλεβοκαθετήρα 
κάθε 72 ώρες, τοποθέτηση κεντρικής γραμμής αν δεν 
υπάρχουν καλές φλέβες περιφερικά, καλή ακινητο-
ποίηση του καθετήρα, ενημέρωση του ασθενή, πιστή 
εφαρμογή των οδηγιών του φαρμάκου.

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του θεράποντα ιατρού, διακοπή της 

έγχυσης και αφαίρεση του καθετήρα, ζεστά επιθέματα 
στο σημείο που προκλήθηκε το πρόβλημα από το 
ερεθιστικό διάλυμα, επιλογή διαφορετικού σημείου 
φλεβοκέντησης.

3. Θρόμβωση
Αίτια

Τραύμα στο τοίχωμα της φλέβας, ερεθισμός από το 
φαρμακευτικό διάλυμα, πρόβλημα στην πηκτικότητα 
του αίματος (π.χ. από καρδιακή ανεπάρκεια), δυσκο-
λία στην κυκλοφορία του αίματος (π.χ. κατακλιμένοι 
ασθενείς για πολύ καιρό).

Συμπτώματα
Ερυθρότητα, πόνος, οίδημα, αίσθηση ζέστης στο 

σημείο και κατά μήκος της φλέβας, μείωση ή διακοπή 
της ροής στη φλέβα.

Μέτρα Πρόληψης
Συχνός έλεγχος του σημείου, εκπαίδευση του 

ασθενή να αναγνωρίζει και να αναφέρει τα σημάδια 
της θρόμβωσης, κατάλληλη επιλογή φλέβας και του 
σωστού καθετήρα.

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του θεράποντος ιατρού, διακοπή και 

αφαίρεση του καθετήρα, θερμά επιθέματα στο σημείο. 
Δεν διενεργούμε μαλάξεις στο σημείο.

4. Θρομβοφλεβίτιδα 
Εδώ συνυπάρχουν και ο θρόμβος και η φλεβίτιδα. 

Πιο συχνά προηγείται η φλεβίτιδα και ακολουθεί η 
θρόμβωση.

Αίτια
Ίδια με εκείνα της φλεβίτιδας και της θρόμβωσης. 

Συμπτώματα
Πόνος κατά μήκος της φλέβας, ερυθρότητα στο 

σημείο εισόδου του καθετήρα, καθώς και κατά μήκος 
της φλέβας, πυρετός, αδιαθεσία.

Μέτρα Πρόληψης
Ίδια με εκείνα της φλεβίτιδας και της θρόμβωσης. 

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του γιατρού, διακοπή και αφαίρεση 

του καθετήρα, εφαρμογή στο σημείο επιδερμικά με 
κάποιο αντιβιοτικό, κορτικοειδούς, συχνή παρακο-
λούθηση του σημείου.

5. Λοίμωξη Τοπικά
Αίτια

Μη τήρηση άσηπτων τεχνικών, μικροβιακή μόλυν-
ση του διαλύματος, μικροβιακή λοίμωξη του καθετήρα, 
παραμονή του ίδιου καθετήρα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, χαμηλό ανοσοποιητικό του ασθενή.

Συμπτώματα
Πυρετός, τοπικά πόνος, ερυθρότητα, θερμότητα, 

οίδημα, σηψαιμία.

Μέτρα Πρόληψης
Αυστηρή τήρηση άσηπτων τεχνικών, έλεγχος για 

ληγμένα υλικά, αλλαγή καθετήρα κάθε 72 ώρες, αλλα-
γή σάκου IV κάθε 24 ώρες, εξειδικευμένο προσωπικό.
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Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του θεράποντος ιατρού και εκτέλεση 

των οδηγιών του. Τοπικά χορηγείται κάποιο αντιβιοτικό 
επιδερμικά.

6. Αιμάτωμα
Έχουμε συσσώρευση αίματος στους ιστούς εκτός 

αγγείων. 

Αίτια
Τρώση φλέβας από την πρόσθια ή οπίσθια πλευ-

ρά, ανεπαρκής πίεση του σημείου κατά την αφαίρεση 
του καθετήρα.

Συμπτώματα
Ευαισθησία στο σημείο εισόδου του καθετήρα, το 

σημείο γύρω από το φλεβοκαθετήρα είναι μελανό, 
διακοπή της ροής του φαρμάκου.

Μέτρα πρόληψης
Σωστή επιλογή της κατάλληλης φλέβας, επιλογή 

του κατάλληλου καθετήρα, σωστή ακινητοποίηση 
του καθετήρα, αρκετή πίεση στο σημείο κατά την 
αφαίρεση του καθετήρα.

Αντιμετώπιση
Αλλαγή καθετήρα, εφαρμογή πίεσης και θερμού 

επιθέματος, εφαρμογή διαλύματος αλουμινίου στο 
σημείο.

7. Τοπική Αλλεργία
Αίτια

Ο ασθενής εμφανίζει αλλεργία σε κάποιο φάρμακο 
ή υλικό που χρησιμοποιούμε.

Συμπτώματα
Αδιαθεσία, ερυθρότητα - ζέστη στο σημείο, οίδημα. 

Μέτρα Πρόληψης
Λήψη λεπτομερούς ιστορικού, παρακολούθηση 

του ασθενή.

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του θεράποντος, τοποθέτηση αντιαλ-

λεργικής αλοιφής, διακοπή φαρμάκου και αναρρόφη-
σή του, εφόσον είναι δυνατόν, χρήση υποαλλεργικών 
υλικών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ
1. Υπερφόρτωση Κυκλοφορίας
Αίτια

Η χορήγηση μεγάλης ποσότητας υγρών σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.

Συμπτώματα
Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει τα ακόλουθα 

συμπτώματα: αδιαθεσία, αύξηση αρτηριακής πίε-
σης, αύξηση κεντρικής φλεβικής πίεσης, δύσπνοια, 
ταχύπνοια, διάταση φλεβών του τραχήλου, υγρούς 
ρόγχους, πονοκέφαλο, διαταραχή ηλεκτρολυτών.

Μέτρα Πρόληψης
Αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών του φαρμάκου, 

συχνή παρακολούθηση του ασθενή για έγκαιρη ανα-
γνώριση της ανεπιθύμητης ενέργειας, παρακολού-
θηση ασθενών υψηλού κίνδυνου (π.χ. ηλικιωμένοι), 
χρήση αντλιών και συσκευών με ειδικό ρυθμιστή ροής. 

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του ιατρού, επιβράδυνση της ροής 

για διατήρηση της φλέβας, τοποθέτηση του ασθενή 
σε καθιστή θέση με τα άκρα προς τα κάτω, χορήγηση 
οξυγόνου, παρακολούθηση ζωτικών σημείων, παρα-
κολούθηση της διούρησης του ασθενή, χορήγηση 
διουρητικών σύμφωνα με την ιατρική οδηγία.

2. Εμβολή Αέρα
Αίτια

Εισαγωγή αέρα στη κυκλοφορία, χαλαρή συνδε-
σμολογία, απροσεξία προσωπικού.

Συμπτώματα
Συσφιγκτικός θωρακικός πόνος, πτώση αρτηρια-

κής πίεσης, ταχύς και αδύναμος σφυγμός, κυάνωση, 
απώλεια συνείδησης, αύξηση αρτηριακής πίεσης.

Μέτρα Πρόληψης
Σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, επαγγελμα-

τισμός και παρατηρητικότητα, διακοπή της έγχυσης 
πριν αδειάσει εντελώς ο ασκός, έλεγχος συνδεσμο-
λογίας. Το άκρο από όπου χορηγείται το φάρμακο 
πρέπει να είναι κάτω από το επίπεδο της καρδιάς, 
παρακολούθηση του ασθενή κατά τη θεραπεία.

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του θεράποντος ιατρού, καθησυ-

χασμός του ασθενή, τοποθέτηση του ασθενή σε 
αριστερή πλάγια θέση με το κεφάλι προς τα κάτω 
(θέση Trendelenburg), χορήγηση οξυγόνου εάν κρί-
νεται απαραίτητο.
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3. Ταχεία Χορήγηση Υγρών – Shock
Αφορά σε πολύ γρήγορη εισαγωγή του φαρμάκου 

στον οργανισμό, που επηρεάζει όργανα πλούσια 
σε αιμάτωση όπως είναι η καρδιά, τα νεφρά και ο 
εγκέφαλος.

Αίτια
Προκαλείται από την ταχεία χορήγηση της IV 

θεραπείας.

Συμπτώματα
Ερυθρότητα προσώπου, αδιαθεσία, πονοκέφαλος, 

άρρυθμος σφυγμός, δύσπνοια, πτώση αρτηριακής 
πίεσης, shock, καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Μέτρα Πρόληψης
Ρύθμιση της σωστής ροής του διαλύματος, χρήση 

αντλιών ή συσκευών με ρυθμιστή ροής.

Αντιμετώπιση
Διακοπή της IV χορήγησης, ενημέρωση του ιατρού, 

παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, διατήρηση 
ανοιχτής φλεβικής γραμμής, χορήγηση οξυγόνου, 
διατήρηση του ασθενούς σε ήρεμη κατάσταση.

4. Σηψαιμία
Με τον όρο σηψαιμία εννοούμε την είσοδο στην 

κυκλοφορία του αίματος του ασθενή παθογόνων 
μικροοργανισμών ή προϊόντων τους.

Αίτια
Μη άσηπτη τεχνική κατά τη διάλυση του φαρμάκου 

ή κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης, μολυσμένο 
διάλυμα, ακατάλληλο υλικό (π.χ. καθετήρες, συσκευές 
ορού).

Συμπτώματα
Πυρετός, ρίγος, κεφαλαλγία, ναυτία, εμετός, αδια-

θεσία, ταχυσφυγμία, αρτηριακή υπόταση, κυάνωση, 
πόνος στη ράχη.

Μέτρα Πρόληψης
Τήρηση άσηπτης τεχνικής, επαγγελματισμός, 

παρατηρητικότητα και έλεγχος των συσκευών που 
χρησιμοποιούνται, αλλαγή καθετήρα κάθε 72 ώρες, 
έλεγχος στις ημερομηνίες λήξεως.

Αντιμετώπιση
Ενημέρωση του ιατρού, διακοπή του ορού, παρα-

κολούθηση ζωτικών σημείων, χορήγηση οξυγόνου, 
έλεγχος για πιθανές εστίες μόλυνσης, αιμοκαλλιέργεια, 
νέα φλεβική γραμμή.

5. Αλλεργικές Αντιδράσεις 
Αίτια

Ευαισθησία σε φάρμακα.

Συμπτώματα
Κνησμός, εξανθήματα, ναυτία, έμετος, ίλιγγος, 

δύσπνοια, ταχυκαρδία, πτώση αρτηριακής πίεσης. 

Μέτρα Πρόληψης
Σωστή και λεπτομερής λήψη ιστορικού. Σε υποψία 

αλλεργίας έναρξη του φαρμάκου σε χαμηλή ροή έγχυ-
σης και επαγρύπνηση, παρακολούθηση του ασθενή. 

Αντιμετώπιση
Διακοπή ορού, ενημέρωση ιατρού, παρακολούθη-

ση ζωτικών σημείων, διατήρηση ανοιχτής φλεβικής 
γραμμής, χορήγηση οξυγόνου εάν είναι απαραίτητο. 

6.  Σύνδρομο Λύσης Όγκου – Tumor Lysis 
Syndrome (TLS)6,7

Παρατηρείται κυρίως σε αιματολογικού τύπου 
νεοπλασίες και δευτερευόντως σε ασθενείς με συ-
μπαγείς όγκους. Στην αιματολογία παρατηρείται σε 
οξείες λευχαιμίες, λέμφωμα Burkitt και σπανιότερα 
σε χρόνιες λευχαιμίες και λεμφώματα (ιδίως με τους 
νεότερους στοχευμένους παράγοντες).

Συνήθως είναι το αποτέλεσμα της έναρξης μιας 
επιθετικής χημειοθεραπείας για την αντιμετώπιση 
της νεοπλασίας (δευτεροπαθές TLS), όπου έχουμε 
φορτίο νόσου WBC >100000 /ml ή και προϋπάρχουσα 
νεφροπάθεια. Επίσης μπορεί να έχουμε TLS πριν 
την έναρξη θεραπείας λόγω υψηλού φορτίου νόσου 
(πρωτοπαθές TLS).

Πρόσθετοι παράγοντες κίνδυνου για την εμφάνιση 
του συνδρόμου που σχετίζονται με τη νεοπλασία είναι 
η ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να πολλαπλα-
σιάζονται ταχέως, το μέγεθος του όγκου, οι υψηλές 
συγκεντρώσεις LDH στον ορό και η ευαισθησία του 
νεοπλάσματος στη χημειοθεραπεία. Ειδικά οι ασθενείς 
με υψηλές συγκεντρώσεις LDH στον ορό παρουσι-
άζουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης TLS.

Αίτια
Το TLS οφείλεται στην ταχύτατη απελευθέρω-

ση ενδοκυτταρικών ιόντων και μεταβολιτών από 
τα κακοήθη κύτταρα στη κυκλοφορία. Τα κακοήθη 
κύτταρα περιέχουν 4-5 φορές μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση πουρινών από τα φυσιολογικά κύτταρα που 
καταβολίζονται και μετατρέπονται σε ουρικό οξύ. 
Ο οργανισμός δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει 
στις υψηλές συγκεντρώσεις των εν λόγω ιόντων και 
μεταβολιτών που αποβάλλονται κυρίως μέσω του 
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ουροποιητικού συστήματος και έτσι εμφανίζονται 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Αν δεν αντιμετωπιστούν 
μπορεί να προκαλέσουν καρδιακή δυσλειτουργία, 
νεφροπάθεια και νεφρική ανεπάρκεια. 

Συμπτώματα
Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει τα ακόλουθα: 

• Αδιαθεσία
• Υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία
• Υπερουριχαιμία, υπασβεστιαιμία
• Αύξηση LDH
• Καρδιαγγειακές διαταραχές

Μέτρα Πρόληψης
• Αναγνώριση ασθενών υψηλού κινδύνου (π.χ. 

ασθενείς με νεφροπάθεια)
• Καθημερινός εργαστηριακός έλεγχος αίματος και 

ούρων
• Επαρκής ενυδάτωση
• Συνεχής ηλεκτροκαρδιολογική παρακολούθηση
• Καλή φλεβική γραμμή 
• Χορήγηση προφυλακτικής φαρμακευτικής αγωγής 

πριν την έναρξη της θεραπείας (αλλοπουρινόλη, 
ρασβουρικάση).

Αντιμετώπιση
• Εισαγωγή στο νοσοκομείο
• Ενδοφλέβια ενυδάτωση
• Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής
• Ελάττωση επιπέδων ουρικού οξέος 
• Ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί εισαγωγή 

σε μονάδα τεχνικού νεφρού. 

Αναφορά Περιστατικού
Ασθενής 54 ετών (γεν. 1952) τον Ιούλιο 2006 

προσήλθε για διερεύνηση άλγους οδόντος και πα-
ράλληλα διαπιστώθηκε τραχηλική διόγκωση κάτω 
από το κλάδο της κάτω γνάθου.

Τον Νοέμβριο του 2006 μετά από πλήρη κλινικό 
και εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, βιοχημικός 
έλεγχος, οστεομυελική βιοψία, CTs και βιοψία τραχη-
λικής διόγκωσης), τέθηκε η διάγνωση Marginal Zone 
Lymphoma (MZL).

Ο ασθενής ξεκινάει θεραπεία συνδυασμού ανο-
σοθεραπείας και χημειοθεραπείας με Rituximab, 
Cyclophosphamide, Hydroxydaunorubicin, Oncovin, 
Prednisone (R-CHOP) για έξι κύκλους (έως Φε-
βρουάριο 2009), όπου μπαίνει σε πλήρη ύφεση και 
ακολουθεί συντήρηση με Rituximab q2m από Απρίλιο 
2007 έως Φεβρουάριος 2009.

Τον Νοέμβριο του 2015 παρατηρείται διόγκωση 
στο αριστερό ακρώμιο που δείχνει B-NHL χωρίς 

άλλα συμπτώματα και απλά μπαίνει σε φάση παρα-
κολούθησης. 

Τον Μάιο του 2016 κρίνεται απαραίτητη η έναρξη 
θεραπείας και ο ασθενής αφού πληροί όλα τα κριτήρια 
εντάσσεται σε κλινική μελέτη που συνδυάζει Rituximab 
με έναν αναστολέα PI3K ενζύμων ή Placebo.

Ο ασθενής τον Σεπτέμβριο του 2016 ολοκλη-
ρώνει τον τέταρτο κύκλο θεραπείας και κάνει CTs, 
όπου δείχνουν ελάχιστη βελτίωση και αποφασίζεται 
η διακοπή της θεραπείας (ενημερωθήκαμε από την 
κεντρική ομάδα ότι ο ασθενής είχε τυχαιοποιηθεί στο 
σκέλος του placebo).

Τον Δεκέμβρη του 2016 ο ασθενής εντάσσεται 
σε νέα κλινική μελέτη για ασθενείς ανθεκτικούς στο 
Rituximab με τη χορήγηση ενός αναστολέα PI3K ή 
Placebo (ο ασθενής αυτή τη φορά είχε τυχαιοποιηθεί 
στο σκέλος του ερευνητικού φαρμάκου).

Στις 22 Νοεμβρίου 2018 ο ασθενής καθώς λαμβά-
νει την ενδοφλέβια θεραπεία του (Κύκλος 26, Ημέρα 
15) με τον αναστολέα, στο σημείο εισόδου του καθετή-
ρα (έσω επιφάνεια του αριστερού βραχίονα) η φλέβα 
«σπάει» και προκαλείται εξαγγείωση grade 1 (Εικόνα 
1). Αμέσως γίνεται αναρρόφηση όσο είναι δυνατόν 
περισσότερου φαρμάκου από το καθετήρα και στη 
συνέχεια αφαιρείται. Στα σημεία πέριξ της βλάβης 
γίνεται υποδόρια κορτιζόνη. Τοποθετείται καθετήρας 
στο δεξί χέρι και συνεχίζεται η έγχυση του φαρμάκου. 
Ο ασθενής ολοκλήρωσε εκείνη τη μέρα τη θεραπεία 
του χωρίς κάποια άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια.

Στις 26 Νοεμβρίου 2018 ο ασθενής έρχεται στο 
κέντρο μας και η εικόνα στο σημείο της εξαγγείωσης 
είναι πολύ χειρότερη. Πλέον έχουμε φλεγμονή grade 
2 μαζί με την ερυθρότητα. Η ίδια εικόνα εξακολουθεί 
και τις υπόλοιπες μέρες.

Στις 20 Δεκεμβρίου 2018 σε νέα επίσκεψη του 
ασθενή στο κέντρο μας η βλάβη είναι σημαντικά επι-
δεινωμένη. Έχουμε σαφή στοιχεία νέκρωσης grade 3 
και χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση (Εικόνα 2). 

Εικόνα 1.
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Ο χειρουργός προχωρά σε καθαρισμό και παράλ-
ληλα δίνει οδηγίες για μέρα παρά μέρα τοποθέτηση 
ειδικών επιθεμάτων αργύρου στο σημείο. 

Στις 07 Ιανουαρίου 2019 ο ασθενής επισκέπτεται 
το κέντρο μας για την ολοκλήρωση της θεραπείας 
(Εικόνα 3).

Ακολουθεί μια σειρά λήψεων εικόνων σε διάφορες 
χρονικές στιγμές (Εικόνα 4 και 5).

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 ο ασθενής επισκέφτηκε 
το κέντρο μας όπου η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη 
και βελτιωμένη (Εικόνα 6).

Εικόνα 2.

Εικόνα 3.

Εικόνα 4.

Εικόνα 5.

Εικόνα 6.
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1 ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μ. βελεγράκη1, Ν. Μπιζύμη1, Ν. Παπακωνσταντίνου2, Λ. Καλαϊτζάκη1, Σ. Ντούφα2, Σ. Λαΐδου2,  
Μ. Τσαγιοπούλου2, Ε. Κουταλά1, Ε. Μαυρουδή1, Χ. Ποντίκογλου1, Ε. Παπαδάκη1

1Αιματολογική Κλινική Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης και Εργαστήριο Μελέτης της Αιμοποίησης, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης και 2Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ: Η απορρύθμιση του ανοσολογικού συστήματος έχει σημαντικό ρόλο 
στην παθογένεια των χαμηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ). Έχει αναφερθεί ότι 
τα κύτταρα της σειράς των μακροφάγων/μονοκυττάρων συμμετέχουν στην φλεγμονώδη διεργασία στα 
ΜΔΣ μέσω παθολογικής φαγοκυττάρωσης αποπτωτικών αιμοποιητικών κυττάρων και παραγωγής 
κυτταροκινών. Ωστόσο, οι μονοκυτταρικοί υποπληθυσμοί δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς σε ασθενείς 
με ΜΔΣ.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Μελετήσαμε τα κλασσικά CD14bright/CD16-, ενδιάμεσα CD14bright/
CD16+ και μη-κλασσικά CD14dim/CD16+ μονοκύτταρα, σε ασθενείς με χαμηλότερου (χαμηλού/
ενδιαμέσου-I) κινδύνου ΜΔΣ (n=32) σε σύγκριση με τα φυσιολογικά άτομα (n=19). Συγκεκριμένα, 
μελετήσαμε με κυτταρομετρία ροής τα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, την έκφραση υποδοχέων 
χημειοκινών και τις λειτουργικές τους ιδιότητες ως προς την παραγωγή του παράγοντα νέκρωσης 
όγκων-α μετά από διέγερση. Εξετάσαμε, επίσης, το μεταγραφικό προφίλ τους. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες, ανάλογης ηλικία και φύλου, οι ασθενείς 
έχουν μειωμένους πληθυσμούς κλασσικών (P<0.0001) και αυξημένους ενδιάμεσων (P<0.0001) 
μονοκυττάρων. Τα ενδιάμεσα μονοκύτταρα των ασθενών περιέχουν μεγαλύτερο ποσοστό CCR2+ 
(P=0.0018) και μικρότερο ποσοστό CX3CR+ (P=0.0012) κυττάρων συγκριτικά με τους μάρτυρες, 
υποδεικνύοντας παθολογικές μεταναστευτικές ιδιότητες των μονοκυττάρων. Επίσης, παρουσιάζουν 
αυξημένη παραγωγή παράγοντα νέκρωσης όγκων-α μετά από ενεργοποίηση με λιποπολυσακχαρίτη. Η 
σύγκριση του μεταγραφικού προφίλ των CD16+ μονοκυττάρων ασθενών και υγιών μαρτύρων ανέδειξε 
43 διαφοροποιημένα ως προς την έκφραση γονίδια που συνδέονται με βιολογικά μονοπάτια και 
διαδικασίες σχετικά με την αιμοποίηση, την ανοσολογική σηματοδότηση και την κυτταρική προσκόλληση. 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Τα δεδομένα της μελέτης υποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι οι μονοκυτταρικοί υποπληθυσμοί 
σε ασθενείς με χαμηλότερου κινδύνου ΜΔΣ παρουσιάζουν παθολογικά ποσοτικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά συμβάλλοντας πιθανότατα στην ανοσολογική απορρύθμιση που χαρακτηρίζει τη νόσο. 
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2 ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΦΙΛΖΟΜΙΜΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ
Π. Εφεντάκης1,2, Π.Ε. Νικολάου1, C. Witzler2, S. Siemer2, Ε. Καστρίτης3, P. Wenzel2,4, Μ.-Α. Δημόπου-
λος3, Ι. Ανδρεάδου1*, Ε. Τέρπος3*
1Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Ε.Κ.Π.Α., 2University Medical Center of the 
Johannes Gutenberg-University Mainz, Mainz, Germany, 3Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 4German Center for Cardiovascular Research (DZHK)-Partner 
site Rhine-Main, Frankfurt, Germany
* Ισότιμα συμβαλλόμενοι συγγραφείς
ΣΚΟΠΟΣ: Η καρφιλζομίμπη (Cfz) οδηγεί σε καρδιοτοξικότητα με μηχανισμό που έχει μερικώς 
διευκρινιστεί. Αντίθετα η επίδραση της Cfz στα αγγεία παραμένει αδιευκρίνιστη. Σκοπός μας ήταν να 
μελετήσουμε: i) την οξεία, ii) την υποχρόνια επίδραση του Cfz και της συγχορήγησης με μετφορμίνη 
(Met) α) στον αγγειακό φαινότυπο β) σε ανθρώπινα λεία μυϊκά κύτταρα (HAoSMCs).
ΜΕΘΟΔΟΙ: Αρσενικοί μύες τυχαιοποιήθηκαν ως εξής: i. NaCl 0.9%, ii. Cfz (8 mg/kg), iii. Met (140 mg/
kg), iv. Cfz+Met (8 mg/kg, 140 mg/kg αντίστοιχα) για 2 (οξύ πρωτόκολλο) και 6 ημέρες (υποχρόνιο 
πρωτόκολλο) (n=5/ομάδα). Στη συνέχεια συλλέχθηκαν δείγματα αίματος και αορτής για αγγειακές και 
μοριακές αναλύσεις. Γηρασμένα HAoSMCs επωάστηκαν με Cfz (0.1, 0.3μΜ), Met (10μΜ, 10mM) και 
με το συνδυασμό τους. Τα πειράματα επαναλήφθηκαν παρουσία αγγειοτενσίνης-ΙΙ (100nΜ), CoCl2 
(150μΜ) και γλυκόζης (25μΜ). Η κυτταρική βιωσιμότητα αξιολογήθηκε μέσω ΜΤΤ, οι p53 και LC3B 
αναλύθηκαν με ανοσοφθορισμό ενώ ο κυτταρικός μεταβολισμός μέσω αναλυτή Seahorse-XF.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο οξύ πρωτόκολλο, δεν παρατηρήθηκε κανένας φαινότυπος. Στο υποχρόνιο 
πρωτόκολλο, η συγχορήγηση Cfz+Met προκάλεσε αύξηση της αγγειακής συσταλτικότητας. Το Cfz 
οδήγησε σε απο-φωσφορυλίωση της AMPKα και επαγωγή αυτοφαγίας και ενδοπλασματικού στρες. 
Στην ομάδα Cfz+Met παρατηρήθηκε αποκατάσταση της φωσφορυλιωμένης AMPKα και ενίσχυση της 
αυτοφαγίας. Στα HAoSMCs, δεν παρουσιάστηκε κυτταροτοξικότητα σε φυσιολογικές συνθήκες. H Met 
κατάργησε την οξειδωτική φωσφορυλίωση ενώ το Cfz δεν είχε επίδραση στο κυτταρικό μεταβολισμό. 
Όσον αφορά τις συνοσηρότητες, η συγχορήγηση Cfz+Met οδήγησε σε κυτταροτοξική δράση παρουσία 
CoCl2 και AngII και σε όλες τις πειραματικές συνθήκες επήγαγε την LC3B-εξαρτώμενη αυτοφαγία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συγχορήγηση Cfz+Met αυξάνει την αγγειακή συσταλτικότητα, μέσω επαγωγής 
αυτοφαγίας in vivo και in vitro.
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6 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ  
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

(ΧΩΡΙΣ ΑξΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)
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3 ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΤΑΛΤΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ Α ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VIII
Ε. Περγάντου1, Ζ. Καψιμάλη1, Κ. Σπανού2, Ι. βαρελά2, Α. Μιχαλοπούλου1, Α. Δεττοράκη1, Μ. Οικονό-
μου3, Ν. Κωνσταντινίδου2, Μ. Κανάριου2, Ε. Πλατοκούκη1

1Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων και Κέντρο Αιμορροφιλίας Παιδιών/Εφήβων, Γ.Ν. Παίδων «Αγία 
Σοφία», Αθήνα, 2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα, 3Ειδικό 
Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διερεύνηση των επιπτώσεων των μεταλλάξεων του γονιδίου του FVIII, 
αλληλίων του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας (HLA), καθώς και μερικών πολυμορφισμών 
κυτταροκινών στην ανάπτυξη αλλά και στην πρόγνωση κινδύνου για ανασταλτή σε παιδιά με 
αιμορροφιλία Α που έχουν λάβει θεραπεία αποκλειστικώς με ανασυνδυασμένα συμπυκνώματα FVIII.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη κλινικών και εργαστηριακών στοιχείων σε παιδιά με βαριά 
αιμορροφιλία Α, Ελληνικής καταγωγής, που γεννήθηκαν από το 1997-2017, και έλαβαν θεραπεία 
αποκλειστικώς με ανασυνδυασμένα συμπυκνώματα FVIII. Το όριο για την ανίχνευση θετικού ανασταλτή 
έναντι του FVIII ετέθη >0.6 Bethesda Units (BU). Η ανίχνευση της συχνότερης μετάλλαξης του FVIII, 
της αναστροφής του εσωνίου 22 (intron 22 inversion –INV-22), έγινε με αντίδραση PCR μακράς 
αλληλουχίας. Επίσης, έγινε προσδιορισμός της αλληλουχίας του DNA (sequencing) του γονιδίου του 
FVIII για ανίχνευση των υπόλοιπων μεταλλάξεων που είναι υπεύθυνες για την αιμορροφιλία Α. Ο 
γονότυπος των αλληλίων HLA A, B, DRB1, DQB1 και των πολυμορφισμών των κυτταροκινών (TNF-a, 
TGF-b1, IL-10 και IFN-gamma) ανιχνεύθηκε με PCR-SSOP/SSP. Τα στοιχεία αναλύθηκαν με x2 και 
Fischer’s exact test.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 88 ασθενείς της μελέτης 40 είχαν αναπτύξει ανασταλτή έναντι του 
FVIII (Ομάδα Ι), ενώ 48 όχι (Ομάδα ΙΙ). Η μετάλλαξη INV-22 ανιχνεύθηκε συχνότερα στην Ομάδα 
Ι σε σύγκριση με την Ομάδα ΙΙ (63.3% vs 33.3%, αντιστοίχως, p=0.028, OR=3.4, 95% CI 1.2-9.2). 
Αντίθετα, η συχνότητα των σημειακών μεταλλάξεων (Point mutations, PM) ήταν σημαντικά υψηλότερη 
στην Ομάδα ΙΙ σε σύγκριση με την Ομάδα Ι (33.3% vs 9.7%, αντιστοίχως, p=0.011, OR=0.22, 95% 
CI 0.07-0.73). Μεγάλες Ελλείψεις (Large Deletions- LD) ανιχνεύθηκαν στο 6.5% στην Ομάδα Ι έναντι 
3.3% στην Ομάδα ΙΙ, ενώ Μικρές Ελλείψεις (Small Deletions, SD) και αναστροφή του εσωνίου 1 (intron 
1 inversion - INV-1) ανιχνεύθηκαν στο 13.3% και 6.5% των παιδιών στην Ομάδα ΙΙ, αντιστοίχως, 
σε σύγκριση με 6.5% και 0% στην Ομάδα Ι, αντιστοίχως. Σε σύγκριση με την Ομάδα ΙΙ, αυξημένη 
συχνότητα των αλληλίων HLA, DRB1*01:01(p=0.073, OR=4.9) και DQB1*05:01 (p=0.009, OR=5.7) 
διαπιστώθηκαν στην Ομάδα Ι, ενώ το αλλήλιο DRB1*11:04 διαπιστώθηκε με μειωμένη συχνότητα 
(p=0.03, OR=0.3) στην ίδια ομάδα.
Σε περαιτέρω ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι στα παιδιά που ανιχνεύθηκαν οι μεταλλάξεις INV-22 ή LD 
και είχαν ένα τουλάχιστον από τα αλλήλια HLA DRB1*01:01, DQB1*05:01 η ανάπτυξη ανασταλτή ήταν 
100%. Αντίθετα, στα παιδιά που δεν ανιχνεύθηκαν οι μεταλλάξεις INV-22 ή LD και είχαν το αλλήλιο 
DRB1*11:04 η ανάπτυξη ανασταλτή ήταν σε ποσοστό 14.3%.
Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των αλληλίων HLA A,B και της ανάπτυξης ανασταλτή. Όσον αφορά 
στο γονότυπο των κυτταροκινών, δεν επιβεβαιώθηκε η δική μας παρατήρηση σε παλαιότερη μελέτη, 
που αφορούσε σε μικρότερη ομάδα ασθενών, για αυξημένη συχνότητα ανάπτυξης ανασταλτή στους 
ομοζυγώτες για τους απλοτύπους ACC και ATA της IL-10.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γνώση της μετάλλαξης που είναι υπεύθυνη για την αιμορροφιλία Α και της 
ύπαρξης ή μη 3 αλληλίων HLA (DRB1*01:01, DQB1*05:01 και DRB1*11:04) σε παιδιά με αιμορροφιλία 
είναι δυνατό να παρέχει πρόγνωση για την εκδήλωση ή όχι ανασταλτή στο μέλλον και να βοηθήσει 
για θεραπευτικές αποφάσεις.
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4 NORTHSTAR-2 & NORTHSTAR-3: ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΦΑΣΗΣ 3 ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ LENTIGLOBIN ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
E. Yannaki1, A. Anagnostopoulos1, I. Sakellari1, V. Constantinou1, A. Kulozik2, M.G. Sauer3,  
M.C. Walters4, J.L. Kwiatkowski5, S. Hongeng6, J.B. Porter7, A.J. Thrasher8, I. Thuret9, H. Elliot10,  
G. Tao10, Y. Chen10, R.A. Colvin10, A. Lal11, F. Locatelli12, A.A. Thompson13

1Gene and Cell Therapy Center-Hematology-Hematopoietic Cell Transplantation Unit, General Hospital 
“G. Papanikolaou”, Thessaloniki, Greece, 2Department of Pediatric Oncology, Hematology, and 
Immunology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany, 3Pediatric Hematology and Oncology, 
Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany, 4USCF Benioff Children’s Hospital Oakland, 
Oakland, CA, USA, 5Department of Pediatrics, University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, 
Philadelphia, PA, USA, 6Mahidol University, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand, 7Haematology 
Department, University College London Hospitals, London, UK, 8UCL Great Ormond Street Institute of 
Child Health, London, UK, 9Pediatric Hematology, Hôpital de la Timone, Marseille, France, 10bluebird 
bio, Inc., Cambridge, MA, USA, 11Hematology/Oncology, University of California San Francisco Benioff 
Children’s Hospital, Oakland, California, 12Department of Pediatric Hematology/Oncology, Cell and 
Gene Therapy, IRCCS Bambino Gesù Children’s Hospital, Rome, Italy, 13Department of Pediatrics 
(Hematology, Oncology, and Stem Cell Transplantation), Northwestern University Feinberg School 
of Medicine, Chicago, IL, USA
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: H μεταγγισιο-εξαρτώμενη β-θαλασσαιμία είναι γενετική πάθηση η οποία 
προκαλείται από ελαττωματική παραγωγή β-σφαιρίνης που οδηγεί σε σοβαρή αναιμία και διά βίου 
εξάρτηση από μεταγγίσεις. Η μεταμόσχευση με αυτόλογα CD34+ κύτταρα που κωδικοποιούν ένα γονίδιο 
βA-T87Q-σφαιρίνης (LentiGlobin) αξιολογείται σε ασθενείς με μεταγγισιο-εξαρτώμενη β-θαλασσαιμία. 
Εδώ παρουσιάζονται ενδιάμεσα αποτελέσματα από δύο διεθνείς, μονού-σκέλους, φάσης 3 μελέτες 
γονιδιακής θεραπείας με LentiGlobin. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη Northstar-2 (HGB-207;NCT02906202) και Northstar-3 (HGB-
212;NCT03207009) συμμετέχουν ασθενείς με μεταγγισιο-εξαρτώμενη β-θαλασσαιμία (μεταγγιζόμενοι με 
≥100 mL/kg/έτος ερυθρών ή ≥8 μονάδες ερυθρών/έτος) και είτε έναν μη-β0/β0 γονότυπο (Northstar-2) 
είτε έναν β0/β0 γονότυπο ή τις IVS-I-110 μεταλλάξεις (Northstar-3). Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
(HSCs) συλλέγονται μετά από κινητοποίηση με G-CSF και plerixafor. Τα CD34+ κύτταρα διαμολύνονται 
με τον BB305 λεντιικό φορέα και εγχύονται στους ασθενείς μετά από μυελοκαταστολή με busulfan. Τα 
πρωταρχικά καταληκτικά σημεία είναι η ανεξαρτησία από μεταγγίσεις (σταθμισμένη μέση Hb ≥9 g/dL 
χωρίς μεταγγίσεις για ≥12 μήνες, Northstar-2) και ελάττωση των μεταγγίσεων (≥60% στον μεταγγιζόμενο 
όγκο ερυθρών μετά, σε σχέση με πριν, τη χορήγηση του προϊόντος, Northstar-3). Η ανεξαρτησία από 
μεταγγίσεις αποτελεί δευτερεύον καταληκτικό σημείο στη Northstar-3. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Είκοσι ασθενείς (διάμεση ηλικία 16 [8–34] έτη) έλαβαν θεραπεία στη Northstar-2 
μέχρι 13-12- 2018 με διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 8.1 (0.5–22.2) μήνες. Η διάμεση κυτταρική 
δόση που χορηγήθηκε ήταν 8.0 (5.0–19.9)x106 CD34 cells/kg και ο διάμεσος αριθμός αντιγράφων 
του φορέα (VCN) 3.2 (1.9-5.6). Η διάμεση ημέρα εμφύτευσης των ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων 
ήταν 26 και 45 ημέρες (n=15), αντίστοιχα. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ανεξαρτησίας από 
τις μεταγγίσεις επετεύχθη σε 4 από τους 5 (80%) αξιολογήσιμους ασθενείς με διάμεσο διάστημα 
ελεύθερο μεταγγίσεων 13.6 (12.0–18.2) μήνες. Οι μη-αιματολογικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις βαθμού 
≥3 AEs σε ≥3 ασθενείς μετά τη θεραπεία με LentiGlobin περιλάμβαναν στοματίτιδα (n=12), εμπύρετη 
ουδετεροπενία (n=6), πυρεξία (n=4), επίσταξη (n=3) και φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος (n=3). Η 
μέση σταθμισμένη Hb στο διάστημα αυτό ήταν 12.4 (11.5–12.6) g/dL σε σχέση με 9.1 g/dL (7.5–10.0 g/
dL) διάμεσης προ-μεταγγισιακής Hb. O ασθενής που δεν πέτυχε ανεξαρτησία από μεταγγίσεις διέκοψε 
τις μεταγγίσεις για 11.4 μήνες αλλά ξαναξεκίνησε λόγω επανεμφάνισης αναιμίας. 
Έντεκα ασθενείς (διάμεση ηλικία 17 (7–33) έτη), έλαβαν θεραπεία στη Northstar-3 μέχρι 12-04-2019, με 
διάμεση παρακολούθηση 4.6 (1.5–15.7) μήνες. O διάμεσος VCN ήταν 2.5 (1.2–4.3). Η διάμεση ημέρα 
εμφύτευσης των ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων ήταν 26 και 36 ημέρες (n=8), αντίστοιχα. Τέσσερις 
ασθενείς ήταν με διάμεσο διάστημα παρακολούθησης ≥6 months: 3 σταμάτησαν τις μεταγγίσεις με 
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ολική Hb 10.5–13.6 g/dL στην τελευταία επίσκεψη; ο τέταρτος είναι ελεύθερος μεταγγίσεων για 2.8 
μήνες. Ο μόνος ασθενής που έφθασε ≥12 μήνες παρακολούθησης (β0/β0) πέτυχε ανεξαρτησία από 
μεταγγίσεις. Οι μη-αιματολογικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις βαθμού ≥3 AEs σε ≥2 ασθενείς μετά τη 
θεραπεία με LentiGlobin περιελάμβαναν στοματίτιδα, εμπύρετη ουδετεροπενία και φαρυγγίτιδα. 
Και στις δύο μελέτες δεν υπήρξε θάνατος, αποτυχία εμφύτευσης, παρουσία λεντιιού ικανού για 
αναδιπλασιασμό, κλωνική επικράτηση ή εισχωρητική ογκογένεση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στις Northstar-2 και Northstar-3, οι περισσότεροι από τους αξιολογήσιμους 
μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με ≥6 μήνες διάστημα παρακολούθησης είναι ελεύθεροι μεταγγίσεων 
καθώς και οι περισσότεροι από τους ασθενείς με μακροχρόνιο follow up (>12 μήνες). Το προφίλ ασφάλειας 
της γονιδιακής θεραπείας με LentiGlobin ήταν καλά διαχειρίσιμο και συμβατό με μυελοκατασταλτικό 
conditioning με busulfan.

5 ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕ-
ΝΙΑ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Γ. Τσακνάκης1, Ε. Μαυρουδή1, Ε. Φραγκιαδάκη1, Α. Δαμιανάκη1, Μ. ξημέρη1, Σ. Παπαδάκης1, Χ. Πο-
ντίκογλου1, A. Galli2, L. Malcovati2, Ε. Παπαδάκη1

1Αιματολογική Κλινική Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης και Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Department of Molecular Medicine, University of Pavia and Depart-
ment of Hematology Oncology, IRCCS “S. Matteo” Hospital Foundation, Pavia, Italy
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ως Ιδιοπαθής ουδετεροπενία αδιευκρίνιστης σημασίας (idiopathic neutropenia 
of undetermined significance,INUS) ορίζεται η ανεξήγητη ελάττωση των ουδετεροφίλων <1800/μL 
για διάστημα άνω των 6 μηνών. Οι INUS ασθενείς αποτελούν μειοψηφία μεταξύ των ασθενών με 
αδιευκρίνιστες κυτταροπενίες (idiopathic cytopenias of undetermined significance,ICUS). Η φυσική 
ιστορία της INUS παραμένει ασαφής. Σκοπός της μελέτης: είναι η διερεύνηση του γενωμικού προφίλ 
INUS ασθενών και συσχέτιση με την πορεία της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 167 ενήλικες ασθενείς με INUS (διάρκεια παρακολούθησης 9 
μήνες – 15 έτη). Έγινε στοχευμένη αλληλούχιση νέας γενιάς (next generation sequencing,NGS) με 
χρήση πλατφόρμας MiSeq-Illumina, από γενωμικό DNA αίματος ή μυελού. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των INUS ασθενών (133/167;79.6%) δεν εμφάνισαν μεταλλάξεις. 
Από τους 34 ασθενείς με μεταλλάξεις (34/167;20.4%), 31 εμφάνιζαν μία και τρεις εμφάνιζαν δύο 
μεταλλάξεις. Στoυς 34 αυτούς ασθενείς, ανιχνεύθηκαν 37 μεταλλάξεις σε 13 γονίδια. Πρόκειται για 
μεταλλάξεις missense (n=30), nonsense (n=5), frameshift deletions (n=1) και splice site variants (n=1) 
στα γονίδια ΤΕΤ2 (11/37;29.7%), DNMT3A (9/37;24.3%), BCORL1 (3/37;8.1%), ASXL1 (2/37;5.4%), 
TP53 (2/37;5.4%), SRSF2 (2/37;5.4%), WT1 (2/37;5.4%), IDH1 (1/37;2.7%), IDH2 (1/37;2.7%), PHF6 
(1/37;2.7%), BCOR (1/37;2.7%), IKZF1 (1/37;2.7%), GATA2 (1/37;2.7%). H μέση αλληλική συχνότητα 
των μεταλλάξεων ήταν 24,8% (εύρος:2.4-59%) με 37.8% των μεταλλάξεων να εμφανίζουν αλληλική 
συχνότητα <10%. Ένας ασθενής παρουσίασε από μία μετάλλαξη στα γονίδια IDH2 (p.R140Q) και 
SRSF2 (p.P95R). H μετάλλαξη IDH2 R140Q είναι από τις συχνότερες σε ασθενείς με ΜΔΣ/ΟΜΛ, ενώ 
η SRSF2 P95R είναι η συχνότερα παρατηρούμενη μετάλλαξη στο γονίδιο. Ο ασθενής εξελίχθηκε σε 
ΜΔΣ. Η ίδια μετάλλαξη (SRSF2 p.P95R) ανιχνεύθηκε σε δεύτερο ασθενή. Ο ασθενής παρουσίασε 
αυτόματη αποκατάσταση της ουδετεροπενίας. Ένας τρίτος ασθενής παρουσίασε δύο μεταλλάξεις 
στο DNMT3A (p.R882H, p.R320*). Η πρώτη μετάλλαξη εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς με ΜΔΣ/ΟΜΛ 
ενώ η δεύτερη αφορά nonsense μετάλλαξη στην αργινίνη 320 και αναφέρεται συχνά σε ασθενείς 
με ΟΜΛ και μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Ο ασθενής παρουσίασε αυτόματη αποκατάσταση της 
ουδετεροπενίας. Σε έναν τέταρτο ασθενή ανιχνεύθηκε η ίδια μετάλλαξη στο γονίδιο IDH1 (p.R132S) 
σε πέντε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Οι IDH1 μεταλλάξεις έχουν ανιχνευθεί στο 7-15% ασθενών 
με ΟΜΛ και στο 3% ασθενών με ΜΔΣ. Ο ασθενής εξελίχθηκε σε ΟΜΛ και στη φάση της εξέλιξης 
ανιχνεύθηκε και μετάλλαξη του NPM1 (p.W288fs) πέραν της IDH1. Στη φάση της ύφεσης μετά από 
χημειοθεραπεία δεν ανιχνεύθηκε η ΝPM1 μετάλλαξη αλλά μόνο η IDH1 p.R132S. Ένας ασθενής 
παρουσίασε nonsense μετάλλαξη στη σερίνη 1486 του TET2, η οποία έχει αναφερθεί σε ασθενείς με 
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ΟΜΛ και ΧΜΜΛ. Ο ασθενής ανέπτυξε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Από τις 37 μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν 
στη μελέτη, οι 12 δεν έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και αφορούν στα γονίδια TET2, DNMT3A, 
BCORL1, WT1, GATA1, IKZF1. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με χρήση NGS, ανιχνεύονται μεταλλάξεις στο 20% των ασθενών με INUS. Η 
πλειοψηφία των INUS ασθενών δεν εμφανίζουν μεταλλάξεις, εύρημα που υποδεικνύει την καλοηθέστερη 
φύση της INUS σε σχέση με άλλες αδιευκρίνιστες κυτταροπενίες ή το συνδυασμό τους. Δύο από τους 
ασθενείς της μελέτης με συνδυασμένη μετάλλαξη στα IDH2 και SRSF2, και μεμονωμένη στο IDH1 
εξελίχθηκαν σε ΜΔΣ και ΟΜΛ, αντίστοιχα. Η μακρόχρονη παρακολούθηση των ασθενών θα δώσει 
περισσότερα στοιχεία για τη σημασία της παρουσίας των μεταλλάξεων στη φυσική ιστορία της INUS.

6 Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛAΧΙΣΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ-NPM1mut ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΗ RT-PCR ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
Μ. Παγώνη1, Ι. Τσώνης1, Μ. Γαροφαλάκη1, Ε. Τζιότζιου1, Σ. Χονδρόπουλος2, Κ. Γκίρκας3, Χ. Γιατρά1,  
Χ. Παπαδάκη2, Μ. βουλγαρέλης4, Φ. Κοντοπίδου5, Δ. Μπαρμπαρούση6, Χ. Ποντίκογλου7, Κ. Αναργύρου8, 
Θ. Λεωνιδοπούλου9, Μ. Δελλατόλα1, Γ. Τούντα1, Λ. Λυγδή1, Μ. Σταμούλη3, Λ. Νικολού1, Σ. Δελήμπαση1, 
Θ. Μαρινάκης2, Ι. Μπαλταδάκης1, Ν. Χαρχαλάκης1, Σ. Γιγάντες1, Θ. Καρμίρης1, Π. Τσιριγώτης3

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο. και Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Γ.Ν. «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 3Αιματολογικό Τμήμα, 
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 4Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 5Αιματολογικό Τμήμα, Β’ Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Ιπποκρά-
τειο», Αθήνα, 6Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Κρήτης, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 8Αιματολογική Κλινική, 251 Γενικό Νοσοκομείο 
Αεροπορίας, Αθήνα, 9Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα
Μελέτη του Τμήματος Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων της ΕΑΕ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η πρόγνωση της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ) με μεταλλάξεις του 
γονιδίου NPM1 καθορίζεται από την παρουσία της μετάλλαξης FLT3-ITD και ιδιαίτερα από το αλληλικό 
φορτίο (mutant/wild type allele). Η κινητική της ελάχιστης υπολειπόμενης/μετρήσιμης νόσου (ΕΜΝ) 
με τη χρήση ευαίσθητων μοριακών μεθόδων (quantitative RT-PCR/qRT-PCR) αποτελεί ίσως τον πιο 
καθοριστικό προγνωστικό και προβλεπτικό παράγοντα για την έκβαση, ενώ μπορεί να καθοδηγήσει 
θεραπευτικές αποφάσεις. 
Προσφάτως δημοσιεύτηκαν οι κοινώς αποδεκτές αρχές παρακολούθησης της ΕΜΝ από την ELN.1 Η 
μελέτη της κινητικής της ΕΜΝ σε ασθενείς με ΟΜΛ-NPM1mut και η ανίχνευση της μοριακής υποτροπής/
προόδου είναι κριτικής σημασίας για την πρόβλεψη επικείμενης αιματολογικής υποτροπής. Σκοπός 
της μελέτης: μας είναι να αξιολογηθεί η προβλεπτική αξία της κινητικής των μεταγράφων NPM1mut 
σε ασθενείς με ΟΜΛ και ο ρόλος της στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων στην καθημερινή μας 
κλινική πρακτική.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 34 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με NPM1mut ΟΜΛ 
και επαρκή δεδομένα, οι οποίοι έλαβαν συνδυασμένη χημειοθεραπεία στο διάστημα Οκτώβριος 2009 
έως Αύγουστος 2018. Η κινητική της ΕΜΝ έγινε με qRT-PCR σε δείγματα μυελού σε προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα βάσει πρωτοκόλλου. Τα αποτελέσματα της ΕΜΝ εκφράζονται ως “NPM1mut 
copies/10.000 ABL copies”. Χρησιμοποιήθηκαν oι ορισμοί: Complete Molecular Remission (CMR), 
Molecular Relapse/Progression (MR/MP), Molecular Persistence at Low Copy Numbers (MPLN), 
όπως έχουν διατυπωθεί από την ομάδα εργασίας ELN.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μετάλλαξη FLT3-ITD ανιχνεύθηκε σε 12 από τους 34 ασθενείς. Το αλληλικό 
φορτίο ήταν υψηλό, χαμηλό, μη διευκρινισμένο σε 3, 5, και 4 ασθενείς αντίστοιχα. Η κυτταρογενετική 
μελέτη ανέδειξε 2 διαφορετικές αντιμεταθέσεις σε έναν ασθενή, σύνθετο μονοσωμικό καρυότυπο σε 
2 ασθενείς και φυσιολογικό καρυότυπο στους υπόλοιπους. Όλοι πέτυχαν πλήρη μορφολογική ύφεση 
(ΠΥ) με την ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου.
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MR/MP παρουσίασαν 8 από τους 34 ασθενείς, ενώ 5 από τους 8 εμφάνισαν αιματολογική υποτροπή 
σε διάμεσο διάστημα 2 μήνες (εύρος: 2-10) μετά τη διαπίστωση της μοριακής υποτροπής. Σε έναν 
ασθενή η μοριακή υποτροπή διαγνώσθηκε ταυτόχρονα με εξωμυελική υποτροπή. Στη φάση αυτή τόσο 
ο μυελός όσο και το αίμα ήταν ελεύθερα νόσου. Δύο ασθενείς σε μοριακή υποτροπή υποβλήθηκαν 
άμεσα σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. 
Με μέση διάρκεια παρακολούθησης 23 μήνες (εύρος: 7–117) κανένας από τους υπόλοιπους 26 
ασθενείς χωρίς MR/MP δεν εμφάνισε αιματολογική υποτροπή. Δεκαεννέα από τους 26 ασθενείς 
είχαν ανιχνεύσιμη ΕΜΝ με χαμηλό φορτίο (MPLN). Αυτοί οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν στενά με 
qRT-PCR. Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 16 μήνες (εύρος: 4-36) ουδείς εμφάνισε αιματολογική 
υποτροπή. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μισοί τουλάχιστον εξ αυτών πέτυχαν CMR χωρίς περαιτέρω 
θεραπευτικούς χειρισμούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι προτάσεις της ELN για την προβλεπτική σημασία της κινητικής της ΕΜΝ 
επιβεβαιώνονται πλήρως από τα δεδομένα μας. Η μοριακή υποτροπή ακολουθείται σχεδόν πάντοτε 
από αιματολογική υποτροπή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που επιβάλλει την 
έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Αντίθετα, οι ασθενείς με molecular persistence at low copy numbers 
δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε θεραπεία, αλλά επιβάλλεται να παρακολουθούνται στενά. Η 
επιβεβαίωση των συμπερασμάτων και κυρίως ο προσδιορισμός του χρόνου από τη μοριακή στην 
αιματολογική υποτροπή, όπως και η απόφαση για θεραπευτική παρέμβαση απαιτούν συλλογή και 
μελέτη μεγαλύτερου αριθμού δεδομένων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Minimal/measurable residual disease in AML: a consensus document from the European LeukemiaNet MRD 
Working Party. Blood.2018;131(12):1275-1291

7 ΠΛΗΡΩΣ ΑΜΕΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΚΛΩΝΟΤΥΠΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΜΥΘΟΣ;
Κ. Γεμενετζή1, Α. Αγαθαγγελίδης1, Φ. ψωμόπουλος1, Κ. Πασέντσης1, Ε. Κοράβου2, Μ. Ισκάς2,  
Ν. Σταυρογιάννη2, Α. Αναγνωστόπουλος2, Ρ. Σανδαλτζόπουλος3, Κ. Σταματόπουλος1, Α. Χατζηδημητρίου1

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., 
Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διάγνωσης 
και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το φορτίο της σωματικής υπερμεταλλαξιγένεσης (ΣΥΜ) της βαριάς 
αλυσίδας (VH) του β κυτταρικού υποδοχέα (βκΥ) είναι ένας από τους πιο ακριβείς προγνωστικούς 
δείκτες στη χρόνια εμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ). Η αξιολόγηση των μεταλλάξεων πραγματοποιείται 
στο μεταβλητό γονίδιο της βαριάς αλυσίδας (IGHV) εκτός της περιοχής CDR3, κυρίως λόγω της 
δυσκολίας διάκρισης μεταξύ πραγματικών μεταλλάξεων και νουκλεοτιδίων που προστίθενται κατά τον 
ανασυνδυασμό V(D)J. Συνεπώς, αυτή η προσέγγιση μπορεί να υποτιμά την πραγματική δράση της 
ΣΥΜ αγνοώντας την πλέον κρίσιμη περιοχή πρόσδεσης του αντιγόνου. Μελέτες της ομάδας μας σε 
περιπτώσεις ΧΛΛ με μεταλλαγμένους βκΥ, κυρίως το υποσύνολο 4, ανέδειξαν σημαντική διαφοροποίηση 
στην περιοχή VH CDR3 που αποδίδεται σε συνεχιζόμενη ΣΥΜ. Σκοπός της μελέτης: ήταν η ανάλυση 
της δράσης του μηχανισμού της ΣΥΜ σε αναδιατάξεις με πλήρως αμετάλλακτα γονίδια IGHV με τη 
χρήση αλληλούχησης NGS σε 12 ασθενείς του υποσυνόλου 1 (IGHV clan I/IGHD6-19/IGHJ4) και 5 
ασθενείς του υποσυνόλου 6 (IGHV1-69/IGHD3-16/IGHJ3). Τα συγκεκριμένα υποσύνολα φέρουν ειδικά 
μοτίβα στην περιοχή CDR3, τα QWL και YDYVWGSY, που προέρχονται από τα γονίδια IGHD6-19 
και IGHD3-16, αντιστοίχως.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το πρωτόκολλο αλληλούχησης NGS ήταν paired-end (MiSeq Illumina) και η 
ανάλυση των αποτελεσμάτων διενεργήθηκε σε εξειδικευμένη πλατφόρμα βιοπληροφορικής. Αναδιατάξεις 
με πανομοιότυπη αμινοξική αλληλουχία CDR3 και ίδιο IGHV γονίδιο ορίστηκαν ως κλωνοτύποι.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, αναλύθηκαν 1.232.958 αλληλουχίες του υποσυνόλου 1 (μ.ό. 102.746, 
εύρος: 20.796-242.519) και 337.710 του 6 (μ.ό. 67.542, εύρος: 50.403-79.683). Κατά μέσο όρο, 
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64,4% (εύρος: 1,7-77,5%) και 49,2% (εύρος: 0,7-70%) των αλληλουχιών του υποσυνόλου 1 και του 
υποσυνόλου 6, αντίστοιχα, ήταν πλήρως αμετάλλακτες. Όσον αφορά στο υποσύνολο 1 εντοπίστηκαν 
1.831 μοναδικοί κλωνοτύποι (μ.ό. 157, εύρος: 74-267) με τον επικρατή κλωνοτύπο να έχει μέση 
συχνότητα 96,9% (εύρος: 96-98,2%). Επισημαίνεται ότι βρέθηκαν 44 κοινοί κλωνοτύποι μεταξύ των 
ασθενών του υποσυνόλου 1, συμπεριλαμβανομένου του κυρίαρχου κλωνοτύπου 11/12 περιπτώσεων, 
που εντοπίστηκε σε 2-6 επιπλέον περιπτώσεις. Οι ασθενείς του υποσυνόλου 
6, παρότι εμφάνισαν μικρότερο αριθμό μοναδικών κλωνοτύπων (1.048), έφεραν μεγαλύτερο αριθμό 
κλωνοτύπων/δείγμα συγκριτικά με το υποσύνολο 1 (μ.ό. 219, εύρος: 189-243) και ο επικρατής 
κλωνοτύπος είχε μέση συχνότητα 95,6% (εύρος: 94,5-96,5%). Κοινοί κλωνοτύποι εντοπίστηκαν και 
μεταξύ των δειγμάτων του υποσυνόλου 6 (n=30) και ο κυρίαρχος κλωνοτύπος κάθε περίπτωσης 
βρέθηκε σε επιπλέον 3-4 περιπτώσεις. Εστιάζοντας στην περιοχή VH CDR3, ιδίως στην αλληλουχία 
που αντιστοιχεί στο γονίδιο IGHD, παρατηρήθηκαν τα εξής: (i) βρέθηκαν παραλλαγές σε συγκεκριμένες 
θέσεις και στα δύο υποσύνολα, (ii) στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αλλαγές αφορούσαν σε αμινοξέα 
με παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτες ήταν οι εξής παρατηρήσεις στο 
υποσύνολο 6: (i) το κατάλοιπο V του μοτίβου είχε πολύ συχνά αντικατασταθεί από άλλο αλειφατικό 
αμινοξύ (A, I, L) και (ii) όταν ο κυρίαρχος κλωνοτύπος έφερε I αρκετοί μικρότεροι κλωνοτύποι έφεραν 
V, που κωδικοποιείται από το μη αναδιαταγμένο (germline) γονίδιο IGHD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν την παρουσία 
παραλλαγών στην περιοχή CDR3 των κλωνοτυπικών αναδιατάξεων με αμετάλλακτα γονίδια IGHV, που 
αποδίδονται σε δράση της ΣΥΜ στη ΧΛΛ με ιδιαίτερα σημαντικές οντογενετικές προεκτάσεις. Παρότι 
η προγνωστική/προβλεπτική σχέση αυτής της παρατήρησης μένει να καθοριστεί, τα ευρήματά μας 
επισημαίνουν την ανάγκη για επανεξέταση των ορισμών για το φορτίο της ΣΥΜ στη ΧΛΛ.

8 Ο ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗψΗΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΕΟΞΥΓΛΥΚΟΖΗΣ (18F-FDG) 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Α. Πασχάλη1, Θ. Τριανταφύλλου1, Α. Πουλή2, β. Παλάσκα1, Ε. βέρρου1, Ε. Παναγιωτίδης1, Ε. Γιαννάκη1, 
Π. Μητσάκης1, Κ. Κοκοβιάδου3, Θ. Δήμου1, Κ. Ζερβάκης1, Π. Μαρινάκη1, Χ. βαδικόλια4, Κ. Τσίρου1, 
Α. Αδαμούδη1, Κ. Κεραμιδιώτη1 , Α. Σκολαρίκη1, Π. Καρανταγλής1, Κ. Τσιάρα1, Ι. Μπάτσης5, Α. Κιου-
μή6, Ι. Σακελλάρη5, Α. Παπανικολάου7, Δ. Μαρκάλα1, β. Χατζηπαυλίδου1, Α. Αναγνωστόπουλος5, Π. 
Κωνσταντινίδου1, Ε. Κατωδρύτου1

1Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 2Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 3Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», 
Θεσσαλονίκη, 4424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 5Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 
6Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 7Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) χαρακτηρίζεται από κλινική και βιολογική 
ετερογένεια. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων/αξονική τομογραφία με τη χρήση 18 φθοριωμένης 
δεοξυγλυκόζης (18F-FDG-PET/CT) και η αξιοποίηση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών, δίνουν 
τη δυνατότητα εκτίμησης της κατανομής, του φορτίου και της ανταπόκρισης της νόσου· τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της 18F-FDG-PET/CT δεν είναι επαρκώς μελετημένα· σκοπός μας ήταν να τα 
περιγράψουμε τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά σε ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ και να διερευνήσουμε 
συσχετίσεις με τις παραμέτρους της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ. Αξιολογήθηκαν οι ακόλουθοι 
δείκτες της νόσου: στάδιο, β2 μικροσφαιρίνη (β2Μ),γαλακτική δευδρογενάση (LDH), αιμοσφαιρίνη, 
γενετικό προφίλ, ασβέστιο, αλβουμίνη. Αξιολογήθηκε το ποσοστό διήθησης του μυελού των οστών (ΜΟ) 
και η μορφολογία των κλωνικών πλασματοκυττάρων (ΚΠ) (καλής ή μέτριας/χαμηλής διαφοροποίησης). 
Με κυτταρομετρία ροής εκτιμήθηκαν οι ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες των ΚΠ και η μέση ένταση 
φθορισμού (MFI) του CD45· ως διορθωμένο MFI (cMFI) ορίσθηκε ο λόγος MFI των ΚΠ προς το 
MFI των λεμφοκυττάρων· το cMFI των φυσιολογικών πλασματοκυττάρων χρησιμοποιήθηκε ως 
μάρτυρας. Κάθε ασθενής υποβλήθηκε σε ολοσωματική εξέταση 18F-FDG-PET/CT και αξιολογήθηκαν: 
το πρότυπο κατανομής της 18F-FDG στον ΜΟ, ο αριθμός και SUVmax των εστιών πρόσληψης της 
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18F-FDG στον σκελετό (με υποκείμενη λύση ή όχι), ο αριθμός των λυτικών εστιών και η παρουσία 
πλασμοκυττωμάτων. Για την ημιποσοτικοποίηση του διάχυτου βαθμού πρόσληψης (ΔβΠ) της 
18F-FDG στον ΜΟ, υπολογίστηκε ο λόγος SUVmax πυέλου/ήπατος: με την σχεδίαση μιας περιοχής 
ενδιαφέροντος (Region of Interest - ROI) στο ήπαρ και μίας άλλης στην πύελο που να περιλαμβάνει 
τις λαγόνιες ακρολοφίες και τον Ο5 σπόνδυλο εκτός από εστιακές προσλήψεις. Οι συσχετίσεις έγιναν 
με τις συνήθεις στατιστικές μεθόδους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αξιολογήθηκαν 50 ασθενείς (Α/Γ: 30/20, διάμεση ηλικία 64, εύρος: 43-85, IgG: 26, 
IgA: 10, ελαφρών αλυσίδων: 10, IgD: 2, IgM: 2, διάγνωση:25, υποτροπή: 25· 47/50 έλαβαν θεραπεία 
με νεότερους συνδυασμούς και αξιολογήθηκαν για την επίτευξη τουλάχιστον μερικής ανταπόκρισης 
(≥ΜΑ). Σύμφωνα με το διεθνές σύστημα σταδιοποίησης (ISS) οι ασθενείς κατανεμήθηκαν ως εξής: 
ISS1: 25, ISS2: 10, ISS3: 15. Το αναθεωρημένο ISS (R-ISS) κατανεμήθηκε ως εξής: RISS1: 22, 
RISS2: 21, RISS3: 7·26% είχαν υψηλού κινδύνου μοριακές βλάβες· 13/50 είχαν αναιμία, 3/50 
υπερασβεστιαιμία και 5/50 παθολογική LDH. Μέτριας/χαμηλής διαφοροποίησης ΚΠ είχαν 21 ασθενείς 
και καλής διαφοροποίησης 29. Το πρότυπο κατανομής της 18F-FDG ήταν: διάχυτο (ν=10), εστιακό 
(ν=17), διάχυτο+εστιακό (ν=15), φυσιολογικό (ν=8). Πλασμοκυτώματα είχαν 15/50 ασθενείς, >10 λυτικές 
βλάβες 25 ασθενείς και >10 μεταβολικά ενεργείς εστιακές βλάβες, 15 ασθενείς. Ο ΔβΠ της 18F-FDG 
στον ΜΟ, ήταν σημαντικά αυξημένος στους ασθενείς με ΚΠ μέτριας/χαμηλής διαφοροποιήσης έναντι 
αυτών με ΚΠ καλής διαφοροποίησης (p=0.001). Ο ΔβΠ της 18F-FDG σχετίσθηκε θετικά με το ποσοστό 
διήθησης του ΜΟ, την β2 μικροσφαιρίνη, το στάδιο (ISS) και το cMFI του CD45 (p<0.05 για όλες τις 
παραμέτρους). Το πρότυπο κατανομής του 18F-FDG (παρουσία ή όχι εστιακών βλαβών) σχετίσθηκε 
αρνητικά με την επίτευξη ≥ΜΑ (p<0.05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτά τα προκαταρκτικά δεδομένα καταδεικνύουν για πρώτη φορά ότι, ο ΔβΠ του 
18F-FDGσχετίζεται με του δείκτες που αντανακλούν το φορτίο του ΠΜ αλλά και την βιολογική συμπεριφορά 
των ΚΠ και θα μπορούσε να αποτελέσει συμπληρωματικό δείκτη εκτίμησης και παρακολούθησής της 
νόσου. Μεγαλύτερος αριθμός απαιτείται για να επιβεβαιωθούν ο αρχικές παρατηρήσεις.



ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

9 Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 201 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΕΠΑΓΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Ν-ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΩΝΟΤΥΠΙΚΩΝ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ
Μ. Γούναρη1, Α. Ιατρού1, Κ. Κώττα1, Ι. Σαρρηγεωργίου2, Π. Λυμπέρη2, Α. Χατζηδημητρίου1, Κ. Στα-
ματόπουλος1

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Ανοσολογίας, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το γονίδιο IGHV4-34 κωδικοποιεί ανοσοσφαιρίνες με εγγενή αυτοδραστικότητα, 
ενώ είναι ένα από τα ελάχιστα γονίδια IGHV που περιέχει θέση Ν-γλυκοζυλίωσης. Υπεραντιπροσωπεύεται 
στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), με ακόμη υψηλότερη συχνότητα σε περιπτώσεις που 
φέρουν γονίδια IGHV με σωματική υπερμεταλλαξιγένεση (ΣΥΜ) (“μεταλλαγμένη”-ΧΛΛ, Μ-ΧΛΛ). 
Μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων IGHV4-34 Μ-ΧΛΛ κατατάσσονται σε στερεότυπα υποσύνολα. 
Το υποσύνολο 
201 ορίζεται από την έκφραση κλωνοτυπικής ανοσοσφαιρίνης IGHV4-34/IGLV1-44, ισότυπου IgMD. 
Είναι σπάνια υποομάδα ΧΛΛ (0.2% του συνόλου) και χαρακτηρίζεται από διακριτό πρότυπο ΣΥΜ που 
συχνά οδηγεί στη δημιουργία θέσεων Ν-γλυκοζυλίωσης στη μεταβλητή περιοχή της κλωνοτυπικής 
ανοσοσφαιρίνης με πιθανές λειτουργικές προεκτάσεις, δεδομένου ότι η Ν-γλυκοζυλίωση επάγεται 
συνήθως από τη ΣΥΜ κατά την αντιγονο-ειδική ανοσοαπόκριση και μπορεί να μεταβάλλει τη συγγένεια 
του αντισώματος προς το αντιγόνο. Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε το προφίλ ανοσοδραστικότητας 
μονοκλωνικών, κλωνοτυπικών IgM αντισωμάτων (mAbs) 4 ασθενών του υποσυνόλου 201 και εάν/
πώς αυτό επηρεάζεται από τη ΣΥΜ και τις μεταβολές της Ν-γλυκοζυλίωσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Τα mAbs παράχθηκαν με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA σε ευκαρυωτικά 
κύτταρα HEK293, είτε με το «αυθεντικό» φορτίο ΣΥΜ (’wildtype’, WT-mAbs) είτε με επαναφορά σε 
βλαστική διαμόρφωση, μέσω στοχευμένης μεταλλαξιγένεσης συγκεκριμένων ΣΥΜ που εισήγαγαν/
τροποποίησαν θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης (’revertant’, R-mAbs). Η δέσμευση των mAbs σε (αυτο)
αντιγόνα (nDNA, πυρηνικό εκχύλισμα κυττάρων Hep-2, ακτίνη, μυοσίνη, θυρεοσφαιρίνη, β-αμυλοειδές, 
καρβονική ανυδράση, θραύσμα F(ab’)2-IgG, τρινιτροφαινόλη) και στην επιφάνεια κυττάρων MEC1, 
Jurkat και ΗΕΚ293 (β, Τ και νεφρική επιθηλιακή κυτταρική σειρά, αντιστοίχως) ελέγθηκε με ELISA και 
κυτταρομετρία ροής, αντιστοίχως.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κανένα WT-mAb του υποσυνόλου 201 δεν εμφάνισε δραστικότητα έναντι των 
7 αντιγόνων της μελέτης. Ωστόσο, όλα αναγνώρισαν ζωντανά κύτταρα MEC1 και ΗΕΚ293 (Μ.Ο. 
κυττάρων που αναγνωρίστηκαν 32% και 12%, αντιστοίχως). Επιπλέον, 1/4 mAbs έδειξε ασθενή 
δέσμευση σε κύτταρα Jurkat. Σε 3/4 mAbs η ΣΥΜ εισήγαγε θέση Ν-γλυκoζυλίωσης στα κωδικόνια VL-
CDR1 36-38: η επαναφορά στη βλαστική σειρά οδήγησε σε ενισχυμένη δέσμευση στα κύτταρα MEC1, 
Jurkat και ΗΕΚ293 [δέσμευση R-mAb vs WT-mAb, fold change (FC): 1.3, 7.9 και 3.3, αντιστοίχως) 
καθώς και ισχυρή δράση έναντι της θυρεοσφαιρίνης. Η κωδικοποιημένη από την βλαστική σειρά 
θέση Ν-γλυκοζυλίωσης τροποποιήθηκε μέσω ΣΥΜ σε 2/4 περιπτώσεις: η επαναφορά της μείωσε τη 
δέσμευση στα κύτταρα MEC1 και HEK293 (FC: -8 και -1.4, αντιστοίχως). Σε 2/4 περιπτώσεις η ΣΥΜ 
εισήγαγε θέση Ν-γλυκοζυλίωσης στα κωδικόνια VH-FR3 66-68. Σε ένα mAb η επαναφορά ενίσχυσε 
τη δέσμευση στα κύτταρα MEC1 και HEK293 (FC: 2.1 και 5.6, αντιστοίχως). Στο ίδιο mAb, επαναφορά 
μιας επιπλέον ΣΥΜ, που δημιούργησε θέση Ν-γλυκοζυλίωσης στα κωδικόνια VH-FR3 90-92, οδήγησε 
επίσης σε αυξημένη δέσμευση στα κύτταρα MEC1 και HEK293 (FC: 4.1 και 9.7, αντιστοίχως). Η 
επαναφορά και των δύο προαναφερθεισών ΣΥΜ ενίσχυσε περαιτέρω τη δέσμευση, υποδεικνύοντας 
συνεργιστική δράση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η υψηλή συχνότητα εισαγωγής θέσεων Ν-γλυκοζυλίωσης στο 
υποσύνολο 201 υποδεικνύει λειτουργική επιλογή από διακριτό(ά) (αυτο)αντιγόνο(α). Τα mAbs του 
υποσυνόλου 
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201 αναγνώρισαν επιλεκτικά ζωντανά λεμφοκύτταρα και επιθηλιακά κύτταρα αλλά δεν αντέδρασαν με 
ευρύ φάσμα (αυτο)αντιγόνων, σε αντίθεση με το πρότυπο πολυ/αυτο-δραστικότητας πολλών άλλων 
ΧΛΛ mAbs. Συνολικά, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει το ρόλο της ΣΥΜ στη διαμόρφωση του διακριτού 
προφίλ αντιγονοειδικότητας των ΧΛΛ mAbs προσφέροντας παράλληλα ενδείξεις για το δυναμικό 
χαρακτήρα του φαινομένου, με σημαντικές προεκτάσεις για την κατανόηση της ανοσοπαθογένεσης 
της νόσου.

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΣΙΤΡΙΟΛΗ/ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΒΙΤΑΜΙ-
ΝΗΣ D ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Μ. Γερούση1, Φ. ψωμόπουλος1, Κ. Κώττα1, Ν. Σταυρογιάννη2, Α. Αναγνωστόπουλος2, Ι. Κοτσιανίδης3, 
Σ. Ντούφα1, Κ. Σταματόπουλος1

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 
Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Τμήμα 
Ιατρικής Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η καλσιτριόλη, δραστική μορφή της βιταμίνης D, ρυθμίζει πληθώρα 
κυτταρικών διεργασιών έπειτα από πρόσδεση στον υποδοχέα της (vitamin D receptor, VDR), έναν 
πυρηνικό μεταγραφικό παράγοντα που ρυθμίζει τη μεταγραφή γονιδίων-στόχων. Επιδημιολογικές 
μελέτες έχουν συνδέσει την ανεπάρκεια βιταμίνης D με δυσμενή πρόγνωση στη χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (ΧΛΛ). Πρόσφατα, δείξαμε ότι ο VDR είναι λειτουργικός στα ΧΛΛ κύτταρα έπειτα από 
χορήγηση καλσιτριόλης και ταυτόχρονη διέγερση του σηματοδοτικού μονοπατιού καλσιτριόλη/VDR 
όπως επίσης και σηματοδοτικών οδών που ενεργοποιούνται από το νεοπλασματικό μικροπεριβάλλον. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση σηματοδοτικών οδών που μεταβάλλονται από τη 
χορήγηση καλσιτριόλης και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της ΧΛΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: CD19+ ΧΛΛ κύτταρα απομονώθηκαν με αρνητική επιλογή από δείγματα αίματος 
ασθενών που δε λάμβαναν θεραπεία τη στιγμή της δειγματοληψίας. Τα ΧΛΛ κύτταρα καλλιεργήθηκαν 
in vitro με καλσιτριόλη ή συν-καλλιεργήθηκαν με τη μεσεγχυματική κυτταρική σειρά HS-5 επί 24 ώρες. 
VDR+, CYP24A1+, pERK+ και pΝF-κβ ρ65+ κύτταρα προσδιορίστηκαν με κυτταρομετρία ροής. Ολικό RNA 
απομονώθηκε τόσο από αδιέγερτα ΧΛΛ κύτταρα όσο και από ΧΛΛ κύτταρα διεγερμένα με καλσιτριόλη. 
Ακολούθησε απομόνωση mRNA καθώς και προετοιμασία βιβλιοθηκών για RNA sequencing (RNA-seq). 
Η paired-end αλληλούχηση των βιβλιοθηκών πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Illumina NextSeq 
500. Η ανάλυση διαφορικής έκφρασης πραγματοποιήθηκε με DESeq2 και γονίδια με log2FC>|1| και 
P≤0.05 θεωρήθηκαν διαφορικά εκφρασμένα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση RNA-Seq (n=6) επιβεβαίωσε ότι η έκφραση του γονιδίου CYP24A1 
επάγεται σημαντικά από την καλσιτριόλη, ενώ η έκφραση του VDR δε μεταβάλλεται. Συνολικά, 85 
γονίδια βρέθηκαν διαφορικά εκφρασμένα στις δυο καταστάσεις, από τα οποία 28 υπερεκφράζονταν στα 
διεγερμένα με καλσιτριόλη κύτταρα, ενώ 57 εμφάνισαν το αντίθετο πρότυπο. Η ανάλυση εμπλουτισμού 
μονοπατιών και γονιδιακής οντολογίας των διαφορικά εκφρασμένων γονιδίων αποκάλυψε σημαντικό 
εμπλουτισμό στα μονοπάτια υποδοχέων τύπου Toll και PI3K-Akt, καθώς και στις οδούς μεταβολισμού της 
βιταμίνης D και φλεγμονώδους απόκρισης. Επιπλέον, η κυτταρομετρία ροής έδειξε ότι τα ΧΛΛ κύτταρα 
που εκτέθηκαν σε καλσιτριόλη εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα pERK (FD=1.5, p<0.01) και, αντίθετα, 
μειωμένα επίπεδα pNF-κB (FD=2.6, p<0.01). Στη συνέχεια, ΧΛΛ κύτταρα συν-καλλιεργήθηκαν με τη 
μεσεγχυματική κυτταρική σειρά HS-5. Με βάση προηγούμενο εύρημα μας ότι τα συν-καλλιεργημένα 
ΧΛΛ κύτταρα εμφάνισαν αυξημένα επίπεδα CYP24A1, αξιολογήσαμε την έκφραση του pNF-κβ. Τα 
επίπεδα pΝF-κβ αυξήθηκαν σε συν-καλλιεργημένα ΧΛΛ κύτταρα (FD=2.3, p<0.05), ενώ η προσθήκη 
καλσιτριόλης είχε το αντίθετο αποτέλεσμα (FD=1.8, p<0.01). Επιπλέον, η ex vivo έκθεση σε καλσιτριόλη 
ΧΛΛ κυττάρων από ασθενείς υπό θεραπεία με ibrutinib (πριν την έναρξη, +1 και +3-6 μήνες, n=7) 
οδήγησε σε σημαντική αύξηση των επιπέδων pERK (FD=1.6, p<0.01; FD=1.4, p<0.01; FD=1.9, p<0.01; 
για κάθε στιγμιότυπο, αντιστοίχως), αλλά σημαντική μείωση των επιπέδων pΝF-κβ (FD=3.4, p<0.01; 
FD=3, p<0.05, FD=2.3, p<0.05; για κάθε στιγμιότυπο, αντιστοίχως), υποδεικνύοντας διατηρημένη 
ικανότητα σηματοδότησης μέσω καλσιτριόλης/VDR.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, το σύστημα καλσιτριόλη/VDR είναι ενεργό στη ΧΛΛ, ρυθμίζοντας 
τη σηματοδότηση μέσω NF-κβ και ΜΑΡΚ καθώς επίσης και την έκφραση του γονιδίου-στόχου CYP24A1. 
Η ανάλυση RNA-Seq επιβεβαίωσε την επαγωγή έκφρασης του CYP24A1 και επισήμανε νέες οδούς 
σηματοδότησης. Είναι ενδιαφέρον ότι το σύστημα καλσιτριόλης/VDR παρουσιάζεται ανεπηρέαστο 
τόσο από διέγερση όσο και από αναστολή (ibrutinib) μικροπεριβαλλοντικών σημάτων που προάγουν 
την επιβίωση και/ή τον πολλαπλασιασμό ΧΛΛ κυττάρων, υποδεικνύοντας απρόσκοπτη ικανότητα 
σηματοδότησης και ένα νέο δυνητικά σημαντικό θεραπευτικό στόχο στη ΧΛΛ.

11 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΤΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ: 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Α. βαρδή1, Ε. βλαχονικόλα1, Σ. Μουράτη1, Φ. ψωμόπουλος1, Ν. Παντουλούφος1, Α. Κουβάτση2,  
Ν. Σταυρογιάννη3, Α. Αναγνωστόπουλος3, Κ. Σταματόπουλος1, Α. Χατζηδημητρίου1

1ΙΝΕΒ, ΕΚΕΤΑ, 2Τμήμα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Α.Π.Θ., 3Αιματολογική Κλινική 
και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) διακρίνεται σε δύο ευρείες 
προγνωστικές κατηγορίες, με: (i) μεταλλαγμένα (Μ) ή (ii) αμετάλλακτα (A) γονίδια IGHV της κλωνοτυπικής 
ανοσοσφαιρίνης. Μελέτες αλληλούχησης Sanger έδειξαν ότι τo φορτίο σωματικών υπερμεταλλάξεων 
(ΣΥΜ) παραμένει σταθερό στην πορεία της νόσου, ωστόσο αδυνατούν εγγενώς να προσφέρουν 
ουσιαστικές πληροφορίες για την παρουσία και την εξέλιξη τυχόν υποκλώνων.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο ενδελεχής χαρακτηρισμός του ρεπερτορίου των β λεμφοκυττάρων 
κατά τη διάγνωση της ΧΛΛ και την 1η υποτρoπή μετά από θεραπεία με FCR χρησιμοποιώντας 
αλληλούχηση νέας γενιάς (next-generation sequencing, NGS), που επιτρέπει μεγάλο βάθος ανάλυσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 5 ασθενείς, από τους οποίους οι 3 κατατάσσονταν σε στερεότυπο 
υποσύνολο της ΧΛΛ (υποσύνολο 1, Α-ΧΛΛ | υποσύνολο 4, Μ-ΧΛΛ | υποσύνολο 6, Α-ΧΛΛ) ενώ οι 
υπόλοιποι δύο είχαν μη στερεότυπη Α-ΧΛΛ. Αναδιατάξεις IGHV-IGHD-IGHJ ενισχύθηκαν με multiplex 
PCR σε μονοπύρηνα κύτταρα αίματος. Τα προϊόντα υποβλήθηκαν σε paired-end NGS. Η επεξεργασία 
των αλληλουχιών πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένη, επικυρωμένη πλατφόρμα βιοπληροφορικής 
ανάλυσης. Ως κλωνοτύπος ορίστηκε το σύνολο των αναδιατάξεων με ίδιο γoνίδιο IGHV και πανομοιότυπη 
αμινoξική αλληλουχία CDR3. Ο επικρατών κλωνοτύπος ορίστηκε ως “βασικός κλώνος” και κλωνοτύποι 
με ίδιο γονίδιο IGHV, ίδιο μήκος CDR3 και ≤2 αμινοξικές διαφορές εντός της CDR3 θεωρήθηκαν οι 
“δορυφόροι υποκλώνοι” του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, αναλύθηκαν 1.682.728 παραγωγικές αναδιατάξεις (Δμ=195.460/
δείγμα). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο βασικός κλωνοτύπος (IGHV και αμινοξική αλληλουχία CDR3) 
ήταν πανομοιότυπος με αυτόν που αναγνωρίστηκε με αλληλούχηση κατά Sanger και παρέμενε ο 
ίδιος κατά τη διάγνωση και την υποτροπή. Ωστόσο, περιλάμβανε διαφορετικές νουκλεοτιδικές (nt) 
αλληλουχίες: οι περισσότερες είχαν το ίδιο φορτίο ΣΥΜ που υποδείκνυε και η αλληλούχηση Sanger 
(Δμ 73.9% των nt αλληλουχιών του βασικού κλωνοτύπου), ενώ υπήρχαν και κάποιες με μικρότερο ή 
μεγαλύτερο φορτίο. Σε κάθε περίπτωση, οι nt αλληλουχίες με φορτίο ΣΥΜ που απέκλινε από την αρχική 
κατάταξη σε Μ- ή Α-ΧΛΛ ήταν πρακτικά ελάχιστες (Δμ συχνότητα 0.01%). Επισημαίνεται ότι σε όλες 
τις περιπτώσεις η σχετική συχνότητα της επικρατούσας nt αλληλουχίας αυξανόταν στην υποτροπή 
(Δμ αύξηση κατά 3,7%, p<0,01). Ενδιαφέρουσα παρατήρηση για το υποσύνολο 4, που χαρακτηρίζεται 
από υψηλό φορτίο ΣΥΜ, ήταν η ανάδυση nt αλληλουχιών του βασικού κλωνοτύπου με λιγότερες ή και 
καθόλου ΣΥΜ κατά την υποτροπή. Η διάμεση συχνότητα του βασικού κλωνοτύπου κατά τη διάγνωση 
ήταν 92,5% και παρέμενε σταθερή κατά την υποτροπή (92,6%). Σε όλες τις περιπτώσεις ο βασικός 
κλώνος περιστοιχιζόταν από πολυάριθμους δορυφόρους υποκλώνους τόσο στη διάγνωση, όσο και 
στην υποτροπή (Δμ n=685 έναντι n=604, αντιστοίχως, p>0,05, Εικ. 1). Η αθροιστική συχνότητα του 
βασικού κλώνου και των υποκλώνων του αντιστοιχούσε σχεδόν στο σύνολο του ρεπερτορίου των β 
κυττάρων/δείγμα (Δμ 99,6%, εύρος 97,6-99,8%). Αξιοσημείωτα, οι δορυφόροι υποκλώνοι παρουσίαζαν 
σταθερά πρότυπα ΣΥΜ εντός της CDR3 κατά τη διάγνωση και την υποτροπή.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη αποτυπώνει την αρχιτεκτονική του ρεπερτορίου 
των β λεμφοκυττάρων στη ΧΛΛ υπό την πίεση επιλογής της θεραπείας, αποκαλύπτοντας ότι, παράλληλα 
με τους γενωμικούς υποκλώνους, υπάρχει ένα ολόκληρο “σύμπαν” από IG υποκλώνους. Η ταυτοποίηση 
σταθερών προτύπων ΣΥΜ κατά τη διάγνωση και την υποτροπή υποδεικνύει λειτουργική επιλογή καθ’ 
όλη τη φυσική πορεία της νόσου.

Εικόνα 1. Ο βασικός κλώνος (κεντρική κουκκίδα) περιβάλλεται από πολλαπλούς δορυφόρους υποκλώνους τόσο 
στη διάγνωση όσο και στην υποτροπή. Η απόσταση υπολογίζεται με βάση τις αμινοξικές διαφορές των υποκλώνων 
σε σχέση με το βασικό κλώνο ανά αμινοξική θέση εντός της CDR3 (απόσταση Levenshtein). Aπεικονίζεται μια 
χαρακτηριστική περίπτωση.

12 ΔΟΜΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥψΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΦΑΙΡΙΝΩΝ ΣΤΗ 
ΧΛΛ: Η ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ 2 ΚΑΙ 169
Κ. Γεμενετζή1, Α. Αγαθαγγελίδης1, Φ. ψωμόπουλος1, K. Plevová2, L.A. Sutton3, Κ. Πασέντσης1, Α. 
Αναγνωστόπουλος4, Ρ. Σανδαλτζόπουλος5, R. Rosenquist3, F. Davi6, S. Pospisilova2, Κ. Σταματόπου-
λος1, Α. Χατζηδημητρίου1

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 2Central European Institute of 
Technology, Masaryk University, Brno, Czech Republic, 3Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 
4Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 5Εργαστήριο Γονιδιακής 
Έκφρασης, Μοριακής Διάγνωσης και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας 
και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 6Hôpital 
Pitié-Salpêtrière and Université Pierre et Marie Curie, Paris, France
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το υποσύνολο 2 (IGHV3-21/IGLV3-21) είναι το μεγαλύτερο υποσύνολο 
ασθενών με στερεότυπους β κυτταρικούς υποδοχείς (βκΥ) στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
(ΧΛΛ). Σε κλινικό επίπεδο, οι συγκεκριμένοι ασθενείς εμφανίζουν επιθετική νόσο ανεξάρτητα από το 
φορτίο της σωματικής υπερμεταλλαξιγένεσης (ΣΥΜ). Ανοσογενετικά δεδομένα Sanger υποστηρίζουν 
την ομοιότητα του υποσυνόλου 169 με το 2: (α) η βαριά αλυσίδα στο 169 φέρει το γονίδιο IGHV3-48, 
το οποίο έχει υψηλή αμινοξική ταυτότητα (97%) με το γονίδιο IGHV3-21 (2), ενώ και τα 2 υποσύνολα 
(β) φέρουν βραχεία περιοχή VH CDR3 (9 αμινοξέα) με 1 κατάλοιπο ασπαρτικού οξέος (D) στην θέση 
3, (γ) εκφράζουν ελαφριές αλυσίδες του γονιδίου IGLV3-21 και (δ) έχουν οριακό μεταλλακτικό φορτίο. 
Σκοπός της μελέτης: ήταν η αποσαφήνιση της οντογενετικής σχέσης των υποσυνόλων 2 και 169 μέσω 
της αλληλούχησης NGS των αλυσίδων του βκΥ σε 6 ασθενείς του 169 και η σύγκριση των δεδομένων 
με αντίστοιχα δεδομένα από 20 ασθενείς του 2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι αναδιατάξεις ενισχύθηκαν με ειδικούς εκκινητές και τα προϊόντα PCR 
υποβλήθηκαν σε paired-end πρωτόκολλο αλληλούχησης (MiSeq Illumina). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
διενεργήθηκε σε εξειδικευμένη πλατφόρμα βιοπληροφορικής. Οι αναδιατάξεις με πανομοιότυπη αμινοξική 
αλληλουχία CDR3 ορίστηκαν ως κλωνοτύποι, ενώ οι κλωνοτύποι με διαφορετικές μεταλλάξεις στην 
περιοχή V ορίστηκαν ως υποκλώνοι.



369

30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, αναλύθηκαν 894.849 παραγωγικές αναδιατάξεις βαριάς αλυσίδας (μ.ό. 
127.836, εύρος: 87.509-208.019). Κατά μ.ό. εντοπίστηκαν 54 κλωνοτύποι/δείγμα (εύρος: 44-68), ενώ ο 
επικρατής κλωνότυπος είχε μέση συχνότητα 99,1% (εύρος: 98,8-99,2%) και παρουσίασε ενδοκλωνική 
ετερογένεια με μ.ό. 2.641 υποκλώνους/δείγμα (εύρος: 1.566-6.533). Όσον αφορά στις ελαφριές 
αλυσίδες, αναλύθηκαν 2.096.728 παραγωγικές αναδιατάξεις (μ.ό. 299.533, εύρος: 186.637-389.258). 
Οι ελαφριές αλυσίδες εμφάνισαν μεγαλύτερο αριθμό κλωνοτύπων/δείγμα συγκριτικά με τις βαριές (μ.ό. 
148, εύρος: 110-205) και ο επικρατής κλωνοτύπος είχε μέση συχνότητα 98,1% (εύρος: 97,2-98,6%). 
Επιπλέον, παρατηρήθηκε εντονότερη ενδοκλωνική ετερογένεια σε σχέση με τις βαριές (μ.ό. 6.325 
υποκλώνοι/δείγμα, εύρος: 4.651-11.444). Στους κλωνοτύπους της βαριάς αλυσίδας αναγνωρίστηκαν 2 
διακριτές VH CDR3 αλληλουχίες σε 3/6 περιπτώσεις, ενώ στους κλωνοτύπους της ελαφριάς αλυσίδας 
μια VL CDR3 αλληλουχία εντοπίστηκε και στις 6 περιπτώσεις του 169 καθώς και σε όλα τα δείγματα 
του 2. Εστιάζοντας στη ΣΥΜ, τα ευρήματα ήταν ως εξής: (α) η έλλειψη στην περιοχή VH CDR2, 
χαρακτηριστική για το υποσύνολο 2, ανιχνεύθηκε σε επίπεδο υποκλώνων σε όλες τις περιπτώσεις του 
υποσυνόλου 169 (μ.ό. 6%, εύρος: 0,1-10,8%), (β) η αντικατάσταση G-σε-R στην περιοχή σύνδεσης 
μεταξύ μεταβλητής και σταθερής περιοχής της ελαφριάς αλυσίδας, που έχει καθοριστικό ρόλο στη 
σηματοδοτική ικανότητα του βκΥ στο 2, βρέθηκε σε όλα τα δείγματα του υποσυνόλου 169 με μέση 
συχνότητα 98,3%, (γ) η αλλαγή S-σε-G στην VL CDR3, που ανιχνεύθηκε σε όλα τα δείγματα του 2 
(μ.ό. 44,2%, εύρος: 6,3-87%), εντοπίστηκε σε κλωνικό επίπεδο σε 1 περίπτωση του 169 (97,2%) και 
σε επίπεδο υποκλώνων στις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις (μ.ό. 0,6%, εύρος: 0,4-1,1%). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν τη συγγένεια 
των στερεότυπων υποσυνόλων 2 και 169 σε ανοσογενετικό επίπεδο και επισημαίνουν το ρόλο της 
επιλογής από αντιγόνο στην οντογένεση και εξέλιξή τους. Η ομολογία σε ανοσογενετικό επίπεδο 
πιθανόν αντανακλάται και στο κλινικό επίπεδο με παρόμοια παθοφυσιολογία νόσου στα συγκεκριμένα 
υποσύνολα αυτά και προεκτάσεις για την προγνωστική ταξινόμηση των ασθενών.

13 ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ ΥΠΟΣΥ-
ΝΟΛΟ 8 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Μ. Τσαγιοπούλου1, V. Chapaprieta2, N. Russiñol2, Φ. ψωμόπουλος1, Ν. Παπακωνσταντίνου1, Ν. Σταυ-
ρογιάννη3, Α. Αναγνωστόπουλος3, Π. Κόλλια4, Ε. Campo2, K. Σταματόπουλος1, J.I. Martin-Subero2

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, 2Institut d’ Investigacions Biomèdiques August 
Pi i Sunyer (IDIBAPS), Universitat de Barcelona, Spain, 3Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο.,  
Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 4Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), οι υποομάδες ασθενών 
που φέρουν στερεοτυπικούς β κυτταρικούς υποδοχείς μοιράζονται παρόμοια κλινικο-βιολογικά 
χαρακτηριστικά. Παρόλο που η κατάσταση χρωματίνης στην ΧΛΛ χαρακτηρίστηκε πρόσφατα, δεν 
υπάρχουν δεδομένα για τα στερεότυπα υποσύνολα (ΣΥ). Στην παρούσα μελέτη αναλύσαμε τα ενεργά 
ρυθμιστικά στοιχεία σε 3 επιθετικά ΣΥ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης και αλληλούχιση 
(ChIP-Seq) με αντίσωμα έναντι H3K27ac σε 19 ΧΛΛ περιπτώσεις και μελετήθηκαν κλινικά επιθετικά 
υποσύνολα: 1 (n=3), 2 (n=3) και 8 (n=3) σε σύγκριση με μη στερεοτυπικές περιπτώσεις ΧΛΛ [αμετάλλακτες 
(Α-ΧΛΛ), n=5|μεταλλαγμένες (Μ-ΧΛΛ), n=5]. Επιπλέον, αναλύθηκαν 15 δείγματα β κυττάρων υγιών 
δοτών από διαφορετικά στάδια της διαφοροποίησης [παρθένα β κύτταρα (n=6), β κύτταρα μνήμης 
(n=3), πλασματοκύτταρα αμυγδαλών (n=3) και β κύτταρα βλαστικού κέντρου (βΚ) (n=3)].
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, βρέθηκαν 34.275 ενεργές περιοχές με συχνότητα εμφάνισης >2 
μεταξύ των περιπτώσεων της ομάδας μελέτης. Με τη χρήση μη επιβλεπόμενων μεθόδων (Principal 
Component Analysis, PCA) παρατηρήθηκαν διακριτά πρότυπα ακετυλίωσης της χρωματίνης στη ΧΛΛ 
έναντι των φυσιολογικών β κυττάρων, τα οποία ήταν ανεξάρτητα από τη στερεοτυπία. Λεπτομερής 
ανάλυση μεμονωμένων συνιστωσών αποκάλυψε ότι η τέταρτη συνιστώσα διαχωρίζει το ΣΥ 8 και τα 
β κύτταρα βΚ από τις υπόλοιπες περιπτώσεις ΧΛΛ και τα φυσιολογικά β κύτταρα. Αυτό υποδηλώνει 
ότι οι περιπτώσεις του ΣΥ 8 μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά χρωματίνης με τα β κύτταρα βΚ, σε 
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συμφωνία με το γεγονός ότι οι β κυτταρικοί υποδοχείς του ΣΥ 8 έχουν υποστεί εναλλαγή ισοτύπου. 
Το εύρημα αυτό επιβεβαιώθηκε με διαφορική ανάλυση των περιοχών ακετυλίωσης (FDR<0.001) που 
ενέδειξε 208 περιοχές διαφορικής ενεργότητας (ΠΔΕ). Ακολούθησε διαφορική ανάλυση των περιοχών 
ακετυλίωσης (FDR<0.01) για κάθε ΣΥ ξεχωριστά έναντι μη στερεοτυπικών περιπτώσεων που ανήκουν 
στην ίδια ομάδα ως προς το φορτίο μεταλλάξεων των γονιδίων IGHV. βρέθηκαν 878 ΠΔΕ στο ΣΥ 8, 
84 ΠΔΕ στο ΣΥ 1 σε σύγκριση με Α-ΧΛΛ και 66 ΠΔΕ στο ΣΥ 1 σε σύγκριση με Μ-ΧΛΛ. Στο επιθετικό 
ΣΥ 8, οι 435 περιοχές με κέρδος και 443 με έλλειψη ενεργότητας σε σύγκριση με τις μη στερεοτυπικές 
περιπτώσεις Α-ΧΛΛ στοχεύουν κυρίως υποκινητές (29.5%), ιντρόνια (31%) και απομακρυσμένες 
περιοχές εκτός γονιδίων (21.8%). Η ιεραρχική ομαδοποίηση με βάση τις 878 περιοχές ανέδειξε πλήρη 
διαχωρισμό του ΣΥ 8 από τις Α-ΧΛΛ περιπτώσεις και τα φυσιολογικά β κύτταρα. Επίσης, βρέθηκαν 
11/435 περιοχές με κέρδος ενεργότητας στο γονίδιο EBF1 αλλά και >1 ΠΔΕ σε σημαντικά γονίδια 
για την παθογένεση της ΧΛΛ, όπως TCF4, E2F1, CTLA4 κ.α. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση 
πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων στις ΠΔΕ του ΣΥ 8 και αποκαλύφθηκε στατιστικά σημαντικός 
εμπλουτισμός (adj-p<0.001) σε οικογένειες μεταγραφικών παραγόντων όπως AP-1, FOX, GATA, IRF.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, το ΣΥ 8 έδειξε διακριτή υπογραφή ακετυλίωσης της χρωματίνης, 
η οποία περιλαμβάνει τόσο κέρδος όσο και έλλειψη στην ενεργότητα των λειτουργικών στοιχείων, 
μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά με τα β κύτταρα βΚ και στοχεύει σε αλλαγές ενεργότητας της χρωματίνης 
συγκεκριμένων γονιδίων και μεταγραφικών παραγόντων με σημαντικό ρόλο στη βιολογία των β/ΧΛΛ 
κυττάρων. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η στερεοτυπία ορίζει υποσύνολα ασθενών 
με κοινό βιολογικό προφίλ ενώ πιθανόν συνδέονται με την επιθετική κλινική συμπεριφορά του ΣΥ 8, 
το οποίο εμφανίζει τον υψηλότερο κίνδυνο μετασχηματισμού σε σύνδρομο Richter μεταξύ όλων των 
περιπτώσεων ΧΛΛ.

14 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (REAL-WORLD-DATA) ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ VENETOCLAX ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΛΛ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
β. Παρδάλης1, Μ. Δήμου1, Θ. Ηλιάκης1, Α. Μπιτσάνη1, Α. Κουδούνα1, Ι. Γραφάκος1, Σ. Καλύβα1,  
Α. Μαρκόπουλος1, Μ.Χ. Κυρτσώνη1, Π. Παναγιωτίδης1

1Αιματολογικό Τμήμα Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το venetoclax, ο νεότερος αναστολέας της πρωτεΐνης BCL-2, 
είτε χορηγούμενο ως μονοθεραπεία είτε συνδυαζόμενο με άλλους παράγοντες, είναι μια αποτελεσματική 
θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία 
(ΧΛΛ), ακόμη και σε περιπτώσεις ασθενών με δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες όπως: μεταλλάξεις 
του p53, έλλειψη του 17p (del17p) και αμετάλλακτη βαριά αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης (unmutated 
IGVH). Επιπλέον, είναι αποτελεσματικό και σε περιπτώσεις πολυθεραπευμένων ασθενών, ακόμη και 
όταν έχουν προηγουμένως χορηγηθεί αναστολείς τυροσινικής κινάσης (ibrutinib, idelalisib). Ωστόσο, 
οι γνώσεις μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του venetoclax προέρχονται 
κυρίως από δημοσιευμένες κλινικές μελέτες και δεν υπάρχει αντίστοιχος όγκος δεδομένων από τη 
χρήση του σε ασθενείς εκτός κλινικών μελετών (real-world-data). 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάλυση των real-world-data αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του venetoclax στη 
θεραπεία ασθενών με ΟΜΛ στο κέντρο μας, έχοντας την εμπειρία από την πρόσφατη συμμετοχή μας 
με 23 ασθενείς σε κλινική μελέτη που περιλάμβανε τη χορήγηση του φαρμάκου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη χρονική περίοδο μεταξύ 10/2016 και 6/2019, 13 
ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 64 έτη που έπασχαν από ΧΛΛ ξεκίνησαν αγωγή που περιλάμβανε το 
venetoclax. Ο διάμεσος αριθμός προηγούμενων θεραπειών ήταν 2 και όλοι είχαν εκτεθεί σε κάποιας 
μορφής ανοσοχημειοθεραπεία. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνονται στον Πίνακα 1.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 13 ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία που περιελάμβανε venetoclax, 
10(76,9%) είναι εν ζωή, με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 22,1 μήνες. Συνεχίζουν το φάρμακο 
7(53,8%) με διάμεσο χρόνο εμφάνισης οποιουδήποτε συμβάματος τους 19 μήνες. Όλοι οι ασθενείς 
εμφάνισαν μερική ανταπόκριση (PR) στη θεραπεία με το φάρμακο, με διάμεσο χρόνο επίτευξης της 
μέγιστης ανταπόκρισης τους 3 μήνες. Επίσης, σε 2 ασθενείς που εμφάνιζαν αυτοάνοσες εκδηλώσεις 
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(ΙΤΡ, ΑΙΗΑ) προ της ενάρξεως του venetoclax, παρατηρήθηκε πλήρης εξάλειψη τους μετά τη λήψη 
του φαρμάκου. Αναφορικά με τα δεδομένα ασφάλειας, 6 ασθενείς διέκοψαν το φάρμακο, τρεις λόγω 
εμφάνισης συνδρόμου Richter, με διάμεσο χρόνο διακοπής τους 19 μήνες (5-20) και 3 λόγω ανεπιθύμητων 
ενεργειών (2 αιματολογική τοξικότητα και 1 λόγω πλευριτικής συλλογής η οποία διερευνήθηκε και δεν 
σχετιζόταν με τη νόσο), με διάμεσο χρόνο διακοπής 1,5 μήνα (1-8). Επιπροσθέτως, δεν παρατηρήθηκε 
κανένα περιστατικό συνδρόμου λύσης όγκου (TLS).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τη μελέτη καταγραφής στο τμήμα μας ασθενών με ΧΛΛ που έλαβαν αγωγή 
με venetoclax φαίνεται πως το φάρμακο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό ανεξαρτήτως του προφίλ 
κυτταρογενετικών/μοριακών παραγόντων κινδύνου και του αριθμού και του είδους των προηγούμενων 
θεραπειών. Επιπλέον, η εμπειρία από τη συμμετοχή του κέντρου μας σε κλινική μελέτη συνέβαλε στην 
αντιμετώπιση των ασθενών μας με ασφάλεια. Τέλος, ο κίνδυνος ανάπτυξης σοβαρών ανεπιθύμητων 
ενεργειών είναι υπαρκτός, αλλά μπορεί να ελαττωθεί με την προσαρμογή της δόσης του φαρμάκου. 
Τα ευρήματά μας αυτά συνάδουν με τα έως τώρα ανακοινωμένα από τις αντίστοιχες κλινικές μελέτες.
Πίνακας 1. 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Ν=13)

ΦΥΛΟ Άνδρες
7

Γυναίκες
6

ΔΙΑΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 64
(51-75)

ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

2
(1-5)

IGVH STATUS Unmutated
7

Mutated
1

NA
5

TP53 MUTATIONS/ DEL17P Positive
4

Negative
9

XOΡΗΓΗΣΗ
VENETOCLAX

Μονοθεραπεία
11

Με anti-CD20
2

KINΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΛΥΣΗΣ

Χαμηλός
2

Ενδιάμεσος
8

Υψηλός
3

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

15 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΠΛΗΝΙΚΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Σ. Ντούφα1, Μ. Γούναρη1, Ν. Παπακωνσταντίνου1, Δ. Μπίνου1, Ι. Τυριτίδης1, Θ. Στιβαρού2, Ι. Σαρρη-
γεωργίου2, Α. Ιατρού1, Ν. Σταυρογιάννη3, Α. Αναγνωστόπουλος3, Π. Λυμπέρη2, Κ. Σταματόπουλος1

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Ανοσολογίας, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η οντογένεση και εξέλιξη του σπληνικού λεμφώματος οριακής ζώνης 
(ΣΛΟΖ) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διέγερση από (υπέρ)αντιγόνα και επιγενετικές τροποποιήσεις 
που οδηγούν σε αποσιώπηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων αλλά και υπερέκφραση ογκογονιδίων 
συμπεριλαμβανομένου του συμπλόκου PRC2 (EZH2, EED και SUZ12). Στόχος της παρούσας μελέτης 
είναι η ανάλυση της: (i) μεθυλοτρανσφεράσης των ιστονών ΕΖΗ2, δείκτη κλινικής επιθετικότητας 
και φαρμακευτικός στόχος στα λεμφώματα, (ii) ικανότητας των β κυττάρων του ΣΛΟΖ για άνοση 
σηματοδότηση, και (iii) φύσης των αντιγόνων που αναγνωρίζει ο κλωνοτυπικός β κυτταρικός υποδοχέας 
(βΚΥ) των κυττάρων ΣΛΟΖ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: CD19+ β-κύτταρα απομονώθηκαν με αρνητική επιλογή από δείγματα αίματος 
ασθενών με ΣΛΟΖ. Η ποσοτικοποίηση των επιπέδων mRNA της ΕΖΗ2 πραγματοποιήθηκε με RT-
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qPCR. Κύτταρα ΣΛΟΖ καλλιεργήθηκαν είτε αδιέγερτα είτε διεγερμένα μέσω του (i) BKY με αντί-IgM, 
(ii) TLR9 με CpG (iii) BKY/TLR9. Η ανάλυση των πρωτεϊνικών επιπέδων της ΕΖΗ2, pBTK, pERK και 
pNF-κB, pPLCγ2 καθώς και της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των κυττάρων (Ki67) πραγματοποιήθηκε 
με κυτταρομετρία ροής ή western blotting. Μονοκλωνικά κλωνοτυπικά αντισωμάτα (mAbs) IgM 
ισοτύπου παράχθηκαν με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA από περιπτώσεις με κλωνοτυπικές 
ανοσοσφαιρίνες που κωδικοποιούνται από τα πιο κοινά γονίδια IGHV στο ΣΛΟΖ. Η δέσμευση των 
mAbs σε (αυτο)αντιγόνα και στην επιφάνεια ζωντανών κυττάρων MEC1 και ΗΕΚ293 ελέγχθηκε με 
ELISA και κυτταρομετρία ροής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H ανάλυση των επιπέδων της ΕΖΗ2 (mRNA και πρωτεΐνη) έδειξε ότι εκφραζόταν 
σε όλες τις περιπτώσεις ΣΛΟΖ, ωστόσο με μεγάλες διακυμάνσεις (2^-ΔCt:0.079-1.38; ΕΖΗ2+ κύτταρα: 
3.11%-44.8%). Παρατηρήθηκε μεγαλύτερη πολλαπλασιαστική ικανότητα (Ki67+ κύτταρα) σε κύτταρα 
ΣΛΟΖ με υψηλή ΕΖΗ2 (ΕΖΗ2high) έναντι χαμηλής ΕΖΗ2 (EZH2low) (FD=2.6; p<0.05). Η διέγερση των 
ΣΛΟΖ β-κυττάρων μέσω του βΚΥ ή/και του TLR9 μετέβαλε τα επίπεδα της pBTK, pERK και του 
pNF-κB καθώς και τα επίπεδα της ΕΖΗ2 (FC=1.6; p<0.05). Οι ΕΖΗ2 ΕΖΗ2high περιπτώσεις εξέφραζαν 
υψηλότερα επίπεδα pBTK/pERK/pNF-κB σε σύγκριση με τις ΕΖΗ2 low (FC=2.4, FC=6,1, FC=12.7, 
αντιστοίχως; p<0.05). Η διέγερση μέσω βΚΥ και/ή TLR9 οδήγησε σε επαγωγή της έκφρασης των pBTK/
pERK/pNF-κB στις EZH2 low περιπτώσεις, ενώ το αντίθετο παρατηρήθηκε στις ΕΖΗ2high περιπτώσεις. Η 
ανάλυση αντιγονικής ειδικότητας έδειξε ότι 5/9 (56%), 4/7 (57%), 5/10 (50%), 2/9 (22%), 2/9 (22%), 3/9 
(33%) 3/8 (38%), 4/8 (50%) και 4/9 (44%) ΣΛΟΖ IgMmAbs αντέδρασαν με nDNA, πυρηνικό εκχύλισμα 
κυττάρων Hep-2, ακτίνη, μυοσίνη, θυρεοσφαιρίνη, β-αμυλοειδές, καρβονική ανυδράση, θραύσμα 
F(ab’)2-IgG και τρινιτροφαινόλη, αντιστοίχως. Πέντε/10 (50%) mAbs αναγνώρισαν περισσότερα από 
2 αντιγόνα και χαρακτηρίστηκαν ως πολυδραστικά, με διακριτά πρότυπα πολυ/αυτο-δραστικότητας, 
ενώ παρατηρήθηκε ετερογένεια ακόμη και μεταξύ περιπτώσεων που εκφράζουν το ίδιο γονίδιο IGHV ή 
περιπτώσεις με παρόμοιο μεταλλακτικό φορτίο των γονιδίων IGHV. Δύο/3 και 5/11 mAbs αναγνώρισαν 
επιτόπους στην επιφάνεια κυττάρων MEC1 και ΗΕΚ293 αντιστοίχως: η αναγνώριση κυττάρων ΗΕΚ293 
ήταν εντονότερη στις περιπτώσεις με ελάχιστα μεταλλαγμένα ή αμετάλλακτα γονίδια IGHV έναντι των 
περιπτώσεων με μεταλλαγμένα γονίδια IGHV. Επιπλέον, διέγερση των ΣΛΟΖ κυττάρων με ακτίνη 
και μυοσίνη οδήγησε σε αλλαγές στην έκφραση της pERK ή/και pPLCγ2 σε 3/6 και 1/2 περιπτώσεις, 
αντιστοίχως.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, αναφέρουμε αναγνώριση ευρέος φάσματος (αυτο)αντιγόνων 
από τα ΣΛΟΖ mAbs, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι νεοπλασματικοί κλώνοι προέρχονται από 
πολυδραστικά β λεμφοκύτταρα της οριακής ζώνης του σπληνός. Επίσης, τεκμηριώνουμε σύνδεση 
μεταξύ των επιγενετικών μηχανισμών και της άνοσης σηματοδότησης στο ΣΛΟΖ, με προφανείς 
θεραπευτικές προεκτάσεις.
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16 ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΜΗ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΛΛΑ ΥψΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΙΑΣΗΣ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
122 ΑΣΘΕΝΩΝ
Α. Συμεωνίδης1, Σ. Παπαγεωργίου2, Α. Πατρινός3, Μ. Μελαχροινού4, Μ. Αγγελοπούλου5, Α. Κουράκλη - Συ-
μεωνίδου3, Α. Σιώνη6, β. Παππά2, Ν. Σταυρογιάννη7, Ν. Κανέλλιας8, Σ. Χατζηλεοντιάδου9, Ε. Χατζημιχαήλ10,  
β. Λάζαρης3, Π. Ζήκος11, Α. Πουλή6, Μ. Παπαϊωάννου12, Ε. Τέρπος8, Α. Αναγνωστόπουλος7, Γ.Α. Πά-
γκαλης13, Θ. βασιλακόπουλος5

1Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 2Αιματολογική Μονάδα Β’ Προπαι-
δευτικής Παθολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 3Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής 
Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Πατρών, 5Αιματολογική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 6Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 
7Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 
8Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 9Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινι-
κής, Π.Γ.Ν. AΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 10Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 11Αιματολογικό Τμήμα, 
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» Πάτρα, 12Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. AΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη, 13Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών - Ψυχικού, Αθήνα,
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το πρωτοπαθές οστικό μη Hodgkin λέμφωμα (PB-NHL) είναι σπάνια νόσος 
που συνιστά το 3% περίπου του συνόλου των NHL. Εκτιμήθηκε ο επιπολασμός της νόσου στην περιοχή 
της Δυτικής Ελλάδας και αναλύθηκαν 122 περιπτώσεις, που διαγνώστηκαν και παρακολουθήθηκαν 
σε 9 μεγάλες Αιματολογικές κλινικές της χώρας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Επί 1225 ασθενών με N.H. Λέμφωμα, που διαγνώστηκαν στη Δυτική 
Ελλάδα μεταξύ 1.1.1991 και 31.12.2018, 32 (2.6%) είχαν PB-NHL. Παρουσιάζονται τα δεδομένα των 
ασθενών αυτών και επιπλέον 90 από άλλα κέντρα (συνολικά 122) προκειμένου να διακριβωθούν τα 
κοινά χαρακτηριστικά της νόσου. Οι ασθενείς ήταν 66 άνδρες και 56 γυναίκες, διάμεσης ηλικίας στη 
διάγνωση 61 ετών (όρια 20-93, <65 ετών:59%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τοπικά μόνο συμπτώματα στη διάγνωση παρουσίαζαν 98 ασθενείς (80.3%), μόνο 
συστηματικά 6 (4.9%), ενώ 18 (14.7%) είχαν συνδυασμό των δύο. Τα συχνότερα προσβεβλημένα 
οστά ήταν της λεκάνης (21.3%), τα μηριαία (14.7%), η ΟΜΣΣ (12.3%), η ΘΜΣΣ (10.7%), βραχιόνια 
(9%), κνήμες (7.4%), κάτω γνάθος (5.7%), πλευρές/στέρνο (4.1%) και άνω γνάθος (4.1%). Ιστολογικά 
το διάχυτο από μεγάλα κύτταρα ήταν ο επικρατών τύπος (N=107~87.7%), και ακολουθούσαν 
μικρολεμφοκυτταρικό, λέμφωμα μανδύα και Ki-1+αναπλαστικό (Ν=3 έκαστο), και οζώδες και Burkitt-
like (Ν=2 έκαστο). β-κυτταρική προέλευση βρέθηκε σε 119 (97.5%) ασθενείς και μη-β/μη-Τ/CD30+ σε 
3. Μία οστική περιοχή προσβολής παρουσίαζαν 81 ασθενείς (66.4%, μονήρη: 38, με άλλες περιοχές 
προσβολής: 43). Δύο προσβεβλημένες οστικές περιοχές ± επέκταση ενεφάνιζαν 14 ασθενείς και 
πολλαπλές οστικές περιοχές προσβολής ± επέκταση 27 (22.1%). Σε πρώιμο στάδιο (I-II) βρέθηκαν 61, 
σε προχωρημένο (III-IV) 61, B-συμπτώματα είχαν 23 (18.8%) και προσβολή μυελού 22/104 ασθενείς 
(21.1%). Αναιμία είχαν 38/120 ασθενείς (31.7%), αυξημένη LDH 65 (59.4%), CRP 38/63 (60.3%) και 
β2-μικροσφαιρίνη 24/75 ασθενείς (32%). Συστηματική χημειοθεραπεία έλαβαν 116 ασθενείς (σχήμα 
ανθρακυκλίνης 114: 93.4%, χημειοανοσοθεραπεία με rituximab 101: 82.8%), ενώ 53 (43.4%) έλαβαν 
και συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Πλήρη ύφεση πέτυχαν 91 από 110 αξιολογήσιμους ασθενείς 
(82.7% ή 77.8% με πρόθεση θεραπείας) και η θεραπεία απέτυχε σε 18 (16.4%). Το διάμεσο διάστημα 
ελεύθερο νόσου είναι 31.8 μήνες. Η ανάλυση επιβίωσης περιορίστηκε στους ασθενείς με DLBCL που 
έλαβαν χημειοανοσοθεραπεία με ανθρακυκλίνη (Ν=101). Μετά από διάμεσο διάστημα 35.6 μηνών 
(εύρος, 1-277) 80/101 ήταν εν ζωή, με πιθανότητα 5-ετούς ολικής επιβίωσης (OS) 75%. Η 5-ετής 
επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) ήταν 64%. Δεν διαπιστώθηκε πλεονέκτημα επιβίωσης (PFS, 
OS) στους ασθενείς που έλαβαν συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, σε σύγκριση με εκείνους που 
έλαβαν μόνο χημειοανοσοθεραπεία, p=0.40). Ηλικία >60 έτη, PS ≥2, αυξημένη LDH και υψηλό φορτίο 
της νόσου ήταν προβλεπτικοί παράγοντες για PFS και OS σε μονοπαραγοντική ανάλυση. Το στάδιο 
Ann Arbor III/IV είχε οριακή προβλεπτική αξία για το PFS. Μόνον η LDH (p=0.04) και το φορτίο της 
νόσου (p=0.06) βρέθηκαν ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες για το PFS σε ανάστροφη, κλιμακωτή, 
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πολυπαραγοντική ανάλυση. Η LDH και το PS ήταν οι μόνοι ενδεχόμενα ανεξάρτητοι προβλεπτικοί 
παράγοντες για την επιβίωση στην πολυπαραγοντική ανάλυση, αλλά και οι δύο με οριακή σημαντικότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το PB-NHL είναι σπάνιος τύπος επιθετικού NHL, ιστολογικά κυρίως DLBCL-NOS, 
ανταποκρίνεται καλά σε χημειοανοσοθεραπεία που περιέχει ανθρακυκλίνες με ποσοστά ανταπόκρισης 
παρόμοια με τα άλλα επιθετικά λεμφώματα. Η ακτινοθεραπεία δεν φαίνεται να προσφέρει πλεονέκτημα 
επιβίωσης και θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τοπική ανακούφιση.

