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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της Αιματολογίας είναι καταιγιστικές και ταυτόχρονα
εντυπωσιακές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
H E.A.E. συνεπής στην υποχρέωσή της για διαρκή ενημέρωση, σχεδίασε και υλοποίησε το Επιστημονικό Πρόγραμμα του 31ου 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 31ου 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.
Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, Μαρία Παγώνη
Υπεύθυνοι Σύνταξης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αίμα 2020;11(Suppl 1): 35–40
31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Γενετική προδιάθεση στην Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία
σε παιδιά και εφήβους
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΕΛΑΪΔΗ

Αιματολόγος Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Αθήνα

Γαμετικές μεταλλάξεις σε γονίδια τα οποία είναι
ουσιώδη για την αιμοποίηση ή τη διαφύλαξη του
γονιδιώματος μπορεί να προσδίδουν προδιάθεση
για την ανάπτυξη μυελογενών νεοπλασμάτων. Τα
μυελογενή νεοπλάσματα με γενετική προδιάθεση
περιλαμβάνουν μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ)
μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα και οξείες μυελογενείς λευχαιμίες (ΟΜΛ) κατά την παιδική ηλικία και
τον ενήλικο βίο. Η ολοένα και συχνότερη καταγραφή
οικογενειών με γενετική προδιάθεση σε ΟΜΛ και
μεταλλάξεων που προσδίδουν γενετική προδιάθεση
οδήγησε στην κατηγοριοποίηση της γενετικής προδιάθεσης σε μυελογενή νεοπλάσματα (ΜΝ).
Οικογενή χαρακτήρα εκτιμάται ότι έχει 41% του
συνόλου των αιματολογικών κακοηθειών. Η γενετική
προδιάθεση προφανώς υπερβαίνει αριθμητικά την
ομάδα των οικογενών αιματολογικών κακοηθειών
αφού περιλαμβάνει τις de novo μεταλλάξεις σε άτομα
τα οποία ενδέχεται να μην τεκνοποιήσουν. Εκτιμάται
ότι η γενετική προδιάθεση σε μυελογενή νεοπλάσματα
ανέρχεται σε 10% των περιπτώσεων. Το μεγαλύτερο
μέρος των οικογενών αιματολογικών κακοηθειών αφορά ΜΝ. Σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης υπόκεινται
σε ασθενείς με ΜΝ σε νεότερη ηλικία σε σχέση με
τη συνήθη προβολή της νόσου. Επίσης μεταλλάξεις
συνδρόμων προδιάθεσης σε καρκίνο φαίνεται ότι
είναι συχνότερες σε ΜΝ σχετιζόμενα με τη θεραπεία.

Κατηγορίες Γενετικής Προδιάθεσης
Οι κατατάξεις ΜΝ με γενετική προδιάθεση από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) το 2016 και

νοσημάτων που προδιαθέτουν σε ΜΝ από το Εθνικό
Ινστιτούτο Καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες (NCI)
παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2.12 Την κατάταξη
WHO για τα ΜΝ με γενετική προδιάθεση έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Λευχαιμία (ELN) το
οποίο προτείνει οδηγό για τη μοριακή διάγνωση της
γενετικής προδιάθεσης (Πίνακας 3).3 Όπως φαίνεται
στις κατατάξεις σε κλασικά γονίδια της αιμοποίησης
προστίθενται γονίδια προδιάθεσης σε συμπαγείς
όγκους όπως αυτά που συνδέονται με τα σύνδρομα
Li-Fraumeni και CMMRD (constitutional mismatch
repair deficiency) καθώς και νέα γονίδια γενετικής
προδιάθεσης όπως SAMD9/SAMD9L SRP72 ATG2B/
GSKIP.
Συντομογραφίες
ΜΔΣ: Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
ΜΝ: Μυελογενή νεοπλάσματα
ΜΟ: Μυελός των οστών
ΟΜΛ: Οξεία μυελογενής λευχαιμία
AACR: American Association for Cancer Research
CMMRD: Constitutional Mismatch Repair Deficiency
DBA: Diamond-Blackfan anemia
ELN: European LeukemiaNet
EWOG MDS-JMML/SAA: European Working Group on Myelodysplastic Syndromes and Juvenile Myelomonocytic Leukemia/Severe
Aplastic Anemia
FPD: Familial platelet disorder
LEGEND: Leukemia Gene Discovery
NCCN: National Comprehensive Cancer Network
NCI: National Cancer Institute
RCC: Refractory cytopenia of childhood
SDS: Shwachman-Diamond syndrome
WHO: World Health Organization

35

Χ. Κελαϊδή
Πίνακας 1. Κατάταξη μυελογενών νεοπλασμάτων (ΜΝ) με
γενετική προδιάθεση κατά WHO 20161

Πίνακας 2. Κατάταξη κατά NCI νοσημάτων που προδιαθέτουν
σε ΜΝ2

ΜΝ με γενετική προδιάθεση χωρίς προϋπάρχουσα διαταραχή των αιμοπεταλίων ή άλλη δυσλειτουργία οργάνου

Α. Κληρονομούμενα σύνδρομα

• ΟΜΛ με γαμετικές μεταλλάξεις CEBPA
• ΜΝ με γαμετικές μεταλλάξεις DDX41

Αριθμητικές χρωμοσωμικές ανωμαλίες
• Σύνδρομο Down
• Οικογενής μονοσωμία 7

ΜΝ με γενετική προδιάθεση και προϋπάρχουσα διαταραχή
των αιμοπεταλίων

Σύνδρομα χρωμοσωμικής αστάθειας

• ΜΝ με γαμετικές μεταλλάξεις RUNX1

• Συγγενής δυσκεράτωση

• ΜΝ με γαμετικές μεταλλάξεις ANKRD26
• ΜΝ με γαμετικές μεταλλάξεις ETV6
MΝ με γενετική προδιάθεση και άλλη δυσλειτουργία οργάνου

• Αναιμία Fanconi
• Σύνδρομο Bloom
Σύνδρομα ελαττωματικών οδών σηματοδότησης
ανάπτυξης και κυτταρικού πολλαπλασιασμού

• ΜΝ με γαμετικές μεταλλάξεις GATA2

• Νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (κυρίως ανάπτυξη JMML)

• ΜΝ σχετιζόμενα με σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας
(όπως αναιμία Fanconi αναιμία Diamond-Blackfan και
σύνδρομο Shwachman-Diamond)

• Σύνδρομο Noonan (κυρίως ανάπτυξη JMML)

• ΜΝ σχετιζόμενα με διαταραχές της βιολογίας των
τελομερών (όπως συγγενής δυσκεράτωση)

• Βαριά συγγενής ουδετεροπενία (σύνδρομο Kostmann
μεταλλάξεις HAX1) και κυκλική ουδετεροπενία
(μεταλλάξεις ELANE)
• Σύνδρομο Shwachman-Diamond

• JMML σχετιζόμενη με νευροϊνωμάτωση σύνδρομο Noonan
ή διαταραχές του τύπου του συνδρόμου Noonan (όπως
γαμετικές μεταλλάξεις CBL)

• Αναιμία Diamond-Blackfan

• ΜΝ σχετιζόμενα με σύνδρομο Down

• Σύνδρομο γαμετικών μεταλλάξεων CBL

• Συγγενής αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία
(μεταλλάξεις MPL)
• Σύνδρομο Li-Fraumeni (μεταλλάξεις TP53)

Μηχανισμοί Μετατροπής Σε ΟΜΛ
Η μετατροπή της μυελικής ανεπάρκειας σε ΜΔΣ
ή ΟΜΛ είναι φαινόμενο το οποίο δεν έχει πλήρως
κατανοηθεί και το οποίο ποικίλει ανάλογα με το σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας και γενετικής προδιάθεσης. Παρακάτω περιγράφουμε μερικούς από τους
μηχανισμούς που υποθάλπουν τη μετατροπή αυτή.
Οι Schaefer και Lindsley διακρίνουν 5 βασικούς
μηχανισμούς λευχαιμογένεσης σε συγγενή σύνδρομα
μυελικής ανεπάρκειας.4
1) Σύνδρομο Shwachman-Diamond (SDS) και
αναιμία Diamond-Blackfan (DBA): Είναι ριβοσωμιακές νόσοι που χαρακτηρίζονται από ελλείψεις στη συναρμολόγηση (μεταλλάξεις RPS19
και συναρμολόγηση υπομονάδων 40S και 60S
μεταλλάξεις SBDS και ωρίμανση των ριβοσωμάτων) και τη λειτουργία των ριβοσωμάτων με
αποτέλεσμα τη δημιουργία στρες κατά τη διάρκεια
της μετάφρασης και απόπτωση.
2) Συγγενής δυσκεράτωση: Οφείλεται σε δυσλειτουργία τελομεράσης (μεταλλάξεις σε γονίδια που
αφορούν το σύμπλεγμα shelterin και τις πρωτεΐνες
TINF2 TERT TERC DKC1) και τελομερών με
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Συγγενής θρομβοπενία και διαταραχές αιμοπεταλίων
με γενετική προδιάθεση σε μυελογενή νεοπλασία
(μεταλλάξεις RUNX1 ANKRD26 και ETV6)
Ανεπάρκεια GATA2 (μεταλλάξεις GATA2)
Β. Επίκτητα σύνδρομα
Βαριά απλαστική αναιμία
Παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία
Αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία
Επίκτητη μονοσωμία 7

Πίνακας 3. Οδηγός του ELN για τη μοριακή γενετική διάγνωση 3
Σύνδρομα προδιάθεσης σε ΜΔΣ και σε ΟΜΛ
• CEBPA DDX41 RUNX1 ANKRD26 ETV6 GATA2 SRP72
γενωμικός διπλασιασμός14q32.2 (ATG2B/GSKIP)
Σύνδρομα προδιάθεσης σε καρκίνο
• Σύνδρομο Li-Fraumeni (TP53)
• Γαμετικές μεταλλάξεις BRCA1/BRCA2
Σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας
• Συγγενής δυσκεράτωση (TERC TERT)
• Αναιμία Fanconi
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αποτέλεσμα την πλημμελή απάντηση στη βλάβη
του DNA και γήρανση ή απόπτωση.
3) Αναιμία Fanconi: Οφείλεται σε συσσώρευση
βλαβών DNA λόγω δυσλειτουργικών πρωτεϊνών
FANC με αποτέλεσμα να σταματά ο κυτταρικός
κύκλος.
4) Βαριά συγγενής ουδετεροπενία: Οι πρωτεΐνες
ELANE και HAX1 ανεπαρκούν στο ρόλο τους στη
σηματοδότηση του G-CSF και την ωρίμανση της
κοκκιώδους σειράς με αποτέλεσμα τη δημιουργία
στρες στο ενδοπλασματικό δίκτυο και απόπτωση
και τελικά την αναστολή ωρίμανσης στο στάδιο
του προμυελοκυττάρου.
5) Ανεπάρκεια GATA2 και ανεπάρκεια RUNX1
(FPD/AML: familial platelet disorder (οικογενής
διαταραχή αιμοπεταλίων)/οξεία μυελογενής λευχαιμία): Η ανεπάρκεια των μεταγραφικών αυτών
παραγόντων οδηγεί σε απώλεια ρύθμισης της
γονιδιακής έκφρασης σε επίπεδο στελεχιαίων και
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων.

Κλωνική αιμοποίηση σε σύνδρομα
γενετικής προδιάθεσης σε ΜΔΣ/ΟΜΛ:
Ομοιότητες και διαφορές με τη σχετιζόμενη
με την ηλικία κλωνική αιμοποίηση
Η παρουσία σωματικών μεταλλάξεων ΤΡ53 είναι
κοινή σε ασθενείς με SDS με ΟΜΛ ή ΜΔΣ. Ο μηχανισμός αυτός προόδου νόσου απαντάται επίσης στο
σύνδρομο 5q- το οποίο επίσης θεωρείται ριβοσωμιακή νόσος. Η μετάλλαξη ΤΡ53 είναι λοιπόν κεντρικό
γεγονός για τη μετατροπή ή επικείμενη μετατροπή
του συνδρόμου μυελικής ανεπάρκειας σε ΟΜΛ. Θεωρητικά η πρώιμη ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων
ΤΡ53 σε τακτικούς ελέγχους θα ήταν δυνατόν να επιτρέψει την έγκαιρη διάγνωση της μετατροπής και τη
λήψη θεραπευτικών αποφάσεων όπως η αλλογενής
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων κατά τρόπο
προληπτικό (preemptive).
Η κλωνική αιμοποίηση επί συνδρόμου γενετικής
προδιάθεσης δηλαδή η παρουσία κλώνου φέροντος
σωματικές μεταλλάξεις επί γαμετικής μετάλλαξης
στο αιμοποιητικό σύστημα και όλο τον οργανισμό
σχετίζεται με την ηλικία. Το φαινόμενο της κλωνικής
αιμοποίησης της σχετιζόμενης με την ηλικία συνίσταται
σε σωματικές μεταλλάξεις DNMT3A TET2 και ASXL1
απαντάται συνήθως σε άτομα άνω των 60 ετών και η
συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία. Ανάλογο φαινόμενο απαντάται σε νεότερη ηλικία -παιδιά και νεαροί
ενήλικες- σε σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας με
γενετική προδιάθεση σε ΜΝ όπως το SDS. Τα γονίδια
ωστόσο που φέρουν τις σωματικές μεταλλάξεις είναι

στην προκειμένη περίπτωση διαφορετικά από αυτά
που εκπροσωπούνται στη σχετιζόμενη με την ηλικία
κλωνική αιμοποίηση όπως τα EIF6 TP53 PRPF8
CSNK1A1 SBDS.

Σωματική αντιρρόπηση
Η φυσική κατάσταση (fitness) του κυττάρου εξαρτάται από την επάρκεια βασικών λειτουργιών όπως η
γονιδιακή έκφραση και μετάφραση σε πρωτεΐνες. Το
σύμβαμα ωστόσο δεύτερης γενετικής βλάβης είναι
δυνατόν να αντισταθμίσει την απώλεια λειτουργίας
προσφέροντας έτσι πλεονέκτημα επιβίωσης. Τέτοιο
παράδειγμα αποτελεί η μονοσωμία 7 στις μεταλλάξεις
SAMD9/SAMD9L στην ανθεκτική κυτταροπενία της
παιδικής ηλικίας (RCC) η οποία οδηγεί σε απώλεια
του παθολογικού αλληλίου SAMD9/SAMD9L.5 Ανάλογο ρόλο παίζουν σωματικές μεταλλάξεις EIF6 και
η απώλεια της αντίστοιχης περιοχής 20q στο SDS. Η
πρωτεΐνη EIF6 αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη SBDS.
Σε περιβάλλον μετάλλαξης SBDS οι σωματικές μεταλλάξεις (ή η απώλεια) EIF6 βελτιώνουν τη φυσική
κατάσταση του κυττάρου σε ότι αφορά την ωρίμανση
των ριβοσωμάτων και τη λειτουργία της μετάφρασης.
Παραμένει άγνωστο αν η σωματική αντιρρόπηση ως
μηχανισμός «αυτόματης ίασης» συνυπάρχει ή προκαλεί δεύτερα σωματικά συμβάματα με αποτέλεσμα τη
μετατροπή σε ΟΜΛ όπως η απώλεια ετεροζυγωτίας
ΤΡ53 σε SDS με μετάλλαξη ΤΡ53 ή η αύξηση των
βλαστών σε γαμετικές μεταλλάξεις SAMD9/SAMD9L
με μονοσωμία 7. Στο σύνδρομο SAMD9/SAMD9L
ένα από τα σύνδρομα με τη μεγαλύτερη συχνότητα
αυτού του φαινομένου έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα
3 τρόποι αντιστροφής της μετάλλαξης (“reversion”):
Σωματικές μεταλλάξεις SAMD9/SAMD9L που εξουδετερώνουν τη δράση της γαμετικής μετάλλαξης
SAMD9/SAMD9L μονογονεϊκή δισωμία της περιοχής
του 7q όπου εδράζεται το γονίδιο και ανευπλοειδία
της αντίστοιχης περιοχής δηλαδή μονοσωμία 7. Είναι
εντυπωσιακό το γεγονός ότι και οι 3 μηχανισμοί είναι
δυνατόν να συμβαίνουν στον ίδιο ασθενή. Το τελευταίο
ωστόσο ενδεχόμενο αυτό της μονοσωμίας 7 διασώζει μεν από την παθογόνο δράση της μετάλλαξης
SAMD9/SAMD9L καθώς στο μονήρες χρωμόσωμα
7 τα SAMD9/SAMD9L είναι φυσιολογικά ανοίγει δε το
δρόμο της λευχαιμογένεσης. Η επιγενετική πιθανόν
να αποτελεί τέταρτο γενικό μηχανισμό αντιστροφής
της μετάλλαξης.
Συνολικά διαφορετικές οδοί λευχαιμογένεσης χρησιμοπούνται σε διαφορετικά σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης. Με άλλα λόγια διακρίνονται συγκεκριμένες
συνδέσεις μεταξύ γονιδίων με γαμετική μετάλλαξη
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και γονιδίων με σωματική μετάλλαξη (ή επίκτητων
χρωμοσωμικών ανωμαλιών) όπως:
• ELANE και CSF3R
• SBDS και TP53
• GATA2 και ASXL1 SETBP1 STAG2
• FANC και RUNX1.
• SAMD9/SAMD9L και μονοσωμία 7.

Διάγνωση
Η αναζήτηση γενετικής προδιάθεσης σε ΜΝ ξεκινά
με τη λήψη του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού
και τη λεπτομερή κλινική εξέταση. Τα σημεία που εγείρουν υποψία γενετικής προδιάθεσης είναι θρομβοπενία που διαρκεί σε όλη τη ζωή του ατόμου ακόμη και
αν είναι ήπια αιμορραγική διάθεση ένα ή περισσότερα
στοιχεία από μια πλούσια σημειολογία που περιλαμβάνει το πρωτοπαθές λεμφοίδημα ανοσοανεπάρκεια
μυρμηκιές νευροαισθητήρια βαρηκοΐα πνευμονική
κυψελιδική πρωτεΐνωση εκτεταμένες λοιμώξεις από
ιούς ή βακτηρίδια ή άτυπα μυκοβακτηρίδια ιδιοπαθή
πνευμονική ίνωση κίρρωση ήπατος ονυχοδυστροφία
λευκοπλακία στόματος πρόωρο γκριζάρισμα των
μαλλιών τερηδόνα υποπλασία παρεγκεφαλίδας αναπτυξιακή καθυστέρηση ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
κεφαλής τραχήλου ή πρωκτού αλλά και ειδικότερες
αιματολογικές εκδηλώσεις όπως μονοκυττοπενία
λεμφοπενία Β ΝΚ και δενδριτικών κυττάρων οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία με χαμηλή υποδιπλοειδία.
Η αναζήτηση και αναγνώριση των σημείων αυτών
οδηγεί στην ταυτοποίηση οικογενών ΜΝ.6
Οι ενδείξεις γενετικής τυποποίησης σε ΜΝ περιλαμβάνουν τις εξής συνθήκες αλλά δεν εξαντλούνται
σε αυτές καθώς το πεδίο αυτό γνώσης είναι σε διαρκή
εξέλιξη:7
• Παιδί ή ενήλικας με ΜΝ και υπόνοια οικογενούς
διαταραχής. Το φαινόμενο της πρωτύτερης εκδήλωσης σε διαδοχικές γενιές (anticipation) πρέπει
να ληφθεί υπόψη. Οικογένειες με 2 ή περισσότερες περιπτώσεις ΜΝ οικογένειες με ΜΝ και
ανεξήγητες κυτταροπενίες ή απλαστική αναιμία
ατομικό ιστορικό πολλαπλών κακοηθειών άτομα
ή οικογένειες με πολλές περιπτώσεις ΜΝ και
εκδηλώσεις από τα όργανα και συστήματα που
αναφέρθηκαν παραπάνω χρήζουν διερεύνησης
για γενετική προδιάθεση.
• Παιδί ή ενήλικας με διάγνωση απλαστικής αναιμίας χωρίς απάντηση στην ανοσοκατασταλτική
θεραπεία
• Συγγενής δότης αιμοποιητικών κυττάρων για αλλογενή μεταμόσχευση σε παιδί ή ενήλικα με υπόνοια
οικογενούς διαταραχής
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• Συγγενής δότης με κυτταροπενίες ή πτωχή κινητοποίηση στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων
• Γενετική συμβουλευτική λαμβάνοντας υπόψη τη διεισδυτικότητα και την εκφραστικότητα του γονιδίου
• Ανίχνευση στα λευχαιμικά κύτταρα παθογόνων
μεταλλάξεων στα γονίδια GATA2 CEBPA RUNX1
ιδίως όταν το ποσοστό παθολογικού αλληλίου
είναι >40%
Η διαγνωστική απόδοση στις παραπάνω περιπτώσεις είναι περίπου 25%.
Η σκανδιναβική ομάδα συστήνει επιπλέον τη
γενετική τυποποίηση σε όλους τους ασθενείς με ΜΝ
ηλικίας κάτω των 50 ετών με ανωμαλία του χρωμοσώματος 7 δεδομένης της συχνότητας μεταλλάξεων
GATA2 και SAMD9/SAMD9L σε αυτή την ομάδα
κυρίως στα παιδιά ακόμα και αν δεν υπάρχει ανάλογο οικογενειακό ιστορικό.8 Τέλος το NCCN συστήνει
γενετική τυποποίηση σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με μονοσωμία 7 καθώς και σε κάθε ασθενή με
ΜΔΣ ηλικίας κάτω των 50 ετών και σε όλους τους
ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα απλαστική αναιμία ή
υποκυτταρικό ΜΔΣ.
Συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις οι
οποίες αναλόγως αποτελούν μέρος της διαγνωστικής
προσπέλασης είναι η δοκιμασία ευθραυστότητας
χρωμοσωμάτων για την αναιμία Fanconi η μέτρηση
παγκρεατικής αμυλάσης και θρυψινογόνου ορού για
το σύνδρομο Shwachman-Diamond η μέτρηση ερυθροκυτταρικής απαμινάσης της αδενοσίνης στον αίμα
για το σύνδρομο Diamond-Blackfan και η μέτρηση
του μήκους των τελομερών.
Η διάγνωση γίνεται σε ιστό που δεν έχει επιμολυνθεί από κλωνική αιμοποίηση δηλαδή αίμα εκτός
αιματολογικής κακοήθειας ή θύλακες τριχών ινοβλάστες μετά από κυτταροκαλλιέργεια δέρματος νύχια
επιθηλιακά κύτταρα ή ακόμα μεσεγχυματικά κύτταρα
ΜΟ μετά από κυτταροκαλλιέργεια. Η διάγνωση γίνεται
σε εξειδικευμένα εργαστήρια με εμπειρογνωμοσύνη
και διαπίστευση στον τομέα αυτό και με μοριακή
ανάλυση συγκεκριμένων γονιδίων ή ακόμη καλύτερα
ειδικά σχεδιασμένων panel.
Στην Ελλάδα όλα τα παιδιά με ΜΔΣ του τύπου
της RCC ή σχετιζόμενα με θεραπεία έχουν γενετική
τυποποίηση με panel γονιδίων γενετικής προδιάθεσης
και αναζήτηση βραχέων τελομερών στα πλαίσια της
καταγραφής τους στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Μελέτης
των ΜΔΣ – νεανικής μυελομονοκυτταρικής λευχαιμίας
και βαριάς απλαστικής αναιμίας (EWOG MDS –
JMML/SAA) με συστηματική λήψη κατά τη διάγνωση
αίματος ΜΟ και θυλάκων τριχών.
Σε περίπτωση μη ανίχνευσης ενός από τα γνωστά γονίδια γενετικής προδιάθεσης συστήνεται η
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συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα γενετικής
τυποποίησης.

Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών
Κυττάρων
Η ένδειξη και ο χρόνος αλλογενούς μεταμόσχευσης καθώς και η επιλογή του δότη και του προπαρασκευαστικού σχήματος ορίζονται από το είδος
της γενετικής προδιάθεσης και την επιτήρηση και
διαφέρουν ανάλογα με το σύνδρομο γενετικής προδιάθεσης. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην αντένδειξη
χρήσης αυτόλογου μοσχεύματος στον προσεκτικό
αποκλεισμό συνδρόμου προδιάθεσης στο συγγενή
δότη με διενέργεια μυελογράμματος αν η γενετική
βλάβη δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί μοριακά και
στο θεραπευτικό σχεδιασμό για παράδειγμα μείωση
δόσης χημειοθεραπείας αποφυγή ακτινοβολίας και
χρήση μυελικού μοσχεύματος στην αναιμία Fanconi.
Οι ενδείξεις μεταμόσχευσης διαφέρουν μεταξύ
παιδιών και ενηλίκων και είναι καλύτερα κωδικοποιημένες για τα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας
στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες και τα άλλα
σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης.9 Παιδιά με αναιμία Diamond-Blackfan πρέπει να μεταμοσχεύονται
αν έχουν συγγενή ταυτόσημο δότη και δεν απαντούν στα στεροειδή. Παιδιά και ενήλικες με αναιμία
Fanconi πρέπει να μεταμοσχεύονται στη φάση των
ήπιων κυτταροπενιών και πριν εμφανιστούν σημεία
ΜΔΣ ή κυτταρογενετικές ανωμαλίες υψηλού κινδύνου. Ηπατική ή πνευμονική βλάβη αποτελεί κακό
προγνωστικό παράγοντα σε ασθενείς με συγγενή
δυσκεράτωση και άλλες τελομεροπάθειες πρέπει
κατά συνέπεια να αξιολογείται προσεκτικά η λειτουργία των οργάνων αυτών πριν τεθεί ένδειξη
μεταμόσχευσης. Η ηλικία μεταμόσχευσης είναι
σημαντική με καλύτερη έκβαση στην παιδική ηλικία
και μάλιστα σε ηλικία <10 ετών.

Οδηγίες Επιτήρησης
Η αναγνώριση γενετικής προδιάθεσης σε ΜΝ έχει
πρακτικές συνέπειες για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπισή τους. Για το καθένα από τα σύνδρομα
γενετικής προδιάθεσης σύμφωνα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά κληρονομικότητας και βιολογικής και
κλινικής συμπεριφοράς των αντίστοιχων μεταλλάξεων
υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα επιτήρησης για παιδιά
και ενήλικες. Ειδικότερα στα παιδιά η συχνότητα και
το είδος της επιτήρησης εξαρτώνται από την κατηγορία κινδύνου της συγκεκριμένης μετάλλαξης για την

εμφάνιση ή την πρόοδο αιματολογικής κακοήθειας.
Υψηλού κινδύνου θεωρούνται η αναιμία Fanconi το
σύνδρομο Shwachman-Diamond οι βαριές συγγενείς
ουδετεροπενίες το σύνδρομο GATA2 η οικογενής διαταραχή των αιμοπεταλίων (ανεπάρκεια του RUNX1)
η προδιάθεση σε ΟΜΛ σχετιζόμενη με μετάλλαξη
CEBPA. Χαμηλότερου κινδύνου είναι το σύνδρομο LiFraumeni το σύνδρομο Down το σύνδρομο CMMRD
οι παθήσεις της οδού RAS (RASopathies) η συγγενής
δυσκεράτωση η αναιμία Diamond-Blackfan. Πέρα
όμως από τις αιματολογικές κακοήθειες σημασία
έχει η εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειας η επιτήρηση και η υποστηρικτική θεραπεία των
υπόλοιπων οργάνων και συστημάτων ως προς τους
συμπαγείς όγκους και τις λοιμώξεις που σχετίζονται
με ιδιαίτερες μεταλλάξεις.
Η ομάδα μελέτης για τον παιδιατρικό καρκίνο
της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα για τον
Καρκίνο (AACR) δίνει τις εξής οδηγίες επιτήρησης
στα παιδιά:10
• Αναιμία Fanconi: Μυελόγραμμα με καρυότυπο και
γενική εξέταση αίματος σε τακτική βάση για παρακολούθηση κυτταροπενιών δυσπλασίας κλωνικής
εξέλιξης και για επιλογή χρόνου μεταμόσχευσης.
• Σύνδρομο GATA2: Μυελόγραμμα με καρυότυπο
και γενική εξέταση αίματος σε τακτική βάση όπως
παραπάνω προσυμπτωματικό έλεγχο HPV εκπαίδευση για λοιμώξεις από μυκοβακτηρίδια κ.ά.
Προφύλαξη με αζιθρομυκίνη. Έλεγχο για συγγενή
βαρηκοΐα και αποφυγή ωτοτοξικότητας.
• RASοπάθειες δηλαδή σύνδρομο Noonan με
μετάλλαξη PTPN11 ή KRAS σύνδρομο CBL:
Γενική εξέταση αίματος ανά 3-6 μήνες.
• Σύνδρομο Li-Fraumeni: Εφαρμογή του πρωτοκόλλου επιτήρησης του Τορόντο που περιλαμβανει
τακτικό ενδελεχή κλινικό έλεγχο (ανά 3-4 μήνες)
εργαστηριακό έλεγχο με γενική εξέταση αίματος
ταχύτητα καθίζησης ερυθρών και LDH ανά 3-4
μήνες διά βίου και παρακολούθηση ως προς τα
λοιπά όργανα με κίνδυνο καρκίνου με απεικόνιση.
Αποφυγή ακτινοβολίας.
• CMMRD: Γενική εξέταση αίματος και υπερηχογράφημα κοιλίας ανά 6 μήνες. Σε περίπτωση
κακοήθειας λαμβάνεται υπόψη η αντίσταση σε
κλασική χημειοθεραπεία και η απάντηση στην
ανοσοθεραπεία.
Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες οδηγίες για το σύνδρομο SAMD9/SAMD9L.
Τέλος θέματα γενετικής συμβουλευτικής εγείρουν
κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που απαιτούν τη συνεργασία με κλινικούς γενετιστές και ψυχολόγους.
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Χ. Κελαϊδή

Προοπτικές
Η κλινική και μεταφραστική έρευνα που απαντά
στο ερώτημα «γιατί;» στην οξεία μυελογενή λευχαιμία
και γενικότερα στον καρκίνο είναι μια επιστήμη που
κάνει τα πρώτα της βήματα. Αυξημένη επαγρύπνηση
ευαισθητοποίηση διεθνής συνεργασία και μελέτη στο
έπακρο κάθε περιστατικού είναι απαραίτητα για να
γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί και οι τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης των αιματολογικών κακοηθειών
με γενετική προδιάθεση. Ο τομέας της Παιδιατρικής
Αιματολογίας και Ογκολογίας δίνει ιδιαίτερο βάρος σε
αυτό το στόχο με την ανάπτυξη δικτύων αναφοράς και
ειδικών ομάδων εργασίας όπως αυτές των European
Reference Network GENTURIS LEGEND και EWOG
MDS/SAA. Σημαντική είναι η συνεργασία των αιματολόγων στον τομέα αυτό σε όλο το ηλικιακό φάσμα.
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Χρήση και τοξικότητα της Ασπαραγινάσης σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες
ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗ
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Αθήνα

Στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) της
παιδικής ηλικίας τα σύγχρονα χημειοθεραπευτικά σχήματα που διαρκώς αναπροσαρμόζονται στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής του μικρού ασθενή, σχετίζονται
με συνολικά ποσοστά επιβίωσης >90%1,2.
Στο υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη θεραπεία της
ΟΛΛ συνεισφέρει η εντατική χορήγηση υψηλών δόσεων ασπαραγινάσης3-5.
Μελέτες αποδεικνύουν τη συσχέτιση πτωχής
πρόγνωσης σε παιδιατρικούς ασθενείς με ΟΛΛ με
την ατελή ολοκλήρωση χορήγησης της θεραπείας
με ασπαραγινάση6-8.
Ωστόσο, η χρήση ασπαραγινάσης σχετίζεται μεσημαντικό αριθμό παρενεργειών και τοξικότητας.

Μηχανισμός δράσης της ασπαραγινάσης
• Η L-ασπαραγινάση συνιστά ένζυμο που ανευρίσκεται στον άνθρωπο αλλά και σε πολλά φυτά
και μικροοργανισμούς. Η ασπαραγινάση καταλύει
την υδρόλυση της ασπαραγίνης προς ασπαρτικό
οξύ και αμμωνία. H ασπαραγίνη είναι απαραίτητη
για τη σύνθεση των πρωτεϊνών των κυττάρων και
επομένως, για την επιβίωσή τους.
• Τα φυσιολογικά κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού έχουν την ικανότητα παραγωγής ασπαραγίνης από το ασπαρτικό οξύ, με τη βοήθεια του
ενζύμου συνθετάση της ασπαραγίνης8.
• Η δράση της εξωγενώς χορηγούμενης ασπαραγινάσης οφείλεται στην εξάντληση των αποθεμάτων
ασπαραγίνης στο αίμα και αποκαλύφθηκε από τον
Broome J. το 1961.
• Ωστόσο, τα νεοπλασματικά κύτταρα της οξείας

λεμφοβλαστικής λευχαιμίας είτε στερούνται το
ένζυμο, είτε περιέχουν ελάχιστες ποσότητες και
επομένως, αδυνατούν να συνθέσουν de novo
ασπαραγίνη.
• Η πρωτεϊνοσύνθεση και η επιβίωση των κυττάρων
αυτών εξαρτάται απόλυτα από την πρόσληψη της
ασπαραγίνης από το αίμα.
• Συνεπώς, η χορήγηση ασπαραγινάσης διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό την πρωτεϊνοσύνθεση αυτών
των κυττάρων και οδηγεί στην καταστροφή τους.
• Στην αντινεοπλασματική δράση της ασπαραγινάσης μπορεί να συμβάλλει και η δραστηριότητα
γλουταμινάσης που διαθέτει, με αποτέλεσμα να
μειώνει τη δεξαμενή και της γλουταμίνης, ενός
αμινοξέος απαραίτητου στη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών και του DNA.
• Σε συγκεκριμένα επίπεδα ενζυμικής δραστηριότητας,η θεραπεία με ασπαραγινάση έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση συγκεντρώσεων ασπαραγίνης
στον ορό, με αποτέλεσμα μειωμένη πρωτεϊνική
σύνθεση και τελικά λευχαιμικό κυτταρικό θάνατο.
Τρία διαφορετικά παρασκευάσματα ασπαραγινάσης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών
με ΟΛΛ.
1. Hφυσική L-ασπαραγινάση προέρχεται από το
βακτήριο Escherichia Coli (E. Coli)
2. Η PEG ασπαραγινάση προέρχεται από τη σύνδεση
της φυσικής ασπαραγινάσης με μονο-μεθοξυ-πολυεθυλενική γλυκόλη (PEG).
3. Η Erwinia ασπαραγινάση, προέρχεται από το
βακτήριο Erwinia chrisanthemi.
Η φυσική Ε. ColiL-ασπαραγινάση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως πρώτη γραμμή θεραπείας σε ΟΛΛ.
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Ν. Τουρκαντώνη

Η ασπαραγινάση χορηγείται είτε ενδοφλεβίως
είτε ενδομυϊκώς.
Τα επίπεδα στο αίμα μετά από ενδομυϊκή ένεση
είναι κατά 50% μικρότερα από εκείνα που επιτυγχάνονται μετά από ενδοφλέβια χορήγηση.
Οι μέγιστες τιμές στο αίμα των μορφών ασπαραγινάσης προερχόμενες από E. Coli και Erwinia
παρατηρούνται 14–24 ώρες μετά τη χορήγησή τους,
και ο χρόνος ημίσειας ζωής τους είναι 40–50 ώρες
και 15 ώρες, αντίστοιχα.
Ποσοστό περίπου 30% συνδέεται με τις πρωτεΐνες
του ορού.
Οι μέγιστες τιμές στο αίμα της PEG-ασπαραγι
νάσης παρατηρούνται μετά από 72–96 ώρες, και ο
χρόνος ημίσειας ζωής της ανέρχεται σε 5,7 ημέρες.
Η διάρκεια της κάθαρσης της ασπαραγίνης στο
αίμα σχετίζεται με το χρόνο ημίσειας ζωής της ασπαραγινάσης που χρησιμοποιείται. Υπολογίζεται σε 5–7
ημέρες μετά από χορήγηση Erwinia ασπαραγινάσης,
7–10 ημέρες μετά από χορήγηση E. coli ασπαραγινάσης, και πάνω από 28 ημέρες μετά από θεραπεία
με PEG–ασπαραγινάση.
Η ασπαραγινάση είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της λευχαιμίας με συμμετοχή του ΚΝΣ, η
οποία μπορεί να δοθεί και ενδορραχιαίως.
Ωστόσο, η ενδορραχιαία χορήγηση δεν κρίνεται
απαραίτητη, γιατί η ασπαραγίνη εξέρχεται από το
εγκεφαλονωτιαίο υγρό στη συστηματική κυκλοφορία
λόγω της παρατηρούμενης διαφοράς στη συγκέντρωση του αμινοξέος μεταξύ των δύο αυτών διαμερισμάτων μετά από την ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή χορήγηση
ασπαραγινάσης.

Εφαρμογή ασπαραγινάσης σε τρέχοντα
χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα
Η L-ασπαραγινάση είναι ένας πολύ γνωστός χημειοθεραπευτικός παράγοντας που σε συνδυασμό
με άλλα φάρμακα χρησιμοποιείται στη θεραπεία ορισμένων κακοηθειών όπως ΟΛΛ (κυρίως σε παιδιά),
λέμφωμα Hodgkin, οξεία μυελοκυτταρική λευχαιμία,
οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, λεμφοσάρκωμα, δικτυοσάρκωμα
και μελανοσάρκωμα9.

Αντίσταση στην ασπαραγινάση
Στους περισσότερους ασθενείς, η αντίσταση στην
ασπαραγινάση οφείλεται στην αυξημένη έκφραση
και δραστηριότητα της συνθετάσης της ασπαραγίνης στα νεοπλασματικά κύτταρα, που οφείλεται είτε
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σε μετάλλαξη του γονιδίου της, είτε σε διέγερση της
παραγωγής της λόγω των μειωμένων επιπέδων της
ενδοκυττάριας ασπαραγίνης. Η ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι της ασπαραγινάσης συνιστά ένα δεύτερο
μηχανισμό αντίστασης. Σε αρκετές μελέτες διαπιστώθηκε αύξηση της κάθαρσης της ασπαραγινάσης και
αύξηση των υποτροπών σε ασθενείς με αυξημένο
τίτλο αντισωμάτων10.

Τοξικότητα ασπαραγινάσης
1. Υπερευαισθησία
Οι ανοσολογική αντίδραση υπερευαισθησίας στην
ασπαραγινάση ταξινομείται είτε ως κλινική ή ως υποκλινική υπερευαισθησία «σιωπηλή απενεργοποίηση».
Η κλινική υπερευαισθησία είναι μία τα πιο κοινά
αίτια διακοπής θεραπείας με ασπαραγινάση.
Τα ποσοστά αντιδράσεων υπερευαισθησίας στην
ασπαραγινάση στη διεθνή βιβλιογραφία ποικίλλουν. Η
σοβαρότητα της αντίδρασης ταξινομείται ανάλογα στα
κοινά κριτήρια τοξικότητας για ανεπιθύμητες ενέργειες
(common toxicity Criteria for Adverse Events, CTCAE)
όπου οι ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις χαρακτηρίζονται από έξαψη, πυρετό, ρίγη και δύσπνοια ενώ
οι σοβαρές αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν
βρογχόσπασμο και αναφυλαξία. Λιγότερο συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες όπως υπεργλυκαιμία, έμετος,
παγκρεατίτιδα, ναυτία, κοιλιακό άλγος και διάρροια
μπορεί επίσης να εκδηλωθούν.
Κλινικά σημεία υπερευαισθησίας στη φυσική E.
coli ασπαραγινάση έχουν αναφερθεί έως και 75%
των ασθενών με ΟΛΛ11, αν και οι τιμές κυμαίνονται
γενικά στα ποσοστά 10-30%7.
Κλινικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας παρουσιάζονται σε μικρότερα ποσοστά στην PEG-ασπα
ραγινάση (3-24%) σύμφωνα με τη βιβλιογραφία3,7
ενώ αναφέρονται συχνότερες όταν έχουν ληφθεί από
ασθενείς στους οποίους είχε χορηγηθεί προηγουμένως σε φυσική E. coli ασπαραγινάση, λόγω της
κοινής τους βακτηριακής πηγής.
Ποσοστά κλινικών αντιδράσεων υπερευαισθησίας
σε ασθενείς που λαμβάνουν Erwinia ασπαραγινάση,
έχουν αναφερθεί στο 3-37% ασθενών σε κλινικές
δοκιμές12.
Ασθενείς που εμφάνισαν συμπτώματα αντίδρασης
στην ασπαραγινάση είχαν αύξηση αντισωμάτων και
μειωμένη δραστικότητα ασπαραγινάσης σε σύγκριση
με ασθενείς που δεν παρουσίασαν υπερευαισθησία
στο φάρμακο13.
Μετά την ενδοφλέβια χορήγηση ασπαραγινάσης,
μπορεί να παρουσιαστεί τοπική δερματική αντίδραση
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η οποία όμως δεν προκαλείται από αντισώματα κατά
της ασπαραγινάσης. Σε αντίθεση με την παρουσία
κλινικών αντιδράσεων υπερευαισθησίας, οι ασθενείς
που εμφανίζουν τοπική αντίδραση κατά την έγχυση
ασπαραγινάσης δεν παρουσιάζουν μείωση των επιπέδων δραστικότητας του φαρμάκου.
Σε ασθενείς με τοπική αντίδραση που δεν προκαλείται από αντισώματα η ασπαραγινάση μπορεί
να επαναχορηγηθεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διάρκεια έγχυσης και κατάλληλη προετοιμασία.
Η διαφοροποίηση μεταξύ κλινικών συμπτωμάτων
υπερευαισθησίας και υποκλινικής υπερευαισθησίας
μη σχετιζόμενης με αντισώματα είναι μεν δύσκολη
διαφοροδιαγνωστικά αλλά η μέτρηση των επιπέδων
δραστικότητας της ασπαραγινάσης διαχωρίζει στη
διάκριση μεταξύ των αντιδράσεων.

2. Υπεργλυκαιμία
Η χρήση ασπαραγινάσης σχετίζεται με μειωμένη
παραγωγή ινσουλίνης και πιθανώς τη μείωση της
έκφρασης υποδοχέων ινσουλίνης, καταστάσεις που
οδηγούν σε υπεργλυκαιμία. Η αύξηση της γλυκόζης
είναι πιο συχνή κατά τη διάρκεια φάσεων θεραπείας
με συγχορήγηση υψηλών δόσεων ασπαραγινάσης
και τα κορτικοστεροειδών καθώς η χρήση κορτικοστεροειδών σχετίζεται με μεγαλύτερη αντίσταση στην
ινσουλίνη και αύξηση της ηπατικής γλυκονεογένεσης.

3. Παγκρεατίτιδα
Η ακριβής αιτιολογία παθογένεσης της παγκρεατίτιδας είναι άγνωστη, ωστόσο μελέτες καταδεικνύουν
το ρόλο της μειωμένης πρωτεϊνικής σύνθεσης από την
εξάντληση αποθηκών της ασπαραγίνης εκ χορήγησης
ασπαραγινάσης.
Η θεραπεία με L-ασπαραγινάση μπορεί επίσης να
αυξήσει την παγκρεατική αμυλάση και τη λιπάση. Η
αναστολή της σύνθεσης αυτών των ενζύμων ρυθμίζεται από την L-ασπαραγίνη. Σε απουσία της ασπαραγίνης, αυτά τα ένζυμα δημιουργούν σοβαρές επιπλοκές στο πάγκρεας. Η θεραπεία με L-ασπαραγινάση
μπορεί επίσης να προκαλέσει διαβήτη σε ορισμένους
ασθενείς λόγω μειωμένης σύνθεσης ινσουλίνης,
επηρεάζοντας τόσο τα ενδοκρινικά (που εκκρίνουν
ινσουλίνη) όσο και τα εξωκρινικά (που εκκρίνουν
πεπτικά ένζυμα) κύτταρα του παγκρέατος.
Η παγκρεατίτιδα ως τοξικότητα εκ ασπαραγινάσης
αναφέρεται στο 2-18% των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία με ασπαραγινάσης, ενώ και οι 3
τύποι αυτής ενοχοποιούνται για την παρενέργεια14.

4. Θρόμβωση
Η ασπαραγινάση σχετίζεται με τη μειωμένη παραγωγή ορισμένων πρωτεϊνών που εμπλέκονται
στην πήξη και ινωδόλυση και μπορεί να αυξήσει
τον κίνδυνο
θρόμβωσης ή αιμορραγίας. H θεραπεία με ασπαραγινάση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διάφορες
ανωμαλίες που σχετίζονται με την πήξη λόγω σοβαρής
επίκτητης ανεπάρκειας των αναστολέων των σερινοπρωτεασών. Φυσιολογική αναστολή της θρομβίνης
και άλλων παραγόντων πήξης όπως οι IXa, Xa, XIa
καθώς και ο παράγοντας VII ρυθμίζονται κυρίως
μέσω της αντιθρομβίνης, η οποία σχηματίζει έναν μη
αναστρέψιμο σύνδεσμο με ένζυμο που οδηγεί στην
αναστολή της πρωτεολυτικής δραστηριότητάς του.
Βιολόγοι-μοριακοί ερευνητές έχουν εντοπίσει ότι οι
διαμορφωτικές αλλαγές στο μόριο της αντιθρομβίνης
που προκαλούνται από την L-ασπαραγινάση είναι
υπεύθυνες για την απώλεια της δραστηριότητάς του
και το σχηματισμό συσσωματωμάτων πρωτεΐνης που
συσσωρεύονται σε δεξαμενές του Δικτυοενδοθηλιακού
συστήματος.
Επιπλέον, οι παρενέργειες που σχετίζονται με
τις διαταραχές πήξης προκαλούνται λόγω της επίδρασης του φαρμάκου στη σύνθεση πρωτεϊνών,
στη μείωση της αντιθρομβίνης, του ινωδογόνου, του
πλασμινογόνου και των παραγόντων IX και X, με
παράταση του χρόνου της ενεργοποιημένης μερικής
θρομβοπλαστίνης.
Η θεραπεία με L-ασπαραγινάση μπορεί να οδηγήσει επίσης σε ανεπάρκεια πρωτεϊνών C και S, η
οποία τελικά αυξάνει το επίπεδο της θρομβίνης και
αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας και θρόμβωσης.
Η επίπτωση θρομβωτικού επεισοδίου, με συνοδά
κλινικά σημεία κυμαίνεται από 2-7% ενοχοποιώντας
τις ασπαραγινάσες από Ε. Coli και Erwinia15.

5. Εγκεφαλοπάθεια
Η συσχέτιση νευροτοξικότητας και δράσης της
ασπαραγινάσης είναι έως σήμερα ασαφής. Έχουν
αναφερθεί ωστόσο περιστατικά εμφάνισης εγκεφαλοπάθειας κατά τη διάρκεια θεραπείας με ασπαραγινάση
λόγω αυξημένων επιπέδων αμμωνίας στο πλάσμα. Το
σύνδρομο οπίσθιας αναστρέψιμης εγκεφαλοπάθειας
(σύνδρομο PRES) ανήκει στις εγκεφαλικές βλάβες
που παρατηρούνται σε ασθενείς με ΟΛΛ που έχουν
λάβει ασπαραγινάση.
Η πλειονότητα των ασθενών που εμφανίζει συμπτώματα εγκεφαλοπάθειας βρίσκονται θεραπευτικά
σε φάση εφόδου του πρωτοκόλλου και λαμβάνουν
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και κορτικοστεροειδή τα οποία μπορεί να προκαλέσουν αρτηριακή υπέρταση και να επιβαρύνουν την
εγκεφαλική λειτουργία.

6. Μυελοκαταστολή
Αν και σε αρκετές μελέτες περιγράφεται η συσχέτιση μεταξύ χρήσης ασπαραγινάσης και μυελοκαταστολής, η ασπαραγινάση δεν θεωρείται μυελοκατασταλτικός παράγοντας. Αναφέρεται ωστόσο μεγάλης
διάρκειας μυελοκαταστολή σε ασθενείς ηλικίας κάτω
των 10 ετών που έλαβαν κατά τη φάση επανεφόδου
παρατεταμένη θεραπεία με ασπαραγινάση, με συνέπεια τη ανάγκη μείωσης δόσεων μερκαπτοπουρίνης
και μεθοτρεξάτης κατά τη θεραπείας συντήρησης.

7. Υπερτριγλυκεριδαιμία
Η χρήση ασπαραγινάσης σχετίζεται με αρκετές
διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων, συμπεριλαμβανομένης της υπερτριγλυκεριδαιμίας8.
Αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων παρατηρούνται συχνότερα - σε ποσοστά έως 67% των
παιδιατρικών ασθενών με ΟΛΛ - όταν οι ασθενείς
λαμβάνουν υψηλές δόσεις ασπαραγινάσης και κορτικοστεροειδών συγχρόνως.

8. Ηπατική τοξικότητα
Η ηπατική τοξικότητα σχετίζεται με τη χρήση ασπαραγινάσης.
Η ασπαραγινάση ενοχοποιείται για διαταραχές της
ηπατικής λειτουργίας, αύξηση ηπατικών τρανσαμινασών και αυξημένες τιμές χολερυθρίνης και αλκαλικής
φωσφατάσης7. Ο μηχανισμός δράσης με τον οποίο
η ασπαραγινάση προκαλεί ηπατική δυσλειτουργία
δεν είναι σαφής.
Ωστόσο, η μειωμένη πρωτεϊνοσύνθεση που σχετίζεται με τη χορήγηση ασπαραγινάσης πιθανά να
παίζει σημαντικό ρόλο. Η έκβαση της νόσου μπορεί
να επηρεαστεί αρνητικά εάν καθυστερήσει η θεραπεία λόγω δυσλειτουργίας του ήπατος και διακοπής
χημειοθεραπείας

9. Τοξικότητα σε νεαρούς ενήλικες
Ασθενείς με ΟΛΛ ηλικίας 16-39 ετών αποτελεί
μια ξεχωριστή οντότητα όσον αφορά την κατάλληλη
θεραπεία τους.
Οι νεαροί ενήλικες ασθενείς >18 ετών διατρέχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο τοξικότητας εκ ασπαραγινάσης
και επομένως αρκετά πρωτόκολλα θεραπείας ενηλί44

κων περιορίζουν τη χρήση ασπαραγινάσης.
Ωστόσο, αναδρομικές μελέτες αναφέρουν σημαντικό όφελος και μεγαλύτερη επιβίωση όταν έφηβοι
και νεαροί ενήλικες ασθενείς περιλαμβάνονται σε
παιδιατρικά πρωτόκολλα, τα οποία χρησιμοποιούν
εντατική θεραπεία με ασπαραγινάση.

Συμπέρασμα
Η ασπαραγινάση αποτελεί ένα βασικό θεραπευτικό
παράγοντα όλων των παιδιατρικών πρωτοκόλλων της
ΟΛΛ και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη
θεραπεία και έφηβων και ενηλίκων ασθενών με ΟΛΛ.
Η αποτελεσματική διαχείριση της τοξικότητας εκ
ασπαραγινάσης βοηθά στη διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης θεραπείας χωρίς βασικές φαρμακευτικές
ελλείψεις προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη
έκβαση κατά την αντιμετώπιση της ΟΛΛ.
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Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία
Η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) αποτελεί
τη συχνότερη κακοήθεια της παιδικής ηλικίας αντιπροσωπεύοντας το 75-80% του συνολικού αριθμού
των λευχαιμιών και το 25-30% των νεοπλασιών
παιδιών και εφήβων. Στη χώρα μας καταγράφονται
περίπου 100 νέες περιπτώσεις ετησίως με μέγιστη
επίπτωση σε παιδιά ηλικίας 2-6 ετών και υπεροχή στα
αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια. Εντυπωσιακή είναι
η ετερογένεια που εμφανίζει η νόσος μη γνωρίζοντας
ακόμη και σήμερα την ακριβή αιτιολογία της. Έχουν
ενοχοποιηθεί ως αιτιολογικοί και προδιαθεσικοί παράγοντες συγκεκριμένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες,
η έκθεση σε ακτινοβολία, φάρμακα και χημικά καθώς
και λοιμογόνοι παράγοντες, χωρίς απαραίτητα να
έχουμε σαφή απάντηση ως προς την αιτιοπαθογένεια
και το βιολογικό υπόστρωμα της νόσου. Ωστόσο,
ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της σύγχρονης
ιατρικής αποτελεί η αλματώδης αύξηση της 5ετούς
επιβίωσης που σήμερα αγγίζει ή ακόμη και ξεπερνά
το 90% των παιδιών που πάσχουν από ΟΛΛ, ενώ 1
στα 5 παιδιά εξ αυτών θα εμφανίσει υποτροπή της
νόσου, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσμενέστερη
πρόγνωση1. Διαχρονικά, στη σημαντική αυτή πρόοδο συντέλεσαν η εντατικοποίηση και εξατομίκευση
των θεραπειών με βάση τα βιολογικά και μοριακά
χαρακτηριστικά της νόσου, αλλά και η προφύλαξη
του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Η γνώση
μας σήμερα για το μικροπεριβάλλον του μυελού στην
εκδήλωση και την αντιμετώπιση της νόσου είναι σημαντική σε αντίθεση με το μικροπεριβάλλον του ΚΝΣ
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όπου ελάχιστα γνωρίζουμε για τη μετανάστευση των
λευχαιμικών κυττάρων, τη χημειοευαισθησία του και
τους μηχανισμούς υποτροπής της νόσου σε αυτό. Για
τον λόγο αυτό ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στους μηχανισμούς συμμετοχής του ΚΝΣ τόσο
στη διάγνωση όσο και στην υποτροπή της ΟΛΛ, αλλά
και στην εφαρμογή νεότερων θεραπειών της νόσου.

Συμμετοχή του κεντρικού νευρικού
συστήματος (ΚΝΣ) στα παιδιά με ΟΛΛ
Πρόκληση ακόμη και σήμερα αποτελεί η αντιμετώπιση της προσβολής του ΚΝΣ στα παιδιά που
πάσχουν από ΟΛΛ, καθώς αυτό χαρακτηρίζεται ως
«άσυλο» των λευχαιμικών κυττάρων από τους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες που εφαρμόζονται στα
σύγχρονα πρωτόκολλα των παιδιών. Είναι γνωστό
ότι το 15% των παιδιών με ΟΛΛ εμφανίζει συμμετοχή
του ΚΝΣ κατά τη διάγνωση, ενώ αντιπροσωπεύει
περίπου το 30% των αρχικών υποτροπών σε κλινικές
μελέτες που εκδηλώνονται στο 2-8% των παιδιών2.
Σε αυτοψίες παιδιών με ΟΛΛ που κατέληξαν, διαπιστώθηκε προσβολή του ΚΝΣ σε ποσοστό περίπου
60% αυτών. Έχει περιγραφεί ότι ορισμένες κυτταρογενετικές ανωμαλίες, όπως οι μεταθέσεις t(1;19),
t(9;22), η παρουσία BCR-ABL1, η KMT2A (MLL)
αναδιάταξη, η Τ κυτταρικής αρχής ΟΛΛ, καθώς και
η λευκοκυττάρωση κατά τη διάγνωση, σχετίζονται με
μεγαλύτερη πιθανότητα συμμετοχής του ΚΝΣ3. Όλοι
οι ασθενείς κατά τη διάγνωση της νόσου και πριν
την έναρξη των θεραπευτικών σχημάτων οφείλεται

Βιολογικό υπόστρωμα της νόσου του ΚΝΣ στην ΟΛΛ παιδιών και νεαρών ενηλίκων

βάσει των σύγχρονων πρωτοκόλλων να ελέγχονται.
Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα της προσβολής ή μη του
ΚΝΣ, όλα τα παιδιά αντιμετωπίζονται με μεθοτρεξάτη
τόσο ενδοφλεβίως, όσο και με ενδορραχιαίες εγχύσεις
με κύριο στόχο την προφύλαξή του. Επίσης, η ομάδα
των ασθενών με συμμετοχή του ΚΝΣ αντιμετωπίζονται και με προφυλακτική ακτινοθεραπεία του ΚΝΣ
και της σπονδυλικής στήλης4. Η προληπτική αυτή
θεραπευτική αντιμετώπιση μειώνει την πιθανότητα
υποτροπής με συμμετοχή από το νευρικό σύστημα
στο 5%. Δυστυχώς, η επιτυχής αντιμετώπιση της
προσβολής του ΚΝΣ σχετίζεται με πλήθος απότοκων
επιπλοκών όψιμων ή πρώιμων. Συγκεκριμένα η προφυλακτική ή θεραπευτική ακτινοβόληση εγκεφάλου
και νωτιαίου μυελού σχετίζεται με νευροτοξικότητα,
καθώς και με νευροενδοκρινολογικά και γνωστικά
ελλείμματα, ενώ δεν είναι απίθανη η εμφάνιση δευτεροπαθών νεοπλασιών εγκεφάλου σύμφωνα με την
διεθνή βιβλιογραφία5.
Η σύγχρονη ταξινόμηση της συμμετοχής του ΚΝΣ
στα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες με ΟΛΛ έχει
ως εξής:
• CNS 1: απουσία βλαστών, ανεξάρτητα με τον
αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)
• CNS 2: παρουσία βλαστών (σε κυτταροφυγοκέντρηση ΕΝΥ) με WBC στο ΕΝΥ <5/μL
• CNS 3: παρουσία βλαστών (σε κυτταροφυγοκέντρηση ΕΝΥ) με WBC στο ΕΝΥ >5/μL και/ή κλινικά
σημεία / απεικονιστικά ευρήματα από το ΚΝΣ

Παθοφυσιολογία της συμμετοχής του ΚΝΣ
στα παιδιά με ΟΛΛ
Ο εγκέφαλος περιβάλλεται από μεμβρανώδη
περιβλήματα, τις μήνιγγες, οι οποίες από μέσα
προς τα έξω είναι η χοριοειδής, η αραχνοειδής και
η σκληρά. Μεταξύ της αραχνοειδούς και της χοριοειδούς μήνιγγας υπάρχει ο υπαραχνοειδής χώρος,
όπου ανευρίσκεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και το
εγκεφαλικό παρέγχυμα Η συμμετοχή του ΚΝΣ σε
παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία αφορά κυρίως
τις μήνιγγες, αλλά σπάνια μπορεί να συμμετέχει και
το εγκεφαλικό παρέγχυμα ή ο νωτιαίος μυελός. Είναι
γεγονός πως παρά τις αξιόλογες υποθέσεις που
έχουν διατυπωθεί για τον μηχανισμό εισόδου των λευχαιμικών κυττάρων στο ΚΝΣ, ακόμη η είσοδος τους
αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Ωστόσο, η κυρίαρχη
υπόθεση είναι τα λευχαιμικά κύτταρα προέρχονται
από τη συστηματική κυκλοφορία. Πρώτα από όλα, τα
λευχαιμικά κύτταρα προσβάλλουν τις επιφανειακές
αραχνοειδείς φλέβες και στη συνέχεια διεισδύουν
στους γύρω συνδετικούς ιστούς και τις δοκίδες.

Παρόλο που αρχικά το εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι
ελεύθερο, καθώς καταστρέφονται οι δοκίδες στον
υπαραχνοειδή χώρο τα καρκινικά κύτταρα εισέρχονται
σε αυτό και έτσι καθίσταται ικανή η ανίχνευση τους
στο ΕΝΥ διάγνωσης. Εναλλακτικά και σύμφωνα με
άλλη διατυπωμένη θεωρία, τα λευχαιμικά κύτταρα
πιθανόν να εξαπλωθούν απευθείας από τον μυελό
των οστών του κρανίου στις μήνιγγες5. Τα συγκεκριμένα λευχαιμικά κύτταρα μπορεί να διασπαρθούν
ιατρογενώς κατά τη διενέργεια της οσφυονωτιαίας
παρακέντησης.
Σύμφωνα με μελέτες ένας σημαντικός αριθμός
γονιδίων, οδών σηματοδότησης και μορίων συμμετέχει στην ενδοθηλιακή μετανάστευση των λευχαιμικών κυττάρων και των λευκοκυττάρων γενικότερα.
Σε πειραματικό μοντέλο έχει φανεί ότι η απουσία
της μυοσίνης-ΙΙΑ ελαττώνει τη λευχαιμική διήθηση
του ΚΝΣ εμποδίζοντας την εξαγγείωση λευχαιμικών
κυττάρων μέσω του ενδοθηλίου2. Φυσιολογικά, στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό των υγιών ατόμων κυριαρχούν
τα Τ λεμφοκύτταρα (90%), τα περισσότερα από τα
οποία είναι μνημονικά κύτταρα CD4+ που εκφράζουν
τους υποδοχείς CXCR3 και CCR77. Έχει αποδειχθεί
πως ένας ακόμη πιθανός μηχανισμός εισόδου Τλευχαιμικών κυττάρων είναι η αλληλεπίδραση του
υποδοχέα CCR7, ο οποίος εκφράζεται από τα καρκινικά κύτταρα, και του CCL19, που εκφράζεται από το
ενδοθήλιο του χοριοειδούς πλέγματος. Η στοχευμένη
εμπλοκή του CCR7 ή του μορίου πρόσδεσης CCL19
εμπόδισε σε πειραματικά μοντέλα τη διήθηση του
ΚΝΣ κάτι που όμως αποδείχθηκε μόνο στην Τ-ΟΛΛ
και όχι σε πειραματικά μοντέλα Β-ΟΛΛ γεγονός που
καταδεικνύει ότι η λειτουργία του υποδοχέα CCR7
ίσως είναι ειδική για την Notch1 T-ΟΛΛ2.
Τέλος, χημειοκίνες και κυτταροκίνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κυκλοφορία των λευχαιμικών κυττάρων εντός του ΚΝΣ. Πολυμορφισμοί της
IL-15 και τα επίπεδα mRNA έχουν μελετηθεί στην
συμμετοχή του ΚΝΣ και τη χημειοευαισθησία του2. Ο
ρόλος της IL-15 έχει μελετηθεί μέσω ενεργοποίησης
της οδού σηματοδότησης Raf/Ras/ERK. Επιπλέον, η
έκφραση της IL-15 στα λευχαιμικά κύτταρα σχετίζεται
με την ενεργοποίηση των NK κυττάρων κατά την
οποία ενώ αναστέλλεται η παραγωγή των λευχαιμικών κυττάρων στην περιφέρεια μέσω του υποδοχέα
του NKG2D, τα ΝΚ αποτυγχάνουν να διαπεράσουν
στο ΚΝΣ με αποτέλεσμα τη λευχαιμική διήθησή του.
Τέλος, η IL-15 ρυθμίζει τα επίπεδα πρωτεϊνών όπως
η PSGL-1 (p-selectin glycoprotein ligand-1) και της
CXCR3 που εμπλέκονται στην μετανάστευση των
λευχαιμικών κυττάρων στο ΚΝΣ μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού2.
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Μέθοδοι ανίχνευσης συμμετοχής του ΚΝΣ
σε άτομα με ΟΛΛ
Η εξέταση εκλογής για τον έλεγχο προσβολής και
συμμετοχής του ΚΝΣ ήταν και παραμένει η ανίχνευση
λευχαιμικών κυττάρων στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό
μετά από οσφυονωτιαία παρακέντηση. Ωστόσο, η
παρατήρηση πως σε άτομα, που κατά τη διάγνωση
της νόσου δεν συμμετείχε το ΚΝΣ, ενώ αργότερα
ανιχνεύτηκαν καρκινικά κύτταρα, αναδεικνύει την
ανάγκη εύρεσης πιο έγκυρης και αξιόπιστης διαγνωστικής προσέγγισης. Δεδομένου ότι ο ασθενής
παραμένει ασυμπτωματικός έως ότου προσβληθεί το
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, πολλές εναλλακτικές μεθόδους
ανίχνευσης υποκλινικών μορφών λευχαιμίας στο ΕΝΥ
έχουν δοκιμαστεί, εντούτοις μόνο οι 3 εξ αυτών έχουν
γίνει ευρέως αποδεκτές:
1. Αύξηση της ευαισθησίας ανίχνευσης βλαστών στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό
2. Αξιολόγηση της ανίχνευσης ορισμένων βιοδεικτών
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό των πασχόντων
3. Χρήση ακτινολογικών διαγνωστικών μεθόδων.
Υπάρχει η αμφιβολία αν όλα τα λευχαιμικά κύτταρα
είναι νευροτρόπα και μπορούν να διεισδύουν και να
επιβιώνουν στο ΚΝΣ ή μόνο ορισμένοι κλώνοι αυτών.
Κατά συνέπεια, ο προσδιορισμός αυτών των κυττάρων στον μυελό των οστών τη στιγμή της διάγνωσης,
θα αποτελέσει τον απόλυτο βιοδείκτη ανίχνευσης
συμμετοχής του ΚΝΣ. Επιπλέον, ένας ακόμη δυνητικά προγνωστικός δείκτης προσβολής του νευρικού
συστήματος είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων
του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα
(vascular endothelial growth factor; VEGF) στο ΕΝΥ,
καθώς αυξημένα επίπεδα αυτού σηματοδοτούν πιθανή παρουσία λευχαιμικών κυττάρων. Παράλληλα,
αύξηση και κορύφωση των επιπέδων L-σελεκτίνης στο
ΕΝΥ παρατηρείται συνήθως πριν την εμφάνιση συμμετοχής του ΚΝΣ, ενώ μειωμένα επίπεδα εμφανίζουν
τα άτομα μετά την εφαρμογή χημειοθεραπείας. Είναι
γνωστό, επίσης, πως κυτοκίνες, όπως η IL-15 που
ήδη προαναφέρθηκε καθώς και η IL-7, εμπλέκονται
στην ανάπτυξη των λεμφοκυττάρων και είναι παρούσες στο ΚΝΣ. Έχει αποδειχτεί πως η υψηλή έκφραση
των υποδοχέων IL-7 σε λευχαιμικά κύτταρα μυελού
των οστών ή περιφερικού αίματος ατόμων κατά τη
διάγνωση της ΟΛΛ σχετίζεται με συμμετοχή του ΚΝΣ
και μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής με συμμετοχή του
ΚΝΣ. Ως εκ τούτου, η χορήγηση αντισωμάτων έναντι
υποδοχέων της IL-7 περιορίζει σημαντικά την διήθηση
από καρκινικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένου και
του νευρικού συστήματος, αυξάνοντας σαφώς την
επιβίωση7. Βέβαια, απαραίτητη είναι η επισήμανση
48

πως η χρήση των βιοδεικτών αυτών ενέχει σημαντικό κίνδυνο ψευδώς θετικών και ψευδώς αρνητικών
αποτελεσμάτων και κατά συνέπεια απαιτούνται περισσότερες μελέτες για τον σαφή τους ρόλο στη διήθηση
του ΚΝΣ από λευχαιμικά κύτταρα.
Τέλος, αρκετές μελέτες, επίσης, χρησιμοποίησαν
την κυτταρομετρία ροής πολλαπλών χρωμάτων για
την ανίχνευση της συμμετοχής του ΚΝΣ με εξαιρετική
ακρίβεια, όπου ακόμη και ελάχιστα λευχαιμικά κύτταρα
διακρίνονται από τους άλλους πληθυσμούς με βάση
τον συνδυασμό των αντιγόνων που τα χαρακτηρίζουν.

Υποτροπή ΚΝΣ σε παιδά με οξεία
λεμφοβλαστκή λευχαιμία και μετάθεση
t(1;19)
Η χημειοαντοχή του ΚΝΣ έχει μελετηθεί σε ασθενείς με ΟΛΛ και μετάθεση t(1;19) (5% των παιδιών
με ΟΛΛ) και σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο υποτροπής
του ΚΝΣ μέσω αυξημένης έκφρασης του υποδοχέα
τυροσινικής κινάσης Mer (MERTK). H κινάση αυτή
εμπλέκεται στην επιβίωση, μετανάστευση και διαφοροποίηση των κυττάρων. Συγκεκριμένα, η υπερέκφρασή του υποδόχεα της στα κύτταρα που φέρουν
την μετάθεση t(1;19) παρεμποδίζει τη φάση G0/G1
του κυτταρικού κύκλου και σχετίζεται με χημειοαντοχή
στην μεθοτρεξάτη. Τέλος, η έκφρασή του υποδοχέα
MERTK σχετίζεται με την εκδήλωση νόσου του ΚΝΣ
κατά τη διάγνωση ΟΛΛ2.

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις σε άτομα
που πάσχουν από ΟΛΛ με συμμετοχή
του ΚΝΣ
Σύμφωνα με τα σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα των λευχαιμιών παιδιών και νεαρών ενηλίκων
απαιτούνται τουλάχιστον 2 χρόνια εντατικής χημειοθεραπείας και θεραπείας συντήρησης, χωρίς σαφώς
να εξαιρούνται η μεταμόσχευση μυελού των οστών
ή ακόμη και η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων, με ό,τι επιπλοκές και αν
συνεπάγονται αυτές στους ασθενείς με ανθεκτική ή
υποτροπιάζουσα νόσο. Για τους πρώτους μήνες, απαιτείται εντατικοποιημένο σχήμα θεραπειών, ακολουθεί
η σταθεροποίηση και στη συνέχεια η συντήρηση με
ανάλογα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται. Ωστόσο, εναλλακτικές αναδυόμενες θεραπευτικές μέθοδοι
που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο μελέτης έχουν
ήδη αρχίσει να κερδίζουν έδαφος και να εμφανίζουν
αισιόδοξα αποτελέσματα στην ΟΛΛ της παιδικής
ηλικίας. Πρώτης γραμμής προσέγγιση, αποτελεί η
χρήση ανασταλτικών ουσιών που εμποδίζουν τόσο
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την είσοδο, όσο και την επιβίωση των λευχαιμικών
κυττάρων στο ΚΝΣ. Χρήσιμο παράδειγμα αποτελεί
η ρουξολιτινίμπη (ruxolitinib), ένας αναστολέας των
JAK κινασών, ο οποίος συγκρίθηκε με μονοκλωνικό
αντίσωμα έναντι του υποδοχέα IL-7 και φάνηκε πως
ο συνδυασμός τους αποφέρει την βέλτιστη εξάλειψη
της προσβολής του ΚΝΣ. Παράλληλα, η χρήση στοχευμένων ανοσοθεραπειών εξελίσσεται ταχύτατα.
Η μπλινατουμομάμπη (blinatumomab) αποτελεί ένα
μονοκλωνικό αμφιειδικό (έναντι CD3+ και CD19+ κυττάρων) αντίσωμα στρατολόγησης Τ-λεμφοκυττάρων
το οποίο συνδεόμενο με το επιφανειακό CD3 ενεργοποιεί τα Τ-λεμφοκύτταρα τα οποία προσκολλώνται
στο ενδοθήλιο και στη συνέχεια ασκούν την τοξική
τους δράση εστιασμένα έναντι των CD19+ λευχαιμικών κυττάρων. Επιπλέον πιθανοί θεραπευτικοί
στόχοι είναι η εξουδετέρωση αντισωμάτων έναντι
του VEGF (bevacizumab), έναντι του CCR7 ή άλλων
μορίων προσκόλλησης και αναστολείς της MERTK σε
περίπτωση ΟΛΛ με μετάθεση t(1;19). Είναι γεγονός
πως η αποτελεσματικότητα των εξειδικευμένων αυτών
ανοσοθεραπειών είναι ακόμη μη δεδομένη και σαφώς
τίθενται και θέματα ασφάλειας στους παιδιατρικούς
ασθενείς.
Συμπερασματικά, αδιαμφισβήτητα η αντιμετώπιση
της ΟΛΛ αποτελεί ένα αρκετά μελετημένο μονοπάτι.
Ωστόσο, η προσβολή του ΚΝΣ, ακόμη και σήμερα,
χαρακτηρίζεται ως ένα άγνωστο πεδίο που χρήζει
νέων στοχευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.
Παρά τις εξαιρετικές προόδους της παιδιατρικής αιματολογίας, παραμένουν αρκετές προκλήσεις όσων
αφορά την αντιμετώπιση ή την αποφυγή την προσβολής του ΚΝΣ. Απαιτείται, τόσο εκτενή κατανόηση των
αιτιολογικών παραγόντων και των μηχανισμών της
νόσου αυτής, όσο και μελέτη των πιθανών γενετικών
πολυμορφισμών που σχετίζονται με την εμφάνιση της
ΟΛΛ, αλλά και με την προδιάθεση συμμετοχής του
ΚΝΣ κατά την διάγνωση ή μετέπειτα. Αδιαμφισβήτητη
είναι η ανάγκη για χρήση νέων, φανερά πιο έγκυρων
διαγνωστικών μεθόδων για την ανεύρεση, ακόμη και
υποκλινικών μορφών προσβολής του ΚΝΣ. Από την

άλλη μεριά, εναλλακτικές ανοσοθεραπείες γίνονται
όλο και περισσότερο απαραίτητες τόσο για την αντιμετώπιση της ΟΛΛ με συμμετοχή του ΚΝΣ, όσο και
για την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων θεραπειών.
Εξαιρετικής σημασίας, επιπλέον, είναι η ανάδειξη
θεραπειών περιορισμένης τοξικότητας, αποφεύγοντας
έτσι τις απώτερες επιπλοκές και τις πιθανές υποτροπές της νόσου με συμμετοχή του ΚΝΣ.
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Εισαγωγή
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν κλωνικές νεοπλασματικές διαταραχές του
προγονικού αιμοποιητικού κυττάρου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μη αποδοτική αιμοποίηση, κυτταροπενίες, μορφολογική δυσπλασία του μυελού
των οστών και αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση
οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ). Είναι σαφώς
συχνότερα προϊούσης της ηλικίας, κατά τη γεροντική
περίοδο, καθώς η μέση ηλικία διάγνωσης είναι τα
74 έτη και 86% των ασθενών είναι ηλικίας άνω των
60 χρόνων. Η διάγνωση ΜΔΣ είναι ιδιαίτερα σπάνια
κατά τη διάρκεια της παιδικής, εφηβικής και νεαράς
ενηλίκου ζωής. Η ετήσια επίπτωση ΜΔΣ ανά 100.000
πληθυσμού άνω των 80 ετών, κάτω την 40 ετών και
στα παιδιά είναι αντίστοιχα >30, 0,14 και 0,08 νέες
περιπτώσεις. Η διαθεσιμότητα γενετικής ανάλυσης του
μυελού των οστών σε ΜΔΣ/ΟΜΛ (somatic) αλλά και
του γονιδιώματος του ασθενούς (germline) αλλάζει
τη θεώρηση ότι ΜΔΣ σε νεαρούς ενήλικες σπάνια
είναι οικογενούς μορφής.1,2
Μεταλλάξεις που ανευρίσκονται συχνά σε ΜΔΣ,
αφορούν στη δυσλειτουργία βασικών οδών ρύθμισης
του κυττάρου, όπως: το μάτισμα του RNA (αφαίρεση
introns ή RNA splicing: εμπλεκόμενα γονίδια SFSB1,
SRSF2, U2AF1 και ZRSR2), γονίδια επιγενετικής
τροποποίησης (epigenetic modifier genes: TET2,
DNMT3A, IDH1/IDH2, ASXL1, EZH2, και SETBP1),
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ρυθμιστές της μεταγραφής (regulators of transcription:
RUNX1, BCOR, ETV6), της επιδιόρθωσης του DNA
(DNA repair: TP53), οδούς ενδοκυττάριας σηματοδότησης (signaling pathways: NRAS, KRAS, CBL,
JAK2, FLT3, NF1, HIF1, εξωγενής και μιτοχονδριακή
οδός απόπτωσης), και συνδετίνες (cohesins: STAG2).
Στην αιματολογία της παιδικής ηλικίας έχουν αναγνωριστεί συγκεκριμένα, ιδιαίτερα σπάνια συγγενή
σύνδρομα τα οποία σχετίζονται με έκπτωση του
μυελού των οστών και με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ΜΔΣ καθώς και με την εξέλιξη σε ΟΜΛ.
Χαρακτηριστικά τέτοια σύνδρομα είναι η αναιμία
Fanconi (FA), η συγγενής δυσκεράτωση (DC) και το
σύνδρομο Schwachman-Diamond (SDS). Εντούτοις,
10-20% των περιπτώσεων αναιμίας Fanconi και
σχεδόν 50% των περιπτώσεων συγγενούς δυσκεράτωσης θα διαγνωσθούν στην εφηβική και νεαρά
ενήλικο ζωή. Υπάρχει σαφώς αλληλοεπικάλυψη στο
ηλικιακό φάσμα διάγνωσης των σποραδικών μορφών
ΜΔΣ στους νεαρούς ενήλικες και των περιπτώσεων
όπου υποκρύπτεται μία γενετική προδιάθεση για την
εμφάνιση ΜΔΣ, και σίγουρα περιπτώσεις ενηλίκων
με γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση ΜΔΣ είναι
πολύ πιο συχνές από ότι νομίζαμε παλαιότερα. Καθώς
διευρύνεται η γενετική ανάλυση περιπτώσεων ΜΔΣ
στη διάγνωση (του μυελού των οστών αλλά και των
μη-αιμοποιητικών κυττάρων του ασθενούς (germline)
αυξάνεται αντίστοιχα η ανεύρεση ενηλίκων ασθενών
με ΜΔΣ και γενετική προδιάθεση προς αυτά.
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Ο ασθενής με πιθανή γενετική προδιάθεση
Με βάση ό,τι αναφέρθηκε ήδη και επίσης ό,τι θα
αναλυθεί στη συνέχεια, οι ασθενείς με πιθανή γενετική
προδιάθεση και στους οποίους θα πρέπει να γίνεται
περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος και γενετική συμβουλευτική, είναι οι ασθενείς με πρωτοδιάγνωστο
ΜΔΣ, οι οποίοι έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:3
• Διάγνωση ΜΔΣ σε ηλικία <50 χρόνων, ή
• Οικογενειακό ιστορικό για:
-- ΜΔΣ/ ΟΜΛ
-- Κακοήθειες σε μικρές ηλικίες ανεξαρτήτως τύπου
-- Κακοήθειες σε πολλούς συγγενείς α› ή β› βαθμού
• Ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό για:
-- Ανεξήγητη αναιμία
-- Θρομβοπενία, πανκυτταροπενία ή άλλη κυτταροπενία
-- Αιμορραγική διάθεση
-- Ανωμαλίες στο δέρμα ή τους όνυχες
-- Ηπατική νόσο μη διευκρινισμένη
-- Πνευμονική ίνωση ή κυψελιδική πρωτεΐνωση
-- Ανωμαλίες των άκρων ή σκελετικές ανωμαλίες
-- Ανοσοανεπάρκεια ή άτυπες λοιμώξεις
-- Ιστορικό ≥2 κακοηθειών, περιλαμβανομένου
του ΜΔΣ/ΟΜΛ
Με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά από το ιστορικό
και την αδρή κλινική εξέταση μπορεί να αυξηθεί η
πιθανότητα ανίχνευσης των ήδη γνωστών συνδρόμων
(FA, DC, SDS) αλλά και των νέων οικογενών μορφών
προδιάθεσης για την ανάπτυξη ΜΔΣ/ΟΜΛ. Επίσης,
πλήρης γενετικός έλεγχος επιβάλλεται και για ασθενείς
με ΜΔΣ/ΟΜΛ στους οποίους ανευρίσκονται στο μυελό
των οστών μεταλλαγμένα κάποια από τα γονίδια που
θα αναφερθούν παρακάτω στα επιμέρους σύνδρομα.

Η σημασία της διερεύνησης του ασθενούς
με γενετική προδιάθεση για ΜΔΣ/ΟΜΛ
Η πιστοποίηση γενετικής προδιάθεσης για ΜΔΣ/
ΟΜΛ στον ασθενή με ΜΔΣ που διερευνούμε είναι μεγάλης σημασίας και μπορεί να μεταβάλει και τον τρόπο
που το αντιμετωπίζουμε. Έτσι προχωράμε σε ορθό
έλεγχο και γενετική συμβουλευτική για τον ασθενή,
αλλά επίσης πρέπει να ελέγξουμε αντίστοιχα και τα
μέλη της οικογένειας που έχουν την ίδια προδιάθεση
αλλά δεν έχουν πιθανά εμφανίσει ακόμη συγκεκριμένο πρόβλημα (κυτταροπενίας, ΜΔΣ, συμπαγή όγκο,
άλλο). Η ανίχνευση των μελών της οικογένειας θα
τους δώσει κατάλληλες πληροφορίες αιματολογικής
και άλλης, ανάλογα με το εύρημα, παρακολούθησης
που θα χρειαστούν και πιθανότατα θα έχουν τη βέλτιστη έκβαση. Για τον ίδιο τον ασθενή έχει μεγάλη

σημασία για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας,
και την αποφυγή παρεμβάσεων που αντενδείκνυνται.
Ιδιαίτερα αυτό αφορά την απόφαση για μεταμόσχευση
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΑΚ) και τον
κατάλληλο χρόνο για τη διενέργειά της, την επιλογή
του κατάλληλου πρωτοκόλλου προετοιμασίας και κατάλληλου δότη (αποφυγή φαινοτυπικά υγιούς αδελφού
με ενδεχόμενη ύπαρξη μη ακόμα διαγνωσμένης της
αντίστοιχης βλάβης), καθώς και την προετοιμασία για
ειδικές τοξικότητες της ΜΑΑΚ, οι οποίες σχετίζονται
με την υποκείμενη γενετική βλάβη. Επίσης, κατευθύνουμε για τον περιοδικό έλεγχο προβλημάτων και
άλλων μη-αιματολογικών κακοηθειών που σχετίζονται
με το νόσημα.
Κλασικά παραδείγματα των ανωτέρω είναι οι
ασθενείς με αναιμία Fanconi, οι οποίοι χρειάζονται
ΜΑΑΚ ακόμα και πριν παρουσιάσουν σημαντικά αιματολογικά προβλήματα, αλλά με μη μυελοαφανιστικό
σχήμα προετοιμασίας βασισμένο σε fludarabine, και
με προηγούμενη αφαίρεση των T-κυττάρων από το
μόσχευμα (T-cell depletion), συνήθως πλέον γενόμενη
in vivo, με πρώιμη χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης ή και
μεθοτρεξάτης τις πρώτες ημέρες μετά τη χορήγηση
του μοσχεύματος. Ομοίως, ασθενείς με συγγενή
δυσκεράτωση και σύνδρομο Shwachman-Diamond
απαιτούν τη χρήση ΜΑΑΚ χαμηλής έντασης, λόγω
τοξικοτήτων που εμφανίζουν σε μυελοαφανιστικά
πρωτόκολλα προετοιμασίας για την ελάττωση της
περιμεταμοσχευτικής θνησιμότητος και τη βέλτιστη
έκβαση. Η χρήση μοσχεύματος από αδελφούς με την
ίδια βλάβη (FA, SDS, DC, αναιμία Diamond-Blackfan)
επιπλέκεται από μη ικανοποιητική κινητοποίηση των
ΑΑΚ και βραδεία εγκατάσταση του μοσχεύματος.
Όλοι οι ανωτέρω ασθενείς χρήζουν και διά βίου
παρακολούθησης και επιτήρησης για ενδεχόμενη
εμφάνιση και άλλων νεοπλασιών. Σε ασθενείς με
FA υπολογίζεται ότι ο κίνδυνος ανάπτυξης συμπαγών όγκων φτάνει έως 75% μέχρι την ηλικία των 45
ετών και για ασθενείς με DC ο κίνδυνος κακοήθειας
είναι 40% μέχρι την ηλικία των 50 ετών.4 ineffective
hematopoiesis, myelodysplasia, and an increased
risk of acute myeloid leukemia (AML

Γενετικά σύνδρομα που σχετίζονται
με την ανάπτυξη ΜΔΣ
Με την ευκολότερη πρόσβαση σε τεχνικές γενετικής ανάλυσης υψηλής ευκρίνειας, όπως η νεότερης
γενιάς αλληλούχιση του γονιδιώματος (Next Generation Sequencing) δειγμάτων του αιμοποιητικού
ιστού και με τη συστηματική έρευνα των ευρημάτων,
αναδεικνύονται συνεχώς νέα σύνδρομα με αυξημένη
51

Β. Παπαδάκης και Α. Συμεωνίδης

πιθανότητα εμφάνισης ΜΔΣ. Θα επικεντρωθούμε στην
παρουσίαση των συνδρόμων που χρειάζεται να περιλάβουμε στη διαφορική διάγνωση για τη διερεύνηση
του ενήλικα ασθενή με ΜΔΣ και χωρίς εμφανή άλλη
αιτιολογία (σημαντική έκθεση σε περιβαλλοντικούς
παράγοντες, προηγηθείσα χημειοθεραπεία ή/και
ακτινοβολία)1,4–11.
Σύνδρομα που έχουν σημαντική πιθανότητα να
εμφανιστούν για πρώτη φορά και στον ενήλικα ασθενή είναι:
• Σύνδρομα μυελικής έκπτωσης
-- Αναιμία Fanconi
-- Συγγενής Δυσκεράτωση
• Οικογενή σύνδρομα προδιάθεσης σε ΜΔΣ/ΟΜΛ
-- Αταξία- Τηλαγγειεκτασία
-- Aπλο-ανεπάρκεια GATA2
-- Οικογενής διαταραχή των αιμοπεταλίων σχετιζόμενη με το γονίδιο RUNX1 και προδιάθεση
για μυελικές νεοπλασίες
-- Οικογενής προδιάθεση για ΟΜΛ σχετιζόμενη με
το γονίδιο DDX41
-- Θρομβοπενία 2 (γονίδιο ANKRD26)
-- Θρομβοπενία 5 (γονίδιο ETV6)
-- Οικογενής ΟΜΛ με μεταλλάξεις του γονιδίου
CEBPA
-- Οικογενής απλαστική αναιμία/ΜΔΣ με μετάλλαξη
του γονιδίου SRP72
-- Σύνδρομο Li-Fraumeni
-- Μεταλλάξεις των γονιδίων SAMD9/SAMD9L
Τα οικογενή ΜΔΣ/ΟΜΛ αποτελούν πλέον χωριστή
κατηγορία νοσημάτων στην WHO2016 (myeloid
neoplasms with germ line predisposition).
Επίσης, πρέπει να αναφερθούν και τα κλασσικά
σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας που εμφανίζονται
κατά την παιδική ηλικία αλλά έχουν μειωμένη - αλλά
όχι ανύπαρκτη - πιθανότητα εμφάνισης στην ενήλικο
ζωή, όπως:
• Αναιμία Diamond-Blackfan
• Σύνδρομο Shwachman-Diamond
• Συγγενής αμεγακαρυωτική θρομβοπενία
• Σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία

Αναιμία Fanconi
Ενώ οι αιματολογικές εκδηλώσεις είναι οι συχνότερες, το σύνδρομο συνοδεύεται και από συγγενείς
ανωμαλίες (κοντό ανάστημα, σκελετικές ανωμαλίες,
δερματικές κηλίδες café-au-lait, ενδοκρινοπάθειες και
πρώιμη εμμηνόπαυση) καθώς και την πιθανότητα
έως 75% ανάπτυξης συμπαγών όγκων μέχρι τα 50
έτη ζωής. Συνεπώς, προηγούμενη χημειο- και ακτινοθεραπεία δεν αποκλείουν τη διάγνωση FA, ιδιαίτερα
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αν ο ασθενής παρουσίασε σημαντική τοξικότητα σε
αυτές τις θεραπείες. Μυελική έκπτωση συνήθως
παρουσιάζεται την πρώτη δεκαετία της ζωής αλλά
και αργότερα, με 90% των ασθενών να την έχουν
εμφανίσει μέχρι την ηλικία των 50 ετών.
Η επίπτωση της FA είναι 1 ασθενής ανά 100.000
γεννήσεις και 16 γονίδια έχουν συνδυαστεί με FA,
συνήθως κληρονομούμενα με τον υπολειπόμενο αυτοσωματικό ή Χ-φυλοσύνδετο τρόπο. Χαρακτηριστικές
κυτταρογενετικές ανωμαλίες σε FA ΜΔΣ/ΟΜΛ είναι η
αύξηση (gain) του 1q23-32 και του 3q26. Η διάγνωση
γίνεται συνήθως με τη δοκιμασία ευθραυστότητας
των χρωμοσωμάτων με επίδραση διεξυβουτανίου
(DEB) ή mitomycin-C, ενώ λόγω μωσαϊκισμού έως
15% των ασθενών δεν θα έχει απόλυτα διαγνωστική
δοκιμασία. Ο γενετικός έλεγχος για την ανίχνευση
των γνωστών γενετικών βλαβών έπεται, καθώς έχει
και προγνωστική σημασία και βοηθά στον περαιτέρω
γενετικό έλεγχο και συμβουλευτική της οικογένειας
καθώς και στην επιλογή του κατάλληλου δότη για
ΜΑΑΚ. Τελευταία έχει αποδειχθεί ότι η εφαρμογή
ΜΑΑΚ επί των ασθενών, ακόμα και χωρίς μυελική
έκπτωση, και η χρησιμοποίηση μη μυελοαφανιστικών
πρωτόκολλων (μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικό σχήμα), πλεονεκτεί καθώς η τοξικότητα από
την ΜΑΑΚ με κλασσικό μυελοαφανιστικό σχήμα
προετοιμασίας μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η
παρακολούθηση όλων των συστημάτων και ιδιαίτερα
η επιτήρηση για την ανάπτυξη κακοηθειών πρέπει να
συνεχίζεται διά βίου.

Συγγενής Δυσκεράτωση
Η DC είναι 10 φορές σπανιότερη της FA (συχνότητα εμφάνισης 0,1 ασθενής στις 1.000.000 γεννήσεις) και χαρακτηρίζεται κλινικά από την τριάδα:
1. ανώμαλη χρώση του δέρματος, 2. λευκοπλακία,
και 3. δυστροφικοί όνυχες. Βασικό πρόβλημα του
συνδρόμου είναι η μειωμένη δυνατότητα διατήρησης
των χρωμοσωματικών τελομερών λόγω μετάλλαξης
και δυσλειτουργίας των γονιδίων των τελομερασών,
ενώ 11 γονίδια έχουν αναγνωριστεί έως τώρα ως
υπεύθυνα για την πρόκληση του συνδρόμου (60%
των ασθενών). Κληρονομείται με φυλοσύνδετο τρόπο
και επικρατούντα ή υπολειπόμενο αυτοσωματικό
χαρακτήρα.
Στους ενήλικες ασθενείς συνήθως παρουσιάζονται κυτταροπενίες, πνευμονική ίνωση ή δερματικές
αλλοιώσεις, ενώ η διάγνωση στα παιδιά είναι πλέον
έκδηλη και συνοδευόμενη με σημαντική καθυστέρηση
ανάπτυξης ή πνευματική έκπτωση, υποπλασία της
παρεγκεφαλίδος, ανοσοανεπάρκεια, σημαντικές
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δυσπλασίες ονύχων, δέρματος, βλεννογόνων και
τριχών. Και η DC συνοδεύεται από σημαντική πιθανότητα ανάπτυξης νεοπλασματικών νοσημάτων
(40% μέχρι την ηλικία των 50 ετών), ενώ η πιθανότητα εμφάνισης ΜΔΣ είναι 33% μέχρι την ηλικία
των 40 ετών.
Οκτώ γονίδια σχετίζονται συχνότερα με τη διάγνωση DC: CTC1, DKC1, TERC, TERT, TINF2, NHP2,
NOP10 και WRAP53, και αφορούν μόνον το ~50%
των ασθενών με κλινική διάγνωση. Οι germline μεταλλάξεις στα γονίδια TERT και TERC έχουν επίσης
συσχετιστεί με την ανάπτυξη απλαστικής αναιμίας,
ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης και εμφάνισης DC
στην ενήλικη ζωή. Η ανάδειξη βραχέων τελομερών
θέτει τη διάγνωση, ενώ για το 60% των ασθενών
μπορεί να πιστοποιηθεί και γνωστή γενετική βλάβη.
Θεραπεία είναι η ΜΑΑΚ, η οποία όμως έχει και αυξημένη πιθανότητα τοξικότητας.

Αταξία- Τηλαγγειεκτασία
Η A-T είναι σπάνια και περίπου 1% του πληθυσμού
είναι ετεροζυγώτες για το μεταλλαγμένο γονίδιο ATM,
το οποίο εδράζεται στο χρωμόσωμα 11q22–23. Οι
ασθενείς με Α-Τ έχουν περίπου 40% πιθανότητα να
αναπτύξουν κακοήθεια. Οι πλέον συνήθεις νεοπλασίες
είναι λεμφώματα και λευχαιμίες 85% των περιπτώσεων (περιλαμβανομένων και των ΜΔΣ), ενώ διά
βίου υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης
καρκίνου του μαστού, των ωοθηκών, του στομάχου,
μελάνωμα και σαρκώματα.
Η διάγνωση υποκείμενου συνδρόμου Α-Τ είναι
σημαντική για τα ανωτέρω αλλά και γιατί οι ασθενείς αυτοί έχουν ιδιαίτερα αυξημένη τοξικότητα στη
θεραπεία. Διάγνωση μπορεί να τεθεί κλινικά με την
ύπαρξη τηλεαγγειεκτασιών στους επιπεφυκότες και
την παρουσία νευρολογικών προβλημάτων και να
επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Σύνδρομο απλο-ανεπάρκειας GATA2
Η πραγματική του συχνότητα δεν είναι γνωστή και
παλαιότερες γνωστές συναφείς ονομασίες είναι: σύνδρομο οικογενούς MDS/AML, σύνδρομο Emberger,
σύνδρομο MonoMac. Η διάμεση ηλικία διάγνωσης
είναι τα 20 χρόνια αλλά το εύρος ιδιαίτερα μεγάλο
(βρέφη 5 μηνών έως υπερήλικες 78 χρόνων). Και το
σύνδρομο αυτό συνοδεύεται από αυξημένη συχνότητα κακοηθειών, όπως HPV-σχετιζόμενων καρκίνων
και νεοπλασιών του μαστού, παγκρέατος, νεφρού.
Η διάγνωση τίθεται με την αλληλούχιση του GATA2
γονιδίου στο χρωμόσωμα 3q21 και κληρονομείται

με τον επικρατούντα αυτοσωματικό χαρακτήρα και
η κλινική έκφραση μπορεί να ποικίλει. Το σύνδρομο
Emberger κλινικά χαρακτηρίζεται από πρωτοπαθές
λεμφοίδημα, έκπτωση της ακοής, θηλώματα του
δέρματος και των γεννητικών οργάνων και χαμηλό
πηλίκο CD5/CD8 κυττάρων, μαζί με την προδιάθεση για ανάπτυξη ΜΔΣ/ΟΜΛ. Απαιτείται μέριμνα για
την αντιμετώπιση αυτών των οικογενειών από όλες
τις ειδικότητες που αφορούν τα προβλήματα που
παρουσιάζουν.
Κλινικά συχνές είναι οι ιογενείς, μυκητιακές και
μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις, καθώς και το χαρακτηριστικό λεμφοίδημα στο 10% περίπου των
ασθενών, ενώ το 50% και 15% των ασθενών είναι
ασυμπτωματικοί στις ηλικίες 20 και 40 ετών. Συνολικά, ο κίνδυνος διάγνωσης ΜΔΣ/ΟΜΛ είναι 70%
με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 30 έτη, ο μυελός
συνήθως είναι υποκυτταρικός, με συχνότερες χρωμοσωμιακές ανωμαλίες τρισωμία 8 και μονοσωμία
7, στο 25% και 15% των ασθενών, αντίστοιχα. Ανεπάρκεια GATA2 με τη σύγχρονη ανεύρεση μεταλλάξεων ASXL1 (30% των ασθενών) προδιαθέτει
για την ταχεία εξέλιξη σε ΧΜΜΛ/ΑΜΛ, και έγκαιρη,
νωρίς πραγματοποιούμενη ΜΑΑΚ, πιθανότατα να
βελτιώνει την έκβαση12.

Οικογενής διαταραχή των αιμοπεταλίων
σχετιζόμενη με το γονίδιο RUNX1 και
προδιάθεση για μυελικές νεοπλασίες
Το γονίδιο RUNX1 είναι μεταγραφικός παράγοντας του αιμοποιητικού συστήματος, εδράζεται στο
χρωμόσωμα 21q22 και η διαταραχή η σχετιζόμενη
με αυτό κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και αφορά γαμετικές μεταλλάξεις
του ασθενούς (germline) που οδηγούν σε απώλεια
της λειτουργίας του (loss of function). Συνήθως οι
ασθενείς εμφανίζουν χρόνια διά βίου θρομβοπενία,
ήπιας μορφής. Ενώ η πιθανότητα διάγνωσης ΜΔΣ/
ΟΜΛ είναι 35%, με μέση ηλικία διάγνωσης τα 33 έτη
(εύρος, 6-76), οι ασθενείς μπορεί να διαλάθουν επί
μακρόν της ακριβούς διάγνωσης, θεωρούμενοι ότι
πάσχουν από χρόνιας άνοσης αρχής θρομβοπενία.
Επίσης, μπορεί να παρουσιαστεί Τ- οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ).
Η θρομβοπενία δεν χρήζει ειδικής θεραπείας,
εκτός αν υπάρξει αιμορραγία ή προετοιμασία για
χειρουργείο/τοκετό γιατί συνυπάρχει και λειτουργική
βλάβη των αιμοπεταλίων. Δεν υπάρχει πρώιμος
δείκτης για τον ασθενή που θα παρουσιάσει τελικά
ΜΔΣ, αλλά κλωνική αιμοποίηση ανιχνεύεται σε >80%
των ασυμπτωματικών ασθενών >50 ετών με μετάλ53
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λαξη στο γονίδιο RUNX1. Η λεπτομερής ανάλυση
του γονιδίου RUNX1 πιστοποιεί τη διάγνωση, ενώ
συνήθως η εξέλιξη σε ΜΔΣ/ΟΜΛ συνοδεύεται από
πρόσθετες γενετικές βλάβες, όπως δεύτερη μετάλλαξη
του γονιδίου RUNX1 ή τρισωμία 21.

Οικογενής προδιάθεση για ΟΜΛ
σχετιζόμενη με το γονίδιο DDX41
Η κληρονομικότητα των μεταλλάξεων στο χρωμόσωμα 5q όπου εδράζεται το γονίδιο DDX41 είναι
επικρατούσα αυτοσωματική και οι ασθενείς έχουν
δια βίου αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ΜΔΣ/
ΟΜΛ. Όμως η μέση ηλικία εμφάνισης ΜΔΣ/ΟΜΛ
είναι τα 65 έτη, δηλαδή στο σύνηθες εύρος, συνεπώς και οι ασθενείς αυτοί μπορεί vα διαλάθουν της
ορθής διάγνωσης. Συνήθως δεν συνυπάρχουν άλλες
χρωμοσωμιακές βλάβες αλλά τα μυελικά νεοπλάσματα που οι ασθενείς αναπτύσσουν εμφανίζουν
πρόσθετη σωματική μετάλλαξη του DDX41 και είναι
υψηλού κινδύνου. Μόνον το οικογενειακό ιστορικό
μπορεί να μας υποψιάσει για αυτή την οντότητα,
με συχνότητα 1-2% των πρωτοδιάγνωστων ΟΜΛ.

Θρομβοπενία 2 (γονίδιο ANKRD26)
Η κληρονομικότητα των μεταλλάξεων στο χρωμόσωμα 10p12 όπου εδράζεται το γονίδιο ANKRP26
είναι επικρατούσα αυτοσωματική και οι ασθενείς
εμφανίζουν χρόνια δια βίου θρομβοπενία, ήπιας συνήθως μορφής και με στοιχεία δυσμεγακαρυοποίησης
στο μυελό των οστών. Αυτό το σπάνιο σύνδρομο
δύσκολα διαχωρίζεται και διαφοροδιαγιγνώσκεται
από την επίσης σπάνια οικογενή διαταραχή των
αιμοπεταλίων τη σχετιζόμενη με το γονίδιο RUNX1
που επίσης έχει προδιάθεση για εκδήλωση μυελικών νεοπλασιών, λόγω παρόμοιας κλινικής εικόνας. Λεπτομερής γενετική ανάλυση πιστοποιεί τη
διάγνωση.

Θρομβοπενία 5 (γονίδιο ETV6)
Η κληρονομικότητα των μεταλλάξεων στο χρωμόσωμα 12p όπου εδράζεται το γονίδιο ETV6 είναι επικρατούσα αυτοσωματική και οι ασθενείς εμφανίζουν
χρόνια θρομβοπενία, ήπιας συνήθως μορφής. Εκτός
από ΜΔΣ/ΟΜΛ οι ασθενείς μπορεί να διαγνωστούν
με ΧΜΜΛ, Β-ΟΛΛ, μυέλωμα ή καρκίνο του παχέος
εντέρου σε νεαρή ηλικία. Μόνον το οικογενειακό
ιστορικό μπορεί να μας υποψιάσει για αυτή την
σπάνια οντότητα και ο γενετικός έλεγχος πιστοποιεί
τη διάγνωση.
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Οικογενής ΟΜΛ με μεταλλάξεις
του γονιδίου CEBPA
Το γονίδιο CEBPA συμμετέχει στη διαφοροποίηση
των κοκκιοκυττάρων και η διαταραχή η σχετιζόμενη
με αυτό κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και αφορά γαμετικές μεταλλάξεις του
ασθενούς (germline) στο χρωμόσωμα 19q. Δεν συνυπάρχουν άλλες εκδηλώσεις (κακοήθειες, λοιμώξεις
κ.λπ.). Η συχνότητα του συνδρόμου δεν είναι γνωστή
και σίγουρα αφορά ένα μικρό ποσοστό ασθενών με
ΟΜΛ. Καθώς οι de novo μεταλλάξεις του γονιδίου
CEBPA ανευρίσκονται σε 5-15% ασθενών με πρωτοδιάγνωση ΟΜΛ, έλεγχος για germline μεταλλάξεις
του γονιδίου CEBPA πρέπει να δρομολογούνται σε
ασθενείς με ΟΜΛ και διαλληλική μετάλλαξη CEBPA,
δηλαδή και των δύο γονιδίων CEBPA. Βέβαια, ο
έλεγχος πρέπει να γίνεται σε μη-αιμοποιητικό ιστό,
όπως σε υλικό ινοβλαστών δέρματος ή στοματικού
βλεννογόνου.

Οικογενής απλαστική αναιμία/ΜΔΣ
με μετάλλαξη του γονιδίου SRP72
Το γονίδιο SRP72 αφορά ένα συστατικό στη διαδικασία αναγνώρισης σήματος απαραίτητο για την επεξεργασία των πρωτεϊνών (SRP: Signal Recognition
Particle) και η διαταραχή η σχετιζόμενη με αυτόν
κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατούντα τρόπο και αφορά γαμετικές μεταλλάξεις του ασθενούς
(germline) στο χρωμόσωμα 4q. Το σύνδρομο δεν είναι
επαρκώς μελετημένο, ενώ η διάγνωση πιστοποιείται
με αλληλούχιση του γονιδίου και έχει ανευρεθεί σε
νεαρούς ενήλικες και έως τα 75 έτη ζωής.

Σύνδρομο Li-Fraumeni
Το σύνδρομο Li Fraumeni κληρονομείται με τον
επικρατούντα αυτοσωματικό χαρακτήρα και οι ασθενείς εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης νεοπλασιών, όπως: σαρκώματα μαλακών μορίων, καρκίνο του μαστού σε προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες,
όγκους του ΚΝΣ, καρκίνο των επινεφριδίων, όγκους
του παγκρέατος, ΜΔΣ και νεοπλασίες λεμφικής και
μυελικής προέλευσης. Μεταλλάξεις germline στο
ογκοκατασταλτικό γονίδιο TP53 πιστοποιούνται στο
75% των ασθενών με κλασσική μορφή συνδρόμου
Li-Fraumeni.
Η πιθανότητα εμφάνισης νεοπλασίας είναι 50%
μέχρι τα 30 χρόνια στις γυναίκες και 50% μέχρι τα
45 χρόνια στους άνδρες και σχεδόν 100% μέχρι τα
70 έτη και για τα δύο φύλα. Υποδιπλοειδική ΟΛΛ,
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ΟΜΛ και ΧΜΛ εμφανίζονται στο 2-4% των ασθενών.
ΜΔΣ συμβαίνει συχνότερα ως δευτεροπαθές μετά
από θεραπείες άλλων κακοηθειών, παρά ως πρωτοπαθής νόσος.

Μεταλλάξεις των γονιδίων SAMD9 και SAMD9L
Συσχέτιση ανθεκτικής αναιμίας, μονοσωμίας 7
και ΟΜΛ έχει αναφερθεί από το 1960. Πράγματι,
ετερόζυγες μεταλλάξεις στα γονίδια SAMD9 και
SAMD9L σχετίζονται με κυτταροπενίες και μεγάλη
πιθανότητα ανάπτυξης ΜΔΣ με μονοσωμία 7 ή del7q
και με ποικίλη κλινική έκφραση. Συνήθως οι ασθενείς
δεν έχουν συνδρομικά στίγματα, αλλά παρουσιάζουν μυελική έκπτωση και ΜΔΣ με μονοσωμία 7 σε
νεαρά ηλικία. Τα σύνδρομα αυτά ανακαλύφθηκαν
πρόσφατα και η τυποποίησή τους όπως και οι παθογενετικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται είναι ακόμα
υπό διερεύνηση.

Αναιμία Diamond-Blackfan
Η DBA είναι 10 φορές σπανιότερη της FA (συχνότητα εμφάνισης είναι 0,05-0,1 ασθενείς στις 100.000
γεννήσεις), έχει κύρια εκδήλωση την πρωΐμως στη
ζωή έκπτωση της ερυθράς σειράς, με αποτέλεσμα
βαριά αναιμία και πλήρη εξάρτηση από μεταγγίσεις
ερυθροκυττάρων. Μπορεί να συνυπάρχουν συγγενείς
ανωμαλίες και αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης νεοπλασιών. Η απλο-ανεπάρκεια σε μία από τις πολλές
ριβοσωμιακές πρωτεΐνες/υπομονάδες είναι η κύρια
παθογενετική βάση του συνδρόμου. Κληρονομείται
με υπολειπόμενο αυτοσωματικό τρόπο αλλά μπορεί
να εκδηλωθεί και ως επίκτητη με de novo μεταλλάξεις των γονιδίων των ριβοσωματικών υπομονάδων.
Έχει επίσης αναφερθεί και μετά από μετάλλαξη του
GATA1 με Χ-φυλοσύνδετο τρόπο κληρονόμησης.
Μεταλλάξεις στα ανωτέρω γονίδια έχουν βρεθεί στο
60% των ασθενών.
Ενώ συνήθως εμφανίζεται αναιμία στον πρώτο
χρόνο της ζωής, μπορεί να εμφανιστούν και ήπιες
μορφές στη νεαρή ενήλικο ζωή. Οι συγγενείς ανωμαλίες (50% των ασθενών) αφορούν το σκελετό, το
πρόσωπο, την καρδιά και την ουρογεννητική οδό.
Σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, η πιθανότητα
ΜΔΣ, ΟΜΛ ή άλλης κακοήθειας είναι αυξημένη
290, 30 και 5,5 φορές, αντιστοίχως. Εργαστηριακά,
η αναιμία είναι μακροκυτταρική, με υποπλαστικό
μυελό, αυξημένη αιμοσφαιρίνη F και αυξημένη περιεκτικότητα απαμινάσης της αδενοσίνης (ADA)
στα ερυθροκύτταρα. Γενετικός έλεγχος μπορεί να
επιβεβαιώσει τη διάγνωση.

Σύνδρομο Shwachman-Diamond
Το SDS είναι 10 φορές σπανιότερο της FA (συχνότητα εμφάνισης είναι 0,1 ασθενής στις 100.000
γεννήσεις), κληρονομείται με υπολειπόμενο αυτοσωματικό χαρακτήρα και εκδηλώνεται με ανεπάρκεια
της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος και μυελική
ανεπάρκεια, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν σκελετικές
ανωμαλίες και νοητική υστέρηση. Έχουν αναφερθεί
και διαγνώσεις SDS στη νεαρή ενήλικο ζωή. Ο κίνδυνος MDS είναι 10% και 35% στα 10 και 30 χρόνια
αντίστοιχα, ενώ μάλλον υπάρχει αυξημένη πιθανότητα
εκδήλωσης και άλλων κακοηθειών. Η διάγνωση τίθεται
βάσει της κλινικής εικόνας και πρέπει να επιβεβαιωθεί
με γενετικό έλεγχο

Συγγενής αμεγακαρυωτική θρομβοπενία
Σπάνιο σύνδρομο που οφείλεται σε μη λειτουργικό
cMPL (υποδοχέας θρομβοποιητίνης) και κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα.
Η θρομβοπενία εμφανίζεται στον πρώτο χρόνο της
ζωής, συνήθως δεν συνοδεύεται από άλλες κληρονομικές ανωμαλίες και οδηγεί σε έκπτωση της μυελικής
λειτουργίας. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης
ΜΔΣ και η διάγνωση τίθεται με την ανεύρεση μεταλλάξεων στο γονίδιο MPL.

Σοβαρή συγγενής ουδετεροπενία
Η SCN (Severe Congenital Neutropenia) αναφέρεται και ως σύνδρομο Kostmann, προς τιμήν του
επιστήμονα που το είχε περιγράψει αρχικά. Οφείλεται
σε μεταλλάξεις στο γονίδιο ELANE της ελαστάσης των
ουδετερόφιλων και κληρονομείται με αυτοσωματικό
επικρατούντα χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα η
SCN είναι ένα ετερογενές κλινικό σύνδρομο με παρόμοια κλινική εμφάνιση και μπορεί να οφείλεται σε
μεταλλάξεις και άλλων γονιδίων, όπως των CSF3R,
HAX1, G6PC3, GFI1 και του WAS, με συχνότητα
εμφάνισης 0,1 ανά 100.000 γεννήσεις.
Ουδετεροπενία με συχνά επεισόδια στοματίτιδας
και μικροβιακές λοιμώξεις είναι χαρακτηριστικά συμπτώματα νωρίς στη ζωή, αλλά η βαρύτητά τους ποικίλει. Η αναστολή της ωρίμασης της μυελικής σειράς στη
βαθμίδα των προμυελοκυττάρων είναι χαρακτηριστική
στο μυελό των οστών σε αυτούς τους ασθενείς. Η
χρήση G-CSF βελτιώνει την κλινική και αιματολογική
εικόνα, αλλά η δόση του G-CSF που χρειάζονται οι
ασθενείς ποικίλει ευρέως. Η πιθανότητα εμφάνισης
ΜΔΣ/ΟΜΛ είναι 20-40% στα 10 χρόνια και οι ασθενείς που μακροχρόνια χρήζουν αυξημένων δόσεων
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G-CSF έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΜΔΣ/
ΟΜΛ. Γενετικής βάσης SCN μπορεί να διαγνωστεί
για πρώτη φορά και στη νεαρή ενήλικο ζωή.

Συμπέρασμα
Το πρωτοπαθές ΜΔΣ εμφανίζεται πολύ συχνότερα
στη γεροντική ηλικία. Η διάγνωσή του σε ασθενείς
κάτω των 50 χρόνων, ασθενείς με θετικό οικογενειακό
ή ατομικό ιστορικό κακοηθειών, ή ευρημάτων όπως:
κυτταροπενίες, αιμορραγική διάθεση, σκελετικές ανωμαλίες, ανωμαλίες ονύχων ή δέρματος αδιευκρίνιστη
ηπατική νόσο, πνευμονική ίνωση, ανοσοανεπάρκεια
ή άτυπες λοιμώξεις πρέπει να οδηγεί στον κατάλληλο
έλεγχο για τη διάγνωση της υποκείμενης γενετικά
βλάβης που συχνά είναι και η βασική αιτία της ανάπτυξης του ΜΔΣ. Η πιστοποίηση του αντίστοιχου
γονιδίου δεν έχει μόνον θεωρητική αξία αλλά και
πρακτική αξία για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, κατάλληλου δότη για μεταμόσχευση, χρόνου
της μεταμόσχευσης με το κατάλληλου σχήματος
προετοιμασίας. Παράλληλα, οδηγεί και στην ορθή
γενετική συμβουλευτική της οικογένειας αλλά και την
κατάλληλη επιτήρηση άλλων νοσημάτων που συχνά
εμφανίζονται στο συγκεκριμένο σύνδρομο. Στο άμεσο
μέλλον αναμένουμε οι γνώσεις μας στο συγκεκριμένο
θέμα να εμπλουτιστούν περαιτέρω.
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1. Εισαγωγή
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα επίκτητων κλωνικών
διαταραχών του αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου, που χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματική
αιμοποίηση στον μυελό των οστών, κυτταροπενίες
στο περιφερικό αίμα, κυτταρογενετικές και μοριακές
ανωμαλίες καθώς και αυξημένο κίνδυνο για εκτροπή
σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML). Τα MDS αποτελούν συχνές αιματολογικές κακοήθειες με σχετικά
φτωχή πενταετή επιβίωση (<50%)1,2. Με βάση το
σχετικά χαμηλό ποσοστό επιβίωσης, η αναγνώριση
τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη
μυελοδυσπλασίας μπορεί να έχει ως έναν βαθμό
σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση της συχνότητας
εμφάνισης της νόσου. Ωστόσο, υπάρχει διαχρονικά
μια αξιοσημείωτη έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους
παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης MDS.
Η επιδημιολογική διερεύνηση των MDS παρουσίασε αρκετές μεθοδολογικές δυσκολίες κυρίως λόγω
των μεταβαλλόμενων διαγνωστικών κριτηρίων και της
καθυστερημένης ταξινόμησης των MDS ως κακοηθειών. Η έλλειψη ομοιόμορφων διαγνωστικών κριτηρίων
και η απουσία ενιαίας ορολογίας, ειδικά πριν από
την καθιέρωση της ταξινόμησης με το σύστημα FAB,
δυσχέραναν τη σύγκριση των διάφορων μελετών καθιστώντας εκ προoιμίου κάθε απόπειρα διερεύνησης
της επιδημιολογίας των MDS μια απλή προσέγγιση
με αρκετές πιθανότητες λανθασμένων εκτιμήσεων και
συμπερασμάτων. Επιπρόσθετα, πριν από το 2001,

η μυελοδυσπλασία θεωρούνταν μια προ-λευχαιμική/
προ-καρκινική οντότητα (κώδικας συμπεριφοράς
«1»). Ως εκ τούτου, υπήρχε έλλειψη απαίτησης για
καταγραφή των περιπτώσεων μυελοδυσπλασίας στα
εθνικά ογκολογικά μητρώα (cancer registries). Το
2001, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) άλλαξε
τον κωδικό συμπεριφοράς για τα MDS στη Διεθνή
Ταξινόμηση των Νόσων για την Ογκολογία (ICD-O)
σε «3» (δηλαδή με συμπεριφορά κακοήθειας). Έτσι,
η δήλωση των MDS έγινε υποχρεωτική στο αρχείο
του προγράμματος SEER (Surveillance, Epidemiology
and End Results) των ΗΠΑ. Αυτό το γεγονός έδωσε
τη δυνατότητα να μελετηθεί η επίπτωση και η επιβίωση των ασθενών με MDS στις ΗΠΑ με τη χρήση
μιας μεγάλης βάσης δεδομένων που βασίζεται στον
γενικό πληθυσμό. Σε άλλες χώρες δεν είναι ακόμα
υποχρεωτική η καταγραφή των MDS, αλλά γίνεται στο
πλαίσιο επιδημιολογικών ερευνών σε τοπικό επίπεδο.
Τέλος, το νέο σύστημα ταξινόμησης του ΠΟΥ για τα
MDS υπέστη περαιτέρω αναθεωρήσεις το 2008 και
το 2016 αντανακλώντας τις συνεχείς επιστημονικές
εξελίξεις στην κατανόηση της βιολογίας των MDS
λαμβάνοντας υπόψη προγνωστικούς βιοδείκτες με
κλινική σημασία1,2.
Ο σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η
διερεύνηση του ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων και των παραγόντων του τρόπου ζωής που
σχετίζονται με την αιτιοπαθογένεια των πρωτοπαθών
και δευτεροπαθών MDS, συμπεριλαμβανομένων και
των MDS που σχετίζονται με προηγηθείσα μυελοτοξική θεραπεία (therapy-related, t-MDS), τα οποία
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υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία των μυελικών
νεοπλασιών που σχετίζονται με προηγηθείσα θεραπεία (t-MN).

2. Το φάσμα των αιτιολογικών παραγόντων
στα πρωτοπαθή και δευτεροπαθή
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
Τα MDS διακρίνονται σε πρωτοπαθή (de novo,
80-85% των περιπτώσεων), η αιτιολογία των οποίων παραμένει εν πολλοίς άγνωστη, καθώς και σε
δευτεροπαθή (secondary MDS) και σχετιζόμενα με
προηγηθείσα μυελοτοξική θεραπεία (therapy-related,
t-MDS), που εμφανίζονται μετά από χημειοθεραπεία
ή ακτινοβολία. Τα δευτεροπαθή και τα t-MDS απαρτίζουν το 15-20% των περιπτώσεων1,3.
Γενικά, η ηλικία, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες,
ο τρόπος ζωής, η γενετική προδιάθεση και η ύπαρξη
προγενέστερων επίκτητων αιματολογικών διαταραχών
εμπλέκονται στην αιτιολογία των πρωτοπαθών MDS1,3.
Παρά το γεγονός ότι η πρωτοπαθής μυελοδυσπλασία
εμφανίζεται κυρίως ως μια επίκτητη σποραδική νόσος,
υπάρχουν γενετικά σύνδρομα που προδιαθέτουν
στην ανάπτυξη αυτής, ιδιαίτερα σε παιδιά και νεαρούς
ενήλικες, όπου έχουν αναφερθεί αρκετές συρρέουσες
περιπτώσεις με οικογενή χαρακτήρα3.
Επιπλέον των κυτταρογενετικών ανωμαλιών που
ανιχνεύονται περίπου στο 50% των περιπτώσεων
ασθενών με MDS (συνηθέστερα η εξάλειψη του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 5, η μονοσωμία
του χρωμοσώματος 7 ή η μερική απώλεια του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 7), η παθογένεια
των MDS έχει συσχετιστεί με σωματικές μεταλλάξεις
αρκετών κρίσιμων γονιδίων που εμπλέκονται στη
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου (ογκοκατασταλτικά
γονίδια, γονίδια εμπλεκόμενα στην επιγενετική ρύθμιση, στη μεταγραφή του DNA, στην κατάτμηση και
συναρμολόγηση του mRNA, κ.α.)4. Περίπου το 90%
των ασθενών με MDS φέρει μία από αυτές τις μεταλλάξεις ενώ κατά μέσο όρο ανιχνεύονται 3 σωματικές
μεταλλάξεις ανά ασθενή4. Αυτό που περιπλέκει τη
συσχέτιση μιας κλωνικής ανωμαλίας με την παθογένεια των MDS είναι το γεγονός ότι, προϊούσης της
ηλικίας, αυξάνεται και η συχνότητα εμφάνισης της
CHIP (κλωνική αιμοποίηση αδιευκρίνιστης σημασίας), η οποία ανευρίσκεται στο 5%-10% των ενηλίκων
άνω των 65 ετών και στο 18% των ενηλίκων άνω
των 90 ετών5. Κατά συνέπεια, βασικός παθογενετικός παράγοντας για την ανάπτυξη πρωτοπαθών
MDS θεωρείται η μεγάλη ηλικία αφού αυξάνεται η
τάση ανάπτυξης αυτόματων μεταλλάξεων, ενώ το
άρρεν φύλο και η λευκή φυλή συνεισφέρουν στον
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αυξημένο κίνδυνο4-5. Συμπερασματικά, η αιτιολογία
των πρωτοπαθών MDS είναι πολυπαραγοντική και
ετερογενής καθώς η μυελοδυσπλασία αντιπροσωπεύει μια βιολογικά ετερογενή οντότητα4. Είναι πολύ
πιθανή η ύπαρξη αλληλεπίδρασης γονιδίων, που
επηρεάζουν την έναρξη και πρόοδο της νόσου, και
περιβαλλοντικών παραγόντων. Συγκεκριμένοι κληρονομούμενοι γενετικοί πολυμορφισμοί (variants) σε
γονίδια που εμπλέκονται αφενός στην ενεργοποίηση
και την αποτοξίνωση περιβαλλοντικών ξενοβιοτικών
συστατικών και αφετέρου στην επιδιόρθωση του
DNA, σταθεροποίηση του γονιδιώματος και κυτταρική σηματοδότηση, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο
εκδήλωσης MDS4.
Τα δευτεροπαθή MDS προκύπτουν συνήθως
στο πλαίσιο μιας σαφούς προηγούμενης έκθεσης σε
έναν βλαπτικό παράγοντα που δεν χρησιμοποιείται
θεραπευτικά. Η ιονίζουσα ακτινοβολία αποτελεί τον
πλέον επιβεβαιωμένο παράγοντα κινδύνου για καρκινογένεση σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό για
την έρευνα κατά του καρκίνου IARC. Η έκθεση στην
ιονίζουσα ακτινοβολία αποτελεί τον πιο τεκμηριωμένο παράγοντα κινδύνου για την πρόκληση MDS και
λευχαιμιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπτυξης
δευτεροπαθών MDS μετά από έκθεση σε ιονίζουσα
ακτινοβολία αποτελούν τα άτομα που επιβίωσαν
από τους βομβαρδισμούς με ατομική βόμβα στη
Hiroshima και το Nagasaki της Ιαπωνίας στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκθεση σε παράγωγα του
βενζολίου συμβάλλει επίσης στον κίνδυνο εκδήλωσης
δευτεροπαθών MDS1,3.
Τα t-MDS αναπτύσσονται κατόπιν αντινεοπλασματικής αγωγής (προηγηθείσες χημειοθεραπείες
και ιονίζουσα θεραπευτική ακτινοβολία)1 που βλάπτει
το DNA και υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία των
t-MN, όπου συμπεριλαμβάνονται η t-AML και τα
t-MDS/MPN1. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων
t-MDS/t-AML, παρατηρούνται συχνά σύνθετες (≥3)
χρωμοσωμικές ανωμαλίες ενώ ο κίνδυνος ανάπτυξης
t-MDS εμφανίζει δοσο-εξαρτώμενη συσχέτιση με
την αντινεοπλασματική αγωγή1,3. Σε ποσοστό πάνω
από 70% των περιπτώσεων t-AML είχε προηγηθεί η
εμφάνιση MDS. Αντίστροφα, πολύ υψηλό ποσοστό
ασθενών με t-MDS εξελίσσεται σε t-AML. Ο κίνδυνος t-ΜDS/t-AML είναι μεγαλύτερος κατά την πρώτη
δεκαετία μετά από τη θεραπεία για την πρωτοπαθή
κακοήθεια.
Η επίπτωση των t-MDS υπολογίζεται στις 0.62
περιπτώσεις ανά 100,000/έτος και σχετίζεται με την
αυξημένη επιβίωση των καρκινοπαθών ασθενών. Η
διάμεσος ηλικία εμφάνισης είναι τα 64 έτη, η οποία
είναι μικρότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη των
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πρωτοπαθών MDS1-3. Ο κίνδυνος εμφάνισης t-MDS
αυξάνεται σε προϋπάρχουσα CHIP, ειδικά όταν συνοδεύεται από μεταλλάξεις στα γονίδια TP53 και
PPM1D καθώς και σε προϋπάρχουσες γαμετικές
(germline) μεταλλάξεις στα γονίδια BRCA1/2, TP53,
PALB2, CHEK2, NF1,3.
Χαρακτηριστικά, τα t-MDS μετά από χορήγηση
αλκυλιούντων παραγόντων (π.χ. χλωραμβουκίλη,
μελφαλάνη, κυκλοφωσφαμίδη, μεχλωρεθαμίνη, νιτροζουρίες) εμφανίζονται κατά μέσο όρο μετά από 6,5 έτη
από τη χημειοθεραπεία για τον αρχικό καρκίνο ενώ
ο κίνδυνος είναι αθροιστικός και δοσοεξαρτώμενος1.
Επίσης, η συνεχής καθημερινή χορήγηση θεωρείται
«τοξικότερη» από τη διαλείπουσα χορήγηση. Τα t-MN
χαρακτηρίζονται από μια προλευχαιμική φάση, τριγραμμική δυσπλασία και κυτταρογενετικές ανωμαλίες
που περιλαμβάνουν συνήθως εξαλείψεις τμημάτων
των χρωμοσωμάτων 5 και 71. Κάποιοι αλκυλιούντες
παράγοντες, όπως η μελφαλάνη, θέτουν τον ασθενή
σε υψηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση MDS συγκριτικά
με άλλους, όπως η κυκλοφωσφαμίδη, για λόγους που
παραμένουν ασαφείς. Τα περισσότερα επιδημιολογικά
δεδομένα προήλθαν από ασθενείς με καρκίνο του
μαστού που έλαβαν χημειοθεραπεία1. t-MDS/t-AML
έχουν αναφερθεί μετά από θεραπεία για λεμφώματα
Hodgkin και non-Hodgkin, πολλαπλούν μυέλωμα,
αληθή πολυκυτταραιμία και διάφορες μορφές συμπαγών όγκων όπως μαστού, πνεύμονα, ωοθηκών
και όρχεων1.
Μια άλλη ομάδα χημειοθεραπευτικών παραγόντων
που σχετίζεται με την εκδήλωση t-MN και ιδιαίτερα
t-AML είναι οι αναστολείς τοποϊσομεράσης ΙΙ και
ιδιαίτερα οι επιποδοφυλλοτοξίνες. Σε σύγκριση με
τη χημειοθεραπεία με αλκυλιούντες παράγοντες, η
λανθάνουσα περίοδος εμφάνισης t-MN είναι βραχύτερη (περίπου 2 έτη), συχνότερα παρουσιάζεται t-AML
μετά από ταχεία διέλευση από μια μυελοδυσπλαστική
φάση ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει εμφανής συσχέτιση
με την αθροιστική δόση1. Επιπρόσθετα, η εκδηλωθείσα t-AML είναι λιγότερο ανθεκτική στην αγωγή.
Το πρότυπο των κυτταρογενετικών ανωμαλιών είναι
επίσης διαφορετικό και συχνότερα καταγράφονται
ισορροπημένες μεταθέσεις που αφορούν στη χρωμοσωμιακή περιοχή 11q23.
Οι υψηλές δόσεις χημειοθεραπευτικών με βάση
την πλατίνα, που χρησιμοποιούνται στον καρκίνο των
ωοθηκών, έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης t-MN. Σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού
που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με μιτοξαντρόνη
και μεθοτρεξάτη ή με μεθοτρεξάτη και μιτομυκίνη C
παρατηρήθηκε δεκαπλάσιος κίνδυνος εκδήλωσης
t-MDS/t-AML. Τέλος, έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι

χημειοθεραπευτικοί παράγοντες (πρόσφατα η ολαπαρίμπη) στην πρόκληση t-MDS αλλά η μεμονωμένη
εκτίμηση κάθε φαρμάκου ξεχωριστά δεν είναι εφικτή
λόγω του συνδυασμού φαρμάκων που περιλαμβάνονται στα διάφορα χημειοθεραπευτικά σχήματα.
Η σύγχρονη ακτινοθεραπεία, η οποία χρησιμοποιείται συχνά στις κακοήθειες μαστού, προστάτη
και όρχεων καθώς και στα λεμφώματα, αποτελεί ένα
μέτριο, αλλά σημαντικό κίνδυνο εκδήλωσης t-MN.
Aσθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία για
διάφορους τύπους κακοήθειας εμφανίζουν 2 έως 3
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση t-MN. Η
αύξηση του κινδύνου αυτού είναι γενικά εμφανής κατά
τα πρώτα 5-10 χρόνια από την ακτινοθεραπεία1,3.
Τέλος, ο κίνδυνος ανάπτυξης t-MDS μετά από μεταμόσχευση μυελού των οστών κυμαίνεται από 6-20%
μετά από ένα χρονικό διάστημα παρακολούθησης
10 έως 20 έτη. Στους μεταμοσχευμένους ασθενείς
έχει συνήθως προηγηθεί η χορήγηση αλκυλιούντων
παραγόντων και αναστολέων τοποϊσομεράσης-II.
Ειδικότερα, οι ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου
ανάπτυξης t-MDS που έχουν επισημανθεί είναι η
μεγάλη ηλικία κατά τη μεταμόσχευση, η χορήγηση
κυκλοφωσφαμίδης, ο αυξημένος αριθμός συνεδριών
αφαίρεσης και η προηγηθείσα ακτινοθεραπεία1,3.

3. Μπορεί η περιγραφική επιδημιολογία
να μας δώσει πληροφορίες για τον ρόλο
των περιβαλλοντικών παραγόντων
στην ανάπτυξη πρωτοπαθών MDS;
Τα MDS αποτελούν συχνές αιματολογικές κακοήθειες. Η επίπτωση στον γενικό πληθυσμό εκτιμάται σε
3-5 περιπτώσεις/100.000/έτος, αυξάνεται στις μεγάλες
ηλικίες ενώ ποικίλλει σημαντικά ανά γεωγραφική
περιοχή. Ανάλογα με τη χώρα και τη γεωγραφική
περιοχή, η προτυπωμένη κατά ηλικία επίπτωση των
MDS κυμαίνεται από 1,85 στην Ιαπωνία έως 5,7 ανά
100.000/έτος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας1,2,6.
Με βάση πρόσφατα δεδομένα από τη βάση δεδομένων του SEER, η προτυπωμένη κατά ηλικία ετήσια
επίπτωση των MDS στις ΗΠΑ ήταν 4,3 περιπτώσεις/100.000 το 20172. Σύμφωνα με επιδημιολογικά
δεδομένα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
παρατηρήθηκε μια αυξητική τάση στην επίπτωση και
τον επιπολασμό των MDS κατά την προηγούμενη
δεκαετία. H αυξητική τάση μπορεί εν μέρει να είναι
πλασματική και να οφείλεται: 1) στη βελτίωση των
διαγνωστικών δυνατοτήτων και την καταγραφή των
περιπτώσεων, 2) στην ευρύτερη χρήση της «γενικής
εξέτασης αίματος» ως μαζικού προσυμπτωματικού
ελέγχου, 3) στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της
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ιατρικής κοινότητας, 4) στη γήρανση του πληθυσμού
και 5) στην αύξηση των επιβιωσάντων από καρκίνο.
Μολαταύτα, ενδέχεται να υπάρχει πραγματική αύξηση των περιπτώσεων MDS που να αποδίδεται σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες και παράγοντες του
σύγχρονου τρόπου ζωής.
Η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση των πρωτοπαθών MDS είναι τα 77 έτη με 86% των ασθενών να είναι
άνω 60 ετών2. Η μεγάλη ηλικία είναι κύριος παράγοντας κινδύνου αφού αυξάνεται η τάση για αυτόματες
μεταλλάξεις αντικατοπτρίζοντας και το φορτίο της
έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η αναλογία
ανδρών προς γυναίκες είναι περίπου 1,7 και βαίνει
αυξανόμενη προϊούσης της ηλικίας2. Η επικράτηση
του άρρενος φύλου στους ασθενείς με MDS μπορεί να
οφείλεται εν μέρει και στη διαφορετική επαγγελματική
έκθεση των ανδρών σε διάφορους τοξικούς παράγοντες (φυτοφάρμακα, οργανικούς διαλύτες). Η λευκή
φυλή παρουσιάζει σταθερά υψηλότερη επίπτωση σε
σύγκριση με τις άλλες φυλές και ειδικά την κίτρινη
φυλή1-3. Ωστόσο, η ηλικία κατά τη διάγνωση είναι μικρότερη στην κίτρινη φυλή πιθανώς λόγω γενετικών
και εθνο-φυλετικών διαφοροποιήσεων, διαφορετικών
περιβαλλοντικών επιρροών ή και χρησιμοποίησης
διαφορετικών διαγνωστικών κριτηρίων.
Υπάρχουν αντικρουόμενα ευρήματα αλλά και έλλειψη μεγάλων πληθυσμιακών επιδημιολογικών μελετών
σχετικά με τη συσχέτιση της ανάπτυξης MDS με τη
διαβίωση σε αγροτικές ή αστικές περιοχές, ή τη διερεύνηση ενδεχόμενης τοποχρονικής συρροής περιπτώσεων μυελοδυσπλασίας. Ο κίνδυνος εκδήλωσης MDS
σχετίζεται και με το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, το
οποίο αντανακλά αφενός το επάγγελμα των ασθενών
και την έκθεση αυτών σε τοξικούς παράγοντες και αφετέρου τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής (κάπνισμα)1,3. Υψηλότερος κίνδυνος ανάπτυξης MDS παρατηρείται στα
ακόλουθα επαγγέλματα: εργαζόμενους σε βιομηχανίες
πετρελαιοειδών παραγόντων, χημικών διαλυτών και
ελαστικών, βενζινοπώλες, αγρότες, κηπουρούς, υποδηματοποιούς, βυρσοδέψες, ζωγράφους, ελαιοχρωματιστές, βαφείς και εργαζόμενους σε υφαντουργεία και
στεγνοκαθαριστήρια. Ο κίνδυνος είναι συνυφασμένος
με την επαγγελματική έκθεση σε βενζόλιο, οργανικούς
διαλύτες και φυτοπροστατευτικές ουσίες. Τέλος, η διαβίωση πλησίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων αποτελεί
παράγοντα κινδύνου εμφάνισης MDS1.

4. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
και παράγοντες του τρόπου ζωής
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες και οι παράγοντες
του τρόπου ζωής που ενοχοποιούνται στην ανάπτυξη
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πρωτοπαθών MDS περιλαμβάνουν ένα μακρύ κατάλογο παραγόντων κινδύνου όπου συγκαταλέγονται
η ιονίζουσα και η μη ιονίζουσα ακτινοβολία, η χημική
έκθεση σε βενζόλιο και διάφορους χημικούς διαλύτες,
οι φυτοπροστατευτικές ουσίες/γεωργικά φάρμακα, οι
βαφές μαλλιών, τα φάρμακα πλην των αντινεοπλασματικών, το κάπνισμα, το αλκοόλ, οι διατροφικοί
παράγοντες, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας,
το πλεονάζον σωματικό βάρος, η χρόνια ανοσολογική
διέγερση και διάφοροι λοιμογόνοι παράγοντες7.
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά κριτήρια του Bradford-Hill, υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτιση μεταξύ της
έκθεσης σε υψηλή δόση ιονίζουσας ακτινοβολίας ή
της έκθεσης σε βενζόλιο και του κινδύνου ανάπτυξης
MDS/AML. Η λευχαιμογόνος επίδραση της ιονίζουσας
ακτινοβολίας έχει αποδειχθεί κυρίως σε μελέτες παρακολούθησης από επιβιώσαντες ατομικών βομβών
στη Hiroshima και το Nagasaki, και σε άλλες επιδημιολογικές μελέτες. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη MDS ήταν
διαρκής με μακρά λανθάνουσα περίοδο (μέχρι και 45
έτη). Σημαντικό ρόλο παίζουν η συνολική δόση ακτινοβολίας, ο ρυθμός δόσης, ο τύπος της ακτινοβολίας,
το άρρεν φύλο και η μικρή ηλικία κατά την έκθεση.
Έχει αναφερθεί επίσης μια μέτρια συσχέτιση της
ιονίζουσας ακτινοβολίας χαμηλής δόσης ιονίζουσας
ακτινοβολίας (<5mSv/έτος) με τον κίνδυνο ανάπτυξης
MDS από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε εργαζόμενους πυρηνικών εργοστασίων ή ακτινολογικών
εργαστηρίων1. Ο οφειλόμενος κίνδυνος σε χαμηλή
δόση (0.1 Gy) εκτιμάται σε 1 περίπτωση MDS ανά
1,000 εκτεθέντα άτομα. Όσον αφορά στη μη ιονίζουσα
ακτινοβολία, τα ευρήματα των διαφόρων ερευνών
είναι αντιφατικά ως προς τη συσχέτιση της έκθεσης
σε εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά
(EMF) πεδία με τον κίνδυνο εκδήλωσης MDS με την
εξαίρεση μιας μελέτης ασθενών-μαρτύρων όπου
βρέθηκε μια μικρή συσχέτιση.
Το βενζόλιο, ο γνωστότερος χημικός παράγοντας
που ευθύνεται για λευχαιμογένεση, σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης κυτταρογενετικών ανωμαλιών, δυσπλασιών, MDS και AML, ειδικά σε έκθεση
μεγάλης συγκέντρωσης βενζολίου1. Επίσης, μελέτες σε
Κινέζους εργαζόμενους έδειξαν ότι το βενζόλιο επηρεάζει τα λευκά αιμοσφαίρια και τα λεμφοκύτταρα ακόμη
και σε χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής έκθεσης.
Τέλος, παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης
MDS σε έκθεση χαμηλής δόσης βενζολίου, ιδιαίτερα σε
εργαζόμενους στη χημική βιομηχανία πετρελαιοειδών,
ο οποίος συσχετίστηκε με τη σωρευτική διάρκεια και
το μέγεθος της έκθεσης σε βενζόλιο8.
Σε αρκετές αναδρομικές μελέτες διαφαίνεται η
επικίνδυνη επαγγελματική έκθεση σε οργανικούς
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διαλύτες συμπεριλαμβανομένων του βενζολίου, των
αρωματικών και αλογονωμένων υδρογονανθράκων
(πολυβινυλοχλωρίδιο, βαφές, χρώματα, διαλύτες, πλαστικά υλικά, κόλλες, κ.λπ.), μετάλλων (π.χ. χαλκός),
υπεροξειδίου του υδρογόνου, αμμωνίας, υφαντικής
σκόνης, καυσίμων ντίζελ και καυσαερίων. Γενικά, ο
κίνδυνος αυξάνεται με τη διάρκεια και το μέγεθος της
έκθεσης ενώ συνδέεται περισσότερο με την εμφάνιση
των υποτύπων RAEB και RAEB-t1,3.
Σε μια μετα-ανάλυση αναδρομικών μελετών που
συμπεριέλαβε 1.942 περιπτώσεις ασθενών με MDS
και 5.359 μάρτυρες, αναδείχθηκε η θετική συσχέτιση
μεταξύ της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και της εκδήλωσης MDS. Ο κίνδυνος ήταν αυξημένος: 1) στο άρρεν
φύλο, 2) στην Ευρώπη και την Ασία, 3) στην έκθεση
σε εντομοκτόνα σε σύγκριση με τα ζιζανιοκτόνα και τα
μυκητοκτόνα και 4) στους υποτύπους RA και RARS.
Σε 2 ελληνικές αναδρομικές ασθενών-μαρτύρων που
διεξήχθησαν στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και
Θεσσαλίας, διαπιστώθηκε η ανεξάρτητη συσχέτιση της
έκθεσης σε φυτοφάρμακα με τον κίνδυνο ανάπτυξης
MDS6. Ιδιαίτερα επισημάνθηκαν: 1) η συσχέτιση του
αγροτικού επαγγέλματος με τον κίνδυνο εμφάνισης
ΜΔΣ, 2) η χρήση εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων,
3) η δοσοεξαρτώμενη σχέση και 4) η υιοθέτηση κακών
πρακτικών κατά τη χρήση των φυτοφαρμάκων, όπως
η βρώση φαγητού και το κάπνισμα κατά τη διάρκεια
των εφαρμογών, η μη αλλαγή ρούχων και η έλλειψη
κατάλληλου εξαερισμού στους αποθηκευτικούς χώρους των φυτοφαρμάκων.
Οι βαφές μαλλιών δεν συνδέονται σταθερά με τον
κίνδυνο ανάπτυξης MDS3. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν
μέτριες συσχετίσεις με την παρατεταμένη διάρκεια
χρήσης βαφής μαλλιών και τις μόνιμες βαφές σκούρου χρώματος. Στις ύποπτες χημικές ουσίες συγκαταλέγονται διάφορες αρωματικές αμίνες (βενζιδίνη,
4-αμινοδιφαινύλιο), το υπεροξείδιο του υδρογόνου
και η αμμωνία.
Σε δύο αναδρομικές μελέτες αναδείχθηκε η θετική συσχέτιση της λήψης ανοσοκατασταλτικών και
αντιφυματικών φαρμάκων με τον αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης MDS και η αντίστροφη συσχέτιση με τη
λήψη β-αναστολέων. Πειραματικές μελέτες σε επίμυες
καθώς και σε λεμφοκύτταρα ασθενών με φυματίωση
έδειξαν ότι η έκθεση σε αντιφυματικά φάρμακα (ισονιαζίδη, στρεπτομυκίνη, ριφαμπικίνη και πυραζιναμίδη)
μπορεί να προκαλέσει χρωμοσωμικές ανωμαλίες3.
Τέλος, μια μελέτη επισήμανε και την πιθανή συσχέτιση
της ιατρογενούς έκθεσης σε πολυμερή και μέταλλα,
όπως το κοβάλτιο και το χρώμιο, τα οποία αποτελούν
υλικά των προσθετικών αρθρώσεων, με τον κίνδυνο
ανάπτυξης MDS1,3.