17 ΜΗ ΓΑΣΤΡΙΚΑ ΕΞΩΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ MALT (ΜΓ-
ΕΛΟΖ): ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ RITUXIMAB ΚΑΙ ΧΛΩΡΑΜΒΟΥΚΙΛΗΣ (RL)
Χ. Καλπαδάκη1, Γ.Α. Πάγκαλης2, Μ. Αγγελοπούλου3, Π. Τσιρκινίδης2, Σ. Σαχανάς2, Μ. Μοσχογιάννη2, 
ξ. Γιακουμή2, Μ. Σιακαντάρη3, Μ.Χ. Κυρτσώνη3, Π. Τσαφταρίδης3, Π. Κορκολοπούλου4, Ε. Κουλιέ-
ρης2, Χ. Ποντίκογλου1, Ε. Παπαδάκη1, Μ. ξημέρη1, Μ. ψυλλάκη1, Δ. Ροντογιάννη5, Π. Παναγιωτίδης3,  
Σ. Παπαδάκης1, Φ. Κοντοπίδου6, Θ. βασιλακόπουλος3

1Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 2Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
- Ψυχικού, Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 4Α’ Παθολογοανατομικό 
Εργαστήριο, Ε.Κ.Π.Α., Aθήνα, 5Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν.«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 6Β΄ 
Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εισαγωγή: Η πρωτοπαθής ανατομική θέση εντόπισης των ΜΓ-ΕΛΟΖ 
σχετίζεται με κλινικές, βιολογικές και προγνωστικές ιδιαιτερότητες. Δεν υπάρχει επί του παρόντος σαφώς 
τεκμηριωμένη θεραπευτική προσέγγιση. Σκοπός: Η παρουσίαση των ιδιαιτεροτήτων της ανατομικής 
θέσης εντόπισης τους και η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών προσεγγίσεων με 
έμφαση στο συνδυασμό RL.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 178 ασθενείς αναλύθηκαν αναδρομικά. Συγκρίθηκαν τα χαρακτηριστικά 
μεταξύ των ανατομικών θέσεων καθώς και η αποτελεσματικότητα των θεραπειών με τη μέθοδο x2, 
ενώ οι καμπύλες επιβίωσης σχεδιάστηκαν με τη μέθοδο Kaplan Meier.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κυριότερα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον πίνακα. Οι πιο συχνές θέσεις 
εντόπισης ήταν το δέρμα (24%), οι σιελογόνοι αδένες (ΣΑ) (16%), η οφθαλμική συσκευή (15%) και ο 
πνεύμονας (15%) (σχήμα). Η εντόπιση στον πνεύμονα συσχετίσθηκε συχνότερα με παραπρωτεϊναιμία, 
ενώ η εντόπιση στους ΣΑ με υποκείμενο αυτοάνοσο νόσημα και προχωρημένο στάδιο νόσου κυρίως 
λόγω διήθησης ≥1 MALT θέσης. Η συχνότερη β’ θέση εντόπισης ήταν το στομάχι (12/18). Η θεραπεία 
δεν ήταν ομοιογενής, όπως φαίνεται στον πίνακα. Η συνολική ανταπόκριση ήταν 90% (ΠΥ 80%). Η 
10-ετής συνολική (ΣΕ) και ειδική για τη νόσο (ΕΝΕ) επιβίωση ήταν 86% και 96%, αντίστοιχα, ενώ η 
5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (ΕΕΕΝ) ήταν 74%. 63 ασθενείς έλαβαν χλωραμβουκίλη+/- 
ριτουξιμάμπη με 5-ετή ΕΕΕΝ 76%. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη ΣΕ και ΕΕΕΝ μεταξύ των ανατομικών 
θέσεων. Επίσης δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην έκβαση βάση των θεραπευτικών προσεγγίσεων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ΜΓ-ΕΛΟΖ παρουσιάζουν κλινικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες ανάλογα με την 
ανατομική θέση. Ανταποκρίνονται σε ήπιες θεραπείες και έχουν μακρά επιβίωση. Οι τοπικές θεραπείες 
είναι πολύ αποτελεσματικές στα περιορισμένα στάδια, ενώ το RL αποτελεί λίαν αποτελεσματική 
συστηματική θεραπεία.
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Σχήμα. Ανατομικές θέσεις εντόπισης των ΜΓ-ΕΛΟΖ.

Πίνακας. Χαρακτηριστικά 178 ασθενών με ΜΓ-
ΕΛΟΖ.

18 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ PET/CT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ RITUXIMAB-DOSE-
ADJUSTED EPOCH (R-da-EPOCH) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑ-
ΚΙΟΥ (PMLBCL): ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Θ. βασιλακόπουλος1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Ζ. Μέλλιος2, Ε. βερίγου3, Σ. Παπαγεωργίου4, Χ. Καλπαδάκη5, 
Χ. Γιατρά2, Γ. Γκαϊνάρου6, Σ. Καρακατσάνης7, β. ξανθόπουλος6, Α. Κουμαριανού8, Ε. Κατωδρύτου9, Ε. 
βέρρου9, Μ. Τσιρογιάννη10, Μ. Παλασοπούλου11, Μ. Αραπάκη1, Θ. Γιάννικος1, Α. Λιάσκας1, Ι. Μάρκου8, 
Γ. Καριανάκης6, Α. Συμεωνίδης3, Δ. Γρεντζελιάς6, Κ. Σακελλαρίου4, Ε. Παπαδάκη5, β. Παππά4, Ε. 
Πλατά1, Μ. Μπακίρη12, Ι. Δατσέρης13, Σ. Χατζηιωάννου14, β. Πρασόπουλος15, Κ. Κωνσταντόπουλος1, 
Μ. Αγγελοπούλου1, Θ. Καρμίρης12, Φ. Ροντογιάννη13

1Αιματολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν. «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 4Β’ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., 5Αιματολογική Κλινική, Π.α.Γ.Ν.Η. Ηράκλειο Κρήτης, 6Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 
7Γ’ Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., 8Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ», 9Αιματολογική Κλινική, 
Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, 10Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 11Αι-
ματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 12Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», 
Αθήνα, 13Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 14Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, 
Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 15Τμήμα Ακτινολογίας και Πυρηνικής 
Ιατρικής, Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη της κλινικής και προγνωστικής σημασίας του τελικού PET/CT 
(end-of-treatment PET, ΕΟΤ-PET) σε ασθενείς με PMLBCL που λαμβάνουν R-da-EPOCH και της 
επίδρασης αυτών στην περαιτέρω θεραπευτική στρατηγική.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεταξύ 65 ασθενών με PMLBCL που έλαβαν R-da-EPOCH σε 12 Ελληνικά 
Κέντρα (2014-2019), 57 αξιολογήθηκαν με ΕΟΤ-PET (91% μετά 6 κύκλους), 7 δεν είχαν ολοκληρώσει τη 
θεραπεία, ενώ 1 δεν υποβλήθηκε σε ΕΟΤ-PET για τεχνικούς λόγους. Ένας ασθενής με επιδεινούμενη 
νόσο επίσης δεν υποβλήθηκε σε PET/CT αλλά θεωρήθηκε ως D5PS 5 για το σκοπό της παρούσης 
ανάλυσης. Η βαθμονόμηση D5PS 4 αξιολογήθηκε οπτικά (visual assessment) αλλά και με βάση το 
κριτήριο «1.4x», δηλ. της υπέρβασης του SUVmax του ήπατος κατά >1.4 φορές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης μετά το EOT-PET ήταν 14.1 μήνες (0.1-
54.2). Από τους 57 αξιολογήσιμους ασθενείς, 9 είχαν ΕΟΤ-PET D5PS 1 (16%), 11 D5PS 2 (19%), 
15 D5PS 3 (26%), 12 D5PS 4 (21%) και 9 D5PS 5 (16%), ενώ 1 είχε θετικό PET χωρίς διαθέσιμη 
αξιολόγηση κατά D5PS (2%). Από τους 12 ασθενείς με D5PS 4 που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το 
κριτήριο «1.4x», 7 είχαν πράγματι D5PS 4, ενώ 5 κατατάχθηκαν ως D5PS 3 (SUVmax υπολειπόμενης 
μάζας <1.4xSUVmaxliver). Έτσι, το ποσοστό των D5PS 4 μειώθηκε από 21% σε 12% (7/57), ενώ των 
D5PS 3 αυξήθηκε από 26% σε 35% (20/57). Μόνο 1/35 (3%) ασθενείς με D5PS 1-3 έλαβε RT (με 
D5PS 2). Ουδείς εμφάνισε υποτροπή με διάμεση παρακολούθηση 14.3 μηνών (0.2-54.2). Από τους 12 
ασθενείς με D5PS 4, ακτινοβολήθηκαν 5 (42%): 3/7 (43%) που πληρούσαν το κριτήριο «1.4x» και 2/5 
(40%) που δεν το πληρούσαν. Το διάμεσο SUVmax των ακτινοβοληθέντων και μη ακτινοβοληθέντων 
ασθενών ήταν 4.3 (2.9-6.0) έναντι 3.6 (2.5-4.6) (p=0.29). Ουδείς εμφάνισε εξελισσόμενη νόσο με 
διάμεση παρακολούθηση 17.5 μηνών (9.0-34.7). Επιπρόσθετα, ένας ασθενής με θετικό PET αλλά μη 
καθορισμένη βαθμονόμηση κατά D5PS έλαβε RT και ευρίσκεται σε πλήρη ύφεση. Συνολικά, κανένας 
από τους 47 ασθενείς με D5PS 1-4 δεν παρουσίασε πρόοδο νόσου παρά την παράλειψη της RT σε 
41/47 (87%). Δεδομένα περαιτέρω PET/CT κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης θα παρουσιασθούν 
στο συνέδριο. Αντιθέτως, όλοι οι ασθενείς με D5PS 5 είτε εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου είτε έλαβαν 
θεραπεία διάσωσης. Από τους 9 ασθενείς αυτής της ομάδος, 2 απεβίωσαν εκ της νόσου, 3 επιβιώνουν 
με ανθεκτική νόσο και 4 ευρίσκονται σε πλήρη ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το PET αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης της ανταπόκρισης στο R-da-EPOCH 
στο PMBCL. Οι ασθενείς με D5PS 5 είναι σπάνιοι και έχουν δυσμενή πρόγνωση. Ο θεραπευτικός 
τους χειρισμός απαιτεί περαιτέρω μελέτη. Στην καθ’ ημέραν πράξη, η RT παραλήφθηκε με ασφάλεια 
στη συντριπτική πλειοψηφία ασθενών με EOT-PET D5PS 1-4 χωρίς καμία θεραπευτική αστοχία. Η 
υποομάδα με D5PS 4 θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικότερα σε μεγαλύτερες σειρές ασθενών.

19 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET/CT) 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ-
ΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ (NLP-HL): ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Θ. βασιλακόπουλος1, Μ. Αραπάκη1, Φ. Ροντογιάννη2, Ι. Ασημακόπουλος1, Γ. Μπούτσικας1,  
Σ. Χατζηιωάννου3, Μ. Μοσχογιάννη4, Μ. Δήμου5, β. Πρασόπουλος6, Μ. Δημοπούλου1, Μ. Σιακαντάρη1,  
Χ. Ποζιόπουλος7, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Μπελιά1, Μ. Ευσταθοπούλου1, Φ. Τριανταφύλλου1, Χ. Χατζη-
δημητρίου1, Θ. Γιάννικος1, Ε. Πλιάκου1, Η. Πέσαχ1, β. Παρδάλης5, Γ.Α. Πάγκαλης4, Π. Παναγιωτίδης5,  
Κ. Κωνσταντόπουλος1, Μ. Αγγελοπούλου1

1Αιματολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν. «Ο Ευαγγε-
λισμός», Αθήνα, 3Τμήμα PET, Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 4Αιμα-
τολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών-Ψυχικού, Αθήνα, 5Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 6Τμήμα Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Θεραπευτήριο «Υγεία», 
Αθήνα, 8Αιματολογική Κλινική, Θεραπευτήριο «Metropolitan», Ν. Φάληρο
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εμπειρία με τη χρήση PET/CT για την αρχική σταδιοποίηση και την 
πρώιμη αξιολόγηση της ανταπόκρισης στο HL βασίζεται στην κλασική νόσο. Η εμπειρία όσον αφορά 
την αρχική σταδιοποίηση του NLP-HL περιορίζεται σε μία μόνο μελέτη 27 ασθενών (Grellier JF, 
2014), ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα για την ενδιάμεση αξιολόγηση της ανταπόκρισης. Σκοπός της 
παρούσης μελέτης ήταν η σύγκριση της σταδιοποίησης με PET/CT σε σχέση με τη συμβατική στο 
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NLP-HL, η διερεύνηση της προγνωστικής σημασίας του ενδιαμέσου PET μετά από ABVDx2 (iPET) 
και η καταγραφή της θεραπευτικής στρατηγικής στους iPET-θετικούς ασθενείς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Κριτήριο επιλογής ήταν η διάγνωση NLP-HL και η διαθεσιμότητα PET αρχικής 
σταδιοποίησης (base-PET) ή iPET ή αμφοτέρων. Μελετήθηκαν αναδρομικά 24 ασθενείς που έλαβαν 
ABVD (Rituximab-ABVD σε 1/24), εκ των οποίων 20 σταδιοποιήθηκαν και με PET/CT (14/20 υποβλήθηκαν 
και σε iPET ενώ σε 2 εκκρεμεί) και 4 υποβλήθηκαν σε iPET χωρίς προηγούμενο base-PET. Το iPET 
ήταν διαθέσιμο σε 18 ασθενείς, αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια Deauville (θετικό 4-5). Η μεταβολή 
της θεραπευτικής στρατηγικής (αλλαγή ΧΜΘ) παρέμενε στην ευχέρεια του θεράποντος ιατρού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των 24 ασθενών ήταν 40 έτη (17-73), 75% ήταν άρρενες, 11 
είχαν στάδιο ΙΑ με τη συμβατική σταδιοποίηση (46%), 1 Ιβ (4%), 5 ΙΙΑ (21%), 4 ΙΙΙΑ (17%), 2 (8%) IVA 
και 1 IVB (4%). Από τους 20 ασθενείς με διαθέσιμο base-PET, 15 (75%) είχαν εντοπισμένα στάδια (Ι/
ΙΙΑ) και 5 (25%) προχωρημένα (IIIA, IVA). Σύγκριση συμβατικής και PET/CT σταδιοποίησης: Η μελέτη 
με PET/CT αναβίβασε το συμβατικό στάδιο Ι/ΙΙΑ σε III/IV σε 6/15 (40%) ασθενείς. Κύρια επιπρόσθετα 
ευρήματα ήταν η προσβολή του μυελού, του σπληνός ή λεμφαδένων στην περιοχή πύλης ήπατος/
παγκρέατος. Σε 1/15 ασθενή το στάδιο υποβιβάσθηκε (ΙΙΑ σε ΙΑ). Το στάδιο αναβιβάσθηκε σε IVA 
σε 2/4 ασθενείς σταδίου ΙΙΙΑ, ενώ στο μοναδικό ασθενή με συμβατικό στάδιο IV προστέθηκε και 
διήθηση μυελού. Συνολικά με το PET/CT αναδείχθηκε διήθηση μυελού σε 3/20 ασθενείς (15%) παρ’ 
ότι σε όλους η οστεομυελική βιοψία ήταν αρνητική. Σε 2 ασθενείς η προσβολή μυελού περιορίσθηκε 
σε μία μόνο θέση και μάλιστα μακράν των λαγονίων οστών. Σημασία του iPET-2 και επακόλουθη 
θεραπευτική στρατηγική: Από τους 18 ασθενείς, 6 παρέμειναν iPET(+) μετά από ABVDx2 και 5/6 
έλαβαν εντατικοποιημένη θεραπεία (1BEACOPP-esc, 3 R-CHOP, 1 R-da-EPOCH), ενώ 1 συνέχισε με 
ABVD και υποτροπίασε. Εξέλιξη της νόσου παρατηρήθηκε σε 3/6 iPET(+) έναντι 2/12 iPET(-) ασθενείς 
(p=0.068). Για τα προχωρημένα στάδια οι αναλογίες ήταν 3/3 έναντι 2/4. Δεν παρατηρήθηκε καμμία 
υποτροπή στους 11 ασθενείς αρχικών σταδίων (3 ήταν iPET+).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τη συχνή μεταβολή του σταδίου επί τα χείρω σε 
ασθενείς με NLP-HL και υποδεικνύει τους συχνότερους λόγους διάστασης συμβατικής και PET-
σταδιοποίησης. Φαίνεται ότι σε αντίθεση με το κλασικό HL, στο NLP-HL δεν ισχύει η αρχή της 
«επέκτασης κατ’ ανατομική συνέχεια». Το iPET έχει προγνωστική αξία στο NLP-HL, φαίνεται όμως 
ότι η αρνητική προγνωστική αξία του παρουσιάζει περιορισμούς, ιδίως στα προχωρημένα στάδια. Η 
εντατικοποίηση της θεραπείας επί θετικού iPET συνίστανται στη χορήγηση συνδυασμού Rituximab 
με CHOP/R-da-EPOCH ή BEACOPP-esc. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά σχεδιάζεται η επέκταση 
της έρευνας σε Πανελλήνιο επίπεδο.
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20 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ RITUXIMAB-DOSE-ADJUSTED 
EPOCH (R-DA-EPOCH) ΚΑΙ RITUXIMAB-CHOP (R-CHOP) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ 
ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ (PMLBCL)
Θ. βασιλακόπουλος1, Ζ. Μέλλιος2, Ε. βερίγου3, Σ. Παπαγεωργίου4, Χ. Χατζηδημητρίου1, Χ. Γιατρά2, 
Χ. Καλπαδάκη5, Γ. Γκαϊνάρου6, Σ. Καρακατσάνης7, β. ξανθόπουλος6, Ε. Κατωδρύτου8, Μ. Τσιρο-
γιάννη9, Μ. Αραπάκη1, Θ. Γιάννικος1, Π. Κατσαούνη3, Ι. Ασημακόπουλος1, Μ. Μπελιά1, Α. Λιάσκας1,  
Φ. Τριανταφύλλου1, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Ευσταθοπούλου1, Γ. Κούρτη7, Θ. Λεωνιδοπούλου10,  
Θ. Ασημακοπούλου10, Μ. Παλασοπούλου11, Μ. Μιχαήλ12, Ε. βέρρου13, Γ. Καριανάκης6, Α. Συμεωνίδης3, 
Δ. Γρεντζελιάς6, Κ. Σακελλαρίου2, β. Παππά4, Ε. Παπαδάκη5, Ε. Πλατά1, Μ. Μπακίρη2, Μ. Αγγελοπού-
λου1, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Θ. Καρμίρης2

1Αιματολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., 2Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», 
3Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 4Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., 
5Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 6Θεραπευτήριο «Υγεία», 7Γ’ Παθολογική Κλινική, 
Ε.Κ.Π.Α., 8Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, 9Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. 
«Ο Άγιος Σάββας», 10Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Σισμανόγλειο, Αθήνα, 11Αιματολογική Κλινική Π.Γ.Ν. 
Λάρισας, 12Αιματολογική Κλινική Γ.Ν. Λευκωσίας, Κύπρος, 13Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, 
Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας του R-da-EPOCH έναντι του R-CHOP 
αναφορικά με τον έλεγχο της νόσου και τη δυνατότητα παράλειψης της RT με κατά το δυνατόν αβίαστη 
επιλογή της ομάδας ελέγχου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 11 συμμετέχοντα Ελληνικά Κέντρα, η χορήγηση R-da-EPOCH υιοθετήθηκε ως 
θεραπεία εκλογής σε όλους τους διαδοχικούς ασθενείς με PMLBCL <60 ετών (n=63), ενώ προηγουμένως 
χορηγείτο R-CHOP. Η πρώτη ομάδα ελέγχου R-CHOP (ΟΕ-1) επιλέχθηκε απολύτως αβίαστα από τη 
βάση δεδομένων μεταξύ ασθενών του ίδιου Κέντρου, επιλέγοντας με φθίνουσα χρονολογική σειρά, 
όπου ήταν δυνατό, ισάριθμους ασθενείς που έλαβαν R-CHOP και R-da-EPOCH. Έτσι ελαχιστοποιήθηκε 
το συστηματικό σφάλμα. Λόγω της έλλειψης 12 ασθενών με R-CHOP και της χορήγησης R-CHOP-14 
σε 17 ακόμη ασθενείς σε 3/11 Κέντρα, διατηρήθηκε ο πυρήνας των 34 ασθενών (63-12-27=34) και 
δημιουργήθηκαν 2 ακόμη ομάδες ελέγχου ασθενών που έλαβαν R-CHOP. Εις αμφότερες, 2 ασθενείς 
ενός Νοσοκομείου αντιστοιχίσθηκαν σε 2 άλλης Κλινικής του ιδίου Νοσοκομείου. Στην ΟΕ-2 οι 27 
εναπομένοντες ασθενείς ορίσθηκαν ως το σύνολο των ασθενών του Νοσοκομείου Λευκωσίας και 
στην ΟΕ-3 αντιστοιχίσθηκαν 27 ακόμη ασθενείς από 3 ήδη υπάρχοντα Κέντρα, αναλόγου δυναμικής 
ως προς τον αριθμό των διακινουμένων ασθενών με τα 3/4 Κέντρα που προαναφέρθηκαν. Έτσι 
όλοι οι 63 ασθενείς είχαν λάβει R-CHOP-21 και επελέγησαν με σειρά εμφάνισης από προγενέστερα 
συγκροτημένο κατάλογο ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ομάδες R-da-EPOCH (n=63), και R-CHOP ΟΕ-1 (n=51), ΟΕ-2 (n=63) και ΟΕ-3 
(n=63) ήταν απολύτως συγκρίσιμες ως προς τα χαρακτηριστικά ασθενών. Δύο ασθενείς ανέπτυξαν 
oξεία μυελογενή λευχαιμία μετά R-da-EPOCH και υπολογίσθηκαν ως συμβάματα στην ανάλυση 
επιβίωσης ελεύθερης συμβάματος (EFS). Η 2-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (FFP) ήταν 88% 
για το R-da-EPOCH vs 78% (p=0.34), 79% (p=0.37) και 78% (p=0.23) για την ΟΕ-1, ΟΕ-2 και ΟΕ-3. 
Η 2-ετής EFS ήταν 80% vs 78%, 79% και 78% (p=0.72, 0.77 και 0.55). Η 5-ετής συνολική και ειδική 
για τη νόσο επιβίωση (OS) ήταν 97% για το R-da-EPOCH vs 92% (p=0.24), 93% (p=0.76) και 88% 
(p=0.23) για τις ΟΕ-1,ΟΕ-2 και ΟΕ-3. Μεταξύ των δυνητικά επιλέξιμων για RT (χωρίς εξελισσόμενη 
νόσο) ασθενών, RT χορηγήθηκε σε 16% στην ομάδα R-da-EPOCH και 72%, 78% και 61% στις ΟΕ-
1,ΟΕ-2 και ΟΕ-3. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση των FFP και OS, η διαφορά R-da-EPOCH vs 
R-CHOP παρέμεινε στατιστικώς μη σημαντική.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζουμε μια μη-τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη μεταξύ R-da-EPOCH και 
R-CHOP που φέρει το ελάχιστο δυνατό συστηματικό σφάλμα σε σχέση με τις 2 ήδη δημοσιευμένες 
μελέτες, με ανάλογο αριθμό και άριστα ισορροπημένα χαρακτηριστικά ασθενών. Παρ΄ ότι η 2ετής FFP 
και EFS φαίνεται λιγότερο εντυπωσιακή από αυτήν που αρχικά αναφέρθηκε από την ομάδα του NCI 
και παρά την ανάπτυξη 2 περιπτώσεων ΟΜΛ, το R-da-EPOCH ελαχιστοποίησε τη χορήγηση RT στην 
κλινική πράξη και επέδειξε αριθμητικώς, αλλά όχι στατιστικώς, καλύτερο έλεγχο νόσου από το R-CHOP.
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

21 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙΛΖΟΜΙΜΠΗ, ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ (KRD) 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΧΕΙ ΣΑΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥψΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΝΟ-
ΣΟΥ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΩΝ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
Ι. Ντανάσης-Σταθόπουλος1, Ε. Τέρπος1, Π. Μαλανδράκης1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Α. Πα-
παθεοδώρου2, Ν. Κανέλλιας1, Μ. Μήγκου1, Δ. Φωτίου1, Ι. Διαλούπη1, Μ. Ρούσσου1, Ν.Α. Κόκκαλη1, 
Ε. Καστρίτης1, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Μ. Γαβριατοπούλου1

1Γ.Ν. Αλεξάνδρα, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 2251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα,
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η θεραπεία εδραίωσης μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση σε ασθενείς με 
πολλαπλό μυέλωμα επιτυγχάνει βαθύτερες ανταποκρίσεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα αποφασίσαμε 
να αξιολογήσουμε το συνδυασμό της καρφιλζομίμπης, της λεναλιδομίδης και της δεξαμεθαζόνης 
(KRd) ως εδραίωση μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν 
μυέλωμα που δεν είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση με κριτήρια ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD). 
Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η αποτελεσματικότητα, και δευτερεύοντα το ποσοστό των 
ασθενών που πέτυχαν αρνητική MRD, η ασφάλεια, ο χρόνος έως πρόοδο νόσου, ο χρόνος έως την 
επόμενη θεραπεία, η ολική επιβίωση και οι αλλαγές στον οστικό μεταβολισμό.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η θεραπεία αποτελούνταν από 4 κύκλους KRd, που ξεκινούσαν την ημέρα 
100 μετά τη μεταμόσχευση: η καρφιλζομίμπη χορηγούνταν σε δόση 20 mg/m2 iv την ημέρα 1 του 
κύκλου 1 και ακολούθως 56 mg/m2 τις ημέρες 1, 8, 15; η δόση της λεναλιδομίδης ήταν 25 mg ημέρα 
1-21 και της δεξαμεθαζόνης 40mg εβδομαδιαίως σε κύκλο 28 ημερών. Μετά το πέρας των 4 κύκλων 
όλοι οι ασθενείς συνέχισαν με λεναλιδομίδη 10 mg έως πρόοδο νόσου. Οι ασθενείς δεν ελάμβαναν 
διφωσφονικά. Ο οστικός μεταβολισμός αξιολογήθηκε προ και μετά KRD με βάση τους δείκτες: i) 
ρυθμιστές οστεοκλαστών (sRANKL και οστεοπροτεγερίνη), ii) αναστολείς οστεοβλαστών (dickkopf-1 
και σκληροστίνη) iii) δείκτες οστικής απορρόφησης (CTX και TRACP-5b) και iv) δείκτες οστικού 
σχηματισμού (οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφατάσης και οστεοκαλσίνη).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εντάχθηκαν προοπτικά 39 MRD θετικοί ασθενείς μεταξύ Ιανουαρίου 2018 και Μαίου 
2019 (20Α/19Θ, μέση ηλικία 56, εύρος 44-67). Η κατανομή τους με βάση το αναθεωρημένο ISS ήταν 
36.1% σταδίου 1, 52.8% 2 και 11.1% 3. Μετά από μέσο χρόνο παρακολούθησης 16 μήνες από την 
ολοκλήρωση του KRD, 35 ασθενείς (89.7%) ολοκλήρωσαν 4 κύκλους θεραπείας, δύο συνέχιζαν να 
λαμβάνουν και δύο είχαν διακόψει λόγω τοξικότητας. Μετά τη μεταμόσχευση 1 ασθενής είχε επιτύχει 
(2.6%) βαθιά πλήρη ύφεση (sCR), 4 (10.3%) πλήρη ύφεση (CR), 29 (74.4%) πολύ καλή μερική ύφεση 
(VGPR) και 5 (12.8%) μερική ύφεση (PR). Μετά το πέρας του KRd, 30 από τους 37 αξιολογήσιμους 
ασθενείς (81%) βελτίωσαν το βάθος της ανταπόκρισης. Συνολικά, 28 (75.7%) πέτυχαν sCR, 1 (2.7%) 
CR και 8 (21.6%) VGPR, ενώ 25 (67.6%) πέτυχαν MRD αρνητικότητα. Από τους 25 ασθενείς 11 (44%) 
ήταν R-ISS 1, 13 (52%) 2 και 1 (4%) 3. Σε 14 από τους MRD αρνητικούς ασθενείς πραγματοποιήθηκε 
PET/CT και σε όλους ήταν αρνητικό πλην ενός. Οι δείκτες του οστικού μεταβολισμού μετρήθηκαν 
σε 22 ασθενείς. Μόνο τα επίπεδα του TRACP-5b ανέδειξαν σημαντική μείωση (p=0.011) μετά το 
KRD, πιθανώς συσχετιζόμενη με τα ευεργετικά οφέλη στην οστική απορρόφηση. Κανένας ασθενής 
δεν παρουσίασε πρόοδο νόσου και 37/39 (95%) παρέμεναν ζωντανοί. Ένας ασθενής κατέληξε από 
σταφυλοκοκκική πνευμονία και ένας από επιπλεγμένη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Σε 7 
(18%) ασθενείς παρουσιάστηκαν τοξικότητες ≥βαθμού 3. Δεν παρατηρήθηκε περιφερική νευροπάθεια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η θεραπεία εδραίωσης με KRd μετά τη μεταμόσχευση, είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματική και βελτιώνει την ποιότητα και το βάθος της ανταπόκρισης με επίτευξη 
MRD αρνητικότητας και επιπλέον μειώνει την οστική απορρόφηση. Συστήνεται προφυλακτική αγωγή 
για την αποφυγή λοιμώξεων. Η συγκεκριμένη τριπλέτα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης σαν πιθανή 
θεραπεία εδραίωσης τόσο σε χαμηλού όσο και σε υψηλού ρίσκου ασθενείς.
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22 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΔΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΑΜΠΗ ΣΤΙΣ ΟΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ Η/ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 2 REBUILD
Ε. Τέρπος1, Ε. Καστρίτης1, Ε. Χατζηχαρίση2, Ε. Κατωδρύτου3, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου,  
Ε. βέρρου3, Μ. Γαβριατοπούλου, Α. Λεωνιδάκος4, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Σ. Δελήμπαση5,  
Μ.Χ. Κυρτσώνη6, Μ. Παπαϊωάννου2, Α. Συμεωνίδης7, Μ.-Α. Δημόπουλος
1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Α΄ Παθολογική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, 4Health 
Data Specialists S.A., Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα,  
6Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 7Αιματολογικό Τμήμα, Παθο-
λογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η οστεολυτική νόσος αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 
πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ). Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της 
δαρατουμουμάμπης στις οστικές παραμέτρους σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό ΠΜ (ΥΑΠΜ). 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η REBUILD αποτελεί μια προοπτική, πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 που 
στοχεύει να συμπεριλάβει 57 ασθενείς με ΥΑΠΜ οι οποίοι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 προηγούμενες 
γραμμές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων της λεναλιδομίδης και ενός αναστολέα πρωτεασώματος. Οι 
ασθενείς πρέπει να έχουν κατάσταση ικανότητας κατά Karnofskyτουλάχιστον 70 και κάθαρση κρεατινίνης 
τουλάχιστον 30 mL/min. Οι ασθενείς αμβάνουν μονοθεραπεία με δαρατουμουμάμπη σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο δοσολογικό σχήμα. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο είναι η μεταβολή των τιμών στους 
δείκτες οστικής αποδόμησης, CTXκαι TRACP-5b, μετά το πέρας 4 μηνών θεραπείας. Δευτερεύοντα 
καταληκτικά σημεία αποτελούν οι μεταβολές των τιμών στους δείκτες οστικού σχηματισμού (bALP, OC, 
PINP), οστεοκλαστικής ρύθμισης (RANKL, OPG, CCL-3) και αναστολέων οστεοβλαστών (σκληροστίνη, 
DKK-1) μετά το πέρας 4 μηνών θεραπείας, καθώς και το διάστημα χωρίς πρόοδο νόσου (PFS). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέχρι σήμερα, 27 ασθενείς έχουν ενταχθεί σε 5 κέντρα. Από αυτούς, 15 διαθέτουν 
πλήρη κλινικά και βιοχημικά στοιχεία μετά το πέρας 4 μηνών θεραπείας και συμπεριελήφθησαν στην 
παρούσα ανάλυση. Ο διάμεσος αριθμός προηγούμενων θεραπειών ήταν 3. Εννιά (60%) ασθενείς 
είχαν πάνω από 10 οστεολυτικές εστίες κατά την ένταξη στη μελέτη. Μόνο 3 (20%) έλαβαν θεραπεία 
με διφωσφονικά παράλληλα με τη δαρατουμουμάμπη. Όσον αφορά το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, 
η διάμεση μεταβολή στις τιμές των CTX και TRACP-5b ήταν 13,4%, και -2,6%, αντίστοιχα. Η διάμεση 
μεταβολή για τους ασθενείς που είχαν επιτύχει τουλάχιστον μερική ανταπόκριση (ν=7, 46,7%) ήταν 13,4% 
για το CTX και -9,4% για το TRACP-5b. Τα επίπεδα των δεικτών οστικής αναδόμησης bALP, OC, και PINP 
έδειξαν μια διάμεση αύξηση μετά από 4 μήνες θεραπείας κατά 18,4%, 190,5%, και 19,3%, αντίστοιχα. Για 
τους ασθενείς που είχαν επιτύχει τουλάχιστον μερική ανταπόκριση, οι αντίστοιχες αυξήσεις στις τιμές των 
δεικτών ήταν 25,3%, 338,7%, και 19,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάμεση διαφορά στους αναστολείς των 
οστεοβλαστών σκληροστίνη και DKK-1 ήταν -20,3% και -6,5%, αντίστοιχα. Δεν παρατηρήθηκαν σκελετικά 
συμβάματα κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η διάμεση PFS για όλους τους 27 ασθενείς ήταν 7,1 μήνες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα αυτής της ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης REBUILD δείχνουν 
ότι η μονοθεραπεία με δαρατουμουμάμπη μειώνει τα επίπεδα του TRACP-5b, όχι όμως και του CTX, 
που μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο για να επιτευχθεί. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική 
αύξηση στα επίπεδα όλων των δεικτών οστικής αναδόμησης (bALP, OC, PINP), ειδικά στους ασθενείς 
που ανταποκρίθηκαν. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί, τουλάχιστον εν μέρει, από τη μείωση στους αναστολείς 
των οστεοβλαστών, σκληροστίνη και DKK-1 που παρατηρήθηκε με τη δαρατουμουμάμπη. Επομένως, 
η μονοθεραπεία με δαρατουμουμάμπη σε αυτή την ομάδα ασθενών με ΥΑΠΜ, που ήταν βαριά 
προθεραπευμένοι, είχαν πολλαπλές οστεολυτικές εστίες και περιορισμένη χρήση διφωσφωνικών, 
οδήγησε σε μείωση της οστεοκλαστικής δραστηριότητας και των αναστολέων των οστεοβλαστών, 
καθώς και σε αύξηση των δεικτών οστικού ανασχηματισμού. Τα αποτελέσματα αυτά δηλώνουν μια 
συνολικά θετική επίδραση της δαρατουμουμάμπης στην οστική αναδόμηση που συνοδεύτηκε και από 
την απουσία σκελετικών συμβαμάτων.
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23 ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝ-
ΘΕΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ: ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ROADMAP-MMSTUDY. 
Δ. Φωτίου1, Π. βαν Ντρέντεν2, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Μ. Μήγκου1,  
Θ.Ν. Σεργεντάνης 1, Λ. Παπαγεωργίου3, Θ. ψαλτοπούλου1, Ι. Ελαλάμι3, Ε. Καστρίτης1, Ε. Τέρπος1, 
Μ.-Α. Δημόπουλος1, Γ.Τ. Γεροτζιάφας3

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., 2Clinical Research Department, Diagnostica Stago, 
Gennevilliers, France, 3Service d’ Hématologie Biologique Hôpital Tenon, Hôpitaux Universitaires de 
l’Est Parisien, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Paris, France
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρά τον αυξανόμενο αριθμό εγκεκριμένων θεραπειών και την βελτιωμένη 
επιβίωση, το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) παραμένει μη-ιάσιμο και συχνά χαρακτηρίζεται από 
ανθεκτική νόσο στην πρώτη γραμμή θεραπείας. Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των μονοκλωνικών 
πλασματοκυττάρων, των αιμοπεταλίων και του ενδοθηλίου συμβάλλει πιθανά στις διαδικασίες 
που καθορίζουν την ανθεκτική νόσο. Ο στόχος της προοπτικής μελέτης παρατήρησης ROADMAP 
MMCAT (PROspective Risk Assessment anD bioMArkers of hyPercoagulability for the identification 
of patients with Multiple Myeloma at risk for Cancer Associated Thrombosis) είναι ο καθορισμός νέων 
στρατηγικών για διαστρωμάτωση του κινδύνου εκδήλωσης ανθεκτικής νόσου στους ασθενείς αυτούς. 
Η διερεύνηση της κυτταρικής υπερπηκτικότητας και της υπερπηκτικότητας του πλάσματος σε ασθενείς 
με νέα διάγνωση ΠΜ (ΝΔΠΜ) με στόχο τον προσδιορισμό βιοδεικτών που σχετίζονται με αυξημένο 
κίνδυνο εκδήλωσης ανθεκτικής νόσου. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπτωματικοί ασθενείς με ΝΔΠΜ εντάχθηκαν προοπτικά στη μελέτη. Το 
πρωταρχικό καταληκτικό σημείο ήταν η ανταπόκριση στη θεραπεία στους 3 μήνες (Τ1). Ως «ανθεκτική 
νόσος» ορίστηκε η πρόοδος νόσου, η σταθερή ανταπόκριση και η ελάχιστη ανταπόκριση. Προ της 
έναρξης θεραπείας αξιολογήθηκε η παραγωγή θρομβίνης (TG) σε platelet-poorplasma (PPP) με TF5 
pMPPP-Reagent® σε Calibrated Automated Thrombogram (Stago, France), ο χρόνος πήξης εξαρτώμενος 
από τα προπηκτικά φωσφολιπίδια (Procoag-PPL®), ο ιστικός παράγοντας (TFa), η θρομβομοδουλίνη 
(TMa), o παράγοντας VIIa, παράγοντας V(FV), η αντιθρομβίνη (AT), το μονομερές του ινώδους (FM) 
και τα D-διμερή (DDi). Αξιολογήθηκαν επίσης τα επίπεδα της P-σελεκτίνης και της ηπαρανάσης. Η 
σχέση μεταξύ των βιοδεικτών της πήξης και της ανθεκτικής νόσου αξιολογήθηκε με μονοπαραγοντική 
ανάλυση παλινδρόμησης. Οι διαχωριστικές τιμές των βιοδεικτών επιλέχτηκαν βάση ανάλυσης ROC. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 144 ασθενείς εντάχθηκαν στην μελέτη (ηλικία 66.0±12.0 έτη; 53% άνδρες). 
Η κατανομή των τριών σταδίων της νόσου ήταν ως εξής: 32% στάδιο I κατά ΙSS, 23% ISSII, 45% 
ISSIII. To71% των ασθενών είχε οστική νόσο και 19% είχε κυτταρογενετικά υψηλού κινδύνου. Το 64% 
των ασθενών έλαβε θεραπεία με αναστολείς πρωτεασώματος (PI), το 32% με ανοσοτροποποιητικά 
φάρμακα (IMiDs) και το 4% άλλα θεραπευτικά σχήματα. Στους 3 μήνες το 64% είχε νόσο ανθεκτική 
στη θεραπεία. Στην μονοπαραγοντική ανάλυση «η νόσος ανθεκτική στην θεραπεία» σχετίστηκε με 
μεγαλύτερο χρόνο Procoag-PPL(32.4% σε ασθενείς με Procoag-PPL ≥41.7 sec έναντι 12.3% σε 
ασθενείς με Procoag-PPL <41.7 sec; OR=3.41, 95%CI: 1.45-8.03, p=0.005), με υψηλότερα επίπεδα 
D-dimer (36.0% σε ασθενείς με D-dimers ≥1.44 μg/ml έναντι 14.9% σε ασθενείς με D-dimers <1.44 
μg/ml; OR=3.21, 95%CI: 1.43-7.22, p=0.005) και με μεγαλύτερη μέγιστη τιμή (peak) συγκέντρωσης 
θρομβίνης (28.1% σε ασθενείς με Peak ≥181.66 nM έναντι 12.5% σε ασθενείς με Peak <181.66 nM; 
OR=2.73, 95%CI: 1.03-7.23, p=0.043). Η ανθεκτική νόσος είχε αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση με τα 
επίπεδα P-σελεκτίνης (14.5% σε ασθενείς με ≥23477 pg/ml έναντι 42.3% σε ασθενείς με P-σελεκτίνης 
<23477 pg/ml; OR=0.23, 95%CI: 0.08-0.65, p=0.005). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη ROADMAP-CAT-ΜΜ αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι οι βιοδείκτες της 
υπερπηκτικότητας έχουν ρόλο στην ταυτοποίηση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης ανθεκτικής 
νόσου. Το procoag-PPL, η παραγωγή θρομβίνης, τα επίπεδα της P-σελεκτίνης και D-dimerείναι 
σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της ανθεκτικής νόσου. Μια προοπτική μελέτη θα αξιολογήσει τον πιθανό 
ρόλο των βιοδεικτών αυτών στην βελτιστοποίηση της αντιμυελωματικής θεραπείας. 
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24 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΛΙΠΟΚΑΛΙΝΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣΗ ΤΩΝ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ (NGAL) ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μ. Μήγκου1, Ε. Τέρπος1, Μ. Ρούσσου1, Ε. Καστρίτης1, Α. Μαργέλη2, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1,  
Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Ν. Κανέλλιας1, Γ.Π. Παπασωτηρίου2, Δ. Φωτίου1, Μ. Γαβριατοπούλου1, 
Ε. ψημένου1, Ι. Παπασωτηρίου2, Μ.-Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 2Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας, Γ.Ν. Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η νεφρική ανεπάρκεια (ΝΑ) είναι συχνή επιπλοκή του πολλαπλού μυελώματος 
(ΠΜ). Η αντιμυελωματική θεραπεία μπορεί να αποκαταστήσει γρήγορα τη νεφρική δυσλειτουργία. Η 
λιποκαλίνη που σχετίζεται με τη ζελατινάση των ουδετεροφίλων (NGAL) είναι ισχυρός δείκτης οξείας 
νεφρικής βλάβης, ενώ η συστατίνη-C (CysC) αντανακλά τη νεφρική λειτουργία με μεγαλύτερη ακρίβεια 
από την κρεατινίνη. Επίσης, υψηλά επίπεδα GDF-15 (φλεγμονώδης δείκτης που αντανακλά και τη 
νεφρική και την καρδιακή δυσλειτουργία) υποδηλώνουν υψηλή πιθανότητα έναρξης αιμοκάθαρσης σε 
ασθενείς με AL-αμυλοείδωση. Σκοπός της μελέτης: ήταν να εκτιμηθούν τα επίπεδα στον ορό NGAL, 
CysC και GDF-15 σε ασθενείς με ΠΜ και σοβαρή ΝΑ (eGFR<30ml/min/1.73m2, μέθοδος CKD-EPI) 
ώστε να καθοριστούν πιθανοί προβλεπτικοί βιοδείκτες νεφρικής ανταπόκρισης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη συμπεριέλαβε ασθενείς με ΠΜ και σοβαρή ΝΑ που σχετιζόταν με 
το ΠΜ. Μετρήθηκαν τα επίπεδα NGAL, CysCκαι GDF-15 στον ορό, πριν από οποιαδήποτε θεραπεία. 
Για τη νεφρική ανταπόκριση χρησιμοποιήθηκαν τα IMWG κριτήρια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 110 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΜ και σοβαρή ΝΑ, συμπεριελήφθησαν 
στην μελέτη. Η διάμεση τιμή κρεατινίνης ήταν 4,6 mg/dl (εύρος 2->10mg/dl) και αυτή του eGFR (ml/
min/1.73 m2) ήταν 11,3 (1,3-29,8). Αιμοκάθαρση χρειάστηκαν 35 (35%) ασθενείς. Η διάμεση ηλικία 
των ασθενών ήταν 71 έτη, η διάμεση τιμή της σχετιζόμενης FLC ήταν 4740 mg/L, ενώ αυξημένη LDH 
είχε το 44% των ασθενών. Το 98% των ασθενών είχε ISS-3 στάδιο νόσου και το 49% R-ISS-3. Όλοι 
οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με μπορτεζομίβη (21% VD και 79% VCD ή VTD). Η διάμεση τιμή του 
NGAL ήταν 182,3 ng/mL (εύρος 20-550 ng/ml) και της CysC ήταν 3,3 mg/L (0,9-8 mg/L). βρέθηκε 
ισχυρή συσχέτιση της CysC και του NGAL με το eGFR (για CysC: R2=0,615, p<0,001 και για NGAL: 
R2=0,464, p<0,001). Τα επίπεδα του NGAL και της CysC ήταν υψηλότερα σε ασθενείς σε αιμοκάθαρση 
(διάμεση τιμή NGAL 308 έναντι 166 ng/mL, p<0,002 και CysC 4,99 έναντι 2,83 mg/L, p=0,008). Νεφρική 
ανταπόκριση (Rrenal) επιτεύχθηκε στο 63% των ασθενών (45% εμφάνισε μείζονα Rrenal). Το 40% 
των ασθενών που χρειάστηκε αρχικά αιμοκάθαρση ανεξαρτητοποιήθηκε από αυτή, μετά τη θεραπεία. 
Διάμεσος χρόνος μέχρι τη νεφρική ανταπόκριση ήταν ένας μήνας και μέχρι την ανεξαρτησία από την 
αιμοκάθαρση δύο μήνες. Χαμηλότερες τιμές NGAL (p=0,0003) και CysC (p=0,03) σχετίσθηκαν με 
υψηλότερη πιθανότητα μείζονος Rrenal. Οι τιμές eGFR, τα επίπεδα sFLC και GDF-15 δεν σχετίζονταν 
με μείζονα Rrenal, καθώς και δεν προέβλεπαν την πιθανότητα ο ασθενής να διακόψει αιμοκάθαρση. 
Με βάση τη ROC ανάλυση, σε ασθενείς με σοβαρή ΝΑ, αλλά όχι σε αιμοκάθαρση, επίπεδα NGAL<138 
ng/ml σχετίζονταν ισχυρά με μείζονα Rrenal (80% έναντι 20% στους 3 μήνες, p<0,001; εικόνα). Σχετικά 
με τη CysC, επίπεδα <2,9 mg/L σχετίζονταν με υψηλότερη πιθανότητα και μικρότερο χρόνο μέχρι 
τη μείζονα Rrenal (p=0,012). Στην πολυπαραγοντική μελέτη, που αφορούσε τους ασθενείς που δεν 
υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, μόνο τα επίπεδα της NGAL <138 ng/ml παρέμειναν ανεξάρτητος 
προγνωστικός παράγοντας σχετιζόμενος με μείζονα Rrenal (HR 5,95% CI 2-18, p=0,002).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα στον ορό της NGAL είναι ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες μείζονος 
Rrenal σε ασθενείς με ΠΜ και σοβαρή ΝΑ. Tα επίπεδα NGAL θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ασθενείς 
με ΠΜ και σοβαρή ΝΑ που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αποτελεσματικές αντιμυελωματικές 
θεραπείες.
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Eικόνα. 

25 Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑ-
ΣΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ (AL) ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ 
Ε. Καστρίτης1, Μ. Μήγκου1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Μ. Ρούσσου1, Δ. Φωτίου1, Ι. Διαλούπη1, Ν. Κανέλλιας1, 
Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Φ. Θεοδωρακάκου1, Α. Παπανικολάου2, Ε. ψημένου1, Κ. Σταματελό-
πουλος1, Ε. Μανιός1, Μ.Ε. Τσελεγκίδη1, Α. Νταλιάνης1, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 2Αιμοπαθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν. «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η βαθειά και ταχεία αιματολογική ύφεση είναι καθοριστική για την έκβαση 
των αρρώστων με AL αμυλοείδωση. Σε αρρώστους που δεν πετυχαίνουν ικανοποιητική ανταπόκριση, 
η αλλαγή θεραπείας μπορεί να διασώσει ορισμένους, αλλά τα δεδομένα είναι περιορισμένα. Σκοπός 
της μελέτης: ήταν η εκτίμηση της σημασίας της πρώιμης ανταπόκρισης και της πρώιμης θεραπείας 
διάσωσης σε ασθενείς που δεν πέτυχαν τουλάχιστον πολύ καλή μερική ύφεση (VGPR).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανάλυση συμπεριέλαβε 198 διαδοχικούς νεοδιαγνωσθέντες αρρώστους 
με AL αμυλοείδωση, που έλαβαν σχήματα με μπορτεζομίδη στη Θεραπευτική Κλινική, και οι οποίοι 
είχαν μετρήσιμη κλωνική νόσο και διαθέσιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης στον 1 και στους 3 μήνες 
από την έναρξη της θεραπείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία ήταν 64 έτη (εύρος 40-84), 57% ήταν άνδρες, καρδιακή συμμετοχή 
εμφάνιζε 64% των ασθενών, νεφρική 72%, περιφερική/αυτόνομη νευροπάθεια 18% και ηπατική 21%. 
Κατά Mayo, 23% των ασθενών ήταν σταδίου 1, 52% σταδίου 2, 18% σταδίου 3Α και 7% σταδίου 3B. 
Μετά 1 μήνα θεραπείας, 35% των ασθενών είχε πετύχει VGPR, 27% PR και 38% δεν είχε πετύχει 
ανταπόκριση (NR). Στους 3 μήνες, μόνο 24% των αρρώστων με <VGPR στον 1ο μήνα (n=126) βελτίωσε 
την ανταπόκριση του σε VGPR. Με βάση την ανταπόκριση στον 1ο μήνα, η διάμεση επιβίωση (OS) 
των αρρώστων με VGPR, PR και NR ήταν 9.5 vs 3.1 vs 2 έτη, (p=0.001). Με βάση την ανταπόκριση 
στους 3 μήνες, η διάμεση OS για VGPR, PR και NR αντίστοιχα ήταν 7 vs 3.5 vs 1.2 έτη αντίστοιχα 
(p<0.001). Όσοι στους 3 μήνες βελτίωσαν την ανταπόκριση σε VGPR (από PR ή NR) είχαν OS 4.2 
έτη έναντι 2.4 έτη όσων παρέμειναν σε PR ή τη βελτίωσαν από NR σε PR, ενώ ήταν 1.6 έτη για όσους 
παρέμειναν χωρίς ανταπόκριση (p<0.001). Η διαφορά στην OS άρρωστων με VGPR στον 1 μήνα 
έναντι αυτών που πέτυχαν VGPR στους 3 μήνες ήταν σημαντική (p=0.031). Κατόπιν αναλύσαμε την 
έκβαση των αρρώστων που μετά 3 μήνες θεραπείας δεν είχαν πετύχει VGPR. Από τους ασθενείς 
χωρίς ανταπόκριση, 32% ξεκίνησαν νέα (οι περισσότεροι έλαβαν RD ή VRD) και 68% συνέχισαν την 
ίδια θεραπεία, ενώ από αυτούς σε PR, 80% συνέχισαν την ίδια. Το 37% (10% VGPR, 27% PR) αυτών 
που συνέχισαν ίδια θεραπεία, πέτυχαν ανταπόκριση στους 6 μήνες, έναντι 44% (20% VGPR, 24% 
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PR) αυτών που άλλαξαν θεραπεία. Από του αρρώστους σε PR στους 3 μήνες, οι οποίοι συνέχισαν 
ίδια θεραπεία, μόνο 12.5% πέτυχαν VGPR. Οι άρρωστοι με <VGPR στους 3 μήνες, που συνέχισαν 
την αρχική θεραπεία είχαν OS 41 έναντι 6 μηνών αυτών που έλαβαν θεραπεία διάσωσης (p=0.009), 
πιθανά λόγω βαρύτερης νόσου (50% έναντι 12% ήταν στάδιο 3). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, 
τουλάχιστον VGPR μετά 1 μήνα (p=0.001) ή στους 3 μήνες θεραπείας (p=0.004) και στάδιο νόσου 
κατά Mayo 1 ή 2 έναντι 3 (p<0.001) ήταν οι ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες για επιβίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, σε αρρώστους με AL αμυλοείδωση η ταχεία (σε 1 μήνα) και 
βαθειά ανταπόκριση είναι σημαντική για την βελτίωση της επιβίωσης. Η έγκαιρη έναρξη θεραπείας 
διάσωσης μπορεί να βελτιώσει την ανταπόκριση και την επιβίωση ορισμένων αρρώστων. Η πιο 
αποτελεσματική θεραπεία θα πρέπει να χρησιμοποιείται άμεσα.

26 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Τ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙ-
ΚΟ Η/ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 
DARATUMUMAB: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΛΕΤΗ REBUILD)
Ε. βλαχονικόλα1, Α. βαρδή2, Ε. Καστρίτης3, Ε. Χατζηχαρίση4, Ε. Κατωδρύτου5, Α. Σιόρεντα6, Η. Σοφού1, 
Κ. Κώττα1, Μ. Καρυπίδου1, Μ. Γαβριατοπούλου3, Σ. Δελήμπαση7, Α. Συμεωνίδης8, Κ. Σταματόπουλος1, 
Μ.-Α. Δημόπουλος3, Ε. Τέρπος3, Α. Χατζηδημητρίου1

1Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, 
Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Τμήμα 
Κλινικής Θεραπευτικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 4Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, 
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 5Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, 6Κλινική Ανοσολογίας, 
Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 
8Τμήμα Αιματολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ανοσορρυθμιστική επίδραση του 
daratumumab σε ασθενείς με πολλαπλoύν μυέλωμα (ΠM), ωστόσο ο μοριακός μηχανισμός παραμένει 
ασαφής. Στο πλαίσιο της μελέτης REBUILD (συνεχιζόμενη προοπτική, πολυκεντρική, μη συγκριτική, 
ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙ με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης του daratumumab ως μονοθεραπεία 
στον οστικό μεταβολισμό ασθενών με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό ΠΜ), αξιολογήθηκε η δυναμική 
του ρεπερτορίου των Τ λεμφοκυττάρων με: i) τεχνικές αλληλούχησης νέας γενιάς (NGS) και ii) 
κυτταρομετρία ροής. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για 
14 ασθενείς που ολοκλήρωσαν 3 κύκλους daratumumab έχοντας λάβει ≥2 προηγούμενες γραμμές 
θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της λεναλιδομίδης και ενός αναστολέα πρωτεασώματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά, αναλύθηκαν 28 δείγματα [14 ζεύγη προ της έναρξης και μετά 
την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου θεραπείας] προκειμένου να εκτιμηθούν πιθανές αλλαγές στα Τ 
λεμφοκύτταρα σε σχέση με τη θεραπεία και την κλινική ανταπόκριση. Οι ασθενείς ομαδοποιήθηκαν με 
βάση την ανταπόκριση σε απαντητές (μερική ανταπόκριση [n=1] και πολύ καλή ανταπόκριση [n=6]) και 
μη απαντητές (ελάχιστη ανταπόκριση [n=2], σταθερή νόσο [n=4] ή πρόοδο νόσου [n=1]). Αναδιατάξεις 
TRBV-TRBD-TRBJ ενισχύθηκαν με RT-PCR σε μονοπύρηνα κύτταρα αίματος και υποβλήθηκαν σε 
paired-end πρωτόκολλο NGS. Τα πρωτογενή δεδομένα (n=6.715.406 αλληλουχίες) αναλύθηκαν σε 
εξειδικευμένη, επικυρωμένη πλατφόρμα βιοπληροφορικής ανάλυσης. Για τις αναλύσεις ρεπερτορίου 
αξιολογήθηκαν μόνο παραγωγικές αναδιατάξεις (n=3.097.565| Δμ 101.670/δείγμα). Συνολικά, 
αξιολογήθηκαν 151.153 διακριτοί κλωνοτύποι (αναδιατάξεις με ίδιο γoνίδιο TRBV και πανομοιότυπη 
αμινoξική αλληλουχία CDR3, Δμ 5.084 κλωνοτύποι/δείγμα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τ κλωνικές εκπτύξεις αναγνωρίστηκαν τόσο πριν όσο και μετά τη θεραπεία και στις 
δύο ομάδες. Η κλωνικότητα (διάμεση αθροιστική συχνότητα των 10 επικρατέστερων κλωνοτύπων/
δείγμα) αυξήθηκε μετά τη θεραπεία, με στατιστική σημαντικότητα στους απαντητές (31% προ θεραπείας 
έναντι 40% μετά τη θεραπεία, p=0,04). Και στις δύο ομάδες το Τ ρεπερτόριο φάνηκε να ανανεώνεται 
με μικρό μόνο ποσοστό των κλωνοτύπων προ-θεραπείας να διατηρείται μετά τη θεραπεία (0,6% 
στους απαντητές και 1.0% στους μη απαντητές). Ωστόσο, στους μη απαντητές οι 10 επικρατέστεροι 
κλωνοτύποι προ-θεραπείας έτειναν να κυριαρχούν στο ρεπερτόριο και μετά από αυτή, ενώ στους 
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απαντητές παρατηρήθηκε σημαντική αντικατάσταση των 10 επικρατέστερων κλωνοτύπων προ-θεραπείας 
από κλωνοτύπους που προϋπήρχαν σε πολύ χαμηλή συχνότητα, γεγονός που θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί ως έκπτυξη αντι-μυελωματικών T κλώνων οι οποίοι συνέβαλαν στην κλινική ανταπόκριση. 
Επιπλέον, αναγνωρίστηκαν 13 κοινοί κλωνοτύποι μεταξύ διαφορετικών ασθενών, οι οποίοι στη συνέχεια 
αναζητήθηκαν σε δημόσιες βάσεις αλληλουχιών T κυτταρικού υποδοχέα αλλά δε βρέθηκαν σε άλλες 
οντότητες, ενισχύοντας το σενάριο ότι πιθανόν αναπτύχθηκαν έναντι κοινών ογκοαντιγόνων. Με μια 
μόνο εξαίρεση, οι κοινοί κλωνοτύποι βρέθηκαν μεταξύ ασθενών που μοιράζονταν κοινά HLA. Τέλος, 
η κυτταρομετρία ροής ανέδειξε σημαντική αύξηση των CD3+ Τ λεμφοκυττάρων μετά τη θεραπεία (Δμ 
60% του συνόλου των λεμφοκυττάρων προ-θεραπείας έναντι 83% μετά τη θεραπεία | p=0,003), η 
οποία προκύπτει κυρίως από αύξηση των CD8+ Τ κυττάρων (30,8% προ-θεραπείας έναντι 48,9% 
μετά τη θεραπεία | p=0,03) και στις δύο ομάδες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η κλωνικότητα του Τ ρεπερτορίου αυξάνεται μετά τη μονοθεραπεία 
με daratumumab. Σε αντίθεση με τους μη απαντητές, όπου οι επικρατείς κλωνοτύποι παραμένουν 
γενικά ίδιοι μετά τη θεραπεία, στους απαντητές κλωνοτύποι με μικρή εκπροσώπηση προ-θεραπείας 
εκπτύσσονται σημαντικά, παραπέμποντας σε Τ κλώνους με αντι-μυελωματικές ειδικότητες που 
ενεργοποιούνται από το daratumumab και συμβάλλουν στην κλινική ανταπόκριση.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

27 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΖΑΚΥΤΙΔΙΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
β. Μπάκου1, Α. Σπάθης2, Α. Μπούχλα1, Φ. Κοντσιώτη1, Ζ. Τσακιράκη2, Σ. Παπαγεωργίου1, Ε. Μπαζάνη1, 
Ε. Γλέζου1, Κ. Γκοντόπουλος1, Γ. Σταυρουλάκη1, Α. Γαλανόπουλος3, Α. Συμεωνίδης3, Ν.-Α. βύνιου3,  
Κ. Ζαφειροπούλου3, Ι. Κοτσιανίδης3, Π. Φούκας2, β. Παππά1

1Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 2Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατο-
μικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 3Τμήμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων και Μυελικής Ανεπάρκειας, 
Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αζακυτιδίνη (AZA) σε χαμηλές δόσεις λειτουργεί ως αναστολέας της 
DNA μεθυλοτρανσφεράσης και χρησιμοποιείται στη θεραπεία των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων 
και της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας. Δυστυχώς όμως, ακόμη και οι ασθενείς με θετική αρχικά 
ανταπόκριση, τελικά υποτροπιάζουν. Στα ΜΔΣ, ο παράγοντας Hif-1α έχει προταθεί ότι συμμετέχει στην 
ανάπτυξη της νόσου, ενώ η υπερέκφρασή του σχετίζεται με κακή πρόγνωση. Επιπλέον, πρόσφατα η 
ομάδα μας έδειξε ότι οι ασθενείς με ΜΔΣ, με ανταπόκριση στην ΑΖΑ εμφανίζουν υψηλότερη έκφραση 
Hif-1α σε σύγκριση με τους μη ανταποκρινόμενους, και ότι η έκφραση του Hif-1α αποτελεί ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα ανταπόκρισης στη θεραπεία με ΑΖΑ. Η παρούσα μελέτη έχει στόχο τη 
διερεύνηση μοριακών μηχανισμών ανθεκτικότητας στην αζακυτιδίνη, σχετικών με τον παράγοντα 
Hif-1α, μέσω της διερεύνησης της έκφρασης των ενζύμων DNA μεθυλοτρανσφεράσης και ηλεκτρικής 
αφυδρογονάσης, η οποία είναι ενδεικτική της λειτουργίας των μιτοχονδρίων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για τη μελέτη συλλέχθηκαν δείγματα μυελού των οστών 41 ασθενών με 
ΜΔΣ [κατά WHO: MDS-EB-1 (10), MDS-EB-2 (24) και MDS-MLD (7)] και 13 με ΟΜΛ, προ θεραπείας 
με αζακυτιδίνη (75mg/m2x7 ημέρες SC), καθώς και 10 υγιών μαρτύρων. Ακολούθησε απομόνωση 
μονοπύρηνων κυττάρων, RNA και εκτίμηση της έκφρασης των γονιδίων Hif-1α, DSHd και DNMT3b 
μέσω RT-PCR. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω μη παραμετρικών μεθόδων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 54 ασθενείς της μελέτης, οι 28 ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία (R), οι 
9 παρουσίασαν ανθεκτικότητα (NR), ενώ σε 17 η ασθένεια παρέμεινε σταθερή (SD). Διαπιστώθηκε 
ότι η 2-ΔΔCt αναλογία της έκφρασης των γονιδίων Hif-1α/β-Actin στα δείγματα αναφοράς ήταν 1.18 
(95% CI: 0.617-1.687), στους ασθενείς με θετική απόκριση (R) 1.59 (95% CI: 1.029-3.18), και στην 
κοινή ομάδα ασθενών που δεν ανταποκρίθηκαν/ασθενών με σταθερή νόσο (NR/SD) 0.754 (95% CI: 
0.640-0.840), με σημαντικά αυξημένη έκφραση στους ασθενείς με ανταπόκριση έναντι των υπολοίπων 
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(NR/SD), (p=0.003). Επιπλέον, η 2-ΔΔCt αναλογία της SDHd/β-Actin έκφρασης βρέθηκε 1.2 (95% CI: 
0.360-1.954) στα δείγματα αναφοράς, 0.81 (95% CI: 0.294-1.401) στους R ασθενείς, και 0.73 (95% 
CI: 0.542-0.793) στους NR/SD ασθενείς, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το γονίδιο DNMT3b βρέθηκε 
0.75 (95% CI: 0.637-1.526) στα δείγματα αναφοράς, 2.188 (95% CI: 1.547-3.630) στους ασθενείς με 
θετική ανταπόκριση και 1.338 (95% CI: 0.824-2.250) στην ομάδα NR/SD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τόσο οι R ασθενείς, όσο και οι NR/SD, εμφανίζουν χαμηλή έκφραση SDHd, σε 
σχέση με τα δείγματα αναφοράς, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αντίστοιχες παρατηρήσεις στα ΜΔΣ. 
Στην περίπτωση των ασθενών με θετική ανταπόκριση, μια τέτοια χαμηλή έκφραση της ηλεκτρικής 
αφυδρογονάσης θα μπορούσε να σχετίζεται με την παρατηρούμενη υπερέκφραση του Hif-1α, καθώς 
η απενεργοποίηση του εν λόγω ενζύμου οδηγεί σε σταθεροποίηση του παράγοντα Hif. Παρ’ όλα 
αυτά, μειωμένη δραστικότητα SDHd, εμφανίζουν και οι μη ανταποκρινόμενοι ασθενείς, παρά την 
παρατηρούμενη χαμηλή έκφραση Hif-1α. Συνεπώς, σε αυτούς, η ανταπόκριση στην θεραπεία με 
αζακυτιδίνη που σχετίζεται με τον παράγοντα Hif-1α φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τη μιτοχονδριακή 
δυσλειτουργία και πιθανώς να βασίζεται σε άλλους ρυθμιστικούς μηχανισμούς υποξίας. Επιπλέον, 
διαπιστώθηκε ότι στους ασθενείς με θετική ανταπόκριση, η DNMT3b εμφανίζει αυξημένη mRNA 
έκφραση σε σύγκριση τόσο με τους ασθενείς αναφοράς, όσο και με τους NR/SD ασθενείς, γεγονός που 
θα μπορούσε να ερμηνεύσει την ανταπόκρισή των ασθενών αυτών στην αζακυτιδίνη, έναν αναστολέα 
της DNA μεθυλοτρανσφεράσης.

28 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ MRNA ΤΗΣ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ (RNR) ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (ΜΔΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ 5-ΑΖΑΚΥΤΙΔΙΝΗ
Χ.-Ν. Κοντανδρεοπούλου1, Π.Διαμαντόπουλος1, Α. Συμεωνίδης2, Ι. Κοτσιανίδης3, β. Παππά4,  
Α. Γαλανόπουλος5, Α. Γιαννόπουλος6, Κ. Ζώη6, Μ. Δήμου7, Ε. Σολωμού2, Π. Παναγιωτίδης7, Γ. Κυρια-
κάκης8, Ν. Γιαννακοπούλου8, Γ. Δρύλλης8, Σ. Χατζηδαυίδ8, Ν.-Α. βύνιου8

1Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Παθολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 3Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 4Β΄ Παθολογική Κλινική, 
Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 6Αιματολογικό 
Εργαστήριο, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Αθήνα, 7Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., 
Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 8Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ριβονουκλεοτιδική αναγωγάση (RNR) είναι το ένζυμο που καταλύει τη 
σύνθεση των 2’- δεοξυριβονουκλεοτιδίων και είναι απαραίτητο για την αντιγραφή και την επιδιόρθωση του 
DNA. Το ολοένζυμο αποτελείται από δύο υπομονάδες, τις RRM1 και RRM2. Λειτουργική απορρύθμιση 
αυτών οδηγεί σε γενετική αστάθεια. Υπερέκφραση της RNR σχετίζεται με χημειοανθεκτικότητα και 
χαμηλή ολική επιβίωση σε νεοπλασίες. Η 5-αζακυτιδίνη θεωρείται αναστολέας της RRM2 στην οξεία 
μυελογενή λευχαιμία. Στην εργασία αυτή, μελετήσαμε την έκφρασή της σε επίπεδο mRNA και το επίπεδο 
μεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου της. Παράλληλα, έγινε έλεγχος συγκεκριμένων μεταλλάξεων 
σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) που έλαβαν θεραπεία με 5-αζακυτιδίνη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέχθηκαν δείγματα μυελού των οστών κατά τη διάγνωση από 123 ασθενείς 
με ΜΔΣ, 98 από τους οποίους έλαβαν θεραπεία με 5-αζακυτιδίνη. Ακολούθησε εξαγωγή RNA και 
αντίστροφη μεταγραφή με τη χρήση παγίων πρωτοκόλλων. Διενεργήθηκε PCR πραγματικού χρόνου 
με την τεχνική Taqman σε συσκευή CFX96 RT-PCR (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA). Τα 
επίπεδα του RRM1/RRM2 mRNA εκφράστηκαν ως λόγος RRM1/GAPDH και RRM2/GAPDH αντίστοιχα. 
Η ανίχνευση μεταλλάξεων στα γονίδια IDH1, IDH2, SRSF2, SF3B1, U2AF1, ASXL1, DNMT3A, BCOR 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση High Resolution Melting (HRM) analysis. Σε 63 ασθενείς μετρήθηκαν 
τα επίπεδα μεθυλίωσης των υποκινητών RRM1/RRM2 με ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 123 ασθενείς με ΜΔΣ (ταξινόμηση κατά WHO 
2008/2016). Από αυτούς 98 έλαβαν θεραπεία με 5-αζακυτιδίνη. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών 
συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Η διάμεση τιμή RRM1 mRNA ήταν 4.2 φορές υψηλότερη σε ασθενείς 
που δεν ανταποκρίθηκαν (p=0.019) συγκριτικά με αυτούς που ανταποκρίθηκαν. Δεν αναδείχθηκε 
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συσχέτιση κανενός από τους υπόλοιπους παράγοντες που μελετήθηκαν (τύπος ΜΔΣ, IPSS, IPSS-R, 
WPSS, καρυότυπος, αριθμός κυτταροπενιών, αιμοσφαιρίνη, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων και 
αιμοπεταλίων) με την ανταπόκριση στη θεραπεία. Η διάμεση ολική επιβίωση (ΟΕ) ήταν 38.6 μήνες, 
ενώ η επιβίωση από την έναρξη 5-αζακυτιδίνης (ΟΕΘ) 20.4. Δε βρέθηκε συσχέτιση της ΟΕ και της 
ΟΕΘ με τα επίπεδα RRM1/2 mRNA. Στατιστικά σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ χαμηλών 
επιπέδων RRM1 mRNA και splicing μεταλλάξεων (p=0.044). Μετάλλαξη του γονιδίου SF3B1 φάνηκε 
να σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα RRM2 mRNA (διάμεση τιμή 0.2850 έναντι 0.0241, p=0.023) και 
αυξημένο αριθμό αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων. Όσον αφορά τη μεθυλίωση, παρατηρήθκαν 
υψηλότερα ποσοστά στους υποκινητές των γονιδίων RRM1 (διάμεση τιμή 64.3% έναντι 25.2%, 
p=0.004) και RRM2 (διάμεση τιμή 24.5% έναντι 11.8%, p=0.046) στους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν 
στη θεραπεία με 5-αζακυτιδίνη. Τα επίπεδα μεθυλίωσης δε βρέθηκε να συσχετίζονται με το πρότυπο 
μεταλλάξεων των ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη αυτή οι ασθενείς με ΜΔΣ και χαμηλά επίπεδα RRM1 mRNA ή/και υψηλά 
ποσοστά μεθυλίωσης επιτυγχάνουν καλύτερη ανταπόκριση στην 5-αζακυτιδίνη. Αυτή η συσχέτιση 
τεκμηριώνεται θεωρητικά, επειδή η αναστολή της RNR με 5-αζακυτιδίνη οδηγεί σε μείωση των επιπέδων 
των δεοξυριβονουκλεοτιδίων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η σύνθεση και η επιδιόρθωση του DNA.
Συμπερασματικά, η έκφραση της RNR και η μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου της, καταδεικνύεται 
ως προγνωστικός παράγοντας της ανταπόκρισης στη θεραπεία με 5-αζακυτιδίνη και ως πιθανός 
θεραπευτικός στόχος σε ασθενείς με ΜΔΣ.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ασθενών.

Αριθμός ασθενών, Ν 123
Ηλικία (στη διάγνωση) 73.6 (34-89)
Ηλικία (στη θεραπεία) 75.3 (34-89)
Φύλο (άρρεν/θήλυ) 87/36
Υπό θεραπεία με 5-αζακυτιδίνη 98
WHO 2008/2016 (στη διάγνωση) Ν (%)
RA
RARS
RCMD
RCMD-RS
RAEB1
RAEB2

6 (4.9)
4 (3.3)
43 (35.2)
1 (8)
30 (24.4)
39 (31.4)

IPSS, N (%)
0
1
2
3
4

14 (11.7)
23 (19.2)
31 (25.8)
30 (25.0)
16 (13.3)

IPSS-R, N (%)
1
2
3
4
5
6

11 (9.2)
35 (29.2)
15 (12.5)
33 (27.5)
17 (14.2)
1 (8)

WPSS, N (%)
1
2
3
4
5

3 (2.5)
14 (11.7)
21 (17.5)
51 (42.5)
12 (10.0)

Αριθμός κύκλων θεραπείας 9 (1-45)
Επίπεδα RRM1 mRNA 0.00192 (0.00000 - 67.50000)
Επίπεδα RRM2 mRNA levels 0.028800 (0.00000 - 1.54000)
Επίπεδα RARP1 mRNA levels 0.05090 (0.00004 - 1.54000)
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29 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗ 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Ν. Μπιζύμη, Μ. βελεγράκη, Α. Δαμιανάκη, Ε. Κουταλά, β. Καλιαφεντάκη, Σ. Μαρκάκη, Μ. ξημέρη,  
Μ. ψυλλάκη, Σ. Παπαδάκης, Π. Κανέλλου, Ε. Φραγκιαδάκη, Χ. Ποντίκογλου, Ε. Παπαδάκη
Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης και Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης Ιατρικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ως Χρόνια Ιδιοπαθής Ουδετεροπενία (Chronic Idiopathic Neutropenia, CIN) 
ορίζεται η παρατεταμένη (πάνω από 3 μήνες) και ανεξήγητη μείωση του αριθμού των ουδετεροφίλων 
στο αίμα. Μελέτες μας έχουν δείξει ότι σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της CIN έχει το 
ανασταλτικό μικροπεριβάλλον στο μυελό των οστών, με παρουσία προφλεγμονωδών κυτταροκινών 
και ολιγοκλωνικών κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων, που οδηγούν σε αυξημένο αποπτωτικό θάνατο 
των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων. Η πιθανή συμμετοχή των μονοκυττάρων στη διαμεσολάβηση 
των προ-φλεγμονωδών απαντήσεων στους ασθενείς με CIN παραμένει άγνωστη. Ο σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός των κλασσικών CD14bright/CD16-, ενδιάμεσων CD14 bright /
CD16+ και μη-κλασσικών CD14+/CD16 bright μονοκυτταρικών υποπληθυσμών στο αίμα ασθενών με 
CIN σε σύγκριση με φυσιολογικά άτομα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 70 ασθενείς με CIN και 22 υγιείς μάρτυρες, με ανάλογη ηλικία 
και φύλλο. Οι ασθενείς πληρούσαν τα δημοσιευμένα κριτήρια διάγνωσης της CIN. Συγκεκριμένα, είχαν 
ουδετερόφιλα κάτω από 1800/μl (1127 ± 529/μl) για διάρκεια πάνω από 3 μήνες (μέση διάρκεια 144 ± 
78 μήνες), δεν είχαν ιστορικό υποκείμενης νόσου ή λήψης φαρμάκων που σχετίζονται με ουδετεροπενία 
και είχαν φυσιολογική μορφολογία και καρυότυπο μυελού. Οι υποπληθυσμοί των κλασσικών CD14 

bright /CD16-, ενδιάμεσων CD14 bright /CD16+ και μη-κλασσικών CD14+/CD16 bright μονοκυττάρων στο 
αίμα των ασθενών και μαρτύρων μελετήθηκαν με κυτταρομερία ροής βάσει της σχετικής επιφανειακής 
έκφραση των αντιγόνων CD14 και CD16.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: O απόλυτος αριθμός των μονοκυττάρων στους ασθενείς ήταν μειωμένος σε 
σχέση με τους μάρτυρες (419 ± 215/μL έναντι 476 ± 122/μL, αντίστοιχα, p=0.0138), εύρημα που 
συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες μας που έχουν δείξει μικρότερο αριθμό κλωνογόνων κυττάρων 
της κοκκιοκυτταρικής/μονοκυτταρικής σειράς (Colony Forming Units - Granulocyte-monocyte, CFU-
GM) στους CIN ασθενείς. Το ποσοστό των ενδιάμεσων μονοκυττάρων ήταν αυξημένο στους ασθενείς 
(15.03% ± 9.04%) σε σύγκριση με τους μάρτυρες (7.80% ± 3.99%, p<0.0001) όπως επίσης και το 
ποσοστό των μη-κλασσικών μονοκυττάρων (4.84% ± 2.90% έναντι 2.76% ± 1.50%, αντίστοιχα, 
p=0.0007). Αντίθετα, το ποσοστό των κλασσικών μονοκυττάρων ήταν μειωμένο στους ασθενείς 
(77.05% ± 12.88%) σε σύγκριση με τους μάρτυρες (87.68%± 4.38%, p <0.0001). Ομοίως, ο απόλυτος 
αριθμός των ενδιάμεσων και μη-κλασσικών μονοκυττάρων ήταν αυξημένος στους ασθενείς (60 ± 50/
μlκαι 18 ± 12/μl, αντίστοιχα) σε σχέση με τους μάρτυρες (37 ± 19/μlκαι 13 ± 8/μl, αντίστοιχα, p=0.0272 
και p=0.0293, αντίστοιχα) και ο απόλυτος αριθμός των κλασσικών μονοκυττάρων μειωμένος στους 
ασθενείς (328 ± 182/μl) σε σχέση με τους μάρτυρες (418 ± 114/μl, p=0.0015). βρέθηκε, επίσης μία 
αρνητική συσχέτιση μεταξύ των απόλυτων αριθμών ουδετεροφίλων και κλασσικών μονοκυττάρων στους 
ασθενείς (r=-0.336, p=0.0045) αντανακλώντας πιθανά την προσπάθεια του μυελού να αντισταθμίσει 
την ουδετεροπενία. Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ απόλυτου αριθμού ουδετεροφίλων και ενδιάμεσων 
ή μη-κλασσικών μονοκυττάρων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι CIN ασθενείς έχουν αυξημένους πληθυσμούς προφλεγμονωδών (ενδιάμεσων/
μη-κλασσικών) μονοκυττάρων στο αίμα που ενδεχομένως να έχουν ρόλο στην ενεργοποίηση των 
κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων και στην αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών 
που έχει περιγραφεί στους ασθενείς αυτούς. Το επόμενο βήμα στην έρευνά μας είναι η απομόνωση 
των μονοκυτταρικών υποπληθυσμών σε CIN ασθενείς και μάρτυρες και η σύγκριση του μεταγραφικού 
προφίλ τους. 
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30 Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑ-
ΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Π. Διαμαντόπουλος1, β. Παππά2, Ν.-Α. βύνιου1, Ι. Κοτσιανίδης3, Α. Συμεωνίδης4, Α. Κουράκλη-Συμεω-
νίδου4, Σ. Παπαγεωργίου2, Ε. Σολωμού5, Α. Πουλή6, Π. Παναγιωτίδης7, Μ. Δήμου7, Κ. Ζαφειροπούλου4,  
Σ. Καρακατσάνης8, Α. βαρδή9, Θ. βασιλακόπουλος10, Δ. Τσοκάνας11, Γ. Δράκος11, Σ. Χονδρόπουλος11, 
Χ. Παπή11, Ε. Χατζημιχαήλ12, Α. Μεγαλακάκη13, Π. Ρεπούσης13, Μ. Κωτσοπούλου13, Γ. Καϊάφα14, 
Μ.Παπουτσέλης3, Α. Σιώνη6, Ν. Χαρχαλάκης15, Ε. Μπουρονίκου16, Γ. βασιλόπουλος16, β. Λάζαρης4, 
Μ. Σπηλιωτοπούλου4, Φ. Κοντοπίδου17, Χ. Κοντός18, Σ. Καλύβα19, Α. Χατζητόλιος14, Ε. Παπαδάκη19, 
Α. Αναγνωστόπουλος9, Ν.Ι. Αναγνωστόπουλος11, Α. Γαλανόπουλος11

1Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό 
Τμήμα, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Αλεξανδρούπολης, Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 4Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών, 
Ρίο, Πάτρα, 5Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 6Αιματολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος 
Σάββας», Αθήνα, 7Α΄ Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», 
Αθήνα, 8Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 9Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Παπαγεωργί-
ου», Θεσσαλονίκη, 10Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 11Αιματολογική 
Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς, Αθήνα, 12Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 13Αιματολογική Κλινική, 
Ε.Α.Ν.Π. Μεταξά, Πειραιάς, 14Α΄ Προπαιδευτική Παν/μιακή Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, 
Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 15Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 16Παθολογική 
Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 17Β΄ Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Ιατρική 
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 18Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 19Αιματολογική 
Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μονοκυτταροπενία δεν περιλαμβάνεται σαν προγνωστικός παράγοντας 
στα σύγχρονα προγνωστικά συστήματα των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ) παρά την 
συμμετοχή των μονοπυρήνων στην κυτταρική ανοσία. 
ΣΚΟΠΟΣ: Μελέτη της προγνωστικής σημασίας της μονοκυτταροπενίας σε ασθενείς με MΔΣ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν τα κλινικοπαθολογικά στοιχεία ασθενών καταγεγραμμένων στο 
Ελληνικό Εθνικό Μητρώο Ασθενών με ΜΔΣ. Οι ασθενείς με MDS/MPN αποκλείστηκαν από τη μελέτη. 
Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS, version 23.0 (IBM Corporation, North 
Castle, NY, USA), ενώ για την ολική επιβίωση (ΟS) και επιβίωση χωρίς νόσο (LFS) χρησιμοποιήθηκαν 
οι Kaplan-Meier και Cox regression αναλύσεις. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 1719 ασθενείς με ΜΔΣ, τα κύρια χαρακτηριστικά των οποίων 
εμφανίζονται στο Πίνακα 1. Κατά τη χρονική περίοδο της μελέτης των δεδομένων, 818 ασθενείς είχαν 
πεθάνει και η διάμεση παρακολούθηση για τους υπόλοιπους 901 ασθενείς ήταν 23 μήνες. Ο διάμεσος 
απόλυτος αριθμός μονοπυρήνων (AΜC) ήταν 0,30 x 109/L (0,00-0,99 x 109L). Οι ασθενείς με περίσσεια 
βλαστών (RAEB1/2) είχαν χαμηλότερο AMC (διάμεση τιμή 0,19 έναντι 0,32 για ασθενείς χωρίς περίσσεια 
βλαστών, p < 0.0001). Ο ΑΜC ήταν στατιστικά μεγαλύτερος στους ασθενείς με χαμηλού κινδύνου 
έναντι υψηλού κινδύνου ΜΔΣ (0,33 x 109/L vs 0,21 x 109/L, p< 0.0001). Σε μονοπαραγοντική ανάλυση, 
οι ασθενείς με AMCs <0,2 x 109/L είχαν διάμεση OS 34 μήνες έναντι 63 μηνών σε σχέση με ασθενείς 
με υψηλότερο AMCs (p <0.0001) και HR 1.57 (95% CI 1,37 – 1,81, p <0.0001). Στην Cox regression 
ανάλυση, η μονοκυτταροπενία διατηρούσε την προγνωστική της σημασία (HR, 1,16, 95% CI, 1,00 – 
1,36, p. 0.049). Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, η μονοκυτταροπενία ήταν προγνωστική για χαμηλότερη 
επιβίωση σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου (διάμεση OS 57 μήνες σε χαμηλού κινδύνου vs 75 μήνες για 
υψηλού κινδύνου, p = 0.039). Επιπλέον, ασθενείς με χαμηλο ΑΜC (0,2 x109/L) είχαν χαμηλότερη LFS 
(LFS 57 μήνες, ενώ δεν είχε επιτευχθεί ακόμη η διάμεση LFS για ασθενείς με υψηλότερο ΑΜC (HR, 
2,47, 95% CI, 2,01 – 2,47, p < 0.0001). Σε Cox regression ανάλυση, η μονοκυτταροπενία διατηρούσε 
την προγνωστική της σημασία (HR 1,27, 95% CI, 1,02 – 1,58; p = 0.031). Σε μια υπο-ομάδα 162 
ασθενών που έλαβαν θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες (αζακυτιδίνη και ντεσιταμπίνη), η 
μονοκυττοπενία δεν ήταν προγνωστική της ανταπόκρισης στη θεραπεία, αλλά σχετιζόταν με χαμηλότερη 
επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) (PFS 27 μήνες για ασθενείς με χαμηλό AMC vs χωρίς επίτευξη 
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της διάμεσης επιβίωσης για ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα ΑΜC, p = 0.001). Αυτή η συσχέτιση δεν 
μεταφραζόταν σε όφελος επιβίωσης (ΟS 27 vs 28 μήνες αντίστοιχα, log rank p = 0.213).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Aσθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ έχουν χαμηλότερα επίπεδα ΑΜC σε σχέση με 
χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ. Επιπλέον, η μονοκυτταροπενία σχετίζεται με μικρότερη ολική επιβίωση σε 
μονοπαραγοντική ανάλυση και μικρότερη LFS σε μονο-και πολυπαραγοντική ανάλυση, λόγω πιθανού 
παθογενετικού ρόλου της σε ΜΔΣ. Τα ανωτέρω ευρήματα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης όσον 
αφορά το ρόλο και προγνωστική σημασία των μονοπυρήνων σε ασθενείς με ΜΔΣ.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ασθενών.
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31 ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ (ΑΘΠ) ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ 
ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑ-
ΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΠ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Χ. Ποντίκογλου1, β. Καλιαφεντάκη1, Α. Σταυρουλάκη2, β. Τζικούλης1, Π. Κανέλλου2, Α. Συμεωνίδης3, Α. 
Πατρινός3, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου3, Θ. Χατζηλυγερούδη3, Π. Παναγιωτίδης4, Ν.-Α. βύνιου5, Μ. Μα-
ντζουράνη5, Μ. Δήμου4, Α. Γαλανόπουλος6, Σ. Χονδρόπουλος6, Χ. Ρουμπάκης6, Δ. Λιάπη2, Α. Κολοβού7, 
Γ. Τσιράκης7, Α. Αναγνωστόπουλος8, Α. Συρίγου8, Ε. Γαβριηλάκη8, Α. Μεγαλακάκη9, Π. Λαμπροπούλου9, 
Ε. βλαχάκη10, Ι. Χριστοδούλου10, Μ. Παπαϊωάννου11, β. Γώγου11, Μ. Μπόμπολα12, Σ. Γιαννούλη13,  
Ι. Κοτσιανίδης14, Γ. βασιλόπουλος15, Μ. Πρωτόπαππα16, Ε. Χατζημιχαήλ17, Π. Ζήκος18, Γ. Χαλκιαδά-
κης19, Ε. Παπαδάκη1

1Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 2Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανά-
νειο», Ηράκλειο Κρήτης, 3Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών, 4Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 5Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. 
«Λαϊκό», Αθήνα, 6Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Χα-
νίων «Ο Άγιος Γεώργιος», 8Αιματολογική Κλινική-Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 
9Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Πειραιάς, 10Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας - Β΄ Παθολογική 
Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 11Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 
12Αιματολογικό - Τμήμα Αιμοδοσίας, Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος», Αθήνα, 13Β’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. 
«Ιπποκράτειο», Αθήνα, 14Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 15Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
Λάρισας, 16Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Σερρών, 17Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 18Αιματολογικό 
Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα, 19Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Επικοινωνιών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kαθώς το προσδόκιμο επιβίωσης αυξάνει, ηλικιωμένοι ασθενείς (>65 έτη) 
με ανοσολογικής αρχής θρομβοπενία (ΑΘΠ) απαντώνται όλο και συχνότερα στην καθημερινή πράξη. 
Εντούτοις, τα χαρακτηριστικά της ΑΘΠ στον πληθυσμό αυτό δεν έχουν, μέχρι στιγμής, αποσαφηνισθεί 
πλήρως. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή real world χαρακτηριστικών της ΑΘΠ στη 
διάγνωση, καθώς και η εκτίμηση της έκβασης της νόσου σε ομάδα ηλικιωμένων ασθενών (ομάδα 1), 
συγκριτικά με ενήλικες ασθενείς (>16 έτη-65 έτη, ομάδα 2), αντλώντας πληροφορίες από το σχετικό 
μητρώο καταγραφής ασθενών με ΑΘΠ της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν, αναδρομικά, δεδομένα από το εθνικό 
μητρώο καταγραφής ασθενών με ΑΘΠ, οι οποίοι διαγνώσθηκαν μεταξύ 1979 και 2018.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην εργασία συμπεριελήφθησαν 843 ασθενείς με πρωτοπαθή ΑΘΠ ηλικίας >16 
έτη: 303 ταξινομήθηκαν στην ομάδα 1 και 540 στην ομάδα 2. Η μέση ηλικία στη διάγνωση ήταν 76 έτη 
(65.1-99) στην ομάδα 1 και 41 έτη (16.1-64.7) στην ομάδα 2. Η αναλογία γυναικών:ανδρών ήταν 1.1 
στην ομάδα 1 και 1.9 και στην ομάδα 2 (P=0.0012). O διάμεσος αριθμός αιμοπεταλίων στη διάγνωση 
ήταν σημαντικά μικρότερος στην ομάδα 1 (12x109, διατεταρτηµοριακό διάστημα: 5-29x109/L) συγκριτικά 
με την ομάδα 2 (16x109/L, διατεταρτηµοριακό διάστημα: 8-35.7x109/L∙ P=0.0014). Ως αναμένετο, 
σημαντικά περισσότεροι ασθενείς της ομάδας 1 είχαν συννοσηρότητες, συγκριτικά με εκείνους της 
ομάδας 2 (87.1% και 54.3% αντίστοιχα∙ P<0.0001). Συγχορήγηση φαρμάκων, όπως ανταγωνιστές 
βιταμίνης Κ, αντι-αιμοπεταλιακά, άλλα αντιπηκτικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη παρατηρήθηκε 
συχνότερα στην ομάδα 1 (P<0.0001). Η συχνότητα των διαφόρων αιμορραγικών εκδηλώσεων δε διέφερε 
μεταξύ των δύο ομάδων, με εξαίρεση τη μηνομητρορραγία που ήταν πολύ πιο συχνή στην ομάδα 2 
(P<0.0001), ως αναμένετο. Μυελόγραμμα/οστεομυελική βιοψία διενεργήθηκαν συχνότερα στην ομάδα 
1, ενώ έλεγχος για αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα, προσδιορισμός 
ΑΝΑ, και ορολογικές δοκιμασίες για HIV και ηπατίτιδα C διενεργήθηκαν συχνότερα στην ομάδα 2. 
Θεραπευτική αγωγή χορηγήθηκε στο 91% των ασθενών της ομάδας 1 και στο 88% της ομάδας 2. 
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως προς την ανταπόκριση στη θεραπεία μεταξύ των 2 ομάδων. Ανάλογο 
ποσοστό ασθενών της ομάδας 1 και 2 έλαβαν αγωγή με κορτικοστεροειδή, ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη 
ή και τα δύο, rituximab, anti-D σφαιρίνη ή αγωνιστές υποδοχέων θρομβοποιητίνης, ενώ σημαντικά 
περισσότεροι ασθενείς της ομάδας 2 υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή (P<0.0001). Ανάλογο ποσοστό 
ασθενών της ομάδας 1 και 2 ανέπτυξαν χρόνια AΘΠ, ενώ 1 έτος μετά τη διάγνωση 11 ασθενείς της 
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ομάδας 1 και 2 της ομάδας 2 είχαν αποβιώσει (12% και 1.4%, αντίστοιχα P=0.0003). Τρείς θάνατοι 
στην ομάδα 1 συσχετίσθηκαν με την ΑΘΠ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με ΑΘΠ (ομάδα 1) είχαν μικρότερο αριθμό αιμοπεταλίων 
στη διάγνωση, μεγαλύτερη συχνότητα συννοσηροτήτων και ελάμβαναν συχνότερα αντιαιμοπεταλικά και 
αντιπηκτικά φάρμακα. Ωστόσο, ούτε η συχνότητα ούτε η εντόπιση των αιμορραγικών εκδηλώσεων διέφεραν 
μεταξύ των 2 ομάδων ασθενών. Η ηλικία επηρέασε τη διαγνωστική προσέγγιση, αλλά όχι τη χορηγούμενη 
θεραπεία, με εξαίρεση τη σπληνεκτομή που διενεργήθηκε συχνότερα στην ομάδα 2. Η ανταπόκριση στη 
θεραπεία δε διέφερε μεταξύ των 2 ομάδων ασθενών, αλλά ούτε και συχνότητα ανάπτυξης χρονίας ΑΘΠ. 
27% των θανάτων στην ομάδα 1 συσχετίσθηκαν με την ΑΘΠ, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη 
αντιμετώπισης των ηλικιωμένων ασθενών με ΑΘΠ με προσαρμοσμένη στην ηλικία τους αγωγή.

32 Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (PS) ΚΑΤΑ ECOG ΒΕΛ-
ΤΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ IPSS ΚΑΙ ΤΟΥ IPSS-R ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΥψΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΟΞΕΙΑ 
ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ 5-ΑΖΑΚΥΤΙΔΙΝΗ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΟΛΥ-
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΑΕ
Σ. Παπαγεωργίου1, Χ. Κοντός2, Ι. Κοτσιανίδης3, Α. Μπούχλα1, Α. Συμεωνίδης4, Α. Γαλανόπουλος5, 
Ν.-Α. βύνιου6, Ε. Χατζημιχαήλ7, Δ. Γόγος8, Π. Ζήκος9, Θ. βασιλακόπουλος10, Α. Κουράκλη-Συμεω-
νίδου4, Π. Γιαννούλια11, Μ. Παπουτσέλης3, Α. Μεγαλακάκη12, Π. Διαμαντόπουλος6, Η. Πουλακίδας13,  
Α. βαρδή14, Α. Αναγνωστόπουλος14, Δ. Μπαρμπαρούση15, Μ. Παπαϊωάννου16, Ε. Μπουρονίκου17,  
Ε. Παπαδάκη18, Μ. Δήμου19, Π. Παναγιωτίδης19, β. Παππά1

1Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν», Αθήνα, 2Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 
3Αιματολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 4Αιματολογικό 
Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 6Α΄ Παθολο-
γική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 8Γ.Ν. 
«Βοστάνειο, Μυτιλήνη, 9Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα, 10Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., 
Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 11Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 12Αιματολογική Κλινική, 
Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Πειραιάς, 13401 Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 14Αιματολογική 
Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 15Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», 
Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 17Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Θεσσαλίας, 
Λάρισα, 18Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 19Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η 5-αζακυτιδίνη (5-ΑΖΑ), αποτελεί θεραπεία εκλογής για ασθενείς με 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (ενδιάμεσου-2 και υψηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με την κατάταξη κατά IPSS) και για ασθενείς με ολιγοβλαστική (βλάστες στο 
μυελό των οστών: 20-30%) Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) που δεν είναι υποψήφιοι να λάβουν 
εντατική χημειοθεραπεία. Τα προγνωστικά συστήματα ταξινόμησης (IPSS, IPSS-R) αν και προβλέπουν 
την ολική επιβίωση αυτών των ασθενών δεν έχουν σημαντική προγνωστική αξία όσον αφορά την 
ανταπόκριση και το χρόνο εξέλιξης σε ΟΜΛ. Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η 
αναζήτηση νέων προγνωστικών παραγόντων και η δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στα υπάρχοντα 
προγνωστικά συστήματα, ώστε να βελτιωθεί η προβλεπτική τους αξία όσον αφορά το χρόνο εξέλιξης 
σε ΟΜΛ και την ολική επιβίωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη περιέλαβε 511 ασθενείς με ΜΔΣ ενδιαμέσου-2 και υψηλού κινδύνου 
κατά IPSS, 176 ασθενείς με ολιγοβλαστική ΟΜΛ και 56 ασθενείς με χρόνια μυελομονοκυτταρική 
λευχαιμία (ΧΜΜΛ), καταχωρημένους στο ελληνικό μητρώο ΜΔΣ, που υποβλήθηκαν σε αγωγή με 
5-AZA. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 74 έτη (εύρος: 33-106). Έγινε εκτενής βιοστατιστική ανάλυση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 743 ασθενείς σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά WHO, οι 511 ασθενείς 
με ΜΔΣ κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 1 ασθενής (0,2%) RCUD, 22 (4,3%) RCMD, 3 (0,6%) RCMD-
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RS, 112 (21,9%) RAEB-1, 371 (72,6%) RAEB-2, 1 (0,2%) MDS-U και 1 (0,2%) MDS με μεμονωμένο 
del(5q). Σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα IPSS, από τους 743 ασθενείς που έλαβαν 5-AZA, 
456 (61,4%) ήταν ενδιαμέσου-2 κινδύνου και 287 (38,6%) ήταν υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με το 
αναθεωρημένο IPSS (R-IPSS), από τους 743 ασθενείς που έλαβαν αγωγή με 5-AZA, 94 (12,7%) 
ήταν ενδιαμέσου κινδύνου, 337 (45,4%) ήταν υψηλού κινδύνου και 312 (42,0%) ήταν πολύ υψηλού 
κινδύνου. Οι ασθενείς με αυξημένη φερριτίνη ή/και αυξημένη (³2) κατάσταση ικανότητας (performance 
status, PS) κατά ECOG εμφάνισαν σημαντικά βραχύτερη ολική επιβίωση (OS) και ελεύθερη λευχαιμίας 
επιβίωση (LFS) (P<0.001 σε αμφότερες τις περιπτώσεις). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι ο 
αυξημένος κίνδυνος τόσο των ασθενών με υψηλή φερριτίνη όσο και των ασθενών με PSκατά ECOG³2 
αποδείχτηκε ανεξάρτητος της προγνωστικής σημασίας που έχουν αμφότερα τα προγνωστικά συστήματα 
IPSS και R-IPSS, καθώς και της προγνωστικής αξίας της ανάγκης μεταγγίσεων ερυθροκυττάρων. 
Επιπλέον, δημιουργήσαμε δύο νέα προγνωστικά συστήματα (αντίστοιχα των IPSS και IPSS-R), τα 
οποία ενσωματώνουν τη φερριτίνη (φυσιολογική ή αυξημένη) και το PS κατά ECOG (<2 ή ³2) και τα 
οποία διαθέτουν μεγαλύτερη προγνωστική αξία από τα IPSS και IPSS-R, αντίστοιχα, για τους ασθενείς 
που θεραπεύονται με 5-AZA.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αυξημένα επίπεδα φερριτίνης και το αυξημένο (³2) PS κατά ECOG έχουν 
δυσμενή προγνωστική αξία για τους ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, ΧΜΜΛ και ολιγοβλαστική 
ΟΜΛ που θεραπεύθηκαν με 5-AZA, η οποία μάλιστα είναι ανεξάρτητη της προγνωστικής σημασίας 
των συστημάτων IPSS και IPSS-R. Στη μελέτη, αυτή προτείνουμε την ενσωμάτωση της προγνωστικής 
πληροφορίας της φερριτίνης και του PS κατά ECOG σε δύο νέα προγνωστικά συστήματα, αντίστοιχα 
των IPSS και IPSS-R. Αυτά τα δύο νέα συστήματα υπερτερούν των αντίστοιχων υπαρχόντων, αναφορικά 
με την προγνωστική ικανότητά τους τόσο για την OS όσο και για την LFS.

ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ  
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

33 EΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ CD34+ MIKΡΟΣΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΛΕΥΧΑΙ-
ΜΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Ζ. Κατάνα1, Α. ξαγοράρη2, Φ. Δεληγιάννη3, Δ. Παπαϊωάννου2, Π. Καραπαναγιωτίδου2, Α. Κρίτης4,  
Α. Κουβάτση5, Α. Μπακοπούλου6, Α. Αναγνωστόπουλος2, Δ. Σωτηρόπουλος2

1Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2Δημόσια 
Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 
3Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», 
Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, 
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 4Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., 
Θεσσαλονίκη, 5Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 
Επιστημών, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 6Εργαστήριο Προσθετικής, Οδοντιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα μικροσωμάτια είναι κυστίδια που μεταφέρουν γενετικό υλικό, λιπίδια και 
πρωτεΐνες διαμεσολαβώντας στην κυτταρική επικοινωνία. Ως μικρά οχήματα (100nm-1μm) αποτελούν 
δείκτες απόπτωσης και κυτταρικής ενεργοποίησης συμμετέχοντας στην φυσιολογία του κυττάρου 
σε φυσιολογικές και σε παθολογικές καταστάσεις. Η απόπτωση αποτελεί ένα σύνθετο δίκτυο που 
συμμετέχουν αντι-αποπτωτικά γονίδια όπως το βcl2 και αποπτωτικά όπως το FAS, η κασπάση 3, η 
περφορίνη κ.α. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των μικροσωματίων που προκύπτουν 
από βλαστοκύτταρα (CD34+MPs) στην απόπτωση φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων, λευχαιμικών 
σειρών μυελογενούς HL60 και λεμφοβλαστικής MOLT4 προέλευσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μονάδες ομφαλιοπλακουντικού αίματος (OΠΑ) χρησιμοποιήθηκαν έπειτα 
από έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και αφού κρίθηκαν ακατάλληλες για επεξεργασία. Τα 
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μονοπύρηνα κύτταρα (ΜΝC) απομονώθηκαν με φικόλη. CD34+MPs απομονώθηκαν από το πλάσμα 
των ομφαλιοπλακουντικών μονάδων έπειτα από φυγοκέντρηση και ανοσομαγνητικό διαχωρισμό 
με την τεχνολογία MACS (Miltenyi Biotec). O αριθμός τους προσδιορίστηκε με κυτταρομετρία 
ροής χρησιμοποιώντας αντισώματα CD34-PE και Annexin V-FITC. Τα κύτταρα HL-60 και MOLT-4 
καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο RPMI εμπλουτισμένο με 5%FBS και 2%πενικιλλίνη-στρεπτομυκίνη 
απουσία και παρουσία CD34+MPs για 24 ώρες. Μετά την επώαση καταγράφηκε ο αριθμός των κυττάρων, 
απομονώθηκε RΝA το οποίο μεταγράφηκε σε cDNA. Πραγματοποιήθηκε RT-PCR χρησιμοποιώντας 
Platinum Pfx πολυμεράση (Invitrogen) και εκκινητές για τα γονίδια GAPDH, Bcl-2, FAS και κασπάση-3, 
BAX και περφορίνη. Τα προϊόντα PCR αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης.
Η πρωτεωμική ανάλυση των αποπτωτικών πρωτεινών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του human 
apoptosis array kit (R&D). Χρησιμοποιήθηκαν 250μg πρωτεινικών εκχυλισμάτων από MNC ΟΠΑ 
και HL60 κύτταρα παρουσία CD34+MPs. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα χωρίς την 
παρουσία CD34+MPs.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο αριθμός των κυττάρων HL60 μειώθηκε παρουσία CD34+ MPs μετά από 
καλλιέργεια 24 ωρών. Η έκφραση των γονιδίων GAPDH, FAS, και BAX στα ΗL60 ελέγχθηκε με RT-
PCR. Το γονίδιο FAS και η κασπάση-3 υπερεκφράζονται στις καλλιέργειες ΗL60 παρουσία CD34+ΜPs 
σε σύγκριση με τις καλλιέργειες ελέγχου ενώ δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές στα επίπεδα του BAX. 
Η έκφραση του γονιδίου Bcl-2 μειώνεται παρουσία CD34+MPs σε σχέση με καλλιέργειες ελέγχου. 
Πρωτεωμική ανάλυση ΜΝC ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων και HL60 κυττάρων μετά από 
επώαση με CD34+MPs έδειξε ότι επάγουν την έκφραση των πρωτεϊνών Bcl-2, FAS και κασπάσης-3.
Έλεγχος της έκφρασης αποπτωτικών γονιδίων με RT-PCR σε MOLT4 παρουσία CD34+ΜPs έδειξε 
μείωση των επιπέδων έκφρασης του αντι-αποπτωτικού γονιδίου Bcl-2, χαμηλά επίπεδα του αποπτωτικού 
FAS με μια μικρή αύξηση παρουσία CD34+MPs και παρόμοια επίπεδα έκφρασης της αποπτωτικής 
κασπάσης-3 σε σχέση με τις καλλιέργειες ελέγχου. Περαιτέρω ανάλυση εναλλακτικού μονοπατιού 
απόπτωσης στα κύτταρα MOLT-4 έδειξε σημαντική αύξησή του γονιδίου της περφορίνης παρουσία 
MPs σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου μετά από καλλιέργεια 24 ωρών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα CD34+Μικροσωμάτια επάγουν τα αποπτωτικά γονίδια FAS και κασπάση-3 
στην προμυελοκυτταρική σειρά HL60 τόσο σε μεταγραφικό όσο και σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. 
Τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου βcl-2 μειώνονται παρουσία CD34+MPs. Σε συνδυασμό με τα 
αποτελέσματα της πρωτεωμικής ανάλυσης φαίνεται ότι το Bcl-2 υπόκειται σε μετα-μεταγραφική ρύθμιση. 
Στην λεμφοβλαστική σειρά ΜOLT4 η επίδραση των CD34+MPs στην απόπτωση πραγματοποιείται 
μέσω του εναλλακτικού μονοπατιού της περφορίνης. Συνοψίζοντας, τα CD34+μικροσωμάτια έχουν ένα 
διακριτό ρυθμιστικό ρόλο στην διαδικασία της απόπτωσης μεταξύ μυελογενούς και λεμφοβλαστικής 
λευχαιμικής κυτταρικής σειράς.
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34 ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ RUNX1: ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Π. Τσιριγώτης1, Μ. Γαροφαλάκη2, Ε. Τζιότζιου2, Ι. Τσώνης2, Μ. Ρουμελιώτη3, Κ. Γκίρκας1, Μ. ψυλλάκη4,  
Γ. βασιλόπουλος5, Μ. Δελλατόλα2, Ε.-Χ. βερβεσού6, Σ. Καρακατσάνης7, Σ. Χονδρόπουλος8,  
Δ. Γρενζελιάς9, Λ. Λυγδή2, Ε.-Κ. Δημητράκη2, Ι. Γραφάκος3, Μ. Ζωβοΐλη2, Μ. Δήμου3, Δ. Σωτηρόπου-
λος10, Θ. Μαρινάκης8, Μ. Σταμούλη1, Χ. Γιατρά2, Σ. Γιγάντες2, Ι. Μπαλταδάκης2, Ε. Παπαδάκη4, Δ. 
Καρακάσης2, Θ. Καρμίρης2, Π. Παναγιωτίδης3, Μ. Παγώνη2

1Αιματολογικό Τμήμα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 2Αιματολογι-
κή-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο. και Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», 
Αθήνα, 3Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 4Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., 
Ηράκλειο Κρήτης, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, 5Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
Λάρισας, 6Αιματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, 7Αιματολογική Μονάδα, Γ’ Πα-
θολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 8Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. 
«Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 9Αιματολογικό Τμήμα, Θεραπευτήριο Υγεία, Αθήνα, 10Αιματολογικό Τμήμα και 
Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Μια μελέτη από το Τμήμα Οξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων της ΕΑΕ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) με μεταλλάξεις του γονιδίου RUNX1 
αποτελεί προσωρινή οντότητα στην αναθεωρημένη ταξινόμηση WHO-2016. Η αναδρομική καταγραφή των 
περιπτώσεων ΟΜΛ-RUNX1mut σκοπό έχει την αποτύπωση των ιδιαίτερων κλινικών και εργαστηριακών 
χαρακτηριστικών αλλά και της έκβασης των ασθενών με χορήγηση εντατικής χημειοθεραπείας. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε αναδρομική καταγραφή των δεδομένων από τους φακέλους των 
ασθενών. Η ανίχνευση μεταλλάξεων RUNX1 διενεργήθηκε στο Εργαστήριο Μοριακής βιολογίας 
της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ‘‘Ευαγγελισμός’’ και στο Αιματολογικό Εργαστήριο της 
ΑΠΠΚ του ΕΚΠΑ με την τεχνολογία αλληλούχισης νεώτερης γενιάς/NGS. Καταγράφηκαν 21 ασθενείς 
(11 γυναίκες, 10 άνδρες), με διάμεση ηλικία 56 έτη (εύρος: 26-71), με ΟΜΛ-RUNX1mut, οι οποίοι 
διαγνώσθηκαν στο διάστημα Οκτώβριος 2014 έως Μάιος 2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΟΜΛ σχετιζόμενη με μυελοδυσπλασία (AML-MDS-related changes) παρατηρήθηκε 
σε 4 ασθενείς (3 ασθενείς με προηγηθέν ΜΔΣ, και 1 με κυτταρογενετικές διαταραχές συμβατές με 
ΜΔΣ) ενώ therapy-related AML σε έναν ασθενή.
Η κυτταρογενετική μελέτη ανέδειξε φυσιολογικό καρυότυπο σε 16 ασθενείς, τρισωμία +4 και +8 σε 
μια και δύο περιπτώσεις αντίστοιχα. Ένας ασθενής είχε μονοσωμικό καρυότυπο [μονοσωμία 7 και 
t(3;12)], ενώ σε μία περίπτωση η εξέταση δεν ήταν εφικτή λόγω απουσίας μεταφάσεων.
Παρουσία άλλων μεταλλάξεων: Μεταλλάξεις στα γονίδια NPM1, FLT3-ITD, FLT3-TKD, ASXL1, και 
TP53 ανιχνεύτηκαν σε 4, 3, 1, 2, και 2 ασθενείς αντίστοιχα. 
Θεραπεία εφόδου: Ένας ασθενής απεβίωσε πριν λάβει θεραπευτική αγωγή, ενώ δύο απεβίωσαν στη 
διάρκεια της απλασίας μετά τη θεραπεία εφόδου, πριν την εκτίμηση της ανταπόκρισης. Συνολικά 13 
ασθενείς επέτυχαν πλήρη ύφεση (ΠΥ) με τον πρώτο κύκλο θεραπείας εφόδου, ενώ πέντε ασθενείς 
είχαν ανθεκτική νόσο και έλαβαν θεραπεία διάσωσης. Εξ αυτών, οι δύο ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία 
ενώ οι τρεις κατέληξαν με ανθεκτική νόσο. 
Αλλογενής μεταμόσχευση (αλλο-ΜΑΚ): Σε αλλο-ΜΑΚ στην 1η ΠΥ υπεβλήθησαν επτά ασθενείς σε 
8, 5, 14, 7, 7, 3 και 5 μήνες μετά την αρχική διάγνωση. Από τους επτά ασθενείς που πέτυχαν ΠΥ και 
δεν υπεβλήθησαν σε αλλο-ΜΑΚ οι έξι παρουσίασαν υποτροπή της νόσου 12, 12, 8, 7, 6, και 4 μήνες 
μετά την επίτευξη της ύφεσης. Ένας ασθενής είναι σε ύφεση και σε αναμονή για αλλο-ΜΑΚ.
Επιβίωση ελεύθερη συμβάματος (Event Free Survival/EFS) και ολική επιβίωση (Overall Survival/OS): 
Η EFS ήταν μόνο 7 μήνες (95%CI: 1-12). Η διάμεση EFS δεν διέφερε ανεξάρτητα εάν η ανάλυση έγινε 
με censoring στο χρόνο της αλλο-ΜΑΚ. Η διάμεση OS ήταν 13 μήνες (95%CI: 4-ΝΑ). Οι ασθενείς που 
υπεβλήθησαν σε αλλο-ΜΑΚ στην 1η ΠΥ είχαν καλύτερη OS [διάμεση επιβίωση 30 μήνες (95%CI: 
13-ΝΑ)] σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν υπεβλήθησαν άμεσα σε αλλο-ΜΑΚ [διάμεση επιβίωση 
10 μήνες (95%CI: 1-ΝΑ)], (p=0.023). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΟΜΛ με μεταλλάξεις του RUNX1 σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι στη μελέτη μας το σύνολο των ασθενών κατά τη διάγνωση ταξινομήθηκε στην ενδιάμεση ομάδα 
κινδύνου κατά ELN2017, με βάση τα υπόλοιπα μοριακά και γενετικά χαρακτηριστικά. Η αναζήτηση 
των μεταλλάξεων RUNX1 είναι αναγκαίο να γίνεται σε όλους τους ασθενείς δεδομένου ότι τροποποιεί 
την πρόγνωση και δύναται να καθορίσει τη θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να υποβάλλονται σε 
αλλο-ΜΑΚ στην 1η ΠΥ. Στους ασθενείς με NPM1mut ΟΜΛ η σημασία της παρουσίας επιπρόσθετων 
μεταλλάξεων στο RUNX1 ή/και σε άλλα γονίδια χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

Εικόνα

35 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΩΝ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑ-
ΡΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Τ. Τουλουμενίδου, Μ.Γ. Κούτρα, Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Γ. Κωνσταντινίδου, Π. Ζέρβα, Α. Παπαλεξαν-
δρή, Α. Αναγνωστόπουλος, Δ. Σωτηρόπουλος
Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η οικογενής εμφάνιση των μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων (ΜΥΝ) απαντάται 
σε ποσοστό περίπου 5% ενώ η εξέλιξη των νοσημάτων μεταξύ των μελών της οικογένειας εμφανίζει 
γενετική και κλινική ετερογένεια. Μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού μπορεί να εκδηλωθεί συχνότερα 
αληθής πολυκυτταραιμία (ΑΠ), ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση (ΙΘ) και ιδιοπαθής μυελοίνωση (ΙΜ), ενώ 
μεταξύ συγγενών ασθενών με ίδιο ΜΥΝ η εξέλιξη της νόσου ποικίλλει. Πέραν των παθογενετικών 
μεταλλάξεων στα γονίδια JAK2 και CALR, επιπλέον γενετικές παραλλαγές σε άλλα γονίδια, επίκτητες 
και κληρονομούμενες, μπορεί να προσδιορίζουν την εμφάνιση και την εξέλιξη του ΜΥΝ στα μέλη της 
οικογενείας. Στην παρούσα μελέτη αναζητούνται γενετικές παραλλαγές στο γενετικό υλικό 3 ζευγών 
ασθενών-συγγενών πρώτου βαθμού που παρουσίασαν μυελοϋπερπλαστικό/μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο προκειμένου να βρεθούν μοριακά συμβάντα που επισυμβαίνουν και σηματοδοτούν γενετική 
προδιάθεση. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για το σκοπό αυτό αναλύθηκε μετά από συγκατάθεση DNA μυελού/αίματος 6 
ασθενών/συγγενών πρώτου βαθμού ανά ζεύγη, που εμφάνισαν κακοήθεια της μυελικής σειράς. Έγινε 
αναζήτηση γενετικών παραλλαγών σε 54 γονίδια με την τεχνική αλληλούχησης μαζικής κλίμακας σε 
πλατφόρμα Illumina. Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών περιγράφονται παρακάτω: 
Ζεύγος 1: Μητέρα 58 ετών στη διάγνωση, πάσχουσα από ΑΠ, υπό Hydrea, και γιος 50 ετών πάσχων 
από ΑΠ, υπό αφαίμαξη και οι δύο Jak2 V617F(+). 
Ζεύγος 2: Μητέρα 50 ετών πάσχουσα ΙΜ, Jak2 V617F(+),ενδιάμεσου 2 ρίσκου κατά DIPSS, υπό 
Ruxolitinib και κόρη 26 ετών με ΙΘ, με μετάλλαξη CALR type ΙΙ. 
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Ζεύγος 3: Πατέρας 83 ετών στη διάγνωση με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο ενδιάμεσου κινδύνου 2 
κατά IPSS και γιος 50 ετών με ΙΘ με μετάλλαξη CALR type ΙΙ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στον πίνακα 1 περιγράφονται οι κοινοί πολυμορφισμοί/ζεύγος ασθενών. 
Χαρακτηριστικά, σε όλους τους ασθενείς ανιχνεύτηκε πολυμορφισμός c.5162T>G που προκαλεί 
αμινοξική αλλαγή Leu1721Trp στο γονίδιο TET2. Επιπλέον, στο ζεύγος 1 ανιχνεύτηκε και η γενετική 
παραλλαγή Pro363Leu στο ΤΕΤ2 με άγνωστη κλινική σημασία. Τέλος, στους ασθενείς ανιχνεύτηκαν 
μεμονωμένες παθολογικές γενετικές παραλλαγές που επηρέασαν πιθανώς την εξέλιξη του ΜΥΝ (σε 
ASXL1, EZH2, IDH1, PDGFRA, DNMT3A). Μεταλλάξεις στο ογκοκατασταλτικό γονίδιο ΤΕΤ2 έχουν 
συσχετιστεί με οικογενείς περιπτώσεις ΜΥΝ, ωστόσο στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν ήταν επίκτητες 
και δεν ήταν όμοιες μεταξύ των οικογενειών. Στην παρούσα μελέτη ανιχνεύεται κοινή μετάλλαξη σε 
όλα τα ζεύγη, ενώ η συχνότητα εμφάνισης (~50%) υποδεικνύει ότι πρόκειται πιθανότατα για μετάλλαξη 
στο βλαστικό γενετικό υλικό. Στα ζεύγη 2, 3 ανιχνεύτηκε ο πολυμορφισμός Pro72Arg του ογκογονιδίου 
ΤP53 που σχετίζεται με την αντίσταση σε χημειοθεραπεία. Παρόμοιες μεταλλάξεις TP53 ενοχοποιούνται 
για κληρονομική προδιάθεση σε ποικίλους καρκίνους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση της τεχνολογίας της αλληλούχησης σε μαζική κλίμακα σε περισσότερους 
συγγενείς με μυελοϋπερπλαστικό/μυελοδυσπλαστικό νόσημα θα βοηθήσει στην χαρτογράφηση της 
γενετικής προδιάθεσης αυτών των ασθενών και τη συσσώρευση επίκτητων γενετικών γεγονότων που 
καθορίζουν την εξέλιξη της αιματολογικής κακοήθειας. 
Πίνακας 1. Κοινές γενετικές παραλλαγές στα ζεύγη ασθενών.

36 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ: ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΥΠΟ ΤΟ 
ΠΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Ι. Τσώνης1, Μ. Γαροφαλάκη1, Ε. Τζιότζιου1, Χ Μασαούτης2, Ζ. Αραπίδου1, Ι. Μάρκου1, Μ. Δελλατόλα1, 
Ν. Ελ Γκότμι1, Ν.-Ε. Λουτσίδη1, Χ. Γιατρά1, Σ. Γιγάντες1, Ι. Μπαλταδάκης1, K. ψαρρά3, Δ. Ροντογιάννη2, 
Θ. Καρμίρης1, Μ. Παγώνη1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο. και Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας,  
Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 
3Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η συστηματική μαστοκυττάρωση (ΣΜ) αποτελεί σπάνια νόσο, η οποία 
εκδηλώνεται με ποικίλα συμπτώματα, πολλές φορές μη ειδικά, με αποτέλεσμα συχνά η διάγνωση 
να διαλάθει επί μακρόν. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι αμβληχρά ή το νόσημα να έχει θορυβώδη 
πορεία με προσβολή πολλαπλών οργάνων, ενώ σε αρκετούς ασθενείς η ΣΜ συνδυάζεται με άλλο 
αιματολογικό νεόπλασμα. Αν και η παρουσία της μετάλλαξης cKITD816V είναι συχνό μοριακό εύρημα, 
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συρρέοντα βιβλιογραφικά δεδομένα αναδεικνύουν τη ΣΜ ως νόσημα με μεταλλάξεις σε πολλαπλά 
γονίδια. Η συνύπαρξη πολλαπλών μεταλλάξεων έχει συσχετιστεί με την επιθετικότητα και την πρόγνωση 
της νόσου, αν και η γενετική βάση δεν είναι πλήρως διευκρινισμένη. Παρουσιάζονται προκαταρτικά 
δεδομένα του μοριακού προφίλ ασθενών με προχωρημένη ΣΜ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έξι ασθενείς με ΣΜ (3 με συνυπάρχον μυελικό νεόπλασμα, 2 με επιθετική ΣΜ 
και 1 με μαστοκυτταρική λευχαιμία/ΜΛ) με διάμεση ηλικία 63 έτη (εύρος:33-70), που διεγνώσθησαν στην 
Κλινική μας συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Όλοι οι ασθενείς είχαν ευρήματα C (μυελική ανεπάρκεια 
n=5, διαταραχή ηπατικής λειτουργίας/ασκίτης/πυλαία υπέρταση n=2, σύνδρομο δυσαπορρόφησης/
διήθηση πεπτικού n=3) και έχρηζαν κυτταρομειωτικής αγωγής. Όλοι οι ασθενείς είχαν αυξημένη τιμή 
τρυπτάσης, φυσιολογικό καρυότυπο και οι 5/6 μετάλλαξη cKITD816V. Γενετικό υλικό (αίμα) πριν τη 
χορήγηση θεραπείας υπήρχε διαθέσιμο και αναλύθηκε με αλληλούχιση νεότερης γενιάς/NGS με την 
πλατφόρμα Illumina MiSeq, χρησιμοποιώντας το “myeloid panel-30 γονίδια” της SOPHiA GENETICS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Θεραπευτική Αντιμετώπιση: Ο πρώτος ασθενής έλαβε πολλές γραμμές θεραπείας, 
ήτοι 2CdA, συνδυασμένη χημειοθεραπεία, TKI, και IFNα με παροδικές ανταποκρίσεις, ενώ λόγω 
τοξικότητας και προόδου νόσου δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια αλλογενούς μεταμόσχευσης 
αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ), όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Απεβίωσε 4 έτη μετά λόγω εξέλιξης 
του μυελικού νεοπλάσματος. Ο δεύτερος ασθενής αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με 6 κύκλους 2CdA 
και είναι σε ύφεση 18 μήνες μετά. Η τρίτη ασθενής έλαβε IFNα, που διεκόπη λόγω τοξικότητας, μετά 
βραχύ χρονικό διάστημα. Η πορεία της υπήρξε θυελλώδης και κατέληξε από επιπλοκές οφειλόμενες 
στο μυελικό νεόπλασμα. Ο τέταρτος ασθενής δεν έχει λάβει ακόμα αγωγή, ενώ ο πέμπτος αρνήθηκε 
τη θεραπεία. Ο ασθενής με τη ΜΛ έλαβε διαδοχικά 2CdA, συνδυασμένη χημειοθεραπεία, ΤΚΙ, χωρίς 
ανταπόκριση και οδηγήθηκε σε αλλο-ΜΑΚ. Απεβίωσε σε ύφεση από επιπλοκές της μεταμόσχευσης.
Μοριακό προφίλ: Στους 4/5 ασθενείς πέραν, της μετάλλαξης cKITD816V, ανιχνεύτηκαν 4 επιπλέον 
μεταλλάξεις στον καθένα, που αφορούσαν στα γονίδια SRSF2 (n=3), ASXL1 (n=2), IDH2 (n=2), TET2 
(n=3), EZH2 (n=4), RUNX1 (n=3), SETBP1 (n=1), TP53 (n=1), CSF3R (n=1). Στον ασθενή με τη ΜΛ 
ανιχνεύτηκε η μετάλλαξη KITp.Met541Leu, η οποία έχει περιγραφεί σε έναν ακόμα ασθενή με το ίδιο 
νόσημα, καθώς και μεταλλάξεις στο RUNX1 και στο TP3.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και ο αριθμός των ασθενών που μελετήσαμε με NGS είναι πολύ μικρός, ωστόσο 
τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η προχωρημένη ΣΜ είναι νεόπλασμα με πολλαπλές μοριακές βλάβες, 
που πιθανά σχετίζονται με δυσμενή έκβαση. Η ανάλυση των δεδομένων του συνόλου των ασθενών μας 
τόσο στη διάγνωση όσο και στην πορεία-εξέλιξη του νοσήματος ενδέχεται να προσφέρει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την προγνωστική αξία της ανίχνευσης μιας έκαστης μετάλλαξης ή σταθερά 
επαναλαμβανόμενων συνδυασμών μεταλλάξεων. Προσέτι, η καλύτερη κατανόηση της γενετικής βάσης 
του νοσήματος στην εποχή των νεότερων στοχευμένων θεραπειών μπορεί να οδηγήσει στη βέλτιστη 
θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών μας.

37 ΜΕΛΕΤΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ DNA ΣΤΗΝ 
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΜΛ)
Φ. Κοντσιώτη, Ε. Μαράτου, Α. Μπούχλα, β. Μπάκου, Κ. Γκοντόπουλος, Γ. Σταυρουλάκη, Ε. Γλέζου, 
Θ. Θωμόπουλος, Ε. Μπαζάνη, Σ. Παπαγεωργίου, Γ. Δημητριάδης, β. Παππά
Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνηθούν οι πιθανές μεταβολές στο 
προφίλ γονιδιακής έκφρασης στα μονοπάτια των μηχανισμών επιδιόρθωσης DNA σε δύο λευχαιμικές 
κυτταρικές σειρές μετά την έκθεσή τους σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες και να επαληθευτούν 
τα ευρήματα σε ασθενείς με ΟΜΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι κυτταρικές σειρές Kasumi-1 και MV4-11, καλλιεργήθηκαν με την προσθήκη 
idarubicin (0.1Μμ) για 6 ώρες ή cytarabine (1μΜ) για 48 ώρες. Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση 
των νεκρών κυττάρων από τα εκτεθέντα στο φάρμακο λευχαιμικά κύτταρα. Η ανάλυση γονιδιακής 
έκφρασης μέσω PCR μικροσυστοιχιών (RT2Profiler, Qiagen) διεξήχθη μετά από εκχύλιση του RNA 
από μη εκτεθέντα, εκτεθέντα στο φάρμακο και χημειοανθεκτικά (ζωντανά) κύτταρα μετά την έκθεσή 
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τους στους κυτταροτοξικούς παράγοντες. Η ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων εκτιμήθηκε και 
αναλύθηκε μέσω κατάλληλου λογισμικού προγράμματος (RT2Profiler PCRArray). Στηριζόμενοι στα 
αρχικά μας αποτελέσματα, επιλέχθηκαν δύο γονίδια για περαιτέρω ανάλυση. Αξιολογήθηκε η σχετική 
έκφραση των γονιδίων PPP1R15A και HUS-1. Η ανάλυση περιελάμβανε 28 denovo ΟΜΛ ασθενείς 
πριν από την έναρξη της χημειοθεραπείας και 16 υγιείς δότες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση με PCRArrays έδειξε ότι στα Kasumi-1 παρατηρήθηκε σημαντική 
αύξηση της έκφρασης των γονιδίων που εμπλέκονται στην απόπτωση, τον κυτταρικό κύκλο, την 
επιδιόρθωση του DNA και τη σηματοδότηση ATM/ATR. Το HUS-1 (DSB) είχε αυξημένη έκφραση(3x) 
στα εκτεθέντα στη cytarabine κύτταρα και μειωμένη έκφραση (0.7x) στα χημειοανθεκτικά κύτταρα σε 
σχέση με τα μη εκτεθέντα.
Στα MV4-11, παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης των γονιδίων που εμπλέκονται στον κυτταρικό 
κύκλο, την επιδιόρθωση βλάβης DNA, συμπεριλαμβανόμενων των μηχανισμών αποκατάστασης DSB 
και NER. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το εύρημα ότι η έκφραση του PPP1R15A στα χημειοανθεκτικά 
MV4-11 μετά την επίδραση τόσο της idarubicin όσο και της cytarabine, ήταν σημαντικά αυξημένη(4.2x 
και 0.7x αντίστοιχα) σε σύγκριση με τα εκτεθέντα κύτταρα.
Mε βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, αναλύθηκε το επίπεδο έκφρασης των PPP1R15A και HUS-
1 σε κύτταρα μυελού των οστών ΟΜΛ ασθενών με σκοπό την επιβεβαίωση της σχέσης τους με τη 
χημειοανθεκτικότητα.
βρέθηκε ότι η σχετική έκφραση του PPP1R15A ήταν αυξημένη στους μη ανταποκρινόμενους σε 
σχέση με τους ανταποκρινόμενους στη θεραπεία ασθενείς (median:2.705 vs.0.73, p<0.05) και στους 
μη ανταποκρινόμενους στη θεραπεία ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες (median:2.705 vs.0.577, 
p<0.01).
Η σχετική έκφραση του HUS-1 βρέθηκε να είναι μειωμένη στους ασθενείς συγκριτικά με τους 
μάρτυρες (median:1.585 vs.7.74,p<0001). Επίσης, μειωμένη έκφραση παρατηρήθηκε τόσο στους 
ανταποκρινόμενους όσο και στους μη ανταποκρινόμενους στη χημειοθεραπεία ασθενείς σε σχέση με 
τους μάρτυρες (median:1.09 vs.7.74, p<0.001 και 1.585 vs 7.74, p<0.05, αντίστοιχα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αυξημένη έκφραση του PPP1R15A στα χημειοανθεκτικά MV4-11 συμβαδίζει 
με τη γνωστή δράση του γονιδίου ανταποκρινόμενο στις βλάβες DNA. Το σημαντικότερο είναι ότι η 
αυξημένη έκφραση του PPP1R15A σε χημειοανθεκτικούς ΟΜΛ ασθενείς υποδηλώνει τη συμμετοχή του 
σε μηχανισμούς χημειοανθεκτικότητας και πιθανόν δημιουργεί προοπτικές για στοχευμένη θεραπεία.
Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της μελέτης μας ήταν ότι η έκφραση του HUS-1 βρέθηκε να είναι αισθητά 
μειωμένη σε de novo ΟΜΛ ασθενείς. Το γονίδιο είναι απαραίτητο για τη βέλτιστη ανταπόκριση τoυ 
ATM/ATR στα DSBs καθώς λειτουργεί σαν αισθητήρας βλάβης στο μονοπάτι ελέγχου. Επομένως, 
η μειωμένη έκφρασή του σε ΟΜΛ ασθενείς υποδεικνύει μειωμένη ανταπόκριση της σηματοδότησης 
ATM/ATR στα DSBs, γεγονός που προκαλεί γενετική αστάθεια και ανοίγει προοπτικές για σχεδιασμό 
θεραπειών που στοχεύουν επιλεκτικά τα λευχαιμικά κύτταρα.

38 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Δ. Σιακαβέλλα, Π. Πατιού, Ε. βερίγου, Π. Κατσαούνη, Α. Αλεξόπουλος, Π. Παπαϊωάννου, Α. Σαρα-
ντόπουλος, β. Λαμπροπούλου, Ε. Τζουβάρα, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου, Μ. Τηνιακού, Α. Συμεωνίδης
Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με την εξαίρεση της εισαγωγής των απομεθυλιωτικών παραγόντων 
πριν από λίγα χρόνια, στη θεραπευτική στρατηγική της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ) των 
υπερηλίκων ασθενών, δεν υπάρχουν ως τώρα άλλες σε κλινική χρήση θεραπευτικές εξελίξεις για αυτόν 
τον πληθυσμό ασθενών και το ερώτημα της καλύτερης θεραπευτικής στρατηγικής για τους ασθενείς 
αυτούς δεν έχει απαντηθεί και παραμένει ανοιχτό. Αξιολογήσαμε αναδρομικά το αποτέλεσμα της 
θεραπείας 299 υπερηλίκων (>65 ετών) ασθενών με ΟΜΛ εξαιρουμένης της οξείας προμυελοκυτταρικής 
λευχαιμίας, που αντιμετωπίστηκαν στο Τμήμα μας την περίοδο 1986 -2019.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι ασθενείς ήταν 187 άνδρες και 112 γυναίκες διάμεσης ηλικίας 74 ετών. Σε 
αυτούς αναγνωρίστηκαν 4 διαφορετικές αρχικές θεραπευτικές επιλογές: Μόνο υποστηρικτική αγωγή 
χωρίς κυτταρομειωτικό παράγοντα, θεραπεία χαμηλής έντασης με χρήση ενός κυτταρομειωτικού 
παράγοντα, συνδυασμένη εντατική θεραπεία με ταυτόχρονη χρήση δύο ή περισσοτέρων κυτταρομειωτικών 
παραγόντων και θεραπεία με απομεθυλιωτικούς παράγοντες. Οι ασθενείς επίσης χωρίστηκαν σε 
τρείς περιόδους: Περίοδος Ι: διαγνωσθέντες προ του έτους 2000, περίοδος ΙΙ: διαγνωσθέντες μεταξύ 
2000-2009 και Περίοδος ΙΙΙ: διαγνωσθέντες από το έτος 2010 μέχρι σήμερα. Σε όλους τους ασθενείς 
συγκρίθηκαν δύο παράμετροι, η συνολική διάρκεια νοσηλείας τους από την ημέρα της διάγνωσης 
και η συνολική επιβίωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 69 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με υποστηρικτική αγωγή μόνο (Ομάδα 
1), 60 με χαμηλής έντασης χημειοθεραπεία (Ομάδα 2), 136 με συνδυασμένη εντατική θεραπεία 
(Ομάδα 3) και 34 με απομεθυλιωτικούς παράγοντες (Ομάδα 4). Την Περίοδο-Ι διαγνώστηκαν και 
αντιμετωπίστηκαν 92 ασθενείς, την Περίοδο-ΙΙ 95 ασθενείς και την Περίοδο-ΙΙΙ 112 ασθενείς. Η διάμεση 
συνολική επιβίωση ήταν 2.8 εβδομάδες (όρια 0.3-59.3) για τους ασθενείς της Ομάδας 1, 3.4 (0.1-
107.7) εβδομάδες για τους ασθενείς της ομάδας 2, 14.5 (0.1-572.3) εβδομάδες για τους ασθενείς της 
ομάδας και 43.2 (2-270.1) εβδομάδες για τους ασθενείς της ομάδας 4 (p<0.001). Η διάμεση επιβίωση 
ήταν 9.3 (0.1-572.3) εβδομάδες για την Περίοδο-Ι, 7.4 (0.3-213.9) εβδομάδες για την Περίοδο-ΙΙ και 
8.1 (0.7-230.4) εβδομάδες για την Περίοδο-ΙΙΙ. Η διάμεση συνολική διάρκεια νοσηλείας (και το εύρος 
διακύμανσης) ήταν 1.4 (0-17.3), 1.1 (0-17.7), 7.1 (0.6-37.1) και 1.6 (0.1-19.3) εβδομάδες για τους 
ασθενείς των ομάδων 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα (p<0.001). Παρατηρήθηκε συνεχής πτωτική τάση της 
διάμεσης συνολικής διάρκειας νοσηλείας από την Περίοδο-Ι (4.2 εβδομάδες, εύρος 0.1-35.4) στην 
Περίοδο-ΙΙ (3.7 εβδομάδες, εύρος 0-30.9) και στην Περίοδο-ΙΙΙ (2.9 εβδομάδες, εύρος 0-37.1), που 
αποδόθηκε στην αυξανόμενη συχνότητα εφαρμογής απομεθυλιωτικής θεραπείας. Η σχέση συνολικής 
διάρκειας νοσηλείας / συνολικής επιβίωσης ήταν 53.4%, 45.9%, 56.1% και 3.3% για τους ασθενείς 
των ομάδων 1, 2, 3 και 4 αντίστοιχα (p<0.001) παρατηρήθηκε σημαντική διαχρονική ελάττωση από 
την Περίοδο-Ι (54.5%) στην Περίοδο-ΙΙ (43.2%) και στην Περίοδο-ΙΙΙ (28.4%) σαν αποτέλεσμα της 
αυξανόμενης χρήσης θεραπείας με απομεθυλιωτικούς παράγοντες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρατηρείται αυξανόμενη χρήση της θεραπείας με απομεθυλιωτικούς παράγοντες 
στους υπερήλικες ασθενείς με ΟΜΛ την τελευταία 10-ετία εις βάρος όλων των υπολοίπων τύπων 
αντιλευχαιμικής θεραπείας και αυτό δεν οδηγεί μόνο σε αύξηση της διάμεσης επιβίωσης των ασθενών 
αλλά και σε σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής, αφού περιορίζει σημαντικά τον συνολικό χρόνο 
παραμονής των ασθενών στο Νοσοκομείο.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

39 ΦΑΣΜΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗ-
ΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Μ. Γαβριηλάκη1, Μ. Μάινου2, Ε. Γαβριηλάκη3, Ά. Χάιδιτς4, Σ. Παπαγιαννόπουλος5, Α. Αναγνωστόπου-
λος3, β. Κιμισκίδης1

1Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Μονάδα Κλινικής 
Έρευνας και Ιατρικής Βασισμένης στην Τεκμηρίωση, Β΄ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιππο-
κράτειο», Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 4Εργαστήριο Υγιεινής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 5Γ΄ Νευρολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Γ. 
Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ενέχει μείζονες 
συστηματικές επιπλοκές με σημαντική ετερογένεια. Οι νευρολογικές επιπλοκές απαιτούν εξειδικευμένη 
εμπειρία για την έγκαιρη αναγνώριση, διάγνωση και αντιμετώπιση. Στην παρούσα συστηματική 
ανασκόπηση και μετα-ανάλυση διερευνήσαμε τον επιπολασμό και την ποικιλομορφία των νευρολογικών 
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επιπλοκών που εμφανίζονται σε ενήλικες ασθενείς με αιματολογικές νόσους μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Δευτερογενής σκοπός ήταν η περιγραφή της επιβίωσης 
των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η βιβλιογραφική αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις 
Medline, Cochrane Library και Embase τον Μάρτιο του 2019. Η εξαγωγή των δεδομένων και η αξιολόγηση 
της ποιότητας των επιλέξιμων μελετών έγινε από δύο ανεξάρτητους ερευνητές. Ο επιπολασμός, η 
χρονική στιγμή εμφάνισης της επιπλοκής και η επιβίωση των ασθενών καταγράφηκαν από κάθε μελέτη 
μαζί με τα βασικά χαρακτηριστικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις προέκυψαν 552 μελέτες με 57972 
ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη συστηματική ανασκόπηση. Κατηγοριοποιήθηκαν 
ανάλογα με τον τύπο τους: 1 τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, 2 μελέτες ασθενών-μαρτύρων, 103 
κοόρτης (17 προοπτικές, 86 αναδρομικές), 21 περιγραφής σειράς περιστατικών, 425 περιγραφής 
ατομικού περιστατικού. Η ποιότητα των μελετών κυμαινόταν από μέτριου έως υψηλού κινδύνου για 
συστηματικό σφάλμα. Οι μελέτες περιγραφής σειράς περιστατικών ήταν χαμηλού κινδύνου συστηματικού 
σφάλματος. Στη μετα-ανάλυση συμπεριλήφθηκαν με βάση προκαθορισμένα κριτήρια 78 μελέτες. Η 
πλειοψηφία αφορούσε λοιμώδεις ή φαρμακοεξαρτώμενες επιπλοκές. Υπολογίσαμε ότι ο επιπολασμός 
των λοιμωδών επιπλοκών ήταν 2,7% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης/ΔΕ 1,9-3,6) και 3,3% (95% ΔΕ 
0,8-7,1) στις αναδρομικές και προοπτικές μελέτες κοόρτης αντίστοιχα. Στις αναδρομικές μελέτες κοόρτης 
3,4% (95% ΔΕ 2,1-4,9) των ασθενών παρουσίασαν φαρμακοεξαρτώμενη νευρολογική επιπλοκή ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στις προοπτικές κοόρτης ήταν 13% (95% ΔΕ 4,2-24,8). Η ετερογένεια παρέμεινε 
υψηλή παρά την εφαρμογή του κινδύνου συστηματικού σφάλματος σε αναλύσεις ευαισθησίας. Η 
επιβίωση των ασθενών με νευρολογικές επιπλοκές περιγράφηκε στην πλειοψηφία των μελετών 
σημαντικά μειωμένη. Ωστόσο, η μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των μελετών, των ειδών των επιπλοκών 
και των υπό μελέτη πληθυσμών παρεμπόδισαν τον υπολογισμό της θνησιμότητας χρησιμοποιώντας 
κάποιο μέτρο σύνθεσης των αποτελεσμάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μετα-ανάλυση παρέχει όλες τις διαθέσιμες βιβλιογραφικές αναφορές 
σε σχέση με το χρόνο, τον επιπολασμό, την ετερογένεια και τον αντίκτυπο στην επιβίωση των 
νευρολογικών συμβαμάτων σε ενήλικες ασθενείς μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων. Παρά το γεγονός ότι η ποιότητα των μελετών στη βιβλιογραφία είναι χαμηλή, η σύνθεση 
των δεδομένων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους θεράποντες μεταμοσχευτές και νευρολόγους με 
στόχο την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών.

40 Ο ΔΕΙΚΤΗΣ EASIX ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Ε. Γαβριηλάκη, Ι. Σακελλάρη, Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Δ. Μαλλουρή, Ι. Μπάτσης, Α. βαρδή, Ζ. Μπού-
σιου, Ε. Κοράβου, Μ. Μασμανίδου, Σ. Ταγάρα, Α. Κωνσταντίνου, Τ. Τουλουμενίδου, Α. Παπαλεξανδρή, 
Α. Αθανασιάδου, Ε. Γιαννάκη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία αποτελεί κοινό παρονομαστή της νόσου 
του μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD) και της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας μετά μεταμόσχευση 
(TA-TMA). Η τελευταία χαρακτηρίζεται επιπλέον από αυξημένη ενεργοποίηση του συμπληρώματος. 
Πρόσφατες μελέτες έχουν εισάγει τον δείκτη EASIX (Endothelial Activation and Stress Index) ως 
προγνωστικό παράγοντα της επιβίωσης σε ασθενείς με GVHD. Στην παρούσα μελέτη υποθέσαμε 
ότι ο EASIX συσχετίζεται με την ενεργοποίηση του συμπληρώματος και την επιβίωση στην ομάδα 
αυτή των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε διαδοχικούς ενήλικες ασθενείς με ΤΑ-ΤΜΑ, οξεία ή/και χρόνια 
GVHD και ομάδα ελέγχου ασθενών μετά από αλλογενή μεταμόσχευση σε αναλογία 1:1:1 (2015-2018). 
Από τους συμμετέχοντες συλλέχθηκε πλάσμα που καταψύχθηκε άμεσα στους -80oC την πρώτη 
ημέρα επιβεβαιωμένης διάγνωσης TA-TMA ή GVHD πριν την έναρξη αγωγής και σε αντίστοιχη μετα-
μεταμοσχευτική ημέρα για την ομάδα ελέγχου. Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος μετρήθηκε με 
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τα επίπεδα του διαλυτού C5b-9 (ELISA, Quidel). Ο δείκτης EASIX [γαλακτική δεϋδρογονάση (U/L) × 
κρεατινίνη (mg/dL) / αιμοπετάλια (109 κύτταρα/L)] υπολογίστηκε τις ημέρες 0, 30, 100 και την τελευταία 
ημέρα παρακολούθησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 20 ασθενείς με TA-TMA, 20 με GVHD and 20 ασθενείς στην ομάδα 
ελέγχου (Πίνακας). Η TA-TMA εμφανίστηκε τη διάμεση ημέρα +125 (εύρος 9-2931), ενώ η πρώτη 
ημέρα επιβεβαιωμένης διάγνωσης GVHD ήταν η +78 (εύρος 16-145). Η διάμεση παρακολούθηση 
των ασθενών δε διέφερε μεταξύ των τριών ομάδων (Πίνακας).

Πίνακας. Χαρακτηριστικά ασθενών υπό μελέτη.

Ο δείκτης EASIX την ημέρα 100 και την τελευταία ημέρα παρακολούθησης διέφερε σημαντικά στις 3 
ομάδες (Πίνακας), αν και δε βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών με ΤΑ-ΤΜΑ και GVHD. Αντίθετα, 
τα επίπεδα διαλυτού C5b-9 ήταν σημαντικά αυξημένα σε ασθενείς με ΤΑ-ΤΜΑ έναντι ασθενών με GVHD 
(p=0,008) και της ομάδας ελέγχου (p<0,001, διόρθωση κατά Bonferroni). Τα επίπεδα διαλυτού C5b-9 
συσχετίστηκαν ισχυρά με το δείκτη EASIX την ημέρα 100 και την τελευταία ημέρα παρακολούθησης 
(r=0,318, p=0,018 και r=0,321, p=0,020). Από τις εργαστηριακές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται 
για τον υπολογισμό του EASIX (LDH, κρεατινίνη, αιμοπετάλια), το C5b-9 συσχετίστηκε μόνο με την 
κρεατινίνη της ημέρας 100 (r=0,316, p=0,023), υποδηλώνοντας πως η συσχέτιση EASIX και C5b-9 
δεν οφείλεται στις εργαστηριακές τιμές per se. 
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Επιπλέον, ο EASIX την ημέρα 0 και την τελευταία ημέρα παρακολούθησης συσχετίστηκε σημαντικά 
με την ολική επιβίωση (p=0,013 και p=0,046). Ανάμεσα στις άλλες παραμέτρους που μελετήθηκαν 
(ηλικία, είδος και φάση νόσου στη μεταμόσχευση, HLA συμβατότητα), το EASIX την ημέρα 0 αποτέλεσε 
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα της ολικής επιβίωσης (beta=2,627, p=0,029).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι ο EASIX προβλέπει την ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος και την ολική επιβίωση σε ασθενείς με σύνδρομα ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας 
και ομάδα ελέγχου ασθενών μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν 
ότι ο EASIX θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως δυναμικός δείκτης της πορείας της ενδοθηλιακής 
δυσλειτουργίας στους ασθενείς αυτούς.

41 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΣΦΑΡΙΝΟΠΑ-
ΘΕΙΕΣ: ΣΥΓΓΕΝΗΣ VS ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΔΟΤΗΣ
Χ. Οικονομοπούλου, Α. Παϊσίου, Δ. Ιωαννίδου, Α. Καίσαρη, Α. Κομιτοπούλου, Μ. Θεοδοσάκη,  
Ε. Πετράκου, Ι. Περιστέρη, Γ. βεσσαλάς, Ε. Γουσέτης, β. Κίτρα
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη - Ελπίδα», Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εξετάσαμε τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών σε ασθενείς 
με Μεσογειακή αναιμία, Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, που έλαβαν χώρα 
στη Μονάδα μας σε ένα διάστημα 15 ετών (από τον Ιανουάριο του 2004 έως και τον Μάρτιο του 2019). 
Σε αυτό το διάστημα 65 ασθενείς έλαβαν μόσχευμα από πλήρως συμβατό συγγενή δότη (αδελφό) 
και 19 ασθενείς από μη συγγενή δότη (HLA συμβατότητα 10/10 ή 9/10). Σκοπός της μελέτης: μας 
ήταν να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες ασθενών όσον αφορά την πιθανότητα συνολικής επιβίωσης, 
την πιθανότητα απόρριψης μοσχεύματος, την αθροιστική επίπτωση εμφάνισης οξείας αντίδρασης 
μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GvHD), την εμφάνιση μικτής χίμαιρας στις 100 ημέρες και τους 6 μήνες 
μετά τη μεταμόσχευση και την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών (αναζωπύρωση ιών, μικροβιαιμία, 
φλεβοαποφρακτική νόσος του ήπατος– Veno-occlusive disease/VOD, αυτοάνοσες εκδηλώσεις).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τους 65 ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από συγγενή δότη, 40/65 ήταν 
αγόρια (61.5%) και 25/65 κορίτσια (38.5%). Η διάμεση ηλικία αυτής της ομάδας ήταν 6,9 έτη (εύρος 
1,4-22,1 έτη). Αντίστοιχα, στην ομάδα των 19 ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν από μη συγγενή δότη, 
11/19 ήταν αγόρια (58%) και 8/19 κορίτσια (42%) και η διάμεση ηλικία ήταν 3,4 έτη (εύρος 1,2-14,8 έτη). 
15/19 ασθενείς (79%) είχαν δότη με HLA συμβατότητα 10/10, ενώ 4/19 (21%) είχαν HLA συμβατότητα 
9/10 (2 ασθενείς στο HLA-DQB1, ένας στο HLA-A και άλλος ένας στο HLA-B).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολική επιβίωση: Στην ομάδα ασθενών που έλαβαν μόσχευμα από αδελφό η 
πιθανότητα συνολικής επιβίωσης ήταν 96.5%, ενώ σε αυτούς που έλαβαν μόσχευμα από μη συγγενή 
δότη η πιθανότητα συνολικής επιβίωσης ήταν 92.3%. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στις δύο ομάδες, p=0.66.
Απόρριψη μοσχεύματος: Η συχνότητα απόρριψης μοσχεύματος στους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν 
από αδελφό ήταν 6% (4/65), ενώ στους ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από μη συγγενή δότη ήταν 
σημαντικά υψηλότερη, συγκεκριμένα 35.7% (5/14). Η διαφορά στη συχνότητα απόρριψης ήταν σαφώς 
στατιστικά σημαντική, p=0.0377.
Συχνότητα εμφάνισης οξέος GvHD: Η αθροιστική επίπτωση εμφάνισης GvHD τις πρώτες 100 ημέρες 
μετά τη μεταμόσχευση βρέθηκε να διαφέρει ισχυρά ανάμεσα στις 2 ομάδες ασθενών, με βαθμό 
στατιστικής σημαντικότητας p=0.00027. Πιο συγκεκριμένα η επίπτωση εμφάνισης GvHD στην ομάδα 
ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν από συγγενή δότη ήταν 7.7% (5/65), ενώ στην ομάδα ασθενών 
που μεταμοσχεύθηκαν από μη συγγενή δότη ήταν 42.1% (8/19). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 4 
ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν από μη συγγενή δότη με ασυμβατότητα HLA, 2 παρουσίασαν GvHD.
Χιμαιρισμός: Η συχνότητα εμφάνισης μικτής χίμαιρας στις 100 ημέρες και στους 6 μήνες μετά τη 
μεταμόσχευση δε φάνηκε να διαφέρει σημαντικά στις 2 ομάδες ασθενών.
Πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών: Η νοσηρότητα μετά τη μεταμόσχευση εκτιμήθηκε από την εμφάνιση 
επιπλοκών (ιαιμία, λοιμώξεις, VOD και αυτοάνοσες εκδηλώσεις) και διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα 
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στις δύο ομάδες ασθενών. Συγκεκριμένα προσδιορίστηκε στο 46.2% και 84.2% στις μεταμοσχεύσεις 
από συγγενή και μη συγγενή δότη αντίστοιχα και ο βαθμός στατιστικής σημαντικότητας ήταν p=0.0076.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία της Μονάδας μας δείχνει ότι η μεταμόσχευση από μη συγγενή δότη στις 
Αιμοσφαιρινοπάθειες ενέχει σημαντικό ποσοστό απόρριψης του μοσχεύματος και σημαντικά μεγαλύτερη 
νοσηρότητα, στα πλαίσια εμφάνισης GvHD και επιπλοκών, συγκρινόμενη με τη μεταμόσχευση από 
αδελφό.

42 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΙΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΟΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ι. Τσώνης, Ι. Μπαλταδάκης, Σ. Γιγάντες, Τ. Τζένου, Ζ. Μέλλιος, Γ. Τούντα, Δ. Γαρδέλη, Χ. Γιατρά,  
Δ. Οικονομοπούλου, Μ. Κατσαρέλη, Μ.-Ε. Καρατζά, Ζ. Πουλοπούλου, Ε. Μπίκα, Μ. Παπαγεωργίου, 
Μ. Μπουζάνη, Θ. Καρμίρης, Δ. Καρακάσης
Αιματολογική Κλινική-Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μέθοδος εκλογής για απλοταυτόσημη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων (απλο-ΜΑΚ) είναι η χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση (PTCY) επειδή δεν 
απαιτεί αφαίρεση των Τ-λεμφοκυττάρων. Παρά τη διατήρηση των μη αλλοδραστικών Τ-κυττάρων, η 
αποκατάσταση ειδικής κυτταρικής ανοσίας μετά από απλο-ΜΑΚ με PTCY είναι σχετικά καθυστερημένη. 
Κατά συνέπεια, η εμφάνιση λοιμώξεων από ενεργοποίηση ιών μπορεί να επηρεάσει την έκβαση των 
μεταμοσχεύσεων αυτών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη εντάχθηκαν 47 ασθενείς, διάμεσης ηλικίας 53 ετών (εύρος:19-70), 
που υποβλήθηκαν σε απλο-ΜΑΚ με PTCY για μυελική (n=35) ή λεμφική (n=12) κακοήθεια. Το σχήμα 
προετοιμασίας ήταν μυελοαφανιστικό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (n=36). Πηγή του μοσχεύματος 
ήταν το αίμα (n=29) ή ο μυελός των οστών (n=18). Ο έλεγχος ενεργοποίησης για κυτταρομεγαλοϊό 
(CMV), ιό Epstein-Barr (EBV) και ερπητοϊό-6 (HHV-6) γινόταν με ποσοτική real-time PCR (RQ-PCR) 
σε πλάσμα ή/και λευκοκύτταρα κάθε εβδομάδα για 6 τουλάχιστον μήνες. Η ενεργοποίηση του ιού BK 
(BKV) ελεγχόταν με RQ-PCR σε ούρα/αίμα σε ασθενείς με αιμορραγική κυστίτιδα. Η αποκατάσταση 
της κυτταρικής ανοσίας παρακολουθούνταν με κυτταρομετρία ροής. Η αντιμετώπιση της CMV λοίμωξης 
βασιζόταν στην προληπτική (preemptive) θεραπεία, ενώ προφυλακτική αγωγή με letermovir ήταν 
διαθέσιμη μόνον σε 1 ασθενή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 30 μηνών (εύρος:2-64), η αθροιστική 
επίπτωση (ΑΕ) της υποτροπής και της μη σχετιζόμενης με υποτροπή θνητότητας (NRM) ήταν 13,4% 
(95% CI: 5,4-25,1%) και 31.4% (95% CI: 18,3-45,4%) στα 2 έτη αντίστοιχα. Η επιβίωση ελεύθερη 
νόσου (DFS) ήταν 55,2% (95% CI: 42,3-72,1%) και η συνολική επιβίωση (OS) 61,8% (95% CI: 48,9-
78,1%) στα 2 έτη. Η ΑΕ ενεργοποίησης του CMV (>100 αντίγραφα/ml) ανερχόταν σε 75,6% (95% CI: 
60,1-85,7%) στους 3 μήνες. CMV ενεργοποίηση ανιχνεύθηκε σε 34/45 ασθενείς που ήταν σε κίνδυνο, 
ενώ επαναλαμβανόμενα επεισόδια CMV λοίμωξης παρατηρήθηκαν σε 17/34 με διάμεσο αριθμό 1,5 
επεισοδίων/ασθενή (εύρος: 1-6). Η διάμεση συνολική διάρκεια αντιικής θεραπείας ήταν 27 ημέρες (εύρος: 
14-99). Δύο ασθενείς παρουσίασαν CMV νόσο (πνευμονία). Η ΑΕ ενεργοποίησης του EBV (>1000 
αντίγραφα/ml) ήταν 47,1% (95% CI: 34,2-63,9%) στους 12 μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις 
λεμφοϋπερπλαστικής νόσου σχετιζόμενης με EBV, όμως σε 2 ασθενείς με αυξανόμενο ιικό φορτίο 
απαιτήθηκε θεραπεία με rituximab. Ενεργοποίηση του HHV-6 (>1000 αντίγραφα/ml) παρατηρήθηκε 
σε 6 ασθενείς (ΑΕ: 10.6% στους 6 μήνες, 95% CI: 3,8-21,4%), σε έναν δε χρειάσθηκε θεραπεία 
με foscarnet λόγω πολύ υψηλού φορτίου (>10000 αντίγραφα/ml). Η ΑΕ αιμορραγικής κυστίτιδας 
σχετιζόμενης με ιό BK ανερχόταν σε 27,7% (95% CI: 15,7-40,9%) στους 3 μήνες. Κυστεοσκόπηση για 
αιμόσταση απαιτήθηκε σε 5/13 και νεφροστομία σε 1/13 ασθενείς. Η αποκατάσταση των βοηθητικών 
Τ-κυττάρων ήταν σημαντικά καθυστερημένη με διάμεσο απόλυτο αριθμό CD4+ κυττάρων 83/μl 
(εύρος: 7-337), 216/μl (εύρος: 80-509) και 236/μl (εύρος: 97-586) στους 3, 6 και 12 μήνες αντίστοιχα. 
Η υποτροπιάζουσα CMV λοίμωξη συσχετιζόταν σημαντικά με την αποκατάσταση των CD4+ κυττάρων 
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στους 3 μήνες (διάμεσος απόλυτος αριθμός 191/μl έναντι 62/μl στους ασθενείς με 1 ή ≥2 επεισόδια 
αντίστοιχα, p=0.009, Εικόνα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η απλο-ΜΑΚ με PTCY χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο ενεργοποίησης ιών, 
που συνεπάγεται παρατεταμένη αντιική αγωγή και σημαντική νοσηρότητα. Είναι, λοιπόν, αναγκαίες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις με σκοπό την πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων. Ο κατάλληλος χρόνος 
και η διάρκεια τέτοιων θεραπειών (letermovir, υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία) μπορεί να καθορίζεται 
με βάση την κινητική της ανοσιακής αποκατάστασης.

Εικόνα

43 LEVIS: ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙOΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑ-
ΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Κ. Κουκουλιάς1, Α. Παπαδοπούλου1, Α. Κουιμτζίδης1, Μ. Αλβανού1, Χ. Πανταζή1, Δ. Σωτηρόπουλος1, 
Μ. Γιάνγκου2, Α. Αναγνωστόπουλος1, Ε. Γιαννάκη1, Π. Καλογιαννίδης3

1Αιματολογική–Μ.Μ.Μ.Ο., Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντικού Αίματος, Μονάδα Γονιδιακής και 
Κυτταρικής Θεραπείας, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 
3Stem Cell Transplant, King Fahad Hospital Dammam, Dammam, Saudi Arabia
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η υποτροπή της νόσου και οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν τις σημαντικότερες 
επιπλοκές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για οξεία λευχαιμία. 
Μέχρι σήμερα, οι πιο αποτελεσματικές κυτταρικές θεραπείες αυτών των επιπλοκών είναι τα μη γενετικά 
τροποποιημένα, ειδικά αντι-ιικά Τ-λεμφοκύτταρα (VSTs) για τη διαχείριση των μεταμεταμοσχευτικών 
λοιμώξεων και τα γενετικά τροποποιημένα CAR T-κύτταρα για τη θεραπεία της λευχαιμικής υποτροπής. 
Παρόλο που και οι δύο προσεγγίσεις έχουν δώσει θεαματικά αποτελέσματα, η θεραπεία με CAR-T 
κύτταρα επάγει συχνά σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες τοξικότητες, «εντός-στόχου» αλλά «εκτός-
όγκου». Αντιθέτως, αν και η ανοσοθεραπεία με VSTs έχει σχετιστεί με ήπια μόνο τοξικότητα, η 
αποτελεσματικότητα των μη γενετικά τροποποιημένων λεμφοκυττάρων έναντι λευχαιμικών αντιγόνων 
εξακολουθεί να παραμένει μια μεγάλη πρόκληση για την έρευνα και την κλινική μετάφραση στο πεδίο 
της υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας. Αξιοποιώντας το προηγουμένως αναπτυγμένο πρωτόκολλό μας 
παραγωγής ειδικών αντιλευχαιμικών Τ-λευμφοκυττάρων (Leuk-STs), εδώ στοχεύουμε στη δημιουργία 
ενός «όλα σε ένα» - «off-the-shelf» Τ-κυτταρικού προϊόντος από μη μεταμοσχεύσιμες μονάδες 
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ομφαλιοπλακουντικού αίματος (ΟΠΑ) κατά πολλαπλών κοινών ιών που θα παρέχει ταυτόχρονα και 
αντιλευχαιμική δράση, (LEukemia-VIrus-specific T-cells - LEVIs).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δενδριτικά κύτταρα που προήλθαν από CD34+ κύτταρα μη μεταμοσχεύσιμων 
μονάδων ΟΠΑ διεγέρθηκαν, μετά από ωρίμανσή τους, με λευχαιμικά [Wilms tumor protein (WT1) και 
Preferentially Expressed Antigen in Melanoma (PRAME)] και ιικά [EBNA1, LMP2 και BZLF1 (EBV); IE1 
και pp65 (CMV); Hexon και Penton (AdV) και Large-T και VP1 (BKV)] πεπτίδια και χρησιμοποιήθηκαν 
ακολούθως ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα για την ενεργοποίηση αυτόλογων T-λεμφοκυττάρων 
που είχαν ψυχθεί από το CD34 αρνητικό κλάσμα της ίδιας μονάδας. Ο φαινότυπος και η ειδικότητα 
των παραγόμενων κυττάρων ελέγχθηκαν με κυτταρομετρία ροής και IFN-γ/ELISpot, αντιστοίχως, ενώ 
η κυτταρολυτική ικανότητα ελέγχθηκε με δοκιμασία καλσεΐνης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά από καλλιέργεια 4 εβδομάδων, εκπτύχθηκε αριθμός κυττάρων επαρκής για 
κλινική χρήση (μέσος όρος: 1.01±0.2x108 CD3+κύτταρα). Τα παραγόμενα κύτταρα ήταν πολυκλωνικά, 
εμπεριείχαν CD4+:39±2% και CD8+:50%±2% Τ-λεμφοκύτταρα και εξέφραζαν δείκτες μνήμης (effector 
memory: CD45RA-/CD62L–:47.36±5% και effector memory RA: CD45RA+/CD62L–: 48.50±4%), ενώ κατά 
ένα ασήμαντο ποσοστό ήταν «παρθένα» (naïve) και ρυθμιστικά CD4+/CD25high κύτταρα (3.15±0.36% και 
1±0.5%, αντιστοίχως). Η ειδικότητα των LEVIS ήταν ισχυρή έναντι όλων των ιικών [mean spot-forming 
units (SFC)/2x105 κύτταρα: CMV:311±149, EBV:319±111, BKV:245±122, AdV:432±32] αλλά και των 
λευχαιμικών (SFC/2x105 cells:553±257) αντιγόνων-στόχων. In vitro, η αντιλευχαιμική δράση τους ήταν 
παρόμοια με αυτή των Leuk-STs, υποδηλώνοντας πως δεν υφίσταται αντιγονικός ανταγωνισμός κατά 
την αντιγονοπαρουσίαση από τα δενδριτικά κύτταρα με την προσθήκη των ισχυρότερων ανοσογονικά, 
ιικών αντιγόνων στο mastermix των πεπτιδίων. Αυτό ενισχύεται περαιτέρω από τη λυτική ικανότητα των 
LEVIS κατά τη στόχευση της ανθρώπινης λευχαιμικής κυτταρικής σειράς BV173 που εκφράζει τα WT1 
και PRAME (λύση 34±5%). Είναι σημαντικό ότι τα LEVIS κύτταρα δεν εμφάνισαν δείκτες εξουθένωσης 
ή ανεργίας μετά τις επαναλαμβανόμενες διεγέρσεις [programmed cell death protein-1+(PD-1): 4±2%; 
Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Protein-4+(CTLA-4): 0.2±0.1%].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, επιτύχαμε την παραγωγή ενός «όλα σε ένα» κυτταρικού προϊόντος 
με ισχυρή συνδυαστική αντι-λευχαιμική και αντι-ιική δράση μέσω «ανακύκλωσης» μη μεταμοσχεύσιμων 
ΟΠΑ. Η τρίτου χώρου προέλευσή τους και η ικανότητά τους να στοχεύουν ταυτόχρονα ιογενείς λοιμώξεις 
και την υποτροπή της λευχαιμίας, καθιστά τα LEVIS μια πολυδύναμη και θεωρητικά ασφαλέστερη 
εναλλακτική των γενετικά τροποποιημένων κυτταρικών θεραπειών με TCR ή CAR-T.

44 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΥΓΗ ΒΛΑΣΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ-
ΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Μ. Λυσάνδρου1, Μ. Λίγκα1, Ε. Γαβριηλάκη2, Ν. Σπυρίδης1, Λ. Κυριαζοπούλου3, Ε. βερίγου1, β. Δού-
κα2, Α. Δημητρακοπούλου4, Γ. βαρθολομάτος5, Ι. Σακελλάρη2, Ε. Καψάλη3, Α. Αναγνωστόπουλος2,  
Μ. Αγγελοπούλου4, Α. Σπυριδωνίδης1

1Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 2Αιματολογική Κλινική 
- Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιω-
αννίνων, 4Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 5Αιματολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Μοριακής 
Βιολογίας, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η υποτροπή των ασθενών με οξεία λευχαιμία μετά την αλλογενή μεταμόσχευση 
(HCT) παραμένει μια πρόκληση στην καθημερινή πρακτική και σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση. Η 
αναγνώριση του μηχανισμού υποτροπής μπορεί να κατευθύνει την θεραπεία υποτροπής. Η μείωση 
της έκφρασης των μορίων μείζωνος ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ (HLA class II Downregulation) στους 
βλάστες έχει αναδυθεί ως μείζων μηχανισμός ανοσολογικής διαφυγής στα πλαίσια υποτροπής μετά από 
HCT. Ο μηχανισμός αυτός έχει καταδειχθεί με μοριακές μεθόδους στην ΟΜΛ ενώ δεν έχει ελεγχθεί μέχρι 
τώρα στην ΟΛΛ. Στόχος της παρούσα μελέτης ήταν να ελέγξουμε την HLA class II Downregulation σε 
ασθενείς με οξεία λευχαιμία που υποτροπίασαν μετά την HCT χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για τους σκοπούς της μελέτης, επιλέχθηκαν αναδρομικά ασθενείς με 
διάγνωση ΟΜΛ ή ΟΛΛ με υποτροπή μετά από HCT και για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα αρχεία 
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κυτταρομετρίας ροής ενεργού νόσου προ της HCT και κατά την υποτροπή μετά την HCT. Υπολογίστηκε 
η μέση φθορίζουσα ένταση (MeanFluorescenceIntensity-MFI) για την έκφραση του HLA-DR στους 
βλάστες πριν τη μεταμόσχευση (preMFI) και κατά τη υποτροπή (relMFI) με τη χρήση του λογισμικού 
FlowJo (Version10.5.3, FlowJoLLC). Έγινε «ομαλοποίηση» των τιμών MFI των βλαστών σε σχέση με 
την διάμεση τιμή HLA-DRMFI (medianMFI) από 31 ασθενείς με πρωτοδιάγνωση οξείας λευχαιμίας 
χρησιμοποιώντας τον λόγο MFI/median. Ως HLADR-Downregulation θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις 
στις οποίες υπήρχε τουλάχιστον 50% μείωση της «ομαλοποιημένης» τιμής HLA-DRMFI των βλαστών 
μετά την HCT (preMFI-n/ relMFI-n<= 0.5). Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του GraphPrism.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν 16 ασθενείς (9 άντρες και 7 γυναίκες) διάμεσης ηλικίας 44 έτη (εύρος 
32-65) που υπεβλήθησαν σεHCT λόγω ΟΜΛ (n=12), ΟΛΛ (n=3) και μικτού φαινότυπου MPAL(n=1). 
Τέσσερις ασθενείς έλαβαν μόσχευμα από συμβατό αδελφό, 2 από απλοταυτόσημο συγγενή και 10 
από εθελοντή δότη (7 από 7/8 HLAmatch και 3 από 8/8 HLAmatch). Κατά τη HCT, 5 ασθενείς ήταν 
σε πρώτη ύφεση, 7 σε δεύτερη ύφεση (n=7) ενώ 4 είχαν ενεργό ανθεκτική νόσο. Η διάμεση μέρα 
υποτροπής ήταν η 147 (60-405). Η διάμεση τιμή MFI και «ομαλοποιημένης» MFI των βλαστών 
πριν την μεταμόσχευση ήταν 10.035 (81-14818) και 1,01 (0,008-6,5), αντίστοιχα, ενώ κατά την 
υποτροπή ήταν 7.919 (69-62055) και 0,8 (0,007-6,2) (p=ns), αντίστοιχα. Σε 8/16 (50%) περιπτώσεις 
παρατηρήθηκε τουλάχιστον 50% μείωση της MFI και της «ομαλοποιημένης» MFI κατά τη υποτροπή 
(HLADR-Downregulation,διάμεση τιμή rel/preMFI 0,37, εύρος 0,001-0,5). HLADR-Downregulation 
εμφανίστηκε στους 2 από τους 3 ασθενείς με ΟΛΛ. Η ύπαρξη HLA ασυμβατότητας μεταξύ ασθενή 
και δότη δεν φαίνεται να σχετίζεται με την HLADR-Downregulation(p=ns).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η HLA-DRDownregulation αποτελεί ένα συχνό μηχανισμό 
ανοσολογικής διαφυγής οξείων λευχαιμιών μετά από HCT καθώς ανευρέθηκε σε 50% των περιπτώσεων. 
Για πρώτη φορά αναφέρεται ο μηχανισμός αυτός και σε περιπτώσεις ΟΛΛ. Παρότι δεν βρήκαμε συσχέτιση 
της HLA-DRDownregulation με την ανοσολογική πίεση από ύπαρξη HLA ασυμβατότητας, ο αριθμός 
των ασθενών που ελέγχθηκαν είναι ακόμα μικρός για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η διάγνωση 
της HLA-DRDownregulation με κυτταρομετρεία ροής αποτελεί σημαντική πληροφορία γιατί μπορεί 
να καταδείξει τους ασθενείς που προφανώς δεν θα ωφεληθούν από χορήγηση λεμφοκυττάρων δότη.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

45 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ NGS ΚΑΙ ASO REAL-TIME PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 
MRD ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
K. Nicolaou1, J. Chi1, L.K. Koumas1, L. Loizou2, E. Karaoli2, E. Papachristodoulou2, A. Loizos2, P. Costeas1

1Karaiskakio Foundation, The Center for Study of Haematological Malignancies, Cyprus, 2Archbishop 
Makarios III Hospital, Nicosia, Cyprus 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) έχει γίνει 
συνήθης κλινική πρακτική στην θεραπεία των παιδιατρικών ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
(ΟΛΛ). Η διάγνωση του MRD αποτελεί τον ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα, επιτρέποντας την 
ταξινόμηση των ομάδων κινδύνου σε διαφορετικές κατηγορίες θεραπείας (σημαντική μείωση της 
θεραπείας έως την ήπια/έντονη εντατικοποίηση της). Η διάγνωση MRD καθοδηγεί επίσης τις αποφάσεις 
θεραπείας σε υποτροπιάζοντες ασθενείς και ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση βλαστικών 
κυττάρων.
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ευαίσθητης, καθολικής, ακριβής, αξιόπιστης και 
γρήγορης δοκιμασίας ανίχνευσης MRD σε ασθενείς με ΟΛΛ. Μέχρι σήμερα, η ανάλυση κυτταρομετρίας 
ροής και η PCR των αναδιαταγμένων γονιδίων των υποδοχέων ανοσοσφαιρίνης και Τ-κυττάρων 
(allele-specific oligonucleotide, ASO) ικανοποιούν κάποια απο αυτά τα κριτήρια, αλλά η ευαισθησία της 
κλασσικής κυτταρομετρία ροής είναι μικρότερη του 10-4, ενώ η ASO-PCR μέθοδος είναι πολύπλοκη 
και χρονοβόρα.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιείται ταυτοποίηση των αναδιατάξεων των κλωνικών IGH VH-
JH και TRG V-J, των DNA αλληλουχιών και της συχνότητας κατανομής της χρήσης V και J τμημάτων 
στο διαγνωστικό δείγμα του ασθενούς χρησιμοποιώντας το LymphoTrack® IGH + TRG kit και την 
πλατφόρμα Illumina MiSeq. Η αλληλουχία του κλώνου στη συνέχεια συγκρίνεται με τις αλληλουχίες 
της βλαστικής σειράς που περιέχονται στις βάσεις δεδομένων IMGT V-QUEST για την ταυτοποίηση 
ειδικών για τον ασθενή περιοχών σύνδεσης (junctional regions) και ακολουθεί ο σχεδιασμός έξι ειδικών 
D-N-J ASO εκκινητών για κάθε ταυτοποιημένο κλώνο του ασθενούς σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
UKALL. Χρησιμοποιείται καμπύλη αναφοράς (standard curve) πέντε σημείων όπου στα σημεία 5x10^-
5 και 1x10^-5 είναι εις τριπλούν για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα στο κρίσιμο κατώτερο επίπεδο. Για 
να επιβεβαιωθεί η εξειδίκευση (specificity) της ανάλυσης χρησιμοποιούνται έξι αρνητικοί μάρτυρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σαράντα παιδιατρικοί ΟΛΛ ασθενείς έχουν ελεγχθεί σε διάφορα χρονικά σημεία. Όλες 
οι αραιώσεις του δείγματος των ασθενών έφθασαν το 5x10^-5 και οι περισσότεροι ασθενείς έφθασαν 
το 1x10^-5. Το R2 των καμπύλων αναφοράς ήταν εντός της αναμενόμενης περιοχής (≥0,98), και όλες 
οι κλίσεις (slope) ήταν εντός της περιοχής (3.1-3.9). Στα περισσότερα αρνητικά δείγματα ελέγχου δεν 
ανιχνεύθηκε καμία ενίσχυση (amplification). Σε 8 περιπτώσεις ασθενών ανιχνεύθηκε ενίσχυση σε δύο 
από τα έξι δείγματα αρνητικού μάρτυρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορά του αρνητικού μάρτυρα 
από την ποσοτική περιοχή (QR) ήταν μεγαλύτερη από 3 CT. Η ευαισθησία της συνδυασμένης μας 
NGS/ASO PCR μεθόδου μας συγκρίθηκε με τις μεθόδους RQ-PCR και κυτταρομετρία ροής για την 
ανίχνευση MRD. Η συνδυασμένη μέθοδος έχει ανιχνεύσει πληθυσμούς MRD σε πολλά δείγματα όπου 
οι άλλες δύο μέθοδοι απέτυχαν να ανιχνεύσουν. Κανένας από τους ασθενείς που ελέγχθηκαν δεν 
ήταν θετικός με άλλες μεθόδους και αρνητικός με την NGS/ASO μέθοδο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο πεδίο της ΟΛΛ, το MRD έχει γίνει μέρος της διαγνωστικής φροντίδας των 
ασθενών. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η διάθεση τυποποιημένων (standardised) και ευαίσθητων μεθόδων 
διάγνωσης της MRD για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία και εφαρμόσιμη σε κάθε 
μεμονωμένο ΟΛΛ ασθενή. Η συνδυασμένη μέθοδος NGS-ASO φαίνεται να πληροί τις απαιτήσεις 
για την χρήση της στον τομέα της διάγνωσης MRD, αφού την χαρακτηρίζει η ευρεία διαθεσιμότητα, 
η εύκολη εφαρμογή, η δυνατότητα εφαρμογής στη πλειοψηφία των ασθενών, η επαρκής ευαισθησία 
(ποσοτική κλίμακα: 5x10 ^ -5) και η άμεση παράδοση των αποτελεσμάτων.

46 ΧΡΗΣΗ GEMTUZUMAB OZOGAMICIN ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ AML ΚΑΙ 
MDS-EB ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
Χ. Κελαϊδή1, Λ. Πετρίκκος1, β. Παπαδάκης1, Μ. Αμπατζίδου1, Γ. Πατεράκης2, Κ. Μανωλά3, Κ. Τσίτσικας1, 
Ι. Περιστέρη4, β. Κίτρα4, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Εργαστήριο 
Κυτταρομετρίας Ροής, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 3Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δη-
μόκριτος, 4Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η χρήση του gemtuzumab ozogamicin (GO) βελτιώνει την έκβαση 
παιδιών και εφήβων με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) σε 1η γραμμή (Gamis et al, JCO 2014). Η 
αποτελεσματικότητα και τοξικότητα, σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία και σε σχέση με την ακολουθούμενη 
αλλογενή μεταμόσχευση στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων σε AML και σε Μυελοδυσπλαστικά 
Σύνδρομα με Περίσσεια βλαστών (MDS-EB) των παιδιών, διερευνάται.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα χαρακτηριστικά και η έκβαση διαδοχικών 
ασθενών Κέντρου Παιδιατρικής Αιματολογίας, υποψηφίων για μεταμόσχευση, οι οποίοι έλαβαν GO 
σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία (GO/CT) προ μεταμόσχευσης για AML και MDS-EB με θετικότητα 
ως προς το CD33, κατά την περίοδο 2017-2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τέσσερεις ασθενείς, άρρενα/θήλυ 3/1, ηλικίας 8 ½ μηνών, 10, 11 και 14 ετών, 
έλαβαν 5 κύκλους GO/CT για ΟΜΛ με αναδιάταξη MLL και τρισωμία 8, σε βρέφος, ως εδραίωση σε 
πλήρη ύφεση με αρνητική ελάχιστη μετρήσιμη νόσο (CRMRD-) λόγω αργής κάθαρσης της νόσου, για 
πρώιμη υποτροπή AML με σύνθετο καρυότυπο σε πλήρη ύφεση με θετική (CRMRD+), για δευτεροπαθή 
AML (sAML) με σύνθετο καρυότυπο σε ανθεκτική υποτροπή μετά από μεταμόσχευση για MDS-EB 
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(2 χορηγήσεις), και σε MDS-EB με φυσιολογικό καρυότυπο σε κατάσταση ανθεκτικής νόσου υπό 
χημειοθεραπεία. Το διάμεσο διάστημα μεταξύ διάγνωσης και GO/CT ήταν 90 ημέρες. Η δόση GO ήταν 
3 mg/m2, 3 δόσεις παρ’ ημέρα και 0.1 mg/kg, 1 δόση, στο βρέφος, παράλληλα με τη χημειοθεραπεία. 
Η συγχορηγούμενη χημειοθεραπεία ήταν mitoxantrone + Ara-C σε 3 περιπτώσεις (εδραίωση CRMRD-, 
εδραίωση CRMRD+ και 1η χορήγηση για ανθεκτική sAML μετά από μεταμόσχευση) και fludarabine + 
Ara-C σε 2 περιπτώσεις (2η χορήγηση για ανθεκτική sAML μετά από μεταμόσχευση, ανθεκτική νόσος 
MDS-EB). Πριν από τη χορήγηση GO/CT είχαν χορηγηθεί: 1 κύκλος CT ως έφοδος για AML σε 1η και 
2η γραμμή, μεταμόσχευση+DLI προ 180 ημερών για ανθεκτική νόσο MDS-EB (ασθενής με υποτροπή 
μετά από μεταμόσχευση υπό μορφή sAML) και 3 κύκλοι CT για ανθεκτική νόσο MDS-EB. Η απάντηση 
σε GO/CT και η αντίστοιχη κατάσταση νόσου κατά τη μεταμόσχευση ήταν εμμένουσα CRMRD-, CRMRD+ με 
μείωση της FC-MRD στους ασθενείς με AML σε 1η και 2η γραμμή αντίστοιχα και απουσία απάντησης 
και μερική απάντηση στους ασθενείς με sAML και ανθεκτική νόσο MDS-EB, αντίστοιχα. Τη χορήγηση 
GO/CT ακολούθησε μεταμόσχευση με προπαρασκευαστικό σχήμα που περιλάμβανε treosulfan σε 
όλες τις περιπτώσεις και ολόσωμη ακτινοβόληση (TBI) σε 1 περίπτωση. Το διάμεσο διάστημα μεταξύ 
GO/CT και μεταμόσχευσης ήταν 53 ημέρες (εύρος 10-60 ημέρες). Κανείς από τους ασθενείς δεν 
παρουσίασε φλεβοαποφρακτική νόσο του ήπατος. Με διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 10 μηνών 
από τη μεταμόσχευση, 1 ασθενής χωρίς απάντηση κατά τη 2η μεταμόσχευση απεβίωσε με υποτροπή 
sAML και 3 ασθενείς, 2 σε ύφεση και 1 σε μερική απάντηση κατά τη μεταμόσχευση, παραμένουν σε 
ύφεση. Δύο από τους 3 επιβιώσαντες πάσχουν από βαριά δερματική χρόνια νόσο κατά του ξενιστή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση GO/CT σε παιδιά με ΟΜΛ και ΜΔΣ υψηλού κινδύνου προ μεταμόσχευσης 
απέβη καλά ανεκτή ακόμη και σε περιπτώσεις πολλαπλών παραγόντων κινδύνου για VOD όπως 
χημειοθεραπεία στα πλαίσια προπαρασκευαστικού σχήματος, TBI και ελάχιστο διάστημα 10 ημερών 
προ προπαρασκευαστικού σχήματος. Με βάση τα αποτελέσματά μας, ο συνδυασμός GO/CT χρήζει 
περαιτέρω εφαρμογής και κλινικής αξιολόγησης, στους παιδιατρικούς ασθενείς με ΟΜΛ και ΜΔΣ 
υψηλού κινδύνου.

47 ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (CML): 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2000-2019) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Μ. Αμπατζίδου1, β. Παπαδάκης1, X. Kελαϊδή1, Κ. Τσίτσικας1, Σ.Ι. Παπαδημητρίου2, Γ. Πατεράκης3,  
β. Κίτρα4, Π. Παναγιωτίδης5, Μ. Ρουμελιώτη6, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ), Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Αιματο-
λογικό Εργαστήριο, Τμήμα Μοριακής γενετικής, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 3Ανοσολογικό Τμήμα, 
Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 4Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των οστών (Μ.Μ.Μ.Ο.), Γ.Ν. Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 5Αιματολογικό Τμήμα και Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο, Α’ Προπαι-
δευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 6Ερευνητικό Αιματολογικό Εργαστήριο, Α’ 
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: H Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (CML) απαντάται και στην παιδική ηλικία, 
με διακριτά χαρακτηριστικά και δεδομένα από περιορισμένες σειρές ασθενών. Σκοπός της μελέτης: 
αποτελεί η αναδρομική ανάλυση των κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών, των θεραπευτικών 
χειρισμών και της έκβασης των ασθενών μας με CML.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζονται 6 παιδιατρικοί ασθενείς (4 κορίτσια), με διάμεση ηλικία 
7.4 έτη (4.8-10.7) που διαγνώσθηκαν κατά τη διάρκεια 20 ετών. Όλοι οι ασθενείς διερευνήθηκαν με 
κυτταρογενετικές/μοριακές τεχνικές(καρυότυπος/FISH/RT-PCR) για την ανεύρεση της χρωμοσωμικής 
μετάθεσης t(9;22)(q34;q11) και του αντίστοιχου BCR/ABL υβριδικού γονιδίου. Ο ΔΧ παρακολούθησης 
είναι 15.0 έτη (2.0-18.0). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε όλους τους ασθενείς ανευρέθη η μετάθεση t(9;22)(q34;q11). 3/6 έφεραν b3a2 
ανασυνδυασμό και ένας b2a2 στην περιοχή M-bcr (p210). Δύο ασθενείς παρουσίαζαν οικογενειακό 
ιστορικό κακοήθειας ενώ όλοι προέβαλαν σε χρόνια φάση (CML-CP), με ηπατοσπληνομεγαλία 
και λευκοκυττάρωση (ΔΤ WBC 190.0x109/l). Ένας ασθενής (διάγνωση 2001) αντιμετωπίσθηκε με 
υδροξυουρία και άμεση αλλογενή ΜΑΑΚ (allo-MSD-SCT) 3 μήνες μετά τη διάγνωση, παρουσιάζοντας 
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μείζονα μοριακή ύφεση (MMR) μετά 13 μήνες και επακόλουθη μοριακή υποτροπή 11 μήνες αργότερα 
(DLIs, MMR επί 12 έτη). Πέντε ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν πρωτοπαθώς με χορήγηση imatinib (260-
300 mg/m2): η βέλτιστη ανταπόκριση (best response-BR) ήταν πλήρης αιματολογική ύφεση (CHR) 
σε έναν ασθενή (1/5), πλήρης κυτταρογενετική ανταπόκριση(CCyR) σε 2/5 ασθενείς σε 1.0 και 11.0 
μήνες, αντίστοιχα, ενώ μείζονα μοριακή ανταπόκριση (MMR) επέτυχαν 2/5 ασθενείς, σε 6.0 και 12.0 
μήνες, αντίστοιχα. Μεταξύ των 5 ασθενών που έλαβαν imatinib, 3/5 παρουσίασαν πρωτοπαθή αντοχή 
(primary imatinib resistance-IR) και προχώρησαν σε θεραπεία 2ης γραμμής: ένας ασθενής υπεβλήθη 
σε αλλογενή ΜΑΑΚ (allo-MSD-SCT), με επίτευξη MMR σε 6 μήνες (παραμένει σε ΜΜR επί 16 έτη), 
ένας ασθενής αντιμετωπίσθηκε με αύξηση δόσης imatinib και επακόλουθη αλλογενή ΜΑΑΚ (allo-
MUD-SCT, σε MMR επί 13 έτη), ενώ ο τρίτος ασθενής που παρουσίασε suboptimal response έλαβε 
αγωγή με TKI 2ης γενιάς (dasatinib) και βρίσκεται σε μοριακή παρακολούθηση (BCR-ABL1/ABL1 
ratio, IS), με παράλληλο έλεγχο επιπέδων dasatinib. Ο ένας εκ των 2 ασθενών που επέτυχαν MMR 
υπό imatinib (επίτευξη MMR εντός 12 μηνών), παραμένει σε μοριακή ύφεση επί 3 έτη. Η δεύτερη 
ασθενής που οδηγήθηκε στην επίτευξη MMR (εντός 6 μηνών), παρουσίασε δευτεροπαθή αντοχή 
(secondary imatinib resistance-IR) και απώλεια MMR και CCyR σε 25 και 36 μήνες, αντίστοιχα. Η 
ασθενής αντιμετωπίσθηκε αρχικά με έλεγχο compliance και αύξηση δόσης imatinib χωρίς ανταπόκριση, 
και στη συνέχεια, με αλλαγή θεραπείας σε TKI 2ης γενιάς(nilotinib, 800 mg/24ωρο) και επακόλουθη 
επίτευξη MMR σε 4 μήνες. Παραμένοντας σε MR4.5 >επί 5 έτη, η ασθενής προχώρησε σε διακοπή του 
nilotinib, παραμένοντας έκτοτε (2 έτη) σε MR4.5. Και στους 2 ασθενείς που προχώρησαν σε αλλαγή 
TKI(switch), προηγήθηκε έλεγχος μεταλλάξεων (abl kinase domain), που ήταν αρνητικός. Συνολικά, 
3/6 ασθενείς οδηγήθηκαν σε αλλογενή MAAK (σε 3,12 και 20 μήνες από τη διάγνωση, αντίστοιχα), 
2/6 ασθενείς λαμβάνουν TKI (imatinib-48 μήνες, dasatinib-12 μήνες) και 1/6 ασθενής βρίσκεται εκτός 
θεραπείας, με διακοπή του nilotinib από 24 μηνών. Όλοι οι ασθενείς παραμένουν σε ύφεση και άριστη 
κλινική κατάσταση, χωρίς αξιόλογες πρώιμες/όψιμες επιπλοκές. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες για την CML στα παιδιά προτείνουν τη χρήση 
TKIs και τη μετάθεση της ΜΑΑΚ επί ανάπτυξη αντοχής. Στη μελέτη μας, η χρήση TKIs οδήγησε στην 
επίτευξη μοριακών υφέσεων μεγάλης διάρκειας ενώ επί αντοχής δεν ανευρέθηκαν μεταλλάξεις. Οι 
πιθανές μακροπρόθεσμες επιπλοκές λόγω της μακροχρόνιας χρήσης TKIs, αποτελούν αντικείμενο 
πολυκεντρικών διεθνών μελετών(μελέτες διακοπής TKIs σε παιδιατρικούς ασθενείς).

48 ΠΡΩΙΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΑ
Κ. Αντωνιάδη1, Χ. Κελαϊδή1, Μ. Δρακοπούλου2, E. Καρανάσιος3, Ν. Θωμαΐδης4, Π. Νιχογιαννόπουλος2, 
Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Α’ Καρδιολο-
γική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 3Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 4Τμήμα Αναλυτικής Χημείας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η καρδιοτοξικότητα αποτελεί τη σοβαρότερη μη αιματολογική τοξικότητα της 
χημειοθεραπείας (ΧΜΘ) και διακρίνεται σε οξεία (<1 μήνα), υποξεία (<1 χρόνο) ή χρονία (>1 χρόνο) και 
στα αρχικά στάδια εμφάνισής της μπορεί να είναι αναστρέψιμη. Η καρδιοτοξικότητα εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες που σχετίζονται με: α) το φάρμακο(φαρμακευτική δοσολογία, αθροιστική δόση, αριθμός 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων, οδός χορήγησης, συνδυασμός με άλλα χημειοθεραπευτικά φάρμακα), 
β) την κλινική κατάσταση (έκταση νόσου, λοίμωξη) γ) την ιδιοσυστασία ασθενούς (γενετική προδιάθεση).
Σκοπός τη μελέτης είναι η προοπτική αποτύπωση και ανάλυση της μεσοπρόθεσμης έκβασης ασθενών 
με αιματολογική κακοήθεια και οξεία ή υποξεία καρδιοτοξικότητα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 20 ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια που αντιμετωπίσθηκαν 
στο Τμήμα μας κατά το διάστημα 2018-2019. 13/20 αγόρια, ΔΗ 8.0 έτη (εύρος 2.5-16), 9 με οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), 5 με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) και 6 με λέμφωμα. Όλοι οι ασθενείς 
υπεβλήθησαν σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο(ΗΚΓ,υπερηχοκαρδιογράφημα) 
κατά την εισαγωγή τους, προ κάθε σχήματος και κατά την εμφάνιση καρδιοτοξικότητας. Κατά την 
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εισαγωγή 19/20 ασθενείς είχαν ελεύθερο ατομικό ιστορικό και φυσιολογικό κλινικό, εργαστηριακό και 
απεικονιστικό έλεγχο ενώ ένας ασθενής με λέμφωμα Hodgkin μεσοθωρακίου είχε θετικό καρδιολογικό 
οικογενειακό ιστορικό και παθολογική τιμή τροπονίνης (17pg/ml) προ έναρξης χημειοθεραπείας, χωρίς 
κλινική συμπτωματολογία. 18/20 ασθενείς έλαβαν ανθρακυκλίνες και 6/18 έλαβαν συνδυασμό αυτών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 6/20 ασθενείς (4/6 αγόρια) εμφάνισαν καρδιοτοξικότητα, 2 μετά το πρώτο, 1 μετά 
το δεύτερο και 3 μετά το τέταρτο σχήμα ΧΜΘ. Η συνολική δόση ανθρακυκλινών ήταν <300mg/m2 στο 
σύνολο των ασθενών. 3/6 αυτούς ασθενείς έλαβαν συνδυασμό ανθρακυκλινών.
Οξεία μορφή καρδιοτοξικότητας εμφάνισαν δυο ασθενείς (1 με ΟΛΛ υψηλού κινδύνου, 1 με λέμφωμα 
Burkitt) με μείωση του κλάσματος έξωθησης (EF <55%) παράλληλα με βραδυκαρδία και παθολογικό 
ΗΚΓ και οριακά αυξημένες διαστάσεις των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων αντίστοιχα.
Υποξεία μορφή καρδιοτοξικότητας εμφάνισαν 4/6 ασθενείς. 2 ασθενείς (1 με ΟΜΛ υψηλού κινδύνου 
μονοσωμία 7 και 1 με λέμφωμα Hodgkin μεσοθωρακίου) εμφάνισαν μειωμένη συσταλτικότητα 
(EF<55%) και ταυτόχρονη αύξηση των καρδιακών ενζύμων (max τιμή τροπονίνης 35,85 pg/ml). 1 
ασθενής με λέμφωμα Hodgkin μεσοθωρακίου εμφάνισε προκάρδιο άλγος με αυξημένη τροπονίνη αλλά 
με φυσιολογικό ΗΚΓ και υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη. Ενώ 1 ασθενής με ΟΜΛ υψηλού κινδύνου 
FLT3 θετικότητα παρουσίασε περικαρδιακό υγρό.
Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν σταδιακή αποκατάσταση των παθολογικών κλινικοεργαστηριακών 
ευρημάτων σε χρονικό διάστημα 1 εβδομάδας με 1 μήνα από το σύμβαμα. 2 ασθενείς έλαβαν αγωγή. 
Τέλος, όλοι οι ασθενείς συνέχισαν την χημειοθεραπεία τους σε πλήρεις δόσεις, 2/6 με μικρή καθυστέρηση 
μετά την αποκατάσταση της καρδιοτοξικότητας ενώ σε ένα ασθενή μειώθηκε η συνολική δόση της 
θεραπείας στα 2/3.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ανέδειξαν ότι 
μετρίου ή σοβαρού βαθμού καρδιοτοξικότητα εμφάνισαν το 30% των ασθενών με αιματολογικές 
κακοήθειες μέσα στον πρώτο χρόνο από τη διάγνωση. Ο βαθμός και η πορεία της καρδιοτοξικότητας 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ασθενών υποδηλώνοντας ότι τόσο η γενετική προδιάθεση όσο και η 
παρουσία ποικίλων παραγόντων κινδύνου συμβάλλουν στη βαρύτητα της εκδηλωσή της. Η εμφάνιση 
καρδιοτοξικότητας ενδέχεται να επηρεάσει το σχεδιασμό της θεραπείας με επακόλουθη υποδοσολόγηση 
χημειοθεραπείας, αποφυγή ακτινοθεραπείας ή χορήγησης καρδιοτοξικών φαρμάκων. Τα ανωτέρω 
επιβάλλουν τακτική παρακολούθηση και ενδελεχή έλεγχο των ασθενών για ανίχνευση πρώιμης 
καρδιοτοξικότητας αλλά και της υποκείμενης γενετικής τους προδιάθεσης.

49 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΛΛΕΙψΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ IKZF1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ Β- ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Κ. Κατσιμπάρδη1, Ν. Σελέντη2, Σ. Γλεντής1, Γ. Αυγερινού1, Α. βλάχου1, Χ. Τσίπου1, J. Traeger-Συνοδινού2, 
Α. Καττάμης1

1Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα (Π.Ο.Αι.Μ) - Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., 
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.,  
Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ), αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια 
στην παιδική ηλικία, με τη β- κυτταρικής προέλευσης ΟΛΛ (β-ΟΛΛ) να απαντάται περίπου στο 80% 
των περιπτώσεων. Η πενταετής επιβίωση ελεύθερης νόσου στους παιδιατρικούς ασθενείς με β-ΟΛΛ 
φθάνει πλέον το 80-85%, όμως εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής κυρίως σε ασθενείς 
που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Η ανάλυση του λευχαιμικού κλώνου στη διάγνωση με 
μοριακές μεθόδους μπορεί να συμβάλλει στην αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου. Η μερική 
ή ολική έλλειψη του γονιδίου IKZF1 (IKAROS family zinc finger 1) σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση 
και αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Επίσης, γονιδιακές αναδιατάξεις σε γονίδια που σχετίζονται με 
την διαφοροποίηση των B-λεμφοκυττάρων και τον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου, όπως CDKN2A/
CDKN2B, PAX5, ETV6, RB1, BTG1 και EBF1 και της περιοχής PAR1 των φυλετικών χρωμοσωμάτων 
φαίνεται να αποτελούν επιπλέον προγνωστικούς δείκτες στην β-ΟΛΛ.
Σκοπός της μελέτης: είναι η ανίχνευση των ελλείψεων και διπλασιασμών των γονιδίων IKZF1, CDKN2A/
CDKN2B, PAX5, ETV6, RB1, BTG1, EBF1 και της περιοχής PAR1 σε παιδιατρικούς ασθενείς με β-ΟΛΛ.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Απομονώθηκε DNA από το μυελό των οστών σε 25 παιδιά που διαγνώστηκαν 
με β-ΟΛΛ από 9/2018-9/2019. Χρησιμοποιήθηκε το PureLink® Genomic DNA Kit (Thermo Fisher, 
Waltham, MA, USA). Η ποιότητα και η ποσότητα του γενετικού υλικού υπολογίστηκε με τη χρήση 
σπεκτροφωτόμετρου Nanodrop 1000 (Thermo Fisher, Waltham, MA, USA). Η μοριακή ανάλυση έγινε 
με την τεχνική Μultiplex Ligation- dependent Probe amplification (MLPA), χρησιμοποιώντας το Kit 
SALSA MLPA P335 (MRC-Holland, Amsterdam, the Netherlands). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
έγινε με τη χρήση του λογισμικού Coffalyser (MRC-Holland, Amsterdam, the Netherlands).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μοριακή βλάβη ανευρέθηκε σε 15/25 (60%) ασθενείς με β-ΟΛΛ. Συνολικά 
παρατηρήθηκε ετερογένεια των μοριακών αποτελεσμάτων μεταξύ ασθενών. Τρείς στους 25 (12%) 
ασθενείς είχαν ετερόζυγη έλλειψη σε όλο το γονίδιο IKZF1, ενώ σε δύο βρέθηκε ομόζυγη έλλειψη 
στα γονίδια CDKN2A και CDKN2B. Επιπρόσθετα, από τους 15 ασθενείς που ανιχνεύθηκαν μοριακές 
αλλαγές, στους εννέα οι ελλείψεις ή διπλασιασμοί αφορούσαν μόνο μία γενετική περιοχή, ενώ στους έξι 
οι αλλαγές ήταν σε δύο ή περισσότερες γενετικές περιοχές. Τέλος, σε δύο ασθενείς που παρουσίασαν 
διπλασιασμό σε περισσότερα από ένα γονίδια, ανευρέθηκε υπερ-διπλοειδής καρυότυπος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό των ασθενών που βρέθηκε έλλειψη στο γονίδιο IKZF1 (12%), είναι 
αντίστοιχο με άλλες δημοσιευμένες μελέτες (~15%). Η τεχνική MLPA αποτελεί μια γρήγορη και 
χαμηλού κόστους μοριακή ανάλυση. Οι περιορισμοί της τεχνικής αφορούν την αδυναμία ανίχνευσης 
μεταλλάξεων σε περίπτωση χαμηλών ποσοστών καρκινικών κυττάρων ή υποκλωνικότητας, καθώς 
και στη δυσκολία ανίχνευσης τυχόν σημειακών μεταλλάξεων που μπορούν να συνυπάρχουν με τις 
γονιδιακές αναδιατάξεις στα καρκινικά κύτταρα. Αναμφισβήτητα όμως, η συμβολή της στην ακριβέστερη 
ταξινόμηση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου είναι σημαντική, ιδιαίτερα στους ασθενείς με έλλειψη 
IKZF1, που αποτελούν πλέον ξεχωριστή οντότητα στη λευχαιμία της παιδικής ηλικίας.

50 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙKH ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΚΥΤΑΡΩΣΗΣ LANGERHANS ΣΤΟN ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΜΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΠΑΟ)
β. Παπαδάκης1, Μ. Σερβιτζόγλου2, Ν. Τουρκαντώνη3, Ε. Χατζηπαντελής4, Ε. Παπακωνσταντίνου5, 
Ι. Πελαγιάδης6, Ε. Δανά7, Δ. Δογάνης2, Χ. Τσίπου3, Λ. Πετρίκκος1, Α. Τραγιαννίδης4, Ε. Κοσμίδη7,  
Ε. Στειακάκη6, Σ. Πολυχρονοπούλου1, Α. Καττάμης3, Μ. Μπάκα2

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Ογκολογικό 
Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 3Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονά-
δα, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 4Παιδοογκολογικό Τμήμα,  
Β΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 5Παιδοογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Ιππο-
κράτειο», Θεσσαλονίκη, 6Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων, Πα.Γ.Ν.H., Ηράκλειο Κρήτης, 
7Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων «ΜΗΤΕΡΑ» Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων Πανελλαδικής καταγραφής ασθενών 
με Ιστιοκυττάρωση Langerhans (LCH) που αντιμετωπίσθηκαν σε Τμήματα/Μονάδες Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από το 2000-2018 σε 7 κέντρα καταγράφηκαν αναδρομικά 177 ασθενείς με 
LCH (65-Kορίτσια/112-Aγόρια, αναλογία 1:1.7) με διάμεση/μέση ηλικία διάγνωσης 4,5/5,8 έτη (εύρος: 
0,0-20,8, 50 ασθενείς <2χρόνων). Δύο ασθενείς δεν αναλύθηκαν περαιτέρω λόγω σημαντικής έλλειψης 
δεδομένων. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν στις κατηγορίες: μονοσυστηματική νόσος (Single System-
SS), πολυσυστηματική νόσος (Multisystem-MS), εάν είχαν εστίες αυξημένου κινδύνου για συμμετοχή 
του ΚΝΣ (CNS-Risk+) ή όχι (CNS-Risk-), καθώς και αν είχαν συμμετοχή οργάνων υψηλού κινδύνου 
(Risk Organ-RO+), δηλαδή συμμετοχή: αιμοποιητικού συστήματος, ήπατος, σπληνός (ή πνευμόνων/ 
σε παλαιότερα πρωτόκολλα θεραπείας). Αποτυπώθηκε η θεραπευτική αντιμετώπιση, η επιβίωση 
ελεύθερη νόσου (EFS) και η συνολική επιβίωση (OS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 138 ασθενείς (88.9%) παρουσίασαν αρχικά νόσο ενός συστήματος-SS, με εντόπιση 
σε οστά 116 (86,0%), δέρμα 15 (8.5%), υποθάλαμο/υπόφυση 3(2,3%), ή άλλο 4(3,3%). Από αυτούς, 
εστίες CNS-Risk+ είχαν 65 (47,1%) ασθενείς. Δεν πιστοποιήθηκε νευροεκφυλιστική νόσος ΚΝΣ.
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Σε παρακολούθηση, χωρίς συστηματική θεραπεία αρχικά τέθηκαν 59(42,7%) ασθενείς. Τέσσερεις 
ασθενείς υποτροπίασαν (ένας 2 υποτροπές) και στη συνέχεια έλαβαν χημειοθεραπεία. Όλοι οι ασθενείς 
ευρίσκονται εν ζωή, εκτός χημειοθεραπείας, σε ύφεση της νόσου (EFS 93,2%, N=55/59, με μέσο 
χρόνο παρακολούθησης-34.2 μήνες, εύρος:0,2-113,4, OS:100%). Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε 
Άποιο Διαβήτη (ΑΔ).
Συστηματική χημειοθεραπεία έλαβαν 79 (57,3%) ασθενείς με: 1 φάρμακο (Πρεδνιζολόνη: 4 (5.1%), για 
6-24 μήνες), συνδυασμό 2 φαρμάκων (Πρεδνιζολόνη/βινμπλαστίνη: 47 (59,5%) ασθενείς, 10 με διάρκεια 
θεραπείας <12 μήνες και 33 ασθενείς με διάρκεια θεραπείας 12-14 μήνες) ή Αρασυτίνη±Κλαντριμπίνη 
2 ασθενείς. Από αυτούς, 36 ασθενείς (45,5,4%) είχαν CNS-Risk+ βλάβες και συνολικά 4 ασθενείς 
είχαν ΑΔ. Δύο ασθενείς απεβίωσαν λόγω: πνευμοθώρακα ή Λεμφώματος. Συνολική επιβίωση: 
OS:97,5%. Υποτροπή εμφάνισαν 14 ασθενείς: EFS 79,7%, με μέσο χρόνο παρακολούθησης 58,3 
μήνες (εύρος:1,5-149,1).
Πολυσυστηματική νόσο-MS παρουσίασαν 37 ασθενείς (21,1%), μέσης ηλικίας 2,7 ετών (εύρος: 0,0-
10,8, 18 ασθενείς<2 χρόνων, 48,6%). Οι ασθενείς είχαν συμμετοχή 2-5 συστημάτων. Συμμετοχή 
αιμοποιητικού συστήματος/ήπατος/σπληνός πιστοποιήθηκε σε 7/9/8 ασθενείς αντίστοιχα, ενώ εντόπιση 
και στα οστά εμφάνισαν 20 ασθενείς (CNS-Risk+19). Συμμετοχή Risk-Organ+ είχαν 17 ασθενείς 
(45,9%) συνολικά. Οκτώ ασθενείς εμφάνισαν άποιο διαβήτη (ΑΔ). Η πλειοψηφία έλαβε θεραπεία με 
Πρεδνιζολόνη/βινμπλαστίνη, ένας με Πρεδνιζολόνη/βινμπλαστίνη/Ετοποσίδη και ένας με Πρεδνιζολόνη 
μόνον, με διάμεσο χρόνο θεραπείας 12 μήνες (εύρος: 3,5-43,0). Πρώτη υποτροπή ή ανθεκτική νόσος 
παρατηρήθηκε σε 13 ασθενείς (35,1%), EFS:64.9%, δεύτερη υποτροπή σε 4 ασθενείς, τρίτη σε 3. Ένας 
ασθενής μετά 2CdA θεραπεία υποτροπής απεβίωσε (CMV λοίμωξη και πολυ-οργανική ανεπάρκεια), 
ενώ ένας ασθενής υποβλήθηκε σε ΜΑΑΚ και ευρίσκεται σε ύφεση (αρχική διάγνωση σε ηλικία ενός 
έτους). Συνολική επιβίωση 97,3%.
Έλεγχος για μετάλλαξη BRAF-V600E έγινε σε 38 ασθενείς και ήταν θετικός σε 23(60,5%)- σε 19/31 
ασθενείς SS και 4/7 ασθενείς MS. Παρατηρήθηκαν 6 υποτροπές SS ασθενών, όλοι BRAF-V600E+ (5 
με αρχική χορήγηση χημειοθεραπείας), ενώ σε MS ασθενείς 3/3 BRAF-V600E-αρνητικοί ευρίσκονται 
σε CR1 και 2/4 BRAF-V600E-θετικοί εμφάνισαν υποτροπή ή ανθεκτική νόσο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή είναι η πρώτη Πανελλαδική καταγραφή παιδιατρικών ασθενών με LCH, 
από την Ομάδα Ιστιοκυτταρικών Συνδρόμων της ΕΕΠΑΟ. Παρατηρούνται αποτελέσματα αντίστοιχα 
διεθνών μελετών, ενώ η επιβίωση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους ασθενείς μας και με τη χρήση των 
Πρωτοκόλλων LCH-III και LCH-IV. Η αναδρομική καταγραφή αποτελεί τη βάση της συνεργασίας της 
Ομάδας Ιστιοκυτταρικών Συνδρόμων και την αρχή εφαρμογής κοινών Πρωτοκόλλων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – AΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

51 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΑΠΟ CD3+CD4-CD8- ΔΙΠΛΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΑ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗ-
ΛΙΚΕΣ
Κ. Λιάπης1, Ν. Τσαγκαράκης2, Φ. Πανίτσας3, Α. Ταπάρκου4, Χ. Ρουμπάκης5, Ι. Λιάπης6, Δ. Τσοκάνας1, 
Π. βασιλείου7, Ε. Γρηγορίου8, Σ. Χονδρόπουλος1, Χ. Παπή1, Γ. Δράκος1, Γ. Γκορτζολίδης1, Α. Γαλανό-
πουλος1, Θ. Μαρινάκης1, Α. ψαρρά8, Ε. Φαρμάκη4, Γ. Πατεράκης2

1Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 2Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Γ.Ν. «Γ. 
Γεννηματάς», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 4Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Γ.Ν. 
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 5Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Πειραιάς, 6Αιματολογική 
Κλινική, Πα.Γ.Ν.H., Ηράκλειο Κρήτης, 7Flowdiagnosis Διαγνωστικό Κέντρο, Αθήνα, 8Εργαστήριο Κυτ-
ταρομετρίας Ροής, Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στο περιφερικό αίμα (ΠΑ) φυσιολογικών ατόμων βρίσκεται μικρός αριθμός 
CD3+CD4-CD8- διπλά-αρνητικών (ΔΑ) Τ-λεμφοκυττάρων (<2,5% λεμφοκυττάρων). Αυτοάνοσα και 
φλεγμονώδη νοσήματα συχνά σχετίζονται με μικρή αύξηση ΔΑ κυττάρων. Αντίθετα, μεγάλη αύξηση 
τους (λεμφοκυττάρωση από ΔΑ Τ-κύτταρα) είναι πολύ σπάνια και αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό 
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πρόβλημα. Σκοπός της μελέτης: μας ήταν να καθορίσουμε τα αίτια και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά 
της λεμφοκυττάρωσης από ΔΑ Τ-κύτταρα, λαμβάνοντας ως διαγνωστικό cutoff το ποσοστό τους στο 
ΠΑ >10%.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα 40 ασθενών (A:Γ=22:18) 
με ΔΑ λεμφοκυττάρωση από 4 Κέντρα μεταξύ 01/01/2010 και 01/01/2019, συμπεριλαμβανομένων 
31 ενηλίκων διάμεσης ηλικίας 66,5 έτη (22-84) και 9 παιδιών διάμεσης ηλικίας 11 ετών (3-16). 
Οι συχνότερες ενδείξεις παραπομπής για ανοσοφαινότυπο ήταν: ανεύρεση λεμφοκυττάρωσης, 
άτυπα λεμφοκύτταρα (ΠΑ), ουδετεροπενία, πανκυτταροπενία, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, και 
ανοσοανεπάρκεια. Εξετάστηκαν δείκτες επιφανείας Τ-κυττάρων TCRαβ/ΤCRγδ/CD2/CD3/CD4/CD5/
CD7/CD8, NK δείκτες (CD16/CD56/CD57), οι TCRVβ και TCRVδ1/2 οικογένειες και αναδιατάξεις των 
γονιδίων TCRB/ΤCRG με PCR. Εκτός από ΠΑ, μελετήθηκαν δείγματα μυελού οστών (8) και ΕΝΥ (2).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 6/9 παιδιά πληρούσαν τα κριτήρια αυτοάνοσου λεμφοϋπερπλαστικού συνδρόμου 
(ALPS). Τα ΔΑ Τ-κύτταρα ήταν TCRαβ+CD2+CD5+CD7+, με ποσοστό 11,15% (10-18,4) και αριθμό 
215,5/μL (151-597). 3/9 παιδιά είχαν αντιδραστική ΤCRγδ+ λεμφοκυττάρωση με διάμεσο ποσοστό 
ΔΑ κυττάρων 28,2% (1155/μL), δηλαδή υψηλότερο από το ποσοστό του ALPS (P<0,05). Μεταξύ των 
31 ενηλίκων της μελέτης, μόνο ένας είχε ALPS (ήταν η μητέρα ενός παιδιού με ALPS). 11/31 (35%) 
είχαν Τ-LGL λευχαιμία (7 γδΤ-LGL, 2 αβΤ-LGL, 2 δίκλωνη αβ/γδT-LGL). Η διάγνωση T-LGL λευχαιμίας 
βασίστηκε στην έκφραση ≥1 NK δείκτη και/ή ύπαρξη ευδιάκριτων αζουρόφιλων κοκκίων στα κύτταρα. 
Σε 5 περιπτώσεις T-LGL παρατηρήσαμε έλλειψη ή ασθενές CD7 και/ή CD5. Παρατηρήσαμε ότι η ΔΑ 
T-LGL ήταν ήπια και είχε χρόνια πορεία εκτός από μια ασθενή με σοβαρή ηπατοσπληνομεγαλία, 
θρομβοπενία και ταχεία εξέλιξη (επιθετική μορφή γδT-LGL). 5/31 ασθενείς (16%) είχαν λευχαιμική 
έκφραση ηπατοσπληνικού λεμφώματος (HSPL), εκ των οποίων 4 είχαν κλασικό (TCRγδ+) και ένας 
άτυπο (TCRαβ-/TCRγδ-) HSPL. Η διαφορική διάγνωση γδT-LGL/HSPL ήταν δύσκολη: απώλεια/ασθενές 
CD7 υπήρχε στο 57% γδΤ-LGL έναντι 60% HSPL (Ρ=0,9). Το 67% γδΤ-LGL ήταν CD57+ έναντι 20% 
HSPL. Η ύπαρξη αζουρόφιλων κοκκίων δεν χαρακτήριζε το HSPL, αν και ένας ασθενής είχε πολύ 
λεπτά κοκκία. Η διάμεση τιμή ΔΑ ήταν 45,1% (1571/μL [90-10973]) στην γδΤ-LGL έναντι 75% (29734/
μL [432-84000]) στο HSPL (P=0,36). 7/31 (22,6%) ασθενείς είχαν αντιδραστική λεμφοκυττάρωση (6 
TCRγδ+, 1 TCRαβ-/TCRγδ-). H αντιδραστική ΔΑ λεμφοκυττάρωση ήταν CD2+CD5+CD7+Vδ2+, με 
διάμεση τιμή 16,6% (447,5/μL [299-1757]). 2/31 είχαν ηωσινοφιλία, CD3+CD4-CD8-TCRαβ+CD7-
CD5+CD2+CD16-CD56-CD57- T-κύτταρα και αναδιάταξη TCRΒ, ευρήματα συμβατά με υπερηωσινοφιλικό 
σύνδρομο (L-HES). Οι υπόλοιποι ασθενείς είχαν TCRαβ+CD56- περιφερικό Τ-ΝΗL (2), γενικευμένη 
υποτροπή δερματικού γδΤ-λεμφώματος (1) και ασυμπωματική TCRαβ+CD3+CD4-CD8-CD16-CD56-
CD57- non-LGL κλωνική λεμφοκυττάρωση «αδιευκρίνιστης σημασίας»(1).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για την μεγαλύτερη σειρά ΔΑ λεμφοκυττάρωσης στην βιβλιογραφία. Τα 
αίτια της στα παιδιά είναι ALPS ή αντιδραστική. Στους ενήλικες συνήθως πρόκειται για T-LGL (ήπια 
ή επιθετική), HSPL ή αντιδραστική. Σπανιότερα οφείλεται σε L-HES, λευχαιμική φάση περιφερικού 
Τ-ΝΗL ή είναι «αδιευκρίνιστης σημασίας». Χαρακτηριστικά αντιδραστικής γδΤ-λεμφοκυττάρωσης (έναντι 
T-LGL/HSPL) είναι: αριθμός ΔΑ <1800/μL (ROC=0,79) και έκφραση CD5+/CD7+/Vδ2+. Η διάκριση 
Τ-LGL/HSPL δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στον ανοσοφαινότυπο γιατί, ακόμα και με εκτεταμένο 
panel, υπάρχει σημαντική επικάλυψη. Η κυτταρομορφολογία και η κλινική εικόνα παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην διάκριση.

52 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡ-
ΚΕΙΑ (ΚΠΑ) – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α.Μ. Περιστέρη1, Μ. Παλασοπούλου2, Α. Καπουσούζη1, Φ. Πανίτσας2, Ν. Γιαννακούλας2, Γ. βασιλό-
πουλος2, Μ. Σπελέτας1

1Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα, 2Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: H ΚΠΑ αποτελεί την πιο συχνή και κλινικά σημαντική πρωτοπαθή 
αντισωματική ανεπάρκεια των ενηλίκων. Πέραν της αυξημένης ευπάθειας σε λοιμώξεις, οι ασθενείς 
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παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα αυτοάνοσων εκδηλώσεων, κακοηθειών, κοκκιωματώδους νόσου 
και λεμφοϋπερπλασίας. Η δεύτερη (μετά τις λοιμώξεις) πιο συχνή αιτία θανάτου σε ασθενείς με 
ΚΠΑ είναι οι κακοήθειες, με τις αιματολογικές να κατέχουν εξέχουσα θέση. Η συγκεκριμένη μελέτη 
έχει ως σκοπό την καταγραφή των αιματολογικών και μη κακοηθειών σε ασθενείς με ΚΠΑ, οι οποίοι 
διεγνώσθησαν και αντιμετωπίστηκαν στο κέντρο μας, καθώς και τη συσχέτιση αυτών με την κλινική 
πορεία και το γενετικό υπόστρωμα των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν οι φάκελοι 67 ασθενών με ΚΠΑ (άνδρες/γυναίκες: 27/40, μέση 
ηλικία διάγνωσης: 38.6 έτη, μέση ηλικία έναρξης νόσου: 26.2 έτη, εύρος: 1-60) και καταγράφηκαν οι 
περιπτώσεις αιματολογικών και μη κακοηθειών τόσο πριν τη διάγνωση όσο και κατά την πορεία της 
νόσου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έντεκα ασθενείς (16.4%, Α/Γ: 5/6, μέση ηλικία διάγνωσης: 41.4 έτη, εύρος: 
18-68) διεγνώσθησαν με νεοπλασία (-9 έως και 40 έτη μετά τη διάγνωση της ΚΠΑ). Αιματολογικές 
κακοήθειες παρουσίασαν 5 ασθενείς (45.5%), εκ των οποίων ένας οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
και 4 λέμφωμα (δύο DLBC, ένας λέμφωμα Burkitt που υποτροπίασε με λέμφωμα Hodgkin, και ένας 
λέμφωμα Hodgkin που υποτροπίασε με DLBC). Έξι ασθενείς (55.5%) παρουσίασαν συμπαγείς όγκους: 
δύο γυναίκες καρκίνο μαστού, μία ασθενής αδενοκαρκίνωμα στομάχου, ένας ασθενής μικροκυτταρικό 
καρκίνο πνεύμονα και μία ασθενής αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε 8 
από τους 11 ασθενείς η διάγνωση της ΚΠΑ έγινε κατά ή μετά τη διάγνωση του νεοπλάσματος, παρά 
την παρουσία κλινικής συμπτωματολογίας ενδεικτικής ανοσοανεπάρκειας για αρκετά έτη (μέση τιμή: 
14.0 έτη, εύρος 1-30). Πέντε από τους 11 ασθενείς (45.5%) έφεραν μεταλλάξεις σε ανοσογονίδια 
που έχουν συσχετιστεί παθογενετικά με την εμφάνιση ανοσοανεπάρκειας. Συγκεκριμένα, 4 έφεραν 
μεταλλάξεις στο TACI (ένας ασθενής με σπληνικό λέμφωμα έφερε γονότυπο p.C104R/I87N, δύο 
ασθενείς έφεραν γονότυπο p.C104R/wt με λέμφωμα Hodgkin και μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα, 
αντίστοιχα, και μία ασθενής που ανέπτυξε αδενoκαρκίνωμα μαστού έφερε το γονότυπο p.R20C/wt), 
ενώ ένας ασθενής με μεταλλάξεις στα γονίδια CTLA4 & JAK3, ανέπτυξε DLBC 8 έτη μετά τη διάγνωση 
της ανοσοανεπάρκειας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αυξημένη επίπτωση κακοηθειών καθιστά απαραίτητη την συχνή και ενδελεχή 
παρακολούθηση των ασθενών με ΚΠΑ. Παράλληλα, αναδεικνύεται και πάλι η σημαντική υποδιάγνωση 
της νόσου, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για επαγρύπνηση με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση 
και αντιμετώπιση των πασχόντων. 

53 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Π. Χριστοδούλου1, Θ. Χατζηλυγερούδη1, Χ. Χαριτίδου1, Ε. Πλακούλα1, Ε. βερίγου1, Γ. Μεραντζή2,  
Θ. Παπανικολάου3, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου1, Α. Συμεωνίδης
1Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο 
Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Αγρινίου
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι αιμοπεταλιακοί δείκτες Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων (MPV), Εύρος 
Κατανομής Αιμοπεταλίων (PDW) και Ποσοστό Μεγάλου Μεγέθους Αιμοπεταλίων (P-LCR), μολονότι 
αποδίδονται από πολλούς αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές στη γενική αίματος, συχνά δεν 
αξιολογούνται επαρκώς. Οι δείκτες αυτοί εμφανίζουν σημαντικές εθνοφυλετικές διακυμάνσεις και 
επιπλέον αντανακλούν την επάρκεια σύνθεσης αιμοπεταλίων από τα μεγακαρυοκύτταρα, και τον 
βαθμό ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων στην κυκλοφορία. Διερευνήθηκε η προγνωστική αξία των 
δεικτών MPV, PDW και P-LCR σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελληνικού πληθυσμού.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη έγινε μεταξύ 1.10.2018 και 30.6.2019 επί 1005 ενηλίκων ασθενών, 
χωρίς γνωστό ιστορικό αιματολογικού νοσήματος, που προσήλθαν για εξέταση στα τακτικά η τα 
επείγοντα εξωτερικά Ιατρεία του Γεν. Νοσοκομείου Αγρινίου και του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων «Χατζηκώστα». Όλοι οι ασθενείς ενημερώνονταν και έδιναν γραπτή συγκατάθεση για 
τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Οι ασθενείς ήσαν 508 άνδρες και 497 γυναίκες διάμεσης ηλικίας 65 
ετών (όρια 18-101 έτη) με 56% εξ αυτών να είναι >60 ετών. Συγκρίθηκαν τα κλινικά και εργαστηριακά 
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ευρήματα των ασθενών με χαμηλό-φυσιολογικό και υψηλό MPV (<11 έναντι >11 fl), φυσιολογικό (μέχρι 
16%) ή αυξημένο PDW και φυσιολογικό (μέχρι 40%) ή αυξημένο P-LCR.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με χαμηλότερο MPV ήταν μικρότερης ηλικίας (59 έναντι 76 ετών, 
p<0.001), είχαν συχνότερα ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό (192/705~27.3% έναντι 51/263~19.4%, 
p<0.01), και έπασχαν λιγότερο συχνά από σακχαρώδη διαβήτη (15.7% έναντι 25.5%, p<0.001), 
υπέρταση (32.2% έναντι 49.1%, p<0.001) και καρδιολογικά νοσήματα (19.3% έναντι 29.3%, p<0.001). 
Επιπλέον, είχαν σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή αιμοσφαιρίνης (13.1±2.1 έναντι 12.4±2.1 g/dl, 
p<0.001), αιμοπεταλίων (262±95 έναντι 212±79x109/μl, p<0.001) και αλβουμίνης ορού (4.0±0.6 έναντι 
3.8±0.8 g/dl, p<0.001), ενώ είχαν σημαντικά χαμηλότερο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων (8.7±3.9 έναντι 
10.1±4.9x109/μl, p<0.001), ουδετεροφίλων (6.1±3.6 έναντι 7.4±4.4x109/μl, p<0.001), μονοκυττάρων 
(0.60±0.34 έναντι 0.72±0.42x109/μl, p=0.007), PDW (13.9±3.7% έναντι 15.3±2.3%, p<0.001), P-LCR 
(26.3±5.1% έναντι 39.7±5.6%, p<0.001) σακχάρου (116±45 έναντι 128±59 mg/dl, p<0.001) και CRP 
ορού (4.1±0.8 έναντι 6.9±10.9 mg/dl, p<0.001). 
Οι ασθενείς με χαμηλότερο PDW ήταν συχνότερα άνδρες (σχέση Α/Γ:1.08 έναντι 0.86, p<0.05), και 
είχαν χαμηλότερη τιμή αιμοσφαιρίνης (12.7±2.2 έναντι 13.5±1.8 g/dl, p<0.001) και αλβουμίνης ορού 
(3.9±0.7 έναντι 4.1±0.5 g/dl, p=0.023) και υψηλότερες τιμές λευκών αιμοσφαιρίων (9.3±4.4 έναντι 
8.5±3.9x109/μl, p=0.020), ουδετεροφίλων (6.6±4.0 έναντι 6.0±3.6x109/μl, p=0.039), μονοκυττάρων 
(0.69±0.38 έναντι 0.63±0.31x109/μl, p=0.018), αιμοπεταλίων (260±97 έναντι 215±69x109/μl, p<0.001), 
CRP (5.5±8.9 έναντι 3.0±0.5 mg/dl, p<0.001) και φερριτίνης ορού (291±678 έναντι 183±275 ng/ml, 
p=0.016). 
Τέλος οι ασθενείς με υψηλότερο P-LCR ήταν συχνότερα άνδρες (σχέση Α/Γ:1.03 έναντι 0.82, p<0.05), 
μεγαλύτερης ηλικίας (77.5 έναντι 71 ετών, p=0.011) και είχαν υψηλότερο αριθμό λευκών (9.6±4.4 
έναντι 10.8±5.5x109/μl, p=0.018), ουδετεροφίλων (7.9±4.9 έναντι 7.0±4.1x109/μl, p=0.043) και 
PDW (17.0±2.0% έναντι 12.3±1.7%, p<0.001) και χαμηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων (195±69 έναντι 
260±104x109/μl, p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι αιμοπεταλιακοί δείκτες που μετρώνται από τον αυτόματο αιματολογικό 
αναλυτή και παρουσιάζονται στη γενική αίματος αντανακλούν την φυσιολογία/παθοφυσιολογία της 
θρομβοκυτταροποίησης και την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων σε φλεγμονώδεις καταστάσεις, 
καρδιαγγειακές και συστηματικές νόσους. Τα επίπεδά τους σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα Ελληνικού 
πληθυσμού είναι πλησιέστερα στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκών πληθυσμών και διαφέρουν από τα όρια 
Ασιατικών πληθυσμών. Υπάρχουν ακόμα πολλές παράμετροι που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για 
να αποβούν οι δείκτες αυτοί προγνωστικά εργαλεία σε ευρύτερο νοσολογικό φάσμα. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

54 ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ-Η: ΠΙΘΑΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ HB H
Α. Καττάμης1, Α. Γκίζη2, Χ. Λαζαροπούλου2, Π. Δελαπόρτα1, Μ. Παπασταματάκη2, Χ. Ποζιόπουλος2, 
Ι. Παπασωτηρίου2

1Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 2Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», Αθήνα 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια-Η παράγουν αιμοσφαιρίνη που αποτελείται 
από ένα τετραμερές β4-αλύσων (Hb H). Η Hb H χαρακτηρίζεται από υψηλή συγγένεια στο οξυγόνο, 
έλλειψη αλληλεπίδρασης των υποομάδων της Hb, αυξημένο βαθμό αστάθειας και αυτοοξείδωσης, 
με αποτέλεσμα το σχηματισμό αδιάλυτων σωματιδίων εντός των ερυθροκυττάρων, τοπική οξειδωτική 
βλάβη, δυσλειτουργία της μεμβράνης και βραχύτερο χρόνο ζωής των ερυθροκυττάρων. Η γλουταθειόνη 
(GSH) και τα ένζυμα που περιλαμβάνονται στον κύκλο οξειδοαναγωγής της γλουταθειόνης συνιστούν 
το ενδοκυττάριο αντιοξειδωτικό αμυντικό συστήμα του οργανισμού. Η μαλονδιαλδεϋδη (MDA) είναι ένα 
από τα τελικά προϊόντα υπεροξείδωσης πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στα κύτταρα. Η αύξηση των 
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ελεύθερων ριζών προκαλεί υπερπαραγωγή MDA, με αποτέλεσμα τα επίπεδα της MDA να αποτελούν 
αξιόπιστο δείκτη οξειδωτικού στρες. Σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια-Η μελετήσαμε το σύστημα 
γλουταθειόνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων και την υπεροξείδωση των λιπιδίων των μεμβρανών των 
κυττάρων σε συνδυασμό με την αντιοξειδωτική άμυνα των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Είκοσι επτά ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια-Η που δεν είχαν λάβει 
προηγουμένως θεραπεία συμπεριλήφθησαν στη μελέτη καθώς και 15 φαινοτυπικά υγιή άτομα ως ομάδα 
ελέγχου. Παράλληλα με τις αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους και τον ακριβή προσδιορισμό της 
Hb H με WCE-HPLC, μετρήθηκαν α) τα επίπεδα της ολικής GSH (GSHt), η οξειδωμένη και η ανηγμένη 
μορφή της GSH (GSSG και GSHr αντίστοιχα) με RP-HPLC (φθοριομετρική ανίχνευση διέγερση 385 
nm και εκπομπή 515 nm), β) τα επίπεδα της MDA με RP-HPLC (φθοριομετρική ανίχνευση διέγερση 
532 nm και εκπομπή 550 nm), γ) τα επίπεδα των βιταμινών Α και Ε με RP-HPLC (UV ανίχνευση στα 
295 nm) και δ) τα επίπεδα της βιταμίνης C με RP-HPLC (UV ανίχνευση στα 254 nm).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα των GSHt, GSSG και GSHr ήταν σημαντικά χαμηλότερα (κατά 25%, 
45% και 17%, αντίστοιχα) στους ασθενείς με Hb H σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των μαρτύρων 
(p<0.001, p<0.001 και p=0.02 αντίστοιχα). Τα επίπεδα της MDA βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα (κατά 
67%) στους ασθενείς με Hb H σε σύγκριση με εκείνα των μαρτύρων. Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές 
διαφορές στα επίπεδα των βιταμινών Α και C μεταξύ ασθενών με Hb H και μαρτύρων (p>0.341 και 
p>0.420, αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα της βιταμίνης Ε ήταν σημαντικά μειωμένα (κατά 50%) στους 
ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια-Η σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των μαρτύρων (p<0.001), και 
αντιστρόφως ανάλογα των επιπέδων της ολικής χολερυθρίνης (r=-0.458, p=0.03). Στους ασθενείς με 
αιμοσφαιρινοπάθεια-Η βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις της MDA με τα επίπεδα της φερριτίνης και 
τις συγκεντρώσεις της Hb H (r=0.423, p=0.03 και r=0.565, p=0.002, αντίστοιχα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτουν δύο σημαντικά συμπεράσματα: α) 
Η μερική ανεπάρκεια του συστήματος γλουταθειόνης των ερυθροκυττάρων υποδεικνύει την αυξημένη 
οξειδωτική κατάσταση στην αιμοσφαιρινοπάθεια-Η, που οφείλεται στην αστάθεια της Hb H, σε 
μετουσίωση και την καθίζηση της στα ερυθροκύτταρα των ασθενών. β) Η ολική οξείδωση των λιπιδίων 
και η παραγωγή της MDA είναι επιζήμια για την κυτταρική ακεραιότητα και την κυτταρική λειτουργία, η 
οποία επιβαρύνεται περαιτέρω λόγω της μερικής ανεπάρκειας των τοκοφερολών. Αυτές οι παρατηρήσεις 
υποστηρίζουν το πιθανό κλινικό όφελος στους ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια-Η, από τη χορήγηση 
πρόδρομων ουσιών του συστήματος της γλουταθειόνης (π.χ. L-γλουταμίνης) ή/και βιταμίνης Ε.

55 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ LC/MS/MS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕ-
ΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Ι. Παπασωτηρίου1, Π. Φλεβάρη2, Φ. Πανέτσος3, Θ. Λειβαδάρα3, Μ. Δημοπούλου2, β. Κομνηνάκα2,  
Χ. Ποζιόπουλος1, Μ. Παπασταματάκη1, Ε. βοσκαρίδου2

1Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Κέντρο Αναφοράς Πρόληψης Θαλασσαιμίας 
και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 3Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, «Βιοϊατρική», 
Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η απουσία μέχρι σήμερα ενός αποτελεσματικού θεραπευτικού παράγοντα 
για την αντιμετώπιση της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (ΔΝ) οφείλεται στη σύνθετη παθοφυσιολογία της 
νόσου. Η πρόσφατη εμφάνιση νέων θεραπευτικών παραγόντων οδήγησε στη σκέψη ότι η ανάλυση 
των μεταβολιτών θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση ενδογενών και εξωγενών δράσεων 
αυτών. Η χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα της αργινίνης έχει σχετιστεί με έναν κλινικό φαινότυπο αυξημένου 
ρυθμού αιμόλυσης, κινδύνου πνευμονικής υπέρτασης και πρόωρης θνητότητας. Πρόσφατα εγκρίθηκε 
από τον FDA η χρήση της L-γλουταμίνης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενηλίκων και παιδιών με 
ΔΝ, μετά από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, ενώ η χρήση της L-αργινίνης εξακολουθεί να είναι υπό 
διερεύνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, Σκοπός της μελέτης: είναι να εντοπίσουμε στοχευμένες διαταραχές 
μεταβολιτών σε ασθενείς ΔΝ που πιθανόν να συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των της ΔΝ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 30 ενήλικες Καυκάσιοι ασθενείς με HbS/β-Θαλ 
ηλικίας45.6±10.9 ετών (43% άρρενες) σε σταθερή κατάσταση νόσου, ενώ 20 υγιείς ενήλικες αντιστοίχων 
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ηλικιών (45% άρρενες) χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Εκτός των μετρήσεων των αιματολογικών 
και βιοχημικών παραμέτρων, αναλύθηκαν από ξηρές σταγόνες ολικού αίματος 13 αμινοξέα και 2 
παράγωγα αμινοξέων στοχευμένων μεταβολιτών κατόπιν εκχύλισης ξηρών σταγόνων αίματος σε 
διηθητικό χαρτί χρησιμοποιώντας LC/MS/MS, με παραγωγοποίηση (AB-SCIEX-5500 triple-quadrupole 
QTRAP®LC/MS/MS-Systems).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναγνωρίστηκαν αρκετές μεταβολικές διαφορές στους πάσχοντες σε σχέση με 
τους μάρτυρες. Από τους μεταβολίτες που εμπλέκονται στη βιοσύνθεση της γλουταθειόνης, τα επίπεδα 
της L-γλουταμίνης βρέθηκαν χαμηλότερα στους ασθενείς συγκριτικά με τους μάρτυρες (p=0.02), ενώ 
τα επίπεδα της 5-οξυπρολίνης, ενός καταβολικού προϊόντος του μεταβολισμού της γλουταθειόνης, 
βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα στους πάσχοντες συγκριτικά με τους μάρτυρες (p<0.001). Τα αμινοξέα του 
κύκλου της ουρίας που επίσης εμπλέκονται στην παραγωγή του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ), η L-αργινίνη 
και η L-ορνιθίνη είχαν σημαντικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις στους πάσχοντες συγκριτικά με τους 
μάρτυρες (p=0.02 και p<0.001, αντίστοιχα), ενώ τα επίπεδα L-κιτρουλίνης δεν βρέθηκαν σημαντικά 
χαμηλότερα στους HbS/β-Θαλ ασθενείς (p=0.06). Τέλος, αμινοξέα που σχετίζονται με τη βιοσύνθεση 
των κατεχολαμινών (ντοπαμίνης, νορ-επινεφρίνης και επινεφρίνης), όπως η L-φαινυλαλανίνη και 
L-τυροσίνη και τα επίπεδα των μεταβολιτών των σουκινιλακετονών τους βρέθηκαν σημαντικά μειωμένα 
στους πάσχοντες συγκριτικά με τους μάρτυρες, (p<0.001). Δε βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 
των μεταβολιτών και δεικτών αιμόλυσης, επιπέδων HbF και/ή φορτίου Fe.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη αναφορά για την παρουσία μεταβολικών 
διαταραχών σε καυκάσιους ασθενείς με HbS/β-Θαλ, μετά από ανάλυση ξηρών σταγόνων ολικού 
αίματος. Αναγνωρίστηκαν για πρώτη φορά σημαντικές μεταβολικές ανωμαλίες της βιοσύνθεσης 
της γλουταθειόνης και του ΝΟ που σχετίζονται με μειωμένες συγκεντρώσεις των μεταβολιτών που 
χρησιμεύουν ως υποστρώματα αυτών των μονοπατιών. Σημαντικό επίσης εύρημα είναι τα χαμηλά 
επίπεδα L-φαινυλαλανίνης και L-τυροσίνης, που αποτελούν βασικές πηγές για τη βιοσύνθεση πολλών 
νευροδιαβιβαστών. Ωστόσο, η τελευταία αυτή παρατήρηση χρήζει επιβεβαίωσης με μεγαλύτερες 
μελέτες. Συνεπώς, οι ασθενείς με ΔΝ βρίσκονται σε μια «ασταθή» κατάσταση σχετικά με την ανεπάρκεια 
διάφορων αμινοξέων, τα οποία φαίνεται να συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία των επιπλοκών και 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η εξωγενής διόρθωση της ανεπάρκειας των ανωτέρω αμινοξέων 
πιθανόν να συμβάλει στη βελτίωση της κλινικής εικόνας της ΔΝ.

56 Η ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΠΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σ. Ντελίκου1, Μ. Διαμαντίδης2, Κ. Μαγγανάς1, Ε. Ευτυχιάδης3, Δ. Παντελίδου4, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου5,  
Ε. βλαχάκη6, Λ. Ευλιάτη7, Ι. Λαφιατής8, Ε. Κληρονόμος9, Δ. Κυριακοπούλου10, Α. ξυδάκη1, Χ. Καλκανά7,  
β. Μπάρτζη3, Δ. Παπαδοπούλου4, β. Λάζαρης5, Χ. Αποστόλου6, Χ. Αντωνάκη3, Σ. Κυριακάκη9,  
Α. Καττάμης10, Α. Συμεωνίδης5

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα, 3Μονάδα Μεσογειακής 
Αναιμίας, Γ.Ν. Καρδίτσας, Καρδίτσα, 4Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Α’ Παθολογική 
Κλινική, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 5Μονάδα Θαλασσαιμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών, Αιματολογικό Τμήμα 
Παθολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 6Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 7Μο-
νάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 8Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, «Βοστάνειο» Γ.Ν. Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, 9Μονάδα 
Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης, 
10Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔΝ) αποτελεί αιματολογικό νόσημα με 
πολυσυστηματικές οξείες και χρόνιες επιπλοκές. Το μοντέλο προσέγγισης με επίκεντρο τον ασθενή 
αναγνωρίζεται συνεχώς και περισσότερο ότι εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας, τόσο 



419

30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

για την ορθή παρακολούθηση, όσο και για την έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση των επιπλοκών της 
νόσου.Η διερεύνηση των απόψεων και η καταγραφή της εμπειρίας ασθενών με ΔΝ σχετικά με την 
αντιμετώπιση των VOC σε συνθήκες τρέχουσας πραγματικότητας στον Ελληνικό χώρο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 254 ενήλικοι ασθενείς, 110 άνδρες και 144 γυναίκες, 210 διπλοί 
ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας/ΔΝ, και 44 ομόζυγοι ΔΝ, με ευρύ κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό 
υπόβαθρο, προερχόμενοι από 10 Ελληνικές Μονάδες Αιμοσφαιρινοπαθειών. Μεταξύ Νοεμβρίου 
2018- Μαΐου 2019 οι ασθενείς αυτοί απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, που περιελάμβανε 
δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες της νόσου (κλινικές εκδηλώσεις, λαμβανόμενη θεραπεία, είδος 
και βαρύτητα επιπλοκών, συχνότητα τακτικών και έκτακτων επισκέψεων στις μονάδες) και συχνότητα 
επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS 
Version 21.0, με τη χρήση του Chi-square test για τη συσχέτιση των επισκέψεων σε ειδικούς ιατρούς 
σε σύγκριση με τις αναφερόμενες επιπλοκές εκ της νόσου, με στατιστικά σημαντικό p≤0.05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 
έτους, 64 ασθενείς (25.3%) δεν είχαν καμία έκτακτη εισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω VOC, 128 
(50.6%) είχαν 1-5 εισαγωγές, 21 (8.3%) είχαν 5-10 και 40 ασθενείς (15.8%) ανέφεραν περισσότερες 
από 10 εισαγωγές. Πέραν των VOC, άλλες επιπλοκές ήταν χρόνιος πόνος (59%), διαταραχές 
ήπατος/σπληνός (32.4%), συστηματικές λοιμώξεις (29.5%), δευτεροπαθής αιμοσιδήρωση (23.8%), 
πνευμονική υπέρταση (20.1%), διαταραχές οράσεως (13.9%), και νεφρική νόσος (8.2%). Η θεραπευτική 
αντιμετώπιση περιελάμβανε χορήγηση φυλλικού (86.1%), υδροξυουρίας (66.3%), αποσιδήρωσης 
(30.2%), αντιβιοτικών (57.1%), απλών (52.4%) ή οπιοειδών αναλγητικών (48.8%), ενώ σημαντική 
θέση στην τακτική αγωγή είχαν και τα εμβόλια (68.3%). Εβδομήντα-έξ ασθενείς (30.4%) επισκέπτονταν 
τη Μονάδα τους κάθε 15-20 ημέρες για μεταγγίσεις/αφαιμαξομεταγγίσεις, 115 προσέρχονταν (46%) 
για εξετάσεις/συνταγογράφηση κάθε 2-3 μήνες, 46 (18.4%) κάθε 6 μήνες και 13 ασθενείς (5.2%) μια 
φορά το χρόνο. To 77.6% των ασθενών επισκέπτονταν ετησίως καρδιολόγο, και σχεδόν όλοι (48/49 
~98%, p=0.001) εμφάνιζαν πνευμονική υπέρταση ή καρδιακή βλάβη. Ηπατολόγο επισκέπτονταν 
ετησίως το 28.9%, με 29/40~72.5% από αυτούς (p=0.131) να εμφανίζουν ηπατοσπληνικά προβλήματα. 
Οφθαλμίατρο επισκέπτονταν το 42.4% και 25/33~75.8%, (p<0.0001) ανέφεραν διαταραχές όρασης, 
νεφρολόγο το 14%, κυρίως εκείνοι με νεφρική νόσο (13/18~72.2%, p<0.0001), ορθοπεδικό το 31.9% 
και πνευμονολόγο το 28.4% αντίστοιχα. Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 
των ασθενών που διέμεναν σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, συγκριτικά με τους ασθενείς των 
μεγάλων αστικών κέντρων, αναφορικά με τις επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με ΔΝ εμφανίζουν οξείες και χρόνιες επιπλοκές, απαιτούν συχνές 
εισαγωγές στο νοσοκομείο και έχουν ανάγκη μακροχρόνιας φαρμακευτικής αγωγής. Είναι σημαντικό 
οι ασθενείς αυτοί, πέραν της τακτικής τους παρακολούθησης να είναι ενημερωμένοι για τις επιπλοκές 
που είναι ενδεχόμενο να εμφανίσουν και να έχουν πολυσυστηματική φροντίδα από πολλές ιατρικές 
ειδικότητες. Οι προληπτικές επισκέψεις σε ηπατολόγο, οφθαλμίατρο και νεφρολόγο γίνονται από 
λίγους ασθενείς και θα ήταν σκόπιμη η εφαρμογή ενός Εθνικού προγράμματος πολυσυστηματικής 
παρακολούθησης και παράλληλης εκπαίδευσης των ασθενών για την φυσική πορεία και τις πιθανές 
επιπλοκές της νόσου τους.



420

30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

ΘΡΟΜβΩΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

57 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ PLASMIC ΚΑΙ PLASIC ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΕΙψΗ ADAMTS-13 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 
Ε. Γαβριηλάκη1, Ε. Κοράβου1, Θ. Χατζηκωνσταντίνου1, Χ. Καλπαδάκη2, Μ. ξημέρη2, Α. Χριστο-
φορίδου3, Ν. Πρίντζα4, Γ. Καραβαλάκης5, Μ. Καλιού5, β. Καλαϊτζίδου5, Μ. Τοπαλίδου5, Σ. Χισσάν5,  
Σ. βακαλοπούλου6, Μ. Λίγκα7, Α. Σπυριδωνίδης7, Τ Τουλουμενίδου1, Α. Παπαλεξανδρή1, Μ. Παπα-
θανασίου1, Α. Συρίγου1, Α. Κιουμή5, Ε. βλαχάκη8, Ε. Παπαδάκη2, Π. Παναγιωτίδης9, Χ. Λαλαγιάννη1,  
Ι. Σακελλάρη1, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική 
Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 3Αιματολογική Κλινική, Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη, 4Α’ Παιδιατρι-
κή Κλινική, Α.Π.Θ., 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 6B’ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., 7Μονάδα Μεταμόσχευσης, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 8B’ Παθολογική 
Κλινική, Α.Π.Θ., 9Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η δραστικότητα ADAMTS13 (A Disintegrin and Metalloprotease with 
ThromboSpondin type 1 repeats) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της διαφορικής διαγνωστικής των 
θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών. Ωστόσο, η εξέταση αυτή συχνά δεν είναι άμεσα διαθέσιμη. Ο 
δείκτης PLASMIC και πιο πρόσφατα ο PLASIC δημιουργήθηκαν με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση 
της σοβαρής έλλειψης ADAMTS13. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήσαμε τη χρησιμότητα των δεικτών 
στην καθημερινή κλινική αντιμετώπιση ασθενών με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε διαδοχικούς ασθενείς με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια που 
παραπέμφθηκαν για μέτρηση ADAMTS13 κατά τα δύο τελευταία έτη. Τα δείγματα στάλθηκαν πριν 
την έναρξη ειδικής θεραπείας. Η δραστικότητα ADAMTS13 μετρήθηκε με εμπορικά διαθέσιμη και 
πιστοποιημένη μέθοδο ELISA (Technozym, Diapharma). Τα κλινικά δεδομένα συλλέχθηκαν αναδρομικά 
από τους θεράποντες ιατρούς, που καθόρισαν τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.
Ως θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα ορίστηκε η σοβαρή έλλειψη ADAMTS13 (δραστικότητα≤10%), 
ενώ ως υποκείμενες αιτίες δευτεροπαθούς συνδρόμου οι κακοήθειες, νόσοι του συνδετικού ιστού 
και η αλλογενής μεταμόσχευση. Η διάγνωση άτυπου ουραιμικού αιμολυτικού συνδρόμου τέθηκε 
εξ αποκλεισμού σε ασθενείς με ADAMTS13 >10%. Ο δείκτης PLASMIC υπολογίστηκε βάσει επτά 
μεταβλητών (αιμοπετάλια, αιμόλυση, κακοήθεια, μεταμόσχευση, MCV, INR, κρεατινίνη), ενώ στο 
δείκτη PLASIC δε συμπεριλήφθηκε η παράμετρος MCV. Καμπύλη ROC πραγματοποιήθηκε για τον 
καθορισμό της ευαισθησίας και ειδικότητας των δεικτών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 50 ασθενείς με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια που κατατάχθηκαν σε 
θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (36, 72%), 
θρομβωτική μικρο αγγειο πάθεια σχετιζόμενη με 
τη μεταμόσχευση (7, 14%), άλλη δευτεροπαθή 
θρομβωτική μικρο αγγειο πάθεια (5, 10%) και 
άτυπο ουραιμικό αιμο λυτικό σύνδρομο (2, 4%). Ο 
δείκτης PLASMIC αξιολογήθηκε ως ενδιάμεσης 
πιθα νότητας για θρομβωτική θρομβοπενική 
πορφύρα σε 2 και υψηλής σε 4 ασθενείς χωρίς 
θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Ο δείκτης 
PLASIC βρέθηκε υψηλής πιθανότητας σε 5 
ασθενείς χωρίς θρομβωτική θρομβοπενική 
πορφύρα, οδηγώντας σε σημαντικά λιγότερα 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα από το PLASMIC 
(p<0,001). Οι ασθενείς αυτοί είχαν διαγνωσθεί με 
δευτεροπαθείς θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες. 
Στην καμπύλη ROC, οι δείκτες PLASMIC 
και PLASIC προέβλεψαν τη διάγνωση της Εικόνα
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θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (p<0,001 και περιοχή κάτωθεν της καμπύλης/AUC 0,891 
και 0,892, Εικόνα 1). Στους ασθενείς χωρίς υποκείμενες αιτίες, οι δείκτες PLASMIC και PLASIC δεν 
είχαν ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα (p<0,001 και AUC 1).
Στην πλειοψηφία των ασθενών (42, 84%) έγινε επείγουσα έναρξη πλασμαφαίρεσης. Από τους ασθενείς 
με θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, η πλειοψηφία (77%) έλαβε rituximab ως συμπληρωματική 
θεραπεία ή θεραπεία διάσωσης. Η χορήγηση rituximab συσχετίστηκε με τα επίπεδα αιμοπεταλίων 
(p=0,003) και ADAMTS13 (p=0,015) στη διάγνωση. Αναστολέας του συμπληρώματος χορηγήθηκε σε 3 
ασθενείς με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια μετά μεταμόσχευση, που πέτυχαν ύφεση του συνδρόμου. 
Με διάμεση παρακολούθηση 2,9 ετών (εύρους 0,3-26,3), η ολική επιβίωση ήταν σημαντικά μειωμένη 
σε ασθενείς με δευτεροπαθείς θρομβωτικές μικροααγειοπάθειες (p<0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι δείκτες PLASMIC και PLASIC αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για τη διαφορική 
διάγνωση θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών χωρίς δευτεροπαθείς αιτίες. Στους ασθενείς με δευτεροπαθείς 
αιτίες, η ADAMTS13 είναι καθοριστική για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Μένει να διερευνηθεί 
ακόμη ο ρόλος της στη χορήγηση rituximab. Επιπλέον, ο δείκτης PLASIC που έχει αξιολογηθεί σε 
μία μόνο προηγούμενη μελέτη φαίνεται να υπερτερεί του PLASMIC, καθώς απαιτεί έξι αντί για επτά 
μεταβλητές, κατατάσσεται ως χαμηλής/υψηλής πιθανότητας παραβλέποντας την ενδιάμεση κατηγορία 
και οδηγεί σε σημαντικά λιγότερα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 
*Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία χρηματοδότησε τη μέτρηση δραστικότητας ADAMTS13

58 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ MULTIPLATE 
ΚΑΙ ΜΕ LIGHT TRANSMISSION AGGREGOMETRY ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ 
ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΥΠΟ ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η. Κυριάκου1, Μ. Ταϊχερτ1, Κ. Κατωγιάννης2, Α. Γιαλεράκη1, Σ. Κόκορη1, Δ. Καλαντζής1, Π. Ντουραμάνη1, 
Α. Κυπραίου1, Α. Πουλής1, Γ. Κατσαδιώτης1, Σ. Μπονόβας3, Θ. Λύτρας4, Ι. Οικονομίδης2, Α. Τσαντές1

1Αιματολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 2Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν», Αθήνα, 3Πανεπιστήμιο Μιλάνου, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Ιταλία, 4ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ελάχιστα δεδομένα είναι διαθέσιμα αναφορικά με την κλινική σημασία της 
μελέτης της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο που λαμβάνουν 
διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Σκοπός της μελέτης: μας ήταν η διερεύνηση της συμφωνίας μεταξύ 
δύο μεθόδων εκτίμησης της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας, του Multiplate και της Light Transmission 
Aggregometry (LTA) στην ανίχνευση ασθενών με χαμηλή ανταπόκριση στην κλοπιδογρέλη, καθώς 
και την προγνωστική αξία κάθε μεθόδου, σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 122 ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και τύπου 2 
σακχαρώδη διαβήτη. Στους ασθενείς διενεργήθηκε έλεγχος αιμοπεταλιακής συγκόλλησης με Multiplate 
(με αγωνιστή το ADP σε συγκέντρωση 6,5μΜ) και με LTA (με αγωνιστή το ADP σε συγκέντρωση 
20μΜ) και καταγράφηκαν αντίστοιχα η AUC στο Multiplate και η μέγιστη τιμή συγκόλλησης στην LTA 
(LTA-max). Ασθενείς με χαμηλή ανταπόκριση στην κλοπιδογρέλη ορίστηκαν αυτοί με τιμές AUC και 
LTA-max στο άνω τεταρτημόριο των μετρήσεων αντίστοιχα με Multiplate και LTA. Η συμφωνία μεταξύ 
των δύο μεθόδων εκτιμήθηκε με τη στατιστική kappa. Εκτιμήθηκε επίσης η πιθανή συσχέτιση μεταξύ 
της ανταπόκρισης στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και στην κλινική έκβαση των ασθενών. Επίσης με 
την ανάλυση ROC εκτιμήθηκε η cut-off τιμή AUC και LTA-max που μπορεί να προβλέψει την εμφάνιση 
μείζονος καρδιαγγειακού ανεπιθύμητου συμβάματος (major adverse cardiovascular event, MACE) σε 
12μηνο follow-up.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με τη στατιστική kappa αναδείχθηκε μέτρια συμφωνία μεταξύ των μεθόδων Multiplate 
και LTA (70.2%, Cohen’s kappa coefficient: 0.214). Καταγράφηκαν 25 MACE συμβάματα σε 108 
ασθενείς (23,1%). Οι ασθενείς με MACE είχαν υψηλότερη τιμή μέγιστης αιμοπεταλιακής συγκόλλησης 
(LTA-max) με LTA σε σχέση με εκείνους χωρίς MACE (57,1±16,5 vs 49,3±18,3 αντίστοιχα, p=0,023). 
Οι μετρήσεις AUC με Multiplate ήταν παρόμοιες μεταξύ των ασθενών με ή χωρίς MACE (30,1±15,4 vs 
30,6±20,8 αντίστοιχα, p=0,84). H ανάλυση πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης έδειξε ότι η μέγιστη 
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αιμοπεταλιακή συγκόλληση (LTA-max) που μετράται με την LTA αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό 
δείκτη θανάτου από καρδιαγγειακό σύμβαμα (Odds Ratio, adjusted: 0.2; 0.05–0.81). Η ανάλυση ROC, 
τέλος, έδειξε ότι η cut-off τιμή LTA-max που μπορεί να προβλέψει βέλτιστα τον κίνδυνο θανάτου ήταν 
το 62,5% (AUC=0.67, ευαισθησία=78%, ειδικότητα=61.5%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με έλεγχο αιμοπεταλιακής 
λειτουργικότητας παραμένει ισχυρά εξαρτώμενη από τη εκάστοτε μέθοδο που χρησιμοποιείται. Τα 
αποτελέσματα της μελέτης μας υποστηρίζουν την προγνωστική αξία της LTA και όχι του Multiplate 
στην εκτίμηση του κινδύνου θανάτου σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2 υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή.

59 ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΥΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΕΝΑΣ 
ΝΕΟΣ ΥΠΟΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ? 
Ε.-Ε. Λευκού, β. Γώγου, Ν. Καραμπατζάκης, Α. Θεοδωρίδου, Α. Δούκα, Ε. Κασάπογλου
Περιγένεσις, Ινστιτούτο Αιματολογίας Κύησης, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS) διαγνώσκεται μέχρι και στο 40% 
όλων των περιπτώσεων καθ΄εξιν αποβολών και αγγειακών επιπλοκών του πλακούντα (προεκλαμψία, 
ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης, αποκόλληση πλακούντα). Για τη διάγνωσή του ΑΦΣ, σύμφωνα με 
τις Διεθνείς οδηγίες 2006, απαιτούνται δύο φορές θετικοί, μέτριοι έως υψηλοί τίτλοι αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων (APA) μαζί με κλινική εκδήλωση (θρόμβωση ή μαιευτική επιπλοκή). Ωστόσο, περίπου 
στο 50% των επαναλαμβανόμενων αποβολών ή αγγειακής νόσου πλακούντα τα αίτια παραμένουν 
αδιευκρίνιστα. Σκοπός της μελέτης: είναι η διερεύνηση της πιθανής θετικοποίησης των αντιφωσφολπιδικών 
αντισωμάτων μόνο στην διάρκεια της κύησης. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 80 γυναίκες με ανεξήγητο ιστορικό σοβαρών μαιευτικών 
επιπλοκών, δηλαδή τριών ή και περισσότερων καθ΄εξιν αποβολών ή/και ενδομήτριου θανάτου με 
φυσιολογικό καρυότυπο εμβρύου ή σοβαρού περιορισμού της ενδομήτριας ανάπτυξης εμβρύου(IUGR) 
ή/και προεκλαμψίας σε επαναλαμβανόμενες κυήσεις. Σε όλες τις γυναίκες έγινε έλεγχος για ΑΦΣ 
(αντιπηκτικό του λύκου με τη μέθοδο DRVVT, aCL IgM & IgG και anti-B2GPIa IgG & IgM με τη μέθοδο 
ELISA), εκτός κύησης και βρέθηκε αρνητικός. Ο έλεγχος ΑΦΣ επαναλήφθηκε και κατά τη διάρκεια 
της επόμενης κύησης. Σε όλες τις περιπτώσεις της ομάδας μελέτης χορηγήθηκαν στην επόμενη 
κύηση ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε προφυλακτική δόση (tinzaparin, enoxaparin) μαζί με 
ακετυλοσαλικυλικό οξύ(75-150 mg). 20 γυναίκες με ιστορικό τουλάχιστον μίας ανεπίπλεκτης κύησης, 
σε προσπάθεια για νέα κύηση, χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν ο έλεγχος των αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων ήταν αρνητικός εκτός κύησης. Ο επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε σε διάστημα από 6 εως 
και 12 μήνες μετά την τελευταία κύηση. Στη συνέχεια ο ίδιος έλεγχος επαναλήφθηκε κατα τη διάρκεια 
της επόμενης κύησης στην αντίστοιχη εβδομάδα που σημείωθηκε το μαιευτικό σύμβαμα, δηλ, στην 
8η-10η εβδομάδα για τις παλίνδρομες κυήσεις και ανάμεσα στη 18η-26η εβδομάδα στις περιπτώσεις 
με ιστορικό ενδομήτριου θανάτου, IUGR ή προεκλαμψίας. Στην ομάδα ελέγχου ο έλεγχος έγινε και 
στις δύο αυτές χρονικές περιόδους και ήταν πάντα αρνητικός. Στην ομάδα μελέτης ο έλεγχος για τα 
αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα στην επόμενη κύηση βρέθηκε θετικός στις 68 από τις 80 γυναίκες που 
συμμετείχαν (ποσοστό 85%). Στις 41/68 θετικές γυναίκες, ανευρέθησαν θετικά τα αντικαρδιολιπινικά 
IgM, στις 4/68 τα αντικαρδιολιπινικά IgG, σε 10/68 τα anti-b2GPI IgM, σε 2/68 anti-B2GPI IgG και σε 11 
γυναίκες ανιχνεύτηκε θετικό αντιπηκτικό του λύκου. Σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία, οι κυήσεις 
είχαν επιτυχή έκβαση με τελειόμηνα νεογνά και ανεπίπλεκτη πορεία. Η μοναδική παλίνδρομος κύηση 
που σημειώθηκε αποδείχθηκε ότι σχετιζόταν με χρωμοσωμική βλάβη του εμβρύου. Ο επανέλεγχος των 
αυτοαντισωμάτων στους 6 εως και 12 μήνες μετά τον τοκετό ήταν αρνητικός σε όλες τις περιπτώσεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης θέτουν την υποψία ύπαρξης ενός υποτύπου 
πυροδοτούμενου από την κύηση ΑΦΣ, με παροδική αύξηση των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων 
μόνο κατά τη διάρκεια της κύησης. Τα ευρήματα της μελέτης μας πρέπει να αξιολογηθούν και με 
επόμενες προοπτικές μελέτες παρατήρησης.
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60 ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΦΛΕΒΩΔΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΤΩΝ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Α. Δεττοράκη, Α. Μιχαλοπούλου, Α. Κομιτοπούλου, Ζ. Καψιμάλη, Λ. Ιωαννίδου, Ε. Περγάντου,  
Ε. Πλατοκούκη
1Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων/Κέντρο Αιμορροφιλίας Παιδιών/Εφήβων, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διερεύνηση κλινικών χαρακτηριστικών, προδιαθεσικών παραγόντων και 
έκβασης θρόμβωσης φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου (ΘΦΚ) σε παιδιά. Η ΘΦΚ αποτελεί σπάνια, συχνά 
υποεκτιμημένη, σοβαρή νευρολογική διαταραχή (0.25-0.67/ 100,000 παιδιά /έτος).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη σε 52 παιδιά με ΘΦΚ που παραπέμφθηκαν την 
περίοδο 2009-08/2019. Χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες 103 παιδιά. Οι κατηγορικές μεταβλητές 
περιεγράφησαν με κατανομές συχνοτήτων και συγκρίθηκαν μεταξύ τους με χ2-τεστ ομοιογένειας 
(επίπεδο σημαντικότητας 0.05). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από σύνολο 165 θρομβώσεων ΚΝΣ και 198 εν τω βάθει φλεβικών, 52 ασθενείς 
βρέθηκε να έχουν θρόμβωση φλεβικού δικτύου εγκεφάλου και τραχήλου (31% και 26%, αντίστοιχα). 
Μέση ηλικία: 5.2±3.9 έτη (0-18 έτη). Αγόρια: 61%. Μέση διάρκεια παρακολούθησης: 36.7±28 μήνες. 
ΘΦΚ σημειώθηκε σε 80% των παιδιών, 37% με αποκλειστική εντόπιση στους φλεβώδεις κόλπους 
και 63% με συνοδό επέκταση στη σύστοιχη σφαγίτιδα. Εντόπιση μόνο στη σφαγίτιδα αποκαλύφθηκε 
σε 10 περιπτώσεις, εκ των οποίων 7 είχαν ως εκλυτικό αίτιο παρουσία κεντρικού φλεβικού καθετήρα, 
οπότε εξαιρέθηκαν από την ανάλυση, 2 οφείλονταν σε αδενοφλέγμονα και 1 σε οξεία μέση ωτίτιδα 
(ΟΜΩ). Η προβάλλουσα κλινική εικόνα περιελάμβανε κεφαλαλγία (43%), σύγχυση (31%), εμέτους 
(16%), ενώ ακολουθούσαν σπασμοί (14%), διπλωπία (6%), ραιβόκρανο (4%). Οίδημα οπτικών θηλών 
είχαν 12 παιδιά (23%). Ένα νεογνό είχε συνοδό εγκεφαλική αιμορραγία. Σε ένα παιδί με υποπλασία 
φλεβωδών κόλπων είχε τοποθετηθεί κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση ΕΝΥ. Σε όλες τις περιπτώσεις 
το θρομβωτικό επεισόδιο ήταν δευτερογενές και σε 16% των παιδιών καταγράφηκαν περισσότερα 
του ενός εκλυτικά αίτια. Λοιμώξεις βρέθηκε να είναι ο συχνότερος (70%) προδιαθεσικός παράγοντας, 
κυρίως ΟΜΩ με ή χωρίς μαστοειδίτιδα (52% και 18% αντίστοιχα). Συχνότερο υποκείμενο νόσημα 
ήταν το νεφρωσικό σύνδρομο (6%), ενώ σπανιότερα αυτοάνοσο νόσημα, αληθής πολυερυθραιμία, 
κακοήθεια, περιγεννητική ασφυξία, αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία. Διάγνωση ΘΦΚ τέθηκε με μαγνητική 
τομογραφία/αγγειογραφία (49%), αξονική τομογραφία (31%) ή υπερηχογράφημα. Η θρόμβωση 
εντοπιζόταν δεξιά σε 46% των περιπτώσεων, αριστερά σε 40%, ενώ σε 14% ήταν αμφοτερόπλευρη. 
Συχνότερη εντόπιση βρέθηκε σε σιγμοειδή (47%), εγκάρσιο (39%) και οβελιαίο κόλπο (22%), με 
επέκταση σε σύστοιχη σφαγίτιδα φλέβα σε 39% των ασθενών. Σχεδόν στις μισές περιπτώσεις η 
θρόμβωση κατανεμόταν σε περισσότερους από έναν φλεβώδη κόλπο. Το 77% των παιδιών με ΟΜΩ/
μαστοειδίτιδα είχαν εντόπιση σε σιγμοειδή κόλπο (p<0.0001). Η εντόπιση σε εγκάρσιο και σιγμοειδή 
κόλπο είχε αυξημένη πιθανότητα να συνοδεύεται από οίδημα οπτικών θηλών (p=0.015). Στα παιδιά 
με ΘΦΚ βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ετεροζυγωτία FVLeiden (p=0.036) σε σχέση 
με τους μάρτυρες. Στο σύνολο των ασθενών, όμως, η παρουσία FVLeiden (11%) δε βρέθηκε να έχει 
στατιστική σημαντικότητα σε σχέση με τους μάρτυρες (παρότι 11.4% έναντι 4.9% αντίστοιχα). Επίσης, η 
παρουσία των μεταλλάξεων/πολυμορφισμών FII20210A, MTHFRC677T, MTHFRA1298C, FVR2, FXIII 
V43L δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αντιπηκτική αγωγή (βαρφαρίνη-65%, 
Ηπαρίνη Χαμηλού Μοριακού βάρους-35%) για 3 (24%), 6 (22%) και >6-12 μήνες (22%), ενώ 15 
τρέχοντες ασθενείς εξακολουθούν να λαμβάνουν. Θάνατος λόγω θρόμβωσης δε σημειώθηκε. Εκτός 
από ενδείξεις για διάσπαση προσοχής, άλλη σημαντική νευρολογική σημειολογία δεν παρατηρήθηκε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ιατροί οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν τη ΘΦΚ στη διαφορική διάγνωση 
παιδιών με λοίμωξη ή χρόνιο νόσημα, όταν συνυπάρχει έντονη κεφαλαλγία ή νευρολογική σημειολογία. 
Μακροχρόνια συστηματική παρακολούθηση σε μεγαλύτερο αριθμό παιδιών θα αναδείξει, ενδεχομένως, 
την επίπτωση γνωσιακών ή συμπεριφορικών δυσλειτουργιών ως επακόλουθων της ΘΦΚ.
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61 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
MYH9-RD (MYOSIN HEAVY CHAIN 9-RELATED DISEASE)
Α. Δεττοράκη, Α. Μιχαλοπούλου, Σ. Σασλής, Μ. Μαζαράκης, Ε. Καρελιώτη, Π. ξαφάκη, Ε. Περγάντου, 
Ε. Πλατοκούκη
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων-Κέντρο Αιμορροφιλίας Παιδιών/Εφήβων, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία 
Σοφία», Αθήνα 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Περιγραφή περιπτώσεων ασθενών με κληρονομική μακροθρομβοπενία 
συμβατή με MYH9-RD, η οποία αποτελεί τη συχνότερα κληρονομούμενη θρομβοπενία, οφείλεται σε 
διαταραχές της ωρίμανσης των αιμοπεταλίων λόγω βλάβης του κυτταροσκελετού και μεταβιβάζεται 
με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα, αν και στο 30% των περιπτώσεων πρόκειται για de 
novo μετάλλαξη. Το γονίδιο MYH9 κωδικοποιεί τη βαρεία αλυσίδα πρωτεΐνης του κυτταροσκελετού, 
της μη μυϊκής μυοσίνης IIA (ΝΜΜHC-IIA). Η θρομβοπενία σχετιζόμενη με μετάλλαξη στο συγκεκριμένο 
γονίδιο (προηγούμενη ονομασία: May Hegglin, σ. Epstein, σ. Fechtner ή σ. Sebastian) χαρακτηρίζεται 
από παρουσία μεγάλων ή γιγάντιων αιμοπεταλίων (Μέσος Όγκος Αιμοπεταλίων-MPV>12 fL) και 
ενδεχομένως έγκλειστων (döhle like bodies) λόγω μη μυϊκής μυοσίνης στα πολυμορφοπύρηνα στο 
επίχρισμα περιφερικού αίματος. Άτομα με θρομβοπενία MYH9-RD μπορεί να παρουσιάσουν, πέρα 
από ήπια-μέτρια αιμορραγική διάθεση, προοδευτκή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, καταρράκτη και 
νεφρίτιδα, αλλά μετά τη δεύτερη δεκαετία της ζωής. Η διαταραχή επιβεβαιώνεται με την ανίχνευση 
συσσωματωμάτων πρωτεΐνης (κυτταροπλασματική κατανομή της NMMHC-IIA) στα πολυμορφοπύρηνα 
του περιφερικού αίματος στον έμμεσο ανοσοφθορισμό. Υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού της 
υπεύθυνης μετάλλαξης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριελήφθησαν 7 ασθενείς με μακροθρομβοπενία MYH9-RD που 
διαγνώστηκαν και παρακολουθούνται την τελευταία δεκαετία. Η διάγνωση τεκμηριώθηκε με ανοσοφθορισμό 
ή/και μοριακή ανάλυση του γονιδίου MYH9 σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρ’ ότι υπήρχε γνωστό οικογενειακό ιστορικό θρομβοπενίας σε 6/7 περιπτώσεις, 
4/7 παιδιά παραπέμφθηκαν ως πιθανή άνοση θρομβοπενία (ITP), 2/7 ως πιθανό σύνδρομο Bernard 
Soulier και 1/7 για τεκμηρίωση MYH9-RD, λόγω διάγνωσης συνδρόμου May Hegglin στον πατέρα. 
Αγόρια: 3/7. Μέση ηλικία παραπομπής: 5.7±4.6 έτη. Ουδείς παρουσίαζε λευκοπενία, αναιμία, 
λεμφαδενοπάθεια ή ηπατοσπληνομεγαλία. Ορολογικός και ανοσολογικός έλεγχος δεν είχαν παθολογικά 
ευρήματα. Έλεγχος λειτουργικότητας αιμοπεταλίων δεν ανέδειξε σύνδρομο Bernard Soulier. Θρομβοπενία 
(τιμή αιμοπεταλίων 7.000-140.000/μL) τεκμηριώθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, το MPV κυμαινόταν 
μεταξύ 12-22 fl (φτ<11 fl) και περιγράφηκαν döhle like bodies σε επίχρισμα περιφερικού αίματος σε 
4 ασθενείς. Νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία δεν ανιχνεύθηκε. Η αιμορραγική διάθεση (4/7) ήταν 
ήπια: σποραδικές μετατραυματικές εκχυμώσεις, ήπια μηνορραγία, ρινορραγία. Σε 3/7 περιπτώσεις 
βρέθηκε βαρηκοΐα στις υψηλές συχνότητες (άμφω σε 1/3). Καταρράκτης δε διαπιστώθηκε σε κάποιο 
παιδί. Από το οικογενειακό ιστορικό, θρομβοπενία αναφερόταν σε 6/7 περιπτώσεις, εκ των οποίων 
δύο και στο ευρύτερο περιβάλλον, βαρηκοΐα σε υψηλές συχνότητες (μέχρι και τοποθέτηση κοχλιακού 
εμφυτεύματος) σε 5/7 περιπτώσεις και νεφρική δυσλειτουργία (από μικρολευκωματινουρία μέχρι 
και μεταμόσχευση νεφρού) σε 3/7 περιπτώσεις. Σε 3 ασθενείς έγινε κυτταρομετρία ροής που έθεσε 
υποψία MYH9-RD. Σε όλες τις περιπτώσεις η διάγνωση τεκμηριώθηκε με έμμεσο ανοσοφθορισμό και 
σε 4/7 περιπτώσεις έγινε ταυτοποίηση της μετάλλαξης. Η τεκμηρίωση της διάγνωσης έγινε μετά από 
2-15 μήνες παρακολούθησης. Σε 1 ασθενή μόνο με πολύ χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, ευρήματα 
από μυελόγραμμα συμβατά με ITP και αρνητικό οικογενειακό ιστορικό απαιτήθηκαν πάνω από 7 έτη 
για να τεκμηριωθεί η διάγνωση. Απεδείχθη ότι πρόκειται για de novo μετάλλαξη του γονιδίου MYH9.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διαταραχές σχετιζόμενες με το MYH9 γονίδιο θα πρέπει να τίθενται στην 
διαφορική διάγνωση ασθενών με χρόνια θρομβοπενία. Συχνά οι ασθενείς αυτοί διαγιγνώσκονται με 
ITP και υποβάλλονται σε πολύπλοκους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς. Σήμερα, μετά την 
ανακάλυψη του γονιδίου και των διαγνωστικών μεθόδων ανίχνευσης της νόσου γίνονται προσπάθειες 
για νέες θεραπείες με σημαντική πρόοδο.
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62 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ADAMTS-13 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΤΗΤΗ 
ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ
Α. Παπαχρόνης1, Ι. Αναστασοπούλου1, Α. Γιαλεράκη2, Γ. Κανελλοπούλου1, Θ. Αδρακτάς1, Α. Μαρινάκη1, 
Α. βαρακλιώτη1, Σ. Γκότση1, Θ. Πυρπυρή1, Π. Κώτση1, Ο. Κατσαρού1

1Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας και Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Γ.Ν. 
«Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο και Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. «Αττι-
κόν», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η επίκτητη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (εΘΘΠ) ανήκει στις 
θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες και οφείλεται στην παρουσία αντισωμάτων έναντι της μεταλλοπρωτεάσης 
ADAMTS-13, διασπώντας τα μεγάλα πολυμερή vWF (von Willebrand factor) σε μικρότερες μονάδες. 
Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση της δραστικότητας της ADAMTS-13, των επιπέδων του ανασταλτή 
της και του διαλυτού υποδοχέα της IL-2 (sIL-2Ra), σε οξεία φάση της νόσου και σε περίοδο ύφεσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 56 ασθενείς με εΘΘΠ προσδιορίστηκε η δραστικότητα της ADAMTS-13 με 
τη μέθοδο FRET και του ανασταλτή της (έλεγχο αυτοαντισωμάτων έναντι της ADAMTS-13 με ELISA), 
στην οξεία φάση και στην ύφεση. Σε 11 ασθενείς, μετρήθηκαν τα επίπεδα του διαλυτού υποδοχέα 
IL-2 με ELISA.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι 56 ασθενείς με εΘΘΠ χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: 35 με υποτροπιάζουσα εΘΘΠ 
(ομάδα Α) και 21 χωρίς υποτροπές (ομάδα β). Στην οξεία φάση της ομάδας Α, οι 29 είχαν δραστικότητα 
ADAMTS-13 <15%, ενώ σε 5 ασθενείς η δραστικότητα του ενζύμου ήταν 15%-30%. Για έναν ασθενή 
δεν υπάρχουν δεδομένα στην οξεία φάση. Θετικό ανασταλτή (>15 U/mL) είχαν οι 29/35 ασθενείς. Σε 3 
ασθενείς οι τιμές του αναστολέα ήταν στη γκρίζα ζώνη (12-15 U/mL), ενώ 2 ασθενείς, εμφάνισαν αρνητικό 
αποτέλεσμα (<12U/mL). Στη φάση της ύφεσης, 30 ασθενείς, παρουσίασαν δραστικότητα ADAMTS-13 
>30%. Στους υπόλοιπους 5 η δραστικότητα του ενζύμου ήταν 15%-30%. Αρνητικό ανασταλτή (<12 U/
mL) είχαν οι 22/35 ασθενείς. Σε 2 ασθενείς οι τιμές ήταν στη γκρίζα ζώνη (12-15 U/mL), ενώ 11 ασθενείς 
παρουσίασαν θετικό ανασταλτή (>15U/mL). Στη B ομάδα στην οξεία φάση, 18 ασθενείς είχαν δραστικότητα 
ADAMTS-13 <15% και θετικό ανασταλτή. Στους υπόλοιπους, η δραστικότητα ενζύμου ήταν 15-30% 
και 30-65% σε 1 και 2 ασθενείς, αντίστοιχα. Στην ύφεση, οι 20 είχαν δραστικότητα ADAMTS-13 >30% 
και ένας μόνο ασθενής είχε δραστικότητα ενζύμου 15%-30%. Αρνητικό ανασταλτή είχαν τα 2/3 των 
ασθενών (Ν=14). Δύο ασθενείς είχαν τιμές ανασταλτή στη γκρίζα ζώνη (12-15 U/mL), ενώ 5 ασθενείς 
είχαν θετικό ανασταλτή (>15U/mL). Και οι 5 αυτοί ασθενείς είχαν δραστικότητα ADAMTS-13 30%-65%.
Σε 11 ασθενείς ελέγχθηκαν τα επίπεδα sIL-2Ra, σε οξεία φάση και σε ύφεση. Προέκυψε στατιστικά 
σημαντική διαφορά όταν συγκρίθηκαν οι τιμές sIL-2Ra των ασθενών με εΘΘΠ με την ομάδα control 
(p=0.024 και p=0.059, αντίστοιχα). Στη σύγκριση των τιμών των ίδιων ασθενών στην οξεία φάση και 
την ύφεση, αντίστοιχα, δεν παρατήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0.05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των πειραματικών δεδομένων της δραστικότητας 
της ADAMTS-13 και του ανασταλτή της, συμφωνούν αρκετά με τη διεθνή βιβλιογραφία, σύμφωνα με 
την οποία στην οξεία φάση της εΘΘΠ, στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών, η δραστικότητα της 
ADAMTS-13 είναι <10%, ενώ υπάρχει ισχυρή παρουσία του αναστολέα. Αντίστοιχα, στην ύφεση, η 
δραστικότητα της μεταλλοπρωτεάσης κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα και στην πλειονότητα των 
ασθενών δεν ανιχνεύονται αντι-ADAMTS-13 αντισώματα. Η δημιουργία ενός ατομικού προφίλ για τις 
ανωτέρω παραμέτρους, καθώς και η μελέτη των πολυμερών του vWF θα βοηθήσουν στην καλύτερη 
κατανόηση του συνδρόμου, τη βελτιστοποίηση της πρόγνωσης και τη χάραξη εξατομικευμένης 
θεραπευτικής στρατηγικής. Όσον αφορά στον sIL-2Ra, περαιτέρω ανάλυση δεδομένων σε μεγαλύτερο 
πληθυσμό ασθενών, απαιτείται για την κατανόηση πιθανής κλινικής σημασίας των αυξημένων επιπέδων 
του υποδοχέα σε ασθενείς με εΘΘΠ.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

63 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-
ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ;
Α. Αργυρού, Σ. Νικολοπούλου, Μ. Τσέργα, Π. Στεφανίτση, Χ. Μαράκη, Α. Γάφου
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δωρεά αίματος αποτελεί ύψιστη χειρονομία αλληλεγγύης 
προς το συνάνθρωπο. Στη χώρα μας όλο το νομοθετικό και οργανωτικό οικοδόμημα της αιμοδοσίας 
στηρίζεται στην αρχή ότι η αιμοδοσία είναι εθελοντική και μη αμειβόμενη, το προσφερόμενο αίμα 
διατίθεται δωρεάν και κάθε συναλλαγή με οικονομικό όφελος, που αφορά στο αίμα, απαγορεύεται (Ν 
3402/2005). Η αρχή αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την αντίστοιχη Σύσταση R (88) 4 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης περί ευθυνών των υγειονομικών αρχών στον τομέα της αιμοδοσίας. Ωστόσο, κατά 
διαστήματα έχουν προβλεφθεί μέτρα- κίνητρα για την ενίσχυση της Αιμοδοσίας (π.χ. χορήγηση άδειας 
από την εργασία για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους καθώς και άδειας απουσίας από το σχολείο 
για μαθητές που δωρίζουν αίμα (άρθρο 50 Υπαλληλικού Κώδικα- ν. 3528/2007, ν. 4554/2018, ΦΕΚ 
2843/β/8-11-2013). Τα μέτρα αυτά αν και δεν έχουν άμεσο οικονομικό όφελος για τον αιμοδότη αρκετές 
φορές διαμορφώνουν την πρόθεσή του να αιμοδοτήσει.
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του πληθυσμού αιμοδοτών σε μια ΝΥΑ. Ειδικότερος 
εστιασμός γίνεται προκειμένου να αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά του υποσυνόλου εκείνου των 
αιμοδοτών που διεκδικούν τη χορήγηση αιμοδοτικής άδειας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ανασκοπήθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο αιμοδοτών για το διάστημα 1ος/2019- 
6ος/2019. Καταγράφηκαν τα κάτωθι στοιχεία των αιμοδοτών: φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο 
(πρωτοβάθμια- δευτεροβάθμια- τριτοβάθμια εκπαίδευση- μαθητής), επάγγελμα (ιδιωτικός/ δημόσιος 
υπάλληλος- μαθητής), επαναληπτικός/ πρώτης φοράς, εθελοντής/ αντικατάστασης, μέλος συλλόγου/ 
μεμονωμένος τόσο για το σύνολο των αιμοδοτών κατά το παραπάνω διάστημα, όσο και για το 
υποσύνολο που ζήτησε βεβαίωση ότι αιμοδότησε.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα παραθέτονται στον πίνακα που ακολουθεί. Όλα τα αποτελέσματα 
είναι στατιστικά σημαντικά (p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η καλή γνώση της σύνθεσης και των ειδικών χαρακτηριστικών του αιμοδοτικού 
πληθυσμού σε κάθε ΝΥΑ, είναι απαραίτητη ώστε να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία για 
τη διατήρηση των αιμοδοτών και τη μεταστροφή τους από αιμοδότες αντικατάστασης σε εθελοντές 
αιμοδότες. Στην κατεύθυνση αυτή, η σχολαστική τήρηση αρχείου με δεδομένα όπως το μορφωτικό 
επίπεδο και το επάγγελμα του αιμοδότη θα μπορούσε να βοηθήσει, αφού θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων για τον αποτελεσματικότερο τρόπο προσέγγισής του. Η 
υποχρεωτική (εκ της ηλεκτρονικής πλατφόρμας) καταγραφή των στοιχείων αυτών θα λειτουργούσε 
βοηθητικά. Το κίνητρο της άδειας απουσίας από την εργασία φαίνεται να κινητοποιεί σε σημαντικό βαθμό 
ορισμένες χαρακτηριστικές κατηγορίες εργαζομένων (πχ δημόσιοι υπάλληλοι) ώστε να αιμοδοτήσουν. Οι 
μαθητές, αποτελούν μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία αιμοδοτών στην οποία το κίνητρο της απουσίας από 
το σχολείο προοπτικά («δίνω αίμα ώστε να απουσιάσω δικαιολογημένα») ή αναδρομικά (καταχρηστικά, 
«δίνω αίμα για να δικαιολογήσω τετελεσμένες απουσίες») φαίνεται να δρα εντυπωσιακά, αφού όλοι οι 
μαθητές που δώρισαν αίμα, έκαναν χρήση του νόμιμου δικαιώματος να απουσιάσουν από το σχολείο 
τους. Πιθανώς χρειάζεται αναθεώρηση των μέτρων- κινήτρων κι επανεκτίμηση του τρόπου προσέλκυσης 
ειδικά για πληθυσμούς όπως οι μαθητές, οι οποίοι, εντασσόμενοι στη δεξαμενή των αιμοδοτών από 
μικρή ηλικία, είναι σκόπιμο να είναι εξαρχής μυημένοι στο πνεύμα του αμιγούς εθελοντισμού που δεν 
συνοδεύεται από κανένα αντάλλαγμα.
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          Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά αιμοδοτικού πληθυσμού

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Ν (%)

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  
Ν (%)

ΖΗΤΗΣΑΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ν (% επί του 
αντίστοιχου 
συνόλου)

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Σύνολο 1114 (100%) 277 (24,86%) Το 1/4 των αιμοδοτών μας διεκδικούν 
αιμοδοτική άδεια

Φύλο Οι άνδρες αιμοδοτούν περισσότερο από 
τις γυναίκες.
Οι γυναίκες είναι πιθανότερο να 
διεκδικήσουν άδεια (odd ratio Γ vs A:1,53)

Άνδρες 713 (64%) 160 (22,44%)

Γυναίκες 401 (36%) 117 (29,17%)

Hλικία Yποεκπροσωπείται η ηλικιακή ομάδα 
21-30 (Η ΝΥΑ μας δεν έχει φοιτητικούς 
συλλόγους).
Η ομάδα 17-20 διεκδικεί σε μεγάλο 
ποσοστό αιμοδοτική άδεια (εμπεριέχεται 
ο μαθητικός πληθυσμός βλ. παρακάτω)
Μέση ηλικία άνδρα αιμοδότη: 40,3 έτη 
(17-63, SD:11,15)
Μέση ηλικία γυναίκας αιμοδότη: (17-63, 
SD:10,83)

17-20 61 (5,5%) 46 (75,4%)
21-30 124 (11,1%) 15 (12,1%)
31-40 283 (25,4%) 56 (19,8%)
41-50 354 (31,8%) 80 (22,6%)
51-60 270 (24,2%) 75 (27,7%)
>61 22 (2%) 5 (22,72%)

Moρφωτικό επίπεδο ΟΛΟΙ οι μαθητές διεκδικούν αιμοδοτική 
άδεια.
Υψηλό ποσοστό αιμοδοτών με άγνωστο 
μορφωτικό επίπεδο. Η συμπλήρωση 
του πεδίου «Μορφωτικό επίπεδο» κατά 
την καταχώρηση αιμοδότη δεν είναι 
υποχρεωτική

Α’βάθμια εκπαίδευση 6 (0,5%) 4 (66,6%)
β’βάθμια εκπαίδευση 220 (19,7%) 64 (29,1%)
Γ’βάθμια εκπαίδευση 347 (31,1%) 96 (27,6%)
Μαθητής 46 (4,1%) 46 (100%)
Άγνωστο 495 (44,4%) 67 (13,5%)
Επάγγελμα ΟΛΟΙ οι μαθητές διεκδικούν αιμοδοτική 

άδεια.
Οι Δ/Υ διεκδικούν αιμοδοτική άδεια. 
Υψηλό ποσοστό αιμοδοτών με άγνωστο 
επάγγελμα. Η συμπλήρωση του πεδίου 
«Επάγγελμα» κατά την καταχώρηση 
αιμοδότη δεν είναι υποχρεωτική

Ιδιωτικός υπάλληλος 544 (48,8%) 37 (6,8%)
Δημόσιος υπάλληλος 189 (17%) 174 (92,1%)
Μαθητής 46 (4,1%) 46 (100%)
Άγνωστο 335 (30,1%) 20 (5,9%)

Επαναληπτικός 
αιμοδότης 959 (86,1%) 222 (23,15%) Μέσος αριθμός αιμοδοτήσεων (στο E.M.A.): 

2,89 (0-16, SD:2,05). Οι αιμοδότες 1ης 
φοράς διεκδικούν συχνότερα αιμοδοτική 
άδεια (odd ratio 1ης vs επανάλ:1,82 *Όλοι 
οι μαθητές ήταν αιμοδότες 1ης φοράς)

Αιμοδότης 1ης φοράς 155 (13,9%) 55 (35,5%)

Εθελοντής 877 (78,7%) 223 (25,4%) Οι εθελοντές αιμοδότες διεκδικούν 
συχνότερα αιμοδοτική άδεια (odd ratio 
εθελ vs αντικ: 1,49)Αντικατάστασης 237 (21,3%) 44 (18,56%)

Eθελοντής σε σύλλογο 700 (62,8%) 163 (23,3%) Οι μεμονωμένοι εθελοντές διεκδικούν 
συχνότερα αιμοδοτική άδεια (odd ratio 
μεμον vs συλλογ: 2,13. *H NYA μας έχει 
κυρίως συλλόγους I/Y)

Εθελοντής - 
μεμονωμένος 178 (16%) 70 (39,3%)

Ζητήθηκε βεβαίωση 
αιμοδοσίας 277 (24,9%)

Δε ζητήθηκε βεβαίωση 
αιμοδοσίας 837 (75,1%)
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64 ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕψΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΛΕψΗΣ ΕΝΟΣ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΟΥ
Μ. Σκέρτσου1, Α. Αγγελίδης1, β. Τσαγκάρη1, Ι. Δενδρινού1, Ε. Τζίνη1, Ν. βγόντζα1, Μ. Πολίτου2

1Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», 2Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων αίματος και παραγώγων είναι 
στις μέρες μας, πιο αναγκαία από ποτέ. Ένας από τους βασικούς τρόπους βελτίωσης των αποθεμάτων, 
είναι η εφαρμογή μοντέλων πρόβλεψης.
Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια πρόβλεψης των αναγκών μετάγγισης του Νοσοκομείου μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ως υλικό χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των μεταγγίσεων του Νοσοκομείου 
για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2014 έως και τον Απρίλιο του 2019. Πραγματοποιήθηκε 
στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών με διερεύνηση των τεσσάρων βασικών συνιστωσών (τάση, 
εποχικότητα, κυκλικότητα, ακανόνιστα στοιχεία) κάνοντας την υπόθεση περί πολλαπλασιαστικού 
υποδείγματος. Υπολογίστηκαν οι εποχικοί δείκτες της εκάστοτε χρονολογικής σειράς και ανιχνεύτηκε 
η μακροχρόνια τάση. Επίσης έγιναν οι κατάλληλοι έλεγχοι για την ύπαρξη αυτοσυσχέτισης, ύπαρξη 
στασιμότητας και υπολογίστηκαν τα κατάλληλα κριτήρια που εκφράζουν την προσαρμογή του μοντέλου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για το σύνολο των χρονολογικών σειρών των ομάδων αίματος ταυτοποιήθηκαν 
μικτά υποδείγματα με αυτοπαλίνδρομο όρο και όρο κινητών μέσων, καθώς επίσης με χρήση εποχικού 
προτύπου (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average Model) δηλαδή υποδείγματα της 
μορφής SARIMA. Τα υποδείγματα χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη τιμών των χρονολογικών 
σειρών των ομάδων αίματος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.
Οι παρατηρούμενες τιμές και οι εκτιμούμενες τιμές από τα υποδείγματα παρουσίασαν διαχρονικό 
σχήμα συμπεριφοράς δίχως μεγάλες αποκλίσεις, γεγονός που δηλώνει ότι τα επιλεγέντα μοντέλα 
προσαρμόζονται ικανοποιητικά στα πραγματικά δεδομένα των οκτώ χρονολογικών σειρών των ομάδων 
αίματος. (O Rh+, O Rh-, A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-) (Σχήμα)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά η εφαρμογή αυτών των μοντέλων, παρά την ύπαρξη κάποιων 
περιορισμών, φαίνεται πως μπορεί με αρκετά μεγάλη ακρίβεια να συνδράμει στην πρόβλεψη των 
αναγκών μετάγγισης των Νοσοκομείων και να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση των αποθεμάτων. 
Στο μέλλον, η χρήση στατιστικών μοντέλων σε υπολογιστικό σύστημα, που θα συμπεριλαμβάνουν 
όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον αιμοδότη μέχρι τον τελικό αποδέκτη-τον ασθενή, 
θα βοηθήσει στον λεπτομερή, καθημερινό, βέλτιστο προγραμματισμό αποθεμάτων και διανομής των 
απαραίτητων προϊόντων αίματος.

Σχήμα. Παρατηρούμενες και προβλεπόμενες τιμές της χρονολογικής σειράς 
«Ομάδα αίματος ORh».
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65 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗΣ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
β. Τζούνακας1, Α. Αναστασιάδη1, Δ. Καραδήμας1, Π. Μιχελή2, Κ. Σταμούλης3, Α. βεργάκη4, β. Σουλά-
κης4, Ο. Τσιτσιλώνη2, Ι. Παπασιδέρη1, Α. Κριεμπάρδης5, Μ. Αντωνέλου1

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 2Τομέας Φυσιολογίας Ζώων 
και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 4Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Νίκαιας  
«Ο Άγιος Παντελεήμων», 5Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιμα-
τολογία (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι αιμοδότες που φέρουν μεταλλαγές στο γονίδιο της β-σφαιρίνης (ετερόζυγη 
β-ΜΑ) αντιπροσωπεύουν ένα μη αμελητεό ποσοστό του γενικού πληθυσμού, ειδικά στις χώρες της 
Μεσογείου. Πρόσφατες μελέτες σε περιφερικό και αποθηκευμένο αίμα ετερόζυγων φορέων β-ΜΑ 
καταδεικνύουν την ύπαρξη αιματολογικών χαρακτηριστικών που μπορεί να επηρεάσουν την εξέλιξη 
της αποθηκευτικής βλάβης. Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην συγκριτική μελέτη φυσιολογικών, 
οξειδωτικών και αιμολυτικών παραμέτρων ερυθροκυττάρων που προέρχονται από φορείς β-ΜΑ και 
προορίζονται για μετάγγιση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγμα αίματος από υγιείς άρρενες δότες (14 ετερόζυγοι β-ΜΑ/14 μάρτυρες) 
αναλύθηκε πριν την παραγώγιση και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε λευκαφαιρεμένες CPD/SAGM 
μονάδες σε εβδομαδιαία βάση. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις αιμολυτικών (αποθηκευτική, οξειδωτική, 
οσμωτική και μηχανική αιμόλυση), οξειδωτικών (δραστικές ρίζες οξυγόνου - ROS, αντιοξειδωτικη 
ικανότητα) και φυσιολογικών (ενδοκυττάρια συγκέντρωση Ca2+, εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης 
- PS) παραμέτρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ερυθροκύτταρα των ετερόζυγων φορέων β-ΜΑ εμφάνισαν σταθερά χαμηλότερες 
τιμές αιμόλυσης σε σύγκριση με τους μάρτυρες, τόσο κατά την αποθήκευση, όσο και μετά από τα 
ποικίλα ερεθίσματα καταπόνησης που χρησιμοποιήθηκαν. Αναλυτικότερα: α) τα επίπεδα εξωκυττάριας 
αιμοσφαιρίνης ήταν χαμηλότερα μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες της αποθήκευσης (π.χ. ημέρα 21: 
ετερόζυγοι β-ΜΑ 5,07±1,88 έναντι μαρτύρων 8,36±2,63mg Hb/dL, p=0,01), β) τόσο τα κυκλοφορούντα 
όσο και τα αποθηκευμένα ερυθροκύτταρα των φορέων αποδείχθηκαν ανθεκτικότερα στην οσμωτική 
καταπόνηση (π.χ. ημέρα 42: 0,468±0,032 έναντι 0,515±0,028% NaCl, p=0,002), γ) η μηχανική 
ευθραυστότητα ήταν χαμηλότερη σε όλη τη διάρκεια της αποθηκευτικής περιόδου (π.χ. ημέρα 42: 
0,990±0,271% έναντι 1,475±0,371, p=0,001) , και δ) η οξειδωτική αιμόλυση βρισκόταν σε χαμηλότερα 
επίπεδα στους ετερόζυγους β-ΜΑ μετά την 28η ημέρα (π.χ. ημέρα 42: 23,99±7,990 έναντι 46,70±17,75 
mg Hb/dL, p=0,003). Αντίθετα οι διαφορές ετερόζυγων και μαρτύρων ήταν μικρότερες όσον αφορά 
στο οξειδοαναγωγικό δυναμικό των κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα, η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του 
υπερκειμένου των μονάδων τείνει να είναι μεγαλύτερη στην ομάδα των ετερόζυγων β-ΜΑ, ως πιθανή 
συνέπεια της μεγαλύτερης συμμετοχής του ουρικού οξέος σε αυτό το δείκτη στην αρχή και το μέσο της 
αποθηκευτικής περιόδου στην ομάδα αυτή (π.χ. ημέρα 28: 200±40 έναντι 158±26 μΜ Fe2+, p=0,048). 
Παρ’ όλα αυτά, η συσσώρευση ROS κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα ανάμεσα στις δύο ομάδες με σαφή 
όμως τάση για υψηλότερες τιμές στους ετερόζυγους φορείς β-ΜΑ μετά από επώαση των κυττάρων 
με οξειδωτικούς παράγοντες που στοχεύουν στην αιμοσφαιρίνη (σποραδικώς στατιστικά σημαντικά 
αποτελέσματα). Τα ενδοκυττάρια επίπεδα Ca2+ δεν παρουσίασαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες 
αιμοδοτών σε αντίθεση με την εξωτερίκευση PS, που ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους φορείς β-ΜΑ 
μετά την 28η ημέρα (π.χ. ημέρα 42: 0,49±0,11 έναντι 0,84±0,32 %, p=0,004). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποθηκευμένα ερυθροκύτταρα των ετερόζυγων φορέων β-ΜΑ είναι λιγότερο επιρρεπή 
στην αποθηκευτική, ωσμωτική, μηχανική και οξειδωτική αιμόλυση, καθώς και στην επαγώμενη από PS 
απομάκρυνση τους από την κυκλοφορία. Οι παρατηρήσεις μας είναι συμβατές με καλύτερη ανάκτηση 
ερυθροκυττάρων μετά από μετάγγιση. Οι διαφορές θα μπορούσαν να προκύπτουν από διακυμάνσεις 
στο μεταβολισμό και στο πρωτέωμα των ερυθροκυττάρων με βΜΑ ως αποτέλεσμα προσαρμογών σε 
συνθήκες σταθερά χαμηλού στρες in vivo, παράμετροι που βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 2032. 
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66 ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ 3 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ.
Ε. Λυδάκη, Μ. Παπαδογιαννάκη, Κ. Παυλάκη, Σ. ψυχαράκης, Ε. Νικολούδη
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης: είναι η παρουσίαση της εμπειρίας του τμήματος 
αφαίρεσης της Αιμοδοσίας ΠαΓΝΗ στη συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από ενήλικες και 
παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους για αυτόλογη μεταμόσχευση, σε διάστημα 
20 ετών και με τη χρήση 3 διαχωριστών κυττάρων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από 15/12/1998 έως 3/7/2019 έγιναν στο τμήμα μας 334 συλλογές αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από 221 ασθενείς. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνονται στον πίνακα 
1. Οι συλλογές που πραγματοποιήθηκαν έως το 2005 έγιναν με τον διαχωριστή κυττάρων COM TEC 
(BAXTER), από το 2005 έως το 2016 με το FRESENIUS (LERIVA) και από το 2016 έως το 2019 με το 
OPTIA (RONDIS). Η κινητοποίηση των ασθενών έγινε με αυξητικό παράγοντα G-CSF +/- χημειοθεραπεία 
ενώ στις συλλογές που έγιναν μετά το 2016 χρησιμοποιήθηκε και ο παράγων κινητοποίησης plerixafor 
για τους «κακούς» κινητοποιητές. Για την στατιστική μελέτη των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε 
T-test και chi-square test.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε ισχυρή συσχέτιση (r=0,77) μεταξύ CD34+/μl ασθενή την ημέρα 
της συλλογής και CD34+×106/kg ασθενή σε όλες τις συλλογές ανεξάρτητα με το μηχάνημα που 
χρησιμοποιήθηκε ή με το νόσημα των ασθενών. Και με τα 3 μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν 
υπήρξαν σημαντικές διαφορές στην περιεκτικότητα των μοσχευμάτων σε CD34+ ×106/kg ασθενή. Ωστόσο 
οι ασθενείς στους οποίους η συλλογή έγινε με το Fresenius είχαν σημαντικά καλύτερη κινητοποίηση 
(Ρ =0=0,005) ενώ οι ασθενείς όπου η συλλογή έγινε με το OPTIA χρειάστηκαν μικρότερο όγκο 
επεξεργασίας συγκριτικά με τα άλλα 2 μηχανήματα για τη λήψη επαρκών μοσχευμάτων (Ρ <0,05). Η 
κινητοποίηση των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με των 
υπολοίπων (Ρ=0.006) ενώ δεν παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ποσοστό «κακών κινητoποιητών» (CD34+ 
<40κ/μl) στην ομάδα αυτή των ασθενών. Ο μικρότερος αριθμός των CD34+ την ημέρα της συλλογής 
των ασθενών με μυέλωμα επηρέασε αρνητικά την περιεκτικότητα των συλλογών σε CD34+×106/kg 
ασθενή (Ρ=0,026) σε σύγκριση με τις λοιπές κακοήθειες. Επιπλέον στις συλλογές που έγιναν με το 
μηχάνημα OPTIA, ενώ οι ασθενείς με μυέλωμα δεν είχαν σημαντικές διαφορές στην κινητοποίηση σε 
σύγκριση με τις λοιπές κακοήθειες (ενδεχομένως λόγω της χρήσης plerixafor) τα μοσχεύματα που 
συλλέχθηκαν από αυτούς είχαν μικρότερη μέση περιεκτικότητα σε CD34+ Χ106/kg ασθενή (Ρ=0,002).
Στους ασθενείς με μυέλωμα ο αριθμός των συλλογών/ασθενή που απαιτήθηκαν για την λήψη επαρκούς 
μοσχεύματος (>4×106 CD34/kg) δεν είχε διαφορές μεταξύ των μηχανημάτων. Σε 4/44 κατορθώθηκε 
η λήψη 2πλής συλλογής με μία μόνο συνεδρία (>7×106CD34+/kg ασθενή).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Και οι 3 διαχωριστές κυττάρων που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Αιμοδοσία ΠαΓΝΗ 
παρουσίασαν ικανοποιητική απόδοση στην λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από ασθενείς 
με κακοήθειες. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα παρουσιάζουν χαμηλότερα 
επίπεδα κινητοποίησης σε σύγκριση με όλους τους άλλους ασθενείς, ενώ με την προσθήκη του 
παράγοντα κινητοποίησης plerixafor η διαφορά αυτή φαίνεται να αντιμετωπίζεται. Τέλος δε με τον 
διαχωριστή κυττάρων ΟΡΤΙΑ φαίνεται ότι απαιτείται μικρότερος όγκος επεξεργασίας ασθενών για το 
ίδιο αποτέλεσμα στην μέση περιεκτικότητα των μοσχευμάτων σε CD34+ κύτταρα.
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67 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΜΕ ΕΤΕΡΟΖΥΓΗ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
Α. Αναστασιάδη1, β. Τζούνακας1, Δ. Καραδήμας1, Κ. Σταμούλης2, Α. βεργάκη3, Π. Σιουρούνης3,  
Ι. Παπασιδέρη1, Μ. Αντωνέλου1, Α. Κριεμπάρδης4

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 2Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσί-
ας, 3Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», 4Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού 
Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το πρωτεάσωμα αντιπροσωπεύει βασικό ενδοκυττάριο πρωτεοστατικό 
μηχανισμό στα κύτταρα των θηλαστικών συμπεριλαμβανομένων των ώριμων ερυθρών αιμοσφαιρίων 
του ανθρώπου. Η δράση του σχετίζεται τόσο με την κυτταρική και οργανισμική γήρανση όσο και με την 
απόκριση σε συνθήκες στρες. Εντούτοις, πολύ λίγα είναι γνωστά για τη λειτουργία του πρωτεασώματος 
στα ερυθροκύτταρα in vivo ή κατά την αποθήκευση και για τη ρύθμιση της δραστηριότητάς του από 
το γενετικό υπόβαθρο ή άλλους παράγοντες του αιμοδότη. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
η συγκριτική ανάλυση της δραστηριότητας και υποκυτταρικής κατανομής του πρωτεασώματος σε 
ερυθροκύτταρα υγιών αιμοδοτών με ή χωρίς στίγμα μεσογειακής αναιμίας κατά την αποθήκευσή τους 
σε μονάδες μετάγγισης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ερυθροκύτταρα 19 αρρένων αιμοδοτών (10 ετερόζυγοι για β-θαλασσαιμία 
– 9 μάρτυρες) ελέγχθηκαν πριν και κατά την αποθήκευσή τους σε λευκαφαιρεμένες μονάδες με CPD-
SAGM. Μετρήθηκαν οι τρεις πρωτεασωμικές δραστικότητες στη μεμβράνη και το κυτοσόλιο των 
κυττάρων με φθορισμομετρία. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν τα ενδογενή και εξωγενώς επαγόμενα επίπεδα 
δραστικών ριζών οξυγόνου (ROS) με σκοπό τον έλεγχο της πιθανής διασύνδεσης της πρωτεόστασης 
με το οξειδωτικό στρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο κυτοσόλιο παρατηρήθηκε μία σταθερή χρονοεξαρτώμενη τάση για χαμηλότερα 
επίπεδα πρωτεασωμικής δραστικότητας και στις δύο ομάδες αιμοδοτών κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. 
Επιπλέον, οι ετερόζυγοι δότες εμφάνισαν μειωμένα επίπεδα δραστικότητας κασπάσης σε σχέση με 
τους μάρτυρες μετά το μέσο της αποθήκευσης (π.χ. ημέρα 28: 13948±1626 έναντι 21197±3561 RFU/
mg, ετερόζυγοι έναντι μαρτύρων, p=0,002). Στη μεμβράνη παρατηρήθηκε διαφορετική διακύμανση της 
πρωτεασωμικής δραστικότητας σε σχέση με το κυτοσόλιο, με τις υψηλότερες τιμές να ανιχνεύονται στο 
μέσο της αποθηκευτικής περιόδου (ημέρες 14-28), ιδιαίτερα στην ομάδα των φορέων. Επιπρόσθετα, η 
δραστικότητα χυμοθρυψίνης ήταν αυξημένη στην ομάδα των φορέων σε σχέση με τους μάρτυρες μετά 
το μέσο της αποθήκευσης (π.χ. ημέρα 28: 116956±24952 vs. 70376±26847 RFU/mg, ετερόζυγοι έναντι 
μαρτύρων, p=0,02). Τέλος, η στατιστική ανάλυση ανέδειξε α) θετική συσχέτιση της δραστηριότητας 
του πρωτεασώματος της στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη με τα ενδογενή επίπεδα ROS στο τελευταίο 
χρονικά κομμάτι της αποθήκευσης (και για τις δύο ομάδες δοτών, p<0,05), β) θετική συσχέτιση της 
δραστηριότητας του πρωτεασώματος στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη με τα εξωγενώς επαγόμενα 
επίπεδα ROS μετά από επίδραση οξειδωτικών παραγόντων που στοχεύουν σε κατάλοιπα κυστεΐνης 
και θειόλης (ετερόζυγοι δότες, p<0,05, ημέρες 21 και 42), και γ) θετική συσχέτιση της δραστικότητας 
κασπάσης στο κυτοσόλιο με τη συσσώρευση ROS σε συνθήκες επαγωγής οξειδωτικού stress με 
υδρο-υπεροξείδιο (tBHP) στην αρχή της αποθηκευτικής περιόδου (ομάδα μαρτύρων, p<0,05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αποθήκευση των ερυθροκυττάρων σχετίζεται με μείωση της ενζυμικής δραστηριότητας 
του πρωτεασώματος στο κυτοσόλιο αλλά παροδική αύξησή της στη μεμβράνη κατά το μέσο της 
αποθηκευτικής περιόδου. Τα αποθηκευμένα ερυθροκύτταρα αιμοδοτών ετερόζυγων για β-θαλασσαιμία 
παρουσιάζουν λεπτές διαφορές όσον αφορά στις επιμέρους δραστικότητες του πρωτεασώματος και 
τη συσχέτισή τους με το οξειδωτικό στρες σε σχέση με τους μάρτυρες, εύρημα που υποδηλώνει την 
ανάγκη για περαιτέρω μελέτη των πρωτεοστατικών μηχανισμών σε αυτές τις συνθήκες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 2032.
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68 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΩΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ Η 
ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σ. Ματσάγγος, Σ. Κούγια, β. Γιαννοπούλου, Ε. Χρηστάκη, Φ. Σπυριδοπούλου, Μ. Λυκουρέση,  
Σ. Προδρομίδου, Π. Σπυροπούλου, Χ. Αλέπη
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) αποτελούν πλέον σημαντική πηγή 
ενημέρωσης και επικοινωνίας, για μεγάλη μερίδα πολιτών παγκοσμίως, όπως και στη χώρα μας. Με 
δεδομένο πως το 1ο εξάμηνο του 2019 οι ενεργοί χρήστες του Facebook ήταν 2,41 δις (https://www.
statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/), ενώ το 57,3 (4,4 
δις) του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση στο Internet (https://www.internetworldstats.com/
stats.htm), καθίσταται σαφές πως η στροφή στους νέους τρόπους επικοινωνίας είναι πλέον απολύτως 
αναγκαία και για την Ελληνική Αιμοδοσία.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν αφενός η χαρτογράφηση του αιμοδοτικού προφίλ και του 
επιπέδου της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων από τους αιμοδότες που χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ και 
αφετέρου η διερεύνηση του βαθμού επιρροής που τους ασκούν ως προς την αιμοδοσία. Επιπλέον, 
διερευνήθηκε η άποψη τους σε σχέση με την αναγκαιότητα ή μη της ανάπτυξης αποκλειστικής επίσημης 
εφαρμογής για την Ελληνική Αιμοδοσία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου 
διχοτομικών ερωτήσεων, ερωτήσεων κατάταξης και πολλαπλών επιλογών, σε 797 υποψήφιους 
αιμοδότες που προσήλθαν στη Ν.Υ. Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας και σε 3 αιμοδοτικές εξορμήσεις 
εκτός Αττικής, από τις 3/7/2019 έως και τις 27/8/2019. Σημειώνεται δε, πως δεν υπήρξαν κριτήρια 
αποκλεισμού στη μελέτη ως προς την επιλογή των συμμετεχόντων. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια 
καταχωρήθηκαν στο πρόγραμμα excel 2010 προκειμένου να γίνει η στατιστική επεξεργασία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το προφίλ του αιμοδότη-χρήστη ΜΚΔ αποτυπώθηκε από τα επικρατέστερα ποσοστά 
που προέκυψαν από την επεξεργασία του συνόλου των ερωτηματολογίων και διαμορφώθηκε ως 
εξής: άνδρες (73.5%), ηλικιακή ομάδα 40-50 ετών (29.6%), εθελοντές αιμοδότες (74%) και πλήθος 
προηγούμενων αιμοδοτήσεων 5-10 φορές (26.7%). Χρησιμοποιούν smartphones με λειτουργικό 
σύστημα Android (72.4%) και διάρκεια χρήσης 5-10 έτη (39.7%). Είναι χρήστες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης (82.4%), κυρίως του Facebook (73.5%), για 5-10 έτη (36%). Δεν «ακολουθούν» κάποια 
σελίδα κοινωνικής δικτύωσης σχετική με την Αιμοδοσία (91.5%) και δεν έχουν αιμοδοτήσει κατόπιν 
ενημέρωσης από τα ΜΚΔ (79.1%). Επίσης, ελέγχουν περαιτέρω τις αναρτήσεις έκκλησης για αίμα 
(60.2%), ενώ θεωρούν πως θα ήταν χρήσιμη η ύπαρξη μίας αποκλειστικής εφαρμογής σχετική με 
την Ελληνική Αιμοδοσία (88.2%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά το ότι οι αιμοδότες μας είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη χρήση των ΜΚΔ, δεν 
φαίνεται να επηρεάζονται από αυτά ως προς την πρόθεση τους για αιμοδότηση, γεγονός για το οποίο 
θα έπρεπε να εξετάσουμε τις πιθανές αιτίες. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις, ο εκσυγχρονισμός της 
πολιτικής για την προσέλκυση των αιμοδοτών και της επικοινωνίας των υπηρεσιών μας προς αυτούς, 
με βασικά εργαλεία τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα, θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγικό στόχο. Τέλος, 
οφείλουμε να μην αγνοήσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των αιμοδοτών που απάντησαν θετικά 
ως προς την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας αποκλειστικής επίσημης εφαρμογής για την Ελληνική 
Αιμοδοσία, ενώ καταγράφηκαν και προτάσεις για το περιεχόμενο της.
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ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

69 ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ VENETOCLAX ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ Β-ΠΡΟΛΕΜΦΟ-
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ BCR
Α. Χριστοφορίδου, Ζ. Μπεζιργιαννίδου, Γ. βραχιώλιας, Μ. Παπουτσέλης, Ε. Σπανουδάκης, Ι. Κοτσιανίδης
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η β-Προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία (β-ΠΛ) αποτελεί σπάνια διαταραχή, 
<1% των χρόνιων λεμφοκυτταρικών λευχαιμιών. Ο ανοσοφαινότυπος δεν είναι ειδικός, αλλά τα 
λεμφοκύτταρα είναι συνήθως CD5 ασθενώς θετικά/αρνητικά και CD23 αρνητικά. Ο καρυότυπος είναι 
συχνά σύμπλοκος και άνω των μισών ασθενών φέρουν TP53 μετάλλαξη/deletion. Η πρόγνωση είναι 
συνήθως πτωχή με κλασική ανοσο-χημειοθεραπεία. Παρουσιάζουμε ασθενή, άνδρα 77 ετών, που 
διαγνώστηκε με β-ΠΛ τον 2/2017 και έλαβε θεραπεία διαδοχικά τόσο με αναστολείς BCR, όσο και με 
τον Bcl-2 αναστολέα venetoclax.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο ασθενής παρουσιάστηκε με απώλεια βάρους, έντονη σπληνομεγαλία, 
λευκοκυττάρωση (141x109/L), με απόλυτη λεμφοκύτταρωση 90%, ήπια αναιμία και θρομβοκυτοπενία 
(Εικόνα 1Α).Πάνω από 80% των κυττάρων είχαν εμφάνιση προλεμφοκυττάρου, με ανοσοφαινότυπο 
CD19, CD20 (bright), CD22, sIgM (bright), lamda, FMC7, CD79b, CD79a θετικά, CD5 ασθενές και 
CD23, CD38, CD103 , CD10, CD200 αρνητικά(Εικόνα 1β). Περαιτέρω μελέτη έδειξε αμετάλλακτη IGHV, 
FISH αρνητική για t(11;14) και θετική για 17p13.1 deletion. Η καρυοτυπική ανάλυση έδειξε σύμπλοκο 
καρυότυπο και η οστεομυελική βιοψία διάχυτη διήθηση από νεοπλασματικά λεμφοκύτταρα κυρίως 
μικρού και μεσαίου μεγέθους, με άφθονο κυτόπλασμα και εμφανείς πυρηνίσκους, SIgM +/- lamda, 
CD20, CD79a, PAX5, Bcl2 θετικά και CD5, CD23, cyclinD1, SOX11 αρνητικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Υποβλήθηκε αρχικά σε ανοσο-χημειοθεραπεία με rituximab 500mg/m2 iv ημέρα 1 
και χλωραμβουκίλη 10mg/ημέρα po ημέρες 1-10 για 4 μήνες, χωρίς απάντηση. Τον Ιούλιο του 2017, 
με τα λεμφοκύτταρα 200x109/L, τέθηκε σε αγωγή με ibrutinib 420 mg ημερησίως, στο οποίο απάντησε 
με συνεχή βελτίωση της λεμφοκυττάρωσης και της σπληνομεγαλίας, αλλά επεπλάκη με κολπική 
μαρμαρυγή και γαστρική αιμορραγία, μετά από λήψη dabigatran. Το ibrutinib διακόπηκε και χορηγήθηκε 
venetoclax στη συνιστώμενη δόση των 400 mg ημερησίως, μετά από ramp-up 5 εβδομάδων. Μετά 
από μια σύντομη, δίμηνη μείωση των λεμφοκυττάρων, αλλά χωρίς βελτίωση της σπληνομεγαλίας, τα 
λεμφοκύτταρά αυξήθηκαν και πάλι, οπότε ύστερα από συνολικά 6 μήνες το venetoclax διεκόπη και ο 
ασθενής επανασταδιοποιήθηκε με CTs και νέα βιοψία. Εφόσον δεν υπήρξαν ενδείξεις μετατροπής σε 
υψηλής κακοήθειας λέμφωμα, ο ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με idelalisib 150mg bd+ rituximab στις 
καθιερωμένες για ΧΛΛ δόσεις. Η νόσος απάντησε θεαματικά, τόσο με πτώση των λεμφοκυττάρων από 
230x109/L σε 1,8x109/L, όσο και με ύφεση της θρομβοπενίας και της σπληνομεγαλίας, για διάστημα 
8 μηνών έως τώρα (Εικόνα 1Γ).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ενώ για την β-ΠΛ υπάρχουν 
σποραδικές αναφορές για θεραπεία με BCR 
αναστολείς, μια μόνο περίπτωση χορήγησης 
venetoclax έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία, η 
οποία μάλιστα είχε ευνοϊκή ανταπόκριση. Η 
σύντομη, δίμηνη απάντηση του ασθενούς μας στο 
venetoclax κατευθύνει σε ανθεκτικότητα που 
προφανώς προϋπήρχε, σε αντίθεση με την όψιμη 
ανθεκτικότητα που παρατηρήθηκε στις μελέτες 
ΧΛΛ. Συμπερασματικά, η περίπτωσή μας 
επιβεβαιώνει ότι οι νέοι ανταγωνιστές BCR και 
Bcl-2 έχουν σίγουρα ρόλο στη θεραπεία της β-ΠΛ, 
αλλά τα πρότυπα απόκρισης ή αντίστασης μπορεί 
να διαφέρουν από την ΧΛΛ, καθώς είναι μια 
διακριτή, πιο επιθετική νόσος. Ασθενείς με β-ΠΛ 
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υψηλού κινδύνου, με σύμπλοκο καρυότυπο και διαταραχή του TP53, πιθανώς θα ωφεληθούν από 
θεραπεία πρώτης γραμμής με BCR αναστολείς. Η περίπτωση του ασθενούς μας είναι η πρώτη με 
β-ΠΛ και αντίσταση στο venetoclax, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του 
φαρμάκου στη β-ΠΛ, μια ασθένεια που σήμερα στερείται αποτελεσματικών θεραπειών.

70 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΗ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Α. Αθανασιάδου1, Μ. Γκαϊτατζή1, Γ Παπαϊωάννου1, Μ. Ισκάς1, Ο. Αστερίου1, Ζ. Λαζάρου1, Α. Πα-
παλεξανδρή1, Α. Μπαντή2, Σ. Μπουζιανά1, Α. Κωνσταντίνου1, Ε. Μουρατίδου1, Ν. Σταυρογιάννη1,  
β. Δούκα1, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», 2Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Παπαγε-
ωργίου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (ΧΛΛ) καθορίζουν την πρόγνωση της νόσου. Η σημασία της ανεύρεσης μη κλωνικών 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών, single cell abnormalities (sc-abs), δεν έχει διευκρινιστεί. Σε προηγούμενη 
μελέτη μας βρέθηκε ότι sc-abs ανευρίσκονται συχνά σε ασθενείς με ΧΛΛ. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας ήταν να μελετήσουμε τα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά και την έκβαση των ασθενών 
που φέρουν >2 sc-abs.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 860 δείγματα ασθενών με ΧΛΛ με κλασική κυτταρογενετική 
μελέτη. Κάθε δείγμα υποβλήθηκε σε δύο διαφορετικές καλλιέργειες με προσθήκη i) CpG-oligonucleotide 
DSP30 και IL2 ii) PHA και IL2. Διενεργήθηκαν 1720 καλλιέργειες. Sc-abs εντοπίστηκαν σε 318/860 
(37%) δείγματα και >2 sc-abs σε 86 (10%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 86 ασθενείς που έφεραν >2 sc-abs στην κλασική κυτταρογενετική 
μελέτη. Η κατανομή του αριθμού των sc abs ήταν ως εξής: 3 sc-abs εντοπίστηκαν σε 37 δείγματα, 4 
σε 18, 5 σε 14, 6 σε 8, 7 σε 4, 8 σε 1, 9 σε 1, 10 σε 1 και 12 σε 2. Φυσιολογικό καρυότυπο είχαν 54/86 
δείγματα και τα 17/54 είχαν ≥5 sc-abs. Παθολογικό καρυότυπο είχαν τα 32/86 και τα 14 έφεραν ≥5 
sc-abs (p = 0,43). Συνολικά, εντοπίστηκαν 380 sc-abs στις οποίες συμμετείχαν όλα τα χρωμοσώματα. 
Με την μέθοδο FISH βρέθηκε: έλλειψη 13q σε 43/66 δείγματα, απώλεια ενός γονιδίου ΑΤΜ σε 9/88 
δείγματα, απώλεια ενός γονιδίου TP53 σε 12/83 και τρισωμία 12 σε 2/66 δείγματα. Μεταλλαγμένα 
γονίδια IGHV είχαν 44 ασθενείς και αμετάλλακτα 42. Για 79/86 ασθενείς υπήρχαν κλινικά στοιχεία. Η 
διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 62,7 έτη (29-86), με φύλο Α/Γ: 59/27. Ο χρόνος από τη διάγνωση 
μέχρι την κυτταρογενετική μελέτη κυμαινόταν από 0-213 μήνες (διάμεση τιμή: 45). Σταθερή νόσο 
είχαν 33/79 ασθενείς (στη συνέχεια 11/33 παρουσίασαν εξέλιξη νόσου) και 46 ήταν σε εξέλιξη 
νόσου. Η κυτταρογενετική μελέτη διενεργήθηκε σε 35 ασθενείς πριν την χορήγηση οποιασδήποτε 
χημειοθεραπείας και σε 44 μετά τη θεραπεία. Οι 18/37 ασθενείς είχαν λάβει FCR. Πέντε ασθενείς είχαν 
στο ιστορικό τους κακοήθη νεοπλασία ενώ 10 ανέπτυξαν μετά και είχαν διάμεσο αριθμό sc-abs 5. Η 
διάμεση παρακολούθηση από τον εντοπισμό των sc-abs ήταν 2 έτη (0,4-11,9). Οι ασθενείς έλαβαν 
1-5 γραμμές θεραπείας (median:2 ). Είκοσι από τους 79 ασθενείς έχουν πεθάνει με διάμεση OS 6 
έτη . Η διάμεση τιμή OS των ασθενών με αμετάλλακτα ή μεταλλαγμένα γονίδια IGHV ήταν 2,92 έτη 
έναντι της μη επιτευχθείσης έως σήμερα. (p = 0,0001). Η διάμεση τιμή OS των ασθενών με ≥5 ή 2-3 
sc-abs ήταν 2,75 έναντι 6 έτη αντίστοιχα (p = 0,13).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι sc-abs είναι συχνό εύρημα σε ασθενείς με ΧΛΛ ανεξάρτητα από την λήψη 
θεραπείας και πιθανόν να οφείλονται στην ετερογένεια και στην αστάθεια του γονιδιώματος . Φαίνεται 
ότι αποτελούν επιβαρυντικό προγνωστικό παράγοντα κυρίως στους ασθενείς με αμετάλλακτα IGHV 
γονίδια ή ≥5 sc-abs. Η συχνότητα εμφάνισης δεύτερης κακοήθειας είναι υψηλότερη σε αυτή την ομάδα 
ασθενών. Η κλασική κυτταρογενετική μελέτη έχει ιδιαίτερη αξία στον καθορισμό της πρόγνωσης των 
ασθενών με ΧΛΛ. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με μακρό χρόνο 
παρακολούθησης για ασφαλή συμπεράσματα. 



30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

437

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

71 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ FISH ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ MYC ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ
Ν. Τσαγκαράκης1, Σ.I. Παπαδημητρίου1, Δ. Παυλίδης1, Κ. Λιάπης2, Ι. Κωστόπουλος1, Θ. Μαρινάκης2, 
Γ. Γκορτζολίδης2, Γ. Πατεράκης3

1Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», 2Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», 3Ανο-
σολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: H ταχεία διάγνωση λεμφωμάτων με MYC αναδιάταξη και ειδικότερα 
λεμφωμάτων «διπλού χτυπήματος» (double hit, DH) έχει σημασία στη θεραπεία και την πρόγνωση. 
Η μοριακή κυτταρογενετική (FISH) έχει κομβικό διαγνωστικό ρόλο, ενώ ο ανοσοφαινότυπος με 
κυτταρομετρία ροής αναφέρεται στην βιβλιογραφία να χαρακτηρίζεται από ορισμένα διαφοροδιαγνωστικά 
ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, όπως έντονη έκφραση CD20 και CD38. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η επιβεβαίωση αυτών και η αναζήτηση νέων ανοσοφαινοτυπικών ευρημάτων που να 
χαρακτηρίζουν β-λεμφικά νεοπλάσματα με εμπλοκή του MYC.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν αναδρομικά τα ανοσοφαινοτυπικά ευρήματα όλων των ασθενών 
που διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως de novo MYC+ β-λεμφώματα κατά την τελευταία δεκαετία 
στο Νοσοκομείο μας. Έτσι, διερευνήθηκαν όλα τα MYC+ Burkitt λεμφώματα, τα DH λεμφώματα και 
τα MYC+ διάχυτα λεμφώματα από μεγάλα β-κύτταρα (Diffuse Large B-Cel Lymphomas, DLBCL). 
Συγκρίθηκαν οι τρεις ομάδες λεμφωμάτων ως προς το μέγεθος του παθολογικού κυττάρου [μορφολογικά 
και κυτταρομετρικά, μέσω σημάτων προσθίου (FS) και πλαγίου (SS) σκεδασμού τα οποία συγκρίθηκαν 
(normalized) με τα φυσιολογικά Τ-λεμφοκύτταρα], αλλά και ως προς το ανοσοφαινοτυπικό τους 
προφίλ. Συγκεκριμένα, συγκρίθηκε η % έκφραση και η μέση ένταση φθορισμού (normalized median 
fluorescence intensity, MFI) των ακόλουθων αντιγόνων: CD19, CD20, CD5, CD10, CD38, CD43, CD27, 
FMC-7, CD79b, CD23, CD22, επιφανειακών IgM, IgD, IgG, IgA, Ki-67, bcl-2 and CD45. Η στατιστική 
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SPSS Statistics 17.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν 35 ασθενείς (26Α/9Γ, διάμεσης ηλικίας 67 ετών, με εύρος 21-88): 13 
διαγνωσμένοι με DH (4 MYC+/BCL2+, 4 MYC+/BCL6+, 2 MYC+/CCND1+, 2 CCND1+/amplfMYC, 1 
amplfBCL2/MYC+), 14 διαγνωσμένοι με MYC+ Burkitt lymphoma (BL group) και 8 διαγνωσμένοι με 
MYC+ DLBCL (non-Burkitt MYC+, NB group). Τα κύρια ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά του συνόλου 
των λεμφωμάτων ήταν τα θετικά CD10, CD20, CD38 και Ki-67 σε μορφολογικά βλαστόμορφους 
πληθυσμούς, ενώ τα στατιστικώς σημαντικά ευρήματα της μεταξύ τους σύγκρισης ήταν: υψηλότερο 
CD38% στο BL έναντι DH (p<0.05), υψηλότερο CD10% στο BL έναντι NB (P<0.05), υψηλότερο 
CD10 MFI στο BL έναντι DH και BL έναντι NB (αμφότερα, p<0.05), υψηλότερο Ki-67% στο BL έναντι 
DH και BL έναντι NB (αμφότερα, p<0.05) και υψηλότερο FMC-7% στα BL έναντι NB (p<0.05). Δεν 
αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα CD20 και CD38 και στην ένταση του CD45. Επίσης, 
χαμηλότερες τιμές SS και FS παρατηρήθηκαν στα DH, παρά το ότι οι διαφορές τους από τα άλλα 
MYC+ B-λεμφώματα δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε ανοσοφαινοτυπική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ DH, BL και MYC+ 
DLBCL. Η ανοσοφαινοτυπική μελέτη, εν τούτοις, ενός πληθυσμού με βλαστόμορφη μορφολογία (με 
ή χωρίς κενοτόπια) με χαρακτηριστικά CD34-/TdT-/CD20+/CD10+/CD38+/Ki-67+ υποδηλώνει MYC+ 
β-λέμφωμα. Ειδικότερη διαγνωστική αξία φάνηκαν να έχουν οι μετρήσεις CD10, Ki-67 και ο πλάγιος 
σκεδασμός (SS). Tα ευρήματα αυτά μπορεί να προσανατολίσουν τον έλεγχο FISH και να αποδειχθούν 
χρήσιμα στην ταχεία διάγνωση και περαιτέρω διαφοροδιάγνωση των MYC+ B-λεμφωμάτων. 
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72 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
β. Τζότζολα1, β. Παπαδάκης1, Μ. Αμπατζίδου1, Χ. Κελαϊδή1, β. Δενδρινός1, Κ. Αντωνιάδη1, Κ. Στεφα-
νάκη2, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Τμήμα Παθολο-
γικής Ανατομικής, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα Non-Hodgkin λεμφώματα (NHL) είναι η πέμπτη συχνότερη κακοήθεια 
της παιδικής ηλικίας, με συχνότερο ιστολογικό τύπο το Λέμφωμα Burkitt (BL). Σκοπός της παρούσας 
μελέτης είναι να αναλυθούν οι παιδιατρικοί ασθενείς με σπανιότερους τύπους NHL, όπως είναι: 1.το 
Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα β-κύτταρα (DLBCL), 2.το Οζώδες λέμφωμα (FL) και 3.τα ALK-θετικά 
λεμφώματα (ALK+NHL).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από την σειρά ασθενών, ιστολογικά διαγνωσμένων με NHL (N=114), κατά 
τη χρονική περίοδο 1974-2019 στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας του Νοσοκομείου 
Παίδων ̈ Η Αγία Σοφία¨ αναλύθηκαν αναδρομικά 5/114 (4,4%), 3/114 (2.6%) και 9/114 (7,9%) ασθενείς 
με DLBCL, FL και ALK+NHL αντίστοιχα. Ένας ασθενής με DLBCL ως δεύτερη κακοήθεια, είχε αρχικά 
διαγνωσθεί με BL. Η συνολική επιβίωση (OS) και η επιβίωση ελεύθερη νόσου (EFS) υπολογίστηκαν 
με τη μέθοδο Kaplan-Meier.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: DLBCL: Οι 4 ασθενείς με DLBCL ως πρώτη κακοήθεια είχαν διάμεση ηλικία 
διάγνωσης 7.9 έτη (4,5-10.7) και επικράτηση των αρρένων(3:1). Κατά τη διάγνωση ήταν σταδίου 
2 (n=2) ή 3 (n=2). Τρεις ασθενείς έλαβαν θεραπεία σύμφωνα με το NHL-BFM-95. Ένας εξ αυτών 
υπεβλήθη σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΑΚ) σε CR1. Ένας 
ασθενής θεραπεύτηκε σύμφωνα με το NHL-BFM-04+2 εγχύσεις μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CD20. 
Τρεις ασθενείς βρίσκονται σε CR1, ενώ ένας απεβίωσε μετά από υποτροπή. Ο ασθενής με το DLBCL 
ως δεύτερη κακοήθεια διαγνώστηκε σε ηλικία 24 ετών και είναι υπό θεραπεία σε κλινική ενηλίκων.
FL: Συνολικά 3 άρρενες ασθενείς διαγνώστηκαν με FL (ένας με παιδιατρικού τύπου FL), με ηλικίες 
διάγνωσης 12,0, 14,5 και 5,9 ετών. Ένας ασθενής με εντόπιση στην μασχαλιαία χώρα, σταδίου 2 
έλαβε χημειοθεραπεία βάσει του NHL-BFM 95, υποτροπίασε 4,6 έτη μετά την αρχική διάγνωση και 
βρίσκεται σε CR2. Ο δεύτερος ασθενής σταδίου 1 με εντόπιση υπογνάθια, χάθηκε στην παρακολούθηση 
(ύφεση). Ο ασθενής με το παιδιατρικό FL όρχεως σταδίου 1 αντιμετωπίσθηκε με χειρουργική εξαίρεση 
και βρίσκεται σε CR1 (2,7 έτη παρακολούθησης).
ALK+NHL: Όλα ήταν αναπλαστικά λεμφώματα μεγάλων κυττάρων 
(ALCL). Η διάμεση ηλικία διάγνωσης ήταν 6,9 έτη (0,3-14,9) και 
η αναλογία αρρένων:θηλέων 3,5:1. Η αρχική σταδιοποίηση των 
ασθενών ήταν: στάδιο 1: n=2, στάδιο 2: n=1, στάδιο 3: n=5, στάδιο 
4: n=1. Η θεραπεία πρώτης-γραμμής που έλαβαν περιλάμβανε: 
ALCL99 (n=4), NHL-BFM-95 (n=3) και συνδυασμένη χημειοθεραπεία 
με κυκλοφωσφαμίδη-βινκριστίνη-πρεδνιζόνη-μεθοτρεξάτη-αρασυτίνη 
(n=1). Ένας ασθενής με πρωτοπαθές δερματικό λέμφωμα σταδίου 
1 δεν έλαβε χημειοθεραπεία. Ένας ασθενής απεβίωσε στην έφοδο 
λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας. Οι υπόλοιποι ασθενείς βρίσκονται 
σε CR1 (n=5), CR2 (n=2) ή CR3 (n=1).
Υποτροπές: ένας ασθενής υποτροπίασε 1,6 έτη μετά τη διάγνωση 
και αντιμετωπίστηκε με ALCL-relapse-2004 και αλλογενή ΜΑΑΚ. 
Μετά 2η υποτροπή 0,5 έτος αργότερα ευρίσκεται σε CR3 μετά από 
24 μήνες vinblastine iv. Δύο ασθενείς υποτροπίασαν μετά 0,2 και 
0,7 έτη και ευρίσκονται σε CR2 μετά από επανέφοδο+αλλογενή 
ΜΑΑΚ ή θεραπεία βάσει SFOP-relapse, αντίστοιχα. Η 10-ετής EFS 
και OS είναι 50,8% και 88,9% αντίστοιχα (Διάγραμμα 1).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα DLBCL, FL και ALK+NHL στα παιδιά είναι 
σπανιότερα συγκριτικά με τους ενήλικες. Η προβολή τους ποικίλει 
από εστιακή δερματική εντόπιση έως γενικευμένη εκτεταμένη νόσο. 