Το κάπνισμα εμπλέκεται σταθερά στον κίνδυνο
ανάπτυξης MDS, αλλά τόσο ο σχετικός κίνδυνος όσο
και ο απόλυτος κίνδυνος στους καπνιστές καθώς και
ο οφειλόμενος κίνδυνος είναι μικρότεροι σε σύγκριση
με άλλες κακοήθειες1,3,7. Το κάπνισμα αποτελεί τον
συχνότερο τρόπο έκθεσης στο βενζόλιο μετά την
επαγγελματική έκθεση σε αυτό. Στα τσιγάρα εμπεριέχονται και άλλες γνωστές ή ύποπτες καρκινογόνες
ουσίες, όπως το οκτάνιο, τα ισομερή ξυλόλης και ο
ραδιενεργός 210Pb7. Ο κίνδυνος ανάπτυξης MDS,
ο οποίος υφίσταται έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος, φαίνεται να σχετίζεται με
την ποσότητα, τη διάρκεια της έκθεσης και το θήλυ
φύλο. Συνήθως αναπτύσσονται MDS χαμηλού κινδύνου με χρωμοσωμικές ανωμαλίες που αφορούν
σε διαταραχές του χρωμοσώματος 77. Σε ορισμένες
μελέτες αναδείχθηκε η αλληλεπίδραση του καπνίσματος με την κατανάλωση αλκοόλ και την έκθεση σε
φυτοφάρμακα, οργανικούς διαλύτες και μη ιονίζουσα
ακτινοβολία (EMF)1,3,7.
Σύμφωνα με 2 μετα-αναλύσεις, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών δεν αποτελεί στατιστικά
σημαντικό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης MDS.
Ωστόσο, η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε
με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης MDS, ενώ η μέτρια
κατανάλωση είχε μια προστατευτική επίδραση ιδιαίτερα σε μη καπνιστές σε ορισμένες επιδημιολογικές
μελέτες1,3,7.
Ο ρόλος των διατροφικών παραγόντων είναι
αινιγματικός λόγω του πολύ μικρού αριθμού μελετών.
Σε ορισμένες έρευνες επισημαίνεται ο αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης MDS με την αυξημένη κατανάλωση
κόκκινου κρέατος (≥5 φορές/εβδομάδα) και καφεΐνης
ενώ υπογραμμίζεται η προστατευτική επίδραση της κατανάλωσης λαχανικών/φρούτων, σόγιας και τσαγιού1,3.
Εξάλλου είναι γνωστή η ωφέλιμη επίδραση ορισμένων
μικροθρεπτικών συστατικών της διατροφής στην
αιμοποίηση μέσω των αντι-οξειδωτικών, αντι-φλεγμονωδών και αντι-νεοπλασματικών ιδιοτήτων τους.
Η σωματική άσκηση (≥3 φορές /εβδομάδα) συσχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης MDS
σε μια μεγάλη Αμερικανική προοπτική έρευνα (NIHAARP)3. Εξάλλου, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα,
το πλεονάζον σωματικό βάρος αποτελεί κίνδυνο
ανάπτυξης αιματολογικών κακοηθειών. Σε δύο μεγάλες προοπτικές μελέτες, ο υψηλότερος δείκτης μάζας
σώματος συσχετίστηκε με υπερδιπλάσιο κίνδυνο
εμφάνισης MDS στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στις γυναίκες3. Οι
προτεινόμενοι μηχανισμοί που συνδέουν το πλεονάζον σωματικό βάρος με τον κίνδυνο ανάπτυξης MDS
περιλαμβάνουν την επίδραση: 1) της υπερινσουλιναιμίας/ινσουλινοαντίστασης, 2) του ινσουλινοδραστικού
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αυξητικού παράγοντα IGF-1 και της βιοδιαθεσιμότητας
του, 3) των λιποκινών και ηπατοκινών και 4) των φυλετικών ορμονών. Επιπλέον, στους προτεινόμενους
μηχανισμούς αναφέρεται η εμπλοκή των κυτταρικών
σηματοδοτικών μονοπατιών mTOR και MAPK/ERK,
οι μεταβολές στο μικροπεριβάλλον του μυελού των
οστών και οι επιπτώσεις της χρόνιας υποκλινικής
φλεγμονώδους αντίδρασης που χαρακτηρίζει την
παχυσαρκία9-10. Σε μία ενδιαφέρουσα επιδημιολογική
έρευνα, ο σακχαρώδης διαβήτης συσχετίστηκε με
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης MDS3.
Η χρόνια ανοσολογική διέγερση ενδέχεται να
διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην αιτιοπαθογένεια του
MDS7. Από διάφορες μελέτες, διαφαίνεται ότι το ιστορικό αυτοάνοσων διαταραχών συνδέεται με τον κίνδυνο
ανάπτυξης MDS. Πιο σταθερή συσχέτιση εμφάνισε το
ιστορικό ρευματοειδούς αρθρίτιδας, ρευματικής πολυμυαλγίας, αυτοάνοσης θυρεοειδοπάθειας, κακοήθους
αναιμίας και φλεγμονωδών νόσων του εντέρου3,7.
Στους πιθανούς μηχανισμούς αναφέρονται η χρόνια
φλεγμονώδης διεργασία στο μικροπεριβάλλον του
μυελού των οστών καθώς και η αρνητική επίδραση
της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας3. Παρ’ όλα αυτά,
δεν μπορεί να αποκλειστεί η κοινή περιβαλλοντική και
γενετική επιδεκτικότητα στους ασθενείς με MDS και
αυτοάνοσες διαταραχές όσο και η ύπαρξη αντίστροφης αιτιότητας (reverse causality), η οποία αποτελεί
συχνό σφάλμα στις αναδρομικές μελέτες7. Το ιστορικό
αλλεργικών νοσημάτων, πλην άσθματος, δεν εμφάνισε σημαντική συσχέτιση με τον κίνδυνο ανάπτυξης
MDS3. Σε κάποιες αναδρομικές μελέτες, ορισμένες
χρόνιες λοιμώξεις (λοίμωξη από Helicobacter pylori,
HIV λοίμωξη) καθώς και το ιστορικό οξέων λοιμώξεων
(ειδικότερα πνευμονία, έρπης ζωστήρας και λοιμώξεις
μαλακών μορίων) που παρουσιάστηκαν πριν από 3
χρόνια από τη διάγνωση μυελοδυσπλασίας, συσχετίστηκαν με τον κίνδυνο ανάπτυξης MDS. Τέλος, ο
ρόλος των ιογενών λοιμώξεων στην αιτιοπαθογένεια
των MDS δεν έχει διερευνηθεί ουσιαστικά. Επί του
παρόντος, δεν υπάρχουν ενδείξεις για την εμπλοκή
των ιών στην αιτιοπαθογένεια των MDS3. Με βάση
οροεπιδημιολογικές και μοριακές μελέτες, στον κατάλογο πιθανών υποψήφιων ιών μπορεί να περιληφθούν
ιοί DNA όπως της οικογένειας Herpesviridae (EBV,
CMV, HHV-6, HHV-7, HHV-8 κ.α.) και ο παρβοϊός
B19 καθώς και ιοί RNA, ιδιαίτερα της οικογένειας
Retroviridae όπως οι Deltaretrovirus (HTLV-I ή κάποιος
άγνωστος Lentivirus).

5. Περιορισμοί επιδημιολογικών μελετών
H πλειονότητα των επιδημιολογικών μελετών που
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διεξήχθησαν για τη διερεύνηση του ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων ήταν αναδρομικές μελέτες
τύπου ασθενών-μαρτύρων, οι οποίες παρουσιάζουν
περιορισμένη ικανότητα για τη διάκριση της χρονικής
αλληλουχίας αιτίας-αποτελέσματος και τη διερεύνηση της αιτιότητας7. Ωστόσο, λόγω της σπανιότητας
των MDS στον γενικό πληθυσμό, οι αναδρομικές
μελέτες αποτελούν μια ορθή επιδημιολογική προσέγγιση, επειδή περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό
περιπτώσεων MDS σε σύγκριση με τις προοπτικές
μελέτες, χωρίς να είναι επίπονες και δαπανηρές στη
διεξαγωγή τους3. Πολύ συχνά σφάλματα στις αναδρομικές μελέτες είναι τα σφάλματα «ανάκλησης»,
όπου η διάγνωση ενός σοβαρού νοσήματος μπορεί
να ευαισθητοποιήσει τους ασθενείς στην ανάκληση
με μεγαλύτερη ακρίβεια διάφορων παραγόντων (έκθεση σε φάρμακα, χημικούς παράγοντες, κ.α.) στους
οποίους είχαν εκτεθεί κατά το παρελθόν. Επίσης, οι
περισσότερες έρευνες είναι «τύπου ερωτηματολογίου»
με αρκετά αδύνατα σημεία, όπως η αξιοπιστία των
απαντήσεων και η απουσία έγκυρης δοσιμετρίας των
εκθέσεων σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ειδικά για
τη διερεύνηση του ρόλου των τοξικών παραγόντων,
οι δυσχέρειες διεξαγωγής επιδημιολογικών μελετών
περιλαμβάνουν συν τοις άλλοις τη δυσκολία απομόνωσης μιας συγκεκριμένης ουσίας από την πληθώρα
των τοξικών παραγόντων, την ευρεία χρήση αυτών
ανεξάρτητα από την επαγγελματική έκθεση, το μικρό
ποσοστό ατόμων που έχουν εκτεθεί σε συγκεκριμένους παράγοντες και τη σπανιότητα του νοσήματος
επηρεάζοντας τη στατιστική ισχύ της μελέτης.

6. Συμπεράσματα και προοπτικές
Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων,
η αιτιολογία των πρωτοπαθών MDS είναι εν πολλοίς
άγνωστη, πολυπαραγοντική και ετερογενής μεταξύ
των διαφορετικών υποτύπων. Η αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και γονιδίων με χαμηλή
διεισδυτικότητα που σχετίζονται με την αποτοξίνωση
διαφόρων ξενοβιοτικών συστατικών, επηρεάζει την
έναρξη και προαγωγή της νόσου. H έκθεση σε υψηλή
δόση ιονίζουσας ακτινοβολίας, βενζολίου και αρωματικών υδρογονανθράκων αποτελούν τεκμηριωμένους
περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης
MDS, ενώ διάφορες επιδημιολογικές μελέτες έχουν
αναδείξει παρόμοιες συσχετίσεις με την έκθεση σε
χαμηλή δόση ιονίζουσας ακτινοβολίας ή βενζολίου.
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου με σταθερή
ανεξάρτητη συσχέτιση είναι η έκθεση σε χημικούς
διαλύτες, σε φυτοφάρμακα και το κάπνισμα. Το πλεονάζον σωματικό βάρος και το ιστορικό αυτοάνοσων
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διαταραχών συνδέονται με μετρίως αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης MDS, ενώ η σωματική άσκηση και η
κατανάλωση τσαγιού αποτελούν προστατευτικούς
παράγοντες.
Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, στα περιορισμένα αλλά μη ειδικά μέτρα πρόληψης για τα MDS μπορεί
να συμπεριληφθούν: 1) ο περιορισμός έκθεσης σε
χημικούς διαλύτες και φυτοφάρμακα, 2) η περαιτέρω
μείωση του βενζολίου στη βενζίνη, τα χρώματα και
τους διαλύτες, 3) η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, 4)
η διακοπή καπνίσματος, 5) η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων με παράλληλη βελτίωση των εργασιακών
πρακτικών στον χειρισμό των φυτοφαρμάκων, 6) ο
περιορισμός των άσκοπων απεικονιστικών εξετάσεων και 7) η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής
(διατροφή, φυσική άσκηση, διατήρηση φυσιολογικού
σωματικού βάρος).
Προκειμένου να διερευνηθεί η αιτιοπαθογένεια
των πρωτοπαθών MDS, οι μελλοντικές ερευνητικές
πρωτοβουλίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια
πληρέστερη επιδημιολογική διερεύνηση με «ωμική»
(«οmics») προσέγγιση. Ειδικότερα, απαιτούνται περισσότερες και μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες για
τη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων γενετικών και
περιβαλλοντικών παραγόντων.
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Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα μυελικών νοσημάτων που
χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματική αιμοποίηση
και αυξημένη πιθανότητα εξέλιξης σε οξεία μυελογενή
λευχαιμία (ΟΜΛ). Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν
πως η καρδιαγγειακή νόσος (ΚΑΝ) αποτελεί μείζων
αιτία θανάτου στους ασθενείς με ΜΔΣ, ιδίως σε αυτούς
με νόσο χαμηλότερου κινδύνου. Η υποκείμενη παθοβιολογία της αυξημένης επίπτωσης και επιθετικότερης
πορείας της ΚΑΝ στα ΜΔΣ είναι εν πολλοίς άγνωστη,
αλλά διάφοροι παράγοντες, όπως το βάθος της αναιμίας, η αιμοσιδήρωση, η συστηματική φλεγμονή και οι
επανεμφανιζόμενες σωματικές μεταλλάξεις πιθανώς
συμβάλλουν στην επιταχυνόμενη αθηρογένεση και τον
υψηλότερο κίνδυνο για ΚΑΝ. Στην εποχή της ιατρικής
ακριβείας, η κατανόηση και ο σαφής χαρακτηρισμός
των κοινών μοριακών διαταραχών που συνδέουν
τις δύο νόσους, καθώς και η συσχέτιση τους με την
κλινική συμπεριφορά των ΜΔΣ, είναι κρίσιμα για την
ολιστική θεραπευτική προσέγγιση των παραπάνω
ασθενών.

Καρκίνος και καρδιαγγειακή νόσος
Οι κακοήθειες και η ΚΑΝ αποτελούν τις μείζονες
αιτίες θανάτου παγκοσμίως, ενώ ο επιπολασμός
τους αναμένεται να αυξηθεί λόγω της διαρκούς
ανόδου του προσδόκιμου επιβίωσης και δημογραφικής γήρανσης. Αν και θεωρητικά πρόκειται για
δύο διαφορετικές οντότητες, οι κοινοί παράγοντες
κινδύνου για ΚΑΝ και καρκίνο (π.χ. παχυσαρκία,
σακχαρώδης διαβήτης, κάπνισμα κ.α.), η υποκείμενη
χρόνια φλεγμονή και οι κλινικές αλληλοσυσχετίσεις
μεταξύ τους υποδεικνύουν πιθανή κοινή παθοβιο64

λογική βάση1. Επιπλέον, νεότερα επιδημιολογικά
δεδομένα δείχνουν πως ο έλεγχος των παραγόντων
κινδύνου για ΚΑΝ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για
ανάπτυξη κακοήθειας. Η βαθύτερη κατανόηση των
κοινών παθογενετικών οδών καρκίνου και ΚΑΝ θα
οδηγήσει σε βελτίωση της πρόληψης, πρώιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις και εν κατακλείδι, καλύτερη
έκβαση και των δύο οντοτήτων.

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
Τα ΜΔΣ συνιστούν μία ετερογενή ομάδα νοσημάτων που οφείλονται σε κλωνική διαταραχή των
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματική αιμοποίηση και
συχνά εξέλιξη σε ΟΜΛ. Τα ΜΔΣ προσβάλλουν τυπικά ηλικιωμένα άτομα με πολλές συννοσηρότητες,
οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις
κλινικές αποφάσεις και την πρόγνωση της νόσου2.
Διάφορα προγνωστικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί στα ΜΔΣ, με πλέον ισχυρό το αναθεωρημένο διεθνές προγνωστικό σύστημα βαθμολόγησης
(IPSS-R)3. Ωστόσο, η πρόβλεψη της πορείας και
πρόγνωσης των ασθενών χαμηλότερου κινδύνου
κατά IPSS-R (ΧΚ-ΜΔΣ) παραμένει προβληματική,
ενώ δεν υπάρχει κανένας διαθέσιμος βιοδείκτης
εκτός από τον καρυότυπο του μυελού των οστών.
Παρομοίως, οι ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου κατά
IPSS-R εμφανίζουν άκρως ετερογενή έκβαση, χωρίς
να ωφελούνται από τις διαθέσιμες θεραπείες (Λιάπης
Κ. και συν., επιλεγμένη εργασία Νο 24, 31ο ΠΑΣ 2020).
Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός πως το εύρος
των θεραπευτικών αποφάσεων στους ασθενείς με
ενδιάμεσου και ΧΚ-ΜΔΣ κυμαίνεται από την απλή
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παρακολούθηση μέχρι την αλλογενή μεταμόσχευση
στελεχιαίων κυττάρων, καθιστώντας κρίσιμο τον
ακριβή προσδιορισμό της πρόγνωσης της νόσου.

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και
καρδιαγγειακή νόσος: κλινικές συσχετίσεις
Είναι πλέον σαφές πως η πλειονότητα των ασθενών με ΜΔΣ θα καταλήξουν από αίτια μη σχετιζόμενα
με εξέλιξη σε ΟΜΛ. Παρά την ετερογένεια τους, τα
αναδρομικά δεδομένα διεθνών μητρώων συγκλίνουν
στην ανάδειξη της ΚΑΝ ως μείζονος αιτίας θανάτου,
μη σχετιζόμενου με τη νόσο, στους ασθενείς με ΜΔΣ.
Πανευρωπαϊκή μελέτη σε 1000 ασθενείς κατέδειξε
την ΚΑΝ ως τρίτη αιτία θανάτου στα ΧΚ-ΜΔΣ4, ενώ
η μεγαλύτερη έως σήμερα μελέτη σε 21.372 ασθενείς
με ΜΔΣ ανέφερε υπερδιπλάσια πιθανότητα θανάτου από ΚΑΝ συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό
και ασθενείς που επιβίωσαν πάνω από 5 έτη είχαν
παρόμοια ποσοστά θανάτου αποδιδόμενο σε ΚΑΝ ή
ΜΔΣ5. Επιπρόσθετα, ασθενείς με κλωνική αιμοποίηση αδιευκρίνιστης σημασίας (clonal hematopoiesis
of indeterminate potential, CHIP)6, μια πρόδρομη
κατάσταση των ΜΔΣ, έχουν διπλάσια πιθανότητα
ανάπτυξης αθηροσκλήρωσης και στεφανιαίας νόσου),
ενώ η πορεία της ΚΑΝ φαίνεται να είναι επιθετικότερη
στα ΜΔΣ.

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
και καρδιαγγειακή νόσος:
παθογενετικές οδοί
Η υποκείμενη παθοβιολογία της αυξημένης επίπτωσης της ΚΑΝ στα ΜΔΣ είναι εν πολλοίς άγνωστη,
αλλά διάφοροι παράγοντες, όπως το βάθος της αναιμίας, η αιμοσιδήρωση, η συστηματική φλεγμονή και
επανεμφανιζόμενες (recurrent) σωματικές μεταλλάξεις
συμβάλλουν στην επιταχυνόμενη αθηρογένεση και τον
υψηλότερο κίνδυνο για ΚΑΝ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των σωματικών μεταλλάξεων
του γονιδίου Tet methylcytosine dioxygenase 2 (TET2)
με την αθηρογένεση. Μεταλλάξεις στον επιγενετικό
τροποποιητή TET2 επάγουν την έκπτυξη της κλωνικής
αιμοποίησης, ενώ πληθυσμιακές μελέτες κατέδειξαν
ισχυρή κλινική συσχέτιση των μεταλλάξεων του TET2
με την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου. Βασιζόμενοι
στις παραπάνω κλινικές παρατηρήσεις, οι Fuster και
συν. χρησιμοποίησαν στρατηγική ανταγωνιστικής
μεταμόσχευσης μυελού των οστών σε ποντικούς με
έλλειψη των υποδοχέων χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης (Ldlr−/−), οι οποίοι αναπτύσσουν εύκολα
αθηροσκλήρωση7. Η μεταμόσχευση με μόλις 10%

TET2-/- κυττάρων σε θανατηφόρα ακτινοβολημένους
ποντικούς οδήγησε σε εκσεσημασμένη αύξηση των
αθηροσκληρωτικών πλακών. Ο μηχανισμός της αυξημένης αθηρογένεσης αποδόθηκε στην αυξημένη
έκκριση ιντερλευκίνης 1β μέσω του φλεγμονοσώματος (inflammasome) NLRP3 από τα μακροφάγα
που ανήκαν στον TET2-/- κλώνο. Σε συμφωνία με την
παραπάνω μελέτη, οι Sano και συν. (Journal of the
American College of Cardiology. 2018;71(8):875-86)
χρησιμοποιώντας δύο πειραματικά μοντέλα καρδιακής
ανεπάρκειας σε ποντικούς κατέδειξαν πως η έλλειψη
του TET2 οδήγησε στην επιδείνωση της καρδιακής
ανεπάρκειας λόγω υπέρμετρης σηματοδότησης μέσω
ιντερλευκίνης 1β. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι δε πως
και στις δύο μελέτες η φαρμακευτική αναστολή του
φλεγμονοσώματος NLRP3 προφύλασσε από την
ανάπτυξη τόσο αθηροσκλήρωσης όσο και καρδιακής
ανεπάρκειας.
Ωστόσο, παρά τα εντυπωσιακά αυτά ευρήματα
στους ποντικούς, πληθυσμιακή μελέτη σε 594 δίδυμους δεν ανίχνευσε διαφορές στην επιβίωση βάσει
της ύπαρξης ή όχι CHIP, υπογραμμίζοντας για ακόμη
μία φορά την προσοχή που χρειάζεται η ερμηνεία των
ευρημάτων της βασικής έρευνας8.

Κλινικοί και μοριακοί προβλεπτικοί δείκτες
Όπως προαναφέρθηκε, τα παρόντα προγνωστικά
συστήματα στα ΜΔΣ πάσχουν από διάφορες ανεπάρκειες. Ειδικότερα στα ενδιάμεσου και ΧΚ-ΜΔΣ με το
πλέον πρόσφατο σύστημα, το IPSS-R, η πρόβλεψη
της συνολικής επιβίωσης κυμαίνεται από 2,7 έως 10
έτη. Είναι, λοιπόν, αντιληπτό πως ακόμα και το IPSS-R
δε μπορεί να ταξινομήσει την ευρεία βιολογική ετερογένεια των ΜΔΣ, γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στις θεραπευτικές αποφάσεις και την ενημέρωση
των ασθενών. Παρά την αναδυόμενη σημασία της
ΚΑΝ στην πρόγνωση των ΜΔΣ, δεν υπάρχουν προς
το παρόν καθιερωμένοι, ευρέως αποδεκτοί, ειδικοί για
ΜΔΣ κλινικοί ή μοριακοί προβλεπτικοί δείκτες καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας. Επιπρόσθετα,
η επίδραση των θεραπευτικών παρεμβάσεων τόσο
για το ΜΔΣ, όσο και για την ΚΑΝ στην ανάπτυξη
και εξέλιξη των δύο οντοτήτων και τη συνολική επιβίωση των ασθενών, παραμένει άγνωστη. Τα ΜΔΣ
υψηλότερου κινδύνου, η εξάρτηση από μεταγγίσεις,
η αυτοανοσία, οι CHIP-σχετιζόμενες μεταλλάξεις και
ο δείκτης συννοσηρότητας κατά Charlson (CCI) >1
έχουν προταθεί ως παράμετροι αυξημένου κινδύνου
για ΚΑΝ στα ΜΔΣ9-11. Ωστόσο, σε όλες τις παραπάνω
μελέτες υπάρχουν εμφανείς και σοβαροί περιορισμοί,
όπως μικρές κοόρτες και απουσία πληροφοριών για
65
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κρίσιμα δεδομένα τόσο για τα ΜΔΣ (π.χ. καρυότυπος)
όσο και την ΚΑΝ (παράγοντες κινδύνου), καθιστώντας
αμφίβολη την πραγματική αξία των παραπάνω ευρημάτων. Πρόσφατα το επιστημονικό τμήμα ΜΔΣ της
ΕΑΕ διενέργησε πανελλήνια μελέτη σε 831 ασθενείς
με ΜΔΣ και γνωστές αιτίες θανάτου. Στη «φωλιασμένη» (nested) αυτή κοόρτη, ο χαμηλότερος κίνδυνος
κατά IPSS-R (<3,5 βαθμοί), η έκθεση σε ερυθροποιητίνη, η ηλικία >70 ετών και η προϋπάρχουσα ΚΑΝ
αποτελέσαν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου
για καρδιαγγειακό θάνατο στα ΜΔΣ12. Αξιοσημείωτο
είναι πως ανάλογες μελέτες σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους και αιματολογικές κακοήθεις κατέδειξαν
παρόμοια αύξηση της επίπτωσης ΚΑΝ σε ασθενείς
που λάμβαναν ερυθροποιητίνη, υποδεικνύοντας πως
η χορήγηση ερυθροποιητίνης σε ασθενείς με ΜΔΣ,
ιδίως ηλικιωμένους με ή χωρίς παράγοντες κινδύνου
για ΚΑΝ, οφείλει να συνοδεύεται από εντατικότερη
παρακολούθηση και πιθανώς πρωιμότερη προληπτική
παρέμβαση για την αποφυγή ανάπτυξης ΚΑΝ.
Εκτός από τα συνεχώς συσσωρευόμενα δεδομένα
που συνηγορούν στον κεντρικό ρόλο της κλωνικής
αιμοποίησης ως αιτιολογικό παράγοντα ανάπτυξης
ΚΑΝ, υπάρχουν ενδείξεις και για την επίδραση καρδιαγγειακών παραγόντων στην πορεία και έκβαση των
ΜΔΣ. Καθώς είναι γνωστή η έκκριση καρδιαγγειακών
πεπτιδίων από συμπαγείς όγκους, οι Pavo και συν.
(Heart 2015;101(23):1874-80) διερεύνησαν την προγνωστική αξία βιοδεικτών της ΚΑΝ σε 555 ασθενείς
με διάφορες κακοήθειες. Η υψηλής ευαισθησίας
τροπονίνη (hsTnT, δείκτης υποκλινικής μυοκαρδιακής
βλάβης), το προπεπτιδίο του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP, δείκτης υποκλινικού
μυοκαρδιακού στρες) και τα πρóδροµα πεπτίδια ενδοθηλίνης-1 (CT-proET-1, δείκτης ενδοθηλιακής
δυσλειτουργίας) ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί
παράγοντες της θνητότητας από όλες τις αιτίες και όχι
μόνο της καρδιαγγειακής. Μολαταύτα, η ομάδα των
νεοπλασιών ήταν εξαιρετικά ετερογενής, οι αιματολογικές κακοήθειες λιγοστές, ενώ επιπλέον οι συγγραφείς
χρησιμοποίησαν εσφαλμένα τον όρο ΜΔΣ για πλειάδα
αιματολογικών νόσων. Ένας επιπλέον βιοδείκτης, ο
αυξητικός παράγοντας διαφοροποίησης-15 (GDF-15,
που σχετίζεται με το οξειδωτικό στρες και τη χαμηλού
βαθμού χρόνια φλεγμονή) έχει προταθεί ως ισχυρός
προγνώστης της θνησιμότητας, καρδιαγγειακής και
μη, στο γενικό πληθυσμό.
Βασιζόμενοι στις ισχυρές ενδείξεις βιολογικής και
κλινικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ΜΔΣ και ΚΑΝ και
το κενό που υπάρχει στην πρόγνωση των ΧΚ-ΜΔΣ
μετρήσαμε τις συγκεντρώσεις καρδιακής τροπονίνης-Τ
(hsTnT), νατριουρητικού πεπτιδίου NT-proBNP, πα66

ράγοντα διαφοροποίησης-15 (GDF-15) και υψηλήςευαισθησίας CRP (hsCRP) στον ορό 66 ασθενών με
ΜΔΣ (Κοτσιανίδης Ι. και συν, εργασία Νο20, 31ο ΠΑΣ
2020). Έχοντας στόχο να αποκλείσουμε τις εύλογες
αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των παραπάνω βιοδεικτών
και να αποφύγουμε μια υπερβολικά αλλοιωμένη
κατανομή, υπολογίσαμε την γεωμετρική μέση τιμή
όλων των συνδυασμών αυτών των βιοδεικτών. Σε
συμφωνία με τα ευρήματα στους συμπαγείς όγκους,
η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η συνολική
επιβίωση (OS) και η επιβίωση ελεύθερη λευχαιμίας
(LFS), σχετίζονταν σημαντικά με τους εξής παράγοντες: IPSS, IPSS-R, καρυότυπο, εξάρτηση από
μεταγγίσεις, τον δείκτη συννοσηρότητας MDS-CI,
τις διάμεσες τιμές NT-proBNP, GDF-15 και hsCRP
και τις διάμεσες λογαριθμικές τιμές hsTnT, GDF-15
και hsCRP. Αξιοσημείωτα, παρατηρήθηκε πως οι
παραδοσιακοί καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου
και το ιστορικό προϋπάρχουσας ΚΑΝ δεν επηρέαζαν
σημαντικά την ΟS και LFS. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, μόνο η εξάρτηση από μεταγγίσεις, το
IPSS-R ≥3.5, ο MDS-CI και η γεωμετρική μέση τιμή
του συνδυασμού των λογαριθμικών τιμών hsTnT,
NT-proBNP και GDF-15 διατήρησαν την προγνωστική
τους αξία. Αν και τα αποτελέσματα είναι πρώιμα και
η κοόρτη των ασθενών μικρή, η συσχέτιση MDS-CI
και καρδιαγγειακών βιοδεικτών με την αυξημένη πιθανότητα μη-καρδιαγγειακού θανάτου υποδηλώνει
αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παθοφυσιολογίας των
ΜΔΣ με τους δείκτες ΚΑΝ.

Συμπεράσματα
Η πρόοδος της ιατρικής ακριβείας έχει οδηγήσει
στην ανακάλυψη κοινών παθοβιολογικών οδών σε
διαφορετικές νόσους. Ειδικότερα στον γηράσκοντα
πληθυσμό της Ευρώπης, το φορτίο των συννοσηροτήτων οδηγεί στην πλέον αναγνωρισμένη οντότητα των
σύνθετων χρόνιων καταστάσεων (complex chronic
conditions). Η κατανόηση της κοινής παθοφυσιολογίας
που συνδέει τις παραπάνω νόσους είναι κρίσιμη για
την ολιστική θεραπευτική προσέγγιση, την ανάπτυξη
ορθολογικών συνδυασμών φαρμάκων και, συχνά,
τον επαναπροσδιορισμό (repurposing) φαρμάκων
άλλης αρχικής ένδειξης.
Ωστόσο, παρά τα ισχυρά πλέον δεδομένα για τη
διασύνδεση ΚΑΝ και ΜΔΣ, καθώς και τον κλινικό
αντίκτυπο της ΚΑΝ στην έκβαση των ασθενών με
ΜΔΣ, δεν υπάρχει προς το παρόν αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης κινδύνου ανάπτυξης και νοσηρότητας
από ΚΑΝ. Η ανεύρεση προγνωστικών βιοδεικτών
και η σαφής αναγνώριση των υποκείμενων μορια-
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κών διαταραχών που οδηγούν στην ΚΑΝ στα ΜΔΣ
απαιτεί προοπτική αξιολόγηση της ανάπτυξης ΚΑΝ
σε ασθενείς με ΜΔΣ, προκειμένου να ανιχνευτεί τόσο
ο χρόνος έναρξης της υποκλινικής ΚΑΝ όσο και το
διάστημα μέχρι να εκδηλωθεί η ΚΑΝ, αλλά και να γίνει
δυνατή η ακριβής διασύνδεση της σημασίας της ΚΑΝ
και των καρδιαγγειακών βιοδεικτών στην πορεία και
εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, η ενδελεχής μελέτη του
μοριακού προφίλ των ασθενών και η συλλογή πληροφοριών για επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου
για ΚΑΝ, όπως ο τρόπος ζωής και το οικογενειακό
ιστορικό, είναι απαραίτητα για την εξαγωγή σωστών
συμπερασμάτων.
Η ακριβής εκτίμηση του κινδύνου για ΚΑΝ και η
έγκαιρη ανίχνευση υποκλινικής ΚΑΝ στους ασθενείς με ΜΔΣ θα βοηθήσει σημαντικά τις κλινικές
αποφάσεις για εντατικότερη παρακολούθηση και
προληπτική έναρξη προφυλακτικής αγωγής (π.χ.
στατίνες, ασπιρίνη) σε ασθενείς χωρίς κλασσικούς
παράγοντες κινδύνου για ΚΑΝ. Εξίσου σημαντική
θα είναι η ανίχνευση πιθανής ανεξάρτητης προγνωστικής ισχύος ενός ή περισσότερων καρδιαγγειακών
βιοδεικτών για την συνολική επιβίωση ασθενών με
ΜΔΣ, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, τα τρέχοντα
προγνωστικά συστήματα εμφανίζουν μη ικανοποιητική
ακρίβεια πρόβλεψης.
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Εισαγωγή
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν μια ομάδα κλωνικών αιμοποιητικών διαταραχών
που χαρακτηρίζονται από μη αποδοτική αιμοποίηση,
ανθεκτικές κυτταροπενίες, δυσπλασία σε μια ή περισσότερες μυελικές σειρές, συσσώρευση σωματικών
μεταλλάξεων και κυτταρογενετικών βλαβών, καθώς
και αυξημένο κίνδυνο εκτροπής σε οξεία μυελογενή
λευχαιμία (ΟΜΛ). Αν και σχετικά σπάνια στο γενικό
πληθυσμό, η επίπτωσή τους στις ηλικίες >70 ετών,
υπερβαίνει τις 20 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού κατ’ έτος, ενώ σχεδόν τριπλασιάζεται σε
ασθενείς >85 ετών. Σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες ο
επιπολασμός των συννοσηροτήτων είναι ιδιαίτερα
υψηλός. Πράγματι, στις ΗΠΑ το 88% ατόμων άνω
των 65 ετών πάσχει από τουλάχιστον μία πάθηση,
ενώ επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι ασθενείς
με κακοήθεια >60 ετών πάσχουν κατά μέσο όρο από
τρείς συνοδές παθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τόσο
την επιλογή θεραπείας όσο και τη συνολική επιβίωση
(ΣΕ). Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο η
ύπαρξη συννοσηροτήτων μπορεί να επηρεάσει την
πρόγνωση ασθενών με ΜΔΣ.
Εκτός από την ύπαρξη συννοσηροτήτων, πολλοί
ηλικιωμένοι ασθενείς χαρακτηρίζονται από το σύνδρομο της ευθραυστότητας (frailty), που χαρακτηρίζεται
από αυξημένη ευπάθεια σε παράγοντες καταπόνησης και αδυναμία διατήρησης ή αποκατάστασης της
ομοιοστασίας μετά από κάποιο αποσταθεροποιητικό
συμβάν. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν το ρόλο της
ευθραυστότητας στην επιλογή θεραπείας σε ασθενείς
με κακοήθεια καθώς και στη ΣΕ τους, εγείροντας το
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ερώτημα για το ρόλο της στην προγνωστική αξιολόγηση των ασθενών με ΜΔΣ.
Εντούτοις, τα πλέον αποδεκτά προγνωστικά συστήματα των ΜΔΣ, δηλαδή το Διεθνές Προγνωστικό
Σύστημα Βαθμολόγησης (IPSS), το Προγνωστικό
Σύστημα Βαθμολόγησης βασιζόμενο στην ταξινόμηση κατά WHO (WPSS), και το αναθεωρημένο IPSS
(IPSS-R), εστιάζουν σε παράγοντες που αφορούν τη
νόσο (ποσοστό βλαστών, βαθμός κυτταροπενιών,
εξάρτηση από μεταγγίσεις, κυτταρογενετικές βλάβες),
χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν παράγοντες που αφορούν τη συνολική κατάσταση του ιδίου του ασθενούς.
Στην παρούσα ανασκόπηση, θα συζητήσουμε
τον ρόλο των συννοσηροτήτων, της ευθραυστότητας και της γηριατρικής αξιολόγησης, εν γένει, στην
προγνωστική αξιολόγηση των ασθενών με ΜΔΣ και
στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία με
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες και θα εξετάσουμε
τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους στα διαθέσιμα
προγνωστικά συστήματα.

Δείκτες συννοσηρότητας
Δεδομένης της προχωρημένης ηλικίας των ασθενών με ΜΔΣ, ο επιπολασμός των συννοσηροτήτων
είναι υψηλός. Πράγματι, στην πληθυσμιακή μελέτη
των Wang et al. σε 1708 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν
ΜΔΣ, το 51% των ασθενών βρέθηκε να πάσχει από
κάποια συνοδό πάθηση κατά τη διάγνωση του ΜΔΣ.
Ο διαβήτης (21.8%), η καρδιακή ανεπάρκεια (20.8%)
και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (17.9%)
αποτελούσαν τις συχνότερες συννοσηρότητες στους
ασθενείς αυτούς.
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Για την αξιολόγηση των συννοσηροτήτων έχουν
κατασκευαστεί έξι δείκτες, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί σε άλλοτε άλλο βαθμό σε ασθενείς με ΜΔΣ: α.
Charlson Comorbidity Index (CCI), β. Hematopoietic
Cell Transplantation-specific Index (HCT-CI), γ. MDSComorbidity Index (MDS-CI), δ. Adult Comorbidity
Evaluation-27 (ACE-27), ε. Cumulative Illness Rating
Scale-Geriatric (CIRS-G).

Charlson Comorbidity Index (CCI)
Ο CCI προτάθηκε το 1986 και αξιολογεί την παρουσία ή απουσία 19 προκαθορισμένων παθήσεων.
Η βαρύτητα του νοσήματος δε λαμβάνεται υπόψιν
παρά μόνο στην ηπατική νόσο, το σακχαρώδη διαβήτη
και τα συνοδά νεοπλάσματα. Κάθε πάθηση βαθμολογείται βάσει του σχετικού κινδύνου θνησιμότητας
που τη χαρακτηρίζει και η συνολική βαθμολογία
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιθανότητας
δεκαετούς επιβίωσης.

Hematopoietic Cell Transplantation-specific
Index (HCT-CI)
Ο HCT-CI, αν και σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση
των συννοσηροτήτων ασθενών που υποβάλλονται σε
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων,
έχει βρει ευρεία εφαρμογή στις αιματολογικές κακοήθειες, ανεξάρτητα από το αν η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει τη μεταμόσχευση. Ομοίως με τον
CCI, δε λαμβάνει υπόψιν τη βαρύτητα του νοσήματος,
ενώ εν αντιθέσει με αυτόν, αξιολογεί περισσότερες
παθήσεις, τις οποίες σταθμίζει με διαφορετικό τρόπο
και ενσωματώνει εργαστηριακές μεθόδους αξιολόγησης της λειτουργικότητας βασικών οργάνων για την
ανάδειξη υποκλινικής βλάβης (κλάσμα εξώθησης
αριστερής κοιλίας, διαχυτική ικανότητα πνεύμονα και
επίπεδα τρανσαμινασών).

MDS-Comorbidity Index (MDS-CI)
O MDS-CI αποτελεί τον μοναδικό δείκτη που
σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τα ΜΔΣ. Αξιολογεί
την παρουσία πέντε συνοδών παθήσεων οι οποίες
βρέθηκε ότι σχετίζονται ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο “μη λευχαιμικού θανάτου”. Κάθε μια από αυτές
τις παθήσεις (καρδιακή νόσος, μέτρια προς σοβαρή
ηπατική νόσος, σοβαρή πνευμονική νόσος, νεφρική
νόσος, και συμπαγείς όγκοι), σταθμίζονται ανάλογα
με τον σχετικό κίνδυνο τους και η βαθμολογία που
προκύπτει κατατάσσει τους ασθενείς σε τρεις κατηγορίες: χαμηλού (MDS-CI: 0), ενδιαμέσου (MDS-CI:

0-1) και υψηλού (MDS-CI >2) κινδύνου με στατιστικά
σημαντικές διαφορές στη διάμεση ΣΕ και τον κίνδυνο
μη λευχαιμικού θανάτου.

Adult Comorbidity Evaluation-27 (ACE-27)
Ο δείκτης ACE-27, ο οποίος αναπτύχθηκε αποκλειστικά για την αξιολόγηση των συννοσηροτήτων
ασθενών με κακοήθεια, περιλαμβάνει την αξιολόγηση 27 παθήσεων που απαντώνται συχνότερα σε
ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα κακοήθεια. Συγκριτικά
με τους άλλους δείκτες αξιολογείται η υπέρταση, η
παχυσαρκία, και η κατάχρηση αλκοόλ και άλλων
ουσιών, ενώ κάθε πάθηση βαθμολογείται ανάλογα
με τη βαρύτητα της.

Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric (CIRS-G)
Η κλίμακα CIRS-G ταξινομεί τις συννοσηρότητες
ανά σύστημα και τις βαθμολογεί ανάλογα με τη βαρύτητά τους από 0 έως 4. Σε σύγκριση με τον CCI
έχει αυξημένη ευαισθησία καθώς συναξιολογεί όλες
τις παθήσεις ανά σύστημα, ενώ όπως και ο ACE27 λαμβάνει υπόψιν τη βαρύτητα τους. Ωστόσο,
ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση της
κλίμακας CIRS περιορίζει τη χρήση της στην καθ΄
ημέρα κλινική πράξη.

Συννοσηρότητες και πρόγνωση ΜΔΣ
Η προγνωστική αξία των διαφόρων δεικτών συννοσηρότητας έχει διερευνηθεί σε πολλές κατά βάσει
αναδρομικές μελέτες οι οποίες συνοψίζονται στον
Πίνακα 11. Οι Bammer και συν. σε μια αναδρομική
μελέτη 616 ασθενών με ΜΔΣ έδειξαν ότι ο υψηλός
HCT-CI σχετίζεται με χειρότερη ΣΕ ανεξάρτητα από
την ηλικία και το IPSS, ενώ δε βρέθηκε καμία στατιστική συσχέτιση με την επιβίωση ελεύθερη λευχαιμίας.
Ωστόσο, οι Sperr και συν. δεν ανέδειξαν συσχέτιση
του HCT-CI με τη ΣΕ και την επιβίωση ελεύθερη
συμβάντος στο σύνολο των ασθενών παρά μόνο σε
ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού ή ενδιαμέσου-1 κινδύνου
κατά IPSS, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φερριτίνη,
τον καρυότυπο, τον αριθμό κυτταροπενιών, τη ταξινόμηση κατά FAB και την LDH. Η ίδια ομάδα το 2013
ανέδειξε την ηλικία, τη φερριτίνη και τον HCT-CI ως
ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες για τη ΣΕ
στο σύνολο των ασθενών με ΜΔΣ και προχώρησε
στη δημιουργία ενός προγνωστικού μοντέλου που
περιελάβανε την ηλικία, τη φερριτίνη, το HCT-CI και
το ΙPSS. Σύμφωνα με αυτό οι ασθενείς χωρίστηκαν
σε 4 ομάδες με στατιστικά σημαντικές διαφορές στην
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Θ. Θωμόπουλος και συν.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά μελετών των δεικτών συννοσηρότητας και ευθραυστότητας στην πρόγνωση ασθενών με ΜΔΣ
Συγγραφέας, Αριθμός Δείκτης Προγνωστικό
έτος
ασθενών
σύστημα

Σημαντικοί
προγνωστικοί
παράγοντες
(πολυπαραγοντικό
μοντέλο)

OS
HR (95%CI)

EFS

Μέση/διάμεση
επιβίωση

Υποαναλύσεις

Bammer
et al.
2014

616

HCT-CI

IPSS

HCT-CI, IPSS,
ηλικία

1.264
(1.098-1.455)

NS

Υψηλού κινδύνου:
6.76 έτη
Ενδιαμέσου κινδύνου:
4.41 έτη
Υψηλού κινδύνου:
3.04 έτη

Sperr et al.
2010

419

HCT-CI

IPSS

Ηλικία, φερριτίνη,
καρυότυπος, αριθμός
κυτταροπενιών,
ταξινόμηση
κατά FAB, LDH

NS

NS

Υψηλού κινδύνου:
4.2 έτη
Ενδιαμέσου κινδύνου:
3.2 έτη
Υψηλού κινδύνου:
2.2 έτη

Sperr et al.
2013

400

HCT-CI

IPSS

HCT-CI, ηλικία,
φερριτίνη

Zipperer
et al.
2008

171

HCT-CI
CCI

IPSS

HCT-CI, IPSS

NR

NR

Naqvi et al.
2011

600

ACE-27

IPSS

ACE-27, ηλικία,
IPSS

Ήπια: 1.3
(1.0-1.7)
Μέτρια: 1.6
(1.2-2.1)
Σοβαρή: 2.3
(1.6-3.1)

NS

Καμία: 31.8 μήνες
Ήπια: 16.8 μήνες
Μέτρια: 15.2 μήνες
Σοβαρή: 9.7 μήνες

Daver et al.
2014

600

ACE-27

IPSS-R

ACE-27, ηλικία,
IPSS-R

Ήπια: 1.42
(1.0.98-1.825)
Μέτρια: 1.57
(1.167-2.099)
Σοβαρή: 2.58
(1.874-3.537)

NR

Καμία: 45.9 μήνες Διαστρωμάτωση ασθενών
Ήπια: 21.8 μήνες εντός των ομάδων IPSS-R:
Ενδιαμέσου, υψηλού
Μέτρια: 17.4 μήνες
και πολύ υψηλού
Σοβαρή: 10.0 μήνες
κινδύνου (p <0.001)

Naqvi et al.
2019

566

ACE-27

IPSS-R

ACE-27, IPSS-R,
TP53

1.376
(1.101-1.720)

NR

NR

Messa et al.
2011

788

CIRS-G

IPSS

CIRS-G (SCS),
Ηλικία, IPSS

NR

NS

NR

Della Porta
et al. 2010

840

MDS-CI
HCT-CI
CCI

WPSS

MDS-CI, WPSS,
ηλικία, φύλο

1.67, p <0.001

NS

Διαστρωμάτωση ασθενών
Διαστρωμάτωση
βάσει WPSS και του εντός των ομάδων WPSS:
Πολύ χαμηλού/χαμηλού
χρόνου εφαρμογής
και ενδιαμέσου κινδύνου
(p <0.001)

Balleari et al.
2015

318

MDS-CI
HCT-CI

IPSS,
IPSS-R

MDS-CI, IPSS,
IPSS-R,
ηλικία, φύλο

NR
Ενδιαμέσου/
Υψηλού
κινδύνου:
Mε IPSS: 1,3
(1.04-1.63)
Με ΙPPS-R: 1,26
(1.01-1.58)

Χαμηλού κινδύνου: Διαστρωμάτωση ασθενών
εντός των ομάδων
δεν έχει επιτευχθεί
IPSS, IPSS-R:
Ενδιαμέσου κινδύνου:
Πολύ χαμηλού/χαμηλού
53,0 μήνες
(p <0.001) και χαμηλού/
Υψηλού κινδύνου:
ενδιαμέσου-1 κινδύνου
38,7 μήνες
(p=0.01)

Ενδιαμέσου:
NR
1.35 (1.04-1.75)
Υψηλού κινδύνου:
2.00 (1.52-2.64)

Χαμηλού/ενδιαμέσου-1
κινδύνου IPSS:
HCT-CI: προγνωστικός
παράγοντας OS/EFS

NR

Υψηλού κίνδυνού: Διαστρωμάτωση ασθενών
εντός των ομάδων IPSS:
68 μήνες
Ενδιαμέσου κινδύνου: Eνδιαμέσου-2 (p=0.016)
και υψηλού κινδύνου
34 μήνες
(p=0.0026)
Υψηλού κινδύνου:
25 μήνες
Διαστρωμάτωση ασθενών
εντός των ομάδων IPSS:
Eνδιαμέσου-1 και -2
(p=0.001)
και υψηλού κινδύνου
(p=0.04)

Διαστρωμάτωση ασθενών
εντός των ομάδων IPSS:
Χαμηλού κινδύνου
(p <0.001)

HCT-CI: Hematopoietic cell transplantation–specific comorbidity index, CCI: Charlson’s Comorbidity index, ACE-27: Adult Comorbidity Evaluation 27,
MDS-CI: MDS-specific Comorbidity Index, CIRS-G: Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric, CFS: Clinical Frailty Scale, IPSS: International Prognostic Scoring System, IPSS-R: Revised IPSS, WPSS: WHO Prognostic Scoring System, WPSS-R: Revised WPSS, FAB: French American British,
LDH: Γαλακτική αφυδρογονάση, Ηb: αιμοσφαιρίνη, PLT: Αιμοπετάλια, HR: Λόγος κινδύνου, 95%CI: 95% όρια αξιοπιστίας, NR: Δεν αναφέρεται, S:
Στατιστικά σημαντικό,NS: Μηστατιστικά σημαντικό, OS: Συνολική επιβίωση, EFS: Επιβίωση ελεύθερη συμβάντος
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Πίνακας 1. (συνέχεια) Χαρακτηριστικά μελετών των δεικτών συννοσηρότητας και ευθραυστότητας στην πρόγνωση ασθενών με ΜΔΣ
Συγγραφέας, Αριθμός Δείκτης Προγνωστικό
έτος
ασθενών
σύστημα

Σημαντικοί
προγνωστικοί
παράγοντες
(πολυπαραγοντικό
μοντέλο)

OS
HR (95%CI)

EFS

Μέση/διάμεση
επιβίωση

NR

Υποαναλύσεις

van Spronsen
et al.
2014

222

MDS-CI

IPSS,
IPSS-R,
WPSS,
WPSS-R

MDS-CI, IPSS-R,
ηλικία, ECOGPS,
ίνωση, εξάρτηση
από μεταγγίσεις

NR

NR

Zipperer
et al.
2014

1161

MDS-CI

IPSS-R

MDS-CI, IPSS-R

NR

NR

Breccia
et al.
2012

418

MDS-CI
HCT-CI
CCI

WPSS

MDS-CI ή CCI,
ηλικία, φύλου,
Hb <8g/dL,
PLT <50×109/L,
αιμορραγία

NR

S

Χαμηλού κινδύνου:
35-38 μήνες
Ενδιαμέσου κινδύνου:
32.4 μήνες
Υψηλού κινδύνου:
22.9 μήνες

Falantes
et al.
2016

232

MDS-CI

IPSS,
IPSS-R

MDS-CI, ηλικία,
ΣΔ υπό αγωγή,
Ηb <10g/dL

Ενδιαμέσου/
Υψηλού:
2.55 (1.6-4.1)

NR

NR

Μόνο ΜΔΣ χαμηλού/
ενδιαμέσου-1 κινδύνου
κατά IPSS. Εκτίμηση
αποκλειστικά του κινδύνου
για μη λευχαιμικό θάνατο

Buckstein
et al. 2016

445

MDS-CI
HCT-CI
CCI
CFS

IPSS,
IPSS-R

(1) CCI, CFS,
IPSS-R
(2) MDS-CI,
EORTC-Fatigue,
IPSS-R

CCI ≥1: 1.805
(1.126-4.214)
CFS ≥4: 2.714
(1.748-4.214)

NR

CFS 1-2:
δεν έχει επιτευχθεί
3: 64 μήνες
4: 38 μήνες
≥5: 27 μήνες

Διαστρωμάτωση ασθενών
εντός των ομάδων IPSS-R:
Πολύ χαμηλού, χαμηλού,
ενδιαμέσου και υψηλού
κινδύνου
Μοντέλο (1): Μεγαλύτερη
προγνωστική ισχύ

Sakatoku
et al.
2016

118

CCI
CFS

IPSS-R

CCI, CFS,
IPSS-R, φερριτίνη,
αλβουμίνη

CCI ≥1: 2.76
(1.47-5.19)
CFS ≥5: 3.54
(1.61-7.77)

NR

NR

Χαμηλού κινδύνου: Διαστρωμάτωση ασθενών
εντός των ομάδων IPSS-R:
39 μήνες
Ενδιαμέσου κινδύνου: Πολύ χαμηλού/χαμηλού
(p=0.005) και ενδιαμέσου/
24 μήνες
υψηλού/πολύ υψηλού
Υψηλού κινδύνου:
κινδύνου (p: 0.017)
15 μήνες

HCT-CI: Hematopoietic cell transplantation–specific comorbidity index, CCI: Charlson’s Comorbidity index, ACE-27: Adult Comorbidity Evaluation 27,
MDS-CI: MDS-specific Comorbidity Index, CIRS-G: Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric, CFS: Clinical Frailty Scale, IPSS: International Prognostic Scoring System, IPSS-R: Revised IPSS, WPSS: WHO Prognostic Scoring System, WPSS-R: Revised WPSS, FAB: French American British,
LDH: Γαλακτική αφυδρογονάση, Ηb: αιμοσφαιρίνη, PLT: Αιμοπετάλια, HR: Λόγος κινδύνου, 95%CI: 95% όρια αξιοπιστίας, NR: Δεν αναφέρεται, S:
Στατιστικά σημαντικό,NS: Μηστατιστικά σημαντικό, OS: Συνολική επιβίωση, EFS: Επιβίωση ελεύθερη συμβάντος

διάμεση ΣΕ2, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2.
Παρομοίως, οι Zipperer και συν. έδειξαν την προγνωστική αξία του HCT-CI, ανεξαρτήτως του IPSS, στη
ΣΕ και τον κίνδυνο για μη λευχαιμικό θάνατο σε 171
ασθενείς με ΜΔΣ, σε αντίθεση με τον CCI. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο HCT-CI ήταν ικανός να διαστρωματώσει ασθενείς με σημαντικές διαφορές στη ΣΕ μόνο
εντός των ομάδων ενδιαμέσου-2 και υψηλού κινδύνου
κατά IPSS, γεγονός που θα μπορούσε να αποδοθεί
στον πολύ μικρό αριθμό θανάτων στις κατηγορίες
χαμηλού και ενδιαμέσου-1 κινδύνου.
Οι Naqvi και συν. το 2011, εφάρμοσαν την κλίμακα
ACE-27 σε 600 ασθενείς με ΜΔΣ και έδειξαν ότι τόσο
η ύπαρξη συννοσηροτήτων όσο και η βαρύτητα τους
αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για τη ΣΕ

ανεξάρτητα από την ηλικία και το IPSS. H κλίμακα
ACE-27 ήταν επιπλέον ικανή να διακρίνει ασθενείς
με διαφορά στη ΣΕ μεταξύ των ασθενών με ενδιαμέσου-1, ενδιαμέσου-2 ή υψηλού-κινδύνου ΜΔΣ κατά
IPSS, αλλά όχι στην ομάδα των χαμηλού κινδύνου
ΜΔΣ, ίσως λόγω του μικρού αριθμού ασθενών με
σοβαρή συννοσηρότητα στην ομάδα αυτή. Βάσει
αυτών των δεδομένων, οι ερευνητές κατασκεύασαν
ένα προγνωστικό μοντέλο, που περιλαμβάνει την
ηλικία, το IPSS και την κλίμακα ACE-27 και διέκριναν
τους ασθενείς σε τρείς ομάδες, χαμηλού, ενδιαμέσου
και υψηλού κινδύνου, με διάμεση ΣΕ 43, 23 και 9
μήνες, αντιστοίχως. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη
συννοσηρότητας δε βρέθηκε να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για εκτροπή σε ΟΜΛ3. Κινούμενοι σε
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Θ. Θωμόπουλος και συν.
Πίνακας 2. Προτεινόμενα προγνωστικά συστήματα που ενσωματώνουν δείκτες συννοσηροτήτων και ευθραυστότητας
Συγγραφέας,
έτος
Sperr et al, 20132

Αριθμός
ασθενών
400

Μεταβλητές που περιλαμβάνονται
στο μοντέλο
IPSS

Φερριτίνη
Ηλικία
HCT-CI
Naqvi et al, 20113

600

Ηλικία
ACE-27
IPSS

Daver et al, 20144

600

Ηλικία
ACE-27
IPSS-R

Κατηγορίες μοντέλου

Διάμεση επιβίωση

• 0.5  0.5
•11
• 1.5 1.5
• ≥2  2
• ≥900 ng/mL 1
• 70-79 0.5
• ≥80 1.5
• Υψηλού 0.5

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

Χαμηλού  Δεν έχει επιτευχθεί
Ενδιαμέσου-1  3.84 έτη
Ενδιαμέσου-2  2.72 έτη
Υψηλού  0.8 έτη

• >65 2
• Ήπια/μέτρια 1
• Σοβαρή 3
• Ενδιαμέσου-2 2
• Υψηλού 3

0-1  Χαμηλού
2-4  Ενδιαμέσου
5-8  Υψηλού

Χαμηλού  43 μήνες
Ενδιαμέσου  23 μήνες
Υψηλού  9 μήνες

• >65 2
• Ήπια/μέτρια 2
• Σοβαρή 4
• Χαμηλού/Ενδιαμέσου 2
• Υψηλού 3
• Πολύ υψηλού 5

0-4  Χαμηλού
5-6  Ενδιαμέσου-1
7-8  Ενδιαμέσου-2
>8  Υψηλού

Χαμηλού  53.3 μήνες
Ενδιαμέσου-1  26.9 μήνες
Ενδιαμέσου-2  13.1 μήνες
Υψηλού  6.6 μήνες

Naqvi et al, 20195

566

Βλάστες μυελού

• 2-5%  1
• 5-10%  2
• >10%  3
Κυτταρογενετικά
• Ευνοϊκά  1
• Ενδιάμεσα  2
• Πτωχά  3
• Πολύ πτωχά  4
Αιμοσφαιρίνη, g/dL • ≥10  0
• 8-10 1
• <8  1.5
Αιμοπετάλια, ×109/L • 50-100  1.5
• <50  2
ACE-27
• Ήπια  1
• Μέτρια 2
• Σοβαρή  3
Μετάλλαξη TP53
• Παρουσία  1.5

0-2  Πολύ χαμηλού
2.5-5-5  Χαμηλού
6.0-8.0  Ενδιαμέσου
8.5-9.5  Υψηλού
>9.5  Πολύ υψηλού

Πολύ χαμηλού  δεν έχει
επιτευχθεί
Χαμηλού  δεν έχει επιτευχθεί
Ενδιαμέσου  21.2 μήνες
Υψηλού  13.2 μήνες
Πολύ υψηλού  21.4 μήνες

Falantes et al,
20166

232

Ηλικία
Διαβήτης
Αιμοσφαιρίνη, g/dL
MDS-CI

• >75 έτη  1
• Παρουσία  1
• <10  1
• Ενδιαμέσου/Υψηλού 2

0-1  Χαμηλού
2-3  Ενδιαμέσου
4-5  Υψηλού

Διετής πιθανότητα μη
λευχαιμικού θανάτου:
Χαμηλού  18%
Ενδιαμέσου  40%
Υψηλού  76%

Buckstein et al,
20167

445

IPSS-RA

• Ενδιαμέσου 1
0-1  Χαμηλού
• Υψηλού/Πολύ υψηλού  2 2-3  Ενδιαμέσου
• 5-9  1
4  Υψηλού
• ≥1  1

Starkman et al,
20208

440

CFS
CCI
Ηλικία
MDS-FI

• ≥70 έτη  0.5
• 0.2-0.3  0.5
• >0.3  1
IPSS
• Ενδιαμέσου-1 0.5
• Ενδιαμέσου -2  1
• Υψηλού  2
Εξάρτηση από μεταγγίσεις
• Παρουσία  0.5

Χαμηλού  δεν έχει επιτευχθεί
Ενδιαμέσου  32 μήνες
Υψηλού  9.4 μήνες
0  δεν έχει επιτευχθεί
0.5  53.2 μήνες
1  32.9 μήνες
1.5-2.5  15.2 μήνες
>3.0  7.4 μήνες

HCT-CI: Hematopoietic cell transplantation - specific comorbidity index, CCI: Charlson’s Comorbidity index, ACE-27: Adult Comorbidity Evaluation
27, MDS-CI: MDS-specific Comorbidity Index, CFS: Clinical Frailty Scale, MDS-FI: MDS-specific Frailty Index, IPSS: International Prognostic Scoring
System, IPSS-R: Revised IPSS
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παρόμοιο πλαίσιο οι Daver και συν. επιβεβαίωσαν ότι
η κλίμακα ACE-27 αποτελεί προγνωστικό παράγοντα
για τη ΣΕ ανεξάρτητα από την ηλικία και το IPSS-R.
Οι συγκεκριμένοι παράγοντες σταθμίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία ενός μοντέλου
με τέσσερις κατηγορίες: χαμηλού, ενδιαμέσου-1,
ενδιαμέσου-2 και υψηλού κινδύνου με διάμεση ΣΕ
53, 27, 13 και 7 μήνες, αντίστοιχα4. Πιο πρόσφατα,
οι Naqvi και συν. βασιζόμενοι σε μελέτη κοόρτης
566 ασθενών με ΜΔΣ, ανέπτυξαν ένα προγνωστικό
μοντέλο με την ενσωμάτωση της ηλικίας, του δείκτη
ACE-27, της βαθμολογίας IPSS-R και της παρουσίας
μεταλλάξεων του γονιδίου ΤP53. Βάσει του μοντέλου
αυτού, οι ασθενείς διακρίθηκαν σε πέντε ομάδες με
στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάμεση ΣΕ5. Τα
ανωτέρω προτεινόμενα προγνωστικά συστήματα
περιγράφονται στον Πίνακα 2.
Η κλίμακα CIRS-G έχει χρησιμοποιηθεί περιορισμένα για την αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας
των συννοσηροτήτων σε ασθενείς με ΜΔΣ. Οι Messa
και συν. μελέτησαν τη συγκεκριμένη κλίμακα σε 788
ασθενείς με ΜΔΣ. Συννοσηρότητες με βαθμολογία
έως 2 αξιολογήθηκαν ως ήπιες και το άθροισμα
τους δημιούργησε το σκορ ηπίων συννοσηροτήτων
(mild comorbidities score, MCS), ενώ το αντίστοιχο
άθροισμα για βαθμολογίες >2 αποτέλεσε το σκορ σοβαρών συννοσηροτήτων (severe comorbidities score,
SCS). Μόνο η ύπαρξη σοβαρών συννοσηροτήτων
(SCS) αποτέλεσε προγνωστικό παράγοντα για τη ΣΕ,
ανεξάρτητα από την ηλικία και το IPSS. Ωστόσο, η
προγνωστική του αξία περιορίζεται σε ασθενείς με
χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ βάσει IPSS.
Από τους διαθέσιμους δείκτες συννοσηρότητας ο
MDS-CI, αποτελεί τον καλύτερα αξιολογημένο δείκτη
στα ΜΔΣ. Οι Della Porta και συν., χρησιμοποιώντας μια
κοόρτη 840 ασθενών με ΜΔΣ, έδειξαν ότι ο MDS-CI
αποτελεί προγνωστικό παράγοντα ΣΕ (hazard ratio,
ΗR: 1,67, p<0.001) και κινδύνου μη λευχαιμικού θανάτου (HR: 1,89, p<0.001) ανεξάρτητα από την ηλικία,
το φύλο και τις επιμέρους παραμέτρους του WPSS
(κατηγορία κατά WHO, κυτταρογενετική κατηγορία και
εξάρτηση από μεταγγίσεις). Ο MDS-CI ήταν επιπλέον
ικανός να διαχωρίσει ασθενείς με διαφορετική ΣΕ εντός
των ομάδων πολύ χαμηλού, χαμηλού και ενδιαμέσου
κινδύνου κατά WPSS και να εφαρμοστεί τόσο κατά
τη διάγνωση, όσο και δυναμικά κατά την παρακολούθηση των ασθενών με ΜΔΣ. Παρομοίως, οι Balleari
και συν. συνέκριναν την αξία των MDS-CI και HCT-CI
στην πρόγνωση 318 ασθενών με ΜΔΣ και ανέδειξαν
τον MDS-CI ως προγνωστικό παράγοντα ΣΕ και μη
λευχαιμικού θανάτου ανεξάρτητα από την ηλικία, το
φύλο και το IPSS ή το IPSS-R. Ωστόσο η δυνατότητα

του MDS-CI να διακρίνει διαφορά στη ΣΕ περιορίζεται
μεταξύ των ασθενών με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ κατά
IPSS/IPSS-R. Οι van Spronsen και συν. συνέκριναν
την προγνωστική αξία των διαθέσιμων προγνωστικών
μοντέλων και βρήκαν ότι το IPSS-R είναι το πλέον
ικανό μοντέλο για την προγνωστική αξιολόγηση των
ασθενών. Ο MDS-CI και άλλες παράμετροι όπως η
ηλικία, η κατάσταση ικανότητας, η παρουσία ίνωσης
και η εξάρτηση από μεταγγίσεις αναδείχθηκαν ως
σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες ανεξάρτητα
από το IPSS-R.
Οι Zipperer και συν. στη μεγαλύτερη έως σήμερα
αναδρομική μελέτη σε 1161 ασθενείς με ΜΔΣ έδειξαν
ότι ο MDS-CI προβλέπει τη ΣΕ ανεξάρτητα από το
IPSS-R, και διακρίνει ασθενείς με διαφορά στη ΣΕ
στις ομάδες πολύ χαμηλού/χαμηλού και ενδιαμέσου/
υψηλού/πολύ υψηλού κινδύνου κατά IPSS-R. Αξίζει
να σημειωθεί πως η πιθανότητα θανάτου λόγω νόσου
ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς με υψηλό MDS-CI
σε σχέση με αυτούς με χαμηλό MDS-CI. Οι Breccia
και συν. σε μια κοορτή 450 ασθενών με ΜΔΣ έδειξαν ότι ο MDS-CI μπορεί να διαχωρίσει τη ΣΕ στις
ομάδες πολύ χαμηλού, χαμηλού και ενδιάμεσου
κινδύνου κατά WPSS σε αντίθεση με τους ασθενείς
υψηλού κινδύνου κατά WPSS. Ο MDS-CI αποτέλεσε
προγνωστικό παράγοντα για τη ΣΕ (48,5 μήνες για
ασθενείς με MDS-CI 0 έναντι 20,4 μήνες για ασθενείς
με MDS-CI >2, p=0.002) καθώς και για την πιθανότητα κινδύνου μη λευχαιμικού θανάτου (22% έναντι
75%, p=0.002). Η ηλικία, η τιμή αιμοσφαιρίνης <8 g/
dL, η θρομβοπενία (<50×109/L), η παρουσία αιμορραγιών κατά τη διάγνωση, ο CCI και ο MDS-CI ήταν
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για τη ΣΕ,
την επιβίωση ελεύθερη συμβάντος και τον κίνδυνο
μη λευχαιμικού θανάτου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο
υψηλότερος βαθμός CCI ή MDS-CI σχετιζόταν με την
ανάπτυξη εξάρτησης από μεταγγίσεις. Οι Falantes
και συν. εστίασαν σε 232 ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού
κινδύνου για να αξιολογήσουν το ρόλο του MDS-CI
στην πρόβλεψη του κινδύνου για μη λευχαιμικό θάνατο. Σύμφωνα με τις πολυπαραγοντικές αναλύσεις,
η ηλικία, η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη υπό
θεραπεία, τιμή αιμοσφαιρίνης <10g/dL και ο MDS-CI
αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες μη λευχαιμικού θανάτου και χρησιμοποιήθηκαν
στην κατασκευή αντίστοιχου προγνωστικού μοντέλου
το οποίο χωρίζει τους ασθενείς σε τρεις ομάδες (χαμηλού, ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου) με αντίστοιχο
κίνδυνο μη λευχαιμικού θανάτου στα 2 έτη 18%, 40%
και 76%6, το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα 2.
Τέλος, οι Buckstein και συν. στη μοναδική σχετική
προοπτική μελέτη έδειξαν πως ο CCI αποτελεί προ73
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γνωστικό παράγοντα για τη ΣΕ ανεξάρτητα από την
κλίμακα ευθραυστότηταs Rockwood και το IPSS-R.
Συγκεκριμένα, έδειξαν ότι η προσθήκη του CCI και
της κλίμακας ευθραυστότητας Rockwood αυξάνει
την προγνωστική ισχύ του IPSS-R κατά 30% και 5%,
αντίστοιχα. Οι παράγοντες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν
για την κατασκευή ενός προγνωστικού μοντέλου το
οποίο περιγράφεται στον Πίνακα 2. Αξίζει να σημειωθεί πως σε ένα εναλλακτικό πολυπαραγοντικό
μοντέλο, ο δείκτης MDS-CI και η παρουσία καταβολής
(fatigue) βάσει του αντίστοιχου τομέα του ερωτηματολογίου EORTC QLQ-C30 (European Organization
for Research and Treatment of Cancer Quality of
Life Questionnaire) αναδείχθηκαν ως προγνωστικοί
παράγοντες ανεξάρτητα από το IPSS-R, ωστόσο
το μοντέλο αυτό ήταν σημαντικά υποδεέστερο του
προαναφερθέντος7.

δείκτη ευθραυστότητας για τα ΜΔΣ (MDS Frailty Index,
MDS-FI) ο οποίος αξιολογεί 42 παραμέτρους (φυσική
κατάσταση, εργαστηριακές τιμές, συννοσηρότητες,
καθημερινές δραστηριότητες και ποιότητα ζωής). Η
διάμεση ΣΕ των ασθενών με MDS-FI ≤ 0,2, 0,2-0,3
και ≥0,3 ήταν 55,6, 24,0 και 10,9 μήνες, αντίστοιχα.
Επιπλέον, ο MDS-FI αναδείχθηκε ως προγνωστικός
παράγοντας για τη ΣΕ ανεξάρτητα από την ηλικία, το
IPSS και την εξάρτηση από μεταγγίσεις. Οι παράγοντες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ενός
νέου προγνωστικού μοντέλου8, το οποίο περιγράφεται στον Πίνακα 2. Ένας αναθεωρημένος δείκτης
ευθραυστότητας που περιλαμβάνει 15 παραμέτρους
(15-item frailty scale, FS-15) με συγκρίσιμη προγνωστική ισχύ με τον MDS-FI έχει προταθεί από τους
ίδιους συγγραφείς.

Ευθραυστότητα και πρόγνωση ΜΔΣ

Συννοσηρότητες, ευθραυστότητα
και θεραπεία με 5-Αζακυτιδίνη (5-AZA)

Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος για την αξιολόγηση
της ευθραυστότητας είναι η ολοκληρωμένη γηριατρική
αξιολόγηση (Comprehensive Geriatric Assessment,
CGA) η οποία, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα
και ο ρόλος της στην κλινική πράξη παραμένει περιορισμένος. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει 6 τομείς
(λειτουργική κατάσταση, νοητική κατάσταση, γνωστική
συμπεριφορά, κατάθλιψη, διατροφή και συνοδές
παθήσεις). Κάθε τομέας ελέγχεται με συγκεκριμένα
όργανα αξιολόγησης. Οι μελέτες που έχουν αξιολογήσει την ευθραυστότητα στην πρόγνωση των ασθενών
με ΜΔΣ περιγράφονται στον Πίνακα 11.
Όπως προαναφέρθηκε, οι Buckstein και συν.7
ανέδειξαν την ευθραυστότητα ως ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για τη ΣΕ χρησιμοποιώντας
την κλίμακα ευθραυστότητας του Rockwood (Clinical
Frailty Scale, CFS). Η κλίμακα αυτή επιτρέπει την
ταχεία κατηγοριοποίηση του ασθενούς σε 9 επίπεδα,
από 1 (πολύ ικανός) έως 9 (ασθενής τελικού σταδίου). Τα ενδιάμεσα επίπεδα περιγράφουν ασθενείς με
ποικίλου βαθμού ευπάθεια. Έτσι στη μελέτη αυτή,
βαθμός CFS >4 σχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με
τη ΣΕ ανεξάρτητα από το δείκτη CCI και το IPSS-R.
Η ίδια κλίμακα χρησιμοποιήθηκε από τους Sakatoku
και συν. σε 118 ασθενείς με ΜΔΣ με αντίστοιχα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος θανάτου
από λοίμωξη αυξανόταν αναλόγως με το επίπεδο των
συννοσηροτήτων και της ευθραυστότητας (32,3%,
8,5% και 0% για ασθενείς με CFS ≥5 και CCI ≥2,
CFS ≥5 ή CCI ≥2, και CFS <5 και CCI <2, αντίστοιχα).
Πρόσφατα, η Καναδική ομάδα ΜΔΣ βασιζόμενη
σε μια κοόρτη 440 ασθενών δημιούργησε έναν ειδικό

Οι συννοσηρότητες και η ευθραυστότητα επηρεάζουν άμεσα την επιλογή θεραπείας στους ασθενείς με
κακοήθεια και σχετίζονται άμεσα με την ανταπόκρισή
τους σε αυτή. Ωστόσο, τα δεδομένα για τον προβλεπτικό ρόλο των συγκεκριμένων παραγόντων σε επίπεδο ανταπόκρισης και τοξικότητας σε ηλικιωμένους
ασθενείς με ΜΔΣ υψηλού κινδύνου υπό θεραπεία
με 5-ΑΖΑ παραμένουν ανεπαρκή. Οι υπάρχουσες
μελέτες συνοψίζονται στον Πίνακα 31.
H κατάσταση ικανότητας (performance status,
PS) συνήθως αξιολογείται με την κλίμακα ECOG.
Οι Itzyckson και συν. αξιολόγησαν 282 ασθενείς με
ΜΔΣ υψηλού κινδύνου υπό θεραπεία με 5-ΑΖΑ και
έδειξαν ότι η κατάσταση ικανότητας κατά ECOG ≥2,
το υψηλό IPSS, η διάγνωση δευτεροπαθούς ΜΔΣ, η
παρουσία βλαστών στο περιφερικό αίμα, η εξάρτηση
από μεταγγίσεις, η θρομβοπενία και οι ενδιάμεσου ή
υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές ανωμαλίες ήταν
ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για τη ΣΕ. Η μελέτη αυτή οδήγησε τους συγγραφείς να προτείνουν ένα
σύστημα που ενσωματώνει τις ανωτέρω παραμέτρους
για την προγνωστική αξιολόγηση ασθενών με ΜΔΣ
υψηλού κινδύνου υπό θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς
παράγοντες (French Prognostic Score, FPSS). Αξίζει
να σημειωθεί ότι η κατάσταση ικανότητας δε βρέθηκε
να σχετίζεται ανεξάρτητα με την ανταπόκριση στην
5-ΑΖΑ. Αντίστοιχα, η γερμανική προοπτική μελέτη
PIAZA αξιολόγησε την ανταπόκριση στην 5-ΑΖΑ σε
150 ασθενείς με ΜΔΣ, χρόνια μυελομονοκυτταρική
λευχαιμία και ΟΜΛ και έδειξε ότι η κατάσταση ικανότητας κατά ECOG ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός
παράγοντας για την επιβίωση ελεύθερη προόδου
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Προγνωστικά συστήματα στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Πρέπει να ενσωματωθούν και οι συννοσηρότητες;
Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά μελετών των δεικτών συννοσηρότητας και ευθραυστότητας στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης στην
5-azacitidine (5-AZA) σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ)
PFS/LFS Ανταπόκριση στην
HR (95%CI)
5-ΑΖΑ

Τοξικότητα

Συγγραφέας,
έτος

Αριθμός
ασθενών

Δείκτης

Σημαντικοί
προγνωστικοί
παράγοντες
(πολυπαραγοντικό
μοντέλο)

OS

Itzyckson et al.
2011

282

ECOG

ECOG, IPSS,
εξάρτηση από
μεταγγίσεις,
θρομβοπενία,
βλάστες στο
περιφερικό αίμα,
ενδιαμέσου/
υψηλού κινδύνου
κυτταρογενετικές
ανωμαλίες

ECOG: HR: 2.0,
95%CI: 1.4-2.9

NR

NS

NR

Wehmeyer et
al.2018

149
ΜΔΣ: 61%

ECOG

ECOG, Ιστορικό
μεταγγίσεων

NR

2.23,
p=0.0018

NR

NR

Papageorgiou
et al
2019

511

ECOG

ECOG, IPSS-R,
IPSS, φερριτίνη

ECOG: HR: 2.11,
95%CI: 1.58-2.51

ECOG:
HR: 2.11,
95%CI:
1.58-2.51

ECOG:
HR: 0.33,
95%CI:
0.19-0.58

Ολοκλήρωση
≥4 κύκλοι 5-AZA:
ECOG ≥2 HR: 0.22,
95%CI: 0.12-0.42

Papageorgiou et
al. 2020

102

CIRS-G

Εξάρτηση από
μεταγγίσεις,
αποτυχία 5-ΑΖΑ,
IPSS, IPSS-R

NS

NS

NS

NS

Papadopoulos
et al.
2020

536

MDS-CI
HCT-CI
ECOG

eGFR <45ml/
min/1.73m2,
ECOGPS ≥2,
Παρουσία βλαστών
στο περιφερικό αίμα,
IPSS, IPSS-R

ECOG: p=0.0015
eGFR: p= 0.019

ECOG:
p=0.006
eGFR:
p= 0.019

eGFR:
HR: 3.46,
95%CI: 1.26-9.52

MDS-CI:
ΓΕΣ grade 3

Voso et al.
2015

184

MDS-CI

MDS-CI,
ανταπόκριση
στην 5-ΑΖΑ

MDS-CI: χαμηλού
vs. υψηλού κινδύνου
HR:0.32,
95%C.I.: 0.16–0.62

ΝR

ΝR

NR

Bluntetal.
2017

313

MDS-CI
CCI
CFS
ECOG

OS: CFS
Διάρκεια 5-ΑΖΑ:
MDS-CI

Υψηλού κινδύνου:
CFS: p=0.04

NR

NS

Ολοκλήρωση
<4 κύκλοι 5-AZA:
MDS-CI ≥2 HR 8.4,
95% CI 2.3-33

Wan et al.
2019

188

MDS-CI
CCI
MDS-FI
CFS

OS: MDS-CI,
IPSS, LDH
LFS: IPSS, LDH
Διάρκεια 5-ΑΖΑ:
MDS-CI, IPSS-R

MDS-CI: p<0.001

NS

NR

Ολοκλήρωση
<4 κύκλοι 5-AZA:
MDS-CI ≥2
(p= 0.007)

Molga et al.
2020 (27)

98

CGA
CCI

OS: ADL, iADL,
CCI, IPSS-R, ηλικία
Διάρκεια 5-ΑΖΑ:
iADL, MMSE

iADL: HR: 3.37,
95%CI: 1.37-8.29
ADL: HR: 0.30,
95%CI: 0.12-0.78
CCI: HR: 4.68,
95%CI: 2.09-10.49

NR

NR

Ολοκλήρωση
<6 κύκλοι 5-AZA:
iADL (p=0.011)
MMSE (p: 0.05)

Molga et al.
20020 (28)

25

G8
VES-13

NS

NR

NS

CCI: Charlson’s Comorbidity index, MDS-CI: MDS-specific Comorbidity Index, CIRS-G: Cumulative Illness Rating Scale-Geriatric, ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group, CFS: Clinical Frailty Scale, MDS-FI: MDS-specific Frailty Index, VES-13: Vulnerable Elders Survey, CGA:
Comprehensive Geriatric Assessment, IPSS: International Prognostic Scoring System, IPSS-R: Revised IPSS, HR: Λόγος κινδύνου, 95%CI:
95% όρια αξιοπιστίας, NR: Δεν αναφέρεται, NS: Μηστατιστικά σημαντικό, OS: Συνολική επιβίωση, PFS: Επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου,
LFS: Επιβίωση ελεύθερη λευχαιμικής εκτροπής, iADL: Instrumental Activities of Daily Living, ADL: Activities of Daily Living, MMSE: Mini-Mental
State Exam, eGFR: Estimated Glomerular Filtration Rate, LDH: Γαλακτική αφυδρογονάση
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νόσου με διάμεση ΣΕ 9,8 μήνες στους ασθενείς με
ECOG PS 1 έναντι 18,4 μήνες στους ασθενείς με
ECOG PS 0.
Η πρόσφατη μελέτη του Ελληνικού Αρχείου Καταγραφής Μυελοδυσπλαστικών και Υποπλαστικών
Συνδρόμων, σε 511 ασθενείς με υψηλού κινδύνου
ΜΔΣ υπό θεραπεία με 5-ΑΖΑ, ανέδειξε την κατάσταση
ικανότητας κατά ECOG ≥2 και την υψηλή τιμή φερριτίνης, ως προγνωστικούς παράγοντες της ΣΕ και της
επιβίωσης ελεύθερης λευχαιμίας, ανεξάρτητα από το
IPSS ή το IPSS-R. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι παράγοντες
αναδείχθηκαν ως προβλεπτικοί παράγοντες της
ανταπόκρισης στην 5-ΑΖΑ και της δυνατότητας για
ολοκλήρωση ≥4 κύκλων θεραπείας. Τα αποτελέσματα
αυτά δεν επαναλήφθηκαν σε υποανάλυση των υπερηλίκων ασθενών (>80 ετών) με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ
που έλαβαν 5-AZA, όπου ούτε η CIRS-G βρέθηκε
να διαθέτει ανεξάρτητη προβλεπτική ή προγνωστική
αξία9. Η ομάδα μας, σε μια μελέτη 536 ασθενών με
ΜΔΣ που έλαβαν 5-ΑΖΑ δεν κατέδειξε συσχέτιση
μεταξύ συννοσηροτήτων και ΣΕ ή επιβίωσης ελεύθερης λευχαιμίας. Ωστόσο, η παρουσία eGFR <45ml/
min/1,73m2 και η κατάσταση ικανότητας κατά ECOG
≥2, αναδείχθηκαν ως προγνωστικοί παράγοντες για
χειρότερη ΣΕ και επιβίωση ελεύθερη λευχαιμίας.
Αναφορικά με την τοξικότητα της 5-ΑΖΑ, η παρουσία
MDS-CI >2 συσχετίστηκε θετικά με γαστρεντερικές
ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3-4, ενώ η νεφρική
ανεπάρκεια συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για
θάνατο από αιμορραγία και καρδιαγγειακή νόσο10.
Σε αντιδιαστολή, οι Voso και συν. έδειξαν πως η
παρουσία χαμηλού MDS-CI μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για τη ΣΕ
σε ασθενείς υπό θεραπεία με 5-ΑΖΑ, ενώ οι Blunt
και συν. έδειξαν πως ασθενείς με συννοσηρότητες
(MDS-CI ≥ 2) είχαν μειωμένη ανοχή στη θεραπεία με
5-ΑΖΑ και συνεπώς μικρότερη πιθανότητα να ολοκληρώσουν ≥4 κύκλους θεραπείας με αποτέλεσμα
να έχουν χειρότερη ΣΕ. Στη μελέτη Blunt και συν., ο
βαθμός ευθραυστότητας (CFS ≥4) ήταν αρνητικός
προγνωστικός παράγοντας για τη ΣΕ μόνο στους
ασθενείς υψηλότερου κινδύνου κατά IPSS-R11.
Σύμφωνα με τους Wan και συν., οι δείκτες συννοσηρότητας και ευθραυστότητας (MDS-CI και MDS-FI)
είχαν τη δυνατότητα πρόβλεψης της ΣΕ σε 188 ασθενείς υπό 5-ΑΖΑ, ωστόσο, μόνο η παρουσία MDS-CI
≥2 είχε προγνωστική αξία για τη ΣΕ ανεξάρτητα
από το IPSS, ενώ ο ίδιος παράγοντας μπορούσε να
προβλέψει την αδυναμία ολοκλήρωσης ≥4 κύκλων
θεραπείας.
Οι Molga και συν. σε μια προοπτική μελέτη, αξιολόγησαν την εφαρμογή της CGA σε 98 ασθενείς
με ΜΔΣ και ολιγοβλαστική ΟΜΛ. Με τη χρήση πο76

λυπαραγοντικών μοντέλων η λειτουργική κατάσταση
μέσω της Κλίμακας Καθημερινών δραστηριοτήτων
(ADL) και της Κλίμακας Ενόργανων Καθημερινών
Δραστηριοτήτων (iADL) καθώς και οι συννοσηρότητες (μέσω του CCI) προέβλεψαν χειρότερη ΣΕ,
ανεξάρτητα από την ηλικία και το IPSS-R. Επιπλέον,
τόσο η νοητική έκπτωση (σύμφωνα με την κλίμακα
Mini Mental State Examination, MMSE) και η πτωχή
λειτουργική κατάσταση (σύμφωνα με την κλίμακα
iADL) ήταν προβλεπτικοί παράγοντες για <6 κύκλους
5-ΑΖΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και μόνο το 28%
των ασθενών είχε κατάσταση ικανότητας κατά ECOG
≥2, 78%, 56%, και 39% των ασθενών είχαν έλλειμμα
σε έναν, δύο και τρεις τομείς του CGA αντίστοιχα,
υπογραμμίζοντας την αδυναμία του ECOG PS να
αξιολογήσει σωστά τους γηριατρικούς ασθενείς.12.
Σε προσπάθεια να σταθμίσουν εργαλεία για ταχύτερη γηριατρική αξιολόγηση (G8 και VES-13), οι ίδιοι
συγγραφείς δεν μπόρεσαν να αναδείξουν συσχέτιση
με τη ΣΕ ή τη διάρκεια της θεραπείας με 5-ΑΖΑ.

Συμπεράσματα
Από τα ανωτέρω γίνεται εμφανής η προγνωστική
αξία των συννοσηροτήτων και της ευθραυστότητας
στην πρόβλεψη της ΣΕ. Ωστόσο, ο ρόλος των παραγόντων αυτών διαφοροποιείται ανάλογα με τα εγγενή
χαρακτηριστικά του ΜΔΣ. Σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου, όπου η κύρια αιτία θανάτου συνήθως
δεν είναι η λευχαιμική εκτροπή, οι συννοσηρότητες
επηρεάζουν την εξέλιξη του ΜΔΣ, αυξάνοντας ευθέως
τον κίνδυνο μη λευχαιμικού θανάτου. Σε ασθενείς
με ΜΔΣ υψηλού κινδύνου η βαρύτητα του ξεπερνά
την κλινική σημασία των περισσοτέρων συνοδών
παθήσεων, όμως και σε αυτούς τους ασθενείς, οι
συνοδές παθήσεις και η ευθραυστότητα επηρεάζουν
την έκβαση του νοσήματος καθώς περιορίζουν τη
δυνατότητα του ασθενούς για επιθετική θεραπευτική
προσέγγιση ή/και μειώνουν τη δυνατότητα του να
ανεχθεί θεραπεία ακόμα και με υπομεθυλιωτικούς
παράγοντες.
Αν και η ολοκληρωμένη γηριατρική αξιολόγηση
αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για την συνολική αξιολόγηση των ασθενών με ΜΔΣ, η εφαρμογή
της στην κλινική πράξη είναι δύσκολη. Για το λόγο
αυτό προτείνεται η αξιολόγηση όλων των ασθενών
με κάποιον δείκτη συννοσηρότητας όπως. MDS-CI
ή HCT-CI και κάποιο δείκτη ευθραυστότητας όπως
MDS-FI ή CFS.
Τα διαθέσιμα προγνωστικά συστήματα χρησιμοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την
έναρξη επιθετικής ή μη θεραπείας (υπομεθυλιωτικοί
παράγοντες, εντατική χημειοθεραπεία, αλλογενής

Προγνωστικά συστήματα στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Πρέπει να ενσωματωθούν και οι συννοσηρότητες;

μεταμόσχευση), συνεπώς οι παράμετροι που δυνητικά θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αυτά θα
πρέπει να επηρεάζουν την εξέλιξη του ΜΔΣ και την
πιθανότητα εκτροπής του σε ΟΜΛ. Καθώς οι δείκτες
συννοσηρότητας και ευθραυστότητας στερούνται
αυτής της δυνατότητας, η ενσωμάτωση τους στα
διαθέσιμα συστήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
με σκεπτικισμό, καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει
στον χαρακτηρισμό βιολογικώς χαμηλού κινδύνου
ΜΔΣ ως υψηλού κινδύνου με αποτέλεσμα την άσκοπη
θεραπεία των ασθενών αυτών. Δεδομένου μάλιστα ότι
αυτή η εσφαλμένη ταξινόμηση οφείλεται σε αυξημένη
συννοσηρότητα και ευθραυστότητα, οι ασθενείς αυτοί
ενδεχομένως να μην μπορέσουν να ανεχθούν την εν
λόγω θεραπεία λόγω αυξημένης τοξικότητας.
Μια πιο κατάλληλη προσέγγιση θα ήταν η αξιολόγηση των ασθενών να γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, ο ασθενής να αξιολογείται βάσει των εδραιωμένων
προγνωστικών συστημάτων και να αποφασίζεται αν
θα λάβει θεραπεία βάσει του βιολογικού κινδύνου για
πρόοδο νόσου. Στο δεύτερο στάδιο, να αξιολογούνται
οι δείκτες συννοσηρότητας και ευθραυστότητας του
ασθενούς και να τροποποιούνται ενδεχομένως οι
θεραπευτικές αποφάσεις στη βάση του είδους και της
έντασης της θεραπείας. Συγκεκριμένα, ασθενείς με
ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου με συννοσηρότητες μπορεί
να χρήζουν πιο επιθετικής αντιμετώπισης της αναιμίας
τους με ερυθροποιητίνη και νεότερους παράγοντες,
όπως το luspatercept. Αντίθετα σε ασθενείς με ΜΔΣ
υψηλού κινδύνου οι δείκτες αυτοί και ειδικά ο HCT-CI
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη απόφασης
σχετικά με την καταλληλότητα του ασθενούς για
αλλογενή μεταμόσχευση και το είδος του προπαρασκευαστικού σχήματος που θα χρησιμοποιηθεί. Στους
ασθενείς που δεν είναι υποψήφιοι για μεταμόσχευση, οι δείκτες συννοσηρότητας και ευθραυστότητας
θα μπορούσαν να προβλέψουν τη δυνατότητα του
ασθενούς να ανεχθεί θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς
παράγοντες και να ωφεληθεί από αυτή.
Συνοψίζοντας, οι δείκτες συννοσηρότητας και
ευθραυστότητας είναι πολύτιμοι στην αξιολόγηση των
ασθενών με ΜΔΣ στο επίπεδο της επιλογής του είδους
της θεραπείας αλλά όχι της απόφασης για θεραπεία
ή μη, και για το λόγο αυτό η ενσωμάτωσή τους σε
κάποιο από τα διαθέσιμα προγνωστικά συστήματα
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.
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Υιοθετούμενη Ανοσοθεραπεία σε Λοιμώξεις μετά Αλλογενή Μεταμόσχευση
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Εισαγωγή
Μια από τις σημαντικότερες επιπλοκές και η κυριότερη αιτία θνητότητας μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ) είναι
οι λοιμώξεις. Οφείλονται στη μακροχρόνια ανοσοκαταστολή, λόγω της τοξικότητας του σχήματος προετοιμασίας αλλά και της καθυστερημένης ανοσιακής
αποκατάστασης που εξαρτάται από το ανοσολογικό
σύστημα του δότη και τα ειδικά ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα. Η επακόλουθη λεμφοπενία που αφορά
στα Β και στα Τ λεμφοκύτταρα, καθιστά τον οργανισμό ιδιαίτερα επιρρεπή σε λοιμώξεις από ιούς
(λανθάνουσες και ευκαιριακές) και μύκητες. Παρά τη
σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί αναφορικά
με τις προφυλακτικές και προληπτικές αντι-ιικές και
αντιμυκητιακές θεραπείες, υπάρχουν ακόμα παθογόνα, όπως οι polyoma ιοί, που δε φαίνεται να
ανταποκρίνονται στα διαθέσιμα φάρμακα. Επιπλέον,
η χορήγησή φαρμακευτικών παραγόντων συχνά
είναι προβληματική, λόγω τοξικότητας ή ανάπτυξης
ανθεκτικών στελεχών. Για τις περιπτώσεις αυτές
έχει μελετηθεί η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με Τ
λεμφοκύτταρα με ειδικότητα κυρίως έναντι ιών και
πιο πρόσφατα έναντι του ασπεργίλλου, με στόχο την
ταχύτερη αποκατάσταση της ειδικής κυτταρικής ανοσίας. Στον Πίνακα 1 αναφέρονται οι σημαντικότερες
σχετικές κλινικές μελέτες.

Έγχυση λεμφοκυττάρων δότη
Στις αρχικές προσπάθειες εφαρμογής της υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας για την αντιμετώπιση των ιογε78

νών λοιμώξεων μελετήθηκε η έγχυση λεμφοκυττάρων
δότη (Donor Lymphocyte Infusion- DLI). Οι ερευνητές
θεώρησαν ότι στα λεμφοκύτταρα αυτά περιλαμβάνονται
και μνημονικά Τ λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι ιών,
τα οποία θα εκπτυχθούν in vivo, ελέγχοντας έτσι τις
ιογενείς λοιμώξεις. Πράγματι, όπως περιγράφεται σε
αντίστοιχες αναφορές κλινικών περιπτώσεων, τα DLI
έχουν χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη με επιτυχία
για την αντιμετώπιση αιμορραγικής κυστίτιδας από
αδενοϊό (AdV), λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή μετά
από μεταμόσχευση σχετιζόμενη με ιό Epstein-Barr
(EBV-PTLD), πνευμονία από αναπνευστικό συγκυτιακό
ιό (RSV) και εγκεφαλίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό (CMV)
και ερπητοϊό 6 (HHV6). Παρόλα αυτά, η συγκέντρωση
των κυκλοφορούντων ειδικών Τ λεμφοκυττάρων συχνά
είναι ανεπαρκής για να οδηγήσει στο επιθυμητό κλινικό
αποτέλεσμα, ενώ αντίθετα η αυξημένη συγκέντρωση
αλλοαντιδραστικών κυττάρων στα DLI, δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης νόσου μοσχεύματος έναντι
ξενιστή (Graft versus Host Disease- GvHD), συχνά
δυσανάλογης του οφέλους (έως 35% των ασθενών
που λαμβάνουν DLI παρουσιάζουν GvHD βαθμού
≥ΙΙΙ). Με σκοπό, λοιπόν, τη βέλτιστη δραστικότητα in
vivo και ταυτόχρονα τον περιορισμό της αλλοδραστικότητας, ερευνητές από διάφορα κέντρα ανέπτυξαν
πρωτόκολλα παρασκευής όσο το δυνατόν καθαρότερων πληθυσμών αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυττάρων,
χωρίς την παρουσία αλλοαντιδραστικών κυττάρων.
Δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή κυττάρων για ανοσοθεραπεία: η ταχεία επιλογή
κυκλοφορούντων αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυττάρων
και η ex vivo έκπτυξη αντιγονοειδικών πληθυσμών.

Υιοθετούμενη Ανοσοθεραπεία σε Λοιμώξεις μετά Αλλογενή Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων
Πίνακας 1. Επιλεγμένες κλινικές μελέτες υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας για λοιμώξεις μετά από αλλο-ΜΑΚ
Πρωτόκολλο Ειδικότητα
Παρασκευής

# ασθενών

Αντιγόνο

Πηγή
κυττάρων

Δόση

Ανεπιθύμητες Ανταπόκριση Βιβλιογραφία
ενέργειες
(έτος)

pp65, IE1

Δότης
αλλο-ΜΑΚ

1.2×10e3 3.3×10e4/kg

0

8CR, 1PR

Cobbolt
(2005)

0.8-24.6
×10e4/kg

0

EBV-1CR, ADV
1NR, CMV-4
CR, 1PR, 1NR

Uhlin
(2012)

Τετραμερή

CMV

9

Πενταμερή

EBV
ADV
CMV

1
1
6

Streptamers

CMV

16

pp65, IE1

Δότης
αλλο-ΜΑΚ (8),
Τρίτος
δότης (8)

6.34-14.6
×10e6

1 aGvΗD,
1 cGvHD

9CR,
3PR, 4NR

Neuenhahn
(2017)

Αντίσωμα
IFN-γ

ADV

9

Προϊόν Λύσης
Αδενοϊού τύπου C

Δότης
αλλο-ΜΑΚ

1.2x10e3-5
×10e4/kg

1 GvΗD

4CR, 1NR

Feuchtinger
(2006)

Αντίσωμα
IFN-γ

CMV
EBV
ADV
CMV+ADV
CMV+EBV

9

Peptivators:
EBV- EBNA1,
BZLF1
AdV- Hexon
CMV- pp65

Τρίτος
δότης

40-204.8
×10e3/kg

1 CRS

CMV 2CR, 1NR
EBV 2CR,
ADV 1CR
CMV+ADV 2CR,
CMV+EBV 1CR

Kallay
(2017)

Έκπτυξη
ex-vivo

CMV

14

CMV- Στέλεχος
AD169

Δότης
αλλο-ΜΑΚ

33×10e6-1
×10e9/m2

7 GvHD

Προφύλαξηκαμία
ενεργοποίηση

Walter
(1995)

Έκπτυξη
ex-vivo

EBV

118

Εργαστηριακό
στέλεχος EBV
B95–8

Δότης
αλλο-ΜΑΚ

5×10e6-1.2
×10e8/m2

8 aGvHD,
13 cGvHD

Προφύλαξη
(105) - καμία
ενεργοποίηση
Θεραπεία 11
CR, 2 NR

Rooney
(1995),
Heslop
(2010)

Έκπτυξη
ex-vivo

EBV + ADV
+ CMV

EBV 3
ADV 5
CMV 3

Εργαστηριακό
στέλεχος EBV
B95–8

Δότης
αλλο-ΜΑΚ

5×10e6-1
×10e8/m2

0

EBV 3CR
ADV 5 CR
CMV 3 CR

Leen
(2006)

Έκπτυξη
ex-vivo

EBV + ADV +
CMV + BKV +
HHV6

EBV 5
ADV 1
CMV 3
BKV 7
HHV6 2
Προφύλαξη
3

Pepmixes:
EBV- EBNA1,
LMP2, BZLF1
AdV- Hexon,
Penton
CMV- IE1, pp65
BKV- LT, VP1
HHV6- U11,
U14, U90

Δότης
αλλο-ΜΑΚ

0.5-2×10e7/m2

0

Έκπτυξη
ex-vivo

EBV

2

Εργαστηριακό
στέλεχος EBV
B95–8

Τρίτος δότης

2×10e6/kg

0

2 CR

Haque
(2007)

Έκπτυξη
ex-vivo

EBV

11

Εργαστηριακό
στέλεχος EBV
B95–8

Τρίτος δότης

1-2×10e6/kg

1 aGvHD

8CR, 1PR, 2NR

Vickers
(2014)

Έκπτυξη
ex-vivo

EBV + ADV +
CMV + BKV +
HHV6

EBV 2
ADV 9
CMV 19
BKV 20
HHV6 4

Pepmixes:
EBV- EBNA1,
LMP2, BZLF1
AdV- Hexon,
Penton
CMV- IE1, pp65
BKV- LT, VP1
HHV6- U11,
U14, U90

Τρίτος δότης

2×10e7/m2

3 de novo
EBV- 2CR,
aGvHD,
ADV- 5CR, 2NR
3 aGvHD
CMV- 9CR,
αναζωπύρωση 9PR, 1NR
BKV- 6CR,
14PR HHV63PR, 1NE

Tzannou
(2017)

Έκπτυξη
ex-vivo

EBV

33

Εργαστηριακό
στέλεχος EBV
B95–8

Τρίτος δότης

9-18 × 10e6/kg

1 aGvΗD

19CR, 3PR

Prockop
(2020)

Έκπτυξη
ex-vivo

JCV

3

LT, VP1 (BKV)

Τρίτος δότης

2×10e5/kg

0

1CR, 1PR,
1NR

Muftuoglou
(2018)

Έκπτυξη
ex-vivo

Aspergillus

10

Προϊόν Λύσης
Ασπεργίλλου

Δότης
αλλο-ΜΑΚ

1×10e5-1
×10e6/kg

0

9CR, 1NR

Perrucio
(2005)

BMLF1, LMP2
Δότης
Hex
αλλο-ΜΑΚ (2),
pp65
Τρίτος
δότης (6)

EBV 5CR
Papadopoulou
ADV 1CR
(2014)
CMV 2CR,
1PR, BKV 5CR,
1PR, 1NR
HHV6 2CR

Συντομέυσεις: CMV: κυτταρομεγαλοϊός, EBV: ιός Ebstein Barr, ADV: Αδενοϊός, BKV: ιός BK, HHV6: Ερπητοϊός 6, JCV: ιός JC, GvHD: Νόσος
μοσχεύματος έναντι ξενιστή (a= οξεία, c= χρόνια). CR= πλήρης ανταπόκριση, PR= μερική ανταπόκριση, NR= καμία ανταπόκριση.
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Ταχεία επιλογή Τ λεμφοκυττάρων
με ειδικότητα αντιγόνου
Μέχρι σήμερα έχουν μελετηθεί κλινικά δύο τεχνικές
ταχείας επιλογης για άμεση χορήγηση: η δέσμευση με
HLA-πολυμερή και η επιλογή Τ λεμφοκυττάρων που
παράγουν ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) μετά από έκθεσή
τους στο ειδικό αντιγόνο.
Ταχεία επιλογή με HLA-πολυμερή: Για την ταχεία επιλογή με HLA-πολυμερή χρησιμοποιούνται
συμπλέγματα αντιγόνων του μείζονος συστήματος
ιστοσυμβατότητας με πεπτίδια (επίτοπους) συνδεμένα
με μαγνητικά σφαιρίδια. Τα πολυμερή συνδέονται με
ειδικά έναντι του συγκεκριμένου πεπτιδίου Τ λεμφοκύτταρα, τα οποία συλλέγονται μετά από έκλουση
μέσω μαγνητικής στήλης. Πρώτοι οι Cobbolt και συν
χορήγησαν στα πλαίσια κλινικής μελέτης CMV ειδικά
CD8+ T λεμφοκύττταρα δότη που απομονώθηκαν
με HLA-τετραμερή. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν
τετραμερή HLA A1, A2, A35 και B7 συνδεμένα με τα
αντίστοιχα πεπτίδια του αντιγόνου pp65 και τετραμερή
HLA B8 συνδεμένα με πεπτίδιο του αντιγόνου IE-1.
Τα αντιγονοειδικά κύτταρα χορηγήθηκαν σε 9 ασθενείς με CMV ενεργοποίηση, χωρίς να παρατηρηθεί
τοξικότητα ή de novo GvHD. Παρά τις χαμηλές δόσεις
(διάμεση δόση 8,6x103/kg), τα κύτταρα εκπτύχθηκαν
in vivo, όπως αποδείχθηκε μετά από έλεγχο κλωνικότητας με ανάλυση των T κυτταρικού υποδοχέα
(TCR) και 8/9 ασθενείς κατάφεραν να εκριζώσουν
τον ιό.1 Σε μεταγενέστερη μελέτη οι Uhlin2 και συν
χρησιμοποίησαν πενταμερή με HLA-A1, A2, B7 και
B35 έναντι των αντίστοιχων επιτόπων των EBV, CMV
και AdV. Παρασκεύασαν κύτταρα που χορηγήθηκαν
σε 8 μεταμοσχευμένους ασθενείς με EBV-PTLD (n =
1), CMV ενεργοποίηση (n = 6) ή AdV (n = 1) εκ των
οποίων 6 παρουσίασαν μείωση του ιικού φορτίου
εντός 2 εβδομάδων από την έγχυση (Uhlin M et al
Clin Infect Dis. 2012;55:1064-73). Έκτοτε η τεχνολογία
των πολυμερών εξελίχθηκε, ώστε σήμερα είναι διαθέσιμα τα streptamers, που αντίθετα με τα τετραμερή
και τα πενταμερή, συνδέονται με τα Τ λεμφοκύτταρα
με τρόπο αντιστρεπτό. Tα πολυμερή αποτελούνται
από τα σύμπλοκα πεπτίδιων-HLA αντιγόνων που
συνδέονται με το ανάλογο της στρεπταβιδίνης (StreptTactin) μέσω του συνδέτη Strep-tag. Μετά την επιλογή
των κυττάρων, προστίθεται d- βιοτίνη, η οποία έχει
μεγαλύτερη συνάφεια με την Strept-Tactin από ότι
ο συνδέτης, και οδηγεί στον αποπολυμερισμό των
συμπλόκων. Τελικά τα μονομερή, λόγω μειωμένης
συνάφειας με τον TCR αποσυνδέονται άμεσα από
αυτόν. Έτσι τα ειδικά Τ λεμφοκύτταρα του τελικού
προϊόντος έχουν τα ίδια ακριβώς ανοσοφαινοτυπικά
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και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τα φυσικά αντιγονοειδικά κύτταρα που δεν έχουν υποστεί καμία
επεξεργασία. Την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επταμερών εξέτασε μια κλινική μελέτη
φάσης Ι/ΙΙ από τους Neuenhahn και συν, όπου 16
ασθενείς με ανθεκτική λοίμωξη από CMV (μετά από
14 ημέρες συμβατικής θεραπείας) έλαβαν ειδικά
κύτταρα που απομονώθηκαν με streptamers. Η συνολική ανταπόκριση βρέθηκε 75%, ενώ δύο μόνο
ασθενείς παρουσίασαν ήπια GvHD στους 6 μήνες
παρακολούθησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα τόσο
από το δότη της μεταμόσχευσης (n=8) όσο και από
τρίτους δότες (n=8).2 Βασικά μειονεκτήματα της ταχείας απομόνωσης με πολυμερή είναι ότι μπορεί να
εφαρμοστεί για ορισμένα μόνο HLA αντιγόνα τάξης Ι
και ότι ο πληθυσμός κυττάρων που απομονώνονται
είναι μονοκλωνικός CD8+ με ειδικότητα ενός μόνο
HLA επιτόπου.
Ταχεία επιλογή με αντισώματα έναντι ιντερφερόνης-γ: Κατά τη δεύτερη μέθοδο ταχείας απομόνωσης
τα Τ λεμφοκύτταρα εκτίθενται ex vivo στο ειδικό
αντιγόνο ώστε διεγείρονται και παράγουν IFN-γ. Τα
ενεργοποιημένα κύτταρα τελικά επιλέγονται με μαγνητικά σφαιρίδια συνδεδεμένα με αντίσωμα έναντι
της IFN-γ. Αντίθετα με τα πολυμερή, για τη δέσμευση
με αντισώματα IFN-γ ως αντιγόνα χρησιμοποιούνται
ολόκληρες πρωτεΐνες και επιλέγονται πολυκλωνικά
CD8+ και CD4+ κύτταρα, ανεξάρτητα από HLA αντιγόνα, με στόχο προφανώς πολλαπλούς επιτόπους. Σε
μια πρώιμη κλινική μελέτη από τους Feuchtinger και
συν, η μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση
AdV-ειδικών κυττάρων τα οποία χορηγήθηκαν σε 9
παιδιά μετά από αλλο-ΜΑΚ, συμπεριλαμβανομένων
7 παιδιών με AdV νόσο (κυστίτιδα, εντερίτιδα, εγκεφαλίτιδα, πνευμονία). Παρουσιάστηκε μια περίπτωση
αναζωπύρωσης cGvHD δέρματος, ενώ 5 από τους
6 ασθενείς που αξιολογήθηκαν ανταποκρίθηκαν στη
θεραπεία3. Αργότερα η δέσμευση με αντίσωμα έναντι
IFN-γ δοκιμάστηκε από περισσότερες ερευνητικές
ομάδες που έδειξαν την αποτελεσματικότητά της και
σε περιπτώσεις λοιμώξεων από CMV, EBV και BKV.
Σήμερα είναι διαθέσιμο το κλειστό, αυτοματοποιημένο
σύστημα ταχείας δέσμευσης CliniMACS Prodigy, με
το οποίο η ανοσοθεραπεία με αντιγονοειδικά κύτταρα
γίνεται ευρύτερα διαθέσιμη. Σε τρεις πρώιμες μελέτες,
το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την απομόνωση
κυττάρων που χορηγήθηκαν σε 21 ασθενείς με λοιμώξεις από AdV (n=14), CMV (n=6), EBV (n=3) και BKV
(n=1). Τα κυτταρικά προϊόντα περιείχαν τόσο CD4+
Τ λεμφοκύτταρα (διάμεση δόση 9.9x103/kg) όσο και
CD8+ (διάμεση δόση 32.6x103/kg). Δεκαεννέα από
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τους 21 ασθενείς ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, ενώ
παρατηρήθηκαν τρεις περιπτώσεις αναζωπύρωσης
οξείας GvHD και ένας ασθενής παρουσίασε σύνδρομο
απελευθέρωσης κυτταροκινών βαθμού Ι. (4, Qian C
et al J Hematol Oncol 2017; 10:102; Pello OM et al
Eur J Haematol 2017;98:632–634) Φαίνεται ότι οι
δύο μέθοδοι ταχείας απομόνωσης, είναι ασφαλείς
και ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Το γεγονός ότι τα
κύτταρα προς έγχυση ετοιμάζονται σε λίγες μόνο
ώρες, τις καθιστά εξαιρετική επιλογή σε επείγουσες
περιπτώσεις ασθενών με ενεργείς λοιμώξεις. Βασικό
πρόβλημα αποτελεί ο μεγάλος όγκος αίματος που
απαιτείται (συνήθως ένα προϊόν λευκαφαίρεσης),
από τον οποίο τελικά λαμβάνεται περιορισμένος
αριθμός αντιγονοειδικών κυττάρων, επαρκής για μία
μόνο έγχυση. Επομένως, η χορήγηση επαναληπτικών δόσεων σε περίπτωση μερικής ανταπόκρισης ή
επαναλόιμωξης είναι πρακτικά αδύνατη.

Έκπτυξη ex vivo
Τη λύση στο πρόβλημα αυτό φάνηκε ότι μπορεί να
δώσει η εκλεκτική ex vivo έκπτυξη Τ-κυτταρικών πληθυσμών με ειδικότητα αντιγόνου. Με τα πρωτόκολλα
έκπτυξης ανακτάται μεγάλος αριθμός αντιγονοειδικών
κυττάρων, ενώ παράλληλα ο αριθμός των αλλοδραστικών λεμφοκυττάρων είναι εξαιρετικά μειωμένος - σε
ασφαλή επίπεδα. Ήδη από το 1995 δημοσιεύθηκαν
τα πρώτα κλινικά δεδομένα από το Fred Hutchinson
Cancer Center σχετικά με την αποτελεσματικότητα
CMV- ειδικών κυττάρων που παρασκευάστηκαν με
αυτήν τη μέθοδο. Σε μελέτη φάσης Ι, χορηγήθηκαν
προφυλακτικά σε 14 ασθενείς CD8+ T λεμφοκύτταρα
δότη μετά από επαναλαμβανόμενες διεγέρσεις ex vivo.
Οι ασθενείς έλαβαν υψηλές δόσεις κυττάρων- από
3.3x107 έως 1x109/m2. Μετά την έγχυση, παρατηρήθηκαν τρεις περιπτώσεις ήπιας GvHD δέρματος, ενώ
τα κύτταρα εκπτύχθηκαν in vivo, ώστε κανένας από
τους ασθενείς δεν εμφάνισε ενεργοποίηση του ιού.
Στη συνέχεια όμως, ο αριθμός των κυκλοφορούντων
CMV-ειδικών κυττάρων παρουσίασε ταχεία πτώση,
επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνύπαρξης CD8+
και CD4+ πληθυσμών προκειμένου να εξασφαλιστεί
η μακροχρόνια επιβίωσή τους in vivo.5 Μετά από
αυτήν την πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια, άλλες
ερευνητικές ομάδες παρασκεύασαν πολυκλωνικά
CMV- ειδικά Τ λεμφοκύτταρα (CD4+ και CD8+), με
επανειλημμένους αντιγονικούς ερεθισμούς χρησιμοποιώντας προϊόντα λύσης του CMV, πρωτεΐνες,
πεπτίδια ή διαμόλυνση με αδενοϊικό φορέα, που
εκφράζει το γονίδιο pp65 του CMV. Τα κύτταρα χορηγήθηκαν με πολύ καλά αποτελέσματα στα πλαίσια

προφυλακτικής και θεραπευτικής αγωγής.
Παράλληλα με τον CMV, ανάλογο πρωτόκολλο
ενεργοποίησης και έκπτυξης αντιγονοειδικών κυττάρων αναπτύχθηκε και για τον EBV από τους Rooney
και συν9 οι οποίοι παρασκεύασαν πολυκλωνικά CD8+
και CD4+ κύτταρα από περιφερικά μονοκύτταρα
(PBMC) δότη τα οποία εξέθεσαν σε αυτόλογα EBV
λεμφοβλαστοειδή κύτταρα (EBV-LCL). Σε μια εποχή
που δεν ήταν ακόμα διαθέσιμο το rituximab, τα κύτταρα αυτά αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά
στη θεραπεία τεκμηριωμένης με παθολογοανατομική
διάγνωση EBV-PTLD, αλλά και στην πρόληψη της
νόσου στους ασθενείς υψηλού κινδύνου.6
Σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του φάσματος
των ιών που στοχεύονται με ένα μόνο προϊόν, η ίδια
ομάδα χρησιμοποίησε αδενο-ιικό φορέα για το γονίδιο
pp65 του CMV προκειμένου να διαμολύνει αυτόλογα
EBV-LCL, έτσι ώστε να εκφράζονται αντιγόνα και από
τους τρεις ιούς σε ένα μόνο αντιγονοπαρουσιαστικό
κύτταρο. Μετά από πολλαπλές διεγέρσεις το τελικό
προϊόν περιείχε αντιγονοειδικά Τ λεμφοκύτταρα έναντι
AdV, CMV και EBV. Τα πολυδύναμα αυτά κύτταρα
χορηγήθηκαν στα πλαίσια κλινικής μελέτης σε 11
ασθενείς μετά από αλλοΜΑΚ σε δόσεις από 5x106 έως
1x108/m2. Οι ιογενείς λοιμώξεις ελέγχθηκαν σε όλες
τις περιπτώσεις (CMV- n=3, EBV- n=3, AdV- n=5),
χωρίς εμφάνιση τοξικότητας, αποδεικνύοντας έτσι ότι
η στόχευση ταυτόχρονα πολλαπλών παθογόνων, δεν
επηρεάζει το προφίλ ασφαλείας των κυττάρων. (Leen
AM et al Nat Med. 2006;12:1160-1166)
Οι μέθοδοι έκπτυξης ex vivo, μελετήθηκαν από
πολλές άλλες ομάδες και ήταν καλά ανεκτές με υψηλά
ποσοστά κλινικών ανταποκρίσεων. Όμως τα πρωτόκολλα παρασκευής των κυττάρων ήταν ιδιαίτερα
περίπλοκα και χρονοβόρα, καθώς απαιτούνται πολλαπλοί αντιγονικοί ερεθισμοί με διάμεση συνολική
διάρκεια επώασης 6-12 εβδομάδες. Έτσι, οι επόμενες προσπάθειες των ερευνητών επικεντρώθηκαν
στην απλούστευση και συντόμευση των μεθόδων
έκπτυξης. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη μιας
μεθόδου παραγωγής Τ λεμφοκυττάρων κατά την
οποία PBMCs δότη εκτίθενται σε αντιγονικό ερεθισμό
με μίγμα πεπτιδίων (15-μερή με αλληλοεπικάλυψη
11 αμινοξέων- pepmixes) που αντιπροσωπεύουν
τις περισσότερο ανοσογόνες πρωτεΐνες των ιών. Η
διαδικασία περιλαμβάνει μία διέγερση και η επώαση διαρκεί μόνο 10 ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο
ετοιμάστηκε ένα πολυκλωνικό κυτταρικό προϊόν με
ειδικότητα έναντι πέντε ιών, συγκεκριμένα EBV, CMV,
AdV και επιπλέον ιό ΒΚ (BKV) και ερπητοϊό 6 (HHV6).
Αξίζει να σημειωθεί ότι με διέγερση 15x106 PBMC
παρατηρήθηκε διάμεση έκπτυξη κατα 13 φορές. Σε
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μια μελέτη φάσης Ι από το Baylor College of Medicine
11 ασθενείς μετά από αλλο-ΜΑΚ έλαβαν μία δόση
0.5x107 έως 2x107 κυττάρων/m2 προφυλακτικά (n=3)
ή θεραπευτικά για την αντιμετώπιση 1-4 ιογενών
λοιμώξεων (n=8). Τα κύτταρα είχαν εξαιρετικό προφίλ ασφαλείας, καθώς μόνο ένας ασθενής εμφάνισε
de novo οξεία GvHD δέρματος. Από τους ασθενείς
που έλαβαν τα κύτταρα προφυλακτικά, κανείς δεν
εμφάνισε ιογενή λοίμωξη στους τρεις μήνες παρακολούθησης. Θεραπευτικά, συνολικά αντιμετωπίστηκαν
18 επεισόδια ενεργοποίησης ή λοίμωξης από τους
5 ιούς (EBV- n=5, CMV- n=3, HHV-6- n=2, AdV- n=1
και BKV- n=7), με συνολική ανταπόκριση 94%. Η
μείωση του ιικού φορτίου συνοδεύτηκε σε όλες τις
περιπτώσεις από αύξηση της συγκέντρωσης των Τ
λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι του υπεύθυνου
για τη λοίμωξη ιού στην περιφέρεια.7 Φάνηκε, λοιπόν,
ότι οι κυτταρικές σειρές που παράγονται με αυτήν
τη σύντομη διαδικασία είναι ασφαλείς, όσο και εκείνες που παράγονται μετά από επαναλαμβανόμενες
αντιγονικές διεγέρσεις, και ιδιαίτερα αποτελεσματικές
στην αντιμετώπιση ενεργών λοιμώξεων από έναν ή
και περισσότερους ιούς.

Τράπεζες Τ- λεμφοκυττάρων από τρίτους
δότες
Όλες οι παραπάνω θεραπευτικές μέθοδοι είναι εξατομικευμένες (από ένα δότη παράγονται κύτταρα για
έναν λήπτη), ενώ τα αντιγονοειδικά Τ λεμφοκύτταρα
έναντι ιών μπορούν να απομονωθούν/εκπτυχθούν
με επιτυχία μόνο εάν ο δότης έχει προηγουμένως
εκτεθεί στον ιό. Επομένως ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αλλο-ΜΑΚ από ομφαλοπλακουντιακό αίμα
ή οροαρνητικούς δότες δεν μπορούν να επωφεληθούν από την υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία. Για την
αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, μελετήθηκε η
δημιουργία τραπεζών Τ λεμφοκυττάρων από υγιείς
δότες, ώστε τα κύτταρα να είναι διαθέσιμα για άμεση χορήγηση σε μερικώς HLA συμβατούς ασθενείς
με ενεργείς ιογενείς λοιμώξεις. Πρώτοι οι Haque
και συν χορήγησαν EBV-ειδικά κύτταρα από τρίτο
δότη σε ασθενείς με ιστολογικά τεκμηριωμένη EBVPTLD μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου
(n=31) ή αλλο-ΜΑΚ (n=2). Οι ασθενείς έλαβαν μία
δόση κυττάρων 2x106/kg με HLA συμβατότητα σε 2
έως 5 αντιγόνα και παρά την ασυμβατότητα αυτήν,
παρατηρήθηκε κλινική ανταπόκριση σε 64% των
ασθενών, χωρίς να αυξάνεται ο κίνδυνος GvHD.8 Σε
επόμενη μελέτη από την ίδια ομάδα 11 μεταμοσχευμένοι ασθενείς έλαβαν EBV-ειδικά λεμφοκύτταρα
με HLA συμβατότητα από 3 έως 9/10 αλλήλια. Τα
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αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά με 8/10 πλήρεις
υφέσεις, συμπεριλαμβανομένων 4 περιπτώσεων
με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος.
(Vickers MA et al Br J Haematol. 2014;167:402-10)
Ακολούθησαν κλινικές μελέτες και από άλλες ερευνητικές ομάδες όπου χορηγήθηκαν μονοδύναμα κύτταρα
(με ειδικότητα CMV, EBV ή AdV) τρίτου δότη με εξίσου
καλά αποτελέσματα. Προκειμένου να προσφέρουν
κάλυψη έναντι περισσότερων ιών οι Withers και
συν δημιούργησαν τράπεζα τριδύναμων κυττάρων.
Τριάντα ασθενείς μετά από αλλο-ΜΑΚ με ανθεκτική
στα κλασικά αντι-ιικά λοίμωξη από CMV (n=28),
EBV (n=1) ή AdV (n=1) έλαβαν Τ λεμφοκύτταρα με
διάμεση HLA συμβατότητα 2 αντιγόνων. Οι εγχύσεις
ήταν ασφαλείς με αθροιστική επίπτωση συνολικής
ανταπόκρισης στους 12 μήνες 93% (Withers B et al,
Blood Adv. 2017;1:2193-2205). Σε μελέτη φάσης ΙΙ
στο Baylor College of Medicine μελετήθηκε η χρησιμότητα Τ λεμφοκυττάρων από τράπεζα υγιών δοτών με
ειδικότητα έναντι CMV, EBV, AdV, BKV και HHV6. Τη
θεραπεία έλαβαν 38 ασθενείς με ανθεκτικές ιογενείς
λοιμώξεις ή δυσανεξία στα αντι-ιικά εκ των οποίων
8 είχαν λοίμωξη από 2 ιούς ταυτόχρονα. Τα κύτταρα
προς έγχυση επελέγησαν με βάση πρώτα την τεκμηριωμένη αντι-ιική δράση μέσω HLA αντιγόνου κοινού
μεταξύ του δότη των κυττάρων και του ασθενούς και
δευτερευόντως με βάση τη συνολική HLA συμβατότητα. Η συνολική ανταπόκριση βρέθηκε ίση με 92%,
ενώ μεταξύ των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη
θεραπεία περιλαμβάνονται ασθενείς με EBV-PTLD
(n=1), CMV κολίτιδα (n=2) και εγκεφαλίτιδα (n=1),
εντερίτιδα (n=1) και λοίμωξη αναπνευστικού (n=2)
σχετιζόμενη με AdV, εγκεφαλίτιδα από HHV6 (n=1)
και BK κυστίτιδα (n=14). Μάλιστα, αντιγονοειδικά
κύτταρα δότη ανιχνεύονταν στην κυκλοφορία έως
και 12 εβδομάδες μετά την έγχυση.9
Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, φάνηκε ότι με τον
κατάλληλο σχεδιασμό, μια τράπεζα αντιγονοειδικών
κυττάρων από 8 μόνο δότες είναι αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες >95% των ασθενών, με κυτταρικές
σειρές συμβατές σε τουλάχιστον 2 HLA αλλήλια. Ταυτόχρονα, με την αύξηση της κλίμακας του παρασκευαστικού πρωτοκόλλου έγινε εφικτή η προετοιμασία
>2000 δόσεων για κλινική χρήση από έναν και μόνο
δότη (Tzannou I et al, Blood Adv. 2019;3:2571–2580).

Νέοι στόχοι για υιοθετούμενη
ανοσοθεραπεία
Ιοί
Οι προσπάθειες για περαιτέρω αύξηση των παθογόνων-στόχων της υιοθετούμενης ανοσοθεραπείας

Υιοθετούμενη Ανοσοθεραπεία σε Λοιμώξεις μετά Αλλογενή Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων

συνεχίζονται. Πράγματι, σε μια κλινική μελέτη από
το πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, παρασκευάστηκαν
κύτταρα με ειδικότητα έναντι των CMV, EBV, AdV
και επιπλέον έναντι του ιού ανεμευλογιάς- έρπητα
ζωστήρα (VZV). Για την αντιγονική διέγερση των τελευταίων χρησιμοποιήθηκε το διαθέσιμο στο εμπόριο
εμβόλιο για τον VZV. Τα πολυδύναμα αυτά κύτταρα
χορηγήθηκαν προφυλακτικά σε 10 ασθενείς, περίπου
2 μήνες μετά την αλλο-ΜΑΚ. Η εγχύσεις ήταν ασφαλής με δύο ασθενείς να εμφανίζουν de novo οξεία
GvHD. Δεν καταγράφηκε καμία ενεργοποίηση ιού,
ένω παράλληλα διαπιστώθηκε αύξηση των ειδικών
κυττάρων έναντι όλων των ιών-στόχων (Ma CKK et
al, Cytotherapy, 2015;17:1406-420).
Ο ιός JC (JCV) ευθύνεται για θανατηφόρο εγκεφαλίτιδα στους ασθενείς μετά από αλλο-ΜΑΚ και μέχρι
σήμερα δεν έχει εγκεκριμένη ειδική θεραπεία. Οι
Balduzzi και συν πρώτοι περιέγραψαν την περίπτωση 19-χρονου ασθενούς με προϊούσα πολυεστιακή
λευκοεγκεφαλοπάθεια, που έλαβε JCV ειδικά κύτταρα
δότη μετά από έκπτυξη ex vivo. Μετά την έγχυση των
κυττάρων ο ασθενής παρουσίασε σημαντική βελτίωση
των νευρολογικών συμπτωμάτων, των ευρημάτων
από το ηλεκροεγκεφαλογραφήματος, αλλά και της
απεικονιστικής εικόνας στην MRI, ενώ το ιικό φορτίο
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό μηδενίστηκε (Balduzzi A
et al, Bone Marrow Transplant. 2011;46:987-92). Σε
μια δημοσίευση από το MD Anderson Cancer Center
περιγράφονται τρεις ακόμα περιπτώσεις όπου τα
κύτταρα που χορηγήθηκαν προέρχονταν από τρίτο
δότη και οδήγησαν σε εξίσου καλά αποτελέσματα,
αφού 2/3 ασθενείς παρουσίασαν νευρολογική βελτίωση με συνοδό εκρίζωση του ιού, ενώ ο τρίτος είχε
σταθερή νόσο (Muftuoglu M et al, N Engl J Med.
2018;379:1443-1451). Ενθαρρυντικά προκλινικά
δεδομένα έχουν δημοσιευθεί για διάφορους αναπνευστικούς ιούς της κοινότητας, όπως οι ιοί της
ινφλουέντσας και παραϊνφλουέντσας, αναπνευστικός
συγκυτιακός ιός και μεταπνευμονοϊός, καθώς και για
τον ιό του απλού έρπητα. Αναμένονται με ενδιαφέρον
τα αποτελέσματα των σχετικών κλινικών μελετών.

Μύκητες
Ο ρόλος των Τ- λεμφοκυττάρων στον έλεγχο της
διηθητικής ασπεργίλλωσης έχει φανεί σε μελέτες
με πειραματικά μοντέλα σε ποντίκια, ενώ Τ λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι ασπεργίλλου έχουν
ανιχνευθεί τόσο σε υγιείς δότες όσο και σε ασθενείς
με αιματολογικές κακοήθειες που κατάφεραν να
ελέγξουν μια διηθητική ασπεργίλλωση. (Hebart H,
et al. Blood. 2002; 100:4521-4528) Με βάση αυτά τα

ευρήματα, διάφορες ερευνητικές ομάδες επιχείρησαν
να μελετήσουν τη χρησιμότητα της υιοθετούμενης
ανοσοθεραπείας με Τ λεμφοκύτταρα σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Όμως η πολύπλοκη δομή
των μυκήτων και ο μεγάλος αριθμός των δυνητικά
ανοσογόνων πρωτεϊνών και επιτόπων, δυσκολεύουν
τις ανοσολογικές μελέτες. Σήμερα βρίσκονται υπό
διερεύνηση διάφορες μέθοδοι που χρησιμοποιούν
προϊόντα λύσης ή συνθετικά πεπτίδια για την προετοιμασία Τ λεμφοκυττάρων έναντι μυκήτων. Σε μια
τέτοια μελέτη από το ΓΝ «Γεώργιος Παπανικολάου» συγκρίθηκαν Τ λεμφοκύτταρα που εκπτύχθηκαν μετά από διέγερση με εκχύλισμα ασπεργίλλου
ή pepmixes. Διαπιστώθηκε ότι τα δύο κυτταρικά
προϊόντα είχαν ικανοποιητική έκπτυξη και παρόμοια ανοσοφαινοτυπικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, ευρήματα ανάλογα με αυτά άλλων κέντρων
(Papadopoulou A, et al. Bone Marrow Transplant.
2019;54:1963-1972). Τέλος, ένα μίγμα προϊόντων
λύσης από Aspergillus, Candida και Rhizopus spp
έχει φανεί ότι έχει διασταυρούμενη αντίδραση με είδη
Fusarium και Scedosporium, παρέχοντας τη δυνατότητα παρασκευής ενός κυτταρικού προϊόντος που θα
παρέχει προστασία έναντι πολλαπλών μυκητιακών
λοιμώξεων. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει
συντελεστεί σε επίπεδο εργαστηρίου, μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο μια δημοσιευμένη κλινική μελέτη
σχετικά με με ειδικότητα έναντι του Ασπέργιλλου.
Σε αυτήν την μελέτη PBMCs δότη υποβλήθηκαν σε
αντιγονικό ερεθισμό με προϊόν λύσης Aspergillus spp.
Μετά από έκπτυξη ex vivo, τα κύτταρα χορηγήθηκαν
σε συνδυασμό με λιποσωμιακή αμφοτερικίνη, σε
10 ασθενείς με τεκμηριωμένη διηθητική ασπεργίλλωση (πνευμονία) μετά από απλοταυτόσημη ΜΑΚ.
Ο συνδυασμός ανοσοθεραπείας-αντιμυκητιακού
φαρμάκου έγινε καλά ανεκτός και οδήγησε σε πλήρη
υποχώρηση των συμπτωμάτων και εξαφάνιση του
αντιγόνου από το αίμα σε 9/10 ασθενείς, ποσοστό
μεγαλύτερο σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που
έλαβε μόνο λιποσωμιακή αμφοτερικίνη.10

Συμπεράσματα
Τα τελευταία 25 χρόνια η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία ολοένα κερδίζει έδαφος στη θεραπεία άλλα
και την πρόληψη των ιογενών κυρίως λοιμώξεων
μετά από αλλο-ΜΑΚ, στοχεύοντας στη διόρθωση του
υποκείμενου ανοσολογικού ελλείμματος. Τα πρωτόκολλα προετοιμασίας των κυττάρων έχουν εξελιχθεί,
ώστε να είναι απλούστερα, ταχύτερα και να στοχεύουν ταυτόχρονα πολλαπλούς ιούς. Παρόλα αυτά η
θεραπεία αυτή δεν είναι ακόμα ευρέως διαθέσιμη.
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Έτσι μελετάται από διάφορες ερευνητικές ομάδες η
δημιουργία τραπεζών αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυττάρων από υγιείς τρίτους δότες, που μπορεί να δώσει
λύση σε επείγουσες περιπτώσεις και σε ασθενείς
χωρίς διαθέσιμο δότη. Παράλληλα, ήδη διενεργούνται
έρευνες για την κατανόηση της κυτταρικής ανοσίας
περισσότερων παθογόνων, με σκοπό την ανάπτυξη
νέων κυτταρικών θεραπειών (με ταχεία επιλογή ή/και
ex vivo έκπτυξη) για ιούς και μύκητες.
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Εισαγωγή
Διαχρονικά, η θεραπεία έναντι των αιματολογικών
κακοηθειών, περιελάμβανε κυρίως τη χημειο-ακτινο
θεραπεία και την αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Στις μέρες μας, η ανοσοθεραπεία και
ειδικότερα η χορήγηση γενετικώς τροποποιημένων
Τ λεμφοκυττάρων, τα οποία εκφράζουν χιμαιρικό
υποδοχέα έναντι αντιγόνων επιφανείας (chimeric
antigen receptor-CAR) νεοπλασματικών κυττάρων,
φαίνεται να αποτελεί μία αποτελεσματική θεραπευτική
επιλογή, με διαχειρίσιμη τοξικότητα.
Η ανοσοθεραπεία με χορήγηση CAR-T κυττάρων
έχει αναπτυχθεί εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες και
διαρκώς εξελίσσεται. Τα γενετικώς τροποποιημένα Τ
λεμφοκύτταρα, συνδυάζουν την ιδιότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων για αναγνώριση και σύνδεση
του αντιγόνου στόχου, με την κυτταροτοξική δράση
των Τ λεμφοκυττάρων. Ιικοί φορείς, όπως ρετροϊοί και
λεντιϊοί, χρησιμοποιούνται για τη γονιδιακή μεταφορά
των CARs στα Τ λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος. Τα CARs αποτελούνται από ένα εξωκυττάριο
τμήμα που προσφέρει τη θέση αναγνώρισης με το
αντιγόνο στόχο, ένα διαμεμβρανικό και ένα ενδοκυττάριο τμήμα που συμβάλλει στην ενεργοποίηση και
κυτταροτοξική δράση του γενετικά τροποποιημένου
λεμφοκυττάρου.
Το αντιγόνο CD19 αποτελεί τον πιο συχνό αντιγόνο
στόχο, δεδομένου ότι απαντάται συχνότερα σε σχέση
με άλλα αντιγόνα στόχους, τόσο στις λευχαιμίες Β
κυτταρικής προέλευσης, όσο και στα λεμφώματα.
Επιπροσθέτως, η έκφρασή αυτού του αντιγόνου,

περιορίζεται στους υγιείς ιστούς, συνεπώς ελαττώνεται
η ανεπιθύμητη τοξικότητα1,2.

Σχεδιασμός των CAR-Τ λεμφοκυττάρων
Ο σχεδιασμός των CARTs έχει εξελιχθεί προϊόντος
του χρόνου. Η ενεργοποίηση των CARs 1ης γενιάς
βασιζόταν στη σηματοδότηση που εξαρτάτο από το
CD3ζ μόριο. Η σηματοδότηση του μονοπατιού μόνο
από το CD3ζ μόριο, οδήγησε σε περιορισμένη έκπτυξη και βραχύβια παραμονή των CARs. Τα CARTs
2ης γενιάς, στα οποία βασίζονται και οι περισσότερες
μελέτες, φέρουν συνδιεγερτικό μόριο CD28 ή 4-1ΒΒ
(CD137), τα οποία ενεργοποιούνται άμεσα μετά τη
σύνδεση με το αντιγόνο στόχο. Οι CARs υποδοχείς
3ης γενιάς, έχουν δύο συνδιεγερτικά μόρια (CD28 και
4-1ΒΒ), ενώ η δράση των CARTs 4ης γενιάς (TRUCKsΤ cells redirected for universal cytokine-mediated
killing), βασίζονται στην έκκριση κυτταροκινών (π.χ.
IL-12)1,2.

Ενδείξεις χορήγησης CAR-T κυττάρων
Μέχρι στιγμής, επίσημη ένδειξη για χορήγηση
CAR-Τ κυττάρων αποτελούν:
1) παιδιατρικοί και νεαροί ενήλικοι ασθενείς έως και 25
ετών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β-κυττάρων
(Β-ΟΛΛ), στους οποίους η νόσος α) είναι ανθεκτική,
β) βρίσκεται σε υποτροπή μετά από μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων-ΜΑΚ ή γ) εμφανίζει δεύτερη ή μεταγενέστερη υποτροπή (ένδειξη χορήγησης
για tisagenlecleucel- Τisa-cel) και
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2) ενήλικες ασθενείς με α) υποτροπιάζον ή ανθεκτικό διάχυτο Β λέμφωμα (DLBCL και transformed
follicular lymphoma-tFL) (ένδειξη χορήγησης για
axicabtagene ciloleucel- Axi-cel και Τisa-cel) ή β)
πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου (ένδειξη
χορήγησης για Axi-cel), μετά από δύο ή περισσότερες γραμμές θεραπείας3-6.

Εγκεκριμένα CAR-T κύτταρα
Το tisa-cel (εμπορική ονομασία: Kymriah, στις
μελέτες: CTL019, Novartis, Basel, Switzerland) απετέλεσε την πρώτη CAR-T cell θεραπεία που έλαβε
έγκριση από τον FDA τον Αύγουστο του 2017. Η
έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της πολυκεντρικής μελέτης ELIANA (NCT 02435849), στην
οποία χορηγήθηκαν CAR-T κύτταρα σε 75 παιδιατρικούς και νεαρούς ενήλικες ασθενείς με r/r B-ALL.
Η διάμεση τιμή των προηγούμενων θεραπειών σε
αυτούς τους ασθενείς, ήταν 3 (εύρος 1-8) και το 61%
των ασθενών, είχε υποβληθεί σε αλλογενή ΜΑΚ. Το
συνολικό ποσοστό ύφεσης (overall remission rate CR/
CRi –incomplete hematologic recovery), σύμφωνα
με πρόσφατη επικαιροποίηση της μελέτης (διάμεσος χρόνος παρακολούθησης: 24 μήνες), ήταν 82%
στους 3 μήνες. Το διάστημα ελεύθερο υποτροπής
(RFS) στους ανταποκριθέντες ασθενείς, ήταν 66%
(95% CI 92-77) στους 12 μήνες, 66% (95% CI 9277) στους 18 μήνες και 62% (95%CI 47-75) στους
24 μήνες. Η ολική επιβίωση ήταν 90% στους 6 μήνες
με διάστημα ελεύθερο συμβάματος (EFS): 73% στο
αντίστοιχο διάστημα βάσει της αρχικής μελέτης. To
tisa-cel, φάνηκε να ανιχνεύεται για μεγάλο διάστημα
στους ασθενείς, με διάμεση διάρκεια παραμονής τις
168 ημέρες (εύρος 20 έως 617 ημέρες). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της έκπτυξης με τη δόση των
χορηγούμενων κυττάρων (median 3.1×106/kg, range
0.2-5.4×106/kg). Το 4-1ΒΒ συνδιεγερτικό μόριο του
tisa-cel, φαίνεται να αποτρέπει την «εξουθένωση» των
Τ κυττάρων και να ευοδώνει την παραμονή τους2,3,6.
Τον Μάιο του 2018 το tisa-cel πήρε άδεια από
τον FDA για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με r/r
DLBCL (συμπεριλαμβανομένου του tFL) μετά από 2 ή
περισσότερες γραμμές θεραπείας, βάσει της μελέτης
JULIET (NCT 024452480). Το ORR (overall response
rate) (Complete Remission: CR +Partial Remission:
PR) ήταν 52% (40+12% αντιστοίχως) σε σύνολο 93
ασθενών που εκτιμήθηκαν για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου (main cohort-US manufactured).
Το ORR στους 3 και στους 6 μήνες ήταν 38% και 33%
αντιστοίχως. Επί των ανταποκριθέντων ασθενών,
μετατροπή της μερικής ύφεσης σε πλήρη, επετεύχθη
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στο 54% των ασθενών. Η επίτευξη CR στους 3 μήνες
ήταν ένας πρώιμος δείκτης του PFS (progression
free survival) απ’ ό,τι φάνηκε σε follow up 24 μηνών. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με διάμεσο διάστημα
follow up της μελέτης 32,6 μηνών, ανάμεσα στους
ασθενείς με CR, η 24-month OS (overall survival)
ήταν 75.4% και ήταν ανεξάρτητη της ηλικίας ή του r/r
(relapse/refractory) status. Η διάμεση OS στο σύνολο
των ασθενών στην προσφάτως επικαιροποιημένη
μελέτη [Ν=115, full cohort= main cohort +cohort A,
US-manufactured (main cohort), EU-manufactured
(cohort A)], ήταν 11.1 μήνες.
Υψηλότερες τιμές LDH προ έγχυσης, συνδυάστηκαν με χειρότερο PFS και OS στους 3 μήνες.
Σε ασθενείς με διάρκεια ανταπόκρισης, τα CARTs,
ανιχνεύονταν μέχρι και 2 έτη από την έγχυση. Δεν
αποδείχθηκε συσχέτιση μεταξύ της δόσης (median
3×108 CAR-T κύτταρα, range 0.1-6x108) και της έκπτυξης των κυττάρων2,5,7,8.
Το Axi-cel (εμπορική ονομασία: Yescarta,στις
μελέτες: KTE-C19, Gilead, USA) έλαβε έγκριση από
τον FDA τον Οκτώβριο του 2017. Η διαφορά του ως
προς το σχεδιασμό σε σχέση με το tisa-cel, έγκειται
στο ότι ως συνδιεγερτικό μόριο χρησιμοποιείται το
CD28 και επίσης επιλέγεται ρετροϊός για τη γονιδιακή
διαμόλυνση, σε αντίθεση με το tisa-cel στο οποίο
χρησιμοποιείται λεντιϊός. Η έγκριση βασίστηκε στη
μελέτη ZUMA-1 (NCT 02348216), στην οποία διερευνήθηκε η χορήγηση axi-cel σε ασθενείς με r DLBCL
(συμπεριλαμβανομένου tfL) και PMBCL, μετά από
δύο γραμμές θεραπείας. Στη μελέτη, δεν επιτρεπόταν
θεραπεία «γεφύρωσης».
Σε σύνολο 108 ασθενών, το 82% είχε ανταπόκριση, 58% πέτυχε πλήρη ύφεση, με το 42% να τη διατηρεί, σύμφωνα με follow up 15.4 μηνών. Η διάμεση
διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 11.1 μήνες,
Σε follow up >2 έτη, το PFS ήταν 72% σε όσους
πέτυχαν CR στους 3 μήνες, με διάμεση ολική επιβίωση
να μην έχει επιτευχθεί. Οι ανταποκρίσεις, ήταν ανεξάρτητες του τύπου του λεμφώματος, της προχωρημένης
ηλικίας ή του υψηλού IPI (International Prognostic
Index) score. Το διάμεσο διάστημα ανταπόκρισης ήταν
ένας μήνας (εύρος 0,8-6 μήνες). Επιπλέον, 23 από
τους 61 ασθενείς με PR ή SD στον 1ο μήνα, πέτυχαν
τελικά CR σε διάμεσο διάστημα 64 ημερών (εύρος 49424 ημέρες). Στην πλειονότητα των ασθενών τα CARTs
ανιχνεύονταν 5 μήνες από την έγχυση. Η έκπτυξη
των κυττάρων (median dose=2×106/kg) τις πρώτες
28 ημέρες, σχετίστηκε με την έκβαση. Παράγοντας
καθοριστικός για την ανταπόκριση ήταν ο αριθμός των
προηγούμενων γραμμών θεραπείας. Αριθμός πάνω
από τέσσερις, συσχετίστηκε με αρνητική έκβαση.