Διάγραμμα 1. 10-ετής EFS και OS των 
ασθενών με ALK+ Λεμφώματα (n=9)
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Παρά τις συχνές υποτροπές των ALK+NHL μετά την πρώτης-γραμμής θεραπεία, η συνολική επιβίωση 
είναι ικανοποιητική. Νεότερες στοχευμένες θεραπείες (Brentuximab Vedotin, inotuzumab ozogamicin, 
crizotinib, ibrutinib,κ.ά.) αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την έκβαση των ασθενών αυτών.

73 Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ
Π. Κατσαούνη1, Λ. Λεωνίδου2, Μ. Μελαχροινού3, Ε. βερίγου1, β. Λάζαρης1, Α. Αλεξόπουλος1, Π. Παπαϊω-
άννου1, Α. Σαραντόπουλος1, β. Λαμπροπούλου1, Ε. Τζουβάρα1, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου1, Μ. Τηνιακού1,  
β. Ζολώτα3, Ε. Κουρέα3, Μ. Μαραγκός2, Χ. Γώγος2, Α. Συμεωνίδης1

1Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 2Τμήμα Λοιμώξεων Παθολογικής 
Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 3Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το λέμφωμα περιγράφεται ως η δεύτερη συνηθέστερη κακοήθεια που 
σχετίζεται με τη HIV λοίμωξη. Ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης λεμφώματος εντός 3 ετών από τη 
διάγνωση της HIV λοίμωξης αυξάνεται κατά 165 φορές, σε σύγκριση με άτομα χωρίς λοίμωξη. Σκοπός 
ήταν η καταγραφή αυτών των λεμφωμάτων στο τμήμα μας και η ανάλυση της εξέλιξής τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεταξύ 1994 και 2019 διαγνώστηκαν και αντιμετωπίσθηκαν στο Νοσοκομείο 
μας 17 ασθενείς με λέμφωμα και HIV λοίμωξη. Στους 9 ασθενείς το λέμφωμα διαγνώστηκε ταυτόχρονα 
με την ΗΙV λοίμωξη και μεταξύ αυτών, σε 6 η διάγνωση της HIV λοίμωξης έγινε στα πλαίσια του 
αφετηριακού ελέγχου του λεμφώματος, ενώ 5 ενεφάνισαν το λέμφωμα <5 έτη, και 3 >5 έτη μετά τη 
διάγνωση της HIV λοίμωξης. Όλοι οι ασθενείς ήταν άρρενες με διάμεση ηλικία 42 έτη. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκατρείς ασθενείς (76.4%) και όλοι με την ταυτόχρονη διάγνωση HIV λοίμωξης/ 
λεμφώματος είχαν σημαντική ανοσοκαταστολή με αριθμό CD4+ λεμφοκυττάρων <350/mm3, εκ των 
οποίων οι 10 (8/9 με ταυτόχρονη διάγνωση) βαριά ανοσοκαταστολή (CD4+ κύτταρα <200/mm3). 
Αντιθέτως 50% των ασθενών με μεταγενέστερη εμφάνιση λεμφώματος είχαν CD4+ κύτταρα >350/
mm3. 15/17 ασθενείς έλαβαν υψηλής δραστικότητας αντιρετροϊκή θεραπεία (HAART) και 8 την 
ξεκίνησαν άμεσα μετά τη διάγνωση λεμφώματος/HIV λοίμωξης. Ιστολογικά 16 περιπτώσεις (94%) 
ήταν μή-Hodgkin λεμφώματα υψηλής κακοηθείας (14 β-κυτταρικής προέλευσης: 9 DLBCL, 2 Burkitt, 
1 πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου, 1 ανοσοβλαστικό, 1 DLBCL/Burkitt), 2 T-προέλευσης (ένα 
πλειόμορφο και ένα περιφερικό T-ΝΟS) και ένας ασθενής είχε λέμφωμα Hodgkin. Ένδεκα ασθενείς 
(64.7%) ήταν σταδίου-IV, 3 σταδίου-I, 2 σταδίου-ΙΙ και 1 σταδίου-ΙΙΙ, ενώ 13 είχαν τουλάχιστον μία 
εξωλεμφαδενική εντόπιση. Επτά ασθενείς επιζούν σε ύφεση, μετά διάμεσο διάστημα 167 μήνες από 
τη διάγνωση της HIV λοίμωξης και 114 μήνες από εκείνη του λεμφώματος. Οι 4 είχαν CD4+ κύτταρα 
<350/mm3, ενώ 3 είχαν CD4+ κύτταρα >350/mm3 στη διάγνωση του λεμφώματος.
Δέκα ασθενείς, από τους οποίους οι 9 με CD4+ λεμφοκύτταρα <350/mm3 στην διάγνωση του NHL 
(7 με CD4+ <200/mm3) απεβίωσαν μετά από διάμεσο διάστημα 11.8 μήνες από τη διάγνωση του 
λεμφώματος και 4.1 μήνες μετά τη διαπίστωση ανθεκτικής νόσου ή υποτροπής. Από τους 9 ασθενείς 
με ταυτόχρονη διάγνωση HIV λοίμωξης-λεμφώματος οι 6 απεβίωσαν με διάμεση επιβίωση 11 μήνες, 
ενώ 3 ζουν σε ύφεση, 156 μήνες μετά τη διάγνωση. Όλοι οι αποβιώσαντες είχαν χαμηλά CD4+ κύτταρα, 
υψηλής κακοηθείας λέμφωμα και οι 4 είχαν νόσο σταδίου ΙV.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε αρκετούς ασθενείς με HIV λοίμωξη η πρώτη εκδήλωση της νόσου μπορεί να 
είναι η διάγνωση λεμφώματος, συνεπώς είναι απαραίτητος ο έλεγχος για παρουσία ΗΙV σε όλους 
τους ασθενείς με λέμφωμα, και αντιστρόφως θα πρέπει να τίθεται υψηλή υποψία για λέμφωμα σε 
όλους τους ασθενείς με γνωστή ΗΙV λοίμωξη, όταν παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα ή ευρήματα. 
Η βαρύτητα της ανοσοκαταστολής, ποσοτικοποιούμενη με την παρακολούθηση του απόλυτου αριθμού 
των CD4+ λεμφοκυττάρων στην αρχική διάγνωση και σε τακτά χρονικά διαστήματα, δεν φαίνεται ότι 
μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα προγνωστικής βαρύτητας για την έκβαση του λεμφώματος 
και την συχνότητα/βαρύτητα των λοιμώξεων μετά από τη χορήγηση χημειοθεραπείας, ωστόσο για την 
τεκμηρίωση αυτής της υπόθεσης απαιτείται η μελέτη μεγαλύτερου αριθμού ασθενών.
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74 ΜΗ ΓΑΣΤΡΙΚΑ ΕΞΩΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΥΠΟΥ MALT (ΜΓ-ΕΛΟΖ): 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MALT-IPI ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ 157 ΑΣΘΕΝΩΝ
Χ. Καλπαδάκη1, Γ.Α. Πάγκαλης2, Μ. Αγγελοπούλου3, Π. Τσιρκινίδης, Σ. Σαχανάς, ξ. Γιακουμή, Μ. Μο-
σχογιάννη, Ε. Κουλιέρης, Μ. ψυλλάκη1, Χ. Ποντίκογλου1, Μ. ξημέρη1, Σ. Παπαδάκης1, Ε. Παπαδάκη1, 
Π. Παναγιωτίδης3, Μ. Σιακαντάρη3, Μ.Χ. Κυρτσώνη3, Π. Τσαφταρίδης3, Θ. βασιλακόπουλος3

1Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη, 2Αιματολογική Κλινική, 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών - Ψυχικού, Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διεθνής ομάδα μελέτης των ΕΛΟΖ έχει προτείνει ένα 
προγνωστικό σύστημα κατάταξης των ασθενών με ΜΓ-ΕΛΟΖ σε 3 ομάδες κινδύνου με σημαντικές 
διαφορές στην επιβίωση (ΣΕ, ΕΕΕΝ, ΕΝΕ), γνωστό ως MALT-IPI. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της αναπαραγωγιμότητας του MALT-IPI σε μια σειρά αλληλοδιάδοχων ασθενών 
με ΜΓ-ΕΛΟΖ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 157 ασθενείς συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Το προγνωστικό σύστημα 
στηρίζεται σε 3 παράγοντες: ηλικία ≥70, αυξημένη LDH και στάδια νόσου ΙΙΙ/IV. Με βάση τους παράγοντες 
αυτούς έχουν αναγνωρισθεί 3 ομάδες κινδύνου: Χαμηλού κινδύνου (0 παράγοντες), ενδιάμεσου (1 
παράγοντας) και υψηλού κινδύνου (2-3 παράγοντες).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 77 (49%) ασθενείς κατατάχθησαν ως χαμηλού κινδύνου, 58 (37%) ως ενδιάμεσου 
και 22 (14%) ως υψηλού κινδύνου. Η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (ΕΕΕΝ) ήταν 77%, 
73% και 83% για τους ασθενείς χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα (p >0.05). Η 
10-ετής συνολική επιβίωση (ΣΕ) ήταν 98%, 65% και 77% και η ειδική για τη νόσο επιβίωση (ΕΝΕ) 
100%, 92% και 92% για τους ασθενείς χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα (πίνακας). 
Σημαντική διαφορά στην ΣΕ και στην ΕΝΕ παρατηρήθηκε μόνο μεταξύ της ομάδας χαμηλού κινδύνου 
έναντι των άλλων δύο ομάδων (ενδιάμεσου και υψηλού) (p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή του MALT-IPI στην δική μας σειρά ασθενών ανέδειξε ότι δεν έχει 
προγνωστική σημασία στην ΕΕΕΝ, καθώς δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3 
ομάδων κινδύνου. Οι 10-ετής ΣΕ και ΕΝΕ ήταν σημαντικά καλύτερες στην ομάδα χαμηλού κινδύνου 
έναντι των άλλων δύο (ενδιάμεσου και υψηλού), το οποίο πιθανότατα οφείλεται στην ηλικία. Το 
προγνωστικό αυτό σύστημα χρήζει περαιτέρω επιβεβαίωσης πριν καθιερωθεί στην κλινική πράξη.

Πίνακας. Κατάταξη των ασθενών σε 3 ομάδες κινδύνου με βάση τον MALT-IPI και έκβαση.

MALT-IPI Χαμηλού κινδύνου  
(0 παράγοντες)

Ενδιάμεσου κινδύνου  
1 παράγοντες)

Υψηλού κινδύνου  
(2-3 παράγοντες)

Αριθμός ασθενών (%) 77 (49%) 58 (37%) 22 (24%)

5-ετής ΕΕΕΝ 77% 73% 83%

10-ετής ΣΕ 98% 65% 77%

10-ετής ΕΝΕ 100% 92% 92%

75 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ BURKITT (BL) ΚΑΙ ΑΤΥΠΟ BL ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ HYPERCYVAD/HDMTX-ARAC: Η ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α. Μαρβάκη1, Χ. Λαλαγιάννη1, Σ. Μπουζιανά1, Α. Χατζηιωαννίδης1, Μ. Ισκάς1, Μ. Παπαθανασίου1,  
Α. Συρίγου1, Σ. Παπαγιαννόπουλος2, Η. Παπαεμμανουήλ3, Ρ. Σαλούμ1, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Γ’ Νευρολογική Κλινική 
Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Γ. Παπανι-
κολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το λέμφωμα Burkitt (BL) είναι ένας τύπος Μη Hodgkin Λεμφώματος από 
β-κύτταρα με ταχύτατη ανάπτυξη και επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Εκτός από τη λεμφαδενική, 
συχνή είναι και η εντόπιση της νόσου σε εξωλεμφαδενικές θέσεις (γνάθος, γαστρεντερικό, ΚΝΣ, 
νεφροί, μυελός των οστών). Η ενδημική μορφή της νόσου απαντάται σε παιδιά της Ανατολικής 
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Αφρικής και σχεδόν πάντα συνδέεται με τον ιό EBV. Η σποραδική μορφή (με την οποία εμφανίζεται 
στη χώρα μας), δεν έχει γεωγραφική κατανομή και έχει μέση ηλικία διάγνωσης τα 30 έτη. Τέλος, η τρίτη 
κατηγορία εμφανίζεται σε ανοσοκατασταλμένους HIV θετικούς ασθενείς. Με την εφαρμογή επιθετικών 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων, όπως το HyperCyVAD/High Dose Methotrexate-Aracytin έχει μετατραπεί 
σε ιάσιμο νόσημα, όμως λίγες είναι οι βιβλιογραφικές αναφορές στην άμεση και απώτερη τοξικότητα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά 35 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και έλαβαν θεραπεία 
στην Αιματολογική Κλινική μεταξύ 2008-2019 με νέα διάγνωση BL και άτυπου BL. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 35 ασθενείς με διάμεση ηλικία στη διάγνωση τα 42 χρόνια (εύρος 
14-83). Εννέα (25%) ασθενείς ήταν πάνω από 60 ετών, ενώ πέντε (14%) ήταν κάτω από 20. Στη 
διάγνωση, 17 (48%) ασθενείς παρουσιάστηκαν με νόσο στην κοιλιά, 6 (17%) είχαν προσβολή στο 
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 8 (22%) ασθενείς εμφάνιζαν διήθηση μυελού των οστών. Επίσης 
λυτικές εστίες στα οστά παρατηρήθηκαν σε 8 ασθενείς (22%). Με β-συμπτώματα προσήλθαν 13 
ασθενείς (37%), ενώ με προχωρημένο στάδιο (ΙΙΙ-ΙV) παρουσιάστηκε το 74% των ασθενών. Αυξημένα 
επίπεδα LDH εμφάνιζε το 71% των ασθενών στη διάγνωση. Τέσσερις ασθενείς έλαβαν θεραπεία με 
R-CHOP λόγω προχωρημένης ηλικίας ή/και κακής γενικής κατάστασης. Οι υπόλοιποι 31 ασθενείς 
(88%) αντιμετωπίστηκαν με το πρωτόκολλο HyperCyVAD/HDMTX-AraC σε συνδυασμό με Rituximab. 
Οι ασθενείς έλαβαν κατά μέσο όρο 7 κύκλους ανοσο-χημειοθεραπείας (εύρος 1-11), ενώ 2 έλαβαν και 
συμπληρωματική Ακτινοθεραπεία. Το θεραπευτικό σχήμα ήταν πολύ αποτελεσματικό: οι 29/31 ασθενείς 
(93%) παρουσίασαν πλήρη ύφεση της νόσου, και αρκετοί, (12/31, 38%) πρώιμα (μετά το Ιβ). Κανένας 
ασθενής με πλήρη ύφεση δεν παρουσίασε υποτροπή της νόσου. Παράλληλα όμως η θεραπεία είχε 
ως αποτέλεσμα σημαντική τοξικότητα με κυριότερη την αιματολογική και την νευρολογική. Και οι 31 
ασθενείς εκδήλωσαν βαθμού IV ουδετεροπενία και θρομβοπενία και χρειάστηκαν μεταγγίσεις ερυθρών 
και αιμοπεταλίων. Σοβαρή νευροπάθεια βαθμού ≥2 παρουσίασαν 15/31 ασθενείς. Προσαρμογή δόσεων 
φαρμάκων ή αντικατάσταση της βινκριστίνης χρειάστηκε σε 12, ενώ σε 3 ασθενείς με βαρύτερη κλινική 
εικόνα έγινε διακοπή της θεραπείας (1) ή αλλαγή θεραπευτικού πρωτοκόλλου (2). Οι βλάβες ήταν 
γενικά αναστρέψιμες, εκτός από έναν ασθενή που παρουσίασε εικόνα μυελίτιδας και παραπληγία. H 
5-ετής επιβίωση ήταν 89%. Τρεις ασθενείς απεβίωσαν, οι 2 λόγω ανθεκτικής νόσου, και ένας λόγω 
ουδετεροπενικής σήψης. Σοβαρές απώτερες επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε 2 ασθενείς: δευτεροπαθές 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο και λοίμωξη αναπνευστικού gr 4 σε έδαφος μη αναστρέψιμης παραπληγίας
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Πρωτόκολλο HyperCyVAD/HDMTX-AraC στην αντιμετώπιση του λεμφώματος 
Burkitt είναι πολύ αποτελεσματικό αλλά συγχρόνως ιδιαίτερα τοξικό. Κύριο πρόβλημα αποτελεί η 
νευροτοξικότητα, οφειλόμενη κυρίως στην βινκριστίνη αλλά και τις μεγάλες δόσεις Methtrexate/ 
Aracytin και τις οσφυονωτιαίες εγχύσεις. Σημαντική είναι η έγκαιρη αναγνώριση των επιπλοκών και 
οι αναπροσαρμογές δόσεων/ φαρμάκων, ενώ μπορεί να βοηθά η διενέργεια νευροφυσιολογικού 
ελέγχου σε πρωιμότερο στάδιο.

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

76 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΑΚΟ-
ΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΛΕΩΜΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Ε. Καστρίτης, Δ. Σπανομίχου, Μ. Γαβριατοπούλου, Μ. Ρούσσου, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου,  
Ι. Ντανάσης-Σταθόπουλος, Ν. Κανέλλιας, Δ. Φωτίου, Μ. Μήγκου, Π. Μαλανδράκης, Φ. Θεοδωρακάκου, 
Ε. Τέρπος, Μ.-Α. Δημόπουλος
Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η σύγχρονη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ) έχει οδηγήσει 
σε παρατεταμένη επιβίωση αλλά υπάρχουν αναφορές ότι έχει αυξηθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης 
δεύτερων πρωτοπαθών κακοηθειών. Τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα για τον πραγματικό 
κίνδυνο παραμένουν αμφιλεγόμενα και σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθούν η επίπτωση 
και οι σχετιζόμενοι με τη θεραπεία παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας σε μη 
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επιλεγμένους, διαδοχικούς ασθενείς με ΠΜ και επαρκή χρόνο παρακολούθησης, που έχουν λάβει 
νεότερες θεραπείες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανάλυση συμπεριέλαβε 595 ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν στη Θεραπευτική 
Κλινική και ο θάνατος από ΠΜ αντιμετωπίστηκε ως ανταγωνιστικό γεγονός για τη διάγνωση δεύτερης 
κακοήθειας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών κατά την έναρξη της αγωγής ήταν 67 έτη (εύρος 
26-92, 55% άνδρες), και ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 6 έτη. Το 57% των ασθενών είχε λάβει 
μελφαλάνη (33% με αυτόλογη μεταμόσχευση), 59% κυκλοφωσφαμίδη, 14% δοξορουβικίνη ενώ 63% 
είχε λάβει βορτεζομίδη, 9% καρφιλζομίδη, 37.5% θαλιδομίδη 62%, λεναλιδομίδη και 8% πομαλιδομίδη. 
Το 5.2% των ασθενών ανέφερε ιστορικό κακοήθειας που είτε προϋπήρχε ή συνέπεσε (εντός 3 μηνών) 
με τη διάγνωση του ΠΜ, και εξαιρέθηκαν από την ανάλυση. Διαπιστώθηκε ότι 43 (7.7%) ασθενείς 
ανέπτυξαν δεύτερη κακοήθεια μετά την έναρξη θεραπείας για το ΠΜ (συχνότεροι: μη μικροκυτταρικός 
καρκίνος πνεύμονα, ουροθηλιακό, μαστού, προστάτη, πεπτικού, βασικοκυτταρικό, μελάνωμα, ΜΔΣ, 
ΟΜΛ). Η διάμεση ηλικία εμφάνισης της 2ης κακοήθειας ήταν 72 έτη και 78% ήταν άνδρες. Ο διάμεσος 
χρόνος από την έναρξη της θεραπείας ήταν 3 έτη (εύρος 6 μήνες-10.5 έτη) και η συνολική επίπτωση 
2ης κακοήθειας στα 3, 5 και 7 έτη ήταν 3.8%, 6.7% και 8%, ενώ η αντίστοιχη επίπτωση του θανάτου 
από ΠΜ ήταν 28%, 42% και 49% και η σχετική επίπτωση εμφάνισης 2ης κακοήθειας ήταν 1.9 ανά 
100 ανθρωπο/έτη. Η πενταετής επίπτωση 2ης κακοήθειας ήταν 4.1% για ασθενείς <65 ετών και 
7.9% για >65 (p=0.291), η σχετική επίπτωση ήταν 1.3 και 2.4 ανά 100 ανθρωπο/έτη και η επίπτωση 
θανάτου από ΠΜ ήταν 27% και 52% (p<0.001). Ωστόσο, η επίπτωση είχε διαφορετική κατανομή με τη 
διάγνωση να γίνεται αργότερα στους νεότερους ασθενείς. Η επίπτωση 2ης κακοήθειας ήταν συχνότερη 
στους άνδρες (11% και 3.4% p=<0.001), αλλά τα δύο φύλα είχαν παρόμοιο κίνδυνο θανάτου από ΠΜ, 
ανεξάρτητα από ηλικία, χρήση μεταμόσχευσης και την έκθεση σε λεναλιδομίδη. Η μελφαλάνη και η 
αυτόλογη μεταμόσχευση δεν συσχετίστηκαν με σημαντική αύξηση του κινδύνου 2ης κακοήθειας. Η 
διάμεση διάρκεια θεραπείας με λεναλιδομίδη ήταν 12 μήνες, ενώ η παρατεταμένη χορήγηση της δεν 
αύξησε τον κίνδυνο 2ης κακοήθειας. Όσοι έλαβαν και μεγαθεραπεία είχαν αυξημένο κίνδυνο (4.92 
vs 2.32 ανά 100 ανθρωπο/έτη έκθεσης στη λεναλιδομίδη, p=0.17). Η βορτεζομίδη, η θαλιδομίδη, η 
καρφιλζομίμπη και η πομαλιδομίδη δεν σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο ενώ η δοξορουβικίνη και η 
κυκλοφωσφαμίδη συσχετίστηκαν με χρήση μεγαθεραπείας και νεότερη ηλικία, αλλά δεν αύξησαν τον 
κίνδυνο δεύτερης κακοήθειας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, 5% των ασθενών με ΠΜ είχαν ιστορικό προϋπάρχουσας ή 
συνυπάρχουσας κακοήθειας, ενώ το 7.7% των ασθενών με ΠΜ διαγνώσθηκε με δεύτερη πρωτοπαθή 
κακοήθεια στην πορεία της νόσου. Οι άνδρες φαίνεται να έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 2ης 
κακοήθειας ενώ οι νεότερες θεραπείες δεν τον αυξάνουν σημαντικά, σε σχέση με το σημαντικό όφελος 
στην επιβίωση από το ΠΜ.

77 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ AL ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ
Ε. Καστρίτης1, Γ. Τρακαδά1, Μ. Ρούσσου1, Δ. Φωτίου1, Μ. Μήγκου1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ν. Κανέλλι-
ας1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Ι. Διαλούπη1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Δ. Μπαρμπαρούση2, 
Α. ξηρόκωστα2, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 2Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η προσβολή των πνευμόνων σε ασθενείς με συστηματική AL αμυλοείδωση 
απαιτεί την τεκμηρίωση της με την παρουσία σχετιζόμενων συμπτωμάτων και με θετική βιοψία ή 
παρουσία τυπικών ακτινολογικών ευρημάτων διάχυτης διάμεσης πνευμονοπάθειας. Σαν αποτέλεσμα 
αυτών των κριτηρίων συχνά υποεκτιμάται ενώ δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες στη βιβλιογραφία. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν η λεπτομερής εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε διαδοχικούς 
αρρώστους με AL αμυλοείδωση ώστε να αξιολογηθεί η έκταση και η σημασία της πνευμονικής 
δυσλειτουργίας.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η παρούσα μη παρεμβατική προοπτική μελέτη πραγματοποιήθηκε στη 
Θεραπευτική Κλινική του ΕΚΠΑ σε ασθενείς με νέα διάγνωση συστηματικής AL αμυλοείδωσης πριν 
την έναρξη θεραπείας ενώ αποκλείστηκαν ασθενείς με εντοπισμένη πνευμονική αμυλοείδωση χωρίς 
συστηματική νόσο. Οι λειτουργικές πνευμονικές δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις τις 
οδηγίες της European Respiratory Society / American Thoracic Society. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν 
σε σπιρομέτρηση, μέτρηση πνευμονικών όγκων, διαχυτικής ικανότητας για το μονοξείδιο του 
άνθρακα(DLCO) και μέγιστης ροής του εκπνεόμενου(Pe) και εισπνεόμενου(Pi) αέρα που επιτυγχάνεται 
κατά τη δοκιμασία μέγιστης εκπνοής και εισπνοής αντίστοιχα.
Στη μελέτη συμμετείχαν 84 ασθενείς με διάμεση ηλικία 63 έτη(εύρος 44-84),60% άντρες. Καρδιακή 
προσβολή εμφάνιζε το 72% και κατά Mayo 12%, 62%, 17% & 8% ήταν σταδίου 1,2, 3A and 3B 
αντιστοίχως. Νεφρική προσβολή εμφάνιζε 73% ενώ 25% είχαν ηπατική συμμετοχή, 21%, περιφερική/
αυτόνομη νευροπάθεια και 12% εντόπιση σε μαλακά μόρια ενώ τυπική πνευμονική συμμετοχή 
εμφάνιζαν μόνο 2 (2%) άρρωστοι. Επιπλέον 48%των αρρώστων ήταν ενεργοί ή πρώην καπνιστές 
και 89% έλαβαν πρώτη γραμμή θεραπείας με βορτεζομίδη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Oι λειτουργικές πνευμονικές δοκιμασίες ήταν φυσιολογικές σε 49%των αρρώστων, 
ενώ 37% είχαν περιοριστικού, 11% αποφρακτικού και 3% μικτού τύπου μετρήσεις. Η περιοριστική 
πνευμονοπάθεια σχετιζόταν οριακά με την παρουσία καρδιακής συμμετοχής (p=0.056) ενώ δεν 
εμφάνιζε συσχέτιση με τη νεφρική συμμετοχή ή την προσβολή του νευρικού συστήματος ,επίπεδα 
dFLC ή στάδιο Μayo. Στην μονοπαραγοντική ανάλυση η περιοριστική νόσος σχετιζόταν με χειρότερη 
επιβίωση (24 μήνες ενώ δεν έχει επιτευχθεί για αποφρακτική και φυσιολογική p=0,015). H θνητότητα 
το 1ο έτος ήταν 42% για αρρώστους με περιοριστική, 13% για αποφρακτική και 5% για φυσιολογική 
πνευμονική λειτουργία. Μετά από προσαρμογή για το στάδιο Mayo, η περιοριστικού τύπου νόσος (HR 
2.63, p=0.033) και το στάδιο Mayo 3B (HR: 12, p=0.033) σχετίζονταν ανεξάρτητα με την επιβίωση.
Από τις μεμονωμένες μετρήσεις των πνευμονικών δοκιμασιών η διορθωμένη DLCO (p=0.02), η TLC% 
(p=0.012) και η Pe% (p=0.019) σχετίζονταν με την επιβίωση. Η παρουσία DLCO <60% σχετίζονταν 
με κακή πρόγνωση (επιβίωση 7 μήνες έναντι >48,p=0.002) ακόμα και μετά την προσαρμογή για το 
στάδιο Mayo (HR 2.5, p=0.027). Επίσης η παρουσία Pe% <70% σχετιζόταν με βραχύτερη επιβίωση 
(27 μήνες έναντι >48, p=0.002), ακόμα και μετά την προσαρμογή για το στάδιο Mayo (HR 6.4, 
p=0.003). Η παρουσία TLC% <75% σχετιζόταν με διάμεση επιβίωση 8.5 μήνες (p=0.012) και μετά την 
προσαρμογή για το στάδιο Mayo (HR 3.1, p=0.027). Στην πολυπαραγοντική η παρουσία Pe% <70% 
(HR 7, p=0.003) έδειξε τη μεγαλύτερη στατιστική ισχύ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα προοπτική μελέτη της πνευμονικής λειτουργίας σε αρρώστους με 
συστηματική AL αμυλοείδωση γίνεται εμφανές ότι σημαντικό ποσοστό των αρρώστων με AL εμφανίζει 
υποκλινική πνευμονική προσβολή παρά την απουσία τυπικών διαγνωστικών κριτηρίων που όμως 
έχει σημαντική προγνωστική σημασία ανεξάρτητη της καρδιακής λειτουργίας.

78 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΥΦΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ 173 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
Ι.  Κωστόπουλος1, Ε. Καστρίτης2, Α.Μ. Παπανώτα2, Π. Μιχελή3, Π. Μαλανδράκης2, Ι. Ντάνασης-Σταθό-
πουλος2, Δ. Φωτίου2, Ν. Κανέλλιας2, Μ. Μήγκου2, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου2, Μ. Γαβριατοπούλου2, 
Ο. Τσιτσιλώνη3, Μ.-Α. Δημόπουλος2, Ε. Τέρπος4

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, Hugh and Josseline 
Langmuir Centre for Myeloma Research, Centre for Haematology, Department of Inflammation and 
Immunity, Imperial College London, London, United Kingdom, 2Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 3Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 
4Θεραπευτική Κλινική, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα σύγχρονα θεραπευτικά σχήματα έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά 
πλήρους ύφεσης (CR) στους ασθενείς με Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ). Ωστόσο, η πλειοψηφία των 
ασθενών θα υποτροπιάσει, καθιστώντας τη νόσο ανίατη. Η αξιολόγηση της Ελάχιστης Υπολειπόμενης 
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Νόσου (MRD) αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό προγνωστικό παράγοντα, καθώς μπορεί να διακρίνει 
μεταξύ των ασθενών σε CR, αυτούς με τον υψηλότερο κίνδυνο υποτροπής. Ενώ όμως, η προγνωστική 
αξία της MRDαρνητικότητας (MRD-) έχει τεκμηριωθεί κατά την επίτευξη της πρώτης CR, δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία για την προγνωστική σημασία της ΕΥΝ σε ασθενείς με μακροχρόνια CR. Στην 
παρούσα προοπτική μελέτη εκτιμήσαμε την συχνότητα εμφάνισης MRD- σε ασθενείς με ΠΜ τόσο κατά 
τη στιγμή της πρώτης όσο και μετά την επίτευξη μακροχρόνιας CRκαι αξιολογήσαμε τη πιθανότητα 
επίτευξης μακροχρόνιας MRD- μετά την πρώτη γραμμή θεραπείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 173 ασθενείς με ΠΜ σε CRμετά την πρώτη γραμμή θεραπείας 
εξετάστηκαν για την παρουσία MRDμε Πολυχρωματική Κυτταρομετρία Ροής Νέας Γενιάς (Next 
Generation Flow Cytometry-NGF), κατά τα πρότυπα του Euroflow. Οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δύο 
ομάδες ανάλογα με το χρόνο παραμονής σε CR: (A) 109 ασθενείς εξετάστηκαν κατά τη στιγμή επίτευξης 
CRκαι (B) 64 ασθενείς εξετάσθηκαν μετά την επίτευξη μακροχρόνιας CR (≥2 χρόνια, διάμεσο διάστημα 
64 μήνες). Επαναξιολόγηση της ΕΥΝ πραγματοποιήθηκε σε 29 ασθενείς της ομάδας Α και 22 ασθενείς 
της ομάδας β, 6 και 12 μήνες έπειτα τον πρώτο MRD- έλεγχο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει θεραπεία πρώτης γραμμής βασισμένη στη βορτεζομίμπη 
και συγκεκριμένα: 98/109 ασθενείς της ομάδας Α έλαβαν το συνδυασμό VRDκαι 67 ασθενείς έλαβαν 
αυτόλογη μεταμόσχευση μετά από 4 κύκλους VRD, ενώ στην ομάδα β όλοι οι ασθενείς έλαβαν αυτόλογη 
μεταμόσχευση μετά από 4 κύκλους βασισμένους στη βορτεζομίμπη (κυρίως με το συνδυασμό VCD).
MRD- βρέθηκε σε 63/109 (57,7%) ασθενείς της ομάδας Α, και σε 37/64 (57,8%) ασθενείς της ομάδας 
β. Μεταξύ των MRD+ ασθενών και των δύο ομάδων (ν=73), στους 31 (42,4%) ανιχνεύθηκαν μικροί 
πληθυσμοί κλωνικών πλασματοκυττάρων (≤10-5), ανεξαρτήτως μακροχρόνιας ή μη CR. Μετά από 
ένα διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 18 μηνών από την αξιολόγηση της MRD, 22/46 (47,8%) 
MRD+ ασθενείς της ομάδας Α και 8/27 (29,6%) MRD+ ασθενείς της ομάδας β υποτροπίασαν. Κατά 
τον επανέλεγχο της MRDμε μεσοδιάστημα ενός έτους, 4/29 (13,7%) MRD- ασθενείς της ομάδας 
Α και 6/22 (27,2%) MRD- ασθενείς της ομάδας β έγιναν MRD+. Από αυτούς, υποτροπίασαν και οι 
4 ασθενείς της ομάδας Α, αλλά μόνο οι 2/6 ασθενείς της ομάδας β, εντός των 18 μηνών από τον 
τελευταίο MRD+ έλεγχο τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Επίτευξη MRD- με NGFπαρατηρήθηκε στο 58% περίπου των ασθενών με ΠΜ, 
τόσο κατά τη στιγμή της πρώτης CRόσο και μετά την επίτευξη μακροχρόνιας CR, έπειτα από θεραπεία 
πρώτης γραμμής με βορτεζομίμπη. Μακροχρόνια MRD- (για διάστημα μεγαλύτερο του έτους από την 
αρχική αξιολόγηση) παρατηρήθηκε στο 85% των ασθενών μετά την πρώτη CR. Αν και ο αριθμός των 
ασθενών είναι σχετικά μικρός για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, φαίνεται πως η μετάπτωση 
της MRD- σε MRD+ εντός ενός έτους από τη στιγμή της CRσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. 

79 Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣ-
ΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕψΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙ-
ΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Ι. Κωστόπουλος1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου2, Α.Μ. Παπανώτα2, Π. Μιχελή3, Π. Μαλανδράκης2,  
Ν. Κανέλλιας2, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος2, Δ. Φωτίου2, Μ. Μήγκου2, Χ. Λιάκου2, Μ. Γαβριατοπούλου2, 
Ε. Καστρίτης2, Ο. Τσιτσιλώνη3, Μ.-Α. Δημόπουλος2, Ε. Τέρπος2

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, Hugh and Josseline 
Langmuir Centre for Myeloma Research, Centre for Haematology, Department of Inflammation and 
Immunity, Imperial College London, London, United Kingdom, 2Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 3Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρά τις πρόσφατες θεραπευτικές εξελίξεις, το Πολλαπλούν Μυέλωμα 
(ΠΜ) παραμένει μία ανίατη νόσος. Η υψηλή δόση χημειοθεραπείας ακολουθούμενη από αυτόλογη 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί τη πρώτη επιλογή για τους κατάλληλους 
ασθενείς με ΠΜ. Η «επιμόλυνση» των προϊόντων λευκαφαίρεσης από κλωνικά πλασματοκύτταρα 
έχει ενοχοποιηθεί ως ένας πιθανός προβλεπτικός παράγοντας για την ανταπόκριση στη θεραπεία και 
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την έκβαση της νόσου. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία από τη βιβλιογραφία είναι λίγα και ετερογενή 
καθώς βασίστηκαν σε διαφορετικές τεχνικές με διαφορετική ευαισθησία ανίχνευσης. Στην παρούσα 
μελέτη αξιολογήσαμε τη συχνότητα εμφάνισης και την κλινική σημασία της ύπαρξης κλωνικών 
πλασματοκυττάρων στα προϊόντα λευκαφαίρεσης χρησιμοποιώντας Πολυχρωματική Κυτταρομετρία 
Ροής Νέας Γενιάς (NextGenerationFlowCytomery-NGF) που μπορεί να διακρίνει τα παθολογικά 
κύτταρα με επίπεδο ευαισθησίας 10-6.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Προϊόντα λευκαφαίρεσης από 98 ασθενείς με ΠΜ που είχαν λάβει 4 κύκλους 
εισαγωγικής θεραπείας βασισμένη στη βορτεζομίμπη (VCDή VRD), εξετάστηκαν ως προς την παρουσία 
κλωνικών πλασματοκυττάρων. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με NGF8 χρωμάτων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Euroflow. Συνολικά αξιολογήθηκαν 8-10 εκατομμύρια κύτταρα, γεγονός που επέτρεψε 
την αξιολόγηση της παρουσίας κλωνικών κυττάρων σε επίπεδα ευαισθησίας 2-4x10-6ανά δείγμα. Όλοι 
οι ασθενείς έλαβαν υψηλή δόση μελφαλάνης και αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση με NGF, 53 ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ύφεση 
μετά τη μεταμόσχευση (βάσει των IMWGκριτηρίων), εξετάσθηκαν για την παρουσία ελάχιστης 
υπολειπόμενης νόσου (MRD).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυσή μας έδειξε ότι 40/98 (41%) προϊόντα λευκαφαίρεσης περιείχαν 
κλωνικά πλασματοκύτταρα. Στην πλειοψηφία τους τα δείγματα αυτά περιείχαν πολύ μικρούς αριθμούς 
παθολογικών κυττάρων και συγκεκριμένα: σε 18/40 (45%) οπ παθολογικός πληθυσμός βρέθηκε σε 
επίπεδα ≤10-5, σε 15/40 (38%) σε επίπεδο 10-4 και σε 7/40 (18%) σε επίπεδα ≥10-3. Την ημέρα +100 
μετά τη μεταμόσχευση, 53 ασθενείς είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση (CR) και αξιολογήθηκαν ως προς 
την παρουσία MRD(33 ασθενείς δεν είχαν κλωνικά πλασματοκύτταρα και 20 ασθενείς που είχαν 
κλωνικά πλασματοκύτταρα στους ασκούς της λευκαφαίρεσης). Θετική MRD βρέθηκε σε 11/53 (20,8%) 
περιπτώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο 3/33 (9,1%) ασθενείς με μη «επιμολυσμένα» δείγματα 
λευκαφαίρεσης βρέθηκαν MRD+ (και αυτά με πολύ χαμηλά επίπεδα θετικότητας, <10-5), ενώ αντίθετα 
8/20 (40%) ασθενείς με «επιμολυσμένα» δείγματα βρέθηκαν MRD+ με επίπεδα θετικότητας μεταξύ 
10-2και 10-5.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Χρησιμοποιώντας NGF ανιχνεύθηκαν κλωνικά πλασματοκύτταρα στο 40% των 
προϊόντων λευκαφαίρεσης, με επίπεδο ευαισθησίας 10-6. Η απουσία κλωνικού πληθυσμού στα 
προϊόντα λευκαφαίρεσης σχετίστηκε με την απουσία MRD στη συγκεκριμένη σειρά ασθενών. Τα 
αποτελέσματα μας αναδεικνύουν την αναγκαιότητα τεχνικών υψηλής ευαισθησίας για την ανίχνευση 
«επιμολυσμένων» δειγμάτων λευκαφαίρεσης από ελάχιστο αριθμό κλωνικών πλασματοκυττάρων που 
παραμένουν μετά τους 4 πρώτους κύκλους εισαγωγική θεραπείας με βορτεζομίμπη. Επίσης, παρά το 
σχετικά μικρό αριθμό των ασθενών για ασφαλείς εκτιμήσεις, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι 
η παρουσία κλωνικών πλασματοκυττάρων, ακόμα και σε πολύ μικρό βαθμό, σχετίζεται με υψηλότερη 
πιθανότητα θετικής MRD μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση. 

80 Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙ 182 ΑΣΘΕΝΩΝ
Ι. Κωστόπουλος1, Α.Μ. Παπανώτα2, Κ. Παπαδημητρίου3, Π. Μαλανδράκης2, Π. Μιχελή3, Ι. Ντάνασης-
Σταθόπουλος2, Δ. Φωτίου2, Α. Μετούσης3, Ν. Κανέλλιας2, Μ. Μήγκου2, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου2, 
Μ. Γαβριατοπούλου2, Ε. Καστρίτης2, Ο. Τσιτσιλώνη3, Μ.-Α. Δημόπουλος2, Ε. Τέρπος2

1Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, Hugh and Josseline 
Langmuir Centre for Myeloma Research, Centre for Haematology, Department of Inflammation and 
Immunity, Imperial College London, London, United Kingdom, 2Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 3Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) αποτελεί μία ιδιαίτερα ετερογενή νόσο 
που καθιστά αναγκαία την ανεύρεση βιοδεικτών με ισχυρή προγνωστική σημασία. Η αξιολόγηση των 
κυκλοφορούντων κλωνικών πλασματοκυττάρων (ΚΚΠ) έχει προταθεί ως ένας αρκετά υποσχόμενος 
βιοδείκτης στο ΠΜ. Διαφορετικές προσεγγίσεις, με κυριότερη την κυτταρομετρία ροής 2, 4 ή 6 
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χρωμάτων, κατέληξαν σε ετερογενή αποτελέσματα λόγω του διαφορετικού αριθμού των χρωμάτων 
(παραμέτρων) και του διαφορετικού συνδυασμού των αντισωμάτων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά. 
Στη παρούσα μελέτη εφαρμόσαμε την ευαίσθητη και τυποποιημένη Πολυχρωματική Κυτταρομετρία 
Ροής Νέας Γενιάς (NextGenerationFlow-NGF) για την ανίχνευση των ΚΚΠ, συγκρίναμε τα φαινοτυπικά 
τους χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα των πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών και συσχετίσαμε 
την παρουσία τους με τα διαθέσιμα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα περιφερικού αίματος και μυελού των οστών από 182 ασθενείς με 
ΠΜ στη διάγνωση αναλύθηκαν για την παρουσία κλωνικών πλασματοκυττάρων, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του Euroflow. Τα δείγματα συλλέχθηκαν σε σωληνάρια με αντιπηκτικό EDTAκαι ακολούθησε η 
ωσμωτική τους λύση με χλωριούχο αμμώνιο. Στα κύτταρα που προέκυψαν πραγματοποιήθηκε χρώση 
με τα αντισώματα έναντι των CD19-PEC7, CD27-BV510, CD38-FITC, CD45-PERCP, CD56-PEκαι 
CD138-BV421 και των ενδοκυττάριων αλυσίδωνCyIgκ-APCκαι CyIgλ-APCC750. Σε κάθε δείγμα 
αναλύθηκαν 6-10 εκατομμύρια κύτταρα φτάνοντας σε ένα διάμεσο όριο ανίχνευσης την τιμή 3,5x10-6. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΚΚΠ ανιχνεύθηκαν σε 158/182 (86,8%) διαγνωστικά δείγματα ΠΜ σε ποσοστό 
από 0,0002% έως 63,8% επί των συνολικών εμπύρηνων κυττάρων του αίματος. Τα ΚΚΠ εμφάνισαν 
τον ίδιο φαινότυπο με τα κλωνικά κύτταρα του μυελού, αλλά με σημαντικά μειωμένη έκφραση στις 
εντάσεις των αντιγόνων CD27, CD38, CD138 και CD56. Όταν ανιχνεύονταν περισσότεροι του ενός 
παθολογικοί πληθυσμοί στο μυελό, οι ίδιοι υποπληθυσμοί διακρίνονταν και στο περιφερικό αίμα, και 
μάλιστα, στην ίδια μεταξύ τους αναλογία. Ο υψηλότερος αριθμός ΚΚΠ (>0,1% επί των εμπύρηνων 
κυττάρων) συσχετίσθηκε ισχυρά με αυξημένη διήθηση του μυελού (p<0,0001), με το κλινικό στάδιο 
ISS-3 (p<0,0001) και με κυτταρογενετικές ατυπίες κακής πρόγνωση [t(4;14), t(14;16) και/ή del(17p53), 
p<0,0001]. Αντίθετα, η απουσία ΚΚΠ ή η παρουσία τους σε μικρό ποσοστό (≤0,001%) συσχετίσθηκε με 
μικρότερες τιμές β2-μικροσφαιρίνης (p<0,0001), υψηλότερη αιμοσφαιρίνη (p<0,0001) και με παρουσία 
υψηλού φορτίου φυσιολογικών πλασματοκυττάρων στο μυελό (≥5% όλων των πλασματοκυττάρων; 
r2=0,84, p<0,0001). Απουσία συσχέτισης διαπιστώθηκε μεταξύ του αριθμού των ΚΚΠ και της 
ανταπόκρισης στην εισαγωγική θεραπεία. Ωστόσο, παρά το μικρό διάστημα παρακολούθησης (διάμεση 
τιμή 16 μήνες), φαίνεται πως υπάρχει μία τάση για βραχύτερα διαστήματα PFS στους ασθενείς με 
υψηλό φορτίο ΚΚΠ (p=0,16).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μεθοδολογία NGF μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και ελάχιστο αριθμό ΚΚΠ σε 
δείγματα υγρής βιοψίας κατά τη διάγνωση του ΠΜ, γεγονός που οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των 
δεδομένων που αναλύονται και στο κατάλληλο συνδυασμό αντισωμάτων που χρησιμοποιούνται. 
Η συνδυασμένη ανάλυση περιφερικού αίματος και μυελού αποκάλυψε ότι τα ΚΚΠ και τα κλωνικά 
πλασματοκύτταρα του μυελού διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά, γεγονός που σημαίνει ότι η υγρή 
βιοψία μπορεί να αντικαταστήσει την εξέταση μυελού των οστών για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό 
της νόσου. Η συσχέτιση του υψηλού αριθμού ΚΚΠ με δυσμενή κλινικά χαρακτηριστικά αναδεικνύει 
τη ποσοτικοποίηση των ΚΚΠ με NGFως ένα χρήσιμο προγνωστικό βιοδείκτη που θα μπορούσε να 
αντικαταστήσει άλλες λιγότερο πληροφοριακές και περισσότερο επώδυνες εξετάσεις.

81 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΜΥΕΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ 
620 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ν. Κανέλλιας1, Ε. Καστρίτης1, Μ. Γαβριατοπούλου1, β. Κουτουλίδης2, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, 
Α.Μ. Παπανώτα1, Δ. Φωτίου1, Μ. Μήγκου1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Π. Μαλανδράκης1,  
Τ. Μπαγκρατούνι1, Μ. Ρούσσου1, Λ.Α. Μουλοπούλου2, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Τέρπος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 2Β’ Τμήμα Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., 
Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη της συχνότητας και τα χαρακτηριστικά των σκελετικών συμβαμάτων 
(SREs) σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) στην εποχή των νεότερων παραγόντων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανάλυση συμπεριέλαβε ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ, οι οποίοι έλαβαν 
θεραπεία στο διάστημα μεταξύ 2007-2017. Όλοι οι ασθενείς είχαν ολοσωματικές συμβατικές ακτινογραφίες 
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ή αξονικές τομογραφίες στη διάγνωση, στην πρώτη υποτροπή και όποτε ενδεικνυόταν κλινικά, ενώ 
καταγράφηκαν και οι ΜRI σπονδυλικής στήλης και λεκάνης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 620 ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ (316Α/304Γ, διάμεση ηλικία: 65 
έτη). Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 54 μήνες. Στη διάγνωση, οστεολύσεις εμφάνισαν 408 
ασθενείς (66%). Στην MRI το 38% των ασθενών εμφάνιζε εστιακό πρότυπο διήθησης μυελού, 36% 
διάχυτο, 21% φυσιολογικό, και 5% δίκην «αλατοπίπερου». SREs παρατηρήθηκαν σε 271 (44%) ασθενείς: 
213 (34%) είχαν παθολογικά κατάγματα, 34 (5,5%) ασθενείς χρειάστηκαν χειρουργική επέμβαση στα 
οστά, 45 (7,2%) ακτινοθεραπεία και 31 (5%) εμφάνισαν συμπίεση νωτιαίου μυελού. Η συχνότητα 
εμφάνισης σκελετικών επιπλοκών ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με οστεολυτικές βλάβες (76,4% έναντι 
12,4%, p<0,0001) ή παθολογική MRI (49% έναντι 11,3%, p<0,0001). Θεραπεία πρώτης γραμμής με 
ανοσοτροποποιητές έλαβε το 38% των ασθενών, με βορτεζομίδη το 20%, ενώ το 27,7% έλαβε τόσο 
ανοσοτροποποιητές όσο και βορτεζομίδη (VTD ή VRD) και το 7% έλαβε συμβατική χημειοθεραπεία. 
Κατά τη διάγνωση, διφωσφονικά έλαβαν 465 ασθενείς (91% ζολεδρονικό οξύ), εκτός από 155 (25%) 
ασθενείς, κυρίως λόγω νεφρικής ανεπάρκειας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρώτης γραμμής, 39 
ασθενείς (6,3%) ανέπτυξαν νέα SRE: 25/341 (7,3%) ελάμβαναν βορτεζομίδη (συμπεριλαμβανομένων 
συνδυασμών βορτεζόμιδης με ανοσοτροποιητές) και 14/325 (6%) ελάμβαναν ανοσοτροποποιητές. 
Κατά τη στιγμή της πρώτης υποτροπής 4,5% εμφάνισαν νέα κατάγματα και 12% είχαν ανάγκη τοπικής 
ακτινοθεραπείας (ποσοστό SREs 16,5%). Το ποσοστό των SREs ήταν υψηλότερο σε ασθενείς που 
δεν είχαν λάβει από την αρχή διφωσφονικά (92,3% έναντι 7,7%). Ο ρυθμός εμφάνισης των SREs κατά 
την πρώτη υποτροπή ήταν υψηλότερος στους ασθενείς που δεν έλαβαν διφωσφονικά (92,3% έναντι 
7,7%). Δεν υπήρχε διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης SREs, κατά την πρώτη υποτροπή, μεταξύ 
των ασθενών που έλαβαν ή όχι βορτεζομίδη. (54,2% έναντι 45,8%, p = 0,544). Κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας δεύτερης γραμμής, 12,2% των ασθενών ανέπτυξε νέα SREs, χωρίς να ανευρεθεί σύνδεση 
αυτών με το είδος της θεραπείας δεύτερης γραμμής. Συνολικά, 126 (20,3%) ασθενείς ανέπτυξαν 
τουλάχιστον ένα SRE, κατά τη διάρκεια της πρώτης και δεύτερης θεραπείας. Το χαρακτηριστικό αυτό 
ήταν συχνότερο, σε όσους παρουσίασαν SRE στη διάγνωση (33% έναντι 12%, p <0,03).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα σκελετικά συμβάματα παραμένουν σημαντική επιπλοκή του ΠΜ στην εποχή 
των νέων παραγόντων. Παρά τα υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής 
και την ευρεία χρήση των διφωσφονικών, περισσότερο από το 20% των ασθενών αναπτύσσουν νέο 
σκελετικό σύμβαμα κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης θεραπείας ή κατά τη στιγμή της 
πρώτης υποτροπής. Είναι σημαντικό ότι οι ασθενείς που δεν λαμβάνουν διφωσφονικά λόγω νεφρικής 
ανεπάρκειας αναπτύσσουν πολύ συχνά SREs. Οι αποτελεσματικότερες θεραπείες πρώτης γραμμής 
και οι στοχευμένες για την οστική νόσο θεραπευτικές προσεγγίσεις (denosumab, παράγοντες που 
στοχεύουν τη σκληροστίνη) μπορεί να επιτύχουν μελλοντικά μείωση του ποσοστού SREs σε αυτή την 
ομάδα των ασθενών, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό μία ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη.

82 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟψΙΕΣ ΝΕΦΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη και αιτιολογική ταξινόμηση των αποτελεσμάτων βιοψιών νεφρού 
σε ασθενείς με γνωστή μονοκλωνική γαμμαπάθεια (ΜΓ) που εμφανίζουν οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝβ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά τις νεφρικές βιοψίες 79 ασθενών με γνωστή ΜΓ, οι 
οποίοι μετά την αρχική διάγνωση της ΜΓ, υπεβλήθησαν σε βιοψία νεφρού λόγω ΟΝβ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία ήταν 69 έτη (εύρος 39-84, 63% άνδρες) και 28% είχαν διαβήτη, 
72% υπέρταση, 22.5% στεφανιαία νόσο και 7% αυτοάνοσο νόσημα. Όσον αφορά την ΜΓ, 45% είχε 
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προηγούμενη διάγνωση ΠΜ και 55% MGUS ή ασυμπτωματικό ΠM. Η μέση eGFR ήταν 33 ml/min/1.73 
m2, 15% είχε ανάγκη αιμοκάθαρσης, η διάμεση πρωτεινουρία ήταν 3.1 gr/ημέρα (>0,5 gr/ημέρα σε 
93% των ασθενών), ο λόγος των FLCs ήταν διαταραγμένος σε 69.5%, το διάμεσο επίπεδο dFLC ήταν 
85 mg/L και 62% είχαν dFLC>50 mg/L. Στην ηλεκτροφόρηση ούρων, η διάμεση περιεκτικότητα σε 
αλβουμίνη ήταν 40% (3-100%) και σε μονοκλωνική πρωτεΐνη ήταν 2% (0-97%) της ολικής πρωτεΐνης 
ούρων. Μεταξύ των ασθενών με ΠM, 26/36 λάμβαναν θεραπεία κατά τη στιγμή της βιοψίας και 19/36 
(53%) ήταν σε ύφεση. Τα αίτια για τη βιοψία νεφρού ήταν η πρωτεϊνουρία (με <50% αύξηση κρεατινίνης) 
σε 61% και οξεία αύξηση (>50%) της κρεατινίνης (με ή χωρίς πρωτεϊνουρία) σε 39% των ασθενών.
Η διάγνωση στη βιοψία νεφρού σχετιζόταν με την υποκείμενη ΜΓ σε 68% των ασθενών (νεφροπάθεια από 
κυλίνδρους 13%, MIDD 25%, AL αμυλοείδωση 25%, MGRS 5%), ενώ σε 32% δεν είχε συσχέτιση με την 
υποκείμενη ΜΓ (διαβητική νεφροπάθεια 5%, υπέρταση 14%, φάρμακα 8%, IgA νεφροπάθεια, σχετιζόμενη 
με παχυσαρκία ΣΝ, νεφροπάθεια από βότανα 2%). βλάβες μη σχετιζόμενες με ΜΓ διαπιστώθηκαν σε 
11/19 (58%) ασθενείς με ΠΜ σε ύφεση και σε 6/17 (35%) ασθενείς κατά τη διάγνωση. Παράγοντες που 
συσχετίστηκαν με βλάβη σχετιζόμενη με την υποκείμενη ΜΓ περιελάμβαναν την αλβουμίνη ορού <3 
gr/dl (88% έναντι 60%, p=0.007), πρωτεϊνουρία >1.7 gr/ημέρα (82% έναντι 48% p=0.004), παρουσία 
θετικής ανοσοκαθήλωσης ούρων (75% έναντι 33%, p=0.039), παραπρωτεΐνη ούρων >100 mg/ημέρα 
(68% έναντι 25%, p=0.003), dFLC >50mg/L (76% έναντι 37%, p=0.003) και παθολογικό λόγο FLC (78% 
έναντι 53%, p=0.044). Η παρουσία άλλων συν-νοσηροτήτων, αιματουρίας, πρωτεϊνουρίας ή ΟΝβ δεν 
συσχετίστηκαν με την ιστολογική βλάβη. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, ο μόνος παράγοντας που 
συσχετίστηκε με νεφροπάθεια σχετιζόμενη με ΜΓ ήταν η παρουσία μονοκλωνικής πρωτεΐνης ούρων 
>100 mg/ημέρα (HR:7.95, p=0.024). Εάν στην ανάλυση δεν περιλαμβάνονταν τα αποτελέσματα της 
ηλεκτροφόρησης ούρων, τότε συνολική πρωτεϊνουρία >1.7 gr/d (HR:4.5, p=0.036) και dFLC >50 mg/L 
(HR:5.8, p=0.033) ήταν οι μόνοι ανεξάρτητοι προβλεπτικοί παράγοντες. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 
δύο παραμέτρους το 7% των ασθενών χωρίς κανένα, έναντι 30% με οποιοδήποτε από τους δύο και 
63% και με τους δύο παράγοντες είχαν νεφροπάθεια σχετιζόμενη με την υποκείμενη ΜΓ. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με ΜΓ και ΟΝβ, 32% εμφάνιζε νεφρική βλάβη μη σχετιζόμενη με την 
ΜΓ. Η νεφρική δυσλειτουργία δεν πρέπει να αποδίδεται στη ΜΓ, χωρίς προσεκτική αξιολόγηση όλων 
των παραμέτρων και της νεφρικής βιοψίας. Η ηλεκτροφόρηση ούρων προσφέρει την ισχυρότερη 
διαγνωστική βοήθεια στους ασθενείς με ΜΓ και νεφρική δυσλειτουργία και πρέπει να αξιολογείται σε 
όλες τις περιπτώσεις. Εναλλακτικά μπορεί να αξιολογηθούν το dFLC >50 mg/L και η πρωτεϊνουρία 
>1,7 gr/d. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση κλινικά σημαντικών μορίων 
microRNA στο πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ). Το ασυμπτωματικό ΠΜ (ΑΠΜ) είναι μία νοσολογική οντότητα 
που προηγείται του ΠΜ. Χαρακτηρίζεται από 10-60% διήθηση στο μυελό από κλωνικά πλασματοκύτταρα 
και/ή μονοκλωνική πρωτεΐνη ορού ≥3g/dL ή μονοκλωνική πρωτεΐνη ούρων ≥500mg/24h και απουσία 
κριτηρίων CRAB. Τα microRNA είναι μονόκλωνα, μικρά, μη κωδικά μόρια RNA, που ρυθμίζουν την 
έκφραση γονιδίων σε μετά-μεταγραφικό επίπεδο και που μπορούν να δράσουν ως ογκογόνα ή 
ογκοκατασταλτικά μόρια. Στην παρούσα έρευνα, μελετήθηκε η κλινική αξία 10 σχετιζόμενων με τις 
νεοπλασματικές νόσους μορίων microRNA στο ΠΜ: miR-15a, miR-16, miR-21, miR-221, miR-222, 
miR-25, miR-125, miR-155, miR-223 και miR-181a. Τα μόρια αυτά επιλέχθηκαν εξαιτίας του καλά 
χαρακτηρισμένου ρόλου τους και της κλινικής τους σημασίας σε ποικίλες κακοήθειες, όπως π.χ. των 
miR-15a, miR-155 και miR-16 στην πρόγνωση της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα μυελού των οστών συλλέχθηκαν από 94 ασθενείς με ΠΜ και sMM. 
Έγινε θετική επιλογή των CD138+ πλασματοκυττάρων μέσω μαγνητικών σφαιριδίων καλυμμένων 
με το αντίσωμα anti-CD138. Ολικό RNA απομονώθηκε με TRIZol. 200ng RNA από κάθε δείγμα 
πολυαδενυλιώθηκαν στο 3´ άκρο και μεταγράφηκαν αντίστροφα. Πραγματοποιήθηκε ένα in-house 
αναπτυχθέν πρωτόκολλο ποσοτικής PCR σε πραγματικό χρόνο και ακολούθησε βιοστατιστική ανάλυση. 
Για την κανονικοποίηση των επιπέδων έκφρασης των microRNA, ο μέσος όρος έκφρασης δύο μικρών 
πυρηνισκικών μορίων RNA (RNU43, RNU48) χρησιμοποιήθηκε ως αναφορά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 94 δείγματα, 76 ανήκαν σε ασθενείς με ΠΜ και 18 σε ασθενείς με sMM. Οι 
ασθενείς με ΠΜ κατηγοριοποιήθηκαν βάσει το στάδιο R-ISS ως εξής: 15 ασθενείς είχαν νόσο σταδίου 
Ι, 42 σταδίου ΙΙ και 19 σταδίου ΙΙΙ. Από τους 6 ασθενείς με ΠΜ, 49 εμφάνιζαν οστεολυτικές αλλοιώσεις 
στη διάγνωσή τους. Η βιοστατιστική ανάλυση αποκάλυψε σημαντικά μειωμένα επίπεδα έκφρασης των 
μορίων miR-16 (p=0,036) και miR-155 (p=0,045) στα CD138+ κύτταρα ασθενών με ΠΜ, συγκριτικά 
με αυτά ασθενών με ΑΠΜ, υποδηλώνοντας την ικανότητά τους να διακρίνουν αποτελεσματικά το 
συμπτωματικό από το ασυμπτωματικό ΠΜ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε αρνητική συσχέτιση της έκφρασης 
των miR-221 και miR-222 με το R-ISS, δηλαδή η έκφρασή τους βρέθηκε μειωμένη στους ασθενείς 
με ΠΜ σταδίου ΙΙΙ (p=0,004 και 0,034, αντίστοιχα). Αυτή η τάση αποκαλύπτει μία ενδεχόμενη θετική 
προγνωστική αξία των miR-221 και miR-222 στο ΠΜ. Επιπλέον, η έκφραση των miR-15a και miR-
16 φάνηκε να σχετίζεται με την παρουσία οστικών βλαβών. Ειδικότερα, η έκφραση των miR-15a και 
miR-16 βρέθηκε μειωμένη σε ασθενείς με ΠΜ και οστική νόσο, συγκριτικά με ασθενείς χωρίς οστική 
νόσο (p=0,048 και 0,047, αντίστοιχα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα miR-221 και miR-222 σχετίζονται με λιγότερο προχωρημένο στάδιο ΠΜ, ενώ η 
παρατηρηθείσα μειωμένη έκφραση των miR-15a και miR-16 σε ασθενείς με ΠΜ και οστική νόσο θα 
μπορούσε να αποτελέσει έναν προβλεπτικό βιοδείκτη για την εμφάνιση οστικής νόσου και, συνεπώς, 
έναν ενδεχόμενο προβλεπτικό βιοδείκτη ασθενών με ΑΠΜ σε υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σε συμπτωματικό 
ΠΜ με οστική νόσο. Αυτή η συνεχιζόμενη μελέτη θα μας δείξει την πιθανή προγνωστική αξία αυτών 
των 10 miRNAs, όταν οι ανταποκρίσεις και οι επιβιώσεις των ασθενών θα είναι διαθέσιμες.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) είναι η δεύτερη συχνότερη αιματολογική 
κακοήθεια και προέρχεται από διαφοροποιημένα πλασματοκύτταρα. Το ασυμπτωματικό πολλαπλό 
μυέλωμα (ΑΠΜ) είναι μια πλασματοκυτταρική δυσκρασία που προηγείται του ΠΜ. Ο κίνδυνος εξέλιξης 
του ΑΠΜ σε ΠM καθορίζεται από διάφορα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου, όπως αυτό της Mayo Clinic 
και της Ισπανικής Ομάδας Μελέτης του ΠΜ. Τα θραύσματα RNA που προέρχονται από tRNA (tRFs) 
αποτελούν μια κατηγορία μικρών, μη-κωδικών μορίων RNA που προέρχονται από πρόδρομα ή ώριμα 
μόρια tRNA. Τα tRFs δεν είναι προϊόντα τυχαίας αποικοδόμησης, αλλά προκύπτουν μέσω ειδικής 
ενζυμικής δράσης. Μολονότι ο ρόλος τους δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, φαίνεται να εμπλέκονται 
σε διάφορες νοσολογικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων συμπαγών και αιματολογικών κακοηθειών. 
Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκε η κλινική σημασία έξι tRFs, εκ των οποίων 3 παρουσίασαν 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αυτά προκύπτουν από τα tRNA που φέρουν τα αντικωδικόνια λευκίνης 
AAG/TAG (3’-tRF-LeuAAG/TAG), γλουταμινικού οξέος CTC (i-tRF-GluCTC) και προλίνης TGG (i-tRF-
ProTGG).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέχθηκαν CD138+ πλασματοκύτταρα από ασθενείς με ΠΜ (ν=65) 
και ΑΠΜ (ν=15) στη διάγνωση. Το ολικό RNA εκχυλίστηκε από κύτταρα CD138 + και ακολούθως 
πολυαδενυλιώθηκε με χρήση πολυ(A)-πολυμεράσης από E. coli. Η σύνθεση cDNA διεξήχθη με την 
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αντίστροφη μεταγραφάση MMLV, χρησιμοποιώντας μια αλληλουχία oligo-dT–adaptor. Ακολούθως, 
πραγματοποιήθηκε ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο (real-time qPCR), βασισμένη σε χημεία SYBR 
Green, προκειμένου να προσδιοριστούν ποσοτικά τα tRFs σε όλα τα δείγματα. Ειδικοί πρόσθιοι εκκινητές 
σχεδιάστηκαν για όλα τα εξεταζόμενα μόρια και χρησιμοποιήθηκαν μαζί με έναν κοινό ανάστροφο 
εκκινητή. Τα μικρά πυρηνισκικά RNAs RNU43 και RNU48 χρησιμοποιήθηκαν ως γονίδια αναφοράς. 
Τέλος, διεξήχθη βιοστατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 65 ασθενείς με ΠΜ, 13 ταξινομήθηκαν στο στάδιο ISS I, 22 στο στάδιο 
ISS II και 30 στο στάδιο ISS III. Όσον αφορά το R-ISS,13 ασθενείς είχαν στάδιο R-ISS Ι, 35 R-ISS II 
και 17 R-ISS III. Η στατιστική δοκιμασία Mann-Whitney U αποκάλυψε ότι τα επίπεδα έκφρασης των 
3’-tRF-LeuAAG/TAG, itRF-GluCTC και i-tRF-ProTGG διέφεραν σημαντικά μεταξύ των ασθενών με ΠΜ 
και ΑΠΜ (Ρ=0,001, Ρ=0,047 και Ρ=0,033 αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, αυτά τα μόρια εμφάνισαν υψηλότερα 
επίπεδα στα CD138+ κύτταρα ασθενών με ΑΠΜ. Επιπλέον, η ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης 
έδειξε ότι οι ασθενείς με χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης αυτών των μορίων είχαν υψηλότερο κίνδυνο 
να πάσχουν από ΠΜ (Ρ=0,003 για το 3’-tRF-LeuAAG/TAG, Ρ=0,036 για το i-tRF-GluCTC και Ρ=0,032 
για το i-tRF-ProTGG). Τα επίπεδα 3’-tRF-LeuAAG/TAG συσχετίστηκε επίσης με την αντιμετάθεση 
t(4;14), η οποία είναι δείκτης υψηλού κυτταρογενετικού κινδύνου, σχετιζόμενος με το ΠΜ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα 3’-tRF-LeuAAG/TAG, i-tRF-GluCTC και i-tRF-ProTGG αντιπροσωπεύουν 
πιθανώς νέους μοριακούς βιοδείκτες για τη διαφορική διάγνωση ΠΜ από ΑΠΜ σε αμφιλεγόμενες 
περιπτώσεις. Αυτοί οι νέοι, υποσχόμενοι βιοδείκτες θα μπορούσαν, επίσης, να διαδραματίσουν 
κάποιο ρόλο στην πρόβλεψη περιπτώσεων ΑΠΜ με υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σε ΠΜ, δεδομένης της 
υπερέκφρασης τους σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Μια σχέση ενός από τους βιοδείκτες με την 
πρόγνωση σε ασθενείς με ΠM υποδεικνύεται ενδεχομένως από τη συσχέτιση της έκφρασής του με 
τη χρωμοσωμική αντιμετάθεση t(4,14).
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85 ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
Ε. Πρωτοπαπαδάκης1, Ε. Καρέτση2, Μ. Μπόμπολα1, Ι. Παπαδάκης1, Π.Μ. Αφέντογλου1, Α. Κωστούρου1 
1Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος», Αθήνα, 2Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα φαινόμενα της επιδημιολογικής μετάβασης και της δημογραφικής 
γήρανσης των τελευταίων ετών έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον προς τη διερεύνηση του φαινοτύπου και 
των νοσημάτων της τρίτης ηλικίας. Η ευθραυστότητα είναι μια εξασθενημένη έκφραση της γήρανσης 
του πληθυσμού, που ορίζεται ως: «μια κλινικά αναγνωρίσιμη κατάσταση αυξημένης ευπάθειας σε 
οξείες ή καθημερινές πιέσεις, που προκαλείται από μειώσεις στα φυσιολογικά αποθέματα και στη 
λειτουργία πολλαπλών οργανικών συστημάτων που σχετίζονται με την ηλικία». Η ευθραυστότητα και 
η συννοσηρότητα αποτελούν νοσολογικές έννοιες με πολυδιάστατη επίδραση στη νοσηρότητα και 
βιωσιμότητα των ηλικιωμένων.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επικράτησης της ευθραυστότητας σε ηλικιωμένους 
ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες ενός Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου και της ύπαρξης συσχέτισης 
μεταξύ ευθραυστότητας και συννοσηρότητας ή κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 82 ηλικιωμένοι ασθενείς με διάφορες 
αιματολογικές κακοήθειες, 40 άνδρες και 42 γυναίκες, μέσης ηλικίας 79,7 έτη (εικόνα).
Η ευθραυστότητα συνεκτιμήθηκε με το ερωτηματολόγιο PRISMA-7 και τη δοκιμασία Timed Up and Go 
(TUG), ενώ η συννοσηρότητα με το δείκτη Charlson Comorbidity Index. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι 
περιγραφικής στατιστικής, οι μη-παραμετρικές δοκιμασίες Mann-Whitney, Kruskal-Wallis και οι 
παραμετρικές δοκιμασίες t-test, oneway ANOVA, με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS v.19.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός της ευθραυστότητας στους ηλικιωμένους ασθενείς της μελέτης 
ήταν 37,8% και το ποσοστό εμφάνισης παθολογικής δοκιμασίας TUG κυμάνθηκε στο 52,4%. Η 
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ανίχνευση της ευθραυστότητας ήταν περισσότερο εμφανής σε όσους εμφάνιζαν συννοσηρότητα, στους 
περισσότερο ηλικιωμένους, σ’ αυτούς που είχαν ανάγκη νοσηλείας, σε όσους ελάμβαναν υποστηρικτική 
ή κυτταροτοξική αγωγή και σε όσους είχαν επίπεδα Hb ≤ 10g/dL. Ο δείκτης συννοσηρότητας διατήρησε 
στατιστική σημαντικότητα στην επίπτωση της ευθραυστότητας, αλλά όταν διορθώθηκε ως προς την 
ηλικία έχασε τη σημαντικότητά του. Παθολογική δοκιμασία TUG παρατηρήθηκε στις ηλικιωμένες 
γυναίκες, σε όσους εμφάνιζαν συννοσηρότητα και σε αυτούς με χαμηλά επίπεδα αλβουμίνης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίπτωση της ευθραυστότητας σε ηλικιωμένους ασθενείς με αιματολογικές 
κακοήθειες φαίνεται να είναι αρκετά υψηλή και χρήζει αναζήτησης. Το ερωτηματολόγιο PRISMA-7 μπορεί 
να αξιοποιηθεί εύκολα και αποτελεσματικά για την αρχική ανίχνευση των εύθραυστων ασθενών και η 
δοκιμασία TUG μπορεί να αποκαλύψει κινητικά ελλείμματα που συμβάλουν στην ευθραυστότητα και 
δύνανται να βελτιωθούν. Η αυξημένη ηλικία, η συννοσηρότητα, η ανάγκη νοσηλείας και αγωγής και η 
αναιμία δύνανται να ενοχοποιηθούν ως επιβαρυντικοί παράγοντες. Δυνητικές δραστικές παρεμβάσεις 
στα αναστρέψιμα γηριατρικά ελλείμματα μπορεί να ελαττώσουν τη νοσηρότητα και τη θνητότητα και 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες.

Πίνακας.
Ηλικία 65-74 ετών 19 23

>75 ετών 63 77

Φύλο Άνδρες 40 49

Γυναίκες 42 51

Διάγνωση ΜΥΝ 21 25

ΜΔΣ 26 32

ΧΛΛ 17 21

ΠΜ 9 11

NHL 8 10

ΜΔΣ+NHL 1 1

Χρονολογία διάγνωσης >2 έτη 64 78

<2 έτη 18 22

Σχέση περίθαλψης Εξωτερικοί 71 87

Νοσηλευόμενοι 11 13

Αγωγή Ναι 58 71

Όχι 24 29

86 ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ- ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΜΥΕΛΟΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Σ. Καραθάνος1, Κ. ψαρρά2, Ε. Γρηγορίου2, Ι. Τσώνης3, Σ. Δελήμπαση3, Μ. Παγώνη3, Θ. Καρμίρης3, 
Α. Τσιρογιάννη2

1Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», 
Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ΧΜΜΛ είναι ο συχνότερος υπότυπος ΜΔΣ/ΜΥΝ και σύμφωνα με τα κριτήρια 
της WHO 2008, η διάγνωσή της απαιτεί σταθερή αύξηση των μονοκυττάρων στο αίμα (>1x10<9/L) 
για ≥3 μήνες. Στο περιφερικό αίμα, με βάση την έκφραση των δεικτών επιφανείας CD14 και CD16, 
ταυτοποιούνται τρία λειτουργικά διαφορετικά υποσύνολα μονοκυττάρων: CD14+CD16-(κλασικά), 
CD14+CD16+(ενδιάμεσα) και CD14+lowCD16+(μη κλασικά). Τα κλασικά αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 85% του συνολικού πληθυσμού των μονοκυττάρων σε υγιείς. Μελέτες έχουν δείξει ότι η αύξηση 
του ποσοστού (>94.0%) των κλασικών μονοκυττάρων, σε δείγμα περιφερικού αίματος, αποτελεί ειδικό 
δείκτη για γρήγορη, ακριβή και εύκολη διάγνωση της ΧΜΜΛ. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των 
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μονοκυτταρικών υποπληθυσμών και η συσχέτιση του ανοσοφαινοτύπου των μονοκυττάρων με τη 
διάγνωση της ΧΜΜΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα περιφερικού αίματος από 11 ασθενείς με απόλυτη μονοκυττάρωση 
αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής (NaviosEXBeckmanCoulter) χρησιμοποιώντας τα εξής μονοκλωνικά 
αντισώματα: CD7-A700, CD24-PE, CD16-PB, CD14-PC7, CD45-Krm, CD56-PC5,5. Έγινε ανάλυση 
των αποτελεσμάτων με το λογισμικό Kaluza (BeckmanCoulter). Μελετήθηκαν οι τρεις υποπληθυσμοί 
των μονοκυττάρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 11 ασθενείς που αναλύθηκαν, υπήρξε συμφωνία με την ανοσοφαινοτυπική 
διαγνωστική προσέγγιση (σύμφωνα με την οποία όταν τα κλασσικά μονοκύτταρα υπερβαίνουν το 
94,0% των μονοκυττάρων πρόκειται για ΧΜΜΛ), με την κατά WHO διάγνωση της νόσου για τους 
9 από αυτούς (p=0,07). Από τους υπόλοιπους, ο ένας εμφάνισε ποσοστό κλασικών μονοκυττάρων 
99,80% αλλά τα υπόλοιπα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα δεν συνηγόρησαν υπέρ της διάγνωσης 
για ΧΜΜΛ, ενώ για τον δεύτερο η διάγνωση κατά WHO ήταν ΧΜΜΛ και το ποσοστό των κλασικών 
μονοκυττάρων το οποίο προσδιορίστηκε με κυτταρομετρία ροής ήταν 90,48%. Παρατηρήθηκε επίσης 
αυξημένο ποσοστό κλασικών μονοκυττάρων στους ασθενείς με ΧΜΜΛ σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς 
διάγνωση της νόσου (96,4%±2,8 ως 90,8±7,9, p=0,1), χωρίς η διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με ΧΜΜΛ εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό κλασικών μονοκυττάρων, 
έναντι των υπόλοιπων μονοκυτταρικών υποπληθυσμών, σε σχέση με τους λοιπούς ασθενείς με 
μονοκυττάρωση. Ανάλυση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων από ασθενείς με ΧΜΜΛ καθώς και 
σύγκριση αυτών με τον ανοσοφαινότυπο ασθενών με μονοκυττάρωση και άλλα ΜΔΣ/ΜΥΝ θα βοηθήσει 
στην πιο ακριβή διάγνωση της ΧΜΜΛ με κυτταρομετρία ροής καθώς και στην παρακολούθηση της 
θεραπευτικής προσέγγισης.

87 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ/ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ITP
Ε. Γεωργιάδη, Ε. Μπουρονίκου, Γ. βασιλόπουλος
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι αγωνιστές του υποδοχέα θρομβοποιητίνης (TRAs), romiplostim και 
eltrombopag, αποτελούν εγκεκριμένη θεραπεία δεύτερης γραμμής για ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή 
θρομβοπενική πορφύρα (ITP), οι οποίοι είναι ανθεκτικοί στο συνδυασμό κορτικοστεροειδών και 
ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης. Στόχος της μελέτης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την 
χορήγηση των TRAs στην καθημερινή θεραπευτική πράξη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη δεδομένων από 20 ασθενείς που διεγνώσθησαν 
με ITP στο κέντρο μας κατά το διάστημα 2010 έως και σήμερα. Τα δεδομένα αφορούν κυρίως 
προηγούμενες θεραπείες, τιμές αιμοπεταλίων (PLT) πριν την έναρξη αλλά και σε διαφορετικές φάσεις 
της χορήγησης των TRAs, καθώς και την ανταπόκριση που παρουσίασαν οι ασθενείς στη θεραπεία. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς, πριν την έναρξη των TRAs, έλαβαν ως θεραπεία πρώτης 
γραμμής ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη και κορτικοστεροειδή, ενώ 2 ασθενείς είχαν υποβληθεί και σε 
σπληνεκτομή. Οχτώ ασθενείς (40%) ξεκίνησαν θεραπεία με TRAs σε >1 χρόνο από τη διάγνωση 
της ITP (χρόνια φάση), ενώ οι υπόλοιποι 12 (60%) σε <6 μήνες λόγω ανθεκτικότητας στην πρώτης 
γραμμής θεραπεία. Η μέση τιμή PLT πριν την έναρξη TRAs ήταν 23.000/μL (SD=18.000) ενώ 1 μήνα 
μετά ήταν 190.000/μL (SD=157.000) . Η μέση διάρκεια θεραπείας ήταν 30 μήνες με διάμεση τιμή τους 
20 μήνες. Από τους 20 ασθενείς, οι 13 έλαβαν θεραπεία με romiplostim, οι 5 ασθενείς με eltrombopag 
και μόνο δύο έλαβαν συνδυασμό και των 2 TRAs. Η δόση των TRAs προσσαρμοζόταν κάθε φορά 
στον κάθε ασθενή με στόχο οι τιμές αιμοπεταλίων να διατηρούνται όσον αφορά στο κατώτερο επίπεδο 
τις 50.000 αλλά και να μην ξεπερνούν τις 250.000. Οι ασθενείς ελάμβαναν τακτικά τη θεραπεία τους 
χωρίς αναφορά επεισοδίου θρομβοεμβολικής νόσου ή κάποιας άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθησης.
Κατά το τελευταίο follow up, η μέση τιμή των PLT ήταν 203.000/μL (SD=149.000) ενώ 2 μόνο από 
τους 20 ασθενείς βρίσκονται σε διατηρημένη ύφεση 2 χρόνια μετά τη διακοπή των TRAs.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη παρά τον μικρό αριθμό ασθενών που συμμετέχουν, παρέχει 
πραγματικές πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των TRAs στην καθημερινή διαχείριση των 
ασθενών με ITP. Τα δεδομένα μας καταδεικνύουν την επίτευξη της καλής αιματολογικής ανταπόκρισης 
των ασθενών καθώς και την ασφάλεια από τη χορήγηση των TRAs. 

88 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥψΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΒΛΑΣΤΙ-
ΚΗ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ 5-AZAΚΥΤΙΔΙΝΗ. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣ-
ΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΑΕ
Σ. Παπαγεωργίου1, Χ. Κοντός2, Ι. Κοτσιανίδης3, Α. Μπούχλα1, Α. Συμεωνίδης4, Α. Γαλανόπουλος5, Ν.Α. 
βύνιου6, Ε. Χατζημιχαήλ7, Δ. Γόγος8, Π. Ζήκος9, Θ.. βασιλακόπουλος10, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου4,  
Π. Γιαννούλια11, Μ. Παπουτσέλης3, Α. Μεγαλακάκη12, Π. Διαμαντόπουλος6, Η. Πουλακίδας13, Α. βαρδή14,  
Α. Αναγνωστόπουλος14, Δ. Μπαρμπαρούση15, Μ. Παπαϊωάννου16, Ε. Μπουρονίκου17, Ε. Παπαδάκη18, 
Μ. Δήμου19, Π. Παναγιωτίδης19, β. Παππά1

1Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας Ε.Κ.Π.Α., Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. 
«Αττικόν», Αθήνα, 2Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα, 
3Αιματολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 4Αιματολογικό 
Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πάτρας, Ρίο, Πάτρα, 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 6Α΄ Παθολογική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 8Γενικό 
Νοσοκομείο «Βοστάνειο, Μυτιλήνη, 9Γ.Ν. Πατρών, «Άγιος Ανδρέας», Πάτρα, 10Αιματολογική Κλινική 
Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 11Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «O Eυαγγελισμός», Αθήνα, 12Αιματολο-
γική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», Πειραιάς, 13401 Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 
14Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 15Θεραπευτική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. 
«Αλεξάνδρα», Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 17Αιματολογική Κλινική, 
Π.Γ.Ν. Θεσσαλίας, Λάρισσα, 18Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 19Α΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η 5-αζακυτιδίνη (5-AZA), αποτελεί θεραπεία εκλογής για ασθενείς με 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο (ενδιάμεσου-2 και υψηλού 
κινδύνου, σύμφωνα με την κατάταξη κατά IPSS) και για ασθενείς με ολιγοβλαστική (βλάστες στο μυελό 
των οστών: 20-30%) Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) που δεν είναι υποψήφιοι να λάβουν εντατική 
χημειοθεραπεία. Η προγνωστική αξία των δεικτών φλεγμονής (φερριτίνη, CRP, α-σφαιρίνες, γ-σφαιρίνες) 
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Σκοπός της παρούσας αναδρομικής μελέτης ήταν η διερεύνηση της 
προγνωστικής αξίας των δεικτών φλεγμονής σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ και ολιγοβλαστική 
ΟΜΛ που θεραπεύθηκαν με 5-AZA.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αυτή η μελέτη περιλάμβανε 511 ασθενείς με ΜΔΣ ενδιαμέσου-2 και υψηλού 
κινδύνου κατά IPSS, 176 ασθενείς με ολιγοβλαστική ΟΜΛ και 56 ασθενείς με χρόνια μυελομονοκυτταρική 
λευχαιμία (ΧΜΜΛ), καταχωρημένους στο ελληνικό μητρώο ΜΔΣ, που υποβλήθηκαν σε αγωγή με 
5-AZA. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 74 έτη (εύρος: 33-106). Έγινε περιγραφική βιοστατιστική 
ανάλυση, ανάλυση επιβίωσης Kaplan-Meier και ανάλυση παλινδρόμησης κατά Cox.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 743 ασθενείς που συμπεριελήφθησαν συνολικά στη μελέτη, 505 
ήταν άνδρες και 238 γυναίκες. Οι ασθενείς αυτοί κατηγοριοποιήθηκαν κατά FABως εξής: 25 (3,4%) 
περιπτώσεις RA, 3 (0,4%) RARS, 483 (65,0%) RAEB, 176 (23,7%) ασθενείς με RAEB-T και 56 (7,5%) 
CMML. Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά WHO, οι 511 ασθενείς με ΜΔΣ ενδιαμέσου-2 και υψηλού 
κινδύνου κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 1 ασθενής (0,2%) RCUD, 22 (4,3%) RCMD, 3 (0,6%) RCMD-
RS, 112 (21,9%) RAEB-1, 371 (72,6%) RAEB-2, 1 (0,2%) MDS-U και 1 (0,2%) MDS με μεμονωμένο 
del(5q). Σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημαIPSS, από τους 743 ασθενείς που έλαβαν αγωγή με 
5-AZA, 456 (61,4%) ήταν ενδιαμέσου-2 κινδύνου και 287 (38,6%) ήταν υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα 
με το αναθεωρημένο IPSS(R-IPSS), από τους 743 ασθενείς που έλαβαν αγωγή με 5-AZA, 94 (12,7%) 
ήταν ενδιαμέσου κινδύνου, 337 (45,4%) ήταν υψηλού κινδύνου και 312 (42,0%) ήταν πολύ υψηλού 
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κινδύνου. Οι ασθενείς με αυξημένη φερριτίνη εμφάνισαν σημαντικά βραχύτερη ολική επιβίωση (OS) και 
ελεύθερη λευχαιμίας επιβίωση (LFS) (P<0.001 σε αμφότερες τις περιπτώσεις). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
ήταν το γεγονός ότι ο αυξημένος κίνδυνος των ασθενών με υψηλή φερριτίνη (HR=1,61, 95% CI=1,29-
2,02,P<0,001 για την OS, και HR=1,65, 95% CI=1,24-2,19, P<0,001 για την LFS) αποδείχτηκε 
ανεξάρτητος της προγνωστικής σημασίας που έχουν αμφότερα τα προγνωστικά συστήματα IPSSκαι 
R-IPSS. Οι τιμές CRP, α- και γ-σφαιρινών δεν είχαν καμία προγνωστική σημασία (P>0.050).Επίσης, 
οι ασθενείς με υψηλή φερριτίνη κατά την έναρξη της αγωγής με 5-AZAείχαν σημαντικά αυξημένο 
κίνδυνο να μην ανταποκριθούν στη θεραπεία (OR=1,57, 95% CI=1,03-2,40, P=0,037), συγκριτικά με 
τους ασθενείς που είχαν φυσιολογικά επίπεδα φερριτίνης και κατάφεραν να επιτύχουν πλήρη ή μερική 
ανταπόκριση, αιματολογική βελτίωση ή σταθεροποίηση της νόσου τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αυξημένη φερριτίνη έχει πολύ σημαντική δυσμενή προγνωστική αξία για τους 
ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, ΧΜΜΛ και ολιγοβλαστική ΟΜΛ που θεραπεύθηκαν με 5-AZA. 
Επιπλέον, η αυξημένη φερριτίνη φαίνεται να αποτελεί έναν προβλεπτικό παράγοντα για τη μειωμένη 
ανταπόκριση στη 5-AZA. Αντιθέτως, η CRPκαι οι α- και γ-σφαιρίνες δεν έχουν καμία προγνωστική 
σημασία για τους ασθενείς αυτούς.

89 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ VIDAZA
Κ. ψαρρά1, Ι. Τσώνης2, Ε. Γρηγορίου1, Γ. Τούντα2, Σ. Καραπάνος1, Δ. Γαρδέλη2, Σ. Δελήμπαση2,  
Μ. Παγώνη2, Θ. Καρμίρης2, Α. Τσιρογιάννη1

1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Αιματολογική-Λεμφωμάτων 
Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η κυτταρομετρία ροής συνεισφέρει στη διάγνωση, πρόγνωση και 
παρακολούθηση ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Η παρακολούθηση ασθενών υπό θεραπεία 
με Vidaza βασίζεται στην αιματολογική και κλινική εικόνα του ασθενούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
ήταν να διερευνηθεί η συνεισφορά του ανοσοφαινότυπου με κυτταρομετρία ροής στην παρακολούθηση 
των ασθενών αυτών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα μυελού των οστών από 11 ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο αναλύθηκαν με πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής. Έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων 
με το λογισμικό Kaluza (Beckman Coulter). Μελετήθηκαν τα άωρα κύτταρα, τα μονοκύτταρα και τα 
κοκκιοκύτταρα του μυελού των οστών με πολλαπλούς δείκτες ωρίμανσης και διαφοροποίησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στους 7 από τους 11 ασθενείς παρατηρήθηκε τόσο αιματολογική όσο και 
ανοσοφαινοτυπική ανταπόκριση ενώ σε 2 ασθενείς δεν παρατηρήθηκε ούτε αιματολογική ούτε 
ανοσοφαινοτυπική ανταπόκριση. Σε ένα ασθενή δεν παρατηρήθηκε αιματολογική ανταπόκριση στους 
6 κύκλους ενώ παρατηρήθηκε ανοσοφαινοτυπική και στους 12 κύκλους υπήρξε τόσο αιματολογική όσο 
και ανοσοφαινοτυπική ανταπόκριση, που διατηρήθηκε σε σύνολο 57 κύκλων. Τέλος σε ένα ασθενή 
παρατηρήθηκε μόνο αιματολογική ανταπόκριση, που χάθηκε και αυτή στη συνέχεια.
Η ανοσοφαινοτυπική ανταπόκριση εμφανίζεται σε όλους τους ασθενείς ως ελάττωση του ποσοστού των 
αώρων κυττάρων σε ποσοστό >50%, αλλά και ως βελτίωση των ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών 
(έκτοπη έκφραση δεικτών), όπου αυτά παρουσίαζαν διαταραχές. Επίσης σε 2 ασθενείς παρουσιάστηκε 
αύξηση του ποσοστού των μονοκύτταρων και συγκεκριμένα των CD14+ ωρίμων μονοκυττάρων. Μόνο 
σε 1 ασθενή παρατηρήθηκε βελτίωση των ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών των κοκκιοκυττάρων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής μελετώντας όλους τους πληθυσμούς των 
λευκοκυττάρων του μυελού των οστών, προσφέρει επιπλέον σημαντικές πληροφορίες, που συμβάλλουν 
στη βελτίωση της παρακολούθησης ασθενών με μυελοδυσπλαστκο σύνδρομο σε θεραπεία με Vidaza. 
H μελέτη μεγάλου αριθμού ασθενών σε συγκεκριμένα στάδια της θεραπείας πιθανά να αποκαλύψει 
σημαντικές πληροφορίες, που να εξασφαλίσουν έγκαιρες θεραπευτικές τροποποιήσεις/παρεμβάσεις 
για την καλύτερη αντιμετώπιση της ομάδας αυτών των ασθενών.
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90 Η ΑΖΑΚΥΤΙΔΙΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
β. Λάζαρης1, β. Μπάρτζη2, Μ. Αραπάκη3, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου1, Ε. Πλατά3, Ε. Ευτυχιάδης2,  
Θ. βασιλακόπουλος3, Α. Συμεωνίδης1

1Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 2Αιματολογικό Τμήμα και Μονάδα 
Θαλασσαιμίας, Γ.Ν. Καρδίτσας, 3Αιματολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η θεραπεία με 5-αζακυτιδίνη δεν συνιστάται επί σοβαρού βαθμού νεφρικής 
ανεπάρκειας, ωστόσο μπορεί να αποτελεί τη μόνη εφικτή θεραπευτική επιλογή για ορισμένους ασθενείς. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις χορήγησης αζακυτιδίνης σε ασθενείς με 
τελικού σταδίου νεφρική νόσο. Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η περιγραφή της εμπειρίας από 
τη χορήγηση αζακυτιδίνης σε 4 ασθενείς με υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) ή 
Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ), που είχαν τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλονταν 
σε εξωνεφρική κάθαρση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζονται 4 ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υψηλού 
κινδύνου ΜΔΣ ή ΟΜΛ, που αντιμετωπίστηκαν σε 3 Ελληνικά Αιματολογικά Τμήματα με αζακυτιδίνη, 
επειδή θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη θεραπευτική επιλογή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο πρώτος ασθενής ήταν άνδρας 70 ετών σε αιμοκάθαρση επί 5-ετία, παρουσίασε 
ανθεκτική στην Epo μακροκυτταρική αναιμία, παγκυτταροπενία και διαγνώστηκε MDS-RAEB1, με 
βλάστες μυελού 7% και φυσιολογικό καρυότυπο. Άρχισε αζακυτιδίνη sc 75mg/m2x7d/q4, σύντομα 
απεξαρτητοποιήθηκε από μεταγγίσεις και βελτιώθηκε αιματολογικά, ενώ μετά 6 κύκλους θεραπείας 
διαπιστώθηκε πλήρης ύφεση. Δεν χρειάστηκε ποτέ μείωση δόσης της αζακυτιδίνης, αλλά μόνο 
καθυστέρηση της επαναχορήγησης δύο φορές, λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας. Μετά από 68 μήνες/66 
κύκλους θεραπείας, ενεφάνισε υποτροπιάζοντα επεισόδια μικροβιαιμίας, και η πανκυτταροπενία που 
επανεμφανίσθηκε, δεν ανταποκρίθηκε στη χορήγηση 4 επιπλέον κύκλων θεραπείας και απεβίωσε 73 
μήνες μετά την έναρξη θεραπείας με αζακυτιδίνη.
Ο δεύτερος ασθενής ήταν άνδρας 66 ετών, υπό περιτοναϊκή κάθαρση και με σοβαρές συννοσηρότητες. 
Παρουσιάστηκε για αιματολογική διερεύνηση με πανκυτταροπενία και 4-5% βλαστικά κύτταρα στο 
περιφερικό αίμα. Ο μυελός τεκμηρίωσε διάγνωση ΟΜΛ σχετιζόμενη με πιθανό προηγηθέν MDS, 
αλλά δεν θεωρήθηκε κατάλληλος για εντατική χημειοθεραπεία. Η νόσος είχε ήπια πορεία και 3 χρόνια 
αργότερα ήταν πλήρως μεταγγισιοεξαρτημένος, με 40% βλάστες μυελού. Χορηγήθηκε αζακυτιδίνη σε 
μειωμένη δόση κατά 33% (50 mg/m2x7d/q4w). Ωστόσο μετά από 6 κύκλους θεραπείας χωρίς σοβαρή 
μυελοκαταστολή ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν παρουσίασε κάποια αιματολογική βελτίωση και 
κατέληξε αιφνιδίως, λόγω καρδιακού επεισοδίου.
Ο τρίτος ασθενής ήταν 68 ετών, με ΧΝΑ υπό εξωνεφρική κάθαρση. Εισήχθη σε αιματολογική κλινική για 
διερεύνηση πανκυτταροπενίας, διαγνώστηκε με οξεία μυελογενή λευχαιμία και υπεβλήθη σε θεραπεία 
με αζακυτιδίνη με πλήρη δόση 75mg/m2x7d/q4w. Δύο μήνες αργότερα, έχει συμπληρώσει 2 κύκλους 
θεραπείας και εξακολουθεί να υποστηρίζεται με μεταγγίσεις ερυθρών και αιμοπεταλίων. Ο ασθενής 
παρουσίασε ουδετεροπενικό εμπύρετο, που απέδραμε χωρίς να απομονωθεί παθογόνο μικροβιακό 
στέλεχος. Δεν έχει γίνει ακόμα επανέλεγχος της νόσου για αξιολόγηση ανταπόκρισης.
Ο τέταρτος ασθενής τέλος ήταν 78 ετών, και αυτός με ΧΝΑ υπό εξωνεφρική κάθαρση. Προσήλθε για 
διερεύνηση αναιμίας και ουδετεροπενίας, και διαγνώστηκε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο με σημαντική 
περίσσεια βλαστών (RAΕβ-2). Άρχισε θεραπεία με αζακυτιδίνη σε πλήρη δόση 75mg/m2x7d, αλλά 
μετά τον πρώτο κύκλο κατέληξε λόγω εμπύρετης ουδετεροπενίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία με αζακυτιδίνη θα μπορούσε να προσφερθεί σε επιλεγμένους 
ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου μετά από κατάλληλη ενημέρωση και προσεκτική κλινική 
παρακολούθηση. Η νεφρική κάθαρση του φαρμάκου, η περιορισμένη εμπειρία και οι συνοσηρότητες των 
ασθενών δεν μπορούν να αποκλείσουν κάποια απροσδόκητη τοξικότητα. Η συστηματική καταγραφή 
αντίστοιχων περιστατικών θα βοηθήσει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για την βέλτιστη 
αντιμετώπιση τους.
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ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

91 ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ C-MYC ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ DOUBLE MINUTES ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΜΙΚΡΟΠΥΡΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΛΑΣΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Α. Αθανασιάδου1, Γ. Παπαϊωάννου1, Γ. Καραβαλάκης2, Μ. Γκαϊτατζή1, Ζ. Λαζάρου1, Ο. Αστερίου1,  
Θ. Χατζηκωνσταντίνου1, Α. Τσομπανάκου1, β. Καλαϊτζίδου2, Μ. Καλιού2, Α. Κιουμή2, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική Κλινική, 
Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα Double minutes (dmin) είναι ζεύγος σφαιρικών μικροσωματιδίων 
χρωματίνης που αντιπροσωπεύουν μια μορφή εξωχρωμοσωματικής υπερέκφρασης γονιδίων. Η 
παρουσία τους στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι σπάνια και σχετίζεται με πτωχή πρόγνωση. 
Το γονίδιο C-MYC εμφανίζεται συχνά με τη μορφή dmin. Οι μικροπυρήνες είναι μικρές ενδοκυττάριες 
δομές που εκφύονται ή εκλύονται από τον πυρήνα. Συνήθως, περιέχουν υπερέκφραση ογκογονιδίων, 
χρωμοσωματικά τμήματα άνευ κεντρομεριδίου ή κατεστραμμένα χρωμοσώματα. Παρουσιάζουμε μια 
νέα περίπτωση ασθενούς με ΟΜΛ και μικροπυρήνες στους βλάστες και υπερέκφραση του γονιδίου 
C-MYC με τη μορφή dmin.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μία γυναίκα 58 ετών προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία λόγω προοδευτικής 
κόπωσης. Διαπιστώθηκε αναιμία (Hb 8,6 g/dl) και υψηλή LDH, χωρίς διαταραχές πήξης. .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μυελόγραμμα ανέδειξε μυελοδυσπλασία και 38% μυελοβλάστες, μερικοί 
εξ’ αυτών με μικροπυρήνες. Στον ανοσοφαινότυπο οι βλάστες εξέφραζαν CD33, CD38, CD13, 
CD117 και MPO και ήταν αρνητικοί στο HLA DR και στο CD34 και τέθηκε η υπόνοια της οξείας 
προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (ΟΠΛ). Η οστεομυελική βιοψία ανέδειξε δυσπλασία σε όλες τις 
μυελικές σειρές, βλάστες με MPO θετικότητα και 40% έκφραση του C-Kit, ενισχύοντας την πιθανότητα 
της ΟΠΛ. Ο καρυότυπος ήταν πολύπλοκος: 46,XX, +4,add(5)(q13),del(10)(q21),del(17)(p11), idic(22)
(p11;p11),+2-56dmin[14]/47,sl,+6[3]/ 47,sl,+18[2]/46,XX[3]. Η εξέταση με FISH για αναδιάταξη με ιχνηθέτη 
RARA και η μοριακή εξέταση για χιμαιρικό γονίδιο PML-RARA ήταν αρνητικές ενώ η FISH ανάλυση 
με ιχνηθέτη MYC επιβεβαίωσε την πολλαπλάσια παρουσία του C-MYC με τη μορφή dmin. βάσει των 
ανωτέρω τέθηκε η διάγνωση της ΟΜΛ σχετιζόμενη με δυσπλασία (AML with myelodysplasia –related 
changes, WHO 2017). Η ασθενής έλαβε χημειοθεραπεία εφόδου «3+7», εμφάνισε λοίμωξη κατωτέρου 
αναπνευστικού την ημέρα +9, οξεία ηπατίτιδα την ημέρα +12 και εγκεφαλοπάθεια την ημέρα +17. Την 
ημέρα +40 απεβίωσε, σε πλήρη αιματολογική ύφεση, ωστόσο η εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού 
αποκάλυψε διήθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος από την ΟΜΛ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τελευταία αναφέρεται συσχέτιση ανάμεσα στην ΟΜΛ με dmin και την παρουσία 
πολύπλοκου καρυότυπου με τρισωμία 4, έλλειψη 17p και μικροπυρήνες στους βλάστες. Επίσης, 
έχουν αναφερθεί δύο περιπτώσεις ασθενών με M3 μορφολογία ΟΜΛ, dmin και υπερέκφραση του 
C-MYC χωρίς όμως αμοιβαία μετάθεση 15;17 ή αναδιάταξη RARA, ο ένας εκ των οποίων απεβίωσε 
λόγω διήθησης του ΚΝΣ έξι εβδομάδες από τη διάγνωση. Οι περιπτώσεις των ασθενών αυτών με 
ΟΜΛ πιθανόν να αντιπροσωπεύουν μια νέα υποκατηγορία ΟΜΛ με κοινά μορφολογικά, κλινικά και 
γενετικά χαρακτηριστικά.
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92 ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ, ΜΟΡΙΑΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ 107 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΥΕΛΟ-
ΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Ν. Γιαννακοπούλου1, Μ. Πολίτου2, Π. Διαμαντόπουλος1, Δ. Κορακάκης2, Μ. Ευσταθοπούλου2, Θ. Κασσή2, 
Ε. Κοντανδρεοπούλου1, Κ. Ζώη3, Α. Γιαννόπουλος3, Γ. Δρύλλης1, Σ. Χατζηδαυίδ1, Μ. Μαντζουράνη1, 
Μ. Δήμου4, Π. Παναγιωτίδης4, Ν. Α. βύνιου1

1Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογικό Τμήμα-Σταθ-
μός Αιμοδοσίας, Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα, 3Κέντρο Κλινικής Έρευνας-Εργαστήριο Αιματολογίας, Ίδρυμα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών, 4Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι ασθενείς με Φιλαδέλφεια χρωμόσωμα αρνητικά [Ph1(-)] μυελοϋπερπλαστικά 
νεοπλάσματα (ΜΥΝ) όπως η αληθής πολυκυτταραιμία (ΑΠ), η ιδιοπαθής θρομβοκυτταραιμία (ΙΘ) και 
η ιδιοπαθής μυελοΐνωση (ΙΜ) εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο αρτηριακών και φλεβικών θρομβώσεων. 
Σφαιρικές δοκιμασίες πήξης όπως η θρομβοελαστογραφία πιθανώς μπορούν να εκτιμήσουν τον 
κίνδυνο θρομβώσεως σε αυτούς τους ασθενείς. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο έλεγχος της 
αιμoστατικής εικόνας των ασθενών αυτών με θρομβοελαστογραφία και ο συσχετισμός της με κλινικά, 
αιματολογικά εργαστηριακά χαρακτηριστικά, JAK2, MPL, CALR μεταλλάξεις, ευρήματα πολυμορφισμών 
της πολύ (ADP ριβόζης) πολυμεράσης (PARP1) και με την χορηγούμενη θεραπεία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη περιελάμβανε ασθενείς με διάγνωση Ph1 (-)ΜΥΝ (WHΟ 2016). 
Καταγράφηκαν η παρουσία σπληνομεγαλίας, θρομβωτικά επεισόδια, θεραπεία σχετιζόμενη με Ph1 (-)
ΜΥΝ και αντιπηκτική αγωγή. Οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με γενική αίματος, δοκιμασίες πήξης(PT, INR, 
aPTT, ινωδογόνο, δ-διμερή), λειτουργικές δοκιμασίες αιμοπεταλίων που πραγματοποιήθηκαν με PFA-
100(COL/EPI, COL/ADP) και θρομβοελαστογραφία ROTEM (EXTEM), με την οποία καταγράφηκαν 
οι παράμετροι (CT/closure time), (CFT/clot formation time), (MCF/maximum clot firmness), (LI/Clot 
lysis) στα 30 και 60 λεπτά και η γωνία a .Oι μεταλλάξεις JAK2, MPL,CALR προσδιορίστηκαν στο DNA 
περιφερικού αίματος. Η ανίχνευση του πολυμορφισμού νουκλεοτιδίου (SNP) rs1136410(V762A) του 
PARP1 γονιδίου έγινε με τη μέθοδο RFLP .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 107 ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη (29 ΑΠ, 66 ΙΘ, 12 ΙΜ) με μέση ηλικία 
τα 62 έτη(15-86) και 68 υγιή άτομα για την μελέτη της SNP/PARP1. Τη στιγμή της συλλογής του 
δείγματος, 88 (82,2%) ασθενείς βρίσκονταν υπό θεραπεία [υδροξυουρία, 66 (61,7%); αναγρελίδη, 
20 (18,7%); ruxolitinib, 12 (11,2%); ιντερφερόνη άλφα, 3 (2,8%); κάποιο αλκυλιούντα παράγοντα, 5 
(4,7%). 68 (63,6%) ασθενείς ελάμβαναν ασπιρίνη, 2 (1,9%) κλοπιδογρέλη, 7 (6,5%) συνδυασμό των 
δύο, 2 (1,9%) ανταγωνιστή βιταμίνης Κ, και 5 (4,7%) αναστολέα Xa. 12 (16,2%) ασθενείς ανέπτυξαν 
θρόμβωση μετά την διάγνωση [3, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ); 2, oξύ έμφραγμα μυοκαρδίου 
(ΟΕΜ); 4, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (ΕβΘ); 1, συνδυασμό ΑΕΕ και ΟΕΜ; 1, συνδυασμό ΟΕΜ 
και ΕβΘ; 1, θρόμβωση πυλαίας φλέβας]. Οι θρομβώσεις μετά την διάγνωση ήταν συχνότερες στις 
γυναίκες (p=0.014). Από τους 96 ασθενείς χωρίς αντιπηκτικά, οι γυναίκες είχαν βραχύτερο CT και 
CFT και αυξημένο MCF.
Xαμηλότερες τιμές Ηb και λευκών αιμοσφαιρίων παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με μεταλλάξεις CALR 
σε σύγκριση με αυτούς χωρίς. Aσθενείς με ΙΜ είχαν υψηλότερο CFT σε σύγκριση με ΑΠ και ΙΘ.
Στην διεθνή βιβλιογραφία η χορήγηση στατίνης έχει συσχετιστεί με χαμηλό κίνδυνο θρομβώσεων σε 
ασθενείς με ΜΥΝ. Στην μελέτη αυτή στους 24 ασθενείς που ελάμβαναν αντιλιπιδαιμικά, 13 εμφάνισαν 
θρομβώσεις (p=0.02) και μεταξύ αυτών 10 (76,9%) ήταν γυναίκες, 9 (69,2%) JAK2 θετικοί, 2 (15,3%) 
αρνητικοί για όλες τις μεταλλάξεις και 1 (7,6%) MPL θετικός.
Στους 75 ασθενείς που ήταν υπό αγωγή με ασπιρίνη, 5/6 με COL/EPI<150 sec ήταν JAK2 αρνητικοί 
(p=0.035). Στους 7 ασθενείς υπό κλοπιδογρέλη, 4 είχαν COL/ADP<150 sec, καταδεικνύοντας ότι η 
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή είναι ανεπαρκής.
Δεν ανευρέθει στατιστικά σημαντικός συσχετισμός μεταξύ της παρουσίας μεταλλάξεων JAK2,CALR,MPL 
και των προαναφερθέντων κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων, εκτός από τους πολυμορφισμούς της 
PARP1. Ειδικά ασθενείς με πολυμορφισμό ήταν πιο πιθανό να μην έχουν καμία μετάλλαξη (2-sided, 
p=0.044).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σφαιρικές δοκιμασίες όπως η θρομβοελαστογραφία, αναδεικνύονται στη μελέτη 
αυτή χρησιμότερες από τις συμβατικές εξετάσεις αιμόστασης και συμβάλλουν στην ανίχνευση ασθενών 
με ΜΥΝ με υψηλότερο κίνδυνο θρόμβωσης και στη χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας.

93 MIDOSTRAURIN: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΜΛ-FLT3+. ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Ε. Καψάλη, Ι. Παπακωσταντίνου, Α. Σερπάνου, Κ. Παπαθανασίου, Ε. Τσόλας, Λ. Κυριαζοπούλου,  
Ε. Χατζημιχαήλ
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εισαγωγή του midostaurin σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία στην 
αντιμετώπιση ασθενών με ΟΜΛ και FLT3 μετάλλαξη δίνει ελπίδες για καλύτερη έκβαση του νοσήματος.
Η μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα της θεραπευτικής αντιμετώπισης στους ασθενείς αιματολογικής 
κλινικής από 5/2018 έως και 8/2019
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 7 ασθενείς με ΟΜΛ – FLT3+ έλαβαν midostaurin σύμφωνα με την ένδειξη 
του φαρμάκου. Τα χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στο ακόλουθο πίνακα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πρώτη ασθενής απεβίωσε λόγω ανθεκτικής νόσου. Οι ασθενείς 2 και 3 
ολοκλήρωσαν τις θερα πείες και έλαβαν συντήρηση με midostaurin. Ο ασθενής 2 στην συντήρηση 
εμφάνισε ουδετε ροπενία, θρομβοπενία και έντονες αρθραλγίες. Με την αναστολή του φαρμάκου η 
εργα στηριακή και κλινική εικόνα βελτιώθηκε. Ο τρίτος ασθενής αρνήθηκε την προ γραμματισμένη 
μεταμόσχευση μυελού των οστών. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης εμφάνισε νέκρωση μυελού των 
οστών και υποτροπή. Ο τέταρ τος ασθενής εμφάνισε διάρροιες κατά το δεύτερο σχήμα σταθεροποίησης. 
Ο πέμπτος ασθενής έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία και λαμβάνει το φάρμακο σε συντήρηση χωρίς 
προβλήματα. Ο έκτος ασθενής ολοκλήρωσε τις θεραπείες και μεταμοσχεύθηκε δύο μήνες μετά. Ο 
έβδομος ασθενής βρίσκεται σε θεραπεία εφόδου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συνεισφορά του φαρμάκου στην βελτίωση της ύφεσης του νοσήματος έχει 
διαπιστωθεί τις κλινικές μελέτες. Είναι σημαντικό να είναι διαθέσιμη η πληροφορία για το FLT3 στην 
διάγνωση της νόσου. Η παρακολούθηση των ασθενών σε βάθος χρόνου θα δώσει την εικόνα στην 
καθημερινή κλινική πράξη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να καταγράφονται και στον μικρό 
αριθμό ασθενών μας φαίνεται πως εμφανίζονται και στην φάση συντήρησης , γεγονός που καθιστά 
απαραίτητη τη στενή παρακολούθηση.
Πίνακας.
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94 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ INS(22;9) ΜΕ FISH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Α. Δαράκη1, Φ. Ιερεμιάδου1, Δ. Παυλοπούλου2, Α. Διβανέ1

1Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, LIFE CODE, Ιατρική Ε.Π.Ε., Αθήνα, 2Ιδιωτικό Αιματολογικό Ιατρείο, 
Πύργος Ηλείας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η χρόνια μυελογενής λευχαιμία (ΧΜΛ) χαρακτηρίζεται σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, από την παρουσία του χρωμοσωμάτος Philadelphia (Ph), λόγω της μετάθεσης t(9;22)
(q34;q11) ή των παραλλαγών της, που έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό του υβριδικού γονιδίου 
BCR/ABL1. Ωστόσο το 1% των ασθενών με ΧΜΛ φαίνεται ότι έχουν Ph αρνητικό καρυότυπο αλλά 
παρουσιάζουν μη ορατή αναδιάταξη BCR/ABL1 που εντοπίζεται με FISH ή με RT-real-time PCR. 
Σκοπός της μελέτης: είναι η καταγραφή ενός σπάνιου περιστατικού με ΧΜΛ, φυσιολογικό καρυότυπο 
και παραλλαγή του κλασικού προτύπου υβριδοποίησης της t(9;22) με FISH, καθώς και η παρουσίαση 
της εργαστηριακής διαγνωστικής προσέγγισής του.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρελήφθη δείγμα μυελού των οστών (ΜΟ) ασθενούς, με αιτία παραπομπής 
ΧΜΛ, για χρωμοσωμικό έλεγχο μετά από καλλιέργεια 24 και 48 ωρών. Πραγματοποιήθηκε επιπρόσθετα 
FISH ανάλυση με ιχνηθέτη για την t(9;22)(q34;q11)(BCR/ABL1) (Zytovision). Σε μεταγενέστερο έλεγχο, 
σε δείγμα περιφερικού αίματος (ΠΑ), πραγματοποιήθηκε ανάλυση με RT-real-timePCR.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο δείγμα ΜΟ της ασθενούς μελετήθηκαν 30 μεταφάσεις όπου δεν παρατηρήθηκε 
εμφανής κυτταρικός κλώνος, δηλαδή ο καρυότυπος ήταν 46,ΧΧ.
Λόγω της αιτίας παραπομπής και μετά την γνωστοποίηση από την ιατρό ότι η ασθενής βρέθηκε θετική 
με μοριακό έλεγχο για BCR-ABL1, συστήθηκε FISH ανάλυση για να διαπιστωθεί αν υπάρχει μη ορατή 
μετάθεση t(9;22) στο εξετασθέν δείγμα. Μελετήθηκαν 100 μεσοφασικοί πυρήνες, όπου στο 20% 
παρατηρήθηκε φυσιολογικό πρότυπο υβριδοποίησης με 2 πράσινα (G) (22q11,BCR) και 2 πορτοκαλί 
(Ο) (9q34,ABL1) σήματα (2G:2O). Στο υπόλοιπο 80%, διαπιστώθηκε πρότυπο υβριδοποίησης ενδεικτικό 
για μετάθεση t(9;22), διαφορετικό από το σύνηθες. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε 1 κίτρινο (fusion, 
BCR/ABL1), 2O (ABL1) και 1G (BCR) σήματα (1F:2O:1G), το όποιο είναι παραλλαγή (variant) του 
κλασικού προτύπου υβριδοποίησης της μετάθεσης t(9;22) (2F:1G:1Ο). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από 
την ανάλυση τόσο των μεσοφασικών πυρήνων όσο και των μεταφάσεων, το κίτρινο σήμα αποτελούνταν 
από ένα πράσινο σήμα κανονικής έντασης και μεγέθους και ένα πορτοκαλί σήμα μειωμένης έντασης 
φθορισμού και μεγέθους και εδραζόταν στο χρωμόσωμα 22. Στο der(22) δεν παρατηρήθηκαν εμφανείς 
δομικές αλλοιώσεις. Η πιθανότερη ερμηνεία των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι ότι υπάρχει ένθεση 
τμήματος του χρωμοσώματος 9, όπου εδράζεται το γονίδιο ABL1, στο χρωμόσωμα 22, στη θέση που 
εδράζεται το γονίδιο BCR, με αποτέλεσμα την δημιουργία του υβριδικού γονιδίου BCR/ABL1. Πρόκειται 
δηλαδή για μη ορατή αναδιάταξη με τον κλασικό καρυότυπο.
Στους επόμενους δύο επανελέγχους της ασθενούς πραγματοποιήθηκε ποσοτικός προσδιορισμός 
αντιγράφων BCR/ABL1 σε δείγματα ΠΑ, όπου ανιχνεύθηκαν υβριδικά μετάγραφα σε ποσοστό 27,43% 
(8,229% IS) και 12,2% (3,36% IS) αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε περιστατικά με ΧΜΛ και φυσιολογικό καρυότυπο εκτός από τη μεθοδολογία του 
RT-PCR για την ανίχνευση των υβριδικών μεταγράφων BCR/ABL1, απαιτείται και η FISH ανάλυση 
για την ανίχνευση παραλλαγών του κλασικού προτύπου υβριδοποίησης. Θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι είναι απαραίτητη η μελέτη μεταφάσεων εκτός των μεσοφασικών πυρήνων γιατί όπως προέκυψε 
και από το συγκεκριμένο περιστατικό, η ανάλυσή τους οδήγησε στο συμπερασμα ότι πρόκειται για 
ένθεση [ins(22;9)] και όχι για τυπική μετάθεση t(9;22) με έλλειψη του 3΄BCR στο der(9). H καταγραφή 
αντίστοιχων περιστατικών και η μακροπρόθεσμη κλινική παρακολούθηση τους, είναι απαραίτητη για 
την εκτίμηση της κλινικής σημασίας των παραλλαγών και τη σωστή διαχείριση ως προς τη θεραπευτική 
προσέγγιση των ασθενών συμβάλλοντας και στην κατανόηση της παθογένεσης της νόσου.
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95 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ VENETOCLAX ΜΕ ΥΠΟΜΕΘΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΗΜΑ) ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ 
ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΜΛ)
Φ. Πανίτσας, Μ. Παλασοπούλου, Ε. Γεωργιάδη, Ε. Μπουρονίκου, Ν. Γιαννακούλας, Γ. βασιλόπουλος  
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η πρόγνωση στην ΟΜΛ με τις τρεχόντως εγκεκριμένες θεραπείες 
παραμένει δυσμενής σε ασθενείς ηλικιωμένους ή με συννοσηρότητες, υψηλού γενετικού κινδύνου 
νόσο, δευτεροπαθή ΟΜΛ ή υποτροπή ΟΜΛ μετά από συμβατική θεραπεία ή αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων (αλλοΜΑΚ). Η έκφραση του Bcl-2 είναι υψηλή στα λευχαιμικά αρχέγονα κύτταρα 
και συμβάλλει στην αντοχή των βλαστών στη χημειοθεραπεία. Το Venetoclax έχει αντιλευχαιμική δράση 
ως μεμονωμένος παράγοντας και ενισχύει το αποτέλεσμα των HMA. Μοριακοί δείκτες (NPM1, IDH 1, 
RAD21) έχουν συσχετιστεί με την ευαισθησία των μυελοβλαστών στο Venetoclax.
Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας με τον συνδυασμό HMA – Venetoclax σε ασθενείς με ΟΜΛ πτωχής 
πρόγνωσης. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιγράφεται η πορεία 3 ασθενών με ΟΜΛ που αντιμετωπίστηκαν στην 
Κλινική μας με συνδυασμό Venetoclax και HMA. Η εκτός ενδείξεων χορήγηση Venetoclax έγινε μετά 
από έγκριση του ΕΟΦ. Οι ασθενείς συναίνεσαν στην ανώνυμη παρουσίαση της πορείας τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ασθενής 1. Γυναίκα 41 ετών με υψηλού κινδύνου ΟΜΛ (FLT3-ITD θετική, NPM1 
αρνητική, υπερλευκοκυττάρωση) από τον Απρίλιο 2018 έλαβε εντατική έφοδο και εδραίωση σε συνδυασμό 
με Midostaurin και οδηγήθηκε σε πρώτη πλήρη ύφεση, αλλά με ανοσοφαινοτυπικά μετρήσιμη νόσο, σε 
αλλοΜΑΚ από μη συγγενή πλήρως συμβατό δότη με μυελοαφανιστική προετοιμασία τον Σεπτέμβριο 
2018 (ΜΜΜΟ, ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου”). Εμφάνισε πολύ πρώιμη υποτροπή 2 μήνες μετά την αλλοΜΑΚ 
και τέθηκε σε δεύτερη ύφεση με διάσωση (Mitoxantrone- Etoposide) που είχε όμως μικρή διάρκεια 
(<2 μήνες). Έλαβε δύο κύκλους Decitabine – Venetoclax και πέτυχε μυελό ελεύθερο από βλάστες με 
πλήρη χίμαιρα δότη αλλά εμμένουσες πενίες. Πέντε μήνες αργότερα, παραμένει σε ύφεση με 100% 
χίμαιρα δότη, χωρίς ενεργό νόσο μοσχεύματος υπό Venetoclax 200 mg ημερησίως.
Ασθενής 2. Γυναίκα 67 ετών με ευνοϊκού κινδύνου ΟΜΛ (NPM1 μετάλλαξη, FLT3 αμετάλλακτο, 
φυσιολογικός καρυότυπος) από Απρίλιο 2017 πέτυχε πλήρη ύφεση με θεραπεία εφόδου και εδραίωσης, 
την οποία διατήρησε έως δύο χρόνια αργότερα. Στην υποτροπή δεν ανιχνεύθηκαν νέες μοριακές/
κυτταρογενετικές βλάβες. Κρίθηκε μη κατάλληλη για εντατική διάσωση και έλαβε Decitabine- 
Venetoclax, πετυχαίνοντας δεύτερη πλήρη ύφεση με μη ανιχνεύσιμη νόσο ανοσοφαινοτυπικά και 
μείωση λευχαιμικού φορτίου κατά 5 λογαρίθμους με NPM1mut RQ-PCR. Συνεχίζει μηνιαίους κύκλους 
Decitabine και Venetoclax 100- 200 mg ημερησίως για δύο εβδομάδες ανά κύκλο με υποστήριξη 
G-CSF, παραμένοντας σε πλήρη ύφεση επί 4 μήνες.
Ασθενής 3. Άντρας 71 ετών με ενδιάμεσου κινδύνου ΟΜΛ από Ιανουάριο 2019, θεωρήθηκε μη 
κατάλληλος για εντατική έφοδο λόγω συνοδών παθήσεων. Μετά από έναν κύκλο μονοθεραπείας 
Azacytidine είχε υψηλή συγκέντρωση βλαστών στο αίμα που απαιτούσε πρόσθετη κυτταρομείωση. 
Συνέχισε Azacytidine με προσθήκη Venetoclax έως 400 mg που διακόπηκε 3 εβδομάδες αργότερα 
λόγω σοβαρών πενιών με ενεργό λοίμωξη. Ανέπλασε αιματολογικά με υποστήριξη G-CSF και εμφάνισε 
rebound θρομβοκυττάρωση. Εξέταση μυελού έδειξε πλήρη ύφεση με ανοσοφαινοτυπικά μη ανιχνεύσιμη 
νόσο. Διατηρεί την ανταπόκριση με μηνιαία χορήγηση Azacytidine 100 mg συν Venetoclax 200 mg 
επί 14 ημέρες κάθε κύκλου και G-CSF υποστήριξη 7 μήνες αργότερα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε συμφωνία με τις δημοσιευμένες μελέτες, παρατηρήσαμε ταχείες και σημαντικές 
ανταποκρίσεις σε διαφορετικά κλινικά σενάρια ΟΜΛ με τον συνδυασμό HMA- Venetoclax. Περαιτέρω 
παρακολούθηση θα δείξει την διάρκεια των υφέσεων. Η τοξικότητα ήταν κυρίως αιματολογική (παρά 
την αποφυγή συγχορήγησης αναστολέων CYP3A) και απαιτήθηκαν μειώσεις δόσεων, διαλείμματα 
θεραπείας και υποστήριξη με G-CSF.
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96 ΠΡΩΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (REAL-WORLD-DATA) ΑΠΟ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VENETOCLAX ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΜΛ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
β. Παρδάλης, Μ. Δήμου, Α. Μπιτσάνη, Θ. Ηλιάκης, Ι. Γραφάκος, Α. Κουδούνα, Σ. Καλύβα,  
Α. Μαρκόπουλος, Μ.Χ. Κυρτσώνη, Π. Παναγιωτίδης
Αιματολογικό Τμήμα A’ Πανεπιστημιακής Προπαιδευτικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. 
«Λαϊκό», Αθήνα 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το venetoclax, ο νεότερος αναστολέα της πρωτεΐνης BCL-2, 
συνδυαζόμενο με χαμηλές δόσεις αρασυτίνης (LDAC) ή υπομεθυλιωτικούς παράγοντες αποτελεί μία 
πολλά υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με ΟΜΛ, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και για 
περιπτώσεις που δεν μπορούν να λάβουν κλασική θεραπεία εφόδου. Ωστόσο, οι γνώσεις μας σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του venetoclax προέρχονται κυρίως από δημοσιευμένες 
κλινικές μελέτες και δεν υπάρχει αντίστοιχος όγκος δεδομένων από τη χρήση του σε ασθενείς εκτός 
κλινικών μελετών (real-world-data).  
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάλυση των real-world-data αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του venetoclax στη 
θεραπεία ασθενών με ΟΜΛ στο κέντρο μας, έχοντας την εμπειρία από την πρόσφατη συμμετοχή 
μας με 18 ασθενείς στην εγκριτική πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ , Μ16-043, με τον 
συνδυασμό Venetoclax+ LDAC για ασθενείς μη κατάλληλους να λάβουν θεραπεία εφόδου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη χρονική περίοδο μεταξύ 1/2019 και 7/2019, 6 
ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 71 έτη που έπασχαν από OMΛ ξεκίνησαν αγωγή που περιελάμβανε το 
venetoclax. Οι 4/6 (67%) έπασχαν από δευτεροπαθή ΟΜΛ (εξέλιξη προϋπάρχοντος ΜΔΣ, για το οποίο 
είχαν λάβει azacytidine). Οι υπόλοιποι 2 είχαν νεοεμφανισθείσα (de novo) OMΛ. Ο διάμεσος χρόνος 
παρακολούθησης των ασθενών ήταν 3 μήνες. Πέντε ασθενείς έλαβαν Venetoclax στην τελική δόση 
των 400 mg/d μαζί με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες (3 azacytidine, 2 decitabine) και 1 ασθενής 600 
mg/d μαζί με χαμηλές δόσεις αρασυτίνης. Το Venetoclax χορηγήθηκε αρχικά με καθημερινή σταδιακή 
αύξηση (ramp up) για 3 ή 4 ημέρες αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 6 ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία με το venetoclax, όλοι ζουν με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τους 3 μήνες. Τέσσερις (67%) πέτυχαν πλήρη ύφεση ή πλήρη 
ύφεση με παρουσία κυτταροπενιών (CR & CRi), με διάμεσο χρόνο επίτευξης αυτής τον 1 μήνα. Ένας 
ασθενής εμφάνισε μερική ανταπόκριση (PR) και μία ασθενής εμφάνισε σταθερή νόσο. Όλοι οι ασθενείς 
(100%) με νεοεμφανισθείσα ΟΜΛ εμφάνισαν CR . Από τους ασθενείς με δευτεροπαθή ΟΜΛ, δύο 
(50%) εμφάνισαν πλήρη ύφεση (CR+CRi).
Αναφορικά με τα δεδομένα ασφάλειας, όλοι οι ασθενείς(100%) εμφάνισαν ουδετεροπενία βαθμού 4 και 
απαιτήθηκε χορήγηση GCSF και παροδική διακοπή του venetoclax, ενώ 2 ασθενείς (33,3%) εμφάνισαν 
θρομβοπενία βαθμού 4, και απαιτήθηκε παροδική διακοπή του φαρμάκου, χωρίς ωστόσο κάποια 
σοβαρή αιμορραγική επιπλοκή. Μέχρι στιγμής δεν έχει απαιτηθεί μείωση της δόσης του Venetoclax 
σε κανέναν ασθενή. Δεν παρατηρήθηκε κανένα περιστατικό συνδρόμου λύσης όγκου (TLS).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με τη βοήθεια της εμπειρίας από την πρόσφατη συμμετοχής μας στην εγκριτική 
μελέτη Μ16-043, αντιμετωπίσαμε όπως φαίνεται με ιδιαίτερη ασφάλεια μέχρι τώρα 6 ασθενείς με ΟΜΛ 
με συνδυασμούς που περιέχουν Venetoclax. Tα real-world-data των ασθενών μας υποστηρίζουν πως 
το φάρμακο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τους ηλικιωμένους ασθενείς, με πολύ καλύτερες όμως 
ανταποκρίσεις σε αυτούς που πάσχουν από νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ. Τα ευρήματά μας αυτά συνάδουν 
πλήρως με τα έως τώρα ανακοινωμένα από τις αντίστοιχες κλινικές μελέτες.
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97 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΚΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ Ρ110Β ΚΑΙ Ρ110Δ ΤΗΣ ΡΙ3 
ΚΙΝΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Μ. Λούρου1, Ε. Παπακωνσταντή2, Ε. Γιαχνάκης3, Ι. Πελαγιάδης1, Ν. Κατζηλάκης1, Ε. Στειακάκη1

1Κλινική Αιματολογίας - Ογκολογίας Παίδων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο 
Κρήτης, 2Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 3Εργαστήριο Βιο-Ιατρικών 
Ποσοτικών Αναλύσεων, Ψηφιακών Εφαρμογών και Διεπιστημονικών Προσεγγίσεων, Τομέας Μητέρας-
Παιδιού, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) είναι η πιο συχνή νεοπλασματική 
νόσος στα παιδιά και αποτελεί το 30% όλων των νεοπλασιών της παιδικής ηλικίας. Παρά τα υψηλά 
ποσοστά ίασης, η αντοχή στα χημειοθεραπευτικά φάρμακα και οι υποτροπές της νόσου εξακολουθούν 
να αποτελούν σημαντικά κλινικά προβλήματα και μεγάλη ερευνητική πρόκληση. Το ενδοκυττάριο 
σηματοδοτικό μονοπάτι ΡΙ3Κ/ΑΚΤ επάγεται από αυξητικούς παράγοντες και παίζει σημαντικό ρόλο στην 
πυροδότηση πολλών βιολογικών διεργασιών του κυττάρου όπως η κυτταρική αύξηση και κινητικότητα, 
ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός, η διαφοροποίηση, η απόπτωση, η σύνθεση πρωτεϊνών, η μεταγραφή 
γονιδίων και ο μεταβολισμός ινσουλίνης. Έχει διαπιστωθεί ότι αλλαγές στην έκφραση και μεταλλαγές σε 
μόρια της ενδοκυττάριας σηματοδοτικής οδού ΡΙ3Κ/ΑΚΤ σχετίζονται με τη λευχαιμογένεση. Επιπρόσθετα 
το μονοπάτι αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών κυττάρων αλλά 
και την ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα, είτε πρόκειται για συμβατικά χημειοθεραπευτικά είτε για νέους 
παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα για τις ΡΙ3 κινάσες, από τις τρεις τάξεις των ισομορφών της έχουν 
συσχετισθεί σαφώς με την εμφάνιση καρκίνου αυτές της τάξης 1 (Ρ110 α, Ρ110 β, Ρ110 γ και Ρ110 
δ). Η ταυτοποίηση των γονιδίων που εμπλέκονται είναι σημαντική για τη συσχέτιση με την πρόγνωση 
αλλά και το σχεδιασμό εξατομικευμένης στοχευμένης θεραπείας. Σκοπός: Η μελέτη της έκφρασης 
των πρωτεϊνών Ρ110β, Ρ110δ και Ρ-AKT σε λευχαιμικά κύτταρα μυελού των οστών παιδιών με ΟΛΛ 
στη διάγνωση της νόσου και σε λεμφομονοπύρηνα κύτταρα μυελού των οστών παιδιών στην ύφεση 
σε σύγκριση με λεμφομονοπύρηνα κύτταρα μυελού των οστών παιδιών με συμπαγείς όγκους χωρίς 
διήθηση του μυελού των οστών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν λεμφοβλάστες μυελού των οστών από 31 παιδιά και εφήβους 
με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία β-σειράς στη διάγνωση της νόσου, λεμφομονοπύρηνα κύτταρα 
μυελού των οστών από 25 παιδιά στην ύφεση και λεμφομονοπύρηνα κύτταρα μυελού των οστών 
από 20 παιδιά με συμπαγείς όγκους χωρίς διήθηση του μυελού των οστών. Μετά από απομόνωση 
των πρωτεϊνών προσδιορίστηκε η ποσοτική έκφραση των πρωτεϊνών Ρ-ΑΚΤ, Ρ110β και Ρ110δ με 
Western blot. Tα αποτελέσματα αναλύθηκαν με SPSS Statistics version 25 (Kruskal-Wallis test and 
Mann-Whitney test).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα έκφρασης της Ρ-ΑΚΤ στην διάγνωση της ΟΛΛ ήταν χαμηλότερα 
συγκριτικά με την ύφεση (0.66±0.21 vs 1.97±0.41, p=0.004) και τους συμπαγείς όγκους (0.66±0.21 vs 
1.03 ± 0.25, p=0.019). Επιπλέον, παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση της Ρ110δ στη διάγνωση της ΟΛΛ 
σε σχέση με την ύφεση της νόσου (0.92±0.37 vs 1.52±0.41, p=0.012). Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκφραση της Ρ110β μεταξύ των ομάδων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έκφραση της Ρ-ΑΚΤ και της Ρ110δ κινάσης προσδιορίζεται μειωμένη στη 
διάγνωση της ΟΛΛ παιδών και εφήβων, εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για την πιθανή 
συσχέτιση του με την παθογένεια της νόσου.

98 ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ;
Ε. βέρρου, Α. Τσάρα, Θ. Τριανταφύλλου, Π. Καρανταγλής, Κ. Κεραμιδιώτη, Α. Σκολαρίκη, Δ. Μαρκάλα, 
Ε. Κατωδρύτου, Π. Κωνσταντινίδου
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Nα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών που εμφάνισαν oξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) μετά την έκθεση τους σε αντινεοπλασματική θεραπεία σε ένα αντικαρκινικό 
κέντρο κατά την τελευταία δεκαετία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν σποραδικές αναφορές και μικρές 
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σειρές ασθενών με ΟΛΛ που είχαν προηγουμένως εκτεθεί σε χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία. 
Σε αντίθεση με την οξεία μυελογενή λευχαιμία και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα που σχετίζονται 
με θεραπεία, η δευτεροπαθής ΟΛΛ δεν αποτελεί ξεχωριστή οντότητα στην κατάταξη κατά WHO.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγράψαμε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών με δευτεροπαθή 
ΟΛΛ, τον ανοσοφαινότυπό τους, τον καρυοτυπικό και μοριακό έλεγχο, τις θεραπείες που είχαν λάβει 
για το πρωτοπαθές νεόπλασμα καθώς και τις θεραπείες που έλαβαν για την ΟΛΛ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στον πίνακα συνοψίζονται τα κλινικοεργαστηρικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων 
ασθενών που εντοπίστηκαν. 
Και οι δύο ασθενείς με Ca μαστού είχαν λάβει FEC σε συνδυασμό με ακτινοβόληση 9 και 5 χρόνια 
αντίστοιχα πριν από την εμφάνιση ΟΛΛ. Η ασθενής με Ca ωοθηκών είχε λάβει συνδυασμό Carboplatin/
Taxol 8 έτη πριν από τη διάγνωση ΟΛΛ ενώ ο τελευταίος ασθενής είχε λάβει έξι κύκλους CVD και 
στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μεγαθεραπεία με αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων με αποτέλεσμα τέσσερα χρόνια αργότερα κατά τη διάγνωση της ΟΛΛ να βρίσκεται σε πλήρη 
ύφεση σε σχέση με το ΠΜ.
Οι δύο πρώτες ασθενείς έλαβαν HyperCVAD και υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση. Η πρώτη 
υποτροπίασε και πέθανε εντός εξαμήνου μετά την αλλογενή μεταμόσχευση ενώ η δεύτερη που λόγω 
bcr-abl θετικότητας έλαβε αρχικά dasatinib και στη συνέχεια ponatinib βρίσκεται σε πλήρη ύφεση ένα 
χρόνο μετά την αλλογενή μεταμόσχευση. Η τρίτη ασθενής έλαβε vincristine με prednisolone χωρίς 
ανταπόκριση και ο τελευταίος ασθενής έλαβε HyperCVAD επίσης χωρίς ανταπόκριση με αποτέλεσμα 
και οι δύο ασθενείς να αποβιώσουν δύο μήνες μετά τη διάγνωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι τρεις ασθενείς που έπασχαν από συμπαγείς όγκους εμφάνισαν ΟΛΛ εντός 
του χρονικού διαστήματος που αναμένεται και η διάγνωση της δευτεροπαθούς οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας στους ασθενείς που έχουν λάβει χημειοθεραπεία ή/και ακτινοβόληση. Σε σχέση με τον 
ασθενή με ΠΜ υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι βρισκόταν σε πλήρη ύφεση όταν έγινε η διάγνωση 
της ΟΛΛ και δεν αποκλείεται να έχει συμβεί κλωνική εξέλιξη καθώς ο ασθενής έπασχε ήδη από μια 
β –κυτταρικής αρχής λεμφοϋπερπλαστική νεοπλασία. Ο συγκεκριμένος ασθενής ωστόσο είχε λάβει 
αλκυλιωτικό παράγοντα κατά τη διενέργεια της αυτόλογης μεταμόσχευσης και ταυτόχρονα παρουσίαζε 
πολυάριθμες χρωμοσωμικές βλάβες ενώ είχε διφαινοτυπική λευχαιμία γεγονότα που υποστηρίζουν 
τη δημιουργία ανεξάρτητου κλώνου λόγω της χημειοθεραπείας. 
Η ενδελεχής μελέτη των ασθενών που εμφανίζουν ΟΛΛ μετά από αντινεοπλασματική θεραπεία 
ενδέχεται να οδηγήσει στο μέλλον στη δημιουργία μιας νέας οντότητας σε αναλογία με τη σχετιζόμενη 
με θεραπεία ΟΜΛ.

Πίνακας.
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99 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ
Ι. Τσώνης1, Χ. Γιατρά1, Μ. Γαροφαλάκη1, Χ. Μασαούτης2, Ε. Τζιότζιου1, Ζ. Αραπίδου1, Ε. Γρηγορίου3, 
Ι. Μάρκου1, Α. ψαρρά3, Δ. Ροντογιάννη2, Ν. Χαρχαλάκης1, Θ. Καρμίρης1, Μ. Παγώνη1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο. και Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Γ.Ν.  
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Τμήμα 
Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η συστηματική μαστοκυττάρωση (ΣΜ/SM) είναι σπάνια οντότητα με 
εκδηλώσεις και πρόγνωση που ποικίλλουν. Προσβάλλει διάφορα όργανα και η βαρύτητά της κυμαίνεται 
από ήπιο μη εξελισσόμενο νόσημα μέχρι επιθετικό νεόπλασμα (επιθετική ΣΜ/SM, ASM) με σημαντική 
νοσηρότητα. Σε αρκετούς ασθενείς μπορεί να συνυπάρχει έτερη αιματολογική κακοήθεια (ΣΜ/SM 
σχετιζόμενη με αιματολογική κακοήθεια/SMAHN). Προηγούμενα δημοσιευμένα στοιχεία του αρχείου 
καταγραφής της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας κατέδειξαν την επιθετικότητα του υποκείμενου 
αιματολογικού νοσήματος ως τον κύριο προγνωστικό παράγοντα για την επιβίωση. Παρουσιάζουμε 
την περίπτωση ασθενούς με SMAHN καθώς και το προφίλ των μεταλλάξεων κατά τη διάγνωση και 
την πρόοδο του νοσήματος. Από τα ευρήματα μας προκύπτουν έμμεσα δεδομένα σχετικά με την 
κλωνική εξέλιξη της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση επόμενης γενεάς (NGS) με την πλατφόρμα 
Illumina MiSeq, χρησιμοποιώντας το πάνελ μυελικής σειράς SOPHiA GENETICS, που στοχεύει 30 
γονίδια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Άνδρας 63 ετών παραπέμφθηκε λόγω ουδετεροπενίας και θρομβοπενίας. Είχε 
προηγηθεί έλεγχος λόγω επιδεινούμενης ανορεξίας, ναυτίας και καταβολής. Ανέφερε απώλεια βάρους, 
7 Kg, τον προηγούμενο μήνα. Από το ατομικό αναμνηστικό σημειώνεται αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, 
υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία. Στη γενική αίματος διαπιστώθηκε ουδετεροπενία (πολυμορφοπύρηνα: 
870/μL) και θρομβοπενία (αιμοπετάλια: 95000/μL), ενώ στο επίχρισμα δυσπλασία των ουδετεροφίλων 
και βλαστικά κύτταρα 2%. Η οστεομυελική βιοψία αποκάλυψε πυκνά διηθήματα μαστοκυττάρων με 
παθολογικό φαινότυπο, σημαντική ίνωση και περιοχές μυελού ελεύθερες μαστοκυτταρικών διηθημάτων, 
με στοιχεία μυελοδυσπλαστικού/μυελοϋπερπλαστικού νεοπλάσματος και βλαστικά κύτταρα 4%. Από 
το λοιπό έλεγχο διαπιστώθηκε αυξημένη τιμή τρυπτάσης (200 ng/mL), φυσιολογικός καρυότυπος 
και ανίχνευση της μετάλλαξης cKITD816V. Επίσης, διαπιστώθηκε διήθηση του παχέος εντέρου 
από παθολογικά μαστοκύτταρα. Επομένως, ο ασθενής διεγνώσθη με SMAHN με στοιχεία ASM. 
Αντιμετωπίστηκε διαδοχικά με 2CdA, συνδυασμένη χημειοθεραπεία και TKI 2ης γενιάς με παροδικές 
ανταποκρίσεις. Ακολούθως έλαβε IFNα με σταδιακή βελτίωση του συνδρόμου δυσαπορρόφησης και 
των κυτταροπενιών. Τέσσερα έτη μετά τη διάγνωση διαπιστώθηκε εξέλιξη σε οξεία μυελογενή λευχαιμία 
(ΟΜΛ). Ο ασθενής παρά τη χορήγηση χημειοθεραπείας κατέληξε με πρωτοπαθώς ανθεκτικής νόσου 
χωρίς να καταστεί δυνατό να οδηγηθεί σε μεταμόσχευση. Η μελέτη του αίματος με NGS στη διάγνωση 
και την εξέλιξη ανέδειξε ταυτόχρονη παρουσία μεταλλάξεων στα γονίδια ASXL1, SRSF2 και IDH2. 
Το φορτίο των μεταλλάξεων αυτών σχεδόν διπλασιάστηκε κατά την εξέλιξη της νόσου (variant allele 
frequency/VAF, 26% vs 46%). Σημειώνεται ότι η μετάλλαξη cKITD816V ανιχνεύτηκε μόνο στο αρχικό 
δείγμα και σε χαμηλά επίπεδα (VAF:9.1%), ενώ στην εξέλιξη μετάλλαξη RUNX1 (VAF: 5.5%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζεται η περίπτωση ασθενούς με ASM-SMAHN με ανάγκη επιθετικής 
αντιμετώπισης. Τα επίπεδα cΚΙΤD816V κατά τη διάγνωση ήταν 3 φορές χαμηλότερα σε σχέση με 
τους λοιπούς κλωνικούς δείκτες, καταδεικνύοντας ότι το φορτίο της μετάλλαξης του cKIT στο αίμα δεν 
συμβαδίζει με το φορτίο της μαστοκυττάρωσης. Το συνυπάρχον μυελικό νεόπλασμα εξελίχθηκε σε ΟΜΛ, 
ενώ η ΣΜ/SM παρέμεινε σχετικά σταθερή. Τα αποτελέσματα της μελέτης με NGS επιβεβαίωσαν την 
ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλών μεταλλάξεων, παρέχοντας έμμεσα στοιχεία υπέρ του ότι η μετάλλαξη 
cΚΙΤD816V είναι ύστερο κλωνικό συμβάν, που κατευθύνει το φαινότυπο προς τη μαστοκυττάρωση, 
όπως έχει υποστηριχθεί από προηγούμενες παρατηρήσεις. Μεταλλάξεις που συμβαίνουν στην 
πορεία μπορεί να τροποποιήσουν το φαινότυπο προς πιο επιθετικές οντότητες. Τα δεδομένα αυτά 
είναι υποστηρικτικά της αρχικής μας παρατήρησης, ότι δηλαδή η επιθετικότητα του συνυπάρχοντος 
μυελικού νεοπλάσματος είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για τη συνολική έκβαση και την επιβίωση.
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100 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (ΑΥΑs) ΜΕ 
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Χ. Λαλαγιάννη, Α. Μαρβάκη, Σ. Μπουζιανά, Σ. Παπαδημητρίου, Ε. Μπαλντούμη, Μ. Ισκάς, Α. Συρίγου, 
Μ. Παπαθανασίου, Ι. Μπάτσης, Α. Παπαλεξανδρή, Α. Αθανασιάδου, Δ. Μαλλουρή, Ι. Σακελλάρη, Ρ. 
Σαλούμ, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σε αντίθεση με την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), η οξεία 
μυελοβλαστική λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι νόσος των ηλικιωμένων κυρίως ασθενών. Επίσης σε αντίθεση 
με την ΟΛΛ, για τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες (ΑΥΑ) με ΟΜΛ είναι λίγες οι πληροφορίες και 
βιβλιογραφικές αναφορές για τις ιδιαιτερότητες της νόσου, το είδος της θεραπείας και την απάντηση 
και γενικότερα την έκβαση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά, την απάντηση στην 
θεραπεία και την επιβίωση των νεότερων ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία για ΟΜΛ εκτός της 
Μ3 κατά την διάρκεια μιας 15ετίας σε σχέση με τους αντίστοιχους πιο ηλικιωμένους ασθενείς. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επρόκειτο για 102 ασθενείς, 64 άνδρες και 38 γυναίκες, διάμεσης ηλικίας 26 (14-35) 
ετών από ένα σύνολο 472 ασθενών με ΟΜΛ, διάμεσης ηλικίας 56 (14-75) ετών. Οι νεότεροι ασθενείς 
παρουσίαζαν πιο συχνά λευκοκυττάρωση: WBC >50x109/μl 28% έναντι 19% (p=0.06) των μεγαλύτερων 
και WBC >100x109/μl 16% έναντι 7% (p=0.01), υψηλή LDH >400 IU 61% vs 47% (p=ns) αντίστοιχα, 
ενώ σπανιότερα η νόσος ήταν δευτεροπαθής (16%, κυρίως από προηγηθείσα χημειοθεραπεία, έναντι 
30% των μεγαλύτερων, κυρίως μετά MDS, p=0.003). Δεν υπήρχε διαφορά στα ποσοστά της θετικότητας 
της FLT3-ITD μετάλλαξης, όμως οι ΑΥΑ παρουσίαζαν σπανιότερα την ΝΡΜ1 μετάλλαξη (p=0.09), ενώ 
1 ασθενής έφερε διπλή CEPBA μετάλλαξη. Επίσης διέφεραν τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά με 
ποσοστά καρυοτύπου καλής πρόγνωσης (CBF AML) 24% vs 8%, ενδιάμεσης πρόγνωσης 54% vs 
70%, p>0.001, χωρίς διαφορά για τον καρυότυπο κακής πρόγνωσης (22%, οι μισοί complex και στις 
2 ομάδες). Σημαντικά διέφερε η απάντηση στη θεραπεία, με ποσοστά επίτευξης πλήρους ύφεσης 
CR 77% vs 65%, p=0.014 και ποσοστά υποτροπής 44% vs 53% αντίστοιχα (p=0.019). Η θνητότητα 
(TRM) κατά την έφοδο δεν διέφερε σημαντικά στις δύο ομάδες, όμως η συνολική TRM για όλους 
τους κύκλους Χ/Θ ήταν σημαντικά αυξημένη για τους μεγαλύτερους ασθενείς (AYA 8% vs 12%). Σε 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT) υποβλήθηκαν 57% vs 25% (οι μισοί ασθενείς σε 
CR1 και στις 2 ομάδες). Οι ΑΥΑ παρουσίαζαν σημαντικά καλύτερη επιβίωση: διάμεση OS 60 έναντι 
14 μηνών (p<0.001), και διάμεση DFS 24 mo vs 14 mo (p=0.009), πιθανότητα 5ετούς OS 50% vs 
24% και 5ετούς DFS 48% vs 31%. Δεν υπήρχε διαφορά στην επιβίωση για τις δεκαετίες 14-24 και 
25-35 ετών, με μικρή, μη στατιστικά σημαντική διαφορά στην έκβαση υπέρ των εφήβων (≤18 ετων). 
Σε πολυπαραγοντική ανάλυση η ηλικία <35 ετών ήταν σημαντικός παράγοντας για την επιβίωση (OS 
και DFS). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά οι νεότεροι ασθενείς με ΟΜΛ παρουσιάζουν πιο επιθετική νόσο 
με συχνότερη λευκοκυττάρωση και υψηλή LDH. Ο καρυότυπος καλής πρόγνωσης είναι πιο συχνός, 
όμως δεν διαπιστώθηκε διαφορά στον κακής πρόγνωσης καρυότυπο ή στην FLT3-ITD μετάλλαξη. 
Η απάντηση στη θεραπεία και η έκβασή τους είναι σημαντικά καλύτερη από των πιο ηλικιωμένων 
ασθενών, υπολείπεται όμως από τη βιβλιογραφικά αναφερόμενη στα παιδιά.
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101 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ/ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
β. Λάζαρης1, Σ. Ασημακόπουλος2, Μ. Λαγκαδινού2, Ε. βερίγου1, Π. Κατσαούνη1, Μ. Χριστοφίδου3,  
Α. Αλεξόπουλος1, Π. Παπαϊωάννου1, Λ. Λεωνίδου2, Ε. Τζουβάρα1, Μ. Τηνιακού1, Α. Λέκκου2, Α. Κου-
ράκλη - Συμεωνίδου1, Φ. Παλιογιάννη3, Μ. Μαραγκός2, Χ. Γώγος2, Α. Συμεωνίδης1

1Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 2Τμήμα Λοιμώξεων Παθολογικής 
Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο Πανεπιστημίου Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι λοιμώξεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς αποτελούν κύρια αιτία 
νοσηρότητας και θνησιμότητας. H βακτηριαιμία από πολυανθεκτικά εντεροβακτηριοειδή και συγκεκριμένα 
από Klebsiella pneumoniae ανθεκτική στις καρβαπενέμες σχετίζεται με υψηλή θνησιμότητα. Οι 
πάσχοντες από αιματολογικές νεοπλασίες είναι μια ομάδα υψηλού κινδύνου δεδομένης της επίκτητης 
ανοσοκαταστολής, της βαριάς ουδετεροπενίας, των μακροχρόνιων νοσηλειών και των κεντρικών 
καθετήρων που τους χαρακτηρίζουν. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των μικροβιαιμιών από 
ανθεκτική στις καρβαπενέμες Klebsiella pneumoniae σε αιματολογικούς ασθενείς με δεδομένα από 
την καθημερινή πρακτική, η επανεξέταση και ο επαναπροσδιορισμός των καθημερινών πρακτικών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις μικροβιαιμίας από ανθεκτική στις καρβαπενέμες 
Klebsiela pneumonia, σε ασθενείς με αιματολογικές νεοπλασίες, οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί στο 
Νοσοκομείο μας το χρονικό διάστημα 2014-2018. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
έγινε με το πρόγραμμα SPSS version 21.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 28 βεβαιωμένες περιπτώσεις μικροβιαιμίας, 15 σε άνδρες και 13 σε 
γυναίκες ασθενείς, με μέση ηλικία 58.6 έτη (CI 95% 53.3- 63.9). Το σύνολο των βακτηριακών στελεχών 
παρουσίαζαν in vitro ανθεκτικότητα στις καρβαπενέμες. Επιπλέον, κάποια στελέχη παρουσίαζαν 
ανθεκτικότητα σε κολιμυκίνη, τιγεκυκλίνη, και αμινογλυκοσίδες σε ποσοστό 25% (7/28), 10.7% (3/28) 
και 25% (7/28) αντίστοιχα. Οι περισσότεροι ασθενείς έπασχαν από οξεία μυελογενή λευχαιμία (12/28 
ή 42.9%), μη Hodgkin λέμφωμα (4/28 ή 14.3%), οξεία λεμφογενή λευχαιμία (4/28 ή 14.3%), MDS (3/28 
ή 10.7%) και πολλαπλούν μυέλωμα (2/28 ή 7.1%). Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν προηγούμενη 
νοσηλεία εντός των προηγούμενων 90 ημερών από την εκδήλωση της μικροβιαιμίας (24/28 ή 85.7%), 
παρουσίαζαν σοβαρού βαθμού ουδετεροπενία (grade III-IV: 23/28 ή 82.1%) και έφεραν κεντρική 
φλεβική γραμμή (25/28 ή 89.3%). Οι ασθενείς που είχαν προηγούμενη λοίμωξη από ανθεκτικά στις 
καρβαπενέμες στελέχη ήταν 2/28 ή 7.1%. Το σύνολο των ασθενών έλαβε εμπειρική αντιβιοτική 
αγωγή με την έναρξη του εμπυρέτου και πριν την εργαστηριακή ταυτοποίηση της μικροβιαιμίας 
από πολυανθεκτική Klebsiella. H αγωγή αυτή ήταν κατάλληλη σε ποσοστό 32.1% (9/28), με βάση 
τα αποτελέσματα του αντιβιογράμματος. Η κατάλληλη θεραπεία χορηγήθηκε κατά μέσο όρο για 14 
ημέρες (95% C.I. 10.5-17.5) και στηριζόταν συνήθως σε συνδυασμούς ≥2 αντιβιοτικών, δραστικών 
για το παθογόνο στέλεχος. Από τους 18 ασθενείς που επιβίωσαν μόνο 3 (16.7%) είχαν λάβει εξ αρχής 
κατάλληλη εμπειρική θεραπεία, σε αντίθεση με τους ασθενείς που απεβίωσαν, οι οποίοι είχαν λάβει 
κατάλληλη θεραπεία σε ποσοστό 60% (6/10, p=0.003). H συνολική θνησιμότητα την 14η ημέρα ήταν 
28.6% (8/28) ενώ την 30η ημέρα ήταν 35.7% (10/28).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μικροβιαιμία από Klebsiella συνιστά απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Δεδομένων 
των περιορισμών λόγω του αναδρομικού χαρακτήρα της παρούσας εργασίας και του σχετικά μικρού 
δείγματος ασθενών, η θνησιμότητα, όπως αυτή μετρήθηκε την ημέρα 14 και την ημέρα 30, παραμένουν 
σε ικανοποιητικά επίπεδα και συγκρίσιμα με αυτά της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η έγκαιρη αντιμετώπιση, 
η υποστηρικτική αγωγή και ειδική συνδυαστική αντιμικροβιακή θεραπεία αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο για την ίαση των ασθενών. Η κατάλληλη εμπειρική θεραπεία δεν μπορεί να ανατρέψει την δυσμενή 
εξέλιξη κάποιων ασθενών, που καταλήγουν ως επί το πλείστον τις 2 πρώτες εβδομάδες από την 
εκδήλωση της μικροβιαιμίας.
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102 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΖΑΚΥΤΙΔΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ. ΑΝΑΔΡΟ-
ΜΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Ε. Τσόλας, Α. Σερπάνου, Ι. Παπακωνσταντίνου, Κ. Παπαθανασίου, Η. Τάσση, Λ. Κυριαζοπούλου,  
Ε. Χατζημιχαήλ, Ε. Καψάλη
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αποτύπωση των κλινικών χαρακτηριστικών και της έκβασης ασθενών 
με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) οι οποίοι έχουν λάβει αζακυτιδίνη ως πρώτη ή ως μεταγενέστερη 
γραμμή θεραπείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη κατά την οποία καταγράφηκαν και αναλύθηκαν 
δεδομένα από τους ιατρικούς φακέλους 11 ασθενών με ΟΜΛ οι οποίοι έχουν λάβει αζακυτιδίνη κατά 
τη χρονική περίοδο 2017-2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών στη διάγνωση ήταν 68,4 έτη (εύρος 44-84 έτη) με 
υπεροχή του ανδρικού φύλου σε ποσοστό 63,6%. Η διάγνωση της ΟΜΛ κατά WHO ήταν ΟΜΛ, μη 
περαιτέρω προσδιοριζόμενη (AML, NOS) σε ποσοστό 54,7%, ΟΜΛ με διαταραχές που σχετίζονται 
με μυελοδυσπλασία σε ποσοστό 27,3%, ενώ η ΟΜΛ σχετιζόμενη με θεραπεία και η ΟΜΛ με inv(3) 
αντιστοιχούσαν στο 9% έκαστη. Η κατάσταση ικανότητας (ECOG PS) ήταν 0-1 στην πλειονότητα των 
ασθενών (81,8%). Η διάμεση τιμή των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) στη διάγνωση ήταν 10,29 x 109/L 
(εύρος 1,28-50 x 109/L) και 72,7% των ασθενών είχαν >30% βλαστικά κύτταρα στο μυελό των οστών. Τα 
ευρήματα της κυτταρογενετικής ανάλυσης ήταν δυσμενή σε ποσοστό 36,4% των ασθενών. Το ποσοστό 
των ασθενών που έλαβαν την αζακυτιδίνη ως πρώτη γραμμή θεραπείας ήταν 63,6%, ενώ το ποσοστό 
των ασθενών που έλαβαν το φάρμακο ως δεύτερη ή μεταγενέστερη γραμμή θεραπείας ήταν 36,4%. 
Ο διάμεσος αριθμός κύκλων θεραπείας με αζακυτιδίνη που χορηγήθηκαν ήταν 11,5 (εύρος 4-24) και 
τα σχήματα που χορηγήθηκαν ήταν 75 mg/m2 για 7 συνεχόμενες ημέρες σε κύκλους 28 ημερών ή 75 
mg/m2 για 5-2-2 ημέρες (με διακοπή δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή) σε κύκλους 28 ημερών σε 
ποσοστά 63,6% και 36,4% αντίστοιχα. Η οδός χορήγησης του φαρμάκου ήταν η υποδόρια στο 81,8% 
και η ενδοφλέβια στο 18,2% των ασθενών. Αιματολογική τοξικότητα βαθμού 3 ή 4 παρατηρήθηκε σε 
45,4% των ασθενών, ενώ στο 54,5% εμφανίστηκαν λοιμώξεις. Το ποσοστό ολικής ανταπόκρισης 
[συμπεριλαμβανομένων πλήρους ύφεσης (CR), πλήρους ύφεσης με μερική αιματολογική ανάκαμψη 
(CRi) και μερικής ύφεσης (PR)] ήταν 63,6% και η διάμεση ολική επιβίωση (OS) ήταν 23,1 μήνες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά τον περιορισμένο αριθμό ασθενών που μελετήθηκαν, εξάγονται ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους καθώς και την ανταπόκρισή τους στη θεραπεία με 
αζακυτιδίνη. Η ηλικία αποτελεί το σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα στην ΟΜΛ, το οποίο φάνηκε 
και στην παρούσα μελέτη, καθώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν δυσμενέστερη έκβαση. Η διάμεση 
ολική επιβίωση ήταν συγκρίσιμη μεταξύ των ασθενών με δυσμενή προγνωστικά χαρακτηριστικά στη 
διάγνωση (υψηλή τιμή WBC, δυσμενή κυτταρογενετικά ευρήματα, διάγνωση κατά WHO) και εκείνων 
χωρίς κακούς προγνωστικούς παράγοντες. Δεδομένων όλων αυτών και σε συνδυασμό με το ότι η 
αζακυτιδίνη είναι γενικά καλώς ανεκτή, αποτελεί καλή επιλογή για τη θεραπεία μεγαλύτερης ηλικίας 
ασθενών με ΟΜΛ.

103 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 16,5/16 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΕΠΑΡΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΛΥ-
ΕΡΥΘΡΑΙΜΙΑΣ;
Π. Ζήκος, Κ. Ζήκου, Φ. Καλογιάννη, Ε. Ζησιμοπούλου, Χ. Μελά, Α. Ρίζου, Μ. Κατσαρού, Χ. Λύκουρα, 
Δ. Δημητροπούλου, Χ. Μπίκας
Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με τη δημοσίευση της ταξινόμησης κατά WHO του 2016, το όριο της 
αιμοσφαιρίνης για διερεύνηση πιθανής πολυερυθραιμίας κατέβηκε από 18 γρ στη WHO 2008 στο 
16,5/16 γρ για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα. Το ανωτέρω όριο είναι μέσα στο φυσιολογικό εύρος για 
άνδρες και οριακό για γυναίκες. Αυτό είναι πιθανό να οδηγεί έναν αριθμό ασθενών σε εκτεταμένους 
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ελέγχους με επιβάρυνση τόσο των ασθενών όσο και των συστημάτων υγείας με άσκοπες εξετάσεις 
και περιττό κόστος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τον 1/2016 μέχρι και τον 6/2019, συνολικά 78 ασθενείς παραπέμφθηκαν 
στο κέντρο μας για διερεύνηση ερυθροκυττάρωσης. Δύο ασθενείς ήταν ήδη διαγνωσμένοι και εξαιρέθηκαν 
από την παρούσα ανάλυση. Από τους υπόλοιπους 76, οι 26 είχαν οριακές τιμές αιμοσφαιρίνης (άνδρες 
<16,5 γρ, γυναίκες <16 γρ) και εξαιρέθηκαν από τη μελέτη γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία ύποπτα για 
PV, μετά από πολλαπλές μετρήσεις. Οι 58 ασθενείς (20 γυναίκες και 38 άνδρες, διάμεσης ηλικίας 62 
ετών (εύρος 20-91 έτη) αξιολογήθηκαν για PV αρχικά με επαναλαμβανόμενες γενικές αίματος, και σε 
περίπτωση επιμονής αιμοσφαιρίνης >16,5 γρ για άνδρες και >16 γρ για γυναίκες, με γενική αίματος, 
κλινική εξέταση, εξέταση για JAK2V617F, επίπεδα EPO, και υπερηχογράφημα σπληνός.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 18 ασθενείς είχαν Αιμοσφαιρίνη μεταξύ 16-17 γρ, 24 ασθενείς είχαν 
αιμοσφαιρίνη μεταξύ 17-18 γρ, και 12 ασθενείς είχαν αιμοσφαιρίνη >18 γρ. Η ανάλυση για JAK2V617F 
ήτνα θετική σε 2, 4 και 10 ασθενείς δεν κάθε ομάδα αιμοσφαιρίνης. (Α:2/18, β: 4/28, Γ: 10/12). Τα 
επίπεδα ερυθροποιητίνης για κάθε ομάδα ήταν : Α: 16, β:12 και Γ: 4 (ΦΤ 4-33). Συνολικά 24 ασθενείς 
με JAK2 αρνητικό υποβλήθηκαν σε οστεομυελική βιοψία. Μόνο σε 2/24 τα ευρήματα ήταν συμβατά 
με πολυερευθραιμία. Από το σύνολο των ασθενών μόνο 2 είχαν σπλήνα με επιμήκη διάμετρο > 12 
εκ και οι δύο με αυξημένη μάζα σώματος (14 και 15 εκ αντίστοιχα). Μόνο ένα αγγειακό επεισόδιο 
καταγράφηκε στο διάστημα των 3,5 ετών σε έναν ασθενή με αρχική αιμοσφαιρίνη 18,2 γρ και τελική 
διάγνωση ιδιοπαθή πολυερυθραιμία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με τη μείωση του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης στο 16,5/16 για άνδρες και 
γυναίκες ένας σημαντικός αριθμός ασθενών θα εξεταστεί για πιθανή πολυερυθραιμία, με πιθανότητες 
κάτω από 1% για ύπαρξη νόσου. Με βάσει τα ανωτέρω στοιχεία ασθενείς με αιμοσφαιρίνη κάτω 
από 17 γρ θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο σε εξέταση για JAK2 και επί αρνητικής τιμής μόνο να 
παρακολουθούνται. Οι πιθανότητες είναι ακόμη χαμηλότερες επί τιμών ερυθροποιητίνης πάνω από 
το μέσου του φυσιολογικού εύρους για τη μέθοδο. 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

104 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
ΠΡΙΝ Η/ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Ε. Γαβριηλάκη1, Ι. Σακελλάρη1, Θ. Χατζηκωνσταντίνου1, Δ. Μαλλουρή1, Ι. Μπάτσης1, Ε. Κατσίφα2,  
Σ. Παπαδημητρίου1, Α. Παντελιάδου1, Ε. Μπαλντούμη1, Χ. Δημοσθένους1, Ζ. Μπούσιου1, β. Κωνστα-
ντίνου1, Δ. Σωτηρόπουλος1, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», 2Μικροβιολογικό Εργα-
στήριο, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι λοιμώξεις από στελέχη Klebsiella pneumoniae που παράγουν 
καρβαπενεμάσες (KPC-Κp) αναδεικνύονται ως μείζον πρόβλημα υγείας παγκοσμίως. Παρά τη 
βαρύτητα των λοιμώξεων πριν ή/και μετά την αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ο 
κλινικός αντίκτυπος των λοιμώξεων από Kp δεν έχει καθοριστεί επαρκώς. Επομένως, στόχος της 
παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός των παραγόντων κινδύνου και της έκβασης των λοιμώξεων 
αυτών σε ασθενείς μετά από αλλογενή μεταμόσχευση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά διαδοχικούς ασθενείς με αποικισμό ή/και λοίμωξη από 
Kp πριν ή/και μετά από αλλογενή μεταμόσχευση στην περίοδο 2008-2018. Ως αποικισμός ορίστηκε η 
απομόνωση του μικροοργανισμού από οποιοδήποτε μη στείρο σημείο του σώματος, απουσία κλινικών 
σημείων ή συμπτωμάτων λοίμωξης. Ασθενείς με αποικισμό ή λοίμωξη πριν τη μεταμόσχευση έλαβαν 
δευτερογενή προφύλαξη κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης. Νοσηλευτές, επισκέπτες και προσωπικό 
εκπαιδεύτηκαν εντατικά σε μέτρα προφύλαξης και υγιεινής. Στη στατιστική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 
οι παράγοντες: ηλικία, φύλο, φάση νόσου στη μεταμόσχευση (πρώιμη, ενδιάμεση ή προχωρημένη), 
δότης, προ- και μετα-μεταμοσχευτικές λοιμώξεις ή αποικισμοί από Kp, στελέχη KPC-Kp, σοβαρή οξεία 
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και εκτεταμένη χρόνια νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD), υποτροπή, θνητότητα σχετιζόμενη 
με τη μεταμόσχευση (TRM) και ολική επιβίωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 52 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 42 (17-62) ετών. Αποικισμός ανιχνεύθηκε 
σε 9 ασθενείς προ-μεταμοσχευτικά (17%) και 29 μετα-μεταμοσχευτικά (56%), ενώ λοίμωξη σε 23 προ- 
και 28 μετα-μεταμοσχευτικά (44% και 54% αντίστοιχα). Στελέχη KPC-Κp απομονώθηκαν σε 12 ασθενείς 
(29%). Με διάμεση παρακολούθηση 23,5 μηνών (1-99), η αθροιστική επίπτωσης της σοβαρής οξείας 
GVHD βρέθηκε 44,5% και της εκτεταμένης χρόνιας 56,7%. Η αθροιστική επίπτωση της TRM (14,3% 
στα 2 έτη) συσχετίστηκε ανεξάρτητα με την απομόνωση KPC-Kp (p=0,040, Εικόνα 1Α) και τη χρόνια 
GVHD (p<0,001). Από τους παράγοντες που μελετήθηκαν, η οξεία GVHD συσχετίστηκε μόνο με τις 
προ-μεταμοσχευτικές λοιμώξεις από Kp (p=0,049). Οι προαναφερόμενες συσχετίστηκαν επίσης με τις 
μετα-μεταμοσχευτικές λοιμώξεις παρά τη δευτερογενή προφύλαξη. Η ολική επιβίωση (48,1% στα 2 έτη) 
συσχετίστηκε με τη φάση νόσου στη μεταμόσχευση (p=0,017), τις μετα-μεταμοσχευτικές Kp λοιμώξεις 
(p=0,034) και την οξεία GVHD (p=0,013). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, μόνο οι μετα-μεταμοσχευτικές 
Kp λοιμώξεις συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με την ολική επιβίωση (beta=9,042, p=0,008, Εικόνα 1B).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τη σημασία των λοιμώξεων από Kp για τη θνητότητα 
σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση και την ολική επιβίωση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. Στον 
πληθυσμό ασθενών με αποικισμό/ή και λοίμωξη από Kp που μελετήθηκε, η επίπτωση της οξείας 
GVHD ήταν υψηλή και συσχετίστηκε με τις προ-μεταμοσχευτικές λοιμώξεις από Kp. Η συσχέτιση αυτή 
εξηγείται πιθανά από την εξάλειψη του εντερικού μικροβιώματος που συνυπάρχει στους ασθενείς. Η 
δευτερογενής προφύλαξη και τα αντίστοιχα μέτρα δεν επηρέασαν την εμφάνιση μετα-μεταμοσχευτικών 
λοιμώξεων, αλλά κατέστησαν δυνατή την αλλογενή μεταμόσχευση με αποδεκτή θνητότητα. Επομένως, 
περαιτέρω πρώιμες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση Kp λοιμώξεων στην αλλογενή 
μεταμόσχευση.

Εικόνα 1Α. Θνητότητα σχετιζόμενη με τη με-
ταμόσχευση.

Εικόνα 1Β. Ολική επιβίωση.

105 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ LDH ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΥΟΚΑΤΕψΥΓΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΡ-
ΧΕΓΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 
Μ. Λίγκα, Ν. Σπυρίδης, Ε. βερίγου, Χ. Κοροβίλα, Ε. Τριανταφύλλου, Ε. Φραγκοπανάγου, Μ. Μαρα-
γκός, Α. Σπυριδωνίδης
Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατά τη απόψυξη και χορήγηση κρυοκατεψυγμένου αυτόλογου μοσχεύματος 
περιφερικών αιμοποιητικών κυττάρων επέρχεται καταστροφή μέρους των κυττάρων του μοσχεύματος. 
Η καταστροφή κυττάρων συνοδεύεται από απελευθέρωση γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH). 
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Υποθέσαμε ότι η αύξηση της LDH στον ορό του ασθενούς αμέσως μετά τη χορήγηση του αυτόλογου 
μοσχεύματος μπορεί να αποτελεί έναν in vivo δείκτη της βιωσιμότητας του μοσχεύματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτόλογη μεταμόσχευση στο κέντρο 
μας γίνεται μέτρηση της LDH στον ορό τους 4 ώρες μετά την έγχυση του μοσχεύματος (4h-LDH). 
Τα αυτόλογα αρχέγονα περιφερικά αιμοποιητικά κύτταρα κρυοκαταψύχονται και συντηρούνται στους 
-80οC. Στην παρούσα εργασία αναλύσαμε αναδρομικά τη συσχέτιση της 4h-LDH με την εμφύτευση 
μοσχεύματος (pearson r square test, σημαντικότητα σε p<0.05). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν 39 διαδοχικές αυτόλογες μεταμοσχεύσεις (24 άντρες και 15 γυναίκες). Η 
διάμεση ηλικία ήταν 53 έτη (εύρος 20-68). Οι ασθενείς ήταν σε ύφεση κατά τη μεταμόσχευση και έλαβαν 
ως προπαρασκευαστικό σχήμα HD-Melphalan (n=19, Πλασματοκυτταρική Δυσκρασία), BEAM/TEAM 
(n=15, B-NHL:7, Hodgkin:8, T-NHL:4) και BuMEL (n=1, APL). Ο διάμεσος αριθμός CD34+ κυττάρων 
που χορηγήθηκαν ήταν 4.97x106/kg (εύρος 2.91-14.75x106/kg) και ο διάμεσος αριθμός ασκών ήταν 
4 (εύρος 1-10). Σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε αιματολογική αποκατάσταση/εγκατάσταση του 
μοσχεύματος εκτός από 1 ασθενή που απεβίωσε την ημέρα +14 λόγω σηπτικής καταπληξίας. Η LDH 
πριν την χορήγηση του αυτόλογου μοσχεύματος ήταν εντός φυσιολογικών ορίων (max φυσιολογική 
τιμή εργαστηρίου 230 U/L) στους 37/39 ασθενείς (διάμεση τιμή 191 U/L; εύρος 113-313 U/L) ενώ 2 
είχαν ελαφρά αυξημένες τιμές (283; 313 U/L). Η 4h-LDH ήταν εκτός φυσιολογικών ορίων στους 38/39 
ασθενείς (διάμεση τιμή 1332 U/L; εύρος 229-4940 U/L). Σε όλους τους ασθενείς παρατηρήθηκε αύξηση 
της 4-LDH με τις διάμεσες τιμές απόλυτης και λογαριθμικής αύξησης (4h-LDH/pre-LDH) να είναι 8.2 
(εύρος 1.5-24) και 1 (εύρος 0.17-1.4), αντίστοιχα. Η διάμεση ημέρα εμφύτευσης των λευκών (WBC 
≥1.0x109/L) ήταν d+13 (εύρος 9-27) και των αιμοπεταλίων (PLT ≥20x109/L) ήταν d+19.5 (εύρος 9-37). 
Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ αριθμού CD34+ κυττάρων και της εμφύτευσης 
WBC ή PLT. Επίσης δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ αριθμού CD34+ κυττάρων και της 4h-LDH ή της 
αύξησης της 4h-LDH. Αντίθετα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 4h-LDH ή της 
αύξησης της 4h-LDH με την εμφύτευση WBC (r2=0.13, p=0.02) και PLT>20 Tsd (r2=0.14, p=0.02). 
Επίσης αναδείχθηκε μια σημαντικότατη συσχέτιση μεταξύ αριθμού χορηγουμένων ασκών και 4h-LDH 
ή αύξησης της 4h-LDH (ρ=0.42, p<0.001) ενώ ο αριθμός των ασκών από μόνος του δεν έδειξε να 
σχετίζεται με τον χρόνο εμφύτευσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την LDH που μετριέται στον ορό του ασθενούς 4 
ώρες μετά τη έγχυση κρυοκατεψυγμένου μοσχεύματος ως δείκτη που σχετίζεται με την εμφύτευση 
του μοσχεύματος. Η 4h-LDH σχετίζεται με τον αριθμό των χορηγούμενων ασκών και ως εκ τούτου 
παθοφυσιολογικά η αύξηση της LDH πιθανόν να αντικατοπτρίζει την ολική ποσότητα DMSO που 
εγχύεται στον ασθενή ή και να σχετίζεται και με άλλα ποιοτικά στοιχεία του μοσχεύματος. Δεν μπορεί 
να αποκλειστεί ότι και άλλοι παράγοντες κατά την διαδικασία έγχυσης (π.χ. χρόνος απόψυξης κτλ) 
επηρεάζουν τη 4h-LDH. Μια καλά προοπτικά σχεδιασμένη μελέτη μπορεί να αναδείξει την 4h-LDH ως 
το πιο αξιόπιστο δείκτη ποιοτικού ελέγχου της διαδικασίας έγχυσης κρυοκατεψυγμένων μοσχευμάτων.

106 ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΣ HHV-6 ΚΑΙ PARVOVIRUS B19 ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΜΦΑΛΙΟ-
ΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. Καραβαλάκης1, Σ. Κεραμάρη2, Α. ξαγοράρη3, Α. Αναγνωστόπουλος3, Δ. Σωτηρόπουλος3, Α. Χλίχλια2

1Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Δ.Π.Θ., Αλε-
ξανδρούπολη, 3Δημόσια Τράπεζα Ο.Π.Α., Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αύξηση του αριθμού των αλλογενών μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών 
επιβάλλει την ανάγκη καλύτερης και ασφαλέστερης αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών μοσχεύματος, 
μια από τις οποίες είναι τα ομφαλιοπλακουντικά μοσχεύματα (ΟΠΑ).
Ο κλασσικός ιολογικός έλεγχος των ΟΠΑ περιλαμβάνει ανοσολογικό έλεγχο για αντισώματα έναντι 
HCV, HBsAg, HIV I, II, HTLV I, II, CMVIgG/IgM και RPR. Ωστόσο τα ποσοστά διεισδυτικότητας για 
τους ιούς HHV-6 και ParvovirusB19 ανάμεσα στον υγιή πληθυσμό κυμαίνονται σε ιδιαίτερα υψηλά 
επίπεδα και πιθανόν και στα ΟΠΑ.
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να απαντηθεί αν μπορούν να ανιχνευθούν οι ιοί HHV-6 
και ParvovirusB19 σε δείγματα ΟΠΑ με ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου (RealTimePCR), 
αναδεικνύοντας επί θετικών αποτελεσμάτων τον ενδεχόμενο κίνδυνο της μετάδοσης των εν λόγω 
ιών στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς-λήπτες και την ανάγκη εκπόνησης περαιτέρω μελετών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 82 τυχαία δείγματα πλάσματος που απομονώθηκαν από ΟΠΑ 
της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλιοπλακουντικών Μοσχευμάτων του Γ.Ν.Θ.«Γ.Παπανικολάου» μετά από 
γραπτή συγκατάθεση των γονέων, τα οποία συλλέχθηκαν και κρυοκαταψύχθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα 2011-2018.
Από τα δείγματα αυτά έγινε απομόνωση γενετικού υλικού DNA χρησιμοποιώντας το extraction kit DNA-
Sorb-B και τα κιτ HHV6 Real-TMQuant και ParvoviruseB19 Real-TMQuant (Sacace) για τον μοριακό 
έλεγχο ανίχνευσης των ιών HHV-6 και ParvovirusB19 αντίστοιχα με RealTimePCR σε κυκλοποιητή 
πραγματικού χρόνου Rotor-GeneQ (Qiagen).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Aπό τον έλεγχο βρέθηκε ότι 1 δείγμα ήταν θετικό για τον HHV-6 (1.22%) και κανένα 
θετικό για τον ParvovirusB19. Από τον υπόλοιπο ιολογικό/ανοσολογικό έλεγχο ρουτίνας βρέθηκαν ότι 
όλα τα δείγματα ήταν αρνητικά για HTLVI-II, HCV, HBsAg, HIV, RPR, ενώ το 52,44% των δειγμάτων ήταν 
CMVIgG θετικά και 6,09% από αυτά να είναι και CMVIgM θετικά, γεγονός που υποδηλώνει πρόσφατη 
λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι το HHV-6 θετικό δείγμα απομονώθηκε 
από μόσχευμα CMVIgG(+)/IgM(+).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αναφορικά με τον ParvovirusB19 το ετήσιο ποσοστό λοίμωξης κατά την διάρκεια 
της κύησης με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία είναι 1-2%, ενώ σε περιπτώσεις επιδημιών ανέρχεται έως 
10%. Ο κίνδυνος της κάθετης μετάδοσης κυμαίνεται από 33-51% κατά την διάρκεια οξείας λοίμωξης 
στην εγκυμοσύνη, που οδηγούν σε εμβρυικές επιπλοκές σε 3-12% των περιστατικών. Έτσι μικρό 
ποσοστό των υγιών νεογνών και των ομφαλοπλακουντιακών μοσχευμάτων τους μπορεί να είναι 
φορέας του Parvovirus β19. Με βάση ωστόσο τα διεθνή δεδομένα και τα πειραματικά αποτελέσματα 
δε φαίνεται να απαιτείται ο μοριακός έλεγχος του ParvovirusB19 στο σύνολο των ΟΠΑ παρά μόνο σε 
δείγματα που αφορούν περιπτώσεις επιδημίας.
Αναφορικά με τον HHV-6(-6A και-6B) η μόλυνση ανιχνεύεται σε περισσότερο από το 90% των 
ενηλικών στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ ενδομήτρια μετάδοση καταγράφεται στο 1% των γεννήσεων, 
συχνότητα παραπλήσια με αυτή του HCMV. Η συγγενής λοίμωξη συνδέεται κυρίως με την παρουσία 
ciHHV-6 στις μητέρες, την ομοιοπολική σύνδεση δηλαδή ανάμεσα στο ιικό και κυτταρικό DNA που 
λαμβάνει χώρα εντός της περιοχής των τελομερών των χρωμοσωμάτων. Το φαινόμενο αυτό έχει 
περιγραφεί τόσο για τους HHV-6A και HHV-6B με συχνότητα 0,2-1% του γενικού πληθυσμού στις 
αναπτυγμένες χώρες. Το ciHHV-6 μπορεί να οδηγήσει απευθείας σε επανεργοποίηση του ιού, ιδίως 
στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Τα πειραματικά μας αποτελέσματα συμφωνούν με τη διεθνή 
βιβλιογραφία και εμμέσως υποδηλώνουν την ανάγκη μοριακού ελέγχου του εν λόγω ιού στο σύνολο 
των ΟΠΑ κυρίως για την απομόνωση των ciHHV-6 δειγμάτων. Ωστόσο για την ασφαλέστερη εξαγωγή 
συμπερασμάτων απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός δειγμάτων.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

107 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ Τ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥ-
ΧΑΙΜΙΑ
Μ. Νικήτα1, Δ. Δογάνης1, Α. Πουρτσίδης1, Μ. Σερβιτζόγλου1, Ε. Μάγκου1, Σ. Παπαχρηστίδου1, Θ. 
Αναστασίου2, Ε. Κοσμίδη3, Μ. Μπάκα1

1Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Παίδων 
«Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 3Ογκολογικό Κέντρο Παιδιών και Εφήβων, Θεραπευτήριο «Μητέρα» Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης: είναι η καταγραφή των χαρακτηριστικών και της 
έκβασης των παιδιών με Τ Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (Τ ΟΛΛ) στο Ογκολογικό τμήμα του 
Νοσοκομείου μας.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά τα ιστορικά των παιδιών με Τ ΟΛΛ που νοσηλεύτηκαν 
στο τμήμα μας από 1/1/93-31/12/2016.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην προαναφερόμενη περίοδο αντιμετωπίσθηκαν με πρωτόκολλα BFM 63 παιδιά 
(43 αγόρια, ΔΗ: 7 7/12 έτη). Oι διάμεσες τιμές για τα WBC, Ηb, βλάστες και PLT στη διάγνωση ήταν 
112500/mm3, 10,5 g/dl, 52540/mm3 και 73000/mm3 αντίστοιχα. To 68,3% παρουσίαζε διεύρυνση 
μεσοθωρακίου ενώ το 82,5% είχε ± ηπατομεγαλία ± σπληνομεγαλία ± λεμφαδένες. 5 παιδία είχαν 
αρχική διήθηση Κ.Ν.Σ. To 69,8% ήταν καλοί απαντητές την ΗΜ8, 44 παιδία είχαν μυελό Μ1 την 
ημέρα 15 ενώ 60 παιδιά πέτυχαν CR1 μετά την έφοδο. Τα 43 παιδία ήταν ενδιαμέσου κινδύνου και τα 
20 υψηλού. 57 παιδιά είχαν φυσιολογικό καρυότυπο. Το 66,7% έλαβε θεραπευτική ή προφυλακτική 
ακτινοθεραπεία Κ.Ν.Σ ενώ 4 υπεβλήθησαν σε αλλογενή μεταμόσχευση (ΜΜΟ) σε CR1. 5 παιδία 
κατέληξαν σε CR1 σε 3 μήνες έως 14 χρόνια από την διάγνωση, 3 λόγω τοξικότητας (1 μετά από 
ΜΜΟ) και 2 λόγω δεύτερης κακοήθειας.
Από τα υπόλοιπα 58 παιδία τα 19 (32,8%) υποτροπίασαν σε χρόνο 2–47μήνες από τη διάγνωση (12 
Μ.Ο, 5 Κ.Ν.Σ και 2 συνδυασμένη). 15 παιδιά είχαν πολύ πρώιμη υποτροπή, 3 πρώιμη και 1 όψιμη. 
Οι διάμεσες τιμές των παιδιών που υποτροπίασαν για τα WBC, Ηb, βλάστες και PLT στη διάγνωση 
ήταν 181000/mm3, 10,6 g/dl, 159300/mm3 και 79000/mm3 αντίστοιχα. 10 παιδιά ήταν υψηλού κινδύνου 
στην διάγνωση. Τα 9 παιδιά δεν πέτυχαν 2η ύφεση και κατέληξαν λόγω προόδου νόσου ± τοξικότητα 
σε 9 έως 40 μήνες από την διάγνωση. Τα 10 παιδιά ενώ πέτυχαν 2η ύφεση με συντηρητική θεραπεία 
± ΜΜΟ, τα 8 κατέληξαν λόγω δεύτερης ή τρίτης υποτροπής σε 6-23 μήνες από την διάγνωση και τα 2 
ζουν μετά από ΜΜΟ σε CR2 8 και 23 χρόνια αντίστοιχα. Το OS στα παιδιά με υποτροπή είναι 10.5%.
Η ηλικία (p=0,04), ο αριθμός των λευκών στην διάγνωση (p=0,05), ο απόλυτος αριθμός των βλαστών την 
ημέρα 1 (p<0,01), η), η απάντηση στην κορτιζόνη την ημέρα 8 (p=0,05), ο μυελός την ημέρα 15 (p<0,01) 
και η ομάδα κινδύνου (p=0,019) σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την εμφάνιση της υποτροπής.
Τα υπόλοιπα 39 παιδία ζουν σε CR1 (3 μετά από ΜΜΟ σε CR1) 3 έως 26 χρόνια από την διάγνωση.
Το OS και το EFS στα παιδιά ενδιαμέσου κινδύνου είναι 74,4% και 67,5% αντίστοιχα ενώ στα παιδιά 
υψηλού κινδύνου είναι 45% και 35% αντίστοιχα. Το συνολικό OS και το EFS είναι 65,1 % και 62% 
αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πρόγνωση των παιδιών με Τ-ΟΛΛ μετά από υποτροπή είναι δυσμενέστατη και 
καθόσον το ποσοστό υποτροπών στην ομάδα υψηλού κινδύνου είναι υψηλό θεωρείται απαραίτητη η 
εντατικοποίηση της θεραπεία στα παιδία υψηλού κινδύνου ώστε να μειωθεί το ποσοστό υποτροπών 
και παράλληλα θα πρέπει να προστεθούν νέες θεραπείας στα παιδία μετά την υποτροπή.

108 MΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΦΕΡΙΠΡΟΝΗΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
Μ. Οικονόμου1, Α. Αδραμερινά1, Α. Τέλη1, Λ. Ταράζι2, Α. Παπαστεργιόπουλος1, Δ. Ζαφειρίου1

1Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Τομογραφία ΑΕ, Διαγνωστικό 
Κέντρο, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η δεφεριπρόνη (DFP), αποτελεί το δεύτερο νεώτερο χηλικό παράγοντα 
αποσιδήρωσης, ο οποίος χρησιμοποιείται ως θεραπεία αποσηδίρωσης δεύτερης γραμμής σε 
μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς επί αποτυχίας ή δυσανεξίας των άλλων διαθέσιμων 
χηλικών παραγόντων. Η DFP έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών όπως 
αρθροπάθεια, γαστρεντερικές διαταραχές, ουδετεροπενία, αλλά και ακοκκιοκυτταραιμία. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή της μακροχρόνιας εμπειρίας ενός Κέντρου Αναφοράς 
Αιμοσφαιρινοπαθειών σε έναν αμιγή παιδιατρικό πληθυσμό όσον αφορά στην ασφάλεια, την 
αποτελεσματικότητα και την ανοχή λήψης της DFP.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα ιατρικά αρχεία παιδιατρικών ασθενών με 
μεταγγισιοεξαρτώμενα θαλασσαιμικά σύνδρομα (TDT) που έλαβαν DFP στη διάρκεια των 12 τελευταίων 
ετών. Έγινε καταγραφή δημογραφικών, κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 14 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με DFP κατά την υπό μελέτη περίοδο. Η 
μέση ηλικία έναρξης DFP ήταν 7,6 έτη (6-10,5 έτη) και η αναλογία αγοριών: κοριτσιών 11:3. Η μέση 
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διάρκεια θεραπείας με DFP ήταν 4,7 έτη (0,5-11 έτη) και η μέση χορηγούμενη δόση 85,5 mg/kg/d (75-
100 mg/kg/d). Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών, 13/14 (93%), έλαβε συνδυαστική θεραπεία 
με δεφεριοξαμίνη, ενώ 7 εξ αυτών (53,8%) έλαβαν σε κάποιο στιγμιότυπο DFP ως μονοθεραπεία 
(διάρκεια 1,5-18 μήνες). Μία μόνο ασθενής έλαβε μονοθεραπεία με DFP καθ´ όλη τη διάρκεια της 
υπό μελέτη περιόδου.
Η μέση τιμή φερριτίνης στο σύνολο των ασθενών μειώθηκε από 1.686 (985-3.195) σε 1.312,5 (579-
1.989) μg/l (P = 0,17). Εκτίμηση του φορτίου σιδήρου ήπατος (LIC) και καρδιάς (Τ2* cardiac) πριν και 
μετά τη θεραπεία με DFP ήταν διαθέσιμη σε 7/14 (50%) ασθενείς, χωρίς να καταδεικνύεται στατιστικά 
σημαντική μεταβολή στις εξεταζόμενες παραμέτρους (P = 0,47 και P = 0,15, αντίστοιχα).
Ανεπιθύμητες ενέργειες που αποδόθηκαν στη DFP παρατηρήθηκαν σε 7/14 (50%) ασθενείς. Ήπια 
γαστρεντερικά συμπτώματα αναφέρθηκαν σε έναν (7,1%) και αύξηση ηπατικών ενζύμων σε έναν 
(7,1%) άλλο ασθενή. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε αυτόματη υποχώρηση των ευρημάτων. 
Όσον αφορά σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, 4/14 (28.5%) παρουσίασαν ουδετεροπενία, σε έναν 
από τους οποίους (7,1%) ο αριθμός των ουδετεροφίλων έφτασε σε επίπεδα ακοκκιοκυτταραιμίας. 
Η ουδετεροπενία ήταν αναστρέψιμη μετά τη διακοπή του φαρμάκου σε κάθε περίπτωση. Τέλος, μία 
ασθενής παρουσίασε νευρολογικές εκδηλώσεις, υποτονία και μυαλγίες, οι οποίες υποχώρησαν μετά 
τη διακοπή του φαρμάκου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση DFP φάνηκε να είναι αποτελεσματική και καλά ανεκτή στην πλειοψηφία του 
εξεταζόμενου παιδιατρικού πληθυσμού. Οι παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν αναστρέψιμες 
μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Τα αποτελέσματα της μελέτης υποστηρίζουν τα διεθνή βιβλιογραφικά 
δεδομένα όσον αφορά στη χρήση της DFP σε παιδιατρικούς ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενα 
θαλασσαιμικά σύνδρομα – ωστόσο, απαιτείται επαγρύπνηση για εμφάνιση πιθανών ανεπιθύμητων 
ενεργειών.

109 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Μ. Νικήτα1, Ά. Δουλγεράκη2, Χ. Κανακά-Gantenbein3, Δ. Δογάνης4, Κ. Καραβανάκη5, Ε. Αθανασοπού-
λου2, Γ. Πολυζώης2, Χ. Τσεντίδης6, Μ. Μπάκα4, Λ. Κόσσυβα5

1Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 2Τομέας Νοσημάτων Μεταβολισμού Οστών 
και Μετάλλων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα, 3Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 4Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 5Β΄ Παιδιατρική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 6Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού 
και Σακχαρώδη Διαβήτη, Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επιβίωσης από κακοήθη νοσήματα. Η αύξηση αυτή είχε 
ως αποτέλεσμα την εμφάνιση απώτερων επιπλοκών, απότοκων της θεραπείας. Διαταραχές του 
οστικού μεταβολισμού ως αποτέλεσμα της θεραπείας συχνά οδηγούν στην εμφάνιση οστεοπενίας και 
οστεοπόρωσης στους επιβιώσαντες. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση του οστικού μεταβολισμού 
στα παιδιά με αιματολογική κακοήθεια κατά την πρωτοδιάγνωση
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο έλεγχος των δεικτών οστικού μεταβολισμού και της οστικής πυκνότητας σε 
παιδιά με κακοήθη νοσήματα του αιμοποιητικού που διαγνώστηκαν στο νοσοκομείο μας σε διάστημα 
2 ετών. Παράλληλα έγινε σύγκριση των δεικτών αυτών μεταξύ των παιδιών αυτών με μάρτυρες ίδιας 
ηλικίας και φύλου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 47 παιδιά (27 αγόρια) με διάμεση ηλικία 8.2 ±4.35 έτη με αιματολογική κακοήθεια 
εκ των οποίων: 34 παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), 2 με οξεία μυελογενή λευχαιμία, 
6 με λέμφωμα Hodgkin και 5 με λέμφωμα non Hodgkin. 
Κλινικά 12 παιδιά εμφάνισαν οστικά άλγη και 9 παιδιά χωλότητα βάδισης. 
21/47 παιδιά (44,7%) είχαν ανεπάρκεια βιταμίνης D (25-OH-D: 12-20 ng/ml) ενώ 2/47 παιδιά (4,2%) 
σοβαρή έλλειψη (25-ΟΗ-D <12 ng/ml). 5 παιδιά είχαν υπερπαραθυρεοειδισμό και 14 παιδιά είχαν 
υπερασβεστιουρία.
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Οι δείκτες οστικού μεταβολισμού στη διάγνωση ήταν παθολογικοί. Τα επίπεδα της οστεοκαλσίνης 
(p<0.001), του προκολλαγόνου (p<0.001) και του πηλίκου δεοξυπυριδινολίνης/κρεατινίνης ούρων 
(p=0,03) ήταν χαμηλότερα σε σχέση με τους μάρτυρες.
Σε 28 παιδιά έγινε μέτρηση οστικής πυκνότητας με DXA scan. 4 παιδιά είχαν Z-score στον Ο1-4 (LS 
BMD) μεταξύ -1 και -2 ενώ ένα παιδί είχε Ζ-score <-2. Στην ολόσωμη λήψη, εξαιρουμένης της κεφαλής, 
ένα μόνο παιδί είχε Z-score οστικής πυκνότητας (TBHL BMD) <- 1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βιταμίνη D, οι δείκτες του οστικού μεταβολισμού και η οστική πυκνότητα είναι 
επηρεασμένα στα παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες στη διάγνωση. Τα ευρήματα αυτά τονίζουν την 
αξία της έγκαιρης παρακολούθησης και πρώιμης παρέμβασης στα παιδιά με αιματολογική κακοήθεια 
με στόχο την πρόληψη της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους.

110 ΠΡΩΙΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ B-ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (Β-ΟΛΛ ) ΜΕ ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΟΖΙ-
ΔΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Γ. Αυγερινού1, Α. Κατσιμπάρδη1, Ε. Ρηγάτου1, Ν. Τουρκαντώνη1, Χ. Τσίπου1, Κ. Ρόκα1, Μ. Φιλιππί-
δου1, Γ. Μητροπούλου2, Α. Αποστολοπούλου3, Σ.Ι. Παπαδημητρίου4, Μ. Τζανουδάκη5, Κ. Στεφανάκη2,  
Α. Καττάμης1

1Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα (Π.Ο.Αι.Μ.), Α΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. 
Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
Αθήνα, 3Νευροχειργική Κλινική Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 4Αιματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. 
«Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 5Ανοσολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το λεμφοβλαστικό λέμφωμα/λευχαιμία από πρόδρομα β-λεμφοκυττάρα 
(B-/ΟΛΛ/ΛΛ) είναι μια σπάνια οντότητα και το πρωτοπαθές δερματικό B-ΟΛΛ/ΛΛ είναι μια ακόμη 
πιο ασυνήθιστη διάγνωση που συνήθως απαντάται στα παιδιά. Σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι η αποτύπωση της άτυπης προβολής τριών παιδιατρικών ασθενών με pre β-ΟΛΛ/ΛΛ, οι οποίοι 
διαγνώσθηκαν κατά την διερεύνηση υποδορίων οζιδίων κεφαλής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζονται τρεις ασθενείς με pre β-ΟΛΛ, οι οποίοι διαγνώσθηκαν στο 
Τμήμα μας κατά το χρονικό διάστημα 2018-2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνονται στο πίνακα. Με διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 14 μήνες, οι 2 ασθενείς βρίσκονται σε 1η ύφεση σε θεραπεία συντήρησης και ο 
ένας υπό θεραπεία εφόδου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διήθηση δέρματος από Λευχαιμικά κύτταρα αντιπροσωπεύει μια σπάνια δερματική 
εκδήλωση αιματολογικών κακοηθειών. Παρόλο που εμφανίζεται στο 3% έως 4% των ασθενών με οξεία 
μυελογενή λευχαιμία, εμφανίζεται πολύ λιγότερο συχνά σε συνδυασμό με ΟΛΛ. Έχουν αναφερθεί 
μόνο 20 ασθενείς με λευχαιμία δέρματος λόγω β ΟΛΛ και πολλές από αυτές εμφανίστηκαν σε 
παιδιατρικούς ασθενείς ή σε συνδυασμό με υποτροπιάζουσα ΟΛΛ. Όλοι οι ασθενείς μας δεν είχαν 
προηγουμένως διάγνωση λευχαιμίας πριν από τη βιοψία τους. Παρουσιάζουμε αυτές τις περιπτώσεις 
για να υπογραμμίσουμε ότι η β ΟΛΛ/ΛΛ πρέπει να τίθεται στη διαφορική διάγνωση για μια κατά τα 
άλλα καλοήθη βλάβη στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου
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Πίνακας

Ασθενείς
Ηλικία 

διάγνωσης 
σε έτη

Φύλο Διάγνωση Εντόπιση Ανοσοφαινότυπος Κυτταρογενετικά 
Ευρήματα

1 9 Θήλυ Pre β-ΟΛΛ

Κυστικά μορφώματα 
μετωπιαίας χώρας, 

βραγματοκροταφικής  
χώρας, άνω-κάτω 
γνάθου και  ΜΟ

CD34-, 
CD19+,CD20+/-, 
CD22+, 
CD79a+,Dr+, cμ+, 
sk-, sλ- , bcl6+

(-)

2 2 Άρρεν Pre 
β-ΟΛΛ/ΛΛ

Kυστικό μόρφωμα 
μετωπιαίας χώρας και 

διήθηση ΑΡ όρχι 

CD34-, CD10+, 
CD22+,CD79a+, 
D20+/-,bcl6+/-  

MLL

3 6 Άρρεν Pre β-ΟΛΛ
Υποδόρια οζίδια 

τριχωτού κφεαλής και 
ΜΟ

CD10+, CD20-, 
CD34-, CD22+, Dr+, 

CD79a+, bcl2+
Del IKZF1

Βιβλιογραφiα
Huang YYM, Liu M, Ruth JS, Potenziani S, Hsu S: Precursor-B-cell-ALL leukemia cutis resembling lipomas: an 
atypical presentation of a rare entity and a review of the literature. Dermatol Online J. 2017, 23:1-6. Accessed: 
January 26, 2019: https://escholarship.org/uc/item/6bs2d542.

111 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ (ΙΤΡ): ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α. Μιχαλοπούλου, Α. Δεττοράκη, Μ. βράνου, Π. ξαφάκη, Ε. Περγάντου, Ε. Πλατοκούκη
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων και Κέντρο Αιμορροφιλίας για Παιδιά/Εφήβους, Γ.Ν. Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Συγκριτική μελέτη διαγνωστικής προσπέλασης, θεραπευτικών επιλογών 
και μετάπτωσης σε χρονιότητα παιδιών με άνοση θρομβοπενία (ITP) σε διαχρονική βάση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη που περιέλαβε όλα τα παιδιά με ITP που διαγνώστηκαν σε 
δύο διαφορετικές περιόδους (1994-2004 και 2009-2019, Π1 και Π2 αντίστοιχα) και παρακολουθήθηκαν 
στο ίδιο Κέντρο. Ως χρόνια ορίζεται η άνοση θρομβοπενία διαρκείας άνω των 12 μηνών. Σημειώνεται 
ότι κατά την περίοδο Π1 ίσχυε ο παλαιότερος ορισμός χρονιότητας με όριο τους 6 μήνες (τροποποίηση 
το 2009) και χάριν στατιστικής ομοιομορφίας οι συγκρίσεις για χρονιότητα έγιναν με βάση αμφότερους 
τους ορισμούς. Τα δεδομένα περιγράφονται με απόλυτες και ποσοστιαίες κατανομές και οι συσχετίσεις 
των κατανομών ελέγχονται με το chi-square test (επίπεδο σημαντικότητας 0.05).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά το χρονικό διάστημα Π1 διαγνώστηκαν 315 παιδιά με ITP, και 323 παιδιά 
το διάστημα Π2. Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν 6±6 έτη και 5.6±4 έτη την περίοδο Π1 και Π2, 
αντίστοιχα, ενώ η σχέση αγοριών/κοριτσιών 1.06 (Π1) και 0.98 (Π2). Ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων 
κατά τη διάγνωση ήταν 21.5±29.11x10 ³/μL και 19.5±23.9x10³/μL το διάστημα Π1 και Π2 αντίστοιχα. 
Προηγηθείσες λοιμώξεις (ιογενείς, βακτηριακές, λοιμώδη νοσήματα παιδικής ηλικίας) αναφέρθηκαν 
λιγότερο συχνά την περίοδο Π2 σε σχέση με Π1 (57.6 έναντι 67.7%, p <0.05). Αντιθέτως, ιστορικό 
εμβολιασμών 3-8 εβδομάδες προ της έναρξης της ΙΤΡ αναφέρθηκε σε σημαντικά μεγαλύτερο 
ποσοστό παιδιών την περίοδο Π2 σε σχέση με την περίοδο Π1 (15.5 έναντι 8.7%, αντίστοιχα, p< 
0.05). Μυελόγραμμα, για τον αποκλεισμό άλλων αιτιών θρομβοπενίας, διενεργήθηκε σε μικρότερο 
ποσοστό παιδιών την περίοδο Π2 σε σχέση με την Π1 (16.7 έναντι 36.2%, p<0.05). Σε χρονιότητα 
μετέπεσε 45.2% των παιδιών την περίοδο Π2, ενώ την περίοδο Π1 48.2% και 38% των παιδιών (με 
όριο τους έξι ή 12 μήνες, αντίστοιχα). Είναι αξιοσημείωτο το ότι συγκρίνοντας τις δύο περιόδους με 
βάση το νέο ορισμό των 12 μηνών, διαπιστώθηκε τάση για συχνότερη μετάπτωση σε χρονιότητα κατά 
το διάστημα Π2 (p=0.06). Θεραπεία με IVIG ή/και κορτιζόνη ή/και άλλα φάρμακα (anti-D σφαιρίνη, 
Rituximab, Cellcept, Azathioprine) ή/και αιμοπετάλια, σε οποιαδήποτε φάση της νόσου, έλαβε σημαντικά 
μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών με ITP το διάστημα Π2 σε σχέση με την περίοδο Π1 (72.7 έναντι 46%, 
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p <0.05). Τέλος, σπληνεκτομή πραγματοποιήθηκε σε 8 ασθενείς με χρόνια ITP το διάστημα Π1 και 3 
το διάστημα Π2, ενώ αγωνιστές υποδοχέων θρομβοποιητίνης (TPO-RAs) έλαβαν 5 παιδιά, μετά την 
έγκριση του φαρμάκου, στη νεότερη περίοδο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ως προς τους προδιαθεσικούς παράγοντες, στη μελέτη μας φαίνεται ότι τα 
τελευταία χρόνια σε σχέση με το παρελθόν μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών εκδηλώνει ΙΤΡ μετά από 
εμβολιασμό, πιθανώς λόγω διεύρυνσης του εμβολιαστικού προγράμματος, ενώ μικρότερο ποσοστό 
μετά από λοίμωξη ενδεχομένως λόγω της πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων με την ενεργητική 
ανοσοποίηση. Επίσης, παρά το ότι το 2009 μετατέθηκε το όριο χρονιότητας από έξι σε 12 μήνες, 
εντούτοις το ποσοστό των παιδιών με χρόνια ΙΤΡ είναι υψηλό (σχεδόν τα μισά παιδιά μεταπίπτουν σε 
χρονιότητα), ενδεχομένως λόγω παραπομπής στο Κέντρο μας και παρακολούθησης σοβαρότερων 
και ανθεκτικότερων στις ποικίλες θεραπείες περιπτώσεων.

112 ΔΙΑΚΡΙΣΗ GRAM- ENANTI GRAM+ ΒΑΚΤΗΡΙΑIΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΗ-
ΘΕΙΑ
Α. Σφετσιώρη1, Δ. Δογάνης2, Α. Δουδουλακάκης3, Α. Πουρτσίδης2, Μ. Σερβιτζόγλου2, Σ. Παπαχρηστίδου2, 
Μ. Νικήτα2, Ε. Μάγκου2, Ε. Δανά2, Ν. Σπυρίδης1, Ε. Λεμπέση3, Ε. Κοσμίδη2, Μ. Μπάκα2, Μ. Τσολιά1

1Β΄ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 2Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παί-
δων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η επιλογή της κατάλληλης εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής στα παιδιά με 
καρκίνο και κλινική υποψία λοίμωξης και μάλιστα προ της ενδεχόμενης ταυτοποίησης βακτηριαιμίας είναι 
κρίσιμη. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν ο προσδιορισμός πιθανών παραγόντων συσχετιζόμενων 
με την εμφάνιση Gram- έναντι Gram+ βακτηριαιμίας στα παιδιά με αιματολογική κακοήθεια.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά όλα τα επεισόδια βακτηριαιμίας με ανάπτυξη ενός 
μόνο βακτηρίου στα παιδιά με αιματολογική κακοήθεια (1/2/2011 - 28/2/2018). Καταγράφηκαν κλινικο-
εργαστηριακά και δημογραφικά χαρακτηριστικά και έγινε συσχέτισή τους με τον τύπο του βακτηρίου 
(Gram- vs Gram+).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύνολο 158 επεισοδίων βακτηριαιμίας με απομόνωση ενός μόνο βακτηρίου σε 
91 ασθενείς (αγόρια: 54, κορίτσια: 37) με αιματολογική κακοήθεια καταγράφηκαν: 110 επεισόδια σε 65 
ΟΛΛ ασθενείς, 35 επεισόδια σε 19 ΟΜΛ ασθενείς και 13 επεισόδια σε 7 ασθενείς με Λέμφωμα χωρίς 
στατιστικά σημαντική διαφορά του αριθμού επεισοδίων ανά ασθενή ως προς τον τύπο της νόσου. 
Διαπιστώθηκαν συνολικά 88 επεισόδια (55.7%) με Gram- και 70 (44.3%) με Gram+ βακτηριαιμία. Gram- 
έναντι Gram+ βακτηριαιμίας εμφανίστηκε συχνότερα στα κορίτσια (2.28:1) έναντι των αγοριών (0.9:1), 
p=0.007 καθώς και στους ασθενείς με αίσθημα κακουχίας έναντι εκείνων χωρίς (2.83:1 έναντι 1.11:1 
αντίστοιχα) p=0.05. Επιπλέον, στην περίπτωση Gram- βακτηριαιμίας, ο αριθμός των πολυμορφοπύρηνων 
(p=0.05) και των μονοπύρηνων (p=0.013) ήταν σημαντικά χαμηλότερος. Αντίθετα, δε διαπιστώθηκε 
συσχέτιση του τύπου της βακτηριαιμίας με παράγοντες όπως η τιμή της CRP, η παρουσία ρίγους 
ή βλεννογονίτιδας, και ο τύπος της αιματολογικής κακοήθειας (Gram-/Gram+: Λευχαιμία: 1.23:1, 
Λέμφωμα: 1.6:1, p=0.658). Η παρουσία κεντρικού φλεβικού καθετήρα δε συσχετίστηκε με τον τύπο 
της βακτηριαιμίας, όμως, η Gram+ βακτηριαιμία εμφανίστηκε σε βραχύτερο χρονικό διάστημα από την 
τοποθέτηση του ΚΦΚ σε σχέση με τη Gram-, p=0.05. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση παράγοντες που 
παραμένουν σημαντικοί είναι το θήλυ φύλο (p=0.037) και το αίσθημα κακουχίας (p=0.03). Μελετώντας 
αποκλειστικά τα 145 επεισόδια βακτηριαιμίας εμφανιζόμενα σε 84 ασθενείς με λευχαιμία (ΟΛΛ:65, 
ΟΜΛ:19) δεν ανευρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της αναλογίας Gram-:Gram+ βακτηριαιμίας 
μεταξύ ΟΛΛ και ΟΜΛ ασθενών (ΟΛΛ:1.12:1, ΟΜΛ:1.7:1, p=0.294). Gram- βακτηριαιμία διαπιστώθηκε 
επίσης συχνότερα στα κορίτσια (p=0.005) ενώ συσχετίστηκε και με σημαντικά χαμηλότερο αριθμό 
πολυμορφοπύρηνων (p=0.027) και μονοπύρηνων (p=0.007). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, 
παραμένει σημαντική προγνωστική παράμετρος για Gram- βακτηριαιμία στα παιδιά με λευχαιμία το 
θήλυ φύλο (p=0.006). Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μελετώντας το σύνολο των παιδιών με καρκίνο, 
Gram- βακτηριαιμία εμφανίζεται συχνότερα στα παιδιά με αιματολογική κακοήθεια έναντι εκείνων με 
συμπαγή όγκο (Gram-/Gram+ 1.3:1 σε αιματολογική κακοήθεια και 0.52:1 σε συμπαγή όγκο, p=0.003).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στα παιδιά με αιματολογική κακοήθεια εμφανίζεται συχνότερα βακτηριαιμία από 
Gram- βακτήρια έναντι εκείνων με συμπαγή όγκο πιθανότατα λόγω της φύσης της νόσου– συμμετοχής 
μυελού, της θεραπείας και της επακόλουθης βαθύτερης και μεγαλύτερης διάρκειας μυελοκαταστολής. 
Η Gram- βακτηριαιμία διαπιστώνεται συχνότερα στα κορίτσια ενώ συνδέεται και με αίσθημα κακουχίας. 
Αντίθετα, ο τύπος της αιματολογικής κακοήθειας ή και της λευχαιμίας δεν αποτελεί προγνωστικό 
παράγοντα εμφάνισης Gram- βακτηριαιμίας.

113 ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΩΣΗ ΣΕ ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΩΡΙΜΗ Β–ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Μ. Ζιάκα1, Η. Ιωσηφίδης2, Κ. Κοτσογλανίδου1, β. Αντάρη1, Μ. Κούρτη1, Χ. Ανταχόπουλος2, Ε. Ροηλίδης2, 
Γ. Τσικόπουλος3, Ε. Παπακωνσταντίνου1

1Παιδοογκολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Γ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπ-
ποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 3Τμήμα Χειρουργικής Παίδων ΕΣΥ (ΧΟΠ) Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αναφορά ενός περιστατικού λοίμωξης μαλακών μορίων του αντιβραχίου, 
από μύκητα της κατηγορίας Mucorales, σε θήλυ νήπιο 2,5 ετών, με Οξεία Λευχαιμία β – κυτταρικής 
αρχής [ώριμη (Burkitt cell) β-ΟΛΛ], μετά την 1η φάση εφόδου (COPADM1) της θεραπείας του για την 
πρωτοπαθή νόσο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Θήλυ νήπιο 2,5 ετών, με β–ώριμη ΟΛΛ [Ανοσοφαινότυπος μυελού: CD45+, 
CD19+, cCd79a+, CD10+, κ κλωνική και Καρυότυπος: 47, ΧΧ, +i(1)(q10), t(8;14)(q24;32)], εμφάνισε 
την 14η ημέρα νοσηλείας του στην Παιδοογκολογική Κλινική, κατόπιν ολοκλήρωσης των κύκλων COP 
(cytoreductive) και COPADM1 (1η φάση εφόδου) της θεραπείας του, στο μέσο τριτημόριο της εκτατικής 
επιφάνειας του αριστερού αντιβραχίου, κυκλοτερή βλάβη, διαμέτρου ~15mm, με ελαφρώς επηρμένη, 
πεπλατυσμένη και εξέρυθρη βάση και κεντρική σκουρόχρωη κοίλανση (“ecthema-like lesion”). Από το 
ιστορικό, αναφέρεται προϋπάρχουσα εκζεματοειδής βλάβη στην περιοχή, ίδιου μεγέθους, παρατηρηθείσα 
από 17ημέρου, κατόπιν μετάγγισης του νηπίου με συμπυκνωμένα ερυθρά, κατά την αρχική του νοσηλεία 
στην Παιδιατρική Κλινική, στη φάση της διάγνωσης της πρωτοπαθούς νόσου. Τη 15η ημέρα νοσηλείας, 
η βλάβη είχε, επισκοπικά, την εικόνα κεντρικής νεκρωτικής εσχάρας, με εξέρυθρη περιφερική άλω 
και, ψηλαφητικά, ήπια σκληρία. Τη 18η ημέρα νοσηλείας, κατόπιν διεπιστημονικής συνεκτίμησης από 
Παιδοογκολόγους, Λοιμωξιολόγους και Παιδοχειρουργούς και λαμβάνοντας υπόψη την κλινική εικόνα, 
τη γρήγορη αύξηση των διαστάσεων της βλάβης και την σχεδόν πλήρη ανοσοκαταστολή του νηπίου, 
τέθηκε η υποψία μουκορμύκωσης και αποφασίστηκε ο συνδυασμός χειρουργικού καθαρισμού της 
βλάβης και ΙV χορήγησης λιποσωμιακής αμφοτερικίνης β, η λιποδιαλυτότητα της οποίας επιτρέπει 
χορήγηση υψηλών δόσεων, με παράλληλη μείωση του κινδύνου νεφροτοξικότητας. Λόγω της βαρειάς 
ουδετεροπενίας του νηπίου και της πιθανολογούμενης διαταραχής της επούλωσης, στο έδαφος της 
πρωτοπαθούς νόσου, δεν έγινε εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός, αλλά απλή παροχέτευση της 
βλάβης. Υλικό του εκκρίματος και συνοδό επίχρισμα λήφθηκαν για διενέργεια καλλιεργειών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δύο ημέρες μετά τη λήψη του δείγματος, απομονώθηκε από την καλλιέργεια 
μύκητας της κατηγορίας Mucorales. Την 23η ημέρα νοσηλείας, κατά την περιποίηση της βλάβης, η 
νεκρωτική εσχάρα αποκολλήθηκε αυτόματα, καταλείποντας κρατήρα με αγγειοβριθή και μη ρυπαρό 
πυθμένα. Το υλικό που αποκολλήθηκε εστάλη, εκ νέου για καλλιέργεια, από την οποία απομονώθηκε 
και πάλι μουκορμύκητας, ενώ αποφασίστηκε η καθημερινή περιποίηση της βλάβης, έως την επούλωσή 
της, κατά β΄ σκοπό.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι υφομύκητες της κατηγορίας Mucorales είναι σπορογόνοι και βρίσκονται σε 
αφθονία στο περιβάλλον. Η μουκορμύκωση, όμως, παρατηρείται σπάνια σε ανοσοεπαρκή άτομα. 
Συχνότερα παρατηρείται σε άτομα ανοσοκατεσταλμένα και, κυρίως, σε πάσχοντες από αιματολογικές 
κακοήθειες (αν και σε λιγότερο από το 1% αυτών), κατά τη διάρκεια θεραπείας με γλυκοκορτικοειδή, 
καθώς και σε άτομα με υποθρεψία (καταστάσεις που χαρακτήριζαν και το δικό μας περιστατικό). Η 
δερματική μουκορμύκωση προκαλείται από ενοφθαλμισμό των σπορίων του μύκητα στο χόριο, συνήθως 
κατόπιν λύσης της συνέχειας του δέρματος. Η λοίμωξη επεκτείνεται ραγδαία, γεγονός που αντανακλά 
τη δημιουργία εμφράκτων και νέκρωσης των ιστών, λόγω διήθησης της μικροκυκλοφορίας των ιστών 
από τις υφές του μύκητα. Λόγω της παρουσίας του μύκητα σε αφθονία στο περιβάλλον, καθώς και της, 
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κατά καιρούς, απομόνωσής του, ενδονοσοκομειακά, από επιδέσμους, νάρθηκες και κλινοσκεπάσματα, 
συνιστάται ιδιαίτερη επαγρύπνηση προς άμεση και ενδελεχή διερεύνηση για μουκορμύκωση, όταν η 
κλινική εικόνα και οι συννοσηρότητες του ασθενούς θέτουν την υπόνοια της ύπαρξής της.