Εγκεκριμένες ενδείξεις χορήγησης CAR T κυττάρων

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλήρεις υφέσεις σημειώθηκαν
παρά την ανάκαμψη των Β-λεμφοκυττάρων και την
περιορισμένη παραμονή των CARTs, σε αντίθεση με
τους ασθενείς με Β-ΟΛΛ2,4,7.
Ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς με λεμφώματα, φαίνεται να προέρχονται από τη μελέτη
TRANSCEND (NCT 02631044), στην οποία χορηγήθηκε lisocabtagene maraleucel (Liso-cel), το οποίο
έχει ως συνδιεγερτικό μόριο το 4-1ΒΒ, χρησιμοποιείται
λεντιϊός για τη διαμόλυνση και η δόση CD4:CD8 είναι
1:1. Το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει λάβει ακόμη
έγκριση. Η ολική ανταπόκριση των ασθενών στη
συγκεκριμένη μελέτη ήταν 73% και η συχνότητα
επίτευξης πλήρους ύφεσης 53%. Η PFS στους 12
μήνες ήταν 44% και η ολική επιβίωση 58%, ανερχόταν
δε στο 85% στην ομάδα των ασθενών που πέτυχαν
πλήρη ύφεση2,7.
Οι ασθενείς σε όλες τις προαναφερθείσες μελέτες
έλαβαν προ της έγχυσης των CARTs, λεμφολυτική
θεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη και φλουνταραμπίνη
(Flu 30mg/m2 × 3 ημέρες, Cy 500mg/m2 × 3 ημέρες
στη ZUMA-1, Flu 25/m2 × 3 ημέρες , Cy 250mg/m2 ×
3 ημέρες or Bendamustine 90mg/m2 × 2 ημέρες στη
JULIET, Flu 30mg/m2 × 3 ημέρες, Cy 300mg/m2 × 3
ημέρες στην TRANSCEND)3-7.

Τοξικότητα σχετιζόμενη με τη χορήγηση
CAR-T κυττάρων
Το πιο συχνό ανεπιθύμητο συμβάν από την έγχυση
των CAR-T κυττάρων είναι το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (cytokine release syndrome, CRS).
Σε ό,τι αφορά στην παθοφυσιολογία του συμβάντος,
φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση των CARTs με το αντιγόνο στόχο, οδηγεί στην ενεργοποίηση και έκπτυξη
των CARTs, με αποτέλεσμα τη λύση των παθολογικών κυττάρων. Η συγκεκριμένη δράση οδηγεί στην
απελευθέρωση διαφόρων κυτταροκινών όπως IFN-γ
και TNF-α. Παράλληλα, επιτυγχάνεται περαιτέρω
ενεργοποίηση μονοκυττάρων και μακροφάγων τα
οποία εκκρίνουν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες,
όπως IL-6, IL-1, Il-10, οι οποίες συμβάλλουν στην
περαιτέρω εξέλιξη του CRS. Κύτταρα του ενδοθηλίου
και της μυελικής σειράς, φαίνεται να σχετίζονται με
τη βαρύτητα εκδήλωσης του συνδρόμου.
Το CRS συνήθως εκδηλώνεται 1-10 ημέρες από
την έγχυση (διάμεσος χρόνος εκδήλωσης 3 ημέρες).
Στα συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνονται
υψηλός πυρετός, ρίγη, αρθραλγίες, δύσπνοια, ταχύπνοια, κεφαλαλγία, έμετοι ή διάρροιες. Επιπλέον,
δύναται να συνυπάρχει καρδιακή δυσλειτουργία, ηπατική βλάβη, νεφρική ανεπάρκεια, διάχυτη ενδαγγειακή

πήξη, σύνδρομο τριχοειδικής διαφυγής.
Υψηλό φορτίο όγκου προ της έγχυσης, αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για εκδήλωση του συνδρόμου,
συνεπώς για την πρόληψη της εκδήλωσης αυτού,
μπορεί να απαιτηθεί μείωση του φορτίου της νόσου
ή κλασματοποίηση της δόσης των CAR-T κυττάρων.
Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του μετρίου
ή σοβαρού βαθμού CRS, χορηγείται μονοκλωνικό
αντίσωμα έναντι του υποδοχέα της IL-6, όπως είναι η
τοσιλιζουμάμπη, ενώ σε περίπτωση μη ανταπόκρισης,
χορηγούνται κορτικοειδή.
Τα νευρολογικά συμβάματα (ICANS-Immune effector cell associated neurotoxicity syndrome) είναι μία
άλλη σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σχετιζόμενα με
τη χορήγηση CAR T-κυττάρων. Ο ασθενής συνήθως
εμφανίζει σύγχυση, παραλήρημα, επιληπτικές κρίσεις
ή διαταραχή της ομιλίας. Συνήθως τα συμπτώματα
εκδηλώνονται εντός των πρώτων 8 εβδομάδων από
την έγχυση και είναι παροδικά. Η βλάβη φαίνεται
να οφείλεται σε διαταραχή του αιματοεγκεφαλικού
φραγμού και παθολογία του ενδοθηλίου σχετιζόμενη
με κυτταροκίνες (π.χ TNFα, ΙL-6, IL-1, διαταραχή
ισορροπίας ANG-1, ANG-2-αγγειοτενσίνη), τα επίπεδα
των οποίων αυξάνονται από την ενεργοποίηση και
έκπτυξη των CAR-T κυττάρων.
Η υπογαμμασφαιριναιμία, ιδίως σε ασθενείς με
r/r B-ALL, κυτταροπενίες και λοιμώξεις, αποτελούν
επιπρόσθετες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την
τοξικότητα από τα CAR-T κύτταρα2,7.
Η έγκαιρη αναγνώριση των κλινικών σημείων και
συμπτωμάτων, η βαθμονόμηση και η θεραπευτική
παρέμβαση ανάλογα με τη βαρύτητα, αποτελούν
σημαντικά βήματα στην αντιμετώπιση της τοξικότητας
από τη θεραπεία με CAR κύτταρα.
Στη μελέτη ELIANA, το 77% των ασθενών εμφάνισε CRS (Penn criteria) σε διάμεσο διάστημα
3 ημερών από την έγχυση. Εισαγωγή σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας απαιτήθηκε για το 47% των
ασθενών. Νευρολογικά συμβάματα εκδήλωσε το
40% (13% grIII), με την πλειονότητα αυτών (75%)
να υποχωρεί 18 ημέρες από την έγχυση. Σοβαρού
βαθμού θρομβοπενία και ουδετεροπενία εμφάνισε
το 41% και το 53% των ασθενών, αντιστοίχως. Όλοι
οι ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία, παρουσίασαν υπογαμμασφαιριναιμία. Σε ό,τι αφορά στη
μελέτη JULIET, το 22% των ασθενών παρουσίασε
≥Grade III CRS (Penn criteria) και το 12% ≥grade
III νευροτοξικότητα, ενώ στη ZUMA-1, το 11% (Lee
criteria) και το 32% αντιστοίχως. Λοιμώξεις ≥grade III
διαπιστώθηκαν στο 28% των ασθενών στη ΖUMA-1
και στη JULIET, στο 20% αυτών. Όψιμες κυτταροπενίες (ποικίλης βαρύτητας μετά την ημέρα 28),
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παρατηρήθηκαν στο 44% των ασθενών στη JULIET,
στο 42% στην ELIANA, ενώ στο πλαίσιο της μελέτης
ZUMA-1, αναφέρθηκαν στο 55% ασθενών. Στη μελέτη
TRANSEND, 1% των ασθενών παρουσίασε ≥grade
III CRS (Lee criteria) και το 13% σοβαρού βαθμού
νευροτοξικότητα. Στη μελέτη ELIANA, δύο ασθενείς
απεβίωσαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα από
την έγχυση, ο ένας εξαιτίας εγκεφαλικής αιμορραγίας,
στα πλαίσια αιμορραγικής διαταραχής σχετιζόμενης
με αποδραμόν CRS και ο άλλος λόγω εξέλιξης της
αρχικής του νόσου. Στη μελέτη JULIET, δεν καταγράφηκε θνητότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία, ενώ στη
ZUMA-1, δύο θάνατοι συσχετίσθηκαν με τη χορήγηση
των κυττάρων, αποδιδόμενοι σε αιμοφαγοκυτταρικό
σύνδρομο και καρδιακή ανακοπή2-8.

Κλινική αποτελεσματικότητα
και τοξικότητα στον «πραγματικό κόσμο»
Δεδομένα από μετεγκριτικές μελέτες σε ασθενείς
(“real world” data) φαίνεται να επιβεβαιώνουν την
αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων CAR-T κυττάρων τόσο στους παιδιατρικούς, όσο και στους ενήλικες ασθενείς. Η τοξικότητα στις “real world” μελέτες
φαίνεται να είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή των
αρχικών μελετών, πιθανόν λόγω της πρωιμότερης
θεραπευτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση
των επιπλοκών. Ειδικότερα, παρότι στην πραγματική
ζωή, το 43% των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία
με Axi-cel, δεν πληρούν τα κριτήρια ένταξης της
ZUMA-1 ως προς τη συννοσηρότητα, εντούτοις,
τα αποτελέσματα είναι εφάμιλλα σε σχέση με τη
ZUMA-1, με Best ORR (CR) 81% (57%) και 71%
(44%) στις βασικές μελέτες real world. Επιπροσθέτως, τα ποσοστά ανταπόκρισης και επιβίωσης στο
Tisangenleucel CIBMTR (Centre for International
blood and Marrow Transplant Research) registry
που δημιουργήθηκε μετά την έγκριση του παραγώγου και αφορά στη συλλογή δεδομένων από τον
«πραγματικό κόσμο»17-20 ασθενών με λεμφώματα
που έλαβαν tisa-cel, είναι παρόμοια με αυτά της
μελέτης JULIET, με PFS=62% και OS=80% στους
τρεις μήνες. Εξίσου ικανοποιητικά σε σχέση με την
ELIANA είναι και τα αποτελέσματα του CIBMTR
registry που αφορά στη χορήγηση tisagenleucel σε
παιδιατρικούς ασθενείς, με επίτευξη EFS=66% και
OS=87% στους 6 μήνες. Στις real world μελέτες, η
χορήγηση τοσιλιζουμάμπης και κορτικοειδών ήταν
συχνότερη και η εμφάνιση CRS και ICANS ≥ βαθμού
ΙΙΙ, ήταν πολύ χαμηλή, ιδίως στις καταγραφές του
CIBMTR (≤14% CRS gr III-IV, ≤8% ICANS gr III-IV
για τη μελέτη CIBMTR της ALL και ≤4% CRS gr III88

IV, ≤5% ICANS gr III-IV για τη μελέτη CIBMTR των
λεμφωμάτων)7,9,10.

Βελτίωση αποτελεσματικότητας - Μείωση
τοξικότητας CAR-T κυττάρων
Μηχανισμοί που εμπλέκονται και παράγοντες
που σχετίζονται με την αποτυχία δράσης των CAR-T
κυττάρων περιλαμβάνουν το ανοσοκατασταλτικό
μικροπεριβάλλον των κακοήθων κυττάρων, την αντιγονική διαφυγή αυτών (π.χ. CD19 loss), τη μειωμένη
έκπτυξη και παραμονή τους. Η ενεργοποίηση των
συνδιεγερτικών μορίων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έκπτυξη και τη μακρά παραμονή των
CAR-T κυττάρων. Αποτελεσματικές κυτταροκίνες
που βοηθούν στο να αποτραπεί η αναστολή της
κυτταροτοξικής δράσης των CAR-T κυττάρων από τα
νεοπλασματικά κύτταρα είναι η IL-15, IL-7, IL-12, οι
οποίες αποτρέπουν την απόπτωση και την εξουθένωση των Τ-eff cells, μειώνουν την ανασταλτική δράση
των Τ-regs και βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των Τ-m
cells που σχετίζονται με την πιο μακρά παραμονή
των κυττάρων. Επιπλέον, η επιλογή πολλαπλών
αντιγονικών στόχων (π.χ. CD22, CD20 κ.λπ.) από
το CAR-T κύτταρο, μπορεί να αποτρέψει τη CD19
διαφυγή, άρα να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα
με μείωση της τοξικότητας. Επιπροσθέτως, η συγχορήγηση των CAR-T κυττάρων με φάρμακα έναντι του
συνδέτη του programmed cell death-1 (PD-1) μορίου
(π.χ. pembrolizumab, atezolizumab κ.λπ.), ο οποίος
ασκεί ανασταλτική δράση στα κυτταροτοξικά κύτταρα,
αυξάνει την αποτελεσματικότητα των χορηγούμενων
κυττάρων. Προσφάτως, νέας γενιάς CAR-T κύτταρα
που εκφράζουν CD40L, IL-18 ή PD-1 blocking singlechain variable fragment (scFv), σχετίζονται επίσης με
αύξηση της αποτελεσματικότητας, ενώ η εισαγωγή
«γονιδίων αυτοκτονίας» ή παραγωγή CARTs που θα
καταστρέφουν μόνο τα κ-κλωνικά κακοήθη κύτταρα,
διασώζοντας τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα που
εκφράζουν λ αλύσους, μπορούν να μειώσουν την
τοξικότητα1,2,7.

Ελληνική εμπειρία
Προς το παρόν, άδεια για χορήγηση CAR-T κυττάρων έχουν δύο νοσοκομεία ενηλίκων (Γ.Ν.Α «Ο
Ευαγγελισμός», Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου» και ένα
παιδιατρικό (Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα
Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα», Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία»). Μέχρι στιγμής, η αντινεοπλασματική θεραπεία
με CAR-T κύτταρα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στα
δύο κέντρα ΜΜΜΟ των ενηλίκων από τον Ιανουάριο
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Πίνακας 1.
Κυτταρικό Προϊόν

Ενδείξεις

Μελέτες φάσης I/II, ΙΙ-ΙΙΙ

tisagenlecleucel- Τisacel Kymriah, Novartis
(FDA, EMA approved)
(ΕLIANA trial)

Παιδιατρικοί και νεαροί ενήλικοι ασθενείς έως και 25
ετών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Β-κυττάρων
(Β-ΟΛΛ), στους οποίους η νόσος α) είναι ανθεκτική,
β) βρίσκεται σε υποτροπή μετά από μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων ή γ) εμφανίζει δεύτερη ή
μεταγενέστερη υποτροπή
Ενήλικες ασθενείς με α) υποτροπιάζον ή ανθεκτικό διάχυτο
Β λέμφωμα (DLBCL και transformed follicular lymphomatFL) μετά από δύο ή περισσότερες γραμμές θεραπείας

BELINDA: Tisa-cel vs SOC (ASCT) in r/r
DLBCL
ELARA: Tisa-cel in FL
CASSIOPEIA: Tisa-cel in high risk pediatric
and young adult B-ALL

axicabtagene ciloleucelAxi-cel, Yescarta, Gilead
(FDA, EMA approved)
(ZUMA-1 trial)

Ενήλικες ασθενείς με α) υποτροπιάζον ή ανθεκτικό
διάχυτο Β λέμφωμα (DLBCL και transformed
follicular lymphoma-tFL) β) πρωτοπαθές λέμφωμα
μεσοθωρακίου, μετά από δύο ή περισσότερες γραμμές
θεραπείας

ZUMA-7: Axi-cel vs SOC (ASCT) in r/r DLBCL
ZUMA-2 KTE-X19-brexucabtagene
autoleucel in r/r MCL (FDA approved)
ZUMA 5: Axi-cel in FL
ZUMA 3: Axi-cel in adult r/r ALL

lisocabtagene
maraleucel Liso-cel,
JUNO, Celgene (BLA
submitted for approval)
(TRANCEND trial)

Ενήλικες ασθενείς με α) υποτροπιάζον ή ανθεκτικό
διάχυτο Β λέμφωμα (DLBCL και transformed
follicular lymphoma-tFL) β) πρωτοπαθές λέμφωμα
μεσοθωρακίου μετά από δύο ή περισσότερες γραμμές
θεραπείας

TRANSFORM: Liso-cel vs SOC (ASCT) in
r/r DLBCL
TRANCEND CLL 004:LIso-cel in r/r
CLL,SLL

BLA: Biologics License Application, SOC: Standard of care, ASCT: Autologous Stem Cell Transplantation, MCL: mantle cell lymphoma, FL: follicular lymphoma, CLL: chronic lymhocytic leukemia, SLL: small lymphocytic lymphoma

του τρέχοντος έτους για το Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός»
και από το Φεβρουάριο για το Γ.Ν.Θ «Γ. Παπανικολάου». Δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
ασθενών και την έκβαση, θα παρουσιαστούν στο
επικείμενο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, μιας
και η καταγραφή είναι σε εξέλιξη.

Προοπτικές
Κλινικές μελέτες θεραπείας με CAR T cells διεξάγονται και σε ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική
λευχαιμία ενηλίκων, καθώς επίσης και σε άλλες λεμφικές κακοήθειες. Ειδικότερα, μελέτες σε ασθενείς
με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, λέμφωμα από
κύτταρα του μανδύα, πολλαπλούν μυέλωμα, οζώδες
λέμφωμα έχουν ήδη δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Πίνακας 1).

Συμπέρασμα
Η κυτταρική θεραπεία με CAR-T κύτταρα, αποτελεί
μία επείγουσα, αποτελεσματική και κλινικά εφαρμόσιμη θεραπεία. Συνεργατικές μελέτες απαιτούνται ώστε
να μελετηθεί καλύτερα η θέση που μπορεί να έχουν
έναντι της αλλογενούς μεταμόσχευσης ή έναντι άλλων ανοσολογικών θεραπειών. Παράλληλα, συνεχής
έρευνα είναι αναγκαία ώστε να αναπτυχθούν μέθοδοι

παραγωγής ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων
κυττάρων
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Εισαγωγή
Η στόχευση των αντιγόνων επιφανείας σε αιματολογικές κακοήθειες με γενετικά τροποποιημένα
Τ-λεμφοκύτταρα του ασθενούς αναμφίβολα αποτελεί
την κυριότερη επιστημονική εξέλιξη των τελευταίων ετών στην Αιματολογία. Πρόκειται για αυτόλογα
Τ-λεμφοκύτταρα που διαμολύνονται με γονίδια που
εκφράζουν χιμαιρικές πρωτεΐνες με τις εξής περιοχές:
(i) εξωκυττάρια περιοχή αναγνώρισης του αντιγόνουστόχος, (ii) διαμεμβρανική περιοχή, (iii) ενδοκυττάρια
περιοχή σηματοδότησης. Τα δεύτερης γενιάς CAR
T κύτταρα, που είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμα,
περιλαμβάνουν δύο μονάδες ενδοκυττάριας σηματοδότησης: την κύρια, που αφορά το μόριο CD3ζ, και
τη συνδιεγερτική, που αφορά είτε το μόριο CD28 είτε
το μόριο 4-1BB (CD137). Η αναγνώριση και σύνδεση
της εξωκυττάριας περιοχής με το αντιγόνο-στόχος
επιφέρει τη ενεργοποίηση των CAR T κυττάρων και τη
θανάτωση του καρκινικού κυττάρου μέσω κυτταρόλυσης και επαγωγής απόπτωσης (effector properties).
Η στόχευση του αντιγόνου CD19 με CAR T λεμφοκύτταρα είχε ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης σε ασθενείς με ανθεκτικό ή/
και υποτροπιάζον λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα
(DLBCL)1,2 καθώς και σε ασθενείς με Β οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (Β-ΟΛΛ)3. Η εφαρμογή όμως της
εν λόγω θεραπείας συνοδεύτηκε από την εμφάνιση
καινοφανών τοξικοτήτων, όπως το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών και η νευροτοξικότητα, οι
οποίες στις αρχικές μελέτες συνοδεύονταν από σημα-

ντικού βαθμού νοσηρότητα και θνητότητα. Ωστόσο,
η κατανόηση της παθοφυσιολογικής βάσης τους είχε
ως αποτέλεσμα την ορθολογική βαθμολόγησή τους
και την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους ώστε οι
θάνατοι που οφείλονται σε αυτές, τόσο στο πλαίσιο
των εγκριτικών μελετών όσο και με βάση τα πρώτα
δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική, να
είναι λιγότεροι του 5%. Αντιθέτως, η υποτροπή ή/και η
εξέλιξη του λεμφώματος ή της λευχαιμίας ευθύνονται
για το μεγαλύτερο ποσοστό των θανάτων (≥75%)1-3.
Η μελέτη και η κατανόηση των υποτροπών μετά
τη θεραπεία με CAR T κύτταρα είναι επομένως επιβεβλημένη, ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικές
στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Τα
δεδομένα σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο
είναι περιορισμένα, αλλά αρκετά, ώστε να έχουν ήδη
σχεδιαστεί κλινικές μελέτες με στόχο την επίτευξη
της βέλτιστης αποτελεσματικότητας της θεραπείας
με CAR T κύτταρα.

Μηχανισμοί αποτυχίας της θεραπείας
με CAR T κύτταρα
Το ένα πέμπτο των ασθενών που υποβλήθηκαν
σε θεραπεία με CAR T κύτταρα δεν θα εμφανίσει
καμία ανταπόκριση ευθύς εξαρχής, ενώ 30-50% των
ασθενών με επιθετικό Β λέμφωμα ή Β οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία που ανταποκρίθηκαν αρχικά, θα
υποτροπιάσουν στα επόμενα 2 χρόνια. Οι μηχανισμοί
που ευοδώνουν τη διαφυγή των λευχαιμικών και
91

Ι. Τσώνης και συν.

των λεμφωματικών κυττάρων από την ανοσολογική
δράση και την επιτήρηση από τα CAR T κύτταρα δεν
είναι ακριβώς γνωστοί, αλλά σταδιακά αθροίζονται
δεδομένα, τα οποία σχηματικά θα μπορούσαν να χωριστούν σε 3 βασικές κατηγορίες: (i) Παράγοντες που
αφορούν τα νεοπλασματικά κύτταρα, (ii) παράγοντες
που αφορούν τον ξενιστή (ασθενή) και (iii) ανεπάρκειες
των ίδιων των CAR T κυττάρων4.

(i) Παράγοντες που αφορούν τα νεοπλασματικά
κύτταρα
Η κυριότερη και σημαντικότερη δράση των CAR
T κυττάρων βασίζεται στη σύνδεση με το στόχο του,
το CD19 μόριο εν προκειμένω στην επιφάνεια των
νεοπλασματικών κυττάρων. Στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία η απώλεια το επιτόπου του μορίου του
CD19, τον οποίο αναγνωρίζει το CAR T κύτταρο, είναι
ένας καλά χαρακτηρισμένος μηχανισμός αντοχής στη
θεραπεία. Αφορά 60-80% των υποτροπών Β-ΟΛΛ
μετά από θεραπεία με CAR T κύτταρα και έχουν
περιγραφεί 3 κύριοι τρόποι απώλειας του επιτόπου:
(i) ανάπτυξη προϊόντων εναλλακτικού ματίσματος
του CD19 με απώλεια της εξωκυττάριας περιοχής,
(ii) αλλαγή σειράς από λεμφική σε μυελική (σχετιζόμενη με μικτού φαινοτύπου λευχαιμία ή αναδιατάξεις του
γονιδίου MLL) και (iii) μέσω αλλαγών του μορίου CD19
οφειλόμενες σε επίκτητες μεταλλάξεις ή απώλεια της
ετεροζυγωτίας5. Στη μελέτη ZUMA-1 η απώλεια της
έκφρασης του CD19 μελετήθηκε με ανοσοϊστοχημεία
ή κυτταρομετρία ροής σε ασθενείς με λέμφωμα που
υποτροπίασαν μετά από θεραπεία με CD19/CD3ζ/
CD28 CAR T (axicabtagene ciloleucel) κύτταρα και
ανευρεθεί σε 3 από τους 11 ασθενείς4.
Προκειμένου τα CAR T κύτταρα να παραμείνουν
αποτελεσματικά θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν
και να ενεργοποιηθούν in vivo. Η παρουσία και η
αναγνώριση του αντιγόνου είναι μία παράμετρος. Σε
φυσιολογικές συνθήκες, όμως, η ενεργοποίηση των T
λεμφοκυττάρων συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση
της έκφρασης μορίων με ανασταλτικό ρόλο στην ανοσολογική απάντηση, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση
αυτοανοσίας. Τέτοια μόρια είναι το programmed death
1 (PD-1), η cytotoxic T lymphocyte-associated protein 4, η T cell immunoglobulin and mucin domain-3
(TIM3) και το lymphocyte-activation gene-3 (LAG3).
Σε ποιο βαθμό αυτοί οι μηχανισμοί μπορεί να συμμετέχουν στην αντοχή στη θεραπεία με CAR T κύτταρα
είναι εν πολλοίς άγνωστο. Στην εγκριτική μελέτη του
tisagenlecleucel για το διάχυτο από μεγάλα B κύτταρα
λέμφωμα (DLBCL) μελετήθηκε με ανοσοϊστοχημεία
και ψηφιακή ανάλυση της εικόνας η έκφραση των
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μορίων PD-L1, PD1, LAG3 και TIM3 σε τομές παραφίνης ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
CAR T κύτταρα. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε ότι
σε ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ύφεση η έκφραση
των μορίων αυτών από τα λεμφωματικά κύτταρα
καθώς και των υποδοχέων τους από τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τους
ασθενείς που εμφάνισαν εξέλιξη νόσου μετά από τη
θεραπεία. Αν και αυτό εύρημα δεν αποτυπώθηκε ως
σημαντικό στη στατιστική ανάλυση, πιθανώς λόγω
του μικρού αριθμού των ασθενών που μελετήθηκαν,
ο μηχανισμός της ανοσολογικής διαφυγής του λεμφώματος μέσω σημάτων ανασταλτικών της ανοσιακής
απάντησης μετά από θεραπεία με CAR T κύτταρα
φαίνεται να παίζει ρόλο στην έκβαση των ασθενών
που υποβάλλονται σε θεραπεία με CAR T κύτταρα2.
Άλλοι μοριακοί μηχανισμοί που προτείνονται βασίζονται στην παρατήρηση ότι σε περίπου τους μισούς ασθενείς με λέμφωμα παρατηρείται μειωμένη
έκφραση αντιγόνων του μείζονος συμπλέγματος
ιστοσυμβατότητας (MHC I και ΙΙ) από τον όγκο. Αν
και το πλεονέκτημα των CAR T κυττάρων είναι ότι η
διέγερση του κυττάρου είναι ανεξάρτητη από την αλληλεπίδραση του Τ κυτταρικού υποδοχέα με το MHC,
οι μεταβολές στο CD19 μόριο αποτελούν σημαντικό
μηχανισμό αντοχής στη θεραπεία. Εικάζεται λοιπόν,
ότι η μειωμένη έκφραση των μορίων MHC περιορίζει
την αναγνώριση νέων επιτόπων (epitope spreading)
είτε στο ίδιο το CD19 (intramolecular) είτε σε άλλα
αντιγόνα του όγκου (intermolecular), περιορίζοντας
έτσι ενδεχομένως την εκδήλωση ολοκληρωμένης
ανοσολογικής απάντησης έναντι του λεμφώματος4.
Τέλος, το φορτίο της νόσου φαίνεται να είναι ένας
από τους σημαντικότερους παράγοντες έκβασης τόσο
σε ασθενείς με Β οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία όσο
και με DLBCL, γεγονός που καθιστά τον σχεδιασμό
της θεραπείας γεφύρωσης εξαιρετικά δύσκολη, ειδικά
σε ασθενείς με χημειοανθεκτική νόσο2–4.

(ii) Παράγοντες που αφορούν τον ξενιστή (ασθενή)
Η ανάλυση των δεδομένων από τη μελέτη ZUMA-1
δεν ανέδειξε κάποια διαφορά ως προς την πιθανότητα
ανταπόκρισης ανάλογα με τον αριθμό των προηγηθεισών θεραπειών, ενώ η αποτελεσματικότητα του
Tisagenlecleucel ήταν σταθερή σε όλες τις προγνωστικές κατηγορίες ασθενών, συμπεριλαμβανομένων
αυτών με λέμφωμα double hit και αυτών με υποτροπή
μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων. Οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αλλοΜΑΚ είχαν αποκλειστεί και από τις δύο μελέτες του
λεμφώματος, αλλά στις μελέτες των CAR T κυττάρων
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σε ασθενείς με Β-ΟΛΛ έχει φανεί ότι η θεραπεία αυτή
είναι εφαρμόσιμη και σε αυτήν την κατηγορία ασθενών. Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι η θεραπεία
με CAR T κύτταρα εμφανίζει αποτελεσματικότητα
σε νοσήματα που είναι ανθεκτικά σε οποιαδήποτε
άλλη θεραπεία1-3.
Στη μελέτη ZUMA-1 στους ανταποκριθέντες ασθενείς η έκπτυξη των CAR T κυττάρων ήταν μεγαλύτερη
σε σχέση με αυτούς που δεν ανταποκρίθηκαν με 5.4
φορές μεγαλύτερο αριθμό CAR T κυττάρων τον πρώτο
μήνα. Στη JULIET δεν υπήρξε αντίστοιχη συσχέτιση2,
αλλά οι ασθενείς με Β-ΟΛΛ και χρόνια λεμφογενή
λευχαιμία (ΧΛΛ) που ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία
με Tisagenlecleucel εμφάνιζαν υψηλότερα επίπεδα
CAR T κυττάρων στο αίμα3.
Σημαντική παράμετρος για την έκπτυξη των CAR
T in vivo είναι ο βαθμός της Τ λεμφοπενίας. Ο ρόλος
του λεμφολυτικού σχήματος προετοιμασίας έχει μελετηθεί επισταμένα και φαίνεται ότι ο συνδυασμός
κυκλοφωσφαμίδης με φλουνταραμπίνη (Cy/Flu) υπερτερεί σημαντικά του συνδυασμού κυκλοφωσφαμίδης
και ετοποσίδης (Cy/E) ή της μονοθεραπείας με κυκλοφωσφαμίδη (Cy). Οι ασθενείς που έλαβαν Cy/
Flu εμφάνιζαν μεγαλύτερη in vivo έκπτυξη των CAR
T κυττάρων και εξαπλάσια πιθανότητα επίτευξης
πλήρους ύφεσης σε σχέση με αυτούς που έλαβαν
μόνο Cy ή Cy/E6.
H διάρκεια παραμονής των CAR T κυττάρων και
σε ποιο βαθμό αυτή επηρεάζει τη διάρκεια της ύφεσης
είναι εν πολλοίς άγνωστα. Στη μελέτη ZUMA-1 το 75%
των ασθενών με συνεχιζόμενη ύφεση στα 2 έτη από
τη θεραπεία εμφάνιζαν αποκατάσταση του αριθμού
των Β λεμφοκυττάρων, γεγονός που υποσημαίνει
ότι η μακροχρόνια παραμονή των CAR T κυττάρων
δεν αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση της ύφεσης.
Ο ρόλος των ρυθμιστικών Τ κυττάρων (Treg) και
των κατασταλτικών μυελικής προέλευσης κυττάρων
(MDSC) είναι επίσης υπό διερεύνηση με τα πρώτα
δεδομένα να υποδεικνύουν ότι έχουν ανασταλτικό
ρόλο στον πολλαπλασιασμό των CAR T κυττάρων
και στην έκκριση κυτταροκινών, αποσβένοντας την
αντινεοπλασματική τους δράση4.

(iii) Ανεπάρκειες των ίδιων των CAR T κυττάρων
Οι ποιοτικές διαφορές των CAR T κυττάρων ενδέχεται να παίζουν σημαντικό ρόλο και αποτελούν
αντικείμενο επισταμένης έρευνας. Τα «εξαντλημένα»
(exhausted) κύτταρα έχουν μικρότερο ρυθμό πολλαπλασιασμού, εκφράζουν περισσότερους ανασταλτικούς υποδοχείς (π.χ. PD-1) και είναι εν γένει λιγότερο
δραστικά. Η παρουσία τους μπορεί να επηρεάζεται

από το είδος ή/και τον αριθμό των προηγούμενων
θεραπειών ή να αντανακλά αλλαγές στο μικροπεριβάλλον του όγκου. Ενδέχεται, επίσης, να οφείλεται
σε μη προβλέψιμες διακυμάνσεις στη διαδικασία
παραγωγής τους.
Πρόσφατες μελέτες που αφορούν το μεταγραφικό
προφίλ των CAR T κυττάρων σε ασθενείς με ΧΛΛ που
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία έδειξαν ότι υπερείχε
το προφίλ έκφρασης γονιδίων μνήμης, όπως το IL-6/
STAT34. Αντιθέτως, στους μη ανταποκριθέντες υπήρχε
αυξημένη έκφραση των “effector” γονιδίων καθώς
και δείκτες «εξάντλησης» και απόπτωσης. Σε άλλη
μελέτη οι ανταποκρίσεις στο DLBCL σχετίζονταν με
τη δυνατότητα παραγωγής περισσότερων της μίας
κυτταροκινών από κάθε παράγωγο CAR κυττάρων
(Τ cell polyfunctionality index)7.

Αντιμετώπιση της υποτροπής/εξέλιξης
της νόσου μετά από θεραπεία
με CAR T κύτταρα
Η θεραπεία με CAR T κύτταρα είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμη με χρόνους παρασκευής που διαρκώς
μειώνονται, ενώ οι τοξικότητες θεωρούνται πλέον
διαχειρίσιμες σε καλά οργανωμένα κέντρα, με αποτέλεσμα η υποτροπή και η εξέλιξη της νόσου μετά
τη θεραπεία να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση.
Η πολυπλοκότητα των μηχανισμών που συντελούν
στην αποτυχία της θεραπείας καθιστούν ιδιαίτερα
δύσκολη τη θεραπευτική παρέμβαση σε αυτούς τους
ασθενείς. Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για
την αντιμετώπιση της υποτροπής και συστήνεται διεθνώς η ένταξη σε κλινικές μελέτες. Υπάρχουν λίγα
κλινικά δεδομένα που αφορούν σε ανοσολογικούς
χειρισμούς τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω, ενώ
ταυτόχρονα γίνεται σημαντική έρευνα για τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των CAR κυττάρων.

(i) Ανοσολογικοί χειρισμοί
Περιορισμένα δημοσιευμένα δεδομένα υπάρχουν
για τη χορήγηση αναστολέων ανοσιακής απάντησης
(checkpoint inhibitors). Σε μία σειρά 11 ασθενών με
DLBCL που η νόσος τους υποτροπίασε ή εξελίχθηκε
σε διάμεσο χρόνο 2,2 (εύρος: 0,4-3,2) μήνες από τη
χορήγηση Tisagenlecleucel, υπήρξαν 3 ανταποκρίσεις (1 πλήρης ύφεση και 2 μερικές υφέσεις) μετά
από θεραπεία με Pembrolizumab. Σε 9/11 ασθενείς
παρατηρήθηκε νέα έκπτυξη των CAR T κυττάρων σε
διάμεσο χρόνο 3 (εύρος: 2-14) ημέρες από τη χορήγηση του Pembrolizumab. Αν και οι ανταποκρίσεις
δε συσχετίστηκαν με την έκπτυξη των κυττάρων,
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η εν λόγω παρατήρηση καθιστά λογική τη χρήση
των αναστολέων της ανοσιακής απάντηση για την
ενίσχυση της δράσης των CAR T8.
Με αυτό το σκεπτικό στη μελέτη φάσης Ι, ZUMA6, το Axicabtagene ciloleucel χορηγήθηκε σε συνδυασμό με τον αναστολέα του PD-L1 Atezolizumab
από την ημέρα+1 κάθε 3 εβδομάδες για 4 δόσεις.
Δεν παρατηρήθηκε αυξημένη επίπτωση συνδρόμου
απελευθέρωσης κυτταροκινών ή νευροτοξικότητας,
καθιστώντας το συνδυασμό ασφαλή. Η συνολική
ανταπόκριση ήταν 90%. Η έκπτυξη των CAR T κυττάρων συνολικά ήταν υψηλότερη και μεγαλύτερης
διάρκειας σε σχέση με τη ZUMA-1. Ως προς την
αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου αναμένονται
τα αποτελέσματα της μελέτης φάσης ΙΙ9. Ταυτόχρονα,
στη ZUMA-11 το Axicabtagene ciloleucel συνδυάζεται
με το Utomilumab, ένα διεγερτικό αντίσωμα έναντι του
4-1ΒΒ, η έκφραση του οποίου αυξάνεται στα CAR T
κύτταρα μετά την έγχυση. Τα δεδομένα από τη χρήση
αναστολέων ανοσιακής απάντηση σε συνδυασμό με
CAR T κύτταρα συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Μια άλλη προσέγγιση είναι η χορήγηση ανοσοτροποποιητικών παραγόντων. Προκλινικά δεδομένα σε
μοντέλα ποντικών φάνηκε ότι η χορήγηση λεναλιδομίδης ήταν καλώς ανεκτή και ενίσχυσε τη δράση των
CAR T κυττάρων με περιορισμένη απευθείας δράση
του φαρμάκου στα λεμφωματικά κύτταρα (Otáhal P
et al, Oncoimmunology 2016; 5(4):e1115940). Στη
ZUMA-14 χορηγείται λεναλιδομίδη σε συνδυασμό
με Axicabtagene ciloleucel σε ασθενείς με ανθεκτικό
DLBCL. Επίσης, σε ασθενείς με ΧΛΛ που ελάμβαναν
ibrutinib για ≥1 χρόνο κατά τη φάση λευκαφαίρεσης
τα CAR T κύτταρα που παρασκευάστηκαν εμφάνιζαν
καλύτερη ex vivo και in vivo έκπτυξη, η οποία σχετίστηκε με καλύτερη κλινική έκβαση. Σε μοντέλα ποντικών η συγχορήγηση ibrutinib και Tisagenlecleucel
συσχετίστηκε με ταχύτερη μείωση του όγκου και
μακρότερη επιβίωση (Fraietta JA et al, Blood 2016;
127(9):1117–27).
Στη μελέτη ZUMA-1 επαναχορηγήθηκε Axicabtagene ciloleucel σε 9 ασθενείς που εμφάνισαν CD19+

υποτροπή σε διάστημα >3 μηνών με 5 ασθενείς να
εμφανίζουν ανταπόκριση (2 πλήρεις υφέσεις και 3
μερικές). Η δυνατότητα επαναχορήγησης CAR T
κυττάρων θα μπορούσε στο μέλλον να συνδυαστεί
με ενισχυτική ανοσοθεραπεία (αναστολείς ανοσιακής
απάντησης ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες)
βελτιώνοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα4.

(ii) Νεότερα CAR T κύτταρα
Η αντιμετώπιση των υποτροπών μετά από θεραπεία με CAR T κύτταρα είναι αναμφίβολα πρόκληση.
Η χορήγηση της θεραπείας σε πρωιμότερες φάσεις
νόσου ενδέχεται να συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Τρεχόντως, διενεργούνται τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες που αξιολογούν τη χορήγηση CAR
T κυττάρων στη δεύτερη γραμμή και τη συγκρίνουν
με τη χημειοθεραπεία διάσωσης και την αυτόλογη
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Μια τέτοια
προσέγγιση, όμως, ενδέχεται να επηρεάσει ταυτόχρονα το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των υποτροπών.
Γι’ αυτόν το λόγο, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των ίδιων των CAR T κυττάρων αποτελεί πρωτεύοντα στόχο και υψηλής προτεραιότητας αντικείμενο
επιστημονικής έρευνας.
Η παρατήρηση ότι στην υποτροπή του DLBCL,
αλλά και στη Β-ΟΛΛ, ενδέχεται να χαθεί η έκφραση
του CD19, αλλά οι υπόλοιποι δείκτες της Β λεμφικής
σειράς συνεχίζουν να εκφράζονται (π.χ. CD20, CD22)
είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη CAR T κυττάρων
με διπλή στόχευση. Σχηματικά οι προσεγγίσεις στη
διπλή στόχευση μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις
κύριες κατηγορίες10:
1. Ταυτόχρονη ή διαδοχική χορήγηση δύο διαφορετικών παραγώγων CAR T κυττάρων που εκφράζουν
υποδοχείς με διαφορετικές αντιγονικές ειδικότητες
2. Ταυτόχρονη διαμόλυνση των Τ κυττάρων με 2
ξεχωριστούς διαφορετικούς CAR με χρήση δύο
διαφορετικών φορέων (vectors), ώστε σε κάθε
κύτταρο να εκφράζονται ταυτόχρονα 2 υποδοχείς
με διαφορετικές αντιγονικές ειδικότητες (Εικόνα 1Α).

Πίνακας 1. Δεδομένα από τη χορήγηση αναστολέων ανοσιακής απάντησης σε συνδυασμό με CAR T κύτταρα
Φάση Θεραπείας

Αναστολέας

Μελέτη

Αποτέλεσμα

Αρχική

Atezolizumab

Φάσης Ι

Μεγαλύτερη έκπτυξη κυττάρων, ασφαλής συνδυασμός

Εξελισσόμενη νόσος

Pembrolizumab

Κλινική περίπτωση

Υποχώρηση νόσου

Εξελισσόμενη νόσος

Nivolumab

Κλινική περίπτωση

Υποχώρηση νόσου, CRS/ICANS*

Εξελισσόμενη νόσος

Pembrolizumab

Προοπτική

Συνολική ανταπόκριση 27% σε πρώιμη υποτροπή/εξέλιξη

*CRS: Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών, ICANS: Σύνδρομο νευροτοξικότητας σχετιζόμενο με CAR T κύτταρα
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3. Διαμόλυνση των Τ κυττάρων με ένα φορέα (vector)
που κωδικοποιεί 2 διαφορετικούς CAR, που διαχωρίζονται με μια αλληλουχία ριβοσωμιακής
παράκαμψης (ribosomal skipping). Το αποτέλεσμα είναι ένα CAR T κύτταρο (bicistronic CAR
T) όμοιο με αυτό της περίπτωσης 2, αλλά στην
προκειμένη περίπτωση απαιτείται ένας φορέας
(vector) (Εικόνα 1Α).
4. Διαμόλυνση των Τ κυττάρων με ένα μόριο CAR
που εκφράζει κατά συνέχεια δύο υποδοχείς με
διαφορετικές αντιγονικές ειδικότητες σε κάθε υποδοχέα (tandem CAR T) (Εικόνα 1Β).
Πρόσφατα, σε δύο κλινικές μελέτες χρησιμοποιήθηκε η πρώτη προσέγγιση με διαδοχική χορήγηση
CD19 και CD22 CAR T κυττάρων σε ασθενείς με
διάφορες ανθεκτικές/υποτροπιάζουσες κακοήθειες
Β κυτταρικής προέλευσης καθώς και σε παιδιά με
ανθεκτική/υποτροπιάζουσα Β-ΟΛΛ. Η στρατηγική
αυτή φάνηκε να είναι ασφαλής και αποτελεσματική
με μακράς διάρκειας υφέσεις, οι οποίες ενδέχεται να
αντανακλούν μείωση της «αντιγονικής διαφυγής»
του όγκου. Αθροιστικά μόνο σε 4 ασθενείς με Β-ΟΛΛ
παρατηρήθηκε απώλεια της έκφρασης του CD19
ή/και του CD22 στην υποτροπή μετά την έγχυση.
Απώλεια του CD19 ή του CD22 δεν παρατηρήθηκε
σε ασθενείς με λέμφωμα10.
Η χρήση του CAR διπλής ειδικότητας (tandem
CAR) επίσης φαίνεται να έχει σημαντική εφαρμογή.

Προσφάτως, μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα
κατασκεύασε έναν CAR υποδοχέα που αναγνωρίζει
το CD19 και το CD20. Στις πειραματικές προκλινικές
μελέτες διαπιστώθηκε ότι αυτός ο υποδοχέας προσέδιδε αθροιστική δράση έναντι του όγκου σε σχέση
με το μονοδύναμο anti-CD19 ή anti-CD20 CAR. Στη
μελέτη φάσης 1/2a που ακολούθησε, CD19/CD20/41BB/CD3ζ CAR Τ κύτταρα χορηγήθηκαν σε 28 ασθενείς με διάφορες κακοήθειες από ώριμα Β κύτταρα.
Το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης ήταν 79% με
πλήρη ύφεση στο 71% των ασθενών, ενώ επιβίωση
χωρίς εξέλιξη νόσου στους 12 μήνες παρατηρήθηκε
στο 64% των ασθενών. Το προφίλ ασφάλειας ήταν
παρόμοιο με τα υπόλοιπα 4-1BB CAR T κύτταρα11.
Με την ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας αναπτύχθηκαν τεχνολογίες που μπορούν να επηρεάσουν την
έκφραση γονιδίων. Αξιοποιώντας αυτά τα επιτεύγματα
κατασκευάζονται «θωρακισμένα» (armored) CAR T
κύτταρα, τα οποία πέραν του χιμαιρικού υποδοχέα
εκφράζουν πρωτεΐνες που ενισχύουν τη δράση τους
και τροποποιούν το μικροπεριβάλλον του όγκου.
Παραδείγματα αυτής της προσέγγισης είναι η τροποποίηση ώστε τα CAR T κύτταρα να παράγουν
ιντερλευκίνη 12 (IL-12, Εικόνα 1Δ), η οποία με αυτοκρινή δράση ενισχύει την αποτελεσματικότητα,
τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωσή τους, ενώ
ταυτόχρονα καταστέλλει τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα.
Με παρόμοιο τρόπο δρουν και τα «θωρακισμένα»
CAR T κύτταρα που εκφράζουν συστηματικά το μόριο
CD40L (Εικόνα 1Γ) ή το 4-1BBL12. Άλλες προσεγγίσεις
περιλαμβάνουν την παραγωγή αντισωμάτων έναντι
του CTLA4 ή του PD-1 είτε την τροποποίηση της
γονιδιακής έκφρασης του κυττάρου ώστε να μην εκφράζονται μόρια με ανασταλτικό ρόλο στην ανοσιακή
απάντηση (π.χ. PD-1). Πειραματικά δεδομένα έδειξαν
ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη έκπτυξη μετά από αντιγονικό ερεθισμό,
ενισχυμένη κυτταροτοξικότητα και αυξημένη έκκριση
κυτταροκινών13.

Επίλογος

Εικόνα 1. Σχηματική αναπαράσταση των νεότερων CAR T
κυττάρων: A και B CAR T κύτταρα διπλής στόχευσης, Γ και Δ
«Θωρακισμένα» CAR T κύτταρα.

Αναμφίβολα, η εφαρμογή των CD19 CAR T κύτταρα προσφέρει την προοπτική της ίασης σε ασθενείς, οι οποίοι μέχρι πολύ πρόσφατα είχαν ένδειξη
μόνο για παρηγορικές θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Οι απαιτήσεις της οργάνωσης της παραγωγής και
της παγκόσμιας διαθεσιμότητας έχουν σε μεγάλο
βαθμό εκπληρωθεί. Η επάρκεια των κέντρων, τα
οποία αφενός συμμετέχουν στην παραγωγή και αφετέρου αναλαμβάνουν τη διεπιστημονική αντιμετώπιση
των ασθενών, εξασφαλίζεται με ειδικές διαδικασίες
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πιστοποίησης. Παρόλα αυτά, μόνο το 30-50% των
ασθενών που θα υποβληθούν σε αυτήν τη θεραπεία
θα πετύχουν μακροχρόνια ύφεση. Οι υπόλοιποι
θα υποτροπιάσουν και θα χρειαστούν περαιτέρω
παρεμβάσεις. Η μελέτη του μηχανισμού της δράσης
των CAR T κυττάρων, των αιτίων για τη διαφορετική
δραστικότητα ανά περίπτωση, καθώς και των παραγόντων που συντελούν στη διαφυγή των όγκων από
την ανοσολογική επιτήρηση των CAR T κυττάρων θα
συμβάλει στην ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών
για την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων.
Αρωγός σε αυτόν το σκοπό θα είναι οι σύγχρονες τεχνικές τροποποίησης του γονιδιώματος (gene editing)
που εφαρμόζονται πλέον σε κλινικό επίπεδο.
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Abstract
Despite incremental progress in the improvement
of outcomes with current available treatment options,
mantle cell lymphoma (MCL) remains an incurable
disease. Patients with relapsed or refractory disease
are particularly challenging for the treating physician
since many treatment options are available, most
notably novel targeted agents and cellular therapies,
including allogeneic stem cell transplantation and
more recently chimeric antigen T cell therapy (under
approval in the EU). Furthermore, soon the bispecific
T cell engager antibodies are anticipated to re-shape
the treatment landscape in many B cell lymphomas,
including MCL. Currently, the optimum combination
and sequence of these therapies is unclear and will
need to be tested in well conducted clinical trials.
Herein, we summarize treatment options for patients
with relapsed or refractory MCL and emerging therapies that provide valid grounds for optimism.

Introduction
Mantle cell lymphoma (MCL) is a heterogenous
disease with a variable clinical course, ranging from
indolent to progressively aggressive, depending on
clinical and biologic characteristics of the disease.
Despite modest but significant improvements in outcomes, mainly due to the introduction of rituximab,
intensification of induction regimens with the incorporation of high dose cytarabine (HiDAC), the debatable

use of autologous stem cell transplantation and the
advent of novel agents, MCL has a continuous pattern
of relapse and remains incurable [Jane P, Wang M. Am
J Hematol. 2019;94(6):710-725]. Treatment options for
patients with relapsed or refractory (r/r) disease have
expanded beyond immunochemotherapy over the
past years and include approved and investigational
targeted agents, and more recently cell therapies other
than allogeneic stem cell transplantation (allo-SCT).
This review summarizes current treatment options for
patient with relapsed or refractory MCL and emerging
novel treatment options that may hold promise for
improving outcomes in the near future.

Non-targeted chemotherapy treatment
options
Chemotherapy-based therapies are an option for
patients with r/r MCL, but novel agents are increasingly favoured more over chemotherapy. Nevertheless, bendamustine-based regimens such as the
rituximab plus bendamustine (R-B) or the R-B plus
cytarabine (R-BAC) combinations are valid options,
in particular for those patients not previously exposed
to bendamustine. The recently published retrospective international multicentre MANTLE-FIRST study
evaluated the outcomes in younger patients with
MCL who had progressive disease or first relapse
after a HiDAC-containing regimen, with emphasis on
performance of second-line regimens, in particular
R-B, R-BAC, and the Bruton tyrosine kinase (BTK)
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inhibitor ibrutinib.1 Although retrospective in nature,
this is an important study, and we will elaborate on
its findings and merits more thoroughly. Out of the
271 patients, median age 58 years, included in the
study, first line treatment consisted of high-dose
sequential therapy followed by autologous stem
cell transplantation (ASCT), R-CHOP/R-DHAP +
ASCT, and R-HyperCVAD/MA in 43%, 33%, and
24% of patients, respectively. Of note, none of the
patients in this study had received bendamustine
as part of up-front therapy. Overall, 49% of patients
experienced progression of disease within the first
24 months from diagnosis (early-POD). Second
line therapy consisted of R-B, R-BAC, ibrutinib, and
other treatment approaches in 21%, 29%, 19%, and
31%, respectively. Overall response rate (ORR) for
the entire cohort was 59%, with a pooled complete
remission (CR) rate of 44%. Adjusting for age and
early/late-POD, the rate of CR was significantly
higher with R-BAC (63%) than R-B [43%, odds ratio (OR) 0.36, P=0.033] or ibrutinib (38%, OR 0.36,
P=0.013). In patients with early-POD ibrutinib and
R-BAC achieved similar CR rates (31% and 32%,
respectively) while in patients with late-POD the CR
rate was higher with R-BAC (85%), followed by R-B
(63%), and ibrutinib (45%). Median overall survival
(OS-2) and progression-free survival (PFS-2), estimated from the time of initiation of salvage therapy,
were 36 and 13 months, respectively, for the whole
cohort. For patients with early-POD median PFS
was superior for patients treated with ibrutinib versus
R-BAC and R-B (P = 0.02), while OS-2 for patients
treated with ibrutinib was 29.7 months and associated
with an inferior risk of death compared to patients
treated with R-BAC [10.3 months, hazard ratio (HR)
2.78] or R-B (11.9 months, HR 2.17). Median OS-2
for patients with late-POD was not reached and did
not differ between ibrutinib, R-BAC, and R-B. Overall,
this study demonstrated that patients with early-POD
following induction with a HiDAC-containing induction regimen, comprising almost half of patients,
have significantly better outcome when treated with
2nd line ibrutinib. In patients with late-POD, 2nd line
R-BAC, R-B or ibrutinib have similar survival rates.
Considering the significant hematologic toxicity associated with R-BAC and the risks associated with
its administration to patients with advanced age and
impaired performance status, it might be more appropriate for R-BAC to be reserved for patients who
fail BTK inhibitors, serving as an effective bridging
regimen for allo-SCT or chimeric antigen receptor
(CAR) T cell therapy (see below).
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Approved targeted, chemotherapy-free
treatment options
Bortezomib
Bortezomib, a reversible inhibitor of the 26S proteasome, was historically the first molecule to receive
approval for patients with r/r MCL, based on the results
of the PINNACAL trial, which demonstrated a ORR of
32% (CR 8%) and a median time-to-progression (TTP)
of 12.4 months in responding patients [Fisher RI, et
al. J Clin Oncol. 2006;24(30):4867-4874]. Currently,
bortezomib is of limited use, and mainly incorporated
into combination therapies.

Temsirolimus
Temsirolimus is an mTOR inhibitor has demonstrated an ORR of 22% and a modest median PFS
of 4.8 months in patients with r/r MCL, and nowadays
rarely use.

Lenalidomide
Lenalidomide is an immunomodulatory agent
and as a single agent in the MCL-002 (SPRINT) and
MCL-001 (EMERGE) studies induced modest ORRs
of 40% (CR 5%) and 28% (CR 7.5%), respectively,
while the median duration of response (DOR) was
16 months in both studies [Desai M, et al. Ther Adv
Hematol. 2014;5(3):91-101.], and comparable to
that achieved with BTK inhibitors in a similar setting.

Ibrutinib, acalabrutinib, and zanubrutinib
These agents are irreversible BTK inhibitors with
a similar mechanism of covalent binding to cysteine
481 within the ATP binding domain of BTK. These
approved BTK inhibitors differ in their off-target activity, and consequently in the side effects that accompany their use. Acalabrutinib and zanubrutinib,
second-generation BTK inhibitors, were designed to
minimize the off-target effects, are more selective,
and appear to have a more favourable toxicity profile, but longer follow-up is required to reaffirm these
observations. ORR rates range from 67% to 84% and
CR rates from 23% to 59% [Wang ML, et al. N Engl
J Med. 2013;369(6):507-516, Wang M, et al. Lancet.
2018;391(10121):659-667, Song Y et al. Clin Cancer
Res. 2020;26(16):4216-4224.]. Median PFS rates
range from 12 to 20 months. Response rates to BTK
inhibitors have not been compared head-to-head in
a randomized fashion and are therefore considered
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similar unless otherwise proven. Overall, responses
to BTK inhibitors are relatively high and associated
with improved ORR and PFS rates when administered
earlier (1 prior therapy) compared to later (>1 prior
therapy) in the course of the disease [Rule S, et al.
Haematologica. 2019;104(5):e211-e214.]. A recent
real world analysis of outcomes in 169 patients with
MCL from the United Kingdom treated at first relapse
with ibrutinib demonstrated an ORR of 71.6% and a
CR/CRu rate of 30.4%.2 Estimated median PFS and
OS were 16.5 months and 23.9 months respectively.
Fifteen patients (14%) proceeded to consolidation
with allo-SCT.
Nevertheless, one third of patients treated with
BTK inhibitors will present with primary resistance
and practically all patients will develop secondary
resistance. The outcome of these patients is poor,
as expected, do not respond to alternative similar
class BTK inhibitors, and have an OS between 6 to
10 months.3,4 Responses to either bendamustine,
cytarabine, or lenalidomide are equally poor, while
responses to the combination of R-BAC are better,
short-lived, but more effective as bridging therapy
for selected patients who are candidates for cellular
therapies. In 36 patients progressing on BTK inhibitor
therapy, R-BAC induced an ORR of 83% (CR 60%)
and 31% were bridged to allo-SCT.5 Median PFS and
OS were 11.1 and 12.5 months, respectively. Still,
R-BAC is associated with significant hematologic
toxicity and therefore not many patients will be fit for
this treatment, and for patients’ ≥70 years or less fit,
dose adjustments are advised.5
For patients with central nervous system (CNS)
relapse, responses to conventional immunochemotherapy are poor with a median survival of 6 months.
Small series have demonstrated efficacy of ibrutinib
in CNS disease. In the largest retrospective study
to date, comparing ibrutinib with conventional immunochemotherapy, ibrutinib was associated with an
improved response (ORR 72% vs 39%, respectively)
and survival (OS at 1 year 61% vs 16%, respectively),6 and therefore preferred over chemotherapy
in this setting.

Cellular therapies
Allo-SCT
Is the only curative therapy to date for MCL. AlloSCT with reduced intensity or non-myeloablative
conditioning regimens has an acceptable non-relapse
mortality rate of 25% and induces long-term PFS and
OS rates of 30-40% in selected patients with r/r MCL,

including those with refractory disease [Vaughn JE,
et al. Cancer. 2015;121(20):3709-3716, Robinson
SP, et al. Bone Marrow Transplant. 2018;53(5):617624]. Patients with or without TP53 alterations equally
benefit from allo-SCT [Lin RJ, et al. Br J Haematol.
2019;184(6):1006-1010]. Prior treatment with ibrutinib
does not affect the safety of subsequent allo-SCT but
PFS is significantly worse in patients who had failed
ibrutinib compared to the remainder [Dreger P, et al.
Bone Marrow Transplant. 2019;54(1):44-52], signifying that consolidating response to ibrutinib with alloSCT is an option that should be pursued early on in
selected patients who are eligible for the procedure,
before resistance to BTK inhibitors develops.

CAR T cell therapy
CAR T cell therapy has been recently approved
in the USA for patients with r/r MCL and is currently
under review by the European Medicines Agency
(EMA). Approval was based on the phase 2 ZUMA-2
trial of KTE-X19, an anti-CD19 CAR T cell therapy,
in 68 patients with r/rMCL.7 Patients had received
a median of 3 (range, 1-5) prior treatments, all with
disease that relapsed or was refractory to prior BTK
inhibitor therapy. The first 60 patients who had at least
7 months of follow-up were included in the primary
analysis (as specified in the protocol). The ORR
was 93% with 67% CRs. Minimal residual disease
(MRD) was undetectable with flow cytometry (FCM)
in 15 of 19 patients (79%) at 6 months. A total of 57%
of patients in the primary efficacy analysis were in
remission after a median follow up of 12.3 months.
The 12-month PFS and OS were 61% and 83%, respectively. Two patients (3%) died of grade 5 adverse
events (AEs) associated with infection. There were
no grade 5 AEs associated with cytokine release
syndrome or neurological events. These results
undoubtedly are very promising and superior to any
conventional therapeutic approach for patients failing
a BTK inhibitor, but longer follow up is required to see
if this therapy induced durable responses. Nevertheless, for patients who have failed a BTK inhibitor and
have access the treatment, CAR T cell therapy is a
valid option. Further follow up will determine if CAR
T cell therapy can challenge allo-SCT or serve as a
bridge for patients eligible for both therapies.

Investigational approaches
A. Novel agents
BCL2 inhibitor venetoclax was evaluated in a
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study as a single agent in r/r non-Hodgkin lymphomas
(NHL), including 28 patients with r/r MCL. Across a
range of doses, the best ORR was 75% (CR 21%),
with a median PFS of 14 months [Davids MS, et al.
J Clin Oncol 2017;35(8):826-833]. The efficacy of
venetoclax in patients who had failed prior therapy
with ibrutinib was assessed in a real-world retrospective analysis of 20 cases included in a UK-wide
compassionate program.8 Patients had received a
median of 3 prior therapies (range, 2-5). Of note,
the ORR to prior BTK inhibitor therapy was 55% and
median PFS was only 4.8 months, suggesting that
this cohort had particular adverse features. The ORR
to venetoclax monotherapy was 53% (CR 18%). The
median PFS was a disappointing 3.2 months and the
median OS 9.4 months. Venetoclax responders had
an improved PFS of 10.7 months. In a similar study,
including 24 heavily pretreated patients (median of
5 prior therapies), 66% with BTK inhibitor resistance
and 54% with blastoid or pleomorphic histology, a
venetoclax-based therapy induced an ORR of 50%
(CR 21%), median PFS of 8 months and median
OS of 13.5 months [Zhao S, et al. Am J Hematol.
2020;95:623-629].
Novel BTK inhibitors that are highly selective and
non-covalently bind to BTK, unlike currently licenced
inhibitors, are currently in clinical development and
may have a role in the treatment of patients with
ibrutinib-resistant disease. Preliminary results of
the phase 1/2 BRUIN study showed that LOXO-305
induced responses in 3 out of 8 patients with MCL,
with 2 of these responders having progressed to prior
BTK inhibitor therapy, however none of the patients
had the acquired C481 resistance mutation [Mato
AR, et al. Blood. 2019;134(Suppl 1): abstract 501].
Loncastuximab tesirine (ADCT-402), a novel antibody-drug conjugate (ADC), is a humanized antiCD19 antibody conjugated to pyrrolobenzodiazepine,
a DNA damaging agent. In a large phase 1 study in
patients with r/r NHL, the ORR and CR rate for the 9
patients with r/r MCL was 44% and 33%, respectively
[Kahl BS, et al. Clin Cancer Res. 2019;25(23):69866994]. A phase 2 study is currently assessing the
combination of ADCT-402 with ibrutinib in patients
with r/r NHL, including MCL (NCT3684694).
Bispecific T-cell engager (BiTe) antibodies are in
clinical development. Blinatumumab, an CD3/CD19
antibody, demonstrated significant activity in patients
with r/r MCL in a dose escalating study, with an
ORR of 71% in 7 patients treated at the target dose
[Goebeler ME, et al. J Clin Oncol. 2016;34(10):11041111]. Long-term follow up revealed durable ongoing
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responses exceeding 5 years in 3 of these patients
[Dufner V, et al. Blood Adv. 2019;3(16):2491-2498].
Mosunetuzumab is a novel CD3/CD20 BiTe antibody.
An ongoing phase 1/1b dose-escalation study enrolled
270 patients with r/r NHL, including 23 patients with
MCL [Schuster SJ, et al. Blood. 2019;134(Suppl 1):
abstract 6]. Of note, patients who had failed prior
CAR T cell therapy were also eligible for treatment.
Mosunetuzumab was administered once every 21
days for 8 cycles, with continuation of therapy to
a maximum of 17 cycles for patients with partial
response or stable disease. Among 124 evaluable
patients, cytokine release syndrome (CRS) developed
in 28% and neurotoxicity in 44% of patients, rates
considerably lower than those seen after treatment
with blinatumumab or CAR T cell therapy. ORRs were
64% (CR 42%) in indolent NHL and 35% (CR 19%)
in aggressive NHL, with similar responses in patients
that had failed prior CAR T cell therapy. Although
MCL-specific responses were not reported, results are
encouraging. REGN1979 (odronextamab) is another
CD20/CD3 BiTe, administered weekly for 12 weeks,
then biweekly for another 12 doses. A phase 1 trial
included 96 patients with r/r NHL, 12 with prior CAR
T cell therapy.9 The CRS rate was 57%, while there
were no grade 4/5 neurological AEs. Responses were
impressive, ORR of 58% (CR 42%) in the diffuse
large B cell lymphoma (DLBCL) cohort and ORR of
95% (CR 77%) in the follicular lymphoma. For the 6
patients with r/r MCL, the ORR was 67% (CR 33%).
Preliminary results of the dual CD20-targeted CD20/
CD3 BiTe glofitamab (RG6026), combined with the
anti-CD20 antibody obinutuzumab to mitigate CRS,
also demonstrate impressive responses in r/r aggressive lymphoma (CR 57%),10 and although results r/r
MCL are not yet available, they seem to be similar
(personal communication). Epcortiamab (GEN3013),
another CD20/CD3 BiTe antibody, is administered as
a subcutaneous injection to mitigate CRS, and has
also shown encouraging results in r/r NHL [Hutchings
M, et al. J Clin Oncol. 2020;38(Suppl): abstract 8009].
Although efficacy data with BiTe therapy in MCL are
currently scarce, it is apparent from the above studies that in the not so distant future BiTes will play an
important role as monotherapy or in combination
with other novel agents in the treatment of NHL,
including MCL.

B. Combinations of chemotherapy and targeted
agents
There are limited studies assessing the combina-
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tion of chemotherapy and targeted agents in the r/r
setting and are falling out in favor of chemo-free combinations. The combination of R-B plus lenalidomide
followed by maintenance lenalidomide was assessed
as second line therapy in 42 patients, 31% with a
high risk MIPI score [Zaja F, et al. Haematologica.
2017;102(5):e203-e206.]. The ORR was 79% (CR
58%), median PFS was 20 months, while median
OS had not been reached after a median follow up
of 29 months. In a phase 1/1b study the combination
of R-B plus ibrutinib was evaluated in patients with
untreated and r/r NHL [Maddocks K, et al. Blood.
2015;125(2):242-248]. The MCL cohort included
17 patients with MCL (5 previously untreated). The
combination was well tolerated, although dose reductions were necessary in around 50% of patients. The
ORR in the MCL cohort was 94% (76% CR), median
PFS had not been reached after less than 2 years
of follow-up.

a median OS of 32 months.11 Recently, chromosome
9p21.1 p24.3 loss and/or mutations in components of
the SWI-SNF chromatin-remodeling complex, facilitating upregulation of Bcl-xL, were found in all patients
with primary resistance and two-thirds of patients with
relapsed disease after treatment with this combination.12 The oral cyclin-dependent kinase (CDK)4/6
inhibitor palbociclib overcomes ibrutinib resistance
in MCL cell lines, and was therefore combined with
ibrutinib in a phase 1 study in 27 patients with r/r
disease, of which only 25% had high risk features
[Martin P, et al. Blood. 2019;133(11):1201-1204].
The combination induced an ORR of 67% (CR 37%)
and 2-year PFS rate of 59%, results similar to those
achieved with single agent ibrutinib in a similar setting. Although the above studies are interesting, they
remain phase 2 trials conducted in selected patient,
therefore randomized phase 3 trial in the r/r setting
are warranted to determine if these combinations
improve PFS and more importantly OS compared
to single targeted agents.

C. Combinations of targeted agents (Table 1)
In a phase 2 study, the combination of ibrutinib
with rituximab (IR) in selected patients with r/r MCL
improved the CR rate (58%) compared to the reported
rate in the original ibrutinib monotherapy pivotal
trial, although activity was inferior in patients with
TP53 mutations or Ki67 [Jain P, et al. Br J Haematol.
2018;182(3):404-411]. In another study evaluating
the triplet IR and lenalidomide, the combination was
associated with significant toxicity and the CR rate did
not differ significantly compared to IR [Jerkeman M,
et al. Lancet Haematol. 2018;5(3):e109-e116]. Based
on preclinical models indicating that dual inhibition of
BTK and BCL2 is synergistic, the AIM study evaluated the combination of ibrutinib and venetoclax in
23 patients with r/r MCL, 75% with a MIPI high-risk
score. The ORR was 71% (CR 62%), while at week
18 of treatment the MRD negative rate with FCM was
67% although the polymerase chain reaction (PCR)
negative rate was only 15%. A 3-year follow up update
of the study showed a median PFS of 29 months, and

D. Ongoing clinical trials (Table 2)
A number of interesting phase 1/2 trials are currently evaluating novel combinations in the r/r setting
(Table 2). Most ongoing phase 3 trials in MCL are
addressing the question of immunochemotherapy
with or without the addition of targeted therapy in
the upfront setting. In the r/r setting chemotherapy
agents have been displaced in favor of trials evaluating combinations of novel agents. The phase 3
Sympathico trial comparing ibrutinib with imbrutinib
plus venetoclax in the upfront or relapsed setting has
competed recruitment of the target 362 patients and
results are anticipated in the near future.

Conclusions
Treatment of patients with r/r MCL remains challenging. Despite the incorporation of novel agents
into the treatment algorithm, responses are of lim-

Table 1. Investigational non-chemotherapy treatment combinations for relapsed or refractory MCL
Study

Combination

Phase

Patient no.

ORR%, (CR%)

Median PFS (months)

Lenalidomide + rituximab

1/2

52

58 (36)

11

Ibrutinib + venetoclax

2

24

71 (62)

29

Jerkeman et al 2018 Ibrutinib + lenalidomide + rituximab

2

50

76 (56)

16

Martin et al 2019

1

27

67 (37)

2-year PFS 59%

Wang et al 2012
Handunnetti et al

11

Ibrutinib + palbociclib
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Table 2. Ongoing clinical trials in relapsed or refractory MCL Abbreviation: MTD, maximum tolerated dose.
Combination

ClinicalTrials. gov

Phase

Patient status

Endpoints

Ibrutinib + venetoclax vs ibrutinib (Sympathico)

NCT03112174

3

First line or R/R

CR, PFS

Ibrutinib + ixazomib

NCT03323151

1/2

R/R

MTD, CR

Tisagenlecleucel + ibrutinib

NCT04234061

2

R/R

CR

Loncastuximab tesirine + ibrutinib

NCT03684694

1/2

R/R

Safety, CR

Acalabrutinib + rituximab+ bendamustine or venetoclax

NCT02717624

1b/2

First line or R/R

Safety, CR

Acalabrutinib + venetoclax

NCT03946878

2

R/R

CR, PFS

Venetoclax + lenalidomide + rituximab (Valeria)

NCT03505944

1/2

R/R

ORR, PFS

Lenalidomide + blinatumumab

NCT02568553

1

R/R

MTD/CR

ited duration and resistance inevitably develops.
CAR T cell therapy and BiTe antibodies represent
steps forward and will provide additional treatment
options. The treatment landscape is changing, and
progress has undoubtedly been made. Nevertheless,
sequence of treatments and ideal treatment combinations need to be determined and hopefully will
be identified by well conducted future clinical trials.
In the meantime, patients should be encouraged to
participate in clinical trials.
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Επιθετικά λεμφώματα από μεγάλα Β κύτταρα: Υποτροπές στο ΚΝΣ
Μαρία Παλασοπούλου

Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α’, Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Εισαγωγή
Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα
ΔΛΜΒK αποτελεί τον πιο συχνό υπότυπο Νοn Hodgkin λεμφώματος. Χαρακτηρίζεται από κλινική και βιολογική ετερογένεια. H εικοσαετής χρήση του rituximab
βελτίωσε την έκβαση της νόσου ωστόσο η υποτροπή
παραμένει η βασική αιτία θανάτου.
Ειδικότερα η υποτροπή στο Κεντρικό Νευρικο
Σύστημα χαρακτηρίζεται από πολύ πτωχή πρόγνωση
με διάμεση επιβίωση μόλις 2-5 μήνες1. Αν και η επίπτωση είναι μικρή και αφορά περίπου στο 5% σε μη
επιλεγμένες ομάδες οι περιορισμένες θεραπευτικές
μας επιλογές επιβάλλουν την ανάγκη χάραξης μίας
θεραπευτικής στρατηγικής που αφορά κυρίως την
έγκαιρη διάγνωση και την πρόληψη. Σε αντίθεση με τα
άλλα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοήθειας όπως το
λέμφωμα Burkitt και η λεμφοβλαστική λευχαιμία όπου
η προφύλαξη αποτελεί βασικό τμήμα της θεραπείας
και ο τροπισμός στο ΚΝΣ είναι σαφής στα ΔΛΜΒΚ
δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες που να απαντούν
στο ερώτημα της βέλτιστης χημειοπροφύλαξης.

Xαρακτηριστικά υποτροπής- Διάγνωση
H υποτροπή στο ΚΝΣ συνήθως είναι πρώιμη,
συμβαίνει τους πρώτους 6-9 μήνες από την αρχική
διάγνωση. Εξαίρεση αποτελεί το λέμφωμα όρχεος,
οντότητα με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής στο ΚΝΣ
που κυμαίνεται από 12-25% και που μπορεί να συμβεί
ακόμα και μετά από 10 έτη.
Στα υπόλοιπα ΔΛΜΒΚ η πρώιμη εμφάνιση της
υποτροπής αντικατοπτρίζει την πιθανή παρουσία
νόσου πριν την έναρξη της θεραπείας. Στην πλειο-

νότητα των περιπτώσεων είναι ενδοπαρεγχυματική
(70%), λεπτομηνιγγική (17%), οφθαλμική (3%). Συστηματική νοσος συνυπάρχει στο 17%2. Η μεθοδική
απεικόνιση του εγκεφάλου είναι απαραίτητη κατά τη
διάγνωση όπως και ο έλεγχος του ΕΝΥ με κυτταρομετρία ροής και κλασσική κυτταρολογική εξέταση
(ευαισθησία 60%). Aπό τις απεικονιστικές μεθόδους
τόσο η αξονική όσο και η μαγνητική τομογραφία με
χρήση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού χρησιμοποιούνται
κατά την διάγνωση. Η δεύτερη φαίνεται να υπερέχει
σε ευαισθησία ειδικά σε περιπτώσεις λεπτομηνιγγικής διήθησης. Από τις λειτουργικές απεικονιστικές
μεθόδους η χρήση του PET – Ct scan στη διάγνωση
της προσβολής του ΚΝΣ στα λεμφώματα δεν αποτελεί μέρος της συνήθους διαγνωστικής πρακτικής
ωστόσο σε συνδυασμό με την MRI θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί επικουρικά στη διαφορική διάγνωση
του πρωτοπαθούς λεμφώματος του ΚΝΣ.
Εκτός από τη μαγνητική τομογραφία και η κυτταρομετρία ροής με χρήση 11 φθωριοχρωμάτων
ανιχνεύει λεπτομηνιγγική διήθηση σε 10% των high
risk ΔΛΜΒΚ ακόμα και επί απουσίας συμπτωμάτων.
Ο συνδυασμός των 2 μεθόδων (απεικόνιση και
έλεγχος ΕΝΥ) πρέπει να γίνεται σε ασθενείς υψηλού
ρίσκου (High CNS score, Double/triple hit, double
expressors), σε ασθενείς με εξωλεμφαδενική προσβολή σε high risk εντοπίσεις και σε όλους τους ασθενείς
με συμπτωματολογία από το ΚΝΣ ανεξαρτήτως IPI.

Διαστρωμάτωση παραγόντων κινδύνου
υποτροπής στο ΚΝΣ
Η χρήση κλινικών και βιολογικών παραμέτρων επιτρέπει την ταυτοποίηση των ασθενών υψηλού ρίσκου
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που θα ωφεληθούν από επιθετική χημειοπροφύλαξη.

Κλινικοί παράγοντες
Μεγάλες κλινικές μελέτες από διαφορετικές ομάδες στις αρχές του 2000 απέδειξαν ότι ασθενείς με
υψηλό ΙΡΙ διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής
στο ΚΝΣ3.
Πρόσφατα η Γερμανική ομάδα μελέτης των επιθετικων Β λεμφωμάτων DSHNHL και η Βρεττανική
Columbia Cancer agency ΒCCA ανέπτυξαν το CNS
International Prognostic Index σαν εργαλείο διαστρωμάτωσης του κινδύνου υποτροπής στο ΚΝΣ.
2164 ασθενείς μελετήθηκαν από την πρώτη ομάδα4. Αξιολογήθηκαν οι 4 παράγοντες κινδύνου του
κλασσικού ΙΡΙ (PS >2, ηλικία >60, αυξημένη LDH,
προχωρημένο στάδιο ΙΙΙ, ΙV) και σαν 5ος παράγοντας
η προσβολή νεφρών και επινεφριδίων. Η προσβολή
σε περισσότερες της μία εξωλεμφαδενικές θέσεις
δεν ήταν ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου στην
πολυπαραγοντική ανάλυση ωστόσο συμπεριλήφθηκε
στη βαθμονόμηση. Προέκυψαν 3 διαφορετικές ομάδες κινδύνου. Χαμηλού κινδύνου (0-1) παράγοντες
με κίνδυνο υποτροπής 0,8% στη διετία, ενδιάμεσου
(2-3) με ρίσκο 3,9% και τέλος υψηλού κινδύνου (4-6)
με πιθανότητα υποτροπής 12%. Η χρήση του νέου
συστήματος επιβεβαιώθηκε και από την αγγλική βάση
δεδομένων σε 1597 ασθενείς [Eικόνα 1]. Το προγνωστικό σύστημα CNS-IPI είναι δυναμικό, επιτρέπει
να ενσωματωθούν ως παράγοντες κινδύνου νέοι
βιολογικοί δείκτες αλλά και αξιολογεί την επίδραση
νεότερων θεραπειών στον κίνδυνο υποτροπής.
Eπιπλέον κλινικοί παράγοντες κινδύνου αφορούν
προσβολή συγκεκριμένων ανατομικών θέσεων όπως
του περικαρδίου, μυελού των οστών, οφθαλμικού

Εικόνα 1. Κίνδυνος υποτροπής ΚΝΣ – CNS-IPI.
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κόγχου, μήτρας. Το λέμφωμα όρχεος γνωστό για τον
τροπισμό του στο ΚΝΣ αποδείχθηκε πως μοιράζεται
κοινά βιολογικά χαρακτηριστικά με το πρωτοπαθές
λέμφωμα του ΚΝΣ. Και τα δύο φαίνεται ότι προέρχονται από ενεργοποιημένο Β λεμφοκύτταρο (activated
B c like) και έχουν μεταλλάξεις σε μονοπάτια του Toll
υποδοχέα, του MYD-88, ενίσχυση NFKBIZ, διαταραχή
Bcl-6, και ενεργοποίηση του ΒCR υποδοχέα.

Βιολογικοί παράγοντες
Η κατανόηση της παθογένειας του ΔΛΜΒK οδήγησε στη χρήση βιοδεικτών ικανών να εκτιμήσουν
και τον κίνδυνο υποτροπής στο ΚΝΣ εκτός από τη
συνολική έκβαση της νόσου. Η κακή πρόγνωση της
παρουσίας αναδιατάξεων του myc ογκογονιδίου είναι
γνωστή. Οι αναδιατάξεις του myc σπάνια αποτελούν
μοναδική κυτταρογενετική βλάβη. Ο συνδυασμός
βλαβών στο myc σε συνδυασμό με αντιμεταθέσεις
στο Bcl2 ή και το bcl6 (double, triple hit lymphomas)
συνεπάγονται επιβίωση μικρότερη της διετίας και
αφορούν στο 5% των ΔΛΜΒΚ. Έως και 50% των
παραπάνω ασθενών παρουσιάζουν προσβολή ΚΝΣ
στην υποτροπή, αν και το ποσοστό διαφέρει στις
διάφορες μελέτες.
Η συσχέτιση του κυττάρου προέλευσης με τον
κίνδυνο υποτροπής εκτιμήθηκε πρόσφατα στον πληθυσμό της μεγάλης προοπτικής μελέτης GOYA και
ενσωματώθηκε στο κλασσικό CNS –IPI score2. Προέκυψε ένα προγνωστικό σύστημα το CNS-IPI-C με
3 πληθυσμούς χαμηλής με κίνδυνο 0,5% στη διετία,
ενδιάμεσης πρόγνωσης 4,4% και υψηλής με 15%
κίνδυνο. Υπάρχει σαφής διαστρωμάτωση μεταξύ της
υψηλού και χαμηλού κινδύνου ομάδας με 22 φορές
αύξηση του κινδύνου στην πρώτη [Εικόνα 2].
Απαντώντας στο ερώτημα του ρόλου του κυττάρου προέλευσης φάνηκε πως οι ασθενείς με τον
activated υπότυπο και οι ασθενείς στους οποίους
ήταν μη ταυτοποιήσιμο το κύτταρο αρχής διέτρεχαν
μεγαλύτερο κίνδυνο. Στοv activated υπότυπο δεν
υπάρχει συσχέτιση του αυξημένου ποσοστού διπλής
ανοσοϊστοχημικής έκφρασης Bcl2/myc με τον κίνδυνο
υποτροπής. Η έλλειψη συσχέτισης κινδύνου-Double
expression myc/bcl-2 έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερες μελέτες. Η βιολογική βάση στον activated υπότυπο είναι σαφής. Το πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ και
το ABC μοιράζονται κοινά βιολογικά χαρακτηριστικά.
Εμφανίζουν απώλεια 2 αλληλίων του CDKN2A, έχουν
μεταλλάξεις στο MYD-88 και CD79B με αποτέλεσμα
απορρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και συνεχή
ενεργοποίηση του BCR υποδοχέα. Η μελέτη GOYA
αποτελεί τη μεγαλύτερη προοπτική μελέτη με προσδι-
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Eικόνα 2. CNS-IPI-C.

ορισμό βιολογικών δεικτών και πρακτικά επιβεβαιώνει
το ρόλο του CNS-IPI βελτιώνοντάς το.

τως CNS IPI score θα πρέπει να υποβάλλονται σε
προφύλαξη ΚΝΣ5,6.

Θεραπευτικός αλγόρυθμος προφύλαξης ΚΝΣ

Χημειοπροφύλαξη ΚΝΣ

Αν και η αποτελεσματικότητα της προφύλαξης
δεν έχει αποδειχθεί σε προοπτικές τυχαιοποιημένες
μελέτες παραμένει μία συνήθης πρακτική. Υποψήφιοι είναι οι ασθενείς με υψηλό CNS- IPI score, 4-6,
oι ασθενείς ενδιάμεσου ρίσκου με activated COO,
οι Double Expressors bcl2/cmyc [Εικόνα 3]. Τέλος
ασθενείς με προσβολή συγκεκριμένων ανατομικών
θέσεων όπως ο όρχις, ο οφθαλμός, οι ασθενείς με
πολλαπλές εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις ανεξαρτή-

Ενδοραχιαία θεραπεία
Η χρήση της ενδοραχιαίας θεραπείας προέκυψε
από την εμπειρία στη θεραπεία της ΟΛΛ και του
λεμφώματος Burkitt. 3 μεγάλες προοπτικές μελέτες
(RICOVER -60, RCHOP14/21, GOYA) απέτυχαν να
αποδείξουν όφελος από τη χρήση της σε συνδυασμό
με συστηματική θεραπεία με RCHOP. Η ίδια η φαρμακοκινητική του rituximab αλλά και της μεθοτρεξάτης
η οποία έχει ασταθή επίπεδα στο ΕΝΥ, διαφορετικές
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Eικόνα 3. Διαγνωστικός και θεραπευτικός Αλγόριθμος χημειοπροφύλαξης ΚΝΣ

συγκεντρώσεις σε διαφορετικούς ασθενείς, το γεγονός ότι κανένα από τα 2 φάρμακα δεν πετυχαίνει
θεραπευτικά επίπεδα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα
εξηγεί το πτωχό αποτέλεσμα. Πρόσφατη μετανάλυση
κατέληξε στα ίδια συμπεράσματα7. Στην πλειονότητα
των μελετών είχε χρησιμοποιηθεί η μεθοτρεξάτη
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με αρασυτίνη. Η
ενδοραχιαία προφύλαξη με βάση τη μεθοτρεξάτη
θα μπορούσε να έχει ρόλο σε συνδυασμό με dose –
adjusted σχήματα όπως το DA-EPOCH σε Double/T
Hit λεμφώματα. Η χρήση τη λιποσωμιακής μορφής
της αρασυτίνης ως προφύλαξη έχει μελετηθεί σε
μικρές αναδρομικές μελέτες με καλά αποτελέσματα
ωστόσο δεν αποτελεί συνήθη πρακτική.

Συστηματική χημειοπροφύλαξη
Η χρήση υψηλών δόσεων μεθοτρεξάτης προέκυψε
από την εμπειρία στο πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ.
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Η ενσωμάτωσή της στα θεραπευτικά πρωτόκολλα
του λεμφώματος ΚΝΣ βελτίωσε τόσο τη συνολική
επιβίωση όσο και την επιβίωση ελεύθερη νόσου. Σε
υψηλές δόσεις είναι γνωστό ότι το φάρμακο διαπερνά
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και πετυχαίνει σταθερές
συγκεντρώσεις στον νευράξονα τόσο στις μήνιγγες
όσο και στο παρέγχυμα. Στο ΔΛΜΒΚ η εμπειρία
προκύπτει από μικρές μελέτες. Η γαλλική ομάδα
στη μελέτη φάσης ΙΙΙ GELA έδειξε ότι η προσθήκη
2 κύκλων HDMTX στο σκέλος του ACVMP μείωσε
τον κίνδυνο υποτροπής από 8% σε 2,8%. Δεν είναι
ωστόσο σαφές αν τα μειωμένα ποσοστά υποτροπής
σχετίζονται με τον καλύτερο συστηματικό έλεγχο της
νόσου ή πρέπει να αποδοθούν αποκλειστικά στην
ΚΝΣ προφύλαξη που χρησιμοποιήθηκε. Σε άλλη
μονοκεντρική αναδρομική μελέτη η χορήγηση 3,5gr/
m2 ΜΤΧ στους κύκλους 2,4,6 σε 65 ασθενείς υψηλού
ρίσκου οδήγησε σε χαμηλά ποσοστά υποτροπής, 5%
με ένα διάστημα παρακολούθησης 3 ετών.

Επιθετικά λεμφώματα από μεγάλα Β κύτταρα: Υποτροπές στο ΚΝΣ

Η τοξικότητα από την μεθοτρεξάτη είναι γνωστή,
αφορά τη νεφρική και την ηπατική λειτουργία. Ένα
ποσοστό έως 14% των ασθενών χρειάσθηκε αιμοκάθαρση. Επιπλέον παρατηρήθηκε αιματολογική
τοξικότητα με αποτέλεσμα καθυστέρηση των προγραμματισμένων κύκλων της χημειοθεραπείας. Σε
άλλη αναδρομική Ιταλική μελέτη η χρήση HDMTX
ελάττωσε τον κίνδυνο υποτροπής από 12% σε 2,3%
σε ένα μεγάλο διάστημα παρακολούθησης 60 μηνών.
Επιπλέον 2 προοπτικές μελέτες ενσωμάτωσαν την
υψηλή δόση μεθοτραξάτης και αρασυτίνης στη συστηματική χημειοθεραπεία. Και στις 2 μελέτες τα ποσοστά
υποτροπής ήταν στατιστικώς σημαντικά βελτιωμένα.
Σε όλες τις περιπτώσεις η υποτροπή ήταν πρώιμη
επιβεβαιώνοντας την ανάγκη λεπτομερούς μελέτης
του ΚΝΣ κατά τη διάγνωση ώστε να αποκλεισθεί η
παρουσία συμμετοχής του ΚΝΣ.
Θα μπορούσε η εισαγωγική θεραπεία με ΗDMTX
ακολουθούμενη από εντατική χημειοθεραπεία και
ενδοραχιαία θεραπεία με λιποσωμιακή αρασυτίνη να
μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενής υψηλού ρίσκου; Πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη
φάσης ΙΙ από τη Νορβηγική ομάδα προσπάθησε να
απαντήσει στο ερώτημα. Ασθενείς ηλικίας μικρότερης
των 60 ετών με υψηλό ΙΡΙ/double hit, είχαν όφελος
ως προς το OS, PFS αλλά και εξαιρετικά χαμηλό
ποσοστό ΚΝΣ υποτροπής8.
Με αυτό το δεδομένο η χορήγηση της HDMTX
πρέπει να ενσωματωθεί στην αρχική θεραπεία είτε
μεταξύ των κύκλων, είτε με την ολοκλήρωση τους
σε μεσοδιαστήματα 15 ημερών. Το καλύτερο χρονικό σημείο ωστόσο αποτελεί αντικείμενο μελέτης.
Σαν συνηθέστερη πρακτική χορηγούνται 3-3,5gr/m2
σε 2-4 ώρες με leukovorin διάσωση 24 ώρες μετά
τη HDMTX για τουλάχιστον 12 δόσεις ανά 6ωρο.
Ιδανικά απαιτούνται τουλάχιστον 3 δόσεις [Εικόνα
3]. Αντενδείκνυται σε ασθενείς με κακή κατάσταση
ικανότητας, νεφρική και ηπατική δυσλειτουργία καθώς
και πλευριτικές συλλογές ή και ασκίτη. Η χορήγηση
εναλλακτικού χημειοθεραπευτικού φαρμάκου όπως
η αρασυτίνη ή η ετοποσίδη δεν υποστηρίζεται από
κλινικά δεδομένα.

Νεότεροι παράγοντες
Τόσο η λεναλιδομίδη όσο και το ibrutinib έχουν
δραστικότητα στο πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ και
έχουν δείξει όφελος σε ασθενείς με ΚΝΣ υποτροπή9.
Ειδικότερα το ibrutinib έχει θεση στον ABC υπότυπο
με δεδομένο την κοινή παθογένεια με το πρωτοπαθές

λέμφωμα ΚΝΣ. Η προσθήκη λεναλιδομίδης σε υψηλού
κινδύνου ασθενείς έχει εκτιμηθεί σε 2 μελέτες φάσης
ΙΙ σε συνδυασμό με ενδοραχιαία χημειοπροφύλαξη.
Τα ποσοστά υποτροπής ήταν πολύ χαμηλά με ένα
διάστημα παρακολούθησης 48 μηνών10.
Η ενσωμάτωση τόσο της λεναλιδομίδης όσο και
του ibrutinib στη θεραπεία 1ης γραμμής είναι υπό
έρευνα σε τυχαιοποιημένες μελέτες και φαίνεται πολλά
υποσχόμενη.

Θεραπεία Υποτροπής ΚΝΣ
Η υποτροπή στο ΚΝΣ χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά πτωχή πρόγνωση με διάμεση επιβίωση 5 μήνες.
Κλασσική χημειοθεραπεία ή και ακτινοθεραπεία χρησιμοποιούνται πιο συχνά. Νεότεροι παράγοντες όπως
το ibrutinib και η λεναλιδομίδη έχουν δώσει κάποια
αποτελέσματα. Συνδυασμός λεναλιδομίδης με PDL1
inhibitors έχει δοκιμαστεί σε μικρές σειρές ασθενών
με ανταποκρίσεις που φτάνουν το 30%. Η χρήση των
PD-L1 υποστηρίζεται από τη δράση τους στο πρωτοπαθές λέμφωμα ΚΝΣ το οποίο εκφράζει PD-L111.
Τέλος η πολλά υποσχόμενη θεραπεία με CAR-T
cells έχει αρχίσει να δοκιμάζεται και σε ασθενείς με
ΚΝΣ υποτροπή από ΔΛΜΒΚ με αποδεκτή τοξικότητα.
Σε μικρή σειρά, τα CAR-Ts διήλθαν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και οδήγησαν σε γρήγορες μεταβολικές
υφέσεις ικανοποιητικό ποσοστό των ασθενών (6/8).
Ωστόσο ο χρόνος παρακολούθησης είναι μικρός και
απαιτούνται σαφώς μεγαλύτερες μελέτες12.

Συμπεράσματα
Η υποτροπή στο ΚΝΣ σε ασθενείς με ΔΛΜΒΚ
είναι μία σπάνια αλλά εξαιρετικά κακή εξέλιξη με μία
επιβίωση λίγων μηνών. Η σωστή διαστρωμάτωση
των ασθενών με κλινικούς και βιολογικούς δείκτες
επιτρέπει την επιθετική αντιμετώπιση των ασθενών υψηλού ρίσκου και μειώνει σαφώς τον κίνδυνο
υποτροπής. Το βασικό προγνωστικό σύστημα είναι
το δοκιμασμένο CNS-IPI και η εξέλιξη του είναι το
CNS-IPI-C με το δεύτερο να διαστρωματώνει πιο
λεπτομερώς τους ασθενείς.
Ο συνδυασμός των νεότερων παραγόντων στη
θεραπεία 1ης γραμμής αναμένεται να μειώσει τον
κίνδυνο υποτροπής ειδικά σε συγκεκριμένους υποτύπους (activated) Θεραπευτικό κενό παραμένει στη
σωστή και έγκαιρη διάγνωση της προσβολής του
ΚΝΣ κατά τη διάγνωση. Τέλος η καλύτερη θεραπεία
παραμένει η πρόληψη.
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Εισαγωγή
Η Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ) και τα
Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) οφείλονται σε
‘’γενετικά ατυχήματα’’ που προκαλούνται σε άωρες
κυτταρικές προβαθμίδες. Η ΟΜΛ εμφανίζεται τυχαία
με την μορφή σποραδικών περιπτώσεων. Υπάρχει
σαφής αύξηση στην επίπτωση των νοσημάτων με
την αύξηση της ηλικίας, όμως οι παράγοντες που
ευθύνονται για την αιτιοπαθογένεια τους παραμένουν
ασαφείς.
Η εμφάνιση της νόσου σε περισσότερα από ένα
μέλη της ίδιας οικογένειας, η προσβολή ατόμων
νεαρής ηλικίας, και η ταυτόχρονη παρουσία άλλων
νοσημάτων ή διαταραχών είχε δημιουργήσει την υπόθεση ότι κάποιοι ασθενείς μεταφέρουν γενετικά την
προδιάθεση για την εμφάνιση της νόσου. Η ανάπτυξη
των τεχνικών νέας γενεάς για την αλληλούχιση του
γονιδιώματος (Next Generation Sequencing, NGS)
και η εφαρμογή τους σε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών
είχε σαν αποτέλεσμα την επιβεβαίωση της ανωτέρω
υπόθεσης. Στην πρόσφατη αναθεωρημένη έκδοση
της ταξινόμησης των αιματολογικών νεοπλασμάτων
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO-2016)
οι περιπτώσεις αυτές κατατάσσονται σε ξεχωριστή
ενότητα με τίτλο «Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική
προδιάθεση» (Myeloid neoplasms with germline
predisposition). Η ταξινόμηση περιγράφεται στον
Πίνακα 1.
Η διαπίστωση ότι μία μυελική κακοήθεια εμφανίζεται στα πλαίσια γενετικής προδιάθεσης έχει εξαιρετική
σημασία για τον ασθενή διότι καθορίζει την πρόγνωση, και το είδος της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Επιπλέον η πληροφορία είναι σημαντική και για τα
υπόλοιπα μέλη της ίδιας οικογένειας, κάποια εκ των
οποίων πιθανόν να έχουν κληρονομήσει την ίδια
γενετική προδιάθεση.
Πίνακας I. Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική προδιάθεση
Χωρίς προϋπάρχουσα αιματολογική διαταραχή ή οργανική
δυσλειτουργία
• Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία με γεννητική μετάλλαξη στο
γονίδιο CEBPa
• Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο
DDX41
Με προϋπάρχουσα διαταραχή αιμοπεταλίων (ποσοτική ή/και
ποιοτική)
• Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο
RUNX1
• Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο
ANKRD26
• Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο
ETV6
Με προϋπάρχουσα οργανική δυσλειτουργία
• Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο
GATA2
• Μυελικά νεοπλάσματα σχετιζόμενα με σύνδρομα μυελικής
ανεπάρκειας
• Μυελικά νεοπλάσματα σχετιζόμενα με διαταραχές των
τελομερών
• Νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία σχετιζόμενη
με νευροινωμάτωση, σύνδρομο Noonan, ή σύνδρομα
ομοιάζοντα με Noonan
• Μυελικά νεοπλάσματα σχετιζόμενα με σύνδρομο Down
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Αν και η ακριβής συχνότητα των διαταραχών στο
σύνολο των ασθενών με ΟΜΛ/ΜΔΣ δεν είναι γνωστή επί του παρόντος, υποστηρίζεται ότι αποτελούν
ποσοστό περίπου 5%-10% επί του συνόλου των
μυελικών νεοπλασμάτων.1

ΟΜΛ με γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο
CEBPa
Ασθενείς με διαλληλικές μεταλλάξεις στο γονίδιο
CEBPa εμφανίζονται στο 5-6% των περιπτώσεων
ΟΜΛ, περιγράφονται σαν ξεχωριστή οντότητα σύμφωνα με την αναθεωρημένη ταξινόμηση και συσχετίζονται
με ευνοϊκή πρόγνωση. Από το σύνολο των ασθενών
με διαλληλικές μεταλλάξεις στο CEBPa, το 10% παρουσιάζουν γενετική μετάλλαξη (germline mutation)
στο ένα αλλήλιο. Σε όλες τις περιπτώσεις με γενετική
προδιάθεση εμφανίζεται και επίκτητη μετάλλαξη στο
δεύτερο αλλήλιο. Οι επίκτητες μεταλλάξεις αφορούν το
καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης ενώ οι γενετικές
μεταλλάξεις εμφανίζονται συνηθέστερα στο αμινοξυτελικό άκρο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
ανιχνεύονται και επίκτητες μεταλλάξεις στο GATA2,
όπως και στο γονίδιο WT1. Η πιθανότητα ανάπτυξης
ΟΜΛ στον φορέα της μετάλλαξης είναι 90% στη διάρκεια της ζωής. Οι φορείς της μετάλλαξης δεν έχουν
καμία αιματολογική ή άλλη διαταραχή μέχρι τη στιγμή
της εμφάνισης της ΟΜΛ. Οι ασθενείς εμφανίζουν denovo ΟΜΛ χωρίς να προηγείται φάση ΜΔΣ ή άλλης
αιματολογικής διαταραχής.2 Η μέση ηλικία εμφάνισης
της ΟΜΛ είναι τα 25 έτη, ενώ σε λιγότερο από το
10% των περιπτώσεων η ΟΜΛ εμφανίζεται μετά την
ηλικία των 50 ετών. Η πρόγνωση των ασθενών είναι
ευνοϊκή και δεν συστήνεται αλλογενής μεταμόσχευση
στην 1η πλήρη ύφεση. Παρά τη μακρά επιβίωση οι
ασθενείς παρουσιάζουν συχνά επανεμφάνιση της
ΟΜΛ ακόμα και πολλά έτη μετά την αρχική διάγνωση.
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι επίκτητες μεταλλάξεις δεν
είναι σταθερές γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η
επανεμφάνιση της νόσου δεν οφείλεται σε υποτροπή
του αρχικού κλώνου αλλά πιθανότατα αποτελεί 2η denovo ΟΜΛ οφειλόμενη σε νέα επίκτητη μετάλλαξη.3

Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική
μετάλλαξη στο γονίδιο DDX41
H γενετική μετάλλαξη στο γονίδιο DDX41 έχει
περιγραφεί σχετικά πρόσφατα, και η ακριβής συχνότητα δεν είναι γνωστή. Σε μελέτες αλληλούχισης του
γονιδιώματος σε ασθενείς με ΟΜΛ/ΜΔΣ έχει διαπιστωθεί η παρουσία μεταλλάξεων στο γονίδιο DDX41
σε ποσοστό 1.5% του συνόλου και υπολογίζεται
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ότι στις μισές περιπτώσεις πρόκειται για γενετικές
μεταλλάξεις. Οι φορείς των μεταλλάξεων δεν έχουν
προϋπάρχουσα αιματολογική η άλλη διαταραχή.
Η παρουσία της μετάλλαξης συσχετίζεται με την
εμφάνιση ΜΔΣ/ΟΜΛ σε όψιμη ηλικία συνήθως άνω
των 55-60 ετών. Προηγείται σχεδόν πάντοτε εικόνα
ΜΔΣ το οποίο εκτρέπεται στην πορεία σε ΟΜΛ. Πολύ
συχνή είναι η παρουσία επίκτητων μεταλλάξεων και
στο δεύτερο αλλήλιο του DDX41 όπως και η παρουσία διαταραχών στο χρωμόσωμα 5. Η πρόγνωση
της ΟΜΛ είναι πτωχή και συστήνεται η αλλογενής
μεταμόσχευση μετά την επίτευξη ύφεσης. Ο κίνδυνος
για την εμφάνιση μυελικής κακοήθειας στους φορείς
δεν έχει εξακριβωθεί, αν και πιστεύεται ότι είναι ιδιαίτερα υψηλός.4

Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική
προδιάθεση και προϋπάρχουσα διαταραχή
των αιμοπεταλίων
Στην ομάδα αυτή περιγράφονται 3 διαταραχές που
αφορούν γενετικές μεταλλάξεις στα γονίδια RUNX1,
ANKRD26, και ETV6. Σε όλες τις περιπτώσεις οι
διαταραχές μεταβιβάζονται με τον αυτοσωματικό
επικρατούντα χαρακτήρα. Και τα 3 γονίδια σχετίζονται
λειτουργικά με την ωρίμανση των μεγακαρυοκυττάρων και την παραγωγή αιμοπεταλίων. Η πλειοψηφία
των ασθενών παρουσιάζεται στην παιδική ηλικία με
ήπια έως μέτρια αιμορραγική διάθεση που οφείλεται
σε ποσοτική και ποιοτική διαταραχή των αιμοπεταλίων. Να τονιστεί ότι υπάρχουν και ασθενείς που δεν
εμφανίζουν αιμορραγική διάθεση. Συνήθως οι ασθενείς εμφανίζουν ήπια θρομβοπενία με αιμοπετάλια
φυσιολογικού μεγέθους και μορφολογίας με το κοινό
μικροσκόπιο, ενώ με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
διαπιστώνονται διαταραχές των αιμοπεταλιακών
κοκκίων σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Οι ασθενείς
παρουσιάζουν και κάποιου είδους θρομβασθένεια
και για τον λόγο αυτό οι δοκιμασίες συγκόλλησης και
συσσώρευσης είναι συνήθως παθολογικές. Χαρακτηριστικό εύρημα είναι οι μορφολογικές διαταραχές
των μεγακαρυοκυττάρων, με συνήθη την παρουσία
μονοπύρηνων και μεγακαρυοκυττάρων με ελαττωμένη
λόβωση.5 Οι φορείς των μεταλλάξεων παρουσιάζουν
ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μυελικών
κακοηθειών και ιδιαίτερα ΟΜΛ και ΜΔΣ, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις έχει ανακοινωθεί η εμφάνιση
οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας ή λεμφωμάτων.
Οι γενετικές μεταλλάξεις στο RUNX1 αποτελούν
την συχνότερη και καλύτερα μελετημένη διαταραχή.
Η πιθανότητα εμφάνισης ΟΜΛ ή ΜΔΣ είναι 50% περίπου, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 33 έτη. Πολύ συχνά
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το δεύτερο γεγονός που οδηγεί στην νεοπλασματική
εξαλλαγή είναι η εμφάνιση επίκτητων μεταλλάξεων στο
δεύτερο αλλήλιο του RUNX1, και στο γονίδιο NRAS,
ή άλλων μεταλλάξεων που προκαλούν ενεργοποίηση ενδοκυττάριων μονοπατιών αγωγής σήματος.
Επίκτητες μεταλλάξεις στο RUNX1 παρατηρούνται
στο 10% του συνόλου των ΟΜΛ και σύμφωνα με την
αναθεωρημένη ταξινόμηση η ομάδα αυτή των ΟΜΛ
αποτελεί προσωρινή διακριτή οντότητα. Επιπλέον
σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε ότι στο 30%
των περιπτώσεων ΟΜΛ με RUNX1-μετάλλαξη, η
μετάλλαξη στο RUNX1 είναι γενετική και έχει κληρονομηθεί στον ασθενή. Η πρόγνωση των ασθενών με
γενετική μετάλλαξη στο RUNX1 δεν είναι γνωστή αν
και φαίνεται ότι είναι παρόμοια με αυτή των ΟΜΛ με
επίκτητη μετάλλαξη στο RUNX1.6

Μυελικά νεοπλάσματα με γενετική
μετάλλαξη στο γονίδιο GATA2
Το γονίδιο GATA2 κωδικοποιεί για την παραγωγή
μεταγραφικού παράγοντα με σημαντική λειτουργία
την ωρίμανση των αιμοποιητικών κυττάρων. Ασθενείς
με γενετικές μεταλλάξεις στο γονίδιο παρουσιάζονται
συνηθέστερα στην παιδική ηλικία με την μορφή 4
κλινικών φαινοτύπων όπως περιγράφονται κάτωθι:
Σύνδρομο μονοκυτταροπενίας: Χαρακτηρίζεται
από ελάττωση των μονοκυττάρων του περιφερικού
αίματος και την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης λοίμωξης από άτυπα μυκοβακτηρίδια.
Σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας: Χαρακτηρίζεται
από ελάττωση των μονοκυττάρων, δενδριτικών Β
και ΝΚ λεμφοκυττάρων με συχνή εμφάνιση σοβαρών
ιογενών λοιμώξεων.

Σύνδρομο οικογενούς ΜΔΣ/ΟΜΛ
Σύνδρομο Emberger: Χαρακτηρίζεται από την
παρουσία λεμφοιδήματος, εκτεταμένης δερματικής
λοίμωξης από τον ιό HPV και αυξημένη πιθανότητα
εμφάνισης ΜΔΣ/ΟΜΛ.
Η κλινική εικόνα των ασθενών παρουσιάζει μεγάλη
ετερογένεια με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πολύ
μεγάλη αλληλοεπικάλυψη στα χαρακτηριστικά που
διακρίνουν τους 4 κλινικούς φαινοτύπους. Επίσης
σε μειοψηφία των περιπτώσεων οι ασθενείς παρουσιάζονται στην πρώιμη παιδική ηλικία με συγγενή
ουδετεροπενία η απλαστική αναιμία. Σε αναδρομική
μελέτη παρατήρησης 57 περιπτώσεων η μέση ηλικία
εμφάνισης των κλινικών χαρακτηριστικών ήταν τα 20
έτη (εύρος, 5 μήνες- 78 έτη). Η κύρια κλινική εκδήλωση που οδήγησε στη διάγνωση ήταν οι ευκαιριακές

λοιμώξεις, το λεμφοίδημα, και η εμφάνιση ΜΔΣ/ΟΜΛ
σε ποσοστό 64%, 21%, και 9% αντίστοιχα. Σε όλες τις
περιπτώσεις εμφάνισης ΜΔΣ σε παιδική ή εφηβική
ηλικία επιβάλλεται ο έλεγχος για γενετικές μεταλλάξεις
στο GATA2 επειδή ευθύνεται για το 10% περίπου των
περιπτώσεων ΜΔΣ σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Η πιθανότητα ύπαρξης γενετικής μετάλλαξης στο
GATA2 είναι ακόμα μεγαλύτερη σε ασθενείς με ΜΔΣ
και μονοσωμία 7 (35%-40% των εφήβων με ΜΔΣ και
del7). Όλοι οι ασθενείς παρουσιάζουν πολύ μεγάλη
πιθανότητα εμφάνισης μυελικής κακοήθειας, και οι
περισσότεροι εξ αυτών αναπτύσσουν την κακοήθεια
στη διάρκεια της 2ης δεκαετίας της ζωής, ενώ το σύνολο των ασθενών έχει παρουσιάσει την κακοήθεια
μέχρι τα 50 έτη.7,8

Μυελικά νεοπλάσματα σχετιζόμενα με
σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας
Στην ομάδα αυτή περιγράφονται ετερογενή σύνδρομα με ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων όπως η
αναιμία Fanconi, το σύνδρομο Shwachman-Diamond,
η αναιμία Diamond-Blackfan, και το σύνδρομο της
βαρείας συγγενούς ουδετεροπενίας. Τα σύνδρομα
διαγιγνώσκονται κατά κανόνα στην παιδική ηλικία
με αφορμή την εμφάνιση της μυελικής ανεπάρκειας
αλλά και την εμφάνιση άλλων χαρακτηριστικών όπως
οι σκελετικές ανωμαλίες στην αναιμία Fanconi και η
παγκρεατική ανεπάρκεια στο σύνδρομο ShwachmanDiamond. Από τα σύνδρομα αυτά το πιο σύνηθες είναι
η αναιμία Fanconi και οφείλεται σε μεταλλάξεις που
αφορούν πλήθος γονιδίων που σχετίζονται με την
επιδιόρθωση του DNA με τον μηχανισμό του ομόλογου
ανασυνδυασμού. Το σύνδρομο κληρονομείται με τον
αυτοσωματικό υπολειπόμενο και τον φυλοσύνδετο
χαρακτήρα ανάλογα με το μεταλλαγμένο γονίδιο. Η
αδυναμία επιδιόρθωσης του DNA έχει σαν αποτέλεσμα τη συνεχή απώλεια αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων και την εμφάνιση απλαστικής αναιμίας στο
90% των περιπτώσεων μέχρι και την τρίτη δεκαετία
της ζωής. Επιπλέον στο 65%-75% των περιπτώσεων οι ασθενείς παρουσιάζουν και άλλες συγγενείς
διαταραχές όπως κοντό ανάστημα, μικροφθαλμία,
διαταραχές από τα ώτα όπως κώφωση, από τα νεφρά,
το δέρμα, και οστικές καθώς και άλλες αναπτυξιακές
διαταραχές. Ένα ποσοστό 30% περίπου των ασθενών
δεν παρουσιάζει σκελετικές διαταραχές και μπορεί να
διαγνωσθεί σε ηλικία μετά τα 20 έτη με αφορμή την
εμφάνιση απλαστικής αναιμίας. Οι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική πιθανότητα εμφάνισης ΜΔΣ ή/
και ΟΜΛ, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η πιθανότητα
εμφάνισης συμπαγούς νεοπλασίας. Η διάγνωση του
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συνδρόμου γίνεται με τη δοκιμασία ευθραυστότητας
των χρωμοσωμάτων και επιβεβαιώνεται με την αλληλούχιση του γονιδιώματος των υπεύθυνων γονιδίων.
Η θεραπεία με αλλογενή μεταμόσχευση θεραπεύει
πλήρως τις εκδηλώσεις που αφορούν το αιμοποιητικό
σύστημα αλλά δεν μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης
συμπαγούς νεοπλασίας.

Μυελικά νεοπλάσματα σχετιζόμενα
με γενετικές διαταραχές της βιολογίας
των τελομερών
Τα σύνδρομα με γενετικές διαταραχές στην βιολογία των τελομερών ή όπως συνηθίζεται να λέγεται
τα σύνδρομα των βραχέων τελομερών είναι κληρονομικές διαταραχές που αφορούν γονίδια που
συμμετέχουν στη διατήρηση του μήκους των τελομερών όπως το TERC, το οποίο κωδικοποιεί για το
πρωτεϊνικό σύμπλοκο telomerase RNA component,
και το TERT, το οποίο κωδικοποιεί για το σύμπλοκο
telomerase reverse transcriptase component. Πρόκειται για πολυσυστηματικές διαταραχές με πολύ
ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων. Οι κλινικές εκδηλώσεις σχετίζονται με διαταραχές από όργανα
ή συστήματα με ταχύ κυτταρικό πολλαπλασιασμό
όπως το αιμοποιητικό και ανοσοποιητικό σύστημα, ο
πνεύμονας, το ήπαρ, κ.λπ. Η πλέον χαρακτηριστική
και καλά μελετημένη διαταραχή είναι η οικογενής
δυσκεράτωση που χαρακτηρίζεται από την τριάδα,
διαταραχές της χρώσης του δέρματος, ονυχοδυστροφία, και λευκοπλακία στόματος. Η νόσος στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων γίνεται αντιληπτή από
την παιδική ηλικία και σε ποσοστό περίπου 80%
εμφανίζεται προοδευτικά επιδεινούμενη απλαστική
αναιμία. Ορισμένοι ασθενείς δυνατόν να παρουσιάσουν και χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με
πρόωρη γήρανση όπως πχ η πρόωρη λεύκανση
του τριχωτού της κεφαλής σε πολύ νεαρή ηλικία
(<30 έτη). Η κλασσική μορφή της νόσου οφείλεται σε
μεταλλάξεις του γονιδίου DKC1 και μεταβιβάζεται με
τον φυλοσύνδετο τρόπο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό
του συνδρόμου είναι η πολύ αυξημένη πιθανότητα
εμφάνισης νεοπλασιών όπως μυελικές κακοήθειες
αλλά και συμπαγείς όγκοι. Η πρόγνωση των ασθενών
είναι πτωχή με την πλειοψηφία να καταλήγει από
απλαστική αναιμία. Μοναδική θεραπευτική μέθοδος
είναι η αλλογενής μεταμόσχευση. Άλλες γενετικές
διαταραχές της βιολογίας των τελομερών μεταβιβάζονται είτε με τον αυτοσωματικό επικρατούντα ή τον
υπολειπόμενο τύπο ανάλογα με το γονίδιο που έχει
υποστεί την μετάλλαξη. Υποψία για την παρουσία
αυτών των συνδρόμων πρέπει να εγείρεται σε κάθε
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περίπτωση πρόωρης λεύκανσης τριχωτού κεφαλής,
ανεξήγητων κυτταροπενίων ή απλαστικής αναιμίας,
πνευμονικής ίνωσης ή κρυψιγενούς κίρρωσης σε άτομα νέας ηλικίας (συνήθως <30 έτη). Για τη διάγνωση
απαιτείται εκτίμηση του μήκους των τελομερών είτε
με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής είτε με την τεχνική
FISH, και επί θετικού αποτελέσματος αλληλούχιση
των υπεύθυνων γονιδίων πράγμα όχι εύκολο εάν
αναλογιστούμε το πλήθος των γονιδίων που συμμετέχουν στη βιολογία των τελομερών.

Σε ποιους ασθενείς πρέπει να γίνεται
έλεγχος για την παρουσία γενετικής
προδιάθεσης;
Η διαπίστωση ότι ένα ποσοστό ασθενών με μυελικά νεοπλάσματα παρουσιάζει κληρονομική προδιάθεση για την ανάπτυξη της κακοήθειας αποτελεί
σημαντική εξέλιξη στο πεδίο των αιματολογικών
κακοηθειών και θέτει τις βάσεις για την συνολική αναθεώρηση της διαγνωστικής προσπέλασης αυτών των
νόσων. Είναι βέβαιο ότι οι γνώσεις στο θέμα αυτό θα
παρουσιάσουν σημαντική πρόοδο τα επόμενα χρόνια
σαν αποτέλεσμα της ευρείας χρήσης των τεχνικών
NGS. Επίσης θεωρείται πολύ πιθανό ότι η λίστα των
διαταραχών που σχετίζονται με γενετική προδιάθεση
θα αυξηθεί σημαντικά αφού όλο και περισσότερες
νέες οντότητες θα γίνουν αναγνωρίσιμες. Με βάση
τα σημερινά δεδομένα έλεγχος προς την κατεύθυνση
της γενετικής προδιάθεσης πρέπει να γίνεται στις
ακόλουθες ομάδες ασθενών.9
1) Ασθενείς με ΟΜΛ ή ΜΔΣ και οικογενειακό
ιστορικό κακοηθειών. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα
των ασθενών με οικογενειακό ιστορικό κακοηθειών
περιλαμβάνει: α) ασθενείς με πολλαπλές κακοήθειες,
β) ασθενείς που διαθέτουν άλλους συγγενείς 1ου ή
2ου βαθμού με οποιαδήποτε αιματολογική κακοήθεια,
γ) ασθενείς που διαθέτουν άλλους συγγενείς 1ου ή 2ου
βαθμού με συμπαγές νεόπλασμα που είτε αποδεδειγμένα είτε πιθανότατα να σχετίζεται με σύνδρομο
γενετικής προδιάθεσης όπως πχ σάρκωμα, καρκίνος
μαστού, όγκοι εγκεφάλου σε νεαρή ηλικία. Η πιθανότητα ύπαρξης συνδρόμου γενετικής προδιάθεσης
είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερα μέλη της
οικογένειας έχουν εμφανίσει κακοήθεια και ιδιαίτερα
εάν η εμφάνιση της κακοήθειας έχει γίνει σε νεαρή
ηλικία.
2) Ασθενείς με ΟΜΛ ή ΜΔΣ και παρουσία συμπτωμάτων ή σημείων που παραπέμπουν σε
κληρονομικές διαταραχές που σχετίζονται με την
ανάπτυξη μυελικών νεοπλασμάτων. Η διερεύνηση
κάθε ασθενούς με ΟΜΛ ή ΜΔΣ και ανεξάρτητα ηλικίας
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θα πρέπει να περιλαμβάνει και την λεπτομερή λήψη
του ιστορικού για την αναζήτηση συμπτωμάτων ή
κλινικών εκδηλώσεων που δυνατόν να παραπέμπουν
στα προαναφερθέντα σύνδρομα. Ύποπτες εκδηλώσεις είναι: α) ιστορικό θρομβοπενίας ή/και αιμορραγικής διάθεσης που συνηθέστατα έχει εμφανιστεί
από την παιδική ηλικία του ασθενούς, β) διαταραχές
χρώσης του δέρματος όπως πολλαπλές κηλίδες Café
au lait ή υποχρωματικές κηλίδες/πλάκες, γ) ονυχοδυστροφία, δ) σκελετικές ανωμαλίες όπως κοντό
ανάστημα, μικροφθαλμία, διαταραχές ανάπτυξης της
κερκίδας, κλπ, ε) ηπατική κίρρωση άγνωστης αιτιολογίας ή οζώδης αναγεννητική υπερπλασία ήπατος
σε νεαρή ηλικία, στ) πνευμονική ίνωση ή κυψελιδική
πρωτεΐνωση, ζ) Ιδιοπαθές λεμφοίδημα, η) άγνωστης
αιτιολογίας ανοσοανεπάρκεια με εμφάνιση άτυπων
ή ευκαιριακών λοιμώξεων, ή εκτεταμένη δερματική
λοίμωξη από τον ιό HPV.
Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι άλλες εκδηλώσεις που θα πρέπει να θέσουν την υπόνοια συνδρόμου γενετικής προδιάθεσης για εμφάνιση μυελικής
νεοπλασίας είναι η ανεξήγητη και παρατεταμένη
πανκυτταροπενία μετά τη χορήγηση χημειοθεραπείας για αντιμετώπιση υπάρχουσας κακοήθειας,
καθώς και η ύπαρξη συγγενούς δότη αιμοποιητικών
κυττάρων ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί σαν «πτωχός
κινητοποιητής» (αδυναμία επαρκούς κινητοποίησης
CD34+ στο περιφερικό αίμα μετά χορήγηση αυξητικού
παράγοντα των κοκκιοκυττάρων).10
3) Ασθενείς με μυελικές κακοήθειες και ανίχνευση μεταλλάξεων σε γονίδια που θεωρούνται ότι
πιθανόν να σχετίζονται με σύνδρομο γενετικής
προδιάθεσης. Υποψία τίθεται σε κάθε περίπτωση
που το αλληλικό φορτίο της μετάλλαξης (Variant allele
frequency, VAF) υποδηλώνει είτε ετεροζυγωτία (VAF
40%-60%) είτε ομοζυγωτία (VAF >90%). Η υποψία
γίνεται βεβαιότητα εάν η μετάλλαξη παραμένει με
αμετάβλητο το αλληλικό φορτίο και μετά την επίτευξη μορφολογικής ύφεσης της μυελικής κακοήθειας,
ενώ αντίθετα η μη-ανίχνευση της μετάλλαξης στο
περιφερικό αίμα μετά την επίτευξη πλήρους ύφεσης
αποκλείει με βεβαιότητα ότι η ανιχνευθείσα μετάλλαξη σχετίζεται με σύνδρομο γενετικής προδιάθεσης.
Επίσης, υποψία τίθεται όταν ανιχνεύονται μεταλλάξεις
σε γονίδια που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με την
παθογένεση συνδρόμων γενετικής προδιάθεσης,
όπως τα RUNX1, GATA2, CEBPa, DDX41, κ.λπ.
Προηγηθείσες μελέτες έχουν δείξει ότι από το σύνολο
των ΟΜΛ με μεταλλάξεις του RUNX1 και διαλληλικές
μεταλλάξεις του CEBPa σε ποσοστό 10% και 30%
αντίστοιχα η μετάλλαξη στο 2ο αλλήλιο είναι γενετική
και επομένως η ΟΜΛ σχετίζεται με γενετική προδι-

άθεση. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλής διάγνωση
ότι πρόκειται για γενετική μετάλλαξη και σύνδρομο
γενετικής προδιάθεσης γίνεται με αλληλούχιση του
γονιδίου και την ανίχνευση της μετάλλαξης σε δείγμα
μη αιμοποιητικής προέλευσης, όπως δερματικούς
ινοβλάστες, τρίχες, ή δείγμα κυττάρων από στοματικό
βλεννογόνο.
4) Ασθενείς με ΟΜΛ ή ΜΔΣ και ηλικία μικρότερη των 50 ετών με παρουσία κυτταρογενετικής
διαταραχής που αφορά το χρωμόσωμα 7 [μονοσωμία 7/del(7q)/der(7)]. Όπως έχει ήδη περιγραφεί
στα ανωτέρω, νέοι σε ηλικία ασθενείς με ΟΜΛ/ΜΔΣ
και μονοσωμία ή άλλες διαταραχές στο χρωμόσωμα
7 συνηθέστατα σχετίζονται αιτιολογικά με γενετικές
μεταλλάξεις στο γονίδιο GATA2. Ιδιαίτερα σε έφηβους με ΟΜΛ/ΜΔΣ και διαταραχή στο χρωμόσωμα
7, ανιχνεύεται γενετική μετάλλαξη στο GATA2 στο
70% των περιπτώσεων. Πρόσφατες μελέτες έχουν
αναδείξει ότι γενετικές μεταλλάξεις των γονιδίων
SAMD9 και SAMD9L, σχετίζονται αιτιοπαθογενετικά
με την εμφάνιση ΟΜΛ/ΜΔΣ με μονοσωμία 7 σε ενήλικες ασθενείς.11

Θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών
με σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης για
ανάπτυξη μυελικών κακοηθειών
Ασθενείς φορείς των αντίστοιχων διαταραχών
οι οποίοι δεν έχουν αναπτύξει μυελικό νεόπλασμα
πρέπει να παρακολουθούνται σε εξειδικευμένα κέντρα
από πολυ-επιστημονικές ομάδες που περιλαμβάνουν
και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων εκτός των αιματολόγων
διότι οι ασθενείς αυτοί εκτός των αιματολογικών κακοηθειών δυνατόν να αναπτύξουν και δυσλειτουργίες
άλλων οργάνων όπως πνευμονική ίνωση, ηπατική
κίρρωση, λοιμώξεις, κ.λπ. Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά με γενική αίματος αλλά και με
την προσεκτική μελέτη του επιχρίσματος περιφερικού
αίματος. Μελέτη με μυελόγραμμα και οστεομυελική
βιοψία απαιτείται στη διάγνωση και ακολούθως κάθε
φορά που παρατηρείται επιδείνωση των αιματολογικών παραμέτρων. Κάθε 12 μήνες συστήνεται η λήψη
περιφερικού αίματος και η μελέτη με NGS και μυελικό
γονιδιακό panel για την έγκαιρη διάγνωση κλωνικής
αιμοποίησης. Η αλλογενής μεταμόσχευση πριν την
εμφάνιση μυελικής κακοήθειας συστήνεται μόνο σε
ασθενείς με σύνδρομα γενετικής προδιάθεσης και
προϋπάρχουσα οργανική δυσλειτουργία όπως σε
περιπτώσεις γενετικών μεταλλάξεων στο γονίδιο
GATA2, αναιμία Fanconi, ή συγγενή δυσκεράτωση διότι στις περιπτώσεις αυτές η εμφάνιση είτε απλαστικής
αναιμίας είτε ΟΜΛ/ΜΔΣ δυσχερούς πρόγνωσης είναι
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σχεδόν βέβαια. Αντίθετα σε ασθενείς με σύνδρομα
γενετικής προδιάθεσης και προϋπάρχουσα διαταραχή
των αιμοπεταλίων η αλλογενής μεταμόσχευση πριν
την εμφάνιση της κακοήθειας αντενδείκνυται διότι
πολλοί ασθενείς (>50%) δεν θα εμφανίσουν μυελική
κακοήθεια στη διάρκεια της ζωής τους.
Αντίθετα η θεραπευτική αντιμετώπιση μετά την
εμφάνιση της κακοήθειας επιβάλλει τη θεραπεία με
αλλογενή μεταμόσχευση στο σύνολο σχεδόν των
περιπτώσεων διότι συνήθως οι αιματολογικές κακοήθειες που εμφανίζονται σε αυτό το πλαίσιο χαρακτηρίζονται και από άλλες διαταραχές που τους
προσδίδουν ιδιαίτερα πτωχή πρόγνωση, αλλά και
επειδή ακόμα και σε επίτευξη πλήρους ύφεσης μετά
από συμβατική χημειοθεραπεία οι περισσότεροι
ασθενείς παρουσιάζουν είτε υποτροπή της νόσου είτε
άλλη μυελική κακοήθεια. Εξαίρεση του κανόνα αποτελούν οι περιπτώσεις με γενετικές μεταλλάξεις στο
CEBPa. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν εξαιρετικά
υψηλή πιθανότητα εμφάνισης ΟΜΛ, όπου σχεδόν
πάντα έχει παρουσιασθεί και επίκτητη μετάλλαξη στο
2ο αλλήλιο του CEBPa. Οι ασθενείς έχουν εξαιρετική
πρόγνωση αντίστοιχη/και καλύτερη από αυτούς με
επίκτητες διαλληλικές μεταλλάξεις του CEBPa. Η
αλλογενής μεταμόσχευση στην 1η πλήρη ύφεση δεν
συστήνεται διότι παρά το γεγονός της συχνής επανεμφάνισης της ΟΜΛ ακόμα και μετά πολλά χρόνια
ύφεσης οι ασθενείς διατηρούν την ανταπόκριση στη
ΧΜΘ και την καλή πρόγνωση. Στις περιπτώσεις αυτές
έχει βρεθεί ότι η επίκτητη μετάλλαξη στο 2ο αλλήλιο
του CEBPa στην επανεμφάνιση της νόσου διαφέρει
από την μετάλλαξη της 1ης διάγνωσης γεγονός που
υποδηλώνει ότι η επανεμφάνιση της ΟΜΛ δεν είναι
αποτέλεσμα υποτροπής του αρχικού κλώνου αλλά
de-novo εμφάνιση νέας ΟΜΛ.
Η διαπίστωση του συνδρόμου γενετικής προδιάθεσης για την εμφάνιση μυελικής νεοπλασίας είναι
πολύ σημαντική και για την επιλογή του δότη αλλά και
του σχήματος προετοιμασίας. Όσον αφορά τον δότη,
σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ο γενετικός έλεγχος
του δότη στην περίπτωση που ο δότης είναι συγγενής
αφενός για την προστασία του δότη αλλά και για την
αποφυγή της μεταφοράς της μετάλλαξης μέσω του
αιμοποιητικού μοσχεύματος. Σχετικά με την επιλογή
του σχήματος προετοιμασίας, σε παρουσία συνδρόμων γενετικής προδιάθεσης που συσχετίζονται είτε με
σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας είτε με διαταραχή
της βιολογίας των τελομερών, επιβάλλεται η χρησιμοποίηση εναλλακτικών σχημάτων προετοιμασίας
χαμηλής έντασης για την αποφυγή καταστροφικής
εξωμυελικής τοξικότητας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι ασθενείς με αναιμία Fanconi παρουσιάζουν ιδι114

αίτερη ευαισθησία στους αλκυλιούντες παράγοντες
και την ακτινοβολία και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται στο σχήμα προετοιμασίας σε εξαιρετικά
χαμηλές δόσεις.
Η παρακολούθηση μετά την αλλογενή μεταμόσχευση παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις επειδή οι
ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα
εμφάνισης συμπαγών όγκων και επιβάλλεται παρακολούθηση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
για την έγκαιρη διάγνωση ή/και πρόληψη αυτών των
κακοηθειών.
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Στους ενήλικες η ανθεκτική ή σε υποτροπή ΟΛΛ
(r/rΟΛΛ) έχει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση. Πριν
από την εφαρμογή των νεότερων ανοσοθεραπειών η
δυνατότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης (ΠΥ) μετά την
1η θεραπεία διάσωσης ήταν περίπου 45%, με διάμεση
συνολική επιβίωση 8,2 μήνες σε ασθενείς με ανθεκτική
νόσο και 4,4 μήνες σε ασθενείς με υποτροπή μετά από
αλλοΜΑΚ (N. Gökbuget, et al Haematologica 2016).
Για επιλεγμένους ασθενείς σε ΠΥ και με κατάλληλο
δότη η αλλογενής ΜΑΚ ήταν η μόνη θεραπεία ικανή
να προσφέρει μακροχρόνια επιβίωση (Z. De Filipp,
et al. Biol. Blood Marrow Transplant 2019).
Με την πρόσφατη κλινική εφαρμογή των νεότερων στοχευμένων ανοσοθεραπειών, τα ποσοστά
επίτευξης αλλά και μακροχρόνιας διατήρησης ΠΥ
αυξήθηκαν σημαντικά με αποτέλεσμα να τίθεται και
το ερώτημα εάν η αλλοΜΑΚ θα πρέπει να αποτελεί πλέον τη σταθερή θεραπεία για ασθενείς με r/r
ΟΛΛ. Οι εγκεκριμένες ανοσοθεραπείες για την r/r
ΟΛΛ περιλαμβάνουν το Inotuzumab Ozogamicin
(ΙΝΟ), ένα εξανθρωπισμένο anti-CD22 IgG4 μονοκλωνικό αντίσωμα συνδεδεμένο με calicheamicin,
το Blinatumomab (BLINA), ένα δι-ειδικό (BiTEs)
CD19 μονοκλωνικό αντίσωμα συνδεόμενο με CD3+
T κύτταρα, και τα Τ- κύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό
υποδοχέα (CART) με εκπρόσωπο στην κλινική πράξη
για την r/rΟΛΛ το Tisagenlecleucel (TISA).
Σχετικά με το ΙΝΟ και σύμφωνα με τη μελέτη
INOVATE, ασθενείς με 1-2 προηγούμενες θεραπείες
πέτυχαν 80% ΠΥ εκ των οποίων 78% με αρνητική
MRD. Ακόμη και οι ασθενείς με >50% βλάστες στον
μυελό πέτυχαν ύφεση στο περίπου 80%, και τελικά

το 41% των ασθενών της μελέτης υποβλήθηκε σε
αλλοΜΑΚ. Ωστόσο η διάμεση PFS και OS ήταν 5 και
7,7 μήνες αντίστοιχα, γεγονός που σημαίνει ότι το ΙΝΟ
αποτελεί θεραπεία γέφυρας για πιο αποτελεσματική
θεραπεία. Η μεγάλη επίπτωση φλεβοαποφρακτικής νόσου (11%) σε αυτούς που είχαν υποβληθεί ή
οδηγήθηκαν σε αλλοΜΑΚ θα πρέπει να λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη, όταν προγραμματίζεται αλλοΜΑΚ.
Βασική αιτία αστοχίας της θεραπείας αποτελεί η
μείωση της έκφρασης ή η απώλεια του CD22, ενώ η
ΟΛΛ με t(4;11) δεν φαίνεται να ευνοείται από το ΙΝΟ
έναντι της συμβατικής Χ/Θ διάσωσης (HM. Kantarjian,
et.al. N. Engl. J. Med 2016).
Με τη στενή έννοια τόσο τα BiTEs τα οποία ‘επανακατευθύνουν’ τη δράση των Τ λεμφοκυττάρων
εναντίον της λευχαιμίας, όσο και τα CART κύτταρα
αποτελούν τις κατεξοχήν ανοσολογικές θεραπείες για
την αντιμετώπιση της λευχαιμίας.
Στη μελέτη TOWER οι ασθενείς που έλαβαν BLINA
πέτυχαν 44% ΠΥ εκ των οποίων το 76% αρνητική
MRD. Ωστόσο η διάμεση PFS και η OS ήταν 7,3 και
7,7 μήνες αντίστοιχα(HM. Kantarjian, et al N. Engl. J.
Med 2017). Στη συνέχεια της παρακολούθησης της
μελέτης BLAST το 78% των ασθενών σε αιματολογική ύφεση και θετική MRD πέτυχε αρνητική MRD,
υποδηλώνοντας τη μεγάλη αποτελεσματικότητα του
BLINA στην επίτευξη αρνητικής MRD. Σε landmark
ανάλυση οι αρνητικοί MRD ασθενείς πέτυχαν σημαντική πρόοδο στην επιβίωση με RFS 23.6 έναντι 5.7 και
OS 38.9 έναντι 12.5 μήνες σε σχέση με τους ασθενείς
με θετική ΜRD (p= .002)(N. Gökbuget, et al. Blood
2018). Τα δεδομένα αυτά καθιστούν το BLINA ελκυ115
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στική θεραπεία για r/r ΟΛΛ με μικρό φορτίο νόσου με
σκοπό την επίτευξη αρνητικής MRD. Αυτό ισχύει τόσο
για τους ακατάλληλους για μεταμόσχευση ασθενείς
όσο και για εκείνους που πρόκειται να υποβληθούν
σε αλλοΜΑΚ, δεδομένου ότι η έκβαση της αλλοΜΑΚ
είναι σαφώς καλύτερη σε ασθενείς με αρνητική MRD,
η οποία σε μελέτες φαίνεται να αποτελεί το μόνο
ανεξάρτητο παράγοντα για καλύτερη EFS (P. Bader,
et al. J. Clin. Oncol 2009). Η παραμονή θετικής MRD
μετά θεραπεία με BLINA σχετίζεται με επικείμενη
υποτροπή και δυσμενή πρόγνωση και οι ασθενείς
αυτοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία είτε
με αλλοΜΑΚ είτε με CART19 εφόσον διατηρούν την
έκφραση του CD19. Η υποτροπή μετά από αλλοΜΑΚ
δεν φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την ανταπόκριση
της νόσου σε CD19 ανοσοθεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί
εμφανίζουν ανάλογη ανταπόκριση στο BLINA έναντι
των μη μεταμοσχευμένων, με επίτευξη CR/CRi 45%
έναντι 43% αντίστοιχα. Άρα η ανταπόκριση στο BLINA
(όπως και στα CART19) είναι ανεξάρτητη από προηγηθείσα αλλοΜΑΚ1. To BLINA δεν αποτελεί κατάλληλη
θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση νόσου στο
ΚΝΣ λόγω της κακής συγκέντρωσης στο KNΣ, αλλά
ούτε και για την θεραπεία της εξωμυελικής νόσου.
Άλλωστε στις μελέτες, σε σχέση με άλλες θεραπείες
υπήρχε αυξημένη τάση εξωμυελικών υποτροπών σε
θεραπεία με BLINA.
Η εφαρμογή των CART στη θεραπεία των αιματολογικών κακοηθειών σηματοδοτεί την έναρξη μιας
νέας εντυπωσιακής περιόδου στην ανοσοθεραπεία.
Ο υποδοχέας CAR συνοπτικά αποτελείται από μία
εξωκυττάρια περιοχή σύνδεσης με το αντιγόνο, πιο
συχνά από τη μονή-αλυσίδα της μεταβλητής περιοχής
(scFv)ανοσοσφαιρίνης και από ένα ενδοκυττάριο
τμήμα υπεύθυνο για την παραγωγή Τ κυτταρικού
διεγερτικού σήματος (CD3 ζ αλυσίδα), σε συνδυασμό
με ένα η περισσότερα συνδιεγερτικά μόρια(τα πλέον
ευρέως χρησιμοποιούμενα CD28 και 4-1BB). Το πλέον στοχευμένο επιφανειακό αντιγόνο είναι το CD19,
όμως και άλλα αντιγόνα όπως το CD22 και το CD20
μόνα ή και σε συνδυασμό αποτελούν θεραπευτικούς
στόχους στην ΟΛΛ. Η επιλογή του συνδιεγερτικού
μορίου προσδίδει σημαντικές ιδιότητες στο προϊόν
CART. To 4-1BB σχετίζεται με διαφοροποίηση σε
κεντρικό μνημονικό φαινότυπο, με αυξημένη διατηρησιμότητα (persistence) με διάμεση διάρκεια 168
ημέρες και εντονότερο σύνδρομο κυτταροκινών. Το
CD28 αν και συνδέεται με ταχεία ενεργοποίηση και
έκπτυξη των CART, σχετίζεται με διαφοροποίηση
σε δραστικό μνημονικό φαινότυπο και με μειωμένη
διατηρησιμότητα με διάμεση διάρκεια 30 ημέρες2.
Η θεραπεία με CART19 στις διάφορες μελέτες
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προκαλεί ΠΥ στο 67-93% σε ασθενείς με r/rΟΛΛ, με
αντίστοιχη επίτευξη αρνητικής MRD σε εκτίμηση με
κυτταρομετρία ροής3-6. Με βάση τα αποτελέσματα
αυτά συστήνεται από το EBMT/ASBMT, η παραπομπή
σε ειδικό κέντρο CART των ασθενών με πρωτοπαθή
αστοχία εφόδου, πρώιμη υποτροπή μετά ΠΥ1, όπως
και ενήλικες ασθενείς με r/r ΟΛΛ. H ανταπόκριση σε
CART 19 θεραπεία είναι αξιοθαύμαστη σε ασθενείς
με r/rΟΛΛ ανεξάρτητα από προηγούμενη ή όχι αλλοΜΑΚ. Προηγηθείσα αλλοΜΑΚ δεν επηρεάζει ούτε
την OS ούτε την EFS14. Όπως και στην περίπτωση
του BLINA, έτσι και στους ασθενείς μετά τη λήψη των
CARTτα ποσοστά εμφάνισης GVHD ήταν χαμηλά
0-9%, με αντιμετωπίσιμη βαρύτητα5,6,8,9.
Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα υπάρχουν
περιορισμοί στην αποτελεσματικότητα των CART, και
καθώς τα δεδομένα των μελετών ωριμάζουν, το υψηλό
ποσοστό υποτροπής 30-57%3,6,8 αναδεικνύεται σε
σημαντικό πρόβλημα αποτελεσματικότητας. Γενικά η
υποτροπή περιλαμβάνει δύο μεγάλες κατηγορίες, την
αντιγόνο-θετική και την αντιγόνο –αρνητική η οποία
τουλάχιστον για τα CART19 αφορά έως και στο 25%
των υποτροπών3. Η αντιγόνο- θετική υποτροπή εμφανίζεται τυπικά πρώιμα σε <6 μήνες από την έγχυση,
ενώ η αντιγόνο-αρνητική συνήθως όψιμα >6 μήνες8.