Εικόνα

114 O ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ C677T ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΫΔΡΟ-
ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (MTHFR) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
β. Αντάρη1, Κ. Κοτσογλανίδου2, Μ. Λάμπρου2, Α. Νοτόπουλος3, Α. Αναστασίου4, Α. Γιαννόπουλος5,  
Ε. Κοσμίδη6, Ε. Παπακωνσταντίνου2

1Παιδοογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Παιδοογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Ιππο-
κράτειο», Θεσσαλονίκη, 3Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 4Ακτινολογικό 
Τμήμα, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 5Β’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 
6Ογκολογική Κλινική Παιδιών και Εφήβων, Θεραπευτήριο «Μητέρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αναγωγάση του 5,10-μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού (MTHFR) είναι ένα FAD 
(φλαβινοαδενινοδινουκλεοτίδιο)- εξαρτώμενο ένζυμο απαραίτητο για την κατανομή των μεταβολιτών 
του φυλλικού οξέος στη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών και τη μεθυλίωση του DNA. Ο πολυμορφισμός 
C677T (κυτοσίνη®θυμίνη) στο εξόνιο 4 του γονιδίου MTHFR οδηγεί σε μερική απώλεια της καταλυτικής 
δραστηριότητας του ενζύμου, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων ομοκυστεΐνης, τη μείωση 
της αποτελεσματικότητας και την αύξηση της τοξικότητας της μεθοτρεξάτης, καθώς και αυξημένη 
πιθανότητα θρομβοεμβολικής νόσου.
Η μεθοτρεξάτη αποτελεί βασικό φάρμακο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων της οξείας λεμφοβλαστικής 
λευχαιμίας (ΟΛΛ) και δρα εξαντλώντας τα αποθέματα φυλλικού οξέος, του δεοξυθυμιδυλικού (dTMP) 
και των πουρινών οδηγώντας σε αδυναμία σύνθεσης DNA και κυτταρικό θάνατο.
Σκοπός της μελέτης: είναι η περιγραφή τριών περιπτώσεων παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
και των επιπλοκών της χημειοθεραπείας λόγω πολυμορφισμού του γονιδίου MTHFR.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσίαση τριών περιπτώσεων παιδιατρικών ασθενών με οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία και των επιπλοκών της χημειοθεραπείας λόγω πολυμορφισμού του γονιδίου MTHFR.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο πρώτος ασθενής, άρρεν 8 ετών, διεγνώσθη με common B-ALL λόγω 
παγκυτταροπενίας και τέθηκε σε θεραπεία με το πρωτόκολλο ALLIC 2009 (IR intermediate risk). 
Δύο ημέρες μετά τη χορήγηση της πρώτης ασπαραγινάσης, παρουσίασε εμέτους, κεφαλαλγία και 
φωτοφοβία. Απεικονιστικά διαπιστώθηκε θρόμβωση του δεξιού εγκάρσιου και σιγμοειδούς κόλπου 
και ο ακόλουθος γονιδιακός έλεγχος ανέδειξε ομοζυγωτία στον πολυμορφισμό C677T του MTHFR. Τα 
επίπεδα ομοκυστεΐνης του αίματος ήταν 12.43 μmol/lt (φτ: 5.46-16.20). Η θρόμβωση αντιμετωπίστηκε 



30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

479

με μαννιτόλη, χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη και κρυοϊζήματα. Σε διαδοχικές MRI απεικονίστηκε 
η σταδιακή επανασηραγγοποίηση των κόλπων του εγκεφάλου. Ο ασθενής συνέχισε τη θεραπεία του 
και ολοκλήρωσε τις προβλεπόμενες από το πρωτόκολλο ασπαραγινάσες με καλή ανταπόκριση. Η 
χορήγηση χημειοθεραπείας συνεχίζεται με το Protocol M από το οποίο έλαβε 4 κύκλους με 2 gr/m2 
έως τώρα.
Η δεύτερη ασθενής, 9 ετών, πάσχει από T-OΛΛ και αντιμετωπίζεται με το πρωτόκολλο ALLIC 2009 
(IR intermediate risk), με καλή απάντηση στη μέχρι τώρα θεραπεία. Κατά την πρώτη χορήγηση της 
μεθοτρεξάτης με 5 gr/ m2, εμφάνισε νεφροτοξικότητα, με υψηλή τιμή κρεατινίνης (1,7 mg/dl ), επηρεασμένη 
νεφρική λειτουργία (GFR 33ml/min) και υπερέμεση. O γενετικός έλεγχος ανέδειξε ετεροζυγωτία στον 
πολυμορφισμό C677T του MTHFR. Αντιμετωπίστηκε με αύξηση των χορηγούμενων υγρών και της 
λευκοβορίνης και παρατηρήθηκε αποκατάσταση της φυσιολογικής νεφρικής λειτουργίας. Το πρωτόκολλο 
συνεχίζεται με χορήγηση 2 gr/m2 μεθοτρεξάτης.
Ο τρίτος ασθενής, 3 ετών, διεγνώσθη με β-ΟΛΛ με υπερδιπλοειδία και ακολούθησε χημειοθεραπεία 
βάσει πρωτοκόλλου ALLIC 2009 (IR intermediate risk). Κατά τη χορήγηση της πρώτης μεθοτρεξάτης 
παρατηρήθηκε υπερέμεση και επηρεασμένη νεφρική λειτουργία (GFR 38ml/min), η οποία αποκαταστάθηκε 
με αύξηση των χορηγούμενων υγρών και της δόσης της λευκοβορίνης. Στο γονιδιακό έλεγχο διαπιστώθηκε 
ομοζυγωτία για τον πολυμορφισμό C677T του MTHFR. Ακολούθησε χημειοθεραπεία με χορήγηση 2 
gr/m2 μεθοτρεξάτης, χωρίς επανεμφάνιση τοξικότητας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανίχνευση της μετάλλαξης C677T του MTHFR είναι δυνατόν να αυξήσει την 
τοξικότητα από τη χημειοθεραπεία, καθώς και την πιθανότητα εμφάνισης θρομβοεμβολικής νόσου. 
Οι παιδιατρικοί ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπεία με μεθοτρεξάτη θα πρέπει να 
ελέγχονται για τη μετάλλαξη C677T του MTHFR.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – AΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

115 Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ MPV ΚΑΙ IPF ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ
Ι. Γκέκα1, Κ. Κουϊρουξής1, Α. Λάντα1, Ζ. Ζαφειρίου1, Ε. Τζήρος1, Π. Τσιάτσιου1, Α. Νικολαΐδου1, Δ. Λα-
ζαρίδου1, Χ. Καρβούνης2, Λ. Σκούρα1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Καρδιολογική Κλι-
νική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι δείκτες MPV (Μέσος όγκος αιμοπεταλίων) και IPF (Δείκτης άωρων 
αιμοπεταλίων) της γενικής αίματος μας παρέχουν πληροφορίες για το μέγεθος και τον βαθμό ωρίμανσης 
των αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια έχουν πρωταρχικό ρόλο στην παθογένεια του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου. Σκοπός της εργασίας είναι η κλινική χρησιμότητα των δεικτών MPV (παλαιότερος δείκτης) 
και IPF (νεότερος δείκτης) που παρέχονται στη γενική αίματος από τους αναλυτές νεότερης τεχνολογίας, 
στην διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν δύο ομάδες ασθενών. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε 70 ασθενείς 
με στεφανιαία νόσο από τα επείγοντα της καρδιολογικής κλινικής και την στεφανιαία μονάδα, ηλικίας 
41-91 ετών και με αναλογία γυναικών- ανδρών 35/35. Στη δεύτερη ομάδα εξετάστηκαν 70 ασθενείς με 
φυσιολογική γενική αίματος, ανεξαρτήτως κλινικής, ηλικίας 1-89 ετών και αναλογία γυναικών- ανδρών 
36/34. Και στις δύο ομάδες των ασθενών εξετάστηκαν γενικές αίματος στον αιματολογικό αναλυτή 
SYSMEX XE 5000 του Αιματολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου. Καταγράφηκαν το φύλο, η 
ηλικία και οι δείκτες MPV (φυσιολογικές τιμές 7,5 – 11,0 ) και IPF (φυσιολογικές τιμές 1,1 – 6,1 ) σε 
φύλλο εργασίας του Excel, του Microsoft Office 2010 και των δύο ομάδων. Έγινε σύγκριση των τιμών 
των δεικτών MPV και IPF τόσο στην ομάδα των ασθενών με στεφανιαία νόσο όσο και στην ομάδα 
με φυσιολογική γενική αίματος. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το 
στατιστικό πακέτο R.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ομάδα των ασθενών με στεφανιαία νόσο τα άτομα που είχαν MPV >11,0 
ήταν 30/70 και IPF >6,1 ήταν 15/70, ποσοστό 43% και 21% αντίστοιχα. Στην ομάδα των ατόμων με 
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φυσιολογική γενική αίματος ο δείκτης MPV >11,0 ήταν σε 2/70 και ο IPF >6,1 σε 0/70 με ποσοστό 3% 
και 0% αντίστοιχα. Από τον μη παραμετρικό έλεγχο Mann – Whitney (U ) για τη σύγκριση των δύο 
ανεξάρτητων ομάδων, με επίπεδο σημαντικότητας 0,05, στην περίπτωση του MPV προκύπτει p-value 
0,0001431 <0,05 ενώ για τον δείκτη IPF προκύπτει p-value 3,618*10-10 <0,05. Επομένως υπάρχει 
στατιστικά σημαντική διαφορά των τιμών των δεικτών του MPV και του IPF μεταξύ των δύο ομάδων. 
Τα άτομα με στεφανιαία νόσο έχουν υψηλότερες τιμές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα άτομα με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου έχουν υψηλότερες τιμές δεικτών MPV και 
IPF. Οι δείκτες MPV και IPF από τη γενική αίματος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επικουρικό 
διαγνωστικό και προγνωστικό εργαλείο στην αντιμετώπιση ασθενών με στεφανιαία νόσο.

Εικόνα 1.

Εικόνα 2.

116 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ MCV
Μ. Τσοχαντάρη1, Μ. Μπέη2, Δ. Μάνος2, Κ. Κοτούλα2, Ι. Παναγιωταρά3, β. Τζουβάρα3, Π. Σταυρουλάκη2, 
Ε. Σπανός1

1Κεντρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο (ΚΔΕ), 1ης ΥΠΕ, 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 3Κ.Υ. Αλεξάνδρας, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να διερευνηθεί ανοσολογικά ο αυξημένος δείκτης των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
MCV σε ασθενείς που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία της Πρωτοβάθμιας Μονάδας Υγείας.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το υλικό αφορούσε δείγματα από 46 ασθενείς 22 γυναίκες και 24 άνδρες 
ηλικίας από 20 έως 88 ετών, οι οποίοι παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία της Πρωτοβάθμιας 
Μονάδας Υγείας για καρδιολογικά προβλήματα, υπέρταση, κύηση, αυτοάνοση νόσο, οστεοπώρωση 
κ.α. και μόνο μία ασθενής δήλωσε πρόβλημα αναιμίας. Ολοι ελέγχθηκαν για γενική εξέταση αίματος 
σε αιματολογικό αναλυτή CELTAC και βιοχημικές εξετάσεις. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς παρουσίαζαν 
MCV από οριακά αυξημένο ως και πολύ αυξημένο, αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων από παθολογικά 
ελαττωμένο ως και φυσιολογικό και αιματοκρίτη από 24% ως 50%. Σε όλους έγινε μέτρηση της βιταμίνης 
β12 με τη μέθοδο της ηλεκτροχημειοφωταύγειας σε αναλυτή COBAS e601 ROCHE με φυσιολογικές 
τιμές 191-663 pg/mL, τα επίπεδα του φυλλικού οξέος με ηλεκτροχημειοφωταύγεια σε αναλυτή COBAS 
e601 και τιμές φυσιολογικές >3.9 ng/ml. Ολα τα δείγματα ελέγχθηκαν για αντισώματα έναντι του 
ενδογενή παράγοντα με τη μέθοδο ELISA και έναντι των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου μέ τη 
μέθοδο του έμμεσου ανοσοφθορισμού σε υπόστρωμα στομάχου νεφρού μυός (Antibody IFA mouse 
kidney/stomach της Menarini ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες, η πρώτη με 20 άτομα τα οποία είχαν 
οριακά αυξημένο MCV, φυσιολογικό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και φυσιολογικό αιματοκρίτη και 
στη δεύτερη ομάδα με 26 ασθενείς οι οποίοι είχαν παθολογικές τιμές MCV,RBC και HCT. Σε όλους 
τους ασθενείς ανιχνεύθηκαν επίπεδα βιταμίνης β12 φυσιολογικά έως πολύ αυξημένα, σε 16 ασθενείς 
βρέθηκαν επίπεδα φυλλικού οξέος κατώτερα των φυσιολογικών επιπέδων. Μόνο σε 12 ασθενείς 
ανευρέθηκαν θετικά αντισώματα έναντι των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (APCA) και σε 
έναν εξ αυτών ανιχνεύθηκαν και αντισώματα έναντι του ενδογενή παράγοντα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μεγαλοβλαστική αναιμία από παρουσία αντισωμάτων έναντι του ενδογενή 
παράγοντα ανιχθεύθηκαν σε ένα ασθενή ο οποίος συγχρόνως παρουσίαζε και αντισώματα έναντι των 
τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου. Οι 11 είχαν θετικά αντιτοιχωματικά με αρνητικά τα αντισώματα 
έναντι του ενδογενή παράγοντα και όλοι οι άλλοι δεν είχαν κανένα αυτοαντίσωμα από τα μελετηθέντα, 
και οι οποίοι πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για άλλους μηχανισμούς πρόκλησης μακροκυτταρικής 
αναιμίας. Στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μπορεί να γίνει διαλογή ασθενών με σοβαρά 
προβλήματα υγείας.

117 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Τ ΡΥΘ-
ΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
Χ. Πιερίδου1, Φ. Δημητρίου1, Κ. Νίκα2, Α. Σπυριδωνίδης2, Π. Κωστέας3

1Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών και άλλων Παθήσεων, Κύπρος, 2Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πα-
τρών, Πάτρα, 3Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών και άλλων Παθήσεων, «Καραϊσκάκειο» Ίδρυμα, Κύπρος
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα T-ρυθμιστικά κύτταρα (Τ-regulatory cells, Τregs) αποτελούν 
έναν ειδικό ανοσορρυθμιστικό υποπληθυσμό των CD4 T-λεμφοκυττάρων. Ο ρόλος τους είναι η 
ομοιόσταση της ανοσολογικής απάντησης καθώς και η ανοχή σε αυτή. Τα τελευταία χρόνια, πολλές 
μελέτες ταυτοποίησαν την ύπαρξη και τον ρόλο των T-ρυθμιστικών κυττάρων στην ανάπτυξη διαφόρων 
παθήσεων όπως ο καρκίνος, τα αυτοάνοσα νοσήματα καθώς και στην μεταμόσχευση οργάνων και 
ιστών. Τελευταίες δημοσιεύσεις αναφέρονται σε πρωτόκολλα απομόνωσης, καλλιέργειας και επέκτασης 
των T-ρυθμιστικών κυττάρων με σκοπό την χρήση τους ως θεραπευτικά μέσα. Σκοπός της παρούσας 
περίληψης είναι η περιγραφή του πρωτοκόλου όπως αρχικά δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature 
Medicine από επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στην συνέχεια εφαρμόστηκε με επιτυχία 
στο εργαστήριο του Κέντρου Μελέτης Αιματολογικών και άλλων Κακοηθειών, του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος, στην Κύπρο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ: βασιζόμενοι στο ότι τα T-ρυθμιστικά κύτταρα τα 
οποία απομονώνονται με βάση τη χαμηλή έκφραση του CD127 μπορούν να παρέχουν μια ισχυρή 
θεραπεία, κύτταρα CD4+CD25+CD127lo απομονώνονται με τη χρήση του διαλογέα κυττάρων FACSAria 
ΙΙΙ (BD Biosciences) και καλλιεργούνται στην παρουσία μαγνητικών σφαιριδίων με anti-CD3/CD28 mAb 
και Ιντερλευκίνης-2 (IL-2) για 7 μέρες. Μετά από καθημερινή παρακολούθηση και ανακαλλιέργεια των 
κυττάρων, την 8η μέρα τα κύτταρα επαναδιεγείρονται στην παρουσία φρέσκων μαγνητικών σφαιριδίων 
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και IL-2 και επανακαλλιεργούνται για άλλες 7 μέρες. Τα κύτταρα παρακολουθούνται καθημερινά και 
ανακαλλιεργούνται έτσι ώστε να διατηρηθούν στα επίπεδα των 0,5-1x106 κυττάρων ανά χιλιοστόλιτρο 
(mL). Μετά από 2 εβδομάδες επέκτασης, τα κύτταρα μαζεύονται και τα μαγνητικά σφαιρίδια αφαιρούνται. 
Καθώς διαφορετικές καλλιέργειες πολλαπλασιάζονται με διαφορετικούς ρυθμούς, προκειμένου να 
φτάσουν σε μια συγκρίσιμη κατάσταση, τα κύτταρα καλλιεργούνται για άλλες 2 ημέρες χωρίς σφαιρίδια 
και με μειωμένη συγκέντρωση IL-2. Η λειτουργικότητα των κυττάρων μπορεί στη συνέχεια να εξεταστεί 
μέσω δοκιμασίας καταστολής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι προσπάθειές μας τώρα 
εστιάζονται στον καθορισμού ενός πρωτοκόλλου κρυοσυντήρησης που θα επιτρέψει την αποθήκευση 
μεγάλων ποσοτήτων αυτών των T-ρυθμιστικών κυττάρων υπό βέλτιστες συνθήκες για επακόλουθη 
επέκταση και χρήση, διατηρώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα τους.

118 Η ΧΡΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙ-
ΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ
Π. Τσιάτσιου1, Α. Λάντα1, Α. Κασσομενάκη1, Ε. Τζήρος1, Φ. Νέτσικα1, Ζ. Ζαφειρίου1, Π. Κέρου1,  
Κ. Κουΐρουξής1, Α. Θυσιάδου2, Π. Καραλάζου2, Δ. Λαζαρίδου1, Α. Νικολαΐδου1, Λ. Σκούρα1

1Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Βιοχη-
μείας, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης: ήταν να εφαρμοστεί και να συγκριθεί σε πληθυσμό 
ασθενών τριτοβάθμιου νοσοκομείου η απόδοση οκτώ ερυθροκυτταρικών δεικτών μεμονωμένων ή 
συνδυασμένων σε μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι έχουν προταθεί από την βιβλιογραφία για την 
διαφορική διάγνωση της μικροκυττάρωσης. Η ευαισθησία και η ειδικότητα των μεμονωμένων ή 
συνδυασμένων ερυθροκυτταρικών δεικτών ποικίλει από χώρα σε χώρα εξαιτίας της διαφορετικής 
βαρύτητας των μεταλλάξεων των α ή β γονιδίων και του βαθμού της σιδηροπενικής αναιμίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 141 ασθενείς με μικροκυττάρωση: 51 διαγνώστηκαν 
με IDA και 89 με βΤΤ, επιβεβαιωμένοι με έλεγχο Fe και Ferritin και ΗbA2, αντίστοιχα. Εξαιρέθηκαν οι 
ασθενείς με μικροκυττάρωση λόγω αναιμίας χρονίας νόσου και οι ασθενείς με πιθανή θαλασσαιμία, 
μη επιβεβαιωμένη όμως από HPLC ή μοριακές τεχνικές. Ελέχθησαν ως προς την ευαισθησία, την 
ειδικότητα, την ακρίβεια και τον δείκτη Youden, οκτώ ερυθροκυτταρικοί δείκτες και συνδυασμοί αυτών 
σε διαφορετικούς μαθηματικούς τύπους: RBC, RDW, Mentzer (MI), Eshani (EI), Sirdah (SI), Shine 
and Lal (S&L), England and Fraser (E&F) και Green και King (G&K).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η ακρίβεια και ο δείκτης Youden για τους οκτώ 
ερυθροκυτταρικούς δείκτες και τους συνδυασμούς τους σε μαθηματικούς τύπους για τη διαφορική 
διάγνωση IDA και βΤΤ, απεικονίζονται στον πίνακα 1. Οι δείκτες με τη μεγαλύτερη ευαισθησία και 
ειδικότητα ήταν οι E&F και S&L σε αντίθεση με τους δείκτες SI και RDW που είχαν την χαμηλότερη 
ευαισθησία και ειδικότητα. Ο δείκτης Youden εμφάνισε διαφοροδιαγνωστική εγκυρότητα για τους 
παραπάνω μαθηματικούς τύπους με την εξής σειρά, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη: EI > 
RBC > G&K > MI > E&F > S&L > SI > RDW. Επιπλέον, την υψηλότερη ακρίβεια εμφάνισαν οι δείκτες 
ΕΙ και S&L με ποσοστό 77,8% αμφότεροι και τη χαμηλότερη οι δείκτες RDW (24,6%) και SI (37,8%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο δείκτης EI εμφάνισε τη μεγαλύτερη εγκυρότητα και ακρίβεια, αλλά παρουσίασε 
χαμηλή ευαισθησία στη IDA και χαμηλή ειδικότητα στη βΤΤ, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο δείκτης 
για οριστική διάγνωση. Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν την ανάγκη εύρεσης ενός ακριβούς, 
αξιόπιστου και φθηνού διαγνωστικού δείκτη για τη διαφορική διάγνωση της μικροκυττάρωσης. Έως 
τότε, η διάγνωση των παραπάνω νοσημάτων στηρίζεται στις κλασσικές μεθόδους προσδιορισμού 
του status του σιδήρου και των κλασμάτων της αιμοσφαιρίνης.
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Πίνακας 1. Ευαισθησία, ειδικότητα, ακρίβεια και δείκτης Youden για 
ερυθροκυτταρικούς δείκτες και μαθηματικούς τύπους για τη διαφορική 
διάγνωση IDA και βΤΤ.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

119 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΣ P-SELECTIN (SP-SELECTIN) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΔΝ) ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Ε. βοσκαρίδου1, A. Μάντζου2, Π. Φλεβάρη1, Μ. Δημοπούλου1, β. Κομνηνάκα1, Κ. Ρέπα1, Ι. Παπασω-
τηρίου2

1Κέντρο Αναφοράς Πρόληψης Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 
2Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αγγειακή απόφραξη αποτελούν τον βασικό παθογενετικό μηχανισμό 
της ΔΝ και την κυριότερη αιτία θνησιμότητας. Η τάση των δρεπανοκυττάρων να προσκολλώνται στο 
αγγειακό ενδοθήλιο αποτελεί το έναυσμα της αγγειοαποφρακτικής διαδικασίας. Ένας από τους κύριους 
διαμεσολαβητές της προσκόλλησης είναι η P-Selectin ή CD62P που εκφράζεται ταχέως στην επιφάνεια 
των ενδοθηλιακών κυττάρων και των αιμοπεταλίων όταν ενεργοποιούνται. Η sP-Selectin ανιχνεύεται 
στο πλάσμα υγιών ατόμων σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες τα 
επίπεδα της sP-Selectin είναι υψηλά στους ασθενείς με ΔΝ ακόμα και σε σταθερή φάση. Πρόσφατα 
χορηγήθηκε σε ασθενείς με ΔΝ ένα ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που προσδένεται στην 
P-Selectin και παρεμποδίζει την αλληλεπίδρασή της με P-Selectin-Glycoprotein-Ligand-1 (PSGL-1) με 
αποτέλεσμα τη μείωση των επώδυνων αγγειοαποφρακτικών κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, Σκοπός της 
μελέτης: είναι η διερεύνηση των επιπέδων sP-Selectin σε πάσχοντες HbS/β-θαλ, οι πιθανές συσχετίσεις 
με άλλους κλινικοεργαστηριακούς παράγοντες της νόσου και εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
δείκτης επιλογής των ασθενών που θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από τις νέες θεραπείες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 80 ενήλικοι Καυκάσιοι ασθενείς με HbS/β-θαλ σε 
σταθερή φάση [40 ασθενείς υπό υδροξυουρία (HU+) και 40 ασθενείς χωρίς θεραπεία (HU-) ενώ, 
20 υγιή άτομα αντίστοιχης ηλικίας και φύλου αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Τα επίπεδα της sP-
Selectin προσδιορίστηκαν με ανοσοενζυματική μέθοδο (Human sP-Selectin/CD62P Immunoassay, 
R&D Systems) και επιπλέον, εκτιμήθηκαν και άλλοι παράμετροι αιμόλυσης, φλεγμονής, ενδοθηλιακής 
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δυσλειτουργίας, μεταβολισμού του Fe καθώς και κλινικά στοιχεία της νόσου. Τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών μετρήσεων εκφράζονται ως mean ± SEM.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: βρέθηκε ότι τα επίπεδα sP-Selectin ήσαν υψηλά σε 45/80 (56%) στους πάσχοντες 
συγκριτικά με τα επίπεδα των μαρτύρων (108.2±6.3 vs. 69.3±4.1ng/mL, αντίστοιχα, p<0.001), 
ανεξάρτητα από το γονότυπο της β-θαλ και σε ισχυρή συσχέτιση με τον αριθμό των αιμοπεταλίων 
(r=0.760, p<0.001). Τα επίπεδα sP-Selectin δεν διέφεραν μεταξύ των (HU+) και (HU-) ασθενών 
(112.5±9.8 vs. 100.3±7.4ng/mL, αντιστοίχως, p>0.07). Δε βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των 
επιπέδων sP-Selectin και των δεικτών: α) αιμόλυσης (RPI: r=0.191, p>0.100); LDH: r=0.103, p>0.360 
και χολερυθρίνη: r=0.171, p>0.130), β) φλεγμονής (hs-CRP: r= 0.002, p>0.842) και γ) ενδοθηλιακής 
δυσλειτουργίας (vWF-antigen: r=0.141, p>0.210 και ADAMTS-13: r=0.089, p>0.507). Οσον αφορά τη 
συγκέντρωση του Fe, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ sP-Selectin και επιπέδων φερριτίνης (r=0.090, 
p>0.438), ενώ διαπιστώθηκε ασθενής αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα Hepcidin-25 (r=-0.283, 
p=0.018). Επιπρόσθετα, δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων sP-Selectin και του ιστορικού 
σοβαρών κλινικών επιπλοκών, όπως αγγειοαποφρακτικών κρίσεων (p>0.795), οξέως θωρακικού 
συνδρόμου, φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης και τιμών μέσης πνευμονικής πίεσης, (p>0.402).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: βρέθηκαν σημαντικά υψηλά επίπεδα sP-Selectin στους ασθενείς με HbS/β-θαλ, 
ανεξαρτήτως γονοτύπου. Το εύρημα είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα βιβλιογραφία που υποστηρίζει τη 
θεραπευτική στόχευση με αντιπροσκολλητικούς παράγοντες. Η σημαντική συσχέτιση τους με τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων πιθανόν να υποδεικνύει την προέλευση του διαλυτού μορίου από τα αιμοπετάλια 
παρά από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Η απουσία συσχετίσεων με τους άλλους δείκτες ενδοθηλιακής 
δυσλειτουργίας, φλεγμονής και κλινικής βαρύτητας της νόσου περιορίζει τη χρησιμότητα της μέτρησης 
ως δείκτη επιλογής ασθενών για τη χορήγηση του αντίστοιχου μονοκλωνικού αντισώματος.

120 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕ-
ΝΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΚΑΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ
Ι. Παπασωτηρίου1, Σ. Ζάλιου2, β. Τσαούσης2, Μ. Δημοπούλου3, Π. Φλεβάρη3, Κ. Λαρίσση1, β. Κομνη-
νάκα3, Χ. Ποζιόπουλος1, Μ. Πολίτου4, Ε. Τέρπος5, Ε. βοσκαρίδου3

1Βιοχημικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Medicon Hellas SA, Αθήνα, 3Κέντρο Αναφο-
ράς Πρόληψης Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 4Νοσοκομειακή 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστηρίο, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα, 5Θεραπευτική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αιμολυτική αναιμία, η αγγειακή απόφραξη και η μικροαγγειοπάθεια 
αποτελούν τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (ΔΝ). Ο 
υποδοχέας τρανσφερίνης (TfR) διαμεσολαβεί στη μεταφορά του σιδήρου μέσα στα κύτταρα και είναι 
μετρήσιμη η διαλυτή μορφή του που κυκλοφορεί ως sTfR. Τα επίπεδα sTfR αντικατοπτρίζουν την 
ερυθροποιητική δραστηριότητα του μυελού των οστών (ΕΔΜ). Η ερυθροποίηση έχει αποδειχτεί ως 
ο κύριος καθοριστής των επιπέδων sTfR. Σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε και να εκτιμήσουμε την 
ΕΔΜ σε ασθενείς με HbS/β-θαλ, βασιζόμενοι στις μετρήσεις sTfR, και να διερευνήσουμε πιθανές 
συσχετίσεις με κλινικές εκδηλώσεις της νόσου (αιμόλυση, αγγειοαποφρακτικές κρίσεις, οξύ θωρακικό 
σύνδρομο, φλεβική θρόμβωση, (αρτηριακή θρόμβωση, άσηπτη νέκρωση, πνευμονική υπέρταση, 
φλεγμονή, νεφρική βλάβη, θεραπεία με υδροξυουρία) καθώς και άλλους βιοδείκτες ερυθροποίησης 
και μεταβολισμού του σιδήρου, όπως ο Placental Growth Factor (PlGF), ο Growth Differentiation 
Factor-15 (GDF-15), η φερριτίνη και η Hepcidin-25.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 90 ενήλικοι Καυκάσιοι ασθενείς με HbS/β-θαλ εκτός 
μεταγγίσεων τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο: 49 υπό υδροξυουρία (HU+) και 41 χωρίς θεραπεία 
(HU-) ενώ την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 22 άτομα. Στους ασθενείς και στους μάρτυρες μετρήθηκαν 
μαζί με τις αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους τα επίπεδα των κυκλοφορούντων sTfR, PlGF, 
GDF-15 και Hepcidin-25 χρησιμοποιώντας ανοσοενζυματικές τεχνικές. Η ερυθροποιητική δραστηριότητα 
του μυελού των οστών υπολογίστηκε από τον τύπο: sTfR patient/mean sTfR controls.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: βρέθηκε ότι: τα επίπεδα sTfR ήσαν σημαντικά αυξημένα σε όλους τους πάσχοντες 
συγκριτικά με τους μάρτυρες (4.8±2.2 vs. 1.0±0.2mg/L, p<0.001), με αποτέλεσμα την αύξηση της ΕΔΜ 
κατά 1.6-11.9 φορές. Δε βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της ΕΔΜ και των κλινικών εκδηλώσεων της 
νόσου ή/και τη θεραπεία με υδροξυουρία (p>0.434). Η ΕΔΜ συσχετίστηκε σημαντικά με τους δείκτες 
του ερυθροποίησης και αιμόλυσης, όπως: Hb (r=-0.434, p<0.001), Reticulocyte Production Index 
(RPI) (r=0.645, p<0.001), LDH (r=0.570, p<0.001), χολερυθρίνη (r=0.540, p<0.001), PlGF (r=0.597, 
p<0.001) και τα επίπεδα της HbA (r=-0.493, p<0.001) ενώ, δε βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της 
ΕΔΜ και της HbF. Επιπλέον, οι τιμές της ΕΔΜ συσχετίστηκαν σημαντικά μόνο με τα επίπεδα GDF-
15 (r=0.466, p<0.001), ενώ δε βρέθηκε καμία συσχέτιση με τα επίπεδα φερριτίνης και Hepcidin-25 
(r=0.101, p>0.351 και r=-0.043, p>0.710, αντίστοιχα), αλλά βρέθηκε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της 
ΕΔΜ και του λόγου Hepcidin-25/Φερριτίνη (r=-0.330, p=0.005).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματά αποδεικνύουν ότι όλοι οι ασθενείς HbS/β-θαλ έχουν αυξημένη 
ερυθροποιητική δραστηριότητα του μυελού των οστών, όπως εκτιμάται από τα αυξημένα επίπεδα 
sTfR (αναμενόμενα σε μία χρόνια αιμόλυση). Η ερυθροποιητική δραστηριότητα του μυελού των οστών 
συσχετίσθηκε σημαντικά με τη συνολική αιμοσφαιρίνη των ασθενών και τα ΔΕΚ και αρνητική συσχέτιση 
με το λόγο Hepcidin-25/Φερριτίνη, δείκτη του βαθμού έκφρασης της Hepcidin-25 σχετικής με το φορτίο 
σιδήρου, ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση με τη θεραπεία της υδροξυουρίας. Η ΕΔΜ συσχετίστηκε με τη 
συνολική αιμοσφαιρίνη και τα επίπεδα HbA αλλά όχι με την HbF. Συνεπώς, και με τη διαλείπουσα 
κυτταροτοξική δράση της υδροξυουρίας και του ερυθροποιητικού στρες που προκαλεί και που οδηγεί σε 
επαγωγή HbF, φαίνεται ότι ο δείκτης ΕΔΜ-sTFR παραμένει αυξημένος με σύνθετο μηχανισμό δράσης.

121 ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ HUMAN 
PARVOVIRUS B19. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΟΣΟΪΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Α. Τσομπανάκου, Α. Γιαννακοπούλου, Α. Παπαλεξανδρή, β. Κωνσταντίνου, Φ. Κίκα, Ε. Κοράβου,  
Κ. Κουβέτη, Α. Μαργιούλα, Χ. βαδικόλιου, Χ. Λαλαγιάννη, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική-Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο ανθρώπινος DNA ιός parvovirus B19 προσβάλλει τα αιμοποιητικά κύτταρα, 
έχοντας κυρίως τροπισμό στα προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς, και προκαλεί τον κυτταρικό τους 
θάνατο. Η προσβολή συχνά περνά απαρατήρητη στους φυσιολογικούς ξενιστές, στα παιδιά ευθύνεται 
για το λοιμώδες ερύθημα, ενώ σε κληρονομικές διαταραχές των ερυθροκυττάρων προκαλεί παροδική 
απλαστική κρίση. Στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (μετά ΧΜΘ ή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων, HSCT) μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη λοίμωξη και σε χρόνια απλασία ερυθράς 
σειράς. Πρόσφατα έχει αναφερθεί άτυπη μορφολογία του μυελού, χωρίς τους τυπικούς γιγάντιους 
προερυθροβλάστες και τα ενδοπυρηνικά έγκλειστα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε ασθενείς μας, στην τελευταία 3ετία, στους οποίους υπήρχε 
κλινική υποψία προσβολής από Parvoβ19 και έγινε διερεύνηση με μυελόγραμμα και ποσοτική 
Q-PCR σε δείγμα ΜΟ. Στη συνέχεια εξετάστηκαν συγκριτικά τα επιχρίσματα ΜΟ σε όσους ασθενείς 
τεκμηριώθηκε λοίμωξη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 65 ασθενείς που εξετάστηκαν με RT-PCR, θετικοί βρέθηκαν οι 11, 4 
αποκλείστηκαν λόγω χαμηλού φορτίου (<2000 copies/ml) και τεκμηρίωσης άλλης νόσου, συνεπώς 
σε 7 μόνο ασθενείς τεκμηριώθηκε λοίμωξη από τον β19. Από αυτούς, οι 3 ήταν ανοσοϊκανοί (δύο με 
κληρονομική σφαιροκυττάρωση, ένας χωρίς αιματολογικό νόσημα), ενώ οι 4 ήταν ανοσοκατασταλμένοι 
και έπασχαν, από: 1ος> tMDS, 2ος β-ALL (1,5 μήνα μετά από αλλογενή HSCT), 3ος> DLBCL (1 
μήνα μετά από αυτόλογη HSCT), 4ος DLBCL (3,5 μήνες μετά από αλλογενή HSCT και με cCVHD). 
Οι ασθενείς εμφάνισαν ποικίλη συμπτωματολογία και διαφορετική κλινική πορεία ανάλογα με το 
υποκείμενό τους νόσημα, κυρίως εμπύρετο (7/7), εξάνθημα (3/7) και εργαστηριακά αναιμία με χαμηλά 
ΔΕΚ τη στιγμή της διάγνωσης (6/7) και λευκοπενία (7/7). Στα επιχρίσματα των ανοσοϊκανών ασθενών 
ο MO ήταν κυρίως αυξημένης κυτταροβρίθειας, με υποπλασία της ερυθράς σειράς, και υπήρχαν 
γιγάντιοι προερυθροβλάστες με εωσινοφιλικά ενδοπυρηνικά έγκλειστα, κάποιοι με κενοτοπίωση 
του κυτταροπλάσματος και dog-ear προεκβολές της κυτταρικής μεμβράνης. Στα επιχρίσματα των 
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ανοσοκατασταλμένων αιματολογικών ασθενών η εικόνα δεν ήταν τυπική: ο μυελός ήταν κυρίως 
υποκυτταρικός, υπήρχαν ερυθροβλάστες και σε μεταγενέστερα στάδια ωρίμανσης, κάποιοι με 
ενδοπυρηνικά έγκλειστα, αλλά όχι γιγάντιοι προερυθροβλάστες. Στους ασθενείς υπήρχε θετική 
συσχέτιση μεταξύ του ιικού φορτίου και κυτταρομοφολογικών αλλοιώσεων στο ΜΟ (μέση τιμή 2,5·107 
σε ανοσοΐκανούς vs 8,9·103copies/ml), ενώ σε 2 ανοσοκατασταλμένους ο ιός ανιχνευόταν στο ΜΟ 
για πάνω από 2 μήνες. Οι 6/7 απάντησαν ικανοποιητικά στη χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, επιπλέον οι 
μεταμοσχευμένοι στη μείωση της ανοσοκαταστολής, στη χορήγηση G-CSF (και EPO σε 1 ασθενή), 
ενώ 1/7 απεβίωσε από άλλα αίτια. Μεταγγίσεις ερυθρών χρειάστηκαν 6/7 ασθενείς και κορτικοειδή 4/7.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λοίμωξη από parvoB19 φαίνεται ότι είναι σπάνια, όταν συμβαίνει σε 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς μπορεί να είναι σοβαρή και εμμένουσα, επιτείνοντας την ήδη υπάρχουσα 
ανοσοανεπάρκεια και τις κυτταροπενίες. Ιδιαίτερα επικίνδυνη φαίνεται να είναι η άμεση περίοδος μετά 
HSCT, όπου και περιπλέκει την εκτίμηση της λειτουργίας του μοσχεύματος. Η κυτταρομορφολογία των 
επιχρισμάτων ΜΟ σε αυτούς τους ασθενείς διαφέρει από την αντίστοιχη των ανοσοϊκανών ασθενών, 
δεν έχει τυπικές αλλοιώσεις, ως εκ τούτου μπορεί να διαφύγει της προσοχής και της διάγνωσης. Η 
RT-PCR είναι ιδιαίτερα βοηθητική στους ασθενείς αυτούς, καθώς μπορεί να τεκμηριώσει την λοίμωξη 
από Parvoβ19, ώστε να χορηγηθεί εγκαίρως θεραπεία.

122 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΦΕΡΑΣΙ-
ΡΟΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Φ. Κλωνιζάκης1, Ι. Ευτυχίδης2, Χ. Αποστόλου1, Ι. Χριστοδούλου1, Ε. Μανδαλά3, Σ. βακαλοπούλου4, 
Ε. βλαχάκη1

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Ενηλίκων, Β’ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσα-
λονίκη, 2Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Δ’ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., 
Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 4Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», 
Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παθογένεια της οστεοπόρωσης είναι σύνθετη και πολυπαραγοντική 
στους ασθενείς με Θαλασσαιμία και διαφέρει από τον κοινό πληθυσμό. Η αρνητική επίδραση της 
Δεσφεριοξαμίνης στο μεταβολισμό των οστών είναι γνωστή, ενώ τα δεδομένα για την επίδραση της 
Δεφερασιρόξης είναι ακόμα αντικρουόμενα. Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί η συμμετοχή 
της Δεφερασιρόξης στην επίπτωση της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με Θαλασσσαιμία. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Υλικό και Μέθοδος: Συνολικά μελετήθηκαν αναδρομικά 87 διαδοχικά επιλεγμένοι 
ασθενείς με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις μεσογειακή αναιμία και ηλικία 18- 60 έτη. Οι ασθενείς 
χωρίσθηκαν ανάλογα με την αγωγή αποσιδήρωσης, στην ομάδα υπό Δεφερασιρόξη (ομάδα Α) και στην 
ομάδα υπό Δεσφεριοξαμίνη, σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με Δεφεριπρόνη (ομάδα β). Για την 
αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας καταγράφηκαν οι παράμετροι Τs και Ζs στην σπονδυλική στήλη 
και το ισχίο, σύμφωνα με τη μέθοδο της διπλής ενεργειακής απορρόφησης (DXA-Dual energy X-ray 
absorptiometry). Για τον υπολογισμό της επίπτωσης οστεοπόρωσης, καταγράφηκε η διάρκεια της κάθε 
αποσιδήρωσης και το πλήθος των ασθενών που εμφάνισαν ελάττωση της οστικής πυκνότητας έως 
σήμερα. Ως σημείο έναρξης της καταγραφής ορίστηκε η περίοδος κυκλοφορίας της Δεφερασιρόξης, 
το έτος 2006. Από το άρχειο καταχωρήθηκαν οι τιμές φερριτίνης, το επίπεδο αιμοσιδήρωσης με βάση 
την MRI T2*, το ιστορικό συννοσηρότητας, υπερασβαιστιουρίας ή νεφρολιθίασης και η λήψη ειδικής 
ή υποστηρικτικής αγωγής για οστεοπόρωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις ομάδες Α και β η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 37.9±7 έτη και 37.4±7 έτη 
αντίστοιχα. Η αναλογία γυναικών/ανδρών ήταν 27/26 στην ομάδα Α και 17/17 στην ομάδα β. Η μέση 
τιμή της επίπτωσης οστεοπόρωσης στην ομάδα Α ήταν 49±23/100 ασθενείς-έτη και στην ομάδα β 
ήταν 59±24/100. Η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική, σε οριακά επίπεδα (p=0.065). Οι 
ασθενείς υπό δεφερασιρόξη είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό υπερασβαιστιουρίας (73%) σε 
σχέση με τους ασθενείς υπό δεσφεριοξαμίνη (29%), χωρίς να εμφανίζουν σημαντική διαφορά στην 
επίπτωση της οστεοπόρωσης. Μόνο στο σύνολο τους, οι ασθενείς με υπερασβαιστιουρία είχαν 
σημαντική αύξηση στην επίπτωση επιδείνωσης οστικής νόσου. Στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης, 
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η επίπτωση οστεοπόρωσης ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ηλιακή ομάδα από 30-39 έτη (73±30/100 
ασθενείς-έτη) και στους άνδρες (63±30/100 ασθενείς-έτη) σε σχέση με τις γυναίκες (44±9/100 ασθενείς-
έτη). Στους ασθενείς υπό ειδική αγωγή για οστεοπόρωση η επίπτωση οστεοπόρωσης ήταν σημαντικά 
χαμηλότερη, 46±8/100 ασθενείς-έτη έναντι 58±28/100 ασθενείς-έτη, χωρίς να υπάρχουν διαφορές στις 
δύο ομάδες αποσιδήρωσης. Σε σχέση με την αιμοσιδήρωση, παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ φεριτίνης και επίπτωσης οστεοπόρωσης (r=0.230, p<0.05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αυξημένη επίπτωση της οστεοπόρωσης στους άνδρες και σε σχετικά μικρή 
ηλικία επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη συμμετοχή της Θαλασσαιμίας στην παθογένεια της οστεοπόρωσης. 
Αντίστοιχα, η θετική συσχέτιση της οστεοπόρωσης με τα αυξημένα επίπεδα φεριτίνης υποδηλώνει την 
τοξική δράση του σιδήρου στο μεταβολισμό των οστών. Η αποσιδήρωση με Δεφερασιρόξη δεν αυξάνει 
την επίπτωση της οστεοπόρωσης ακόμα και στις περιπτώσεις που προκαλεί υπερασβαιστιουρία. 
Φαίνεται ότι η οστεοπόρωση στη Θαλασσαιμία είναι μια πολυπαραγοντική κατάσταση, η οποία απαιτεί 
πολυδιάστατη προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπισή της.

123 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙ ΑΣΥΜΠΤΩ-
ΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (SCREENING) ΕΠΙ ΗΜΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Θ. Χατζηλυγερούδη1, Π. Χριστοδούλου2, Χ. Χαριτίδου3, Ε. Πλακούλα4, Ε. βερίγου3, Γ. Μεραντζή5,  
Θ. Παπανικολάου6, Α. Κουράκλη-Συμεωνίδου3, Α. Συμεωνίδης7

1Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, 
Γ.Ν. Αγρινίου, 2Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Γ.Ν.  «Χατζηκώστα», Ιωάννινα, 3Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου 
Πατρών, 4Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήρια Ιατρικών 
Αναλύσεων Καραμάνης-Χαριτίδου, Πύργος Ηλείας, 5Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Αγρινίου, 6Αι-
ματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Χατζηκώστα», Ιωάννινα, 7Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής 
Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα περισσότερα αιματολογικά νοσήματα και διαταραχές δεν έχουν 
χαρακτηριστικά συμπτώματα και η διάγνωσή τους πολύ συχνά γίνεται σε προχωρημένα στάδια. 
Η πραγματοποίηση πρωτογενούς επιδημιολογικής διερεύνησης ενός πληθυσμού έχει δυσκολίες 
και οφείλει να γίνεται με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Σκοπός της μελέτης: ήταν να διαπιστωθεί η 
συχνότητα ύπαρξης προσυμπτωματικής αναιμίας σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ημιαστικού / 
αγροτικού πληθυσμού, στον άξονα της Δυτικής Ελλάδας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη έγινε επί 1005 ενηλίκων ασθενών, χωρίς γνωστό ιστορικό αναιμίας 
ή άλλου αιματολογικού νοσήματος, που προσήλθαν για εξέταση σε δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο για 
άσχετη ιατρική αιτία. Όλοι οι ασθενείς ενημερώνονταν και έδιναν γραπτή συγκατάθεση για τη συμμετοχή 
τους στη μελέτη. Ασθενείς με γνωστή νεφρική ανεπάρκεια αποκλείονταν από τη μελέτη. Το screening 
έγινε μεταξύ 1.10.2018 και 30.6.2019 σε ασθενείς που προσέρχονταν για εξέταση στα τακτικά ή τα 
επείγοντα εξωτερικά Ιατρεία του Γεν. Νοσοκομείου Αγρινίου και του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων «Χατζηκώστα». Οι ασθενείς ήταν 508 άνδρες και 497 γυναίκες διάμεσης ηλικίας 65 ετών 
(όρια 18-101 έτη) με 56% εξ αυτών να είναι >60 ετών. Χρησιμοποιήθηκε μόνο περιγραφική στατιστική 
για την ανάλυση των ευρημάτων. Αναιμία ορίστηκε τιμή αιμοσφαιρίνης χαμηλότερη των 12.5 και 12 gr/dl 
για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα μέχρι την ηλικία των 65 ετών και ακολούθως τα όρια ελαττώνονταν 
κατά 0.5 g/dl για κάθε επόμενη 10-ετία ζωής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναιμία διαπιστώθηκε συνολικά σε 268 ασθενείς (26.7%), 126 άνδρες (24.8%) και 
142 γυναίκες (28.6%). Η συχνότητά της ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες <65 ετών (24.6%) σε σχέση με 
τους άνδρες της ίδια ηλικιακής ζώνης (15.1%, p<0.001), ενώ στην 10-ετία 66-75 ετών παρατηρήθηκε 
το αντίστροφο (γυναίκες 18%, άνδρες 30.1%, p<0.001). Στις υψηλότερες ηλικιακές ζώνες μολονότι η 
συχνότητα της αναιμίας αυξανόταν και προσέγγιζε το 40% δεν διαπιστώθηκε διαφορά μεταξύ ανδρών 
και γυναικών. Συχνότερος τύπος αναιμίας ήταν η ορθόχρωμη-ορθοκυτταρική (15.7% στο σύνολο του 
πληθυσμού ή 59% στο σύνολο των αναιμικών), χωρίς σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ή 



30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

488

των ηλικιακών ζωνών. Ακολουθούσε σε συχνότητα η υπόχρωμη-μικροκυτταρική αναιμία (8.36% στο 
σύνολο του πληθυσμού ή 31.3% στον αναιμικό πληθυσμό), η οποία περιέργως εμφανιζόταν συχνότερα 
σε ανδρικό πληθυσμό 76-85 ετών (16.2% του συνόλου ή 41% των αναιμικών, έναντι 10.9%/29.3% 
του γυναικείου πληθυσμού, p<0.05). Τέλος μακροκυτταρική αναιμία διαπιστώθηκε στο 2.6%/9.7% 
του πληθυσμού, πιό συχνά σε υπέργηρο ανδρικό πληθυσμό >85 ετών. Νοσήματα και καταστάσεις 
που συνδέονταν με την ύπαρξη αναιμίας (p<0.05) ήταν η υπέρταση (41.8%), οι καρδιοπάθειες 
(31%) ο σακχαρώδης διαβήτης (28.1%), τα νευροψυχιατρικά νοσήματα (17.2%), η χρόνια λήψη 
αντιϋπερτασικών (39.9%), αντιπηκτικών/αντιαιμοπεταλιακών (31.3%), και αντιδιαβητικών φαρμάκων 
(22.8%). Η υψηλότερη συσχέτιση αφορούσε την ύπαρξη ορθόχρωμης/ορθοκυτταρικής αναιμίας και 
την λήψη αντιϋπερτασικών φαρμάκων (43.2%, p<0.01). Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση με την ύπαρξη 
ρευματικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων, με το ιστορικό νεοπλασματικών νοσημάτων και με τη χρόνια 
λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ευρείας κλίμακας επιδημιολογικό screening για την υποκλινική ύπαρξη 
αιματολογικών διαταραχών που πραγματοποιήθηκε στον άξονα της Δυτικής Ελλάδας διαπιστώθηκε 
ισχυρή συσχέτιση ορθόχρωμης/ορθοκυτταρικής αναιμίας μικρής-μέτριας βαρύτητος και καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, με χρόνια λήψη αντιϋπερτασικής αγωγής, μία αιτία αναιμίας που δεν είναι καταγεγραμμένη 
και αποσαφηνισμένη και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

ΘΡΟΜβΩΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

124 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΤ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Ν. Ανδρουλάκης1, Μ. Μαρκέτου2, Π. Σπαθαράκη1, Ε. Νιώτη1, Ι. Αναστασίου2, Γ. Κοχιαδάκης2, Φ. Παρ-
θενάκης2, Γ. Νότας1

1Αιματολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης, 2Καρδιολογική κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο 
Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να μετρήσουμε και να αξιολογήσαμε την αυτόματη, απουσία αγωνιστών, 
συσσώρευση των αιμοπεταλίων (Spontaneous Aggregation, SPA) σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία 
νόσο (CAD) που υποβάλλονται σε εμφύτευση στεφανιαίου στέντ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη, συμπεριλήφθηκαν 30 ασθενείς με σταθερή στεφανιαία 
νόσο (18 άνδρες, ηλικίας 63 ± 19 ετών) οι οποίοι λάμβαναν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με 
κλοπιδογρέλη 75 mg και ακετυλοσαλικυλικό οξύ 100 mg. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαδερμική 
στεφανιαία παρέμβαση (PCI) με εμφύτευση στεντ που απελευθερώνει φάρμακο (drug eluting stent). 
Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν και 48 ώρες μετά την αγγειοπλαστική. Η μέτρηση της αυτόματης 
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων έγινε με την τοποθέτηση και ανάδευση πλάσματος πλούσιου σε 
αιμοπετάλια (PRP) στο συσσωρευματόμετρο (aggregometer) στους 37 °C απουσία αγωνιστών για 
15 λεπτά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή στο ποσοστό αυτόματης 
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων πριν και μετά την εμφύτευση του στεντ (από 7,6 ± 6,9% σε 9,8 
± 7,3%, p >0.05). Εντούτοις, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των αυξήσεων στο ποσοστό 
αυτόματης συσσώρευσης των αιμοπεταλίων (ΔSPA) και του μήκους του στεντ (r = 0.52, p <0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η SPA μετά την PCI και την εμφύτευση του στεντ αυξάνεται ανάλογα με το μήκος 
του στεντ. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι το μήκος του στεντ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στην περιεπεμβατική διαχείριση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής. Ωστόσο, πρέπει να καθοριστεί η 
μακροπρόθεσμη κλινική επίδραση του μήκους του στεντ και η πιθανή συσχέτιση της με καταστάσεις 
υπερπηκτικότητας σε αυτούς τους ασθενείς.
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125 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ FACTOR V LEIDEN 
KAI FACTOR II (G20210A) THN ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. Νιώτη, Α. Διλιντάς, Ν. Ανδρουλάκης, Π. Σπαθαράκη, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Φασουλάκη, Ζ. Χαρω-
νίτη, Γ. Νότας
Αιματολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μετάλλαξη του FV Leiden και της προθρομβίνης FII G20210A αποτελούν 
τα συνηθέστερα αίτια κληρονομικής θρομβοφιλίας. Το 2-5% του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι φορείς 
του FV Leiden και περίπου το 2% του FII G20210A. Και οι δύο μεταλλάξεις συνιστούν αίτιο ήπιας 
θρομβοφιλίας και το μεγαλύτερο ποσοστό των φορέων δεν πρόκειται να πάθουν ποτέ θρόμβωση. 
Εντούτοις, τα ετερόζυγα άτομα με την μετάλλαξη FV Leiden έχουν 4-8 φορές αυξημένο κίνδυνο 
θρόμβωσης σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, ενώ αυτά με τη μετάλλαξη προθρομβίνης έχουν 3-6 
φορές αυξημένο κίνδυνο.
Σκοπός της εργασίας ήταν η καταγραφή των περιστατικών με μετάλλαξη των FV Leiden και της 
προθρομβίνης FII στο νοσοκομείο μας την τελευταία τετραετία, της εμφάνισης ετεροζυγωτίας ή 
ομοζυγωτίας, της κατανομής τους στα δύο φύλα και της συχνότητας με την οποία ζητείται η εξέταση 
από τις διάφορες κλινικές.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το χρονικό διάστημα 2016-2019, ελέγχθηκαν στο εργαστήριό μας, 501 
ασθενείς, 229 (45,7%) άνδρες και 272 (54,3%) γυναίκες για τον παράγοντα V Leiden. Από αυτούς 
οι 429 (208, 48,5% άνδρες και 221, 51,52% γυναίκες), ελέγχθηκαν επίσης και για την μετάλλαξη 
G20210A του παράγοντα ΙΙ.
Η μοριακή ανάλυση των μεταλλάξεων FV Leiden και της προθρομβίνης FII έγινε με αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης (Real Time PCR).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι παραπάνω ασθενείς - στους οποίους αιτήθηκε μοριακή ανάλυση των μεταλλάξεων 
στα πλαίσια ελέγχου θρομβοφιλίας - προέρχονταν κυρίως από τη Νευρολογική κλινική (31,7%), τα 
Εξωτερικά Ιατρεία (19,1%), την Αιματολογική κλινική (12,9%) και την Καρδιολογική κλινική (9,7%).
Εξήντα ασθενείς (12%) βρέθηκαν θετικοί παράγοντα V Leiden. Από αυτούς, οι 55 (91,7%) ήταν 
ετεροζυγωτες ενώ οι 5 (8,3%), ήταν ομοζυγώτες. Όσον αφορά τη μετάλλαξη G20210A παράγοντα 
ΙI, 21 (4,9%) ασθενείς βρέθηκαν θετικοί. Από αυτούς, οι 20 (95%), ήταν ετεροζυγώτες και ο 1 (5%) 
ομοζυγώτης. (πίνακας 1)
Όσον αφορά το φύλο, στους άνδρες καταγράφηκαν υψηλότερα ποσοστά έναντι των γυναικών, τόσο 
στην ετερόζυγη, όσο και στην ομόζυγη μετάλλαξη του FV Leiden, ενώ το αντίστροφο καταγράφηκε 
στη μετάλλαξη προθρομβίνης FII. (πίνακας 2)

Πίνακας 1. Επιπολασμός των δύο ελεγχθέντων μεταλλάξεων στον γενικό πληθυσμό.

Πίνακας 2. Επιπολασμός των δύο ελεγχθέντων μεταλλάξεων στον γενικό πληθυσμό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς που ελέγχθηκαν στο νοσοκομείο μας βρέθηκε υψηλό ποσοστό 
μετάλλαξης FV Leiden (12,0%), ενώ μετάλλαξη προθρομβίνης FII καταγράφηκε σε μικρότερο ποσοστό 
(4,9%).
Τα παραπάνω ποσοστά είναι σημαντικά υψηλότερα από τη συχνότητα των δύο αυτών μεταλλάξεων 
στο γενικό πληθυσμό της χώρας μας. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους 
ασθενείς που ελέγχθηκαν στο εργαστήριό μας, είχαν ήδη εκδηλώσει κάποιο θρομβοεμβολικό επεισόδιο.
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126 ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Σ. Μπουντόλα1, β. Περιφάνης1, Α. Καζαντζή2, Γ. Καϊάφα1, Κ. Κεραμιδιώτη2, Ε. Γούναρη3, β. Τσαβδα-
ρίδου3, Ε. Χασαποπούλου-Ματάμη2, Φ. Γκιρτοβίτης2

1Εξωτερικό Ιατρείο Αιμόστασης- Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσ-
σαλονίκη, 2Κέντρο Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 3Ανοσολογικό Τμήμα-Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS) είναι μια επίκτητη αυτοάνοση 
διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από θρόμβωση και/ή νοσηρότητα σχετιζόμενη με την εγκυμοσύνη και την 
παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (aPL). Μπορεί να εμφανιστεί ως πρωτοπαθές ή ως 
δευτεροπαθές APS σε συνδυασμό με αυτοάνοση διαταραχή (συνήθως SLE). Το APS πλήττει κυρίως 
τις γυναίκες σε νεαρή ηλικία- αναπαραγωγική ηλικία, και λιγότερο ηλικιωμένους ασθενείς. ΣΚΟΠΟΣ: Η 
περιγραφή των κλινικών και ανοσολογικών χαρακτηριστικών του APS σε ασθενείς που διαγνώστηκαν 
μετά την ηλικία των 55 ετών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Eίναι μια αναδρομική μελέτη ασθενών με υποψία APS, οι οποίοι εξετάστηκαν 
στο εξωτερικό ιατρείο θρόμβωσης και αιμόστασης κατά την τελευταία δεκαετία (2009-2018). Κλινικά 
και ορολογικά δεδομένα ασθενών με καθυστερημένη έναρξη APS (που εμφανίστηκαν μετά την ηλικία 
των 55 ετών) αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με ασθενείς που παρουσίαζαν APS πρώιμης έναρξης. 
Για την ανίχνευση των aPL (αντισώματα αντικαρδιολιπίνης (ACA) και αντι-β2GP-I, IgG και IgM) 
χρησιμοποιήθηκε μέθοδος ELISA (Euroimmun, Germany)- στην πρώτη επίσκεψη και 3 μήνες μετά, 
οπότε τέθηκε και η διάγνωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αξιολογήσαμε 149 ασθενείς με διάγνωση APS (56,4% άνδρες, μέση ηλικία 43,74 
± 13,4 έτη). Οι ασθενείς με APS καθυστερημένης έναρξης (>55 ετών) ήταν 32 (21,5%) και αποτέλεσαν 
την Ομάδα Α. Οι υπόλοιποι 117 ασθενείς ήταν Ομάδα β. Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 62,5 μήνες 
(13-147). Η πιο συνηθισμένη κλινική εκδήλωση ήταν το εγκεφαλικό επεισόδιο (20,5%), ακολουθούμενη 
από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων (15,4%) και την πνευμονική εμβολή (12,7%). 
Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν με τη στατιστική μέθοδο x2.
Όλοι οι τριπλά θετικοί ασθενείς ανήκαν στην ομάδα β (10 γυναίκες και ένας άνδρας). Όλοι οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αντιθρομβωτική αγωγή συμπεριλαμβανομένων αντιαιμοπεταλιακών 
παραγόντων (26,5%) και / ή από του στόματος αντιπηκτικών (69%). Το 14% των ασθενών έλαβαν 
μόνο LMWH (νεότερες γυναίκες).
Το άρρεν φύλο, η θετικότητα LA και η υψηλότερη συχνότητα δευτερογενούς APS ήταν στατιστικά 
σημαντικές στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (βλ. πίνακα).

Πίνακας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με APS αντιπροσωπεύουν το 21,4% του συνόλου των 
ασθενών με APS. 
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Ασθενείς ηλικίας >55 ετών που διαγιγνώσκονται με APS έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά νόσου. Οι 
κλινικοί γιατροί κατά τη διερεύνηση θα πρέπει να θέτουν το APS σαν διαφοροδιάγνωση να αξιολογούν 
τα συμπτώματα – αίτια εμφάνισής του, ώστε να αξιολογηθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης θρομβωτικού 
επεισοδίου και να τεθεί έγκαιρη και στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση.

127 PARETO ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑΣ
Κ. Δράκος1, Π. Χριστοφόρου2, Ν. Σκιαδαρέσσης1

1Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αιμορροφιλικοί ασθενείς με <1% FVIII στην κυκλοφορία είναι πιο επιρρεπείς 
σε αυτόματες αιμορραγίες και η προφυλακτική θεραπεία σε αυτoύς αποτελεί τον κανόνα. Οι περισσότεροι 
ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία Α λαμβάνουν προϊόντα με ανασυνδυασμένο παράγοντα πήξης και 
τυπικό χρόνο ημίσειας ζωής. Τα νέα προϊόντα παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής παραμένοντας 
στην κυκλοφορία του αίματος περισσότερο επιτρέπουν λιγότερο συχνές εγχύσεις.
Η παρούσα μελέτη αφορά την επιμέτρηση της μικρότερης χρηματοοικονομικής επιβάρυσης, λόγω 
αναδιατάξης στην κατανομή ασθενών μεταξύ θεραπευτικών σκευασμάτων. Η μικρότερη επιβάρυνση 
δημιουργεί ένα Οικονομικό Χώρο, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση μιας 
δεύτερης αναδιάταξης, που αφορά την αλλαγή ενός πλήθους αιμορροφυλικών ασθενών από την On 
demand θεραπεία στην προφυλακτική θεραπεία.
Εάν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν τότε θα πρόκειται για ένα φαινόμενο που στη Δημόσια Οικονομική, 
αποκαλείται βελτίωση κατά Pareto, όπου μια ανακατονομή πόρων βελτιώνει τη θέση τουλάχιστον 
ενός ατόμου χωρίς να επιδεινώνει κάποιου άλλου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανάλυση βασίζεται σε παρατηρούμενα αγοραία (κόστος IU, μερίδια αγοράς 
σκευασμάτων) και πληθυσμιακά μεγέθη (πλήθος & κατανομή αιμορροφιλικών ασθενών μεταξύ 
εναλλακτικών θεραπειών). 
Θα επιμετρήσουμε το Μοναδιαίο Οικονομικό Όφελος που προκύπτει από την αναδιάταξη ενός 
αιμορροφιλικού ασθενούς από σκευάσματα ανασυνδυασμένου παράγοντα σε σκεύασμα παρατεταμένης 
ημίσειας ζωής. Το όφελος προκύπτει από την διαφορά στο ετήσιο άμεσο κόστος θεραπείας μεταξύ 
των δύο τύπων σκευασμάτων, λόγω της μεγαλύτερης ημίσειας ζωής και διατήρησης του FVIII στην 
κυκλοφορία για μεγαλύτερο διάστημα.
Το γινόμενο του Μοναδιαίου Οικονομικού Οφέλους με το πλήθος των ασθενών που θα κατευθυνθούν 
προς τη χρήση σκευάσματος παρατεταμένης ημίσειας ζωής δημιουργεί ένα Οικονομικό Χώρο. Εκτιμούμε 
το Μοναδιαίο Κόστος της Προφύλαξης που ορίζεται ως το άμεσο ετήσιο κόστος θεραπείας ενός 
ασθενούς σε προφυλακτική θεραπεία. Εξ αυτού ορίζουμε τον Δείκτη Χρηματοδότησης ως το πηλίκο 
του Οικονομικού Χώρου προς το Μοναδιαίο Κόστος της Προφύλαξης, ο οποίος δηλώνει το πλήθος 
των ασθενών για τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αναδιάταξη τους από κατ’ επίκληση σε 
προφύλαξη, με τους οικονομικούς πόρους που έχουν απελευθερωθεί από την πρώτη αναδιάταξη και 
επομένως δεν επιφέρει απολύτως καμμία οικονομική επιβάρυνση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα δομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και της αγοράς, υφίσταται 
Μοναδιαίο Οικονομικό Όφελος και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς κυμαίνεται μεταξύ 
του 3%-27% του ετήσιου κόστους και μεσοσταθμικά περί του 13%. Επιπλέον σε απόλυτους όρους 
εκτιμούμε ότι ο Οικονομικός Χώρος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το 
απόλυτο ύψος του εξαρτάται από το πλήθος των ασθενών που θα αναδιαταχθούν.
Επομένως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας είναι εφικτή η χρηματοδότηση μεταφοράς ασθενών σε 
καθεστώς προφύλαξης, η οποία υπολογίζεται μεσοσταθμικά περίπου σε αναλογία 1 προς 4, δηλαδή 
για κάθε 4 ασθενείς που αναδιατάσσονται από ανασυνδυασμένο παράγοντα σε παρατεταμένης 
ημίσειας ζωής, μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αναδιάταξη 1 ασθενούς από κατ’ επίκληση σε καθεστώς 
προφύλαξης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι εξελίξεις στην τεχνολογία επιτρέπουν μια βελτίωση κατά Pareto, λαμβάνοντας 
την μορφή μεταφοράς ασθενών σε καθεστώς προφύλαξης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. 
Η μεταφορά αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την εξοικονόμηση πόρων στην θεραπεία της 
αιμορροφυλίας λόγω της χρήσης προϊόντων εκτεταμένης ημίσειας ζωής.
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128 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2019 
ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
Α. Μιχαλοπούλου, Σ. Σασλής, Α. Δεττοράκη, Ι. Σταμάτη, Ζ. Καψιμάλη, Ε. Καρελίωτη, Μ. Μαζαράκης, 
Α. Μαργαρίτη, Δ. Πολίτη, Ε. Περγάντου, Ε. Πλατοκούκη
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων και Κέντρο Αιμορροφιλίας για Παιδιά/Εφήβους, Γ.Ν. Παίδων  
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Απολογισμός πεπραγμένων, όσον αφορά στη διάγνωση, παρακολούθηση 
και θεραπεία διαταραχών της πήξης σε παιδιά την περίοδο 2009-2019.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη που περιέλαβε όλα τα παιδιά με διαταραχές της αιμόστασης 
που εξετάσθηκαν από 1/1/2009 έως 30/6/2019. Η στατιστική ανάλυση περιέλαβε κατανομές απόλυτων 
και ποσοστιαίων συχνοτήτων για κατηγορικές μεταβλητές και μέσες τιμές για συνεχείς μεταβλητές, 
ενώ για τις συγκρίσεις μεταξύ πρώτης (2009-2014) και δεύτερης περιόδου (2015-2019), Π1 και Π2 
αντίστοιχα, χρησιμοποιήθηκαν το x² για κατηγορικές μεταβλητές και το t-test για συνεχείς μεταβλητές, 
καθώς και αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης (επίπεδο σημαντικότητας 0.05). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την εξεταζόμενη περίοδο το σύνολο των παιδιών που εκτιμήθηκαν στα 
εξωτερικά ιατρεία ήταν 37.758 (μέση τιμή ανά έτος 3438±673). Η πλειονότητα (84%) εξετάσθηκε ή/
και έλαβε θεραπεία ως έκτακτα/επείγοντα περιστατικά (μέσος αριθμός 2872±576 ανά έτος ), ενώ 16% 
εξετάσθηκε στο Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο (ΤΕΙ) (μέσος αριθμός 584±131 ανά έτος). Διαχρονικά, η 
μέση τιμή έκτακτων/επειγόντων περιστατικών παρέμεινε περίπου σταθερή. Αντίθετα η μέση τιμή ΤΕΙ 
αυξήθηκε σημαντικά από 487±15 παιδιά (Π1) στα 700±107 (Π2), (p<0.01). Επιπλέον, παρατηρήθηκε 
σταδιακή μείωση του αριθμού των παιδιών που ελέγχονταν για θρομβοφιλία, ενώ αυξάνονταν οι 
έλεγχοι για αιμορραγική διάθεση. Ως προς το συνολικό αριθμό των εργαστηριακών εξετάσεων, 
διαπιστώθηκε αύξηση ιδιαίτερα από το 2015 και μετά, εξ αιτίας σημαντικής αύξησης των προς εξέταση 
νοσηλευόμενων ασθενών. Εντούτοις, παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση στον αριθμό εξετάσεων ανά 
ασθενή, ήδη από το 2009. Ο συνολικός αριθμός ασθενών με αιμορροφιλία Α+β δεν παρουσίασε 
αξιόλογη διακύμανση ανά έτος (<10%). Παρά ταύτα, o λόγος αιμορροφιλίας Α/β μειώθηκε σταδιακά 
από 11.6 σε 4.6, λόγω σημαντικής αύξησης των νέων διαγνώσεων Αιμορροφιλίας β, με αποτέλεσμα 
τον υπερδιπλασιασμό της κατανάλωσης FΙΧ την Π2 συγκριτικά με την Π1 (p<0.05). Παρότι ο αριθμός 
των ασθενών με αιμορροφιλία που ανέπτυξαν αναστολέα μειώθηκε σταδιακά, πιθανώς λόγω αποφυγής 
εξωγενών παραγόντων κινδύνου, η κατανάλωση pdFVIII αυξήθηκε την Π2 συγκριτικά με την Π1 
(p<0.05), λόγω μακροχρόνιων θεραπειών ανοσοανοχής. Η συνολική κατανάλωση παραγόντων 
VIII/IX αυξήθηκε σημαντικά, κυρίως λόγω της χορήγησης προφυλακτικής θεραπείας σε μεγαλύτερο 
ποσοστό αιμορροφιλικών παιδιών (2009:70%, 2018:93.4%), από μικρότερη ηλικία. Ο αριθμός των 
νέων διαγνώσεων/έτος νόσου von Willebrand παρουσίασε διακυμάνσεις, αλλά ο συνολικός αριθμός 
παρέμεινε σχετικά σταθερός (με ήπια σταθερά ανοδική τάση από το 2016) σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου, πιθανώς λόγω μη συμμόρφωσης των οικογενειών σε οδηγίες επανελέγχου. Επιπλέον, 
κατεγράφη πενταπλασιασμός των σπανίων κληρονομικών διαταραχών της πήξης, λόγω νέων 
διαγνώσεων και πιθανώς λόγω αυξανόμενου ελέγχου μη ελληνικών πληθυσμών. Κατά την περίοδο 
2009-2019 επίσης, υπήρξε σταδιακή αύξηση των θρομβώσεων, καθώς και σημαντική αύξηση των 
ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή (p<0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το κόστος μη συνταγογραφούμενων εργαστηριακών εξετάσεων και η μη ασφαλιστική 
κάλυψη φαίνεται να επηρέασαν τη ζήτηση για έλεγχο θρομβοφιλίας σε εξωτερικούς ασθενείς ή οδήγησαν 
σε αύξηση του αριθμού των εξετάσεων για διερεύνηση της αιμόστασης σε νοσηλευόμενους ασθενείς. 
Παρά το κόστος, τα παιδιά με αιμορροφιλία συνέχισαν να λαμβάνουν ασφαλή και αποτελεσματική 
θεραπεία για τη νόσο και τις επιπλοκές της.
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129 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Μ. Μπέλλια1, Ε. Παύλου1, Σ. Δασκαλάκη1, Γ. Απέργης1, Γ. Καμπέλος1, Α. Αποστολοπούλου1, Α. Κλαδή-
Σκανδάλη2, β. Τσεβρένης1, Ε. Νομικού1

1Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Εξωτερική Συνεργάτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εργαστηριακή διερεύνηση ασθενών 
ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, με θρομβωτικά επεισόδια οι οποίοι δεν εμφανίζουν κάποια παθολογία 
στις συνήθεις εργαστηριακές τεχνικές διερεύνησης της θρομβοφιλίας με ιδιαίτερη έμφαση στο 
αντιφωσφολιπιδικό τους προφίλ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 76 ασθενείς με θρομβωτικά επεισόδια, 34 άνδρες και 42 γυναίκες 
ηλικίας από 17 έως 86 έτη και μέση ηλικία τα 47 έτη. Από τους παραπάνω ασθενείς οι 31 διαγνώσθηκαν 
με ΑΕΕ και έχουν μέση ηλικία τα 42 έτη. Εγινε πλήρης έλεγχος θρομβοφιλίας των ασθενών που 
περιλαμβάνει τις μετρήσεις: PT, APTT, ΙΝΟΔΩΓΟΝΟ, D-DIMERS, ΠΡΩΤΕΙΝΗ C και S (CLOT, AG), 
ΑΤΙΙΙ, πλασμινογόνο, APC-R, FV LEIDEN, FII 20210, MTHFR 1298, MTHFR 677 και Ομοκυστεΐνη ενώ 
το αντιφωσφολιπιδικό πάνελ εξετάσεων κάθε δείγματος περιλαμβάνει μέτρηση αντικαρδιολιπινικών 
αντισωμάτων (ACA G,M), ANTI β2 GPI γλυκοπρωτεϊνών (G,M) αντιπηκτικά λύκου (LA) με διεξαγωγή 
δεύτερης επιβεβαιωτικής μεθόδου στα περισσότερα δείγματα και εφαρμογή του πρωτοκόλλου ELISA 
της QUANTA Lite aPS/PT IgG και IgM. Η αρχή μεθόδου είναι ενζυμική ανοσοδοκιμασία ELISA τύπου 
sandwich για την ανίχνευση IgG και IgM αντισωμάτων έναντι του συμπλόκου της φωσφατιδυλσερίνης 
και της προθρομβίνης σε ορό ή πλάσμα. Τα αντισώματα αυτά φαίνεται να σχετίζονται με την παρουσία 
ACA ANTIβ2 GPI και LA και με την κλινική διάγνωση του αντιφωσφολιπιδικού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι περισσότεροι ασθενείς, παρόλο που έχουν ιστορικό με βαριά θρομβωτικά 
επεισόδια, βρέθηκαν να έχουν οριακές ή αρνητικές τιμές στις εξετάσεις του αντιφωσφολιπιδικού 
συνδρόμου (ACA (G,M), ANTI β2 GPI (G,M), LA). Φυσιολογικοί βρέθηκαν στην πλειοψηφία τους και 
στους υπόλοιπους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου για θρομβοφιλία. Μετά την διερεύνηση που 
πραγματοποιήσαμε εντοπίστηκαν τα εξής ενδιαφέροντα περιστατικά: Τέσσερις ασθενείς με ΑΕΕ (17, 
34, 46 και 69 ετών αντίστοιχα) βρέθηκαν με θετικά aPS/PT αντισώματα ενώ είχαν φυσιολογικές τιμές 
σε όλες τις άλλες εξετάσεις του αντιφωσφολιπιδικού και θρομβοφιλικού πάνελ. Ασθενής 86 ετών με 
εμβολή νεφρού βρέθηκε θετική στα aPS/PT με οριακά θετική τιμή μόνο στα αντιπηκτικά λύκου. Ασθενής 
22 ετών που εξετάσθηκε προληπτικά λόγω οικογενειακού ιστορικού βρέθηκε με θετικά αντισώματα PS/
PT και με αρνητικές τιμές στους υπόλοιπους παράγοντες για το αντιφωσφολιπιδικό. Ασθενής 55 ετών 
με εν τω βάθη φλεβοθρόμβωση βρέθηκε θετική για PS/PT και όλα τα υπόλοιπα ευρήματα φυσιολογικά. 
Ασθενής 57 ετών με καρδιολογικά προβλήματα εμφάνισε ψηλό τίτλο στα aPS/PT με φυσιολογικό τον 
υπόλοιπο έλεγχο. Τέλος τέσσερα ακόμα περιστατικά με ΑΕΕ καθώς και δύο περιστατικά με ΠΕ και 
ΣΕΛ βρέθηκαν με οριακά ψηλές τιμές aPS/PT αλλά φυσιολογικές τιμές σε όλους τους υπόλοιπους 
παράγοντες του αντιφωσφολιπιδικού πάνελ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται πως το 10,5% των περιστατικών (8 στα 76) εμφανίζει θετικά αντισώματα 
PS/PT και στο σύνολο το 18,4% (14 στα 76 περιστατικά) βρέθηκαν με ψηλό τίτλο αντισώματων, 
ενώ είχαν φυσιολογικά αποτελέσματα στις κλασσικές τεχνικές διερεύνησης του αντιφωσφολιπιδικού 
συνδρόμου και φυσιολογικό έλεγχο θρομβοφιλίας μετά από διαγνωσμένα θρομβωτικά επεισόδια. 
Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως ίσως συμπληρωματικές εργαστηριακές τεχνικές που στοχεύουν 
σε διαφορετικές υποομάδες αντισωμάτων μπορεί να είναι χρήσιμες στην ορθότερη διάγνωση και 
αντιμετώπιση των ασθενών. 
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Εικόνα

130 Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ D ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ I/D ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ACE 
ΣΕ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
Γ. Απέργης, Μ. Μπέλλια, Ε. Τσακαλάκη, β. Τσεβρένης, Α. Αποστολοπούλου, Γ. Καμπέλος, Ε. Παύλου, 
Ε. Νομικού
Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να μελετηθεί η συσχέτιση του D αλληλόμορφου του πολυμορφισμού I/D 
του γονιδίου του ACE με θρομβώσεις του οφθαλμού
EΙΣΑΓΩΓΗ: Το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης Ι (AngiotensinI-convertingenzyme) (ACE) είναι 
ένα μεμβρανικό ένζυμο που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη Ι σε αγγειοτενσίνη ΙΙ, η οποία αποτελεί έναν 
ισχυρό παράγοντα αγγειοσυστολής, φλεγμονής και θρόμβωσης. Η παρουσία ενός πολυμορφισμού στο 
εσωνιο 16 (Insertion/Deletion (I/D) ενός στοιχείου Alu) στο εν λόγω γονίδιο (ιδιαίτερα του αλληλόμορφου 
D) σχετίζεται με αυξημένη έκκριση αγγειοτενσίνης ΙΙ και αυξημένη πιθανότητα θρομβώσεων 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 32 ασθενείς με θρομβώσεις του αμφιβληστροειδούς (αρτηριακές-
φλεβικές)που προσήλθαν στο κέντρο μας για πλήρη έλεγχο θρομβοφιλίας. Έγινε λήψη ιστορικού 
για διάφορους προδιαθεσικούς παράγοντες (υπέρταση, κάπνισμα, διαβήτης, υπερλιπιδαιμία, 
αθηροσκλήρυνση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, θρομβοφιλία). Έγινε προσδιορισμός για την παρουσία 
πολυμορφισμών FV-Leiden, FIIG20210A, PAI-1, και ομοκυστεΐνης. Η ομάδα ελέγχου ήταν 162 
υγιείς αιμοδότες, άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20-62 ετών, χωρίς θρομβωτικά επεισόδια, ελεύθεροι 
προδιαθεσικών παραγόντων. 
Από όλα τα άτομα έγινε απομόνωση DNA με τη μέθοδο μαγνητικών σφαιριδίων σε αυτόματο αναλυτή. 
Η μελέτη του πολυμορφισμού I/D του γονίδιου του ACEέγινε με την μέθοδο RT-PCR.Τα αποτελέσματα 
μελετήθηκαν με γνωστό πακέτο στατιστικής ανάλυσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς ήταν αρνητικοί για τους πολυμορφισμούς FV-Leiden, FIIG20210A, 
PAI-1, με φυσιολογικές έως οριακά ανεβασμένες τιμές ομοκυστεΐνης. Για το ACE τα αποτελέσματα 
έχουν ως εξής
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην ομάδα των ασθενών το D αλληλόμορφο 
παρουσίασε μια στατιστικά σημαντική αύξηση με την μορφή των I/D και D/D γονότυπων, σε αντίθεση με 
μια σημαντικότατη μείωση του I/Iγονοτύπου. Τα εν λόγω αποτελέσματα είναι σε αρμονία με αντίστοιχα 
άλλων ερευνών και υποστηρίζουν την άποψη της συμμετοχής της δράσης του D αλληλόμορφου στην 
θρόμβωση των οφθαλμικών αγγείων. Για αυτό τον λόγο η μελέτη του συγκεκριμένου πολυμορφισμού 
πρέπει να συμπεριληφθεί στον έλεγχο ρουτίνας για την θρομβοφιλία και να προσμετράτε με τους 
υπολοίπους προδιαθεσικούς παράγοντες.
Πίνακας.
Γονότυπος ΑCΕ Ασθενείς Ομάδα ελέγχου
Ι/Ι 12,5% 23%
Ι/D 47% 42%
D/D 40.5% 35%
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

131 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ/ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ-
ΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Α. Αργυρού1, Α. Αγγελίδης2, Π. Στεφανίτση1, Μ. Σκέρτσου2, Α. Γάφου1, Ν. βγόντζα2

1Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα, 2Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η σιδηροπενία/αναιμία απαντά συχνά στο γενικό πληθυσμό και διαγιγνώσκεται 
τυχαία ή στα πλαίσια διερεύνησης ασθενούς με σχετική συμπτωματολογία. Συχνά επηρεάζει την 
ποιότητα ζωής και αποτελεί ανεξάρτητο δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για την έκβαση ασθενών 
υποβαλλόμενων σε χειρουργείο.
ΣΚΟΠΟΣ: Η βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενών υποβαλλόμενων σε προγραμματισμένο χειρουργείο, στα 
πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης αιμοθεραπείας (patient blood management, PBM).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατάρτιση πρωτοκόλλου συστηματικής ανίχνευσης σιδηροπενίας/αναιμίας 
σε ασθενείς με προγραμματισμένο χειρουργείο, με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπισή τους και την 
ελαχιστοποίηση των μεταγγίσεων. Το πρωτόκολλο εκπονήθηκε από τις ΝΥΑ δύο Νοσοκομείων, κατά 
τη σύγχρονη βιβλιογραφία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στοιχεία-βήματα πρωτοκόλλου:
1. Συγκρότηση ιατρείων ΡβΜ, επανδρωμένων από αιματολόγους των ΝΥΑ των δύο νοσοκομείων
2. Εντοπισμός ασθενών που εντάσσονται στο πρωτόκολλο

a. Διασύνδεση ιατρείου ΡβΜ με τα εξωτερικά ιατρεία χειρουργικού τομέα
b. Έγκαιρη γνωστοποίηση σε αυτό, ασθενών με προγραμματισμένη επέμβαση (ιδανικά:4-6 

εβδομάδες προ χειρουργείου).
c. Ενημέρωση ιατρείου ΡβΜ για: είδος/ημερομηνία επέμβασης, α
d. Αιμορραγικό/θρομβωτικό κίνδυνο επέμβασης, συννοσηρότητα/ φαρμακευτική αγωγή ασθενούς.

3. Προεγχειρητική εκτίμηση αναιμίας/σιδηροπενίας
a. Εξετάσεις πρώτης γραμμής (παραγγέλλονται από τον χειρουργό): Γενική αίματος (Hb, Hct, MCV, 

MCH, RDW), φεριττίνη, CRP
b. Εξετάσεις δεύτερης γραμμής (παραγγέλνονται από το ιατρείο ΡβΜ):β12, φυλλικό οξύ, κρεατινίνη, 

ουρία 
4. Διαχείριση ασθενούς με αναιμία/ σιδηροπενία

Ο θεράπων χειρουργός συνεκτιμώντας το βαθμό αναιμίας, την κλινικοεργαστηριακή εικόνα του 
ασθενούς και το βαθμό επείγοντος του χειρουργείου αποφασίζει εάν:
a. θα αναβάλλει/καθυστερήσει το χειρουργείο προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία της αναιμίας ή
b. θα προχωρήσει στην επέμβαση εφόσον κρίνεται απαραίτητο:

• Μεταγγίζοντας (σε συμπτωματική αναιμία ή σε Hb<7-8 g/dl ) ή/και:
• Χορηγώντας ενδοφλέβια σίδηρο σε άπαξ δόση στην Κλινική ή σε Μονάδα βραχείας Νοσηλείας.
• Χορηγώντας άλλον, ελλείποντα αιματινικό παράγοντα (β12, φυλλικό οξύ)
• Χορηγώντας ερυθροποιητίνη 

5. Μορφές σιδηροθεραπείας a.p.o. χορήγηση
• Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το επικείμενο χειρουργείο θα γίνει σε χρονικό διάστημα τέτοιο ώστε 

να αποδώσει η θεραπεία.
• Προτείνεται για ασθενείς που ανέχονται την αγωγή και συμμορφώνονται προς τη θεραπεία.
• Προτιμάται ο δισθενής σίδηρος διότι είναι αποτελεσματικότερος. Δοσολογία: 40-60 mg στοιχειακού 

σιδήρου/d για 6-8 εβδομάδες (εναλλακτικά 60-80 mg/48h).
• Στον ασθενή χορηγούνται διατροφικές οδηγίες.
• Η ανταπόκριση στη θεραπεία επανεκτιμάται (μέτρηση Hb) σε 4 βδομάδες.b. i.v. χορήγηση
• Προτείνεται σε ασθενείς με κακή ανοχή/απορρόφηση του po Fe ή κακή συμμόρφωση προς τη 

θεραπεία. Επίσης, σε λειτουργική σιδηροπενία/κατακράτηση σιδήρου ή όταν ο χρόνος μέχρι την 
επέμβαση δεν επαρκεί για ικανοποιητική άνοδο της αιμοσφαιρίνης (<4-6 εβδομάδες)

• Γίνεται σε οργανωμένη μονάδα υγείας (Μονάδα βραχείας Νοσηλείας ή Κλινική), ιδανικά >3 
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εβδομάδες πριν το χειρουργείο. Επί επείγουσας επέμβασης, η χορήγηση μπορεί να γίνει την 
προηγούμενη ή και την ημέρα του χειρουργείου.

• Οι οδηγίες χορήγησης δίνονται από το ιατρείο ΡβΜ. Η παρακολούθηση του ασθενούς είναι 
μέριμνα της κλινικής. 

6. Λοιπές παρεμβάσεις: Πιθανή συγχορήγηση β12 ή/και φυλλικού οξέος ή/και μετάγγιση. Μετεγχει-
ρητική παρακολούθηση ασθενούς για το ενδεχόμενο επαναληπτικής σιδηροθεραπείας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο πλαίσιο του πρωτόκολλου προεγχειρητικής διαχείρισης της αναιμίας/σιδηροπενίας 
ασθενών που υποβάλλονται σε προγραμματισμένο χειρουργείο, υπάρχουν διαγνωστικές/θεραπευτικές 
πρακτικές που επιτρέπουν τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών υπό το πρίσμα της εφαρμογής 
προγραμμάτων ΡβΜ. Η αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων PBM απαιτεί δεσμεύσεις των 
εμπλεκόμενων ιατρών, μέσω εγκεκριμένων πρωτοκόλλων από τα διοικητικά όργανα του Νοσοκομείου.

132 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΦΑΙΝΟΤΥΠΩΝ, RHESUS ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
Σ. Τσαγκιά1, Θ. Καραουλάνη1, Α. βεργάκη1, Ε. Κουφόγιωργα1, Α. Κυριακάκη1, Ε. Δεσύλλα1, Χ. Αντω-
νίου1, Λ. Χαλιού1, Θ. Χατζηνικολάου1, Μ. Παπακωνσταντίνου1, β. Σουλάκης1, Μ. Πολίτου2

1Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», 2Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκτίμηση της συχνότητας των φαινοτύπων και Rhesus των αιμοδοτών 
στο κέντρο μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνά μας συμπεριλάβαμε όλους τους αιμοδότες που προσήλθαν στο 
κέντρο μας το έτος 2018 (σύνολο αιμοληψιών:20969). Όλοι οι αιμοδότες ελέγχθηκαν ως προς την 
ομάδα, το Rhesus και τον φαινότυπο με την μέθοδο των μικροπλακών από τον αναλυτή Galileo της 
εταιρείας Bioanalytica. Έγινε στατιστική ανάλυση ανάλογα με το φαινότυπο, το Rhesus και το Kell.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι φαινότυποι στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας είναι: 
CcDee:33,5%, CCDee:27,65%, CcDEe:14,77%, ccdee: 10,12%, ccDEe:9,05%. Οι Rhesus+ αιμοδότες 
είναι 88,89% και οι Rhesus- αιμοδότες είναι 11,11%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι συχνότητες των φαινοτύπων στην δική μας πληθυσμιακή ομάδα ήταν παρόμοιες 
αυτών του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και των Καυκασίων.

Εικόνα
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133 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Σ. Τσαγκιά1, Θ. Καραουλάνη1, Α. βεργάκη1, Ε. Κουφόγιωργα1, Α. Κυριακάκη1, Ε. Δεσύλλα1, Χ. Αντω-
νίου1, Λ. Χαλιού1, Θ. Χατζηνικολάου1, Μ. Παπακωνσταντίνου1, β. Σουλάκης1, Μ. Πολίτου2

1Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», 2Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκτίμηση δεικτών ποιότητας της μετάγγισης (C/T ratio, Transfusion probability 
(%T), Transfusion index (TI).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον αριθμό των συμβατοτήτων και των 
μεταγγίσεων, τον αριθμό των ασθενών που διασταυρώνονται, τον αριθμό των ασθενών που μεταγγίζονται, 
τον αριθμό των μονάδων που μεταγγίστηκαν και τον αριθμό των ασθενών που μεταγγίστηκαν στις 
κλινικές το έτος 2018.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην Ορθοπεδική κλινική κατά μέσο όρο ο δείκτης C/T ratio ήταν 2,8, στην 
Α΄χειρουργική κλινική ήταν 2,4, ενώ στη β΄ χειρουργική ήταν 4. Στον πίνακα 1 φαίνεται ο δείκτης TI 
για όλες τις κλινικές του νοσοκομείου μας, ο οποίος κατά μέσο όρο ήταν 4,6 και στον πίνακα 2 φαίνεται 
ο δείκτης %Τ ο οποίος κατά μέσο όρο ήταν 49,63.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τον υπολογισμό των δεικτών γίνεται φανερή η ορθή χρήση του αίματος στις 
κλινικές του νοσοκομείου μας, αν και είναι αναγκαία η σύνταξη Επιτροπής Μεταγγισιοθεραπείας για 
περαιτέρω βελτίωση.

Πίνακας 2.

Πίνακας 1.

134 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Γ. Καπνίση, Σ. Καββαδίας, Α. Τζόλου, Ε. ξάνθη, Κ. Ζησιάδης, Ε. Ζερβού
Αιμοδοσία, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ανάλυση μεταγγίσεων ερυθροκυττάρων (RBCs) σε αιματολογικούς 
ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στην Αιματολογική κλινική του νοσοκομείου μας και η συσχέτισή τους με 
το νόσημα, την αιμοσφαιρίνη και τον αιματοκρίτη προ της μετάγγισης, το είδος των ερυθροκυττάρων 
(λευκαφαιρεμένα προ αποθήκευσης, λευκαφαιρεμένα παρά την κλίνη, ακτινοβολημένα), καθώς και 
οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις.



30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

498

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η συλλογή των δεδομένων έγινε από το πληροφορικό σύστημα του νοσοκομείου 
για το έτος 2015, που αφορούν τις μεταγγίσεις RBCs σε αιματολογικούς ασθενείς και από το συνδεδεμένο 
πληροφορικό σύστημα του Αιματολογικού εργαστηρίου. Καταγράφηκαν οι τιμές του αιματοκρίτη και της 
αιμοσφαιρίνης των ασθενών προ της μετάγγισης. Στην μελέτη δεν συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς 
με αιμοσφαιρινοπάθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά μεταγγίστηκαν σε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε όλες τις κλινικές 
και μονάδες του νοσοκομείου μας 9.964 μονάδες RBCs. Στην Αιματολογική κλινική μεταγγίστηκαν 
169 ασθενείς που έλαβαν 2.005 μονάδες RBCs εκ των οποίων 991/2.005 (49%) μονάδες ήταν 
λευκαφαιρεμένες προ της αποθήκευσης και 1547/2.005 (77%) ακτινοβολημένες.
Σε ασθενείς με λευχαιμία και στις υπόλοιπες κατηγορίες αιματολογικών ασθενών αντίστοιχα, οι 
μεταγγίσεις RBCs ήταν: βλ. Πίνακα
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις μας αναφέρθηκαν μόνο σε 3 ασθενείς, ήπιας βαρύτητας (2 αλλεργικές και 
1 πυρετική, μη αιμολυτική).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με λευχαιμία και με MDS, είχαν τις περισσότερες ανάγκες για μετάγγιση 
RBCs. Ειδικότερα, τα αιματολογικά νοσήματα με τις περισσότερες μεταγγίσεις ανά ασθενή, είναι το MDS 
με 27,5 μον./ασθενή, η χρόνια μονοκυτταρική λευχαιμία με 23,8 μον./ασθενή και η ΟΜΛ με 19,2 μον./
ασθενή. Η αιμοσφαιρίνη και ο αιματοκρίτης προ μετάγγισης, ήταν σύμφωνα με τις οδηγίες για μετάγγιση. 
Συνολικά, οι ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, έλαβαν το 20% των μονάδων ερυθροκυττάρων που 
μεταγγίστηκαν συνολικά στο νοσοκομείο μας για ένα έτος.

Πίνακας

135 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΑΒΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 
Μ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Τσαγκιά, Ι. Φλεσιοπούλου, Α. βεργάκη, Α. Κυριακάκη, Ε. Δεσύλλα,  
Χ. Αντωνίου, Ι. Τσολάκης, β. Σουλάκης
Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσίαση τριών περιπτώσεων, δύο ασθενών και ενός αιμοδότη, με 
αντισώματα στον ορό τους, που παρεμβαίνουν κατά τον προσδιορισμό της ομάδας αίματος ΑβΟ, 
στην ανάστροφη.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ABO Rh/Kell: κάρτες μικροσφαιριδίων γέλης Biovue Orthο. IAT:κάρτες 
μικροσφαιριδίων γέλης Ortho Biovue, κάρτες γέλης Grifols PANEL: κάρτες γέλης Grifols.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ: Α) Άνδρας 45 ετών προσήλθε και αιμοδότησε. Στη λήψη ιστορικού 
δεν ανέφερε προηγηθείσα εγχείρηση ή μετάγγιση. Προσδιορισμός ομάδας αίματος: Ο Rh θετικό 
με φαινότυπο Rhesus CCee. Στην Ανάστροφη εκτός από την αναμενόμενη στα Α και β ερυθρά 
υπήρχε συγκόλληση και στα Ο ερυθρά. β) Γυναίκα που νοσηλεύτηκε για χολοκυστεκτομή χωρίς 
ιστορικό προηγηθεισών μεταγγίσεων. Ομάδα αίματος: β Rh θετικό με φαινότυπο Rhesus CCee. 
Παρατηρήθηκε μη αναμενόμενη συγκόλληση στην ανάστροφη εκτός από τα Α και στα β ερυθρά. Και 
στις 2 περιπτώσεις η έμμεση Coombs ήταν θετική και ταυτοποιήθηκε στο panel αντίσωμα αντι-c. O 
φαινότυπος των ερυθρών ελέγχου της ανάστροφης ήταν ccee. Κατά τον προσδιορισμό ομάδας, με 
επιλογή ερυθρών στην ανάστροφη φαινοτύπου Rhesus CCee δεν παρατηρήθηκε συγκόλληση ούτε 
των Ο ούτε των β ερυθρών. Γ) Γυναίκα 54 ετών νοσηλευόμενη στη Γυναικολογική του Νοσοκομείου 
μας με ιστορικό μετάγγισης ΣΕ προ εξαμήνου. Προσδιορισμός ομάδας αίματος ΑβΟ: Α Rhesus θετική 
με φαινότυπο Rhesus CcEe. Εκτός από την αναμενόμενη στα β ερυθρά βρέθηκε μη αναμενόμενη 
συγκόλληση στα γνωστά Α ερυθρά στην ανάστροφη. Η έμμεση Coombs ήταν θετική και ταυτοποιήθηκε 
αντίσωμα αντι-Μ. Προσδιορισμός ερυθροκυτταρικών Ag της ασθενούς: Μ Ag αρνητικό,N Ag θετικό. 
Τα ερυθρά ελέγχου της ανάστροφης βρέθηκε ότι ήταν M θετικά και N θετικά και παρενέβαιναν στον 
προσδιορισμό ομάδας αίματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αλλοαντισώματα αντι-c και αντι-M είναι τα ποιό συχνά παρεμβαίνοντα στη 
διαδικασία ταυτοποίησης ομάδας αίματος στην ανάστροφη, μετά τις ψυχροσυγκολλητίνες ορού. 
Δημιουργείται πρόβλημα εφ’ όσον εκφράζουν τα ερυθρά ελέγχου τα αντίστοιχα αντιγόνα. Το αντι-c 
είναι το ποιό κλινικά σημαντικό του συστήματος Rhesus μετά το D. Πρόκειται για θερμού τύπου, IgG 
τάξης αντίσωμα, αλλά μπορεί να συνυπάρχει και σαν IgM τάξης όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα Ab 
του συστήματος Rhesus. Κυρίως βέβαια σχηματίζεται μετά από έκθεση στο αντίστοιχο Ag και αρχικά 
παράγεται IgM και αργότερα IgG. Για τον λόγο αυτό κάποιες φορές δρα και σε χαμηλές θερμοκρασίες 
και έτσι παρεμβαίνει στη διαδικασία ταυτοποίησης ομάδας στην ανάστροφη, αλλά ανιχνεύεται και 
στη δοκιμασία γέλης (IAT). Τα αντι-Μ από την άλλη πλευρά είναι συνήθως ψυχρού τύπου, δρουν 
καλύτερα στους 40 C και μπορεί να παρέμβουν στη διαδικασία προσδιορισμού ομάδας αίματος στην 
ανάστροφη. Μπορεί να δρουν και στους 370 C. Συνιστάται η μετάγγιση M αρν ΣΕ σε ασθενείς με 
αντι-M αντίσωμα και IAT θετική.

Πίνακας
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136 ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΕ IN VITRO ΜΟΝΤΕΛΟ
β. Τζούνακας1, Α. Αναστασιάδη1, Δ. Καραδήμας1, Ι. Παπασιδέρη1, Α. Κριεμπάρδης2, Μ. Αντωνέλου1

1Tομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 2Εργαστήριο Αξιοπιστίας 
και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αιμόλυση στο τέλος της αποθηκευτικής περιόδου και η ανάκτηση των 
ερυθροκυττάρων 24 ώρες μετά τη μετάγγιση αποτελούν τις βασικές ποιοτικές παραμέτρους στην 
αποθήκευση αίματος. Εντούτοις, ελάχιστα είναι γνωστά για το ρυθμό προαγωγής της αιμόλυσης και 
άλλων φυσιολογικών χαρακτηριστικών στα μεταγγιζόμενα ερυθροκύτταρα κατά το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από τη μετάγγιση μέχρι το πέρας 24 ωρών. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν 
η μελέτη της επίδρασης της θερμοκρασίας του σώματος και του πλάσματος του δέκτη στην αιμόλυση 
και στο οξειδωτικό στρες ερυθροκυττάρων πρώιμης (ημέρας 2), μέσης (ημέρας 21) και προχωρημένης 
αποθήκευσης (ημέρας 42), σε ποικίλα χρονικά διαστήματα της πρώτης μέρας μετά τη μετάγγιση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα δύο λευκαφαιρεμένων μονάδων μετάγγισης 
(CPD-SAGM) αναμείχθηκαν με πλάσμα πέντε υγιών εθελοντών, εμπλουτισμένο με υπερκείμενο της 
εκάστοτε μονάδας σε αναλογία αντίστοιχη της χορήγησης δύο μονάδων μετάγγισης ανά δέκτη. Εν 
συνεχεία, το ανασυσταμένο αίμα επωάστηκε για συνεχόμενα τρίωρα διαστήματα στους 37°C μέχρι 
το πρώτο 24ωρο, παράλληλα με μη-ανασυσταμένα δείγματα κάθε μονάδας. Σε όλα τα δείγματα, και 
επιπλέον σε δείγματα της μονάδας μετάγγισης στους 4°C, μετρήθηκαν η αποθηκευτική, οσμωτική και 
μηχανική αιμόλυση, καθώς και τα ενδοκυττάρια επίπεδα δραστικών ριζών οξυγόνου (ROS) με/χωρίς 
επίδραση εξωγενών οξειδωτικών παραγόντων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ανασυσταμένα δείγματα είχαν παρόμοια επίπεδα αιμόλυσης με αυτά των 
ερυθροκυττάρων στους 4°C. Το πλάσμα εμφάνισε μια ελαφρώς αντι-αιμολυτική επίδραση, ανεξάρτητη 
της αποθηκευτικής ηλικίας των κυττάρων (5-10% μείωση, ημέρα 21). Στα νεαρότερα ερυθροκύτταρα 
παρατηρήθηκε γραμμική αύξηση της οσμωτικής αιμόλυσης εντός του 24ώρου, ενώ τα γηρασμένα 
αποδείχθηκαν ανθεκτικότερα (κατά 4%, 18 ώρες, p<0,05) στην οσμωτική καταπόνηση, με την παρουσία 
του πλάσματος να είναι ευνοϊκή σε όλη την επώαση (ημέρα 21, 15 ώρες, 9% μείωση, p<0,05). Η 
μηχανική αιμόλυση αυξήθηκε στα μέσης ηλικίας ερυθροκύτταρα μόλις 3 ώρες μετά την ανάμειξη (>36% 
συγκριτικά με τα αποθηκευμένα, p<0,05), ενώ το πλάσμα την επιδείνωσε κατά τις 12 πρώτες ώρες 
της επώασης. Την ίδια χρονική περίοδο, τα επίπεδα των ROS αυξήθηκαν αισθητά στα ανασυσταμένα 
μέσης ηλικίας ερυθροκύτταρα (87% αύξηση έναντι των αποθηκευμένων, 3 ώρες). Η επίδραση του 
πλάσματος ήταν θετική για τα νεαρά (33% βελτίωση, 3 ώρες, p<0,05) αλλά όχι για τα γηρασμένα 
ερυθροκύτταρα στο πρώτο 12ωρο. Η χρήση εξωγενών οξειδωτικών παραγόντων οδήγησε σε πρώιμη 
αύξηση των ROS στα ερυθροκύτταρα μικρής (59% αύξηση, 3 ώρες) και μέσης αποθήκευσης (132% 
αύξηση, 3 ώρες), ενώ το πλάσμα εμφάνισε αντιοξειδωτική δράση μετά από επίδραση με tBHP (ημέρα 
42, 24 ώρες, 78% μείωση ROS), αλλά προ-οξειδωτική μετά την επίδραση παραγόντων που οξειδώνουν 
κυστεΐνες/θειόλες (ημέρα 42, 12 ώρες, 36% αύξηση ROS).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αιμόλυση και η επιδεκτικότητα των αποθηκευμένων ερυθροκυττάρων σε εξωγενείς 
αιμολυτικές καταπονήσεις παρουσιάζονται χαμηλότερες παρουσία πλάσματος (πλην μηχανικής 
αιμόλυσης). Η παραγωγή ROS πιθανώς αποτελεί πρώιμη αντίδραση των ερυθροκυττάρων μικρής/
μέσης ηλικίας αποθήκευσης σε συνθήκες προσομοίωσης της μετάγγισης. Στην περίπτωση αυτή, το 
πλάσμα εμφανίζει διαφορική (προ-/αντι-οξειδωτική δράση), ανάλογα με το χρόνο αποθήκευσης και 
τη μοριακή στόχευση του οξειδωτικού παράγοντα. Συμπερασματικά, οι προαναφερθείσες παράμετροι 
διαφέρουν σημαντικά μετά την ανάμειξη με φυσιολογικό πλάσμα σε θερμοκρασία σώματος, σε σχέση 
τόσο με τις τιμές της μονάδας μετάγγισης όσο και με της κλασσικής μέτρησης στο πέρας του πρώτου 
24ώρου μετά τη μετάγγιση.
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137 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΤΩΜΕ-
ΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΟ ΛΗΞΗΣ;
Μ. Πολίτου1, Ι. Κοντοτέζα1, Α. Πουλιάκης1, Δ. Κορακάκης1, Θ. Κασσή1, Π. Φόρτσα1, Σ. Ντουένας1,  
β. βάσσιος1, Φ. Ρουσίνου1, Σ. βαλσάμη1, Κ. Σταμούλης2

1Ν.Υ. Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστήριο, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα, 2Ε.ΚΕ.Α
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το αίμα, τα προϊόντα αίματος καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα που 
προέρχονται από την κλασματοποίηση του πλάσματος θεωρούνται σημαντικά όπλα στη σύγχρονη 
θεραπευτική. Το πλάσμα που προέρχεται από μία αιμοληψία ολικού αίματος, μπορεί είτε να αποτελέσει 
προϊόν αίματος για τη μετάγγιση των ασθενών (πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα) είτε την πρώτη ύλη 
για την παρασκευή φαρμάκων. Το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των 
βιομηχανικώς παρασκευαζόμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που προέρχονται από το ανθρώπινο 
αίμα ή πλάσμα καθορίζεται με μεγάλη σαφήνεια και λεπτομέρεια διεθνώς. Παρόλα αυτά τόσο στη Διεθνή 
όσο και στην Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία δεν προβλέπεται χρόνος λήξης για το πλάσμα που προορίζεται 
για κλασματοποίηση, ενώ η επίδραση του παρατεταμένου χρόνου αποθήκευσης είναι άγνωστη.
Ο Σκοπός της μελέτης: ήταν η εκτίμηση της δραστικότητας των παραγόντων πήξης σε πλάσματα 
που είχαν αποθηκευθεί 5 και 10 χρόνια με σκοπό να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την 
κινητική αποδόμησης των παραγόντων πήξης τόσο και για την δραστικότητα των παραγόντων μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα, που θα ήταν χρήσιμο για τη φαρμακοβιομηχανία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε δύο ομάδες ασκών πλάσματος συντηρημένων στους -30 °C στο ΕΚΕΑ 
για χρονικό διάστημα α) 5 ετών και β) 10 ετών μετρήθηκαν οι τιμές αλβουμίνης, αντιθρομβίνης ΙΙΙ, 
ινωδογόνου, και των παραγόντων ΙΙ, V, VII, VIΙI, IX, X, XI, XII, XIIΙ. Τα πλάσματα αποψύχθηκαν εντός 
30 λεπτών και οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν άμεσα και ολοκληρώθηκαν σε δύο ώρες μετά την 
απόψυξη. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα BCSR> XP Siemens Healthcare diagnostics 
Marburg, Germany, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η αλβουμίνη μετρήθηκε στον αναλυτή 
(Medilyzer BX, Medicon). Η ομάδα αίματος των ασκών καταγράφηκε και συσχετίσθηκε με τις μετρήσεις. 
Η στατιστική ανάλυση έγινε με SAS Windows 9.4. Το επίπεδο σημαντικότητας καθορίστηκε στο <0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 175 ασκοί πλάσματος, (75 ασκοί 5 ετών και 100 ασκοί 10 ετών). 
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναγράφονται στον Πίνακα 1. Η λευκωματίνη το ινωδογώνο και 
οι παράγοντες ΙΙ, V, VII, VIΙI, IX, X, XIIΙ μεταβάλλονται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό από τα 5 στα

Πίνακας 1.

10 έτη αποθήκευσης. Αντίθετα δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική μεταβολή στην αντιθρομβίνης 
ΙΙΙ και στους παράγοντες XI και XII. (Πίνακας 1) Επίσης η πιθανότητα να μειωθούν εκτός των τιμών 
αναφοράς για το πλάσμα i) στα πρώτα 5 χρόνια της αποθήκευσης είχαν οι παράγοντες VII, VIΙI, X, 
XIIΙ και ii) από τα 5 στα 10 χρόνια οι παράγοντες, VII, VIΙI, X, XIIΙ και επιπλέον και οι παράγοντες ΙΙ, 
V (σε όλα p<0,05). Αντίθετα οι η αντιθρομβίνη ΙΙΙ, η αλβουμίνη, το ινωδογόνο, και οι παράγοντες, IX, 
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XΙ, XII, παρέμεναν εντός των τιμών αναφοράς από τα 5 στα 10 χρόνια (σε όλα p>0,05). Τα επίπεδα 
του παράγοντα VIII ήταν χαμηλότερα στα πλάσματα με ομάδα αίματος Ο (p<0,05) 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την κινητική αποδόμησης 
των παραγόντων πήξης που δεν είναι γνωστές μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία και καταδεικνύουν την 
σταθερότητα αρκετών παραγόντων ακόμα κα μετά από 10 χρόνια αποθήκευσης. Αυτά τα πλάσματα 
ακόμα και αν δεν πληρούν τους κανόνες ποιότητας για κλινική χρήση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα στην 
φαρμακοβιομηχανία.

138 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
β. Παπαδόπουλος1, Ε. Ακριτίδου1, Α. Ιωακειμίδου2, β. Σόχαλη1, Α. Μιχαηλίδου1, Μ. Τσολάκη1, Σ. Γε-
ωργούση1, Μ. Πέσιου1, β. Κεφαλά1, Α. Μαρτασίδου1

1Γ.Ν. Πέλλας, Ν.Μ. Γιαννιτσών, 2Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο αποκλεισμός αιμοδοτών γίνεται με βάση την αρχή της πρόληψης, ώστε 
να μειωθεί ο κίνδυνος ανεπιθύμητων αντιδράσεων στους ίδιους τους αιμοδότες ή στους λήπτες των 
παραγώγων αίματος. Στη βιβλιογραφία εκφράζονται προβληματισμοί για την τεκμηρίωση κάποιων 
κριτηρίων αποκλεισμού των αιμοδοτών, που βασίζονται σε χαμηλής ποιότητας μελέτες παρατήρησης 
(Borra et al, Int J of Clin Transf Med 2016;4:55) ή ακόμη και για το ποσοστό επιστροφής των αιμοδοτών 
μετά από έναν προσωρινό αποκλεισμό (Custer et al, Transfusion 2011;51:1188). Προκειμένου να 
εντοπιστούν δυνατότητες παρέμβασης για μείωση του αριθμού των αποκλειόμενων αιμοδοτών, 
καταγράφηκαν τα αίτια αποκλεισμού σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ενός έτους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεταξύ 1/1/2018 – 31/12/2018, προσήλθαν 3842 άτομα, άνδρες σε ποσοστό 
80,5%, νέοι αιμοδότες σε ποσοστό 24,4%. Αποκλείστηκαν συνολικά 810 (23,3%) αιμοδότες. Οι 
συγκρίσεις μεταξύ του ποσοστού αποκλεισμού για κάθε κατηγορία αιμοδότη (άνδρες – γυναίκες, 
παλαιοί – νέοι αιμοδότες) έγιναν σε περιβάλλον προγραμματισμού R.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αίτια αποκλεισμού ανά κατηγορία δοτών φαίνονται στον πίνακα. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό (49,5%) των αποκλειόμενων δοτών αποτελούν άνδρες παλαιοί αιμοδότες. Σε ποσοστό άνω 
του 80% ο αποκλεισμός είναι προσωρινός. Συχνότερες αιτίες είναι η υπόταση (ΣΑΠ <100mmHg) και η 
πρόσφατη λήψη φαρμάκων (συχνότερα παράγωγα βιταμίνης Α, παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη), χωρίς 
διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Η αναιμία ως αιτία αποκλεισμού ήταν συχνότερη στις γυναίκες, 
ιδίως παλαιούς αιμοδότες, ενώ οι άνδρες παλαιοί αιμοδότες αποκλείονταν συχνότερα για δερματικές 
βλάβες (τραυματισμούς, επιχείλιο έρπη, εξανθήματα) και υπέρταση. Το ποσοστό των ανδρών που 
αποκλείστηκαν λόγω έλλειψης ύπνου ήταν μεγαλύτερο και μάλιστα σε νέους αιμοδότες. Στις τρεις 
συχνότερες αιτίες (υπόταση, αναιμία, λήψη φαρμάκων) οφείλεται άνω του 50% των αποκλεισμών 
από την αιμοδοσία.
Παρεμβάσεις που προτείνονται για τη μείωση των αποκλειόμενων αιμοδοτών είναι η μέτρηση της 
αρτηριακής πίεσης και σε όρθια θέση, ή μετά από ενυδάτωση του υποψήφιου δότη, για να εκτιμηθεί η 
ύπαρξη ορθοστατικής υπότασης. Σε νέους αιμοδότες έχει μεγάλη σημασία να τονίζονται οι προϋποθέσεις 
ασφαλούς αιμοδοσίας, δηλαδή η ανάγκη επαρκούς ύπνου (>6 ώρες), καθώς και η παρέλευση του 
απαιτούμενου χρονικού διαστήματος από τη λήψη φαρμάκων μέχρι την ημέρα της αιμοδότησης. Από 
τα άτομα που προσέρχονται για πρώτη φορά να αιμοδοτήσουν σχεδόν 1 στα 3 (ποσοστό 28,8%) 
αποκλείεται για προσωρινούς λόγους. Οπότε έχει ιδιαίτερη σημασία η παροχή επαρκών εξηγήσεων για 
τους λόγους του αποκλεισμού, αλλά και η ενθάρρυνση για επιστροφή στην υπηρεσία αιμοδοσίας. Οι 
μέθοδοι που προτείνονται για μείωση του αποκλεισμού αιμοδοτών λόγω φαρμακευτικής αγωγής (Becker 
et al, Transfus Med Hemother 2009;36:107) είναι η παραγωγή και χρήση μόνο των συμπυκνωμένων 
ερυθρών (περιεκτικότητα πλάσματος ανά μονάδα <50mL), που δεν θα χορηγηθούν σε έγκυο ή παιδί, 
και η απόρριψη του πλάσματος, καθώς και η αποδοχή δοτών υπό αγωγή με αντιαιμοπεταλιακή δράση 
εφόσον δεν θα παραχθούν αιμοπετάλια από τη συγκεκριμένη μονάδα. Η ύπαρξη διαθέσιμης και 
ενημερωμένης λίστας φαρμάκων διευκολύνει στην καθημερινή πρακτική.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τακτική ανάλυση των αιτίων αποκλεισμών αιμοδοτών είναι καίριας σημασίας, 
προκειμένου κάθε υπηρεσία αιμοδοσίας να εντοπίσει τους συχνότερους παράγοντες αποκλεισμού 
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για τον πληθυσμό ευθύνης της, ώστε να υλοποιήσει στη συνέχεια πρακτικές για περιορισμό των 
περιπτώσεων αποκλεισμού και αύξησης των αποθεμάτων σε παράγωγα αίματος.

Πίνακας
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139 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ – Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Δ. Μοσχανδρέου1, Ι. Φίλης2, Δ. Μανάβογλου2, Α. Ράικου1, Ε. Γάκη1, Μ. Τσιρογιάννη3, Π. Οικονομόπου-
λος3, Α. Σιώνη3, Α. Κουτσοβασίλη1, Α. Λειβαδά1, Κ. Παπαϊωάννου1, Α. Πουλή3, Ε. Γρουζή1

1Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 2Εργαστήριο Μεταμόσχευ-
σης Αιματολογικής Κλινικής Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική και Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης: είναι η εκτίμηση της απόδοσης του πρωτοκόλλου 
συνεχούς συλλογής μονοπυρήνων κυττάρων με το σύστημα αφαίρεσης Spectra-Optia για τη συλλογή 
περιφερικών προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (PBCS) για αυτόλογη μεταμόσχευση σε ενήλικες 
ασθενείς, αναφορικά με το περιεχόμενο των κυττάρων και τον χρόνο ανάκαμψης ουδετεροφίλων και 
αιμοπεταλίων μετά τη χορήγηση της μυελοαφανιστικής θεραπείας και των PBSC. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν αναδρομικά τα δεδομένα 116 συνεδριών λευκαφαίρεσης που 
πραγματοποιήθηκαν σε 103 ασθενείς από 1/1/2016 έως 31/7/2019. Για την αξιολόγηση της εγκατάστασης 
του μοσχεύματος, καταγράφηκαν οι μονάδες αιμοπεταλίων αφαίρεσης (SDP) και συμπυκνωμένων 
ερυθρών (ΣΕ) που μεταγγίστηκαν στους ασθενείς, και οι ημέρες που χρειάστηκαν ώσπου τα αιμοπετάλια 
να είναι >20x103/μL χωρίς μετάγγιση SDP για 2 μέρες και τα ουδετερόφιλα >0,5 x 103/μL.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, η υποκείμενη νόσος, οι μετρήσεις της 
συλλογής και οι αιματολογικές παράμετροι των ασθενών προ λευκαφαίρεσης παρουσιάζονται στον 
πίνακα 1. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αγωγή κινητοποίησης με G-CSF, από τους οποίους 8 (7,8%) έλαβαν 
επιπλέον Plerixafor και άλλοι 9 (8,7%) χημειοθεραπεία. Στόχος της κινητοποίησης είναι CD34+ >20/μL 
στο αίμα, ενώ οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μόνο όταν είναι τα CD34+ >15/μL. Οι ασθενείς την ημέρα 
της συνεδρίας είχαν κατά μέσο όρο (ΚΜΟ) CD34+ 56,65/μL ενώ το 86.6% αυτών είχαν CD34+ >20/
μL. Η μέση διάρκεια συνεδριών ήταν 256 λεπτά, ο μέσος ολικός όγκος αίματος των ασθενών (ΟΟΑΑ) 
ήταν 4451ml, ενώ επεξεργάστηκαν ΚΜΟ 11692ml ανά συνεδρία που αντιστοιχούσαν σε 2.6 φορές 
τον ΟΟΑΑ. Στόχος για τη μεταμόσχευση είναι ιδανικά να συλλεχθούν >3x106 CD34+/kg ασθενούς, ενώ 
αυτή πραγματοποιείται όταν συλλεγούν τουλάχιστον 2x106 CD34+/kg. Ανά συνεδρία συλλέχθηκαν ΚΜΟ 
4,14x106 CD34+/kg (εύρος 0,57- 15,4). Στο σύνολο των ασθενών συλλέχθηκαν (με 1 ή 2 συνεδρίες) 
>2x106 CD34+/kg, στο 26,7% συλλέχθηκαν >2 και <3x106 CD34+/kg και στο 73,3% συλλέχθηκαν 
>3x106 CD34+/kg. Δεύτερη συνεδρία συλλογής χρειάσθηκε σε 13 (12,5%) ασθενείς. Ισχυρή θετική 
συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των τιμών των CD34+ κυττάρων στο αίμα προ συνεδρίας και των 
CD34+/kg που συλλέχθηκαν (p<0,001, Σχήμα 1). Οι ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν με >2 και <3x106 

Πίνακας 1. Δεδομένα συνεδριών και ασθενών.

Σχήμα 1. Διάγραμμα συσχέτισης CD34+ cells 
περιφερικού αίματος με τα CD34+cells x 106 /kg 
ασθενούς.
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CD34+/kg έλαβαν KMO 3,35 SDP και 1,87 ΣΕ, αποκατέστησαν τα αιμοπετάλια σε 13,65 μέρες και τα 
ουδετερόφιλα σε 16 μέρες. Οι ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν με >3x106 CD34+/kg έλαβαν αντίστοιχα 
2,89 SDP και 0,86 ΣΕ, αποκατέστησαν τα αιμοπετάλια σε 11,89 μέρες και τα ουδετερόφιλα σε 14,37 
μέρες, συνολικά έλαβαν λιγότερα ΣΕ (p=0.0029) και αποκατέστησαν τα PLT και ουδετερόφιλα πιο 
γρήγορα (p=0.0019 και p=0.01 αντίστοιχα). Στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε για τον 
αριθμό των SDP που χορηγήθηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Spectra-Optia με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επιτρέπει επιτυχώς συλλογή 
CD34+ κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση. Αξίζει να επισημανθεί ο μικρός αριθμός των ασθενών 
που υποβλήθηκαν σε 2η συνεδρία συλλογής, καθώς επίσης και αυτών που έλαβαν θεραπεία 
κινητοποίησης με Plerixafor.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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140 ΔΕΣΙΤΑΜΠΙΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. ΕΜΠΕΙ-
ΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Π. Ζήκος, Κ. Ζήκου, Ε. Ζησιμοπούλου, Χ. Μελά, Α. Ρίζου, Μ. Κατσαρού, Α. Αγγελίδου, Μ. Σωτη-
ροπούλου
Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών με Οξεία μυελογενή 
λευχαιμία, η ασθενών με φυσική κατάσταση που δεν αντέχει κλασσική χημειοθεραπεία (unfit) είναι 
δύσκολη. Με τη εισαγωγή των υπομεθυλιωτικών παραγόντων (azacytidine, decitabine), οι περισσότεροι 
ασθενείς θα λάβουν έναν από τους δύο υπομεθυλιωτικούς παράγοντες. Η δεσιταμπινη έχει εγκριθεί 
για τη θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών με οξεία λευχαιμία με αυξημένο αριθμό λευκών τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Περιγράφουμε την εμπειρία του κέντρου μας στη χρήση δεσιταμπίνης 
σαν θεραπεία πρώτης και δεύτερης γραμμής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς και μέθοδοι: Συνολικά 19 ασθενείς 9 άνδρες και 10 γυναίκες 
διάμεσης ηλικία 81 ετών (εύρος 63-92 ετών), έλαβαν αγωγή με δεσιταμπίνη. 9 ασθενείς σαν αγωγή 
πρώτης γραμμής και 10 ασθενείς σαν αγωγή δεύτερης γραμμής μετά από αποτυχία αζακυτιδίνης. Η 
ΔΕΣΙΤΑΜΠΙΝΗ χορηγήθηκε σε δόση 25 MGR/M2, ενδοφλέβια για 5 ημέρες, έγχυση μιάς ώρας, σε 
κύκλο 28 ημερών. 3 ασθενείς (δύο γυναίκες σε αγωγή πρώτης γραμμής και ένας άνδρας σε αγωγή 
δεύτερης γραμμής) απεβίωσαν μετά τον πρώτο κύκλο και εξαιρούνται από τη μελέτη. Έτσι 16 ασθενείς 
αναφέρονται. Διάμεση αιμοσφαιρίνη 9,43 γρ (7,4-11,4), διάμεσος αριθμός λευκών 12,1/μμ3 (εύρος 2,44 
- 91,4), διάμεσος αριθμός αιμοπεταλίων 79,5 (13,4 – 501). Όλες οι διάμεσες τιμές των αιματολογικών 
παραμέτρων ήταν σημαντικά χαμηλότερες για τους ασθενείς που έλαβαν την αγωγή σαν δεύτερης 
γραμμής μετά από αποτυχία αζακυτιδίνης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο διάμεσος αριθμός κύκλων για όλη την ομάδα ήταν 7 (1-26), 9 (1-26) και 5,5 (1-
16) για ασθενείς στη θεραπεία πρώτης και δεύτερης γραμμής αντίστοιχα. 3/9 (33%) ασθενείς πέτυχαν 
πλήρη αιματολογική και κυτταρογενετική ύφεση με διάμεση διάρκεια 14 μήνες με επιβίωση 12,14 και 
26 μήνες αντίστοιχα. Οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν έδειξαν πλήρη απεξάρτηση από μεταγγίσεις. 
6/9 (66%) δεν ανταποκρίθηκαν στην αγωγή πρώτης γραμμής και είχαν διάμεση επιβίωση 7 μήνες. 
Κανένας από του ασθενείς δεν πέτυχε πλήρη ύφεση από τους ασθενείς που έλαβαν την αγωγή σαν 
δεύτερης γραμμής θεραπεία. 3/8 ασθενείς παρότι είχαν σταθερή νόσο χωρίς αιματολογική ανταπόκριση 
έχουν επιβίωση 12, 16 και 17 μήνες αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αντιμετώπιση της ΟΜΛ των ηλικιωμένων και σε μη καλή φυσική κατάσταση 
ασθενών παραμένει μια ανικανοποίητη ανάγκη. Τα αποτελέσματα παραμένουν φτωχά για όλες τις 
διαθέσιμες θεραπείες και η επιβίωση σχετικά μικρή. Η δεσιταμπίνη αποτελεί μια επιλογή, και ασθενείς 
που θα ανταποκριθούν έχουν πιθανότητα επιβίωσης 15-18 μήνες. Είναι ενδιαφέρον ότι κάποιοι ασθενείς 
με μετά από αποτυχία αζακυτιδίνης έχουν επιβίωση μεγαλύτερη του έτους παρά τη μη ανταπόκρισης 
ούτε στη δεσιταμπίνη, ομάδα ασθενών που οι επιλογές είναι ελάχιστες και η πρόγνωση δυσοίωνη.

141 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΝΥΑ)
Α. Αργυρού, Μ. Τσέργα, Μ. Γεωργοπούλου, Χρ. Παναγιωτοπούλου, Α. Μαντά, Α. Γάφου 
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η συλλογή και η μετάγγιση του αίματος αποτελούν τους δύο 
βασικούς πυλώνες που καθορίζουν το ισοζύγιο στη διαχείριση αυτής της πολύτιμης πρώτης ύλης. Η χώρα 
μας, σύμφωνα με δεδομένα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) κατέχει δύο χαρακτηριστικές «αριθμητικές πρωτιές»: είναι παγκοσμίως πρώτη στη συλλογή αίματος 
(58.8 αιμοληψίες/1000 κατοίκους) και πανευρωπαϊκά πρώτη στην κατανάλωσή του (58.6 μεταγγίσεις/ 
1000 κατοίκους). Από στοιχεία του Ε.ΚΕ.Α. (2017), το μεταγγισμένο αίμα στη χώρα μας, προέρχεται 
κατά 59.13% από εθελοντές αιμοδότες (ΕΑ) και κατά 34.72% από αιμοδότες αντικατάστασης (ΑΑ), ενώ 
το υπόλοιπο προέρχεται από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Τα 
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παραπάνω στοιχεία, αναδεικνύουν μεταξύ των άλλων, τους νέους στόχους του Ε.ΚΕ.Α. για το άμεσο 
μέλλον. Δεδομένου του ισοσταθμισμένου ισοζυγίου μεταξύ απόκτησης και κατανάλωσης αίματος 
στη χώρα, προκύπτει πλέον η ανάγκη αναβάθμισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών των δύο 
πυλώνων: συλλογή «ποιοτικότερου» αίματος και περισσότερο συνετή διαχείριση της μετάγγισης. Η 
σύνεση στη μετάγγιση διασφαλίζεται μέσα από Προγράμματα Διαχείρισης Αιμοθεραπείας. Η ποιότητα 
στη συλλογή διασφαλίζεται μεταξύ των άλλων, με τη συλλογή αίματος αποκλειστικά από ΕΑ.
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάδειξη της διαχρονικής εξέλιξης ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων της σύνθεσης του 
αιμοδοτικού πληθυσμού στη ΝΥΑ ενός νοσοκομείου, της διαρκώς ελαττούμενης εξάρτησης από τους 
ΑΑ και της απόκτησης αυτονομίας μέσω της χρήσης αίματος από ΕΑ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ανασκοπήθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο αιμοδοτών της ΝΥΑ, κατά το διάστημα 
2015-2019. Καταγράφηκε ανά εξάμηνο ο αριθμός: μεταγγίσεων ερυθροκυττάρων, συλλόγων αιμοδοτών, 
εξορμήσεων, ΕΑ (μεμονωμένων κι ενταγμένων σε συλλόγους) και ΑΑ (για ασθενείς εσωτερικού ή 
εξωτερικού περιβάλλοντος). Στο νοσοκομείο μας καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια απεξάρτησης από 
τις αιμοληψίες συγγενικού/ φιλικού περιβάλλοντος. Αντιθέτως, επιχειρείται η συστηματική κάλυψη των 
αναγκών μας με αίμα που δωρίζεται από ΕΑ είτε στα πλαίσια συλλόγων (εξορμήσεις) είτε μεμονωμένα. 
Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται τα παρακάτω:
1. Συστηματική προσπάθεια καταγραφής των αναγκών του νοσοκομείου σε αίμα.
2. Συστηματική ενημέρωση από την Επισκέπτρια Υγείας του Τμήματος των γειτονικών προς το 

νοσοκομείο μας δημοσίων και ιδιωτικών φορέων (και των σχολείων).
3. Διοργάνωση σε επαναλαμβανόμενη, τακτική βάση εξορμήσεων αλλά και συλλογικών αιμοληψιών 

εντός νοσοκομείου.
4. Διαρκής ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των ΑΑ μας από τις νοσηλεύτριες του Τμήματος, ώστε να 

επανέλθουν εκ νέου για αιμοδοσία σε εθελοντική πλέον βάση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα συλλεχθέντα στοιχεία απεικονίζονται στον πίνακα και στα γραφήματα που 
ακολουθούν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
1. Στο υπό μελέτη διάστημα παρατηρείται σταδιακή αύξηση στον αριθμό των εθελοντών (συλλόγων 

και αιμοδοτών) και στον αριθμό εξορμήσεων (πίνακας)
2. Στο ίδιο διάστημα παρατηρείται σταδιακή αλλαγή στα χαρακτηριστικά των αιμοδοτών από τους 

οποίους καλύπτονται οι ανάγκες του νοσοκομείου (αυξάνεται η αναλογία των ΕΑ έναντι εκείνης 
των αιμοδοτών εσωτερικού περιβάλλοντος- γράφημα 2).

3. Το νοσοκομείο σταδιακά αποκτά αυτονομία λόγω των εθελοντών του, αφού οι ανάγκες των ασθενών 
σε αίμα καλύπτονται όλο και περισσότερο από ΕΑ παρά από ΑΑ (γράφημα 3).

4. Ο σχετικά σταθερός αριθμός των μεμονωμένων εθελοντών (γράφημα 1) καταδεικνύει ότι περαιτέρω 
προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί ώστε να επιτευχθεί τεκμηριωμένη μεταστροφή των ΑΑ και των 
ΕΑ σε επαναληπτικούς ΕΑ, γεγονός που αποτελεί στόχο του Ε.ΚΕ.Α. προς την κατεύθυνση της 
ποιοτικής αναβάθμισης του αιμοδοτικού πληθυσμού.

Πίνακας. Στατιστικά στοιχεία συλλογής και μετάγγισης αίματος (2015-2019).



511

30o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2019; 10(suppl. 1)

Γράφημα 1. Διαχρονική σύνθεση πληθυσμού αιμοδοτών.

Γράφημα 2. Εσωτερική σχέση αιμοδοτών εθελοντών–αιμοδοτών εσωτ. 
περιβάλλοντος.

Γράφημα 3. Διαχρονική σχέση κάλυψης των μεταγγίσεων από εθελοντές 
αιμοδότες και αιμοδότες αντικατάστασης.
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142 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΒΤΚ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ Β ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Ι. Τσιάλτα1, Ν. Γιαννακούλας2, Γ. Τσιντή1, Ε. Σεβδαλή1, Μ. Παλασοπούλου2, Γ. βασιλόπουλος2,  
Μ. Σπελέτας1 
1Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2Αιματολογική 
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το γονίδιο βΤΚ κωδικοποιεί μία κινάση τυροσίνης (βΤΚ), η οποία 
υπερκφράζεται και είναι ιδιοσυστατικά φωσφορυλιωμένη σε ασθενείς με β-Λεμφοϋπερπλαστικά 
Νεοπλάσματα (ΛΥΝ). Ως αποτέλεσμα, αναστολείς της βΤΚ (ως το Ibrutinib) έχει αποδειχτεί ότι είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στη θεραπεία β αιματολογικών κακοηθειών. Ωστόσο, σωματικές μεταλλάξεις 
του βΤΚ έχουν βρεθεί σε ασθενείς με ανθεκτικότητα στη θεραπεία, υποδεικνύοντας ότι η ανάλυση 
των μεταλλάξεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την επιλογή υποψήφιων 
ασθενών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση του γονιδίου βΤΚ σε ασθενείς με β-ΛΥΝ, 
για την πιθανή ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων, προ της έναρξης αντι-βΤΚ θεραπειών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δώδεκα ασθενείς (Α/Γ: 6/6, μέση ηλικία: 72.3, εύρος: 53-88) εντάχθηκαν 
στη μελέτη. Από αυτούς 10 έπασχαν από χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), ένας από 
μακροσφαιριναιμία Waldenstrom και ένας από τριχωτή λευχαιμία. Όλοι, εκτός από 4 ασθενείς με ΧΛΛ, 
ελάμβαναν αγωγή με ibrutinib, και η γενετική ανάλυση σε αυτούς έγινε σε βιολογικό υλικό προ της 
λήψης θεραπείας. Γενωμικό DNA απομονώθηκε από περιφερικό αίμα ή μυελό των οστών (ποσοστό 
διήθησης >80%) και η ανάλυση του γονιδίου BTK (και στα 18 εξόνια, καθώς και στις 3’- και 5’-UTR 
περιοχές) έγινε με PCR και αλληλούχιση κατά Sanger. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μία ασθενής με ΧΛΛ έφερε τη σιωπηλή μετάλλαξη c.1899C>T (p.Cys633=). Δεν 
ανιχνεύθηκαν ωστόσο, σε κανέναν ασθενή, μεταλλάξεις ενδεικτικές ανθεκτικότητας στο Ibrutinib, 
γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την κλινική ανταπόκριση των ασθενών στη θεραπεία. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Δεν θεωρούμε ότι απαιτείται μελέτη του γονιδίου βΤΚ προ της έναρξης αντι-βΤΚ 
θεραπείας σε ασθενείς με β-ΛΥΝ. Μελέτη του γονιδίου προφανώς και ενδείκνυται μόνο σε ασθενείς 
με ανθεκτικότητα ή προοδευτική απώλεια της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

143 ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ FVL ( ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ LEIDEN)
Σ. Στεργιάδου, Γ. Τσιντή, Μ. Σπελέτας
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο πολυμορφισμός FVL (G1691A) θεωρείται ένα από τα συχνότερα αίτια 
συγγενούς θρομβοφιλίας και όταν συνδυάζεται με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου, έχει συσχετιστεί 
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρομβοεμβολικής νόσου. Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν να 
καταγράψει τα κλινικά χαρακτηριστικά και το ιστορικό θρομβοεμβολικής νόσου σε άτομα που έφεραν 
τον πολυμορφισμό FVL και προσήλθαν για συμβουλευτική εκτίμηση, στα πλαίσια τακτικού εξωτερικού 
ιατρείου, τα τελευταία 13 έτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν τα εργαστηριακά και κλινικά δεδομένα από τους φακέλους 93 
ατόμων (Α/Γ: 46/47, μέση ηλικία: 41.6 έτη, εύρος 14-79), που έφεραν τον πολυμορφισμό FVL. Δύο 
από αυτούς (2.2%) έφεραν τον πολυμορφισμό σε ομοζυγωτία, ενώ 4 έφεραν παράλληλα και τον 
πολυμορφισμό FII-G20210A (4.3%), ένας σε ομόζυγο και 3 σε ετερόζυγο μορφή. Ο έλεγχος για την 
παρουσία του πολυμορφισμού FVL έγινε ή επιβεβαιώθηκε (όταν η αρχική διάγνωση είχε γίνει σε άλλο 
κέντρο) με PCR-RFLP.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πενήντα έξι ασθενείς (60.2%, Α/Γ: 28/28, μέση ηλικία: 39.0, εύρος 18-72) 
παρουσίασαν στο ιστορικό τους τουλάχιστον ένα θρομβωτικό επεισόδιο (μέση τιμή: 1.7, εύρος 1-5). 
Από αυτούς, 35 ασθενείς (62.5%) είχαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο φλεβικής θρόμβωσης (25 εν τω 
βάθει - 44.6%, και 13 επιπολής - 23.2%, με 3 ασθενείς να παρουσιάζουν τόσο επεισόδια επιπολής, 
όσο και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης), ενώ 8 ασθενείς (14.3%) ενεπλάκησαν με τουλάχιστον ένα 
επεισόδιο πνευμονικής εμβολής. Αρτηριακές θρομβώσεις παρουσίασαν 14 ασθενείς (25.5%), με 4 
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ασθενείς να παρουσιάζουν επεισόδια τόσο αρτηριακής όσο και φλεβικής θρόμβωσης. Από τις 46 
γυναίκες της μελέτης, οι 14 (30.4%) παρουσίασαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο παλίνδρομης κύησης 
(μέση τιμή: 1.9, εύρος 1-5). Το οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης, η παρουσία του πολυμορφισμού FII-
G20210A, καθώς και η παρουσία επιπρόσθετων παραγόντων κινδύνου (όπως κακώσεις, παρατεταμένη 
κατάκλιση, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης, καρκίνος, κ.λπ.) συσχετίστηκε ισχυρά με την ανάπτυξη 
θρόμβωσης (p=0.001, p<0.001 & p=0.004, αντίστοιχα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που στη βάση των σύγχρονων οδηγιών δεν θεωρείται πάντα αναγκαίος ο 
διαγνωστικός έλεγχος θρομβοφιλίας σε ασθενείς με θρομβωτικά επεισόδια ή σε γυναίκες με αυτόματες 
αποβολές, είναι φανερό ότι οι φορείς του πολυμορφισμού FVL παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο 
θρομβοεμβολικής νόσου όταν συνυπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου ή/και οικογενειακό 
ιστορικό θρόμβωσης και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα.

144 ΕΛΛΕΙψΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ G-6-PD ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
Π. Σπαθαράκη, Α. Διλιντάς, Ε. Νιώτη, Α. Παπαδοπούλου, Ε. Φασουλάκη, Ν. Ανδρουλάκης, Σ. Τζε-
δάκη, Γ. Νότας
Αιματολογικό Εργαστήριο, Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ανεπάρκεια της γλυκόζο-6-φωσφορικής αφυδρογoνάσης (G-6-PD) είναι 
κληρονομική φυλοσύνδετη διαταραχή. Αποτελεί τη συχνότερη ενζυμική διαταραχή των ερυθροκυττάρων, 
που αφορά 200-400 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στα άτομα με ανεπάρκεια G-6-PD, 
το οξειδωτικό στρες μπορεί να μετουσιώσει την αιμοσφαιρίνη και να προκαλέσει αιμόλυση. Στους 
περισσότερους ασθενείς εμφανίζεται αιμολυτική αναιμία μετά ή κατά τη διάρκεια λοίμωξης, μετά την 
έκθεση σε διάφορα φάρμακα ή ουσίες ή κατά τη διάρκεια διαβητικής κετοξέωσης. Κατά τη νεογνική 
περίοδο η ανεπάρκεια G-6-PD συμπεριλαμβάνεται πάντα στη διαφορική διάγνωση μιας ανεξήγητης 
υπερχολερυθριναιμίας. Η Κρήτη θεωρείται μια από τις περιοχές με μεγάλη επίπτωση της νόσου.
Σκοπός της μελέτης: ήταν η καταγραφή των περιστατικών με ανεπάρκεια του ενζύμου στο νοσοκομείο 
μας την τελευταία πενταετία, της κατανομής τους στα δύο φύλα και της συχνότητας με την οποία 
ζητείται η εξέταση από τις διάφορες κλινικές.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το χρονικό διάστημα 2015-2019, από 1147 άτομα (ενήλικες και παιδιά, 
νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς), ελήφθησαν δείγματα ολικού αίματος με αντιπηκτικό 
EDTA, για ποσοτικό προσδιορισμό G-6-PD. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε (DIALAB) βασίζεται 
στην οξείδωση του γλυκόζο-6-φωσφορικού (G-6P) σε φωσφογλυκονικό οξύ και στην αναγωγή του 
αδενινονουκλεοτιδίου NADP σε NADPH2. Ο βαθμός σχηματισμού του NADPH2 είναι ανάλογος της 
δραστικότητας του ενζύμου, μετριέται φασματοφωτομετρικά και οι τιμές αναφοράς για επάρκεια είναι: 
6,6-17,2 U/gHb. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 1147 άτομα που εξετάστηκαν (497 ενήλικες, 650 παιδιά), συνολικά 90 
(7,8%) εμφάνισαν έλλειψη G-6-PD. Στους ενήλικες του δείγματος, οι 60 είχαν έλλειψη (12,0%), ενώ 
στα παιδιά, τα 30 (4,6%).
Σε σχέση με το φύλο, από τους 263 ενήλικες άνδρες, οι 46 είχαν έλλειψη (17,5%), ενώ από τις 234 
γυναίκες, οι 14 (6,0%). Στα παιδιά, από τα 325 αγόρια, τα 27 εμφάνισαν έλλειψη (8,3%), ενώ από τα 
325 κορίτσια, μόνο τα 3 (0,9%).
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα ποσοστά έλλειψης ανάμεσα σε Έλληνες και αλλοδαπούς ασθενείς.
Ο ποσοτικός προσδιορισμός του ενζύμου στα παιδιά ζητήθηκε κυρίως από τo τμήμα Νεογνών – 
Πρόωρων και την Παιδοαιματολογική κλινική. Τα περισσότερα ενήλικα άτομα του δείγματος ήταν 
εξωτερικοί ασθενείς, αλλά πολλά αιτήματα για μέτρηση G-6-PD προέρχονταν από την Αιματολογική, 
Δερματολογική και Γαστρεντερολογική κλινική.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ενήλικες που ελέγχθηκαν στο νοσοκομείο μας βρέθηκε υψηλό ποσοστό 
έλλειψης G-6-PD (12,0%), ενώ στον παιδικό πληθυσμό καταγράφηκε έλλειψη σε μικρότερο ποσοστό 
(4,6%). Τα παραπάνω ευρήματα διαφέρουν από αυτά αντίστοιχης μελέτης άλλου νοσοκομείου του 
νομού μας, στην οποία – με την ίδια μέθοδο προσδιορισμού του ενζύμου – τα ποσοστά έλλειψης 
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στους ενήλικες ήταν 6,65% και στα παιδιά 7,82%. Οι διαφορές πιθανόν οφείλονται στο μεγαλύτερο 
αριθμητικά δείγμα της έρευνας στο νοσοκομείο μας, αλλά και στην προέλευση των ασθενών από 
διαφορετικά κλινικά τμήματα.
Eπιβεβαιώνεται η αυξημένη συχνότητα έλλειψης G-6-PD στους άνδρες – αγόρια, σε σχέση με τις 
γυναίκες – κορίτσια, λόγω της φυλοσύνδετης κληρονομικότητας.
Η συχνή αίτηση για μέτρηση του ενζύμου στα νεογνά – πρόωρα σχετίζεται, κυρίως, με τη διερεύνηση 
ανεξήγητης υπερχολερυθριναιμίας, ενώ η εξέταση στους ασθενείς των άλλων κλινικών ζητείται συνήθως 
πριν την έναρξη χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής.
Η υψηλή συχνότητα έλλειψης του G-6-PD που καταγράφηκε στο δείγμα της έρευνας μας, καθιστά 
σημαντικό τον έλεγχο, τόσο στη νεογνική ηλικία, όσο και σε πολλούς ασθενείς πριν την έναρξη της 
αναγκαίας θεραπείας.

145 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΑΝΑΣΤΡΕψΙΜΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ (PRES) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
BRENTUXIMAB VEDOTIN (BV) ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN
Α. Ράπη1, Σ. Χατζηλεοντιάδου1, Σ. Καλλίβουλος2, Θ. Αφράντου2, Π. Χαλούδης1, Ε. Χατζηχαρίση1,  
Μ. Παπαϊωάννου1 
1Αιματολογικό Τμήμα, Ά  Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Β΄ Νευρολογική 
Κλινική, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ/ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας 
(PRES) είναι μία σπάνια κλινική οντότητα, που εκδηλώνεται με επιληπτικές κρίσεις και συμπτώματα 
εγκεφαλοπάθειας. Νευροαπεικονιστικά χαρακτηρίζεται από τυπικές βλάβες που εντοπίζονται κυρίως 
στην λευκή ουσία του οπισθίου εγκεφάλου. Η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού, συχνά μετά από έκθεση σε παράγοντες που δρουν κυτταροτοξικά στα επιθηλιακά κύτταρα, 
πιθανολογείται ως ο κύριος παθογενετικός μηχανισμός. PRES έχει περιγραφεί σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και έχει συσχετισθεί με αρκετούς αντινεοπλασματικούς παράγοντες. 
Εδώ περιγράφουμε τις κλινικές εκδηλώσεις, τα απεικονιστικά ευρήματα και την έκβαση ενός PRES 
που συσχετίσαμε με τη χορήγηση του BV, ενός συζευγμένου με μονομεθυλαυριστατίνη Ε, αντι-CD30 
mAb, σε ασθενή με κλασικό λέμφωμα Hodgkin (ΚΛΗ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Γυναίκα, 33 ετών, με ιστορικό πρωτοπαθώς ανθεκτικού 
ΚΛΗ εισάγεται 12 ημέρες μετά τη χορήγηση της 4ης συνεδρίας BV με πυρετό και ουδετεροπενία 
βαθμού 4. Η ασθενής έλαβε εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή και φιλγραστίμη με υποχώρηση του 
πυρετού και της λευκοπενίας. Την 6η ημέρα της νοσηλείας, και ενώ η ασθενής ήταν απύρετη, εμφάνισε 
επιληπτική κρίση Grand mal, με πτώση στο έδαφος και απώλεια της συνείδησης, η οποία ελέγχθηκε 
με iv χορήγηση διαζεπάμης. Κλινικά διαπιστώθηκαν, οπτικές διαταραχές (αμαύρωση 3-4 δεξιά), 
διαταραχές του λόγου και της συμπεριφοράς, παρουσία κινητικού ελλείμματος δεξιά και ήπια αύξηση 
της αρτηριακής πίεσης (150/90 mmHg). Από τον εργαστηριακό έλεγχο δεν προέκυψαν διαταραχές. 
H μαγνητική τομογραφία (MRI) εγκεφάλου ανέδειξε περιοχές υψηλού σήματος με αμφοτερόπλευρη 
εντόπιση κυρίως βρεγματοϊνιακά (στην οπίσθια και την έσω επιφάνεια) καθώς και παρεγκεφαλιδικά. 
Η εξέταση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ήταν φυσιολογική για όλα τα παρακάτω: (καλλιέργειες, 
ανοσοφαινότυπος, παρουσία Igs και υποτάξεων αυτών, PCR για JCvirus, CMV, EBV και HZV. Το 
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα έδειξε επιληπτογόνο δραστηριότητα. Η ασθενής έλαβε αντιεπιληπτική 
αγωγή και η νευρολογική σημειολογία υποχώρησε πλήρως εντός των επόμενων 7 ημερών. Η MRI 
και το ΗΚΓ επανελέγχου ήταν φυσιολογικά. 
Η θεραπεία με BV διακόπηκε λόγω συσχέτισής της με την εκδήλωση του PRES. H ασθενής συνέχισε τη 
θεραπεία με το συνδυασμό IGEV και δύο έτη μετά, παραμένει ελεύθερη νευρολογικών συμπτωμάτων, 
ενώ βρίσκεται σε πλήρη μεταβολική ύφεση (CMR) μετά από μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ: H διάγνωση του σύνδρομο PRES συχνά διαλάθει. Η αναγνώρισή 
του απαιτεί κυρίως γνώση της ύπαρξης του συνδρόμου και αναζήτηση των τυπικών MRI ευρημάτων. 
Η επιτυχής αντιμετώπισή του προϋποθέτει έγκαιρη διάγνωση και απομάκρυνση του εκλυτικού 
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παράγοντα. Ωστόσο, το τελευταίο δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί με ακρίβεια. Συνεπώς, όπως 
και στην περίπτωση που περιγράφουμε, συσχετίσαμε την εμφάνιση του PRES με το BV μετά από 
ενδελεχή αποκλεισμό άλλων αιτιών αλλά και της επαγόμενης βαθμού 4 ουδετεροπενίας από το BV. Η 
καταγραφή κάθε μορφής τοξικότητας από τη χρήση ειδικά των νεότερων παραγόντων είναι σημαντική 
τόσο για την ασφαλή χορήγησή τους όσο και για την κατανόηση των μηχανισμών δράσης τους.

146 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ CD3+/CD56+ T-LGL ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ STAT5B
β. Δούκα1, Α. Παπαλεξανδρή1, Μ. Καρυπίδου2, Α. Παλέτα1, Σ. Λαΐδου2, Ρ. Αβραμίδου1, β. Ταχυνοπού-
λου1, Α. Αθανασιάδου1, Α. Τσομπανάκου1, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων 
Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: H λευχαιμία από μεγάλα κοκκιώδη λεμφοκύτταρα (T-Large Granular 
Lymphocyte Leukemia, T-LGLL) είναι μία χαμηλής κακοήθειας λεμφοϋπερπλαστική νόσος που 
χαρακτηρίζεται από κλωνική έκπτυξη των ώριμων μεταθυμικών T κύτταρων με φαινότυπο CD3+/
CD8+/CD57+. Πρόκειται για νόσο με καλοήθη πορεία, που χαρακτηρίζεται από κυτταροπενίες, 
συχνότερα ουδετεροπενία, και αυτοάνοσες διαταραχές. Παθογενετικά, χρόνιος αντιγονικός ερεθισμός 
από αυτοαντιγόνα ή εξωγενή αντιγόνα οδηγεί στην ανάπτυξη ολιγο/μονοκλωνικής έκπτυξης των 
λεμφοκυττάρων με συνεχή ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών, στην πλειοψηφία μέσω 
μεταλλάξεων του STAT3 και σπανιότερα του STAT5b. Στις τελευταίες περιπτώσεις, παρατηρούνται 
πληθυσμοί CD3+ κυττάρων που συνεκφράζουν ανοσοφαινοτυπικά ΝΚ χαρακτήρες και συνδέονται 
με επιθετικότερη κλινική πορεία. Περιγράφουμε την σπάνια περίπτωση ασθενούς με T-LGL λευχαιμία 
CD3+/CD8+/CD56+, εκσεσημασμένη λευκοκυττάρωση και μεταλλάξεις STAT5b.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 51 ετών προσήλθε λόγω μεμονωμένης λεμφοκυττάρωσης (40.000 
λεμφοκύτταρα/L, Hb:12gr/dl, PLTs: 150.000/L) που διαπιστώθηκε σε έλεγχο για διερεύνηση αρθραλγιών 
με πρωινή δυσκαμψία. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο περιφερικό επίχρισμα της ασθενούς παρατηρήθηκαν μεγάλα κοκκιώδη 
λεμφοκύτταρα. Ο μυελός των οστών είχε διήθηση από λεμφοκυτταρικό πληθυσμό με μεσαίου-μεγάλου 
μεγέθους έκκεντρο πυρήνα και ελαφρά βασεόφιλο πρωτόπλασμα. Η κυτταρογενετική ανάλυση ήταν 
φυσιολογική. Ο ανοσολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός και η κλινική εικόνα έθεσε τη διάγνωση της 
οροαρνητικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Η ανάλυση λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών ανέδειξε 
καθολική παρουσία CD8+ λεμφοκυττάρων (98%), με συνέκφραση CD3+/CD56+, ενώ σε ποσοστό 30% 
παρατηρήθηκε συνέκφραση και του CD57+ (CD3<+/CD8+/CD56+/CD57+). Έγινε έλεγχος κλωνικότητας για 
τον T κυτταρικό υποδοχέα (TR), που έδειξε υπερέκφραση του TRBV2 σε ποσοστό 98%. Η μοριακή μελέτη 
με PCR για την VDJ αναδιάταξη της β αλυσίδας του TR ανέδειξε μονοκλωνικό πληθυσμό. Ο απεικονιστικός 
έλεγχος ήταν φυσιολογικός. Τεκμηριώθηκε η διάγνωση της T-LGL λευχαιμίας και η ασθενής μπήκε σε 
παρακολούθηση. Λόγω επιμονής των αρθραλγιών τέθηκε σε αγωγή με methotrexate 15mg/εβδομαδιαία. 
Παρά τη βελτίωση των συμπτωμάτων, παρατηρήθηκε προοδευτική επιδείνωση της λευκοκυττάρωσης 
(λεμφοκύτταρα 80.000/L) μέσα σε 10 μήνες. Στην επανεκτίμηση επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της T-LGL 
λευχαιμίας, ωστόσο η κυτταρογενετική μελέτη ανέδειξε εξελικτικό κλώνο (45,X,-X,-9,+r[12]/46,XX[9]). 
Αναζητήθηκαν μεταλλάξεις στους μεταγραφικούς παράγοντες STAT3, STAT5b και βρέθηκε η μετάλλαξη 
Y665F στο STAT5b. Λόγω εξέλιξης η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με cyclophosphamide 100mgr/ημέρα. 
Δεδομένης της δυσμενέστερης εξέλιξης των ασθενών με CD3+/16+/56+ T-LGL, έγινε συζήτηση για 
αντιμετώπιση της ασθενούς με συνδυασμένη χημειοθεραπεία και έναρξη αναζήτησης συμβατού δότη 
με το ενδεχόμενο αλλογενούς μεταμόσχευσης. Ωστόσο, 3 μήνες μετά την έναρξη ανοσοκατασταλτικής 
θεραπείας η ασθενής είναι σε αιματολογική ύφεση (500 λεμφοκύτταρα/L). Οι ασθενείς με CD3+/16+/56+ 
T-LGL εμφανίζουν επιθετική πορεία που συχνά χρειάζεται χημειοθεραπεία και πιθανώς αλλογενή 
μεταμόσχευση. Παθογενετικά, βρίσκονται συνήθως μεταλλάξεις στο STAT5b. Ωστόσο, μεταξύ των 
αναφερόμενων σποραδικών μεταλλάξεων, η μετάλλαξη Y665F βρίσκεται σε CD3+/16+/56+ ασθενείς 
με καλή έκβαση, ενώ η N642H συνδυάστηκε με χειρότερη πρόγνωση. Η ασθενής μας παρότι εμφάνισε 
εξέλιξη, απάντησε στην αγωγή σε συνέπεια με την αναφερόμενη βιβλιογραφία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, αναφέρουμε περίπτωση ασθενούς με CD3+/CD56+ T-LGL 
λευχαιμία με μετάλλαξη STAT5b που παρουσίασε καλή απάντηση στη χορήγηση θεραπείας. Μεταξύ 
των ασθενών με Τ-LGL λευχαιμία απαντώνται ανοσοφαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά του 
λευχαιμικού κλώνου που προσδιορίζουν μία επιθετικότερη κλινική πορεία μιας συνήθως καλοήθους 
νόσου. Ο έλεγχος μεταλλάξεων σε επιλεγμένους ασθενείς θα βοηθήσει στην προγνωστική ταξινόμηση 
ασθενών με κακοήθη ανοσοφαινότυπο και θα βοηθήσει στο σωστότερο σχεδιασμό της θεραπευτικής 
στρατηγικής.

147 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΩ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κ. Κοτσογλανίδου1, Σ. Γουμπέρη1, Μ. Λάμπρου1, β. Αντάρη1, Γ. Τσικόπουλος2, Χ. Φορούλης3, Δ. Ζα-
φειρίου4, Α. Ευαγγελίου5, Ε. Χοχλιούρου6, Μ. Σβίρκος6, Μ. Σδούγκα6, Ε. Παπακωνσταντίνου1

1Παιδοογκολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Χειρουργική Παίδων, Γ.Ν. «Ιπποκρά-
τειο», Θεσσαλονίκη, 3Θωρακοχειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 4Ά  Παιδιατρική, 
Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 5Δ΄ Παιδιατρική, Γ.Ν. «Γ. Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκη, 6Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το Σύνδρομο της Άνω Κοίλης Φλέβας (Superior vena cava syndrome, 
SVCS) είναι αποτέλεσμα της απόφραξης της ροής του αίματος στην άνω κοίλη φλέβα που μπορεί 
να οφείλεται σε θρόμβωση ή εξωτερική πίεση της φλέβας. Το σύνδρομο SVCS προκαλείται από 
σταδιακή συμπίεση του SVC, οδηγώντας σε οίδημα και οπισθοδρομική ροή αίματος. Στις κακοήθειες 
η απόφραξη της άνω κοίλης φλέβας οφείλεται στην επίδραση της μάζας. Συμβάλλουν η λεπτότητα 
του τοιχώματος της φλέβας, η χαμηλή ενδοαυλική της πίεση και η παρουσία κεντρικού φλεβικού 
καθετήρα. Τα συμπτώματα και τα σημεία των μεσοθωρακικών όγκων εμφανίζονται λόγω της πίεσης 
της μάζας στις γύρω ανατομικές δομές και περιλαμβάνουν βήχα, δύσπνοια, δυσφαγία και οίδημα 
του προσώπου, του λαιμού και των άνω άκρων. Οι όγκοι του μεσοθωρακίου είναι σπάνιοι σε παιδιά 
και εφήβους και οι περισσότεροι είναι κακοήθεις. Στο πρόσθιο μεσοθωράκιο εντοπίζονται συνήθως 
τα λεμφώματα. Η έγκαιρη διάγνωση του SVCS και η πρόληψη των πιθανών απειλητικών για τη ζωή 
συμβάντων αποτελεί πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς. Σκοπός της εργασίας είναι η επισήμανση 
του επείγοντος και της επικινδυνότητας του SVCS.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από το Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2019 παρουσιάστηκαν 3 περιστατικά 
με SVCS (3 αγόρια με μέση ηλικία τα 10 έτη και με διάγνωση Μη Hodgkin Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα, 
Hodgkin λέμφωμα και T-Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία). Νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας Παίδων (ΜΕΘ) με μέσο όρο νοσηλείας ένα μήνα όπου χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη 
και θεραπευτική αντιμετώπιση με πρεδνιζόνη και με το πρωτόκολλο της χημειοθεραπείας του 
πρωτοπαθούς νοσήματος.
Ο πρώτος ασθενής, αγόρι 8 ετών παρουσιάστηκε με βήχα που επιδεινώθηκε βαθμιαία, δύσπνοια, 
ορθόπνοια. Ο απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε μάζα προσθίου μεσοθωρακίου. Λόγω μη παρουσίας 
περιφερικών λεμφαδένων διενεργήθηκε βιοψία από τη μάζα. Ο ασθενής αμέσως μετά τη βιοψία 
διασωληνώθηκε και διακομίσθηκε στη ΜΕΘ Παίδων για καρδιοαναπνευστική υποστήριξη. Με τη 
διάγνωση του Τ-λεμφοβλαστικού λεμφώματος ακολούθησε χημειοθεραπεία στη ΜΕΘ. Η ανταπόκριση 
ήταν ικανοποιητική καθώς η μάζα υποχώρησε και ο ασθενής αποσωληνώθηκε και συνέχισε τη θεραπεία 
του στο Παιδοογκολογικό Τμήμα.
Ο δεύτερος ασθενής αφορά αγόρι 10 ετών που εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων κατόπιν ανακοπής και 
διακομιδής στο νοσοκομείο 30 λεπτά αργότερα. Διαπιστώθηκε μάζα μεσοθωρακίου, η βιοψία της 
οποίας ανέδειξε Hodgkin λέμφωμα. Αναφέρθηκε ιστορικό απώλειας συνείδησης τον προηγούμενο μήνα 
και βήχας. Δυστυχώς ο ασθενής από την εισαγωγή του ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Παρά την επιτυχή 
αντιμετώπιση του όγκου, κατέληξε λόγω εγκεφαλικής μη αναστρέψιμης βλάβης. Αυτή αποτελεί την 
πρώτη τεκμηριωμένη εμφάνιση SVCS και υποξικής ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας που σχετίζεται με 
λέμφωμα Hodgkin.
Ο τρίτος ασθενής είναι αγόρι 10 ετών που λίγο μετά την εισαγωγή του στην Παιδιατρική κλινική, και 
τη διάγνωση Τ-Οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας με συνοδό μάζα μαλακών μορίων μεσοθωρακίου 
δεξιά παρατραχειακά, χρειάστηκε καρδιοαναπνευστική υποστήριξη και νοσηλεία στη ΜΕΘ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα 2 από τα 3 περιστατικά υπήρξε ικανοποιητική λύση του όγκου μετά την έναρξη 
της χημειοθεραπείας, ενώ το τρίτο περιστατικό που είχε προσέλθει με καρδιακή ανακοπή κατέληξε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το SVCS αποτελεί επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Απαιτείται 
διεπιστημονική προσέγγιση από ογκολόγους, θωρακοχειρουργούς, αναισθησιολόγους και εντατικολόγους. 
Η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή αντιμετώπιση της κατάστασης συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση του 
επείγοντος.

148 ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΕΜΦΩΜΑ-
ΤΟΣ HODGKIN. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Σ. Χατζηλεοντιάδου1, Σ. Καλλίβουλος2, Γ. Άρσος3, Χ. Φορούλης4, Τ. Κωλέτσα5, Π. Ιωαννίδης2,  
Μ. Παπαϊωάννου1 
1Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Β’ Νευρολογι-
κή Κλινική, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 3Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Γ. 
Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 4Θωρακοχειρουργική Κλινική, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 
5Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρανεοπλασματική εκφύλιση της παρεγκεφαλίδας (ΠΕΠ) 
είναι αποτέλεσμα εκτεταμένου θανάτου των παρεγκεφαλιδικών κυττάρων Purkinje με οξεία ή υποξεία 
έναρξη και εκδήλωση ταχέως εξελισσόμενου παρεγκεφαλιδικού συνδρόμου. Ο σαφής παθογενετικός 
μηχανισμός δεν είναι γνωστός. Η άμεση προσβολή ή η έμμεση τοξικότητατα από τα κύτταρα του όγκου 
και η έκτοπη παραγωγή ορμονών αποτελούν υποθετικούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς. Ωστόσο, 
φαίνεται οτι σε ένα σημαντικό αριθμό περιπτώσεων μπορεί να οφείλεται σε αυτοάνοσο μηχανισμό που 
συνήθως εκδηλώνεται με τη μορφή της υποξείας παρεγκεφαλιδικής αταξίας. Το λέμφωμα Hodgkin 
(HL) είναι η τρίτη πιο συχνή αιτία ΠΕΠ μετά από τον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και τα 
αδενοκαρκινώματα του μαστού και των ωοθηκών. Τα παρανεοπλασματικά συμπτώματα μπορεί να 
εμφανιστούν πριν από την διαπίστωση της κακοήθειας και η διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει ακόμη 
και μήνες ή χρόνια. Έχει αναδειχθεί ότι τα αντισώματα anti-Τr [έναντι των κυττάρων Purkinje] ταυτοποιούν 
ασθενείς με παρανεοπλασματική παρεγκεφαλιδική εκφύλιση και λέμφωμα Hodgkin. Περιγράφεται 
περίπτωση νεαρής ασθενούς με προїούσα παρεγκεφαλιδική συνδρομή μήνες πριν τη διάγνωση 
λεμφώματος Hodgkin και οδηγό εύρημα για τη διάγνωση την ανίχνευση anti-Tr αντισωμάτων στον ορό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περιγραφή περίπτωσης: Γυναίκα 20 ετών με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, εμφανίζει 
οξεία εγκατάσταση διπλωπίας και αστάθεια βάδισης, τον Απρίλιο του 2018. Η συμπτωματολογία 
ήταν σταθερή χωρίς εξέλιξη και χωρίς ημερήσια διακύμανση. Η οφθαλμολογική εκτίμηση στην οποία 
υποβλήθηκε ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα. Τον Ιούλιο του 2018, εισήχθη στη Νευρολογική κλινική για 
περαιτέρω διερεύνηση όπου και διαπιστώθηκε τετραπυραμιδική συνδρομή, διπλωπία και νυσταγμός. 
Υποβλήθηκε σε οσφυονωτιαία παρακέντηση, μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και αυχενικής μοίρας με 
φυσιολογικά ευρήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2018, λόγω επιμονής των συμπτωμάτων υποβάλλεται σε 
νέο έλεγχο που αναδεικνύει ασθενώς θετικά anti-Tr αντισώματα. Η ασθενής τέθηκε σε αγωγή με υψηλές 
δόσεις στεροειδών χωρίς ανταπόκριση. Το Νοέμβριο του 2018, λόγω επιδείνωσης των διαταραχών 
βάδισης υποβλήθηκε σε 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης με μικρή βελτίωση της συμπτωματολογίας. 
Παράλληλα ο απεικονιστικός έλεγχος για ανάδειξη κακοήθειας απέβη αρνητικός ενώ το ολοσωματικό 
PET ανέδειξε την παρουσία υπερμεταβολικής βλάβης στο πρόσθιο μεσοθωράκιο με διαστάσεις 18x11 
mm. Τον Δεκέμβριο του 2018, υποβλήθηκε σε μεσοθωρακοσκόπηση και εξαίρεση της βλάβης, η βιοψία 
της οποίας έθεσε τη διάγνωση κλασικού λεμφώματος Hodgkin του τύπου της οζώδους σκλήρυνσης. 
Τον Ιανουάριο του 2019, η ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με το σχήμα ABVD και έλαβε συνολικά 4 
κύκλους. Η νόσος τέθηκε σε πλήρη μεταβολική ύφεση όπως αναδείχθηκε στο interim PET/CT [μετά 
τοn 2ο κύκλο]. Η νευρολογική συμπτωματολογία υποχώρησε σταδιακά και η ασθενής τέθηκε σε τακτική 
παρακολούθηση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανίχνευση παρανεοπλασματικών anti-Tr αντισωμάτων σε ασθενείς με 
παρεγκεφαλιδική συνδρομή άγνωστης αιτιολογίας πρέπει να θέτουν την υποψία πιθανής παρουσίας 
νόσου Hodgkin λόγω της στενής συσχέτισής τους.
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149 ΜΠΑΜΠΕΣΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΓΜΑ ΚΡΟΤΩΝΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ
Ε. Αλαφάκη, Κ. Γυφτοπούλου, Μ. Μπακάλη, Α. Καλημέρης, O. Στριλιγκά, Ρ. Χατζηκυριάκου
Αιματολογικό Τμήμα-Εργαστηριακός Τομέας, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η Μπαμπεσίωση είναι ανθρωποζωονόσος που προκαλείται από τα 
πρωτόζωα του γένους Babesia,που παρασιτούν τα ερυθροκύτταρα και μεταδίδονται με κρότωνες. Η 
κλινική εκδήλωση της ποικίλει και μπορεί να είναι από ασυμπτωματική έως και θανατηφόρος. Σκοπός 
της εργασίας είναι η καταγραφή και παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού Μπαμπεσίωσης σε 
ηλικιωμένο ασθενή.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής ηλικίας 78 ετών, μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ, άρρεν,με ατομικό αναμνηστικό 
χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής, υπερλιπιδαιμίας, αρτηριακής υπέρτασης, χειρουργηθέντος Ca παγκρέατος 
και χειρουργηθέντος Ca προστάτη, προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω εμπύρετου ως 39οC με συνοδό ρίγος 
και επεισόδια εμέτων από τριημέρου.Ο ίδιος ανέφερε προ δύο εβδομάδων δήγμα υμενόπτερου ή 
κρότωνα. Στον εργαστηριακό έλεγχο εμφάνιζε εικόνα αιμόλυσης, τρανσαμινασαιμία και αυξημένους 
δείκτες φλεγμονής (CRP, ΤΚΕ). Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε σπληνομεγαλία. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής αρχικά ετέθη σε ενδοφλέβια εμπειρική αντιβιοτική αγωγή με πιπερακιλλίνη- 
ταζομπακτάμη. Στην μικροσκοπική εξέταση του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος, 24 ώρες μετά 
την εισαγωγή του στην κλινική, παρατηρήθηκαν παράσιτα στα ερυθρά αιμοσφαίρια όπου αρχικά 
θεωρήθηκαν ως Plasmodium spp.Λόγω αρνητικού rapid test εστάλη δείγμα αίματος στο Εργαστήριο 
Δημόσιας Υγείας, όπου στην PCR ταυτοποιήθηκε Babesia spp. Ο ασθενής ετέθη σε αγωγή με κινίνη 
και κλινδαμυκίνη για 10 ημέρες και σταδιακά παρουσίασε βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής 
του εικόνας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μικροσκοπική εξέταση του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος στην 
Μπαμπεσίωση παρουσιάζει χαρακτηριστική εικόνα. Η διάγνωση της τίθεται με κατάδειξη της 
παρασιταιμίας, με μικροσκοπική εξέταση λεπτής σταγόνας αίματος(δοκιμασία Laveran), ενώ η τεχνική 
PCR τεκμηριώνει με ασφάλεια τη διάγνωση.

Εικόνα

150 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α ΒΑΘΜΟΥ.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ε. Καψάλη, Λ. Κυριαζοπούλου, Α. βάσσου, Δ. Γουγωπούλου, Κ. Παπαθανασίου, Η. Τάσση, Ε. Χα-
τζημιχαήλ
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να καταγραφούν περιπτώσεις ασθενών με διάγνωση αιματολογικού 
νοσήματος σε συγγενείς πρώτου βαθμού.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική καταγραφή ασθενών με αιματολογικό νόσημα στο οικογενειακό 
ιστορικό. Η καταγραφή περιλαμβάνει γονείς, παιδιά και αδέλφια με αιματολογικά νοσήματα, είτε 
αντιμετωπίσθηκαν στο τμήμα μας, είτε αναφέρονται στο οικογενειακό ιστορικό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ταυτοποιήθηκαν 39 οικογένειες. Κατατάχθηκαν σε 3 ομάδες. Πρώτη ομάδα: γονείς 
– παιδιά, Δεύτερη ομάδα: παιδιά- γονείς, Τρίτη ομάδα: αδέλφια. Στην πρώτη ομάδα που νόσησαν 
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πρώτα οι γονείς σε δύο μόνο περιπτώσεις τα παιδιά εμφάνισαν το ίδιο νόσημα. Στην δεύτερη ομάδα 
όπου νόσησαν πρώτα τα παιδιά σε τρεις περιπτώσεις οι γονείς εμφάνισαν το ίδιο νόσημα. Στην τρίτη 
ομάδα των αδελφών σε 9 περιπτώσεις είχαν το ίδιο νόσημα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: η παραπάνω καταγραφή δεν μπορεί να υποστηρίξει την ύπαρξη ή όχι κληρονομικής 
επίπτωσης. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει αναφορές και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η βιολογία των 
αιματολογικών νοσημάτων αρχίζει να περιλαμβάνει την κληρονομική πλευρά. Μια καλή καταγραφή του 
κληρονομικού-οικογενειακού ιστορικού φαίνεται πως θα αποκτήσει σημαντικότερη θέση στο μέλλον 
και βάση για έρευνα.
Ομάδα 1. 

γονέας ηλικία νόσημα έκβαση τέκνο ηλικία νόσημα έκβαση
1 πατέρας 72 ΧΛΛ απεβ κόρη 54 ΧΛΛ ζει
2 μητέρα 66 ΜΜ απεβ γιός 41 Οζώδες ζει
3 πατέρας 71 ΜF απεβ γιός 52 ΧΛΛ ζει
4 πατέρας 75 XΛΛ ζει γιός 61 ΧΛΛ ζει
5 πατέρας 73 ΟΜΛ απεβ κόρη 51 ΙΘ ζει
6 πατέρας 75 ΜΔΣ απεβ κόρη 57 ΜΜ ζει
7 μητέρα 70 ΙΘ ζει κόρη 53 PV ζει
8 πατέρας - ΝΗL - γιός 45 ιστιοκύττωμα ζει
9 πατέρας 81 OΛΛ - εγγονή 31 NHL ζει
10 μητέρα 69 ΧΛΛ - κόρη 48 MYΣ

Ομάδα 2. 
τέκνο ηλικία νόσημα έκβαση γονέας ηλικία νόσημα έκβαση

1 γιός 47 IΘ ζει πατέρας 81 ΝΗL ζει
2 κόρη 44 ΧΛΛ ζει μητέρα 82 ΧΛΛ ζει
3 κόρη 33 Hodgkin ζει μητέρα 56 ΧΛΛ ζει
4 γιός 35 IΤP ζει πατέρας 85 MGUS ζει
5 γιός 41 ΧΛΛ ζει πατέρας 67 ΧΛΛ απεβ
6 κόρη μαστοκυττάρωση ζει μητέρα 60 OMΛ -
7 εγγονή 16 ΟΛΛ - παππούς 70 ΟΜΛ απεβ
8 γιός 51 ΧΛΛ ζει μητέρα 81 Waldenstrom ζει
9 γιός 4 ΟΜΛ απεβ πατέρας 69 ΟΜΛ ζει
10 κόρη Hodgkin ζει πατέρας 69 ΟΜΛ ζει
11 εγγονός 42 ΗCL ζει γιαγιά 86 ΧΛΛ ζει

Ομάδα 3. 
φύλο ηλικία νόσημα έκβαση φύλο ηλικία νόσημα έκβαση

1 Γ 65 PV ζει Γ PV ζει
2 Α 68 ITP ζει Α 68 MM ζει
3 Γ 63 PV απεβ Α 69 PV ζει
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4 Α 56 XMΛ ζει Γ 67 ΜΜ ζει
5 Γ - Hodgkin ζει Α 34 Hodgkin απεβ
6 Α 70 ΜGUS ζει Α 78 ΜDS -
7 Γ 63 XΛΛ απεβ Α 72 XΛΛ ζει
8 Γ 66 MM ζει Γ 71 ΜΜ απεβ
9 Α 64 ΟΜΛ ζει Γ 66 ΜΜ ζει

10 Α 65 Waldenstrom - Α 52 ΝΗL -
11 Α 60 IΘ ζει Γ 56 ΙΘ ζει
12 Α 52 DLBCL απεβ Γ 59 MALT στομάχου ζει
13 Α 71 XΛΛ - Α 75 ΧΛΛ απεβ
14 Γ 69 DLBCL ζει Α 81 Τ ΝΗL απεβ
15 Γ 53 ΙΘ ζει Γ ΙΘ ζει
16 Α 79 Μantle απεβ Α 75 DLBCL ζει
17 Α 59 ITP ζει Γ 55 ITP ζει
18 Α 59 MDS - Α 65 DLBCL ζει

151 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ (CMV) KAI ΣΥΝΔΡΟΜΟ GUILLAIN-BARRE (GBS) 
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (pPCL) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΟ-
ΔΟ ΜΕ BORTEZOMIB, CAELYX, DEXAMETHASONE, CYCLOPHOSPHAMIDE (C-PAD) ΚΑΙ 
DARATUMUMAB: ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
Ν. Γιαννακούλας, Φ. Πανίτσας, Μ. Παλασοπούλου, Ε. Γεωργιάδη, Θ. Τέστα, Γ. Στεφανή, Ε. Μπουρο-
νίκου, Γ. βασιλόπουλος 
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η περιφερική νευροπάθεια (ΠΝ) είναι συχνή σε ασθενείς με Μυέλωμα με πιο 
συχνές αιτίες φαρμακευτική τοξικότητα και συμπίεση νωτιαίου μυελού ή ριζών. Το GBS έχει αναφερθεί 
σπάνια σε μεμονωμένες περιπτώσεις ασθενών με Μυέλωμα. Περιγράφουμε την περίπτωση ασθενούς 
με pPCL που έλαβε θεραπεία εφόδου με Daratumumab και Bortezomib και εμφάνισε ενεργοποίηση 
CMV και GBS.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Άνδρας 58 ετών διαγνώστηκε με IgGκ pPCL τον Νοέμβριο 2018 με 
κυκλοφορούντα πλασματοκύτταρα (28500/μL), σοβαρή αναιμία, θρομβοπενία, νεφρική βλάβη, υψηλή 
LDH, σοβαρή ανοσοπάρεση. Κυτταρογενετικός έλεγχος (FISH) έδειξε del(17p) 70%, t(11;14) 72%, 
add(1q) 11%. Σε ολόσωμη απεικόνιση δεν βρέθηκε σημαντική οστική νόσος ή εξωμυελικές μάζες. 
Ο ασθενής δεν είχε συμπτώματα αισθητικής ΠΝ ή μυϊκή αδυναμία κατά τη διάγνωση. Το ατομικό 
αναμνηστικό περιλαμβάνει εμφύσημα, στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια. Ήταν οροαρνητικός 
για ηπατίτιδες και HIV αλλά EBV και CMV IgG θετικός.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έλαβε έφοδο δύο κύκλους C-PAD συν Daratumumab. Απαιτήθηκε διακοπή 
θεραπείας για 3 εβδομάδες λόγω αιματολογικής τοξικότητας και λοίμωξης αναπνευστικού. Επανεμφάνισε 
εμπύρετο τον Ιανουάριο 2019 χωρίς εμφανή εστία ή παθογόνο (καλλιέργειες, μοριακός έλεγχος 
αναπνευστικών ιών, απεικόνιση) και χωρίς ανταπόκριση σε εμπειρική αντιβιοτική αγωγή. Επίσης 
εμφάνισε νέα θρομβοπενία χωρίς προφανή εξήγηση. Μοριακός έλεγχος (CMV RQ-PCR σε ολικό αίμα) 
έδειξε σημαντική ενεργοποίηση (2 x105 αντίγραφα/mL). Δεν υπήρχαν ενδείξεις προσβολής οργάνων 
στόχων από CMV. Έλαβε IV Ganciclovir επί 2 εβδομάδες με επιτυχή κάθαρση της ιαιμίας. Είχε σοβαρή 
λεμφοπενία κατά την ανίχνευση CMV ιαιμίας. Δεν έγινε ανάλυση υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων. 
EBV PCR ήταν αρνητική.
Από τέλη Δεκεμβρίου 2018 ανέφερε αδυναμία κάτω άκρων με προοδευτική επιδείνωση ώστε έως το 
τέλος Ιανουαρίου αδυνατούσε πλέον να στηριχθεί. Επιπλέον περιέγραφε συμμετρικές παραισθησίες 
στα πόδια, κνήμες και δάκτυλα χεριών. Τα νευρολογικά συμπτώματα αρχικά αποδόθηκαν σε τοξικότητα 
Bortezomib, μυοπάθεια στεροειδών και μυϊκή ατροφία λόγω παρατεταμένης ακινησίας. Ωστόσο στην 
εικόνα προστέθηκαν συμπτώματα ψευδοπρομηκικής πάρεσης (δυσκολία κατάποσης, δυσαρθρία). 
Δεν επηρεάστηκαν οι αναπνευστικοί μύες. Δεν υπήρχαν ενδείξεις οφθαλμοπληγίας ή δυσαυτονομίας. 
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Νευρολογική εξέταση στο μέγιστο των συμπτωμάτων έδειξε μειωμένη μυϊκή ισχύ ιδίως στα κάτω 
άκρα, κατάργηση εν τω βάθει αντανακλαστικών, επηρεασμένη εν τω βάθει αισθητικότητα, φυσιολογικά 
πελματιαία και κρανιακά νεύρα. MRI εγκεφάλου ήταν χωρίς ευρήματα. Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος 
έδειξε μηκοεξαρτώμενη αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια αξονικού τύπου με χαμηλό εύρος 
δυναμικών CMAP και SAP και μυϊκή δραστηριότητα απονευρωτικού τύπου. Ανάλυση εγκεφαλονωτιαίου 
ήταν αρνητική για λεπτομηνιγγική διήθηση από την pPCL και έδειξε λευκωματοκυτταρικό διχασμό (0 
κύτταρα, 431 mg/dL πρωτεΐνη). Η διάγνωση GBS θεωρήθηκε πολύ πιθανή και χορηγήθηκε ενδοφλέβια 
γάμα σφαιρίνη. Ακολούθησε προοδευτική νευρολογική βελτίωση. Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε κέντρο 
αποκατάστασης και έχει ανακτήσει μεγάλο ποσοστό της μυϊκής ισχύος και τα αισθητικά συμπτώματα 
έχουν σχεδόν αποδράμει.
Παραμένει σε καλή μερική ύφεση υπό Daratumumab και Lenalidomide 9 μήνες από την αρχική διάγνωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά και νευροφυσιολογικά ευρήματα 
πιστεύουμε ότι ο ασθενής μας εμφάνισε GBS με αισθητικοκινητική αξονική νευροπάθεια πιθανώς 
εξαιτίας CMV ενεργοποίησης στα πλαίσια ανοσοκαταστολής λόγω του νοσήματος και της θεραπείας. 
Ενεργοποίηση CMV στο μυέλωμα έχει κυρίως περιγραφεί μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση, ωστόσο 
υπάρχουν αναφορές μετά από Daratumumab σε πολυθεραπευμένους ασθενείς. Οι αναστολείς 
πρωτεασώματος σχετίζονται με ενεργοποίηση ερπητοϊών (κυρίως HSV-1, VZV αλλά και CMV). Ο 
CMV περιλαμβάνεται στα λοιμώδη εκλυτικά αίτια GBS.

152 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
Μ. Μαΐση, Γ. Γουρνιεζάκη, Ε. Καλοκύρη, Ε. Ηλιάκη, Γ. Τσιούλος, Κ. Γιαννακουδάκης, β. Μανετάκη,  
Ε. Αμαργιαννιτάκη, Α. Κοζύρη 
Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η καταγραφή των περιστατικών οξείας λευχαιμίας που διαγνώστηκαν στο 
νοσοκομείο μας από το Σεπτέμβριο 2018 έως τον Αύγουστο 2019.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η λευχαιμία είναι αιματολογικό νόσημα που χαρακτηρίζεται από υπέρμετρο και ανεξέλεγκτο 
πολλαπλασιασμό κακοήθων κυττάρων που παράγονται στον μυελό των οστών. Μπορεί να αφορά τη 
μυελική ή τη λεμφική σειρά και διακρίνεται σε οξεία και χρόνια.
Οι χρόνιες λευχαιμίες (χρόνια μυελογενής και χρόνια λεμφογενής λευχαιμία) χαρακτηρίζονται από 
την υπέρμετρη παραγωγή σχετικά ώριμων λευκών αιμοσφαιρίων, έχουν βραδεία εξέλιξη και ήπια 
συμπτώματα. Αντίθετα, οι οξείες λευχαιμίες (οξεία μυελοβλαστική και οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία) 
αποτελούν κλωνική διαταραχή των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με υπερπλασία άωρων κυττάρων 
(βλαστών) και αναστολή της ωρίμανσης, έχουν ραγδαία εξέλιξη με βαριάς μορφής συμπτώματα και 
κακή πρόγνωση αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν τα περιστατικά οξείας λευχαιμίας σε διάστημα ενός έτους και 
αξιολογήθηκαν όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, το ποσοστό βλαστών στην περιφέρεια, την ύπαρξη 
αναιμίας, θρομβοπενίας, λευκοπενίας, λευκοκυττάρωσης και τον τύπο της λευχαιμίας. Η εξέταση της 
γενικής αίματος πραγματοποιήθηκε σε αναλυτή Sysmex ΧΝ-1000 της εταιρίας Roche και η μικροσκοπική 
εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος έγινε με χρώση May Grunwald- Giemsa.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά καταγράφηκαν 15 περιστατικά οξείας λευχαιμίας τα οποία έφτασαν στο 
εργαστήριο μας. Από αυτά 6 αφορούσαν άνδρες και 9 γυναίκες. Όσον αφορά την ηλικία, 4 ασθενείς ήταν 
<40 ετών, 5 ηλικίας 40-60 ετών και 6 ασθενείς ήταν > 60 ετών. Αξίζει να αναφερθεί ότι 2 περιστατικά 
αφορούσαν παιδιά ηλικίας 3 και 15 ετών. Το ποσοστό βλαστών που καταγράφηκε στο περιφερικό αίμα 
ήταν 5-20% σε 6 ασθενείς, 20-50% σε 5 ασθενείς και > 50% σε 4 ασθενείς ενώ τα χαρακτηριστικά 
ραβδία Auer παρατηρήθηκαν σε 8/15 επιχρίσματα περιφερικού αίματος. Αναιμία εκδηλώθηκε στην 
πλειοψηφία των περιστατικών (14/15 ασθενείς), θρομβοπενία σε 12/15 ασθενείς, λευκοκυττάρωση σε 
10/15 ασθενείς ενώ λευκοπενία εμφάνισαν 5/15 ασθενείς. Στους ενήλικες το σύνολο των περιστατικών 
(13/13) αφορούσε οξεία μυελογενή λευχαιμία ενώ στα παιδιά το 1 στα 2 περιστατικά διαγνώστηκε με 
οξεία λεμφογενή λευχαιμία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των ασθενών που διαγνώστηκαν με οξεία λευχαιμία ήταν ενήλικες 
κυρίως ηλικίας > 40 ετών με την οξεία μυελογενή λευχαιμία να υπερτερεί. Ανησυχία προκαλεί ο αριθμός 
των περιστατικών οξείας λευχαιμίας σε διάρκεια ενός έτους καθώς τα περιστατικά που διαγνώστηκαν 
στο νοσοκομείο μας το τελευταίο έτος ήταν σαφώς αυξημένα σε σχέση με προηγούμενα έτη.

153 ΜΕΤΑΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ (PTCL-NOS) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ Β-ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ι. Παπακωνσταντίνου1, Κ. Παπαθανασίου1, Α. Σερπάνου1, Η. Τάσση1, Λ. Κυριαζοπούλου1, Ε. Κουμπής1, 
Α. Παπούδου-Μπάη2, Ε. Καψάλη1, Ε. Χατζημιχαήλ1 
1Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσίαση δύο ασθενών που έλαβαν ανοσοχημειοθεραπεία για Non-
Hodgkin λέμφωμα β-κυτταρικής αρχής, και στη συνέχεια επί εικόνας πιθανής υποτροπής, σε νέα 
βιοψία εμφάνισαν Non-Hodgkin λέμφωμα Τ-κυτταρικής αρχής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων των ασθενών, έπειτα 
από έγγραφη συναίνεση των ιδίων, καθώς και σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το πρώτο περιστατικό αφορά άνδρα 59 ετών ο οποίος στα πλαίσια διερεύνησης 
παρατεινόμενου εμπυρέτου, εμφάνισε σε βιοψία βουβωνικού λεμφαδένα διήθηση από διάχυτο από 
μεγάλα β-κύτταρα λέμφωμα, EBV θετικό, υποτύπου ABC, IPI 2, σταδίου IIIB κατά Ann Arbor και advanced 
κατά Lugano. Έλαβε θεραπεία με οκτώ κύκλους R-CHOP και ακολούθησε PET/CT με εικόνα πλήρους 
μεταβολικής ανταπόκρισης (Deauville 3). Ωστόσο, επειδή η πρόσληψη στην αριστερή βουβωνική 
χώρα ήταν οριακά κάτω από εκείνη του ήπατος υπεβλήθη σε τοπική ακτινοθεραπεία. Τρία έτη μετά 
την αρχική διάγνωση, διεγνώσθη με αδενοκαρκίνωμα προστάτη αδένα για το οποίο αντιμετωπίστηκε 
με ακτινοθεραπεία και χορήγηση τριπτορελίνης, με την ολοκλήρωση της οποίας προσήλθε εκ νέου 
στην κλινική μας με παρατεινόμενο εμπύρετο.
Από την απεικόνιση (αξονικές και PET/CT) ανεδείχθη εικόνα μάζας στο ρινοφάρυγγα και σημαντική 
λεμφαδενοπάθεια σε τράχηλο, θώρακα και κοιλία. Υπεβλήθη σε βιοψία της μάζας του ρινοφάρυγγα, 
η οποία ανέδειξε περιφερικό Τ-Λέμφωμα, μη περαιτέρω προσδιοριζόμενο (PTCL-NOS). Λόγω 
προσέγγισης της μέγιστης επιτρεπόμενης δόσης χορήγησης ανθρακυκλινών, ετέθη σε θεραπεία με 
CEOP, την οποία και συνεχίζει επί του παρόντος.
Το δεύτερο περιστατικό αφορά γυναίκα 82 ετών με πρωτοπαθές MALT λέμφωμα θυρεοειδούς, Ann 
Arbor IIE, Lugano Classification II bulky, και έλαβε οκτώ κύκλους R-CVP. Έπειτα από σύντομη κλινική 
βελτίωση με μείωση της λεμφαδενοπάθειας, εμφάνισε αμέσως μετά το τέλος της θεραπείας αύξηση 
μεγέθους λεμφαδένων και εξάνθημα (εικ. 1Α). Υπεβλήθη σε βιοψία τραχηλικού λεμφαδένα, βιοψία 
δέρματος και οστεομυελική βιοψία, και όλες ανέδειξαν διήθηση από περιφερικό Τ-λέμφωμα, μη 
περαιτέρω προσδιοριζόμενο (PTCL-NOS), σταδίου IVA κατά Ann Arbor.
Έλαβε συνδυασμό γεμσιταβίνης με οξαλιπλατίνη χωρίς αποτέλεσμα (παραμονή λεμφαδενοπάθειας και 
επιδείνωση εξανθήματος) και στη συνέχεια έγινε έναρξη μετρονομικής θεραπείας από του στόματος με 
κυκλοφωσφαμίδη (100mgx1 καθημερινά) και μεθοτρεξάτη (2.5 mg δις εβδομαδιαίως) με την ασθενή να 
παρουσιάζει κλινική βελτίωση και μείωση της έκτασης του εξανθήματος τους επόμενους μήνες (Εικόνα 
1β). Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαφαίνεται ότι περιστατικά με εμφάνιση Τ-λεμφώματος 
μετά από β-λέμφωμα παρατηρήθηκαν κυρίως σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση 
μυελού των οστών, ενώ σε μη μεταμοσχευμένους ασθενείς είναι εξαιρετικά σπάνια. Έχουν γίνει 
διάφορες υποθέσεις για τους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες όπως η πιθανή συμμετοχή του 
Rituximab, η σχετιζόμενη με τη θεραπεία υπογαμμασφαιριναιμία και η πιθανή συνύπαρξη συνδρόμου 
ανοσοανεπάρκειας (κυρίως κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια), χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί σαφής 
εξήγηση επί του παρόντος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με ιστορικό β-NHL η εμφάνιση συμπτωματολογίας εκ νέου, θεωρείται 
πιο πιθανό να οφείλεται σε υποτροπή του προηγούμενου λεμφώματος, όπως και στα συγκεκριμένα δύο 
περιστατικά. Ωστόσο, στους ασθενείς μας αποδείχτηκε ότι εμφάνισαν λεμφώματα άλλης κυτταρικής 
αρχής, τα οποία απαιτούσαν διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση σε σύγκριση με την αρχική τους 
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νόσο. Επομένως, στα πλαίσια της διαγνωστικής προσπέλασης επί εικόνας υποτροπής προϋπάρχοντος 
λεμφώματος, κρίνεται σημαντική η βιοψία πάσχοντος ιστού εκ νέου.

Εικόνα 1. Το εξάνθημα του PTCL-NOS πριν και μετά τη μετρονομική θεραπεία.

154 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΡΚΩΜΑΤΟΣ KAPOSI ΣΕ HIV - ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ B- NHL. ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ
Ε. Γεωργιάδη1, Μ. Παλασοπούλου1, Γ. Στεφάνη1, Φ. Πανίτσας1, Ε. Μπουρονίκου1, Ν. Γιαννακούλας1, 
Μ. Ιωάννου2, Φ. Καρασαβίδου2, Γ. βασιλόπουλος1 
1Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα (ΛΥΝ) παρουσιάζουν 
αυξημένη επίπτωση δεύτερων νεοπλασμάτων. Μεταξύ αυτών το μεγαλύτερο ρίσκο έχουν οι ασθενείς 
με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και χαμηλού βαθμού κακοήθειας λεμφώματα γεγονός που 
σχετίζεται εν μέρη με την χημειοθεραπεία αλλά και τη χρόνια πορεία των νοσημάτων. Η προσβολή 
του δέρματος στα πλαίσια διήθησης από τον παθολογικά λεμφοκυτταρικό πληθυσμό είναι σπάνια και 
δερματικά νεοπλάσματα, μελανώματα η μή είναι πιο συχνά σε αυτό τον πληθυσμό. Οι πιο συχνές 
οντότητες είναι τα ακανθοκυτταρικά και βασεοκυτταρικά νεοπλάσματα ενώ πιο σπάνια Merkel cell, 
άτυπο ινοξάνθωμα, σάρκωμα Kaposi έχουν αναφερθεί. Η εξαλλαγή καλοήθων βλάβών έχει επίσης 
περιγραφεί. H συσχέτιση με την UV ακτινοβολία δεν είναι σαφής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρακάτω παραθέτουμε δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις σαρκώματος 
Kaposi, σε HIV αρνητικούς ασθενείς με β- Νon Hodgkin λέμφωμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Περίπτωση 1η: Γυναίκα ετών 70 διαγνώσθηκε με λέμφωμα Μανδύα ΙV σταδίου τον 3/2017. Τα συμπτώματα 
της ήταν κοιλιακό άλγος και από τη φυσική εξέταση παρουσίαζε γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια ενώ 
από τον εργαστηριακό είχε λευκοκυττάρωση και ήπια αναιμία. Από τη διερεύνηση προέκυψε διήθηση 
παχέος εντέρου και μυελού από MCL με έκφραση CD20, CD79a, CD5, CD43, cyclin D1, Ki67 40%. 
Το ΜΙΡΙ score ήταν 6. Η ασθενής έλαβε θεραπεία με RCHOP χωρίς ανταπόκριση. Ακολούθησε 
χημειοθεραπεία ΙΙης γραμμής με R- Bendamustine. Η αγωγή διεκόπη μετά το 4ο σχήμα λόγω κακής 
ανοχής – μη αιματολογικής τοξικότητας. Δύο μήνες μετά το τελευταίο σχήμα και ένα έτος από την 
αρχική διάγνωση ανέπτυξε ογκόμορφη δερματική βλάβη μετωπιαίας χώρας ταχέως εξελισσόμενη. 
Η βιοψία ανέδειξε σάρκωμα Kaposi με έκφραση CD31/CD34 και εστιακή πυρηνική χρώση HHSV8. 
Δεν έλαβε θεραπευτικό χειρισμό για το KS, και κατέλειξε σηπτική υπό αγωγή με ibrutinib το οποίο 
έλαβε ως ΙΙΙης γραμμής αγωγή στα πλαίσια ανθεκτικής νόσου με β συμπτώματα- λεμφαδενοπάθεια.
Περίπτωση 2η: Άνδρας 69 ετών διαγνώσθηκε με DLBCL NOS τον 6/2016. Παρουσίαζε περιφερική 
και ενδοκοιλιακή λεμφαδενοπάθεια για την οποία διερευνήθηκε και δερματικούς σπίλους στην εκτατική 
επιφάνεια της άκρας χειρός η βιοψία των οποίων ήταν αρνητική. Ο ασθενής παρουσίασε πρώιμη 
υποτροπή 6 μήνες μετά τη χημειοθεραπεία Ιης γραμμής, ενώ είχε μερική ανταπόκριση στη θεραπεία 
ΙΙης γραμμής με R-DHAP. Aκολούθως έλαβε σχήματα διάσωσης με GND και R- benda και παρηγορητική 
ακτινοθεραπεία. 18 μήνες μετά την διάγνωση και υπό θεραπεία παρουσίασε πολλαπλές οζόμορφες 
ιώδεις βλάβες στα κάτω άκρα με συνοδό λεμφοίδημα. Η βιοψία ήταν συνηγορητική υπέρ διηθητικού 
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KS με έκφραση CD34, CD31 και ΗΗV-8. Δεν έλαβε ειδική αγωγή και κατέληξε από λοίμωξη από 
Pseudomonas spp. που απομονώθηκε από τις δερματικές βλάβες σε έδαφος ανθεκτικού λεμφώματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμφάνιση σαρκώματος Kaposi σε HIV -ασθενείς με Non Hodgkin λέμφωμα είναι 
σπάνια. Σε μεγάλη βάση δεδομένων SEER σε σύνολο 36.000 ασθενών από το 1992-2006 με β NHL 
δεν καταγράφηκε καμία περίπτωση. Στα παραπάνω περιστατικά η εμφάνιση του CKS δεν σχετίστηκε με 
την χημειοθεραπεία λόγω της πρώιμης εμφάνισης του, και πιθανά αντανακλά ανοσολογική διαταραχή 
σε έδαφος ενός B-NHL με επιθετική βιολογική συμπεριφορά. Η διάγνωση και θεραπεία των δερματικών 
νεοπλασιών σε ασθενείς με λεμφώματα παραμένει μία θεραπευτική πρόκληση αφού χαρακτηρίζονται 
από υψηλά ποσοστά υποτροπής, ενώ viceversa η παρουσία τους σχετίζεται με υψηλότερη θνητότητα 
από τo ΛΥΝ.

155 ΟΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
Κ.Ε. Παντελή, Ε. Χατζημιχαήλ, Ι. Παπακωνσταντίνου, Κ. Παπαθανασίου, Λ. Κυριαζοπούλου, Ε. Καψάλη 
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο Σκοπός της μελέτης: ήταν να εξετασθεί αναδρομικά η οστική και νεφρική 
βλάβη, ως η κυρίαρχη εκδήλωση κατά τη διάγνωση του Πολλαπλού Μυελώματος
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Επανεξετάσαμε τους ιατρικούς φακέλους 104 ασθενών οι οποίοι διαγνώσθηκαν 
με πολλαπλό μυέλωμα τα τελευταία 16 έτη στο αιματολογικό μας τμήμα. Εστιάσαμε στα κύρια κλινικά 
και εργαστηριακά ευρήματα κατά τη διάγνωση, με σκοπό να υπολογίσουμε τον αριθμό των ασθενών 
στους οποίους οι βλάβες από τους νεφρούς, ή τα οστά ή και τα δύο ταυτοχρόνως, ήταν ο λόγος για 
να διαγνωσθεί η νόσος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 104 ασθενείς, οι 11 είχαν νεφρική νόσο (10%), άλλοι 32 σε 32 αρρώστους 
εμφάνισαν οστική νόσο (30%), ενώ 16 είχαν νεφρική και οστική νόσο ταυτόχρονα κατά τη διάγνωση 
(15%).
Η πρωτεϊνουρία (>500mg/dl στο 24ωρο) ήταν κοινό εύρημα και στους 11 ασθενείς με νεφρική 
νόσο. Σε 5 από τους αυτούς ήταν της τάξης του νεφρωσικού συνδρόμου (>3g/dl στο 24ωρο). Δύο 
άρρωστοι είχαν και νεφρική ανεπάρκεια (>2mg/dl). Ενας μόνο ασθενής με νεφρωσικό σύνδρομο ήταν 
συμπτωματκός με οίδημα ανά σάρκα και δύσπνοια. Η ηλεκτροφόρηση με ανοσοκαθήλωση των ούρων 
ανέδειξε Bence Jones πρωτεϊνουρία σε 8 ασθενείς και μονοκλωνικές ελαφρές αλύσους στους άλλους 
3. Οι ακτινογραφίες οστών δεν ανέδειξαν οστικές αλλοιώσεις. Δύο ασθενείς με νεφρωσικό σύνδρομο 
υπεβλήθησαν σε βιοψία νεφρού. Αμυλοείδωση αναδείχθηκε στον ένα άρρωστο και αμυλοείδωση με 
εναπόθεση κ ελαφρών αλύσεων στον άλλον. Ο ένας εκ των δύο είχε και αμυλοείδωση καρδιάς.
Η κυρίαρχη κλινική εκδήλωση σε 32 ασθενείς ήταν μόνο οστικές βλάβες. Είκοσι τρεις από αυτούς ζήτησαν 
ιατρική βοήθεια λόγω οστικών αλγών, ενώ οι υπόλοιποι 9 διαγνώσθηκαν λόγω τυχαίας ανεύρεσης 
αναιμίας ή μονοκλωνικής πρωτείνης στο αίμα. Στους συμπτωματικούς αρρώστους πραγματοποιήθηκαν 
απλές ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία. Πλην των οστεολυτικών αλλοιώσεων, 14 άρρωστοι 
είχαν και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, 1 στις πλευρές και 1 στο δεξιό βραχιόνιο. Σε τέσσερις 
ταυτόχρονα με τα κατάγματα ανεδείχθησαν και πλασματοκυτώματα. Τρεις περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν 
με βιοψία. Στους ασυμπτωματικούς εκτελέσθηκαν μόνο απλές ακτινογραφίες οι οποίες έδειξαν 
οστεολυτικές βλάβες είτε στο κρανίο είτε στη σπονδυλική στήλη μικρές και μονήρεις.
Ταυτόχρονη οστική και νεφρική συμμετοχή αποδείχθηκε σε 16 ασθενείς κατά τη διάγνωση, εκ των 
οποίων οι 14 ανάφεραν οστικά άλγη. Παράλληλα με τα άλγη 2 άρρωστοι υπεβλήθησαν σε αιμοκάθαρση, 
ένας είχε Fanconi syndrome και 4 νεφρωσικό. Εναπόθεση ελαφρών αλύσεων έδειξε η βιοψία νεφρού 
που έγινε σε ένα από αυτούς. βence Jones ή ελαφρών αλύσεων πρωτεϊνουρία ( όχι νεφρωσικό) είχαν 
οι υπόλοιποι. Ασυμπτωματική 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίπτωση της οστικής και νεφρικής συμμετοχής σαν πρώτη εκδήλωση του 
πολλαπλού μυελώματος στους ασθενείς μας είναι παρόμοια όπως στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι νέες 
θεραπείες που έχουν βελτιώσει την επιβίωση τα τελευταία χρόνια, καθιστούν την έγκαιρη διάγνωση 
πολύ σημαντική.
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156 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ HHV-8-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥ-
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ CASTLEMAN
Ι. Παπακωνσταντίνου1, Ν. Παπαϊωάννου2, Α. Σερπάνου1, Η. Τάσση1, Κ. Παπαθανασίου1, Λ. Κυριαζο-
πούλου1, Ε. Καψάλη1, Α. Παπούδου-Μπάη3, Ε. Χατζημιχαήλ1 
1Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 2Ιατρικό Τμήμα, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, 3Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η νόσος Castleman, μια σπάνια λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή που συχνά 
παρατηρείται σε HIV-θετικούς ασθενείς, περιλαμβάνει τρεις μορφές: τη μονοκεντρική, την HHV-8-
σχετιζόμενη πολυκεντρική και την HHV-8-αρνητική/ιδιοπαθή πολυκεντρική. Σκοπός της εργασίας είναι η 
παρουσίαση μιας περίπτωσης αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας, κατά τη διερεύνηση της οποίας τέθηκε 
η ταυτόχρονη διάγνωση σαρκώματος Kaposi και HHV-8-θετικής πολυκεντρικής νόσου Castleman.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε ανασκόπηση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, κατόπιν έγγραφης 
συναίνεσής του, καθώς και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Άνδρας 76 ετών εισήχθη στην κλινική μας με αδυναμία και ωχρότητα. Από τον 
εργαστηριακό έλεγχο προέκυψε αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θερμού τύπου (Hb:6.3 gr/dL, θετική 
άμεση Coombs: IgG ++++, C3d ++). Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με κορτικοειδή, και υπεβλήθη σε 
πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο στα πλαίσια διερεύνησης υποκείμενου νοσήματος, μεταξύ των 
οποίων σε οστεομυελική βιοψία που ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα και σε αξονικές τομογραφίες 
όπου διαπιστώθηκε ήπια σπληνομεγαλία και ήπια διόγκωση ορισμένων λεμφαδενικών ομάδων.
Ο ασθενής ανταποκρίθηκε αρχικά στα κορτικοστεροειδή, αλλά σε επόμενη νοσηλεία του επιδεινώθηκε 
κλινικά, εμφάνισε ασκιτική συλλογή και εξάνθημα στις κνήμες άμφω (Εικ. 1A), από το οποίο ελήφθη 
βιοψία, ενώ έγινε και βιοψία βουβωνικού λεμφαδένα. Η βιοψία δέρματος ανέδειξε σάρκωμα Kaposi, 
ενώ η βιοψία λεμφαδένα πολυκεντρική νόσο Castleman, HHV-8-θετική. Ο έλεγχος για HIV ήταν 
αρνητικός. Ο ασθενής έλαβε Rituximab και λιποσωμιακή δοξορουβικίνη και εμφάνισε ταχεία κλινική 
βελτίωση (Εικ.1β). Έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, παραμένει ασυμπτωματικός, χωρίς 
ψηλαφητούς περιφερικούς λεμφαδένες, με απουσία στοιχείων αιμόλυσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Σάρκωμα Kaposi και η Νόσος Castleman αποτελούν νοσήματα που σχετίζονται 
με τον ερπητοϊό HHV-8. Σε πρόσφατη ανασκόπηση HIV-αρνητικών ασθενών με HHV-8-σχετιζόμενη 
νόσο Castleman, παρατηρήθηκαν αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία και σάρκωμα Kaposi στο 21% και 41% 
των ασθενών, αντίστοιχα. Η παρούσα περίπτωση καταδεικνύει ότι η ανθεκτική και υποτροπιάζουσα 
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία θα πρέπει να διερευνάται ενδελεχώς, καθώς η νόσος Castleman δύναται 
να μιμηθεί πληθώρα νοσημάτων, και η κλινική υποψία μπορεί να οδηγήσει ταχύτερα στη διάγνωση.

Εικόνα 1. Δερματικές βλάβες του Σαρκώματος Kaposi πριν και 
μετά τη θεραπεία.
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157 ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΜΗ- HODGKIN ΛΕΜΦΩ-
ΜΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ε. Χρυσουλίδου1, Ζ. Τάτσιου2, Ε. Πανώρη1, Α. Τσανκώφ3, Μ. Κίτσου3, Σ. Μαδυτινού3, Α. Χέβα4,  
Σ. Ουζούνη1, Η. Χύτας3 
1Τμήμα αιμοδοσίας Γ.Ν. Καβάλας, 2Παθολογοανατομικό εργαστήριο Γ.Ν. Καβάλας, 3Β΄ Παθολογική 
κλινική Γ.Ν. Καβάλας, 4Παθολογοανατονικό εργαστήριο Α.Π.Θ. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αναφορά περιστατικού με ενδοαγγειακό μη- Hodgkin λέμφωμα από μεγάλα 
β-κύτταρα, που οδήγησε σε αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το ενδοαγγειακό λέμφωμα από μεγάλα β-κύτταρα είναι μια σπανιότατη οντότητα, η 
οποία τυπικά αποτελεί εξωλεμφαδενικό λέμφωμα και κατατάσσεται στο διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα 
β-κύτταρα, χαρακτηρίζεται από την παρουσία λεμφωματικών κυττάρων μόνο στον αυλό των μικρών 
αγγείων και ιδιαίτερα των τριχοειδών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 68χρ. Νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική για διερεύνηση 
παρατεινόμενου εμπύρετου έως 38,5 °C. Από το ατομικό ιστορικό αναφέρει εμπύρετο αγνώστου αιτίας 
από 3μήνο υπό αγωγή κορτιζόνης, από μηνός διαταραχή της όρασης, υποθυρεοειδισμός, δυσλιπιδαιμία 
και Α.Υ. Ο κλινικός-εργαστηριακός έλεγχος παρουσιάζει, εξάνθημα στην περιοχή της κοιλιάς και του 
κορμού, μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα, δυσκολία στην ψηλάφηση του ήπατος και σπληνός λόγω 
παχυσαρκίας, μη ψηλαφητοί οι περιφερικοί λεμφαδένες. Γενική αίματος: Hb ≤8g/dl, Hct27%, WBC 
5,02K/μl, NEUT: 77%, LYM: 12,5%, MON: 10%, PLT 97000K/μl. βιοχημικός έλεγχος: φερριτίνη ορού 
4062ng/ml, LDH 1047U/I, CRP 9mg/dL, τριγλυκερίδια 471mg/dl, ήπια ηπατική δυσλειτουργία γ-GT 
166U/I, SGOT-66U/I, SGPT-89U/I, λευκώματα ολικά 5,5gr/dl, αλβουμίνη 2,2gr/dl, σφαιρίνες 3,3gr/
dl. Ανοσοηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών: χωρίς παθολογικά ευρήματα. Καλλιέργεια αίματος: Turicella 
otitidis, καλλιέργεια ούρων: E.coli. CT θώρακος: Μικρή υπεζωκοτική συλλογή. CT ΑΚΚΟ: Υπόπυκνη 
περιοχή αριστερού λοβού ήπατος- απλή κύστη. Κολονοσκόπιση-γαστροσκόπηση και ECHO καρδιάς 
χωρίς παθολογικά ευρήματα. Στο επίχρισμα μυελού των οστών παρατηρούνται ήπιες δυσπλαστικές 
αλλοιώσεις, αυξημένος αριθμός ιστιοκυττάρων, αιμοφαγοκυττάρωση (Εικ. α). Η βιοψία μυελού των 
οστών εμφανίζει ήπια αύξηση της ερυθράς σειράς και περιορισμένες δυσπλαστικές αλλοιώσεις και 
στις τρείς κυτταρικές σειρές. Η βιοψία δέρματος παρουσιάζει ενδοαγγειακό μη-Hodgkin λέμφωμα 
β-κυτταρικής αρχής, υψηλού βαθμού κακοήθειας (Εικ. β), όπου ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος απέβη 
θετικός στα CD20 (Εικ. γ), CD79a, CD5, Bcl2, Bcl6 και Ki67 θετικός σε ≥70% των νεοπλασματικών 
κυττάρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την πλήρωση των διαγνωστικών κριτηρίων όπως: πυρετός παρατεινόμενος, 
κυτταροπενίες (αναιμία, θρομβοπενία), αιμοφαγοκυττάρωση στο μυελό των οστών, φερριτίνη ορού 
≥500ng/ml, η ασθενής διαγνώστηκε με δευτεροπαθές αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο σε έδαφος 
λεμφώματος, έλαβε υποστηρικτική αγωγή όπως: αντιβίωση (βάση αντιβιογράμματος), κορτιζόνη και 
2 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Διακομίσθηκε σε Τριτοβάθμιο νοσοκομείο για 
περαιτέρω αντιμετώπιση όπου και κατέληξε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το δευτεροπαθές αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο σχετίζεται κυρίως με λοιμώξεις 
και κακοήθη νοσήματα όπως σε αυτή τη περίπτωση. Εξαιτίας της σπανιότητας της νόσου, χαμηλής 
κλινικής υποψίας, χρονοβόρων διαδικασιών και επιθετικότητας της νόσου, παρατηρείται σημαντική 
καθυστέρηση της διάγνωσης και αντιμετώπισης.
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Εικόνα. Α. Επίχρισμα μυελού οστών (χρώση MG-G, μεγένθυση x 
400). Αιμοφαγοκυττάρωση. β. Ιστολογική τομή δέρματος (χρώση 
αιμοτοξυλίνης-ηωζίνης μεγένθυση x 400). Παρουσία λεμφοματικών 
κυττάρων στον αυλό μικρών αγγείων. Γ. Θετική ανοσοϊστοχημική 
χρώση CD20 των νεοπλασματικών κυττάρων.

158 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η. Σταμούλης, Ι. Σαμαρά, Π. Μαρδίρη, Χ. Εξάρχου
Γ.Ν. Καστοριάς
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η καταμέτρηση των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών και των αιμοδοτών 
αντικατάστασης σε τρία συνεχόμενα έτη και η σύγκριση των ποσοστών τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε τα ειδικά ερωτηματολόγια των αιμοδοτών σε χρονικό διάστημα 
τριών ετών (2016-2018).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το έτος 2016 πραγματοποιήθηκαν 2981 αιμοληψίες από τις οποίες οι 1574 
(ποσοστό 51.9%) αφορούσαν τακτικούς εθελοντές αιμοδότες και οι 1434 (ποσοστό 48.1%) αιμοδότες 
αντικατάστασης. Το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν 3186 αιμοληψίες από τις οποίες οι 1929 (ποσοστό 
60.5%) αφορούσαν τακτικούς εθελοντές αιμοδότες και οι 1257 (ποσοστό 39.5%) αιμοδότες αντικατάστασης. 
Το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν 2878 αιμοληψίες από τις οποίες οι 1814 (ποσοστό 63%) αφορούσαν 
τακτικούς εθελοντές αιμοδότες και οι 1064 (ποσοστό 37.5%) αιμοδότες αντικατάστασης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το εθελοντικό αίμα των τακτικών εθελοντών αιμοδοτών είναι μεγαλύτερης ασφάλειας 
και σε αυτό πρέπει να στηρίζεται η Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη μας το ποσοστό 
των τακτικών εθελοντών είναι μεγαλύτερο από αυτό των εθελοντών αντικατάστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του ποσοστού των τακτικών εθελοντών έναντι αυτής των εθελοντών 
αντικατάστασης. Προσπάθειά μας είναι να μετατρέψουμε τους εθελοντές αντικατάστασης σε τακτικούς 
εθελοντές αιμοδότες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει μέλημά μας να είναι η αύξηση του ποσοστού των 
εθελοντών αιμοδοτών αναδεικνύοντας το αυτονόητο, ότι οποιοσδήποτε υγιής μπορεί να δώσει αίμα.
Στόχος μας να προσεγγίσουμε στα επίπεδα των ευρωπαϊκών χωρών όπου οι εθελοντές αιμοδότες 
καλύπτουν 96-100% των αναγκών της χώρας τους.

159 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ 
ΕΓΧΥΣΗ DARATUMUMAB
Α. Κιουμή, Α. Τσιβίκη, Κ. Κοκοβιάδου, β. Καλαϊτζίδου, Σ.Ε. Αναγνωστοπούλου
Αιματολογική Βραχεία Νοσηλεία, Γ.Ν. «Γ. Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το Daratumumab, ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που ενδείκνυται σε 
συνδυασμό με άλλα φάρμακα ή ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με πολλαπλούν 
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μυέλωμα, μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η διερεύνηση του είδους και του βαθμού έντασης των σχετιζόμενων αντιδράσεων με 
την IV χορήγηση του Daratumumab.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Τον πληθυσμό της αναδρομικής μελέτης αποτέλεσαν 10 ασθενείς με διάγνωση 
πολλαπλούν μυέλωμα, οι οποίοι προσέρχονται σε Αιματολογικό Τμήμα βραχείας Νοσηλείας για την 
IV χορήγηση του Daratumumab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα σε δημόσιο 
νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 22/11/2016 ως 12/07/2019. Η συλλογή των 
δεδομένων έγινε από τη νοσηλευτική κάρτα και τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών, και για την 
στατιστική ανάλυση των δεδομένων της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 20.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 10 ασθενείς, κατά 50% από άνδρες και 
50% από γυναίκες. Οι συμμετέχοντες ασθενείς είχαν μέση τιμή ηλικίας 73,3 έτη με τυπική απόκλιση 
(sd: 4,99 έτη). Στους ασθενείς της μελέτης έγιναν συνολικά 104 ενδοφλέβιες εγχύσεις Daratumumab 
(mean:10,4 και sd:7,49). Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση του φαρμάκου προκλήθηκαν στους 6 
ασθενείς, 4 ασθενείς κατά την πρώτη χορήγηση του φαρμάκου (ρυθμός έγχυσης 50ml/hr) και 2 ασθενείς 
σε μεταγενέστερη χορήγηση (4η και 8η). Η επίπτωση των σχετιζόμενων με την έγχυση αντιδράσεων 
οποιοδήποτε βαθμού ήταν στην πρώτη χορήγηση του φαρμάκου 40%. Grade1-2 αντιδράσεις (ρίγος, 
δύσπνοια, υπέρταση, ταχυκαρδία, πυρεξία) παρουσίασαν 4 περιστατικά, Grade3 1 περιστατικό (ήπιος 
βρογχόσπασμος) και Grade4 1 περιστατικό (ρίγος, δύσπνοια, υπέρταση, ταχυκαρδία, βρογχόσπασμος) 
που διέκοψε και οριστικά τη θεραπεία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα αναδρομική μελέτη αναδεικνύει την αναγκαιότητα:
Ύπαρξης πρωτοκόλλου διαχείρισης αντιδράσεων σχετιζόμενων με την IV έγχυση του Daratumumab 
το οποίο θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τα βήματα της φαρμακευτικής προετοιμασίας του 
αρρώστου πριν την χορήγηση του φαρμάκου με σκοπό την μείωση του κινδύνου εμφάνισης αντιδράσεων, 
της δοσολογίας και του τρόπου χορήγησης του φαρμάκου, της παρακολούθησης των ασθενών κατά 
τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της έγχυσης με σκοπό την έγκαιρη αναγνώριση αντιδράσεων 
σχετιζόμενων με τη χορήγηση του φαρμάκου και της άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
αυτών, τις εξατομικευμένες οδηγίες προς τους ασθενείς μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.
Διασφάλισης ότι η χορήγηση του φαρμάκου πραγματοποιείται από εξειδικευμένους/εκπαιδευμένους 
νοσηλευτές σε ασφαλές περιβάλλον και με διαθέσιμο εξοπλισμό αντιμετώπισης ήπιων ως σοβαρών 
και απειλητικών αντιδράσεων για τον ασθενή.
Χρήσης έγγραφης ή ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης της διαχείρισης και παρακολούθησης του ασθενή 
που περιλαμβάνει τον ιατρικό φάκελο, το έντυπο δοσολογίας και ρυθμού έγχυσης του φαρμάκου, 
τη νοσηλευτική κάρτα παρακολούθησης του ασθενή και του φύλλου εμφάνισης και αντιμετώπισης 
αντιδράσεων σχετιζόμενων με την χορήγηση του φαρμάκου.

160 ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ψΥΧΡΟΥ ΤΥΠΟΥ
Ο. Στριλιγκά1, Κ. Γυφτοπούλου1, Α. Τσακανιά2, Μ. Μπακάλη1, Ε. Αλαφάκη1, Α. Χαιροπούλου2, Θ. Αση-
μακοπούλου3, Ρ. Χατζηκυριάκου1 
1Αιματολογικό Τμήμα-Εργαστηριακός Τομέας, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα, 2Αιμοδοσία, Γ.Ν. «Σισμα-
νόγλειο», Αθήνα, 3Αιματολογικό Τμήμα-Παθολογικός Τομέας, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία είναι σπάνια νόσος στην οποία διάφοροι 
τύποι αυτοαντισωμάτων κατευθύνονται έναντι των ερυθρών κυττάρων του αίματος προκαλώντας 
μείωση του χρόνου επιβίωσης τους.Κατατάσσεται ανάλογα με τον τύπο του αυτοαντισώματος σε 
θερμού ή ψυχρού τύπου και με βάση το υποκείμενο αίτιο σε ιδιοπαθή ή δευτεροπαθή. Σκοπός της 
εργασίας είναι η παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας ψυχρού 
τύπου, μέσα από μία διαπίστωση “εξαιρετικά παράδοξων μετρήσεων” όσον αφορά την ερυθρά σειρά 
κυρίως, αλλά και άλλες εργαστηριακές παραμέτρους 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενής ηλικίας 40 ετών,θήλυ,με ατομικό αναμνηστικό υποθυρεοειδισμού 
προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω εμπύρετου από 5ημέρου έως 39 °C, αδυναμία, καταβολή, εύκολη κόπωση. 
Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε διογκωμένος υπογνάθιος λεμφαδένας, ενώ ο απεικονιστικός 
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έλεγχος στον οποίο υποβλήθηκε ανέδειξε ηπατοσπληνομεγαλία και μικρούς μασχαλιαίους λεμφαδένες 
αμφοτερόπλευρα. Στον εργαστηριακό έλεγχο παρουσίαζε αναιμία, εικόνα αιμόλυσης καθώς και 
αυξημένους δείκτες φλεγμονής (CRP, ΤΚΕ)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη γενική αίματος οι τιμές αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνης ήταν πολύ χαμηλές και 
αρκετά αυξημένος ο MCHC. Τα ευρήματα αυτά στη γενική αίματος διαπιστώθηκαν ότι ήταν πλασματικά 
και αποκαταστάθηκαν όταν το δείγμα θερμάνθηκε στους 37οC, γεγονός που υποδείκνυε την παρουσία 
ψυχροσυγκολλητινών. Παρατηρήθηκαν και άλλα παράδοξα αποτελέσματα με αύξηση του τίτλου των 
IGM αντισωμάτων στον ορό του αίματος για Coxsackie, Echo, EBV, CMV, Μυκόπλασμα Πνευμονίας 
Η ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της υποβλήθηκε σε περαιτέρω έλεγχο με οστεομυελική 
βιοψία όπου αναδείχθηκε ερυθροβλαστική υπερπλασία στα πλαίσια περιφερικής καταστροφής των 
ερυθροκυττάρων και αξιόλογη λεμφοκυτταρική παρουσία. Στα πλαίσια αντιμετώπισης τής, η ασθενής 
έλαβε επανειλημμένες μεταγγίσεις και ετέθη σε αγωγή με ενδοφλέβια κορτικοειδή (1 mg/Kg βάρους 
σώματος) με σταδιακή βελτίωση της κλινικής και εργαστηριακής της εικόνας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ψυχροσυγκολλητίνες συγκολλούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και περιπλέκουν 
την εικόνα του επιχρίσματος και τις μετρήσεις των ερυθροκυτταρικών δεικτών στους αυτόματους 
αιματολογικούς αναλυτές. Η διαπίστωση εξαιρετικά παράδοξων μετρήσεων σχετικά με την ερυθρά 
σειρά παραπέμπει σε σύνδρομο ψυχροσυγκολλητινών. Τα παθολογικά αυτά ευρήματα διαπιστώνεται 
ότι είναι πλασματικά με την εξέταση του επιχρίσματος, ενώ αποκαθίστανται όταν το δείγμα θερμανθεί, 
γεγονός που υποδεικνύει την παρουσία ψυχροσυγκολλητινών. Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτιολογία 
και τη βαρύτητα του συνδρόμου.

161 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙψΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ G-6-PD ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 
8 ΕΤΩΝ
Μ. Μαΐση, Ε. Αμαργιαννιτάκη, β. Μανετάκη, Ε. Ηλιάκη, Γ. Γουρνιεζάκη, Γ. Τσιούλος, Α. Κοζύρη,  
Ε. Καλοκύρη
Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο», Ηράκλειο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσίαση περιστατικού αιμολυτικής αναιμίας σε παιδί ηλικίας 8 ετών 
που προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου μας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η έλλειψη του ενζύμου G-6-PD είναι η πιο συχνή ενζυμοπάθεια των ερυθρών, κληρονομείται 
με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα και πρόκειται για αδυναμία προστασίας του οργανισμού 
από την οξείδωση της Hb. Εμφανίζεται με χρόνια ή οξεία αιμολυτική αναιμία με αδυναμία, δύσπνοια, 
ταχυκαρδία, αιμοσφαιρινουρία και ίκτερο όταν το άτομο έρθει σε επαφή με οξειδωτικές ουσίες ή 
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φάρμακα όπως κουκιά, ναφθαλίνη και ασπιρίνη. Με το προληπτικό έλεγχο των νεογνών, ο οποίος 
στην Ελλάδα περιλαμβάνει τον συγγενή υποθυρεοειδισμό, την έλλειψη του ενζύμου G-6-PD και την 
φαινυλκετονουρία, γίνεται προσπάθεια να διαγνωστούν έγκαιρα αυτές οι παθήσεις ώστε το νεογνό 
να μπορέσει να ζήσει χωρίς προβλήματα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ- ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Αγόρι 8 ετών, Συριακής καταγωγής, διακομίσθηκε 
στο ΤΕΠ λόγω εμπυρέτου έως 38,20 C με συνοδό ρίγος, εμέτους από 48ώρου και ικτερική χροιά 
δέρματος και επιπεφυκότων από 36ώρου χωρίς άλλα παθολογικά ευρήματα από την κλινική εξέταση 
και τον απεικονιστικό έλεγχο κοιλίας και θώρακα. Αναφέρθηκε βρώση κυάμων προ 48ώρου και προ 
24ώρου, το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό ήταν ελεύθερο ενώ δεν είχε γίνει έλεγχος για ανεπάρκεια 
του ενζύμου G-6-PD κατά τη γέννηση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την υποψία αιμόλυσης, ελήφθη γενική αίματος στην οποία βρέθηκε αιμοσφαιρίνη 
8,9 g/dl, αιματοκρίτης 26,2%, MCV 89,1 fl, MCH 30,3 pg, και ΔΕΚ 4,26%. Η τιμή των λευκών ήταν 
16.150/mm3 και των αιμοπεταλίων 399.000/mm3. Από το βιοχημικό έλεγχο βρέθηκε ολική χολερυθρίνη 
14,2 mg/dl, άμεση χολερυθρίνη 0,56 mg/dl, LDH 558 U/l και υπέρχρωση ούρων στη γενική ούρων.
Η μικροσκοπική εξέταση αίματος ανέδειξε ανισoκυττάρωση(++), ποικιλλοκυττάρωση(+), μικροκυττάρωση(+), 
πολυχρωματοφιλία(+), σφαιροκυττάρωση(+), τα χαρακτηριστικά bite cells και blister cells και τύπο 
λευκών: NEU 62%, LYM 29%, MONO 7%, ραβδοπύρηνα 2%. Η άμεση Coombs ήταν αρνητική, ενώ 
από τη μέτρηση των επιπέδων του ενζύμου G6PD διαπιστώθηκε ανεπάρκεια (G6PD=2,25U/gr).
Κατά τη νοσηλεία το παιδί εμφάνισε εμπύρετο έως το 2ο 24ωρο. Λόγω περαιτέρω μείωσης της 
αιμοσφαιρίνης (Hb 6,1 g/dl, ΔΕΚ 9,2%) έγινε μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών (130 ml και 250 
ml κατά το 1ο και 2ο 24ωρο αντίστοιχα), ενώ παράλληλα τέθηκε αγωγή με κεφοταξίμη.
Μετά το 2ο 24ωρο νοσηλείας ο πυρετός υποχώρησε, βελτιώθηκε η ικτερική χροιά, δεν παρουσίασε 
άλλα παθολογικά ευρήματα και παρέμεινε σε καλή γενική κατάσταση με σταδιακά βελτιούμενο 
εργαστηριακό έλεγχο.
Το παιδί εξήλθε το 5ο 24ωρο σε καλή γενική κατάσταση με τιμές Hb 9,5 g/dl, Hct 27,8%, ΔΕΚ 11,85%, 
LDH 506 U/l και ολική χολερυθρίνη 1,0 mg/dl, και τη διάγνωση της οξείας αιμόλυσης από βρώση 
κυάμων επί εδάφους ανεπάρκειας G6PD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο προληπτικός έλεγχος των νεογνών για την έλλειψη του ενζύμου G-6-PD κατά τη 
γέννηση είναι απαραίτητος και θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά για να αποφέυγονται περιστατικά τα 
οποία μπορεί να αποβούν μοιραία για τη ζωή των νεογνών, των παιδιών και των ενηλίκων μετέπειτα.
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