Αντιγόνο- θετική υποτροπή
και πρωτοπαθής αστοχία
Τουλάχιστον 20% των ασθενών με CD19+ ΟΛΛ
εμφανίζει πρωτοπαθή αντοχή στην CART-19 θεραπεία
και αδυναμία επίτευξης ύφεσης3,4. Αυτή οφείλεται είτε
σε ενδογενή ελαττώματα των CART κυττάρων με
αδυναμία έκπτυξης και αναποτελεσματική απάντηση,
είτε σε ενδογενείς μηχανισμούς αντίστασης της ΟΛΛ.
Τα CART κύτταρα θεωρούνται ‘ζώντα φάρμακα’ και
το χορηγούμενο προϊόν δεν είναι ομοιογενές. Αποτελείται από ένα μείγμα κυττάρων που προέρχονται
από τον ασθενή, όπως Τ κύτταρα με ποικίλη αναλογία
CD4/CD8, με ετερογένεια στις υποκατηγορίες των Τ
κυττάρων, με μεγάλο φορτίο βλαστών και παρουσία
ανοσοκατασταλτικών ΝΚ ή μυελικής προέλευσης
κυττάρων. Αντιστοίχως λοιπόν, μεγάλη ετερογένεια
αφορά και στη σύσταση των συγκεκριμένων προϊόντων CARΤ. Φαίνεται ότι η ποιότητα και το profile
της διαφοροποίησης των συλλεγομένων Τ κυττάρων
επηρεάζει την έκβαση,καθώς Τ κυτταρικός πληθυσμός
πλούσιος σε Τ παρθένα (naïve) και σε Τ πρώιμα
μνημονικά (early memory) κύτταρα εμφανίζει μεγαλύτερη έκπτυξη κατά τη διαδικασία της παρασκευής
και στην υιοθετούμενη χορήγηση T naïve και Τ central
memory αυτά εμφανίζουν αυξημένη έκπτυξη, διατηρη-
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σιμότητα και αντινεοπλασματική δράση. Εκτός όμως
από αυτά, πολλοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν τη
λειτουργικότητα του προϊόντος τόσο κατά τη φάση
της λευκαφαίρεσης όσο και κατά τη χορήγηση των
CARTσε ασθενείς με r/rΟΛΛ, όπως περιγράφονται
και στις πρόσφατες συστάσεις του EBMT/ASBMT7.
Τα χαμηλά επίπεδα αντιγονικής έκφρασης των
βλαστικών κυττάρων μπορεί να είναι ένας σημαντικός
παράγοντας για την αποτελεσματικότητα των CART
κυττάρων, δεδομένου ότι η περιορισμένη αντιγονική
πυκνότητα μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη έκπτυξη των CART. Ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώνεται σε
όλες τις μελέτες, όπου ασθενείς με χαμηλή έκφραση
CD19 είχαν την ίδια ανταπόκριση με αυτούς με φυσιολογική έκφραση8. Έτσι τίθεται και το ερώτημα εάν η
χορήγηση CART είναι αποτελεσματική σε περίπτωση
προηγούμενης χορήγησης BiTEs. Εννέα από 13
ασθενείς με υποτροπή μετά από BLINA πέτυχαν ΠΥ4,
ενώ σε μελέτη με παιδιατρικούς ασθενείς ανθεκτικούς
στο BLINA οι 4 από τους 5 ασθενείς πέτυχαν ΠΥ,
αλλά οι 3 υποτροπίασαν με CD19 αρνητική νόσο. Αν
και προηγούμενη θεραπεία με BLINA δεν αποτελεί
αντένδειξη για θεραπεία με CART, η επίδραση στην
αποτελεσματικότητα των CART απαιτεί περαιτέρω
διερεύνηση7. Δεδομένου ότι έχουν διαφορετική αντιγονική στόχευση, προηγούμενη θεραπεία με ΙΝΟ
δεν αποκλείει θεωρητικά τουλάχιστον τη θεραπεία
με CART-19. Ωστόσο επειδή έχει φανεί ότι η σοβαρή
CD19 λεμφοπενία σχετίζεται με μειωμένη διατηρησιμότητα των CART6, η λεμφοπενία μετά τη θεραπεία
με ΙΝΟ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την έκπτυξη
των CART19 κυττάρων.
Ενδογενείς μηχανισμοί αντίστασης της ΟΛΛ στους
οποίους συμμετέχουν σήματα από υποδοχείς κυτταρικού θανάτου μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο
στην πρωτογενή αστοχία των CART.
Σε γονιδιακή μελέτη ΟΛΛ κυττάρων φάνηκε ότι
κάτω από επιλεκτική πίεση των CART, παρατηρείται
καταστολή γονιδίων υπεύθυνων για την ενεργοποίηση
οδών κυτταρικού θανάτου (FADD, BID, CASP8) και
ενεργοποίηση σημαντικών γονιδίων αντίστασης στον
κυτταρικό θάνατο (CFLAR, TRAF2, BIRC2).
Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ένα καινούργιο μοντέλο ενδογενούς βιολογικής αντοχής των
νεοπλασματικών κυττάρων, συμπληρωματικό του
μηχανισμού της εξάντλησης. Καταβάλλεται εντατική
προσπάθεια για την κατασκευή μοριακά τροποποιημένων CART που να προκαλούν ενεργοποίηση ή
καταστολή των οδών αυτών.
Καθοριστική αιτία αστοχίας τόσο των BiTEs, αλλά
και της θεραπείας με CART κύτταρα είναι η εξάντληση
και η απώλεια της λειτουργικής διατηρησιμότητας. Για

την r/r ΟΛΛ η ανταπόκριση στη θεραπεία φαίνεται
τον 1ο μήνα από τη χορήγηση των CART. Αργότερα,
μολονότι κάποιοι ασθενείς έχει αναφερθεί ότι επιτυγχάνουν ύφεση, η πιθανότητα είναι μηδαμινή. Όπως
φαίνεται από τις διάφορες μελέτες τα CART κύτταρα
για να επιτύχουν μία εξελισσόμενη αντιλευχαιμική
δράση απαιτείται η διατήρηση τους για τουλάχιστον
3-6 μήνες. Έμμεσο δείκτη της λειτουργικής διατηρησιμότητας αποτελεί η διάρκεια της Β-κυτταρικής
απλασίας, η οποία στη μελέτη ELIANA ορίζεται από τη
έναρξη της ύφεσης έως είτε ≥1% CD19+ κύτταρων στα
βιώσιμα λευκά κύτταρα του αίματος είτε ≥3% CD19+
κυττάρων επί των λεμφοκυττάρων του αίματος3. Η
παρακολούθηση της Β-απλασίας είναι καθοριστική και
η απώλεια της προοιωνίζεται υποτροπή της λευχαιμίας. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται
αμέσως και να προγραμματίζονται για πιθανή άλλη
θεραπεία όπως αλλοΜΑΚ ή νέα θεραπεία με CART.
Η εξάντληση χαρακτηρίζεται από την αυξημένη
έκφραση ανασταλτικών υποδοχέων όπως PD-1 και
ΤΙΜ3, LAG-3, ελαττωμένα επίπεδα δραστικών κυτταροκινών IFNγ και IL-2 και από εκτεταμένες μεταγραφικές και επιγενετικές μεταβολές, με μηχανισμούς
ανεξάρτητους από τονικά σήματα προερχόμενα από
αντιγόνο. Σε πειραματικά μοντέλα εξαντλημένα λεμφοκύτταρα εξέφραζαν υψηλότερα επίπεδα μεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας των NR4A (NR4A1,
NR4A2, NR4A3), ενώ CART που υπερεκφράζουν
c-Jun, εμφανίζουν αυξημένη δυνατότητα έκπτυξης,αυξημένη λειτουργικότητα, αναστολή εμφάνισης
φαινοτύπου τελικής διαφοροποίησης και βελτιωμένη
αντιλευχαιμική δράση. Γενετικά τροποποιημένα πειραματικά προϊόντα CART με καταστολή της έκφρασης
των μεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας των
NR4A και με υπερέκφραση του c-Jun, υπερισχύουν
των μηχανισμών της εξάντλησης. Υπάρχουν πρώιμες
κλινικές ενδείξεις που υποστηρίζουν την ενσωμάτωση
των checkpoint (ανοσολογικών σημείων ελέγχου)
αναστολέων σαν θεραπευτική επιλογή για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της επιβίωσης των
CART. Σε 4 παιδιά με υποτροπή B-OΛΛ με μερική/
μη ανταπόκριση ή και πτωχή επιβίωση των CART
κυττάρων χορηγήθηκαν 1-3 δόσεις pembrolizumab
σε 14 ημέρες έως 2 μήνες μετά την έγχυση CART19.
Αυξημένη ή και παρατεταμένη επιβίωση των κυκλοφορούντων CART παρατηρήθηκε και στους 4
ασθενείς. Δύο από τους 4 πέτυχαν αντικειμενική ανταπόκριση, ενώ ένας ασθενής με μυελική ύφεση αλλά
εκτεταμένη εξωμυελική νόσο μετά τη θεραπεία με
pembrolizumab, εμφάνισε έντονη μείωση της νόσου
σε εκτίμηση με ΡΕΤ10. Ήδη κλινικές μελέτες με CART
και συγχορήγηση checkpoint inhibitors ευρίσκονται
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σε εξέλιξη. Καθώς η έρευνα εξελίσσεται ραγδαία
ένας αυξανόμενος αριθμός από δομικά συστατικά
των CART φαίνεται να επηρεάζει τη διαφοροποίηση
και τη λειτουργικότητα και του τελικού προϊόντος.
Η σημασία της προσθήκης συνδιεγερτικού μορίου
είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς προλαμβάνεται η
ανέργια και η εξάντληση των CART ενώ αντίστοιχα
ευοδώνεται η κλωνική έκπτυξη και η διαφοροποίηση
των CART. Τροποποιήσεις στα συνδιεγερτικά μόρια,
όπως o συνδυασμός CD28 και 4-1BB σε trans διαμόρφωση μειώνει την έκφραση των PD-1, LAG-3 και
ΤΙΜ-3 και προκαλεί ενεργοποίηση των T κυττάρων
μέσω της IRF7 εξαρτημένης οδού της IFN-1. Η προσθήκη μορίων όπως ICOS σε 4-1ΒΒ CART αυξάνει
τη διατηρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα σε
3ης γενεάς CART, με ιδιαίτερη σημασία και για τους
συμπαγείς όγκους. Η ένταση του σήματος είναι επίσης
ένας παράγων που επάγει την κατάσταση της τελικής
διαφοροποίησης, και την αντινεοπλασματική αποτελεσματικότητα. Μείωση της έντασης του σήματος με
εξάλειψη των δύο C – τελικών ΙΤΑΜ motifs ενισχύει
τη δραστικότητα των Τ κυττάρων,και επάγει το μακροχρόνιο μνημονικό φαινότυπο των Τ-κυττάρων
με μειωμένη έκφραση των δεικτών εξάντλησης.
Αντιστοίχως ένα νέο CARΤ19 που εκφράζει scFv
με >40 φορές χαμηλότερη συγγένεια στο CD19 και
πολύ ταχύτερο off-rate (ρυθμός αποδέσμευσης από
το αντιγόνο), εμφανίζει ταχύτερο πολλαπλασιασμό και
in vivo αντινεοπλασματική δραστικότητα. Σε κλινική
μελέτη 12 από τους 14 ασθενείς με ΟΛΛ πέτυχαν
πλήρη μοριακή ύφεση, ενώ αυξημένη έκπτυξη CART
και παραμονή διαπιστώθηκε σε 11 από τους 14
ασθενείς σε διετή παρακολούθηση (S. Ghorashian,
et.al. Nat. Med 2009).
Θεραπευτικές στρατηγικές επανέγχυσης CARTs
μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε για την ενίσχυση
και τη παράταση της ύφεσης ή για τη θεραπεία της
αντιγόνο-θετικής υποτροπής, με περιορισμένη όμως
αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχουν αποδεκτά κριτήρια για το ποιοι ασθενείς είναι υποψήφιοι για τέτοιες
θεραπείες. Τα διάφορα πρωτόκολλα συνήθως αφορούν σε ασθενείς με αντιγονοθετική υποτροπή και
απώλεια της CART διατηρησιμότητας >30 ημέρες
από την αρχική έγχυση με καλή κατάσταση ικανότητας και χωρίς σοβαρές επιπλοκές κατά την 1η έγχυση6,11. Σε άλλες μελέτες οι ασθενείς υποβάλλονται
σε επανέγχυση στη φάση της πρώιμης Β- κυτταρικής
αποκατάστασης. Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είναι
ενθαρρυντικά. Από 8 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
επανέγχυση για απώλεια των CART μόνο σε 2 παρατηρήθηκε έκπτυξη των CART και μόνο 1 ασθενής
πέτυχε ύφεση, ενώ ουδείς από 3 ασθενείς που έλαβαν
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CD19-28z προϊόν πέτυχαν κάποια ανταπόκριση6,5.
Ανοσολογικοί μηχανισμοί έχουν ενοχοποιηθεί για
την αποτυχία αυτή, όπως Τ- κυτταρική επαγόμενη
απόρριψη έναντι murine επιτόπων των CART με
ανάπτυξη αντι-CART-ειδικής Τ-κυτταρικής CD8+
απάντησης σε ασθενείς που δεν πέτυχαν έκπτυξη
ή διατηρησιμότητα(CJ. Turtle, et al. J. Clin. Invest.
2016). Πιθανή τροποποίηση του προπαρασκευαστικού σχήματος λεμφοκυτταρομείωσης, ή και ανάπτυξη
νέων προϊόντων humanized CART να βελτιώσει τα
αποτελέσματα.

Αντιγόνο- αρνητική υποτροπή
Για την αντιγονική διαφυγή έχουν ενοχοποιηθεί
διάφοροι μηχανισμοί, ανεξάρτητοι από τη διατηρησιμότητα και τη Β κυτταρική απλασία. Αφορούν σε
επίκτητες μεταλλάξεις με απώλεια της ετεροζυγωτίας
(LOH)και της λειτουργίας του CD19 τόπου και διάσπαση της μεμβρανικής σύνδεσης του CD19, ή και
με εναλλακτική συναρμολόγηση (splicing) του CD19
mRNA. Άλλοι μηχανισμοί αφορούν αλλαγή σε φαινότυπο μυελικής σειράς, απόκρυψη του αντιγόνου,
έκπτυξη προϋπάρχοντος ελάχιστου CD19 αρνητικού
κλώνου καθώς και μείωση του αντιγονικού στόχου με
τον μηχανισμό της τρωγοκύτωσης (trogocytosis). Σε
μελέτη (E. Orlando, et al. Nat. Med 2018) 12 ασθενών
οι οποίοι υποτροπίασαν μετά από CART19 (4-1BB),
όλοι οι ασθενείς είχαν μεταλλάξεις στο CD19. Αφορούσαν τα εξώνια 2-5 και 8 από τους 9 μελετηθέντες
ασθενείς είχαν LOH στον CR19 τόπο υποδηλώνοντας
μηχανισμό διαλληλικής γονιδιακής σίγασης. Σύμφωνα
με τους συγγραφείς οι μεταλλάξεις προκαλούν είτε μια
κολοβωμένη είτε μια μη λειτουργική διαμεμβρανική
περιοχή με απώλεια της επιφανειακής έκφρασης
του CD19. CD19 αρνητική υποτροπή παρατηρείται
και μετά από άλλες αντί-CD19 ανοσοθεραπείες με
ανάλογους μηχανισμούς, ή και με απώλεια μιας
πρωτεΐνης (CD81) σαπερόνης (chaperone) με αποτέλεσμα την ενδοκυττάρια συσσώρευση του CD19
και την απώλεια του επιφανειακού αντιγονικού στόχου, όπως περιγράφηκε σε θεραπεία με BLINA. Το
35% των ασθενών που ανταποκρίθηκαν στο BLINA
υποτροπίασαν με CD19 αρνητική νόσο ενώ και σε
μακροχρόνια παρακολούθηση MRD+ ασθενών υπό
BLINA, το 33% των υποτροπών ήταν CD19 αρνητικές
έναντι μόνο 8% CD19 αρνητικών κατά τη διάρκεια
της εξέλιξης της νόσου.
Η υποτροπή μετά από CART22 φαίνεται να έχει
διαφορετικό μηχανισμό. Στη μελέτη των Fry et al Nat.
Med 2018 , περιγράφονται 22 ασθενείς εκ των οποίων 17 είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε CART19
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ανοσοθεραπεία. Δώδεκα ασθενείς (57%) πέτυχαν ΠΥ
και 9 από τους 12 πέτυχαν MRD(-). Οκτώ ασθενείς
(67%) υποτροπίασαν σε διάμεσο χρόνο 6 μήνες
μετά την έγχυση των CART με ελαττωμένη έκφραση
του CD22 στους 7 ασθενείς. Γενετική ανάλυση δεν
αποκάλυψε μεταλλάξεις στον C22 τόπο. Τα δεδομένα
αυτά υποδηλούν ότι τα επίπεδα έκφρασης του CD22
στα βλαστικά κύτταρα ρυθμίζονται με ύστερο - μεταγραφικούς μηχανισμούς.
Σπανιότεροι μηχανισμοί για CD 19 αρνητική υποτροπή αποτελούν η αλλαγή σε φαινότυπο μυελικής
σειρά και σπάνια η έκπτυξη και ανάδυση προϋπάρχοντος ελάχιστου CD19 αρνητικού κλώνου.
Σε μελέτη (R. Gardner, et al. Blood 2016) 7 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν CART19 για MLL-ΟΛΛ πέτυχαν
όλοι ΠΥ. Ωστόσο 2 ασθενείς υποτροπίασαν 1 μήνα
μετά την έγχυση με μυελικό φαινότυπο, ενώ και στις
2 περιπτώσεις υπήρχε διατήρηση των CART 19
και της Β κυτταρικής απλασίας. Στον ένα ασθενή η
μελέτη με FISH της MLL αναδιάταξης και η μελέτη
κλωνικότητας της IGH με βαθειά αλληλούχιση τεκμηριώνει την κλωνική συσχέτιση μεταξύ της Β-ΟΛΛ
και της ΟΜΛ κατά την υποτροπή, ενώ στον άλλον
με απουσία κλωνικής συσχέτισης πιθανώς η υποτροπή να προέρχεται από μυελική διαφοροποίηση
ενός ανεξάρτητου προδρομικού κυττάρου, ήτο πιθανότερο από ‘επιλογή’ ενός προϋπάρχοντος CD19
αρνητικού μυελικού κλώνου μετά από τη θεραπεία
με CART19. Επειδή υπάρχουν δεδομένα in vitro
όπου η IL-6 αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για
μυελική διαφοροποίησητης MLL-ΟΛΛ, και δεδομένου
ότι και οι 2 ασθενείς εμφάνισαν σοβαρό σύνδρομο
κυτταροκινών, πιθανότατα τα υψηλά επίπεδα IL-6 να
ήταν υπεύθυνα για τον τύπο της υποτροπής. Πιθανότατα, η θεραπεία με CART19 να μην επαρκεί για
αποτελεσματική θεραπεία της λευχαιμίας αυτής και
μάλλον θα πρέπει οι ασθενείς αυτοί να οδηγούνται
νωρίς σε αλλοΜΑΚ.
Ήδη έχει αναφερθεί η μελέτη Fry, et al. Nat. Med
2018, όπου ασθενείς με CD19 αρνητική υποτροπή
μετά από θεραπεία με CART-CD19 μπορεί να διασωθούν με χορήγηση CD22-CART. Λόγω του σοβαρού
προβλήματος με τη αντιγόνο-αρνητική υποτροπή και
της πτωχής διάσωσης, διάφορα κλινικά πρωτόκολλα
τα οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη χρησιμοποιούν τη
διπλή αντιγονική στόχευση. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την ταυτόχρονη ή τη διαδοχική συγχορήγηση
δύο προϊόντων CART με διαφορετική αντιγονική
στόχευση, είτε με ανάπτυξη νέων υποδοχέων στα
CARΤ. Τα CART μπορεί να διαμολυνθούν ή με δύο
διαφορετικούς φορείς (vectors) ώστε να παραχθεί
ένα μικτό προϊόν στο οποίο κάποια Τ κύτταρα να

εκφράζουν και τους δύο CAR και κάποια άλλα μόνο
τον ένα (contransduction), ή με τη χρήση ενός φορέα
που κωδικοποιεί δύο διαφορετικούς υποδοχείς CAR
στο ίδιο κύτταρο (bicistronic), ή με ενσωμάτωση δύο
scFvs σε μία μονή αλυσίδα (bispecific ή tandem) με
διαφορετικό αντιγονικό στόχο.
Η αλλοΜΑΚ σε ασθενείς για υποτροπή μετά από
θεραπεία με CART πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη, ωστόσο η αποτελεσματικότητα της εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα
δότη, η κατάσταση ικανότητας του ασθενούς, συνυπάρχουσες συννοσηρότητες. Ιστορικό υποτροπής
μετά από προηγούμενη αλλοΜΑΚ, ιδιαίτερα σε μικρό
χρονικό διάστημα ή με εξωμυελική υποτροπή περιορίζει πολύ την αποτελεσματικότητα της 2ης αλλοΜΑΚ.
Ασθενείς που υποτροπίασαν χωρίς προηγούμενο
ιστορικό αλλοΜΑΚ ή έλαβαν CART με περιορισμένη
δυνατότητα διατήρησης, θα πρέπει να θεωρούνται
υποψήφιοι για αλλοΜΑΚ.
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Σπάνια Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα και Μαστοκυττάρωση
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΒΑΚΗ, ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

Εισαγωγή
Η κατηγορία των Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων (ΜΥΝ) δεν παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές
στη νέα κατάταξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(World Health Organization, WHO) του 2016, ωστόσο
οι νεότερες ανακαλύψεις σε μοριακό επίπεδο βελτίωσαν σημαντικά την κατανόηση των νοσημάτων αυτών
και η θέσπιση διαγνωστικών κριτηρίων αποτελεί
χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση και αντιμετώπιση
τους. Η Μαστοκυττάρωση δεν αποτελεί πλέον υποκατηγορία των ΜΥΝ, καθώς τα ιδιαίτερα κλινικά και
παθολογικά χαρακτηριστικά της τη διαχώρισαν σε
νέα κατηγορία/οντότητα, αλλά θα την παρουσιάσουμε
λόγω των νέων δεδομένων που υπάρχουν. Η Χρόνια
Ουδετεροφιλική Λευχαιμία και η Χρόνια Ηωσινοφιλική
Λευχαιμία μη άλλως ταξινομούμενη, εξακολουθούν
να αποτελούν υποκατηγορίες των ΜΥΝ και αυτές
θα αναλύσουμε στη συνέχεια μαζί με το Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο, που αποτελεί επίσης σπάνια
διαταραχή που απασχολεί τον αιματολόγο.

Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία –
Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο
Η Χρόνια Ηωσινοφιλική Λευχαιμία – Μη άλλως
ταξινομούμενη (Chronic Eosinophilia – Not Otherwise
Specified – CEL-NOS) είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο
Μυελοϋπερπλαστικό, Philadelphia (-) νεόπλασμα.
Χαρακτηρίζεται από υπερηωσινοφιλία στο περιφερικό αίμα (>1.5×109/L), αυξημένο αριθμό μυελοβλαστών στο αίμα ή στο μυελό (<20%) ή επιβεβαιωμένη
κλωνική ηωσινοφιλία με κυτταρογενετικές ή μοριακές μεθόδους1. Για να τεθεί η διάγνωση της CEL

θα πρέπει να αποκλειστούν άλλα νεοπλάσματα με
υπερηωσινοφιλία όπως τα μυελικά και λεμφικά με
αναδιατάξεις PDGFRA, PDGFRB, FGFR1, PCM1JAK2, η συστηματική μαστοκυττάρωση και η οξεία
μυελογενής λευχαιμία με inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)
(p13.1;q22)1. Επί απουσίας βλαστών στο αίμα ή στο
μυελό και εφόσον δεν έχει αποδειχθεί κλωνική νόσος
τότε τίθεται εξ’ αποκλεισμού η διάγνωση του Υπερηωσινοφιλικού Συνδρόμου (όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη
διήθηση οργάνου από ηωσινόφιλα) ή της Ιδιοπαθούς
υπερηωσινοφιλίας (χωρίς διήθηση οργάνων).
Η κλινική εικόνα των ασθενών με CEL περιλαμβάνει συστηματικά συμπτώματα όπως αδυναμία-καταβολή, απώλεια βάρους, νυχτερινούς ιδρώτες, κνησμό,
επίσης επίμονο βήχα ή διάρροια. Οι ασθενείς μπορεί
να εμφανίζουν σπληνομεγαλία και ηπατομεγαλία,
καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική νευροπάθεια, θρομβωτικό επεισόδιο, πνευμονικές διηθήσεις και ειδικά
συμπτώματα επί διήθησης οργάνων από ηωσινόφιλα.2
Η πρόγνωση του νοσήματος ποικίλει, με τη διάμεση επιβίωση να είναι 22.2 μήνες.3 Επιβαρυντικοί
προγνωστικοί παράγοντες είναι η σπληνομεγαλία,
ο αυξημένος αριθμός βλαστών σε αίμα και μυελό, η
παρουσία δυσπλασίας και οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες. Η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών
παραγόντων (κορτικοστεροειδή, ιντερφερόνη-άλφα,
imatinib) είναι περιορισμένη και η αιματολογική ανταπόκριση είναι συνήθως βραχύχρονη. Η μετατροπή
σε οξεία λευχαιμία είναι μια συνηθισμένη επιπλοκή
και στις περιπτώσεις αυτές έχει χρησιμοποιηθεί η
Αλλογενής Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών
Κυττάρων σε κατάλληλους υποψήφιους.
Το Υπερηωσινοφιλικό Σύνδρομο (Hypereosinophilic syndrome-HES) αποτελεί μία ομάδα σπάνιων
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διαταραχών. Πρόκειται για διάγνωση εξ’ αποκλεισμού,
ασθενών με εμμένουσα ηωσινοφιλία >1.5x109/L για
6 τουλάχιστον μήνες, που εμφανίζουν συμπτώματα και σημεία από όργανα που διηθούνται από τα
ηωσινόφιλα και στους οποίους έχουν αποκλειστεί
Πρωτοπαθείς και Δευτεροπαθείς Ηωσινοφιλίες. Παρ’
όλα αυτά, η μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών
με HES συχνά αποκαλύπτει πρωτοπαθείς αιτίες
ηωσινοφιλίας, όπως κλωνική μυελική κακοήθεια ή
παρουσία κλωνικού Τ-κυτταρικού πληθυσμού.2
Το HES διαγιγνώσκεται συχνότερα σε ηλικίες 2050 ετών.3 Είναι συχνότερο στους άνδρες με αναλογία
ανδρών/γυναικών 9:1.3 Η κλινική εικόνα ασθενών
με HES είναι ετερογενής: θορυβώδης, με σημεία
καρδιακής ή αναπνευστικής ανεπάρκειας και θρομβωτικές επιπλοκές, ασυμπτωματική (τυχαία ανεύρεση
ηωσινοφιλίας στη γενική αίματος), ήπια με εξάνθημα
και κνησμό λόγω διήθησης δέρματος. Τα όργανα που
προσβάλλονται συχνότερα είναι η καρδιά και επιπλοκές από το όργανο αυτό αποτελούν και τη συχνότερη
αιτία θανάτου, ο σπλήνας, το γαστρεντερικό σύστημα
(ΓΕΣ), οι πνεύμονες, το δέρμα, το κεντρικό νευρικό
σύστημα (ΚΝΣ) και το περιφερικό ΝΣ, ενώ συχνά είναι
και τα θρομβοεμβολικά συμβάματα. Τέλος, οι ασθενείς
μπορεί να εμφανίζουν συστηματικά συμπτώματα
όπως ανορεξία, απώλεια βάρους, αδυναμία/καταβολή
(λόγω αναιμίας), νυχτερινούς ιδρώτες, πυρέτιο.
Η διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με εμμένουσα ηωσινοφιλία για περισσότερους από 6 μήνες
περιλαμβάνει αρχικά τον αποκλεισμό δευτεροπαθών
αιτιών: λοιμώξεις-παρασιτώσεις, αυτοάνοσα νοσήματα, αλλεργίες, λήψη φαρμάκων κ.ά. Στη συνέχεια θα
πρέπει να αποκλειστoύν οι νεοπλασίες με ηωσινοφιλία
δηλαδή: η CEL και η Συστηματική Μαστοκυττάρωση
οπότε και πραγματοποιούνται μυελόγραμμα, βιοψία οστού και επίπεδα τρυπτάσης ορού. Ακολουθεί
μοριακός έλεγχος για τον αποκλεισμό μυελικών και
λεμφικών νεοπλασμάτων με αναδιατάξεις PDGFRA,
PDGFRB, FGFR1, PCM1-JAK2, έλεγχος για BCRABL, KIT και έλεγχος για inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)
(p13.1;q22). Τέλος, πραγματοποιείται ανοσοφαινότυπος T-λεμφοκυττάρων, για το ενδεχόμενο παρουσίας
Τ-κλωνικού πληθυσμού, ο οποίος ευθύνεται για την
υπερπαραγωγή ηωσινόφιλων λόγω υπερέκκρισης
κυτταροκινών. Στην τελευταία περίπτωση τίθεται η
διάγνωση του L-HES (Lymphocytic Variant HES) το
οποίο αντιμετωπίζεται με κορτικοστεροειδή και όταν
αυτά αποτύχουν με ιντερφερόνη-άλφα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις το L-HES μπορεί να εξελιχθεί σε επιθετικότερη μορφή Τ-λεμφώματος.1
Με τη διάγνωση του HES απαιτείται η διενέργεια
μίας σειράς απεικονιστικών εξετάσεων για τον έλεγχο
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προσβολής των διαφόρων οργάνων: υπερηχογράφημα καρδιάς, αξονική τομογραφία θώρακος, άνω,
κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτόναιου για τη διερεύνηση λεμφαδενοπάθειας και ηπατο-σπληνομεγαλίας.
Πραγματοποιούνται επίσης πλήρης αιματολογικός και
βιοχημικός έλεγχος, έλεγχος B12, ανοσοσφαιρινών
ορού (IgA, IgG, IgM, IgE). Τέλος, σε προσβολή του
δέρματος χρήσιμη αποδεικνύεται η βιοψία.
Η θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με HES
εξαρτάται από την κλινική εικόνα, τις εργαστηριακές
παραμέτρους και τα μοριακά αποτελέσματα. Κάποιοι ασθενείς θα χρειαστούν επείγουσα θεραπεία,
ενώ άλλοι τακτική παρακολούθηση. Ο θεραπευτικός
στόχος είναι η μείωση του αριθμού των ηωσινόφιλων
<1.5x109/L, η βελτίωση των συμπτωμάτων και σημείων και ο περιορισμός της πιθανότητας εξέλιξης του
νοσήματος. Έτσι, η υπερλευκοκυττάρωση με αριθμό
λευκών >100x109/L αποτελεί επείγουσα κατάσταση
και πρέπει να αντιμετωπίζεται με άμεση χορήγηση
κορτικοστεροειδών.2 Ομοίως αντιμετωπίζονται και
καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή με μικρότερο
αριθμό λευκών, όπως λευκόσταση, οξεία καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια, θρομβοεμβολικό
επεισόδιο. Επί αποτυχίας των κορτικοστεροειδών
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υδροξυουρία ή συνδυασμός κορτικοστεροειδών και βινκριστίνης.2 Για τους
ασθενείς που δεν απαιτείται επείγουσα θεραπεία
θα πρέπει να αποφασιστεί το αν ο ασθενής απλώς
θα παρακολουθείται ή αν θα ξεκινήσει συστηματική
αγωγή. Όλοι οι συμπτωματικοί ασθενείς θα πρέπει
να θεραπεύονται ανεξαρτήτως αριθμού ηωσινόφιλων.
Η θεραπεία 1ης γραμμής είναι τα κορτικοστεροειδή.
Επί αποτυχίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν η ιντερφερόνη-άλφα, η υδροξυουρία και το Alemtuzumab
(anti-CD52 μονοκλωνικό αντίσωμα). Για τους ασθενείς PDGFRA-positive-HES η θεραπεία 1ης γραμμής
είναι το Imatinib. Οι ανθεκτικοί στο Imatinib ασθενείς
μπορούν είτε να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές με
άλλους αναστολείς τυροσινικής κινάσης (dasatinib,
nilotinib, sorafenib) είτε να εξεταστεί το ενδεχόμενο
Αλλογενούς Μεταμόσχευσης με την προϋπόθεση ότι
είναι κατάλληλοι υποψήφιοι. Η Αλλογενής Μεταμόσχευση μπορεί να ωφελήσει και τους ασθενείς με HES
που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή.
Όλοι οι ασθενείς με διάγνωση HES θα πρέπει να
παρακολουθούνται τακτικά για ενδεχόμενες επιπλοκές, με σημαντικότερη την καρδιακή συμμετοχή, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε ίνωση του μυοκαρδίου
και τελικά χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο.
Προτείνεται ανά τρίμηνο έλεγχος τροπονίνης ορού και
υπερηχογράφημα καρδιάς και ανά εξάμηνο έλεγχος
πνευμόνων με αναπνευστικές δοκιμασίες. Η πρό-
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γνωση του HES ποικίλει. Η παρουσία καρδιακής ή
νευρολογικής συμμετοχής, ο υψηλός αριθμός των
ηωσινόφιλων και η μη ανταπόκριση στα κορτικοστεροειδή φαίνεται πως επιβαρύνουν την πρόγνωση.
Από την άλλη, ασθενείς με αγγειοοίδημα, κνίδωση και
αυξημένα επίπεδα IgE έχουν ευνοϊκότερη πρόγνωση.

Χρόνια Ουδετεροφιλική Λευχαιμία
(Chronic Neutrophilic Leukemia, CNL)
Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα. Το 1921 περιγράφηκε για πρώτη
φορά στην ιατρική βιβλιογραφία και έως το 2017 έχουν
καταγραφεί σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ) 200 ασθενείς με διάγνωση CNL.Η μέση
ηλικία διάγνωσης είναι τα 66 έτη, αλλά μπορεί να
εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία μεταξύ 18-86, με
ίση κατανομή σε άνδρες και γυναίκες.4 Η CNL είναι
μία κλωνική διαταραχή που προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο του υποδοχέα του παράγοντα 3
διέγερσης των ουδετερόφιλων (Colony-stimulating
factor 3-CSF3R) με αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο

πολλαπλασιασμό των τελευταίων και τη συσσώρευσή
τους στο μυελό και το αίμα προκαλώντας τα συμπτώματα και σημεία της νόσου. Στα αρχικά στάδια οι
περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί. Καθώς
όμως ο αριθμός των ουδετερόφιλων αυξάνει, η νόσος
προοδεύει και μπορεί να εμφανιστούν αδυναμία, κόπωση, απώλεια βάρους, εκχυμώσεις, οστικά άλγη,
νυχτερινοί ιδρώτες, σπληνομεγαλία και ηπατομεγαλία.
Η διάγνωση της CNL γίνεται με βάση τα κριτήρια
του ΠΟΥ (Πίνακας Ι).4 Ο αριθμός των λευκών είναι
≥25x109/L με υπεροχή των ουδετερόφιλων (>80%), οι
πρόδρομες μορφές των οποίων είναι <10%. Μπορεί
να συνυπάρχουν αναιμία (με τιμές αιμοσφαιρίνης
≈11 g/dL), ήπια θρομβοπενία, η οποία επιδεινώνεται
με την πρόοδο της νόσου, αυξημένα επίπεδα LDH,
ALP και B12. Ο μυελός των οστών είναι υπερκυτταρικός, με υπερπλασία της κοκκιώδους σειράς
και αναλογία μυελικής προς ερυθράς >20:1.4 Δεν
υπάρχουν δυσπλασία μονοκυττάρωση ή παρουσία
ραβδίων Auer και το ποσοστό των άωρων μορφών
είναι <5%. Πρέπει να απουσιάζουν συμπτώματα
και σημεία άλλου μυελοϋπερπλαστικού νοσήματος

Πίνακας Ι. WHO Classification 2016.
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(Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, Αληθής Πολυκυτταραιμία, Ιδιοπαθής Θρομβοκυττάρωση, Πρωτοπαθής
Μυελοΐνωση) και στην περίπτωση της εμμένουσας
ουδετεροφιλίας (>3 μήνες) χωρίς ανεύρεση μεταλλάξεων CSF3R, θα πρέπει να αποκλειστεί η διάγνωση
πλασματοκυτταρικής δυσκρασίας. Αν η τελευταία
είναι παρούσα τότε για να τεθεί η διάγνωση της
CNL θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η κλωνικότητα των
μυελικών κυττάρων με κυτταρογενετικές ή μοριακές
μεθόδους. Η ερυθρά και μεγακαρυοκυτταρική σειρά
έχουν φυσιολογική αριθμητική και μορφολογική κατανομή και η ίνωση είναι σπάνια (1+ σε κλίμακα 0
έως 4). Ο καρυότυπος είναι συνήθως φυσιολογικός,
έχουν περιγραφεί ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις κυτταρογενετικές ανωμαλίες με συνηθέστερες
την τρισωμία 8, την τρισωμία 21, del (20q) και del
(11q). Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν μεταλλάξεις του
CSF3R στο 90% των ασθενών με CNL. Από τους
διάφορους τύπους μεταλλάξεων που ανακαλύφθηκαν, ένας φαίνεται να εμφανίζει ευαισθησία στους
αναστολείς της JAK κινάσης (ruxolitinib). Τέλος, σε
έναν μικρό αριθμό ασθενών βρέθηκαν και άλλες μεταλλάξεις όπως: JAK-2, CALR (calreticulin), ASXL1
και SETBP1 με τις δύο τελευταίες να συμμετέχουν
και στην πρόγνωση.
Η θεραπεία της CNL είναι μη ειδική και συμπτωματική. Τα θεραπευτικά σχήματα που χορηγούνται
παρατείνουν τη «χρόνια φάση» του νοσήματος, χωρίς
όμως τη δυνατότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης. Στα
αρχικά στάδια χρησιμοποιούνται η υδροξυουρία και η
ιντερφερόνη άλφα, ενώ στους ασθενείς εκείνους που
εμφανίζουν αντίσταση στη χρήση της υδροξυουρίας
έχουν χρησιμοποιηθεί η κλαδριβίνη, η θαλιδομίδη
και το ruxolitinib. Η χορήγηση χημειοθεραπείας εφόδου (ανθρακυκλίνη και κυτταραβίνη) έχει αποδειχθεί
αναποτελεσματική τόσο στην επιταχυνόμενη όσο και
στη βλαστική φάση της CNL. Τελικά, η Αλλογενής
Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων
αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή με δυνατότητα ίασης στους ασθενείς εκείνους που εμφανίζουν
προοδευτική ανθεκτική ουδετεροφιλία ή μετατροπή
σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία, με την προϋπόθεση
ότι είναι κατάλληλοι υποψήφιοι.
Η πρόγνωση των ασθενών με διάγνωση CNL
ποικίλει και οι παράγοντες κινδύνου αξιολογούνται
εξατομικευμένα λόγω της σπανιότητας του νοσήματος.
Η μέση επιβίωση είναι 23.5 μήνες, ενώ κυμαίνεται
από 6 μήνες έως και πάνω από 20 έτη. Οι νεότερες
ανακαλύψεις σε μοριακό επίπεδο αναμένεται να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και
αντιμετώπιση των ασθενών με CNL με τη χρήση
στοχευμένων θεραπειών.5
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Μαστοκυττάρωση
Στη νέα κατάταξη του ΠΟΥ (2016) η Μαστοκυττάρωση δεν αποτελεί πλέον υποκατηγορία των Μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων αλλά ξεχωριστή οντότητα
των μυελικών νεοπλασμάτων.1 Χαρακτηρίζεται από
την παρουσία κλωνικών μαστοκυττάρων στο μυελό και σε άλλους ιστούς και σε μοριακό επίπεδο
από την ανεύρεση της μετάλλαξης KITD816V στην
πλειονότητα των περιπτώσεων. Οι τρεις κατηγορίες
της Μαστοκυττάρωσης είναι: 1) Η δερματική, που
αντιπροσωπεύει το 90% των περιπτώσεων του νοσήματος και εντοπίζεται αποκλειστικά στο δέρμα με
αρνητικές βιοψίες τελικών οργάνων-στόχων. Είναι
καλοήθης, δερματολογική πάθηση. 2) Το μαστοκυτταρικό σάρκωμα και 3) Η συστηματική μαστοκυττάρωση (ΣΜ) που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια
και η οποία διακρίνεται σε 5 υποκατηγορίες την ήπια
(indolent systemic mastosytosis-ISM), την έρπουσα
(smoldering-SSM), την επιθετική (aggressive-ASM),
τη μαστοκυτταρική λευχαιμία (mast-cell leukemiaMCL) και τη συστηματική μαστοκυττάρωση με συνοδό
αιματολογική κακοήθεια (systemic mastosytosis with
an associated hematological neoplasm-SM-AHN).6
Τα μαστοκύτταρα παράγονται στο μυελό των
οστών και μεταναστεύουν στο αίμα και τους ιστούς,
όπου ολοκληρώνεται η διαφοροποίηση και ωρίμανσή
τους διαμέσου της ενεργοποίησης των υποδοχέων
KIT. Πρόκειται για διαμεμβρανικούς υποδοχείς Τυροσινικής Κινάσης τύπου ΙΙΙ, που ελέγχουν τη διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των
μαστοκυττάρων.7 Στη μαστοκυττάρωση, μεταλλάξεις
στο εξώνιο 17 του γονιδίου KIT με πιο συνηθισμένη
εκείνη που οδηγεί σε αντικατάσταση του ασπαρτικού οξέος από τη βαλίνη (D816V) προκαλούν την
παραγωγή παθολογικού διαμεμβρανικού υποδοχέα
KIT -μόνιμα ενεργοποιημένου- με αποτέλεσμα τον
ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και επιβίωση των
μαστοκυττάρων.7
Τα κριτήρια της ΣΜ φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ.
Για τη διάγνωση του νοσήματος θα πρέπει να πληρούνται το μείζον και ένα έλασσον ή τρία ελάσσονα
κριτήρια. Ωστόσο, για την κατάταξη του νοσήματος
στις υποκατηγορίες του απαιτείται ένας συνδυασμός
κριτηρίων και ευρημάτων B (High Burden of mastcells) και C (Consider Cytoreduction). Τα ευρήματα
B και Cαναφέρονται στον Πίνακα IΙ. Στον Πίνακα ΙII
περιγράφεται συνοπτικά η διαγνωστική προσέγγιση
της συστηματικής μαστοκυττάρωσης.6
Η ήπια συστηματική μαστοκυττάρωση (ISM)
χαρακτηρίζεται από διήθηση του μυελού των οστών
από μαστοκύτταρα χωρίς όμως ευρήματα B ή C,
ενώ μπορεί να υπάρχουν δερματικές και γαστρε-
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ντερικές εκδηλώσεις. Η πρόγνωση είναι καλή, με το
προσδόκιμο να αγγίζει εκείνο των υγιών ατόμων. Η
πιθανότητα εξέλιξης σε επιθετικότερες μορφές εξαρτάται από 2 κυρίως παράγοντες, ο συνδυασμός των
οποίων αποτελεί τον καλύτερο προγνωστικό δείκτη:
η ανεύρεση της μετάλλαξης KITD816V εκτός από τα
μαστοκύτταρα και σε μυελικά ή και λεμφικά κύτταρα
του μυελού και τα υψηλά επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης
του ορού.
Έρπουσα συστηματική μαστοκυττάρωση
(SSM): ≥2 ευρήματα B, απουσία ευρημάτων C. Υψηλό
φορτίο μαστοκυττάρων (επίπεδα τρυπτάσης >20 ng/
ml). Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει σπληνομεγαλία,
λεμφαδενοπάθεια, δυσπλασία/υπερπλασία φυσιολογικών αιμοποιητικών κυττάρων και συστηματικά

συμπτώματα. Η πρόγνωση είναι επίσης καλή με
συνολική επιβίωση των ασθενών πάνω από 10 έτη,
ενώ ο κίνδυνος εξέλιξης σε επιθετικότερες μορφές
είναι 18%.
Στην επιθετική συστηματική μαστοκυττάρωση
(ASM) υπάρχει τουλάχιστον ένα εύρημα C και επιπλέον συστηματικά συμπτώματα, οργανομεγαλία,
λεμφαδενοπάθεια, αναιμία, θρομβοπενία, λευκοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, επίπεδα τρυπτάσης >200 ng/
mL, ηπατοπάθεια, αυτόματα κατάγματα. Η διάμεση
επιβίωση είναι 41 μήνες, ενώ η πιθανότητα λευχαιμικής εξαλλαγής είναι περίπου 5%.
Η συστηματική μαστοκυττάρωση με συνοδό
αιματολογική κακοήθεια (SM-AHN) εκδηλώνεται συχνότερα σε μεγάλη ηλικία. Στο 89% των περιπτώσεων
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Α. Μαρβάκη και Δ. Σωτηρόπουλος
Πίνακας ΙΙΙ.

R. Scherber et al British Journal of Haematology, 2018, 180, 11–23.

η κακοήθεια αφορά τη μυελική σειρά με υπεροχή τα
μυελοϋπερπλαστικά και υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο (45%), τη χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία
(29%), τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (23%), ενώ
άλλα νοσήματα με τα οποία μπορεί να συνυπάρχει
είναι η οξεία μυελογενής λευχαιμία, τα Non Hodgkin
Λεμφώματα, η χρόνια ηωσινοφιλική λευχαιμία, το
πολλαπλούν μυέλωμα κ.ά. Η πρόγνωση είναι πτωχή
και η συνολική επιβίωση 11-31 μήνες (διάμεση 24).
Πίνακας ΙV.

R. Scherber et al British Journal of Haematology, 2018, 180, 11–23.
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Τέλος, η μαστοκυτταρική λευχαιμία (MCL) αποτελεί εξαιρετικά σπάνια αιματολογική οντότητα (1% επί
του συνόλου των μαστοκυτταρώσεων). Στους ασθενείς
ο μυελός των οστών είναι διηθημένος σε ποσοστό
>20% από μαστοκύτταρα, τα οποία ανευρίσκονται και
στο περιφερικό αίμα σε ποσοστό >10%. Η διάμεση
επιβίωση είναι 2 μήνες.
Στον Πίνακα IV προτείνεται θεραπευτικός αλγόριθμος της ΣΜ ανά υποκατηγορία.6 Η θεραπεία της
ήπιας και έρπουσας μορφής είναι συμπτωματική και
προϋποθέτει διαρκή παρακολούθηση. Οι ασθενείς θα
πρέπει να αξιολογούνται τακτικά για την εμφάνιση Β
ή C ευρημάτων, όπως παθολογικής γενικής αίματος
και σημείων από το ήπαρ, το σπλήνα, τους λεμφαδένες. Ειδικά η αύξηση των επιπέδων τρυπτάσης
ορού μετά από 48 μήνες παρακολούθησης αυξάνει
σημαντικά την πιθανότητα εξέλιξης του νοσήματος σε
πιο επιθετικές μορφές. Όλοι οι ασθενείς με διάγνωση
ΣΜ θα πρέπει να είναι ενήμεροι και προετοιμασμένοι
για την αντιμετώπιση πιθανού αιφνίδιου επεισοδίου
μαζικής ενεργοποίησης μαστοκυττάρων με τη χρήση
επινεφρίνης. Η πυροδότηση αυτών των επεισοδίων
μπορεί να συμβεί μετά από τραύμα, stress, δήγμα
μέλισσας και λήψη αλκοόλ ή φαρμάκων (Ασπιρίνη,
ΜΣΑΦ, οπιοειδή, αντιχοληνεργικά).7 Συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα (ΓΕΣ), το αναπνευστικό, τα οστά, το δέρμα αντιμετωπίζονται με
αντιϊσταμινικά, Η2-ανταγωνιστές, κορτικοστεροειδή.
Εφόσον δεν ελέγχονται με τα παραπάνω, χορηγείται
ως 1η γραμμή ιντερφερόνη μόνη ή σε συνδυασμό

Σπάνια Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα και μαστοκυττάρωση

με κορτικοστεροειδή και ως 2η γραμμή η κλαδριβίνη. Το Masitinib είναι ένας καινούριος αναστολέας
που πρόσφατα δοκιμάστηκε σε ασθενείς με ήπια ή
έρπουσα ΣΜ.7
Η θεραπεία της προοδευτικά εξελισσόμενης μαστοκυττάρωσης και της επιθετικής μορφής αυτής είναι
η Μιντοσταυρίνη, ο αναστολέας τυροσινικής κινάσης,
που είναι αποτελεσματικός έναντι της μετάλλαξης
KITD816V, με ποσοστά ανταπόκρισης της τάξης του
60%.8 Η μιντοσταυρίνη παρ’ ότι ελέγχει τη νόσο και
είναι καλά ανεκτή, δεν οδηγεί σε πλήρη ύφεση όλους
τους ασθενείς. Όταν δεν ανευρίσκεται η μετάλλαξη KIT,
χρησιμοποιούνται με μικρότερα ποσοστά ανταπόκρισης το Dasatinib και το Imatinib. Επιπλέον, η υδροξυουρία χορηγείται ως κυτταροστατικό όταν απαιτείται,
ενώ επί αποτυχίας των ανωτέρω χρησιμοποιείται η
ιντερφερόνη. Ο έλεγχος για έκφραση του CD30 είναι
σημαντικός για τη χρήση του Brentuximab Vedotin.9
Σημαντική είναι τέλος η ένταξη των ασθενών σε κλινικές μελέτες όποτε είναι αυτό εφικτό. Το Avapritinib
δοκιμάστηκε και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη
μετάλλαξη KITD816V σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα
ή ανθεκτική νόσο.
Η Αλλογενής Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΑΜΑΑΚ) είναι η μοναδική θεραπευτική επιλογή που υπόσχεται ίαση στους ασθενείς με
επιθετική ΣΜ, νέους και κατά τα λοιπά υγιείς.10 Από
μία μελέτη 57 ασθενών με ΣΜ που υποβλήθηκαν σε
ΑΜΑΑΚ σε Ευρώπη και Αμερική, τα αποτελέσματα
ήταν καλύτερα σε εκείνους με SM-AHN. Το 2016
προτάθηκαν συστάσεις για την επιλογή της ΑΜΑΑΚ
σε ασθενείς με διάγνωση ΣΜ, ωστόσο δεν έχουν
απαντηθεί ακόμη ερωτήματα ως προς τα σχήματα
προετοιμασίας, το timing της μεταμόσχευσης, την
προφύλαξη GVHD κ.ά.9
Η ΣΜ αποτελεί πρόκληση για τον αιματολόγο
τόσο λόγο της ετερογένειας του νοσήματος όσο και
λόγο των πρόσφατων ανακαλύψεων σε μοριακό
επίπεδο. Καθώς η πρόγνωση των επιθετικότερων
μορφών είναι κακή, η καταγραφή των περιστατικών
ΣΜ σε βάσεις δεδομένων θα προσφέρει πολύτιμες
πληροφορίες για την αναγνώριση ασθενών υψηλού

κινδύνου και για το ρόλο των νέων θεραπειών στα
πλαίσια κλινικών δοκιμών.
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Θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ2
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Οι θρομβώσεις σε αρτηριακές ή φλεβικές ασυνήθεις θέσεις αποτελούν ένα μεγάλο τμήμα της συμβουλευτικής Αιματολογίας και απασχολούν καθημερινά
τους Αιματολόγους. Ενώ οι θρομβώσεις σε συνήθεις
θέσεις είναι καλά μελετημένες και υπάρχουν κατάλληλοι αλγόριθμοι θεραπείας, περιστασιακά οι Αιματολόγοι αντιμετωπίζουν ασθενείς με θρομβώσεις σε
σπάνιες αρτηριακές και φλεβικές θέσεις που χρειάζονται ειδική διερεύνηση και θεραπευτική αντιμετώπιση.

Αρτηριακές θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις
Η αρτηριακή θρόμβωση συχνά συνυπάρχει με
αθηροσκλήρωση. Στις κρυπτογενείς περιπτώσεις
η αρτηριακή θρόμβωση μπορεί να προέρχεται από
θρόμβο σε άλλη ανατομική θέση (συνήθως ενδοκαρδιακός θρόμβος, θρόμβος κολπικού ωτίου, παράδοξο
έμβολο με ανοικτό ωοειδές τρήμα και βαλβιδικές
εκβλαστήσεις). Παράλληλα καταστάσεις υπερπηκτικότητας, όπως συγγενής θρομβοφιλία, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, θρομβοπενία από ηπαρίνη,
μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (ΜΥΝ), συμπαγείς
όγκοι, αγγειΐτιδες και παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH) πρέπει να θεωρούνται αιτίες
αρτηριακής κρυπτογενούς θρόμβωσης.
Παρακάτω θα αναλυθούν τα σημαντικότερα σημεία, που αφορούν τις αρτηριακές θρομβώσεις σε
ασυνήθεις θέσεις1 (Πίνακας 1).

Ενδοκαρδιακός θρόμβος
Ο θρόμβος της αριστεράς κοιλίας τις περισσότερες
φορές ακολουθεί έμφραγμα μυοκαρδίου, ιδιαίτερα
του προσθίου κατιόντος κλάδου της στεφανιαίας
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αρτηρίας, λόγω της υποκινησίας του καρδιακού τοιχώματος και της ενδοκοιλιακής στάσης του αίματος. Η
υπερηωσινοφιλία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα
σε αρκετές περιπτώσεις.
Με σκοπό τη μείωση του πιθανού εμβολισμού συνιστάται αντιπηκτική και διπλή αντιμοπεταλιακή αγωγή
τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες με στόχο INR μεταξύ
2 και 2,5 με επιβεβαίωση της λύσης του θρόμβου.
Η χρήση τριπλής (μονή αντιπηκτική και διπλή αντιαιμοπεταλιακή) έναντι διπλής (μονή αντιπηκτική και
μονή αντιαιμοπεταλιακή) αγωγής είναι αμφιλεγόμενη
λόγω της παρόμοιας αποτελεσματικότητας, αλλά με
μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγιών. Μελέτη με χρήση
νεωτέρων αντιπηκτικών με μονή αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή έναντι τριπλής αγωγής (βαρφαρίνη με διπλή
αιμοπεταλιακή) έδειξε ίδια αποτελεσματικότητα σε
θρομβοεμβολικά επεισόδια και θανάτους με μειωμένα
αιμορραγικά συμβάματα. Τα νεώτερα αντιπηκτικά
συνιστώνται σε περιπτώσεις μη ανοχής των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ.
Όσον αφορά τα υπερηωσινοφιλικά σύνδρομα, η
χρήση κορτικοστεροειδών φαίνεται ότι μειώνει τον
αριθμό των ηωσινοφίλων στους ιστούς και προφυλάσσει από ανεπάρκεια του οργάνου στόχου, ενώ
αντιπηκτικά χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει
κοιλιακός θρόμβος. Από την άλλη οι περιπτώσεις
θρόμβου στο κολπικό ωτίο συνυπάρχουν με κολπική
μαρμαρυγή και επομένως συνιστάται συνεχιζόμενη
αντιπηκτική αγωγή1.

Πρωτοπαθής θρόμβος αορτικού τοιχώματος
Ένας θρόμβος αορτικού τοιχώματος ή κινητός
αορτικός θρόμβος είναι ένας θρόμβος που αιωρείται

Θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις
Πίνακας 1. Αιτίες, διερεύνηση και αντιμετώπιση των αρτηριακών θρομβώσεων σε ασυνήθεις θέσεις
Συχνότητα Κοινές αιτίες

Προτεινόμενη διερεύνηση Αντιμετώπιση

Σχόλια

• CT/MR Αγγειογραφία ή
Doppler υπέρηχος
• Holter
• Διαθωρακικό
υπερηχογράφημα
• Για ιδιοπαθείς περιπτώσεις
(LA1, LA2, β2 GPI,
αντικαρδιολιπίνες, έλεγχος
συστηματικής αγγειίτιδας)

Οξεία αντιμετώπιση
(μη κλασματοποιημένη
ηπαρίνη (UFH), υγρά,
χειρουργείο αναλόγως
της σοβαρότητας
της οξείας ισχαιμίας)
Χρόνια αντιπηκτική
αγωγή για cALI που
έχουν μεγάλο βαθμό
υποτροπής

25% υποτροπή σε
ασθενείς με cALI,
17% σε ασθενείς
με προκλητό
ALI παρόλο
που το 40%
υπό αντιπηκτική
αγωγή

0,03-0,004% • Καρδιακό έμβολο
• Τραυματισμός νεφρικής
αρτηρίας (Διαχωρισμός,
Τραύμα,Οζώδης
πολυαρτηριίτιδα,
Κοκαΐνη, Ινομυική
Δυσπλασία, Σύνδρομο
Marfan, Ehlers-Danlos)
• Yπερπηκτικότητα
(αντιφωσφολιπιδικά
αντισώματα, Νεφρωσικό
σύνδρομο)
• Κρυπτογενής (Ιδιοπαθής)

• Βασικό Μεταβολικό Panel
• CT
• Holter
• Διαθωρακικό
υπερηχογράφημα
• Για ιδιοπαθείς περιπτώσεις
(LA1, LA2, β2 GPI,
Αντικαρδιολιπίνες, Έλεγχος
συστηματικής αγγειίτιδας)

Θεραπευτική
προσέγγιση αναλόγως
υποκείμενου
νοσήματος, χρόνια
αντιπηκτική αγωγή,
αγγειοπλαστική,
σπάνια χειρουργείο

17% υποτροπή
σε συστηματική
αποφρακτική
νόσο ανεξαρτήτως
αντιπηκτικής
αγωγής

Οξεία
Θρόμβωση
Μεσεντερίου
Αρτηρίας

0,10%

• ΗΚΓ, Τηλεμετρία,
Διαθωρακικό
υπερηχογράφημα
• Γενική αίματος,
Γαλακτικό οξύ
• CT Αγγειογραφία
• Για ιδιοπαθείς περιπτώσεις
(LA1, LA2, β2 GPI,
Αντικαρδιολιπίνες, Έλεγχος
Νεφρωσικού συνδρόμου)

Οξεία αντιμετώπιση
(UFH, κρυσταλλοειδή
υγρά, αντιβιοτικά
ευρέως φάσματος,
χειρουργείο) Χρόνια
αγωγή (στατίνες,
διακοπή καπνίσματος,
ρύθμιση πίεσης, διπλή
αντιπηκτική αγωγή
για 1-3 μήνες μετά
από ενδοαγγειακή
αποκατάσταση, χρόνια
αντιπηκτική αγωγή για
κολπική μαρμαρυγή,
θρομβοφιλία
και ιδιοπαθείς
περιπτώσεις)

Εμβολή:
Θρόμβος=1,4:1
Γυναίκες
προσβάλλονται σε
ποσοστό ως 70%,
θνησιμότητα ως
66%

Έμφρακτο
Επινεφριδίου

2,9% των
• Μηνιγγιτιδοκοκκική
σήψη
ασθενών
με καρκίνο • Αντιφωσφολιπιδικό
επινεφριδίου σύνδρομο
• Θρομβοπενία
προκαλούμενη από
ηπαρίνη
• Φλεγμονώδεις νόσοι
του εντέρου
• Μυελοδυσπλαστικά
σύνδρομα
• Κακοήθεια επινεφριδίου
• Καρδιακό έμβολο

• Βασικό μεταβολικό προφίλ
• Θρομβοελαστογραφία/
Πηκτικός έλεγχος
• υπερηχοκαρδιογράφημα,
Τηλεμετρία
• Κορτιζόλη, ACTH
• Για ιδιοπαθείς
περιπτώσεις (LA1, LA2,
B2 Γλυκοπρωτεΐνη,
Αντικαρδιολιπίνες, Έλεγχος
για IΦΝΕ, JAK2, HIT)

Θεραπεία υποκείμενο Περιστατικά
νοσήματος,
επιρρεπή σε
αντιπηκτική αγωγή
αιμορραγία
σε έμφρακτο χωρίς
αιμορραγία

Κρυπτογενής
Οξεία Ισχαιμία
Άκρου (cALI)

0,05-0,1%

Έμφρακτο
Νεφρού

• Εξέλιξη περιφερικής
αγγειακής νόσου (ΠΑΝ)
• Εμβολισμός
προκείμενου θρόμβου
• Τραύμα
• ΥπερπηκτικότηταΣυστηματική αγγειίτιδα,
αντιφωσφολιπιδικά
αντισώματα
• Κρυπτογενής
(Ιδιοπαθής)

• Καρδιακό Έμβολο
• Θρομβωτικό έμφρακτο
• Διαχωρισμός αρτηρίας
• Κρυπτογενής
(Ιδιοπαθής)
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Β. Περιφάνης και Ν. Νεοκλέους
Πίνακας 1. (συνέχεια) Αιτίες, διερεύνηση και αντιμετώπιση των αρτηριακών θρομβώσεων σε ασυνήθεις θέσεις
Συχνότητα Κοινές αιτίες

Προτεινόμενη διερεύνηση Αντιμετώπιση

0,016%

• Γενική αίματος
• CT κοιλίας πυέλου
• ΗΚΓ, Τηλεμετρία,
Διαθωρακικό
υπερηχογράφημα
• Για νεαρούς ασθενείς
(LA1, LA2, β2 GPI,
Αντικαρδιολιπίνες)
• Ηλεκτροφόρηση
Αιμοσφαιρίνης
• Καλλιέργειες αίματος
• EBV
• JAK2, +/-BCR-ABL

Υποστηρικτική
θεραπεία, Θεραπεία
υποκείμενου
νοσήματος,
Αντιπηκτική αγωγή,
Αγγειο-αποφρακτική
θεραπεία (Ο2,
μεταγγίσεις),
χειρουργείο
(αιμορραγία,
απόστημα,
ψευδοκύστη)

Σε κρυπτογενείς
περιπτώσεις
συνεχής
αντιπηκτική
αγωγή

Ενδοκαρδιακός 2,7% μετά • Προσθιοκορυφαίο
θρόμβος
από STEMI έμφραγμα μυοκαρδίου
• Υπερηωσινοφιλικό
και 9,1%
σύνδρομο
μετά από
• Κολπική μαρμαρυγή
πρόσθιο
STEMI

• Γενική αίματος
• ΗΚΓ και Τηλεμετρία
• Διαθωρακικό
υπερηχογράφημα

Τριπλή αντιπηκτική
θεραπεία, διπλή
σε περιπτώσεις
κινδύνου αιμορραγίας,
Θεραπεία
υπερηωσινοφιλικού
συνδρόμου

Τα από του
στόματος
αντιπηκτικά
θεωρούνται
αποδεκτά σε
περιπτώσεις
θρόμβων
αριστερού κόλπου

Θρόμβος
αορτικού
τοιχώματος

• Διοισοφάγειο
υπερηχογράφημα
και CT αγγειογραφία

Αντιπηκτική
αγωγή, αορτική
ενδοπρόσθεση,
θρομβεκτομή αν η
αντιπηκτική δεν είναι
αποτελεσματική

Υψηλό ποσοστό
υποτροπής σε
περιπτώσεις
πρωτοπαθών
αορτικών
τοιχωματικών
θρόμβων όταν
χρησιμοποιείται
μόνο αντιπηκτική
αγωγή

Έμφρακτο
Σπληνός

• Καρδιακό έμβολο
• Υπερπηκτικότητα
• Αιματολογικά νοσήματα
με σπληνομεγαλία
• Λοιμώξεις/
Ενδοκαρδίτιδα
• Κρυπτογενής
(ιδιοπαθής)
• Κακοήθεια

9% των
• Αθηροσκλήρωση
περιπτώσεων• Αορτικό ανεύρυσμα
περιφερικού • Πρωτοπαθής θρόμβος
εμβολισμού αορτικού τοιχώματος

ελεύθερα μέσα στο αγγείο και αποτελεί πιθανή πηγή
περιφερικού εμβόλου. Συχνά οφείλεται σε αθηροσκληρωτική πλάκα ή σε αορτικό ανεύρυσμα, αλλά
περιστασιακά ο πρωτοπαθής θρόμβος αορτικού
τοιχώματος είναι ένας θρόμβος προσκολλημένος στο
αορτικό τοίχωμα χωρίς αθηροσκλήρωση ή ανεύρυσμα στην περιοχή. Λόγω της σπανιότητας τους δεν
υπάρχουν θεραπευτικά πρωτόκολλα. Η αντιμετώπιση
περιλαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, χειρουργική αποκατάσταση ή τοποθέτηση αορτικής ενδοπρόσθεσης.
Παρόλο ότι η χειρουργική αποκατάσταση μειώνει
αισθητά τον κίνδυνο θρόμβωσης, χρησιμοποιείται
σε περιπτώσεις που η αντιπηκτική αγωγή δεν είναι
αποτελεσματική ή σε περιπτώσεις υποτροπής υπό
αντιπηκτική αγωγή1.

Έμφρακτο νεφρού
Το νεφρικό έμφρακτο μπορεί να οφείλεται σε καρ130

Σχόλια

διακό έμβολο, σε αρτηριακή βλάβη από αγγειΐτιδες, σε
σύνδρομα υπερπηκτικότητας ή είναι ιδιοπαθές. Από
τα παραπάνω το καρδιακό έμβολο με συνοδό κολπική
μαρμαρυγή είναι το συνηθέστερο αίτιο. Οι ιδιοπαθείς/
κρυπτογενείς περιπτώσεις αποτελούν το 28-30% των
περιπτώσεων και ακολουθούν τα σύνδρομα υπερπηκτικότητας, συχνότερα το αντιφωσφολιπιδικό και το
νεφρωσικό σύνδρομο, και τα νοσήματα που προκαλούν αγγειΐτιδες. Είναι αμφιλεγόμενο αν απαιτείται
ή όχι έλεγχος για σύνδρομα υπερπηκτικότητας σε
περιπτώσεις νεφρικού εμφράκτου, αν και συστήνεται
σε ιδιοπαθείς και αμφοτερόπλευρες περιπτώσεις.
Αντιπηκτική αγωγή (ηπαρίνη, βαρφαρίνη και νεώτερα αντιπηκτικά) συνιστάται σε όλους, ακόμα και
στις κρυπτογενείς περιπτώσεις παρόλο το υψηλό
ποσοστό υποτροπής. Σε περιπτώσεις αρτηριακής
βλάβης λόγω αγγειΐτιδας έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία τόσο η χειρουργική αποκατάσταση όσο και η
αγγειοπλαστική1.

Θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις

Έμφρακτο επινεφριδίου
Τα επινεφρίδια είναι επιρρεπή σε θρομβώσεις
και αιμορραγίες, αλλά συμβαίνουν σπάνια. Αν και
οι μελέτες είναι λίγες και με μικρό αριθμό ασθενών
φαίνεται ότι σε αμφοτερόπλευρες περιπτώσεις κυριαρχούν σαν αιτίες η λοίμωξη από μηνιγγιτιδόκοκκο,
το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, η θρομβοπενία
από ηπαρίνη, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και
τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα3. Οι ετερόπλευρες
περιπτώσεις συχνά οφείλονται σε όγκους των σύστοιχων επινεφριδίων.
Λόγω του γεγονότος ότι τα επινεφρίδια είναι επιρρεπή σε αιμορραγίες η χρήση των αντιπηκτικών
πρέπει να γίνεται με προσοχή και εφόσον έχουμε
μόνο θρομβωτικό επεισόδιο, αλλιώς ο κίνδυνος για
αιμορραγία είναι μεγάλος1.

Έμφρακτο σπληνός
Το σπληνικό έμφρακτο είναι πολύ σπάνιο γεγονός και οφείλεται συνήθως σε καρδιογενές έμβολο
σε έδαφος κολπικής μαρμαρυγής ή ενδοκαρδίτιδας.
Συχνότερες αιματολογικές ασθένειες που σχετίζονται
με σπληνικό έμφρακτο είναι το αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο και οι αιμοσφαιρινοπάθειες σε νεώτερους
ασθενείς και τα ΜΥΝ σε μεγαλύτερους ασθενείς.
Ασθενείς με λοίμωξη από EBV είναι επιρρεπείς σε
σπληνικά έμφρακτα λόγω της οξείας σπληνομεγαλίας
που παρουσιάζουν3.
Η αρχική θεραπεία είναι συντηρητική αντιμετώπιση και διαχείριση των αιτίων. Στο πλείστο των
περιπτώσεων υπάρχει πλήρης αποκατάσταση με
συντηρητική και αντιπηκτική αγωγή. Χειρουργική
παρέμβαση χρήζει μόνο σε επιπλεγμένες περιπτώσεις
(αιμορραγία, ψευδοκύστη, απόστημα) και μεγάλα
έμφρακτα. Σε ιδιοπαθείς περιπτώσεις χρησιμοποιείται επ’αόριστον αντιπηκτική αγωγή ως πρόληψη για
αποφυγή υποτροπών1.

Οξεία ισχαιμία μεσεντερίου
Η ισχαιμία μεσεντερίου οφείλεται τις περισσότερες
φορές σε έμβολο αντί θρόμβου από αθηροσκλήρωση.
Αποτελεί κλινική οντότητα με υψηλό ποσοστό θνητότητας και χρήζει άμεσης διάγνωσης και αντιμετώπισης
με χορήγηση υγρών, αντιβιοτικών, χειρουργικής
επέμβασης (ενδοαγγειακή ή ανοιχτή αποκατάσταση)
και χορήγηση ηπαρίνης.
Η αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου όπως
διακοπή καπνίσματος, ρύθμιση αρτηριακής πίεσης και
λήψη στατινών αποτελούν μακροχρόνια σύσταση. Η
χρήση αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικής αγωγής

συστήνεται επ’ αόριστον, κυρίως όταν συνυπάρχει
κολπική μαρμαρυγή ή συγγενής θρομβοφιλία. Η ενδοαγγειακή αποκατάσταση κερδίζει ολοένα περισσότερο
έδαφος σε σχέση με την ανοιχτή η οποία αποτελεί
καλή επιλογή σε περιπτώσεις περιτονίτιδας1.

Κρυπτογενής οξεία ισχαιμία άκρου
Αποτελεί ξαφνική διακοπή της αιματικής άρδευσης
του κάτω άκρου με συμπτωματολογία που μπορεί να
διαρκέσει προοδευτικά ως και δύο εβδομάδες. Συνήθως οφείλεται σε εξέλιξη χρόνιας ισχαιμίας άκρου,
περιφερικό έμβολο ή θρόμβο που δημιουργείται
από τραύμα3. Απαιτείται διερεύνηση προέλευσης
του εμβόλου και έλεγχος για επίκτητη θρομβοφιλία
και αγγειΐτιδα σε περιπτώσεις που δεν αναγνωρίζεται σαφής αιτία. Το υψηλό ποσοστό υποτροπής
καθιστά απαραίτητη τη συνεχή χρήση αντιπηκτικής
αγωγής, βαρφαρίνης ή νεώτερου από του στόματος
αντιπηκτικού1.

Φλεβικές θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις
Φλεβικές θρομβώσεις μπορεί να συμβούν σε
ασυνήθιστους κλάδους του φλεβικού δικτύου, έχοντας
διαφορετικούς εκλυτικούς παράγοντες, ενώ μπορεί
να αποτελούν το πρώτο σύμπτωμα υποκείμενων
νοσημάτων και να απαιτούν από τον θεράποντα ιατρό
ειδική διερεύνηση και αντιμετώπιση (Πίνακας 2)2,3.

Θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβών
Η θρόμβωση εγκεφαλικών φλεβών αποτελεί κάτω
του 1% των αγγειακών εγκεφαλικών και περιλαμβάνει θρομβωτικά επεισόδια εγκεφαλικών φλεβών και
φλεβωδών κόλπων. Η συντριπτική πλειοψηφία έχει
εκλυτικό παράγοντα με κυριότερο τη λήψη οιστρογόνων (έως και 55%), την εγκυμοσύνη/λοχεία (έως
και 14%) και σπανιότερο τα μυελοϋπερπλαστικά
σύνδρομα και τις χρόνιες φλεγμονές. Σημαντική
επίπτωση φαίνεται να έχει και η θρομβοφιλία (έως
και 22% σε μελέτες). Στους τοπικούς παράγοντες
συμπεριλαμβάνονται οι λοιμώξεις, οι κακοήθειες, οι
τραυματισμοί και οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις.
Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει κεφαλαλγία, οίδημα
οπτικής θηλής, επιληπτικές κρίσεις, νευρολογική
σημειολογία (αφασία-δυσαρθρία) και απεικονιστικά
έμφρακτο, ή/και αιμορραγία.
Η ταυτόχρονη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία κατά τη
στιγμή της διάγνωσης της θρόμβωσης εγκεφαλικών
φλεβών δεν θα πρέπει να αποτελεί αντένδειξη για
τη χρήση αντιπηκτικής θεραπείας. Τα αντιπηκτικά με
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Β. Περιφάνης και Ν. Νεοκλέους
Πίνακας 2. Αιτίες, διερεύνηση και αντιμετώπιση των φλεβικών θρομβώσεων σε ασυνήθεις θέσεις
Κοινές αιτίες

Προτεινόμενη
διερεύνηση

Αντιμετώπιση
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Εγκεφαλικές Αντισυλληπτικά,
φλέβες
εγκυμοσύνη, λοχεία,
συγγενής και επίκτητη
θρομβοφιλία, τοπικοί
παράγοντες (κακοήθεια,
τραύμα, απόστημα,
μηνιγγίτιδα)

3-6 μήνες αντιπηκτική αγωγή είναι
Κατάλληλη
νευροαπεικόνιση, έλεγχος επαρκής ακόμα και στις απρόκλητες
περιπτώσεις.
χρήσης οιστρογόνων,
εγκυμοσύνη, έλεγχος
θρομβοφιλίας (δεν
επηρεάζει την
αντιμετώπιση και
θεραπεία)

Πολύ χαμηλό ποσοστό
υποτροπής είτε υπάρχει
σαφής αιτία είτε όχι.
Αν υποτροπή συνεχής
αντιπηκτική αγωγή.
Πιο συχνή η μετάλλαξη
προθρομβίνης

Οφθαλμικές Ηλικία, υπέρταση,
φλέβες
διαβήτης, κάπνισμα,
παχυσαρκία,
υπερλιπιδαιμία,
γλαύκωμα, αρτηριακές
ανωμαλίες

Οφθαλμική εξέταση,
Εξέταση βυθού, οπτικής
οξύτητας, αγγειογραφία
με φλουορεσκίνη

Ίδιες αιτίες θρόμβωσης
Τα αντιπηκτικά δεν έχουν ρόλο,
διαχείριση αιτιολογικού παράγοντα, αρτηριακού και φλεβικού
σκέλους. Αντιπηκτικά δεν
ενδουαλοειδείς εγχύσεις αντιχρησιμοποιούνται και
αγγειογενετικού ενδοθηλιακού
ίσως επιδεινώνουν την
αυξητικού παράγοντα αν υπάρχει
οίδημα οπτικής θηλής, φωτοπηξία αν κατάσταση. Αντιμετώπιση
αποκλειστικά από
υπάρχει νεοαγγείωση
οφθαλμιάτρους

Φλέβες άνω Ενδοαγγειακοί
άκρου
καθετήρες, PagetSchroetter σύνδρομο,
ιδιοπαθής, τοπικοί
παράγοντες (τραύμα,
φλεγμονή, κακοήθειες
μασχαλιαίας χώρας)

Συσχέτιση με καθετήρα:
καμιά διερεύνηση,
Ιδιοπαθής: παραπομπή
σε αγγειολόγο

Συσχέτιση με καθετήρα (διατήρηση Πολλές φορές και μόνο η
αφαίρεση του καθετήρα
καθετήρα όσο αυτός είναι
αρκεί
απαραίτητος, αντιπηκτική αγωγή
μέχρι τριμήνου μετά την αφαίρεση
του καθετήρα).
Ιδιοπαθής :αντιπηκτική αγωγή,
παραπομπή σε αγγειολόγο για
θρομβόλυση ή/και θωρακική
εκτόνωση/αποσυμπίεση)

Ηπατικές
φλέβες
(BuddChiari)

ΜΥΝ, αντισυλληπτικά,
αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο,
φλεγμονώδεις νόσοι του
εντέρου, νόσος Behçet,
τοπικοί παράγοντες
(κακοήθειες, απόστημα),
ενδαγγειακοί καθετήρες,
δικτυωτές μεμβράνες

Doppler υπερηχογραφία,
αξονική ήπατος,
φλεβογραφία, για
ιδιοπαθείς περιπτώσεις
(JAK2, κυτταρομετρία για
νυκτερινή παροξυσμική
αιμοσφαιρινουρία,
οιστρογόνα/εγκυμοσύνη,
αντιπηκτικό λύκου, β2
GPI, αντικαρδιολιπίνες,
φλεγμονώδεις νόσοι του
εντέρου)

Αντιπηκτική αγωγή, συστηματική
ή καθοδηγούμενη θρομβόλυση/
φλεβοπλαστική, διασφαγιτιδική
ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική
παράκαμψη, μεταμόσχευση ήπατος,
θεραπεία υποκείμενου νοσήματος

Συνεχής αντιπηκτική
αγωγή εκτός αν βρεθεί
αιτία που μπορεί να
αντιμετωπιστεί

Σπλαγχνικές
φλέβες
(Πυλαία,
σπληνική,
μεσεντέριος)

Γενικά (κίρρωση,
χειρουργικές
επεμβάσεις κοιλιακής
χώρας, κακοήθειες,
φλεγμονές, ΜΥΝ),
θρόμβωση πυλαίας
(κίρρωση, κακοήθειες
ήπατος-χοληφόρων),
θρόμβωση σπληνικής
(παγκρεατίτιδα,
όγκοι παγκρέατος,
αποστήματα,
ψευδοκύστεις),
θρόμβωση μεσεντερίου
(χειρουργικές
επεμβάσεις, όγκοι,
IΦΝΕ)

Αξονική κοιλίας, για
ιδιοπαθείς περιπτώσεις
(JAK2, κυτταρομετρία για
νυκτερινή παροξυσμική
αιμοσφαιρινουρία,
οιστρογόνα/εγκυμοσύνη,
αντιπηκτικό λύκου, β2
GPI, αντικαρδιολιπίνες,
φλεγμονώδεις νόσοι του
εντέρου)

Aσυμπτωματικοί ασθενείς ως τυχαίο
εύρημα σε έδαφος κίρρωσης,
πρόσφατου χειρουργείου ή
νόσου κοιλιακής χώρας, ( χρόνιες
περιπτώσεις), πιθανόν δεν χρήζουν
αγωγής. Αν δίνεται αγωγή έλεγχος
επανασηραγγοποίησης σε 3 μήνες.
Για συμπτωματικούς ασθενείς
έναρξη αντιπηκτικής αγωγής και
θεραπεία υποκείμενου νοσήματος.
Αν το υποκείμενο νόσημα
θεραπεύεται τότε αντιπηκτική αγωγή
ως 3 μήνες. Θρόμβωση σπληνικής
φλέβας που δημιουργεί απειλητική
πυλαία υπέρταση με σημαντική
αιμορραγία χρήζει σπληνεκτομής.
Μεσεντέρια ισχαιμία χρήζει
θρομβόλυσης ή εντερεκτομής

Αναδρομικές μελέτες
έχουν αποτύχει.
Ασυμπτωματικοί
ασθενείς τίθενται σε
παρακολούθηση.
Συμπτωματικοί ασθενείς
αρχίζουν αντιπηκτική
αγωγή. Ασθενείς με
πυλαία υπέρταση
έχουν μεγάλο κίνδυνο
αιμορραγιών και
εμφανίζουν κιρσούς
οισοφάγου.
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Θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις
Πίνακας 2. (συνέχεια) Αιτίες, διερεύνηση και αντιμετώπιση των φλεβικών θρομβώσεων σε ασυνήθεις θέσεις
Κοινές αιτίες
Νεφρικές
φλέβες

Προτεινόμενη
διερεύνηση

Κακοήθειες, νεφρωσικό Αξονική κοιλίας, γενική
σύνδρομο
ούρων, ανάλυση ούρων
24ώρου, αλβουμίνη,
βιοψία νεφρού

μικρότερο χρόνο ημίσειας ζωής (UFH ή LMWH) θα
πρέπει να χορηγούνται κατά τη διάρκεια των πρώτων
ημερών της θεραπείας και η εισαγωγή των από του
στόματος αντιπηκτικών θα πρέπει να αναβάλλεται
έως ότου ο ασθενής να είναι κλινικά σταθερός με βελτιωμένη νευρο-ακτινολογική εικόνα. Μελέτες έδειξαν
ότι με την αντιπηκτική αγωγή επιτυγχάνεται επανασηραγγοποίηση στα δύο τρίτα των περιπτώσεων με
κλινική ανάρρωση στο 90% των ασθενών. Η χρήση
συστηματικής ή τοπικής θρομβολυτικής θεραπείας θα
πρέπει να περιορίζεται μόνο σε επιλεγμένους ασθενείς
υψηλού κινδύνου, όπως σε αυτούς που επιδεινώνονται παρά την επαρκή αντιπηκτική θεραπεία και στους
οποίους έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες επιδείνωσης.
Η αντιπηκτική θεραπεία για τουλάχιστον 3 μήνες θα
πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς με παροδικούς
παράγοντες κινδύνου. Οι ασθενείς χωρίς γνωστούς
παράγοντες κινδύνου είναι υποψήφιοι για 6–12 μήνες
αντιπηκτικής αγωγής. Φαίνεται ασφαλές να διακοπεί
η αντιπηκτική θεραπεία παρουσία παροδικών παραγόντων κινδύνου, όπως η από του στόματος χρήση
αντισυλληπτικών, ενώ θα πρέπει να εξετάζεται το
ενδεχόμενο συνεχούς θεραπείας για ασθενείς με
υποτροπές και σε ασθενείς με μόνιμους σημαντικούς
παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της
σοβαρής θρομβοφιλίας (ανεπάρκεια αντιθρομβίνης,
πρωτεΐνης C ή πρωτεΐνης S, αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο, ομοζυγωτία μετάλλαξης παράγοντα V
Leiden ή γονιδίου προθρομβίνης ή συνδυασμένη
διπλή ετερόζυγη μετάλλαξη). Δεδομένης της απουσίας
κλινικής εμπειρίας με τη χρήση των νεωτέρων από
του στόματος αντιπηκτικών, δεν υπάρχουν στοιχεία
υπέρ ή κατά της χρήσης τους στην κλινική πρακτική
έως ότου καταστούν διαθέσιμα πρόσθετα δεδομένα
από κλινικές μελέτες. Η χρήση τους θα πρέπει να
θεωρείται εκτός έγκρισης και θα πρέπει να ακολουθεί
προσεκτική συμβουλευτική των ασθενών και κλινική
παρακολούθηση4,5.

Αντιμετώπιση

Σχόλια

Αντιπηκτική αγωγή. Για ασθενείς
με νεφρωσικό σύνδρομο
αντιπηκτική αγωγή μέχρι
και 3 μήνες μετά την ομαλοποίηση
των τιμών της πρωτεϊνουρίας.
Τοπική θρομβόλυση και αφαίρεση
σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας
του οργάνου

Η προφυλακτική
χρήση αντιπηκτικής
αγωγής σε ασθενείς με
νεφρωσικό σύνδρομο
είναι αμφιλεγόμενη. Αν
ο ασθενής παρουσιάσει
θρόμβωση τότε
συνιστάται η συνεχιζόμενη
προφυλακτική χρήση
αντιπηκτικής αγωγής ενόσω
το σύνδρομο είναι σε ύφεση

Θρόμβωση οφθαλμικής φλέβας
Η θρόμβωση αμφιβληστροειδικής φλέβας αποτελεί
ασθένεια απειλητική για την όραση που εμφανίζεται
κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς. Είναι σχετικά συχνή
με αναφερόμενη επίπτωση 0,5-5 περιπτώσεις/1000
άτομα τον χρόνο. Αντίθετα με τις άλλες θρομβώσεις,
η θρόμβωση οφθαλμικής φλέβας έχει σαν κύριες
αιτίες το διαβήτη, την υπέρταση, το κάπνισμα, την
παχυσαρκία, το γλαύκωμα και την αυξημένη γλοιότητα. Συσχετίζεται με το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
(ΑPS) και την υπερομοκυστεϊναιμία, ενώ σε νεαρά
άτομα με αμφοτερόπλευρη θρόμβωση και θετικό
οικογενειακό ιστορικό συστήνεται και η διερεύνηση
για κληρονομική θρομβοφιλία. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει οξεία ανώδυνη απώλεια όρασης, ημιανοψία,
διπλωπία και σκοτώματα. Η χρήση αντιπηκτικών δε
φαίνεται ότι έχει θετικά αποτελέσματα. Απαιτείται
ρύθμιση των εκλυτικών παραγόντων, χορήγηση
αντι-αγγειοενδοθηλιακού παράγοντα, εμφυτεύματα
στεροειδών και φωτοπηξία αναλόγως των επιπλοκών
που ποικίλλουν από απώλεια όρασης, οίδημα οπτικής
θηλής έως νεοαγγείωση2,3.

Θρόμβωση άνω άκρου
Η θρόμβωση των άνω άκρων είναι σαφώς σπανιότερη από αυτή των κάτω άκρων (αν και αποτελεί
το 10% των φλεβοθρομβώσεων εν γένει) και στη
συντριπτική πλειοψηφία είναι ενδονοσοκομειακή,
επίκτητη λόγω ενδοαγγειακών καθετήρων (αναφερόμενη συχνότητα 62%). Σπανιότερα, οφείλεται σε
υπερβολική άσκηση λόγω τραύματος ή/και μυϊκή
καταπόνηση (σύνδρομο Paget-Schroetter). Κλινικά
εκδηλώνεται με άλγος αυχένα-ράχης, οίδημα άκρου
ή προσώπου, παραισθησίες, επίφλεβο και πυρετό,
ενώ η ΠΕ είναι σπάνια και ακόμη σπανιότερο το
μεταθρομβωτικό σύνδρομο.
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Στις περιπτώσεις που ο ενδοφλέβιος καθετήρας
είναι απαραίτητος διατηρείται και χορηγείται αντιπηκτική αγωγή ως και τρεις μήνες μετά την αφαίρεση του.
Για τις θρομβώσεις που οφείλονται σε περιφερικούς
φλεβικούς καθετήρες αρκεί και μόνο η αφαίρεσή τους
ενώ η θωρακική αποσυμπίεση και η φλεβοπλαστική
χρησιμοποιούνται σε ανθεκτικές περιπτώσεις2,3.

Θρόμβωση νεφρικής φλέβας
Η θρόμβωση νεφρικής φλέβας μπορεί να είναι
ασυμπτωματική ή να παρουσιαστεί με κοιλιακό άλγος,
αιματουρία, νεφρική δυσλειτουργία, ναυτία, ανορεξία
ή και πυρετό. Οι κοιλιακές κακοήθειες αποτελούν το
συχνότερο αίτιο, με το νεφρωσικό σύνδρομο να ακολουθεί. Η νόσος θεωρείται πολύ σπάνια με επίπτωση
<1/1000000 άτομα/χρόνο. Έχει αναφερθεί επίσης μετά
από μεταμόσχευση νεφρού, σε αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο και σε ερυθηματώδη λύκο .
Η χρήση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους
συνιστάται στους ασυμπτωματικούς ασθενείς που
δεν έχουν αντένδειξη και στους συμπτωματικούς
ασθενείς μέχρι την αποκατάσταση της πρωτεϊνουρίας. Σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης θρόμβωσης
με οξεία νεφρική ανεπάρκεια έχει χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά τοπική θρομβολυτική θεραπεία ή/
και χειρουργική θρομβεκτομή2,3.

Σπλαγχνική Φλεβική θρόμβωση
Στη Σπλαγχνική Φλεβική θρόμβωση (ΣΦΘ) συγκαταλέγονται η θρόμβωση πυλαίας, η θρόμβωση
μεσεντερίου, η θρόμβωση σπληνικής και το σύνδρομο Budd-Chiari (BCS). Τα μυελοϋπερπλαστικά
νεοπλάσματα (MYN) αποτελούν την επικρατούσα
συστηματική αιτία της μη κιρρωτικής και μη κακοήθους
ΣΦΘ γιατί διαγιγνώσκονται στο 40% του συνδρόμου
BCS και στο 33% της θρόμβωσης πυλαίας. Ο μοριακός δείκτης JAKV617F ανευρίσκεται στο 87% των
ασθενών με MYN και στο 26% με μη ακόμα διαγνωσθέν ΜΥΝ. Επιπρόσθετα οι λοιποί μοριακοί δείκτες
των ΜΥΝ (μετάλλαξη CALR, MPL και JAKexon 12)
είναι σπανιότατοι. Η μετάλλαξη JAK έχει βρεθεί στο
ενδοθήλιο ηπατικών και σπληνικών κυττάρων και η
παθογένεση της θρόμβωσης πιθανολογείται μέσω
τοπικής ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας6.

Θρόμβωση ηπατικών φλεβών
Η θρόμβωση ηπατικών φλεβών ή το σύνδρομο
Budd-Chiari (ετήσια επίπτωση 0,5-1 ανά εκατομμύριο
πληθυσμού) μπορεί να οδηγήσει σε μία κατάστα134

ση με υψηλή θνησιμότητα που περιλαμβάνει οξεία
ηπατική ανεπάρκεια, εγκεφαλοπάθεια, ασκίτη και
πυλαία υπέρταση. Η ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού
καρκινώματος σε ασθενείς με BCS αναφέρεται ως
σπάνια τελική επιπλοκή. Διακρίνεται στη κεραυνοβόλα μορφή (ασυνήθης <5%, που οδηγεί γρήγορα
σε ηπατική εγκεφαλοπάθεια), στην οξεία (περίπου
20%) που προκαλεί ηπατική νέκρωση, αν δεν αναπτυχθεί παράπλευρο φλεβικό δίκτυο και στη χρόνια
ή υποξεία, που είναι η κυριότερη αιτία ανάπτυξης
μεθηπατικής πυλαίας υπέρτασης. Τα ΜΥΝ αποτελούν
την αιτία για τα μισά περίπου περιστατικά. Στις άλλες
αιτίες περιλαμβάνονται η εγκυμοσύνη και η ορμονική
υποκατάσταση, το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, η
παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, η νόσο
Behçet, οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, οι κακοήθειες, τα ενδοηπατικά αποστήματα, οι παρασιτικές
κύστεις και το τραύμα.
Η άμεση έναρξη αντιπηκτικής αγωγής είναι απαραίτητη και συνεχίζεται επ’αόριστον. Για προχωρημένα
επίπεδα ηπατικής ανεπάρκειας έχει χρησιμοποιηθεί
θρομβόλυση, αγγειοπλαστική, διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική παράκαμψη, χειρουργική
παράκαμψη και τέλος μεταμόσχευση ήπατος2,5,6.

Θρόμβωση πυλαίας φλέβας
Η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας έχει μεγάλο
εύρος συμπτωματολογίας που κυμαίνεται από σιωπηλή θρόμβωση έως κίρρωση ήπατος. Διακρίνεται σε
οξεία, που μπορεί να εμφανιστεί με σηπτική πυλαιοφλεβίτιδα και σε πιθανή συμμετοχή της μεσεντερίου
με ειλεό ή και ασκίτη και σε χρόνια με αμβληχρή
συμπτωματολογία απότοκη πυλαίας υπέρτασης και
κιρσών οισοφάγου, όπου το τυπικό απεικονιστικό
εύρημα είναι η ανάπτυξη σηραγγώδους πυλαίου
δικτύου (cavernoma) που συχνά οδηγεί σε παρατεταμένη χολόσταση. Οι κυριότερες αιτίες είναι οι όγκοι
πρωτοπαθείς και μεταστατικοί του ήπατος και των
χοληφόρων, λοιμώξεις και φλεγμονές της κοιλιακής
χώρας και τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα. Η συνύπαρξη κίρρωσης και θρόμβωσης πυλαίας φλέβας
είναι καλά τεκμηριωμένη και μελετημένη. Στους κιρρωτικούς ασθενείς η θρόμβωση της πυλαίας φλέβας
οφείλεται στη μειωμένη αιματική ροή, στους τοπικούς
φλεγμονώδεις παράγοντες και στη διαταραχή των
παραγόντων πήξης. Από την άλλη, σε ιδιοπαθείς
περιπτώσεις συνήθως διαγιγνώσκονται υποκείμενες
κακοήθειες ήπατος, παγκρέατος και λιγότερο αιματολογικές . Η θρόμβωση πυλαίας και μεσεντερίου έχουν
ετήσια επίπτωση της τάξης του 0,5-2,7 περιπτώσεις
ανά 100000 πληθυσμού.

Θρομβώσεις σε ασυνήθεις θέσεις

Η άμεση έναρξη αντιπηκτικής αγωγής έχει πολύ
καλά αποτελέσματα. Οι μη κιρρωτικοί ασθενείς έχουν
υψηλά ποσοστά επανασηραγγοποίησης, χαμηλά
ποσοστά υποτροπής και αιμορραγικών επιπλοκών.
Οι χειρουργικές θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν
πολλές επιπλοκές και υψηλή θνησιμότητα. Σε περιπτώσεις με εκλυτικό παράγοντα συστήνεται τρίμηνη
θεραπεία μετά την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας,
ενώ σε ιδιοπαθείς περιπτώσεις ή σε αυτές που σχετίζονται με συγγενή θρομβοφιλία (κύρια τη μετάλλαξη
της προθρομβίνης και λιγότερο του παράγοντα FV
Leiden) και ΜΥΝ η αντιπηκτική αγωγή δεν διακόπτεται.
Η θεραπεία της χρόνιας θρόμβωσης της πυλαίας
φλέβας δεν είναι τόσο ξεκαθαρισμένη κυρίως στους
κιρρωτικούς ασθενείς. Οι κιρρωτικοί ασθενείς με
θρόμβωση πυλαίας που λαμβάνουν αντιπηκτική
αγωγή φαίνεται ότι έχουν ικανοποιητικά ποσοστά
επανασηραγγοποίησης αλλά χωρίς στατιστική καλύτερη έκβαση της κίρρωσης, αφού νοσηλεύονται
μακροχρόνια λόγω των πολλών επιπλοκών. Τα αιμορραγικά επεισόδια δεν είναι αυξημένα όπως θα
αναμενόταν, ενώ η προφυλακτική χρήση αντιπηκτικών
στους μη κιρρωτικούς ασθενείς χωρίς θρόμβωση
πυλαίας φλέβας φαίνεται ότι αυξάνει την επιβίωσή
τους. Η εμπειρία έδειξε ότι χαμηλού μοριακού βάρους
ηπαρίνη και τα νεώτερα αντιπηκτικά (χωρίς όμως
ένδειξη ακόμη) είναι εξίσου αποτελεσματικά στους
κιρρωτικούς ασθενείς2,4.

Θρόμβωση σπληνικής φλέβας
Η μονήρης σπληνική θρόμβωση συνυπάρχει με
νοσήματα του παγκρέατος όπως κακοήθεια, κύστεις,
αποστήματα και φλεγμονές. Συνήθως προκαλεί δεξιά
πυλαία υπέρταση, κιρσούς οισοφάγου και σπληνομεγαλία.
Η σπληνεκτομή είναι θεραπεία επιλογής για ασθενείς με μη ελεγχόμενη αιμορραγία. Η χρήση αντιπηκτικών είναι αμφιλεγόμενη λόγω έλλειψης μελετών
και δεδομένων. Σε αυτές που μελετώνται ασθενείς
με θρομβώσεις σπλαγχνικών φλεβών ή πυλαίας φλέβας συμπεριλαμβάνονται και ασθενείς με σπληνική
θρόμβωση και δείχνουν ότι η χρήση αντιπηκτικών
οδηγεί στην επανασηραγγοποίηση του αγγείου. Σε
περιπτώσεις παγκρεατίτιδας ή χειρουργικής επέμβασης παγκρέατος πρέπει να χορηγηθεί αντιπηκτική
αγωγή για τρεις μήνες2,6.

Θρόμβωση μεσεντερίου φλέβας
Η θρόμβωση φλεβών του μεσεντερίου συνήθως
συνυπάρχει με θρόμβωση άλλων σπλαγχνικών

φλεβών. Η θρόμβωση συνήθως παρουσιάζεται στην
άνω μεσεντέριο φλέβα. Στις αιτίες συμπεριλαμβάνονται η παγκρεατίτιδα, οι φλεγμονώδεις νόσοι του
εντέρου, το πρόσφατο χειρουργείο, οι κακοήθειες και
η κυκλοφορική συμφόρηση. Η μονήρης θρόμβωση
φλεβών μεσεντερίου δεν φαίνεται να συνδυάζεται με
κακοήθειες και μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα.
Παρόλο αυτά, μικρή μελέτη έδειξε ότι το 25% των
ασθενών νοσεί με συμπαγή όγκο. Η συσχέτιση με
συγγενή θρομβοφιλία έχει υποδειχθεί από μία κλινική μελέτη αλλά η χρησιμότητα της στη θεραπευτική στρατηγική είναι αμφίβολη. Τα αντισυλληπτικά
επίσης ευθύνονται για το 9-18% των περιπτώσεων
σε νέες γυναίκες6. Διακρίνεται σε οξεία με περιομφαλικό πόνο, διάρροια, ναυτία, έμετοι (στο 50%) και
αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού, ενώ η μετάπτωση
σε ισχαιμία εντέρου μπορεί να εκδηλωθεί με αιματοχεσία, ασκίτη, μεταβολική οξέωση, υπόταση, ΟΝΑ ή/
και ARDS και σε χρόνια που είναι σπανιότερη, χωρίς
οξύ επιγαστρικό πόνο, και με εκτεταμένες φλεβικές
αναστομώσεις ενώ παρουσιάζεται με άλγος μετά το
φαγητό και επιπλοκές πυλαίας υπέρτασης.
Αντιπηκτική αγωγή πρέπει να αρχίσει άμεσα μαζί
με χορήγηση υγρών, αποσυμφόρηση εντέρου και
θρεπτική αποκατάσταση. Χειρουργική παρέμβαση
με θρομβόλυση και αφαίρεση του νεκρού τμήματος
του εντέρου είναι αρκετά συχνή αλλά απευκταία
παρέμβαση. Παρόλες τις μοντέρνες θεραπευτικές
επιλογές η θνητότητα για τον πρώτο μήνα είναι
ακόμα υψηλή2,5,6.
Συνοπτικά, για τη θεραπεία της ΣΦΘ, συμπεριλαμβανομένων της πυλαίας θρόμβωσης, των
ηπατικών φλεβών, της σπληνικής και της μεσεντερίου φλέβας, η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να
εξετάζεται για όλους τους ασθενείς με συμπτώματα
χωρίς ενδείξεις ενεργού αιμορραγίας. Η απόφαση
χορήγησης αντιπηκτικών σε ασθενείς με ασυμπτωματική σπλαγχνική θρόμβωση θα πρέπει να λαμβάνεται εξατομικευμένα, εξισορροπώντας προσεκτικά
την παρουσία παραγόντων κινδύνου για υποτροπή
(π.χ. υποκείμενες προθρομβωτικές καταστάσεις) και
τον κίνδυνο αιμορραγίας. Παρουσία ενεργού αιμορραγίας, η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά
μόνο όταν η πηγή αιμορραγίας έχει θεραπευτεί και ο
ασθενής είναι κλινικά σταθερός. Η απόφαση για την
έναρξη της αντιπηκτικής θεραπείας θα πρέπει να
στηρίζεται στην παρουσία σημαντικών παραγόντων
κινδύνου για υποτροπή, την ικανότητα αντιμετώπισης της υποκείμενης αιτίας για αιμορραγία, καθώς
και από τη θέση και την έκταση της θρόμβωσης.
Αυτό το θεραπευτικό σχήμα δεν είναι κατάλληλο για
ασθενείς με σπλαγχνική θρόμβωση σχετιζόμενη με
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καρκίνο ή για ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες
κινδύνου για αιμορραγία (π.χ. κίρρωση του ήπατος
ή/και οισοφαγικούς κιρσούς, θρομβοπενία), για τους
οποίους είναι προτιμότερη η αρχική θεραπεία με
LMWH (3-6 μήνες για τους καρκινοπαθείς). Σε ασθενείς με θρομβοπενία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μειωμένες δόσεις LMWH (προφυλακτική ή μισή
δόση) ανάλογα με τον αριθμό των αιμοπεταλίων και
την ταυτόχρονη παρουσία πρόσθετων παραγόντων
κινδύνου για αιμορραγία. Για όλους τους άλλους
ασθενείς, η χρήση της βαρφαρίνης ενδείκνυται μόνο
όταν ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός. Σε ασθενείς
με πολύ υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας ή σε αυτούς
ενδεχομένως που απαιτούν επεμβατικές διαδικασίες, η χρήση της UFH μπορεί να προτιμάται έναντι
της LMWH. Ο τακτικός ενδοσκοπικός έλεγχος των
οισοφαγικών κιρσών και η προφυλακτική θεραπεία
της αιμορραγίας απαιτείται σε όλους τους κιρρωτικούς ασθενείς. Σε ασθενείς που δεν αιμορραγούν
ενεργά, η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά
το συντομότερο δυνατόν (μετά 15ήμερον) με αρχικά
μειωμένες δόσεις LMWH (είτε προφυλακτικές, είτε
μισές θεραπευτικές δόσεις ανάλογα με τον αριθμό των αιμοπεταλίων)5. Η χρήση θρομβολυτικών
παραγόντων θα πρέπει να περιορίζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως ασθενείς με θρόμβωση
μεσεντερίου φλέβας με σημεία εντερικής ισχαιμίας
ή ασθενείς των οποίων οι καταστάσεις επιδεινώνονται παρά την επαρκή αντιπηκτική θεραπεία. Η
αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να χορηγείται για
τουλάχιστον 3-6 μήνες σε όλους τους ασθενείς με
σπλαγχνική θρόμβωση. Φαίνεται ασφαλές να διακοπεί η αντιπηκτική θεραπεία παρουσία σημαντικών
παροδικών παραγόντων κινδύνου, όπως χειρουργική επέμβαση ή λοιμώξεις. Για όλους τους άλλους
ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με
κίρρωση, καρκίνο συμπεριλαμβανομένων των μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων ή αυτοάνοσων
διαταραχών, η επ’ αόριστον διάρκεια της θεραπείας
θα πρέπει να εξετάζεται με περιοδική προσεκτική
αξιολόγηση των κινδύνων και του οφέλους. Δεδομένης της απουσίας κλινικής εμπειρίας με τη χρήση
των νεωτέρων από του στόματος αντιπηκτικών, δεν
υπάρχουν στοιχεία υπέρ ή κατά της χρήσης τους
στη διαχείριση ασθενών με σπλαγχνική θρόμβωση4. Η χρήση τους θα πρέπει να θεωρείται εκτός
έγκρισης και θα πρέπει να ακολουθεί προσεκτική
συμβουλευτική των ασθενών και κλινική παρακολούθηση7. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση όλων των
DOACs αντενδείκνυται για κιρρωτικούς ασθενείς με
στάδιο Child-Pugh C και η ριβαροξαμπάνη και σε
στάδιο Child-Pugh B. Μελέτες που βρίσκονται σε
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εξέλιξη για τη χρήση των DOACs στις σπλαγχνικές
θρομβώσεις θα βελτιώσουν τη γνώση μας για τις
δυνατότητες χορήγησης των φαρμάκων αυτών8.
Η διάγνωση ΜΥΝ σε ασθενή με ΣΦΘ παρουσιάζει
δυσχέρειες καθώς η σπληνομεγαλία επισυμβαίνει
και σε πυλαία υπέρταση μετά ΣΦΘ, η πολυκυτταραιμία συχνά αντιρροπείται από συνυπάρχουσα
γαστρεντερική αιμορραγία ή τον υπερσπληνισμό
της πυλαίας υπέρτασης και συχνά ανευρίσκονται
αυξημένα επίπεδα ερυθροποιητίνης λόγω ηπατικής ισχαιμίας σε ασθενείς με BCS. Απαραίτητη
θεωρείται η Οστεομυελική βιοψία, ενώ η Μέτρηση
της Ερυθροκυτταρικής Μάζας επιβάλλεται μόνο σε
JAK θετικούς ασθενείς. Επιπρόσθετα σε νεαρούς
ασθενείς με σημεία αιμόλυσης, με οιαδήποτε κυτταροπενία και ασυνήθη θρόμβωση πρέπει να γίνεται
διαγνωστικός έλεγχος για παροξυσμική νυκτερινή
αιμοσφαιρινουρία (PNH), αφού το BCS αποτελεί
το 7,5-25% της αρχικής συμπτωματολογίας PNH.
Επιπλέον η διερεύνηση για κληρονομική ή επίκτητη
θρομβοφιλία ιδιαίτερα σε νεαρούς ασθενείς με BCS
ή θρόμβωση πυλαίας, είναι επιβεβλημένος7.
Η διαγνωστική απεικόνιση ΣΦΘ χρειάζεται πέραν
της κλινικής υποψίας και της εμπειρίας του εξεταστή
ως βασικό εργαλείο το υπερηχογράφημα Doppler
(κύρια στo BCS και στη θρόμβωση πυλαίας) και την
αξονική αγγειογραφία (στη θρόμβωση μεσεντερίου)
με υψηλούς βαθμούς ευαισθησίας και ειδικότητας
αντίστοιχα. Σε δύσκολες περιπτώσεις θέση έχουν
και η μαγνητική φλεβογραφία και η MRI κοιλίας2.
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Επίκτητοι αναστολείς της πήξης και αιμορραγία
Παρασκευή ΚΩΤΣΗ
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Αυτοαντισώματα έναντι παραγόντων πήξης μπορεί
να αναπτυχθούν σε άτομα που πάσχουν από αυτοάνοσες ή νεοπλασματικές παθήσεις κύηση, ηλικιωμένα
άτομα, μετά λήψη φαρμάκων ή ακόμη και σε άτομα
χωρίς εμφανή αιτία. Συνήθως κατευθύνονται έναντι
του παράγοντα VIII (FVIII) ή του παράγοντα von Willebrand και οδηγούν σε επίκτητη αιμορροφιλία Α (ΑΗΑ)
ή επίκτητη νόσο von Willebrand (AVWS), αντίστοιχα.
Σπανιότερα, τα αυτοαντισώματα αναπτύσσονται έναντι άλλων παραγόντων πήξης, όπως ινωδογόνο, FII,
FV, FVII, FX, FXI και ο FXIII. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων που
κυμαίνονται από ελάχιστες ή καθόλου έως αιμορραγία
απειλητική για τη ζωή. Ασθενείς χωρίς προηγούμενο
ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό αιμορραγικής διάθεσης μπορεί να εμφανίσουν ξαφνικά αιμορραγικές
εκδηλώσεις, μερικές φορές θανατηφόρες, ειδικά εάν
δεν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Σε κάποιους ασθενείς
μπορεί να αποτελεί τυχαίο εργαστηριακό εύρημα. Η
εργαστηριακή αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη
βοήθεια των χρόνων πήξης (δοκιμασιών ελέγχου) και
ακολουθεί μέτρηση του επιπέδου του παράγοντα και
τιτλοποίηση του αναστολέα. Η έγκαιρη διάγνωση των
επίκτητων αιμορραγικών παθήσεων είναι απαραίτητη
για την κατάλληλη θεραπεία που στοχεύει τόσο στον
έλεγχο του επεισοδίου οξείας αιμορραγίας, όσο και
στην εξάλειψη του αυτοαντισώματος.
Η παρουσία μιας επίκτητης αιμορραγικής διαταραχής συνήθως χαρακτηρίζεται από αυτόματη
αιμορραγία ή από αιμορραγία που προκαλείται με
χειρουργική επέμβαση, τραύμα ή οποιαδήποτε επεμβατική διαδικασία σε ασθενείς χωρίς ιστορικό ατομικό
ή οικογενειακό.1 Τα αυτοαντισώματα κατά των παρα138

γόντων πήξης είναι συνήθως πολυκλωνικά τύπου
ανοσοσφαιρίνης G (IgG, κυρίως IgG4, σπάνια IgM ή
IgA) που στοχεύουν πολλούς λειτουργικούς επιτόπους
των παραγόντων πήξης.
Τα αυτοαντισώματα κατευθύνονται συνήθως εναντίον του FVIII ή VWF, γεγονός που οδηγεί σε AHA ή
σε επίκτητη νόσο von Willebrand (AVWS), αντίστοιχα.
Άλλα αυτοαντισώματα κατευθύνονται ενάντια σε
άλλους παράγοντες πήξης και προκαλούν εξαιρετικά σπάνιες επίκτητες διαταραχές πήξης και έχουν
περιγραφεί τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, με ή
χωρίς υποκείμενα νοσήματα.2

AHA
Η επίκτητη αιμορροφιλία Α (ΑΗΑ) είναι μια σπάνια
αιμορραγική διαταραχή, με εκτιμώμενη επίπτωση
στο γενικό πληθυσμό ~ 1,5 περίπτωση ανά εκατομμύριο ανά έτος. Σε 50% των ασθενών με AHA,
αυτοάνοσες διαταραχές, αιματολογικές κακοήθειες
(λευχαιμίες, λεμφώματα ή μονοκλωνικές γαμμαπάθειες), συμπαγείς όγκοι (καρκίνος του μαστού) και
εγκυμοσύνη έχουν συσχετιστεί με την ασθένεια, ενώ
στο υπόλοιπο 50%, αυτοαντισώματα έναντι του FVIII
εμφανίζονται σε άτομα που δεν έχουν οποιαδήποτε
ασθένεια (ιδιοπαθής διαταραχή), αν και σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να διαγνωστεί μια υποκείμενη
διαταραχή πολύ μετά την εμφάνιση της διαταραχής
της πήξης.3 Οι αναστολείς του FVIII ταξινομούνται
με βάση την κινητική και την έκταση της απενεργοποίησης του FVIII.
Υπάρχουν 2 διαφορετικές κινητικές και αποδίδονται
σε (i) διαφορετικές συγγένειες δέσμευσης στο μόριο
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του FVIII, με αποτέλεσμα ισχυρότερη (τύπος Ι) και
ασθενέστερη (τύπος II) σύνδεση στον επίτοπό τους και
(ii) ο επίτοπος στόχος που είναι ζωτικής σημασίας για
αναστολείς τύπου Ι. Ασθενείς με AHA τείνουν να έχουν
αναστολείς τύπου II. Η συχνότητα εμφάνισης AHA είναι
πολύ ασυνήθιστη σε παιδιά, στην πραγματικότητα, η
μέση ηλικία των ασθενών κατά τη διάγνωση είναι 74
και 78 έτη στις 2 μεγαλύτερες διαθέσιμες σειρές, την
Ευρωπαϊκή (EACH2) και του Ηνωμένου Βασιλείου,
αντίστοιχα. Η επίπτωση σε
άνδρες και γυναίκες ασθενείς είναι παρόμοια, με
εξαίρεση την ηλικιακή ομάδα από 20 έως 40 ετών,
λόγω περιστατικών που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, η AHA εμφανίζεται
συχνότερα σε πρωτότοκες, με διάμεσο διάστημα
μεταξύ του τοκετού και της διάγνωσης ~3 μηνών. Τα
κλινικά συμπτώματα των 501 ασθενών που καταγράφηκαν ήταν κυρίως αυτόματα επεισόδια (77%)
και μείζονα (70%). Οι περιοχές αιμορραγίας ήταν
κυρίως υποδόρια (53,2%) και μυϊκά αιματώματα ή
οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία (50,2%), τα περιστατικά ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας ήταν σπάνια
(1%), όπως
επίσης και επεισόδια αιμορραγίας στις αρθρώσεις
(4,9%), συγκριτικά με τη συγγενή αιμορροφιλία Α.4

AVWS
Συνολικά έχουν αναφερθεί 300 περιπτώσεις. Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών με AVWS μπορεί να είναι
μεγαλύτερος επειδή οι περισσότεροι ασθενείς δεν
αιμορραγούν έως ότου εκτεθούν σε μείζον τραύμα ή
σε σημαντικές επεμβατικές διαδικασίες.5
Η παθοφυσιολογία του AVWS είναι πιο περίπλοκη
σε σύγκριση με άλλες επίκτητες αιμορραγικές διαταραχές λόγω διαφορετικών υποκείμενων μηχανισμών.
Λεμφοϋπερπλαστικές ασθένειες προκαλούν 47% έως
63% των περιπτώσεων AVWS, ενώ μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές και συμπαγείς όγκοι αντιπροσωπεύουν το 15% και το 5% των περιπτώσεων, αντίστοιχα. Οι λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές, όγκοι και
ανοσολογικές διαταραχές αυξάνουν την εκκαθάριση
του VWF από την κυκλοφορία μέσω συγκεκριμένου ή
μη ειδικού αυτοαντισώματος που παράγει ανοσοσυμπλέγματα με τον VWF, ενώ οι μυελοϋπερπλαστικές
διαταραχές προκαλούν προσρόφηση του VWF στις
μεμβράνες νεοπλασματικών κυττάρων ή άλλων δομών. Ο υποθυρεοειδισμός μειώνει τη σύνθεση του
VWF, ενώ οι μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές, η
ουραιμία και η χρήση σιπροφλοξασίνης αυξάνουν
την πρωτεόλυση του VWF από ειδικές πρωτεάσες.
Σε αναδρομική μελέτη από τους Tiede et al βρέθηκε

σχετικά υψηλή σχέση μεταξύ AVWS και καρδιαγγειακών διαταραχών (46%), όπως συγγενής καρδιακή
νόσος, αορτική στένωση, ενδοκαρδίτιδα και σοβαρή
αθηροσκλήρωση, που προκαλούν αποδόμηση του
VWF λόγω αυξημένων ταχυτήτων ροής.
Το AVWS συνήθως διαγιγνώσκεται σε ηλικιωμένους με μέση ηλικία κατά τη διάγνωση 60 έτη,
με συμπτώματα αιμορραγίας που αφορούν κυρίως
αυτόματες αιμορραγίες βλεννογόνων (εκχύμωση,
επίσταξη, μηνορραγία, αιμορραγία του γαστρεντερικού
σωλήνα ή αιματουρία), υπερβολική αιμορραγία μετά
το τραύμα/χειρουργική επέμβαση.

Αναστολείς έναντι άλλων παραγόντων
πήξης
Η συχνότητα επίκτητης ανεπάρκειας ινωδογόνου,
προθρομβίνης και των FV, FVII, FIX, FX, FXI και FXIII
είναι πολύ λιγότερο γνωστές επειδή μόνο σποραδικές
περιπτώσεις έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία.6
Μπορεί να σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα κλινικών
εκδηλώσεων που κυμαίνεται από ελάχιστη ή καθόλου
αιμορραγία έως αιμορραγικά επεισόδια απειλητικά
για τη ζωή. Αν και οι αναστολείς που κατευθύνονται
κατά του FV προκαλώντας επίκτητη ανεπάρκεια FV
(AFVD) συμβαίνουν σπάνια (έχουν περιγραφεί έως
και 150 περιπτώσεις), είναι οι πιο συχνές μεταξύ των
αναστολέων της πήξης μετά από τον FVIII ή τον VWF.
Αυτοί οι αναστολείς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν
σε οποιαδήποτε ηλικία, σε συνδυασμό με εύκολα
αναγνωρίσιμο εκλυτικό παράγοντα κινδύνου όπως
χειρουργική επέμβαση, αντιβιοτικά (ιδιαίτερα β λακτάμες και αμινογλυκοσίδες), μεταγγίσεις αίματος,
κακοήθειες και αυτοάνοσες ασθένειες. Η πλειονότητα
των περιπτώσεων που περιγράφηκαν εμφανίστηκε
μετά από έκθεση σε βόεια θρομβίνη που περιέχεται στα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται συχνά
ως τοπικοί αιμοστατικοί παράγοντες σε αγγειακές,
ορθοπεδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις.
Παρασκευάσματα βόειας θρομβίνης συχνά περιέχουν
πρόσθετες πρωτεΐνες βοοειδών, όπως τον FV, που
μπορεί να δράσει ως ανοσολογικό ερέθισμα για ανάπτυξη των αναστολέων κατά του βόειου FV, οι οποίοι
στη συνέχεια αντιδρούν με τον ανθρώπινο FV. Οι
ανασυνδυασμένες θρομβίνες είναι τώρα διαθέσιμες
με αποτέλεσμα ο κίνδυνος ανάπτυξης αναστολέων
FV μετά από έκθεση σε θρομβίνη να είναι σχετικά
χαμηλός. Όπως αναφέρεται σε ανασκόπηση των
Franchini και Lippi σε 74 αναφορές περιπτώσεων,
τα αιμορραγικά συμπτώματα ήταν συχνά πολυεστιακά (32%). Οι αιμορραγίες των βλεννογόνων είναι
πιο συχνές (62%), με το ήμισυ των περιπτώσεων
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να παρουσιάζουν αιματουρία και το 19% αιμορραγία πεπτικού. Οπισθοπεριτοναϊκή και εγκεφαλική
αιμορραγία παρουσιάζονται λιγότερο συχνά (5%
και 8%, αντίστοιχα). Αυτοαντισώματα έναντι άλλων
παραγόντων πήξης είναι εξαιρετικά σπάνια.
Επίκτητη έλλειψη ινωδογόνου έχει αναφερθεί σε
μερικές περιπτώσεις που σχετίζονται με γυναίκες
γύρω από τον τοκετό, κακοήθειες ή αυτοάνοσες
ασθένειες.
Τα αντισώματα κατά της προθρομβίνης συνήθως
σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα και κακοήθειες,
αλλά υψηλό ποσοστό αντισωμάτων αναπτύσσεται
μετά από έκθεση σε κόλλα θρομβίνης-ινώδους βοοειδών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.
Και στις δύο περιπτώσεις, η παρουσία τους σχετίζεται
με σοβαρή αιμορραγία.
Η επίκτητη ανεπάρκεια FVII αναφέρεται πολύ
σπάνια, κυρίως σε συνδυασμό με σοβαρή σήψη,
κακοήθειες και μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων.
Αιμορραγία εμφανίστηκε στο 48% των περιπτώσεων
και σπάνια ήταν σοβαρή.
Τα δεδομένα σχετικά με την επίκτητη ανεπάρκεια
FIX είναι λιγοστά και λόγω της σπανιότητάς της αναφέρεται ότι σχετίζεται με αυτοάνοσες ασθένειες και
ιογενή πνευμονία, με κλινική παρουσίαση μώλωπες
και αυθόρμητα αιματώματα.
Η επίκτητη ανεπάρκεια του FX (AFXD) λόγω της
παρουσίας αυτοαντισωμάτων αναφέρεται επίσης
σπάνια και σχετίζεται κυρίως με κακοήθειες, αυτοάνοσες διαταραχές και φάρμακα. Η κλινική εικόνα είναι
αιμορραγίες, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης
αιμορραγίας. Ωστόσο, οι περισσότερες περιπτώσεις
ανεπάρκειας AFXD δεν οφείλονται σε αυτοαντισώματα, αλλά συνδέονται με την αμυλοείδωση. Μελέτες
με ραδιενεργά σεσημασμένο FX έδειξαν ότι ο FX
απομακρύνεται γρήγορα από την κυκλοφορία λόγω
της απορρόφησης του FX από το αμυλοειδές, που
αυξάνει την κάθαρσή του.
Η αιμορραγία σε ασθενείς με αμυλοείδωση και
AFXD μπορεί να είναι σοβαρή και μια ανασκόπηση 30 κλινικών περιπτώσεων δεν έδειξε συσχέτιση
μεταξύ της σοβαρότητας της αιμορραγίας και των
επιπέδων FX.
Η επίκτητη ανεπάρκεια FXI είναι περιστασιακή και
συχνά σχετίζεται με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο
με ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις.
Η επίκτητη ανεπάρκεια FXIII (AFXIIID) είναι επίσης
μια σπάνια κλινική κατάσταση. 50% των περιπτώσεων AFXIIID είναι ιδιοπαθείς, μπορεί να συνδέονται
με μια ποικιλία παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης
της θεραπείας με φάρμακα (ισονιαζίδη, πενικιλλίνη,
φαινυτοΐνη, αμιοδαρόνη), αυτοάνοσες και αιματολο140

γικές ασθένειες κυρίως σε ηλικιωμένους με σοβαρά
υποδόρια μυϊκά αιματώματα ή αιμορραγία μαλακών
ιστών, αλλά και καταστροφικές αιμορραγικές εκδηλώσεις που σχετίζονται με σημαντική θνησιμότητα.9

Διάγνωση
Η υποψία για παρουσία αυτών των διαταραχών
πρέπει να τίθεται όταν ένας ασθενής παρουσιάζει αιφνίδια αιμορραγία με αρνητικό ατομικό και οικογενειακό
ιστορικό για αιμορραγική διάθεση. Οι εργαστηριακές
δοκιμές που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση είναι παρατεταμένος χρόνος ΑΡΤΤ και/ή προθρομβίνης (PT),
που δεν διορθώνεται με την προσθήκη φυσιολογικού
πλάσματος χρησιμοποιώντας τη δοκιμή ανάμιξης.
Άλλοι αναστολείς όπως το αντιπηκτικό του λύκου
και αντιπηκτικά όπως η ηπαρίνη, πρέπει να αποκλειστούν. Στην περίπτωση της επίκτητης διαταραχής
FXIII, το PT και APTT είναι φυσιολογικά, επομένως
η μέτρηση του FXIII στο δείγμα του ασθενούς και
στη συνέχεια οι δοκιμασίες ανάμιξης είναι η μόνη
επιλογή για αναγνώριση του αναστολέα. Όσον αφορά
την επίκτητη διαταραχή ινωδογόνου, οι PT, APTT,
και η λειτουργική μέθοδος Clauss είναι παθολογικά
παρουσία αναστολέα και ο TT δεν διορθώνεται με τη
δοκιμή ανάμιξης. Μελέτες αναστολέων παραγόντων
στη συνέχεια πραγματοποιούνται για τη μέτρηση του
τίτλου αναστολέα χρησιμοποιώντας την τροποποίηση
Nijmegen της κλασικής μεθόδου Bethesda. Αυτή η
μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επίκτητες
ελλείψεις.7

Θεραπεία
Η βασική θεραπεία βασίζεται στη θεραπεία οξέων
αιμορραγικών επεισοδίων και την εξάλειψη του αντισώματος. Όπου είναι δυνατόν, θεραπεία της πάθησης
που σχετίζεται με την ανάπτυξη του αναστολέα (π.χ.
καρκίνος, φάρμακα) μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση ή σημαντική μείωση του αναστολέα.

Θεραπεία αιμορραγικών επεισοδίων
Σε ασθενείς με AHA, η χορήγηση συμπυκνωμένου
FVIII συνήθως δεν είναι αποτελεσματική λόγω του
υψηλού τίτλου αναστολέα. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
χρησιμοποιούνται παράγοντες που παρακάμπτουν
τον FVIII (bypassing agents) όπως ανασυνδυασμένος ενεργοποιημένος FVII (rFVIIa) και το σύμπλεγμα
ενεργοποιημένων προθρομβινικών παραγόντων
(APCC activated prothrombin complex concentrate).
Η συνήθης δοσολογία του rFVIIa είναι 90 έως 120
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μg / kg κάθε 2 έως 3 ώρες και μπορεί να συγχορηγηθεί
με αντιινωδολυτικά φάρμακα όπως τρανεξαμικό οξύ.
Για το APCC, η δόση είναι 50 έως 100 IU/kg κάθε 6
έως 12 ώρες (με μέγιστη δόση 200 IU/kg ανά ημέρα).
Στη μελέτη EACH2 με 501 ασθενείς εγγεγραμμένους, ο έλεγχος των αιμορραγικών συμβάντων δεν
διέφερε χρησιμοποιώντας τα 2 σκευάσματα (απάντηση στο 93%). Επίσης, οι θρομβωτικές επιπλοκές
είχαν παρόμοια συχνότητα χρησιμοποιώντας rFVIIa
και APCC (2,9% και 4,8%, αντίστοιχα).
Σε ορισμένους ασθενείς με χαμηλό τίτλο αντισώματος εξουδετέρωσης FVIII (< 5 BU/Bethesda units)
και υπολειμματική δραστικότητα FVIII, θεραπεία με
σκευάσματα FVIII ή DDAVP μπορεί να δοκιμασθεί,
αλλά επειδή η απόκριση δεν μπορεί να προβλεφθεί
με βάση τον τίτλο του αναστολέα, συνιστάται η παρακολούθηση των επιπέδων FVIII.
Ένας ανασυνδυασμένος χοίρειος FVIII (rpFVIII,
susoctocog alfa) είναι επίσης διαθέσιμος για τη θεραπεία του AHA. 28 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν σε
δοκιμή φάσης 2/3 με σταθερή δόση 200 U/kg, επιτυγχάνοντας την αποκατάσταση του αιμορραγικού
συμβάντος σε 24 από 28 ασθενείς. Χαμηλότερη
δόση 100 U/kg αναφέρθηκε εκτός της δοκιμής σε 6
ασθενείς, με έλεγχο της αιμορραγίας σε 4 από αυτούς.
Ο κύριος περιορισμός αυτής της θεραπείας είναι
η διασταυρούμενη αντίδραση του αναστολέα με τον
rpFVIII, ειδικά σε ασθενείς με αναστολέα υψηλού
τίτλου.
Φυσική αφαίρεση των αντισωμάτων, χρησιμοποιώντας στήλη σεφαρόζης με ανασυνδυασμένη
πρωτεΐνη Α, έχει επίσης θεωρηθεί ως εναλλακτική
λύση σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης ή αναποτελεσματικής θεραπείας με παράκαμψη.
Τα τελευταία 5 χρόνια, νέα φάρμακα για συγγενή
αιμοφιλία Α (με ή χωρίς αναστολέα) και Β δημιούργησαν ένα νέο τοπίο στη θεραπεία αυτών των κλινικών
καταστάσεων, στοχεύοντας την αιμοστατική ισορροπία
αντί της υποκατάστασης των FVIII ή FIX.
Θεωρητικά, είναι δυνατή η χρήση αυτών των
νέων φαρμάκων σε ασθενείς με επίκτητες διαταραχές
αιμόστασης. Το Emicizumab (Hemlibra) είναι ένα
εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα που μιμείται
τη δραστικότητα του FVIII, δεσμεύοντας τους ενεργοποιημένους FIX και FX. Μια υποδόρια εβδομαδιαία
ή κάθε 2 εβδομάδες χορήγηση του φαρμάκου σε
ασθενείς με ΗΑ απέτρεψε τα περισσότερα περιστατικά
αυτόματης αιμορραγίας. Το κύριο πρόβλημα ήταν
η ανάπτυξη θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας που
συσχετίσθηκε με τη χρήση επαναλαμβανόμενων
υψηλών δόσεων APCC σε περιπτώσεις αιμορραγίας. Η χρήση αυτού του φαρμάκου στην AHA απαιτεί

κλινικές μελέτες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και
η αποτελεσματικότητά του.
Άλλες νέες εναλλακτικές προσεγγίσεις αναστέλλουν τις φυσικές αντιπηκτικές πρωτεΐνες, όπως την
αντιθρομβίνη, τον αναστολέα της οδού TF (TFPI) και
το μονοπάτι της πρωτεΐνης C.
Το Fitusiran είναι ένα μικρό interfering RNA που
δεσμεύει το messenger RNA της αντιθρομβίνης και
αναστέλλει την σύνθεσή της σε ποσοστό 80% και
μελέτες φάσης 3 βρίσκονται σε εξέλιξη σε ασθενείς με
αιμορροφιλία με ή χωρίς αναστολέα (clinicaltrials.gov:
NCT03549871, NCT03754790 και NCT03417245).
Αρκετά μόρια που παρεμβαίνουν στον TFPI αναπτύχθηκαν και βρίσκονται υπό αξιολόγηση.
Το Concizumab είναι ένα εξανθρωπισμένο αντιTFPI μονοκλωνικό αντίσωμα που αποτρέπει τη σύνδεση στον FXa και την αναστολή του συμπλέγματος
TF-FVIIa. Μελέτη φάσης Ι κατέδειξε μείωση της συγκέντρωσης του TFPI στο πλάσμα και της TFPI δραστικότητας πλάσματος. Δοκιμές φάσης 2 βρίσκονται επίσης
σε εξέλιξη σε ασθενείς με αιμοφιλία Α και Β με ή χωρίς
αναστολέα (κλινικές δοκιμές gov: NCT03196284 και
NCT03196297). Άλλα αντι-TFPI μονοκλωνικά αντισώματα (PF-06741086 και BAY1093884) είναι επίσης
σε αξιολόγηση. Στην αναστολή του μονοπατιού της
πρωτεΐνης C και της πρωτεΐνης S επί του παρόντος
είναι υπό αξιολόγηση η SerpinPC, σχεδιασμένη να
αναστέλλει την αντιπηκτική λειτουργία της ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C διατηρώντας ταυτόχρονα τις
αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της και ένα μικρό interfering RNA κατά της πρωτεΐνης S. Μόλις εγκριθεί η
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα αυτών των νέων
φαρμάκων για ασθενείς με συγγενή αιμορροφιλία,
μπορεί επίσης να διερευνηθεί σε ασθενείς με AHA
και άλλες επίκτητες ελλείψεις.
Όσον αφορά το AVWS, τα σοβαρά επεισόδια
αιμορραγίας αντιμετωπίζονται χρησιμοποιώντας bypassing παράγοντες, αλλά μέτριες αιμορραγίες και
μικρές χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν επίσης να
αντιμετωπιστούν με DDAVP ή FVIII/VWF σκευάσματα
μαζί με το τρανεξαμικό οξύ. Όσον αφορά το AVWS
που σχετίζεται με IgG μονοκλωνική γαμμαπάθεια, για
θεραπεία θα μπορούσε να χορηγηθεί υψηλή δόση
ανοσοσφαιρίνης IV (0,4 g/kg για 5 ημέρες ή 1 g/kg για
2 ημέρες). Τα επίπεδα FVIII και VWF μετά τη θεραπεία
με ανοσοσφαιρίνες μπορεί να διατηρηθούν 3 έως 5
εβδομάδες, εξασφαλίζοντας πραγματική αιμόσταση.
Η ίδια θεραπεία επίσης πρόσφατα περιγράφεται ως
αποτελεσματική σε μερικούς ασθενείς με IgM μονοκλωνική γαμμαπάθεια. Παρά τη θεραπεία ορισμένοι
ασθενείς με AVWS παρουσιάζουν απειλητική για τη
ζωή, υποτροπιάζουσα αιμορραγία του γαστρεντερικού
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συστήματος, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπισθεί. Αντιαγγειογενετικοί παράγοντες (όπως
θαλιδομίδη και λεναλιδομίδη) ήταν αποτελεσματικοί
στην αιμορραγία του πεπτικού σε μερικούς ασθενείς
με AVWS.8
Η θεραπεία των αιμορραγικών επεισοδίων, σε
ασθενείς με σπάνιες επίκτητες διαταραχές, εξαρτάται
από τον τίτλο του αναστολέα και τα επίπεδα του υπολειπόμενου παράγοντα πήξης. Για χαμηλά επίπεδα
αναστολέα (<5 BU), μια απόπειρα θεραπείας με χρήση
του συμπυκνωμένου παράγοντα (όταν είναι διαθέσιμος) μπορεί να αποδώσει με κλινική και εργαστηριακή
παρακολούθηση. Για υψηλά επίπεδα αναστολέα (>5
BU) ή έλλειψης ανταπόκρισης σε συμπυκνωμένο
παράγοντα, οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε
αγωγή με bypassing παράγοντες (rFVIIa ή APCC).
Για τον αναστολέα FV ειδικά, η μετάγγιση αιμοπεταλίων μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό πρόσθετο
θεραπευτικό μέσο επειδή τα αιμοπετάλια περιέχουν
FV, που απορροφάται από το πλάσμα.
Στην επίκτητη αμυλοείδωση FXD, απόκριση στη
θεραπεία με τα προθρομβινικά συμπλέγματα ή πλασματικό FX επηρεάζονται από την αυξημένη κάθαρση
του FX και η απάντηση δεν είναι προβλέψιμη, χρειάζεται στενή εργαστηριακή παρακολούθηση. Χρήση
παραγόντων bypassing εκτός ενδείξεων (rFVIIa 3090 μg/kg) περιγράφεται επίσης σε αυτόν τον τύπο
ανεπάρκειας, ιδιαίτερα όταν το επίπεδο αναστολέα
είναι υψηλό.
Η AFXIIID είναι μια πρόκληση επειδή δεν υπάρχει
γενικά αποδεκτή θεραπεία και το ποσοστό θνησιμότητας είναι υψηλό (20% έως 30%). Θεραπεία αντικατάστασης με υψηλές δόσεις FXIII (50-150 U/kg)
αποδείχθηκαν ότι δίνουν επαρκή αιμόσταση, ενώ η
ασφάλεια του ανασυνδυασμένου FXIII-A, μένει ακόμη
να αποδειχθεί. Η χρήση του rituximab σε 3 ασθενείς
υπήρξε επιτυχής.9

Εξάλειψη του αναστολέα
Για επίκτητες ελλείψεις που σχετίζονται με υποκείμενο παράγοντα (φάρμακα, καρκίνος, αυτοάνοσες
ασθένειες, στένωση αορτής), η θεραπεία πρώτης
γραμμής είναι η διαχείριση της σχετικής κατάστασης,
με πιθανή ταχεία εξαφάνιση του αναστολέα. Όσον
αφορά την AHA που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη,
αυθόρμητη ύφεση περιγράφηκε μετά από μερικούς
μήνες. Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία της AHA
βασίζεται στα κορτικοστεροειδή (πρεδνιζόνη 1 mg/
kg από το στόμα καθημερινά) μόνα ή σε συνδυασμό
με κυκλοφωσφαμίδη (1-2 mg/kg από του στόματος
ημερησίως) ή rituximab (375 mg/m2 IV εβδομαδιαίως
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για 4 εβδομάδες) εκτός ενδείξεων.
Η EACH2 (ευρωπαϊκή registry) έδειξε ταχύτερη
αρνητικοποίηση αναστολέα σε ασθενείς που χρησιμοποιούν κορτικοστεροειδή και κυκλοφωσφαμίδη σε
σύγκριση με κορτικοστεροειδή μόνο (HR 2,11, 95%
CI, 1,38-3,21)10. Ωστόσο, το ποσοστό των ασθενών
που επιβίωσαν και αρνητικοποίησαν τον αναστολέα
σε 1 έτος δεν ήταν διαφορετικό στις 2 ομάδες (62% και
67%, αντίστοιχα). Η συνολική επιβίωση σχετίζεται με
την υποκείμενη νόσο: 100% επιζώντες σε γυναίκες με
επίκτητη αιμορροφιλία που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, 71% σε ασθενείς με αυτοάνοση ασθένεια, 58%
στην ιδιοπαθή αιμορροφιλία, και 32% σε ασθενείς με
κακοήθεια. Στην ίδια μελέτη, θεραπευτική αγωγή που
βασίζεται σε rituximab μόνο ή σε συνδυασμό με άλλα
ανοσοκατασταλτικά χρησιμοποιήθηκε σε 51 ασθενείς
και πλήρης ύφεση επετεύχθη στο 61%.
Οι ανοσοσφαιρίνες IV δεν παρείχαν κανένα όφελος σε σχέση με θεραπεία πρώτης γραμμής και στο
Ηνωμένο Βασίλειο (UKHCDO) και στη μελέτη EACH2.
Όσον αφορά το AVWS που σχετίζεται με τη μονοκλωνική γαμμαπάθεια με απροσδιόριστη σημασία
(MGUS), η εξάλειψη αντισωμάτων δεν είναι εφικτή
στρατηγική. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει παρακολούθηση για αυτούς τους ασθενείς και η αιμορραγία
πρέπει να αποφεύγεται σε περιπτώσεις χειρουργικής
επέμβασης ή να αντιμετωπίζεται όταν υπάρχουν
αυτόματα επεισόδια. Πρόσφατα, σε 2 ασθενείς με
AVWS η αιμορραγία αντιμετωπίστηκε με λεναλιδομίδη.
Με τη αυξανόμενη ηλικία του γενικού πληθυσμού,
αναμένεται ένας αυξημένος αριθμός ασθενών με
επίκτητες αιμορραγικές διαθέσεις. Επομένως, εκπαιδευτικά προγράμματα για την καλύτερη διάγνωση
και διαχείριση των ασθενών αυτών είναι απαραίτητα.
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ΟΡΙΣΜΟΣ
Τα αιμοπετάλια κατέχουν σημαντικό ρόλο στη
διατήρηση της φυσιολογικής αιμόστασης. Κάθε μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα στάδια δημιουργίας
του αιμοπεταλιακού θρόμβου, όπως προσκόλληση,
ενεργοποίηση, έκκριση και συσσώρευση των αιμοπεταλίων, οδηγεί σε αιμορραγικές εκδηλώσεις.
Ως Θρομβοπάθεια ορίζεται η διαταραχή της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων. Οι θρομβοπάθειες
είναι σπάνιες διαταραχές, που είναι συχνότερα επίκτητες και σπανιότερα κληρονομικές.1
Οι επίκτητες θρομβοπάθειες οφείλονται κυρίως
σε φάρμακα και σε συστηματικά νοσήματα, όπως
μεταβολικές διαταραχές (ουραιμία, ηπατοπάθεια), μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, μυελοδυσπλαστικά
σύνδρομα και οξείες λευχαιμίες, παραπρωτεϊναιμίες,
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, αυτοάνοσα νοσήματα
(Πίνακας 1).2
Οι διαταραχές της λειτουργικότητας των αιμοπεταΠίνακας 1. Αίτια επίκτητων θρομβοπαθειών
• Φάρμακα
• Τροφές και συμπληρώματα διατροφής
• Ουραιμία
• Παραπρωτεϊναιμίες
• Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα
• Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και οξείες λευχαιμίες
• Ηπατοπάθεια
• Καρδιοπνευμονική παράκαμψη (CPB)
• Αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα (άνοση θρομβοπενία)
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λίων αφορούν βλάβες της προσκόλλησης, της συσσώρευσης και βλάβες της αντίδρασης απελευθέρωσης.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Οι θρομβοπάθειες εκδηλώνονται κλινικά με αυτόματες ή προκλητές αιμορραγίες από το δέρμα και τους
βλεννογόνους (πετεχειώδες εξάνθημα, εκχυμώσεις,
επίσταξη, ουλορραγία, μηνορραγία) και με άμεση αιμορραγία μετά από τραύμα ή χειρουργική επέμβαση.3

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η διαγνωστική προσέγγιση των θρομβοπαθειών
είναι δύσκολη, σύνθετη και χρονοβόρα.
Η λεπτομερής λήψη του ατομικού και κληρονομικού ιστορικού και η ενδελεχής κλινική εξέταση
αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη διάγνωση
των θρομβοπαθειών, που σε συνδυασμό με την
επιλογή των κατάλληλων εργαστηριακών εξετάσεων
δυνατό να ταυτοποιήσουν μεγάλο μέρος αυτών των
διαταραχών.3,4

Ατομικό και κληρονομικό ιστορικό - Κλινική εξέταση
Η απουσία αιμορραγικού ιστορικού σε συγγενείς
πρώτου βαθμού κατευθύνει σε διερεύνηση για ύπαρξη
επίκτητης θρομβοπάθειας.
Στο ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς αναζητείται
πρωταρχικά η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει,
αφού τα φάρμακα είναι το συχνότερο αίτιο διαταραχής
της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων, οι διατροφικές
συνήθειες, η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής και
πιθανά υποκείμενα συστηματικά νοσήματα.4

Επίκτητες Θρομβοπάθειες

Η δυσκολία στη λήψη του ατομικού αναμνηστικού αφορά στην αξιοπιστία των πληροφοριών που
συλλέγονται όσον αφορά στο αιμορραγικό ιστορικό.
Τουλάχιστον το ένα τέταρτο αυτών που αναφέρουν
σοβαρή αιμορραγία δεν πάσχουν από διαταραχή της
αιμόστασης και το ένα τρίτο αυτών που δεν έχουν
αιμορραγικές εκδηλώσεις έχουν κάποια θρομβοπάθεια ή νόσο von Willebrand. Έτσι είναι σημαντικό ο
ιατρός να είναι ακριβής όταν ερωτά ή εξετάζει κάποιον
για αιμορραγικά συμβάματα και να επιβεβαιώνει
τα συμπτώματα με την κλινική εξέταση και κατ΄επανάληψη. Η International Society on Thrombosis
and Hemostasis ορίζει ως κλινικά σημαντική την
αιμορραγία όταν συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες
αιμορραγικές εστίες, όπως στο δέρμα, μύτη, ούλα,
γαστρεντερικό σωλήνα ή ουροποιητικό και γεννητικό
σύστημα. Επίσης σημαντική θεωρείται η απώλεια
αίματος πού προέρχεται από μονήρη εστία και είναι
τόσο βαριά που απαιτείται μετάγγιση συμπυκνωμένων
ερυθρών. Τέλος, μία αιμορραγία που εκδηλώνεται
με τρία επαναλαμβανόμενα επεισόδια είναι επίσης
σοβαρή.4
Με την κλινική εξέταση, αναζητούνται εκτός των
αιμορραγικών εκδηλώσεων, τυχόν άλλες ενδείξεις
υποκείμενου νοσήματος όπως σπληνομεγαλία ή
λεμφαδενοπάθεια, κλπ.

Εργαστηριακή διερεύνηση των επίκτητων
θρομβοπαθειών
Η εργαστηριακή διερεύνηση των θρομβοπαθειών
είναι δύσκολη αφού δεν υπάρχει δοκιμασία λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με 100% ευαισθησία,
με δεδομένο ότι είναι πολυάριθμες και ποικίλες οι
αιμοπεταλιακές δυσλειτουργίες.
Καμία από τις δοκιμασίες δεν είναι αυτοτελής
(καθεμιά καλύπτει διαφορετικές πτυχές της αιμοπεταλιακής λειτουργίας) και καμία δεν αντικαθιστά
πλήρως την άλλη. Επιπρόσθετα κάποιες δοκιμασίες
δεν είναι εύκολες στη διεξαγωγή, δεν είναι προτυποποιημένες, απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για
την εκτέλεση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων,
είναι κοστοβόρες.5,6
Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η διαθεσιμότητα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Οι περισσότερες δοκιμασίες διενεργούνται σε φρέσκο δείγμα
αίματος, οπότε για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας,
συνιστάται είτε ο προσδιορισμός των τιμών αναφοράς
από κάθε εργαστήριο, είτε για κάθε δείγμα, συγχρόνως
έλεγχος γνωστού φυσιολογικού δείγματος.5,6
Τα αιμοπετάλια είναι ευάλωτα σε in vitro ενεργοποίηση. Η διασφάλιση της ποιότητας του δείγματος είναι

υψίστης σημασίας πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε
δοκιμασίας μελέτης της αιμοπεταλιακής λειτουργίας.
Ο τρόπος συλλογής του δείγματος, μεταφοράς του
και ο χειρισμός του πριν την εργαστηριακή ανάλυση
οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ατραυματική, με ελεύθερη ροή αιμοληψία από
περιφερική φλέβα με χρήση βελόνας 19-21g, σε
σωληνάρια με κιτρικό νάτριο ως ανιπηκτικό, διατηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου).Ιδανικό χρονικό
διάστημα μεταξύ της αιμοληψίας και της διενέργειας
της εξέτασης είναι οι 2 ώρες.5,6
Ένας αδρός αλγόριθμος προσέγγισης είναι αρχικά
η διενέργεια σφαιρικών δοκιμασιών της αιμόστασης,
ακολουθούν αδρές δοκιμασίες της αιμοπεταλιακής
λειτουργίας (χρόνος ροής, PFA-100), εν συνεχεία οι
δοκιμασίες συσσώρευσης και ενδεχόμενα περισσότερο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως η lumiaggregometry,
η κυτταρομετρία ροής (Σχήμα 1).1,4-6
Αναλυτικότερα:
Η εργαστηριακή διερεύνηση των θρομβοπαθειών
πρέπει αρχικά να περιλαμβάνει το βασικό διαγνωστικό έλεγχο της πήξης (ΡΤ, ΑΡΤΤ, ινωδογόνο, DD)
με σκοπό να αποκλειστεί πιθανή εμπλοκή των παραγόντων της δευτερογενούς αιμόστασης ως κύριο
ή συνυπάρχον αίτιο της αιμορραγίας.
Η γενική αίματος και η μικροσκόπηση του επιχρίσματος είναι απαραίτητα προκειμένου να αποκλεισθεί
η θρομβοπενία ως αιτιολογικός παράγοντας και επιπλέον δίνουν και άλλες πληροφορίες όπως μορφολο-

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Απουσία ιστορικού αιμορραγιών
σε συγγενείς πρώτου βαθμού
Σοβαρή αιμορραγία
ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Χρόνος ροής (Bleeding time)
PFA-100 Closure time
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Δοκιμασίες Συσσώρευσης (Platelet Aggregometry)
ΤΡΙΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Κυτταρομετρία Ροής
Lumiaggregometry
Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
Σχήμα 1. Διαγνωστική προσέγγιση επίκτητων θρομβοπαθειών.
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γία, μέγεθος αιμοπεταλίων, παρουσία παθολογικών
κυττάρων από τις άλλες σειρές, κ.λπ.
Η νόσος von Willebrand (vWD) είναι το συχνότερο αίτιο αιμορραγικής διάθεσης. Τα αιμορραγικά
συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια με αυτά που
χαρακτηρίζουν τις θρομβοπάθειες. Οπότε ο έλεγχος
των επιπέδων και της λειτουργικότητας του παράγοντα von Willebrand (vWF) πρέπει απαραίτητα να
περιλαμβάνεται στην αρχική εργαστηριακή διερεύνηση
των θρομβοπαθειών.1,2,4-6
Εργαστηριακός έλεγχος της νεφρικής και της ηπατικής λειτουργίας πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνουν
την αρχική εργαστηριακή προσέγγιση.
Οι αδρές δοκιμασίες της αιμοπεταλιακής λειτουργίας ο χρόνος ροής και το PFA-100 δεν είναι κατάλληλες
για screening ασυμπτωματικών ασθενών λόγω της
περιορισμένης ευαισθησίας τους, αλλά μπορεί να
περιορίσουν τα όρια στις διαγνωστικές επιλογές σε
άτομα με επιφανειακή αιμορραγία.1,5,6
Χρόνος ροής (Bleeding time)
Στο παρελθόν αποτελούσε τη μοναδική σφαιρική
δοκιμασία εκτίμησης της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας. Ωστόσο έχει περιορισθεί πλέον η χρήση
της λόγω διαθεσιμότητας νεότερων και λιγότερο
επεμβατικών δοκιμασιών.
Ο χρόνος ροής (ΒΤ) προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να σταματήσει η αιμορραγία
που προκαλείται από τυποποιημένο τραυματισμό
του δέρματος στο αντιβράχιο ή στο λοβό του αυτιού.
Ελέγχεται έτσι in vivo η πρωτογενής αιμόσταση και
συγκεκριμένα ο αριθμός και η λειτουργικότητα των
αιμοπεταλίων, η επάρκεια του παράγοντα von Willebrand και του ινωδογόνου και η κατάσταση του
ενδοθηλίου των αγγείων.
Είναι μία μη ειδική και όχι ιδιαίτερα ευαίσθητη
δοκιμασία, με πτωχή επαναληψιμότητα, χρονοβόρα,
απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και η εκτίμηση του
αποτελέσματος είναι υποκειμενική. Τα αποτελέσματα
δε συμβαδίζουν πάντα με το βαθμό της αιμορραγικής
διάθεσης. Οι τιμές αναφοράς διαφέρουν.
Παράταση του ΒΤ υπονοεί διαταραχή λειτουργικότητας αιμοπεταλίων ή vWD.1,5,6
Αναλυτής PFA-100
Είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη δοκιμασία για
την ανίχνευση διαταραχών των αιμοπεταλίων.
Το PFA-100 (platelet function analyzer) είναι αναλυτής συνολικής εκτίμησης της λειτουργικότητας
αιμοπεταλίων in vitro. Ελέγχει τη δυνατότητα προσκόλλησης και συσσώρευσης των αιμοπεταλίων, σε
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συνθήκες προσομοίωσης με τις in vivo. Ολικό αίμα
αναρροφάται μέσω οπής, η μεμβράνη της οποίας
είναι επικαλυμμένη με αιμοπεταλιακούς διεγέρτες
(κολλαγόνο/επινεφρίνη ή κολλαγόνο/ADP) ώστε να
πυροδοτείται η διαδικασία προσκόλλησης των αιμοπεταλίων. Ακολούθως μετράται ο χρόνος σχηματισμού
θρόμβου στο βαθμό που αυτός αποφράσσει τη δίοδο,
που ονομάζεται χρόνος σύγκλεισης (closure time).
Το τεστ είναι ταχύ και απλό στην εφαρμογή, όμως
δεν είναι ειδικό αφού δεν προβλέπει με σαφήνεια
ορισμένες διαταραχές. Παθολογικά αποτελέσματα χρήζουν περαιτέρω επιβεβαίωσης με δοκιμασία
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. H αξιοπιστία των
αποτελεσμάτων μειώνεται για τιμές αιμοπεταλίων
<100000/μl και αναιμία (Hct <30%), με προοδευτική
παράταση του χρόνου σύγκλεισης, χωρίς αυτό να σημαίνει και ύπαρξη αιμοπεταλιακής διαταραχής (μέτρια
ειδικότητα). Ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει ύπαρξη θρομβοπάθειας (μέτρια ευαισθησία).
Παρόλα αυτά είναι πιο προτυποποιημένη μέθοδος
συγκριτικά με το χρόνο ροής. Χρησιμοποιείται για την
παρακολούθηση της αγωγής με αντιαιμοπεταλιακά
φάρμακα, για ανάδειξη επίκτητων (φάρμακα, ουραιμία,
ηπατοπάθειες) και συγγενών (νόσος vonWillebrand,
κα) αιμοπεταλιακών δυσλειτουργιών.
Τα αποτελέσματα του PFA-100 πρέπει να ερμηνεύονται πάντα σε σχέση με το κλινικό ιστορικό.1,5,6
Οι συνηθέστερες μέθοδοι εκτίμησης της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας είναι οι δοκιμασίες συσσώρευσης που πραγματοποιούνται ή σε πλάσμα πλούσιο
σε αιμοπετάλια (RPR) - LTA ή σε ολικό αίμα (WBA).
Light Transmission Aggregometry (LTA)
Η μέθοδος αποτελεί το gold standard στη διερεύνηση των θρομβοπαθειών. Αναφέρεται στην ικανότητα
των αιμοπεταλίων να συγκολλούνται μεταξύ τους μετά
από την ενεργοποίησή τους από προσθήκη διεγέρτη. Αποτελεί δε την πιο πληροφοριακή δοκιμασία
όσον αφορά στην λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.
Διενεργείται σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια
(Platelet Rich Plasma-PRP) που λαμβάνεται μετά
φυγοκέντρηση ολικού αίματος. Η εξέταση βασίζεται
στην αλλαγή της διαπερατότητας δέσμης φωτός, μετά
το σχηματισμό σωρών (aggregates) αιμοπεταλίων,
όταν αυτά έχουν υποστεί διέγερση με την προσθήκη
διαφόρων αγωνιστών (ADP, κολλαγόνο, ριστοσετίνη,
επινεφρίνη, αραχιδονικό οξύ). Όσο αυξάνεται η συσσώρευση, αυξάνεται η διέλευση φωτός και η οπτική
πυκνότητα ελαττώνεται (η μέγιστη οπτική πυκνότητα
του δείγματος σημειώνεται όταν τα αιμοπετάλια είναι
ανενεργά).Οι παραπάνω μεταβολές της οπτικής πυ-
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κνότητας καταγράφονται σε καμπύλη μέσω ειδικoύ
αναλυτή (aggregometer).
Παθολογικά αποτελέσματα προηγηθέντων λιγότερο ειδικών εξετάσεων, όπως ο χρόνος ροής και το
PFA-100 αποτελούν ένδειξη διενέργειας δοκιμασίας
συσσώρευσης για διερεύνηση αιμορραγικής διάθεσης.
Επίσης είναι εξέταση εκλογής για παρακολούθηση
της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής. Η συσσώρευση
των αιμοπεταλίων εμφανίζει υψηλή ευαισθησία στην
εντόπιση κληρονομικών ή επίκτητων θρομβοπαθειών
αλλά έχει μικρή ειδικότητα στην ανίχνευση συγκεκριμένων παθήσεων.
Η δοκιμασία είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό για την εκτέλεση και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Προϋποθέσεις για
την διασφάλιση σωστών αποτελεσμάτων αποτελούν:
η εκτέλεση της εξέτασης εντός τριών ωρών από την
αιμοληψία, τα δείγματα να μην είναι αιμολυμένα ή
λιπαιμικά, ή θρομβοπενικά.1,5,6
Whole Blood Aggregometry (WBA)
Η αρχή λειτουργίας της μεθόδου βασίζεται στην
εφαρμογή εναλλασσόμενου ρεύματος μεταξύ δύο
ηλεκτροδίων από λευκόχρυσο και στην εκτίμηση της
μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τα ηλεκτρόδια εμβαπτίζονται
σε δείγμα ολικού αίματος, προστίθενται οι διεγέρτες
και τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια προσκολλώνται
και συσσωρεύονται πάνω στα ηλεκτρόδια προκαλώντας μεταβολή στην ηλεκτρική αντίσταση, η
οποία αποτυπώνεται σε διάγραμμα σε συνάρτηση
με το χρόνο.
Η δοκιμασία επηρεάζεται από την τιμή του αιματοκρίτη και των αιμοπεταλίων. Χρησιμοποιείται κυρίως
στην εκτίμηση της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής.1,5,6
Lumi-aggregometry
Η δοκιμασία μετρά τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και επιπρόσθετα την έκκριση ΑΤΡ από τα
δ-κοκκία των αιμοπεταλίων. Βασίζεται στην αλληλεπίδραση της φθορίζουσας ουσίας luciferin με το
ένζυμο luciferase, όπου με συνένζυμο το ΑΤΡ, οδηγεί
σε εκπομπή φωτός.
Αποτελεί σημαντική εξέταση για την εντόπιση διαταραχών έκκρισης ή έλλειψης δ-κοκκίων, που μπορεί
να διαφύγει αν γίνει μόνο η LTA. Οπότε καλό είναι
να διενεργούνται συνδυαστικά οι δύο εξετάσεις σε
αυτές τις περιπτώσεις. Η ανίχνευση των ουσιών που
απελευθερώνονται είναι δείκτης ενεργοποίησης των
αιμοπεταλίων, που δυνητικά αποκαλύπτουν συγγενείς
ή επίκτητες διαταραχές της λειτουργικότητάς τους.1,5,6

Κυτταρομετρία ροής
Με την κυτταρομετρία ροής ανιχνεύονται αλλαγές
στην αιμοπεταλιακή επιφάνεια, που οφείλονται στην
ενεργοποίησή τους (έκφραση της Ρ-σελεκτίνης),
γίνεται μέτρηση των δ-κοκκίων και προσδιορίζονται
τα αιμοπεταλιακά μικροσωματίδια. Εκτιμάται και η
ανταπόκριση στη θεραπεία με αντιαιμοπεταλιακά
φάρμακα.
Η εξέταση απαιτεί μικρή ποσότητα αίματος, εφαρμόζεται και σε θρομβοπενικούς ασθενείς, αλλά είναι
δαπανηρή εξέταση και απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό.1,5,6
Point of care tests
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν διαθέσιμα για
χρήση αρκετά αυτοματοποιημένα point of care tests
της αιμοπεταλιακής λειτουργίας. Αυτές οι δοκιμασίες
έχουν το πλεονέκτημα να είναι ταχείες και εύκολες
στη χρήση, να χρησιμοποιούν ολικό αίμα χωρίς την
ανάγκη επεξεργασίας του δείγματος, προσιτές σε μη
εξειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο αυτές οι μέθοδοι
έχουν κυρίως χρησιμοποιηθεί στην παρακολούθηση
της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής και έχουν μικρή
συνδρομή στη διάγνωση. Αυτές περιλαμβάνουν τα
VerifyNow, Plateletworks, Multiplate, Impact Cone
και Plate(let) analyzer και άλλα.
Αυτά τα τεστ προτάθηκαν ως δυνητικά συμπληρωματικά στις υπάρχουσες δοκιμασίες αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας, αλλά χρειάζονται περαιτέρω
μελέτες για να καθορισθεί η πιθανή διαγνωστική
εφαρμογή τους.1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Φάρμακα
Μεγάλο εύρος φαρμάκων δύνανται να προκαλέσουν επίκτητη θρομβοπάθεια. Η αντιαιμοπεταλιακή
τους δράση αποτελεί είτε το θεραπευτικό στόχο ή
παρενέργεια τους (Πίνακας 2)
Η πλέον συνήθης αιτία διαταραχής της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας είναι η χορήγηση των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων,που χρησιμοποιούνται μόνα
ή σε συνδυασμό για την πρόληψη ή τη θεραπεία των
αρτηριακών θρομβωτικών επεισοδίων.
Η ασπιρίνη αναστέλλει με μη αναστρέψιμο τρόπο,
τη δραστηριότητα της αιμοπεταλιακής κυκλοοξυγενάσης 1(COX1) οδηγώντας σε μείωση της παραγωγής
θρομβοξάνης Α2 (ΤΧΑ2), που επάγει την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.
Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη δρουν με
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Πίνακας 2. Φάρμακα που προκαλούν διαταραχή λειτουργικότητας αιμοπεταλίων
Αναστολείς Κυκλοοξυγονάσης-1 (COX1)
• Ασπιρίνη
• Ιβουπροφένη, ναπροξένη, ινδομεθακίνη, δικλοφενάκη,
κετορολάκη, κλπ
Θειαινοπυριδίνες
• Κλοπιδογρέλη
• Πρασουγρέλη
• Tικλοπιδίνη
Αναστολείς υποδοχέα GPIIb/IIIa
• Aμπσιξιμάμπη, τιροφιμπάνη, επτιφιμπατίδη
Φωσφοδιεστεράσες
• Διπυριδαμόλη, σιλοσταζόλη
Αντιβιοτικά, Αντιμικροβιακά
• Πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, νιτροφουραντοΐνη,
μικοναζόλη, υδροχλωροκίνη
Ψυχοτρόπα
• Αμινοτριπτυλίνη και παράγωγα
• Ιμιπραμίνη και παράγωγα
• SSRIs
• Χλωροπρομαζίνη
• Φαινοθειαζίνες
Καρδιολογικά
• Νιτρώδη, Αναστολείς διαύλων ασβεστίου, φουροσεμίδη,
βεραπαμίλη, διλτιαζέμη
Τοπικά και γενικά αναισθητικά
Χημειοθεραπευτικά
• Δαουνορουμπικίνη, BCNU, μιτομυκίνη
Διάφορα
• Αντιϊσταμινικά, σκιαγραφικά, κλοφιμπράτη, δεξτράνη, αλκοόλ
• Btk αναστολείς

παρόμοιο αλλά ανατάξιμο τρόπο. Η αιμοπεταλιακή
λειτουργικότητα, αποκαθίσταται γρήγορα μετά τη
διακοπή του φαρμάκου.
Ο εργαστηριακός έλεγχος της δράσης της ασπιρίνης μπορεί να γίνει με το χρόνο ροής, με δοκιμασίες
συγκόλλησης των αιμοπεταλίων σε αγκρεγκόμετρο
με διάφορους διεγέρτες (όπως ADP, αραχιδονικό)
και με το PFA-100.
Οι θειαινοπυριδίνες (τικλοπιδίνη, κλοπιδογρέλη), παρεμποδίζουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων που προκαλείται από το ADP λόγω ανταγωνισμού
στους υποδοχείς του. Τα αποτελέσματα της δράσης
τους ελέγχονται με κυτταρομετρία ροής και δοκιμασίες
συγκόλλησης των αιμοπεταλίων με ADP.
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Οι ανταγωνιστές της GPIIb/IIIa αναστέλλουν
την τελική κοινή οδό συγκόλλησης των αιμοπεταλίων
(πρόσδεση ινωδογόνου ή του vWF στο μόριο των
γλυκοπρωτεϊνών).3
Οι αναστολείς κινασών (Btk αναστολείς) που
χρησιμοποιούνται στη θεραπεία λεμφοϋπερπλαστικών κακοηθειών, με κύριο εκπρόσωπο το ibrutinib,
συνδέονται με αιμορραγικές εκδηλώσεις σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς (ήπιες ως επί το
πλείστον, αλλά και σοβαρές αιμορραγίες σε ποσοστό
4-8%). Επιπλέον της αναστολής του Btk, το ibrutinib
επηρεάζει και άλλες κινάσες αιμοπεταλίων ιδίως τις
Tec και Src οικογένειες κινασών (SFKs) και αυτή η
έλλειψη εκλεκτικότητας στη δράση του, μπορεί να
ευθύνεται για δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων. Αυτή
η παρενέργεια του φαρμάκου αποτελεί πρόβλημα για
τους ασθενείς που λαμβάνουν συγχρόνως αντιπηκτική
ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ή χρήζουν επείγουσας
χειρουργικής επέμβασης.3

Τροφές, συμπληρώματα διατροφής, αλκοόλ
Τροφές, βότανα, συμπληρώματα διατροφής και
το αλκοόλ, εμφανίζουν ανασταλτική δράση στην λειτουργία των αιμοπεταλίων, αν και η κλινική σημασία
για τα περισσότερα από αυτά δεν είναι ξεκάθαρη ή
αμφισβητείται. Παρόλα αυτά, μπορεί να αυξήσουν την
κλινική επίπτωση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων ή
συνυπαρχόντων νοσημάτων (Πίνακας 3).2,3

Ουραιμία
Η ουραιμία συνδέεται με θρομβοπάθεια, ο παθογενετικός μηχανισμός της οποίας δεν έχει διασαφηνισθεί.
Σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια έχουν περιγραφεί
πολυάριθμες διαταραχές της αιμοπεταλιακής λειτουργίας, όπως μειωμένη προσκόλληση στο υπενδοθήλιο,
ελαττωμένη έκφραση της GPIb, μειωμένη ευαισθησία
στους αγωνιστές, ελάττωση του περιεχομένου των
Πίνακας 3. Τροφές, βότανα και συμπληρώματα διατροφής
Σκόρδο

Ginkgo biloba

Ωμέγα 3-PUFAs

Κρεμμύδι

Ginseng

Βιταμίνη Ε

Ντομάτα

Cassia (κανέλλα Κίνας)

Βιταμίνη Β3 (niacin)

Μούρα

Tarragon (εστραγκόν)

Σταφύλι

Turmeric (κουρκουμάς)

Κακάο

Willow (ιτέα η λευκήsalixalba)

Τζίντζερ
Παντζάρι

Επίκτητες Θρομβοπάθειες

κοκκίων, μειωμένη παραγωγή TXA2 και αυξημένη
παραγωγή cAMP που περιέχεται στα αιμοπετάλια.
Αν και η παθογενετική βάση της αιμοπεταλιακής δυσλειτουργίας διαχρονικά αποδίδετο στις ουραιμικές
τοξίνες, υπάρχει ασυμφωνία μελετών ως προς αυτό.
Η αιμοπεταλιακή δυσλειτουργία στους ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια μάλλον είναι πολυπαραγοντική, ως
αποτέλεσμα οξειδωτικού stress, φλεγμονής, αναιμίας,
ενδοθηλιακών αλλαγών, αυξημένου νιτρικού οξέος και
πιθανά τοξικών μεταβολιτών. Οι δοκιμασίες της δευτερογενούς αιμόστασης συνήθως είναι φυσιολογικές.
Το κύριο εργαστηριακό εύρημα είναι ο παρατεταμένος
χρόνος ροής που οφείλεται στις προαναφερθείσες
διαταραχές της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας.
H αναιμία που σταθερά συνοδεύει τη νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου δύναται να συνεισφέρει
στη θρομβοπάθεια, μέσω αύξησης των επιπέδων
των ανασταλτών των αιμοπεταλίων και μέσω των
ρεολογικών ιδιοτήτων των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Η διόρθωση της αναιμίας με μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση
των αιμορραγιών στην ουραιμία, τακτική που αργότερα αντικαταστάθηκε από τη συστηματική χορήγηση
ερυθροποιητίνης, που ελαχιστοποίησε την συχνότητα
και τη σοβαρότητα των αιμορραγικών συμβαμάτων.
Ο αιματοκρίτης δεν πρέπει να ξεπερνά το 30%, λόγω
ενδεχόμενου κινδύνου θρόμβωσης.2,3,7,8

Ηπατοπάθεια
Η αιμορραγία στην ηπατοπάθεια συχνά είναι
πολυπαραγοντική, οφειλόμενη σε θρομβοπενία, διαταραχή των παραγόντων πήξης και υπερινωδόλυση.
Υπάρχει ασυμφωνία για το μηχανισμό πρόκλησης
αιμοπεταλιακής δυσλειτουργίας στην ηπατοπάθεια
με άλλες μελέτες να καταδεικνύουν υπολειτουργία
αιμοπεταλίων και άλλες να δείχνουν υπεραντιδραστικότητα. Ο χρόνος ροής είναι παρατεταμένος στον
κιρρωτικό ασθενή αλλά δεν έχει προγνωστική αξία
όσον αφορά στην εκδήλωση αιμορραγίας και δε
συστήνεται η διενέργειά του. Το PFA-100 επίσης δε
φαίνεται να βρίσκει κλινική εφαρμογή στην ομάδα
αυτή των ασθενών.2,3,7,8

Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (ΜΡΝ)
Τα αιμορραγικά συμβάματα είναι συχνότερα στους
ασθενείς με ΜΡΝ με πολύ αυξημένο αριθμό αιμοπεταλίων. Σε επίπεδα αιμοπεταλίων μεγαλύτερα του
1x106/μl, προκαλείται μια τύπου 2 vWD like διαταραχή,
με χαμηλά επίπεδα των μεγάλου μοριακού βάρους
πολυμερών του παράγοντα von Willebrand, λόγω

πρόσληψης και κάθαρσής τους από τον αυξημένο
αριθμό κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα εκδήλωση αιμορραγίας. Επίσης αναφέρονται
ελάττωση της προσκόλλησης και συσσώρευσης
των αιμοπεταλίων και διαταραχές στην αντίδραση
απελευθέρωσης.
Έχουν περιγραφεί παθολογικές δοκιμασίες συσσώρευσης αιμοπεταλίων σε δείγματα ασθενών με
ΜΡΝ, αλλά είναι μη ειδικές και δεν συνδέονται με
αιμορραγικές ή θρομβωτικές επιπλοκές. Το συχνότερο
εύρημα είναι η ελαττωμένη συσσώρευση με επινεφρίνη και ADP. Επίσης ούτε ο Χρόνος ροής, ούτε το
PFA-100 CT δεν φαίνεται να προβλέπουν δυνητική
αιμορραγία. Για αποφυγή αιμορραγικών επιπλοκών
συνιστάται η κυτταρομείωση, σε επίπεδο κάτω από
1x106/μl αιμοπετάλια, πριν από χειρουργικές επεμβάσεις και επί απειλητικών για τη ζωή αιμορραγικών
επεισοδίων, μπορεί να γίνει και θεραπευτική αφαίρεση
αιμοπεταλίων. Οι υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί της
θρομβοπάθειας δεν είναι σαφώς καθορισμένοι αλλά
ίσως εν μέρει οφείλονται σε διαταραγμένη λειτουργία
των μεγακαρυοκυττάρων.2,3,7

Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (ΜΔΣ)
Συνήθως οι ασθενείς με ΜΔΣ αιμορραγούν λόγω
θρομβοπενίας. Όμως από την παθολογική αιμοποίηση προκύπτουν δυσλειτουργικά αιμοπετάλια. Έχει
καταδειχθεί ελάττωση των α κοκκίων και διαταραχές
στα πυκνά κοκκία. Στα πλαίσια της μυελοδυσπλασίας,
τα αιμορραγικά συμπτώματα συχνά είναι δυσανάλογα
σε σχέση με τη βαρύτητα της θρομβοπενίας. Συνήθως
πρόκειται για εκχυμώσεις, επιστάξεις, αιμορραγία
γαστρεντερικού και γενικά βλεννογόνων. Σημειώνεται ότι η αιμορραγία δύναται κάποτε να αποτελεί την
πρώτη εκδήλωση μυελοδυσπλασίας.2,3,8

Παραπρωτεϊναιμίες
Η αιμορραγία στην μακροσφαιριναιμία Waldenström, στο πολλαπλούν μυέλωμα και τις άλλες πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες είναι πολυπαραγοντική, όμως
η παραπρωτεΐνης. Οι παραπρωτεΐνες επικαλύπτουν με
μη ειδικό τρόπο την επιφάνεια των αιμοπεταλίων και
παρεμβαίνουν στην προσκόλληση, συσσώρευση και σε
άλλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ αιμοπεταλίων. Η απομάκρυνση της παραπρωτεΐνης μέσω πλασμαφαίρεσης
παραμένει η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση
της οξείας αιμορραγίας. Οι μεταγγίσεις αιμοπεταλίων
δεν είναι αποτελεσματικές αφού τα χορηγούμενα
αιμοπετάλια γρήγορα καθίστανται δυσλειτουργικά.
Η θεραπεία του υποκείμενου κλωνικού νοσήματος
149

Θ.Ν. Λεωνιδοπούλου

αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαχείριση των
επιπλοκών. Επίσης η επίκτητη vWD συχνά επιπλέκει
τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. 2,3,8

Αντιαιμοπεταλιακά Αντισώματα
Σε παθολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται
από θρομβοπενία, όπως η Ιδιοπαθής Θρομβοπενική
Πορφύρα (ΙΤΡ), ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
(ΣΕΛ), το ανοσολογικό σύστημα παράγει αντισώματα
που συνδέονται και καταστρέφουν τα αιμοπετάλια. Οι
αιμορραγικές επιπλοκές είναι χαρακτηριστικές στην
ΙΤΡ και οφείλονται κυρίως στη θρομβοπενία. Πολλά
από τα αντιαιμοπεταλιακά αντισώματα κατευθύνονται
εναντίον λειτουργικά σημαντικών υποδοχέων επιφανείας όπως τις ιντεγκρίνες αΙΙbβ3 και α2β1, τις GPIb/
IX/V, GPIV, ή GPVI. Η αναστολή αυτών των υποδοχέων οδηγεί σε δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων.2,3,8

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ (CPB)ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (ECMO)
H καρδιοπνευμονική παράκαμψη (CPB) και η εξωσωματική κυκλοφορία (ECMO) προκαλούν παροδική
θρομβοπενία και αιμοπεταλιακή δυσλειτουργία, που
συνεισφέρει στον αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο αυτών των ασθενών. Η δυσλειτουργία αυτή συνίσταται
σε διαταραχή της αλληλεπίδρασης με τον vWF, μείωση
των κοκκίων τους, παθολογική in vitro συσσώρευσή
τους, ως αποτέλεσμα αυξημένης ενεργοποίησης των
αιμοπεταλίων από την επαφή τους με το μηχάνημα
της εξωσωματικής κυκλοφορίας, από τις υψηλές δόσεις ηπαρίνης που χορηγούνται, από την υποθερμία,
κλπ. Πρόσφατη λήψη ασπιρίνης, κλοπιδογρέλης ή
και των δύο, επιβαρύνει την επίδραση της CPB στην
λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.2,3

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Υπάρχει ένδεια κλινικών μελετών για την καθοδήγηση του χειρισμού των αιμορραγικών επεισοδίων
που οφείλονται στις επίκτητες θρομβοπάθειες. Η
αντιμετώπιση γενικά συνίσταται στην αντιμετώπιση
του υποκείμενου αίτιου, αν και στις περισσότερες
περιπτώσεις η αιμορραγική διάθεση είναι ήπια και
δεν απαιτείται παρέμβαση.3
Η διακοπή φαρμάκου ή συμπληρώματος διατροφής εφόσον πιθανολογείται ότι συμβάλλει σε εκδήλωση αιμορραγικών εκδηλώσεων, συνήθως είναι η
μόνη ενέργεια που απαιτείται.
Η χορήγηση ειδικής θεραπείας για την αντιμετώπιση υποκείμενου νοσήματος, όπως στο πολλαπλούν
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μυέλωμα, δύναται να βελτιώσει τα αιμορραγικά συμπτώματα, μέσω απομάκρυνσης της παραπρωτεΐνης
που επηρεάζει την αιμοπεταλιακή λειτουργικότητα.2,3
Στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η αιμοκάθαρση
για βελτίωση της ουραιμίας, η χορήγηση δεσμοπρεσσίνης (DDAVP), ή συζευγμένων οιστρογόνων,
βελτιώνουν το χρόνο ροής. Επιπρόσθετα, η χορήγηση
ερυθροποιητίνης διορθώνει την αναιμία και βελτιώνει
τη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.2-4
Οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση μέτριων/σοβαρών αιμορραγικών επεισοδίων στις οποίες καταφεύγει ο κλινικός γιατρός είναι
αυτές που γενικά χρησιμοποιούνται στις διαταραχές
της αιμόστασης και περιλαμβάνουν τους αναστολείς
ινωδόλυσης, την DDAVP, τον ανασυνδυασμένο παράγοντα VIIa (rFVIIa) και τη μετάγγιση αιμοπεταλίων.

Αναστολείς ινωδόλυσης
Τρανεξαμικό οξύ
Το τρανεξαμικό οξύ είναι αντιινωδολυτικό φάρμακο ευρέως χρησιμοποιούμενο σε υψηλού κινδύνου
χειρουργικές επεμβάσεις για έλεγχο της αιμορραγίας.
Είναι χρήσιμο στην αντιμετώπιση των αιμορραγιών
σε βλεννογόνους, αλλά δε θεωρείται ότι δρα άμεσα
στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων. Παρόλα αυτά
χορηγείται συχνά στην ανάσχεση αιμορραγιών λόγω
θρομβοπάθειας (σε δόση 1g από του στόματος ή
ενδοφλεβίως ανά 6 ώρες).2,3
Δεσμοπρεσσίνη
Η DDAVP προάγει την αιμόσταση αυξάνοντας τα
επίπεδα των FVIII και vWF, με δευτεροπαθή αύξηση
σε αιμοπεταλιακή προσκόλληση και ενεργοποίηση.
(σε δόση 0,3 mcg/kg σε ταχεία ενδοφλέβια έγχυση). Έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί στην ουραιμία, με
συνέπεια την μείωση και την πρόληψη της κλινικής
αιμορραγίας, ιδιαίτερα περιεγχειρητικά ή σε επεμβατικές διαδικασίες. Χορήγηση DDAVP σε ασθενείς με
θρομβοπάθεια, είχε ως συνέπεια ελάττωση του όγκου
του απωλεσθέντος αίματος και των μεταγγίσεων. Η
DDAVP προκαλεί βράχυνση του χρόνου ροής. Πολλά εργαστήρια έχουν αποσύρει την εξέταση από τη
λίστα τους και δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση
της χορήγησης του φαρμάκου.2-4
Μετάγγιση αιμοπεταλίων
Η μετάγγιση αιμοπεταλίων xορηγείται σε ασθενείς
με σοβαρή αιμορραγία που δεν ανταποκρίνεται σε
φαρμακευτική αγωγή.2-4

Επίκτητες Θρομβοπάθειες

Ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa (rFVIIa)
Υπάρχουν αναφορές (case reports) χορήγησης rFVIIa για αντιμετώπιση αιμορραγίας ή περιεγχειρητικά
επιτυχώς, σε ασθενείς με επίκτητη θρομβοπάθεια (σε
δόση 90μg/kg ανά 2ωρο). Συνιστάται επί ανθεκτικότητας σε μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Όμως η χρήση
του είναι περιορισμένη λόγω κινδύνου θρομβωτικών
επιπλοκών, έλλειψης αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας και υψηλού κόστους.2-4
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Θεσσαλονικης
1

Εισαγωγή
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
ως αναιμία ορίζονται τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης για
τις ενήλικες γυναίκες χωρίς κύηση, κάτω από 12 g/
dL και στους ενήλικες άνδρες επίπεδα αιμοσφαρίνης
κάτω από 13 g/dL. Ειδικά κατώτατα όρια ισχύουν για
έγκυες γυναίκες και παιδιά.1 Σε διάφορες μελέτες
διαπιστώνεται ότι τα άτομα που εμφανίζουν αναιμία
αυξάνονται με την ηλικία, στο 10% του γενικού πληθυσμού άνω των 65 ετών και σε >20% σε άτομα άνω
των 85 ετών.
Ο επιπολασμός της αναιμίας σε άτομα που θα
υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση τείνει να είναι
υψηλότερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού. Σε
μια μελέτη 97.443 χειρουργικών ασθενών, αναιμία
διαπιστώθηκε στο 27,8%.
Σε μια άλλη ομάδα ασθενών (n=3,342) που εκτιμήθηκε προεγχειρητικά, ο συνολικός επιπολασμός
της αναιμίας (Hb <13 g/dL) ήταν 36%, (53% στις
γυναίκες, 23% στους άνδρες p <0,001). Τα ποσοστά
ανά κατηγορία επέμβασης ήταν: 64% γυναικολογικές
επεμβάσεις, 58% καρκίνος του παχέος εντέρου, 40%
καρδιοχειρουργική επέμβαση, 37% ηπατεκτομή μετάστασης ήπατος, 26% ορθοπεδική χειρουργική και 8%
ριζική προστατεκτομή. Η αιτία της αναιμίας σε πάνω
από 70% των ασθενών ήταν λειτουργική ανεπάρκεια
σιδήρου, δηλαδή ανεπαρκής κινητοποίηση σιδήρου
παρά τις κανονικές ή αυξημένες αποθήκες σιδήρου,
ή η απόλυτη ανεπάρκεια σιδήρου, με ανεπαρκείς
αποθήκες σιδήρου.2
Η αναιμία πριν το χειρουργείο αποτελεί ανεξάρτητο
επιβαρυντικό παράγοντα και συνεπώς η διόρθωσή
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της πριν από προγραμματισμένο χειρουργείο είναι
σημαντική διαδικασία στην διαχείριση του ασθενούς.
Η προεγχειρητική αναιμία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας που περιλαμβάνει οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου, ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο,
νεφρική βλάβη, αυξημένα ποσοστά περιεγχειρητικής
μετάγγισης, καθώς και αυξημένη θνησιμότητα.
Αντίστοιχα αναιμία μετά το χειρουργείο παρουσιάζει μέχρι και 90% των ασθενών και αποδίδεται
στην απώλεια κατά το χειρουργείο, στην αδυναμία
του οργανισμού να ανακάμψει λόγω της φλεγμονής
που μπορεί να συνοδεύει ένα χειρουργείο και σε
προεγχειρητική αναιμία που δεν έχει διορθωθεί.

Διαχείριση αίματος ασθενούς
(Patient Blood Management-PBM)
Οι ασθενείς, στους οποίους η διερεύνηση της αναιμίας αποκαλύπτει σοβαρή ασθένεια, μπορεί να χρειαστεί να αναβάλουν ή να ακυρώσουν τη χειρουργική
επέμβαση. Στις περιπτώσεις όμως όπου η χειρουργική
επέμβαση αποτελεί επείγουσα κατάσταση, η διερεύνηση και αντιμετώπιση της αναιμίας θα αναβληθεί.
Έτσι εδώ και χρόνια άρχισε να εφαρμόζεται μία
πολυτροπική και διεπιστημονική προσέγγιση διαχείρισης των ασθενών που θα υποβληθούν σε χειρουργική
επέμβαση (Patient Blood Management-PBM), στην
οποία συμμετέχουν ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων,
χειρουργοί, αιματολόγοι, αναισθησιολόγοι, γενικοί
ιατροί, ακόμη και εκπαιδευμένοι νοσηλευτές.
Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εφαρμογή
τεκμηριωμένων ιατρικών και χειρουργικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για να διεγείρουν την

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενούς με Αναιμία

ερυθροποίηση, να βελτιστοποιήσουν την αιμόσταση
και να ελαχιστοποιήσουν την απώλεια αίματος σε μια
προσπάθεια βελτίωσης της έκβασης των ασθενών
που θα υποβληθούν σε μείζονες κυρίως χειρουργικές
επεμβάσεις. Με το ίδιο σκεπτικό επαναπροσδιορίζονται οι πρακτικές μετάγγισης καθώς η μετάγγιση
αίματος έχει ανεξάρτητα συσχετιστεί με νοσηρότητα
και θνησιμότητα, αυξάνει το κόστος νοσηλείας και
προκαλεί πίεση στην επάρκεια του αίματος. Το πρόγραμμα PBM, αλλάζει την εστίαση από το προϊόν
στον ασθενή αντιμετωπίζει το αίμα του ασθενούς ως
πόρο που πρέπει να διατηρείται και να διαχειρίζεται
κατάλληλα ως πρότυπο φροντίδας.
Η προσέγγιση αυτή στα νοσοκομεία που την εφαρμόζουν έφερε σημαντικά αποτελέσματα τόσο για τον ίδιο
τον ασθενή όσο και για τα συστήματα υγείας καθώς διαπιστώθηκε μειωμένο κόστος υγειονομικής περίθαλψης.
Ένα πλήρες πρόγραμμα PBM περιλαμβάνει αξιολόγηση κινδύνου εξατομικευμένα, πάντοτε προσαρμοσμένο στον ασθενή και στην επέμβαση στην οποία
θα υποβληθεί, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους
αλγόριθμους για τη διαχείριση της αναιμίας πριν από
συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως καρδιοχειρουργική
ή ορθοπεδική επέμβαση.3
Εφαρμόζουν ένα σύνθετο σύνολο μέτρων που
στοχεύουν σε τρείς πυλώνες: στη διόρθωση της αναιμίας, στην ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και
στη διαχείριση και βελτίωση της ανοχής της αναιμίας
και εφαρμόζονται προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και
μετεγχειρητικά.
Συγκεντρωτικά οι πυλώνες αυτοί αποβλέπουν
στα παρακάτω:

1. Βελτίωση της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς.
α) εντοπισμός της αιτίας
β) διόρθωση της αιτίας, συνήθως ανεπάρκεια σιδήρου

3. Εξορθολογισμός και εξατομίκευση χρήσης
προϊόντων αίματος
α) εκτίμηση ανοχής του ασθενούς στην αναιμία
β) εξασφάλιση οξυγόνωσης και καρδιακής λειτουργίας
γ) χρήση περιοριστικών στρατηγικών μετάγγισης
δ) αποφυγή ή άμεση αντιμετώπιση λοιμώξεων.

1ος Πυλώνας - Βελτίωση της αιμοσφαιρίνης
του ασθενούς
Ξεκινώντας τη διαχείριση του ασθενούς που θα
υποβληθεί σε χειρουργείο χρειάζεται πρώτα από όλα
έγκαιρη εξέτασή του, τουλάχιστον τέσσερις με έξι
εβδομάδες πριν, με προσδιορισμό της αιμοσφαιρίνης
ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος πριν το χειρουργείο
για διερεύνηση, διάγνωση και κατάλληλη διόρθωση
της αναιμίας αν αυτό είναι εφικτό.4
Η προεγχειρητική αναιμία μπορεί να οφείλεται σε
πολλούς παράγοντες όπως, διατροφική έλλειψη, συνοδά νοσήματα ακόμη και κληρονομικές διαταραχές.
Η αναιμία με ανεπάρκεια σιδήρου είναι αυτή που
συχνότερα διαπιστώνεται και είναι αποτέλεσμα αιμορραγίας, διατροφικής έλλειψης ή δυσαπορρόφησης.
Η αναιμία χρόνιας νόσου (φλεγμονής) είναι επίσης
συχνή. Συναντάται συχνά σε αυτοάνοσα νοσήματα,
σε νεοπλασίες και συχνά συνυπάρχει με ανεπάρκεια σιδήρου. Άλλες αιτίες αναιμίας είναι: νοσήματα
αιμοποιητικού συστήματος, η νεφρική ανεπάρκεια, η
ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος και οι
αιμολυτικές αναιμίες.
Για ασθενείς που έχουν άγνωστες ή σύνθετες αιτίες
αναιμίας, ζητείται η συμβολή ενός αιματολόγου με
εμπειρία στην αντιμετώπιση της αναιμίας. Ο συνήθης
εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει εκτός από την
αιμοσφαιρίνη, εξετάσεις όπως φερριτίνη, κορεσμό
τρανσφερρίνης και C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, κρεατινίνη, Β12, φυλλικό οξύ, για τη διαφορική διάγνωση
της αναιμίας.

2. Διεγχειρητικά να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια
αίματος

Από του στόματος χορήγηση σιδήρου

α) διόρθωση διαταραχών αιμόστασης
β) περιορισμός απώλειας στο χειρουργείο με σωστή
εκτίμηση των διαδικασιών
γ) χειρουργικές τεχνικές που εξοικονομούν αίμα,
επαγόμενη υπόταση, αιμοστατικά φάρμακα
δ) διεγχειρητική διάσωση αίματος
ε) αποφυγή δευτερογενούς αιμορραγίας, προσοχή
στην αντιθρομβωτική αγωγή, προφύλαξη του
γαστρεντερικού

Ο προσδιορισμός της υποκείμενης αιτίας σε άτομα
με ανεπάρκεια σιδήρου αποτελεί σημαντικό μέρος
της διαχείρισης.
Τα άτομα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
με χορήγηση σιδήρου. Χρειάζεται επαρκής χρόνος,
συνήθως δύο έως τέσσερις εβδομάδες για μερική
διόρθωση και έξι έως οκτώ εβδομάδες για πλήρη
διόρθωση στην από του στόματος χορήγηση. Η
μετάγγιση αίματος συνιστάται μόνο στην εξαιρετικά
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σοβαρή κατάσταση όπου υπάρχει κίνδυνος ισχαιμίας
οργάνων.
Έως και 70% των ασθενών για τους οποίους
χορηγείται από του στόματος σίδηρος (ειδικά θειικός
σίδηρος) αναφέρουν παρενέργειες του γαστρεντερικού συστήματος. Διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση
κάθε δεύτερη μέρα σε μία μόνο βραδινή δόση μεγιστοποίησε την εντερική απορρόφηση και οδήγησε
σε καλύτερη ανοχή και συμμόρφωση των ασθενών.5
Ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, ή ο ασθενής
παρουσιάζει παρενέργειες ή δυσαπορρόφηση στην
χορήγηση από το στόμα, η επόμενη επιλογή είναι η
ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου.
Τα νεότερα σκευάσματα ενδοφλέβιας χορήγησης
σιδήρου, όπως οι: καρβοξυμαλτόζη (ferric carboxymaltose), οι χαμηλού μοριακού βάρους δεξτράνες (iron
dextran), η ισομαλτόζη σιδήρου και η φερουμοξυτόλη
(ferumoxytol) φαίνεται να είναι καλά ανεκτά, αποτελεσματικά, μπορούν να χορηγηθούν σε μία με δύο
συνεδρίες και άρα μειώνουν και το κόστος νοσηλείας.
Μια άλλη ανησυχία ήταν ότι η χορήγηση σιδήρου
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων καθώς ο
ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να δεσμεύσει
όλη τη χορηγούμενη ποσότητα και ο ελεύθερος σίδηρος είναι βασικό συστατικό για την ανάπτυξη των
παθογόνων μικροοργανισμών.
Ωστόσο, μια μετα-ανάλυση με 103 μελέτες που
διερευνούν τη χορήγηση ενδοφλέβιου σιδήρου, έναντι
του σίδηρου από το στόμα ή του εικονικού φαρμάκου
που περιλάμβαναν μη χειρουργικούς και χειρουργικούς ασθενείς, καθώς επίσης και μετά-ανάλυση
χορήγησης ενδοφλέβιου σιδήρου σε ορθοπεδικούς
χειρουργικούς ασθενείς, διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων, ενώ είναι σπάνιες
σοβαρές αναφυλακτικές αντιδράσεις (1:250.000).6
Η δόση του σιδήρου που χορηγείται εξαρτάται
από το αν ο στόχος είναι η θεραπεία της αναιμίας ή
η πλήρης αποκατάσταση των αποθεμάτων σιδήρου.
Γενικά, η δόση υπολογίζεται με βάση το επίπεδο αιμοσφαιρίνης, το σωματικό βάρος, και την ποσότητα
στοιχειακού σιδήρου στο σκεύασμα.
Οι πρακτικές προεγχειρητικής χορήγησης ενδοφλέβιου σιδήρου επανεξετάστηκαν την περίοδο έξαρσης
του COVID-19 και της καραντίνας. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης στον ιό, περισσότεροι
ασθενείς έλαβαν συνταγογραφούμενα σκευάσματα
σιδήρου από το στόμα για να τους βοηθήσουν να
αποφύγουν επισκέψεις σε κέντρα έγχυσης, με παρακολούθηση της ανοχής και της κλινικής ανταπόκρισης.
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Χορήγηση ερυθροποιητίνης
Η χορήγηση ερυθροποιητίνης μόνη της ή σε συνδυασμό με χορήγηση σιδήρου έχει χρησιμοποιηθεί
επιτυχώς σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο κατά
την αιμοκάθαρση.
Μια συστηματική ανασκόπηση χορήγησης ερυθροποιητίνης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
καρδιοχειρουργικές ή ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις έδειξε μείωση του αριθμού των ασθενών που
χρειάστηκαν αλλογενή μετάγγιση αίματος.
Έτσι, σε ασθενείς με σοβαρή μετεγχειρητική αναιμία, χωρίς καρκίνο και μειωμένη ερυθροποίηση λόγω
λοίμωξης ή/και φλεγμονής, καθώς και σε εκείνους
που αρνούνται μετάγγιση αίματος όπως οι μάρτυρες
του Ιεχωβά, η χορήγηση ερυθροποιητίνης αποτελεί
ασφαλή επιλογή.
Ωστόσο, η ανάλυση του εθνικού ινστιτούτου NICE
(National Institute for Health and Care Excellence)
της Αγγλίας το 2017, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
το όφελος από τη μείωση τ ου αριθμού των ασθενών
που μεταγγίσθηκαν αντισταθμίστηκε από μια πιθανή
αύξηση της θνησιμότητας λόγω θρομβωτικών επιπλοκών και έτσι δεν συνιστά τη χορήγηση της εκτός
ενδείξεων.
Όμως αρκετές πρόσφατες μετα-αναλύσεις δεν
βρήκαν αύξηση στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
και διαπιστώνουν ότι αυτές εμφανίζονται κυρίως σε
ασθενείς που λαμβάνουν υψηλή δόση ΕΡΟ για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.7 Βέβαια η χορήγηση
ερυθροποιητίνης είναι μία ακριβή επιλογή και είναι
δύσκολη η κάλυψή της από τα ασφαλιστικά ταμεία.

2ος Πυλώνας - Διεγχειρητική ελαχιστοποίηση
απώλειας αίματος
Διαχείριση αντιαιμοπεταλιακής και αντιπηκτικής αγωγής
Στο δεύτερο πυλώνα, της προσπάθειας να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια αίματος κατά το χειρουργείο, θα
πρέπει να εξεταστούν και να διορθωθούν διαταραχές
στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και του μηχανισμού αιμόστασης, καθώς και να εκτιμηθεί η χρήση
ανταιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών φαρμάκων.
Η αντιπηκτική αγωγή μπορεί να χρειαστεί να
διακοπεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη περίοδο αυξημένου θρομβοεμβολικού κινδύνου. Πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία
μεταξύ μείωσης αυτού του κινδύνου και πρόληψης
υπερβολικής αιμορραγίας στον ασθενή.
Αρχικά εκτιμάται η προβλεπόμενη αιμορραγία της
επέμβασης. Χωρίζουμε τις χειρουργικές επεμβάσεις
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με βάση τον κίνδυνο αιμορραγίας σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου (κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας δύο
ημερών 2 έως 4% ή 0 έως 2%, αντίστοιχα).
Σε υψηλού κινδύνου κατατάσσονται οι επεμβάσεις
αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, οι κρανιοεγκεφαλικές
επεμβάσεις, η βιοψία νεφρού και γενικά οποιαδήποτε
διαδικασία διαρκεί >45 λεπτά. Στις χαμηλού κινδύνου
ανήκουν η χολοκυστεκτομή, η επέμβαση για σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα, η υστερεκτομή. Οι νευροχειρουργικές και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικές, διότι η πιθανή αιμορραγία αυξάνει τον
κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.
Η απόφαση για την προσωρινή διακοπή ή μείωση
της δόσης λαμβάνεται πάντα σε συνεργασία με τον
αιματολόγο που παρακολουθεί τον ασθενή.8

δείχνουν ότι η ενδοφλέβια χορήγηση προάγει την
ερυθροποίηση και μειώνει την ανάγκη μεταγγίσεων
ερυθρών.9
Άλλες αιτίες αναιμίας κατά τη μετεγχειρητική περίοδο περιλαμβάνουν ανεπαρκή διατροφική πρόσληψη
σιδήρου και βιταμινών και ανάπτυξη της αναιμίας
λόγω φλεγμονής για όσους έχουν παρατεταμένη νοσηλεία ή σοβαρή ασθένεια. Σε αυτούς τους ασθενείς
διαπιστώθηκε σταθερή βελτίωση στις συγκεντρώσεις
αιμοσφαιρίνης με χορήγηση ερυθροποιητίνης ή / και
χρήση σιδήρου.
Επίσης οι συνεχείς φλεβοκεντήσεις για εργαστηριακό έλεγχο μπορεί να συμβάλλουν στην μετεγχειρητική αναιμία και θα πρέπει να περιοριστούν στις
απολύτως απαραίτητες.

Διεγχειρητικές τεχνικές

Μετάγγιση αίματος

Η διεγχειρητική διάσωση ερυθρών από το
χειρουργικό πεδίο σε επεμβάσεις στις οποίες αναμένεται μεγάλη απώλεια αίματος, το απολεσθέν αίμα
μπορεί να συλλεγεί και αφού υποστεί κατεργασία να
επαναχορηγηθεί στον ασθενή. Η διαδικασία μπορεί
να γίνει είτε διεγχειρητικά είτε μετεγχειρητικά ανάλογα
με το μέγεθος της επέμβασης.
Η οξεία ισογκαιμική αιμοαραίωση τεχνική κατά
την οποία είτε άμεσα προεγχειρητικά είτε διεγχειρητικά
αφαιρείται από τον ασθενή αίμα και αντικαθίσταται με
ίσο όγκο κολλοειδών ή κρυσταλλοειδών διαλυμάτων
αποτελεί μέθοδο ελάττωσης της αναιμίας. Το αίμα
επαναχορηγείται στον ασθενή κατά ή μετά την επέμβαση και αφού έχει επιτευχθεί πλήρης αιμόσταση.
Χορήγηση αντινωδολυτικών και αιμοστατικών παραγόντων, απροτινίνη, αμινοκαπροϊκό και
τρανεξαμικό οξύ, για την αποτροπή της υπερβολικής
απώλειας αίματος.

Η μετάγγιση αίματος, ενώ είναι απαραίτητη στην
οξεία απώλεια αίματος, συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές όπως αιμολυτικές αντιδράσεις, αναφυλακτικές
αντιδράσεις, αλλοανοσοποίηση, TRALI, και άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Στο σκέλος της μετεγχειρητικής μετάγγισης οι
συγκεντρωτικές αναλύσεις, μετα- αναλύσεις και συστηματικές ανασκοπήσεις δείχνουν ότι, όσον αφορά
τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα, οι περιοριστικές
στρατηγικές έχουν καλύτερα αποτελέσματα από μια
φιλελεύθερη στρατηγική.
Η περιοριστική στρατηγική συνιστά ως όριο μετάγγισης την αιμοσφαιρίνη <7 g/ dL για νοσοκομειακούς ενήλικες ασθενείς που είναι αιμοδυναμικά
σταθεροί. Υψηλότερο όριο των 8 g/dL για ασθενείς
που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, ορθοπεδικές επεμβάσεις ή ασθενείς με
προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο. Τα υψηλότερα
τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης πρέπει να αξιολογούνται
κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την οξεία
συνεχιζόμενη απώλεια αίματος, συ νοσηρότητες και
σημεία ισχαιμίας οργάνων ή συμπτώματα ενδεικτικά
υποξίας.10

3ος Πυλώνας - Εξορθολογισμός και εξατομίκευση
χρήσης προϊόντων αίματος
Μετεγχειρητική χορήγηση σιδήρου-ΕΡΟ
Στο σκέλος της μετεγχειρητικής αντιμετώπισης
της αναιμίας οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην
προσπάθεια ενδογενούς παραγωγής ερυθρών και
στην ελάττωση της ιατρογενούς πρόκλησης αναιμίας.
Οι ασθενείς με μείζονα απώλεια αίματος κατά το
χειρουργείο και συνεχιζόμενη απώλεια μετεγχειρητικά,
μπορεί να εμφανίζουν και ανεπάρκεια σιδήρου που
θα είναι δύσκολο να διαπιστωθεί εργαστηριακά. Συνήθως φερριτίνη <100 και αναιμία υποδηλώνει έλλειψη
και μελέτες από διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις

Περιεγχειριτική αντιμετώπιση ασθενούς
με δρεπανοκυτταρική νόσο
Ο ασθενής με δρεπανοκυτταρική νόσο χρειάζεται
προσεκτική και ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε όλη την
περιεγχειρητική περίοδο. Οι χειρουργικές επεμβάσεις σε αυτούς τους ασθενείς έχουν συσχετιστεί με
αυξημένους κινδύνους αγγειοαποφρακτικής κρίσης,
οξύ θωρακικό σύνδρομο, συμφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια, μετεγχειρητικές λοιμώξεις και αυξημένο
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κίνδυνο μετεγχειρητικής θνησιμότητας.
Αρχικά η προεγχειρητική αξιολόγηση πρέπει να
περιλαμβάνει τη βασική τιμή αιμοσφαιρίνης του ασθενούς και τον γονότυπο της νόσου, τον αριθμό των
δικτυοερυθροκυττάρων και τον αριθμό των λευκών
αιμοσφαιρίων. Να εκτιμηθούν οι παράγοντες που πυροδοτούν κρίση, η ημερομηνία της τελευταίας κρίσης,
η συχνότητα και η διάρκεια νοσηλείας, οι λειτουργικές
ανεπάρκειες οργάνων, οι απαιτήσεις μετάγγισης και
η ανάγκη χρήσης οπιοειδών.
Ειδικά μέτρα πρέπει να ληφθούν κατά τη διαδικασία για να αποφευχθεί η πρόκληση δρεπανοκυτταρικής κρίσης. Οι συχνές αιτίες της οξείας κρίσης
περιλαμβάνουν την αφυδάτωση, την οξέωση, την
υποξία, τις λοιμώξεις, την αγγειακή στάση και την
αύξηση του ιξώδους του αίματος.
Η χρήση προεγχειρητικών μεταγγίσεων αίματος
πρέπει να είναι επιλεκτική και οι αποφάσεις να εξατομικεύονται. Εκτιμάται το είδος της χειρουργικής
επέμβασης, η αναμενόμενη απώλεια αίματος, η τιμή
της αρχικής αιμοσφαιρίνης. Εάν ληφθεί απόφαση
για μετάγγιση, πρέπει να χρησιμοποιούνται μονάδες αίματος αρνητικές προς τα κλινικά σημαντικά
ερυθροκυτταρικά αντιγόνα που απουσιάζουν από
τον ασθενή, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
αλλοανοσοποίησης. Για όσους έχουν χαμηλά επίπεδα
αιμοσφαιρίνης (<9 g/dl), η απλή μετάγγιση ερυθρών
είναι εξίσου αποτελεσματική σε σύγκριση με την
αφαιμαξομετάγγιση.
Η χρήση λαπαροσκοπικών διαδικασιών έχουν συσχετιστεί με σημαντικές μειώσεις των μετεγχειρητικών
επιπλοκών και μείωσαν σημαντικά την παραμονή
στο νοσοκομείο.
Μετεγχειρητικά σημαντική σημασία έχει ο επαρκής έλεγχος του πόνου με χρήση αναλγητικών και
ίσως οπιοειδών καθώς οι ασθενείς αυτοί κάνουν
συχνά χρήση ισχυρών αναλγητικών. Η αποφυγή του
οξέος θωρακικού συνδρόμου μπορεί να επιτευχθεί
με τη διατήρηση επαρκούς αερισμού, καθώς είναι
το καλύτερο προληπτικό μέτρο. Βοηθούν επίσης η
χορήγηση οξυγόνου, η χρήση βρογχοδιασταλτικών
και ο μηχανικός αερισμός σε σοβαρές περιπτώσεις.
Πρέπει να ενθαρρύνεται η χρήση σπιρομετρίας πριν
και μετά την εγχείρηση.
Η εμφάνιση πυρετού απαιτεί προσεκτική κλινική
και εργαστηριακή αξιολόγηση. Οι ασθενείς αυτοί
εμφανίζουν υψηλά ποσοστά λειτουργικής ασπληνίας
και είναι πιο επιρρεπείς σε βακτηριακές λοιμώξεις
μετεγχειρητικά. Ο πυρετός που εμφανίζεται μετά
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από 48 ώρες συνήθως οφείλεται σε λοίμωξη πρέπει
να αντιμετωπίζεται κατάλληλα.11

Μελέτη PaBloE
Πρόκειται για μελέτη που διενεργήθηκε σε δέκα
νοσοκομεία από επτά ευρωπαϊκές χώρες της ομάδας
εργασίας PaBloE για την εφαρμογή της διαχείρισης
PBM (Patient Blood Management in Europe).12
Διαπιστώθηκε ότι μόνο δύο χώρες είχαν εθνικές
οδηγίες για τη διαχείριση της προεγχειρητικής αναιμίας.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν οι σαφείς οδηγίες του NICE που προτείνουν τη χορήγηση σιδήρου
από του στόματος ή ενδοφλέβια, προεγχειρητικά και
μετεγχειρητικά.
Στην Ιταλία αρχικά έως το 2016 οι εθνικές οδηγίες
χρησιμοποιήθηκαν μόνο για ορθοπεδικούς ασθενείς.
Εκδόθηκαν αργότερα κατευθυντήριες οδηγίες για
μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις.
Στα υπόλοιπα νοσοκομεία υπήρχαν τοπικές οδηγίες για την διαχείριση των ασθενών με αναιμία. Στην
Φρανκφούρτη, η διαχείριση της προεγχειρητικής
αναιμίας από μια εξειδικευμένη κλινική εξωτερικών
ασθενών είχε ως αποτέλεσμα βελτίωση των επιπέδων προεγχειρητικής Hb και μειωμένες απαιτήσεις
μετάγγισης.
Παλαιότερες μελέτες (2016) αναφέρουν ότι λιγότερο από το 25% από 706 ιατρούς που ρωτήθηκαν,
αξιολογεί συστηματικά τους ασθενείς για αναιμία και
ακόμη και αν διαγνωστούν χαμηλά επίπεδα Hb, τα
ποσοστά θεραπείας ήταν χαμηλά.
Οι ιατροί που εργάζονταν σε νοσοκομεία της
ομάδας εργασίας PaBloE ανέφεραν ποσοστά προσυμπτωματικού ελέγχου στο 90% των ασθενών τους
και θεραπείας σε 37% αυτών.
Στην ερώτηση γιατί δεν έλεγχαν συστηματικά τους
ασθενείς για αναιμία, οι πιο συνηθισμένες αιτίες ήταν
η έλλειψη χρόνου και τα εμπόδια στην οργάνωση.
Συμπερασματικά, η εφαρμογή προγραμμάτων
περιεγχειρητικής διαχείρισης των ασθενών με αναιμία μπορεί να δώσει θετικά αποτελέσματα τόσο για
τον ίδιο τον ασθενή, όσο και για το σύστημα υγείας.
Βελτιώνει την έκβαση της επέμβασης, μειώνει το
χρόνο νοσηλείας, χρησιμοποιεί λιγότερες μονάδες
αίματος για μετάγγιση. Είναι όμως μια διαδικασία
που χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό και πρωτόκολλα,
καθώς στην εφαρμογή του πρέπει να συνεργαστεί
μία ομάδα επαγγελματιών υγείας οργανωμένα και
συντονισμένα.
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Προεγχειρητική-προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος. Ωφελεί ή βλάπτει;
Σοφία Μέλλου
Αιματολόγος

Το κατάλληλο για μετάγγιση ή κλασματοποίηση
πλάσμα είναι μη-κυτταρικό προϊόν αίματος, που
περιέχει παράγοντες και ανασταλτές της πήξης,
ανοσοσφαιρίνες, ορμόνες, νερό, ηλεκτρολύτες, λευκωματίνες, γλυκόζη και πρωτεΐνες οξείας φάσεως.1
Παρασκευάζεται από μονάδες ολικού αίματος μετά
από φυγοκέντρηση, ή σπανιότερα συλλέγεται με
διαδικασία αφαίρεσης.
Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διατήρηση της δραστικότητας των ασταθών παραγόντων
πήξης (FV, FVIII), το πλάσμα πρέπει να διαχωριστεί και καταψυχθεί κατά προτίμηση εντός 6 ωρών
και οπωσδήποτε πριν παρέλθουν 18 ώρες από τη
συλλογή, υπό την προϋπόθεση ότι η μονάδα ολικού
αίματος έχει διατηρηθεί σε συνθήκες ψύξης (fresh
frozen plasma, FFP). Εναλλακτικά, διαχωρισμός
και κατάψυξη μπορεί να γίνουν σε διάστημα έως
και 24 ωρών από τη συλλογή, εφόσον η μονάδα
ολικού αίματος έχει συντηρηθεί σε επικυρωμένη
συσκευή ψύξης που διασφαλίζει θερμοκρασία +20
έως +24oC (24-hour frozen plasma, FP24). Αν και το
FFP υπερέχει ποιοτικά, τα επίπεδα των παραγόντων
πήξης διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα και στο
FP24. Τα τελευταία χρόνια, μελέτες που αφορούν
σε μεταγγίσεις πλάσματος δε διευκρινίζουν το είδος
του μεταγγιζόμενου προϊόντος (FFP ή FP24) και για
το λόγο αυτό, στη διεθνή αρθρογραφία εμφανίζεται
όλο και συχνότερα ο γενικότερος όρος κατεψυγμένο
πλάσμα (frozen plasma, FP).1
Κάθε παρασκεύασμα πλάσματος έχει τυπικά όγκο
200-300ml (500ml αν προέρχεται από αφαίρεση) και
μπορεί να αποθηκευτεί έως 36 μήνες σε θερμοκρασίες
χαμηλότερες ή ίσες των -25oC. Πριν τη μετάγγισή του,
το FP πρέπει να αποψυχθεί σε αυστηρά ελεγχόμενο
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περιβάλλον και σε περίπτωση που δε δοθεί άμεσα
προς μετάγγιση, μπορεί να συντηρηθεί σε θερμοκρασία +1 έως +6oC για 24 ώρες.
Παρά την προοδευτική μείωση των ασταθών
παραγόντων πήξης μετά την απόψυξη, λόγω της
καθυστέρησης που προκαλεί η διαδικασία και με
στόχο να υπάρχει πάντα άμεσα διαθέσιμο πλάσμα,
το 2009 η American Association of Blood Banks
(AABB) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων
των ΗΠΑ (FDA), επέτρεψε τη συντήρηση αποψυχθέντος FFP για περισσότερες από 5 ημέρες (thawed
FFP). Η άμεση διαθεσιμότητα αλλά και η δυνατότητα
συντήρησης εκτός ψυγείου, ήταν οι λόγοι ανάπτυξης
βιομηχανικού λυοφιλοποιημένου πλάσματος όπως
το Γερμανικό LPN-W (από μονούς δότες) και το
Γαλλικό FlyP (από μονάδες πολλαπλών δοτών) για
στρατιωτική κυρίως χρήση.
Οι διαφορές κατά την παρασκευή, αποθήκευση
και συντήρηση, αλλά και οι φυσιολογικές παραλλαγές
των επιπέδων των παραγόντων πήξης στο πλάσμα
υγιών δοτών (πχ διαφορετικά επίπεδα παράγοντα von
Willebrand και FVIII ανάλογα με την ομάδα αίματος)
έχουν ως αποτέλεσμα, οι μονάδες πλάσματος να
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη δραστικότητα των
παραγόντων πήξης που περιέχουν (INR μονάδας
πλάσματος: 0,9-1,3).1 Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
το Ηνωμένο Βασίλειο, κύριο ποιοτικό χαρακτηριστικό
αποτελεί η δραστικότητα του παράγοντα VIII (mean
VIIIc) στο τελικό προϊόν.

Ιστορική αναδρομή
Παρά το γεγονός ότι το πλάσμα δημιουργήθηκε
με σκοπό τη χρήση του ως υποκατάστατο αίματος,
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οι πρώτες δημοσιευμένες μεταγγίσεις πλάσματος σε
ασθενείς έγιναν από τον Frank Hartman το 1918 με
στόχο τη θεραπεία της Ισπανικής γρίπης.
Τη δεκαετία 1920-1930 η μετάγγιση πλάσματος
εισήχθη προοδευτικά στην ιατρική πρακτική, για να
καθιερωθεί και να τύχει ευρύτατης χρήσης τα πρώτα
χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αντίθετα με τα
ευρήματα προκλινικών μελετών σε ζώα, οι μεταγγίσεις
πλάσματος αποδείχθηκαν ανεπαρκείς στην αντιμετώπιση των θυμάτων στα πεδία της μάχης και σύντομα
αντικαταστάθηκαν από μεταγγίσεις ολικού αίματος.2
Μετά το τέλος του πολέμου και για αρκετά χρόνια, στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζονταν μόνο
σποραδικές αναφορές μεταγγίσεων πλάσματος σε
μεμονωμένα περιστατικά ή μικρές σειρές ασθενών με
σήψη, έγκαυμα, νεφρωσικό σύνδρομο, υποθρεψία,
δρεπανοκυτταρική αναιμία και ΟΛΛ.
Το 1964 οι Trimble et al δημοσιεύουν την πρώτη
τυχαιοποιημένη μελέτη μετάγγισης FFP. Η μελέτη είχε
σχεδιαστεί με σκοπό την αξιολόγηση της προφυλακτικής χορήγησης πλάσματος ως μέτρου αποτροπής
εμφάνισης αιμορραγίας μετά από καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις. Για το λόγο αυτό, 53 ενήλικες και παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες και έλαβαν
είτε 1-2 μεταγγίσεις FFP, είτε placebo. Σύμφωνα με
τους συγγραφείς, δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη
συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής αιμορραγίας
ανάμεσα στις δύο ομάδες.2
Έκτοτε και έως σήμερα, οι τυχαιοποιημένες μελέτες που αφορούν στη μετάγγιση πλάσματος είναι
εντυπωσιακά περιορισμένες αριθμητικά και μόλις
ξεπερνούν τις 100. Από αυτές, οι μόνες που έχουν
καταδείξει σαφή αποτελέσματα υπέρ της μετάγγισης
είναι: α) στη Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα
σε συνδυασμό με πλασμαφαίρεση, β) στην αντιμετώπιση της θρομβοπενίας στα πρώϊμα στάδια του
Δάγγειου πυρετού και γ) στην έναρξη (priming) της
αντλίας καρδιοπνευμονικής παράκαμψης (CPB) σε
συνδυασμό με μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
(ΣΕ) κατά τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις παίδων.2
Αν και πολυάριθμες, ούτε οι περιγραφικές μελέτες
έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα υποστήριξης
των μεταγγίσεων πλάσματος έναντι άλλης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Μοναδική ίσως εξαίρεση
αποτελούν τα πρωτόκολλα 1:1:1 ή 1:1:2 μετάγγισης
FFP σε συνδυασμό με μετάγγιση αιμοπεταλίων και
ΣΕ για την αντιμετώπιση μείζονος τραύματος.2

Ενδείξεις μετάγγισης πλάσματος
Με βάση τα όποια αποτελέσματα περιγραφικών μελετών και με εμφανή την έλλειψη ισχυρών συστάσεων

τεκμηριωμένων με τυχαιοποιημένες μελέτες (βαθμός
σύστασης: 1Α), οι κλινικές ενδείξεις μετάγγισης FFP
έχουν από ετών οριστεί ως εξής:
1. Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα: πλασμαφαίρεση και αντικατάσταση με FFP έως την επίτευξη
ύφεσης (βαθμός σύστασης: 1Α)
2. Ανεπάρκεια μεμονωμένου παράγοντα πήξης: μόνο
όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος συμπυκνωμένος
παράγοντας (πχ σε έλλειψη FV) και ο ασθενής
αιμορραγεί, ή πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση (βαθμός σύστασης: 1C+)
3. Επίκτητη ανεπάρκεια πολλαπλών παραγόντων
πήξης:
α) διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ): όταν υπάρχει
έκδηλη αιμορραγία και σε συνδυασμό με μεταγγίσεις αιμοπεταλίων και χορήγηση ινωδογόνου
(βαθμός σύστασης: 1C+)
β) αναστροφή δράσης κουμαρινικών: μόνο όταν
δεν υπάρχει διαθέσιμο σκεύασμα προθρομβινικού συμπλέγματος τεσσάρων παραγόντων (II,
VII, IX, X) και ο ασθενής παρουσιάζει μείζονα
ή ενδοκρανιακή αιμορραγία, ή όταν πρέπει να
υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση
(βαθμός σύστασης: 1C+)
γ) ηπατική νόσος: επί μείζονος αιμορραγίας (Βαθμός σύστασης: 1C+), ή όταν ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε βιοψία ή χειρουργική
επέμβαση (βαθμός σύστασης: 2C)
δ) μαζική μετάγγιση/αιμορραγία στο χειρουργείο
(Βαθμός σύστασης: 1C+)
4. Κληρονομικό αγγειοοίδημα: επί ελλείψεως συμπυκνωμένου αναστολέα C1 εστεράσης (βαθμός
σύστασης: 2C+)
5. Σε νεογνά με προβλήματα αιμόστασης και αιμορραγία ή κίνδυνο αιμορραγίας (πχ ηπατική
νόσος, λήψη αντιπηκτικών από τη μητέρα, κλπ).
Επίσης σε περιπτώσεις ανεπάρκειας μεμονωμένου
παράγοντα πήξης, όταν δεν είναι διαθέσιμος συμπυκνωμένος παράγων (βαθμός σύστασης: 2C).
Τέλος, σε αφαιμαξομεταγγίσεις για την ανασύσταση
μονάδων ολικού αίματος (βαθμός σύστασης: 2C).
Παρά το γεγονός ότι, οι επίσημες ενδείξεις μετάγγισης πλάσματος είναι λίγες και υποστηρίζουν
κυρίως τη χρήση του σε περιπτώσεις αιμορραγίας
(θεραπευτική χορήγηση), τις τελευταίες δύο δεκαετίες
οι μεταγγίσεις πλάσματος παρουσίασαν σημαντική
αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παρατήρηση αυτή
οδήγησε στη διενέργεια επιδημιολογικών μελετών
-ορισμένες εκ των οποίων σε εθνικά επίπεδα (πχ
Ηνωμένο Βασίλειο)- ώστε να αναγνωριστούν οι λόγοι
της απότομης αύξησης. Όλες οι μελέτες κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι σε ποσοστό 10-83% (ανάλογα με τη
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μελέτη) το πλάσμα μεταγγίζεται εκτός ενδείξεων και
ότι ένα μεγάλο ποσοστό της εκτός ενδείξεων χορήγησης πλάσματος αφορά περιπτώσεις προφυλακτικής
μετάγγισής του.1-3

Προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος
Ως προφυλακτική ορίζεται η προ χειρουργείου
ή επεμβατικής μεθόδου μετάγγιση πλάσματος σε
ασθενή που δεν αιμορραγεί, όταν υπάρχουν ενδείξεις
διαταραχής του αιμοστατικού του μηχανισμού.
Η απόφαση προεγχειρητικής μετάγγισης πλάσματος στηρίζεται συνήθως σε εργαστηριακά ευρήματα και σπανιότερα στο ατομικό αναμνηστικό του
ασθενούς (έλλειψη FV ή FXΙ, κ.λπ.). Συγκεκριμένα,
παράταση χρόνου προθρομβίνης (PT/INR) ή ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) 1,5 φορά
του φυσιολογικού, αποτελεί για τους περισσότερους
κλινικούς ιατρούς την ουδό για χορήγηση πλάσματος.3
Σύμφωνα με τους Segal & Dzik, η προφυλακτική
μετάγγιση πλάσματος είναι αποτέλεσμα μιας σειράς
λογικών μεν, λανθασμένων δε υποθέσεων: (1) παράταση ΡΤ/ΙΝR ή aΡΤΤ στον προεγχειρητικό έλεγχο
ρουτίνας ισοδυναμεί με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης
αιμορραγίας, (2) το FP μπορεί να διορθώσει τους
παθολογικούς χρόνους πήξης και επομένως (3) η
προεγχειρητική μετάγγιση FP θα μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης αιμορραγίας στο χειρουργείο.3
Στο συλλογισμό αυτό, ίσως πρέπει να προστεθεί
μία επιπλέον λανθασμένη υπόθεση: (4) σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος μη μετάγγισης είναι μεγαλύτερος
από εκείνον της μετάγγισης.3

Προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος και
συμβατικές δοκιμασίες πήξης
Οι συμβατικές πλασματικές δοκιμασίες πήξης
PT/INR και aPTT, ο αριθμός των αιμοπεταλίων και η
μέτρηση του ινωδογόνου είναι ο συνήθης –σε αρκετές περιπτώσεις ο μοναδικός- τρόπος αξιολόγησης
του αιμοστατικού μηχανισμού του ασθενούς πριν το
χειρουργείο.
Χωρίς τυχαιοποιημένες μελέτες να την επιβεβαιώνουν και με τους ειδικούς να μην την υποστηρίζουν, η
πεποίθηση ότι παθολογικές τιμές του aΡΤΤ και ιδίως
του ΡΤ/INR σε ασθενείς που δεν αιμορραγούν σχετίζονται πάντοτε με κίνδυνο εμφάνισης αιμορραγίας,
είναι ευρέως διαδεδομένη στην ιατρική κοινότητα.
Στην πραγματικότητα η αξία των ΡΤ/INR και aΡΤΤ
ως δείκτες πρόγνωσης αιμορραγίας είναι περιορισμένη, καθώς:
• παθολογικές τιμές τους παρατηρούνται σε μια
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σειρά από περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με
αιμορραγική διάθεση, όπως εργαστηριακό λάθος,
φυσιολογική παραλλαγή, μη κλινικώς σημαντική
ελάττωση ενός παράγοντα πήξης, παρουσία αντιπηκτικών του λύκου, κ.λπ.1,2
• είναι δοκιμασίες ευαίσθητες μόνο στην έλλειψη
παραγόντων και όχι στην έλλειψη φυσικών ανασταλτών της πήξης με αποτέλεσμα να δίνουν
εσφαλμένες πληροφορίες σε νοσήματα όπως
η ηπατική ανεπάρκεια, όπου λόγω μειωμένης
παραγωγής τόσο των παραγόντων πήξης όσο
και των φυσικών της ανασταλτών προκύπτει μια
«νέα ισορροπία» του αιμοστατικού μηχανισμού.1,2
• αντανακλούν μόνο μικρό μέρος του μηχανισμού
της αιμόστασης αφού ο σχηματισμός θρόμβου in
vivo εξαρτάται όχι μόνο από την επάρκεια των παραγόντων πήξης, αλλά και από μια σειρά πολλών
άλλων παραμέτρων (αριθμός και λειτουργικότητα
αιμοπεταλίων, ενδοθηλιακά κύτταρα, ρυθμός ινωδόλυσης, κ.λπ.).1,2
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παγιωμένης αντίληψης που επικρατεί, αλλά και του άγχους που προκαλούν στους θεράποντες τυχόν παθολογικές δοκιμασίες
πήξης, είναι τα αποτελέσματα της προσπάθειας των
υπευθύνων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του
Miriam Hospital των ΗΠΑ να περιορίσουν τη βασιζόμενη στο INR μετάγγιση πλάσματος. Εκδίδοντας
οδηγία που αποθάρρυνε την προφυλακτική μετάγγιση
FFP πριν τη διενέργεια τραχειοστομίας όταν INR
<3,0 και δεν τη ενθάρρυνε όταν INR ≥ 3,0, επέτρεψαν
στον εκάστοτε θεράποντα να πράξει κατά το δοκούν.
Στην αναδρομική μελέτη που δημοσίευσαν, με INR
≥ 3,0 μεταγγίστηκε προφυλακτικά το 60% (9/15), με
INR 1,5-2,9 το 22% (19/85), ενώ ακόμα και με INR
1,5 μεταγγίστηκε το 5% (7/145). Στο ίδιο χρονικό διάστημα, 40 ασθενείς χρειάστηκε να υποβληθούν σε
επείγουσα τραχειοστομία οπότε δεν υπήρχε χρόνος
για μέτρηση INR. Κανείς από τους 40 αυτούς ασθενείς δεν μεταγγίστηκε προφυλακτικά, κάνοντας τους
συγγραφείς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι,
«η μέτρηση INR αποτελεί από μόνη της ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα προφυλακτικής χορήγησης
πλάσματος»! Στη συγκεκριμένη μελέτη, αιμορραγία
παρουσίασε μόνον ένας ασθενής με INR 3,9, ο οποίος
είχε λάβει προφυλακτικά 5 μονάδες FFP.4
Παρά το γεγονός ότι οι συμβατικές δοκιμασίες
πήξης ως δείκτες πρόβλεψης αιμορραγίας δέχονται
συνεχή κριτική, μελέτες έχουν αποδείξει ότι αληθής
τιμή INR ≥1,5 αποτελεί το όριο πάνω από το οποίο
η δραστικότητα ορισμένων παραγόντων πήξης μειώνεται σε επίπεδα κάτω του 50%.1 Με σκοπό να
αξιολογήσουν τον αιμοστατικό μηχανισμό ασθενών
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με παράταση ΡΤ/INR και επομένως την ανάγκη τους
για προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος, οι Durila
et al σχεδίασαν προοπτική μελέτη κατά την οποία
όσοι ασθενείς Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είχαν
παράταση ΡΤ/INR και επρόκειτο να υποβληθούν σε
τραχειοστομία, θα ελέγχονταν και με θρομβοελαστομετρία (ROTEM). Από τους συνολικά 119 σηπτικούς
και μη ασθενείς, φυσιολογικό INR (≤1,2) είχαν 64
(54%), ενώ 55 (46%) είχαν αυξημένο INR (≥1,3, εύρος
1,3-1,84), οι οποίοι και αξιολογήθηκαν με ROTEM.
Από τους 55 μόνο ένας είχε παθολογική ανάλυση
και έλαβε προφυλακτικά 4 μονάδες FFP. Κανένας
ασθενής δεν παρουσίασε αιμορραγία. Σύμφωνα με
τους συγγραφείς, ο έλεγχος με μια δοκιμασία σφαιρικής αξιολόγησης της αιμόστασης είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μεταγγίσεων πλάσματος στο 98%
(54/55) των ασθενών με παράταση ΡΤ, γεγονός που
μεταφράστηκε σε εξοικονόμηση 216 μονάδων FFP,
καθώς το πρωτόκολλο της συγκεκριμένης κλινικής
ορίζει προφύλαξη με 4 μονάδες FFP.
Το 2016, οι De Pietri L et al δημοσίευσαν την
πρώτη τυχαιοποιημένη μελέτη προφυλακτικής μετάγγισης προϊόντων αίματος με βάση τα αποτελέσματα
θρομβοελαστογραφίας (TEG). Σε αυτήν, 60 ασθενείς
με κίρρωση ήπατος και διαταραχές της αιμόστασης
(INR >1,8 ή/και αριθμό αιμοπεταλίων <50x109/L) που
επρόκειτο να υποβληθούν σε διάφορες επεμβατικές
μεθόδους, τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Η μία
ομάδα θα ελάμβανε κατά τη συνήθη πρακτική προφυλακτικές μεταγγίσεις FFP ή/και αιμοπεταλίων βάσει
των συμβατικών δοκιμασιών πήξης και της γενικής
αίματος, ενώ η δεύτερη θα ελέγχονταν με TEG και
θα ελάμβανε προφυλακτικά μεταγγίσεις πλάσματος
εάν R (reaction time) >40 min ή/και αιμοπεταλίων
εάν ΜΑ (maximum amplitude) <30 mm. Στην πρώτη
ομάδα μεταγγίστηκαν όπως αναμένονταν και οι 30
ασθενείς, ενώ στην ομάδα TEG μόνο 5 (100% versus
16,7%; p 0,0001). Από την πρώτη ομάδα 16 ασθενείς
μεταγγίστηκαν με FFP, 10 με αιμοπετάλια και 4 με
FFP και αιμοπετάλια, ενώ στη δεύτερη ομάδα κανείς
δεν μεταγγίστηκε μόνο με FFP (p <0,0001), 2 έλαβαν
αιμοπετάλια και 3 FFP και αιμοπετάλια. Αιμορραγία
παρουσίασε ένας ασθενής από την πρώτη ομάδα,
μετά από παρακέντηση μεγάλου όγκου ασκιτικού
υγρού.5
Προδήλως, ο έλεγχος των ασθενών με μία από
τις νεότερες εργαστηριακές μεθόδους σφαιρικής
αξιολόγησης της αιμόστασης (global assays) παρέχει
ορθότερες πληροφορίες από εκείνες των PT/INR και
μπορεί να συνεισφέρει στον περιορισμό των προφυλακτικών μεταγγίσεων FP χωρίς παράλληλη αύξηση
της περιεγχειρητικής αιμορραγίας. Δυστυχώς λόγω

κόστους, οι νεότερες αυτές μέθοδοι είναι διαθέσιμες
σε ελάχιστες νοσοκομειακές δομές.

Προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος
και διόρθωση παθολογικών δοκιμασιών πήξης
Αν και το FP περιέχει όλους τους παράγοντες
πήξης, η αποτελεσματικότητά του στη διόρθωση παρατεταμένων χρόνων πήξης είναι αναπάντεχα μικρή.1-3
Σε μελέτη των Abdel-Wahab et al, 121 ασθενείς
με ήπια παράταση ΡΤ (range: 13,1-17,0 sec) έλαβαν συνολικά 324 μονάδες FP. Μόλις το 15% των
ασθενών παρουσίασε βελτίωση κατά 50% και μόνο
το 0,8% είχε φυσιολογικό ΡΤ μετά τη μετάγγιση.1,3
Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η μελέτη των Holland και Brooks, όπου δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς
σημαντική διαφορά ανάμεσα σε ασθενείς με ήπια
παράταση INR που έλαβαν FFP και σε ασθενείς που
δεν μεταγγίστηκαν, ενώ μόνο το 50% των ασθενών
με INR >1,6 παρουσίασε αξιοσημείωτη εργαστηριακή βελτίωση.1,3 Με βάση αναλύσεις των επιμέρους
αποτελεσμάτων, οι συγγραφείς πρότειναν τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο για την πρόβλεψη του INR
μετά μετάγγιση 500ml FFP: INR change = 0.35 x
(pretransfusion INR) – 0,47; r2=0,82.3,6
Σε ανασκόπηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η διαφορά ανάμεσα στα αποτελέσματα των συμβατικών
δοκιμασιών πήξης πριν και μετά τη μετάγγιση FP
ήταν πολύ μικρή, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά.
Η μέση τιμή μείωσης του INR ήταν -0,2 (IQR -0,7
έως 0,0) και του ΡΤ -1,9 sec (IQR -5,9 έως 0,1). Οι
μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν και πάλι στους
ασθενείς με τις υψηλότερες προ-μεταγγισιακές τιμές.1
Η αποτυχία των προφυλακτικών μεταγγίσεων
πλάσματος στη διόρθωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των περισσοτέρων ασθενών θα μπορούσε
να αποδοθεί σε διάφορα αίτια όπως:
• η παράταση του PT ή aPTT δεν οφείλονταν σε
έλλειψη παραγόντων πήξης1,2
• το μεταγγισθέν πλάσμα δεν περιείχε σε επαρκή
ποσότητα τους απαραίτητους για τη διόρθωση
παράγοντες πήξης (μικρός όγκος, μικρότερη συγκέντρωση παραγόντων στο πλάσμα του δότη,
κ.λπ.)1
• η μέτρηση του PT έγινε πολλές ώρες μετά τη
μετάγγιση (παράγοντες πήξης με μικρό χρόνο
ημίσειας ζωής)1
• η χορηγηθείσα ποσότητα πλάσματος δεν ήταν η
ενδεδειγμένη.1,2
Σχετικά με τη δόση FP, πρέπει να σημειωθεί ότι
παρατηρείται μεγάλη διαφορά στις δημοσιευμένες
μελέτες (εύρος από 7,2 έως 33 ml/kg ΒΣ), με τους
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περισσότερους πάντως μελετητές να επιλέγουν δόση
10 έως 15 ml/kg.2,7
Δύο παλαιότερες τυχαιοποιημένες μελέτες σε
ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας προσπάθησαν να προσδιορίσουν την ιδανική δόση FP, ήταν
όμως μικρές και τα αποτελέσματά τους αντικρουόμενα.
Στην πρώτη, δόση FP 33 ml/kg ήταν αποτελεσματικότερη από δόση 12 ml/kg στην επίτευξη αιμοστατικών
επιπέδων όλων των παραγόντων πήξης (≥ 30 IU/dl, 1
gr/L για το ινωδογόνο), ενώ στη μεγαλύτερη δεύτερη,
δόση FP 20 ml/kg δεν διέφερε από εκείνη των 12 ml/
kg τόσο στη διόρθωση του INR, όσο και στην επίτευξη
αιμοστατικών επιπέδων των παραγόντων πήξης.7
Το 2016, οι Plam H et al δημοσίευσαν μία ακόμη
προσπάθεια μαθηματικής πρόβλεψης του INR μετά
από μετάγγιση FP. Λαμβάνοντας υπόψιν δημογραφικά
χαρακτηριστικά (φύλο, βάρος, ύψος), εργαστηριακές
παραμέτρους (Hb, αρχικό INR) και χρησιμοποιώντας
τη φόρμουλα Nadler, με τον περίπλοκο μαθηματικό
τύπο που προτείνουν, οι συγγραφείς δηλώνουν ότι
κατάφεραν να προβλέψουν το μετά μετάγγιση INR στο
83% των ασθενών που μελέτησαν. Αυτό που προκαλεί
κατάπληξη στα παραδείγματα που παρουσιάζουν
είναι οι ποσότητες FP που πρέπει να μεταγγιστεί ένας
ασθενής για να φτάσει στο εκάστοτε επιθυμητό INR.
Έτσι, άντρας με ύψος 180 cm, βάρος 130 kg, Hb 13,05
gr/dl και αρχικό INR 1,76, χρειάζεται να μεταγγιστεί
1.757 ml (περίπου 7 μονάδες) FP για να επιτύχει
τελικό INR 1,3, ενώ γυναίκα με ύψος 165 cm, βάρος
65 kg, Hb 8,54 gr/dl και αρχικό INR 1,5 χρειάζεται να
μεταγγιστεί 900 ml (περίπου 4 μονάδες) FP για να
επιτύχει τελικό INR 1,24.6 Εάν οι συγγραφείς έχουν
δίκιο, τότε σε πολλές περιπτώσεις προφυλακτικής
χορήγησης FP οι ασθενείς υπομεταγγίζονται.

Προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος
και περιεγχειρητική αιμορραγία
Η πρώτη συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τη χρήση πλάσματος δημοσιεύτηκε το
2004 από τους Stanworth S et al και αφορούσε το
χρονικό διάστημα 1964-2002. Από τις συνολικά 57
δημοσιευμένες τυχαιοποιημένες μελέτες θεραπευτικής ή προφυλακτικής μετάγγισης FP, μόνο οι 17
συνέκριναν τη μετάγγιση με τη μη-μετάγγιση ή με
τη χορήγηση κολλοειδών υγρών. Οι περισσότερες
αφορούσαν μικρές σειρές ασθενών και έδιναν ανεπαρκείς πληροφορίες για στοιχεία της μελέτης, με
συνέπεια να αδυνατούν να δώσουν αδιαμφισβήτητα
αποτελέσματα και σημαντικές διαφορές μεταξύ των
συγκρινόμενων ομάδων.1,8
Σε μια επόμενη προσπάθεια, οι Yang L et al συ162

γκέντρωσαν τις τυχαιοποιημένες μελέτες μετάγγισης
FP από το Σεπτέμβριο 2002 έως τον Ιούλιο 2011. Στο
χρονικό αυτό διάστημα είχαν δημοσιευτεί 21 επιπλέον
μελέτες, με τις περισσότερες να αφορούν σε καρδιοχειρουργικά περιστατικά. Από τις 21 μόνο 2 πληρούσαν
όλα τα απαραίτητα ποιοτικά χαρακτηριστικά.8
Συνδυάζοντας τις δύο ανασκοπήσεις και αναλύοντας τις σχεδόν 80 τυχαιοποιημένες μελέτες, οι Yang
L et al κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν
σταθερές ενδείξεις οφέλους τόσο από τη θεραπευτική,
όσο και από την προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος, τουλάχιστον για το εύρος των περιστατικών που
κάλυπταν οι αναλυθείσες μελέτες. Ειδικά για την προφυλακτική χορήγηση, αναλύοντας όλες τις έως τότε
τυχαιοποιημένες μελέτες (νεογνά, καρδιοχειρουργικοί
ασθενείς, άλλες κλινικές καταστάσεις) ως ομάδα,
απέτυχαν να τεκμηριώσουν την αποτελεσματικότητά
της. Επιπρόσθετα, η μετανάλυσή τους -με πολλούς
περιορισμούς λόγω της ετερογένειας των μελετώνδεν έδειξε σημαντική διαφορά υπέρ της χρήσης FP
(weighted mean difference, -35,24 mL; 95% confidence interval, -84,16 to 13,68 mL).1,8
Τρία χρόνια αργότερα, οι Desborough M et al
δημοσίευσαν ανασκόπηση όλων των τυχαιοποιημένων μελετών μετάγγισης FP σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Μετά από προσεκτική μελέτη οι
συγγραφείς επέλεξαν προς ανάλυση 15 μελέτες (1
αφορούσε σε θεραπευτική και 14 σε προφυλακτική
μετάγγιση πλάσματος) με συνολικά 755 ασθενείς.
Οι περισσότερες μελέτες αναφέρονταν σε επιλεγμένα περιστατικά ενηλίκων ή παίδων (πχ εξαίρεση
ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια) και δεν ανέφεραν
την προεγχειρητική διαχείριση των ασθενών που
ελάμβαναν αντιαιμοπεταλιακή ή αντιπηκτική αγωγή.
Από τις 14 μελέτες προφυλακτικής χορήγησης FP, 7
είχαν ως προκαθορισμένο χρόνο μετάγγισης το τέλος
της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, 4 την έναρξή
της, 1 την έναρξη της αναισθησίας και 2 το τέλος της
επέμβασης (πρόληψη μετεγχειρητικής αιμορραγίας).
Μόνο δύο μελέτες (Kasper et al 2001 σε ενήλικες, Lee
et al 2013 σε βρέφη και παιδιά) κατέληγαν σε συμπεράσματα υπέρ της προφυλακτικής μετάγγισης FFP.9
Η μετανάλυση όλων των ως άνω μελετών δεν έδειξε
διαφορά στη θνητότητα, ούτε σημαντική διαφορά στην
απώλεια αίματος ανάμεσα στους καρδιοχειρουργικούς
ασθενείς που μεταγγίστηκαν και σε εκείνους που δεν
μεταγγίστηκαν με FFP (mean difference -1,46 ml/kg,
95% confidence interval, -4,7 to 1,78 ml/kg).9
Τέλος, τον Ιανουάριο του 2019 οι Huber J et al δημοσίευσαν ανασκόπηση όλων των τυχαιοποιημένων
μελετών προφυλακτικής μετάγγισης FP σε ασθενείς
χωρίς κληρονομικές διαταραχές της πήξης, που δεν
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ελάμβαναν αντιπηκτική αγωγή και επρόκειτο να υποβληθούν σε μη-καρδιοχειρουργική επέμβαση. Στα
συμπεράσματά τους οι συγγραφείς αναφέρουν ότι
από τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορούν ούτε να
υποστηρίξουν, ούτε να απορρίψουν την προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος, ιδιαίτερα για περιπτώσεις
μείζονος χειρουργείου (κοιλιακή χώρα, ορθοπεδικά,
κ.λπ.) όπου τυχαιοποιημένες μελέτες ουσιαστικά δεν
υπάρχουν.10

Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τη μετάγγιση πλάσματος
Το FP είναι βιολογικό προϊόν και η μετάγγιση του
ενέχει κινδύνους (ανεπιθύμητες αντιδράσεις), ορισμένοι από τους οποίους είναι απειλητικοί για τη ζωή.1,2,7-10
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη Σχετιζόμενη με
τη Μετάγγιση Οξεία Πνευμονική Βλάβη (TRALI), ενός
δυνητικά θανατηφόρου μη-καρδιογενούς πνευμονικού
οιδήματος, που μπορεί να εμφανιστεί μετά μετάγγιση
οποιουδήποτε προϊόντος αίματος περιέχει πλάσμα.
Η ακριβής επίπτωση του TRALI είναι άγνωστη (δυσκολία στη διαφορική διάγνωση), ενώ η βαρύτητά
του έχει οδηγήσει πολλές χώρες στη λήψη αυστηρών
μέτρων για την αποφυγή του (π.χ. πλάσμα μόνο από
άνδρες δότες).7,9,10
Άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις μεταγγίσεων πλάσματος είναι: η μετάδοση λοιμώξεων, οι μη-αιμολυτικές
πυρετικές αντιδράσεις, οι αιμολυτικές αντιδράσεις
μετά μετάγγιση μεγάλων ποσοτήτων ΑΒΟ ασύμβατων
πλασμάτων και η Σχετιζόμενη με τη Μετάγγιση Υπερφόρτωση της Κυκλοφορίας (TACO). Οι αλλεργικές
αντιδράσεις αν και συνηθισμένες (1-3%) είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων ήπιες, ενώ η εμφάνιση
αναφυλακτικής αντίδρασης είναι πολύ σπάνια.1,2,7,9,10
Η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητης αντίδρασης πρέπει με σύνεση να εκτιμάται από τον
εκάστοτε θεράποντα -ιδιαίτερα πριν την απόφαση
προφυλακτικής μετάγγισης- ώστε να μην εκτίθενται
σε κίνδυνο ασθενείς, λαμβάνοντας μεταγγίσεις που
δεν χρειάζονται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης
να δίνεται στην πιθανότητα εμφάνισης TACO κατά
την προσπάθεια διόρθωσης του INR με μεγαλύτερες
δόσεις πλάσματος.

Προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος:
Ωφελεί ή βλάπτει;
Μετά ένα σχεδόν αιώνα μεταγγίσεων πλάσματος, η
προφυλακτική χορήγησή του παραμένει κατά το μάλλον ή ήττον εμπειρική θεραπεία, καθώς δεν βασίζεται
σε ισχυρές συστάσεις απότοκους τυχαιοποιημένων
ή περιγραφικών μελετών, αλλά σε απόψεις, συναι-

νετικές πρακτικές οδηγίες, ιατρικό προηγούμενο και
ίσως στον εφησυχασμό των κλινικών ιατρών λόγω του
περιορισμού ορισμένων ανεπιθύμητων αντιδράσεων
(αυστηρά κριτήρια επιλογής αιμοδοτών, μοριακός
έλεγχος, κ.λπ.).
Από τα έως τώρα δεδομένα, μπορούν με σχετική
ασφάλεια να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα:
(1) η αξία των συμβατικών δοκιμασιών πήξης PT
και aPTT ως δείκτες πρόβλεψης περιεγχειρητικής
αιμορραγίας είναι περιορισμένη και επομένως, όπου
υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να συνδυάζονται με μια
δοκιμασία σφαιρικής αξιολόγησης του αιμοστατικού
μηχανισμού (TEG, ROTEM, κ.λπ.),1-5,7,10 (2) η προφυλακτική μετάγγιση πλάσματος πριν από ελάσσονες
επεμβατικές μεθόδους -ιδιαίτερα όταν αυτές κατευθύνονται υπερηχογραφικά (τοποθέτηση κεντρικής
γραμμής, παρακέντηση, κ.λπ.)- είναι για την πλειονότητα των ασθενών ανώφελη ή/και βλαπτική, καθώς
και η πιθανότητα εμφάνισης αιμορραγίας είναι ούτως
ή άλλως μικρή (0,1-2,6%), και οι ασθενείς εκτίθενται
στον κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων
(π.χ. υψηλή επίπτωση TRALI σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη αναπνοής),1,2,4,7,8,10 (3) όσον αφορά
στις μείζονες επεμβάσεις, αν και συνεχώς τίθενται
ερωτηματικά για την ανάγκη προεγχειρητικής χορήγησης πλάσματος, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει
με βεβαιότητα την οποιαδήποτε άποψη.1,8-10
Προφανώς, μεταξύ των ασθενών υπάρχουν σίγουρα κάποιοι στους οποίους η προφυλακτική μετάγγιση
πλάσματος και ωφέλιμη είναι, και αναγκαία. Η αναγνώρισή τους με τη διενέργεια δοκιμασιών σφαιρικής
αξιολόγησης της αιμόστασης είναι σαφώς επιβοηθητική
αλλά όχι επαρκής, αφού πρόκειται για εξειδικευμένες
μεθόδους στις οποίες ελάχιστοι έχουν πρόσβαση. Ιδανικά, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των ασθενών υψηλού
κινδύνου (ηλικία, υποκείμενα νοσήματα, φαρμακευτική
αγωγή, κ.λπ.) πρέπει προοδευτικά να αναδειχθούν
μέσα από άρτια σχεδιασμένες μελέτες, ούτως ώστε
και αυτοί οι ασθενείς να μεταγγίζονται και οι λοιποί να
πάψουν να εκτίθενται σε κίνδυνο χωρίς λόγο. Είναι
άλλωστε γνωστό ότι, σταθερή αλλαγή ιατρικών πρακτικών και περιορισμός μεταγγίσεων δεν μπορεί συμβεί,
αν δεν οριστούν ισχυρές ενδείξεις και αντενδείξεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Desborough M, Stanworth SJ. Plasma transfusion for
bedside, radiologically guided, and operating room invasive procedures. Transfusion 2012;52(Suppl 1):20s-9s.
2. Puetz J. Fresh Frozen Plasma: The Most Commonly
Prescribed Hemostatic Agent. J Thromb Haemost
2013;11(10):1794-9.
163

Σ. Μέλλου
3. Holland L, Brooks J. Toward Rational Fresh Frozen
Plasma Transfusion. The effect of Plasma Transfusion on Coagulation Test Results. Am J Clin Pathol
2006;126:133-9.
4. Carino G, Tsapenko A, Sweeney J. Central line placement in patients with and without prophylactic plasma.
Journal of Critical Care 2012; 27,529.e9-529.e13.
5. De Pietri L, Bianchini M, Montalti R, De Maria N, Di Maira
T, Begliomin B, et al. Thrombelastography-guided blood
product use before invasive procedures in cirrhosis with
severe coagulopathy: A randomized controlled trial.
Hepatology 2016;63(2):566-73.
6. Pham H, Müller M, Williams III L, Juffermans N. Mathematical model and calculation to predict the effect of
prophylactic plasma transfusion on change in international normalized ratio in critically ill patients with
coagulopathy. Transfusion 2016;56:926-32.
7. Müller M, Arbous M, Spoelstra-de Man A, Vink R,
Karakus A, Straat M, et al. Transfusion of fresh-frozen

164

plasma in critically ill patients with coagulopathy before
invasive procedures: a randomized clinical trial. Transfusion 2015;55(1):26-35.
8. Yang L, Stanworth S, Hopewell S, Doree C, Murphy M.
Is fresh-frozen plasma clinically effective? An update
of a systematic review of randomized controlled trials.
Transfusion 2012;52(8):1673-86.
9. Desborough M, Sandu R, Brunskill SJ, Doree C, Trivella M, Montedori A, et al. Fresh frozen plasma for
cardiovascular surgery (Review). Cochrane Database
of Systematic Reviews 2015:7. Doi: 10.1002/14651858.
CD007614.
10. Huber J, Stanworth SJ, Doree C, Fortin PM, Trivella M,
Brunskill SJ, et al. Prophylactic plasma transfusion for
patients without inherited bleeding disorders or anticoagulant use undergoing non-cardiac surgery or invasive
procedures (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11. Doi: 10.1002/14651858.
CD012745.

Αίμα 2020;11(Suppl 1): 165–173
31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ

Αιμολυτικές αντιδράσεις σχετιζόμενες με τη μετάγγιση
Βασίλειος Παπαδόπουλος, Ελισάβετ Ακριτίδου, Βασιλική Σόχαλη
Γ.Ν. Πέλλας – Ν.Μ. Γιαννιτσών, Ν.Υ. Αιμοδοσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μετάγγιση αίματος παραμένει μια από τις συχνότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις: περίπου το 15%
των νοσηλευόμενων ασθενών λαμβάνει παράγωγα
αίματος. Η μετάγγιση όσο κι αν είναι απαραίτητη ή και
σωτήρια σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν παύει όμως
να συνδέεται με κινδύνους. Οι αιμολυτικές αντιδράσεις αποτελούν το 5% των σοβαρών αντιδράσεων,
και επειδή σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να
αποφευχθούν, είναι σημαντικό όλο το προσωπικό
που εμπλέκεται στη διαδικασία της μετάγγισης να
τις γνωρίζει1.

Ιστορική Αναδρομή
Η πρώτη αναφορά οξείας αιμολυτικής αντίδρασης
ανάγεται στις πρώτες απόπειρες μεταγγίσεων στα
μέσα του 17ου αιώνα. Ο ασθενής μετά τη μετάγγιση
παρουσίασε πόνο στη φλέβα, ταχυπαλμία, σοβαρή
ρινορραγία, οσφυαλγία, έμετο και αίσθημα βάρους
στο στήθος. Τα ούρα του έγιναν «τόσο μαύρα, σαν να
είχαν αναμιχθεί με καπνιά από καμινάδα». Η σοβαρότητα αυτών των αντιδράσεων οδήγησε τότε στην
καθολική απαγόρευση των μεταγγίσεων1.
Το 1900 ο Landsteiner ανακαλύπτει το σύστημα
ΑΒΟ και ο Ottenberg εφαρμόζει συστηματικά την
τεχνική της αιμοσυγκόλλησης ως προμεταγγισιακό
έλεγχο, προς αποφυγή των αιμολυτικών αντιδράσεων.
Τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει η τεχνογνωσία, ώστε
να ελαχιστοποιηθεί όχι μόνο η πιθανότητα αιμόλυσης
από τη μετάγγιση, αλλά ακόμα και η πιθανότητα ευαισθητοποίησης για μελλοντικές μεταγγίσεις ή κυήσεις1.

Επιδημιολογία
Παρόλα αυτά, οι αιμολυτικές αντιδράσεις δεν
έχουν εκμηδενιστεί. Εξακολουθούν να συμβαίνουν
σε συχνότητα που ξεπερνά τους γνωστούς στο ευρύ
κοινό κινδύνους μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων (για
το HIV <1:2.000.000). Εκτιμήσεις από τη διεθνή
βάση δεδομένων αιμοεπαγρύπνησης, τοποθετούν
τη συχνότητα των επιβραδυνόμενων αιμολυτικών
αντιδράσεων στο 4,3% του συνόλου των αντιδράσεων
και στο 16% των σοβαρών αντιδράσεων1.
Η συχνότητα των αντιδράσεων εκτιμάται σε 1 οξεία
αιμολυτική αντίδραση ανά 4.000 – 70.000 μονάδες
και 1 επιβραδυνόμενη ανά 500 – 11.000 μονάδες1,4.
Το μεγάλο εύρος στις εκτιμήσεις οφείλεται στην μη
υποχρεωτική δήλωση του συνόλου των αντιδράσεων.
Σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο η συχνότητα
αιμόλυσης ή υπεραιμόλυσης μετά από μετάγγιση
είναι μεγαλύτερη από του γενικού πληθυσμού και
κυμαίνεται από 1–20%1.
Οι θανατηφόρες αιμολυτικές αντιδράσεις κατά τη
δεκαετία 1976-1985 ήταν 156 και αποτελούσαν το 61%
των θανάτων από μετάγγιση στις ΗΠΑ2. Τη δεκαετία
2007-2016 αντίστοιχα ήταν 83, με συχνότητα <10
συμβάντα/έτος μετά το 2010. Το 2016 αναφέρθηκε
1 θάνατος από αιμολυτική αντίδραση ανά 1.972.000
μονάδες ερυθρών1. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με το
τελευταίο Δελτίο του Συντονιστικού Κέντρου ΑιμοΕπαγρύπνησης, κατά την 20ετία 1997-2016 αναφέρθηκαν
3 θάνατοι από ΑΒΟ-ασυμβατότητα. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο αναφέρθηκαν 13 θάνατοι από αιμολυτικές
αντιδράσεις τη δεκαετία 2010-20193. Στο βαθμό που
σε κάθε χώρα δεν έχει καθιερωθεί η υποχρεωτική ανα-
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φορά των ανεπιθύμητων αντιδράσεων από μετάγγιση,
οι αριθμοί υποεκτιμούν την πραγματική συχνότητα.

Παθοφυσιολογία
Η πλειοψηφία των αιμολυτικών αντιδράσεων στη
μετάγγιση είναι ανοσολογικού τύπου. Αναλόγως με
τον τύπο του αντισώματος και του ενεργοποιούμενου
μηχανισμού, η αιμόλυση μπορεί να συμβεί ενδοαγγειακά ή εξωαγγειακά1.

Οξεία ενδοαγγειακή αιμόλυση
Η ενδοαγγειακή αιμόλυση είναι η σοβαρή αντίδραση με την οποία εκδηλώνονται οι οξείες (εντός
24 ωρών από τη μετάγγιση) αιμολυτικές αντιδράσεις.
Οφείλεται σε προϋπάρχοντα αντισώματα που αντιδρούν με τα αντιγόνα των μεταγγιζόμενων ερυθρών.
Οι περισσότερες σοβαρές αντιδράσεις και θάνατοι
προκαλούνται από τα φυσικά αντισώματα του συστήματος ΑΒΟ, που είναι τάξης IgM - σπανιότερα
IgG - που έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν και να
ενεργοποιούν το συμπλήρωμα.
Η πλήρης ενεργοποίηση του συμπληρώματος καταλήγει στο σχηματισμό του συμπλόκου επίθεσης στη
μεμβράνη (C5-9, membrane attack complex – MAC),
το οποίο οδηγεί στην είσοδο ύδατος και ακολούθως
στην ωσμωτική λύση των ερυθρών ενδοαγγειακά. Ένα
μέρος της εκλυόμενης αιμοσφαιρίνης δεσμεύεται από
την αλβουμίνη, την απτοσφαιρίνη και την αιμοπηξίνη,
ενώ το υπόλοιπο κυκλοφορεί ως ελεύθερη αιμοσφαιρίνη ή μεθαιμοσφαιρίνη και αποβάλλεται στα ούρα. Η
ελεύθερη αίμη προκαλεί μείωση του μονοξείδιου του
αζώτου (ΝΟ) στα νεφρικά αγγεία και αγγειοσυστολή,
με επακόλουθο την οξεία σωληναριακή νέκρωση και
νεφρική ανεπάρκεια.
Από τα ενδιάμεσα στάδια της ενεργοποίησης του
συμπληρώματος, εκλύονται οι αναφυλατοξίνες C3a,
C5a, που ενεργοποιούν τα μαστοκύτταρα, εκλύοντας ισταμίνη και σεροτονίνη. Τα υπολείμματα των
κατεστραμμένων ερυθρών ενεργοποιούν επίσης τα
μονοκύτταρα και τα ουδετερόφιλα, εκλύονται κυτταροκίνες, μεταξύ των οποίων και TNFα, IL-8, με τελικό
αποτέλεσμα την εκδήλωση συνδρόμου συστηματικής
φλεγμονώδους απάντησης, με αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών, αγγειοδιαστολή, υπόταση, πυρετό
και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Χωρίς έγκαιρη, επιθετική αντιμετώπιση, ο ασθενής οδηγείται σε καταπληξία,
πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο (Εικόνα 1Α).

Eξωαγγειακή αιμόλυση
Η εξωαγγειακή αιμόλυση συμβαίνει συνήθως από
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IgG αντισώματα, τα οποία ενεργοποιούν μερικώς
το συμπλήρωμα μέχρι το C3b που σχηματίζεται
στην επιφάνεια των ερυθρών. Στη συνέχεια τα
ερυθρά αναγνωρίζονται από τα μονοκύτταρα και
μακροφάγα στο σπλήνα και λιγότερο στο ήπαρ. Η
κυτταρική μεμβράνη φαγοκυτταρώνεται σταδιακά,
με αποτέλεσμα την εμφάνιση σφαιροκυττάρων και
μικροσφαιροκυττάρων. Στην περίπτωση αυτή, η αιμοσφαιρίνη δεν απελευθερώνεται στο πλάσμα, αλλά
αποδομείται σε χολερυθρίνη. Οι κύριες εκδηλώσεις
είναι η αναιμία και η έμμεση υπερχολερυθριναιμία
(Εικόνα 1Β).
Η εξωαγγειακή αιμόλυση προκαλείται από αντισώματα στο σύστημα Rhesus και στα άλλα μη-ΑΒΟ
αντιγόνα, τα οποία αναπτύσσονται μετά από μετάγγιση, κύηση ή αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων. Οι αντιδράσεις αυτές συνήθως εκδηλώνονται από 3 έως 30 ημέρες μετά τη μετάγγιση
(επιβραδυνόμενες), μπορεί όμως να εκδηλωθούν
και άμεσα. Είναι σημαντικό να μην παραβλέπεται
ότι ο τίτλος των αλλοαντισωμάτων αυτών μειώνεται
με την πάροδο του χρόνου, μερικές φορές και σε
μη ανιχνεύσιμα επίπεδα. Αυτό ωστόσο δεν μειώνει
την κλινική τους σημασία, γιατί μετά από νέα έκθεση στο αντίστοιχο αντιγόνο ακολουθεί αναμνηστική
ανοσολογική απάντηση1.

Άλλοι μηχανισμοί αιμόλυσης
Ανοσολογικός μηχανισμός πιθανολογείται και στο
σύνδρομο υπεραιμόλυσης. Αποτελεί μια σοβαρή
και ιδιάζουσα μορφή αιμολυτικής αντίδρασης, που
έχει περιγραφεί σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς
με δρεπανοκυτταρική νόσο, θαλασσαιμία ή και ελονοσία, κατά την οποία αιμολύονται και ερυθρά του
ασθενούς, εκτός από τα μεταγγισμένα (bystander
hemolysis). Η παθοφυσιολογία δεν είναι πλήρως
αποσαφηνισμένη: εμπλέκεται εν μέρει η παρουσία ελεύθερης αιμοσφαιρίνης, η ενεργοποίηση
μονοπατιών φλεγμονής και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία από εξάντληση του ΝΟ. Συνοδεύεται από
ελαττωμένα δικτυοερυθροκύτταρα, ενδεχομένως
από λύση των ερυθροβλαστών μετά από επαφή
με μακροφάγα. Οι περαιτέρω μεταγγίσεις συνήθως
επιδεινώνουν την αιμόλυση, καθώς τα εξωγενή
αντιγόνα ενεργοποιούν μια προσωρινή κατάσταση
ψευδο-αυτοανοσίας1,5.
Εκτός από τους ανοσολογικούς αυτούς μηχανισμούς, η καταστροφή των ερυθρών μπορεί να
οφείλεται στην επίδραση φυσικών ή χημικών, ενδογενών ή εξωγενών παραγόντων, όπως αναλύεται
παρακάτω.

Αιμολυτικές αντιδράσεις σχετιζόμενες με τη μετάγγιση
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Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση παθοφυσιολογίας Α. ενδοαγγειακής αιμόλυσης Β. εξωαγγειακής αιμόλυσης (τροποποιημένο από 1).
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
Ι. Ανοσολογικού τύπου αντιδράσεις
1. Αιμόλυση μετά από μετάγγιση ΑΒΟ ή Rh ασύμβατων
ερυθρών
Είναι η συχνότερη αιτία σοβαρής οξείας αιμολυτικής αντίδρασης, απειλητικής για τη ζωή. Συμβαίνει
κατά τη μετάγγιση ερυθρών που φέρουν το Α ή Β
αντιγόνο σε ασθενή που έχει ισοσυγκολλητίνες αντι-Α
ή αντι-Β (μείζων ασυμβατότητα). Η χορήγηση Rhesus
D θετικών ερυθρών σε Rhesus D αρνητικό ασθενή
ευαισθητοποιημένο με αντι-D από προηγούμενη
μετάγγιση μπορεί επίσης να εκδηλωθεί ως οξεία
αιμολυτική αντίδραση.
Η ένταση και η σοβαρότητα της αντίδρασης εξαρτώνται από την ποσότητα και το ρυθμό χορήγησης
των ερυθρών και τον τίτλο των αντι-Α και αντι-Β συγκολλητινών1. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις χωρίς
καμία κλινική ή εργαστηριακή ένδειξη αιμόλυσης από
μετάγγιση ΑΒΟ-ασύμβατων ερυθρών (σε ποσοστό ως
47% σε μια μελέτη), ιδίως σε περιπτώσεις έγκαιρης
διακοπής της μετάγγισης ή μαζικής αιμορραγίας3,6.
Κλινικά συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν ακόμα
και μετά από 10ml μετάγγισης ασύμβατου αίματος,
ενώ θανατηφόρες εκβάσεις αναφέρονται μετά από
χορήγηση ~200ml σε ενήλικα ή ακόμα και 25ml όταν
πρόκειται για παιδιά1,4 και σε συχνότητα που φτάνει
το 2% των ΑΒΟ ασύμβατων μεταγγίσεων6.
Η χορήγηση ΑΒΟ-ασύμβατων ερυθρών είναι
σχεδόν πάντα αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους, σε
κάποιο στάδιο της μετάγγισης. Κατά την αιμοληψία
του ορού για διασταύρωση, μπορεί να γίνει αιμοληψία από λάθος ασθενή ή μπορεί να γραφτεί λάθος
όνομα στο φιαλίδιο της διασταύρωσης, σφάλμα που
αποδίδεται με τον όρο «λάθος αίμα στο φιαλίδιο»
(wrong blood in tube). Από την υπηρεσία αιμοδοσίας
μπορεί να δοθεί λάθος μονάδα για μετάγγιση. Στην
κλινική, μπορεί να δοθεί το αίμα σε άλλον ασθενή
από αυτόν για τον οποίο προορίζεται: έχει αναφερθεί
περίπτωση όπου η ταυτοποίηση του ασθενή έγινε
μόνο με τον αριθμό του θαλάμου/κρεβατιού και όχι
με την προβλεπόμενη διαδικασία3.
Οι αναφορές του Serious Hazards Of Transfusion
(SHOT), του αγγλικού συστήματος αιμοεπαγρύπνησης, είναι εξόχως διδακτικές. Το 2019, το 55% των

«παρ’ ολίγον» συμβάντων (near miss), δηλαδή των
περιπτώσεων όπου έγινε κάποιο ανθρώπινο λάθος,
αλλά αναγνωρίστηκε από τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας, και πριν χορηγηθεί τελικά το λάθος
παράγωγο, αφορούσε το «λάθος αίμα στο φιαλίδιο».
Στο 46% η μετάγγιση θα ήταν ΑΒΟ-συμβατή, μάλιστα
στο 16% και της ίδιας ομάδας, ενώ στο 54% θα ήταν
ΑΒΟ-ασύμβατη. Σε απόλυτους αριθμούς, πραγματοποιήθηκαν 4 ΑΒΟ-ασύμβατες μεταγγίσεις ερυθρών
και άλλες 308 αποφεύχθηκαν «παρ’ ολίγον»3.
2. Αιμόλυση μετά από επείγουσα μετάγγιση
αδιασταύρωτου αίματος
Σε υπερεπείγουσες καταστάσεις υπάρχει διεθνώς
πρωτόκολλο χορήγησης αδιασταύρωτων ερυθρών,
είτε ομάδας Ο, Rhesus θετικών σε άνδρες και αρνητικών σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, είτε
αδιασταύρωτων αλλά συμβατής ΑΒΟ-ομάδας. Η
πιθανότητα ακόμα και οξείας αιμολυτικής αντίδρασης
είναι υπαρκτή. Έχει περιγραφεί χορήγηση ερυθρών
ομάδας Α, από λάθος ετοιμασία του πακέτου επείγουσας μετάγγισης από την Αιμοδοσία3, αλλά και
περίπτωση άρρενος ασθενή με κλινικά σημαντικά
αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα, που προκάλεσαν
σοβαρή οξεία αιμολυτική αντίδραση και ο οποίος
χρειάστηκε αιμοκάθαρση για 6 μήνες, μέχρι πλήρους
ανάρρωσης7.
Στα πρωτόκολλα επείγουσας μετάγγισης, η ορολογική διασταύρωση ή/και ο έλεγχος για αλλοαντισώματα διενεργείται παράλληλα με τη χορήγηση των
ερυθρών στον ασθενή. Από πρόσφατη βιβλιογραφική
ανασκόπηση, υπολογίστηκε ότι το 3,7% των ασθενών
είχε κλινικά σημαντικά αντιγόνα, ενώ το 0,6% έλαβε
1 ή περισσότερες μονάδες ερυθρών που διαπιστώθηκαν ασύμβατες. Η συχνότητα οξείας αιμολυτικής
αντίδρασης ήταν 0,06% (2/3398 ασθενείς)7.
3. Αιμόλυση από προϋπάρχοντα αλλοαντισώματα Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση
Η έκθεση σε αλλογενή ερυθρά κατά τη μετάγγιση
ή την κύηση ενέχει τον κίνδυνο ευαισθητοποίησης.
Περισσότερο ανοσογόνα είναι τα αντιγόνα Kell και
του συστήματος Rhesus C/c, E/e, όπως φαίνεται
στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Συχνότητα αλλοανοσοποίησης μετά από έκθεση σε κάθε αντιγόνο (δεδομένα από 8)
Αντιγόνο
Kell
c
E
k
e
Fya
C
Πιθανότητα ανοσοποίησης
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5%

2,1%

1,7%

1,5%

0,6%

0,3%

0,11%

Jka

S

Jkb

0,07%

0,04%

0,03%
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Τα περισσότερα αλλοαντισώματα ανιχνεύονται από
τη διαδικασία της διασταύρωσης ως ασυμβατότητα
ή από την έμμεση Coombs. Σε κάθε περίπτωση,
μπορεί να προκαλέσουν επιβραδυνόμενη αιμολυτική
αντίδραση, που συνήθως ανιχνεύεται μόνο εργαστηριακά (έως και 30 ημέρες μετά τη μετάγγιση) και δεν
απειλεί την ζωή του ασθενούς4.
Η ειδικότητα των αντισωμάτων που εμπλέκονταν
στις καταγεγραμμένες περιπτώσεις, κατά σειρά συχνότητας, ήταν αντι-Jka, anti-Fya, anti-C, anti-E, anti-c,
anti-Fyb, anti-Jkb, anti-D, anti-M3.
4. Υπεραιμόλυση
Ως υπεραιμόλυση ορίζεται μια αιμολυτική αντίδραση βαρύτερη από την επιβραδυνόμενη, κατά την
οποία λύονται όχι μόνο τα μεταγγιζόμενα, αλλά και τα
ερυθρά του ίδιου του ασθενή (bystander hemolysis).
Συνήθως αφορά ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες,
αλλά έχει περιγραφεί και σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Η αιμοσφαιρίνη πέφτει σε επίπεδα χαμηλότερα από ό,τι προ της μετάγγισης και συχνά υπάρχει
δικτυοερυθροκυτταροπενία. Η άμεση Coombs είναι
κατά κανόνα αρνητική, ενώ σε λίγες περιπτώσεις
μπορεί να ανιχνεύεται στις δοκιμασίες αντισφαιρίνης
ένα καινούργιο αλλοαντίσωμα. Είναι μια δυνητικά
θανατηφόρα επιπλοκή, που επιδεινώνεται από τις
περαιτέρω μεταγγίσεις και απαιτεί ειδική αντιμετώπιση
με ανοσοκατασταλτικά3.
5. Αιμόλυση από μετάγγιση ΑΒΟ-ασύμβατων αιμοπεταλίων,
πλάσματος και πλασματικής προέλευσης προϊόντων
Σε περίπτωση μετάγγισης αιμοπεταλίων ή πλάσματος με ελάσσονα ΑΒΟ ασυμβατότητα, υπάρχει
η πιθανότητα αιμόλυσης των ερυθρών του ασθενή,
ανάλογη του τίτλου των αντι-Α ή/και αντι-Β αντισωμάτων και του όγκου του μεταγγιζόμενου παραγώγου.
Στα αιμοπετάλια, είναι συχνή η ΑΒΟ-ασύμβατη μετάγγιση, εξαιτίας της μη επάρκειας των αποθεμάτων
λόγω περιορισμένου ορίου χρήσης. Η χορήγηση
ΑΒΟ-ασύμβατου πλάσματος είναι συνηθέστερα αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους1,3.
Ενδοαγγειακή αιμόλυση έχει περιγραφεί και από
πλασματικής προέλευσης φαρμακευτικά σκευάσματα αντισωμάτων. Η ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη για
ενδοφλέβια χορήγηση χρησιμοποιείται στις ανοσοανεπάρκειες και σε αυτοάνοσες παθήσεις. Αναλόγως
του τίτλου αντι-Α αιμοσυγκολλητίνης που περιέχουν,
μπορεί να προκαλέσουν οξεία αιμόλυση, ειδικά σε
ασθενείς ομάδας Α ή ΑΒ. Στα παιδιά με νόσο Kawasaki ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος1. H αντι-D σφαιρίνη

χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία ασθενών με
άνοση θρομβοπενική πορφύρα-ITP. Σε Rhesus D
θετικούς ασθενείς με ITP που έλαβαν ενδοφλέβια αντιD σφαιρίνη περιγράφεται εργαστηριακά ανιχνεύσιμη
αιμόλυση σε ποσοστό μέχρι και 1%, ενώ δε λείπουν
και οι αναφορές σοβαρών ενδαγγειακών αιμολυτικών
αντιδράσεων, ειδικά σε ασθενείς με συννοσηρότητα9.
6. Αιμολυτικές αντιδράσεις σε μεταμοσχευμένους ασθενείς
Το σύνδρομο διερχόμενων λεμφοκυττάρων (passenger lymphocyte syndrome) είναι μια περίπτωση
ελάσσονος ασυμβατότητας μεταξύ δότη – λήπτη
μοσχεύματος, όπου τα λεμφοκύτταρα που βρίσκονται στο μόσχευμα (μυελός των οστών ή σπανιότερα
συμπαγές όργανο) εκκρίνουν συγκολλητίνες που
αντιδρούν με τα Α ή Β αντιγόνα στα ερυθρά του
λήπτη. Οι σοβαρότερες αντιδράσεις εκδηλώνονται
5 με 14 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση. Ο κίνδυνος
είναι υψηλότερος με προπαρασκευαστικά σχήματα
μειωμένης έντασης και τη χρήση κυκλοσπορίνης
ως ανοσοκαταστολή, και χαμηλότερος με τη χρήση
ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων, φλουνταραμπίνης και ανοσοκαταστολή βασιζόμενη στη μεθοτρεξάτη. Υπάρχει πιθανότητα τα λεμφοκύτταρα να
αντιδρούν και με τους ερυθροβλάστες στο μυελό των
οστών του λήπτη και να προκαλούν αμιγή απλασία
της ερυθράς σειράς, μέχρι και 12 μήνες μετά τη
μεταμόσχευση1.
Η μείζων ΑΒΟ-ασυμβατότητα, δηλαδή αντίδραση
των ερυθρών του εμφυτευμένου μοσχεύματος με τις
ισοσυγκολλητίνες του λήπτη, δεν είναι απαγορευτική για τις μεταμοσχεύσεις, επειδή προέχει η HLA
συμβατότητα, και μπορεί να οδηγήσει σε κλινική ή
εργαστηριακή εικόνα αιμόλυσης1.

ΙΙ. Μη ανοσολογικού τύπου αντιδράσεις.
Αιμόλυση μπορεί να συμβεί και χωρίς τη μεσολάβηση αντισωμάτων. Η συγχορήγηση των ερυθρών
με υπότονα διαλύματα στην ίδια φλέβα ενδέχεται να
προκαλέσει ωσμωτική λύση, όπως και η ανεπαρκής
απομάκρυνση της γλυκερόλης κατά την απόψυξη
κατεψυγμένων ερυθρών. Μηχανική καταστροφή
έχει περιγραφεί κατά τη διέλευση των ερυθρών υπό
πίεση διαμέσου πυκνού φίλτρου λευκαφαίρεσης
ή βελόνας φλεβοκέντησης μικρού διαμετρήματος.
Θερμική καταπόνηση ερυθρών από θέρμανση με
μικροκύματα, ελαττωματική συσκευή θέρμανσης ή
από ακούσια κατάψυξη των ερυθρών έχει επίσης αναφερθεί. Η ανάπτυξη βακτηρίων στον μεταγγιζόμενο
ασκό ερυθρών μπορεί να συνοδεύεται από αιμόλυση1.
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ΙΙΙ. Καταστάσεις που η μετάγγιση επιδεινώνει
αιμόλυση από άλλα αίτια
Σε κάποια υποκείμενα νοσήματα που προκαλούν
αιμόλυση, μια μετάγγιση μπορεί να οδηγήσει σε
έξαρση της αιμόλυσης. Αυτό μπορεί να συμβεί στην
αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, σε φαρμακευτική
άνοση αιμολυτική αναιμία, σε ασθενείς που βρίσκονται σε σήψη ή όταν ο ασθενής ή ο αιμοδότης
πάσχει από κάποια διαταραχή της μεμβράνης του
ερυθρού ή ενζυμοπάθεια (συχνότερη η έλλειψη
G6PD). Στις περιπτώσεις που η μετάγγιση είναι
απαραίτητη, γίνεται με προσοχή και υπό κλινική και
εργαστηριακή παρακολούθηση για έγκαιρη ανίχνευση
τυχόν αιμολυτικής αντίδρασης1.

ΠΡΟΛΗΨΗ
«Κάλλιον τοῦ προλαμβάνειν τὸ θεραπεύειν»
Ιπποκράτης

Πρόληψη ΑΒΟ-ασυμβατότητας
Η ΑΒΟ-ασύμβατη μετάγγιση είναι κατ’εξοχήν
αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους. Η πιστή τήρηση απλών μέτρων μπορεί να αποτρέψει αυτή την
επικίνδυνη αντίδραση. Έχει τονιστεί επανειλημμένα η ανάγκη θετικής ταυτοποίησης αρρώστου
κατά την αιμοληψία του δείγματος διασταύρωσης:
ο ασθενής ερωτάται για το ονοματεπώνυμο και την
ημερομηνία γέννησής του, ενώ γίνεται έλεγχος και του
αναγνωριστικού αριθμού σε ταινία περασμένη στον
καρπό. Τα στοιχεία ταυτοποίησης ή το αυτοκόλλητο
τοποθετούνται στο φιαλίδιο ΜΕΤΑ την αιμοληψία. Η
πρακτική της επιβεβαίωσης της ομάδας αίματος
του ασθενή από ανεξάρτητη αιμοληψία είναι αυτή
που οδηγεί στην ανίχνευση των «παρ΄ολίγο» λαθών
που θα οδηγούσαν σε ΑΒΟ-ασύμβατη μετάγγιση.
Στην Ελλάδα έχει γίνει υποχρεωτική σύμφωνα με τις
οδηγίες που εξέδωσε το ΕΚΕΑ το 2009.
Η στιγμή που συνδέεται ο ασκός της μετάγγισης
στη φλέβα του ασθενούς, είναι η τελευταία ευκαιρία
να ανιχνευτεί τυχόν λάθος που έγινε σε οποιοδήποτε
από τα προηγούμενα στάδια. Η παρακλίνια τελική
λίστα ελέγχου προτείνεται να περιλαμβάνει α) την
θετική ταυτοποίηση του ασθενή ΞΑΝΑ, β) ταύτιση
με τα στοιχεία του ασθενή όπως αναγράφονται στην
ετικέτα του ασκού, γ) έλεγχο της εντολής μετάγγισης
και για ειδικές απαιτήσεις (π.χ. ακτινοβολημένα, λευκαφαιρεμένα), δ) έλεγχο του παραγώγου για ημερομηνία
λήξης, ομάδα αίματος, αριθμό του ασκού, εμφανείς
αλλοιώσεις συσκευασίας10.
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Ελαχιστοποίηση αλλοανοσοποίησης
Στις ομάδες ασθενών που η αλλοανοσοποίηση
μπορεί να συνδέεται με αυξημένη νοσηρότητα ή
θνητότητα, απαιτείται επιλογή των προς μετάγγιση
ερυθρών με βάση τον εκτεταμένο φαινότυπο, για να
μην εκτεθούν οι ασθενείς σε κλινικά σημαντικά ξένα
αντιγόνα. Στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
συνιστάται οποιαδήποτε μετάγγιση να σέβεται τα
αντιγόνα του συστήματος Rhesus και το Kell. Σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες (μείζων θαλασσαιμία,
δρεπανοκυτταρική νόσο) το ιδανικό είναι να γίνεται
πλήρης φαινοτύπηση των ερυθρών, πριν την έναρξη
των μεταγγίσεων, ή γονοτύπηση. Εφόσον υπάρχει η
δυνατότητα, καλό είναι τα κλινικώς σημαντικά αντιγόνα να γίνονται σεβαστά (Rhesus, Kell, συστήματος
Duffy, Kidd, MNS).
Σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που πρόκειται να λάβουν daratumumab (μονοκλωνικό αντιCD38 αντίσωμα, που παρεμβαίνει στις ορολογικές
δοκιμασίες τυποποίησης και διασταύρωσης), προτείνεται επίσης εκτεταμένη ορολογική τυποποίηση και
έλεγχος με άμεση Coombs πριν την πρώτη χορήγηση.
Στους ασθενείς αυτούς όσο λαμβάνουν το φάρμακο,
προκαλούνται ψευδώς θετικές αντιδράσεις στις δοκιμασίες Coombs και διασταύρωσης και απαιτούνται
εξειδικευμένες τεχνικές για να παρακαμφθεί αυτή η
επίδραση1.
Η σωστή τυποποίηση των αιμοδοτών με ασθενείς ποικιλίες του D αντιγόνου (D weak & D partial)
είναι απαραίτητη για να χορηγούνται τα ερυθρά τους
σε Rhesus θετικούς ασθενείς. Αντίστοιχα, η σωστή
τυποποίηση ασθενών με ασθενείς ποικιλίες του D
αντιγόνου (D partial & D weak εκτός των Dweak
1, 2, 3) και η μετάγγισή τους με Rhesus αρνητικά
ερυθρά είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η αντι-D
αλλοανοσοποίηση4.

Γνωστοποίηση αλλοανοσοποίησης
Εφόσον διαπιστώνεται αλλοανοσοποίηση σε κάποιον ασθενή, είναι πολύ σημαντικό η πληροφορία
αυτή να τον συνοδεύει σε όλες τις υπόλοιπες επισκέψεις του σε νοσοκομείο και να ενημερώνεται η
εκάστοτε υπηρεσία αιμοδοσίας. Η πληροφορία είναι
σημαντική για δύο λόγους: αφενός αποφεύγεται η
αιμόλυση από επανεμφάνιση κάποιου παροδικού
αντισώματος, αφετέρου, αν είναι εφικτό, αποφεύγεται η έκθεση σε άλλα ξένα αντιγόνα και η περαιτέρω
ανοσοποίηση με πολλαπλά αντισώματα. Στο δελτίο
αίτησης διασταύρωσης είναι σημαντικό να σημειώνονται αυτές οι πληροφορίες, όπως και ο αριθμός
των κυήσεων. Τα πληροφοριακά συστήματα των
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αιμοδοσιών και η χορήγηση καρτέλας – ταυτότητας
αλλοανοσοποίησης μπορεί να βοηθήσουν προς αυτήν
την κατεύθυνση1.

Τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής
(κλινικής και εργαστηριακής)
Η εφαρμογή των ενδεδειγμένων διαδικασιών
είναι απαραίτητη σε όλα τα στάδια της μετάγγισης.
Ο προσεκτικός χειρισμός των ασκών με τα παράγωγα κατά τις διαδικασίες θέρμανσης, απόψυξης,
μεταφοράς, επιλογής και χορήγησης, ελαχιστοποιεί
τις περιπτώσεις μηχανικής ή θερμικής αιμόλυσης.
Πολλά εργαστήρια εκτιμούν τον τίτλο των αντι-Α και
αντι-Β συγκολλητινών στους ασκούς αιμοπεταλίων
(αφαίρεσης ή δεξαμενοποιημένων) ομάδας Ο, για
να αποφεύγεται η χορήγησή τους σε ασθενείς άλλης
ομάδας, όταν ο τίτλος είναι υψηλός, αν και δεν υπάρχει ομοφωνία για τον ορισμό του «υψηλού τίτλου».
Η χορήγηση των ερυθρών με έλλειψη G6PD κατά το
δυνατόν πλησιέστερα χρονικά στη λήψη, θεωρείται
ότι μειώνει την πιθανότητα αιμόλυσης1.
Η ύπαρξη και εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων
ή πρωτοκόλλων διαχείρισης αιμοθεραπείας, που
απαιτούν αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της μετάγγισης, μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή των
περιττών μεταγγίσεων, άρα και στη μείωση όλων των
ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Το 2019 αναφέρθηκαν
99 περιττές μεταγγίσεις στο Η.Β.3. Στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων, τόσο τα μεταγγιζόμενα
ερυθρά, όσο και τα μεταγγιζόμενα παράγωγα, πρέπει
να είναι συμβατά και με την ομάδα αίματος του δότη
και την ομάδα αίματος του λήπτη1.

Έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση
της αντίδρασης
Υπάρχουν περιπτώσεις που η αιμολυτική αντίδραση είναι αναμενόμενη, όπως μετάγγιση ασύμβατου
αίματος σε αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή επείγουσα
κατάσταση, χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, αντι-D σφαιρίνης σε ΙΤΡ και σε ΑΒΟ-ασύμβατη μεταμόσχευση.
Στις περιπτώσεις αυτές η τακτική εργαστηριακή παρακολούθηση με άμεση Coombs, δείκτες αιμόλυσης
(χολερυθρίνη, ΔΕΚ, LDH) προ και μετά τη χορήγηση
μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη ανίχνευση της
αντίδρασης1.
Εξαιρετική σημασία, όταν διαπιστώνεται ότι κάποιο παράγωγο χορηγήθηκε σε λάθος ασθενή, έχει
και η άμεση κινητοποίηση του εργαστηρίου για την
ανεύρεση του «δίδυμου λάθους»: αν ο ασθενής Α
πήρε τον ασκό που προοριζόταν για τον ασθενή Β,

τότε μήπως και ο ασθενής Β πήρε λάθος παράγωγο;3
Αντίστοιχα, για να αποφευχθούν οι αντίστοιχες
αντιδράσεις από ανθρώπινο λάθος στο μέλλον, είναι
σημαντικό οι μονάδες υγείας να μεταβούν από τη
φιλοσοφία της «απόδοσης ευθυνών» στην κουλτούρα της αναφοράς, δικαιοσύνης, ευελιξίας και
συνεχιζόμενης μάθησης: αντί να τελειώνει το συμβάν
στην απόδοση προσωπικής ευθύνης, να εξεταστούν
τα ενδεχόμενα βελτίωσης των διαδικασιών και των
δικλείδων ασφαλείας. Στο επετειακό συνέδριο για τα
20 χρόνια του SHOT, δόθηκε διάλεξη ακόμα και για
την σημασία που έχει η διασφάλιση της σωματικής και
πνευματικής υγείας του προσωπικού, προκειμένου
να αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη3,10.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Επειδή οι αιμολυτικές αντιδράσεις αποτελούν
επείγουσα κατάσταση, οι ενέργειες για τη διάγνωση
και την αντιμετώπισή τους γίνονται ταυτόχρονα από
την κλινική και το εργαστήριο αιμοδοσίας.

Οξεία αιμολυτική αντίδραση
Τα συμπτώματα που εγείρουν υπόνοια για οξεία
αιμολυτική αντίδραση είναι: πυρετός, ρίγος, οσφυαλγία, πόνος στο σημείο της έγχυσης, ερυθρόχρωμα
ούρα, υπόταση, δύσπνοια, αίσθημα «επικείμενου
θανάτου», ολιγουρία, ανουρία, αιμορραγία. Τα συμπτώματα αυτά παρατηρούνται μέσα σε λεπτά ή ώρες
μετά τη μετάγγιση.
Η πρώτη και αντανακλαστική αντίδραση από
το προσωπικό είναι η διακοπή της μετάγγισης και
η επανάληψη της ταυτοποίησης του ονόματος του
ασθενή με την ετικέτα στη μονάδα αίματος. Ελέγχονται
τα ζωτικά σημεία και λαμβάνεται δείγμα αίματος και
ούρων από τον ασθενή. Δεν «ξεπλένεται» η φλέβα
ή το σύστημα της μετάγγισης.
Εργαστηριακοί έλεγχοι που επιβεβαιώνουν την
οξεία ενδοαγγειακή αιμόλυση είναι η θετική άμεση
Coombs, η αιμοσφαιριναιμία, η αιμοσφαιρινουρία,
η χαμηλή απτοσφαιρίνη, η υψηλή LDH, η έμμεση
υπερχολερυθριναιμία, ενώ οι σοβαρές αντιδράσεις
επιπλέκονται με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) –
υψηλά D-Dimers, ελάττωση ινωδογόνου, παράταση
PT, PTT– ή νεφρική ανεπάρκεια –αύξηση ουρίας,
κρεατινίνης. Σε περίπτωση πυρετού λαμβάνεται καλλιέργεια αίματος από τον ασθενή και τον ασκό για
διαφορική διάγνωση της βακτηριακής επιμόλυνσης.
Αν η αιμόλυση είναι πολύ ταχεία και το δείγμα αίματος
του ασθενή δε ληφθεί αμέσως, υπάρχει περίπτωση
αρνητικής άμεσης Coombs, επειδή όλα τα προσβε171
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βλημένα – μεταγγισμένα ερυθρά έχουν ήδη αιμολυθεί1.
Εκτός από τη διαφοροδιάγνωση, αρμοδιότητα
της αιμοδοσίας είναι να εξετάσει και την πιθανότητα
ανθρώπινου λάθους. Για το σκοπό αυτό, επαναλαμβάνεται η τυποποίηση της ομάδας, γίνεται άμεση
Coombs και στα δύο δείγματα του ασθενή (προ και
μετά της αντίδρασης) και στον ασκό της μετάγγισης,
όπως και η δοκιμασία συμβατότητας και με τα δύο
δείγματα. Εάν απαιτηθεί, γίνεται και έμμεση Coombs
στον ασθενή.
Η θεραπεία της οξείας ενδαγγειακής αιμόλυσης
ξεκινάει αμέσως και είναι συμπτωματική και επιθετική. Απαιτείται ενυδάτωση για διασφάλιση επαρκούς
διούρησης, ενδεχομένως χρήση αγγειοδραστικών
(ντοπαμίνη) για διατήρηση της αρτηριακής πίεσης,
μετάγγιση πλάσματος και αιμοπεταλίων αν συνυπάρχει ΔΕΠ, αιμοκάθαρση αν επιδεινώνεται η νεφρική
ανεπάρκεια. Μπορεί να απαιτηθεί μονάδα εντατικής
θεραπείας, συχνή παρακολούθηση ηλεκτρολυτών και
οξεοβασικής ισορροπίας, διουρητικά, αλκαλοποίηση
ούρων για μέγιστη αποβολή της ελεύθερης αίμης. Η
έγκαιρη εφαρμογή των παραπάνω μέτρων μπορεί
να αποβεί σωτήρια για τον ασθενή1.

Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση
Στα συμπτώματα της επιβραδυνόμενης - εξωαγγειακής αιμόλυσης περιλαμβάνονται το αίσθημα
κόπωσης, η ωχρότητα και ο ίκτερος, που μπορεί να
εμφανιστούν από 24 ώρες μέχρι και ένα μήνα μετά
τη μετάγγιση.
Η εργαστηριακή επιβεβαίωση γίνεται με θετικοποίηση της άμεσης και έμμεσης Coombs, μείωση αιμοσφαιρίνης, χαμηλή απτοσφαιρίνη, υψηλά ΔΕΚ, LDH
και έμμεση χολερυθρίνη, παρουσία σφαιροκυττάρων
ή μικροσφαιροκυττάρων στο επίχρισμα. Σε αρνητική
έμμεση Coombs, η ειδικότητα του αντισώματος μπορεί
να προσδιοριστεί στο έκλουμα των ερυθρών. Η ένταση
της αντίδρασης in vitro δεν είναι πάντα ανάλογη με
την βαρύτητα της κλινικής εικόνας και το βαθμό της
αιμόλυσης in vivo.
Ειδική θεραπεία δεν χρειάζεται στις επιβραδυνόμενες αιμολυτικές αντιδράσεις, αλλά έχει σημασία η
πλήρης ανοσοαιματολογική διερεύνηση για αποφυγή
αντίστοιχης αντίδρασης στο μέλλον.
Η περίπτωση αιμόλυσης από ενδοφλέβιες ανοσοσφαιρίνες διερευνάται με την υποβολή της Κίτρινης
Κάρτας στον ΕΟΦ και στην παρασκευάστρια φαρμακευτική εταιρεία, ώστε να ελεγχθεί ο τίτλος αντι-Α και
αντι-Β αιμοσυγκολλητινών στην αντίστοιχη παρτίδα,
η οποία ενδεχομένως θα ανακληθεί.
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Ειδικές περιπτώσεις
Στην περίπτωση της υπεραιμόλυσης, επειδή οι
περαιτέρω μεταγγίσεις επιδεινώνουν την αιμόλυση,
έχουν δοκιμαστεί ποικίλες ανοσοτροποποιητικές
θεραπείες, όπως κορτικοειδή, rituximab (anti-CD20,
στοχεύει τα Β-λεμφοκύτταρα), eculizumab (anti-C5,
στοχεύει το συμπλήρωμα) και tocilizumab (anti-IL6).
Χρησιμοποιείται ερυθροποιητίνη για αύξηση της
αιμοποίησης, καθώς και υποκατάστατα ερυθρών
με βάση την αιμοσφαιρίνη. Όταν η μετάγγιση είναι
αναπόφευκτη, πραγματοποιείται σε συνδυασμό με
ανταλλακτική πλασμαφαίρεση –για απομάκρυνση
των υπεύθυνων παραγόντων του πλάσματος– ή
χορήγηση ενδοφλεβίως ανοσοσφαιρινών1.
Οι περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να βρεθεί απόλυτα συμβατό αίμα στη δοκιμασία διασταύρωσης
είναι πρόκληση για τις Αιμοδοσίες. Στην αυτοάνοση
αιμολυτική αναιμία έχει βιβλιογραφική τεκμηρίωση
η μετάγγιση ερυθρών λιγότερο ασύμβατων από τον
αυτόλογο μάρτυρα, ή με συσκευή θέρμανσης, όταν
ανιχνεύεται ψυχρό αντίσωμα. Κορτικοειδή χορηγούνται ήδη στον ασθενή, που περιορίζουν την αιμόλυση
τόσο των αυτόλογων, όσο και των μεταγγισμένων
ερυθρών.
Σε περιπτώσεις πολλαπλής αλλοανοσοποίησης,
που δεν βρίσκονται συμβατά ερυθρά, η αντιμετώπιση
διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Αν πρόκειται
για προγραμματισμένο χειρουργείο, μπορεί να δοθεί
ερυθροποιητίνη ή/και να γίνει αυτόλογη προκατάθεση
αίματος.
Αν πρόκειται για μη κλινικά σημαντικό αντιγόνο, έχει επίσης προταθεί η προφυλακτική χορήγηση κορτικοειδών (υδροκορτιζόνη 100mg προ της
μετάγγισης και 24ώρες μετά), ή και rituximab (1 ή
2 δόσεις 1000mg με μεσοδιάστημα 14ημερών)1.
Άλλη εναλλακτική επιλογή για ανεύρεση συμβατών
ερυθρών είναι η εφαρμογή διαφορετικής τεχνικής
διασταύρωσης από αυτήν που χρησιμοποιείται ως
ρουτίνα, η οποία όμως θα είναι εγκεκριμένη και θα
χρησιμοποιεί οπωσδήποτε αντισφαιρινικό ορό. Τέτοιες μέθοδοι είναι η διασταύρωση σε στήλη γέλης,
στήλη μικροσφαιριδίων και η τεχνική σωληναρίων4,
καθώς και η εναλλακτική χρήση ορού ή πλάσματος
του ασθενή για τη διασταύρωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι αιμολυτικές αντιδράσεις από μετάγγιση αποτελούν μια σημαντική επιπλοκή με εκδηλώσεις άλλοτε
ήπιες – αυτοπεριοριζόμενες και άλλοτε σοβαρές
– απειλητικές για τη ζωή. Οι αντιδράσεις από ΑΒΟ-
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ασυμβατότητα, παρότι έχουν περάσει πάνω από
100 χρόνια από την ανακάλυψή τους, εξακολουθούν
να συμβαίνουν, εξαιτίας του ανθρώπινου λάθους σε
περισσότερα από ένα στάδια της διαδικασίας της
μετάγγισης. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων με δικλείδες
ασφαλείας και ηλεκτρονικών συστημάτων μπορεί
να ελαχιστοποιήσει τέτοια συμβάντα. Η έγκαιρη
αναγνώριση και η συνεργασία των κλινικών με τους
εργαστηριακούς γιατρούς είναι απαραίτητη για την
επιτυχή αντιμετώπιση των αντιδράσεων αυτών. Όσο
για τις επιβραδυνόμενες αιμολυτικές αντιδράσεις,
προέχει η ορθή αναγνώρισή τους ως τέτοιες από
τις υπηρεσίες αιμοδοσίας και η σωστή ταυτοποίηση
των υπεύθυνων αντισωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η καθιέρωση διαδικασιών για την πρόληψη, τη
διάγνωση και την αντιμετώπιση των αιμολυτικών
αντιδράσεων, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση
στην εφαρμογή τους, είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητη, για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια
των μεταγγίσεων.
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Εισαγωγή
Η δρεπανοκυτταρική νόσος (sickle cell disease,
SCD) είναι μια κληρονομική αιμοσφαιρινοπάθεια
που θεωρείται το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα
παγκοσμίως, η επίπτωση του οποίου κυμαίνεται από
300.000 έως 400.000 γεννήσεις ετησίως. Χαρακτηρίζεται από χρόνια αιμολυτική αναιμία, υποτροπιάζοντα
επώδυνα αγγειοαποφρακτικά επεισόδια και προοδευτική βλάβη πολλαπλών οργάνων. H SCD οφείλεται
σε σημειακή μετάλλαξη του γονιδίου της β-αλύσου
της αιμοσφαιρίνης που προκαλεί τον πολυμερισμό
της ανώμαλης αποξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης S
(HbS) και οδηγεί στην απόφραξη των μικρών αγγείων
από τα δρεπανωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC).
Παρ΄ όλα αυτά, είναι πλέον δεδομένο ότι η SCD δε
χαρακτηρίζεται μόνο από τις αγγειο-αποφρακτικές
διεργασίες που προκαλούν τα εύθραυστα και άκαμπτα
RBC. Συσσωρευμένα δεδομένα δείχνουν ότι η SCD
χαρακτηρίζεται επίσης από την παρουσία χρόνιας
φλεγμονής και οξειδωτικού στρες, που συμμετέχουν
στην ανάπτυξη της χρόνιας αγγειοπάθειας και των
χρόνιων επιπλοκών της νόσου.

Υπερπηκτικότητα και SCD
Η SCD θεωρείται ως μια προθρομβωτική κατάσταση. Αυτό υποστηρίζουν μελέτες, όπου ανευρίσκονται
αυξημένες τιμές των κλασσικών δεικτών της αιμόστασης, όπως τα συμπλέγματα θρομβίνης-αντιθρομβίνης, τα D-dimer, τα θραύσματα προθρομβίνης 1.2,
ο παράγοντας VIII και το ινωδογόνο, καθώς και το
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υπερπηκτικό προφίλ στις σφαιρικές δοκιμασίες της
αιμόστασης (3). Επιπλέον παράμετροι που συνάδουν
με την ενεργοποίηση της αιμόστασης και ενδεχομένως αποτελούν μηχανισμούς έναρξης ή ενίσχυσης
της προθρομβωτικής κατάστασης είναι: τα μειωμένα
επίπεδα των φυσικών ανασταλτών (πρωτεΐνη C και
S), η αυξημένη έκφραση και/ή ενεργότητα του ιστικού
παράγοντα (TF) στο αίμα, στα μονοκύτταρα και στα
κυκλοφορούντα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα αυξημένα
επίπεδα vWF σε συνδυασμό με τα μειωμένα επίπεδα
ADAMTS-13, ο αυξημένος αριθμός των TF- και των
φέροντα φωσφατιδυλοσερίνη μικροκυστιδίων (microparticles, MP), τα μειωμένα επίπεδα των παραγόντων του συστήματος επαφής (FXII, προκαλλικρείνη
και υψηλού μοριακού βάρους κινινογόνο) καθώς και οι
αυξημένοι δείκτες σχηματισμού των NETs (neutrophil
extracellular traps).

Ανοσοθρόμβωση και SCD
Η αύξηση των βιοδεικτών της ενεργοποιημένης
πήξης/αιμόστασης που παρατηρείται στους ασθενείς
με SCD οφείλεται στη συνεχή ενεργοποίηση του
μηχανισμού της ανοσοθρόμβωσης (thromboinflammation) στα πλαίσια της συστηματικής φλεγμονώδους
κατάστασης της νόσου. Ο όρος ανοσοθρόμβωση
αναφέρεται στη στενή αλληλεπίδραση των συστημάτων της αιμόστασης και της φυσικής ανοσίας. Παρ΄
ότι η συντεταγμένη ενεργοποίηση φλεγμονωδών
και αιμοστατικών μηχανισμών μετά από λοίμωξη
ή ιστική βλάβη/τραύμα είναι ένας φυλογενετικά διατηρημένος μηχανισμός άμυνας που ανάγεται στα

Πιθανοί νέοι δείκτες αγγειοπάθειας και εγκεφαλικών επεισοδίων στη δρεπανοκυτταρική νόσο

πρώιμα ασπόνδυλα, μόλις δύο δεκαετίες πριν άρχισε
να αναγνωρίζεται η λειτουργική αλληλεξάρτηση των
δύο αυτών συστημάτων, με τη φλεγμονή να διεγείρει τη θρόμβωση και αντιστρόφως, τη θρόμβωση
να προάγει τη φλεγμονή. Η κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο ενεργοποιείται η αιμόσταση ως μέρος
μιας φλεγμονώδους απάντησης είναι κρίσιμο στην
κατανόηση της παθογένεσης της υπερπηκτικότητας
στη SCD, καθ΄ ότι φαίνεται ότι οι μηχανισμοί ενεργοποίησης είναι διαφορετικοί από τις κλασσικές οδούς
ενεργοποίησης της αιμόστασης (TF/FVII/FX) σε μη
φλεγμονώδεις καταστάσεις.
Η ενδοαγγειακή αιμόλυση αποτελεί έναν από
τους κυριότερους προφλεγμονώδεις παράγοντες
και ρυθμιστές «κλειδιά» της παθοφυσιολογίας της
SCD. Η αυξημένη αιμόλυση παράγει εξωκυττάρια
αιμοσφαιρίνη, αίμη και ελεύθερο σίδηρο, που δεν
μπορούν να δεσμευτούν και εξουδετερωθούν πλήρως
από το σύστημα της απτοσφαιρίνης και την αιμοπηξίνης, αντιστοίχως. Συνέπειες της περίσσειας ελεύθερης αιμοσφαιρίνης και αίμης, η οποία προσφάτως
αναγνωρίστηκε ως μείζον ερυθροκυτταρικό μοριακό
μοτίβο κινδύνου (danger-associated molecular pattern
(DAMP) που ενεργοποιεί και ενισχύει φλεγμονώδεις
μηχανισμούς, είναι τα εξής:
1. Μείωση βιοδιαθεσιμότητας/βιοενεργότητας μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) (5,6)εξαιτίας: i) της
δέσμευσης του NO από την ελεύθερη αιμοσφαιρίνη σε ρυθμό 1000 φορές γρηγορότερα απ΄ ότι η
αιμοσφαιρίνη των RBC, και ii) της υδρόλυσης της
αργινίνης, της πρόδρομης μορφής του NO, από
την αργινάση που απελευθερώνεται από τα RBC.
Αυτό οδηγεί σε αγγειακή δυσλειτουργία, διαταραγμένη αγγειοδιαστολή και αυξημένη ενεργοποίηση
αιμοπεταλίων.
2. Οξειδωτικό στρες εξαιτίας: i) της αυτοοξείδωσης
της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης που κυκλοφορεί
στο πλάσμα, και ii) των επαναλαμβανόμενων
επεισοδίων ισχαιμίας-επαναιμάτωσης κατά τις
αγγειοαποφρακτικές κρίσεις. Αυτό οδηγεί στην
παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου (reactive
oxygen species, ROS), οι οποίες έχουν κεντρικό
ρόλο στην ενεργοποίηση του ενδοθηλίου και τη
φλεγμονή του αγγείου. Η αυξημένη έκφραση μορίων προσκόλλησης, όπως VCAM-1, ICAM-1, L-,
P- και E-σελεκτίνης, ευνοούν την προσκόλληση
των δρεπανοκυττάρων, αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα, γεγονός που
πυροδοτεί την έναρξη αγγειο-απόφραξης.
3. Ενεργοποίηση ουδετερόφιλων και δημιουργία
ΝΕΤs από την αίμη/αιμίνη. Τα NETs: i) ενεργοποιούν το ενδοθήλιο, αυξάνοντας την έκφραση των

VCAM-1 και ICAM-1 (11), ii) προάγουν την αγγειακή
απόφραξη παρέχοντας ένα ικρίωμα/πλατφόρμα για
τα αιμοπετάλια, RBC και προ-πηκτικά μόρια (12),
και iii) ενεργοποιούν το NLRP3 φλεγμονόσωμα στα
μακροφάγα μέσω των TLR4/TLR9 σηματοδοτικών
μονοπατιών, οδηγώντας σε υψηλότερη παραγωγή
IL-1β (13), υποδεικνύοντας έτσι ένα πιθανό ρόλο
των ΝΕΤs στην παθογένεση της SCD μέσω ενεργοποίησης της φυσικής ανοσίας.
4. Ενεργοποίηση του εναλλακτικού μονοπατιού
συμπληρώματος. Η επαγόμενη από την αίμη
εξωκύττωση των σωματιδίων Weibel-Palade από
τα ενδοθηλιακά κύτταρα οδηγεί στην έκφραση
P-σελεκτίνης, που προσδένει το C3b και ενεργοποιεί το συμπλήρωμα. Επιπλέον, η αίμη πυροδοτεί την απελευθέρωση των C5a και C5b9
προκαλώντας την ενεργοποίηση και αύξηση της
διαπερατότητας των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η
ενεργοποίηση του συμπληρώματος στην επιφάνεια των RBC και των ενδοθηλιακών κυττάρων
προκαλεί την καταστροφή τους (και περαιτέρω
αιμόλυση) και την ενεργοποίηση τους αντιστοίχως
5. Μικροκυστίδια. Τα κυκλοφορούντα εξωκυττάρια
κυστίδια (extra-cellular vesicles, EV), όπως τα
μικροκυστίδια (microparticles, MPs, 0.1-1 μm) και
τα εξωσώματα (exosomes, 30-100 nm) φαίνεται
ότι παίζουν ρόλο στην παθογένεση της SCD,
καθώς μελέτες αναφέρουν κατά 3-4 φορές αυξημένα επίπεδα ΜΡs στο πλάσμα (προερχόμενα
κυρίως από τα αιμοπετάλια και RBC) ασθενών
με SCD σε σταθερή κατάσταση σε σύγκριση με
υγιείς μάρτυρες, με επιπλέον αύξηση κατά τις αγγειοαποφρακτικές κρίσεις. Επιπρόσθετα, φαίνεται
ότι η ποσότητα των κυκλοφορούντων RBC-MPs
είναι ανάλογη του βαθμού αιμόλυσης. Συνολικά,
τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συσσώρευση
RBC-MPs συνέπεια της αυξημένης αιμόλυσης στη
SCD προκαλούν δυνητικά σημαντική βλάβη στο
αγγειακό σύστημα και ρυθμίζουν τη σοβαρότητα
του κλινικού συνδρόμου.
6. Ενεργοποίηση ενδοθηλίου από την ελεύθερη
αίμη μέσω σύνδεσης με τον υποδοχέα toll-like
receptor (TLR)-4 ή μέσω της αίμης που περιέχεται
στα RBC-MPs. Η μεσολαβούμενη από τον TLR-4
αυξημένη ενεργότητα του NFκB οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή κυτταροκινών από το ενδοθήλιο
και αυξημένη έκφραση TF.
7. Ενεργοποίηση και συσσώρευση αιμοπεταλίων
μέσω: i) μείωσης της βιοδιαθεσιμότητας του NO
και κατά συνέπεια της μείωση της ανασταλτικής
δράσης που αυτό ασκεί στην έκφραση και ενεργοποίηση των μορίων προσκόλλησης και ειδικότερα
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των υποδοχέων ινωδογόνου και κολλαγόνου,
ii) της απελευθέρωσης ενδοερυθροκυτταρικού
ADP και ενεργοποίηση των υποδοχέων P2Y1,
P2Y12 και P2X1 στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, iii) της άμεσης μεσολάβησης της αίμης στην
πρόκληση μη αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου
και στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων που σχετίζεται με το σχηματισμό θρομβοξάνης και με τη
πρόσδεση του ινωδογόνου και iv) ενεργοποίησης
του TLR-4 υποδοχέα που εκφράζεται στην επιφάνεια τους από την αίμη.
Η παρατεινόμενη ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, χαρακτηριστικό γνώρισμα της SCD, οδηγεί
στην ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, στο σχηματισμό
κυτταρικών ετεροδιμερών μεταξύ αιμοπεταλίων και
λευκοκυττάρων μεσολαβούμενων από τη P-σελεκτίνη,
στην απελευθέρωση φλεγμονωδών κυτταροκινών
και στην απελευθέρωση θρομβοσπονδίνης-1, συμβάλλοντας έτσι στην έναρξη αγγειοαποφρακτικών
επεισοδίων και στη χρόνια φλεγμονή της SCD.
Ένας άλλος σημαντικός μηχανισμός στη παθοφυσιολογία της SCD είναι οι διεργασίες ισχαιμίας,
ακολουθούμενες από επαναιμάτωση που επισυμβαίνουν κατά τη διάρκεια των αγγειοαποφρακτικών
επεισοδίων. Παρ΄ ότι αφορούν κυρίως τη μικροκυκλοφορία, η υποτρoπιάζουσα φύση τους καθιστά το
μηχανισμό αυτό αρκετά σημαντικό στην πρόκληση
τοπικής ιστικής βλάβης και βλάβης οργάνων. Ο διφασικός χαρακτήρας της ισχαιμίας-επαναιμάτωσης
προκαλεί, λόγω της διακοπής της ιστικής αγγειακής
παροχής κατά την αγγειοαπόφραξη και της επανοξυγόνωσης κατά την αποκατάσταση της ροής
αίματος, την παραγωγή σημάτων κινδύνου (DAMP)
από τα κατεστραμμένα κύτταρα, την παραγωγή
ROS(28) και την ενεργοποίηση του συστήματος
φυσικής ανοσίας.
Έγινε σαφές από τα προαναφερθέντα, ότι οι μηχανισμοί της ανοσοθρόμβωσης είναι σημαντικοί στην
πυροδότηση των κυτταρικών και μοριακών γεγονότων
που οδηγούν σε αγγειοαπόφραξη, όμως τα επεισόδια
ισχαιμίας και επαναιμάτωσης ενισχύουν περαιτέρω
τις φλεγμονώδεις αποκρίσεις, αντανακλώντας έτσι την
κυκλική φύση της παθοφυσιολογίας της SCD. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ισχαιμίας-επαναιμάτωσης
είναι η περαιτέρω ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων
σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου
και την ενεργοποίηση της οδού TF-θρομβίνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το φλεγμονώδες και οξειδωτικό περιβάλλον που δημιουργείται με τους ανωτέρω
μηχανισμούς στα πλαίσια των μεταβολών των δρεπανοκυττάρων, επιδρούν περαιτέρω στη φυσιολογία και
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τις ρεολογικές ιδιότητες τους, αυξάνοντας την ακαμψία
τους και επηρεάζοντας την ομαλή συσσώρευση τους,
οδηγώντας έτσι και ενισχύοντας το φαύλο κύκλο της
παθοφυσιολογία της νόσου.
Αναγνωρίζοντας πλέον την πολύπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ αιμόστασης και φυσικής ανοσίας,
είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθοριστεί η σχετική
συνεισφορά κάθε μιας από αυτές τις διεργασίες στην
παθογένεια των επιπλοκών της νόσου. Έτσι, ενώ η
φλεβική θρομβοεμβολική νόσος και η οστεονέκρωση της μηριαίας κεφαλής είναι επιπλοκές όπου η
αιμόσταση παίζει κυρίαρχο ρόλο και η πνευμονική
υπέρταση, ο πριαπισμός και τα έλκη των κάτω άκρων
τοποθετούνται καλύτερα προς το σκέλος της φλεγμονής, για τις υπόλοιπες επιπλοκές, όπως το οξύ
θωρακικό σύνδρομο, τα επεισόδια οξέος άλγους, η
λειτουργική ασπληνία, η αμφιβληστροειδοπάθεια,
και η βλάβη οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της
νεφρικής και καρδιακής ανεπάρκειας, είναι επιπλοκές
που δεν μπορούν με σαφήνεια να εντοπιστούν στο
φάσμα της ανοσοθρόμβωσης.

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
στη δρεπανοκυτταρική νόσο
Μια πολύ συχνή και σοβαρή επιπλοκή της δρεπανοκυτταρικής νόσου είναι το αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, που προκαλείται κατά κύριο λόγο από
στένωση και απόφραξη των μεγάλων αγγείων. Ο
παθογενετικός μηχανισμός αυτής της επιπλοκής βασίζεται στην αλληλεπίδραση των δρεπανοκυττάρων με
το αγγειακό ενδοθήλιο. Πιο συγκεκριμένα, τα δρεπανοκύτταρα τείνουν να προσκολλώνται στο ενδοθήλιο,
οδηγώντας σε ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών
κυττάρων, σε υπερπηκτική κατάσταση, σχηματισμό
θρόμβου και εν τέλει σε αγγειακή απόφραξη.
Απαντώνται τρεις τύποι αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου σχετιζόμενου με τη δρεπανοκυτταρική
νόσο: το ισχαιμικό, το αιμορραγικό και το κλινικά
σιωπηλό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος,
ευθύνεται για το 20% των ασθενών που πεθαίνουν
από δρεπανοκυτταρική νόσο και προσβάλλει περίπου
το 10% των παιδιών με τη νόσο, με τον υψηλότερο
επιπολασμό να αφορά στην πρώτη δεκαετία της
ζωής. Ο κίνδυνος εκδήλωσης εγκεφαλικού επεισοδίου υπολογίζεται ότι είναι 300 φορές μεγαλύτερος
σε παιδιά με δρεπανοκυτταρική νόσο απ’ ό,τι σε
παιδιά χωρίς τη νόσο. Όσον αφορά στους ενήλικες,
1 στους 4 με δρεπανοκυτταρική νόσο προσβάλλεται
από εγκεφαλικό επεισόδιο στην ηλικία των 45 ετών.

Πιθανοί νέοι δείκτες αγγειοπάθειας και εγκεφαλικών επεισοδίων στη δρεπανοκυτταρική νόσο

Παράγοντες κινδύνου
Στους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση
εγκεφαλικού εντάσσονται το προηγηθέν παροδικό
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το συχνό
οξύ θωρακικό σύνδρομο και η αυξημένη συστολική
αρτηριακή πίεση. Αντιθέτως, η ταυτόχρονη κληρονόμηση για ετεροζυγωτία της α-μεσογιακής αναιμίας, με
την απαλοιφή ένος γονιδίου της α-σφαιρίνης (-α3.7kb)
έχει συσχετισθεί με προστατευτική επίδραση έναντι
του εγκεφαλικού επεισοδίου, κυρίως στα παιδιά. Η
μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως για την πρόληψη, αλλά και την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης
εγκεφαλικού επεισοδίου στα παιδιά, είναι το διακρανιακό υπερηχογράφημα Doppler, ακολουθούμενος
από τακτικές μεταγγίσεις αίματος και θεραπεία με
υδροξυουρία. Μέσω του διακρανιακού υπερηχογραφήματος είναι εφικτή η μέτρηση της μέσης ταχύτητας
της αιματικής ροής στη μέση εγκεφαλική αρτηρία. Οι
παιδιατρικοί ασθενείς στους οποίους ανευρίσκεται
αυξημένη ταχύτητα στο υπερηχογράφημα (δηλαδή
ταχύτητα≥200cm/s) έχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πρωτοπαθούς επεισοδίου από αυτούς με
φυσιολογική ταχύτητα (<170cm/s). Στους ασθενείς
με αυξημένη ταχύτητα, η θεραπευτική παρέμβαση με
μεταγγίσεις αίματος μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού
κατά >90%.

Γενετικοί παράγοντες κινδύνου
Έχουν διενεργηθεί πολλές μελέτες αντικείμενο
των οποίων υπήρξε η διερεύνηση γενετικών παραγόντων κινδύνου για εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου
σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο. Αυτές οι
έρευνες έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας
λίστας χιμαιρικών πολυμορφισμών σε γονίδια που
εμπλέκονται σε διάφορα μονοπάτια, όπως αυτά της
φλεγμονής και της κυτταρικής προσκόλλησης, τα
οποία συμμετέχουν παθογενετικά στην εκδήλωση της
εν λόγω επιπλοκής. Επί παραδείγματι, το γονίδιο που
κωδικοποιεί την MMP1 (Matrix metalloproteinase-1)
-η οποία ανήκει σε μια οικογένεια πρωτεϊνών που
συμμετέχουν στη φλεγμονή, στην ιστική ανακατασκευή
και αποκατάσταση, στην κυτταρική μετανάστευση και
στην αγγειογένεση- παρουσιάζει αξιοσημείωτη υπερέκφραση στα ενδοθηλιακά κύτταρα που σχηματίζουν
αποικίες σε πάσχοντες από αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο στο πλαίσιο δρεπανοκυτταρικής νόσου.
Επιπλέον, η ανάλυση του γονιδιακού προφίλ αυτών
των ενδοθηλιακών κυττάρων κατέδειξε ότι το γονίδιο
PGF (Placental Growth Factor) υπερεκφράζεται σε
ασθενείς με εγκεφαλικό. Η πρωτεΐνη που κωδικο-

ποιείται από το γονίδιο PGF είναι μια κυτταροκίνη
που διεγείρει την ανάπτυξη και μετανάστευση των
ενδοθηλιακών κυττάρων, την αγγειογένεση, τη λευκοκυτταρική διήθηση, την ανάπτυξη του όγκου και
την επαναγγείωση των ιστών που ισχαιμούν.
Γενετικοί πολυμορφισμοί του VCAM1, όπως ο
απλότυπος 7 του υποκινητή του γονιδίου και η παραλλαγή rs1409419_T σχετίζονται με την εμφάνιση
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε παιδιά καθώς
και με αυξημένους δείκτες αιμόλυσης (LDH). Επιπλέον
παραλλαγές του γονιδίου που κωδικοποιεί το VCAM1
σύμπλοκο, ITGA4 (Integrin Subunit Alpha 4) δηλαδή
η rs113276800_A και η rs3770138_T, συσχετίζονται
θετικά με την εμφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου. Η δε
τελευταία παραλλαγή εμφανίζει συσχέτιση με την εγκεφαλική αγγειοπάθεια ανεξαρτήτως δρεπανοκυτταρικής
νόσου. Δεδομένου του ρόλου του στην προσκόλληση
των λευκών αιμοσφαιρίων, των δικτυοερυθροκυττάρων και των δρεπανοκυττάρων στο ενεργοποιημένο
ενδοθήλιο των ασθενών με δρεπανοκυτταρική νόσο,
αυτό το εύρημα επιτείνει τη συμβολή της κυτταρικής
προσκόλλησης στην παθογένεση της εγκεφαλικής
αγγειοπάθειας σοβαρής μορφής.
Αντιθέτως, στους ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και δρεπανοκυτταρική νόσο, η έκφραση του
γονιδίου ICAM1 (Intercellular Adhesion Molecule
1) ανευρίσκεται μειωμένη. Η ενδοθηλιακή πρωτεΐνη
ICAM1 είναι σημαντική για την ενεργοποίηση και
μετανάστευση των λευκοκυττάρων στα σημεία της
φλεγμονής.
Mια GWAS (genome-wide association study)
μελέτη (9) που διενεργήθηκε σε μια μεγάλη ομάδα
παιδιατρικών ασθενών με δρεπανοκυτταρική αναιμία
και καταγωγή από Αφρική και Αμερική κυρίως, κατέδειξε μειωμένο κίνδυνο κλινικά εμφανούς εγκεφαλικού
επεισοδίου σχετιζόμενο με μεταλλάξεις στα γονίδια
GOLGB1 (Golgin B1) rs3732410_G (Y1212C) και
ENPP1 (Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1) rs1044498_C (K173Q), ενώ το γονίδιο
PON1 (Serum paraoxonase and arylesterase 1)
rs662_C (Q192R) συσχετίσθηκε με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης εγκεφαλικού. Επιπλέον, το γονίδιο
GOLGB1 Y1212C συσχετίσθηκε με χαμηλότερες
ταχύτητες στον διακρανιακό υπέρηχο Doppler και
με μειωμένη συχνότητα των σιωπηλών εγκεφαλικών
εμφράκτων. Στον αντίποδα, άλλες μελέτες κατέδειξαν
συσχέτιση του γονιδίου ENPP1 rs1044498_A με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού καθώς και με
υψηλές ταχύτητες στον διακρανιακό υπέρηχο Doppler.
Τέλος έχουν μελετηθεί και γενετικοί πολυμορφισμοί
του γονιδίου NOS3 ή eNOS (Nitric Oxide Synthase
3) που κωδικοποιεί το κύριο ένζυμο που παράγει
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το μονοξείδιο του αζώτου, το ρόλο του οποίου στην
παθοφυσιολογία της SCD έχουμε ήδη αναφέρει. Η
παραλλαγή rs2070744, η οποία βρίσκεται στη θέση
−786 της περιοχής του 5′ άκρου του NOS3 γονιδίου,
έχει συσχετισθεί με καρδιαγγειακή νόσο, και ειδικότερα το C αλληλόμορφό της, αν και υπάρχει ακόμα
αντιπαράθεση σχετικά με το πώς επηρεάζει τα επίπεδα του mRNA και των πρωτεϊνών. Όμως, δεν έχει
βρεθεί καμία συσχέτιση αυτής της παραλλαγής με
τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικής αγγειοπάθειας
ή επεισοδίου στην SCD.
Οι διαφορές και η χαμηλή αναπαραγωγιμότητα
των αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών μελετών
οφείλεται κυρίως στον μικρό αριθμό ασθενών και στην
ποικιλομορφία των κλινικών εκδηλώσεων.
Συμπερασματικά, οι προαναφερθέντες γενετικοί ρυθμιστές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
παθοφυσιολογία της εγκεφαλικής αγγειοπάθειας και
παρέχουν στοιχεία για την ανακάλυψη καινούργιων
στόχων σχετικά με τη θεραπεία της δρεπανοκυτταρικής νόσου. Όσον αφορά στον προσδιορισμό της
πιθανότητας εμφάνισης αλλά και στην πρόληψη της
εγκεφαλικής αγγειοπάθειας, πολύ χρήσιμη θα ήταν
η δημιουργία ενός μοντέλου πρόγνωσης που θα
περιελάμβανε βιοχημικά, αιματολογικά, απεικονιστικά
και γενετικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη και την
πιθανή επιγενετική/περιβαλλοντική τροποποίηση.
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Εισαγωγή
Η δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔΚΝ) είναι κληρονομούμενη, αυτοσωμική, υπολειπόμενη νόσος που προκαλείται από μετάλλαξη στο γονίδιο της β-σφαιρίνης
στο χρωμόσωμα 11, επηρεάζοντας το μόριο της
αιμοσφαιρίνης και παράγοντας την αιμοσφαιρίνη S
(HbS)1. H ΗbS είναι ευάλωτη στον πολυμερισμό σε
χαμηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου, προκαλώντας την
παραμόρφωση των ερυθροκυττάρων με το χαρακτηριστικό δρεπανοειδές σχήμα (δρεπάνωση). Από
κλινική σκοπιά, είναι σημαντική η διάκριση μεταξύ
(ΔΚΝ) και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας (ΔΚΑ). Η ΔΚΝ
είναι μία κλινική οντότητα που περιλαμβάνει α) τη ΔΚΑ
που αναφέρεται στην ομόζυγο κατάσταση για το βs
αλλήλιο και την παραγωγή της ΗbS μόνο και β) τις
διπλές ετεροζυγωτικές καταστάσεις με τουλάχιστον
ένα υπεύθυνο γονίδιο βs και συγκληρονόμηση και
μίας ακόμη μετάλλαξης (Sβ, SC, Sδ, κ.α.)1.
Το φαινόμενο της δρεπάνωσης έχει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στα ερυθροκύτταρα και σε πολλαπλά
όργανα. Τα ερυθροκύτταρα γίνονται εύθραυστα και
άκαμπτα και καθυστερούν στη δίοδο τους από στενά
τριχοειδή, γεγονός που οδηγεί σε βλάβη και ενδαγγειακή αιμόλυση2. Περίπου το ένα τρίτο της αιμόλυσης γίνεται ενδοαγγειακα και το υπόλοιπο πραγματοποιείται
εξωαγγειακά στα μακροφάγα του δικτυενδοθηλιακού
συστήματος. Λόγω της αιμόλυσης τα δρεπανοκύτταρα
έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, με αποτέλεσμα
την αναιμία. Επιπλέον, οι αγγειοαποφρακτικές κρίσεις (VOC) που προκύπτουν από τα δρεπανοκύτταρα (sickled red blood cells/SRBCs) εμποδίζουν
την αιματική ροή σε ζωτικά όργανα, όπως νεφρά,

ήπαρ, πνεύμονες, καρδιά, προάγοντας ισχαιμία, πόνο
και νέκρωση. Όσον αφορά στην παθοφυσιολογία
της νόσου, η ενεργοποίηση και συσσώρευση των
SRBCs, των αιμοπεταλίων και των ουδετεροφίλων,
συνοδευόμενη από προσκόλληση παραμορφωμένων ερυθροκυττάρων στα ενδοθηλιακά κύτταρα,
προκαλούν απόφραξη μικρών αγγείων και οδηγούν
σε τοπική υποξία. Αυτή η διαδικασία πυροδοτεί ένα
φαύλο κύκλο μοντέλου ισχαιμίας-επαναιμάτωσης που
με τη σειρά του ενεργοποιεί τη συνεχή φλεγμονώδη
απόκριση στη ΔΚΝ. Τέλος οι ασθενείς φαίνεται να
έχουν προδιάθεση σε λοιμώξεις λόγω λειτουργικής
ή πραγματικής ασπληνίας.
Τελευταία, η επιστημονική κοινότητα δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ρόλο του ανοσιακού συστήματος στη ΔΚΝ3. Το ανοσιακό σύστημα φαίνεται να
είναι καθοριστικός παράγοντας των συνεχιζόμενων
φλεγμονωδών διεργασιών στη ΔΚΝ. Στο ανοσιακό σύστημα ανήκει και ο καταρράκτης του συμπληρώματος.
Αν και οι δράσεις του συμπληρώματος έχουν περιγραφεί εδώ και δεκαετίες, η ανακάλυψη των αναστολέων
του συμπληρώματος έδωσε περαιτέρω ώθηση στην
κατανόηση της παθοφυσιολογίας νοσημάτων που
σχετίζονται με το συμπλήρωμα. Αξίζει ακόμη να επισημανθεί ότι η βελτίωση των διαγνωστικών μεθόδων για
την ανίχνευση της ενεργοποίησης του συμπληρώματος
αποτελεί σημαντικό βήμα στη μεταφραστική έρευνα των
νοσημάτων αυτών. Ως χρήσιμος δείκτης στην κλινική
πράξη αναδεικνύεται η μέτρηση του διαλυτού C5b-9
ή συμπλόκου προσβολής της μεμβράνης (Membrane
attack complex/MAC), που ποσοτικοποιεί αδρά την
τελική ενεργοποίηση του συμπληρώματος4.
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Συγκεκριμένα στη ΔΚΝ, έχει αναφερθεί ότι κυρίως
η εναλλακτική οδός του συμπληρώματος (alternative
pathway/AP) είναι ενεργοποιημένη5. Επιπλέον, η
υπόθεση σχετικά με το ρόλο του συμπληρώματος
στη ΔΚΝ ενισχύεται από την περαιτέρω κατανόηση
της ενεργοποίησης και της αναστολής του συμπληρώματος στο πλαίσιο άλλων διαταραχών, δηλαδή
της μείζονος β-θαλασσαιμίας, των θρομβωτικών
μικροαγγειοπαθειών (thrombotic microangiopathies/
TMAs), του συνδρόμου HELLP (Hemolysis, Elevated
Liver enzymes, Low Platelet count), του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου (Antiphospholipid antibody
syndrome / APS) και της ελονοσίας6.
Δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος της
διεθνούς κοινότητας σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο,
στην παρούσα ανασκόπηση θα αναφερθούν τα πιο
πρόσφατα δεδομένα για τις δράσεις της υδροξυουρίας
και τον έλεγχο ενεργοποίησης του συμπληρώματος
στη ΔΚΝ.

Δράσεις υδροξυουρίας
H υδροξυουρία ήταν το πρώτο φάρμακο που πήρε
έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FDA) για
χορήγηση σε ενήλικες ασθενείς με σοβαρή ΔΚΝ και
μετά από παραπάνω από 30 χρόνια παραμένει η
κύρια θεραπευτική επιλογή για αυτούς τους ασθενείς.
Ο κύριος μηχανισμός δράσης της υδροξουρίας είναι
η επαγωγή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HbF), τα
υψηλά επίπεδα της οποίας ελαττώνουν σημαντικά
τη σοβαρότητα της ΔΚΝ. Η υδροξυουρία αναστέλλει
την ριβονουκλεοτιδική αναγωγάση και θεωρείται ότι
προκαλεί αναστρέψιμη αναστολή της αιμοποίησης
με αποτέλεσμα να προκαλείται σημαντική αύξηση
των επιπέδων της HbF. Αν και ο ακριβής μηχανισμός
παραμένει άγνωστος, η υδροξυουρία βελτιώνει τις
διαταραχές των ερυθροκυττάρων, ελαττώνει τη συγκέντρωση των κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων και
ΔΕΚ, ελαττώνει την έκφραση των υποδοχέων προσκόλλησης και απελευθερώνει μονοξείδιο του αζώτου.
Σε δύο ελεγχόμενες με placebo κλινικές μελέτες φάσης
ΙΙΙ, η υδροξυουρία αποδείχτηκε ότι μειώνει σημαντικά
τη συχνότητα των VOC, του οξέος θωρακικού συνδρόμου και την ανάγκη για μεταγγίσεις και νοσηλεία τόσο
σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Η χορήγηση χαμηλών
ημερησίων δόσεων (10mg/kg ημερησίως) ελαττώνει
και τη συχνότητα άλλων επιπλοκών που σχετίζονται
με τη ΔΚΝ. Πρόσφατη μελέτη έχει αναδείξει περαιτέρω
οφέλη της υδροξυουρίας, που έχει συνδεθεί με σημαντικά ελαττωμένη ενεργοποίηση του συμπληρώματος.
Αυτή διαπιστώνεται με τη μείωση των επιπέδων του
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C5b9 και την αύξηση της έκφρασης του CD46 ή MCP
(Membrane Cofactor Protein)7.

Ενεργοποίηση του συμπληρώματος
στη δρεπανοκυτταρική νόσο
Η αναζήτηση του πιθανού ρόλου του συμπληρώματος στη ΔΚΝ ξεκίνησε σε μια προσπάθεια να
εξηγηθούν τα αυξημένα ποσοστά βακτηριακών λοιμώξεων και η επακόλουθη θνησιμότητα. Η ελαττωματική
οψωνοποίηση θεωρήθηκε υπεύθυνη για αυτήν την
υπερβολική ευαισθησία σε λοιμώξεις4. Δεδομένου ότι
οι πρωτεΐνες συμπληρώματος, όπως C3b και iC3b,
οψωνοποιούν παθογόνα στο πλαίσιο της φυσικής
ανοσιακής απάντησης και προάγουν διαδοχικές,
επίκτητες ανοσιακές απαντήσεις, το συμπλήρωμα
βρέθηκε στο επίκεντρο της ερευνητικής κοινότητας.
Δεδομένα από σημαντικές μελέτες υποστηρίζουν την
πιθανή συσχέτιση μεταξύ ενεργοποίησης συμπληρώματος και ΔΚΝ με ποσοτικό προσδιορισμό συμπλόκων
ενεργοποίησης και θραυσμάτων συμπληρώματος3. Ο
προσδιορισμός της ενεργοποίησης του συμπληρώματος έχει προχωρήσει με καθορισμένες πρότυπες
μεθόδους, προσδιορισμούς αιμολυτικής πλάκας, ανοσοπροσδιορισμό ενζύμου (ΕΙΑ) και ανοσοπροσροφητικό
προσδιορισμό συνδεδεμένο με ένζυμο (ELISA). Εντούτοις, αξιόπιστες, γρήγορες και εύχρηστες μέθοδοι για
την επιβεβαίωση της ενεργοποίησης συμπληρώματος
δεν είναι ακόμη διαθέσιμες σε κλινικά εργαστήρια.
Οι Francis και Womack ανέφεραν ασυνήθιστη
ενεργοποίηση συμπληρώματος στη ΔΚΝ για πρώτη
φορά το 19678. Το 1973, οι Johnston et al. επανεξέτασαν την υπόθεση και επιβεβαίωσαν την ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού στη νόσο9. Τρία χρόνια
αργότερα, οι Wilson et al. κατέγραψαν ασυνήθιστα
χαμηλή ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού (ΑΡ50),
και σημαντικά ελαττωμένα επίπεδα παράγοντα του
συμπληρώματος Β (Complement Factor B/CFB)
στον ορό ασθενών με ΔΚΑ, σε σύγκριση με υγιείς
εθελοντές χρησιμοποιώντας αιμολυτικές δοκιμασίες
(να προστεθεί παραπομπή). Τα αποτελέσματα των
αρχικών μελετών υποστήριξαν την υπόθεση της
ενεργοποίησης της εναλλακτικής οδού που οδηγεί σε
ελαττωμένη οψωνοποίηση, χωρίς όμως περαιτέρω
γνώση των υπεύθυνων μηχανισμών.
Αργότερα, τα κλάσματα Ie Bb και τα σύμπλοκα
C3, P (properdin), ενδεικτικά της ενεργοποίησης της
εναλλακτικής οδού, μετρήθηκαν σε δείγματα αίματος
από νοσηλευόμενους ασθενείς με ΔΚΝ με την εμπορικά διαθέσιμη μέθοδο Quidel και την ειδική C3, P EIA,
αντίστοιχα7. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης έδειξαν
αυξημένες συγκεντρώσεις και των δύο παραγόντων
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και ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Παρομοίως, η ΔΚΝ σε σταθερή κατάσταση (steady state)
ή σε κρίση, συσχετίστηκε με μετρήσιμους δείκτες
ενεργοποίησης όπως ο παράγοντας Β, C5a, C5b-9.
Συμπληρωματικά αποτελέσματα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει αυξημένη ενεργοποίηση της
εναλλακτικής οδού σε επώδυνες περιόδους κρίσης, σε
σύγκριση με τη σταθερή, ασυμπτωματική κατάσταση
ή κατά τη διάρκεια χρόνιου πόνου.
Σε σχέση με άλλους παράγοντες του συμπληρώματος που έχουν ποσοτικοποιηθεί, τα επίπεδα
των παραγόντων D, I και H (CFD, CFI, CFH) έχουν
αποδειχθεί ότι κυμαίνονται εντός του φυσιολογικού
εύρους ή είναι μειωμένα, αλλά όχι στατιστικά σημαντικά σε ασθενείς με ΔΚΝ10. Επιπλέον, η ελαττωματική
ρύθμιση του διαλυτού C5b-9 σε ασθενείς με ΔΚΝ έχει
συσχετιστεί με αυξημένη λύση των δρεπανοκυττάρων
και αγγειακή εναπόθεση C5b-94,10. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει δείκτες που δοκιμάστηκαν για την ανίχνευση
ενεργοποίησης συμπληρώματος στη ΔΚΝ.
Παρατηρήθηκε επίσης ότι η αυξημένη ποσότητα
δεσμευμένου C3 και η αναποτελεσματική διαμόρφωση από επιφανειακά δεσμευμένους ρυθμιστές
του συμπληρώματος σε πυκνά SRBCs είναι ισχυροί

ενεργοποιητές συμπληρώματος7. Επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία ενισχύουν την υπόθεση σχετικά με την
ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού σε αντίθεση
με τις άλλες οδούς συμπληρώματος. Αρχικά, τα
θραύσματα C3a και -b μπορούν να παραχθούν από
οποιαδήποτε οδό, ενώ τα Bb και C4d είναι ειδικά
για την εναλλακτική και κλασική οδό αντίστοιχα. Σε
πολλές μελέτες, χρησιμοποιήθηκαν επίσης τεχνικές
που καταστέλλουν ή μπλοκάρουν την ενεργοποίηση
της κλασικής οδού, ώστε να επιτρέπεται μόνο η ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού5. Αξίζει ακόμη να
επισημανθεί ότι η εναλλακτική οδός είναι υπεύθυνη
για περισσότερο από 75% της ενεργοποίησης του
συμπληρώματος μέσω του μηχανισμού ενίσχυσης
(amplification loop).
Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι η ενεργοποίηση του συμπληρώματος είναι ο κύριος υπεύθυνος για
τη ΔΚΝ και έχει ανιχνευτεί ο μεσολαβούμενος από την
εναλλακτική οδό κυτταρικός θάνατος των SRBC. Αν
και ο μηχανισμός αυτής της ευρείας ενεργοποίησης
συμπληρώματος δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, πολλές
μελέτες παρατήρησης, πειράματα in vitro και δεδομένα
μοντέλου ποντικού προσπάθησαν να διαφωτίσουν
αυτήν την γκρίζα ζώνη στη ΔΚΝ.

Πίνακας 1. Δείκτες που έχουν μελετηθεί για την ανίχνευση ενεργοποίησης συμπληρώματος σε δρεπανοκυτταρική νόσο in vitro
και in vivo με καθιερωμένες μεθόδους
Ποσοτικοποιημένα
συστατικά
συμπληρώματος/
Νέες μέθοδοι

Υπέρ
Υπέρ
ενεργοποίησης
ενεργοποίησης
κλασικής οδού εναλλακτικής οδού

Μελέτες με
σημαντική
συσχέτιση

Μελέτες χωρίς
σημαντική
συσχέτιση

Ολικός αριθμός
πρωτότυπων
μελετών

C1q

+

-

C3(H2O)/C3b/iC3b

+

+

8

C3b, P σύμπλοκα

-

+

2

C4

+

_

C5a

+

+

1

1

Διαλυτό C5b-9/C5b-9
ανοσοκαθήλωση

+

+

8

8

Αιμόλυση κλασικής οδού
(CH50)

-

+

Αιμόλυση εναλλακτικής
οδού (AH50)

-

+

Ορός με MgCl2/EGTA

-

+

Θραύσματα παράγοντα B

-

+

Παράγων D

+

Παράγων I
Παράγων H
CD55, CD59, CD46

+

1

1

2

10
2

3

3

2

2

1

4

4
8/1

4
9

marginally

2

3

2

4

+

1

1

+

1

1

+

3

3
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Αναστολείς του συμπληρώματος
Στο μοντέλο νόσου της ενεργοποίησης συμπληρώματος, την παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH), δύο αναστολείς συμπληρώματος
έχουν εγκριθεί από το FDA: το eculizumab το 2007
και το ravulizumab το 2019. Το eculizumab έχει δείξει
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια όχι
μόνο στην PNH, αλλά και σε άλλες νόσους. Και τα
δύο μονοκλωνικά αντισώματα μπλοκάρουν την τελική
ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Τα φάρμακα
έχουν αντίστοιχα αποτελέσματα, με το ravulizumab να
έχει το πλεονέκτημα της παρατεταμένης αναστολής
του C5 λόγω μεγαλύτερης διάρκειας ημιζωής. Προσπαθώντας να υπερκεράσουν τους περιορισμούς του
eculizumab, αρκετοί νέοι αναστολείς βρίσκονται σε
προχωρημένη κλινική ανάπτυξη. Εκτός από την αναχαίτιση του καταρράκτη στο C5 όπως το ravulizumab
ή το crovalimab, νέοι αναστολείς στοχεύουν πρωτεΐνες
στα αρχικά στάδια του καταρράκτη συμπληρώματος,
όπως C3, παράγοντας Β και παράγοντας D11.
Παρόλο που η κατανόησή μας για τη συμμετοχή
του συμπληρώματος στη ΔΚΝ επεκτείνεται συνεχώς,
η αναστολή συμπληρώματος ως νέα, προηγμένη
θεραπεία διερευνάται λιγότερο εκτενώς. Μερικές
αναφορές περιπτώσεων και σειρές έχουν τεκμηριώσει
τη χρήση του eculizumab ως επιτυχημένη θεραπείας
διάσωσης για καθυστερημένη αντίδραση αιμολυτικής μετάγγισης (DHTR) σε ασθενείς με ΔΚΝ12. Οι
ασθενείς αξιολογήθηκαν για την ενεργή λειτουργία
του συμπληρώματος σε κάποιες αναφορές. Μετά
από πολλές γραμμές θεραπείας έλαβαν το αντίσωμα για να αντιστρέψουν τις απειλητικές για τη ζωή
συνέπειες της υπερ-αιμόλυσης που προκαλείται
από το συμπλήρωμα12. Η Γαλλική ομάδα συνόψισε
πρόσφατα την εμπειρία της με το eculizumab σε 18
ασθενείς με DHTR. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα,
οι πρόσφατες κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) συνέστησαν την
αναστολή συμπληρώματος σε ασθενείς με DHTR και
συνεχιζόμενη υπεραιμόλυση.
Επιπλέον, το eculizumab χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα σε δύο ασθενείς με ΔΚΝ και σημεία DHTR. Η
αναστολή του C5 μετριάζει σημαντικά την επαγόμενη
από αίμη θρομβο-φλεγμονή σε αυτούς τους ασθενείς.
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αναστολή του
συμπληρώματος αναμένεται να προστατεύσει από
τη θρόμβωση που προκαλείται από το συμπλήρωμα,
όπως και στους ασθενείς με PNH. Περαιτέρω διερευνάται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της αναστολής κύριων παραγόντων συμπληρώματος, όπως
η αναστολή C3 με AMY-101. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει
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νέους αναστολείς συμπληρώματος εστιάζοντας σε
αυτούς που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμοι στη ΔΚΝ.
Δεδομένου ότι η ΔΚΝ και οι επιπλοκές της χαρακτηρίζονται από μικροαγγειακή θρόμβωση και
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, η πρόσφατη εμπειρία
μας από τη σοβαρή λοίμωξη από SARS-COV-2
(COVID-19) μπορεί να είναι χρήσιμη στη διαχείριση
της ΔΚΝ. Πράγματι, αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι
σε σοβαρές περιπτώσεις COVID-19, υπάρχει θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια που μεσολαβείται από
συμπλήρωμα13. Μελέτες προηγούμενων κοροναϊών
έδειξαν ότι ο αποκλεισμός της ενεργοποίησης του C3
εξασθενεί σημαντικά τα προφλεγμονώδη επακόλουθα
των λοιμώξεων που κατευθύνονται στους πνεύμονες.
Τόσο η γενετική απουσία του C3 όσο και ο αποκλεισμός των παραγόντων του συμπληρώματος, έχουν
δείξει ενθαρρυντικά στοιχεία, με τον περιορισμό των
επιζήμιων προφλεγμονωδών συνεπειών της ιογενούς
εξάπλωσης κυρίως μέσω της αναστολής της ενεργοποίησης των μονοκυττάρων/ουδετερόφιλων και της
διείσδυσης των ανοσοκυττάρων στους πνεύμονες. Με
βάση αυτά τα στοιχεία, ο αναστολέας συμπληρώματος
C3 AMY-101 χορηγήθηκε με επιτυχία σε έναν ασθενή
με COVID-19. Επιτυχημένη διαχείριση έχει επίσης
αποδειχθεί με το eculizumab. Αυτά τα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα οδήγησαν σε συνεχιζόμενες κλινικές
δοκιμές που θα μπορούσαν όχι μόνο να διαμορφώσουν το μέλλον της αντιμετώπισης COVID-19 αλλά και
να επηρεάσουν άλλες ασθένειες που προκαλούνται
από συμπλήρωμα.

Συμπεράσματα και μελλοντικές
προοπτικές
Τις τελευταίες δεκαετίες, η κατανόηση της ενεργοποίησης του συμπληρώματος που αφορά στην
παθοφυσιολογία της ΔΚΝ έχει αυξηθεί. Σίγουρα,
οι ξεχωριστοί ή συνδυασμένοι μηχανισμοί που διέπουν την ενεργοποίηση του συμπληρώματος απαιτούν περαιτέρω αποκρυπτογράφηση στο πλαίσιο
της νόσου. Εντούτοις, τα διαθέσιμα δεδομένα μέχρι
στιγμής δημιουργούν ένα σταθερό υπόβαθρο. Οι
ποιοτικές βελτιώσεις των διαγνωστικών μεθόδων του
συμπληρώματος και ο πειραματισμός με στοχευμένες
θεραπείες σίγουρα θα ανοίξουν το δρόμο για μια
νέα, πολύπλευρη προσέγγιση στη ΔΚΝ. Εκτός από
τους αναστολείς του συμπληρώματος, παραμένει να
διερευνηθεί και η δράση των νέων θεραπειών που
λαμβάνουν ένδειξη στη ΔΚΝ στην ενεργοποίηση του
συμπληρώματος.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται
σε αυτήν την ανασκόπηση, παρατηρείται μια αυξα-

Δράσεις υδροξυουρίας - Έλεγχος ενεργοποίησης συμπληρώματος
Πίνακας 2. Αναστολείς συμπληρώματος, πιθανά χρήσιμων στις επιπλοκές της ΔΚΝ
Σημείο δράσης

Εμπορικό όνομα

Φάση κλινικής μελέτης

Αρχικό στάδιο ενεργοποίησης συμπληρώματος
C3 & C3 κονβερτάση
C3 κονβερτάση
Παράγων B
Παράγων D

AMY-101

Φάση ΙΙ

APL-2 (Pegcetacoplan)

Φάση ΙΙ ολοκληρώθηκε/ Φάση ΙΙΙ ολοκληρώνεται στην PNH

mini-H/AMY-201

Προ–κλινικό στάδιο

Mirococept

Φάση III

IONIS-FB-LRx

Φάση II (ανακοινώθηκε)

LPN023

Φάση II

Lampalizumab

Φάση II (διεκόπη)

Danicopan
Τελικό στάδιο ενεργοποίησης συμπληρώματος
C5

Eculizumab

Στην κλινική πράξη / Θεραπεία διάσωσης για επιβραδυνόμενη
αιμολυτική αντίδραση/δρεπανοκυτταρική κρίση

C5

Ravulizumab

Φάση II/III, Συστατικό σε κλινική μελέτη για ΤΜΑ’s
επαγόμενες από το συμπλήρωμα

C5 (διαφορετικός επίτοπος
από ecu/ravu ή αναστολή
της παραγωγής

Tesidolumab, Coversin,
RA101495, Cemdisiran,
REGN3918, Crovalimab,
Mubodina

Φάση II
Φάση I/II Προκλινικό στάδιο

C5a

Avacopan
IFX-1

Φάση II
Φάση III

νόμενη ανάγκη για πρόσθετες, προοπτικές μελέτες,
συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών και ευαίσθητων δεικτών για την αξιολόγηση του βαθμού
ενεργοποίησης του συμπληρώματος και τη σωστή
επιλογή ασθενούς με ΔΚΝ και σχετιζόμενες με ΔΚΝ
επιπλοκές. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην
καθιέρωση ισχυρών κριτηρίων για την έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν
άμεσα με αναστολή συμπληρώματος.
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1

Εισαγωγή
Η θαλασσαιμία εκδηλώνεται με αναιμία, υπερπλασία του ερυθρού μυελού των οστών και σκελετικές
δυσμορφίες. Η συστηματική συμβατική θεραπεία
αποτελούμενη από μεταγγίσεις και αποσιδήρωση
με χηλικούς παράγοντες βελτιώνει το προσδόκιμο
και την ποιότητα ζωής. Η αύξηση του μέσου όρου
ζωής σε ασθενείς με θαλασσαιμία έχει οδηγήσει
στην εμφάνιση μακροπρόθεσμων επιπλοκών τόσο
της νόσου όσο και της θεραπείας. Η οστεοπόρωση
αποτελεί συχνή διάγνωση σε ενήλικες ασθενείς
με θαλασσαιμία, ωστόσο η ταυτόχρονη παρουσία
πολλαπλών παραγόντων κινδύνου σε κάθε ασθενή
καθιστά δυσχερή την ποσοτικοποίηση του κινδύνου
εμφάνισης οστεοπόρωσης ανάλογα με τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά1. Η οστική νόσος σε ασθενείς με
θαλασσαιμία έχει μοναδική παθοφυσιολογία, καθώς
οι αλλαγές στον οστικό μεταβολισμό επηρεάζουν
τόσο την ανατομία του οστού όσο και την ποιοτική
σύνθεση του οστού και την οστική πυκνότητα. Η
οστική νόσος μπορεί να εκδηλωθεί με σημαντική
νοσηρότητα και πιο συγκεκριμένα οστεοπόρωση,
κατάγματα, οστικές δυσμορφίες, συμπίεση νεύρων
και άλγος1.

Παθοφυσιολογικό υπόβαθρο
και προδιαθεσικοί παράγοντες
Η οστική νόσος στους ασθενείς με θαλασσαιμία
είναι πολυπαραγοντική, και διαφορετικοί συνδυασμοί
επιμέρους προδιαθεσικών παραγόντων παρατηρούνται από ασθενή σε ασθενή1.

Υπερπλασία του μυελού των οστών
Η ανεπαρκής ερυθροποίηση οδηγεί σε αντιρροπιστική υπερπλασία της ερυθράς σειράς του μυελού των
οστών έως και 30 φορές πλέον του φυσιολογικού στη
σοβαρού βαθμού θαλασσαιμία. Ακόμα και με βέλτιστη
θεραπεία με μεταγγίσεις, η υπερπλασία δεν αναστρέφεται πλήρως. Ως αποτέλεσμα, διαταράσσεται η φυσιολογική αρχιτεκτονική του οστού, το οποίο επιφέρει
σημαντική οστική απώλεια και οστικές δυσμορφίες1.

Υπερφόρτωση με σίδηρο
Ο μεταβολισμός του σιδήρου εμπλέκεται σημαντική
στην ομοιόσταση του οστού. Τα μειωμένα επίπεδα
εψιδίνης επηρεάζουν αρνητικά τον οστικό μεταβολισμό, καθώς μειώνουν την παραγωγή και αυξάνουν
την απορρόφηση οστού. Προκλινικές μελέτες δείχνουν
ότι ο σίδηρος αναστέλλει τη δραστηριότητα των ανθρώπινων οστεοβλαστών και προάγει τη διαφοροποίηση των οστεοκλαστών σε ώριμες μορφές μέσω
της αύξησης του λόγου RANKL/OPG. Σε ασθενείς
με αιμοχρωμάτωση ή δευτεροπαθή υπερφόρτωση
σιδήρου, η αιτιολογική συσχέτιση του πλεονάζοντος
σιδήρου με την οστεοπόρωση μπορεί να μην είναι
σαφής λόγω συνυπαρχόντων ενδοκρινοπαθειών,
ωστόσο η ισχυρή συσχέτιση με την οστεοπόρωση
έχει παρατηρηθεί και σε νέους ασθενείς χωρίς παθολογικές γοναδοτρόπες ορμόνες1.

Θεραπεία αποσιδήρωσης
Παρόλο που τα σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα εί185
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ναι περιορισμένα, οι χηλικοί παράγοντες έχουν ποικίλη
επίδραση στον οστικό μεταβολισμό. Η δεφεροξαμίνη
έχει συσχετιστεί με οστική δυσπλασία και χαρακτηριστικές δυσμορφίες, ειδικά κατά την πρώιμη έναρξη σε
υψηλές δόσεις και με μειωμένα αποθέματα σιδήρου.
Αντίθετα, δεν έχουν παρατηρηθεί αντίστοιχα φαινόμενα
με χηλικές ενώσεις που χορηγούνται από το στόμα
όπως η δεφεριπρόνη, η οποία ωστόσο μπορεί να
προάγει την εμφάνιση αρθροπάθειας. Η δεφερασιρόξη
έχει συσχετιστεί με αύξηση της οστικής πυκνότητας,
αλλά και υπερασβεστιουρία και νεφρολιθίαση1.

Υπογοναδισμός
Τα κυκλοφορούντα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη ρυθμίζουν τη μεταγραφή των γονιδίων OPG και
RANKL και οδηγούν σε μείωση του λόγου RANKL/
OPG, αναστέλλοντας την οστική καταστροφή. Στους
ασθενείς με θαλασσαιμία, η υπερφόρτωση με σίδηρο
οδηγεί σε υποφυσιακή βλάβη σε μικρή ηλικία, που
εκδηλώνεται ως υπογοναδοτρόπος υπογοναδισμός
και καθυστερημένη εφηβεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
να μην επιτυγχάνεται η βέλτιστη οστική μάζα και να
υπάρχει σημαντική προδιάθεση για οστεοπόρωση1.

Δυσλειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων
Ο υποπαραθυρεοειδισμός αποτελεί απώτερη επιπλοκή της υπερφόρτωσης με σίδηρο και μπορεί να
σχετίζεται με διαταραχές στον οστικό μεταβολισμό1.
Υποθυρεοειδισμός: Τόσο ο υποθυρεοειδισμός όσο
και ο υπερθυρεοειδισμός σχετίζονται με αυξημένο
κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγμάτων. Ο υποθυρεοειδισμός είναι συχνός σε ασθενείς με θαλασσαιμία
και αναστρέφεται εύκολα με ορμονική υποκατάσταση.
Ωστόσο, η χρονική διάρκεια λήψης συμπληρωματικής
θυρεοειδικής ορμόνης έχει συσχετιστεί αντιστρόφως
με την οστική πυκνότητα, ενώ η μακροχρόνια ορμονική υποκατάσταση έχει συσχετιστεί με αυξημένο
κίνδυνο καταγμάτων ακόμα και με καλή ρύθμιση της
θυρεοειδικής λειτουργίας1.

Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης
Η αυξητική ορμόνη αλληλεπιδρά με τους υποδοχείς αυξητικής ορμόνης τους οστεοβλάστες και
μέσω του παράγοντα IGF1. Η ανεπάρκεια αυξητικής
ορμόνης και χαμηλών επιπέδων IGF1 σε έδαφος
υποφυσιακής ανεπάρκειας λόγω τοξικότητας από το
σίδηρο αποτελεί συχνό φαινόμενο σε παιδιατρικούς
και ενήλικες ασθενείς με θαλασσαιμία. Η θεραπεία
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αποκατάστασης με αυξητική ορμόνη αποκαθιστά
σταδιακά την οστική πυκνότητα1.

Σακχαρώδης διαβήτης
Ο ινσουλινο-εξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης
τύπου 2 αποτελεί μακρόχρονη επιπλοκή λόγω τοξικότητας του σιδήρου στα παγκρεατικά κύτταρα και
είναι συχνότερος σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή
ρύθμιση των επιπέδων σιδήρου του οργανισμού1.

Ηπατική νόσος
Η ατελώς θεραπευθείσα ηπατίτιδα C και η υπερφόρτωση με σίδηρο οδηγούν σε χρόνια ηπατική
βλάβη και μη αντιστρεπτή κίρρωση ήπατος. Η ηπατική
ανεπάρκεια επηρεάζει τον οστικό μεταβολισμό και
προάγει την οστική νόσο1.

Ανεπάρκεια βιταμίνης D
Η ανεπάρκεια βιταμίνης D μπορεί να σχετίζεται
με οστεοπενία / οστεοπόρωση και είναι συχνή στους
ασθενείς με θαλασσαιμία, ακόμα και σε όσους κατοικούν σε περιοχές με ηλιοφάνεια και ακολουθούν
ισορροπημένη διατροφή. Σημαντική είναι η αξιολόγηση των επιπέδων της 25-υδροξυ-βιταμίνης D του
ορού, ιδιαίτερα επί κλινικοεργαστηριακών ενδείξεων.
Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι επίσης μια πιθανής αιτία ανεπάρκειας βιταμίνης D στους
ασθενείς με θαλασσαιμία1.

Ανεπάρκεια βιταμίνης C
Η ανεπάρκεια βιταμίνης C με παράλληλα υψηλά
επίπεδα σιδήρου και ανεπαρκή θεραπεία αποσιδήρωσης μπορεί να συμβάλλει στην οστική νόσο, καθώς
επηρεάζει τη λειτουργία των χονδροκυττάρων και
των οστεοβλαστών, με αποτέλεσμα να αναστέλλει
τη φυσιολογική ανάπτυξη των μακρών οστών και
να προδιαθέτει για υπο-περιοστικές αιμορραγίες και
κατάγματα1.

Ανεπάρκεια βιταμίνης K
Η ανεπάρκεια βιταμίνης Κ2 μπορεί να συμβάλλει
στην εμφάνιση οστεοπορωτικών καταγμάτων, ενώ
η συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Κ2 μαζί
με καλσιτριόλη βελτιώνει την οστική πυκνότητα σε
ασθενείς με θαλασσαιμία1.
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Ανεπάρκεια ψευδαργύρου
Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου σχετίζεται με την αιμόλυση, την οξειδωτική βλάβη και τη χρήση χηλικών
παραγόντων σε ασθενείς με θαλασσαιμία. Υπάρχουν
περιορισμένες ενδείξεις που υποστηρίζουν το όφελος
της υποκατάστασης με ψευδάργυρο στην οστική
πυκνότητα1.

Ο ρόλος των γονιδιακών πολυμορφισμών
στον οστικό μεταβολισμό
PIEZO1
Οι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες PIEZO (PIEZO
1, PIEZO 2) λειτουργούν ως μη εκλεκτικοί δίαυλοι
ασβεστίου που συμμετέχουν στη μηχανο-επαγώμενη
μεταβίβαση σήματος2. Η PIEZO1 εκφράζεται από
μη-νευρικά κύτταρα και συμμετέχει στην κυτταρική
ανταπόκριση σε μηχανικό στρες όπως στατική πίεση,
τάση διάτμησης και έκταση της κυτταρικής μεμβράνης.
Μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί την PIEZΟ1
είναι υπεύθυνες για την κληρονομική ξηροκυττάρωση,
μια κλινικά ετερογενής, επικρατώς κληρονομούμενη
διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αφυδάτωση των
ερυθροκυττάρων. Παραλλαγές του γονιδίου σχετίζονται με ποικίλη κυτταρική ανταπόκριση και διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις2. Η μεταλλαγμένη PIEZO1
μπορεί να εμφανίζει καθυστερημένη απενεργοποίηση
του διαύλου κατιόντων και διαφορετικού βαθμού ανταπόκριση στο οσμωτικό στρες, τα οποία επηρεάζουν
σε διαφορετικό βαθμό την κατάσταση ενυδάτωσης
των ερυθροκυττάρων3. Επιπλέον, μεταλλάξεις στην
PIEZO1 φαίνεται ότι εμπλέκονται στον ηπατικό μεταβολισμό του σιδήρου4.
Πολυμορφισμοί στους ενισχυτές του γονιδίου
PIEZO1 έχουν συσχετιστεί με την οστική πυκνότητα στους ανθρώπους5. Κατά συνέπεια, η PIEZO1
φαίνεται να συμμετέχει στη ρύθμιση του οστικού
μεταβολισμού. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η ανεπάρκεια της PIEZO1 στους οστεοβλάστες οδηγεί σε
απώλεια οστικής μάζας και αυτόματα κατάγματα με
αύξηση της οστικής απορρόφησης2. Η εκφόρτιση του
οπίσθιου άκρου σε ποντίκια με έλλειψη της PIEZO1
δεν επηρεάζει τους δείκτες οστικής απορρόφησης,
το οποίο υποδηλώνει ότι η PIEZO1 ρυθμίζει την
αλληλεπίδραση οστεοβλαστών και οστεοκλαστών
ως απάντηση σε μηχανικές δυνάμεις. Σε κυτταρικό
επίπεδο, η PIEZO1 στους οστεοβλάστες ρυθμίζει την
παραγωγή του κολλαγόνου τύπου ΙΙ και IX μέσω της
ρυθμιστικής πρωτεΐνης YAP. Η ρύθμιση εξαρτάται από
τη συνιστώσα των μηχανικών φορτίσεων που δέχεται
το κύτταρο. Οι συγκεκριμένες ισομορφές του κολλαγό-

νου μπορούν να επηρεάσουν τη διαφοροποίηση των
οστεοκλαστών. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η PIEZO1
αποτελεί βασικό ρυθμιστή της οστικής ομοιόστασης
ως απάντηση στις μηχανικές δυνάμεις2. Παράλληλα,
μια άλλη ερευνητική ομάδα μελέτησε τη μηχανοεπαγώμενη μεταγωγή σήματος στα οστεοκύτταρα6.
Βρέθηκε ότι ο εκλεκτικός αγωνιστής της PIEZO1,
Yoda1, αύξησε την κινητοποίηση του ενδοκυττάριου
ασβεστίου στα οστεοκύτταρα και μείωσε την έκφραση
του γονιδίου Sost που κωδικοποιεί τη σκληροστίνη.
Η μηχανική φόρτιση μείωσε τα επίπεδα της σκληροστίνης, ωστόσο αυτό δε συνέβη στα οστεοκύτταρα
που είχαν έλλειψη της PIEZO1 ή καλλιεργήθηκαν
παρουσία του αναστολέα της PIEZO1, GsMTx4.
Επιπλέον, η καταστολή της έκφρασης της σκληροστίνης δεν ήταν δυνατή επί παρουσίας αναστολέων της
πρωτεΐνης Akt. Η σκληροστίνη αναστέλλει τον οστικό
αναβολισμό και τη λειτουργία των οστεοβλαστών,
ενώ μειώνεται κατά τη μηχανική φόρτιση ώστε να
ενεργοποιηθούν οι οστεοβλάστες και να προαχθεί η
οστική αναδόμηση. Επομένως, η ενεργοποίηση του
σηματοδοτικού μονοπατιού PIEZO1-Akt στα οστεοκύτταρα είναι απαραίτητη για τη μηχανο-επαγώμενη
καταστολή της παραγωγής σκληροστίνης.

Σηματοδοτικό μονοπάτι της βιταμίνης D
Σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία παρατηρείται μειωμένη οστική αναδόμηση παρά τη διαθεσιμότητα βιταμίνης D. Καθώς η συνδετική πρωτεΐνη της βιταμίνης
D (VDBP) ρυθμίζει τη βιοδιαθεσιμότητα της βιταμίνης
D που συνδέεται με το ετεροδιμερές του υποδοχέα
της βιταμίνης D (VDR) με τον α-υποδοχέα του ρετινοειδούς Χ (RXRA), μελετήθηκε η έκφραση των
πρωτεϊνών αυτού του σηματοδοτικού μονοπατιού σε
44 παιδιά με β-θαλασσαιμία από την Αίγυπτο με καλή
ρύθμιση των επιπέδων σιδήρου και σε 40 παιδιά χωρίς θαλασσαιμία (ομάδα ελέγχου) και τα αποτελέσματα
συσχετίστηκαν με την οστική πυκνότητα. Βρέθηκε
ότι η έκφραση των VDR και RXRA ήταν σημαντικά
αυξημένη στα παιδιά με β-θαλασσαιμία συγκριτικά
με την ομάδα ελέγχου, ενώ οι ασθενείς με μείζονα
β-θαλασσαιμία είχαν υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά
με τους ασθενείς με ενδιάμεση β-θαλασσαιμία. Η
έκφραση των πρωτεϊνών δε συσχετίστηκε με το φύλο
ή την οστική πυκνότητα. Ωστόσο, η παρουσία του
γονότυπου rs4701 στο γονίδιο που κωδικοποιεί την
πρωτεΐνη VDBP συσχετίστηκε με μειωμένη οστική
πυκνότητα στον Ο4 σπόνδυλο και μεγαλύτερη συχνότητα οστεοπόρωσης7. Επιπλέον, παλαιότερες
μελέτες έχουν δείξει ότι γονιδιακοί πολυμορφισμοί
του υποδοχέα της βιταμίνης D επηρεάζουν τον οστικό
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μεταβολισμό σε ασθενείς με θαλασσαιμία. Ο πολυμορφισμός BB έχει συσχετιστεί με την παρουσία
οστεοπενίας στη σπονδυλική στήλη8. Επομένως, η
παρουσία του συγκεκριμένου γονοτύπου μπορεί να
θεωρηθεί ως παράγοντας κινδύνου για οστεοπόρωση
στους ασθενείς με β-θαλασσαιμία.

Άλλοι γονιδιακοί πολυμορφισμοί
Η επίδραση του πολυμορφισμού Pro12Ala του
γονίδιου που κωδικοποιεί τον υποδοχέα PPARγ στην
οστική πυκνότητα και στην εμφάνιση οστεοπενίας σε
ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία μελετήθηκε σε 156
ασθενείς από το Ιράν. Βρέθηκε ότι υπήρχε σημαντική
συσχέτιση μεταξύ της ομοζυγωτίας ως προς το γονότυπου «αγρίου τύπου» και του κινδύνου οστεοπενίας
στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, συγκριτικά με τους
ασθενείς που έφεραν παραλλαγμένα αλληλόμορφα
του γονιδίου PPARγ. Η συσχέτιση ήταν πιο ισχυρή
στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες ασθενείς9.
Επιπλέον, γενετικοί πολυμορφισμοί σε γονίδια που
σχετίζονται με την παραγωγή κολλαγόνου έχουν
συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο οστεοπόρωσης.
Η παρουσία του πολυμορφισμού G→Τ στη ρυθμιστική περιοχή του γονιδίου που κωδικοποιεί το α1κολλαγόνο τύπου I (COLIAI) μπορεί να έχει κλινική
αξία στην αναγνώριση των ασθενών με θαλασσαιμία
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο οστεοπόρωσης10.

Συμπεράσματα
Η ρύθμιση του οστικού μεταβολισμού είναι πολυεπίπεδη και πολύπλοκη. Οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες παρουσιάζουν διαταραχή της οστικής
ομοιόστασης λόγω τόσο του υποκείμενου νοσήματος
όσο και της εντατικής και μακροχρόνιας θεραπευτικής
αγωγής. Πολυμορφισμοί σε γονίδια και ρυθμιστικές
περιοχές γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες
που εμπλέκονται στον οστικό μεταβολισμό μπορούν
να επηρεάσουν σημαντικά το μικροπεριβάλλον του
οστού. Σε αυτά τα γονίδια συμπεριλαμβάνονται τα
COLIAI, VDR, VDBP, PPARγ και PIEZO1. Ο προσδιορισμός αυτών των πολυμορφισμών μπορεί να
συμβάλλει στον καθορισμό μιας ομάδας ασθενών
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με αιμοσφαιρινοπάθειες και αυξημένο κίνδυνο για
οστεοπόρωση με σκοπό τη στενή παρακολούθηση
και την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.
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Εισαγωγή
Τα κλινικά εργαστήρια διαδραματίζουν βασικό
ρόλο στον εντοπισμό, στη διάγνωση, στη θεραπεία
και στη διαχείριση ασθενειών σε όλα τα συστήματα
υγειονομικής περίθαλψης1. Σε όλες σχεδόν τις πτυχές
των υπηρεσιών υγείας τα εργαστηριακά αποτελέσματα
είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων στον
τομέα της υγείας, καθώς περίπου 60-70% των ιατρικών αποφάσεων βασίζονται στα αποτελέσματα των
εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων2. Ωστόσο
στα κλινικά εργαστήρια υπάρχουν διάφοροι βιολογικοί
κίνδυνοι λόγω:
• της φύσης των διαγνωστικών δειγμάτων και της
αβεβαιότητας οποιουδήποτε βιολογικού παράγοντα που θα μπορούσε να υπάρχει σε αυτά τα
δείγματα
• του κινδύνου εργαστηριακών λοιμώξεων (Laboratory-acquired infections - LAIs) από διαγνωστικά
δείγματα που περιέχουν διάφορους απομονωμένους ή επεξεργασμένους βιολογικούς παράγοντες.

Βιολογικοί Κίνδυνοι και Γενικές Αρχές
Βιοασφάλειας
Οι βιολογικοί παράγοντες είναι βακτήρια, ιοί, παράσιτα κ.λπ. Αν και πολλοί από αυτούς τους παράγοντες βρίσκονται στη φύση και είναι ακίνδυνοι για
τον άνθρωπο, ορισμένοι μπορεί να προκαλέσουν
κινδύνους3. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World
Health Organization- WHO) και τα Κέντρα Ελέγχου και

Πρόληψης Ασθενειών (Centers for Disease Control
and Prevention - CDC) έχουν ταξινομήσει τους βιολογικούς παράγοντες σε τέσσερις ομάδες κινδύνου
(Πίνακας 1), σύμφωνα με τα κύρια βιολογικά χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί
να μεταδοθεί η πιθανή ασθένεια4,5.
Είναι απαραίτητο όλα τα κλινικά εργαστήρια να
αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν αυτούς
τους κινδύνους, προκειμένου να προλαμβάνονται
περιστατικά, ατυχήματα, εργαστηριακές λοιμώξεις
και πιθανές απώλειες ανθρώπινων ζωών, ώστε να
βελτιώνεται η συνολική ασφάλεια και ποιότητα. Μία
πτυχή της ασφάλειας στα εργαστήρια είναι η Βιοασφάλεια (Εικόνα 1), δηλαδή: «οι αρχές, οι τεχνολογίες
και οι πρακτικές περιορισμού που εφαρμόζονται για
την πρόληψη της ακούσιας έκθεσης σε παθογόνους
παράγοντες και τοξίνες, ή σε τυχαία απελευθέρωσή
τους»4. Η Βιοασφάλεια απαιτεί τη συμμετοχή και τη
συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών αρχών,
των διοικήσεων των οργανισμών και των επαγγελματιών των εργαστηρίων, που θα πρέπει όλοι να
συνεργάζονται προς την κατεύθυνση της επίτευξης
ασφαλέστερων εργαστηρίων. Δεν είναι μόνο μια
λίστα κατευθυντήριων γραμμών, αλλά κυρίως πως
χρησιμοποιούμε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες
και πώς τις εφαρμόζουμε στο εκάστοτε εργαστηριακό
περιβάλλον.
Εκτός από τη Βιοασφάλεια, ορισμένα εργαστήρια χρειάζονται και τη Βιοπροστασία (Biosecurity),
ανάλογα με τους παράγοντες που επεξεργάζονται
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Πίνακας 1: Ταξινόμηση Βιολογικών Παραγόντων κατά ομάδες κινδύνου

Εικόνα 1. Σύμβολο Βιολογικού Κινδύνου (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2004).
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στο εργαστήριο. Βιοπροστασία είναι ο όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψει “θεσμικά και προσωπικά μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην
πρόληψη της απώλειας, κλοπής, κατάχρησης ή σκόπιμης απελευθέρωσης παθογόνων παραγόντων και
τοξινών”4. Συνεπώς, η Βιοπροστασία περιλαμβάνει
τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για προστασία
από άτομα που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν
επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες για κακόβουλους σκοπούς και επίσης επεκτείνεται στη προστασία ευαίσθητων πληροφοριών και τεχνολογιών από
πιθανή κατάχρηση.
Οι δύο αυτές έννοιες Βιοασφάλεια και Βιοπροστασία αλληλοσυμπληρώνονται και δεν μπορεί να
υπάρξει Βιοπροστασία χωρίς ένα κατάλληλο σύστημα Βιοασφάλειας. Επιπλέον, είναι καθοριστικής
σημασίας όσον αφορά στην παγκόσμια προστασία
της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων και των
ζώων από επικίνδυνους βιολογικούς παράγοντες
και παρουσιάζουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της
τεχνολογικής προόδου και της ταχείας αύξησης της
επικοινωνίας, των μεταφορών και του εμπορίου. Οι
κίνδυνοι που συνδέονται με εστίες αναδυόμενων
και εξαιρετικά μολυσματικών ασθενειών σε διεθνές
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επίπεδο υπερτονίζουν την αναγκαιότητα για αποτελεσματική πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση
επιδημιών και άλλων κινδύνων για τη δημόσια υγεία,
όπως ορίζονται στους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας
(International Health Regulations – IHR)6.

Σύστημα Διαχείρισης Βιολογικών Κινδύνων
Προκειμένου να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί
επαρκώς η πολιτική διαχείρισης κινδύνων, όπως και
οι διαδικασίες και οι ευθύνες στο εργαστήριο, πρέπει
να τεθεί σε εφαρμογή ένα Σύστημα διαχείρισης βιολογικών κινδύνων, με στόχο την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση σε αποδεκτό επίπεδο των κινδύνων για
τους επαγγελματίες του εργαστηρίου, την κοινότητα
και το περιβάλλον. Η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος
σε ένα κλινικό εργαστήριο είναι πολύ σημαντική γιατί
βελτιώνει τις εργαστηριακές διεργασίες και διαχειρίζεται τους κινδύνους πιο αποτελεσματικά. Ειδικότερα:
• Υπάρχει ένας συνεχής κύκλος ανασκόπησης και
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του εργαστηρίου με τον εντοπισμό,
την κατανόηση και τη διαχείριση των αλληλοσυνδεόμενων διαδικασιών, στις οποίες η Βιοασφάλεια
διαδραματίζει σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο.
• Καθορίζεται σαφής καθοδήγηση, με την περιγραφή
των ρόλων και των ευθυνών για όλους εκείνους
που εργάζονται ή έχουν πρόσβαση σε βιολογικά
υλικά στο εργαστηριακό περιβάλλον.
• Προωθείται η κουλτούρα της ευαισθητοποίησης,
το κοινό αίσθημα ευθύνης και της βιοηθικής.
• Ο αριθμός και η σοβαρότητα των ατυχημάτων και
των εργαστηριακών λοιμώξεων θα μπορούσαν
ενδεχομένως να μειωθούν.
• Η κατάλληλη εκπαίδευση των επαγγελματιών και
των υπευθύνων των εργαστηρίων μπορεί να αυξήσει την επίγνωση και την ευαισθητοποίηση έναντι
των δυνητικών κινδύνων, έτσι ώστε να μπορούν
να αντιμετωπιστούν και να μετριαστούν επαρκώς
σε αποδεκτό επίπεδο. Επίσης η ενίσχυση αυτή της
γνώσης θα βοηθούσε στη βελτίωση των μέτρων
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

ρίσιμο επίπεδο7. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον
τρόπο διενέργειας της εκτίμησης κινδύνου. Μία από
αυτές είναι η μέθοδος των 5 βημάτων (Εικόνα 2),
όπως περιγράφεται στην 4η έκδοση του εγχειριδίου
Βιοασφάλειας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας8:
Βήμα 1: «Συγκέντρωση πληροφοριών» για τον
εντοπισμό του κινδύνου και την εξέταση της φύσης
των βιολογικών παραγόντων και των εργαστηριακών
διαδικασιών.
Βήμα 2: «Αξιολόγηση των κινδύνων» που υπάρχουν και υπολογισμός του συνολικού κινδύνου.
Μετά τη συλλογή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών στο βήμα 1, θα πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για να ανακαλύψουμε, να αξιολογήσουμε
και να υπολογίσουμε τον συνολικό κίνδυνο (Εικόνα
3). Ο Κίνδυνος είναι συνδυασμός της πιθανότητας
ενός συμβάντος και της σοβαρότητας της βλάβης9.
Εάν οι αξιολογημένοι κίνδυνοι δεν είναι αποδεκτοί,
προχωράμε στο βήμα 3 του πλαισίου εκτίμησης κινδύνου και αναπτύσσουμε μια κατάλληλη στρατηγική
ελέγχου, εκτός εάν αποφασιστεί η εργασία να μην
αναληφθεί καθόλου.
Βήμα 3: «Ανάπτυξη στρατηγικής κινδύνου»
Μετά τον καθορισμό του επιπέδου κινδύνου,
πρέπει να αναπτυχθεί ένα Σύστημα διαχείρισης βιολογικών κινδύνων με σκοπό το μετριασμό τους σε
αποδεκτό επίπεδο και να διασφαλιστεί ότι η εργασία
στο εργαστήριο θα μπορούσε να γίνει πιο ασφαλής.
Βήμα 4: «Επιλογή και εφαρμογή μέτρων ελέγχου»

Εκτίμηση Κίνδυνου
Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες
διαχείρισης των βιολογικών κινδύνων, η αξιολόγηση
κινδύνου είναι η θεμελιώδης διαδικασία του Συστήματος διαχείρισης βιολογικών κινδύνων και περιλαμβάνει
μέτρα για την επιλογή των κατάλληλων βιολογικών
και φυσικών μέτρων ασφάλειας και προστασίας για
τον μετριασμό των κινδύνων σε αποδεκτό ή διαχει-

Εικόνα 2. Πλαίσιο Εκτίμησης Κινδύνου (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2019).
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Εικόνα 3. Πίνακας Επικινδυνότητας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2019).

με βάση μια ιεραρχία συστήματος ελέγχων.
Μόλις καθοριστεί η στρατηγική κινδύνου, πρέπει
να επιλεγούν και να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου. Μια
προσέγγιση είναι η Ιεραρχία ελέγχου των Κινδύνων
(Εικόνα 4), η οποία έχει τα ακόλουθα 5 στοιχεία για
τη διαχείριση κινδύνων στο εργαστήριο10: Αντικατάσταση ή η Κατάργηση της πηγής των κινδύνων,
Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Τεχνολογικά Μέτρα
Περιορισμού (Engineering Controls), Διοικητικά μέτρα:
Σωστές μικροβιολογικές πρακτικές και διαδικασίες
(GMPP) και γραπτές τυποποιημένες διαδικασίες

λειτουργίας - SOPs (Administrative Controls) και
Εξοπλισμό ατομικής προστασίας - ΜΑΠ (PPE).
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί και στην
ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τα εργαστήρια
κατατάσσονται σε 4 επίπεδα Βιοασφάλειας (Biosafety
Levels), με στόχο την αποτελεσματική προστασία των
εργαζομένων του εργαστηρίου. Όλα τα Κλινικά-Διαγνωστικά Εργαστήρια πρέπει να είναι σχεδιασμένα
τουλάχιστον για επίπεδο Βιοασφάλειας 2. Ειδικότερα,
οι απαιτήσεις επιπέδου Βιοασφάλειας ενός κλινικού

Εικόνα 4. Ιεραρχία ελέγχου Κινδύνων (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών,2015).
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εργαστηρίου που ασχολείται με το χειρισμό κλινικών δειγμάτων και τη μοριακή διάγνωση της νόσου
COVID-19 καθορίζεται (μετά από τη διαδικασία της
εκτίμησης κινδύνου) στο επίπεδο 2 (BSL-2) και οι
δοκιμασίες θα πρέπει να διενεργούνται σε κατάλληλα
εξοπλισμένα εργαστήρια, από προσωπικό εκπαιδευμένο στις σχετικές τεχνικές και τις διαδικασίες
βιοασφάλειας.
Βήμα 5: “Επανεξέταση των κινδύνων και των
μέτρων ελέγχου”
Όταν ολοκληρωθούν οι αξιολογήσεις κινδύνου,
θα πρέπει να αποτελούν μέρος του Συστήματος διαχείρισης βιολογικών κινδύνων, να εξετάζονται και να
αναθεωρούνται συστηματικά, εάν είναι απαραίτητο.
Επίσης πολλά θα μπορούσαν να αντληθούν από
την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διάφορες
βιομηχανίες προσεγγίζουν την ασφάλεια και την προστασία. Ειδικότερα, οι βιομηχανίες που έχουν βιώσει
σοβαρά ατυχήματα με μεγάλη κλίμακα απωλειών
ανθρώπινων ζωών, επανεκτίμησαν τα προγράμματα
ασφαλείας τους και αναγνώρισαν ότι οι ελλείψεις στη
διαχείριση των κινδύνων ήταν η κύρια αιτία γι’ αυτά
τα ατυχήματα. Ως αποτέλεσμα, οι βιομηχανίες αυτές
έχουν υιοθετήσει ολιστικά πρότυπα και εργαλεία
διαχείρισης κινδύνων:
• Αεροπορική βιομηχανία, Εγχειρίδιο διαχείρισης της
ασφάλειας (SMM - Safety Management Manual)
https://www.icao.int/safety/SafetyManagement/
Pages/GuidanceMaterial.aspx
• Χημική βιομηχανία, «Διαχείριση ασφάλειας διεργασιών εξαιρετικά επικίνδυνων χημικών ουσιών»
(PSM -Process Safety Management of Highly
Hazardous Chemicals) (https://www.osha.gov/
SLTC/processsafetymanagement/
• Βιομηχανία τροφίμων, πρόγραμμα ανάλυσης
κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCPHazard Analysis and Critical Control Points)
(https://www.fda.gov/food/hazard-analysis-criticalcontrol-point-haccp/haccp-principles-applicationguidelines)
• και παγκόσμια πρωτοβουλία για την ασφάλεια
των τροφίμων (GFSI - Global Food Safety Initiativehttps://mygfsi.com
• Φαρμακευτική βιομηχανία, «Διαχείριση κινδύνου
ποιότητας» ICH Q9 - Quality Risk Management
(https://www.ema.europa.eu/en/ich-q9-qualityrisk-management).

Διεθνείς Σύλλογοι Βιοασφάλειας
Σε διεθνές επίπεδο καμία επιμέρους κρατική αρχή
δεν μπορεί να καταφέρει από μόνη της την προετοιμα-

σία αντιμετώπισης και την διαχείριση των βιολογικών
κινδύνων και επικίνδυνων βιολογικών περιστατικών,
επομένως αυξάνεται η ανάγκη για ολοκληρωμένη
συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών,
συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών εταιρειών,
των ακαδημαϊκών κύκλων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα στους τομείς της δημόσιας
υγείας, της υγείας των ζώων και της ασφάλειας.
Οι επιστημονικές εταιρίες και σύλλογοι Βιοασφάλειας μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εταίρο
για τις κυβερνητικές αρχές, με παροχή υποστήριξης
και βοήθειας για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών
στρατηγικών, κατευθυντήριων οδηγιών και νομοθεσίας για τη Βιοασφάλεια, την προώθηση πρακτικών
και διαδικασιών διαχείρισης βιολογικών κινδύνων,
την πιστοποίηση ικανοτήτων των επαγγελματιών
Βιοασφάλειας για την ασφαλή και υπεύθυνη εργασία
με βιολογικά υλικά και παράγοντες και τη δημιουργία
Κουλτούρας Βιοασφάλειας στους επαγγελματίες και
στις διοικήσεις των εργαστηρίων.

Συμπεράσματα
Τα κλινικά εργαστήρια στην Ελλάδα πρέπει να
εισαγάγουν στρατηγικές και συστήματα διαχείρισης
βιολογικών κινδύνων και μια νοοτροπία (κουλτούρα)
Βιοασφάλειας. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη η επικείμενη εισαγωγή της νέας (4ης)
έκδοσης του εγχειριδίου εργαστηριακής Βιοασφάλειας
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία έχει
μια προσέγγιση βασισμένη στην επικινδυνότητα, σε
αντίθεση με τις ομάδες κινδύνου και τα επίπεδα Βιοασφάλειας, όπως περιγράφονται στην προηγούμενη
έκδοση (3η) του εγχειριδίου Βιοασφάλειας. Η νέα αυτή
προσέγγιση είναι τεχνολογικά ουδέτερη, οικονομικά
αποδοτική, διαχωρίζει την άμεση συσχέτιση της κατηγοριοποίησης παθογόνων παραγόντων με τα επίπεδα περιορισμού των κινδύνων και δίνει μεγαλύτερη
έμφαση στην τοπική εκτίμηση κινδύνου, τις σωστές
μικροβιολογικές πρακτικές (GMPP), τις τυποποιημένες
διαδικασίες λειτουργίας (SOPs) και την εκπαίδευση.
Επίσης είναι παράλληλα απαραίτητη η βελτίωση και
επικαιροποίηση της Ελληνικής νομοθεσίας ώστε να
συμφωνεί με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Ο τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ασφαλέστερων εργαστηριακών χώρων και η βελτίωση της
ποιότητας των διαγνωστικών αναλύσεων που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια, δεδομένου ότι οι
τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας συμβάλλουν
τόσο στη Βιοασφάλεια όσο και στην Ποιότητα και
επίσης θα επιτρέψουν στα κλινικά εργαστήρια να
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εξαλείψουν ή να ελαχιστοποιήσουν σε αποδεκτά
επίπεδα τους κινδύνους και τις πιθανές εργαστηριακές λοιμώξεις, προκειμένου να προστατευθούν
οι επαγγελματίες του εργαστηρίου, οι ασθενείς, η
κοινότητα και το περιβάλλον από τον χειρισμό, τη
μεταφορά και την αποθήκευση των βιολογικών παραγόντων και τοξινών.
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Εισαγωγή
Το Δεκέμβριο του 2019, συρροή κρουσμάτων
οξείας αναπνευστικής νόσου, γνωστής πλέον ως
νόσος COVID-19, εμφανίστηκε στην πόλη Wuhan
της επαρχίας Hubei, στην Κίνα. Μέχρι τις 22 Μαρτίου
2020 καταγράφηκαν συνολικά 81.093 περιπτώσεις
COVID-19 στην Κίνα, εκ των οποίων 50.005 περιστατικά προέρχονταν από την πόλη Wuhan1. Ακολούθως
οι περισσότερες περιπτώσεις που καταγράφηκαν διεθνώς μέχρι σήμερα είχαν ιστορικό ταξιδιού στην πόλη
Wuhan. Η νόσος από τον κορονοϊό 2019 (COVID-19)
είναι το τρίτο ξέσπασμα επιδημίας κορονοϊού που
εμφανίστηκε τα τελευταία 20 χρόνια παγκοσμίως,
μετά από το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο
(SARS) και το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης
Ανατολής (MERS)2. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
δύο επιδημίες κορονοϊού (coronavirus), οι οποίες θα
μπορούσαν σχεδόν να περιοριστούν στις περιοχές
της αρχικής τους εμφάνισης, η νόσος COVID-19 έχει
εξαπλωθεί γρήγορα σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας
πάνω από 3 εκατομμύρια ανθρώπους και προκαλώντας περισσότερους από 200.000 θανάτους, έτσι ώστε
τελικά να κηρυχθεί ως μία παγκόσμια πανδημία, από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)3.
Παρόλο που οι αρχικές αναφορές είχαν οριοθετήσει αυτήν τη νέα μολυσματική ασθένεια ως λιγότερο
σοβαρή από τη νόσο SARS, πρόσφατα επιδημιολο-

γικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(Π.Ο.Υ.) επιβεβαιώνουν ότι το παγκόσμιο ποσοστό
θνησιμότητας συνεπεία του COVID-19 αυξάνεται
προοδευτικά, προσεγγίζοντας εκείνο της επιδημίας
του SARS (δηλαδή 6,86%, έναντι 9,56%), ιδίως
σε ορισμένες χώρες, όπως η Ιταλία (13,53%) και η
Ισπανία (11,07%)4.
Μια σημαντική πτυχή, η οποία έχει επίσης επισημανθεί από πολλούς παγκόσμιους οργανισμούς
υγείας, είναι ότι αυτή η νέα επιδημία κορονοϊού μπορεί
να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους επαγγελματίες
υγείας5.
Η νόσος COVID-19 ποικίλλει στη συμπτωματολογία της. Η πλειονότητα των ασθενών είναι ασυμπτωματικοί ή εκδηλώνουν ήπια λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού συστήματος έως σοβαρή πνευμονία με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας
(ARDS) και αναπνευστική ανεπάρκεια σε μικρό αλλά
σημαντικό αριθμό ασθενών. Ασθενής που εκδηλώνει
ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα,
όπως βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση
ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας, ρινική καταρροή,
μυαλγία, κρίνεται ως ύποπτο κρούσμα της νόσου
COVID-196.
Η τακτική υγειονομική περίθαλψη έχει σταματήσει
απότομα λόγω της πανδημίας SARS CoV-2 και επειδή
σε ορισμένες χώρες η τεράστια πίεση του COVID-19
στην τακτική περίθαλψη ρουτίνας φαίνεται σήμερα να
195

Π. Παπαλέξης και συν.

μειώνεται, η τακτική φροντίδα υγείας θα πρέπει να
παρέχεται ξανά απρόσκοπτα. Κατά συνέπεια οι κλινικές εργαστηριακές δοκιμασίες και η δειγματοληψία
αίματος αυξάνονται. Ωστόσο, οι δραστηριότητες της
ασφαλούς αιμοληψίας σε μεγάλη κλίμακα ασθενών
δεν μπορούν να γίνουν χωρίς πρόσθετα μέτρα βιοασφάλειας και προστασίας του προσωπικού των
διαγνωστικών εργαστηρίων, καθώς και των ίδιων
των ασθενών, ιδιαίτερα αυτών με χρόνια νοσήματα
(π.χ. μεταμοσχευμένοι, διαβητικοί κ.ά). Η διαλογή
των συμπτωματικών ασθενών με COVID-19 και των
ασυμπτωματικών ασθενών δεν είναι αρκετή, καθώς
ένα μεγάλο ποσοστό μολυσματικών ασθενών με νόσο
COVID-19 είναι ασυμπτωματικοί.
Η κύρια πρόκληση έγκειται στην εξάπλωση των
ασθενών σε χρόνο και τόπο, έτσι ώστε η ασφάλεια
κατά τη δειγματοληψία αίματος να διασφαλίζεται
σύμφωνα με τις οδηγίες πρόληψης των λοιμώξεων.
Ακολούθως θα παρουσιάσουμε μια ενδεικτική σειρά μέτρων ασφαλείας που βασίζονται σε βέλτιστες
πρακτικές και συστάσεις από την Ομάδα Εργασίας
της Προαναλυτικής Φάσης της Ολλανδικής Εταιρείας
Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής7.

Προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας:
Ενδείξεις
1. Ζητήστε από τους κλινικούς ιατρούς να παραγγέλνουν με κριτική σκέψη την αναγκαιότητα και
τη συχνότητα των εργαστηριακών εξετάσεων.
2. Οι τακτικοί έλεγχοι ή τα πρωτόκολλα θα μπορούσαν
να προσαρμοστούν κατάλληλα.
3. Να εφαρμόζεται διαλογή για την αναγκαία διάσπαση της ροής των ασθενών σε ασθενείς με
COVID-19, ασθενείς με μη COVID-19 νοσήματα
και ασθενείς με συμπτώματα που πιθανώς σχετίζονται με τη νόσο COVID-19.

Παραγγελίες εργαστηριακών εξετάσεων
1. Τα παραπεμπτικά των εργαστηριακών εξετάσεων
να είναι κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή, για
να μειωθεί η φυσική επαφή με δυνητικά μολυσμένα έντυπα σε χαρτί, αξιοποιώντας τόσο τα
νοσοκομειακά συστήματα πληροφοριών, όσο
και τα συστήματα εισαγωγής της πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.
2. Εφαρμογή εργαστηριακών εξετάσεων παρά την
κλίνη του ασθενούς, στο σημείο της παροχής
φροντίδας υγείας (POCT laboratory tests). Οι
εργαστηριακές δοκιμασίες POCT προσφέρουν
πρόσθετα οφέλη, όπως ταχύτητα διάγνωσης και
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απλότητα στη χρήση. Οι ταχείες εργαστηριακές
δοκιμασίες στις διάφορες τεχνολογίες POCT είναι
μία χρήσιμη συνιστώσα της διαγνωστικής στρατηγικής, ως απόκριση στο ξέσπασμα της πανδημίας
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Οδηγίες κοινωνικών αποστάσεων στους χώρους
αιμοληψιών
1. Δημιουργία διαδρόμου μονής κατεύθυνσης των
ασθενών στις υπηρεσίες αιμοληψίας.
2. Παραπομπή του ασθενούς απευθείας στην αίθουσα αιμοληψιών (εργασία χωρίς μετρητή, καταχώρηση του παραπεμπτικού και εκτέλεση της
συλλογής αίματος από το ίδιο άτομο, στο ίδιο
μέρος).
3. Χώροι υποδοχής και αναμονής:
-- Ελαχιστοποιήστε τον αριθμό των καθισμάτων
αναμονής και των τραπεζιών. Σημειώστε σαφώς
τα σταθερά καθίσματα ως εκτός χρήσης, σε
περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η
ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου.
-- Τοποθετήστε καρέκλες σε ελάχιστη απόσταση
1,5 μέτρου.
-- Μέγιστος αριθμός ασθενών που επιτρέπονται
σε εγκαταστάσεις.
-- Ειδική σήμανση στο πάτωμα (με οδηγίες ότι
μόνο ένα άτομο επιτρέπεται ανά τετράγωνο
σήμανσης).
4. Τοποθέτηση οθονών ενημέρωσης της σειράς
προτεραιότητας των προσερχόμενων ασθενών
για αιμοληψία, εάν αυτό είναι απαραίτητο, χωρίς οι
ασθενείς να κόβουν αριθμημένα χαρτάκια σειράς
προτεραιότητας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο
επαφής με δυνητικά μολυσμένες επιφάνειες χαρτιού.
5. Τα φυσικά εμπόδια, όπως τα ειδικά πλεξιγκλάς,
μπορούν επίσης να βοηθήσουν σε καταστάσεις,
όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της απόστασης
του 1,5 μέτρου.
Παρακάτω, παραθέτουμε ένα παράδειγμα σήμανσης των καθισμάτων του χώρου αναμονής για
υπηρεσίες αιμοληψίας, από δημόσιο Νοσηλευτικό
Ίδρυμα της Αθήνας.

Υγιεινή χώρου συλλογής αίματος
1. Τοποθέτηση διανομέων αντισηπτικού διαλύματος
για ασθενείς και συνοδούς στην είσοδο και έξοδο
του χώρου συλλογής αίματος.
2. Τοποθέτηση αναρτημένων οδηγιών για την εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.
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13.Εφαρμογή μεταλλικών κάδων απόρριψης βιολογικώς μολυσματικών υλικών με καπάκι και με χρήση
διπλής σακούλας απορριμμάτων κατάλληλου
χρώματος.
14.Να υπάρχει φυσικός αερισμός του δωματίου αιμοληψίας και να απολυμαίνεται η καρέκλα αιμο-

Εικόνα 1. Διαμόρφωση χώρου αναμονής αίθουσας αιμοληψίας, με βάση τα μέτρα ασφαλείας για τη νόσο COVID-19 από
δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Αθήνας (φωτογραφικό αρχείο
Πέτρου Παπαλέξη).

3. Να δίδονται οδηγίες για την αποτροπή του προσώπου του ασθενούς κατά τη λήψη αίματος, χωρίς
να κοιτάζει ευθέως τον αιμολήπτη και να υπάρχει
κίνδυνος εκτόξευσης σταγονιδίων.
4. Να υπάρχουν καρέκλες και τραπέζια που να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα (χωρίς υφάσματα).
5. Να καθαρίζονται τακτικά όλα τα σημεία επαφής,
σε κεντρικούς χώρους και χώρους αναμονής (π.χ.
καρέκλες, τραπέζια, μετρητές σειράς προτεραιότητας).
6. Δεν προσφέρονται, ούτε επιτρέπονται εφημερίδες
ή περιοδικά σε χώρους αναμονής.
7. Δεν προσφέρεται, ούτε επιτρέπεται φαγητό ή ποτό
σε χώρους αναμονής.
8. Να υπάρχουν πληκτρολόγια που να μπορούν να
απολυμαίνονται.
9. Δημιουργία χωριστών θαλάμων συλλογής αίματος,
εξοπλισμένων με παραβάν ή με κουρτίνες ή με
ειδικά χωρίσματα.
10.Χρήση ζωνών αιμοληψίας (περιχειρίδων) μίας
χρήσης και μανικιών μίας χρήσης για συλλογή
αίματος.
11. Να εφαρμόζεται εξοπλισμός ατομικής προστασίας
για το εργαστηριακό προσωπικό (χειρουργική
μάσκα μίας χρήσης που να καλύπτει στόμα-μύτη,
προστατευτικά γυαλιά, γάντια, εργαστηριακή ποδιά
ή ποδιά μίας χρήσης).
12.Ενδεχομένως να εφαρμόζεται επιπλέον μάσκα
στόματος-μύτης για τον ασθενή/ συνοδό μετά τη
διαλογή (για εφαρμογή σε νοσηλευτικά ιδρύματα).

Εικόνα 2. Δωμάτιο αιμοληψίας ειδικά διαμορφωμένο, εν καιρώ
πανδημίας COVID-19 (ΓΝΑ “Λαϊκό”), (φωτογραφικό αρχείο
Πέτρου Παπαλέξη).

Εικόνα 3. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος αιμοληψιών σε προκατασκευασμένη δομή (isolation box), εν καιρώ πανδημίας COVID-19
(ΓΝΑ “Λαϊκό”), (φωτογραφικό αρχείο Πέτρου Παπαλέξη).
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ληψίας, από τον ένα ασθενή στον άλλο, εκτός της
απαραίτητης διαμόρφωσης του χώρου για την
απομόνωση του κάθε δωματίου αιμοληψίας από
το άλλο.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε εικόνες από χώρο
αιμοληψίας, εν καιρώ πανδημίας COVID-19, όπως διαμορφώθηκε σε προκατασκευασμένη δομή (isolation
box) στον προαύλιο χώρο Νοσοκομείου των Αθηνών.

Επικοινωνία με κλινικούς ιατρούς και ασθενείς
Επικοινωνήστε με τους κλινικούς και τους εργαστηριακούς ιατρούς και τους ασθενείς, ιδιαίτερα τους
ασθενείς με χρόνια νοσήματα σχετικά με την περιορισμένη χωρητικότητα των υπηρεσιών λήψης και
συλλογής αίματος, λόγω των έκτακτων μέτρων ασφαλείας, που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 7.

Τρόποι μετάδοσης του ιού SARS-COV-2
Ο ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται κυρίως μέσω μεγάλων αναπνευστικών σταγονιδίων (δηλαδή διαμέτρου
≥5 μm) αντί για μικρά αερολύματα, καθώς και από
μολυσμένα χέρια και επιφάνειες. Η μετάδοση αερολύματος είναι επίσης θεωρητικά εφικτή, όπως φάνηκε
παλαιότερα για τον ομόλογο ιό της οικογένειας των
κορονοϊών Coronaviridae SARS-CoV-1, αλλά μπορεί
να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως
παρατεταμένη έκθεση σε αυξημένες συγκεντρώσεις
αερολύματος σε κλειστούς χώρους, όπως μπορεί
να συμβεί σε δωμάτιο ασθενούς με νόσο COVID-19
ή εντός ενός κλειστού και στενού εργαστηριακού
περιβάλλοντος.
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που παρείχε
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και τo Αμερικανικό Κέντρo Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(CDC), θεωρείται ότι η μετάδοση του ιού SARS-CoV-2
από άνθρωπο σε άνθρωπο συμβαίνει κυρίως όταν
δημιουργούνται μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια από
ασθενείς με SARS-CoV-2, ειδικά με το βήχα ή/και το
φτάρνισμα, το οποίο στη συνέχεια φτάνει στη μύτη,
το στόμα ή τα μάτια άλλου ατόμου ή εισπνέεται. Τα
μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια είναι πολύ βαριά
για να μεταφερθούν με τον αέρα 8.

Μετάδοση στο εργαστηριακό περιβάλλον
Όσον αφορά στο εργαστηριακό περιβάλλον, τα
αερολύματα μπορούν να παραχθούν κατά τη διάρκεια
κανονικών εργαστηριακών δραστηριοτήτων, όπως η
φυγοκέντρηση, η αναρρόφηση με πιπέτα ή η έκχυση
υγρών, η ανακίνηση ή η ανάδευση των φιαλιδίων, η
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Εικόνα 4. Πιθανή μετάδοση μέσω αεροσταγονιδίων του ιού
SARS-CoV-2, με βάση τη μέγιστη απόσταση εκτόξευσης των
αεροσταγονιδίων, εξαιτίας της αναπνοής/ομιλίας στο 1 μέτρο,
του βήχα στα 2 μέτρα και του φταρνίσματος σε μέγιστη απόσταση 6 μέτρων8.

πλήρωση μιας σύριγγας, η απομάκρυνση του υπερκείμενου υγρού, η επαναιώρηση σφαιριδίων, η χρήση
υπερήχων, η ομογενοποίηση, η ανάμειξη, η τριβή
και άλλες διεργασίες διαταραχών των κυττάρων, ο
καθαρισμός των κλωβών, η εξαγωγή οργανικού υλικού, η διαρροή δείγματος, η θέρμανση κρικοφόρων
στυλεών εμβολιασμού ή η χρήση μπλέντερ. Αυτές
οι διαδικασίες, μπορούν όλες να είναι μια πρόσθετη
πηγή μετάδοσης, όπως και η διαχείριση δειγμάτων
που ενδέχεται να περιέχουν υψηλά φορτία ζωτικών
σωματιδίων του ιού SARS-CoV-2, όπως δείγματα
του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού
συστήματος, πτύελα, βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα
(BAL), αίμα και κόπρανα.
Σε μια πειραματική μελέτη των van Doremalen
et al,9 ο ιός SARS-CoV-2 βρέθηκε να είναι βιώσιμος
για περίπου 3 ώρες σε αερολύματα, κατά τη διάρκεια
πειραματικών συνθηκών, τονίζοντας έτσι περαιτέρω
τη σημασία της επαρκούς προσωπικής προστασίας
του προσωπικού των διαγνωστικών εργαστηρίων με
τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας9.

Συστάσεις βιοασφάλειας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας
και Εργαστηριακής Ιατρικής
για την πρόληψη από τη νόσο COVID-19
στα κλινικά εργαστήρια
• Τα εργαστήρια πρέπει να υιοθετήσουν μέτρα
κοινωνικής αποστασιοποίησης, εντός του χώρου
εργασίας, όσο το δυνατόν περισσότερα και όσο
αυτό είναι εφικτό.
• Η πιθανή έκθεση στον ιό και η κατάσταση υγείας
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•

•

•

•

•

•

•

του προσωπικού του εργαστηρίου θα πρέπει να
παρακολουθείται καθημερινά.
Οι επαγγελματίες του διαγνωστικού εργαστηρίου
πρέπει να τηρούν αυστηρά τις καθολικά συνιστώμενες τυπικές προφυλάξεις (π.χ. συχνό πλύσιμο
των χεριών για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα με
σαπούνι και νερό ή με απολυμαντικό χεριών αν
δεν υπάρχει πρόσβαση στο πλύσιμο των χεριών,
και να αποφεύγεται το άγγιγμα του προσώπου για
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος έκθεσης στον ιό.
Οι επαγγελματίες του εργαστηρίου πρέπει να
φορούν τα τυπικά μέσα ατομικής προστασίας
(ΜΑΠ) του εργαστηρίου (δηλαδή μάσκες και γάντια, εργαστηριακή ποδιά ή εργαστηριακή στολή
και προστασία των ματιών) ανά πάσα στιγμή.
Οι επαγγελματίες του εργαστηρίου πρέπει να
φορούν κατά προτίμηση μάσκα N95 όταν συμμετέχουν σε διαδικασίες δημιουργίας αερολύματος
σε όλα τα μη φυγοκεντρημένα δείγματα, που
ενδέχεται να περιέχουν ζωτικά σωματίδια του ιού
SARS-CoV-2.
Για την τακτική εξέταση αίματος, ούρων και
σωματικών υγρών, τα εργαστήρια θα πρέπει
να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα όργανα
και αναλυτές με κλειστή προαναλυτική ρομποτική τεχνολογία, όπου είναι δυνατόν.
Κατά το χειρισμό μη αναπνευστικών δειγμάτων με
μη αυτόματο τρόπο, τα στάδια επεξεργασίας του
δείγματος των μη φυγοκεντρημένων δειγμάτων
που παράγουν αεροζόλ θα πρέπει να εκτελούνται
σε θάλαμο βιοασφάλειας επιπέδου-2 (BSL2),
φορώντας τα συνιστώμενα ΜΑΠ.
Τα δείγματα πρέπει να σφραγίζονται αμέσως
μετά την εργαστηριακή ανάλυση. Τα δείγματα
υψηλού κινδύνου πρέπει να απολυμαίνονται
αμέσως ή να υποβάλλονται σε αποστείρωση
στο αυτόκαυστο.
Εάν δεν υπάρχουν ατυχήματα κατά την φυγοκέντρηση, περιμένετε περισσότερο από 10 λεπτά για
την περαιτέρω επεξεργασία των δειγμάτων, μετά
τη διακοπή της φυγοκέντρησης. Όταν το δείγμα
για το οποίο υπάρχει υποψία COVID-19 φυγοκεντρείται, ο χειριστής δεν πρέπει να αφήσει τη
φυγόκεντρο, χωρίς παρακολούθηση. Εάν υπάρχει
υποψία ατυχήματος ή κατά οιονδήποτε τρόπο η
φυγοκέντρηση είναι προβληματική, σταματήστε τη
φυγοκέντρηση. Αφού αντικαταστήσετε τον ατομικό
εξοπλισμό προστασίας επιπέδου βιοασφάλειας
3, σταματήστε τη φυγοκέντρηση για περισσότερο
από 30 λεπτά, ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι της
φυγοκέντρου, ψεκάστε και αποστειρώστε με 75%
αιθανόλη ή άλλα απολυμαντικά διαλύματα. Αφαι-

ρέστε το ρότορα φυγοκέντρησης με τα φιαλίδια
συλλογής αίματος και μετά τοποθετείστε τα στο θάλαμο βιοασφάλειας για περαιτέρω επεξεργασία 8.

Διαχείριση Κλινικών Δειγμάτων σε ύποπτο
περιστατικό για νέο κορονοϊό στο
αιματολογικό εργαστήριο
Γενικές αρχές
• Τα κλινικά δείγματα από ύποπτο περιστατικό για
λοίμωξη, από τη νόσο (COVID-19) διακινούνται
στα εργαστήρια ΜΟΝΟ με επαγγελματίες υγείας
και ΟΧΙ με σωληνωτό ταχυδρομείο, στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
• Τα δείγματα αποστέλλονται σε τριπλή συσκευασία.
		1η συσκευασία: σακουλάκι μεταφοράς βιολογικών
δειγμάτων
		2η συσκευασία: αεροπλάστ
		3η συσκευασία: δοχείο μεταφοράς κλινικών δειγμάτων.
Η ενημέρωση για την αποστολή των δειγμάτων
γίνεται από τον Υπεύθυνο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Κατά το χειρισμό και την
επεξεργασία των δειγμάτων, το προσωπικό του
αιματολογικού εργαστηρίου, πρέπει να εφαρμόζει
ΠΑΝΤΑ μέτρα ατομικής προστασίας, φορώντας Μέσα
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ):
• Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
• Γυαλιά
• Μπλούζα με μακριά μανίκια, αδιάβροχη και ενισχυμένη στο μπροστινό μέρος
• Γάντια με τη μανσέτα να καλύπτει το μανίκι της
φόρμας

Η αφαίρεση του ατομικού εξοπλισμού
γίνεται ως εξής:
• Πρώτο ζεύγος γαντιών με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε
να μη μολυνθεί το εσωτερικό ζεύγος.
• Προστατευτική ποδιά με την τεχνική του ξεφλουδίσματος.
• Γάντια.
• Υγιεινή χεριών/Χρήση αντισηπτικού διαλύματος.
• Γυαλιά προστασίας.
• Μάσκα με την έξοδο από το δωμάτιο, πάντα από
τα κορδόνια ή τα λαστιχάκια και ΠΟΤΕ από την
μπροστινή της πλευρά.
• Υγιεινή των χεριών.
Με τη διαχείριση των δειγμάτων ασχολείται το πιο
έμπειρο προσωπικό του εργαστηρίου και παράλληλα
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περιορίζεται η κίνηση του υπόλοιπου προσωπικού
στο Αιματολογικό Εργαστήριο.

Ειδικότερες οδηγίες
Ο υπεύθυνος Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων παραλαμβάνει τα δείγματα, φορώντας μέσα
ατομικής προστασίας. Οι εργασίες χειρισμού των
δειγμάτων από ύποπτα κρούσματα για νέο κορονοϊό, θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο πάγκο
εργασίας που έχει καθοριστεί να είναι: ο πάγκος
που γίνεται η επίστρωση του περιφερικού αίματος. Στον πάγκο αυτό, θα υπάρχουν πάντα στατώ,
κασέτες και πουάρ που θα χρησιμοποιηθούν για το

συγκεκριμένο δείγμα.
Η παραλαβή των δειγμάτων (barcode), θα γίνει
με το σωληνάριο εντός της πρώτης συσκευασίας
(σακουλάκι μεταφοράς βιολογικού υλικού, που στη
συνέχεια απορρίπτεται στο hospital box, κάδος μολυσματικών αποβλήτων).
Η γενική εξέταση αίματος θα πραγματοποιηθεί
στον αιματολογικό αναλυτή. Όταν εξαχθεί το αποτέλεσμα το φιαλίδιο τοποθετείται στο στατώ και η κασέτα
τοποθετείται στον προκαθορισμένο πάγκο εργασίας.
Ο αναλυτής πλένεται κανονικά με shut-down για 15
λεπτά και ξεπλένεται με start-up. Η κασέτα καθαρίζεται και απολυμαίνεται με απολυμαντικό διάλυμα (όχι
σκευάσματα αλκοόλης) και τοποθετείται σε συρτάρι.

Εικόνα 5. COVID-19. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID-19_
PPE_illustrations-p.pdf10.
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Στην περίπτωση που το δείγμα χρειάζεται
επεξεργασία (έλεγχος ύπαρξης
πήγματος και επίστρωση αιματολογικού
επιχρίσματος):
1. Η επεξεργασία θα λάβει χώρα στον ειδικό
χώρο του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, που
διαθέτει θάλαμο βιοασφάλειας επιπέδου-2
(BSC-2 ή laminar flow) και προθάλαμο.
2. Το προσωπικό φορώντας γάντια, έχοντας το δείγμα στην τριπλή συσκευασία πηγαίνει στον ειδικό
χώρο, φορά ΜΑΠ και επεξεργάζεται τα δείγματα
(αφαίρεση πήγματος, επίστρωση και βαφή) εντός
του laminar flow.
3. Το δείγμα δύναται να απορριφθεί στην κόκκινη
σακούλα μολυσματικών αποβλήτων, εντός του
χώρου του εργαστηρίου.
4. Στο τέλος της εργασίας το προσωπικό αφαιρεί τα
ΜΑΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες και εξέρχεται από
το χώρο.

Αιμορραγικός έλεγχος σε θάλαμο
βιοασφάλειας επιπέδου-2:
1. Το προσωπικό φορώντας γάντια, έχοντας το δείγμα
στην τριπλή συσκευασία πηγαίνει στον ειδικό χώρο,
φορώντας μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
2. Το δείγμα ελέγχεται για πήγμα εντός του laminar
flow και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στη φυγόκεντρο, που υπάρχει στο χώρο.
3. Το φιαλίδιο ανοίγεται εντός του laminar flow, αφαιρείται το πλάσμα σε σωληνάριο και καλύπτεται με
παραφίλμ. Στη συνέχεια τοποθετείται σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη (urobox) που κλείνει.
4. Το προσωπικό αφαιρεί τα μέσα ατομικής προστασίας και φορώντας νέο ζεύγος γαντιών, παίρνει
το urobox και κατευθύνεται στο αιματολογικό εργαστήριο.
5. Προκαθορίζεται πάγκος εργασίας στο χώρο του
θαλάμου βιοασφάλειας επιπέδου-2 (BSC-2).
6. Στο τέλος των εργασιών, θα πλυθεί ο αναλυτής. Η
κασέτα που χρησιμοποιήθηκε θα τοποθετείται στον
πάγκο που γίνεται η επίστρωση του περιφερικού
αίματος, θα απολυμανθεί με απολυμαντικό διάλυμα
(όχι σκευάσματα αλκοόλης) και θα τοποθετηθεί σε
συρτάρι.
7. Τα δείγματα απορρίπτονται σε hospital box, κάδο
μολυσματικών αποβλήτων.
8. Στο τέλος της επεξεργασίας των δειγμάτων, το
προσωπικό αφαιρεί τα ΜΑΠ σύμφωνα με τις
οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ).

9. Ειδοποιείται το προσωπικό καθαριότητας και
ακολουθεί σχολαστική καθαριότητα του χώρου
του Αιματολογικού Εργαστηρίου11.

Απολύμανση-Κατάλληλα απολυμαντικά
διαλύματα-Διαχείριση αποβλήτων
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας οι επιφάνειες εργασίας και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
θα πρέπει να απολυμαίνονται με προϊόντα με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα έναντι των ιών με
περίβλημα, στον απαραίτητο χρόνο επαφής και σε
αραίωση (συγκέντρωση του δραστικού παράγοντα),
όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή και πάντα πριν
την ημερομηνία λήξης, σε σχέση με την ημερομηνία
παρασκευής του διαλύματος εργασίας.

Κατάλληλα απολυμαντικά θεωρούνται τα
εξής:
• υποχλωριώδες νάτριο (χλωρίνη)
-- 1.000 ppm (0.1%) για γενική απολύμανση επιφανειών και
-- 10.000 ppm (1%) για απολύμανση λεκέδων
αίματος
• 62-71% αιθανόλη
• 0.5% υπεροξείδιο του υδρογόνου
• ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου και
• φαινολικές ενώσεις.
Άλλοι βιοκτόνοι παράγοντες, όπως: 0.05-0.2%
benzalkonium chloride ή 0.02% chlorhexidine digluconate φαίνεται ότι είναι λιγότερο αποτελεσματικοί.

Η διαχείριση των μολυσματικών
αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται,
σύμφωνα με τις διαδικασίες του
εργαστηρίου, όπως και για άλλα
αναπνευστικά παθογόνα.
• Τα απόβλητα από τους αυτόματους αναλυτές,
λόγω του χαμηλού όγκου δείγματος και της περαιτέρω αραίωσης, δεν κρίνεται πιθανό να συνιστούν σημαντικό κίνδυνο και γι’ αυτόν το λόγο δεν
κρίνεται απαραίτητη κάποια ειδική επιπρόσθετη
επεξεργασία τους, πριν τη συνηθισμένη ασφαλή
διαχείρισή τους σε επίπεδο ρουτίνας.

Εξετάσεις ρουτίνας του κλινικού
διαγνωστικού εργαστηρίου
Τα κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια των νοσοκομείων που εκτελούν τις συνήθεις αιματολογικές,
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βιοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις σε δείγματα
ορού, αίματος, ούρων και άλλων κλινικών δειγμάτων,
θα πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις ασφαλείς
εργαστηριακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων
των βασικών προφυλάξεων (Standard Precautions)
για τον ασφαλή χειρισμό δυνητικά μολυσματικών
δειγμάτων, όταν χειρίζονται δείγματα ασθενών με
ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη COVID-19.

Μεταφορά δειγμάτων
Τα δείγματα ασθενών από ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα πρέπει να μεταφέρονται ως «Biological
Substance, Category B « με σήμανση UN3373.

•

•

•

Σημεία-κλειδιά για Βιοασφάλεια Εργαστηρίου
σχετικά με τον SARS-CoV-2
• Όλες οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται με βάση
την εκτίμηση του βιολογικού κινδύνου στο συγκεκριμένο εργαστήριο και μόνο από προσωπικό με
αποδεδειγμένη ικανότητα, τηρώντας αυστηρά τα
σχετικά πρωτόκολλα.
• Η αρχική επεξεργασία (πριν από την απενεργοποίηση) όλων των δειγμάτων, θα πρέπει να

•

•

πραγματοποιείται σε πιστοποιημένο θάλαμο βιολογικής ασφάλειας (Biosafety Cabinet, BSC) ή
άλλη συσκευή πρωτογενούς περιορισμού (primary
containment device).
Οι εργαστηριακές δοκιμασίες/εργασίες που δεν
περιλαμβάνουν πολλαπλασιασμό του ιού και άρα
υψηλή συγκέντρωση του παθογόνου, μπορούν να
διενεργούνται σε εγκαταστάσεις και με διαδικασίες
αντίστοιχες, επιπέδου Βιοασφάλειας 2 (BSL-2).
Οποιαδήποτε διαδικασία ενδέχεται να δημιουργήσει αερολύματα ή σταγονίδια θα πρέπει
να πραγματοποιείται σε πιστοποιημένο Θάλαμο Βιολογικής Ασφάλειας τάξης ΙΙ (Class II
Biological Safety Cabinet, BSC).
Κάθε διαδικασία που διενεργείται εκτός του Θαλάμου Βιολογικής Ασφάλειας, θα πρέπει να γίνεται
με τρόπο, που να ελαχιστοποιεί την παραγωγή
αερολυμάτων και σταγονιδίων.
Ενθαρρύνεται η χρήση ασφαλών συσκευών
αιμοληψίας (safety devices), που προλαμβάνουν τους τραυματισμούς από τρυπήματα με
βελόνες.
Επιπλέον, για οποιαδήποτε διαδικασία εκτός του
θαλάμου βιολογικής ασφάλειας, θα πρέπει να
χρησιμοποιείται προστασία των ματιών και του

Εικόνα 6. Τριπλή συσκευασία για τη μεταφορά μολυσματικής ουσίας κατηγορίας Β.
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προσώπου (π.χ. γυαλιά προστασίας, μάσκα,
προσωπίδα) για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου έκθεσης του προσωπικού σε αερολύματα ή
σταγονίδια.
• Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο επέκτασης
του διαστήματος μεταξύ της παρακολούθησης των
αιματολογικών εξετάσεων, καθώς αυξάνονται οι
κίνδυνοι και επιβαρύνουν την παροχή των υπηρεσιών υγείας12.
• Η φυγοκέντρηση των δειγμάτων θα πρέπει
ιδανικά να γίνεται σε φυγόκεντρο ασφαλείας,
με χωριστό κάλυμμα βιολογικής ασφάλειας
για τον κάθε υποδοχέα (ρότορα).
• Θα πρέπει να υπάρχει μια φυγόκεντρος αφιερωμένη αποκλειστικά για δείγματα COVID-19, στο

αιματολογικό εργαστήριο.
• Τα δείγματα από ασθενείς με κλινικά ύποπτο ή
επιβεβαιωμένο COVID-19, θα πρέπει να σημειώνονται με ειδική ετικέτα ή με μαρκαδόρο.
• Σύμφωνα με διάφορους εργαστηριακούς οδηγούς, τα εργαστήρια θα πρέπει κατά προτίμηση
να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα όργανα
και αναλυτές με κλειστή προ-αναλυτική ρομποτική τεχνολογία και θα πρέπει επίσης να
ελαχιστοποιούν τον αριθμό των χειροκίνητων
διαδικασιών κατά το χειρισμό αίματος, ούρων
και σωματικών υγρών.
• Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα απολυμαντικά, με αποδεδειγμένη δραστικότητα έναντι
ιών με περίβλημα, π.χ. υποχλωριώδες (οικιακή

Εικόνα 7. Παραδείγματα ασφαλούς μεταφοράς ύποπτων δειγμάτων αίματος, για το νέο κορονοϊό, SARS-COV-2 (https://www.
gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-guidance-for-clinical-diagnostic-laboratories/wuhan-novel-coronavirushandling-and-processing-of-laboratory-specimens)14.
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χλωρίνη), αλκοόλ, υπεροξείδιο του υδρογόνου,
ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου και φαινολικές
ενώσεις.
• Τα δείγματα υψηλού κινδύνου, όπως τα αναπνευστικά δείγματα, θα πρέπει να απολυμαίνονται ή να
υποβάλλονται σε αποστείρωση στο αυτόκαυστο
αμέσως μετά την ανάλυσή τους.
• Τα δείγματα ασθενών από ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα πρέπει να μεταφέρονται
ως «Biological Substance, Category B» με
σήμανση UN3373.
• Μόνο καλλιέργειες του ιού ή στελέχη πρέπει να
μεταφέρονται ως «Infectious substance, affecting
humans, Category A», κατά UN281413.
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Εισαγωγή
Η δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών για τον
εντοπισμό φλέβας προς παρακέντηση, είτε ακόμα
και φλεβοπαρακέντησης με τη χρήση ρομποτικού
βραχίονα, αποτελεί μία επιλογή που αποσκοπεί στην
κατά το δυνατόν συντομότερη επαφή του αιμολήπτη
με τον εξεταζόμενο.
Πρόκειται για τεχνολογίες που έχουν ήδη εφαρμοστεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία και αναπτύχθηκαν με
σκοπό την μείωση των αποτυχημένων προσπαθειών
φλεβοπαρακέντησης.
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στις ΗΠΑ
πραγματοποιούνται 1,4 δισ. αιμοληψίες ετησίως1. Οι
παραδοσιακά καθοδηγούμενες μέθοδοι φλεβοκέντησης με την οπτική και την επιθεώρηση αφής, απαιτούν
εκπαίδευση, εμπειρία και δεξιότητα, προκειμένου να
επιτευχθεί υψηλό ποσοστό ακρίβειας τουλάχιστον
κατά την πρώτη προσπάθεια φλεβοκέντησης. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας
ως προς τη φλεβοκέντηση, μπορεί να επιδεινωθούν
σε απαιτητικές καταστάσεις, όπου η πιθανότητες της
επιτυχίας εξαρτώνται άμεσα από τη φυσιολογία του
ασθενούς και την εμπειρία του επαγγελματία υγείας.
Αξίζει να σημειωθεί πως η φλεβοκέντηση αναφέρεται
ως η κύρια αιτία τραυματισμού και για τους εξεταζόμενους, για τους οποίους καταγράφονται 1,2 έως 2
εκατομμύρια τραυματισμοί ετησίως2, αλλά και για τους
εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας, από 400.000
έως 1 εκατομμύριο τραυματισμούς ετησίως.3
Έχει επίσης καταγραφεί πως οι επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες φλεβοκεντήσεις, αποτελούν το
20-33% στο γενικό πληθυσμό και το 47%-70% σε

ειδικότερες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ, αυξάνουν
σημαντικά την πιθανότητα βλάβης των ιστών, αλλά
και τη μόλυνση μεταδιδομένων με το αίμα ασθενειών,
ενώ έχει υπολογιστεί πως στις ΗΠΑ οι δύσκολες ή
αποτυχημένες φλεβοκεντήσεις κοστίζουν 4,7 δισ.
δολάρια στο Αμερικανικό Σύστημα Υγείας.4
Παρά το ότι ο τραυματισμός με μολυσμένη βελόνα καθώς και η επαφή με αίμα από φορέα του
SARS-CoV2, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής να
αποτελούν παράγοντες μόλυνσης, είναι εύλογο πως
η επιπλέον παραμονή στο χώρο της αιμοληψίας και
ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον κλιμακούμενου άγχους,
αρχικά λόγω της αιμοληψίας και πολύ περισσότερο
λόγω μίας πιθανής αποτυχημένης φλεβοκέντησης,
αυξάνει τις πιθανότητες διασποράς του ιού από ένα
εξεταζόμενο-δυνητικό φορέα.

Τεχνολογίες εντοπισμού φλεβικών δομών
Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην ανάπτυξη
τεχνολογιών προκειμένου να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας στη διαδικασία της φλεβοκέντησης.
Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία οι
συσκευές αυτές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες.
Η πρώτη κατηγορία συσκευών χρησιμοποιεί
υπερήχους για τον εντοπισμό φλεβικών δομών. Τα
συστήματα απεικόνισης με υπερήχους υιοθετήθηκαν
ευρέως για κλινική χρήση λόγω της ευελιξίας τους και
του σχετικά χαμηλού κόστους.
Τα κύματα υπερήχων μπορούν να διεισδύσουν
εύκολα στον ανθρώπινο ιστό, επιτρέποντας τον εντοπισμό τόσο επιφανειακών όσο και βαθύτερων φλεβικών δομών που απεικονίζονται σε υψηλή ανάλυση.
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Ωστόσο, για τους σκοπούς της φλεβοκέντησης, η
υπερηχογραφική απεικόνιση απαιτεί μια αρκετά μακρά
διαδικασία εκπαίδευσης των χειριστών και σε πολλές
περιπτώσεις απαιτείται δεύτερος χειριστής. Επιπλέον,
πιθανές ψευδείς απεικονίσεις και στίγματα, ενδέχεται
να δυσχεράνουν τη διαδικασία, όπως για παράδειγμα
σε παχύσαρκους ασθενείς όπου το ακουστικό σήμα
μπορεί να είναι πολύ διασκορπισμένο ή εξασθενημένο
λόγω του λιπώδους υποδερμικού ιστού.5
Η δεύτερη κατηγορία βοηθητικών συσκευών χρησιμοποιεί ορατό φως (VIS) προκειμένου να γίνουν
ορατές οι φλέβες. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει
αρκετούς περιορισμούς ως προς την απεικόνιση
φλεβών, λόγω της μικρής δυνατότητας του VIS να
διεισδύσει το δέρμα, ανάλογα πάντα και με διάφορους
παράγοντες όπως η αυξημένη παρουσία λιπώδους
υποδερμικού ιστού, το χρώμα του δέρματος κατά την
κλίμακα Fitzpatrick κ.α. Συνεπώς, παρά το ότι υπάρχουν ήδη αρκετές συσκευές εντοπισμού φλεβών με τη
χρήση αυτής της τεχνολογίας, το VIS, παραμένει μία
ανεπαρκής μέθοδος σε αυτό το πεδίο, σε αντίθεση
με τη χρήση του ως προς τη σκληροθεραπεία των
ευρυαγγειών που συστήνεται ως μέθοδος εκλογής.
Η τρίτη μέθοδος χρησιμοποιεί φως που βρίσκεται
κοντά στο φάσμα του υπέρυθρου (NearInfraRed).
Φαίνεται πως αυτές οι συσκευές έχουν βελτιώσει την
ανίχνευση και εύρεση φλέβας σε δύσκολες περιπτώσεις και στους παιδιατρικούς ασθενείς.6
Ο τρόπος λειτουργίας τους βασίζεται στην ιδιότητα
της αιμοσφαιρίνης να απορροφά το υπέρυθρο φως.
Όταν η συσκευή εκπέμπει στο NIR φάσμα φωτός
τα αγγεία εμφανίζονται σαφώς διαφορετικά από τον
περιβάλλων ιστό.
Στην περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος
από 740 nm έως 940 nm, το φως μπορεί να διεισδύσει
σε βάθος περίπου 5 mm του ιστού του δέρματος φτάνοντας στην αποοξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη. Η φλέβα
με την αποοξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη σχηματίζει μια
σκοτεινή αντίθεση με τον ιστό του δέρματος, λόγω
του υψηλότερου συντελεστή απορρόφησης φωτός
και του χαμηλότερου συντελεστή οπίσθιας σκέδασης
του φωτός (θ=180ο).7
Ωστόσο υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί που δεν
επιτρέπουν την πλήρη υιοθέτηση των συσκευών αυτών από την ιατρική κοινότητα. Πρώτον, οι συσκευές
αυτές δεν παρέχουν καμία πληροφορία για το βάθος
της φλέβας-πιθανόν η πιο δύσκολη παράμετρος
για μία επιτυχημένη λήψη. Δεύτερον, τα συστήματα
απεικόνισης δεν βοηθούν άμεσα στην εισαγωγή της
βελόνας, οπότε και η επιτυχία της διαδικασίας εξαρτάται από την ικανότητα του επαγγελματία υγείας.
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Ρομποτικές συσκευές λήψης αίματος
Εκτός από τη υποβοηθούμενη με τεχνικά μέσα
ανίχνευση φλεβών, έχει γίνει αρκετή έρευνα για τη
ρομποτική καθοδήγηση βελόνας για ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών, διαφόρων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της προστατεκτομής, της ορθοπεδικής και της
νευροχειρουργικής, στον τομέα των ενδοσκοπήσεων,
της βραχυθεραπείας καθώς και της έρευνας σε ζώα.4
Πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών από διάφορες ομάδες αναφέρονται στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συσκευών λήψης αίματος, χρησιμοποιώντας
παρεμφερείς τεχνολογίες.
Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά εντοπίζεται στο
2000 από την ομάδα των Zivanovic A, Davies BL.8 Στη
συνέχεια αναπτύχθηκαν αρκετές συσκευές, κυρίως
σε Πανεπιστημιακά εργαστήρια, ενώ κάποιες από
αυτές αναπτύχθηκαν και εμπορικά.
Η αρχιτεκτονική της πλειονότητας αυτών των συσκευών αποτελούνται από το σύστημα εντοπισμού
και επιλογής της κατάλληλης φλέβας και από το
ρομποτικό βραχίονα που εκτελεί την εισαγωγή της
βελόνας στο χέρι του ασθενή.
Το σύστημα εντοπισμού και επιλογής της κατάλληλης φλέβας συνδυάζει τεχνολογίες δισδιάστατης
ή και τρισδιάστατης απεικόνισης με τη χρήση NIR,
εύρεσης εύρους με Laser (Laser range finding) καθώς
και υπερήχων. Στη συνέχεια ακολουθεί ανάλυση της
εικόνας.
Αυτά τα εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού, δύναται να χρησιμοποιηθούν είτε για την καθοδήγηση
του επαγγελματία υγείας στην εισαγωγή της βελόνας
φλεβοκέντησης, είτε στην καθοδήγηση ρομποτικού
βραχίονα
Η αλματώδης εξέλιξη των ρομποτικών συστημάτων έδωσε τη δυνατότητα χρήσης τους στις συσκευές
αυτοματοποιημένης λήψης. Στις συσκευές λήψης
αίματος που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα έχουν
χρησιμοποιηθεί βιονικοί βραχίονες με έως και 9 DOF
(Degrees of Freedom: αφορά το βαθμό ελευθερίας
ανεξάρτητων κινήσεων που έχει ένας ρομποτικός
βραχίονας). Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουν πολύ μεγάλη
ευκινησία.
Ωστόσο, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα
αυτών των συσκευών αξιολογείται και δοκιμάζεται
διαρκώς εφόσον πρόκειται για μία παρεμβατική πράξη
σε ανθρώπους και όπως είναι ευνόητο οι πιθανότητες
λάθους πρέπει να είναι από ελάχιστες έως μηδενικές.
Πρόσφατη βιβλιογραφική αναφορά που αφορά
την αξιολόγηση χειροκίνητης ρομποτικής συσκευής
λήψης αίματος από άνθρωπο αναφέρεται στη δοκιμαστική λήψη σε 31 υγιείς ενήλικες εκ των οποίων οι

Η Συμβολή των νέων Τεχνολογιών στην Ασφάλεια των Αιμοληψιών

έξι είχαν δύσκολα ανιχνεύσιμες φλέβες.9 Τα κριτήρια
για τον ορισμό των δύσκολα ανιχνεύσιμων φλεβών
(Difficult Venous Access: DVA) αναφέρονται στη
βιβλιογραφία από τους Sebbane, Witting et al.10
Η συσκευή εμφάνισε συνολικό ποσοστό επιτυχίας
87% στους 6 εκ των 31 που χαρακτηρίστηκαν DVA
και 97% ποσοστό επιτυχίας στους non DVA (n=25).
Μια φλεβοκέντηση καταγραφόταν ως επιτυχής εάν
υπήρχε ροή αίματος μέσα στο σωλήνα συλλογής,
μετά από έως και 2 προσπάθειες εισαγωγής της
βελόνας από τη συσκευή. Ο μέσος χρόνος διαδικασίας για κάθε λήψη ήταν 93±30 δευτερόλεπτα, χωρίς
να υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ των DVA και
των μη DVA. Συγκριτικά, αναφέρεται πως μελέτες
σχετικές με τα ποσοστά επιτυχίας φλεβοκεντήσεων
από επαγγελματίες υγείας, έδειξαν μέσο όρο ~90%
ποσοστό επιτυχίας στους μη DVA και ~60% επιτυχείς
φλεβοκεντήσεις στους DVA1. Κατά τη διάρκεια της
μελέτης δεν σημειώθηκαν μώλωπες, παρακέντηση
στο πίσω μέρος του αγγείου ή ακούσιοι τραυματισμοί.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στη μελέτη δεν ανέφεραν
ούτε παρουσίασαν υπερβολική δυσφορία κατά τη
διάρκεια της λήψης αίματος ή πόνο.
Παράλληλα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της κατασκευής ρομποτικών βραχιόνων
για ιατρικούς σκοπούς, αξιολογούν την απόδοση και
την ακρίβεια τους εισάγοντας πλέον αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση αυτών των
συσκευών, ενώ ήδη παρουσιάζεται έντονο εμπορικό
ενδιαφέρον λόγω της πανδημίας.

Συζήτηση
Οι παραπάνω μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση
νέων τεχνολογιών για τη λήψη αίματος έχει πολλά
πλεονεκτήματα, εφόσον εκτός των άλλων που έχουν
ήδη αναφερθεί, αξίζει να σημειωθεί πως η εκπαίδευση
του χειρισμού αυτών των συσκευών πραγματοποιείται
πολύ γρήγορα.
Συνοψίζοντας, οι συσκευές εντοπισμού φλεβών
καθώς και οι αυτόνομες συσκευές λήψης αίματος, θα
μπορούσαν να αποτελέσουν ένα επιπλέον έμμεσο
τρόπο προστασίας μετάδοσης του SARS-Cov 2, από
τους δυνητικά μολυσματικούς ασθενείς στο εμπλεκόμενο με την αιμοληψία υγειονομικό προσωπικό,
αλλά και από το υγειονομικό προσωπικό προς τους

εξεταζόμενους, στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται
τα κατάλληλα μέτρα αποφυγής μετάδοσης του ιού.
Η συντομότερη διαδικασία λόγω του υποβοηθούμενου εντοπισμού της φλέβας, η μείωση του στρες
αμφοτέρων των πλευρών, επαγγελματία υγείας και
εξεταζόμενου, η μειωμένη επαφή ή και η πλήρης
απουσία επαφής κατά τη διάρκεια της αιμοληψίας,
συνεισφέρουν δραστικά στη μείωση της πιθανής
ιατρογενούς μετάδοσης.
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Εισαγωγή και επιδημιολογία
Η πλασματοκυτταρική λευχαιμία (ΠΚΛ) είναι
σπάνια και επιθετική μορφή πλασματοκυτταρικής
δυσκρασίας η οποία διακρίνεται σε δύο μορφές: την
πρωτοπαθή (ΠΠΚΛ) που εμφανίζεται ως de novo λευχαιμία και την δευτεροπαθή (ΔΠΚΛ) η οποία αποτελεί
το τελικό στάδιο εξέλιξης του ανθεκτικού Πολλαπλού
Μυελώματος (ΠΜ)1. Η ΠΠΚΛ εμφανίζεται σε συχνότητα που κυμαίνεται, ανάλογα με τον πληθυσμό που
μελετάται, από 0.4-4% των περιπτώσεων ΠΜ1,2. Η
συχνότητα της ΠΠΚΛ αναφέρεται ως μεγαλύτερη από
αυτήν της ΔΠΚΛ με αναλογία 60:40% ωστόσο το ποσοστό της ΔΠΚΛ αυξάνει τα τελευταία χρόνια, αφενός
λόγω της επιμήκυνσης της επιβίωσης των ασθενών
με ΠΜ και αφετέρου λόγω της χορήγησης πολλών
γραμμών θεραπείας που οδηγούν ενδεχομένως στην
ανάπτυξη και επικράτηση επιθετικότερων κλώνων,
όπως είναι αυτοί που παρατηρούνται στην ΔΠΚΛ1,2.
Η συχνότητα της ΔΠΚΛ είναι περίπου 1% με διάμεσο
διάστημα εκδήλωσης περίπου τα δύο έτη1,2.

Ορισμός
Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό που προτάθηκε
το 1974 από τους Kyle και συν, για τη διάγνωση της
ΠΚΛ απαιτείται η παρουσία πλασματοκυττάρων στο
περιφερικό αίμα που να υπερβαίνουν το 20% των
λευκών αιμοσφαιρίων και σε απόλυτο αριθμό, τα
2000 πλασματοκύτταρα/μL1. Κατά τη διάρκεια των
επόμενων ετών, άλλες μελέτες χρησιμοποίησαν ένα
από το δύο κριτήρια για να ορίσουν την διάγνωση της
ΠΚΛ1. Ο αρχικός ορισμός ήταν αυθαίρετος έτσι, με την
εξέλιξη της πολυπαραμετρικής κυτταρομετρίας ροής,
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η οποία δίνει τη δυνατότητα ακριβέστερης ανίχνευσης
των κλωνικών πλασματοκυττάρων, διαπιστώθηκε
συσχέτιση ακόμα και πολύ χαμηλού ποσοστού κυκλοφορούντων πλασματοκυττάρων (>2%) με τη συνολική
επιβίωση (ΣΕ)1. Aυτές οι παρατηρήσεις, οδήγησαν
στην προσαρμογή προς τα κάτω του προτεινόμενου
ορίου διάγνωσης της ΠΚΛ και, παρά το γεγονός ότι
ο ορισμός δεν έχει ακόμα αλλάξει, η διεθνής ομάδα
μελέτης του ΠΜ στις κατευθυντήριες οδηγίες για τη
διάγνωση και αντιμετώπιση της ΠΚΛ σχολιάζει ότι το
όριο της διάγνωσης θα μετατοπισθεί τελικά στο 5%1.
Το 2018, Η Mayo Clinic επιβεβαίωσε την προγνωστική σημασία του ορίου του 5% στη ΣΕ επιβίωση των
ασθενών με ΠΜ προτείνοντας την καθιέρωση του ως
νέο κριτήριο διάγνωσης της ΠΚΛ3.

Βιολογία της Πλασματοκυτταρικής
Λευχαιμίας
Η ΠΠΚΛ διαφέρει ως προς τα βιολογικά της χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το ΠΜ1,4. Αναφορικά με
τις κυτταρογενετικές βλάβες, αυτές δεν διαφέρουν
σε είδος ωστόσο μπορεί να διαφέρουν ως προς τη
συχνότητα και την αναλογία σε σχέση με το ΠΜ4. Για
παράδειγμα η υπερδιπλοειδία είναι ασυνήθης στην
ΠΠΚΛ ενώ αντίθετα, η υποδιπλοειδία, η έλλειψη του
17p, η έλλειψη του 13q, οι ανωμαλίες του χρωμοσώματος 1, οι αντιμεταθέσεις που συμπεριλαμβάνουν
τον γόνο των βαριών αλυσίδων (IgH) και ο σύμπλοκος
καρυότυπος ανευρίσκονται πιο συχνά στην ΠΠΚΛ4.
Ανάμεσα στις αντιμεταθέσεις της IgH, οι t(11;14) και
(14;16) είναι συχνότερες από την t(4;14). Όσον αφορά
τις μοριακές ανωμαλίες, η ΠΠΚΛ εμφανίζει χαρακτηριστικές μοριακές υπογραφές που περιλαμβάνουν την
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απορρύθμιση σημαντικών γονιδίων που εμπλέκονται
στην καρκινογένεση όπως του c-MYC, γονιδίων που
σχετίζονται με την μεταγραφική οδό του NFkB και
Wnt κ.α. Επιπρόσθετα, μεταλλάξεις του T53 και του
DIS3 είναι συχνές σε ασθενείς με ΠΠΚΛ, ενώ αντίθετα μεταλλάξεις των BRAF, N-RAS και K-RAS είναι
σπανιότερες4. Μελέτες της έκφρασης του γονιδιακού
προφίλ (GEP) κατέδειξαν 503 γονίδια στην ΠΠΚΛ
που διέφεραν από το ΠΜ· 27 από αυτά τα γονίδια
συσχετίσθηκαν με εξελισσόμενη νόσο και φτωχή
επιβίωση, ενώ 3 από αυτά τα γονίδια συνδέθηκαν με
ανθεκτικότητα στη λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη4.
Τέλος, επιγενετικές βλάβες όπως η υπομεθυλίωση
γονιδίων που σχετίζονται με την μετανάστευση και
την προσκόλληση έχουν περιγραφεί στην ΠΠΚΛ4.
Η ΔΠΚΛ είναι ουσιαστικά η εκδήλωση που αντικατοπτρίζει την πλήρη «εκτροπή» του ΠΜ σε τελικού
σταδίου ανθεκτική νόσο και χαρακτηρίζεται από την
ανάπτυξη επιθετικών κλώνων με συσσωρευμένες
επιπρόσθετες γενετικές βλάβες1,4.

διάμεση ΣΕ αυτών που διαγνώσθηκαν από το 19732005 ήταν 5 μήνες ενώ αυτών που διαγνώσθηκαν
μεταξύ του 2006-2009, ήταν 12 μήνες2. Το μεγαλύτερο
όφελος διαπιστώθηκε στους ηλικιωμένους ασθενείς,
στους οποίους η πρώιμη θνησιμότητα μειώθηκε από
26% σε 15%. Ποιο πρόσφατη ανάλυση αναφέρει
διάμεση ΣΕ ενός έτους στους ηλικιωμένους και 3
ετών στους νεότερους ασθενείς7. Οι σημαντικότεροι
προγνωστικοί παράγοντες για την ΣΕ, που έχουν αναδειχθεί σε αναδρομικές κυρίως μελέτες είναι η ηλικία,
η περίοδος διάγνωσης, η LDH, η τιμή του ασβεστίου
στον ορό και η επίτευξη τουλάχιστον πολύ καλής
μερικής ανταπόκρισης (≥ vgPR)1,2,5,7. Όσον αφορά
την ΔΠΚΛ, η διάμεση ΣΕ πριν από την εισαγωγή των
νέων θεραπειών δε ξεπερνούσε τον 1.5 μήνα ενώ με
την είσοδο των νέων παραγόντων, κυμαίνεται από
4.5-7 μήνες, σε αναδρομικές μελέτες1,6,7.

Κλινικές εκδηλώσεις και εργαστηριακά
ευρήματα

Είναι γνωστό ότι η αποτελεσματικότητα της συμβατικής χημειοθεραπείας είναι μικρή γεγονός που
αντανακλάται στην πολύ φτωχή επιβίωση και των
δύο μορφών της ΠΚΛ πριν από το 2005, δηλαδή
πριν από την ευρεία χρήση της βορτεζομίδης και της
λεναλιδομίδης1,7. Επιπρόσθετα η αυτόλογη μεταμόσχευση περιφερικών στελεχιαίων κυττάρων (ΑΜΜΟ)
η οποία άρχισε να χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα
μετά το 1995, φαίνεται ότι συνέβαλε σχετικά στη βελτίωση της ανταπόκρισης και της επιβίωσης, ιδιαίτερα
σε συνδυασμό με τα σχήματα που βασίζονται στην
βορτεζομίδη1,5,7.
Τα δεδομένα που αφορούν στις διάφορες θεραπείες και την αποτελεσματικότητα τους προέρχονται
κυρίως από αναδρομικές μελέτες με σχετικά περιορισμένο αριθμό ασθενών, γεγονός αναμενόμενο,
λόγω της σπανιότητας της νόσου1,5,7. Περιληπτικά, οι
αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι συνδυασμοί
της βορτεζομίδης και της λεναλιδομίδης οδηγούν σε
συνολικές ανταποκρίσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5787% με ποσοστό πλήρους ύφεσης που κυμαίνεται
από 18-45% των ασθενών με ΠΠΚΛ1,7. Πρόσφατη
ανάλυση από την Ελληνική ομάδα μελέτης του ΠΜ
που αφορούσε 50 ασθενείς με ΠΠΚΛ έδειξε υψηλά
ποσοστά ανταπόκρισης (συνολική ανταπόκριση:
100%, ≥vgPR: 73%), αλλά και διάμεσο διάστημα
ελεύθερο νόσου (ΕΝΔ) και ΣΕ (18 και 48 μήνες,
αντίστοιχα) στους ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν
με σχήματα βασισμένα στην βορτεζομίδη σε συνδυασμό με ΑΜΜΟ5.
Δύο πρόσφατες προοπτικές μελέτες, έχουν επιβε-

Οι κλινικές εκδηλώσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα της ΠΠΚΛ διαφέρουν από αυτές του ΠΜ: η
ηλικία εμφάνισης είναι περίπου 10 έτη μικρότερη, η
κατάσταση ικανότητας είναι χειρότερη, το στάδιο είναι
συχνότερα προχωρημένο, ενώ υπάρχει πιο συχνά
αναιμία, θρομβοπενία, νεφρική ανεπάρκεια, υψηλή
γαλακτική αφυδρογενάση (LDH), υψηλή β2 μικροσφαιρίνη, υπερασβεστιαιμία και χαμηλή αλβουμίνη
στον ορό1,5. Επιπρόσθετα, στην ΠΠΚΛ οι εξωμυελικές
εντοπίσεις είναι συχνότερες, ενώ οι οστεολύσεις είναι
λιγότερο συχνές σε σχέση με το ΠΜ1. Όσον αφορά τον
τύπο του ΠΜ στην ΠΠΚΛ, η νόσος ελαφρών αλυσίδων
και η μη εκκριτική νόσος είναι συχνότερες σε σχέση με
το μυέλωμα, ενώ αναφορικά με το αντιγονικό προφίλ,
το CD20, CD45 και CD19 εκφράζονται συχνότερα
στην ΠΠΚΛ ενώ το CD27, CD56, CD117, CD71 είναι
συνήθως αρνητικά1. Το CD38 που αποτελεί στόχο
ανοσοθεραπείας, εκφράζεται σταθερά στην ΠΠΚΛ.

Πρόγνωση
Παρά τη μεγάλη πρόοδο στη θεραπεία του ΠΜ, η
πρόγνωση της ΠΚΛ τόσο της πρωτοπαθούς όσο και
της δευτεροπαθούς παραμένει δυσμενής1,2,5-7, γεγονός
που υπογραμμίζει τις διαφορές στα βιολογικά χαρακτηριστικά ανάμεσα στο ΠΜ και την ΠΚΛ4. Μια μεγάλη
επιδημιολογική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2014
και συμπεριέλαβε 445 ασθενείς με ΠΠΚΛ έδειξε ότι η
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βαιώσει την αποτελεσματικότητα της βορτεζομίδης και
της λεναλιδομίδης σε συνδυασμό με την ΑΜΜΟ στην
ΠΠΚΛ8,9. Η μελέτη από την γαλλική ομάδα μελέτης
του ΠΜ8, συμπεριέλαβε 40 ασθενείς με ΠΠΚΛ στους
οποίους χορηγήθηκε εναλλασσόμενες τριπλέτες βορτεζομίδης και ακολούθως διπλή ΑΜΜΟ ή συνδυασμός
ΑΜΜΟ με αλλογενή μεταμόσχευση σε όσους ασθενείς
είχαν συμβατό δότη. Η μελέτη έδειξε διάμεσο ΕΝΔ
15 μήνες και διάμεση ΣΕ 36.7 μήνες· Μια δεύτερη
προοπτική μελέτη εξέτασε την αποτελεσματικότητα
του συνδυασμού λεναλιδομίδης-δεξαμεθαζόνης (ΛΔ)
ακολουθούμενο από μονή ή διπλή ΑΜΜΟ σε 23
ασθενείς με ΠΠΚΛ9. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι ο συνδυασμός ΛΔ είναι αποτελεσματικός, αφού προσφέρει
υψηλά ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης αλλά και
≥vgPR (74% και 39%, αντίστοιχα) αλλά και διάμεσο
ΕΝΔ 15 μήνες και διάμεση ΣΕ 28 μήνες9.
Πρόσφατα, μελέτη φάσης 2 εξέτασε την αποτελεσματικότητα της καρφιλζομίδης χορηγούμενη ως θεραπεία εφόδου αλλά και ως θεραπεία σταθεροποίησης
(KRd) και συντήρησης ακολουθούμενη από ΑΜΜΟ,
σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη
(KRd) και στη συνέχεια ως θεραπεία συντήρησης με
λεναλιδομίδη (ΚR) σε 33 ασθενείς με ΠΠΚΛ· η μελέτη αυτή έδειξε ότι η εντατική και συνεχιζόμενη αυτή
θεραπεία οδηγεί σε πολύ υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης, υποδεικνύοντας ότι, ένα μοντέλο συνεχιζόμενης
θεραπείας μπορεί να αποτελεί την καλύτερη επιλογή
για αυτή την επιθετική νόσο. Η μελέτη αυτή δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί και τα δεδομένα επιβίωσης δεν
έχουν ακόμα παρουσιασθεί (61ο Αμερικάνικο συνέδριο
Αιματολογίας 2019, προφορική ανακοίνωση).
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ΑΜΜΟ
σε σύγκριση με την αλλογενή μεταμόσχευση, σε
landmark ανάλυση της προαναφερθείσας γαλλικής
μελέτης8 φάνηκε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα ΣΕ τα
είχαν οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διπλή ΑΜΜΟ
σε σχέση με αυτούς που έλαβαν αλλογενή μεταμόσχευση, επιβεβαιώνοντας παλαιότερα δεδομένα από
το διεθνές Κέντρο έρευνας μεταμόσχευσης (CIBMTR)
σχετικά με την υπεροχή της ΑΜΜΟ έναντι της αλλογενούς μεταμόσχευσης7. Πρόσφατα ωστόσο, το
Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταμόσχευσης (EBMT), ανέλυσε
δεδομένα 751 ασθενών με ΠΠΚΛ καταδεικνύοντας
ότι η αλληλουχία ΑΜΜΟ-αλλογενούς μεταμόσχευσης προσφέρει καλύτερο ΕΝΔ σε σύγκριση με την
μονή ΑΜΜΟ, αφού μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης της
νόσου κατά 44%· σύγκριση ωστόσο, ανάμεσα στην
διπλή ΑΜΜΟ και την διαδοχική ΑΜΜΟ και αλλογενή
μεταμόσχευση, δεν αναφέρθηκε στη μελέτη αυτή7. Ο
ρόλος της συντήρησης στην ΠΠΚΛ δεν έχει ευρέως
αξιολογηθεί, ωστόσο πρόσφατη αναδρομική μελέτη
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σε μικρό αριθμό ασθενών έδειξε κάποιο όφελος7. Η
αντιμετώπιση της ΔΠΚΛ παρακολουθεί τη θεραπεία
του ΠΜ, με αποτελέσματα πολύ φτωχά σε σχέση με
το ΠΜ1,6,7.

Κλινικές μελέτες σε εξέλιξη
Πολλές κλινικές μελέτες που εξετάζουν τον ρόλο
των νεότερων αντιμυελωματικών θεραπειών στην
ΠΚΛ βρίσκονται σε εξέλιξη. Στους κατάλληλους για
ΑΜΜΟ συμπεριλαμβάνονται μελέτες της καρφιλζομίδης (NCT01658904), της ιξαζομίδης (NCT02504359)
καθώς και μελέτες που συνδυάζουν την πομαλιδομίδη
με την ιξαζομίδη (NCT02547662), το πεπτιδικό εμβόλιο SVN53-67/M57-KLH με ή χωρίς λεναλιδομίδη
ως θεραπεία συντήρησης μετά ΑΜΜΟ, μελέτη των
ομφαλοπλακουντιακής προέλευσης ΝΚ κυττάρων
σε συνδυασμό με ελοτουζουμάβη και λεναλιδομίδη
κ.α. Μια κλινική μελέτη που θα εξετάσει τον ρόλο των
μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπεία της ΠΠΚΛ
βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας από το τμήμα
Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών της Ελληνικής
Αιματολογικής Εταιρείας (Ε.Α.Ε).

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία
της Πλασματοκυτταρικής Λευχαιμίας
Η αντιμετώπιση της ΠΠΚΛ, είναι εξ ορισμού επιθετική, δεδομένου ότι η νόσος θεωρείται υψηλού
κινδύνου1,2. Ο βασικός στόχος της θεραπείας είναι η
επίτευξη βαθιάς ανταπόκρισης και κατά το δυνατόν,
αρνητικής ελάχιστης υπολειμματικής νόσου, ως πρώτο
βήμα επιμήκυνσης του ΕΝΔ και ενδεχομένως της ΣΕ7.
Το Ευρωπαϊκό δίκτυο Μυελώματος (EMN) έχει δημοσιεύσει πρόσφατα συστάσεις10 για την αντιμετώπιση
της ΠΠΚΛ. Για τους κατάλληλους για μεταμόσχευση
ασθενείς προτείνεται να χορηγούνται στην έφοδο
τριπλέτες που βασίζονται σε αναστολείς πρωτεασώματος (ΑΠ)· εναλλακτικά, σε περιπτώσεις πολύ
υψηλού αριθμού λευκών και ταχέως πολλαπλασιασμού των λευχαιμικών κυττάρων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιθετικά χημειοθεραπευτικά σχήματα
λευχαιμίας/λεμφώματος10. Από τις τριπλέτες των ΑΠ,
ο συνδυασμός KRd θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός,
παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες
μελέτες που να το επιβεβαιώνουν. Μετά την αρχική
ανταπόκριση, οι κατάλληλοι για μεταμόσχευση ασθενείς προτείνεται να υποβάλλονται σε διπλή ΑΜΜΟ,
και στη συνέχεια σε θεραπεία σταθεροποίησης και
συντήρησης, εφόσον δεν έχουν δότη για αλλογενή
μεταμόσχευση. Όσοι έχουν συμβατό δότη και είναι
άνω τον 50 ετών θα ήταν καλύτερα να υποβάλλονται
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σε διαδοχική ΑΜΜΟ και αλλογενή μεταμόσχευση
με προπαρασκευαστικά σχήματα χαμηλής έντασης. Στους ασθενείς <50 ετών που έχουν συμβατό
δότη, θα πρέπει να προτείνεται να υποβάλλονται σε
μυελοαφανιστική αλλογενή μεταμόσχευση, με την
προϋπόθεση ότι έχουν πετύχει ανταπόκριση στην
αρχική θεραπεία· στην περίπτωση βέβαια αυτήν,
είναι απαραίτητη η ενημέρωση των ασθενών για τα
υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας της
κλασσικής αλλογενούς μεταμόσχευσης.
Στην καθημερινή κλινική πρακτική στην Ελληνική
πραγματικότητα, όπως αυτή καταγράφηκε στην μελέτη
της Ελληνικής ομάδας μελέτης ΠΜ5, η πλειονότητα
των ασθενών αντιμετωπίσθηκε με τριπλέτες βορτεζομίδης, και 42% των ασθενών έλαβε ΑΜΜΟ όπως
προτείνουν οι τρέχουσες θεραπευτικές συστάσεις·
ωστόσο, μόνο 2 ασθενείς έλαβαν διπλή ΑΜΜΟ και
ένας αλλογενή μεταμόσχευση. Σε ανάλογη Πολωνική
μελέτη με δεδομένα καθημερινής πρακτικής το 64%
των ασθενών υποβλήθηκαν σε ΑΜΜΟ ενώ μόνο 3/106
υποβλήθηκαν σε διπλή ΑΜΜΟ και κανένας σε αλλογενή μεταμόσχευση7. Τα δεδομένα αυτά, υπογραμμίζουν
την ανάγκη για την αναζήτηση πιο αποτελεσματικών
θεραπειών που να μπορούν ενδεχομένως να παρακάμψουν την ανάγκη για διπλή ΑΜΜΟ ή αλλογενή
μεταμόσχευση, θεραπείες οι οποίες συχνά δεν είναι
εφικτές σε πραγματικές συνθήκες.
Όσον αφορά τους ακατάλληλους για μεταμόσχευση ασθενείς, όσοι είναι <75 έτη και σε καλή κατάσταση
μπορούν να λάβουν τριπλέτες ΑΠ όπως τον συνδυασμό βορτεζομίδης, κυκλοφωσφαμίδης, δεξαμεθαζόνης (CVD) ή τον συνδυασμό ΛΔ ως συνεχιζόμενη
θεραπεία, ενώ οι ασθενείς >75 ετών ή οι ευπαθείς
ασθενείς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ανάλογη
θεραπεία αλλά με εξατομικευμένη προσαρμογή.

Θεραπεία υποτροπής
Η έκβαση των ασθενών με ΠΠΚΛ που υποτροπιάζουν είναι εξαιρετικά φτωχή1,5,7. Γενικά, χρησιμοποιούνται σχήματα που είναι εγκεκριμένα για το ΠΜ όπως
συνδυασμοί βασισμένοι στα αντι-CD38 μονοκλωνικά
αντισώματα, στην πομαλιδομίδη στην καρφιλζομίδη
κ.α.7. Επιπρόσθετα, στοχεύουσες θεραπείες, όπως
η χορήγηση του venetoclax ώς μονοθεραπεία ή σε
συνδυασμό με βορτεζομίδη ή δαρατουμουμάμπη
σε ασθενείς με t(11;14), έχουν δώσει ενθαρρυντικά
αποτελέσματα7. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι,
ασθενείς σε κατάλληλη ηλικία και καλή γενική κατάσταση, που δεν υποβλήθηκαν σε ΑΜΜΟ στα πλαίσια
της αρχικής θεραπείας, μπορεί να επωφεληθούν από
την θεραπεία αυτή. Η αλλογενής μεταμόσχευση στην

υποτροπή μπορεί να είναι ένα θεραπευτικό όπλο σε
επιλεγμένους ασθενείς. Τέλος, οι πολύ επιβαρυμένοι
και ευπαθείς ασθενείς αντιμετωπίζονται με υποστηρικτική θεραπεία. Ανάλογη προσέγγιση προτείνεται
και για τους ασθενείς με ΔΠΚΛ, δεδομένου ότι αυτή
αποτελεί εκδήλωση προχωρημένου σταδίου του ΠΜ·
η επιβίωση ωστόσο αυτής τη ομάδας είναι εξαιρετικά δυσμενής ακόμα και στην εποχή των νεότερων
θεραπειών1,6,7.

Περίληψη-Συμπεράσματα
Η ΠΚΛ αποτελεί ιδιαίτερα σπάνια μορφή πλασματοκυτταρικής δυσκρασίας που χαρακτηρίζεται
από επιθετική κλινική πορεία, γονιδιακή αστάθεια και
ανθεκτικότητα στη θεραπεία. Εκδηλώνεται είτε ως de
novo λευχαιμία είτε ως εξέλιξη της φυσικής ιστορίας
του ΠΜ προχωρημένου σταδίου. Παρά την πρόοδο
στην αντιμετώπιση του ΠΜ η πρόγνωση της ΠΚΛ
παραμένει δυσμενής.
Οι βασικοί στόχοι της θεραπείας είναι, ο γρήγορος
έλεγχος της νόσου ώστε να μειωθεί η πιθανότητα
πρώιμου θανάτου, η αναστολή εξ αρχής της επικράτησης ανθεκτικών κλώνων και η καθυστέρηση της
εξέλιξης της νόσου, με απώτερο στόχο την επιμήκυνση
της ΣΕ. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να είναι εφικτοί με
θεραπείες που επιτυγχάνουν ταχεία ανταπόκριση
και βαθιές υφέσεις, καθώς και με την αξιοποίηση
του μοντέλου της συνεχιζόμενης θεραπείας ώστε οι
υφέσεις αυτές να έχουν διάρκεια.
Για την επιτυχία της πιο πάνω στρατηγικής, η
τρέχουσες θεραπείες, για τους νεότερους και σε
καλή κατάσταση ικανότητας ασθενείς με ΠΠΚΛ περιλαμβάνουν τριπλέτες ΑΠ -με καλύτερες αυτές που
συνδυάζουν ΑΠ με λεναλιδομίδη- και ακολούθως
μεταμόσχευση, πρωτίστως ΑΜΜΟ, θεραπεία σταθεροποίησης και τέλος, θεραπεία συντήρησης. Η αλλογενής μεταμόσχευση, δεν έχει αποδείξει σαφώς την
υπεροχή της κυρίως λόγω της υψηλής θνησιμότητας,
ωστόσο παραμένει μια θεραπευτική δυνατότητα για
πολύ νέους, επιλεγμένους ασθενείς.
Για τους πιο ηλικιωμένους ασθενείς, προτιμώνται
ανάλογες νεότερες θεραπείες όπως συνδυασμοί
ΑΠ ή λεναλιδομίδης, προσαρμοσμένες ανάλογα με
την κατάσταση ικανότητας και τις συννοσηρότητες
των ασθενών. Κλινικές μελέτες που εξετάζουν την
αποτελεσματικότητα νέων φαρμάκων και συνδυασμών βρίσκονται σε εξέλιξη και η συμμετοχή των
ασθενών, όπου υπάρχει η δυνατότητα, συνιστάται
ανεπιφύλακτα.
Σημαντική τέλος, είναι η συνέχιση της έρευνας
προς την κατεύθυνση της αναζήτησης γενετικών βι211
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οδεικτών που σχετίζονται με τη βιολογία της ΠΚΛ και
οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς
θεραπευτικούς στόχους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Μακροσφαιριναιμία του Waldenström (ΜW)
είναι ένα σπάνιο χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα, στο
οποίο τα λεμφοπλασματοκύτταρα διηθούν το μυελό
των οστών και παράγουν μια μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη τάξης IgM1. Άλλες λεμφοϋπερπλαστικές
διαταραχές μπορεί επίσης να συνυπάρχουν με IgM
παραπρωτεϊναιμία, οι οποίες θα πρέπει να αποκλεισθούν. Τα τυπικά κλινικά χαρακτηριστικά της συμπτωματικής μακροσφαιριναιμίας του Waldenström είναι η
αναιμία, η λεμφαδενοπάθεια και η σπληνομεγαλία1.
Ειδικά ανοσολογικά χαρακτηριστικά της μονοκλωνικής IgM μπορεί να οδηγήσουν σε νευροπάθεια και
κρυοσφαιριναιμία. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρονται
περίπου 1.000-1.500 νέες διαγνώσεις ΜW ετησίως.
Η απόφαση για έναρξη της θεραπείας βασίζεται σε
κλινικοεργαστηριακά κριτήρια. Η ανταπόκριση στη
θεραπεία καθορίζεται κυρίως από τη μείωση της
πρωτεΐνης IgM στον ορό, από την παρουσία ή την
απουσία κλινικών εκδηλώσεων και από την εξωμυελική νόσο. Ωστόσο, οι αποκρίσεις IgM στον ορό δεν
συσχετίζονται πάντα με το αποτέλεσμα στο μυελό
των οστών. Τα τυποποιημένα κριτήρια απόκρισης
είναι προγνωστικά για το συνολικό αποτέλεσμα και
είναι κρίσιμα ώστε να υπάρχει ομοιογένεια στα αποτελέσματα των κλινικών μελετών3-5. Η ΜW παραμένει
μια ανίατη νόσος. Η διαχείριση του ΜW προήλθε από
θεραπευτικές επιλογές διαθέσιμες στην θεραπεία του
πολλαπλού μυελώματος και λεμφώματος χαμηλής
κακοήθειας. Η απόφαση για έναρξη θεραπείας θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κλινικές εκδηλώσεις

(δηλαδή, κόπωση, αναιμία, κρυοσφαιριναιμία και
σύνδρομο υπεργλοιότητας), την ανοχή του ασθενούς
στη φαρμακευτική αγωγή και την αποφυγή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών όσον
αφορά την τοξικότητα των φαρμάκων. Πρόσφατες
εξελίξεις όσον αφορά την κατανόηση των κυτταρογενετικών δεδομένων για την ΜW έχουν συμβάλλει
στην ανάπτυξη των θεραπευτικών στρατηγικών.
Οι προτιμώμενες επιλογές θεραπείας πρώτης
γραμμής για την ΜW είναι η ριτουξιμάμπη μαζί με
αλκυλιούντες παράγοντες, ή με αναστολείς πρωτεασώματος και με θεραπεία με βάση αναστολείς της
τυροσινικής κινάσης του Bruton (BTK).

ΑΛΚΥΛΙΟΥΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Οι πρώτες θεραπείες που χρησιμοποιήθηκαν στη
θεραπεία της ΜW ήταν η χλωραμβουκίλη, η μελφαλάνη, και η κυκλοφωσφαμίδη. Η χλωραμβουκίλη ως
μονοθεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική στο
40% των ασθενών με ΜW. Η τοξικότητα και οι αρνητικές επιπτώσεις σε μελλοντική συλλογή στελεχιαίων
κυττάρων που μπορεί να επιφέρουν οι αλκυλιούντες
παράγοντες περιορίζουν τη χρήση τους.

ΝΟΥΚΛΕΟΣΙΔΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ
Η χρήση αναλόγων νουκλεοσιδίων μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά απόκρισης. Ωστόσο, τα
νουκλεοσιδικά ανάλογα δεν θεωρούνται πρωταρχικές
επιλογές για την θεραπεία πρώτης γραμμής στην ΜW.
Σε μια μεγάλη προοπτική πολυκεντρική κλινική δοκιμή
118 ατόμων οι οποίοι δεν είχαν λάβει ποτέ θεραπεία,
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η φλουδαραβίνη έδειξε ποσοστά συνολικής απόκρισης (ORR) 36% και πλήρους ύφεσης 2%. Η κλινική
δοκιμή ΜW1, όπου ήταν μια τυχαιοποιημένη κλινική
μελέτη φάσης 3 έδειξε ότι η φλουδαραβίνη από του
στόματος έναντι της θεραπείας με χλωραμβουκίλη
είχε υψηλότερα ποσοστά απόκρισης (47.8% έναντι
38.6%), η επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου (PFS) ήταν
36.3 έναντι 27.1 μηνών και η συνολική επιβίωση
70.3% έναντι 61.4% σε ασθενείς με νέα διάγνωση ΜW.
Η φλουδαραβίνη έχει διερευνηθεί και σε συνδυασμό
με ριτουξιμάμπη, με ή χωρίς κυκλοφωσφαμίδη. Σε μια
μελέτη 43 ασθενών με συμπτωματική ΜW που έλαβαν
θεραπεία με φλουδαραβίνη, κυκλοφωσφαμίδη και
ριτουξιμάμπη, η ORR ήταν 79%. Ωστόσο, σημαντικές
τοξικότητες (κυρίως μυελοκαταστολή) εμφανίστηκαν
στο 45% και οδήγησαν στη διακοπή της θεραπείας.
Παρόλα αυτά η θεραπεία με φλουδαραβίνη παραμένει μια επιλογή για ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή
και ανθεκτική νόσο, αλλά οι συνδυασμοί με βάση τη
φλουδαραβίνη δεν συνιστώνται ως θεραπεία πρώτης
γραμμής6.

ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗ
Η ριτουξιμάμπη αποτελεί ένα από τα βασικά φάρμακα στη φαρέτρα της θεραπείας για την μακροσφαιριναιμία του Waldenström . Η ριτουξιμάμπη είναι ένα
χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD20 που
στερείται μακροχρόνιας τοξικότητας και είναι σχετικά καλά ανεκτό. Ως μονοθεραπεία, η ριτουξιμάμπη
έχει μειωμένα ποσοστά ανταπόκρισης σε σύγκριση
με άλλα σχήματα ή συνδυασμούς, αλλά μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένους πληθυσμούς. Σε
μια προοπτική μελέτη φάσης 2, 27 άρρωστοι με ΜW
έλαβαν ενδοφλέβια θεραπεία με ριτουξιμάμπη για
συνολικά 4 εβδομάδες. Το 40% των ασθενών που δεν
είχαν λάβει θεραπεία πέτυχαν μερική ανταπόκριση,
ενώ χαμηλότερα ποσοστά απόκρισης πέτυχαν ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα μονοκλωνικής πρωτεΐνης.
Η παρατεταμένη χρήση ριτουξιμάμπης δεν εμφάνισε
μυελοκαταστολή. Ωστόσο, μια παροδική αύξηση της
IgM κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά τη θεραπεία είναι
αναμενόμενη και μπορεί να επιδεινώσει τα σχετιζόμενα με την IgM συμπτώματα, χωρίς αυτό να συνιστά μη ανταπόκριση της νόσου. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, τα επίπεδα της IgM επανήλθαν στην
αρχική τους τιμή στις 12 εβδομάδες7,8.

ΡΙΤΟΥΞΙΜΑΜΠΗ ΚΑΙ ΑΛΚΥΛΙΟΥΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΧΗΜΕΙΟΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ)
Ένα από τα πρώτα σχήματα συνδυασμού χημειο214

θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε με τη ριτουξιμάμπη
ήταν η δεξαμεθαζόνη και η κυκλοφωσφαμίδη (DRC).
Η αξιολόγηση της πρώτης θεραπείας με DRC έδειξε
ανταπόκριση της τάξεως του 83%. Το 45% των ασθενών εμφάνισε πρόοδο νόσου στα 3 χρόνια με μέσο
χρόνο επανέναρξης θεραπείας τους 51 μήνες9. Η
πλειονότητα των περιπτώσεων που έλαβε θεραπεία
βασιζόμενη στη ριτουξιμάμπη πέτυχε ποσοστά απόκρισης 82%. Η μπενταμουστίνη έχει χρησιμοποιηθεί
ευρέως από τη δεκαετία του 1970 σε ασθενείς με
λεμφοϋπλαστικών νεοπλασμάτων. Σε μια φάσης 3
κλινική δοκιμή μη κατωτερότητας 514 ασθενών με λεμφώματα, αναλύθηκε ένα υποσύνολο 41 ασθενών ΜW.
Είκοσι δύο ασθενείς έλαβαν bendamustine-rituximab
(BendaR) και 19 ασθενείς έλαβαν R-CHOP. Το σκέλος του BendaR παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερο
PFS(69.5 έναντι 28.1 μηνών, p=0.0033). Η θεραπεία
με BendaR ήταν καλύτερα ανεκτή, χωρίς αλωπεκία,
λιγότερες αιματολογικές τοξικότητες, λοιμώξεις και
περιφερική νευροπάθεια. Το σχήμα BendaR είναι
το προτιμώμενο σχήμα εισαγωγικής θεραπείας για
νεοδιαγνωσθείσα ΜW. Σε μια αναδρομική μελέτη,
συγκρίθηκε το σχήμα Benda-R κάθε 4 εβδομάδες έως
έξι κύκλους (bendamustine 90 mg/m2 ενδοφλεβίως
τις ημέρες 1 και 2 εκτός από το rituximab 375 mg/m2
την ημέρα 1) με το σχήμα DRC (δεξαμεθαζόνη 20 mg
ενδοφλεβίως την ημέρα 1, ριτουξιμάμπη 375 mg/m2
ενδοφλεβίως την ημέρα 1 και κυκλοφωσφαμίδη 100
mg/m2 από του στόματος. καθημερινά στις ημέρες
1 έως 5) τα οποία χορηγούνται κάθε 3 εβδομάδες
για έως και έξι κύκλους σε όλους τους ασθενείς με
συμπτωματικό ΜW (n=160). Στους νεοδιαγνωσθέντες
τόσο ο πληθυσμός που λάμβανε BendaR όσο και
αυτοί που λάμβαναν DRC είχαν παρόμοιες μειώσεις
στην IgM, αλλά οι ασθενείς που έλαβαν BendaR πέτυχαν σε συντομότερο χρονικό διάστημα την καλύτερη
ανταπόκριση (6.1 μήνες έναντι 11 μήνες, αντίστοιχα).
Και τα δύο σχήματα έδειξαν αξιοσημείωτη δραστηριότητα και αποτελεσματικότητα ανεξάρτητα από τη
παρουσία μετάλλαξης του MYD88L265P.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ-ΜΠΟΡΤΕΖΟΜΙΔΗ
Η μπορτεζομίδη είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας
πρωτεασώματος που έχει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του ΜW. Σαν μονοθεραπεία, η μπορτεζομίδη
μελετήθηκε αρχικά σε 10 ασθενείς με ανθεκτική/
υποτροπιάζουσα μακροσφαιριναιμία Waldenström. Ο
αριθμός των κύκλων ήταν περιορισμένος, καθώς οι
περισσότεροι ασθενείς είχαν προηγουμένως εκτεθεί
σε άλλους νευροτοξικούς παράγοντες. Το 60% των
ασθενών με ΜW πέτυχαν μερική ανταπόκριση μετά

Μακροσφαιριναιμία

από θεραπεία με μπορτεζομίδη, η οποία ήταν καλά
ανεκτή εκτός από 3 ασθενείς που εμφάνισαν περιφερική νευροπάθεια. Σε μια κλινική δοκιμή φάσης 2
σε ασθενείς με συμπτωματική μακροσφαιριναιμία του
Waldenström, το 26% των ασθενών εμφάνισε μερική
ανταπόκριση και το 70% είχε σταθερή νόσο. Ωστόσο,
στο 74% των ασθενών εμφανίστηκε νέα ή επιδεινούμενη περιφερική νευροπάθεια με πρόωρη διακοπή
της θεραπείας με μπορτεζομίδη. Σε προηγούμενες
μελέτες, η πιο ανησυχητική ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν
η νευροπάθεια και συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με
προϋπάρχουσα περιφερική νευροπάθεια τουλάχιστον
δεύτερου βαθμού. Έχουν διεξαχθεί διάφορες μελέτες
για τον συνδυασμό της μπορτεζομίδης με άλλους
παράγοντες. Ο συνδυασμός μπορτεζομίδης, δεξαμεθαζόνης και της ριτουξιμάμπης (BDR) αξιολογήθηκε
σε 23 ασθενείς με ΜW με μπορτεζομίδη 1,3 mg / m2
ενδοφλεβίως τις ημέρες 1, 4, 8 και 11, δεξαμεθαζόνη 40 mg τις ημέρες 1, 4, 8 και 11 και ριτουξιμάμπη
375 mg/m2 την ημέρα 11. Η θεραπεία περιελάμβανε
τέσσερις διαδοχικούς κύκλους ακολουθούμενους από
μια παύση 12 εβδομάδων και μετά τέσσερις επιπρόσθετους κύκλους BDR. Προστέθηκε προφύλαξη κατά
του έρπητα ζωστήρα λόγω μιας απροσδόκητα υψηλής
συχνότητας εμφάνισης έρπητα ζωστήρα. Το συνολικό
ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 96% με το 22% των
ασθενών να πετυχαίνουν πλήρη ανταπόκριση και το
35% πολύ καλή μερική ανταπόκριση. Η περιφερική
νευροπάθεια ήταν η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια,
με αποτέλεσμα τη διακοπή της θεραπείας στο 60%
των περιπτώσεων. Σε μια μεγαλύτερη μελέτη φάσης
2 σε 60 ασθενείς με ΜW που δεν είχαν υποβληθεί
σε προηγούμενη θεραπεία, το σχήμα μπορτεζομίδης και ριτουξιμάμπης παρουσίασε μεγαλύτερη
δραστηριότητα με χαμηλότερη συχνότητα σοβαρής
νευροτοξικότητας σχετιζόμενη με τη μπορτεζομίδη. Η
συνολική ανταπόκριση ήταν 85% και σχεδόν το 40%
των ασθενών είχαν πλήρη ή μερική υποχώρηση της
λεμφαδενοπάθειας τους. Το εκτιμώμενο μέσο PFS
ήταν 42 μήνες και το OS των 3 ετών ήταν 82%. Επιπλέον, παρατηρήθηκε περιορισμένη μυελοτοξικότητα
στο σχήμα αυτό, αποτελώντας επιλογή για ασθενείς
που είναι υποψήφιοι για αυτόλογη μεταμόσχευση
στελεχιαίων κυττάρων.
Ο συνδυασμός μπορτεζομίδης και ριτουξιμάμπης
είναι πολλά υποσχόμενος, αλλά χρειάζονται περισσότερες κλινικές μελέτες που θα το τεκμηριώσουν
αυτό. Η νευροπάθεια είνια η πιο συχνά αναφερόμενη
τοξικότητα και μπορεί να είναι ένας περιοριστικός
παράγοντας για την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης θεραπείας. Η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης περιφερικής νευροπάθειας που σχετίζεται με

τη μπορτεζομίδη στη ΜW μπορεί να εξηγηθεί από
υποκείμενη βλάβη των νεύρων, που πιθανά οφείλεται
σε εναπόθεση αμυλοειδούς ή σε μεσολαβούμενη από
παραπρωτεΐνη απομυελίνωση.

Ο συνδυασμός Bendamustine Rituximab
H ομάδα του Rummel μελέτησε τη χρήση της
συντήρησης ριτουξιμάμπη στο ΜW. Συνολικά έλαβαν
257 ασθενείς Benda-R ως θεραπεία πρώτης γραμμής
και οι μισοί ασθενείς στη συνέχεια τυχαιοποιήθηκαν
σε συντήρηση με ριτουξιμάμπη (κάθε 2 μήνες για 2
χρόνια) και οι υπόλοιποι τέθηκαν σε παρακολούθηση. Οι ασθενείς που έλαβαν συντήρηση με ριτουξιμάμπη είχαν υψηλότερο MRR (97% έναντι 68%),
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς υποτροπή και
συνολικής επιβίωσης, σε σύγκριση με περιπτώσεις
που δεν έχουν λάβει Rituximab. Η ομάδα συντήρησης είχε καλύτερο έλεγχο της νόσου σε σύγκριση με
την ομάδα παρατήρησης, χωρίς να είναι στατιστικά
σημαντική (PFS 101 έναντι 83 μηνών, p = 0,32) και
χωρίς διαφορά στο ποσοστό συνολικής επιβίωσης.
Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το Benda-R ως
αποτελεσματική θεραπεία πρώτης γραμμής για ΜW,
αλλά η διετής συντήρηση με ριτουξιμάμπη δεν αποδείχθηκε καλύτερη από την απλή παρακολούθηση.

Καρφιλζομίδη
Η καρφιλζομίδη είναι αναστολέας πρωτεασώματος
δεύτερης γενιάς που σχετίζεται με χαμηλό κίνδυνο
νευροπάθειας (συμπεριλαμβανομένου των ατόμων
με βασική περιφερική νευροπάθεια), αλλά σχετίζεται με καρδιοτοξικότητα. Το 2012 η καρφιλζομίδη
εγκρίθηκε για τη θεραπεία ανθεκτικού και υποτροπιάζοντος πολλαπλού μυελώματος και ακολούθως
διενεργήθηκαν κλινικές δοκιμές σε ΜW ασθενείς.
Διεξήχθη μια προοπτική ανοιχτή μελέτη φάσης 2 για
την αξιολόγηση της καρφιλζομίμπης, της ριτουξιμάμπης και της δεξαμεθαζόνης σε συμπτωματικούς
ασθενείς με ΜW που δεν έλαβαν ποτέ μπορτεζομίδη
και ριτουξιμάμπη. Το συνολικό ποσοστό επιβίωσης
ήταν 87.1%. Η πλήρης ύφεση καθώς και η πολύ
καλή μερική ανταπόκριση επιτεύχθηκε στο 36%
των ασθενών, με παρόμοιες κλινικές αποκρίσεις
με τους ασθενείς που έλαβαν BDR. Σχεδόν όλοι οι
ασθενείς εξέφραζαν τη μετάλλαξη MYD88L265P,
ενώ στο CXCR4 υπήρξαν μεταλλάξεις στο 36.7%,
με συνολική επιβίωση 90.9% στην τελευταία ομάδα.
Οι πιο συχνές τοξικότητες της καρφιλζομίδης ήταν η
υπεργλυκαιμία και η υπερλιπιδαιμία. Όλοι οι ασθενείς
είχαν μειωμένα επίπεδα IgA και IgG, και μόνο δύο
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χρειάστηκαν έναρξη ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης.
Οι συνδυασμοί με βάση την καρφιλζομίδη αποτελούν
μια εναλλακτική λύση χωρίς νευροπάθεια έναντι των
πρωτοκόλλων με την μπορτεζομίδη.

ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ
Εναλλακτικοί αναστολείς πρωτεασώματος από του
στόματος έχουν ενταχθεί στη θεραπευτική φαρέτρα
ασθενών με Πολλαπλούν Μυέλωμα όπως η ιξαζομίδη.
Κλινικές μελέτες πρώιμης φάσης της ιξαζομίδης σε
συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη και ριτουξιμάμπη ως
πρώτη θεραπεία σε ΜW έδειξε σημαντικά ποσοστά
απόκρισης και χαμηλή τοξικότητα.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά διενεργήθηκε μία
κλινική δοκιμή φάσης 2 με 26 ασθενείς όπου δεν είχαν
λάβει προηγούμενη θεραπεία. Οι ασθενείς έλαβαν
ιξαζομίδη 4 mg από το στόμα με δεξαμεθαζόνη 20 mg
(τις ημέρες 1, 8 και 15), και ριτουξιμάμπη (375 mg/m2
i.ν. την ημέρα 1) για έξι κύκλους των 4 εβδομάδων,
ακολουθούμενοι από συντήρηση (έξι κύκλοι των 8
εβδομάδων) για συνολικά 12 κύκλους. Η ριτουξιμάμπη
χορηγήθηκε μετά από την ιξαζομίδη και τη δεξαμεθαζόνη για τη μείωση του κινδύνου αναζωπύρωσης
της νόσου. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης των
ασθενών ήταν 96%, πολύ καλή μερική ανταπόκριση
(VGPR) πέτυχε το 15% και μερική ανταπόκριση
(PR) το 62%. Ο συνδυασμός αυτός είχε καλό προφίλ
τοξικότητας. Το Oprozomib, είναι ένας αναστολέας
πρωτεασώματος παρόμοιος με την καρφιλζομίδη
αλλά χορηγούμενος από του στόματος. Αξιολογήθηκε
ως μονοθεραπεία σε μια πολυκεντρική κλινική μελέτη
φάσης 1b/2 σε ασθενείς με ΜW που είχαν υποβληθεί
σε προηγουμένη θεραπεία και εμφάνιζαν υποτροπή.
Ωστόσο, οι γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες
(κυρίως διάρροια) περιορίζουν τη χρήση του στην
κλινική πρακτική.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΤΚ
Ιμπρουτινίμπη
Η Ιμπρουτινίμπη είναι ένας μη αναστρέψιμος αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του Bruton. Είναι η
θεραπευτική αγωγή η οποία έχει επιτύχει το καλύτερο
ποσοστό ανταπόκρισης σε ασθενείς με μεταλλάξεις
στο MYD88L265P. Η Ιμπρουτινίμπη μπορεί επίσης να
διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και μπορεί
να είναι αποτελεσματικό για ασθενείς με Σύνδρομο
Bing-Neel. Σε ασθενείς που είχαν λάβει τουλάχιστον
μία προηγούμενη θεραπεία δοκιμάστηκε η ιμπρουτινίμπη (σε δόση 420 mg) για είκοσι έξι κύκλους των
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4 εβδομάδων έως την εξέλιξη της νόσου ή μέχρι μη
αποδεκτή τοξικότητα. Το συνολικό ποσοστό απόκρισης και το σημαντικότερο ποσοστό απόκρισης ήταν
90,5% και 73%, αντίστοιχα, και ήταν τα υψηλότερα
μεταξύ ασθενών με μεταλλάξεις MYD88L265P και
CXCR4WT10. Οι κυτταροπενίες (ουδετεροπενία και
θρομβοπενία) ήταν οι πιο συχνές σχετικές τοξικότητες. Οι λοιμώξεις που εμφανίστηκαν, συσχετίστηκαν
κυρίως με προϋπάρχουσα υπογαμμασφαιριναιμία. Σε
4 ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο, η
ιμπρουτινίμπη κάνει βαθιές και μεγάλες σε διάρκεια
ανταποκρίσεις. Οι 3 από τους 4 ασθενείς πέτυχαν
μερική ανταπόκριση χωρίς καμία ένδειξη εξέλιξης
νόσου (στα 4 έτη) και κλινική βελτίωση (επίπεδα
αιμοσφαιρίνης και μείωση της λεμφαδενοπάθειας).
Αξιολογήθηκε η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ιμπρουτινίμπης σε έναν πληθυσμό με ΜW
που ανέπτυξε ανθεκτικότητα στη ριτουξιμάμπη. Οι
ασθενείς έλαβαν από του στόματος ιμπρουτινίμπη 420
mg ημερησίως μέχρι την πρόοδο νόσου, ή εμφάνιση
μη αποδεκτής τοξικότητας ή απόσυρση της συγκατάθεσης. Η διάμεση επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου
δεν επιτεύχθηκε κατά τη διάμεση παρακολούθηση
(18.1 μήνες) και το συνολικό ποσοστό επιβίωσης ήταν
97% στους 18 μήνες. Επιπλέον, η ιμπρουτινίμπη είχε
κλινικά σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής που
δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως. Η συχνότερες μη
αιματολογικές τοξικότητες ήταν διάρροια και λοιμώξεις
(κυρίως λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος)
που εμφανίστηκαν στο 68% των ασθενών. Kολπική
μαρμαρυγή παρατηρήθηκε στο 6-11% των ασθενών που έλαβαν ιμπρουτινίμπη. Δεν αναφέρθηκαν
συμβάντα αναζωπύρωσης της IgM, αλλά οι ασθενείς πρέπει να τίθενται σε στενή παρακολούθηση,
λόγω της πιθανότητας αύξησης της IgM με διακοπή
της ιμπρουτινίμπης. Έχουν αναφερθεί συμπτώματα
απόσυρσης (20% των ασθενών) όταν η ιμπρουτινίμπη διακοπτόταν προσωρινά για τη διαχείριση της
τοξικότητας ή λόγω κάποιας προγραμματισμένης
χειρουργικής επέμβασης. Μετά την επανέναρξη της
ιμπρουτινίμπης τα συμπτώματα υποχώρησαν.
Με βάση προκλινικά δεδομένα, ο συνδυασμός
της ιμπρουτινίμπης με τη ριτουξιμάμπη θα ήταν ένα
ιδανικό σχήμα. Ο συνδυασμός αυτός μελετήθηκε σε
νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΜW που δεν είχαν
λάβει θεραπεία και σε εκείνους με υποτροπή της
νόσου. Η κλινική δοκιμή INNOVATE περιελάμβανε
συνολικά 150 ασθενείς οι οποίοι έλαβαν είτε ιμπρουτινίμπη (420 mg μία φορά την ημέρα) είτε εικονικό
φάρμακο έως την πρόοδο νόσου ή διακοπή λόγω
τοξικότητας. Και οι δύο ομάδες έλαβαν ενδοφλεβίως
ριτουξιμάμπη (375 mg/m2, με εγχύσεις τις εβδομά-
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δες 1-4 και 17-20). Εάν επιβεβαιωθεί η εξέλιξη της
νόσου, επιτρέπεται στους ασθενείς στην ομάδα που
λαμβάνει το εικονικό φάρμακο να αλλάξουν σκέλος
για να λάβουν ιμπρουτινίμπη. Το διάστημα των 30
μηνών ελεύθερης νόσου ήταν υψηλότερο στην ομάδα ιμπρουτινίμπη-ριτουξιμάμπη σε σύγκριση με την
ομάδα του εικονικού φαρμάκου-ριτουξιμάμπη (82%
έναντι 28%), με 80% χαμηλότερο κίνδυνο εξέλιξης της
νόσου ή θανάτου. Στην ανάλυση των υποομάδων τα
υψηλότερα ποσοστά του χρονικού διαστήματος ελεύθερης νόσου παρατηρήθηκαν σε νεοδιαγνωσθέντες
ασθενείς και σε άτομα με υποτροπιάζουσα νόσο στους
24 μήνες. Παρόμοια ευρήματα ήταν και σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου ασθενών σύμφωνα με το IPSSWM.
Όταν αξιολογήθηκαν τα ποσοστά απόκρισης, η ομάδα
ιμπρουτινίμπης-ριτουξιμάμπης είχε υψηλότερα ποσοστά ORR και VGPR (23% και 92% έναντι 4% και
47%, αντίστοιχα). Όπως αναφέρεται σε προηγούμενες
αναφορές, οι πιο συχνές τοξικότητες ήταν η διάρροια
(28%), αρθραλγία (24%) και ναυτία (21%). Η κολπική
μαρμαρυγή εμφανίστηκε σε 12% των ασθενών που
έλαβαν το συνδυασμό και αντιμετωπίστηκε με τροποποίηση της δόσης και υποστηρικτικά φάρμακα.
Το ποσοστό συχνότητας όσον αφορά τη διακοπή
μεταξύ των δυο σκελών (ιμπρουτινίμπης-ριτουξιμάμπη και placebo-ριτουξιμάμπης) ήταν παρόμοια
(5% και 4%, αντίστοιχα). Τα ποσοστά απόκρισης
του συνδυασμού ιμπρουτινίμπη-ριτουξιμάμπη ήταν
παρόμοια σε διαφορετικούς γονότυπους του CXCR4
, αλλά ελάχιστα χαμηλότερα στους ασθενείς χωρίς τη
μετάλλαξη MYD88L265P. Η συνδυαστική θεραπεία
είναι μια αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση
σε ασθενείς με ΜW, συμπεριλαμβανομένων των
νεοδιαγνωσθέντων ασθενών.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΒΤΚ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ
Η ακαλαμπρουτινίμπη (ACP-196) αναπτύχθηκε
ώς περισσότερο ισχυρός και εκλεκτικός αναστολέας
από την ιμπρουτινίμπη. Η ακαλαμπρουτινίμπη απορροφάται γρήγορα, έχει μικρή περίοδο ημίσειας ζωής,
χωρίς να στοχεύει μη αντιστρεπτά άλλες κινάσες,
συμπεριλαμβανομένου του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα. Σε προκλινικές μελέτες,
η ακαλαμπρουτινίμπη αξιολογήθηκε αρχικά σε ζωικά
κύτταρα από non-Hodgkin λεμφώματα. Σε κλινικές
μελέτες, η ακαλαμπρουτινίμπη έχει αποδειχθεί ότι είναι
αποτελεσματικό και καλά ανεκτό φάρμακο σε ασθενείς
με υποτροπιάζουσα χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
Σε μια πολυκεντρική μελέτη φάσης 2, με 106 ασθενείς
(14 νεοδιαγνωσθέντες και 92 με υποτροπιάζουσα/
ανθεκτική ΜW), χορηγήθηκε ακαλαμπρουτινίμπη

από του στόματος (100 mg) δύο φορές την ημέρα σε
κύκλους 28 ημερών ως την πρόοδο της νόσου ή μη
αποδεκτή τοξικότητα. Η διάμεση παρακολούθηση ήταν
27.4 μήνες και η ακαλαμπρουτινίμπη αποδείχθηκε
ότι πέτυχε συνολικό ποσοστό απόκρισης 93% σε
νεοδιαγνωσθέντες και σε ασθενείς με υποτροπιάζον/
ανθεκτικό ΜW. Επτά (50%) και 23 ασθενείς (25%)
με νεοδιαγνωσθείσα και σε υποτροπή/ανθεκτική ΜW
αντίστοιχα, διέκοψαν τη θεραπεία. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες τρίτου ή τετάρτου βαθμού ήταν
η ουδετεροπενία (16%), η πνευμονία (7%), η αναιμία
(5%), και η υπονατριαιμία. Η κολπική μαρμαρυγή εμφανίστηκε στο 5%, ποσοστό χαμηλότερο από ότι για
την ιμπρουτινίμπη. Παρά τα περιορισμένα δεδομένα
για ασθενείς με μετάλλαξη MYD88, καταδείχθηκαν
επίσης κλινικά σημαντικές ανταποκρίσεις. Συνδυαστικές θεραπείες και περαιτέρω τυχαιοποιημένες
κλινικές δοκιμές είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν
προκειμένου να αποσαφηνιστεί η αποτελεσματικότητα της ακαλαμπρουτινίμπης. Η ζανουμπρουτινίμπη
είναι ένας ισχυρός μη αναστρέψιμος επόμενης γενιάς
αναστολέας της τυροσινικής κινάσης του Bruton. Έχει
επιδείξει εξαιρετική δραστικότητα σε νεοδιαγνωσθέίσα
ή υποτροπιάζουσα/ανθεκτική χρόνια λεμφοκυτταρική
λευχαιμία. Κάποια πρώιμα δεδομένα από τη δοκιμή
ASPEN (NCT03053440), μια πολυκεντρική κλινική
δοκιμή φάσης 3 που συνέκρινε το zanubrutinib (160
mg δύο φορές την ημέρα) με την ιμπρουτινίμπη (420
mg μία φορά την ημέρα) παρουσιάστηκαν πρόσφατα: 102 ασθενείς (19 με νέα διάγνωση και 83 σε
υποτροπή/ανθεκτική νόσο) έλαβαν ζανουμπρουτινίμπη και 99 ασθενείς (18 με νέα διάγνωση και 81 σε
υποτροπή/ανθεκτική νόσο) έλαβαν ιμπρουτινίμπη,
αντίστοιχα. Στο συνολικό πληθυσμό των ασθενών
και στους ασθενείς σε υποτροπιάζουσα/ανθεκτική
νόσο, τα ποσοστά πολύ καλής μερικής ανταπόκρισης και βέλτιστης ανταπόκρισης ήταν υψηλότερα σε
ασθενείς που έλαβαν ζανουμπρουτινίμπη σε σχέση
με το βραχίονα της ιμπρουτινίμπης όχι όμως σε βαθμό στατιστικά σημαντικό Το ποσοστό των ασθενών
που ήταν ελεύθεροι νόσου σε ένα έτος ήταν επίσης
υψηλότερο σε όλους τους ασθενείς και ασθενείς με
υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο ΜW στην ομάδα
της ζανουμπρουτινίμπης (90 και 93%, αντίστοιχα), σε
σύγκριση με τους αντίστοιχους ασθενείς που έλαβαν
ιμπρουτινίμπη (87% και 86%, αντίστοιχα). Και σε αυτή
την περίπτωση όμως η διαφορά δεν ήταν στατιστικά
σημαντική
Η ζανουμπρουτινίμπη αποδείχθηκε ασφαλής,
με χαμηλότερο ποσοστό κολπικής μαρμαρυγής σε
σύγκριση με την ιμπρουτινίμπη (2% έναντι 15.3%).
Ωστόσο, η ουδετεροπενία ήταν υψηλότερη στην
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ομάδα της ζανουμπρουτινίμπης σε σύγκριση με την
ομάδα της ιμπρουτινίμπης (30% έναντι 13.3%). Συνολικά, η ζανουμπρουτινίμπη είναι ασφαλής και το
ποσοστό διακοπής λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών
είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με την ιμπρουτινίμπη.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ BCL2
Το BCL-2 είναι μια πρωτεΐνη που αναστέλλει την
απόπτωση και υπερεκφράζεται στα κύτταρα της
ΜW. Η βενετοκλάξη (ABT199) είναι ένα μικρό μόριο
που αναστέλλει επιλεκτικά το BCL2 και έχει δείξει
σημαντική αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική ΜW. Σε μια κλινική δοκιμή
φάσης 2 (NCT02677324) χορηγήθηκε βενετοκλάξη
σε μέγιστη δόση 800 mg ημερησίως και έδειξε ότι το
ποσοστό συνολικής απόκρισης και μείζονος ανταπόκρισης ήταν 87% και 80%, αντίστοιχα. Ο μέσος χρόνος
για την απόκριση ήταν 1.9 μήνες, αλλά σημειώθηκε
βραδύτερη απόκριση σε 16 ασθενείς (52%) που είχαν
προηγουμένως εκτεθεί σε αναστολείς τυροσινικής
κινάσης του Bruton. Δεν παρατηρήθηκαν περιστατικά συνδρόμου λύσης όγκου ή αναζωπύρωσης
της IgM. Οι πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν
οι κυτταροπενίες και οι διάρροιες. Όλοι οι ασθενείς
έφεραν τη μετάλλαξη MYD88L265P. Η βενετοκλάξη
σε συνδυασμό με την ιμπρουτινίμπη, έδειξε συνεργική δράση έναντι των κυττάρων ΜW και αναμένεται
κλινική μελέτη φάσης 2 σε μη προθεραπευμένους
ασθενείς με ΜW (NCT04273139).

άμεσο ποσοστό ελεύθερης νόσου ήταν το διάστημα
των 22 μηνών. Σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί
μια προσέγγιση χωρίς χημειοθεραπεία, μια μελέτη
φάσης 2 αξιολόγησε τον συνδυασμό obinutuzumab
(αντίσωμα αντι-CD20) με idelalisib σε ασθενείς με
ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΜW (NCT02962401).
Το Idelalisib δόθηκε συνεχώς σε δόση 150 mg με
ενδοφλέβιο obinutuzumab στα 100 mg την ημέρα 1
και στη συνέχεια 900 mg την ημέρα 2 και 1.000 mg
τις ημέρες 8 και 15 κατά τη διάρκεια του κύκλου 1
(φάση επαγωγής), και στη συνέχεια στην ίδια σταθερή
δόση 1.000 mg την ημέρα 1 των κύκλων 2–6 κάθε
κύκλου 28 ημερών (φάση συντήρησης). Η μέση παρακολούθηση ήταν 18.3 μήνες και το 96% των ασθενών είχαν μετάλλαξη MYD88. Τα συνολικό ποσοστό
ανταπόκρισης ήταν 90% και 76% κατά αντιστοιχία.
και βέλτιστο ποσοστό ήταν 90% και 76%, αντίστοιχα.
Το χρονικό διάστημα χωρίς υποτροπή της νόσου
υπολογίστηκε σε 25 μήνες. Η συνδυαστική θεραπεία
είχε σημαντική ανταπόκριση, αλλά η σημαντική ηπατοτοξικότητα ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση της.
Η αποτελεσματικότητα άλλων αναστολέων PI3K που
είναι λιγότερο ηπατοτοξικοί, όπως το duvelisib και
το umbralisib (TGR1202), βρίσκονται στη φάση της
αξιολόγησης για τη ΜW. Σε μια πολυκεντρική κλινική
δοκιμή φάσης 2β, σε ασθενείς με Λέμφωμα οριακής
ζώνης υποτροπιάζον/ανθεκτικό, η μονοθεραπεία με
umbralisib ήταν αποτελεσματική και οι ανεπιθύμητες
ενέργειες ήταν ανεκτές. Ο διάμεσος χρόνος στην
αρχική ανταπόκριση ήταν 2,7 μήνες και το 86% των
ασθενών είχε μείωση του φορτίου της νόσου.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΟΙΝΟΣΙΤΟΛΗ
3-ΚΙΝΑΣΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ CXCR4

H φωσφατιδυλινοσιτόλη 3-κινάσης p110 (PI3K)
(PI3K) παίζει σημαντικό ρόλο στην έναρξη και την εξέλιξη κακοηθειών, προάγοντας την κυτταρική επιβίωση
διεγείροντας τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση
κυττάρων. Αναστολείς της PI3Kδ έχουν αποδειχθεί
ότι προκαλούν κυτταρικό θάνατο σε κυτταρικές σειρές
ΜW, καθιστώντας τον πιθανό στόχο σε ασθενείς με
ΜW. Το Idelalisib (GS-1101, CAL-101) είναι ένας
ισχυρός, ιδιαίτερα εκλεκτικός, από του στόματος
αναστολέας PI3Kδ/AKT που προάγει την απόπτωση.
Μια μελέτη φάσης 1β, όπου αξιολογεί διαφορετικά
δοσολογικά επίπεδα του idelalisib σε ασθενείς με
υποτροπιάζουσες κακοήθειες Β κυττάρων, κατέδειξε
συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 55% σε 9 ασθενείς
με ΜW. Συνολικά υπήρχαν διαταραχές grade 3 στις
τρανσαμινάσες στον ορό περίπου στο 25% των
ασθενών. Στο υποσύνολο των ασθενών με ΜW, οι
αναφερόμενες ανταποκρίσεις για το idelalisib με δι-

Ασθενείς με ΜW που χαρακτηρίζονται από μεταλλαγμένο CXCR4 είναι λιγότερο πιθανό να πετύχουν
μείζονες και μικρότερης διάρκειας ανταποκρίσεις σε
θεραπεία με βάση την ιμπρουτινίμπη ή τη ριτουξιμάμπη σε σύγκριση με εκείνους που φέρουν CXCR4WT.
Ένας μικρός αριθμός φαρμάκων που στοχεύουν στο
CXCR4 βρίσκονται υπό έρευνα. Το Ulocuplumab
(BMS-936564) είναι ένα πλήρως ανθρώπινο IgG4
μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει τη σύνδεση του CXCR4 με το CXCL12, με αποτέλεσμα να
μειώνεται ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων της
ΜW. Το Ulocuplumab (NCT03225716) αξιολογείται
σε συνδυασμό με την ιμπρουτινίμπη σε μια κλινική
δοκιμή φάσης 1/2 για συμπτωματικούς ασθενείς που
φέρουν μεταλλάξεις στο CXCR4MUT, της οποίας τα
αποτελέσματα εκκρεμούν. Το Mavorixafor (AMD-070)
είναι ένας αποτελεσματικός μη ανταγωνιστικός αναστολέας του υποδοχέα της χυμοκίνης του CXCR4,
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που διατίθεται από το στόμα και χορηγείται μία φορά
την ημέρα. Μια δοκιμή φάσης 1β σχεδιασμένη για την
αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του
mavorixafor και της ιμπρουτινίμπης σε ασθενείς με
ΜW και μετάλλαξη CXCR4 (NCT04274738) βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Plerixafor (AMD3100) είναι ένας
ανταγωνιστής CXCR4 που διαταράσσει τον δεσμό
CXCR4/SDF-1α. Το Plerixafor εγκρίθηκε από τον FDA
και τον ΕΜΑ σε συνδυασμό με παράγοντα διέγερσης
αποικιών κοκκιοκυττάρων για την κινητοποίηση αιμοποιητικών στελεχιαίων και προγονικών κυττάρων
σε ασθενείς με λέμφωμα και πολλαπλό μυέλωμα .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ΜW είναι ένα λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα χαμηλής κακοήθειας. Για ασθενείς που χρειάζονται
θεραπεία, η θεραπεία με Benda-R μπορεί να θεωρηθεί
θεραπεία πρώτης γραμμής. Άλλοι συνδυασμοί χημειοανοσοθεραπείας με DRC και η BR παρέχουν αποτελεσματικές και παρατεταμένες αποκρίσεις, αλλά λόγω
της τοξικότητας που δημιουργούν η χρήση αυτών είναι
περιορισμένη. Η επιτυχία της ιμπρουτινίμπης στο
ΜW μπορεί να αλλάξει την τρέχουσα διαχείριση του
ΜW. Επιπλέον, η πρόσφατη και πολλά υποσχόμενη
πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας ΜW μπορεί
να προσθέσει περισσότερες θεραπευτικές επιλογές.
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Πρωτοπαθής Συστηματική Αμυλοείδωση από ελαφρές αλυσίδες
ανοσοσφαιρινών (AL αμυλοείδωση)
Φωτεινή Θεοδωρακάκου, Δέσποινα Φωτίου,
Μελέτιος-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δημόπουλος, Ευστάθιος Καστρίτης
Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή
Ο όρος αμυλοείδωση αφορά ένα σύνολο παθήσεων που χαρακτηρίζεται από εναπόθεση αδιάλυτων,
εξωκυττάριων ινιδίων αμυλοειδούς, που σχηματίζονται
από παθολογικά αναδιπλούμενες πρωτεΐνες. Το αμυλοειδές που σχηματίζεται έχει άμεση κυτταροτοξική
δράση, ενώ οι εναποθέσεις αμυλοειδούς διαταράσσουν την αρχιτεκτονική των ιστών οδηγώντας τελικά,
σε βλάβη των οργάνων στόχων. Στην πρωτοπαθή
συστηματική AL αμυλοείδωση ένας μικρός, χαμηλού
βαθμού κακοήθειας, πλασματοκυτταρικός κλώνος
παράγει τις τοξικές ελεύθερες ελαφριές αλυσίδες που
σχηματίζουν το αμυλοειδές. Η καρδιακή και η νεφρική
συμμετοχή είναι οι πιο συχνές, ακολουθούμενες από
συμμετοχή του αυτόνομου νευρικού συστήματος, του
ήπατος, του γαστρεντερικού σωλήνα και των μαλακών
ιστών. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση είναι περίπου 63 έτη και η συχνότητα αυξάνεται με την ηλικία.
Η θεραπεία που στοχεύει τον πλασματοκυτταρικό
κλώνο είναι ο βασικός άξονας στην αντιμετώπιση της
AL αμυλοείδωσης. Ο αυξανόμενος αριθμός αντι-νεοπλασματικών παραγόντων που έχουν αναπτυχθεί για
τη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος (ΠM) έχει
βελτιώσει την επιβίωση. Ο επιπολασμός έχει επίσης
αυξηθεί, πιθανώς λόγω αύξησης της επιβίωσης και
βελτίωσης των διαγνωστικών μέσων.

Βιολογία του πλασματοκυτταρικού
κλώνου στην AL αμυλοείδωση
Ο πλασματοκυτταρικός κλώνος στην AL αμυλο220

είδωση είναι συνήθως περιορισμένος, σε 75-80%
των περιπτώσεων εκκρίνει λ-ελαφρά αλυσίδα και
παρουσιάζει κοινές δομικές και αριθμητικές αλλαγές,
με αυτές που παρατηρούνται στην μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS) και στο
πολλαπλούν μυέλωμα. Η προϋπάρχουσα MGUS είναι
ο ισχυρότερος παράγοντας κινδύνου για ανάπτυξη
AL και αυξάνει τον σχετικό κίνδυνο κατά 8.8 φορές.
Ακόμα, εκτιμάται ότι περίπου το 15% των ασθενών με
ΠM έχουν συνυπάρχουσα AL αμυλοείδωση, και ότι το
1% θα αναπτύξει AL αμυλοείδωση κατά τη διάρκεια
της νόσου. Περίπου το 40-60% των ασθενών με AL
αμυλοείδωση φέρουν τη διαμετάθεση t(11;14), η οποία
σχετίζεται με χειρότερη έκβαση σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή με βορτεζομίδη ή ανοσοτροποποιητικούς
παράγοντες1. Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών
θα έχουν περίσσεια του 1q21, με χειρότερα αποτελέσματα όταν λαμβάνουν θεραπεία με μελφαλάνη.
Οι υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές ανωμαλίες
που συναντώνται σε ασθενείς με ΠΜ, όπως t(4;14),
del17p, t(14;16), δεν είναι συχνές σε AL αμυλοείδωση.

Κλινική παρουσίαση και διαγνωστική
προσέγγιση
Η υποψία για την νόσο αποτελεί το σημαντικότερο
βήμα για να τεθεί η διάγνωση της αμυλοείδωσης. Τα
περισσότερα συμπτώματα είναι μη ειδικά και η διάγνωση καθυστερεί λόγω της ετερογένειας της κλινικής
εικόνας, ενώ η καθυστερημένη διάγνωση σχετίζεται
με πρώιμη θνησιμότητα. Η εξέταση πληθυσμών σε
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αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης AL (ασθενείς με MGUS
ή ασυμπτωματικό ΠΜ) με την αξιολόγηση συγκεκριμένων βιοδεικτών σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί
να διαγνώσει το νόσημα σε αρχικό στάδιο. Το NTproBNP αυξάνεται στα πρώιμα στάδια της καρδιακής
αμυλοείδωσης και η ήπια πρωτεϊνουρία μπορεί να
είναι το πρώτο σύμπτωμα της νεφρικής πρσβολής.
Τα κλινικά συμπτώματα και σημεία που πρέπει να
εγείρουν υποψίες για την παρουσία AL περιλαμβάνουν
την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα
εξώθησης, πρωτεϊνουρία συχνά νεφρωσικού επιπέδου, αμφοτερόπλευρο σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα,
αξονική περιφερική πολυνευροπάθεια ή συμπτώματα
δυσαυτονομίας. Ο προσδιορισμός της μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης απαιτεί την χρήση όλων των
διαθέσιμων τεχνικών (ανοσοηλεκτροφόρηση ορού
και ούρων, ελεύθερες ελαφριές αλυσίδες στον ορό).

Διάγνωση της AL αμυλοείδωσης
Η διάγνωση της AL απαιτεί την ανίχνευση των
ινιδίων του αμυλοειδούς σε βιοψία ιστού. Το ερυθρό
του Κονγκό παραμένει η πιο κοινή μέθοδος χρώσης
στο κοινό μικροσκόπιο. Η βιοψία μπορεί να γίνει σε
περιφερικό ιστό (κοιλιακό λίπος, σιελογόνος αδένας
κ.λπ.) ή σε προσβεβλημένο όργανο (νεφρός, ήπαρ,
καρδιά, στομάχι κ.λπ.). Η βιοψία περιφερικού ιστού
είναι γρήγορη, εύκολη, ασφαλής και φθηνή, με καλή
ευαισθησία. Η βιοψία οργάνου-στόχου έχει υψηλή
ευαισθησία αλλά απαιτεί εξειδίκευση, έχει κινδύνους
(αιμορραγία, διάτρηση κ.λπ.) και συχνά προκαλεί
σημαντική καθυστέρηση στην διάγνωση λόγω διαθεσιμότητας κλπ. Μετά την ανίχνευση αμυλοειδούς,
απαιτείται τυποποίηση. Οι διαθέσιμες μέθοδοι περιλαμβάνουν την ανοσοϊστοχημεία, ανοσοηλεκτρονικό
μικροσκόπιο (μη ευρέως διαθέσιμη) και φασματομετρία μάζας (που διατίθεται σε πολύ λίγα κέντρα
παγκοσμίως).
Θα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται η συστηματική από την εντοπισμένη μορφή αμυλοείδωσης,
καθώς ασθενείς αυτοί έχουν εξαιρετική πρόγνωση
και στις περισσότερες περιπτώσεις χορηγείται μόνο
τοπική θεραπεία (συνήθως χειρουργική επέμβαση ή ακτινοβολία). Ο κύριος τύπος αμυλοείδωσης
που χρήζει διαφοροδιάγνωσης από την AL, είναι η
αμυλοείδωση που σχετίζεται με την τρανσθυρρετίνη
(ATTR) και κυρίως η μη κληρονομούμενη μορφή της
(ATTRwt), που προσβάλλει συνήθως ηλικιωμένους
ασθενείς (διάμεση ηλικία >70 έτη). Ο επιπολασμός
της MGUS αυξάνεται επίσης με την ηλικία αλλά φαίνεται ότι είναι υψηλότερος από το αναμενόμενο σε
ασθενείς με ATTRwt (10-25%). Το σπινθηρογράφημα

με οστεόφιλους ιχνηθέτες (PYP ή DPD με 99mTc)
παρουσιάζει αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου
στο μυοκάρδιο, με υψηλή ειδικότητα για τη διάγνωση
της ATTR, αλλά μόνο εάν απουσιάζει η μονοκλωνική
ανοσοσφαιρίνη. Ένα ποσοστό ασθενών με καρδιακή
AL αμυλοείδωση θα εμφανίζει επίσης πρόσληψη του
ραδιοφαρμάκου, επομένως, ένα θετικό αποτέλεσμα
δεν μπορεί να αποκλείσει την AL, όταν υπάρχει μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη2. Σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αμυλοειδούς.

Πρόγνωση
Παρά το γεγονός ότι η AL αμυλοείδωση οφείλεται
σε μια υποκείμενη αιματολογική νεοπλασία, οι καρδιακοί βιοδείκτες [N-terminal pro-brain natriuretic peptide
(NT-proBNP) και τροπονίνη (cTn)] αποτελούν το
ευρύτερα χρησιμοποιούμενο προγνωστικό σύστημα
(κατά Mayo), το οποίο διαχωρίζει τους ασθενείς με
AL σε 3 στάδια. Η καρδιακή νόσος προχωρημένου
σταδίου (στάδιο 3B, δηλαδή στάδιο 3 με NTproBNP
>8500 pg/ml), σχετίζεται με πολύ φτωχή επιβίωση
(διάμεση επιβίωση ~6 μήνες). Η διαφορά μεταξύ της
εμπλεκόμενης και της μη εμπλεκόμενης ελεύθερης
ελαφράς αλυσίδας (dFLC) και το κλωνικό φορτίο της
νόσου έχουν επίσης προγνωστική αξία. Σε πολλά
κέντρα, το BNP χρησιμοποιείται αντί του NTproBNP,
με προσαρμοσμένα όρια. Έχει αναπτυχθεί επίσης
ένα σύστημα σταδιοποίησης για ασθενείς με νεφρική
προσβολή σχετικά με την πρόγνωση όσον αφορά
την πιθανότητα εξέλιξης σε τελικού σταδίου νεφρική
ανεπάρκεια, με βάση τα επίπεδα eGFR και πρωτεϊνουρίας. Η ηλικία, ο αριθμός των εμπλεκόμενων
οργάνων και η χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση
έχουν επίσης κάποια προγνωστική αξία.
Νεότεροι βιοδείκτες μελετώνται επίσης για την
εκτίμηση της πρόγνωσης και της ανταπόκρισης στην
θεραπεία. Ο Growth Differentiation Factor-15 (GDF15) αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για την εξέλιξη
σε νεφρική νόσου τελικού σταδίου και την ανάγκη
για αιμοκάθαρση, αλλά σχετίζεται και με την επιβίωση ανεξάρτητα από τους καρδιακούς βιοδείκτες3.
Τα υψηλά επίπεδα του παράγοντα von Willebrand
συσχετίστηκαν με τον πρόωρο θάνατο, ακόμη και
μεταξύ των ασθενών του σταδίου 3Β4. Η μαγνητική
τομογραφία καρδίας μπορεί επίσης να προσφέρει
πληροφορίες για την πρόγνωση, ανεξάρτητα από
τους καρδιακούς βιοδείκτες.

Αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία
Υπάρχουν δύο πτυχές εκτίμησης της ανταπό221

Φ. Θεοδωρακάκου και συν.

κρισης: η εκτίμηση της αιματολογικής (κλωνικής)
ανταπόκρισης και της ανταπόκρισης της λειτουργίας
των προσβεβλημένων οργάνων. Η εκτίμηση της αιματολογικής ανταπόκρισης βασίζεται στις FLCs του
ορού, που, ωστόσο, σε 20% των ασθενών μπορεί να
είναι σε χαμηλά επίπεδα και δύσκολα αξιολογήσιμα με
τις διαθέσιμες ποσοτικές μεθόδους (Freelite assay).
Η μείωση της συγκέντρωσης των επιπέδων FLCs
είναι ο ισχυρότερος προγνωστικός παράγοντας για
παρατεταμένη επιβίωση. Ακόμη και σε ασθενείς με
χαμηλά επίπεδα FLC στην διάγνωση, η περαιτέρω
μείωση βελτιώνει τη λειτουργία των οργάνων και
την επιβίωση. Ο χρόνος μέχρι την επίτευξη της αιματολογικής ανταπόκρισης είναι σημαντικός για την
αποφυγή της παρατεταμένης έκθεσης των οργάνων
στις τοξικές κλωνικές ελαφρές αλυσίδες. Με βάση
τα ισχύοντα κριτήρια, ορόσημο στην ανταπόκριση
είναι οι 3 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, αλλά
δεδομένα από την ομάδα μας δείχνουν ότι η πρώιμη
(εντός του 1ου μήνα) ανταπόκριση είναι κρίσιμη.
Ακόμη και μεταξύ των ασθενών με πλήρη ύφεση
(CR) μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα κλωνικών
πλασματοκυττάρων που παράγουν χαμηλά επίπεδα τοξικών ελαφριών αλυσίδων, μη ανιχνεύσιμα με
συμβατικές μεθόδους. Τα υπολειπόμενα κλωνικά
πλασματοκύτταρα, σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο
αιματολογικής υποτροπής ή περαιτέρω επιδείνωσης
της λειτουργίας των προσβεβλημένων οργάνων. Η
εκτίμηση της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD)
χρησιμοποιώντας ευαίσθητες μεθόδους όπως κυτταρομετρία ροής νέας γενιάς (NGF) ή νέας γενιάς
αλληλούχιση (NGS) έχει ενσωματωθεί στα κριτήρια
ανταπόκρισης για το μυέλωμα και σταδιακά εισάγεται
στην κλινική πράξη και για την AL αμυλοείδωση. Σε
πρόσφατη αναφορά από την ομάδα μας, ασθενείς
σε πλήρη αιματολογική ύφεση που αξιολογήθηκαν
για MRD με NGF, είχαν μη ανιχνεύσιμη MRD σε
ποσοστό 45%. Η απουσία ανιχνεύσιμης MRD συσχετίστηκε με πολύ μικρή πιθανότητα αιματολογικής
υποτροπής (0% στα 2 έτη έναντι 21% σε ασθενείς με
ανιχνεύσιμη MRD)5.
Η λειτουργική ανταπόκριση των προσβεβλημένων
οργάνων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που
σχετίζεται με την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των
ασθενών. Έχουν αναπτυχθεί κριτήρια για την αξιολόγηση της λειτουργίας της καρδιάς, των νεφρών και
του ήπατος με βάση βιοδείκτες: το NTproBNP ή BNP
για την αξιολόγηση της καρδιακής, η πρωτεϊνουρία
και η eGFR για την νεφρική και η ALP για την ηπατική
ανταπόκριση. Όμως τα κριτήρια αυτά έχουν σημαντικούς περιορισμούς, καθώς οι βιοδείκτες επηρεάζονται
από πολλούς παράγοντες. Σύμφωνα με την εμπειρία
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μας, η εξέλιξη στον χρόνο και όχι οι μεμονωμένες
μετρήσεις είναι πιο χρήσιμες για την αξιολόγηση
της βελτίωσης ή επιδείνωσης της λειτουργίας των
οργάνων. Επιπλέον, οι ανταποκρίσεις των οργάνων
συνήθως υστερούν σε σχέση με τις αιματολογικές
ανταποκρίσεις και μπορεί να χρειαστούν πολλοί μήνες μετά την αιματολογική ύφεση για να επιτευχθεί
σημαντική βελτίωση στη λειτουργική κατάσταση των
οργάνων-στόχων.

Θεραπεία της AL αμυλοείδωσης
Ο άμεσος στόχος της θεραπείας είναι η εξάλειψη
των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων. Οι συνδυασμοί που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία του ΠΜ
και στοχεύουν τον υποκείμενο πλασματοκυτταρικό
κλώνο, εξατομικεύονται για την αποφυγή τοξικότητας, καθώς οι ασθενείς με AL αμυλοείδωση είναι
πιο επιρρεπείς σε επιπλοκές που σχετίζονται με τη
θεραπεία. Η ανταπόκριση στην θεραπεία πρέπει
να παρακολουθείται στενά για την περίπτωση αποτυχίας επίτευξης ταχείας και βαθιάς ύφεσης. Παρά
την αυξημένη αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
των νεότερων αντινεοπλασματικών θεραπειών, τα
οφέλη παραμένουν σημαντικά μικρότερα για ασθενείς
υψηλού κινδύνου (στάδιο Mayo 3Β). Οι τρέχουσες
επιλογές περιλαμβάνουν συνδυασμούς αναστολέων
πρωτεασώματος (PI), ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
(IMiDs), αλκυλιούντες παραγόντες και μονοκλωνικά
αντισώματα αντι-CD38. Πέρα από τη χορήγηση θεραπείας για την εξάλειψη του κλώνου, η υποστηρικτική
αγωγή είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση
των συμπτωμάτων και την ανοχή στη θεραπεία. Μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένη θεραπεία για την
απομάκρυνση των εναποθέσεων του αμυλοειδούς
από τα προσβεβλημένα όργανα.

Αλκυλιούντες παράγοντες
Θεραπεία με υψηλές δόσεις μελφαλάνης (HDM)
με αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΑΑΚ) επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά αιματολογικής ύφεσης και έχει χρησιμοποιηθεί
για περίπου 3 δεκαετίες σε επιλεγμένους ασθενείς
(αλλά μόνο ~10-20% των ασθενών με AL μπορεί
να είναι επιλέξιμοι). Η σχετιζόμενη με την μεταμόσχευση θνητότητα είναι υψηλότερη από ότι στο ΠM
αλλά η προσεκτική επιλογή ασθενών και με βάση
καρδιακούς βιοδείκτες (τροπονίνη και NTproBNP)
την έχει μειώσει σημαντικά. H ΑΜΑΑΚ θα πρέπει να
διενεργείται σε έμπειρα κέντρα6. Αλκυλιούντες παράγοντες σε συμβατικές δόσεις, όπως η μελφαλάνη

Πρωτοπαθής Συστηματική Αμυλοείδωση από ελαφρές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών (AL αμυλοείδωση)

και η κυκλοφωσφαμίδη, σε συνδυασμό με κορτικοστεροειδή, αποτελούν αποτελεσματικές θεραπείες
αλλά σήμερα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
νεότερους παράγοντες. Σε ασθενείς μη επιλέξιμους
για ΑΜΑΑΚ, ο συνδυασμός μελφαλάνης και δεξαμεθαζόνης εμφάνισε αιματολογικής ανταπόκρισης έως
και σε 76% των ασθενών.

Αναστολείς πρωτεασώματος
Οι αναστολείς πρωτεασώματος (PIs) αποτελούν
μέχρι στιγμής την πιο αποτελεσματική θεραπεία στην
AL αμυλοείδωση. Η βορτεζομίδη είναι ο πρώτος PI
και χορηγείται υποδορίως, συνήθως μία φορά την
εβδομάδα, σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη και αλκυλιούντα παράγοντα. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη
αγωγή είναι ο συνδυασμός κυκλοφωσφαμίδης-βορτεζομίδης-δεξαμεθαζόνης (CyBorD ή VCD). Το συνολικό
ποσοστό αιματολογικής ανταπόκρισης είναι 60%65%7. Το CyBorD είναι καλά ανεκτό, δεν προκαλεί
σοβαρή μυελοτοξικότητα, η κυκλοφωσφαμίδη μπορεί
να χορηγηθεί είτε από το στόμα είτε ενδοφλεβίως
και είναι το σχήμα εκλογής για ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία, καθώς δεν απαιτείται προσαρμογή της
δόσης. Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν
ότι μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό σχήμα σε
ασθενείς με διαμετάθεση t(11;14). Η από του στόματος
μελφαλάνη συνδυάζεται επίσης με τη βορτεζομίδη και
σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, η
προσθήκη βορτεζομίδης στο συνδυασμό μελφαλάνης
και δεξαμεθαζόνης (ΒMDex) πέτυχε αιματολογική
ανταπόκριση στο 81% των ασθενών στους 3 μήνες
σε σύγκριση με το 57% στο σκέλος ελέγχου MDex8.
Αυτή είναι η μόνη θεραπεία που έχει δείξει όφελος
στην συνολική επιβίωση σε τυχαιοποιημένη μελέτη,
όμως, η δόση της μελφαλάνης χρειάζεται προσαρμογή
με βάση την νεφρική λειτουργία, ενώ η μυελοτοξικότητα μπορεί να είναι πιο έντονη. Η νευροπάθεια είναι
η κύρια τοξικότητα της βορτεζομίδης και η χρήση της
θα πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με σοβαρή
περιφερική ή αυτόνομη νευροπάθεια.
Η ιξαζομίδη είναι αναστολέας πρωτεασώματος δεύτερης γενιάς που χορηγείται από το στόμα και έδειξε
δραστικότητα ως μονοθεραπεία σε μελέτες φάσης Ι/
II σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα AL αμυλοείδωση.
Στη μελέτη φάσης III TOURMALINE-AL1, συγκρίθηκε ο συνδυασμός Ιξαζομίδης-δεξαμεθαζόνης έναντι
σχημάτων εκλογής του ιατρού (που δεν περιείχαν
βορτεζομίδη), σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα AL
αμυλοείδωση. Αν και η ιξαζομίδη/δεξαμεθαζόνη δεν
συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά αιματολογικής
απόκρισης (53% έναντι 51%)9, ήταν αποτελεσματικός

και ασφαλής συνδυασμός με καλή ανοχή.
Η καρφιλζομίδη έχει έγκριση σε ασθενείς με ΠΜ με
υποτροπιάζουσα/ανθεκτική νόσο, ωστόσο, η σχετιζόμενη καρδιαγγειακή τοξικότητα περιορίζει τη χρήση της
σε ασθενείς με αμυλοείδωση AL, αν και έχει εμφανίσει
αποτελεσματικότητα σε μικρές σειρές ασθενών.

Ανοσοτροποποιητικά (IMiDS)
Η ανταπόκριση στη θαλιδομίδη και τα IMiDs (λεναλιδομίδη, πομαλιδομίδη) είναι συνήθως πιο αργή από
ότι με τη βορτεζομίδη και η χρήση τους περιορίζεται
κυρίως στην υποτροπιάζουσα νόσο. Η θαλιδομίδη
σχετίζεται με σημαντική τοξικότητα. Η λεναλιδομίδη,
σε χαμηλότερες δόσεις, έχει συνδυαστεί με MDex
ή κυκλοφωσφαμίδη/δεξαμεθαζόνη, οδηγώντας σε
αιματολογικές ανταποκρίσεις σε 38-68% και 46-60%
αντίστοιχα, σε ασθενείς που προηγουμένως δεν
είχαν λάβει θεραπεία ή σε ασθενείς ανθεκτικούς στη
βορτεζομίδη, στη θαλιδομίδη και στους αλκυλιούντες
παράγοντες10. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν την μυελοτοξικότητα, εξανθήματα, λοιμώξεις,
θρομβώσεις και καταβολή. Έχει επίσης παρατηρηθεί
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Η πομαλιδομίδη
έχει ασφαλέστερο προφίλ νεφροτοξικότητας και ίσως
είναι καλύτερα ανεκτή σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση
σε σύγκριση με τη λεναλιδομίδη. Οδηγεί σε σχετικά
ταχείες αιματολογικές ανταποκρίσεις στο 48-68%
των ασθενών. Ένα παράδοξο με όλα τα IMiDs είναι
μια παροδική, συνήθως, αύξηση του NT-proBNP,
γεγονός που καθιστά την αξιολόγηση της καρδιακής
ανταπόκρισης δύσκολη. Ο συνδυασμός βορτεζομίδης και χαμηλής δόσης λεναλιδομίδης ως θεραπεία
πρώτης γραμμής πέτυχε αιματολογικές ανταποκρίσεις
στο 89% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της
πλήρους ύφεσης σε 32% και πολύ καλής μερική ύφεση (VGPR) σε 57%, ωστόσο, σε 38% των ασθενών
απαιτήθηκε μείωση της δόσης και σε 27% διακοπή
της λεναλιδομίδης λόγω τοξικότητας11. Ένας παρόμοιος συνδυασμός με πομαλιδομίδη, βορτεζομίδη
και δεξαμεθαζόνη συσχετίστηκε με τοξικότητα και
πρώιμη θνησιμότητα.

Μονοκλωνικά αντισώματα
Η δαρατουμουμάβη ( Daratumumab) είναι ένα αντιCD38 μονοκλωνικό αντίσωμα, με υψηλή δραστικότητα
ως μονοθεραπεία σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα/
ανθεκτική AL αμυλοείδωση. Σε προθεραπευμένους
ασθενείς, η μονοθεραπεία με δαρατουμουμάβη συσχετίστηκε με υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης (63100%), συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ύφεσης
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σε ποσοστό έως 36% ήδη από τον πρώτο μήνα. Η
μελέτη φάσης III ANDROMEDA συνέκρινε το συνδυασμό της υποδόρια χορηγούμενης δαρατουμουμάβης
με CyBorD έναντι του CyBordD σε ασθενείς με νέα
διάγνωση AL αμυλοείδωσης (NCT03201965). Ο
συνδυασμός (Dara-CyBorD) πέτυχε πλήρεις αιματολογικές υφέσεις σε 53% των ασθενών έναντι 18%
για το CyBorD, ενώ οι ανταποκρίσεις οργάνων στους
6 μήνες διπλασιάστηκαν (καρδιά: 42% έναντι 22%,
νεφροί: 54% έναντι 27%)12. Μια ακόμη μελέτη αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της
μονοθεραπείας με Daratumumab σε ασθενείς με AL
αμυλοείδωση που δεν έχουν λάβει θεραπεία και έχουν
νόσο υψηλού κινδύνου (στάδιο 3Β) (NCT04131309).

Στρατηγική θεραπείας
Η θεραπεία ενός ασθενούς με AL αμυλοείδωση
θα πρέπει να εξατομικεύεται βάσει των χαρακτηριστικών της νόσου και του σταδίου και θα πρέπει να
προσαρμόζεται ανάλογα με την ανταπόκριση. Η διαστρωμάτωση γίνεται με βάση το μοντέλο Mayo 2004
(τροποποιημένο με την προσθήκη του σταδίου 3Β).
Πέρα από την καρδιακή συμμετοχή, πρέπει να αξιολογηθεί η νεφρική και ηπατική λειτουργία, η παρουσία
περιφερικής και αυτόνομης νευροπάθειας και άλλες
συνοσηρότητες. Ο στόχος είναι η επίτευξη πλήρους
αιματολογικής ύφεσης ή, τουλάχιστον πολύ χαμηλά
επίπεδα FLCs στον ορό (ιδανικά η εμπλεκόμενη FLC
να είναι <20 mg/L ή έστω η διαφορά των δύο αλυσίδων <10 mg/L), το συντομότερο δυνατό (ιδανικά μετά
από 1 ή το αργότερο μετά από 3 μήνες θεραπείας),
με όσο το δυνατόν μικρότερη τοξικότητα. Σε όλα τα
στάδια της θεραπείας, δίνεται μεγάλη έμφαση στην
υποστηρικτική αγωγή, η οποία απαιτεί συνεργασία
με πολλές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένων καρδιολόγων και νεφρολόγων. Οι ασθενείς θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά για καρδιακές επιπλοκές
και για περιφερική νευροπάθεια, και θα πρέπει να
εκπαιδεύονται για να προσαρμόζουν τη λήψη υγρών
και διουρητικών, να παρακολουθούν το βάρος και την
πίεση τους και να τρέφονται σωστά.
Οι ασθενείς που μπορεί να είναι επιλέξιμοι για
ΑΜΑΑΚ είναι συνήθως νέοι, ηλικίας <65-70 ετών,
με νόσο σταδίου 1-2. Ορισμένοι ασθενείς μπορεί να
γίνουν επιλέξιμοι μετά την εισαγωγική θεραπεία, αλλά
σε άλλους η επιδείνωση της λειτουργίας των οργάνων μπορεί να μην επιτρέψει τη μεταμόσχευση. Για
ασθενείς με αιματολογική πλήρη ύφεση μετά από 4-6
κύκλους εισαγωγικής θεραπείας, η τακτική μας είναι
να εκτιμούμε την MRD χρησιμοποιώντας ευαίσθητες
τεχνικές NGF. Η ΑΜΑΑΚ μπορεί να προσφερθεί ως
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επιλογή για θεραπεία εδραίωσης σε επιλεγμένους
ασθενείς που έχουν ανιχνεύσιμη MRD. Για ασθενείς
σε PR ή VGPR μετά την εισαγωγική θεραπεία, η τοξικότητα της ΑΜΑΑΚ θα πρέπει να συζητείται έναντι
της αποτελεσματικότητας και της διαθεσιμότητας
άλλων θεραπευτικών επιλογών.
Για τους ασθενείς που δεν είναι επιλέξιμοι για
ΑΜΑΑΚ, ο συνδυασμός CyBorD είναι το προτεινόμενο σχήμα που χορηγείται εβδομαδιαίως, με
υποδόρια βορτεζομίδη και ενδοφλέβια ή από του
στόματος κυκλοφωσφαμίδη σε δόση 500 mg, και
δεξαμεθαζόνη εβδομαδιαίως στα 10-40 mg. Η αιματολογική ανταπόκριση αξιολογείται κάθε μήνα και αν
μετά από 3 κύκλους θεραπείας είναι μικρότερη από
VGPR, τροποποιείται η αγωγή. Συνήθως η δεύτερη
γραμμής θεραπεία περιλαμβάνει IMiD (αντί κυκλοφωσφαμίδης) ή δαρατουμουμάβη. Για ασθενείς με
τουλάχιστον VGPR μετά από 3 κύκλους, συνεχίζουν
6-8 κύκλους θεραπείας με στόχο την επίτευξη της
πλήρους ύφεσης. Εάν επιτευχθεί CR, αξιολογείται
επίσης η MRD στο μυελό. Σε ασθενείς με λιγότερο
από CR και χωρίς ανταπόκριση οργάνων συζητάμε
επιπλέον θεραπεία, είτε με το ίδιο σχήμα (εάν είναι
σε VGPR) είτε κατά προτίμηση με αλλαγή της θεραπείας. Για ασθενείς με MRD αρνητική, η πιθανότητα
υποτροπής είναι πολύ χαμηλή. Μετά την ολοκλήρωση
της θεραπείας, όλοι οι ασθενείς παρακολουθούνται
τακτικά για αιματολογική υποτροπή. Με βάση τα
αποτελέσματα της μελέτης ANDRΟMEDA, ο συνδυασμός υποδόριας δαρατουμουμάβης με CyBorD
προσφέρει τα καλύτερα μέχρι σήμερα αποτελέσματα
όσον αφορά την πιθανότητα πλήρους αιματολογικής
ύφεσης και ανταπόκρισης οργάνων, όμως ακόμα
δεν είναι διαθέσιμη η υποδόρια δαρατουμουμάβη
και η παρακολούθηση των ασθενών είναι περιορισμένη (~12 μήνες)12. Τα δεδομένα για την θεραπεία
συντήρησης είναι φτωχά.
Για ασθενείς με νόσο σταδίου 3Β, η αντινεοπλασματική θεραπεία από μόνη της μπορεί να μην είναι
αρκετή ακόμη και όταν η αιματολογική ανταπόκριση
επιτυγχάνεται γρήγορα. Η πρώιμη θνησιμότητα μπορεί
να φτάνει το 50% μετά την έναρξη της θεραπείας.
Απαιτείται στενή συνεργασία με μονάδα καρδιακής
ανεπάρκειας ενώ η μεταμόσχευση καρδίας πρέπει να
εξετάζεται για νεότερους ασθενείς. Η έγκαιρη έναρξη
θεραπείας είναι ζωτικής σημασίας. Οι κλασσικές
δόσεις βορτεζομίδης μπορεί να είναι τοξικές, έτσι,
μειωμένες δόσεις (1 ή 0.7 mg/m2) με χαμηλές δόσεις
δεξαμεθαζόνης μπορεί να είναι καλύτερα ανεκτές. Συνιστάται στενή παρακολούθηση. Η δαρατουμουμάβη
μπορεί να είναι η προτιμώμενη επιλογή, αλλά υπάρχει
περιορισμένη εμπειρία σε ασθενείς με στάδιο 3Β.
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Διαχείριση της υποτροπής
Πολλοί ασθενείς θα εμφανίσουν υποτροπή ενώ ένα
σημαντικό ποσοστό δεν θα επιτύχει βαθιά αιματολογική ανταπόκριση με την θεραπεία πρώτης γραμμής.
Τα «καθιερωμένα» κριτήρια για τον καθορισμό της
αιματολογικής υποτροπής απαιτούν σημαντική αύξηση του επιπέδου των FLC. Για πολλούς ασθενείς,
ωστόσο, μπορεί να μην είναι ασφαλές να περιμένουμε
μια σημαντική αύξηση των FLC για την έναρξη θεραπείας διάσωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
υπάρχει σαφής ένδειξη σχετικά με το ποιο χρονικό
σημείο και υπό ποιες συνθήκες πρέπει να ξεκινήσει
η θεραπεία δεύτερης γραμμής. Πολλοί παράγοντες
πρέπει να ληφθούν υπόψη, συμπεριλαμβανομένου
του μεγέθους της αύξησης των FLC, των προσβεβλημένων οργάνων (π.χ. καρδιά) και του βαθμού
δυσλειτουργίας, το βάθος αιματολογικής απόκρισης σε
προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Μερικοί ασθενείς
θα παρουσιάσουν επιδείνωση της λειτουργίας ή επίμονη δυσλειτουργία των οργάνων χωρίς αύξηση των
FLC. Η απόφαση έναρξης της θεραπείας θα εξαρτηθεί
επίσης από το αν μπορεί να ανιχνευθεί μονοκλωνική
ανοσοσφαιρίνη: εάν δεν ανιχνευθεί μονοκλωνική
ανοσοσφαιρίνη αλλά υπάρχει θετική MRD, μπορεί να
εξεταστεί η συνέχιση θεραπείας. Τα IMiDs μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μόνα τους με δεξαμεθαζόνη,
είτε με κυκλοφωσφαμίδη ή προστίθενται στη σχήμα
με τη βορτεζομίδη. Η θεραπεία με βάση τη δαρατουμουμάβη είναι ίσως η πιο ελκυστική επιλογή με βάση
δεδομένα από αναδρομικές και προοπτικές μελέτες.

Στοχευμένη θεραπεία έναντι του αμυλοειδούς
Η αρχική αισιοδοξία που προέκυψε από κλινικές
δοκιμές φάσης I/II, μονοκλωνικών αντισωμάτων
έναντι του αμυλοειδούς δεν επιβεβαιώθηκε σε τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης II/III. Το CAEL-101 είναι
το μόνο αντίσωμα έναντι αμυλοειδούς που βρίσκεται
ακόμη σε κλινική ανάπτυξη και μια μελέτη φάσης 3
που ξεκινά στο τέλος του 2020 θα εξετάσει την αποτελεσματικότητά του σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς
με νόσο σταδίου 3.

Ο ρόλος της μεταμόσχευσης οργάνων
Η μεταμόσχευση ενός προσβεβλημένου οργάνου
που ανεπαρκεί είναι μια στρατηγική επιλογή για τη
διαχείριση της νόσου σε επιλεγμένους ασθενείς. Τα
αποτελέσματα της μεταμόσχευσης καρδιάς έχουν
βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά ένας
πολύ μικρός αριθμός ασθενών υποβάλλονται τελικά

σε μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση νεφρού είναι πιο
ευρέως διαθέσιμη και η επιβίωση του οργάνου μπορεί
να είναι παρόμοια με αυτήν άλλων ασθενειών. Βασικό
ρόλο έχει η επίτευξη και διατήρηση πλήρους αιματολογικής ύφεσης, που προστατεύει τα μεταμοσχευμένα
όργανα από την υποτροπή της αμυλοείδωσης. Βασικά
ζητήματα παραμένουν η διαθεσιμότητα οργάνων και
ο κατάλληλος χρόνος για την μεταμόσχευση.
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Ανοσιακή απάντηση έναντι του ιού SARS-CοV-2 και σύνδρομο
απελευθέρωσης κυτταροκινών
Αθανασία-Μαρίνα Περιστέρη, Ματθαίος Γ. Σπελέτας

Ανοσολογικό Εργαστήριο και Μονάδα Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο τέλος του 2019, εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας στην πόλη Wuhan της επαρχίας
Hubei, στην Κίνα, και στις 9 Ιανουαρίου 2020 οι υγειονομικές αρχές της ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για
νέο στέλεχος κορονοϊού, τον SARS-CoV-2 (Severe
Acute Respiratory Syndrome - CΟronaVirus - type
2), που πιθανολογείται ότι προέρχεται από τις νυχτερίδες (Εικόνα 1). H νόσος από τον κορονοϊό αυτό

(COronaVIrus Disease 2019, COVID-19) χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα,
εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κόσμο παίρνοντας
χαρακτήρες πανδημίας και οδήγησε σε καταστάσεις
πρωτόγνωρων περιοριστικών μέτρων και παγκόσμια
οικονομική ύφεση.1 Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι
σήμερα (Σεπτέμβριος 2020) πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον ιό, ενώ
έχουν καταγραφεί περίπου ένα εκατομμύριο θάνατοι.
Ο ιός SARS-CoV-2 ανήκει στην οικογένεια των

Εικόνα 1. Πανδημία COVID-19: προέλευση και διασπορά του ιού SARS-CoV-2.
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κορονοϊών, που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές
λοιμώξεις στον άνθρωπο και τα ζώα. Μέχρι το 2019,
είχαν περιγραφεί έξι τύποι κορονοϊών που προκαλούσαν νόσο στον άνθρωπο (human coronaviruses,
HCoVs), οι HCoV-229E, HCoV-HKU1, HCoV-OC43,
HCoVNL63, ο SARS-CoV (severe acute respiratory
syndrome coronavirus), και ο MERS-CoV (Middle
East respiratory syndrome coronavirus), με τους δύο
τελευταίους να έχουν προκαλέσει επιδημίες με υψηλά
ποσοστά θνητότητας, τα έτη 2002-2004 (κυρίως στην
Κίνα και Χονγκ-Κονγκ) και 2012-2015 (κυρίως στη
Σαουδική Αραβία και Μέση Ανατολή), αντίστοιχα.2 Για
λόγους που δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένοι ακόμη,
οι κορονοϊοί έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τους
φυσιολογικούς φραγμούς των βλεννογόνων και να
προκαλούν στον άνθρωπο νόσους, που κυμαίνονται
από απλό κρυολόγημα, έως πνευμονία και σύνδρομο
σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας.2

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-CoV-2 ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
O SARS-CoV-2 είναι ιός μονόκλωνου RNA θετικής
πολικότητας (ssRNA), με μεγάλη ομολογία (περίπου
79%) με το γονιδίωμα των ιών SARS-CoV και MERSCoV.3 To γονιδίωμα του SARS-CoV-2 κωδικοποιεί 27
διαφορετικές πρωτεΐνες, που είναι υπεύθυνες για τον
πολλαπλασιασμό και την μολυσματικότητα του ιού.3
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται δομικές πρωτεΐνες, όπως η πρωτεΐνη S (Spike protein, με μορφή
«ακίδας»), η μεμβρανική πρωτεΐνη Μ, η πρωτεΐνη Ε
(Envelope), η πρωτεΐνη Ν (nucleocapsid, «νουκλεοκαψιδίου») και έξι πρόσθετες βοηθητικές πρωτεΐνες
(Εικόνα 2).1,3,4
Ο SARS-CoV-2 προσβάλλει τους βλεννογόνους
του ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού δέντρου,

Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής του κορονοϊού
SARS-CoV-2.
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όπου ειδικά στο ρινοφάρυγγα (και ειδικά στους ενήλικες) αφθονεί ο μεμβρανικός αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου ACE2 (angiotensin-converting
enzyme 2). Η σύνδεση της πρωτεΐνης S του ιού με
τον ACE2, επάγει την πρωτεολυτική της διάσπαση
μέσω των πρωτεασών TMPRSS2 (transmembrane
protease serine 2) και καθεψίνης, με επακόλουθο
την είσοδο του ιού στο κύτταρο με ενδοκυττάρωση.
Ακολουθεί η απελευθέρωση του ιϊκού ssRNA στο
κυτταρόπλασμα και η χρήση των ριβοσωματίων του
κυττάρου-ξενιστή για την μεταγραφή των πρωτεϊνών
του ιού και τελικά τον πολλαπλασιασμό του. Τα νέα
μόρια του ιού που παράγονται, απελευθερώνονται
από το κύτταρο-ξενιστή με εξωκυττάρωση, για να
ακολουθήσει μόλυνση νέων κυττάρων και διασπορά
του ιού στον οργανισμό και το περιβάλλον.2,5

ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ
SARS-CoV-2
Μετά την είσοδο του ιού στα κύτταρα, λαμβάνει
χώρα μια αλυσίδα ανοσιακών απαντήσεων, στην
οποία συμμετέχουν κύτταρα και μηχανισμοί τόσο
της φυσικής όσο και της ειδικής (προσαρμοστικής)
ανοσίας. Τόσο υπομονάδες/δομές του ιού (Pathogen
Associated Molecular Patterns, PAMPs), π.χ. ιϊκό
ssRNA, όσο και μόρια που απελευθερώνονται από
τα μολυσμένα κύτταρα (π.χ. ΑΤΡ), που δρουν ως
«σήματα κινδύνου» (Damage Associated Molecular
Patterns, DAMPs), ενεργοποιούν υποδοχείς της
φυσικής ανοσίας, με απώτερο στόχο την αναχαίτηση
της εξάπλωσης της λοίμωξης. H αναγνώριση εξωκυττάριων μορίων (PAMPs και DAMPs) γίνεται από
εξωκυττάριους υποδοχείς TLRs (Toll-like receptors),
ενώ των αντίστοιχων ενδοκυττάριων μορίων από
ενδοκυττάριους υποδοχείς TLRs, καθώς και NLRs
(NOD-like receptors) ή RLRs (RIG-I-like receptors).6
Η ενεργοποίηση των υποδοχέων της φυσικής
ανοσίας (TLRs, NLRs, RLRs) έχει ως αποτέλεσμα
την ενεργοποίηση ενδοκυττάριων μονοπατιών (ως
των ΝF-κB και IRFs) για την παραγωγή και έκκριση
πρώιμων μεσολαβητών της φλεγμονής, με κύριους
εκπροσώπους τις ιντερφερόνες τάξης Ι (IFN-α και -β).
Οι τελευταίες δρουν τόσο σε γειτονικά, μη μολυσμένα
από ιούς, όσο και σε δενδριτικά κύτταρα, επάγοντας
την παραγωγή αντιϊκών ανοσιακών απαντήσεων,
μέσω απελευθέρωσης ιντερφερόνης γ (IFN-γ). Η
IFN-γ, που παράγεται κυρίως από δενδριτικά κύτταρα, αυξάνει τόσο την ικανότητα φαγοκυττάρωσης
των ιστικών/κυψελιδικών μακροφάγων, όσο και την
κυτταροτοξική δράση των ΝΚ (natural killer, φυσικών
κυτταροκτόνων) λεμφοκυττάρων, καταστέλλοντας έτσι
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την ικανότητα πολλαπλασιασμού και διασποράς του
ιού στον οργανισμό.6
Όταν τα ανωτέρω κύτταρα της φυσικής ανοσίας
(κυψελιδικά μακροφάγα, ΝΚ και δενδριτικά κύτταρα)
ενεργοποιηθούν, εκκρίνουν κυτταροκίνες, όπως οι
TNF-α (tumor necrosis factor-alpha), IL-1β (interleukin-1beta), IL-6 (interleukin-6) και IL-8 (interleukin-8),
οι οποίες με τη σειρά τους, κυρίως μέσω χημειοτατικών μηχανισμών, ενεργοποιούν και άλλες ομάδες
κυττάρων. Συγκεκριμένα, αρχικά ενεργοποιούνται
ουδετερόφιλα, συνήθως εντός λίγων λεπτών έως το
πολύ 24 ωρών, με την κινητοποίηση να κορυφώνεται
την δεύτερη με τρίτη ημέρα από την εισβολή του ιού
και την έναρξη των ανοσιακών απαντήσεων. Την
τέταρτη με πέμπτη ημέρα, ακολουθεί ενεργοποίηση
των μονοκυττάρων, αλλά και των Τ και Β λεμφοκυττάρων, γεγονός που σηματοδοτεί και τη μετάβαση
στην ενεργοποίηση της ειδικής ανοσίας, δηλαδή των
ανοσιακών απαντήσεων που μεσολαβούνται από Τ
και Β λεμφοκύτταρα.6
Τα μονοκύτταρα στους προσβεβλημένους ιστούς
διαφοροποιούνται σε μακροφάγα και μαζί με δενδριτικά κύτταρα και ιστικά μακροφάγα φαγοκυτταρώνουν και αντιγονοπαρουσιάζουν πεπτιδικά αντιγόνα
του ιού, όπως τις πρωτεΐνες Ν και S, σε βοηθητικά
CD4+ Τ λεμφοκύτταρα, επάγοντας Th1 (T-helper-1)
και Τh2 (T-helper-2) ανοσιακές απαντήσεις. Οι Th1
απαντήσεις μέσω των κυτταροτοξικών CD8+ Τ λεμφοκυττάρων είναι κατά κανόνα ισχυρές σε ασθενείς
με λοιμώξεις από κορονοϊούς, ενώ η υπέρμετρη
ενεργοποίηση των κυττάρων της φυσικής ανοσίας,
όπως των ΝΚ λεμφοκυττάρων, μπορεί να οδηγήσει σε
εξάντλησή τους, με επακόλουθο σοβαρές επιπλοκές,6
όπως θα αναλύσουμε με λεπτομέρεια στη συνέχεια.
Παράλληλα, ενεργοποιούνται και Β λεμφοκύτταρα που
διαφοροποιούμενα σε πλασματοκύτταρα, εκκρίνουν
ανοσοσφαιρίνες έναντι αντιγόνων του ιού. Αν και η
παραγωγή των αντισωμάτων φαίνεται να ποικίλει από
άτομο σε άτομο, η ανίχνευσή τους έναντι π.χ. των
πρωτεϊνών Ν και S, φαίνεται να αρχίζει 3-10 ημέρες
από την έναρξη των συμπτωμάτων (τόσο IgM, όσο και
IgG και ΙgΑ) (Εικόνα 3), ενώ πλήρης ορομετατροπή
(με ανίχνευση αντι-SARS-CoV-2 αντισωμάτων στο
αίμα) συμβαίνει κατά κανόνα σε όλους τους ασθενείς
εντός 3 εβδομάδων.7,8
Ενεργοποίηση της ειδικής ανοσίας, με επαγωγή
τόσο Τh1, όσο και Τh2 ανοσιακών απαντήσεων με
παραγωγή αντισωμάτων, έχει παρατηρηθεί σε όλους
τους ασθενείς με COVID-19, ανεξάρτητα της κλινικής
βαρύτητας και πορείας της νόσου, μια και όλοι εμφανίζουν αρχικά λεμφοπενία, ένα εύρημα χαρακτηριστικό
σε όσους έχουν προσβληθεί και επάγουν ανοσιακές

Εικόνα 3. Αντισωματικές απαντήσεις, με επίπεδα των ανοσοοσφαιρινών IgG, IgM & IgA, σε ασθενείς με COVID-19 (προέλευση:
Ma et al. Cell Mol Immunol 2020, βιβλιογραφική αναφορά #8).

απαντήσεις έναντι του SARS-CoV-2.7,8
Από την έναρξη της πανδημίας, είχε διαπιστωθεί
ότι περίπου 80% των ασθενών με COVID-19 παρουσιάζουν ήπια συμπτωματολογία (ήπια καταβολή
με πυρετό, καταρροή, βήχα, πιθανώς διάρροιες και
ανοσμία), ή και πλήρη απουσία συμπτωμάτων. Για
τους συμπτωματικούς ασθενείς, έχει διαπιστωθεί
ότι από την μόλυνση από τον ιό μέχρι την έναρξη
των συμπτωμάτων μεσολαβεί ένα διάστημα συνήθως 5-6 ημερών, που κυμαίνεται από 2-14 μέρες.
Ωστόσο, 20% περίπου των ασθενών εμφανίζουν
μια ανεξέλεγκτη ανοσιακή απάντηση, με αποτέλεσμα να απαιτείται νοσηλεία σε νοσοκομείο, όπου
15% χρήζουν κατά κανόνα νοσηλείας σε θαλάμους
αρνητικής πίεσης με ανάγκη χορήγησης οξυγόνου
λόγω σοβαρής υποξαιμίας και ανάπτυξη διάχυτης
πνευμονικής νόσου, ενώ 5% οδηγούνται σε μονάδες
εντατικής θεραπείας λόγω σοβαρής αναπνευστικής
δυσχέρειας/ανεπάρκειας1,3,8. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών με κακή
έκβαση της νόσου είναι είτε άτομα μεγάλης ηλικίας
(κατά κανόνα άνω των 65 ετών), ή έχουν σοβαρό
υποκείμενο νόσημα (Εικόνα 4).1,3
Αξίζει να τονιστεί, ότι με βάση τα υπάρχοντα μέχρι
σήμερα δεδομένα, όλοι οι ασθενείς με COVID-19
(συμπτωματικοί ή όχι), παρουσιάζουν πάντα αντισωματικές απαντήσεις έναντι του SARS-CoV-2,
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Η μη ανίχνευση
αντισωμάτων σε μικρό ποσοστό ασθενεών, όπως
παρουσιάζεται σε ορισμένες μελέτες, πιθανότατα
οφείλεται σε μεθοδολογικά αίτια (τεχνικές ανίχνευσης των αντισωμάτων), ή στο γεγονός ότι ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν ανεξήγητα σχετικά όψιμες
αντισωματικές απαντήσεις.9 Το εάν τα αντισώματα
έναντι του SARS-CoV-2 παρέχουν και προστασία
229

Α-Μ. Περιστέρη και Μ.Γ. Σπελέτας

Περίπου 20% των ασθενών εκδηλώνουν μια ανεξέλεγκτη
ανοσιακή απάντηση με υπερέκκριση κυτταροκινών και
25% αυτών σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια (SARS).

Εικόνα 4. Παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση και την
βαρύτητα της νόσου COVID-19

έναντι του ιού, δηλ. αν πρόκειται για εξουδετερωτικά
αντισώματα, ή όχι, δεν είναι μέχρι σήμερα απόλυτα
διευκρινισμένο. Επιπρόσθετα, η διάρκεια παραμονής
μιας ικανοποιητικής αντισωματικής απάντησης έναντι
του SARS-CoV-2 και της επακόλουθης ανοσίας, είναι
προφανώς ακόμη άγνωστη, ωστόσο στη βάση της
εμπειρίας από μελέτες με άλλους κορονοϊούς, πρέπει
να διαρκεί περίπου ένα με δύο έτη.10
Όσον αφορά το ιϊκό φορτίο, σήμερα ξέρουμε ότι
φτάνει στα ανώτερα επίπεδα την ημέρα έναρξης των
συμπτωμάτων, οπότε και θετικοποιείται και η RT-PCR
που λαμβάνεται από το ρινοφάρυγγα. Το ιϊκό φορτίο
παραμένει υψηλό για μία εβδομάδα από την έναρξη
των συμπτωμάτων και πέφτει σταδιακά μέχρι και την
21η ημέρα περίπου, οπότε και φτάνει στο ανώτερο
επίπεδο η παραγωγή των αντισωμάτων.1,3,7,8
Αποτέλεσμα της ενεργοποίησης τόσο της φυσικής
όσο και της ειδικής ανοσίας είναι η καταστολή του
πολλαπλασιασμού του ιού και της διασποράς του
στον οργανισμό, ενώ η παρουσία μνημονικών Τ και
Β λεμφοκυττάρων και η παραγωγή αντισωμάτων που
αδρανοποιούν τον ιό, παρέχει ανοσία, η διάρκεια της
οποίας ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφώς καθορισμένη.

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η κακή έκβαση
των ασθενών με COVID-19 οφείλεται στην αρχική
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αδυναμία του ανοσιακού συστήματος να αντιμετωπίσει τη νόσο, γεγονός που οδηγεί (σαν μια ύστατη
προσπάθεια εξάλειψης του ιού) σε ένα είδος υπεραντιδραστικότητας με υπερέκκριση κυτταροκινών
(περιγράφεται ως «καταρράκτης κυτταροκινών»,
cytokine storm), με αποτέλεσμα την «εξάντληση» του
ανοσιακού συστήματος (immune exhaustion). Επακόλουθο της κατάστασης αυτής, που προσομοιάζει
πολύ με τις διαταραχές του ανοσιακού συστήματος
που παρατηρούνται στη σήψη, είναι η ανάπτυξη σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας (σύνδρομο ARDS,
Acute Respiratory Distress Syndrome), καθώς και
πολυοργανικής ανεπάρκειας (Multi Organ Dysfunction Syndrome, MODS), που οδηγούν τελικά στο
θάνατο.1,3,11,12
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αρχική ανοσιακή
απάντηση έναντι του SARS-CoV-2 χαρακτηρίζεται
από την έκκριση ιντερφερονών, και ειδικά της IFN-γ,
η οποία έχει καθοριστικό ρόλο στην καταστολή της
ικανότητας πολλαπλασιασμού και διασποράς του
ιού στον οργανισμό. Σε ηλικιωμένους ασθενείς, ή σε
ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, η εν λόγω ανοσιακή απάντηση είναι καθυστερημένη ή και πλήρως
εξασθενημένη, γεγονός που οδηγεί σε ανεξέλεγκτη
ενεργοποίηση του ανοσιακού συστήματος και στον
καταρράκτη κυτταροκινών, που αναφέρθηκε παραπάνω. Επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου θεωρούνται
ακόμη η παρουσία ανοσοκαταστολής (πρωτοπαθούς
ή δευτεροπαθούς) κατά τη μόλυνση (baseline immunosuppression), αλλά και χρόνια, μη λοιμώδη,
φλεγμονώδη νοσήματα.1,3,11,12
Το ότι η κακή έκβαση της νόσου COVID-19 οφείλεται σε αρχική υπεραντιδραστικότητα και τελικά
εξάντληση του ανοσιακού συστήματος, ενισχύεται και
από το γεγονός ότι η χορήγηση της δεξαμεθαζόνης,
ενός ανοσοκατασταλτικού φαρμάκου, φάνηκε να μειώνει τη θνητότητα κατά 33% σε βαρέως πάσχοντες
ασθενείς.11,12 Παρόμοια, τόσο η αρχικά αυξημένη ή η
πολύ καθυστερημένη παραγωγή αντισωμάτων έναντι
του SARS-CoV-2, που υποδηλώνει και στις δύο περιπτώσεις καθυστερημένες, ή και εκτός συγχρονισμού
ανοσιακές αποκρίσεις, έχουν επίσης συσχετιστεί με
δυσμενή έκβαση της νόσου.1,3,12
Σε ασθενείς που εμφανίζουν σύνδρομο υπερέκκρισης κυτταροκινών, παρατηρείται ανεξέλεγκτη
παραγωγή φλεγμονωδών κυτταροκινών όπως ο
TNF-α, η IL-6 και η IL-1β, με αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλού πυρετού, εξανθημάτων, διαταραχών του
πηκτικού μηχανισμού, και νευρολογική σημειολογία,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται τελικά
πολυοργανική ανεπάρκεια, που οδηγεί τον ασθενή σε
θάνατο. Σε πειραματικά μοντέλα επίμυων έχει διαπι-

Ανοσιακή απάντηση έναντι του ιού SARS-CοV-2 και σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών

στωθεί ότι οι ως άνω φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, σε
μεγάλες συγκεντρώσεις, επάγουν την απόπτωση των
Τ λεμφοκυττάρων, γεγονός που πιθανώς σχετίζεται
με καθυστέρηση της μείωσης του ιϊκού φορτίου σε
ασθενείς με COVID-19.1,3,12
Ένα επιπλέον επακόλουθο της υπερέκκρισης
φλεγμονωδών κυτταροκινών είναι η επαγωγή της
απόπτωσης των επιθηλιακών κυττάρων του πνεύμονα, καθώς και ενδοθηλιακών κυττάρων. Επιπρόσθετα, οι IFN-α, -β και -γ οδηγούν σε απόπτωση των
κυψελιδικών κυττάρων μέσω ενεργοποίησης των
μονοπατιών της απόπτωσης Fas-Fas ligand (FasL)
και TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL).
Η απόπτωση των ενδοθηλιακών και επιθηλιακών
κυττάρων στους πνεύμονες έχει ως αποτέλεσμα την
διαταραχή των κυψελιδοτριχοειδικών μεμβρανών και
της μικροαγγειακής δομής των πνευμόνων, γεγονός
που παίζει καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια του
ARDS.1,3,12
Συχνά εργαστηριακά ευρήματα του συνδρόμου
υπερέκκρισης κυτταροκινών είναι οι κυτταροπενίες, η
διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας και του πηκτικού
μηχανισμού (που εκδηλώνεται κυρίως με παράταση
των χρόνων προθρομβίνης και μερικής θρομβοπλαστίνης,) καθώς και αυξημένα επίπεδα LDH, CRP,
D-dimers, και φερριτίνης. Η ανωτέρω κατάσταση παρουσιάζει ομοιότητες με το σύνδρομο ενεργοποίησης
των μακροφάγων (Macrophage Activation Syndrome,
MAS) ή αλλιώς με το λεγόμενο δευτεροπαθές αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο. Αποτελεσματικά θεραπευτικά
μέσα έχουν αποδειχθεί τα κορτικοστεροειδή (όπως η
δεξαμεθαζόνη, που αναφέρθηκε και παραπάνω), σε
συνδυασμό με βιολογικούς παράγοντες που αναστέλλουν τη δράση των φλεγμονωδών κυτταροκινών IL-1β
και IL-6, με κυριότερους εκπροσώπους τα anakinra
και tocilizumab, αντίστοιχα.1,3,12

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα πανδημία από τον κορονοϊό SARSCov-2, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
της σύγχρονης ιατρικής. Η κατανόηση των ανοσολογικών μηχανισμών είναι προφανώς καθοριστικής
σημασίας για την κατανόηση της παθογένεσης της
νόσου COVID-19, με σκοπό την καλύτερη θεραπευτική της αντιμετώπιση. Βιολογικοί παράγοντες που
αναστέλλουν τη δράση φλεγμονωδών κυτταροκινών

φάνηκε να έχουν καλά αποτελέσματα σε ορισμένους
αρρώστους με δυσμενή πρόγνωση, ενώ η ανάπτυξη
νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και εμβολίων
ελπίζουμε ότι σύντομα θα οδηγήσει σε εξάλειψη της
νόσου.
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Εισαγωγή
Οι πρώτες αναφορές που συσχετίζουν τη λοίμωξη
από τον νέο ιό SARS-CoV-2 με διαταραχές του μηχανισμού της πήξης και της ινωδόλυσης προέρχονται
από την Wuhan της Κίνας. Σύμφωνα με αυτές, υψηλές
τιμές D-Dimers σχετίζονται με αυξημένη θνητό-

τητα ενώ σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές
της αιμόστασης η θρομβοπροφύλαξη με LMWH

συνοδεύεται από αύξηση της επιβίωσης1,2
Έκτοτε πλήθος δημοσιεύσεων παγκοσμίως εν
μέσω της πανδημίας προσπαθούν να εξηγήσουν την
υποκείμενη παθοφυσιολογία και την ιδιαίτερη σχέση
του ιού με την θρόμβωση. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι οι
αιμοστατικές διαταραχές είναι αποτέλεσμα της σοβαρής φλεγμονώδους αντίδρασης, ενώ κατά άλλους
είναι επακόλουθες άμεσης, ιδιαίτερης και ειδικής
δράσης του νέου ιού.

SARS-CoV-2:
Παθογενετικοί μηχανισμοί διαταραχών
της αιμόστασης
Είναι γνωστή από παλαιά η σχέση της φλεγμονής
με την ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης
που οδηγεί στην ανοσοθρόμβωση (θρόμβωση
επαγόμενη από την φλεγμονή). Κυτοκίνες όπως οι
Ιl-6, Il-8, TNF-α προάγουν την έκφραση του ιστικού
παράγοντα (TF) και την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου, των λευκοκυττάρων και των αιμοπεταλίων. Η
έκφραση μορίων προσκόλλησης (VCAM-1, ICAM-1)
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στα ενδοθηλιακά κύτταρα καθώς και η έκλυση ΝΕΤs
–Neutrophil Extracellular Traps- από τα πολυμορφοπύρηνα, κατέχουν προθρομβωτική δραστικότητα
και σκοπεύουν στην παραγωγή ινώδους ως μέσον
παγίδευσης των εισβολέων και ελέγχου της λοίμωξης3.
Όπως περιγράφεται και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, εργαστηριακά ευρήματα συμβατά με κριτήρια
ΔΕΠ εμφανίζονται σε ασθενείς με βαρεία λοίμωξη
COVID-19. Ωστόσο πολύ συχνά παρατηρούνται
διαταραχές που μιμούνται την «κλασσική ΔΕΠ» με
χαρακτηριστική διαφοροποίηση στα κάτωθι: υψηλές
τιμές Ινωδογόνου και D-dimers (εκσεσημασμένη
φλεγμονή), με ήπια συνήθως θρομβοπενία.
Ιδιαίτερα οι υψηλές τιμές D-dimers εκτός από ενεργοποίηση του μηχανισμού της ινωδόλυσης δηλώνουν
Συντομογραφίες
LMWH: Low molecular weight heparin
TF: tissue Factor
TNF: tumor necrosis factor
VCAM 1: Vascular cell adhesion molecule 1
ICAM 1: Intercellular adhesion molecule 1
NETs: Neutrophil Extracellular traps
ΔΕΠ: Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
uPA: urinary-type plasminogen activator
PAI-1: Plasminogen activator inhibitor-1
ARDS: Acute respiratory distress syndrome
ACE 2: Angiotensin-converting enzyme 2
DOACs: Direct oral anticoagulants
OEM: Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
ΠΕ: Πνευμονική εμβολή
VTE: Venous thromboembolism
ISTH: International Society of thrombosis and haemostasis

Διαταραχές Αιμόστασης και οι σχετιζόμενες κλινικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με COVID-19 λοίμωξη

σημαντική φλεγμονή. Ενεργοποιητής πλασμινογόνου ουρικού τύπου –uPA παράγεται από το επιθήλιο
των κυψελίδων, πλασμίνη από τα μακροφάγα και
οι τιμές D-dimers συμβαδίζουν με τη βαρύτητα της
νόσου και την έκταση της φλεγμονώδους προσβολής του πνευμονικού ιστού.

Ο ρόλος του συμπληρώματος
Στα πλαίσια της ανοσοθρόμβωσης, φαίνεται ότι
σημαντικό ρόλο στην παθογένεια των θρομβωτικών
επιπλοκών στη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 παίζει η ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Μέσω
αυτού ενεργοποιούνται τα ενδοθηλιακά κύτταρα,
προάγεται η έκλυση κυτοκινών και ομοίως ενεργοποιούνται τα αιμοπετάλια συμμετέχοντας στην
μικροαγγειακή βλάβη- τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και στην πολυοργανική ανεπάρκεια
στην σοβαρή λοίμωξη.

Το σύστημα ρενίνης –αγγειοτενσίνηςαλδοστερόνης και ο SARS-CoV-2
Η σύνδεση του νέου ιού με τον υποδοχέα ΑCE2
(angiotensin converting enzyme 2) ο οποίος εκφράζεται σε πολλά όργανα στόχους όπως στον πνεύμονα,
στον νεφρό, στη καρδία αλλά και στα ενδοθηλιακά
κύτταρα εξηγεί την παρατηρούμενη ″ενδοθηλίτιδα” ή φλεγμονώδη προσβολή του ενδοθηλίου. Η
επακόλουθη αύξηση της αγγειοτενσίνης ΙΙ προκαλεί
αγγειοσύσπαση, επιδείνωση της υποξίας και
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία που ομοίως προάγει
την ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης και
την αιμοστατική διαταραχή. Η έκλυση του PAI-1
(plasminogen activator inhibitor-1) από το ενεργοποιημένο ενδοθήλιο προφανώς συμβάλει στην
αναστολή τελικώς της ινωδόλυσης, στη σημαντική
εναπόθεση ινώδους στην κυψελίδες (εκτεταμένη
πνευμονική βλάβη-ARDS) αλλά και στην πολυοργανική ανεπάρκεια και τις θρομβωτικές επιπλοκές
του νέου ιού3.

Διαταραχές Αιμόστασης και οι σχετιζόμενες
κλινικές εκδηλώσεις
Από την έναρξη της πανδημίας ήταν σαφές ότι
ασθενείς με COVID-19 και παχυσαρκία, σακχαρώδη
διαβήτη, υπέρταση, ιστορικό στεφανιαίας νόσου,
ΑΕΕ ή ηλικία >70 ετών αποτελούσαν ομάδα υψηλού
κινδύνου με συχνά δυσμενή πρόγνωση. Η οξεία
παθολογική –φλεγμονώδης νόσος, η εισαγωγή στο
νοσοκομείο και η ακινητοποίηση επιπροσθέτως αυξά-

νουν τον κίνδυνο των θρομβοεμβολικών επιπλοκών.
Τα ερωτήματα που εγείρονταν ήταν σχετικά με το
πόσο συχνή είναι η θρόμβωση σε ασθενείς με λοίμωξη από τον νέο ιό και αν τελικά είναι συχνότερη από
αυτή που παρατηρείται σε άλλους παθολογικούς
ασθενείς χωρίς COVID-19. Οι πρώτες απαντήσεις
έρχονται από την εμπειρία της Ολλανδίας4 και ενισχύονται από τις δημοσιεύσεις της Ιταλίας και της
Γαλλίας που δηλώνουν ποσοστά θρομβώσεων κατεξοχήν φλεβικών στο 27-49% των νοσηλευόμενων
σε ΜΕΘ, παρά τη θρομβοπροφύλαξη. Η εμπειρία
από το παρελθόν, σε ασθενείς με σοβαρή ιογενή
πνευμονία σε ΜΕΘ όπως η Η1Ν1 λοίμωξη δείχνει
ομοίως υψηλά ποσοστά θρομβώσεων - (18πλάσιος
έως 23πλάσιος κίνδυνος φλεβοθρόμβωσης)5.
Ωστόσο υψηλά ποσοστά φλεβοθρόμβωσης (6,630%) παρά τη θρομβοπροφύλαξη παρατηρούνται
και σε ασθενείς με COVID-19 που νοσηλεύονται
σε θάλαμο, σε σύγκριση με άλλους παθολογικούς
ασθενείς όπου τα ποσοστά κυμαίνονται από 1-5%.
Αρτηριακές θρομβώσεις όπως ΑΕΕ (αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο), έμφραγμα του μυοκαρδίου
και περιφερική ισχαιμία σκέλους περιγράφονται σε
ασθενείς με COVID-19 αλλά σε χαμηλότερη συχνότητα (3,7%) σε σύγκριση με τις φλεβοθρομώσεις6,7.
Παρότι επιδημιολογικά δεδομένα για τη συχνότητα
των ισχαιμικών ΑΕΕ δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί,
φαίνεται πως εμφανίζονται σε νεώτερους ασθενείς
χωρίς αυτοί να έχουν πάντα τους κλασσικούς παράγοντες αυξημένου κινδύνου. Ο νέος ιός θεωρείται νευροτρόπος καθώς με την S γλυκοπρωτεΐνη
SARS- CoV-2 συνδέεται με τους υποδοχείς ACE2
των κυτταρικών μεμβρανών του εγκεφαλικού ιστού7.
Σε κάθε περίπτωση η διαταραχή της αιμόστασης, η
έκλυση κυτοκινών και η ανοσοθρόμβωση συμβάλλουν
στην παθογένεια της αρτηριακής θρόμβωσης όπως
περιγράφεται και στη φλεβοθρόμβωση.
Ομοίως η πραγματική συχνότητα των οξέων
στεφανιαίων συνδρόμων σε ασθενείς με COVID-19
δεν είναι προς το παρόν γνωστή. Προφανώς η οξεία
φλεγμονώδης νόσος προδιαθέτει ιδιαίτερα αγγειακούς ασθενείς με προϋπάρχουσα αθηρωμάτωση
σε ΟΕΜ. Η ρήξη της αθηρωματώδους πλάκας και
η θρόμβωση των στεφανιαίων αρτηριών ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης των μακροφάγων και
της γνωστής ενδοθηλιακής προσβολής από τον
νέο ιό, είναι οι πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί.
Επιπλέον ο νέος ιός μπορεί να προκαλέσει άμεση
βλάβη του μυοκαρδίου προάγοντας τη διήθησή
του από κύτταρα φλεγμονής καθώς στοχεύει στους
υποδοχείς ACE2 των κυτταρικών μεμβρανών του
καρδιακού ιστού8.
233

Ε. Νομικού

Διάγνωση θρομβοεμβολικών επιπλοκών
Η συνήθης απεικονιστική τακτική και τα πρωτόκολλα
που ακολουθούνται στον παθολογικό ασθενή με υποψία
θρόμβωσης, είναι συχνά δύσκολο ως και απαγορευτικό
να ακολουθηθούν στον ασθενή με COVID-19 εξαιτίας
του κινδύνου μετάδοσης τόσο σε άλλους νοσηλευόμενους ασθενείς όσο και στο ιατρικό και παραϊατρικό
προσωπικό. Επιπλέον υπάρχει και η αντικειμενική
δυσκολία για τους διασωληνωμένους ασθενείς να τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση για σωστή απεικόνιση
Ως εκ τούτου όταν η κλινικο-εργαστηριακή εικόνα
του ασθενούς συνηγορεί ισχυρά υπέρ της θρόμβωσης
και δεν υπάρχει σημαντικός αιμορραγικός κίνδυνος,
δικαιολογείται η θεραπευτική χορήγηση ηπαρίνης.
Οίδημα άκρου συνοδευόμενο από άλγος και σημαντική
αύξηση των τιμών D-Dimers συνηγορούν υπέρ εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωσης. Αιφνιδίως αναίτια επιδείνωση
υποξυγοναιμίας, επιβάρυνση της λειτουργικότητας της
δεξιάς κοιλίας, αιμοδυναμική αστάθεια με σημαντική
αύξηση των τιμών D-Dimers, συνηγορούν υπέρ Πνευμονικής Εμβολής. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται απεικονιστικά με υπερηχογράφημα Doppler ή CT
πνευμονική αγγειογραφία αντίστοιχα, όταν είναι εφικτό.

Τρέχουσες Κατευθυντήριες Οδηγίες/
Πρωτόκολλα θρομβοπροφύλαξης
και αντιμετώπισης
Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται καθώς
πληθαίνουν οι πληροφορίες και αυξάνει η γνώση
σχετικά με τη θρομβοπροφύλαξη και τη λοίμωξη
από τον SARS-CoV-2. Πότε πρέπει να δοθεί, για
ποια διάρκεια, σε τι δόσεις- χαμηλές, ενδιάμεσες
ή θεραπευτικές -και σε ποιόν ασθενή;
Είναι κατανοητό ότι σε μια ραγδαία εξελισσόμενη
πανδημία δεν ήταν δυνατόν αρχικά να υπάρξουν τυχαιοποιημένες μελέτες, όμως τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη
αρκετές τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται με
ενδιαφέρον. Για αυτό τον λόγο, επαρκή δεδομένα και
τεκμηριωμένη γνώση δεν υπάρχουν σχετικά με όλες τις
οδηγίες/συστάσεις και συχνά υπάρχει διχογνωμία και
απόκλιση απόψεων μεταξύ πρωτοκόλλων και ειδικών.
Ήδη από τον Μάρτιο 2020 η ΔΕ του τμήματος Αιμόστασης της ΕΑΕ διαμόρφωσε τις Ελληνικές θέσεις και
Συστάσεις, πάντα βασιζόμενες στην τρέχουσα γνώση
και με τη δέσμευση ότι τακτικά αυτές θα επικαιροποιούνται. Οι οδηγίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Θρομβοπροφύλαξη - H θέση της LMWH
στον ασθενή με COVID-19
Οι αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της ηπαρίνης
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πέραν της αντιθρομβωτικής της δράσης, την καθιστούν πολύτιμο όπλο στη φαρέτρα εναντίον του
νέου ιού που κατεξοχήν χαρακτηρίζεται από “έκρηξη
κυτοκινών” στη σοβαρή νόσο. Πιθανολογείται πως
η αντιφλεγμονώδης δράση πραγματοποιείται μέσω
της σύνδεσης με τις κυτοκίνες και της αναχαίτισης
της δράσης τους καθώς και μέσω της αναστολής της
χημειοταξίας και μετανάστευσης των λευκοκυττάρων.
Επιπροσθέτως η ηπαρίνη ανταγωνίζεται τη δράση
των ιστονών που προκαλούν ενδοθηλιακή βλάβη και
αναστέλλει την ενεργοποίηση του συμπληρώματος
που συμβάλλει στην παθογένεια της θρόμβωσης.
Πειραματικά μοντέλα καταδεικνύουν την πιθανή
αντι-ιική δράση της ηπαρίνης, καθώς μπορεί να
συνδέεται με την S γλυκοπρωτεΐνη του SARS-CoV-2
ανταγωνιζόμενη τους υποδοχείς των κυτταρικών
μεμβρανών του ξενιστή και αναστέλλοντας με αυτό
τον τρόπο την εισβολή του.
• Οι πρώτες ανακοινώσεις της ISTH9 (Διεθνούς
Κοινότητας Θρόμβωσης-Αιμόστασης) συνηγορούν
στα εξής:
Έλεγχος δοκιμασιών πήξης PT, APTT, Iνωδογό
νου, D-dimers συνιστάται να πραγματοποιείται
ως ρουτίνα στην εισαγωγή και τουλάχιστον ανά
2ημερον (επί φυσιολογικών τιμών) σε νοσηλευόμενους ασθενείς με σταθερή μη κρίσιμη νόσο και
άπαξ ημερησίως ή και συχνότερα σε ασθενείς με
παθολογικά ευρήματα και ραγδαία επιδείνωση
της κλινικής εικόνας.
D-dimers - ερμηνεία αποτελεσμάτων:
α) υψηλά >2-3 φορές του φυσιολογικού σημαίνει
εγρήγορση- καθώς έχουν συσχετιστεί με δυσμενή πρόγνωση- και συστήνεται θρομβοπροφύλαξη.
β) μετρίως αυξημένα ή αρνητικά
		συστήνεται ομοίως θρομβοπροφύλαξη πάντα
σε άτομα χωρίς αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνοεξατομίκευση), θεωρώντας πως ο κάθε νοσηλευόμενος ασθενής, ακόμη και οι νεώτεροι σε ηλικία
εμπίπτει τουλάχιστον σε μία κατάσταση αυξημένου
κινδύνου –όπως ακινητοποίηση ή οξεία σοβαρή
νόσος.
(Η σύσταση ενισχύεται από τη γνώση της αντιφλεγμονώδους ιδιότητας της LMWH σε μία λοίμωξη χαρακτηριζόμενη από έκρηξη κυτοκινών).
• Πρακτικά ο κάθε νοσηλευόμενος ασθενής με
COVID-19 προφυλάσσεται με LMWH (ή επί αντένδειξης με fondaparinux) στις συνιστώμενες δόσεις
σύμφωνα με το ΣΒ και τη νεφρική λειτουργία.
Μηχανική θρομβοπροφύλαξη συνιστάται σε ασθε-
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νείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας ή ενεργό
αιμορραγία.
• Ασθενείς σε χρόνια από του στόματος αντιπηκτική αγωγή (DOACs ή κουμαρινικά): κατά τη
νοσηλεία τους συνιστάται μετατροπή της αγωγής
σε LMWH.
Η πιθανότητα επιδείνωσης της κλινικής πορείας
ακόμη και σε φαινομενικά ήπια νόσο δικαιολογεί
την μετατροπή της αντιπηκτικής αγωγής σε παρεντερική. Επί πλέον πρέπει να έχει κανείς υπόψη του την πιθανότητα αλληλεπιδράσεων των
από του στόματος αντιπηκτικών με αντι-ιικά και
αντιβιοτικά φάρμακα χορηγούμενα στην νόσο.
• Μη νοσηλευόμενοι ασθενείς με COVID-19:
Δεν συνιστάται γενικευμένη θρομβοπροφύλαξη
εκτός ειδικών περιστάσεων που θα αξιολογήσει
ο θεράπων ιατρός: Ιστορικό φλεβοθρόμβωσης
-Πνευμονικής Εμβολής, γνωστή θρομβοφιλία,
ενεργός καρκίνος και κάθε ασθενής αυξημένου
κινδύνου για θρόμβωση με πυρετό και κλινοστατισμό (εξατομίκευση βάσει αιμορραγικού κινδύνου).
• Εγκυμοσύνη
Σε έγκυο με γνωστή θρομβοφιλία που δεν παίρνει θρομβοπροφύλαξη, όταν προκύψει εμπύρετο,
ακινητοποίηση ιδιαίτερα αν είναι παχύσαρκη, μεγάλης ηλικίας κ.λπ. προστίθεται θρομβοπροφύλαξη

με LMWH. Η σύσταση αυτή ισχύει και για εγκύους
με συμπτωματική λοίμωξη COVID-19.
Έγκυος που θα εισαχθεί σε νοσοκομείο ομοίως
θα προφυλαχθεί με LMWH ανεξαρτήτως θρομβοφιλίας ή άλλων παραγόντων κινδύνου, όπως
ισχύει για κάθε νοσηλευόμενο ασθενή.
• Ασθενείς σε ΜΕΘ.
		Επικαιροποίηση (28/4/20)
Καθώς πληθαίνουν οι δημοσιεύσεις στη βιβλιογραφία για την εμφάνιση θρομβοεμβολικών επιπλοκών
(κατεξοχήν φλεβοθρόμβωσης κ ΠΕ) σε αρκετούς
ασθενείς COVID-19 νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ,
παρά τη θρομβοπροφύλαξη, επιπροσθέτως
προτείνεται:
Σε ασθενείς σε ΜΕΘ οι οποίοι δεν έχουν υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο και σημαντική παράταση ΡΤ, ΑΡΤΤ ή βαρεία θρομβοπενία, αλλά
εμφανίζουν υψηλούς δείκτες φλεγμονής όπως
ενδεικτικά
-- υψηλές τιμές Ινωδογόνου, D-Dimers, CRP
προτείνεται η αύξηση της θρομβοπροφύλαξης
σε ενδιάμεση δόση LMWH (είτε δις/24ωρο,
είτε άπαξ αναλόγως ΣΒ). Συνιστάται πάντα η
συχνή παρακολούθηση των δοκιμασιών πήξης
και των αιμοπεταλίων για πιθανή τροποποίηση
της αγωγής.
Δεν συνιστώνται θεραπευτικές δόσεις ηπαρί235
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νης εάν δεν υπάρχει τεκμηριωμένη απεικονιστικά θρόμβωση, ή κλινικοεργαστηριακή εικόνα με
υψηλή πιθανότητα θρόμβωσης (εξατομίκευση).
• Ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και ΔΕΠ:
		Ορισμός ΔΕΠ κατά ISTH - πίνακας 1.
Επί αιμορραγίας ο ασθενής υποστηρίζεται με
μεταγγίσεις παραγώγων αίματος (συνιστάται η
χρήση του αλγόριθμου ISTH - πίνακας 2). Μπορεί να απαιτηθεί τροποποίηση ή και διακοπή της
ηπαρίνης. Η προσπάθεια πρέπει να επικεντρώνεται
στην διατήρηση της ηπαρίνης με υποστήριξη μεταγγίσεων όπου χρειάζεται, καθώς φαίνεται πως
οι ασθενείς δεν αιμορραγούν συχνά. Συνιστάται
καθημερινή επαναξιολόγηση και εξατομίκευση
βάσει πάντα του θρομβωτικού-αιμορραγικού κινδύνου
• Διάρκεια θρομβοπροφύλαξης (επικαιροποιημένη Ιούλιο 2020)
Προτείνεται να παρατείνεται τουλάχιστον για μια
βδομάδα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Επί
Πίνακας 2.
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παρατεταμένης ακινητοποίησης συνίσταται η
επιπλέον παράταση της προφύλαξης
-- Ασθενείς υψηλού θρομβωτικού κινδύνου (μεγάλη ηλικία, ιστορικό εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, γνωστή θρομβοφιλία, παχυσαρκία, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνος κ.λπ.)
ή που έχουν επί μακρόν παραμείνει σε ΜΕΘ
ή με υψηλούς δείκτες φλεγμονής ή D-Dimers
>2πλασιο, πιθανώς να χρειάζονται προφύλαξη
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (από 15-45
ήμερες) εφόσον έχουν χαμηλό αιμορραγικό
κίνδυνο (εξατομίκευση)
• Αντιμετώπιση φλεβοθρόμβωσης
Ομοίως στη θεραπευτική αγωγή συνιστάται η LMWH
καθώς χρησιμοποιείται σε προκαθορισμένη δόση
και δεν χρειάζεται εργαστηριακή παρακολούθηση
ως ρουτίνα. Η χορήγηση κλασσικής ηπαρίνης εξαιτίας της ανάγκης εργαστηριακού ελέγχου εκθέτει το
νοσηλευτικό προσωπικό σε επιπρόσθετο κίνδυνο.
Αν χορηγείται κλασσική Ηπαρίνη να λαμβάνεται
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υπόψη και η πιθανότητα αντίστασης στην ηπαρίνη
εξαιτίας της φλεγμονής (υψηλός FVIII, I)
Η διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής σε εν τω
βάθει φλεβοθρόμβωση ή Πνευμονική Εμβολή,
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μήνες (μετά την
έξοδο από το νοσοκομείο μπορεί να δίδεται από
του στόματος)
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες που έχουν
εκδοθεί από την ISTH5 υποστηρίζουν την ενδιάμεση δόση ηπαρίνης (50% των συμμετεχόντων)
σε βαρέως πάσχοντες στην ΜΕΘ. Αντίθετα, οι
συστάσεις του CHEST10 -πλέον συντηρητικέςπροτείνουν την προκαθορισμένη προφυλακτική
δόση σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς
(σε θάλαμο και σε ΜΕΘ). Προφανώς οι ασθενείς
υψηλού θρομβωτικού κινδύνου είναι αυτοί με
εκτεταμένη πνευμονική βλάβη, υψηλούς δείκτες
φλεγμονής και υψηλές τιμές D-Dimers Τυχαιοποιημένες μελέτες είναι απαραίτητες ώστε να
φανεί αν τελικά οι υψηλότερες δόσεις ηπαρίνης
ελαττώνουν τον κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης –
Πνευμονικής Εμβολής και αν προσδίδουν τελικά
όφελος επιβίωσης.
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H μετάγγιση αίματος και παραγώγων αποτελεί
μια σωτήρια θεραπευτική παρέμβαση, η οποία
συναντάται συχνά στην καθημερινή κλινική πράξη. Η διαδικασία διασταύρωσης αίματος από την
αιμοδοσία περιλαμβάνει πολλά διαδοχικά στάδια
τα οποία εφόσον διεκπεραιωθούν ακολουθώντας
τις ενδεδειγμένες κατευθυντήριες οδηγίες, καταλήγουν στη μετάγγιση του σωστού παραγώγου, στο
σωστό ασθενή, την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή.
Στα στάδια αυτά περιλαμβάνεται και η διενέργεια
εργαστηριακών δοκιμών (προμεταγγισιακός έλεγχος) στο ανοσοαιματολογικό εργαστήριο, με στόχο
τη διασφάλιση ότι τα μεταγγιζόμενα ερυθρά θα επιβιώσουν στην κυκλοφορία του λήπτη. Επιπλέον, ο
έλεγχος αυτός αποσκοπεί και στην πρόληψη άλλων
πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια
ή μετά τη μετάγγιση.

ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1Ο Στάδιο: Παραλαβή παραπεμπτικού και
δειγμάτων από τη Ν.Υ. αιμοδοσιας (Νυα)
Το στάδιο αυτό προηγείται των εργαστηριακών
δοκιμασιών και περιλαμβάνει την παραλαβή και τον
έλεγχο των δειγμάτων αίματος και του παραπεμπτικού
που έχει σταλεί από την κλινική, μιας και σε αυτό το
στάδιο εντοπίζονται πολύ συχνά λάθη που δυνητικά
μπορούν να οδηγήσουν σε ασύμβατη μετάγγιση.1,2
Ο έλεγχος αφορά:
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α) τα στοιχεία που είναι γραμμένα πάνω στην ετικέτα
του δείγματος και τα οποία πρέπει να είναι:
• Ονοματεπώνυμο ασθενή – πατρώνυμο
• Κλινική
• Ημερομηνία λήψης του δείγματος
β) το παραπεμπτικό, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει:
• Κλινική/Τμήμα
• Ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης του παραπεμπτικού
• ΑΜΚΑ ασθενούς
• Αριθμό μητρώου ασθενή
• Ονοματεπώνυμο
• Πατρώνυμο
• Ηλικία
• Κλινική
• Ημερομηνία εισόδου
• Διάγνωση
• Προηγούμενες μεταγγίσεις, εγκυμοσύνες και
αντιδράσεις
• Ονοματεπώνυμο διενεργήσαντος την αιμοληψία
• Το ζητούμενο παράγωγο, και την ποσότητα
• Χρόνο που θα γίνει η μετάγγιση
• Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του παραγγέλοντος.
Εφόσον ο ασθενής είναι καινούργιος για τη Ν.Υ.
Αιμοδοσίας πρέπει να σταλεί στη Ν.Υ. Αιμοδοσίας
δεύτερο δείγμα του ασθενούς πριν την απελευθέρωση
της 1ης μονάδας αίματος ή παραγώγου. Το δεύτερο
δείγμα πρέπει να προέρχεται από ξεχωριστή αιμοληψία από αυτή του πρώτου δείγματος Στο στάδιο
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αυτό ανιχνεύονται λάθη που γίνονται στην ταυτότητα
του ασθενούς κατά την αιμοληψία τα οποία συνιστούν
το 25% των λαθών που καταλήγουν σε ασύμβατη
μετάγγιση. Το μέτρο αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη
διαδικασία που διαθέτει η Ν.Υ.Α. για την προφύλαξη
του ασθενούς από ασύμβατη μετάγγιση και καλύπτει
μία περιοχή ευθύνης των κλινικών, στις οποίες οι
ενδεδειγμένες διεργασίες είναι πολύ πιο δύσκολο να
επιβληθούν και να επιτηρηθούν.1
Στο στάδιο αυτό η Ν.Υ.Α. δεν δέχεται φιαλίδια και
έντυπα με ελλιπή στοιχεία προς όφελος της ασφάλειας
του ασθενούς και της νομικής προστασίας του γιατρού
που υπογράφει το αίτημα για μετάγγιση.

2ο Στάδιο: Διενέργεια εργαστηριακού
προμεταγγισιακού ελέγχου

συμπυκνωμένα οπότε περιέχουν μικρή ποσότητα
πλάσματος. Σε περιπτώσεις ανθεκτικότητας στη
μετάγγιση αιμοπεταλίων σκόπιμο θεωρείται να χορηγούνται αιμοπετάλια ταυτόσημης ομάδος4. Όπως
ήδη αναφέρθηκε ο προσδιορισμός ΑΒΟ/RhD+EAA
πρέπει να ζητείται και να πραγματοποιείται ακόμη και
όταν η πιθανότητα μετάγγισης ερυθρών είναι μικρή,
για την διασφάλιση της πιθανότητας επείγουσας
μετάγγισης. Επί ανευρέσεως θετικού ΕΑΑ, αμέσως
ακολουθεί η ταυτοποίηση του αντισώματος που θα
καθορίσει και την ειδικότητά του. Εάν το ταυτοποιηθέν
αντίσωμα είναι κλινικά σημαντικό, απαραιτήτως θα
πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αίμα αρνητικό ως προς
το αντίστοιχο αντιγόνο.
2) Διαδικασία συμβατότητας (διασταύρωση) κι επιλογή
παραγώγου

1) Αρχικός Έλεγχος
Για κάθε ασθενή που πρόκειται να υποβληθεί σε
μετάγγιση άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο, διενεργείται ο
αρχικός έλεγχος που περιλαμβάνει:
• Ομάδα ΑΒΟ
• Αντιγόνο RhD
• Έλεγχος μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (ΕΑΑ, ή έμμεση Coombs, ή
screening αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων
- antibody screen)
Ο έλεγχος της ομάδα ΑΒΟ και του αντιγόνο RhD
(ΑΒΟ/RhD) καθώς και ο ΕΑΑ (ΑΒΟ/RhD+EAA), που
στην αγγλική βιβλιογραφία αναφέρεται ως “type and
screen”, πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την
μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών ή προεγχειρητικά ακόμη και όταν η πιθανότητα της μετάγγισης
είναι μικρή και δεν απαιτείται διασταύρωση.2,3 Για
τη μετάγγιση πλάσματος απαιτείται προσδιορισμός
ομάδος ΑΒΟ/RhD μόνον και χορηγείται χωρίς διασταύρωση σύμφωνα με τους κανόνες ΑΒΟ (πίνακας
2). Για τη μετάγγιση αιμοπεταλίων απαιτείται προσδιορισμός ομάδος ΑΒΟ/RhD χωρίς διασταύρωση.
Τα αιμοπετάλια ανάκτησης χορηγούνται χωρίς να
τηρείται η συμβατότητα κατά ΑΒΟ, ενώ τα αιμοπετάλια
αφαίρεσης χορηγούνται τηρώντας τη συμβατότητα
του πλάσματος (πίνακας 2), εκτός αν είναι υπερ-

Ως δοκιμασία συμβατότητας (διασταύρωση, crossmatch for compatibility) ορίζουμε τη αντίδραση μεταξύ
των μεταγγιζόμενων ερυθρών (ερυθρών δότη) και
του ορού του ασθενούς που διενεργείται κατά τον
έλεγχο όλων των μονάδων ερυθρών πριν διατεθούν
προς μετάγγιση (ορολογική διασταύρωση / serological crossmatch). Η αντίδραση αυτή οφείλει να είναι
αρνητική ώστε η προς εξέταση μονάδα ερυθρών να
σημανθεί ως συμβατή για τον ασθενή για τον οποίο διασταυρώθηκε και να είναι ελεύθερη προς διάθεση.3,5,6
Λόγω της αυξημένης ευαισθησίας του screening
test, η ορολογική διασταύρωση μπορεί να αντικατασταθεί με τη διασταύρωση άμεσης φυγοκέντρησης
(ορολογική μέθοδος) και την ηλεκτρονική διασταύρωση (μη-ορολογική μέθοδος). Κατά τη διασταύρωση
άμεσης φυγοκέντρησης, ο ορός του λήπτη και τα
ερυθρά της μονάδας (δότη) φυγοκεντρούνται και
εξετάζονται για συγκολλήσεις ή σημεία αιμόλυσης.
Στην ηλεκτρονική διασταύρωση δε διενεργείται αντίδραση του ορού του ασθενούς με τα ερυθρά της
μονάδας (δότη) αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα
του αρχικού ελέγχου, τα χαρακτηριστικά της μονάδας
τις εσωτερικές διαδικασίες και άλλα κριτήρια, τα ηλεκτρονικά συστήματα επιλέγουν και απελευθερώνουν
προς διάθεση τη κατάλληλη μονάδα. Στη χώρα μας
πάντως η ορολογική διασταύρωση είναι υποχρεω-

Πίνακας 1. Χρονική διάρκεια ισχύος των δειγμάτων προμεταγγισιακού ελέγχου3
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΩΣ

>29 ημέρες ή χωρίς ιστορικό μετάγγισης

7 ημέρες πριν τη μετάγγιση

15-28 ημέρες

72 ώρες πριν τη μετάγγιση

≤ 14 ημέρες

24 ώρες πριν τη μετάγγιση
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Πίνακας 2. Επιλογή παραγώγων αίματος όταν δεν είναι διαθέσιμα παράγωγα ταυτόσημα ως προς την ΑΒΟ-ομάδα του δέκτη4,6
ΟΜΑΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ (ΣΕ)1

O RhD (+)

Ο+ ή Ο-

O RhD (-)

Ο-

Α RhD (+)

Α+, Α-, Ο+, Ο-

Α RhD (-)

Α-, Ο-

Β RhD (+)

Β+, Β-, Ο+, Ο-

Β RhD (-)

Β-, Ο-

ΑΒ RhD (+)

Όλες οι ομάδες

ΑΒ RhD (-)

ΑΒ-, Β-, Α-, Ο-

ΠΛΑΣΜΑ2
Όλες οι ομάδες
Α, ΑΒ
Β, ΑΒ

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ3
Όλες οι ομάδες αιμοπεταλίων
ανάκτησης μπορεί να
χορηγηθούν με ασφάλεια
σε ενήλικες ασθενείς. Για
τα αιμοπετάλια αφαίρεσης
τηρείται η συμβατότητα
του πλάσματος (βλέπε
λεπτομέρειες στο κείμενο).

ΑΒ

Rh(+) ΣΕ δίνονται σε Rh(-) ασθενείς μόνο με έγκριση του γιατρού της Αιμοδοσίας
Η ομάδα Rh δεν λαμβάνεται υπόψη όταν μεταγγίζεται πλάσμα
3
Εάν Rh(+) αιμοπετάλια χορηγηθούν σε γυναίκες Rh(-) αναπαραγωγικής ηλικίας, συνιστάται η χορήγηση anti-D σφαιρίνης. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης αντίστασης αιμοπεταλίων προτιμούνται αιμοπετάλια συμβατά ως προς τα ερυθρά, <72 ώρες από την αιμοληψία
1
2

τική από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποια
πρακτική και να επιλεγεί, θα πρέπει να αναδεικνύει
οπωσδήποτε την ΑΒΟ-ασυμβατότητα.
Πρωταρχικός σκοπός της διαδικασίας διασταύρωσης είναι η πρόληψη πιθανής αιμολυτικής αντίδρασης
μετά τη μετάγγιση, με την ανίχνευση στον ορό του
λήπτη της παρουσίας αντισωμάτων που μπορούν
δυνητικά να καταστρέψουν τα μεταγγιζόμενα ερυθρά
του δότη-ασκού. Ως εκ τούτου η ασυμβατότητα υποδηλώνει την παρουσία στον ορό του ασθενούς κλινικά
σημαντικού αντιερυθροκυτταρικού αντισώματος ή
αντισωμάτων που δημιουργεί δυσκολία στην ανεύρεση συμβατού αίματος in vitro, γεγονός που μπορεί
να εξελιχθεί σε επείγον και πολύπλοκο πρόβλημα σε
ασθενή που χρειάζεται επειγόντως μετάγγιση. Η αρχή
της τεχνικής στηρίζεται στην αποκάλυψη πλήρων ή
ατελών αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων στον ορό
του ασθενή, σε διαφορετικές θερμοκρασίες, με χρήση
ενισχυτικών μέσων (όπως λευκωματίνη LISS, κα),
και τέλος με την προσθήκη αντισφαιρινικού ορού.3,6,7
Σε κάθε περίπτωση, πριν από τη χορήγηση κάποιας μονάδας ερυθρών διενεργείται υποχρεωτικά η
διαδικασία της διασταύρωσης. Ωστόσο, ακόμα και με
συμβατή διασταύρωση δεν διασφαλίζεται ότι έχουν
αναδειχθεί όλες οι πιθανές πηγές ασυμβατότητας.8
Τα δείγματα στα οποία διενεργείται διασταύρωση
είναι από φιαλίδιο πήγματος χωρίς gel (ερυθρά και
ορό) και προέρχονται από ασθενείς/λήπτες που
νοσηλεύονται καθώς και συμπυκνωμένα ερυθρά
που λαμβάνονται υπό άσηπτες συνθήκες από τους
ασκούς αίματος που επιλέγονται για διασταύρωση.2
Τα δείγματα διασταύρωσης και αρχικού ελέγχου,
φυλάσσονται στην Αιμοδοσία για να χρησιμοποιηθούν
για τις ανάγκες μετάγγισης του ασθενούς, όμως πρέ240

πει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε πολύ συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
Για τη χορήγηση αιμοπεταλίων και πλάσματος δε
διενεργείται δοκιμασία συμβατότητας και η επιλογή
των παραγώγων γίνεται όπως φαίνεται στον πίνακα 2:
3) Διερεύνηση Ασυμβατότητας
Στη περίπτωση ασυμβατότητας οι μέθοδοι που
εφαρμόζονται για τη διερεύνησή της και τον εντοπισμό του ή των αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων
είναι οι παρακάτω:
i. Άμεση Coombs (DAT, Direct Antiglobulin Test)

H άμεση δοκιμασία Coombs (DAT) αναδεικνύει τα
συμπλέγματα αντιγόνου-αντισώματος που υπάρχουν
στην μεμβράνη των ερυθρών.5,7 Με την DAT γίνεται
ανίχνευση in vitro της ευαισθητοποίησης των ερυθρών
με αντι-IgG ± αντι-C3d με τη χρήση πολυδύναμου
αντισφαιρινικού ορού. Η DAT είναι θετική και χρησιμεύει για τη διάγνωση των εξής καταστάσεων:
• Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
• Αιμολυτική νόσος του νεογνού
• Ασύμβατη μετάγγιση ή επιβραδυνόμενη αιμολυτική
αντίδραση, όπου αναδεικνύεται η ευαισθητοποίηση
των ερυθρών του δότη και ενδεχομένως του λήπτη
• Ευαισθητοποίηση των ερυθρών ή αυτοάνοση αιμόλυση από φάρμακα (α-methyl DOPA, κινιδίνη κ.α.).
ii. Screening- IAT (Indirect Antiglobulin Test)

Η έμμεση Coombs (ΙΑΤ), που αποτελεί τη βάση
των ανοσοαιματολογικών δοκιμασιών, αναδεικνύει
την παρουσία των κλινικά σημαντικών αντιερυθρο-
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κυτταρικών αλλοαντισωμάτων (όχι τα φυσικά αντισώματα του συστήματος ΑΒΟ) τα οποία βρίσκονται
στον ορό του ασθενούς και μπορεί να προκαλέσουν
οξεία ή επιβραδυνόμενη αιμόλυση μετά μετάγγιση ή
αιμολυτική νόσο του νεογνού.7,8
iii. Ταυτοποίηση αντισώματος με panel

Σε περίπτωση θετικού screening, διενεργείται η
ταυτοποίηση των αντι-ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων με τη χρήση panel της ίδιας εταιρείας. Οι θετικές
αντιδράσεις αξιολογούνται σύμφωνα με το ένθετο
φυλλάδιο, που συνοδεύει κάθε σετ αντιδραστηρίων
και αλλάζει με κάθε lot number. Με τις μεθόδους
που κάνουν χρήση ενζύμου (φισίνη, παπαίνη) ενισχύονται οι αντιδράσεις σε περίπτωση ύπαρξης
αλλοαντισώματος της ομάδας Rhesus, KELL, KIDD,
Lewis, P, Lutheran και εξαφανίζονται οι αντιδράσεις σε
περίπτωση που υπάρχει αλλοαντίσωμα της ομάδας
Duffy, M,N,S και Xg.5,6,8
Όταν ταυτοποιηθεί το αλλοαντίσωμα θα πρέπει να
χορηγηθούν στον ασθενή ερυθρά που είναι αρνητικά
ως προς το αντιγόνο έναντι του οποίου έχει ειδικότητα

το αντίσωμα. Για κάποια αντιγόνα αρκεί η συμβατή
διασταύρωση, ενώ για κάποια άλλα, εκτός από τη
συμβατή διασταύρωση πρέπει να γίνει έλεγχος για
την απουσία του εν λόγω αντιγόνου από τις μονάδες
που επιλέγονται προς μετάγγιση. Σχετικές συστάσεις
φαίνονται στον πίνακα 3.
iv. Έκλουμα

Πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που η άμεση
Coombs είναι θετική και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση αντισώματος. Με το έκλουμα απομακρύνονται
από τα αντισώματα που είναι προσκολλημένα στα
ερυθρά ώστε να τελικά να ταυτοποιηθούν.8
v. Προσρόφηση

Κατά τη διαδικασία προσρόφησης χρησιμοποιείται ορός ή πλάσμα που περιέχει το αντίσωμα που
θέλουμε να προσροφήσουμε και ερυθρά (αυτόλογα
ή ετερόλογα) που έχουν στην επιφάνειά τους το
αντίστοιχο αντιγόνο.8 Η προσρόφηση χρησιμοποιείται
κυρίως για την απομάκρυνση από τον ορό ασθενών με

Πίνακας 3. Συστάσεις για την επιλογή μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών σε ασθενείς με αντιερυθροκυτταρικά αντισώματα 6,8
Σύστημα

Αντίσωμα

Σύσταση

ΑΒΟ

Anti-A

Διασταύρωση IAT *συμβατή στους 37ο C

Rh

Anti-D, -C, -c, -E, -e

Αg (-) και διασταύρωση ΙΑΤ συμβατή

Rh

Anti-C

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

Kell

Anti-K, -k

Αg (-) και διασταύρωση ΙΑΤ συμβατή

Kell

Anti-Kp

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

Kidd

Anti-Jka, -Jkb

MNS

Anti-M (που δρα στους 37 C)

Αg (-) και διασταύρωση ΙΑΤ συμβατή

MNS

Anti-M (που δε δρα στους 37ο C)

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

MNS

Anti-N

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

MNS

Anti-S, -s, -U

Αg (-) και διασταύρωση ΙΑΤ* συμβατή

Duffy

Anti-Fya, -Fyb

Αg (-) και διασταύρωση ΙΑΤ συμβατή

P

Anti-P1

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

Lewis

Anti-Lea, -Leb,

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

w

a

Αg (-) και διασταύρωση ΙΑΤ συμβατή
ο

- Lea+b
Lutheran

Anti-Lua

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

Diego

Anti-Wra (anti-Di3)

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

H

Anti-HI (σε A1 και Α1Β ασθενείς)

Διασταύρωση IAT συμβατή στους 37ο C

Άλλα

Δρουν στους 37ο C

Κατά περίπτωση

*IAT: Indirect Antiglobulin Test, Έμμεση Coombs
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Πίνακας 4. Τύποι ασυμβατότητας και ερμηνεία7,8
ΙΑΤ(έμμεση Coombs)

DAT (άμεση Coombs)

Ερμηνεία

Θετική

Αρνητική

Αλλοαντίσωμα /τα

Θετική

Θετική

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, επιβραδυνόμενη αιμολυτική
αντίδραση, συνδυασμός αλλοαντισώματος με αυτοαντίσωμα κ.α.

Αρνητική

Θετική

ABO αιμολυτική νόσος του νεογνού

Αρνητική

Αρνητική

Θετική άμεση Coombs στο δότη, αντισώματα ενάντια αντιγόνου
χαμηλής συχνότητας που δεν περιλαμβάνεται στο panel, κ.α.

άμεση Coombs (DAT) (+) θερμού αυτοαντισώματος,
ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση αλλοαντισώματος
που ενδεχομένως συνυπάρχει, καθώς και για τον διαχωρισμό πολλαπλών αλλοαντισωμάτων σε ασθενείς
με έμμεση Coombs (ΙΑΤ) (+).
Συνοπτικά οι περιπτώσεις ασυμβατότητας μπορούν να εκδηλωθούν όπως φαίνονται στο πίνακα 4:
Στη περίπτωση ταυτοποίησης αλλοαντισώματος
αναζητούμε μονάδα ερυθρών αρνητική ως προς το
αντιγόνο έναντι του οποίου έχει ειδικότητα το αντίσωμα, όπως περιγράφεται παραπάνω.
Στις περιπτώσεις που έμμεση και άμεση Coombs
είναι θετικές ακολουθούνται τα εξής:
Οι περιπτώσεις ασυμβατότητας με αρνητική ΙΑΤ
και DAT συχνότερα οφείλονται στην ύπαρξη θετικής
DAT στο δότη (δηλαδή στα ερυθρά της μονάδος που
διασταυρώνεται), ή στην ύπαρξη αντισώματος έναντι
αντιγόνου χαμηλής συχνότητας που λείπει από τα
ερυθρά που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια της
ΙΑΤ. Ακόμη, αν και σπανιότατα, μπορεί να οφείλεται
στην ύπαρξη αλλοαντισώματος στον ορό του ασθενούς που αντιδρά μόνο με ερυθρά με ισχυρή έκφραση
του αντιγόνου που δεν υπήρχε στα ερυθρά ελέγχου
που χρησιμοποιήθηκαν.

3ο Στάδιο: Παράδοση παραγώγων προς μετάγγιση
Όταν έλθει παραπεμπτικό για διασταύρωση αίματος (Παραπεμπτικό Διασταύρωσης Αίματος) ο
νοσηλευτής / τεχνολόγος επιλέγει από το ψυγείο τα
ερυθρά ανάλογα με την ομάδα αίματος, το φαινότυπο,
το όριο λήξης και άλλα στοιχεία που λαμβάνονται
υπόψη κατά περίπτωση, για να τα διασταυρώσει.1,2
Όταν τελειώσει η διαδικασία της διασταύρωσης, και
το αίμα είναι πλέον συμβατό, εκτυπώνεται η ετικέτα
συμβατότητας η οποία επικολλάται στον ασκό και εν
συνεχεία τοποθετείται σε συγκεκριμένο ψυγείο που
ευρίσκεται στο χώρο παράδοσης του αίματος έτοιμο
προς χορήγηση.
Για να παραδοθεί μια μονάδα αίματος σε κάποια
κλινική, πρέπει να έλθει εξουσιοδοτημένο άτομο με
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Πίνακας 5. Ασυμβατότητα με θετικές IAT και DAT
Όταν IAT (+) και DAT (+)
Αν το με το panel ταυτοποιηθεί αντίσωμα:
Προχωράμε σε διασταύρωση και μεταγγίζουμε σύμφωνα με
τον πίνακα 3
Αν δεν έχει γίνει στο παρελθόν κάνουμε προσδιορισμό
πλήρους φαινοτύπου. Αν δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί ο φαινότυπος αποστέλλεται μοριακός έλεγχος.
Αν με το panel δεν ταυτοποιηθεί αντίσωμα προχωράμε σε:
• Έκλουμα
• Προσρόφηση αυτόλογη αν δεν υπάρχει ιστορικό μετάγγισης τους τελευταίους 3 μήνες
• Πλήρη φαινότυπο

συγκεκριμένο παραπεμπτικό παραλαβής (Αίτηση
Χορήγησης Αίματος) και δεύτερο δείγμα αίματος του
ασθενούς, εφ’ όσον αυτός δεν έχει μεταγγισθεί με
μονάδα ερυθρών στο παρελθόν στο Νοσοκομείο μας.
Μπορεί να παραλάβει αίμα μόνο για συγκεκριμένο
ασθενή και μόνο μία μονάδα αίματος. Περισσότερες
μονάδες αίματος για τον ίδιο ασθενή δύναται να χορηγηθούν στο χειρουργείο ή σε επείγουσες καταστάσεις.
Όταν ο νοσηλευτής/τεχνολόγος της Αιμοδοσίας
παραλαμβάνει μία Αίτηση Χορήγησης Αίματος, τότε
αναζητά το παραπεμπτικό διασταύρωσης και τον
ασκό αίματος από το ψυγείο, και ελέγχει αν η ετικέτα
του ασκού συμφωνεί με τα στοιχεία των παραπεμπτικών. Αν συμφωνεί, υπογράφει στο πρωτόκολλο
χορήγησης μονάδων ερυθρών, σημειώνει το όνομα
του εργαζομένου που παραλαμβάνει το παράγωγο
και καταχωρεί ηλεκτρονικά την παράδοση του.
Αν για οποιοδήποτε λόγο η μονάδα δεν χρησιμοποιηθεί στην κλινική, επιστρέφεται στην Αιμοδοσία
και καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο επιστροφών
μονάδων και στο βιβλίο αιμοληψιών. Μονάδες ερυθρών που έχουν παραμείνει εκτός ψύξης άνω των
30 λεπτών είναι ακατάλληλες για χρήση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το αίμα είναι ένας πολύτιμος βιολογικός ανθρώπινος ιστός, που εξαιτίας της ρέουσας μορφής του
κυκλοφορεί στα αγγεία του σώματος επιτελώντας
ζωτικής σημασίας λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής.
Σε καταστάσεις διαταραχής της ομαλής λειτουργίας
αυτού του ιδιαίτερου ιστού, θεραπευτική παρέμβαση
αποτελεί η μετάγγιση αίματος, η οποία ορίζεται ως η
μεταφορά αίματος από την κυκλοφορία του δότη στην
κυκλοφορία του δέκτη για θεραπευτικούς λόγους, και
συμπεριλαμβάνει τη συλλογή του αίματος από τον
δότη και στη συνέχεια, τη χορήγηση του στον δέκτη.1
Καταστάσεις που αποτελούν ενδείξεις για τη μετάγγιση αίματος είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, η οξεία
αιμορραγία, οι μαιευτικές επιπλοκές, οι αναιμίες (μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική αναιμία) νεοπλασματικά
και αιματολογικά νοσήματα, οι μεταμοσχεύσεις μυελού
των οστών και συμπαγών οργάνων, το τραύμα.1 Όπως
κάθε θεραπευτική παρέμβαση ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την κατάσταση υγείας και ζωής του ασθενή
και για αυτό όσοι επαγγελματίες υγείας εμπλέκονται
στη διαδικασία, θα πρέπει να συμβάλλουν στη σωστή
και ομαλή διεκπεραίωση των σταδίων που απαιτούνται
από την παραγγελία, προετοιμασία, διακίνηση έως και
τη χορήγηση του αίματος ή παραγώγων του.

ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σε όλη την πορεία από την παραγγελία του αίματος
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ή του παραγώγου μέχρι τη χορήγηση στον ασθενή
στην κλινική, οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται πιστά από τους επαγγελματίες υγείας,
βασίζονται στη διασφάλιση:
• Το προϊόν να είναι το σωστό
• Να διανέμεται στο σωστό ασθενή
• Να διανέμεται στο σωστό χρόνο
Κατά τη διαδικασία λήψης του δείγματος και
εφόσον υπεύθυνος για αυτή είναι ο νοσηλευτής,
οφείλει να ταυτοποιήσει τον ασθενή πριν και μετά
την αιμοληψία με ερώτηση ουσιαστικά στον ασθενή
για τη δήλωση των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), ενώ όταν δεν
υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η ταυτοποίηση γίνεται
από ειδικό περικάρπιο που δύναται να φέρει ο
ασθενής ή από συγγενή. Η αιμοληψία διενεργείται
σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρωτόκολλα περί αιμοληψιών του νοσοκομείου, τηρώντας του κανόνες
άσηπτης τεχνικής. Κατόπιν, τα στοιχεία του, είτε
αναγράφονται ευκρινώς στο φιαλίδιο, είτε (εφόσον
το νοσοκομείο διαθέτει πληροφοριακό σύστημα)
χρησιμοποιείται ειδικό αυτοκόλλητο – ετικέτα με
αυτά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία
γέννησης, κλινική, μοναδικός κωδικός αριθμός). Το
δείγμα αίματος πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από
την αντίστοιχη αίτηση χορήγησης παραγώγων αίματος, στην οποία καταγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία
του ασθενή και φέρει την υπογραφή του τελέσας την
αιμοληψία και παραδίδονται στο προσωπικό της
Αιμοδοσίας ή τοποθετούνται σε προκαθορισμένο
χώρο παραλαβής δειγμάτων στο Τμήμα Αιμοδοσίας2.
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΄Η ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
Της προετοιμασίας του αίματος από το αρμόδιο
τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, διαδέχεται η
διάθεση του στο προσωπικό της κλινικής μέσω ειδικού εντύπου από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας
(ιατρό, νοσηλευτή). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε
αρκετές περιπτώσεις λόγω έλλειψης προσωπικού τη
μεταφορά μπορεί να αναλάβει και βοηθός θαλάμου
ή τραυματιοφορέας. Μείζονος σημασία είναι η προσεκτική αντιπαραβολή των στοιχείων του ασθενούς
και του ασκού, όπως αυτά αναγράφονται στο αρχείο
των διασταυρωμένων μονάδων, στην αυτοκόλλητη
ετικέτα της μονάδας και στο έντυπο της παραλαβής
του παραγώγου. Η μονάδα παραδίδεται ενυπόγραφα, από το προσωπικό της Αιμοδοσίας και από το
άτομο που την παραλαμβάνει και καταγράφεται η
ακριβής ώρα παράδοσης της. Ο ασκός αίματος ή
παραγώγου μεταφέρεται άμεσα στην κλινική για την
άμεση χορήγηση του. Αυτό το στάδιο που περιγράφεται αποτελεί σημαντική δικλείδα ασφαλείας για την
αποφυγή λαθών ως προς την παραδοτέα μονάδα,
που δύναται να αποβούν μοιραία για την υγεία και
εντέλει τη ζωή του ασθενούς.2

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ
Έλεγχος ασκού και προετοιμασία ασθενή
Όπως κάθε διαδικασία που αφορά την ενδοφλέβια
χορήγηση υγρών και φαρμάκων σε έναν ασθενή, έτσι
και η μετάγγιση, πρέπει να γίνεται από νοσηλευτή
που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και σε εγρήγορση
για να δράσει άμεσα, σχεδόν ακαριαία στην όποια
ανεπιθύμητη αντίδραση παρουσιαστεί. Πρωταρχικό
μέλημα του κατά την παραλαβή του ασκού είναι να
επαληθεύσει την καταγεγραμμένη οδηγία για μετάγγιση του ασθενούς στο φύλλο νοσηλευτικών οδηγιών.
Ταυτόχρονα, γίνεται αντιπαραβολή διασταύρωση των
στοιχείων του ασθενή, η κλινική, συγκρίνεται η ομάδα του ασκού με εκείνη του ασθενούς, ελέγχεται αν
φέρει ειδικές σημάνσεις, βάσει της ιατρικής οδηγίας
που ζητήθηκε - λευκαφαιρεμένο, ακτινοβολημένο,
πλυμένο, κατεψυγμένο, κ.λπ.- και στο έντυπο αίτησης της Αιμοδοσίας, ελέγχεται η ημερομηνία λήξης
του, αναζητείται το αυτοκόλλητο που δείχνει ότι το
παράγωγο έχει υποβληθεί σε πλήρη ιολογικό και για
άλλα παθογόνα έλεγχο. Ο ενδελεχής αυτός έλεγχος
δρα ως προστατευτικό μέσο στην αποφυγή οποιουδήποτε λάθους κατά τη μετάγγιση ενός ασθενούς,
με παράγωγο που προορίζεται για άλλον ασθενή και

μεταφέρθηκε από την Αιμοδοσία στην κλινική στον
ίδιο χρόνο.2
Τέλος, πρέπει να διενεργηθεί επισκοπικός έλεγχος
του ασκού, για τυχόν ύπαρξη διαρροών, συσσωματωμάτων ή ύπαρξης άλλου στοιχείου μη αναμενόμενης
εμφάνισης (πηγμάτων, σωματιδίων). Σε περίπτωση
ασυμφωνίας στα στοιχεία ασκού-ασθενούς ή ύπαρξης ευρημάτων κατά την επισκόπηση, θα πρέπει να
γίνεται άμεση επικοινωνία με την Αιμοδοσία και η μετάγγιση αναβάλλεται μέχρι να διευκρινιστούν πλήρως
τα θέματα που έχουν ανακύψει.2 Αφού ολοκληρωθεί
η διαδικασία ελέγχου ο νοσηλευτής προβαίνει στην
ταυτοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων του
ασθενή με τα αναγραφόμενα στη φιάλη είτε με σχετική
ερώτηση προς τον ασθενή, ο οποίος καλείται να προσφωνήσει τα στοιχεία του, είτε μέσω παριστάμενου
συγγενή, που έχει λάβει το κατάλληλο διαπιστευτήριο
από το νοσοκομείο ότι συνοδεύει τον ασθενή και φέρει
την ευθύνη ταυτοποίησης του. Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται όσες μονάδες κι
αν λάβει ο άρρωστος ή εφόσον χρειαστεί να διακοπεί
η μετάγγιση και να ξαναρχίσει.

Έλεγχος ασθενή – Χορήγηση μετάγγισης –
Παρακολούθηση ασθενή
Η μετάγγιση αίματος ή παραγώγου πρέπει να
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο και με επαρκείς γνώσεις ως προς το αντικείμενο, νοσηλευτή. Η
χορήγηση θα πρέπει να ξεκινάει εντός μισής ώρας
από την παραλαβή της μονάδας και να ολοκληρωθεί
σε 4 ώρες. Ο ασθενής θα πρέπει να έχει ενημερωθεί
για τη μετάγγιση και τις επιπλοκές της νωρίτερα και
ιδανικά να έχει συναινέσει ενυπόγραφα. Ως προς την
προετοιμασία του ασθενή περίπου 15 με 30 λεπτά
πριν τη μετάγγιση θα πρέπει να έχουν ληφθεί και καταγραφεί, στο διάγραμμα του και κατόπιν στο έντυπο
των νοσηλευτικών οδηγιών, τα ζωτικά του σημεία (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, αναπνοές, θερμοκρασία), να
έχει εξασφαλιστεί η βατότητα της φλεβικής γραμμής,
και να γίνει επισκόπηση του για τυχόν ερεθισμούς,
σημάδια ή διαφορές στο χρώμα του και ανάλογα να
ενημερωθεί ο γιατρός για τη συνέχιση ή την ακύρωση
της μετάγγισης. Κρίνεται σκόπιμη αυτή η προεργασία
ακόμα και πριν από τη ζήτηση του παραγώγου αν
είναι εφικτό, ώστε να αποφευχθούν άσκοπες μεταφορές του σε περίπτωση που ο ασθενής δεν μπορεί
να μεταγγιστεί άμεσα. (Shot Report, 2014 http://
www.shotuk.org/wp-content/uploads/report-2014.
pdf) Η μετάγγιση παραγώγων αίματος γίνεται με τη
χρήση συσκευών που περιέχουν φίλτρο (συνήθως
170–200 microns), το οποίο κατακρατεί τυχόν πήγ245
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ματα και συσσωματώματα χωρίς να εμποδίζει τη ροή
του παραγώγου. Όλες οι συσκευές μετάγγισης είναι
σχεδιασμένες ώστε να επιτρέπουν τη χορήγηση 2–4
μονάδων παραγώγου σε χρονικό διάστημα 6 ωρών.
Ο ρυθμός μετάγγισης αρχικά πρέπει να είναι βραδύς,
για τα πρώτα 15 λεπτά, ενώ στη συνέχεια μπορεί να
επιταχυνθεί ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς. Αν ο ασθενής πρόκειται να λάβει διαφορετικά
παράγωγα απαιτείται αλλαγή φίλτρου μεταξύ των
διαφορετικών παραγώγων.
Ο ασθενής πρέπει να μεταγγίζεται υπό άσηπτες
συνθήκες. Είναι απαγορευτική η λήψη οποιουδήποτε
άλλου υγρού ή φαρμάκου κατά τη διάρκεια της χορήγησης παραγώγων αίματος, με μόνο επιτρεπτό την
έγχυση φυσιολογικού ορού, ο οποίος πολλές φορές
μπορεί και να χρησιμοποιηθεί σε πολύ αργή ενστάλαξη ως υποβοηθούμενο μέσο. Αυτό γίνεται γιατί ειδικά
στις περιπτώσεις που η μετάγγιση αφορά συμπυκνωμένα ερυθρά, πολλές φορές αυτές οι μονάδες είναι
υψηλής συμπύκνωσης με αποτέλεσμα αργό ρυθμός
έγχυσης που μπορεί να ξεπεράσει τα προβλεπόμενα
χρονικά διαστήματα. Και αν ο ασθενής πρέπει να
λάβει κι άλλες μονάδες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο
χρόνος είναι πιεστικός. Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό
το σημείο ότι σε κάποιες περιπτώσεις πολυμεταγγιζόμενων ασθενών έχει παρατηρηθεί αίσθημα καύσου ή
πόνου στη φλεβική γραμμή και η έγχυση φυσιολογικού
ορού ανακουφίζει σε σημαντικό βαθμό από αυτό το
δυσάρεστο συναίσθημα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα
τεχνικά μέσα για την υποβοήθηση της μετάγγισης,
όπως συσκευή εφαρμογής πίεσης του ασκού (όχι
μεγαλύτερη από 30mmHg) ή συσκευή θέρμανσης.
Συχνά, δύναται να τοποθετηθούν και αντλίες έγχυσης
με αυστηρή ρύθμιση της ροής της μετάγγισης, για
επίτευξη βραδέος ρυθμού όπως στις περιπτώσεις
παιδιατρικών ασθενών ή σε ασθενείς με κίνδυνο
υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας. Αυτές οι συσκευές,
οι οποίες ονομάζονται και αντλίες έγχυσης προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ως προς το χειρισμό και
τακτική επίβλεψη τους ασθενούς από τον υπεύθυνο
νοσηλευτή, κατά τη διάρκεια της μετάγγισης.3
Ο υπεύθυνος νοσηλευτής της βάρδιας οφείλει να
παρακολουθεί τακτικά την κατάσταση του ασθενούς
καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάγγισης, λαμβάνοντας και
καταγράφοντας τα ζωτικά του σημεία εκτός από την
αρχή, 15 λεπτά μετά την έναρξη της μετάγγισης και
κατόπιν κάθε 30 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση της.
Με το πέρας αυτής, η παρακολούθηση συνεχίζεται
μέχρι και μία ώρα μετά, με καταγραφή των ζωτικών
του σημείων και τυχόν αποβαλλόμενων υγρών και
παρατηρεί για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση
υγείας του.2 Όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς είναι
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εξεχούσης σημασίας να αποφεύγονται μη επείγουσες μεταγγίσεις σε ώρες που δεν υπάρχουν αρκετοί
νοσηλευτές ή ιατροί για να ασχοληθούν με και να
παρακολουθούν το μεταγγιζόμενο ασθενή (π.χ. σε
απογευματινή ή νυκτερινή βάρδια). Καίριο ζήτημα κατά
την ολοκλήρωση της μετάγγισης είναι η καταγραφή
της σε ειδικό αρχείο, στον φάκελο του ασθενούς που
έχουν εισαχθεί όλα τα στοιχεία της μετάγγισης και ιδανικά σε βιβλίο μεταγγίσεων της κλινικής ή ηλεκτρονικά
στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Η απόρριψη
του ασκού πραγματοποιείται βάσει του πρωτοκόλλου
που διαθέτει κάθε νοσοκομείο.

Επιπλοκές – Ανεπιθύμητες αντιδράσεις
Η μετάγγιση αίματος ή παραγώγων είναι μια ιδιαίτερη, θεραπευτική διαδικασία, η οποία δύναται
να επιφέρει ανεπιθύμητες αντιδράσεις και παρενέργειες κατά, αμέσως μετά, ή έως και 24 ώρες
μετά τη μετάγγιση (άμεσες αντιδράσεις) ή μετά από
ημέρες ή μήνες (έμμεσες αντιδράσεις).4,5 Στις άμεσες
αντιδράσεις συγκαταλέγονται η οξεία αιμολυτική
αντίδραση, η πυρετική μη αιμολυτική αντίδραση, η
αλλεργική αντίδραση, η οξεία πνευμονική βλάβη από
μετάγγιση, η σηπτική αντίδραση και η υπερφόρτωση
κυκλοφορίας από μετάγγιση και εμφανίζουν ένα ευρύ
φάσμα αλληλεπικαλυπτόμενων κλινικών σημείων και
συμπτωμάτων. Πρωταρχικό μέλημα του νοσηλευτικού
προσωπικού είναι η άμεση και έγκαιρη παρέμβαση,
ώστε να προλάβουμε την επερχόμενη επιδείνωση
της υγείας του ασθενούς. Συγκεκριμένα, προβαίνουμε
στις ακόλουθες ενέργειες:
• διακοπή της μετάγγισης
• ενημέρωση θεράποντος ιατρού
• έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας – ζωτικών
σημείων
• επανέλεγχος των στοιχείων του ασκού και του
ασθενούς
• διατήρηση της ενδοφλέβιας γραμμής και χορήγηση
υγρών όπως φυσιολογικό ορό
• (NaCl 0,9%) και υγρών που θα προκαλέσουν
διούρηση
• ενημέρωση της Αιμοδοσίας, επιστροφή του ασκού
• εργαστηριακή διερεύνηση και λήψη δείγματος τόσο
από τον ασκό, όσο και από τον ασθενή
• αναφορά και καταγραφή της επιπλοκής σύμφωνα
με το πρωτόκολλο της κλινικής
• εφαρμογή των απαραίτητων δεξιοτήτων και φαρμάκων κατόπιν εντολής και σε συνεργασία με τον
ιατρό.
Στην περίπτωση που σε κάποιον ασθενή παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες πυρετικές αντιδράσεις,
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θα πρέπει να δίδεται κάποια φαρμακευτική αγωγή
προστασίας από αυτές (κατόπιν οδηγίας του ιατρού)
και εφόσον αυτές συνεχίζονται χορηγούνται λευκαφαιρεμένα παράγωγα. Στις έμμεσες αντιδράσεις
περιλαμβάνονται επιπλοκές ανοσολογικού τύπου
(π.χ. αλλοανοσοποίηση κυρίως σε ερυθροκυτταρικά αντιγόνα, νόσος έναντι ξενιστή), ή η μετάδοση
λοιμωδών νόσων. Συχνή επιπλοκή που εμφανίζεται
στους χρόνιους και πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς
με μυελοδυσπλαστικά ή θαλασσαιμικά σύνδρομα
είναι η αιμοσιδήρωση, η οποία αντιμετωπίζεται με
αποσιδήρωση με σιδηροδεσμευτικούς παράγοντες.
Όταν ο ασθενής εμφανίζεται θετικός σε λοιμώδες
νόσημα ή οροθετικός απαιτείται έλεγχος των ύποπτων μεταγγισθέντων παραγώγων και ιχνηλάτηση
των δοτών4,5.
Τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καταδεικνύει την
επιτακτική ανάγκη ύπαρξης άψογης και απόλυτης
συνεργασίας του άμεσα εμπλεκομένου προσωπικού,
τόσο στην κλινική όσο και στο εργαστήριο: ιατροί,
νοσηλευτές, τεχνολόγοι, βοηθοί θαλάμου, μεταφορείς. Η εμφάνιση επιπλοκών και η ευαισθησία που
αναπτύσσουν τα παράγωγα αίματος στη διαχείριση
τους, καθιστά τη διαδικασία της μετάγγισης ως μια
αλληλουχία ενεργειών εκτεθειμένη ανά πάσα στιγμή
σε κίνδυνο σφάλματος με μοιραίες συνέπειες για
τον ασθενή. Για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία η
απαρέγκλιτη τήρηση κανόνων ασφαλείας από όλα
τα εμπλεκόμενα άτομα, ώστε να διασφαλίζεται η
ποιότητα της μετάγγισης.6,7

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δημιουργία επιτροπής μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ) Αιμοεπαγρύπνιση
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, των διαγνωστικών
εργαστηρίων και μηχανημάτων και την ανάπτυξη
υψηλού επιπέδου πρωτοκόλλων και πιστοποιήσεων ποιότητας, σήμερα περισσότερο από ποτέ
χρειάζεται η σύσταση και λειτουργία διατμηματικών,
νοσηλευτικών επιτροπών ελέγχου μεταγγίσεων και
θεσμοθετημένη λειτουργία Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ). Βασικός στόχος
- μέλημα είναι η συμμόρφωση και επαγρύπνηση
του προσωπικού, που εμπλέκεται στη διαδικασία
των μεταγγίσεων της επαγγελματικής ευθύνης, η
ενσυναίσθηση και η επίγνωση του καθήκοντος που
αναλαμβάνουν. Σε αυτήν την επιτροπή, όπως είναι
ευνόητο, συμμετέχουν επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων ιατρός της Αιμοδοσίας, αναισθησιολόγος,
χειρουργός, ένας ιατρός από κλινικό τμήμα, φαρμα-

κοποιός, η διεύθυνση της νοσηλευτικής υπηρεσίας,
καθώς και ο διοικητικός διευθυντής του νοσοκομείου.
Το έργο αυτής της επιτροπής αφορά την προώθηση και διάδοση της χρήσης διεθνών, εθνικών και
τοπικών οδηγιών για τη διαδικασία της μετάγγισης,
την τακτική ανασκόπηση και επικαιροποίηση των
εγγράφων του νοσοκομείου για τη μετάγγιση, τη διεξαγωγή ελέγχων για αξιολόγηση της διαδικασία της
μετάγγισης στην κλινική, σε σχέση με τις οδηγίες και
συγκριτική αξιολόγηση της χρήσης των παραγώγων
αίματος έναντι των κανόνων της καλής πρακτικής,
την προώθηση της εκπαίδευσης του προσωπικού
της κλινικής και της αιμοδοσίας, καθώς και του
υποστηρικτικού προσωπικού που εμπλέκεται στη
διαδικασία της μετάγγισης, την αναφορά των σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων
στο Εθνικό Πρόγραμμα Αιμοεπαγρύπνησης, την
επιβεβαίωση ότι τα περιστατικά αναλύονται και οι
πληροφορίες χρησιμοποιούνται για βελτίωση και
αποφυγή της επανάληψης.6,7
Η αιμοεπαγρύπνηση συνίσταται σε μια σειρά
από διαδικασίες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται
οργανωμένα ο έλεγχος των ανεπιθύμητων επιπλοκών, τόσο στους λήπτες των παραγώγων αίματος,
όσο και στους δότες. Πρέπει να είναι συνεχής και
τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων της πρέπει να οδηγούν στη
δημιουργία συστάσεων για υιοθέτηση προληπτικών
ή διορθωτικών μέτρων, τα οποία να γνωστοποιούνται σε όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία
της μετάγγισης αίματος. Κυρίαρχο εργαλείο για την
ομαλότητα και βατότητα της λειτουργίας της είναι η
οικοδόμηση ενός ισχυρού συστήματος ιχνηλασιμότητας στα παράγωγα αίματος, η οποία επιτρέπει τον
εντοπισμό κάθε μονάδας αίματος και όλων των εξ
αυτής παραγώγων, από τον δότη μέχρι τον τελικό
προορισμό, ανεξάρτητα αν αυτή μεταγγίστηκε σε
ασθενή ή απορρίφθηκε, και αντίστροφα. Ουσιαστικά, αναφερόμαστε στην υιοθέτηση και εφαρμογή
μιας καθημερινής πρακτικής που θα εξασφαλίζει
τη γνωστοποίηση της διάθεσης, διαχείρισης και
μεταφοράς κάθε ασκού αίματος ή παραγώγου, δηλαδή στον πλήρη και ακριβή εντοπισμό του. Σε αυτό
βέβαια μπορεί να συμβάλλει και η τεχνολογία και
πιο συγκεκριμένα η πληροφορική της υγείας, με
τη δημιουργία συστήματος πληροφορικής που θα
καταγράφει με μοναδικό κωδικό κάθε φιάλη και θα
είναι σαφής η πορεία και ο εντοπισμός της, χωρίς να
«χάνεται» ενδιάμεσα ουδεμία πληροφορία, σύμφωνα
πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν
στην εμπιστευτικότητα των δεδομένων ασθενών και
αιμοδοτών.6,7
247

Δ. Ρηγοπούλου

Εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού –
Ανάλυση αποτελεσμάτων μελετών
Θα ήθελα να επιμείνω στη σπουδαιότητα του σχολαστικού ελέγχου των ασκών αίματος και παραγώγων
που διατίθενται προς μετάγγιση και την επίσης ακριβή,
συνεχή και σχολαστική ταυτοποίηση των στοιχείων
του προς μετάγγιση ασθενή, καθώς από δεδομένα
των συστημάτων αιμοεπαγρύπνησης διαφόρων χωρών, έχουν αναφερθεί λάθη και παραλείψεις σε όλα
τα στάδια της αλληλουχίας της μετάγγισης, δηλαδή
στη δειγματοληψία για τον προμεταγγισιακό έλεγχο,
στον προμεταγγισιακό έλεγχο στο εργαστήριο της
Αιμοδοσίας, στην αποδέσμευση του παραγώγου
και στην εφαρμογή της μετάγγισης στον ασθενή.8,9
Είναι ξεκάθαρος ο ρόλος και η ευθύνη του νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς ο προμεταγγισιακός
έλεγχος και η χορήγηση της μονάδας αίματος ή
παραγώγων πραγματοποιούνται εξολοκλήρου στην
κλινική και σε αυτό το σημείο θα σταθώ μιας και αυτό
πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Αυτά τα λάθη και
οι παραλείψεις, δεν μπορούν να έχουν άλλη αιτιολογία,
εκτός από την έλλειψη γνώσεων και πρωτευόντως της
γνώσης για τη σπουδαιότητα και την επικινδυνότητα
που χαρακτηρίζει αυτήν τη διαδικασία. Η λανθασμένη
ταυτοποίηση του ασθενούς είναι και η σημαντικότερη
και πιο συχνή αιτία λανθασμένης μετάγγισης. Επιπρόσθετα, σημαντικός είναι ο χειρισμός του παραγώγου,
η τήρηση των διαδικασιών κατά τις διάφορες φάσεις
της μετάγγισης, καθώς και η γνώση και η έγκαιρη
αναγνώριση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων αυτής.3
Υπάρχουν νοσήματα, όπως τα νεοπλασματικά, οι
αιματολογικές κακοήθειες, κ.α., που η μετάγγιση
αίματος και παραγώγων αποτελούν συχνή ή και τη
μόνη πολλές φορές θεραπευτική παρέμβαση, για αυτό
και πρέπει να γίνει κτίση εαυτόν, η σπουδαιότητα του
ρόλου του νοσηλευτή στην αλυσίδα της ασφαλούς
μετάγγισης.
Στη διεθνή βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει
αρκετές μελέτες και έρευνες σχετικά με τις γνώσεις και
το εκπαιδευτικό επίπεδο των νοσηλευτών ως προς
το συγκεκριμένο αντικείμενο,10-12 ωστόσο στη χώρα
μας έχουν δημοσιευθεί δύο μελέτες από ό,τι προέκυψε από τη βιβλιογραφική μου αναζήτηση, που να
παρέχουν μια εκτίμηση ως προς το επίπεδο γνώσεων
και την επάρκειά του.11,12 Στις μελέτες αυτές αντικειμενικός σκοπός ήταν η εκτίμηση των γνώσεων των
νοσηλευτών των κλινικών τμημάτων, αναφορικά με
τη μετάγγιση, οι οποίοι εμπλέκονταν στην εφαρμογή
της μεταγγισιοθεραπείας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η
έκταση των αντιλήψεων των νοσηλευτών, όσον αφορά
στο μέγεθος του κινδύνου κατά τη χρήση-χορήγηση
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του αίματος και των παραγώγων του, η εξέταση των
γνώσεών τους για τις τυχόν επιπλοκές και κυρίως τις
αντιδράσεις λόγω ΑΒΟ ασυμβατότητας, η συλλογή
πληροφοριών για τη συνήθη συμπεριφορά στην καθημερινή πρακτική στη διαδικασία της μετάγγισης και
η ανάδειξη των λόγων για τους οποίους σε πολλές
περιπτώσεις ακολουθούνται λανθασμένες πρακτικές.
Η μια πραγματοποιήθηκε σε ένα Ογκολογικό Νοσοκομείο της Αττικής και η δεύτερη σε δύο νοσοκομεία των
Ιωαννίνων.11,12 Στη μελέτη που διεξήχθη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο με
26 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σχετικές με τη
μετάγγιση, που διανεμήθηκε σε 150 νοσηλευτές σε
διάφορα τμήματα, εκτός Αιμοδοσίας. Οι απαντήσεις
αξιολογήθηκαν συνολικά ανά ερώτηση και ατομικά,
σύμφωνα με τις οδηγίες της British Committee for
Standards in Hematology και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Η ατομική αξιολόγηση κατηγοριοποιήθηκε σε τρία επίπεδα ανάλογα με τον αριθμό
των σωστών απαντήσεων (πολύ καλό >80%, μέτριο
έως καλό μεταξύ 50–80%, πτωχό <50%). Στη δεύτερη
εργασία αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο 15 ερωτήσεων τύπου σωστό/λάθος/δεν γνωρίζω, διανεμήθηκε
σε 65 νοσηλευτές σε τμήματα του Παθολογικού και
Χειρουργικού Τομέα δύο Νοσοκομείων των Ιωαννίνων (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΠΓΝΙ, Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα). Οι σωστές
απαντήσεις αθροίστηκαν προκειμένου να υπολογισθεί
το score γνώσης του κάθε συμμετέχοντος. Για την
στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το Stata 12.0.
Αν και εμφανίζεται διαφορά μεγέθους του δείγματος (65 νοσηλευτές) στη δεύτερη μελέτη συγκριτικά
με την πρώτη (150 νοσηλευτές), χρήζουν μεγάλου
ενδιαφέροντος τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι δυο μελέτες. Σε ότι αφορά τα αποτελέσματα
του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αττικής συνολικά, οι
γνώσεις των νοσηλευτών κρίθηκαν καλές αναφορικά
με θέματα συντήρησης και χειρισμού του αίματος,
ανοσοαιματολογίας, ασφάλειας της μετάγγισης, και
αντιδράσεων μετά τη μετάγγιση (57%, 67,2%, 69,6%,
63%, αντίστοιχα). Ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπήρξε
στατιστικά σημαντική διαφορά ορθών απαντήσεων
ανά ερώτηση μεταξύ νοσηλευτών ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ,
παρά την ανομοιογένεια του δείγματος. Το 40,8%
(51 νοσηλευτές) ήταν απόφοιτοι (ΔΕ), 66 νοσηλευτές
(52,8%) ήταν πτυχιούχοι (ΤΕ) και 8 νοσηλευτές (6,4%)
ήταν πτυχιούχοι (ΠΕ), ενώ το 13,6% (10 νοσηλευτές)
από τους νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ –οι οποίοι συνολικά
ήταν 74– ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού
διπλώματος. Προέκυψε λοιπόν ότι ανεξάρτητα από
τη βαθμίδα εκπαίδευσης καλύτερες γνώσεις είχαν
οι νοσηλευτές τμημάτων με συχνές μεταγγίσεις, στα
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οποία υπήρχαν και πρωτόκολλα μετάγγισης. Τέλος, και κατά την ατομική αξιολόγηση δεν υπήρξε
στατιστικά σημαντική διαφορά ορθών απαντήσεων
μεταξύ νοσηλευτών ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, ενώ η ατομική
βαθμολογία (score) κυμάνθηκε από 34,6–88,5%. Επί
πλέον, από την ανάλυση προέκυψε ότι μόλις το 5,6%
(7 νοσηλευτές) είχαν συνολική βαθμολογία ορθών
απαντήσεων >80%, το 88% (110 νοσηλευτές) είχαν
βαθμολογία μεταξύ 50–80% και το υπόλοιπο 6,5%
(8 νοσηλευτές) <50%11.
Στη δεύτερη μελέτη προέκυψε ότι η γνώση των
νοσηλευτών που συμμετείχαν στην έρευνα, μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως μέτριου επίπεδου (8,64/15), ενώ
δεν παρατηρήθηκε κάποιος σημαντικός συσχετισμός
μεταξύ του score γνώσης των συμμετεχόντων και
των δημογραφικών τους στοιχείων. Παρόλα αυτά
αξίζει να γίνει μια αναφορά στα χαρακτηριστικά των
συμμετεχόντων με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα
score γνώσης. Χαρακτηριστικά, υψηλότερο επίπεδο
γνώσης παρατηρήθηκε στους νοσηλευτές ηλικίας 4656 ετών, με χρόνο προϋπηρεσίας 5-10 έτη και χώρο
εργασίας τις κλινικές του χειρουργικού τομέα. Ενώ
από την άλλη, χαμηλότερο score γνώσης εντοπίστηκε
στους νεοδιορισμένους νοσηλευτές με έτη προϋπηρεσίας από 0-5, με ηλικία από 25-35 έτη. Παρατηρείται
δηλαδή ότι όσο αυξάνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας
στο χώρο του νοσοκομείου, τόσο καλύτερο είναι και
το επίπεδο γνώσης των νοσηλευτών, στην διαδικασία
της μετάγγισης αίματος και παραγώγων. Θα ήταν
παράληψη να μην αναφερθούν οι συσχετίσεις των
οποίων η εγκυρότητα δεν είναι εξασφαλισμένη, όπως
ο συσχετισμός μεταξύ μέσης τιμής score γνώσης και
βαθμίδας νοσηλευτικής εκπαίδευσης, καθώς υπάρχει
μεγάλη ανομοιογένεια του δείγματος σε ότι αφορά τη
βαθμίδα εκπαίδευσης των νοσηλευτών του δείγματος
(67% (44) ήταν νοσηλευτές ΤΕ, το 27,6% (18) ήταν
βοηθοί νοσηλευτών ΔΕ και το μόλις το 4,6% (3) ήταν
νοσηλευτές ΠΕ)12.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα αποτελέσματα
των δύο ερευνών διαφοροποιούνται σχετικά με το
επίπεδο γνώσεων. Στην πρώτη θεωρείται καλό –
ικανό, ενώ στη δεύτερη μέτριο. Βέβαια αν μελετήσει
κανείς κάποιες ερωτήσεις αυξημένης σημασίας και
ενδιαφέροντος μεμονωμένα και τα ποσοστά που
σημειώθηκαν, θα παρατηρήσει ότι το προσωπικό
σε κάποια, καίρια σημεία εμφανίζει ελλείψεις είτε ως
προς τις γνώσεις, είτε ως προς το φόρτο εργασίας
και την έλλειψη χρόνου και πρωτοκόλλων, για να
επιτελέσει άρτια, ακέραια και σωστά τη δουλειά του.
Κοινός γνώμονας και των δύο μελετών είναι ότι το
επίπεδο γνώσεων των νοσηλευτών σχετικά με τη
μετάγγιση κρίνεται καλό αλλά υπάρχουν σημαντικά

περιθώρια βελτίωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με
την εκπαίδευση κυρίως σε θέματα εφαρμογής της μετάγγισης, στην οποία σημαντικό ρόλο έχουν οι Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ),
με την καθιέρωση, εκτός των άλλων, πρωτοκόλλου
μετάγγισης και επιτήρησης ορθής εφαρμογής του.
Δευτερευόντως, θα μπορούσαν να γίνονται μαθήματα
του εμπλεκομένου με τη μετάγγιση προσωπικού με
πιστοποίηση της επάρκειας των γνώσεων ανά διετία,
κατά το πρότυπο της Μεγάλης Βρετανίας3,11, μέτρο
που επέφερε μείωση των «λανθασμένων μεταγγίσεων» κατά 29%. (KNOWLES S (ed), et al. The 2010
annual SHOT report, 2011:5)
Εν κατακλείδι, κρίνεται ουσιώδης η εφαρμογή
πρωτοκόλλου μετάγγισης αίματος και παραγώγων,
καθώς και η επιτήρηση ορθής εφαρμογής του από
τις ΝΕΙΜ και τη νοσηλευτική υπηρεσία. Προγραμματισμός και διενέργεια ετήσιων σεμιναρίων σχετικά
με τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων του, στο
πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης νοσηλευτών
και ιατρών, από επιστημονικές ενώσεις, όπως η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) σε συνεργασία
με τις Νοσηλευτικές Ενώσεις και το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), μαθήματα πιστοποίησης των
γνώσεων των νοσηλευτών και των ιατρών ανά 2 έτη,
στενή επικοινωνία νοσηλευτών και ιατρών των κλινικών με το εργαστήριο της Αιμοδοσίας, και εφαρμογή
πρακτικών που διασφαλίζουν την ορθή ταυτοποίηση
των ασθενών, όπως η περιχειρίδα καρπού η οποία
περιέχει τα στοιχεία του ασθενούς με την τεχνολογία
του γραμμικού κώδικα. Εν κατακλείδι θα συμφωνήσω
με τη συγγραφέα της δεύτερης μελέτης ότι θα ήταν
χρήσιμο και συγκριτικό εργαλείο να πραγματοποιηθεί μια αντίστοιχη έρευνα Πανελλαδικά, ώστε να
αποτυπωθεί το επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των νοσηλευτών της χώρας μας ούτως
ώστε η όποια εκπαίδευση μπορεί να σχεδιαστεί κεντρικά, να στραφεί στις ελλείψεις και τις αδυναμίες
που σημειώθηκαν, προκειμένου να μειώνονται οι
κίνδυνοι για τον ασθενή και να διατηρείται η ασφαλής
πρακτική κατά την εφαρμογή της διαδικασίας.
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Εισαγωγή
Η θεραπευτική αντιμετώπιση και η υποστηρικτική
φροντίδα των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες
έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο την τελευταία
δεκαετία. Η εντατικοποίηση της χημειοθεραπείας
και της ακτινοθεραπείας, η εφαρμογή στοχευμένων
θεραπειών και η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, έχουν συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση της έκβασης και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των αιματολογικών ασθενών.1
Η θνητότητα, ωστόσο, για τη συγκεκριμένη ομάδα
ασθενών, παραμένει σε μη αποδεκτά υψηλά όρια
και σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται σε νοσοκομειακές
λοιμώξεις, με αποτέλεσμα το όφελος από τις νέες
εξελιγμένες θεραπείες να ακυρώνεται.1,2
Ο κυριότερος παράγοντας αυξημένου κινδύνου
για εμφάνιση λοίμωξης σε ασθενείς που λαμβάνουν
αντινεοπλασματική θεραπεία είναι το σύνδρομο της
«εμπύρετης ουδετεροπενίας», όπου παράμετροι
όπως το βάθος, η διάρκεια και η ταχύτητα εγκατάστασης της ουδετεροπενίας καθορίζουν την κλινική
πορεία των ασθενών. Συχνά συνυπάρχουν και άλλοι
παράγοντες όπως βλάβη των μηχανικών φραγμών
(βλεννογονίτιδα, αγγειακοί καθετήρες) διαταραχή
της χυμικής και κυτταρικής ανοσίας, μεταβολή της
φυσιολογικής χλωρίδας των ασθενών, θεραπεία
της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων.3-6
Οι λοιμώξεις στους αιματολογικούς ασθενείς οφείλονται κυρίως σε κοινά βακτήρια, μύκητες και σπανι-

ότερα σε ιούς. Μετά το 1980, αυξήθηκε η συχνότητα
των gram θετικών μικροβίων, ενώ τα τελευταία χρόνια gram αρνητικοί και πολυανθεκτικοί παθογόνοι
μικροοργανισμοί (Multidrug-Resistant Organisms,
MDROs) φαίνεται να ενοχοποιούνται σε σημαντικό
βαθμό για βακτηριαιμίες των αιματολογικών ασθενών.
Η εμπύρετη ουδετεροπενία αποτελεί μια επείγουσα
κατάσταση, όπου στο 50% των περιπτώσεων υπάρχει
υποκείμενη λοίμωξη χωρίς συμπτωματολογία και στο
25% βακτηριαιμία που χαρακτηρίζεται από υψηλή
θνητότητα τις πρώτες 24-48 ώρες, αν οφείλεται σε
Gram αρνητικό παθογόνο. Ως εκ τούτου, συνιστάται
άμεσα η έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας. Ωστόσο, συχνά αναπτύσσονται παθογόνα που
παρουσιάζουν αντοχή σε πολλά αντιβιοτικά και σε
ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν σε όλα, με αποτέλεσμα
να μετατρέπονται σε έναν «αόρατο εχθρό» για τον
αιματολογικό ασθενή. Δημιουργείται το φαινόμενο της
μικροβιακής αντοχής και εξαιτίας αυτού η θεραπευτική
αποτελεσματικότητα των αντιμικροβιακών φαρμάκων
συνεχώς ελαττώνεται.1-6
Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων από
MDROs πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της θεραπευτικής ομάδας και απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση.
Επιβάλλει τη λήψη δέσμης μέτρων και την εφαρμογή διαδικασιών για τον περιορισμό της διασποράς
των MDROs και την αντιμετώπιση της μικροβιακής
αντοχής. Σε κάθε κατηγορία μέτρων η συστηματική
επιτήρηση της τήρησής τους είναι αναγκαία, για τη
διασφάλιση αποτελεσματικών παρεμβατικών δράσεων.3,6,7
251

Α. Κηροπούλου

Ορισμοί
Πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί
Για επιδημιολογικούς σκοπούς, «πολυανθεκτικοί»
ορίζονται οι μικροοργανισμοί εκείνοι που είναι ανθεκτικοί σε μία ή περισσότερες κατηγορίες αντιβιοτικών για
το συγκεκριμένο μικροοργανισμό. Αν και τα ονόματα
ορισμένων MDRO περιγράφουν αντίσταση σε έναν
μόνο παράγοντα, αυτά τα παθογόνα είναι συχνά
ανθεκτικά στους περισσότερους διαθέσιμους αντιμικροβιακούς παράγοντες.7,8 Τα MDROs σχηματικά
περιλαμβάνουν δύο υποκατηγορίες: τα Extensively
Drug-Resistant (XDR) βακτήρια, που παραμένουν
ευαίσθητα σε μία έως δύο κατηγορίες αντιβιοτικών
για το συγκεκριμένο μικρροργανισμό και τα Pan DrugResistant (PDR) που παρουσιάζουν αντοχή σε όλα
τα διαθέσιμα αντιβιοτικά.8
Mικροβιακή αντοχή
Μικροβιακή αντοχή είναι η μη θανάτωση των μικροοργανισμών από τα αντιβιοτικά. Είναι ένα φαινόμενο
που εκφράζεται τόσο σε κλινικό (in vivo) όσο και σε
εργαστηριακό επίπεδο (in vitro). Σε εργαστηριακό
επίπεδο η αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά καθορίζεται σύμφωνα με συγκεκριμένα όρια
ευαισθησίας και μεθοδολογία και σε κλινικό επίπεδο
εκφράζεται ως αποτυχία της αντιμικροβιακής θεραπείας. Τα ανθεκτικά μικρόβια που δημιουργούνται δεν
καταστρέφονται από τα αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα
να επιβιώνουν, να πολλαπλασιάζονται ελεύθερα
και να μεταφέρουν την αντοχή στις επόμενες γενιές
μικροβίων, με αποτέλεσμα να επικρατούν και να
αναπτύσσονται στις χλωρίδες ανθρώπων και ζώων.6-8
Οι επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής είναι πολύ
σημαντικές τόσο για τους ασθενείς, όσο και για το
υγειονομικό σύστημα. Σε ότι αφορά στους ασθενείς,
οι λοιμώξεις από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς ευθύνονται για την αυξημένη νοσηρότητα και
θνητότητα, καθώς και για σημαντικές οικονομικές και
κοινωνικές συνέπειες. Σε ότι αφορά στο σύστημα
υγείας, σχετίζονται με ανεπάρκεια διάθεσης κλινών
λόγω της παράτασης της νοσηλείας των ασθενών
και με αύξηση του κόστους νοσηλείας, που απορρέει
από την αναγκαιότητα απασχόλησης επιπρόσθετου
προσωπικού και την υψηλή κατανάλωση υλικών και
φαρμάκων.3,6

Τα σημαντικότερα πολυανθεκτικά παθογόνα
Η αιτιολογία των βακτηριακών λοιμώξεων έχει
αλλάξει με την πάροδο των ετών. Από το 1960 και
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για περίπου δύο δεκαετίες τα gram αρνητικά βακτήρια
αναγνωρίστηκαν ως το κύριο αίτιο των βακτηριαιμιών. Κατά τη διάρκεια του 1990, επικράτησαν οι
gram θετικοί βάκιλοι και κόκκοι με επίπτωση το 2000
στο 76% και αυτό πιθανολογείται ότι οφείλεται στην
ευρεία χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων,
σκευασμάτων φθοριοκινολόνης και αντιμυκητιασικής
προφύλαξης. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια
επάνοδος των gram αρνητικών παθογόνων ως ο
κύριος αιτιολογικός παράγοντας των βακτηριαμιών
και σε ορισμένες αιματολογικές μονάδες αποτελούν
ακόμα και το 71% εκείνων που ενοχοποιούνται για
λοίμωξη από MDROs.1,7-10
Gram θετικά παθογόνα
Τα επικρατέστερα gram θετικά βακτήρια που ευθύνονται για τις βακτηριαιμίες σε ουδετεροπενικούς
αιματολογικούς ασθενείς σύμφωνα με μελέτες είναι:
1. Σταφυλόκοκκοι αρνητικοί στην κοαγκουλάση
(Coagulase-Negative Staphylococci, CoNS), που
αποτελούν κύριο αίτιο βακτηριαιμίας από gram
θετικά βακτήρια σε ποσοστό που αγγίζει το 25%
2. Χρυσίζων σταφυλόκοκκος (Staphylococcus
aureus), που εκτιμάται σε ποσοστό 6%
3. Σταφυλόκοκκοι ανθεκτικοί στη μεθικιλλίνη (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus, MRSA),
με τους αιματολογικούς ασθενείς να είναι υψηλού
κινδύνου για την εμφάνιση του συγκεκριμένου
παθογόνου στην ουδετεροπενική φάση
4. Εντερόκοκκοι ανθεκτικοί στη βανκομυκίνη
(Vancomcyin-Resistant Enterococcus, VRE), όπου
η εκδήλωση λοίμωξης από VRE σε ασθενείς που
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων σχετίζεται με προηγούμενο αποικισμό
από το συγκεκριμένο παθογόνο
5. Άλλα ήδη εντερόκοκκων: E. Faecalis, E. Faeciu
6. Clostridium difficile (CD), αναερόβιος gram θετικός
κόκκος, που σχηματίζει ανθεκτικούς σπόρους στο
εντερικό επιθήλιο. Η επίπτωσή του σε ασθενείς
με λευχαιμία καταγράφεται στο 10-13% και σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση
στο 6-27%.1,3,5,9,11,12
Gram αρνητικά παθογόνα
Τα Gram αρνητικά παθογόνα αποτελούν αίτιο βακτηριαιμίας ακόμα και σε ποσοστό μέχρι 70% σε μία
αιματολογική μονάδα. Με τη μεγαλύτερη συχνότητα
εμφανίζονται τα ακόλουθα:
1. Escherichia coli, που χαρακτηρίζεται από την
ικανότητα να αποικίζει τη γαστρεντερική οδό και
εντοπίζεται στο 25% περίπου των ουδετεροπενι-
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κών ασθενών
2. Pseudomonas aeruginosa, που σχετίζεται με τη
θνητότητα αιματολογικών ασθενών σε ποσοστό
35.8–83.3%
3. Klebsiella pneumoniae, το τρίτο αίτιο βακτηριαιμίας
από Gram αρνητικό παθογόνο, με επίπτωση που
αγγίζει το 12.5%. Σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων η επίπτωση κυμαίνεται από 0,4-2%, ενώ τα ποσοστά
θνητότητας που σχετίζονται με λοίμωξη από το
συγκεκριμένο παθογόνο καταγράφονται στο 16%
για την αυτόλογη μεταμόσχευση και στο 44.4%
για την αλλογενή
4. Acinetobacter species
5. Ανθεκτικά στην καρβαπενέμη εντεροβακτηριακά (Carbapenem Resistant Enterobacteriaceae,
CRE), με επίπτωση που σημειώνει σημαντική
αύξηση τα τελευταία χρόνια σε ποσοστό μέχρι
34.5%
6. Stenotrophomonas maltophilia
Στη χώρα μας τα ανθεκτικά στις καρβαπανέμες
Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas απαντώνται
με τη μεγαλύτερη συχνότητα και ευθύνονται για τις
λοιμώξεις από Gram αρνητικά MDROs.5,9,11

Οδοί διασποράς των πολυανθεκτικών
παθογόνων
Η διασπορά των MDROs αφορά στη μετάδοσή
τους στο νοσοκομειακό περιβάλλον από ασθενή
με λοίμωξη ή αποικισμό από MDROs, σε άλλον
ασθενή, με ενδιάμεσους φορείς το προσωπικό του
νοσοκομείου (επιμολυσμένα χέρια και ενδυμασία), το
επιμολυσμένο άψυχο περιβάλλον (επιφάνειες, κοινός
εξοπλισμός) και τους επισκέπτες και είναι αποτέλεσμα
της ανεπαρκούς εφαρμογής των κανόνων υγιεινής.3,6,12
Καθοριστικός είναι ο ρόλος στη μετάδοση των
MDROs των νοσηλευομένων ασθενών που μπορεί
να μην εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα λοίμωξης,
αλλά να είναι ήδη αποικισμένοι με συγκεκριμένους
πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς στις χλωρίδες
τους (εντερική χλωρίδα, εκκρίσεις αναπνευστικού,
ούρα, δερματικές πτυχές) και είναι ασυμπτωματικοί
φορείς. Ασθενείς που θέτουν την υποψία αποικισμού
από MDROs είναι:
1. Εκείνοι με γνωστό αποικισμό που εισάγονται εκ
νέου στο νοσοκομείο,
2. Ασθενείς με παρατεταμένη νοσηλεία και λήψη
αντιβιοτικών (ιδιαίτερα καρβαπενεμών),
3. Ασθενείς που συν-νοσηλεύτηκαν με ασθενή με
πολυανθεκτικό μικροοργανισμό πριν τη διάγνωση
και απομόνωσή του,

4. Ασθενείς που προέρχονται από τμήματα υψηλού
κινδύνου για λοίμωξη / αποικισμό από MDROs
(μονάδες εντατικής θεραπείας, αιματολογική κλινική),
5. Βαρέως πάσχοντες,
6. Ασθενείς με ξένα σώματα ή που υπόκεινται σε
συχνούς παρεμβατικούς χειρισμούς.2,6,7,9,10,12
Η μη ορθολογική διαχείριση των αντιβιοτικών συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής
και την επικράτηση ανθεκτικών κλώνων στις χλωρίδες
των νοσηλευομένων ασθενών και συμβάλλει στη
μετάδοση των MDROs.3,12

Μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς
των MDROs
Τα κύρια μέτρα πρόληψης και ελέγχου της διασποράς των MDROs αφορούν στα ακόλουθα: προφυλάξεις επαφής, συνθήκες νοσηλείας, υγιεινή του
περιβάλλοντος, ορθό χειρισμό των ξένων σωμάτων,
εκπαίδευση του προσωπικού, των ασθενών και των
επισκεπτών.3,6,12 Στην εφαρμογή των μέτρων αυτών
σημαντικός αρωγός είναι ο κατάλληλα εκπαιδευμένος
και καταρτισμένος νοσηλευτής που ειδικεύεται στο
τμήμα των λοιμώξεων, αλλά και ο κλινικός νοσηλευτής που εμπλέκεται στην φροντίδα των ασθενών
που εμφανίζουν λοίμωξη ή αποικισμό από MDROs.
Στα προσόντα του νοσηλευτή πέρα από την επικαιροποιημένη γνώση, πρέπει να συμπεριληφθούν η
συνεχής επαγρύπνηση και ευαισθητοποίησή του για
τον έλεγχο του προβλήματος των πολυανθεκτικών
παθογόνων. Καθοριστικός είναι επίσης ο ρόλος του
ιατρικού προσωπικού, ιδίως στην ορθολογική διαχείριση των αντιβιοτικών και τη διάσωση των τελευταίων
διαθέσιμων, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του
φαινομένου της μικροβιακής αντοχής. Επιπλέον, το
εργαστηριακό τμήμα, οι διοικήσεις, καθώς και το γραφείο εκπαίδευσης κάθε νοσοκομείου έχουν σημαντική
ευθύνη ως προς την οργάνωση και αποτελεσματική
εφαρμογή παρεμβατικών δράσεων για την πρόληψη
και τον έλεγχο της διασποράς των MDROs.3,6,7,12
Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα κυριότερα μέτρα
πρόληψης και ελέγχου της διασποράς των MDROs.
Βασικές προφυλάξεις - Προφυλάξεις επαφής
1. Μέτρα ατομικής προστασίας: Για τη νοσηλεία
ασθενών με MDROs είναι υποχρεωτική η χρήση
γαντιών και μπλούζας μιας χρήσης. Σε περίπτωση
κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών πρέπει να
χρησιμοποιούνται μάσκα χειρουργική και γυαλιά.
Ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας πρέπει να
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απορρίπτεται σε κυτίο μολυσματικών αποβλήτων
που βρίσκεται εντός του θαλάμου του ασθενούς,
αμέσως μετά την απομάκρυνση από την περιοχή
του ασθενούς.3,6,12
2. Υγιεινή των χεριών: Εφαρμόζεται πάντα παρά την
κλίνη και στο σημείο φροντίδας του ασθενούς,
πριν και μετά την επαφή με τον ασθενή ή με το
άψυχο περιβάλλον, ανεξάρτητα από τη χρήση
γαντιών.6,7,12
3. Ιατρονοσηλευτικός εξοπλισμός: απαιτείται αποκλειστικός εξοπλισμός (πιεσόμετρο, θερμόμετρο,
οξύμετρο) για τη νοσηλεία ασθενών με MDROs.
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκλειστικού εξοπλισμού, τότε είναι επιβεβλημένη η απολύμανσή
του πριν τη χρήση του σε άλλον ασθενή.3,7,12
4. Μετακίνηση ασθενών: οι μετακινήσεις των ασθενών
με MDROs πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες και θα πρέπει να προηγείται
ενημέρωση του τμήματος ή του νοσοκομείου υποδοχής του ασθενούς, αλλά και του προσωπικού
που θα αναλάβει τη μεταφορά, για τη λήψη των
απαραίτητων προφυλάξεων επαφής. Σημαντική
είναι η απολύμανση του ιατρικού εξοπλισμού και
των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκαν
και που είναι κοινά και με άλλους ασθενείς.
5. Έλεγχος επισκεπτηρίου: το επισκεπτήριο σε θάλαμο ασθενούς με MDRO πρέπει να είναι περιορισμένο και κατάλληλο ενημερωμένο για την
τήρηση των μέτρων προφύλαξης.12
Συνθήκες νοσηλείας
Οι συνθήκες νοσηλείας θα πρέπει να αποσκοπούν
στο φυσικό διαχωρισμό των ασθενών με λοίμωξη ή
αποικισμό από MDROs, από τους ασθενείς που είναι
δεν αποικισμένοι από τα συγκεκριμένα βακτήρια,
για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της διασποράς τους
στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Τεχνικές φυσικού
διαχωρισμού είναι:
1. Η απομόνωση: προϋποθέτει ότι ο ασθενής νοσηλεύεται μόνος του σε ένα θάλαμο και η ένδειξη
νοσηλείας σε απομόνωση αποφασίζεται από την
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, που εκτιμά
τον κίνδυνο διασποράς των MDROs. Θα πρέπει
να υπάρχει ειδική σήμανση του θαλάμου και ειδική
σήμανση στο φύλλο νοσηλείας του ασθενούς,
ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από όλους.3,12
2. Η συν-νοσηλεία: αφορά στην περίπτωση εκείνη
όπου ο ασθενής νοσηλεύεται σε κοινό θάλαμο
μόνο μαζί με άλλους ασθενείς που φέρουν το ίδιο
παθογόνο.
3. O χωροταξικός / γεωγραφικός διαχωρισμός: εφαρμόζεται σε ενιαίους χώρους νοσηλείας, όπου δεν
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υπάρχει η δυνατότητα του φυσικού διαχωρισμού
των ασθενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις σε μια
συγκεκριμένη περιοχή του τμήματος, την πιο
απομακρυσμένη κατά προτίμηση, μεταφέρονται οι
ασθενείς με το ίδιο πολυανθεκτικό παθογόνο και
επιπλέον, διασφαλίζεται ο διαχωρισμός του προσωπικού, ιδίως των νοσηλευτών. Οι νοσηλευτές
που θα αναλάβουν τη φροντίδα των ασθενών με
το συγκεκριμένο MDRO, δε θα πρέπει να ασχοληθούν με τη φροντίδα των υπόλοιπων ασθενών.
4. Το διατομεακό τμήμα: αφορά στη διάθεση ενός
κλινικού τμήματος για τη νοσηλεία αποκλειστικά
ασθενών με MDROs.
5. Ο κοινός θάλαμος: όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα
συν-νοσηλείας ασθενών με το ίδιο παθογόνο, τότε
επιλέγεται να νοσηλεύονται σε κοινό θάλαμο μαζί με
ασθενείς που είναι χαμηλού κινδύνου για αποικισμό
ή ανάπτυξη σοβαρής λοίμωξης, με τη διασφάλιση
τεχνητού φραγμού και τήρηση της μέγιστης δυνατής
απόστασης μεταξύ των κρεβατιών.6,7,11,12
Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
συνίσταται η νοσηλεία των ασθενών σε μονόκλινο
θάλαμο, εξοπλισμένο με φίλτρα HEPA (High Efficiency
Pariculate Air), σε συνδυασμό με περιβάλλον θετικής
πιέσεως (>12 εναλλαγές του αέρα την ώρα).3
Υγιεινή περιβάλλοντος
Για τη διασφάλιση της πρόληψης και του ελέγχου
διασποράς των MDROs είναι σημαντική η καθιέρωση
πρωτοκόλλων καθαριότητας των θαλάμων νοσηλείας
και για την ορθή τήρησή τους απαιτείται η εκπαίδευση
του προσωπικού καθαριότητας. Προτεραιότητα πρέπει
να δίνεται στην αύξηση της συχνότητας καθαρισμού,
ειδικά των συχνά αγγιζομένων επιφανειών (πόμολα,
διακόπτες, χειρολαβές) και στον τρόπο απολύμανσης των άψυχων επιφανειών και του μη κρίσιμου
εξοπλισμού του θαλάμου. Τα απαραίτητα υλικά και
σκευάσματα πρέπει να διατίθενται, με τις οδηγίες για
τη σωστή χρήση τους.3,6,7,12
Παρεμβατικές τεχνικές και χειρισμός ξένων σωμάτων
Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται κατάλληλος χειρισμός των καθετήρων που συνδέονται με ιατρικούς
και νοσηλευτικούς παρεμβατικούς χειρισμούς (κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, ουροκαθετήρες). Είναι
επιβεβλημένη η καθιέρωση πρωτοκόλλων που θα
αφορούν: στην άσηπτη τεχνική τοποθέτησής τους,
στον κατάλληλο χειρισμό τους κατά τη διάρκεια της
νοσηλείας του ασθενούς και στην αξιολόγηση των
ενδείξεων τοποθέτησης και αφαίρεσής τους.3,12
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Εκπαίδευση και επιτήρηση της συμμόρφωσης
Η εκπαίδευση των νέων επαγγελματιών υγείας,
του προσωρινού προσωπικού, αλλά και του μόνιμου
προσωπικού των τμημάτων, που σχετίζονται άμεσα
ή έμμεσα με τη νοσηλεία των ασθενών σε ένα νοσοκομείο είναι επιβεβλημένη και θα πρέπει να αφορά
σε όλες τις ειδικότητες (ιατροί, νοσηλευτές, βοηθοί
νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτές, τραυματιοφορείς,
προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό εργαστηριακού και διοικητικού τομέα). Η εκπαίδευση θα πρέπει
να περιλαμβάνει ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα
ανά κατηγορία επαγγελματιών ή ανά κλινικό τμήμα
και τομέα ή όταν κρίνεται απαραίτητο, όπως για την
αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων, να εφαρμόζεται σε επείγουσα βάση. Παράλληλα, η συστηματική
επιτήρηση της συμμόρφωσης του προσωπικού στα
μέτρα πρόληψης και ελέγχου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
τους.7,12
Διαχείριση των αντιβιοτικών
Στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, ο πυρετός
αποτελεί ένδειξη για άμεση έναρξη (μέσα στις πρώτες
2 ώρες) εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής λόγω
της δυνητικά ταχύτατης εξέλιξης της λοίμωξης. Ένδειξη εμπειρικής αγωγής υπάρχει και επί παρουσίας
συμπτωμάτων λοίμωξης χωρίς πυρετό. Η εμπειρική
θεραπεία στρέφεται κυρίως κατά κοινών μικροβίων,
αφού οι λοιμώξεις από μύκητες εμφανίζονται αργότερα
στην πορεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας (>7-10
ημέρες), ενώ οι ιογενείς είναι σπανιότερες και έχουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η εμπειρική αντιμικροβιακή
αγωγή βασίζεται κυρίως στα επιδημιολογικά δεδομένα
της παθογόνου χλωρίδας κάθε νοσοκομείου, γιατί
είναι γνωστό ότι πύλη εισόδου των παθογόνων στον
ουδετεροπενικό ασθενή αποτελούν οι αποικισμένες
από νοσοκομειακά μικρόβια χλωρίδες του και ειδικά
ο εντερικός βλεννογόνος.3,11,12
Εργαστηριακή και κλινική επιτήρηση
Κάθε νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα ανίχνευσης και μικροβιολογικής ταυτοποίησης
των MDROs. Η συνδρομή του εργαστηρίου είναι
σημαντική για την έγκαιρη ανίχνευση συρροών και
επιδημιών από τα συγκεκριμένα παθογόνα, καθώς
και την ανάδειξη της εμφάνισης νέων στελεχών με
ιδιαίτερο επιδημιολογικό ενδιαφέρον. Η εγκατάσταση
συστήματος επιτήρησης των λοιμώξεων, που θα
αναδεικνύει την επίπτωσή τους σε κλινικό επίπεδο
είναι σημαντική και θα πρέπει να συνοδεύεται από

διαδικασίες αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων μέτρων
ελέγχου και πρόληψης.12
Επιτήρηση αποικισμών νοσηλευόμενων ασθενών
από MDROs
H επιτήρηση των αποικισμών αφορά στην έγκαιρη
ανίχνευση των MDROs στις χλωρίδες των ασθενών
που δεν εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα. Ωστόσο,
ασθενείς που προέρχονται από τμήματα υψηλής
επίπτωσης των συγκεκριμένων παθογόνων, όταν
δεν είναι δυνατή η επιτήρηση αποικισμού, πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά αποικισμένοι.3,12
Διοικητικά μέτρα
Η διοίκηση κάθε νοσοκομείου οφείλει να διασφαλίσει την εδραίωση ενιαίας στρατηγικής για τον
έλεγχο και την πρόληψη της διασποράς των MDROs.
Προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η ενσωμάτωση
αρχών πρόληψης στην καθημερινή κλινική πρακτική,
ενισχύοντας την εκπαίδευση του προσωπικού και
τη συμμετοχή του σε δράσεις πρόληψης, διασφαλίζοντας την πρόσβασή του σε επικαιροποιημένες
οδηγίες, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης, στις δράσεις της διοίκησης
περιλαμβάνεται η ενίσχυση της επιτήρησης και της
έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών με πολυανθεκτικά
μικρόβια και η συστηματική ενημέρωση των κλινικών
τμημάτων για την τάση των δεικτών που προκύπτουν
από την επιτήρηση.12

Συμπέρασμα
Η διασπορά των MDROs σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας αποτελεί μία κρίση δημόσιας υγείας
σε διεθνές επίπεδο και ιδίως όταν αφορά σε μονάδες
νοσηλείας ασθενών υψηλού κινδύνου για τον αποικισμό ή την εκδήλωση λοίμωξης από πολυανθεκτικό
παθογόνο, όπως είναι οι αιματολογικές κλινικές και οι
μονάδες μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
Η πρόληψη της διασποράς των MDROs πρέπει
να γίνεται συγχρόνως σε πολλά επίπεδα και βασίζεται κυρίως στους παρακάτω άξονες: στην πρόληψη
της οριζόντιας διασποράς τους στο νοσοκομειακό
περιβάλλον, στην πρόληψη των λοιμώξεων από
παρεμβατικούς χειρισμούς, στην έγκαιρη διάγνωση
– ταυτοποίηση των MDROs και των ασυμπτωματικών φορέων και στην ορθολογική διαχείριση των
αντιβιοτικών.
Η αποτελεσματικότητα των μέτρων για την πρόληψη και τον έλεγχο της διασποράς των MDROs
προϋποθέτει κατάλληλη, στοχευμένη και συνεχή
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εκπαίδευση του προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων
του νοσοκομείου, των ασθενών και των επισκεπτών.
Για την ορθή εφαρμογή των μέτρων σημαντική είναι
η συνεχής επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση κυρίως του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
που ασχολούνται με τη φροντίδα του αιματολογικού
ασθενούς. Ακολούθως, σημαντική είναι η επιτήρηση
της συμμόρφωσης του προσωπικού στα προτεινόμενα
μέτρα ελέγχου και αυτό αποτελεί μέριμνα πρώτιστα
των υπευθύνων των νοσηλευτικών τμημάτων και της
Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, που στελεχώνονται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
αλλά και της Διοίκησης του κάθε νοσοκομείου.
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Οι ΚΦΚ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νοσηλείας
των ογκολογικών ασθενών, των βαρέως πασχόντων
αλλά και των ασθενών με ανεπάρκεια του φλεβικού
περιφερικού δικτύου ως προς τον καθετηριασμό.
Η τοποθέτηση τους γίνεται είτε χειρουργικά είτε
διαδερμικά και η επιλογή του είδους του καθετήρα
που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον λόγο για
τον οποίο θα τοποθετηθεί (μακροπρόθεσμη ή μεσοπρόθεσμη χρήση του), από τον τρόπο τοποθέτησής
(περιφερικά ή υποδόρια) αλλά και το υλικό και τη
δομή του καθετήρα.

Τα είδη των καθετήρων

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Περιφερικοί (PICC)

Το μέγεθος των καθετήρων μετριέται σε French
και ισούται με την εξωτερική διάμετρο του καθετήρα
σε mm Χ 3.
Το σύστημα Gauge αρχικά αναπτύχθηκε για τα
οδηγά σύρματα και τις βελόνες και στη συνέχεια και
για τους καθετήρες με μεγαλύτερη διάμετρο το 14 και
μικρότερη το 27.
Ακολουθεί πίνακας με τις μετατροπές των μεγεθών
των ΚΦΚ

Eίναι 2 αυλών, τοποθετούνται διαδερμικά στη
βασιλική ή κεφαλική φλέβα του βραχίονα και χρησιμοποιούνται για θεραπείες μεγαλύτερη των 10 ημερών.
Η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει και από εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Τα τελευταία χρόνια έχουν
αντικαταστήσει τα Hickman λόγω της αποφυγής της
χειρουργικής προσπέλασης.1

Gauge

French

mm

14

6,30

2,10

16

4,95

1,65

18

3,72

1,24

20

2,67

0,89

22

2,13

0,71

24

1,68

0,56

Οι ΚΦΚ είναι καθετήρες ακτινοσκιεροί από πολυουρεθάνη, πολυαιθυλένιο ή σιλικόνη οι οποίοι
εισέρχονται μέσω του κεντρικού φλεβικού αγγείου,
στην άνω και κάτω κοίλη φλέβα. Με κριτήριο τον
αριθμό των αυλών έγχυσης διακρίνονται σε μονού,
διπλού ή τριπλού αυλού.
Φλέβες εκλογής είναι η υποκλείδιος, η έσω σφαγήτιδα, η βασιλική, η μηριαία και μασχαλιαία φλέβα.

Τύποι κεντρικών φλεβικών γραμμών

Μερικώς εμφυτευμένοι (Hickman)
Η έσω σφαγίτιδα, η υποκλείδιος και η μασχαλιαία
φλέβα είναι τα αγγεία που παρακεντούνται για την
τοποθέτηση του Hickman. Η απόσταση από την
υποδόρια εμφύτευση έως του σημείου εξόδου από
το δέρμα μειώνει τις πιθανότητες αποικισμού του
καθετήρα. Η παραμονή τους διαρκεί έως έτη.
Μη εμφυτεύσιμοι (non tunneled)
Οι καθετήρες αυτοί τοποθετούνται στην έσω σφα257
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γίτιδα, στη μηριαία φλέβα, στη μασχαλιαία και στην
υποκλείδιο. Διαθέτουν έως 4 αυλούς και αντενδείκνυται η παραμονή τους πέραν των 3 εβδομάδων.
Εμφυτεύσιμοι (tunneled) (Port-a-cath)
Τα port-a-cath είναι ολικά ενταφιασμένοι καθετήρες. Λόγω του ότι η προσπέλαση του καθετήρα γίνεται
με ειδική κεκαμμένη βελόνη η πιθανότητα λοίμωξης
του είναι μικρότερη από οποιοδήποτε άλλο καθετήρα.
Η τοποθέτησή τους γίνεται μέσω της έσω σφαγίτιδας,
της υποκλείδιας ή της μασχαλιαίας φλέβας. Είναι οι
καταλληλότεροι για διαλλειματικές θεραπείες.2
Η επιλογή του είδους του ΚΦΚ που θα χρησιμοποιηθεί γίνεται βάση της ανατομίας του ατόμου, της
κατάστασης της υγείας του την δεδομένη στιγμή, το
βαθμό δυσκολίας της προσπέλασης του αγγείου,
της στερέωσης του, της αφαίρεσής του αλλά και τη
δυνατότητα για έλεγχο τυχόν επιμόλυνσης. Επίσης
σημαντικό ρόλο στην επιλογή έχει ο αριθμός αυλών
έγχυσης που απαιτείται για την αγωγή.

Ενδείξεις καθετηριασμού των κεντρικών
φλεβικών αγγείων
1. Χορήγηση υγρών, ερεθιστικών φαρμάκων όπως
χημειοθεραπευτικά, υπέρτονα.
2. Χορήγηση παρεντερικής διατροφής λόγω της
υψηλής ωσμοτηκότητάς της
3. Επαναλαμβανόμενη χορήγηση αίματος και των
παραγώγων του
4. Όπου ενδείκνυται καθημερινή ή συχνή αιμοληψία
5. Στην αιμοκάθαρση,
6. Την αιμοδυναμική παρακολούθηση
7. Στην τοποθέτηση βηματοδότη.
8. Επίσης ενδείκνυται σε ασθενείς που είναι αδύνατη
η τοποθέτηση περιφερικού φλεβοκαθετήρα.

Αντενδείξεις καθετηριασμού των κεντρικών
φλεβικών αγγείων
1. Διαταραχές πηκτικού μηχανισμού
2. Χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων (<50.000/mm3)
3. Έγκαυμα ή δερματική λοίμωξη
4. Ασθενής διεγερτικός ή μη συνεργάσιμος
5. Πρόσφατη θρομβόλυση
6. Θρόμβωση της συγκεκριμένης φλέβας
7. Δυσκολία αναγνώρισης οδηγών σημείων
8. Θωρακικό τραύμα με ή χωρίς εμφανή πνευμοθώρακα
9. Επηρεασμένη αναπνευστική λειτουργία (κίνδυνος
πνευμοθώρακος).3
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10.Τραχειοστομία με άφθονες εκκρίσεις.
11.	Ύπαρξη φίλτρου (ομπρέλας) τοποθετημένο στην
κάτω κοίλη φλέβα.
12.Διατιτραίνον κοιλιακό τραύμα.4

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κεντρικών
περιφερικών αγγείων
Α. Έσω σφαγίτιδα
Πλεονεκτήματα:
1. Εύκολος καθετηριασμός και εντόπιση (μεγάλο
αγγείο)
2. Εύκολος έλεγχος τυχούσας αιμορραγίας, άρα
βέλτιστη επιλογή σε ασθενείς με διαταραχές πήξης
3. Η δεξιά σφαγίτις οδηγεί κατευθείαν στο δεξιό
κόλπο και κατά συνέπεια περνάνε ευχερέστερα
οι διάφοροι καθετήρες
4. Μικρή πιθανότητα δημιουργίας πνευμοθώρακος
5. Η θέση του ιατρού πίσω από τον ασθενή είναι
ιδανική για διεγχειρητικούς καθετηριασμούς
Μειονεκτήματα:
1. Δυσκολία στροφής της κεφαλής
2. Η στήριξη των επιδέσμων είναι ασταθής
3. Συμβαίνει συχνά να παρακεντάται η καρωτίδα
Β. Έξω σφαγίτιδα
Πλεονεκτήματα:
1. Εύκολη εντόπιση
2. Εύκολος έλεγχος τυχούσας αιμορραγίας
3. Σπανίως δημιουργείται πνευμοθώρακας
Μειονεκτήματα:
1. Ασταθής στήριξη επιδέσμων και άβολη θέση για
τον ασθενή
2. Δύσκολη προώθηση του καθετήρα σε κεντρική
θέση
Γ. Υποκλείδιος φλέβα
Πλεονεκτήματα
1. Ο ασθενής μπορεί να κινείται ευχερώς
2. Μεγάλο αγγείο
3. Υψηλές ροές υγρών
4. Εμφανή τα οδηγά σημεία και στους παχύσαρκους
ασθενείς
5. Εύκολος καθετηριασμός αν υπάρχει τραχειοστομία
6. Ιδανικός για μακρόχρονη παραμονή του καθετήρα
7. Βέλτιστη επιλογή σε υπογκαιμική καταπληξία
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Μειονεκτήματα:
1. Τρώση υποκλειδίου αρτηρίας
2. Δύσκολος ο έλεγχος μιας πιθανής αιμορραγίας
3. Γειτνίαση με κορυφή πνεύμονα - Πιθανός πνευμοθώρακας
4. Αποφυγή σε υποξαιμία
		Μετά από τοποθέτηση υποκλείδιου κεντρικού καθετήρα απαραίτητη πάντα η ακτινογραφία θώρακα
για τον έλεγχο πρόκλησης πνευμοθώρακα3
Δ. Μηριαία φλέβα
Πλεονεκτήματα
1. Εύκολη και γρήγορη προσπέλαση
2. Δεν υπάρχει κίνδυνος πνευμοθώρακος
3. Δεν χρειάζεται θέση Trendelenburg
4. Εύκολος έλεγχος τυχαίας αιμορραγίας
5. Καλή επιλογή σε ανάνηψη
Μειονεκτήματα
1. Δύσκολη τοποθέτηση καθετήρα πνευμονικής
2. Αυξημένη πιθανότητα θρόμβωσης
3. Γειτνίαση με τη μηριαία αρτηρία
4. Δύσκολη επικάλυψη
5. Ο ασθενής δεν μετακινείται εύκολα
6. Δεν διατηρείται εύκολα η περιοχή στείρα μικροβίων

3.
4.
5.
6.
7.

Θρόμβωση της φλέβας
Τοπική λοίμωξη ή σηψαιμία
Αιμάτωμα
Διάτρηση της φλέβας ή του δεξιού κόλπου
Κάκωση του βραχιονίου πλέγματος και του φρενικού νεύρου
8. Κάκωση της αρτηρίας
9. Καρδιακές αρρυθμίες
10. Κάκωση μείζονος θωρακικού πόρου (αριστερά)
11. Υδροθώρακας
12. Υποδόριο εμφύσημα
13. Εμβολή του οδηγού ή τμήματος του καθετήρα5

Eπιλογή της θέσης τοποθέτησης για τους ΚΦΚ
Υποκλείδιος

1. Ο πνευμοθώρακας είναι σπάνιος
2. οι διαταραχές πήξεως δεν είναι λόγος για την
αποφυγή της τοποθέτησης του στο σημείο αυτό
Μειονεκτήματα
Μεγάλη πιθανότητα θρόμβωσης ή και λοίμωξης
καθώς και η κίνηση του άκρου του ασθενούς συνηγορούν έτσι ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η
τοποθέτηση κεντρικής γραμμής στη βασιλική φλέβα.
Η μασχαλιαία φλέβα χρησιμοποιείται για την προώθηση κεντρικής γραμμής σε εγκαυματίες. Εντοπίζεται
εύκολα σχετικά και ο πνευμοθώρακας δεν αποτελεί
συχνή επιπλοκή. Η θέση όμως είναι αρκετά άβολη
για τον ασθενή και δεν χρησιμοποιείται συχνά εφόσον
υπάρχουν άλλες θέσεις για παρακέντηση.

Επιπλοκές των ΚΦΚ
1. Πνευμοθώρακας
2. Εμβολή αέρος

Μηριαία
φλέβα

Επιτυχία

90 – 95%

Επιτυχία
90 -99%

90 – 95%

Παρακέντηση
αρτηρίας

0.5 – 1%

10%

5 – 10%

Πνευμοθώρακας

1 -5%

0 -0.2%

0

Λοίμωξη –
Επίπτωση

Ελάχιστη

Μέση

Υψηλή

Επιτυχία σε ΚΑΡΠΑ 2η

3η

1η

Επιλογής θέσης

Δ.

θέσης Δ.
αποφυγή
θωρ. πόρου

Καμία

Διαταραχή πήξης

3η

2η

1η

Υποογκαιμία

1η: βατή
φλέβα

3η: σύμπτωση 2η
φλέβας

Βηματοδότης

2η

1η

Ε. Βασιλική και μασχαλιαία φλέβα
Πλεονεκτήματα

Έσω
σφαγίτης

3η

Δυνητικές επιπλοκές τοποθέτησης ΚΦΚ
Μηχανικές
1. Πνευμοθώρακας
2. Θραύση ΚΦΚ
3. Καρδιακός επιπωματισμός
4. Αιμοθώρακας
5. Αρτηριακή παρακέντηση
6. Αιμάτωμα
7. Διάτρηση φλέβας & εξαγγείωση ουσιών
8. Ανεπάρκεια τριγλώχινας
9. Αρρυθμία
10. Κακή ανατομική θέση
11. Λοίμωξη
12. Θρόμβωση-εμβολή
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Θρόμβωση
Συσχετιζόμενη με ΚΦΚ θρόμβωση
μηριαία/υποκλείδιο φλέβα σε 21.5 / 1.9 % ασθενών (P <0.001)
Η υποκλείδιος φλέβα έχει το μικρότερο κίνδυνο
ανάπτυξης θρόμβωσης Σφαγίτιδα/υποκλείδιος φλέβα: 4/1
Παθογένεια
Στοιβάδα ινικής γύρω από τον ΚΦΚ (πλειονότητα
των ΚΦΚ)
Τοιχωματικός θρόμβος φλέβας (10-30% των ΚΦΚ)
Αποφρακτικός θρόμβος (1-10%)

Διάτρηση-διάβρωση αγγείου
• 1-7 ημέρες μετά τον καθετηριασμό
• Δύσπνοια & νέα πλευριτική συλλογή
Αίτια
•
•
•
•
•
•
•

Δύσκαμπτος ΚΦΚ
Κορυφή στο φλεβικό τοίχωμα
Μη παράλληλη ενδοαυλική πορεία
Ανατομική πλευρά καθετηριασμού
Αρ. έσω σφαγίτιδα
Αρ. έξω σφαγίτιδα
Υπεροσμωτικά διαλύματα5

Υπέρηχοι για εισαγωγή ΚΦΚ
1. Αύξηση κατά 10% του επιτυχούς καθετηριασμού
στην έσω σφαγίτιδα
2. Η εντόπιση της υποκλειδίου φλέβας είναι δυσχερέστερη
3. Ελάττωση από 8.3% σε 1.7% της παρακέντησης
της αρτηρίας
4. Υποτετραπλασιασμός του μέσου χρόνου καθετηριασμού
• Υψηλού κινδύνου ασθενείς
• Μέγιστη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
• Σοβαρή διαταραχή πήξης
• Μη σαφή ανατομικά όρια
• Παχυσαρκία Οίδημα6

Ασφαλές βάθος εισαγωγής ΚΦΚ
Εγγύς άνω κοίλη φλέβα, 3-5 cm εγγύς της συμβολής άνω κοίλης-δεξιού κόλπου 16-18 cm δεξιά
– 19-21 cm αριστερά
Η εντόπιση του ΚΦΚ στο δεξιό κόλπο ή κοιλία
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πρέπει να αποφεύγεται
Η μετατόπιση του ΚΦΚ μπορεί να είναι εντυπωσιακή πχ 1-5 cm
Η δεξιά τραχειοβρογχική συμβολή είναι το πλέον
αξιόπιστο ανατομικό όριο

ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΦΛΕΒΙΚΟΥΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Όλοι οι ενδοαγγειακοί καθετήρες ελέγχονται καθημερινά είτε οπτικά (όταν χρησιμοποιείται το διαφανές
επίθεμα κάλυψης) είτε με ψηλάφηση πάνω από το
σημείο εισόδου (όταν χρησιμοποιείται αδιαφανές
κάλυμμα) για τυχόν ερυθρότητα ή ευαισθησία στο
σημείο εισόδου ή της κατά μήκος της παρακεντημένης
φλέβας. Ο ασθενής πρέπει να αναφέρει ο ίδιος τυχόν
ευαισθησία ή άλλα ενοχλήματα.
Οι ΚΦΚ δεν πρέπει να εμβυθίζονται στο νερό.
Πριν την χορήγηση φαρμάκων ή της σύνδεσης
επιπρόσθετων υγρών σε μια συσκευή πολλαπλών
οδών, γίνεται πλύση του σημείου συνδέσεως ή εισόδου της σύριγγας με αντισηπτικό διάλυμα. Χρειάζεται
προσοχή κατά την σύνδεση, έτσι ώστε να αποφεύγεται
η μόλυνση των συσκευών.
Τα σημεία εισόδου των συσκευών πολλαπλών
οδών τα οποία δεν χρησιμοποιούνται παραμένουν
κλειστά με πώματα. Νέο πώμα χρησιμοποιείται κάθε
φορά που χρησιμοποιείται το σημείο εισόδου. Η χρήση πολλών συσκευών πολλαπλών οδών σε σειρά
αντενδείκνυται εάν δεν απαιτείται.
Η χρήση φίλτρων για την παγίδευση μικροβίων της
συσκευής έγχυσης δεν έχει αποδειχθεί να πλεονεκτεί
έναντι της μη χρήσης

Λοιμώξεις που σχετίζονται με τα εγχύματα
και τις συσκευές χορήγησης
Οι συσκευές έγχυσης υγρών αντικαθίστανται κάθε
72 ώρες, όταν χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση
κρυσταλλοειδών διαλυμάτων. Εάν χρειαστεί αλλαγή
του ενδοαγγειακού καθετήρα για οποιοδήποτε λόγο,
τότε όλο το σύστημα χορήγησης υγρών αλλάζει. Σε
κάθε αλλαγή συστήματος χορήγησης υγρών ή αλλαγής φιάλης λαμβάνονται μέτρα αποφυγής μολύνσεως
του συστήματος.
Ο χρόνος έγχυσης για τη χορήγηση λιπιδίων είναι
12 ώρες (με μέγιστο τις 24 ώρες αν το απαιτούν οι
ανάγκες.).Μεταξύ κάθε χορήγησης θα πρέπει να αλλάζουν οι συσκευές έγχυσης Ο χρόνος έγχυσης της
φιάλης αίματος δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4 ώρες.
Για κάθε φιάλη αίμα χρησιμοποιείται διαφορετικά
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συσκευή χορήγησης.
Η παρεντερική διατροφή συνίσταται να ετοιμάζεται υπό αυστηρώς άσηπτες τεχνικές και ειδικούς
χώρους. Ασκοί παρεντερικής διατροφής με ύποπτο
περιεχόμενο (πχ θολό), με υποψία διαρροής κλπ
απορρίπτονται.
Η σύσταση ομάδας ειδικά εκπαιδευμένης στην
τοποθέτηση ενδοαγγειακών καθετήρων μπορεί να
συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης βακτηριαιμιών.
Συνιστάται η χρήση καθετήρων κεντρικής φλεβικής γραμμής με όσο δυνατόν λιγότερους αυλούς για
μείωση του κινδύνου λοίμωξης.
Η χρήση ΚΦΚ με επικάλυψη αντιβιοτικών και
αντισηπτικών συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου
εμφάνισης βακτηριαιμίας στους οποίους ο καθετήρας
θα παραμείνει > 5 ημέρες. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος
ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών. Η χρήση των πιο
πάνω καθετήρων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το
κέρδος από τη χρήση τους.
Προσοχή κατά τη συναρμολόγηση του συστήματος
καταγραφής της ΚΦΠ για διατήρηση της αποστείρωσής της.
Η αλλαγή ΚΦΚ δεν συνιστάται από την παρουσία
συμπτωμάτων λοίμωξης εάν η παρουσία της δεν
μπορεί να αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την λοίμωξη.
Πρέπει να αποφεύγεται η αλλαγή κεντρικού καθετήρα με τη βοήθεια οδηγού σύρματος αν στο σημείο
εισόδου υπάρχουν σημεία λοίμωξης (πύο, ερυθρότητα).

Μηχανισμός επιμόλυνσης του ΚΦΚ
Το πρώτο βήμα της παθογένεσης της μικροβιαιμίας
που σχετίζεται με την τοποθέτηση του ΚΦΚ είναι η
δημιουργία στρώματος ινικής γύρω από το άκρο του
καθετήρα που βρίσκεται μέσα στο αγγείο.
Κατόπιν τα βακτήρια επικάθονται πάνω σ’ αυτό
εποικίζοντας τον καθετήρα και απελευθερώνονται στο
αίμα προκαλώντας συνεχή βακτηριαιμία
Ορισμένα βακτήρια δε έχουν την ικανότητα να
εκκρίνουν και να δημιουργούν μανδύες πεπτιδογλυκανών με τους οποίους προσκολλώνται ευκολότερα
στο ενδαγγειακό άκρο του καθετήρα (slime).
Ταυτόχρονα μειώνεται και η ικανότητα του ασθενούς να απομακρύνει τα βακτήρια από το αίμα του
λόγω μειωμένης διεισδυτικότητας στην περιοχή του
slime. Κατά συνέπεια έχουμε λόγω δυσκολίας αποστείρωσης του υλικού η θεραπεία με αντιβιοτικά να
είναι περισσότερο δύσκολη στους μικροοργανισμούς
που έχουν την ικανότητα δημιουργίας του.
Οι Coagulase αρνητικοί Staph κάνουν ευκολότερα

slime δηλαδή μανδύα πεπτιδογλυκάνης γύρω από
το ενδοαγγειακό άκρο του καθετήρα σε σχέση με
άλλα μικρόβια.
Η προσκόλλησή τους στο ρύγχος του καθετήρα
γίνεται σε δύο φάσεις:
• φάση προσκόλλησης η οποία φτάνει σε ένα μέγιστο σε μία ώρα
• φάση αύξησης του αριθμού των κυττάρων και
σχηματισμός μικροαποικιών η οποία φτάνει στο
μέγιστο στις 6 ώρες.

Οι τρόποι επιμόλυνσης του καθετήρα είναι οι εξής:
• μέσω μολυσμένων υγρών χορήγησης
• μέσω μετανάστευσης βακτηριδίων από την επιφάνεια του δέρματος κατά μήκος του καθετήρα επιμολύνοντας το ρύγχος που βρίσκεται ενδαγγειακά
• ενδαγγειακώς (μεταφορά βακτηριδίων με τη ροή
του αίματος από κάποια άλλη εστία λοίμωξης)
15% του συνολικού ποσοστού λοιμώξεων των
καθετήρων γίνεται με αυτόν τον τρόπο
• ενδοαυλικώς (είναι ο συχνότερος τρόπος επιμόλυνσης του καθετήρα. Αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό
50% και συμβαίνει κυρίως με τους χειρισμούς που
γίνονται στον ίδιο τον καθετήρα ή στο σύστημα
χορήγησης υγρών.
Ορισμένα χαρακτηριστικά του καθετήρα φαίνεται
ότι μπορεί να διευκολύνουν τον αποικισμό του από
μικρόβια. Οι Peterson et al7, εξέτασαν πλαστικούς
καθετήρες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και βρήκαν
πολλές ανωμαλίες στην εξωτερική και εσωτερική
επιφάνειά τους. Κατόπιν πλαστικοί καθετήρες εκτέθηκαν σε ενδοφλέβια υγρά χορήγησης με Coagul
(-)Staph για 24 ώρες. Διαπίστωσαν ότι τα βακτήρια
αποίκισαν κυρίως στις περιοχές που ήταν περισσότερο ανώμαλες.
Τέλος φαίνεται ότι οι καθετήρες από πολυβινιλοχλωρίδο επιμολύνονται ευκολότερα σε σχέση με
αυτού από Teflon, ιδιαίτερα όσον αφορά τον Staph
epidermidis και την Candida.
Η επιμόλυνση του καθετήρα μπορεί να γίνει κατά
την τοποθέτησή του, λόγω της κακής αντισηψίας
από παθογόνα μικρόβια που αποικίζουν το δέρμα
ή από επιμόλυνση του αυλού ή του διαλύματος από
εξωγενείς ή ενδογενείς πηγές ή αιματογενώς.
Σε βραχυχρόνιας χρήσης ΚΦΚ (<8 ημερών) ο
εξωαγγειακός αποικισμός από παθογόνα του δέρματος παρατηρείται στο 70 -90% των περιπτώσεων
αποικισμού, η αιματογενής οδός για το 3 – 10% και
η επιμόλυνση του υγρού έγχυσης για το 3% περίπου.
Αντίθετα σε μακράς διάρκειας καθετηριασμούς (>8
ημερών) ο αποικισμός οφείλεται περισσότερο σε επι261
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μόλυνση του αρμού σύνδεσης – αυλού και λιγότερο
σε παθογόνα του δέρματος.
Μετά την τοποθέτηση του ΚΦΚ το ενδοαγγειακό
του τμήμα επικαλύπτεται με στρώμα θρομβίνης πλούσιο σε πρωτεΐνες, όπως Fibrin, Laminin, Fibrinogen,
Fibronectin, δημιουργώντας μια συνεχή επιφάνεια.5
Αυτές οι πρωτεΐνες δρώντας ως συγκολλητικά
συμβάλουν στην προσκόλληση επί της επιφανείας
μικροβίων όπως ο Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Co(-) και Candida spp. Μετά την οριστική
προσκόλληση των μικροβίων στις επιφάνειες του
κεντρικού φλεβικού καθετήρα και τον μικροβιακό
αποικισμό τους αρχίζει η αύξηση του αριθμού τους
με την παραγωγή slime και ο σχηματισμός βιομεμβράνης (biofilm).6
Με αύξηση του πάχους της βιομεμβράνης (biofilm),
προκαλείται προοδευτική και περιοδική απόσπαση
τμημάτων έμβολα δημιουργώντας είτε διάσπαρτες
απομακρυσμένες λοιμώξεις (μεταναστευτικές λοιμώξεις) ή σηπτική κατάσταση.

Γενικά, όταν σε έναν ασθενή του νοσοκομείου
υπάρχει τοποθετημένος ένας ΚΦΚ και εμφανιστεί
πυρετός, ενώ δεν βρίσκουμε αιτία λοίμωξης, τότε
τίθεται η υποψία πρωτοπαθούς λοίμωξης από τον
ΚΦΚ. Επιπλέον σε ένα σηψαιμικό ασθενή δίδεται η
κατάλληλη αντιβιοθεραπεία και δεν υπάρχει υποχώρηση του πυρετού, παρά μόνο μετά την απομάκρυνσή
του καθετήρα πάλι προσανατολιζόμαστε προς την
ίδια κατεύθυνση. Η λοίμωξη του καθετήρα επιβεβαιώνεται μόνο με θετική καλλιέργεια του. Οι κλασικές
καλλιέργειες σε υγρό υλικό δεν έχουν ειδικότητα και
δίδουν ένα μεγάλο αριθμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές
είναι οι ποσοτικές και ημιποσοτικές αιμοκαλλιέργειες
και η καλλιέργεια του άκρου του καθετήρα.
Αναλόγως των αποτελεσμάτων ακολουθούν:
Φαρμακευτική αγωγή και Παραμονή ή Αντικατάσταση του ΚΦΚ ή Αφαίρεσή του.

Αναγνώριση της μόλυνσης του ΚΦΚ

Η χρήση των ΚΦΚ διευκολύνουν το ιατρονοσηλευτικό έργο εξυπηρετώντας πληθώρα νοσηλευτικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών.
Η τοποθέτηση τους κρίνεται αναγκαία κυρίως σε
ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, σε ασθενείς με
διαλείπουσες θεραπείες, σε ογκολογικούς ασθενείς
αλλά και σε ασθενείς που υποβάλλονται καθημερινά
σε αιμοληψίες, αιμοκάθαρση, πολυμεταγγιζόμενοι
ασθενείς ή είναι αδύνατη η περιφερική προσπέλαση
με περιφερικό φλεβοκαθετήρα. Η μη τήρηση των
κανόνων ασηψίας τόσο κατά την τοποθέτηση του
όσο και κατά τη διαχείριση-περιποίηση του μπορεί
να οδηγήσει σε επιβαρυντικές καταστάσεις για τον
ασθενή αυξάνοντας τη νοσηρότητά του και κατ΄επέκταση αυξάνοντας την διάρκεια νοσηλείας του αλλά
και του κόστους.

Η κλινική διάγνωση της λοίμωξης που ΚΦΚ είναι
εύκολη συνήθως διότι το σημείο εισόδου είναι οπτικά
προσπελάσιμο.
Παρόλα αυτά μόνο στο 20% των περιπτώσεων
θρομβοφλεβίτιδας έχουμε μικροβιακή επιλοίμωξη
του καθετήρα. Στο υπόλοιπο των περιπτώσεων η
αιτιολογία είναι είτε μηχανικός, είτε χημικός ερεθισμός
του αγγείου από τα σωματίδια έγχυσης του υγρού
έγχυσης ή και του ίδιου του καθετήρα. Αυτές οι πρωτεΐνες δρώντας ως συγκολλητικά συμβάλουν στην
προσκόλληση επί της επιφανείας μικροβίων όπως
ο Staphylococcus Aureus, Staphylococcus Co(-) και
Candida spp. Μετά την οριστική προσκόλληση των
μικροβίων στις επιφάνειες του φλεβικού καθετήρα και
τον μικροβιακό αποικισμό τους αρχίζει η αύξηση του
αριθμού τους με την παραγωγή slime και ο σχηματισμός βιομεμβράνης (biofilm). Οι επιμολύνσεις του
καθετήρα μπορούν να συμβούν με ή χωρίς πυρετό
ή βακτηριαιμία και περιλαμβάνουν πυώδη θρομβοφλεβίτιδα, κυτταρίτιδα ή λανθάνουσα επιμόλυνση. Οι
επιμολύνσεις του καθετήρα μπορούν να συμβούν με
ή χωρίς πυρετό ή βακτηριαιμία και περιλαμβάνουν
πυώδη θρομβοφλεβίτιδα, κυτταρίτιδα ή λανθάνουσα
επιμόλυνση. Οι λανθάνουσες επιλοιμώξεις (occult
i.v. site infections) είναι λοιμώξεις που δεν προκαλούν μεγάλη φλεγμονή και πύο στο σημείο εισόδου
του καθετήρα. Συχνά δεν προκαλούν συστηματικά
φαινόμενα, όμως επειδή είναι οι συχνότερες είναι
υπεύθυνες για τον μεγαλύτερο αριθμό βακτηριαιμιών.
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1

Εισαγωγή στην ορολογία διαχείρισης
ποιότητας για τα εργαστήρια
Ο όρος ποιότητα μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός
των χαρακτηριστικών μιας διαδικασίας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις. Ο έλεγχος ποιότητας ή ποιοτικός
έλεγχος (quality control), η διασφάλιση ποιότητας
(quality assurance) και η διαχείριση ποιότητας (quality
management) είναι όροι στενά σχετιζόμενοι, αν και δεν
ταυτίζονται. Η διαχείριση ποιότητας είναι υπερσύνολο
της διασφάλισης. Μιλάμε για Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας (ΣΔΠ) (Quality Management System). Ο
στόχος εγκατάστασης ενός ΣΔΠ στο Εργαστήριο είναι
η εξασφάλιση της παροχής αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Ένα πρώτο βήμα είναι η ανάπτυξη διεθνών
προτύπων ή προτυποποίηση1. Είναι μία ιδιαίτερα
σημαντική δραστηριότητα για κάθε τομέα επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών και ειδικά για τα
Εργαστήρια. Ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός ανάπτυξης προτύπων είναι γνωστός από το ακρωνύμιο
ISO (Interrnational Organization for Standards).
Η Ελληνική λέξη IΣΟΣ που είναι και το ακρωνύμιο
ISO σημαίνει συμμόρφωση του Εργαστηρίου με ένα
προτεινόμενο διεθνές πρότυπο. Έτσι αναπτύχθηκε
μία σειρά προτύπων όπως τα γνωστά ISO 9000
και 90012. Τα πρότυπα αφορούν οργανισμούς κάθε
τύπου ανεξάρτητα από το είδος του παραγόμενου
προϊόντος. Υπάρχουν πρότυπα πιστοποίησης και
διαπίστευσης.
Οι έννοιες Διαπίστευση και Πιστοποίηση πρέπει
να διαχωριστούν. Διαπίστευση (Accreditation) είναι
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η επίσημη αναγνώριση από ένα αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης, (accreditation body), που σημαίνει
ότι ένα εργαστήριο αναγνωρίζεται ως τεχνικά ικανό
να πραγματοποιήσει συγκεκριμένους προσδιορισμούς και μετρήσεις/δοκιμές. Η αναγνώριση αυτή
στη χώρα μας παρέχεται από το Εθνικό Συμβούλιο
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).To εργαστήριο είναι τότε διαπιστευμένο όσον αφορά τις συγκεκριμένες μετρήσεις.
Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ διαπίστευσης
και διακρίβωσης μετρήσεων. H διακρίβωση αφορά
στα συστηματικά ή τυχαία σφάλματα μιας μέτρησης,
π.χ. της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Η
διαπίστευση μιας μέτρησης σημαίνει τεχνική επάρκεια
λόγω συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα αναφορικά
με την μέτρηση αυτή.
Η Πιστοποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με τη
Διαπίστευση ούτε με τη Διακρίβωση. Διενεργείται
από ένα αναγνωρισμένο φορέα Πιστοποίησης ο
οποίος διενεργεί ανεξάρτητη αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός εργαστηρίου σε σχέση με διεθνή
πρότυπα Πιστοποίησης. Βασικό χαρακτηριστικό της
πιστοποίησης ενός εργαστηρίου είναι η λεπτομερής
καταγραφή των διαδικασιών όλων των φάσεων
(προαναλυτικής, αναλυτικής, μετααναλυτικής). Η
προαναλυτική φάση και ειδικά οι κανόνες αιμοληψίας και σήμανσης των δειγμάτων καταγράφονται
αναλυτικά. Οι μέθοδοι του εργαστηρίου διατυπώνονται στα Ελληνικά στο αρχείο των διαγνωστικών
διαδικασιών SOP (Standard Οperating Procedures).
Τo SOP πρέπει να είναι απόλυτα ενημερωμένo για
κάθε μεταβολή και κατά κανόνα βρίσκεται υπό μορφή
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ηλεκτρονικού αρχείου, κάτι που διευκολύνει τη διαδικασία ενημέρωσης. Το προσωπικό, οι εγκαταστάσεις
και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου αποτελούν κάθε
ένα ειδικό αντικείμενο. Η επαγγελματική ικανότητα
του προσωπικού καταγράφεται ανάλογα με τα καθήκοντά του. Υπάρχει συνεχής έλεγχος της ικανότητας
με περιοδικές δοκιμασίες, ενώ σημαντικές είναι οι
διαδικασίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Κάθε είδους
εξοπλισμός, όπως ψυγεία, υδατόλουτρα, ζυγοί, πιπέτες μέχρι πολυσύνθετα όργανα όπως οι σύγχρονοι
αιματολογικοί αναλυτές καταγράφονται λεπτομερώς
και προσδιορίζεται ο τρόπος ελέγχου και συντήρησής
τους, αλλά και οι βλάβες, που πρέπει να καταγράφονται συστηματικά.
Η ρύθμιση των αναλυτών και η τυποποίηση
των μεθόδων γίνεται με σαφή αναφορά στα ρυθμιστικά παρασκευάσματα με τιμές που είναι ιχνηλάσιμες
σε μεθόδους αναφοράς. Τα αντιδραστήρια και τα
αναλώσιμα σημαίνονται με ειδικό σύστημα αυτοκόλλητων ετικετών. Για τα δείγματα προσδιορίζεται
λεπτομερώς ο τρόπος διακίνησης, συντήρησης και
απόρριψης. Ειδικό αντικείμενο αποτελεί η βιολογική
ασφάλεια. Η προαναλυτική και μετααναλυτική επαφή
με τους κλινικούς είναι σαφώς προσδιορισμένη με
τα έντυπα που συμπληρώνονται για την αποστολή
του δείγματος στο εργαστήριο και αντίστοιχα με τα
έντυπα των απαντήσεων ανά εξέταση. Η αποθήκευση, η ασφάλεια, η προστασία των δεδομένων
και η ηλεκτρονική διακίνησή τους αποτελούν εξ ίσου
σημαντικά πεδία πιστοποίησης3.
Ειδική σημασία δίνεται στις διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου ποιότητας. Τα προγράμματα εξωτερικού ελέγχου εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό.
Η εφαρμογή τους έχει σκοπό τον εναρμονισμό των
παροχών των Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας και κατά
συνέπεια τη βελτίωση της απόδοσης συνολικά του
Συστήματος Υγείας. ‘Έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον
εναρμονισμό των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμασιών. Σύμφωνα με τον ορισμό του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο εξωτερικός έλεγχος
ποιότητας διενεργείται από έναν φορέα ανεξάρτητο
από τα εργαστήρια, ο οποίος αναλύει αντικειμενικά
τα αποτελέσματα των μεμονωμένων εργαστηρίων με
κύριο σκοπό τον εναρμονισμό των αποτελεσμάτων
των εργαστηρίων που συμμετέχουν. Υπάρχουν σε όλο
τον κόσμο πολλά προγράμματα εξωτερικού ελέγχου
ποιότητας, άλλα οργανωμένα από επιστημονικούς,
άλλα από ιδιωτικούς και άλλα από κυβερνητικούς
φορείς. Η οργάνωση αυτών των προγραμμάτων
διαφέρει σημαντικά ως προς τις διαδικασίες και τους
σκοπούς της.

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
ποιότητας στο Αιματολογικό Εργαστήριο
Οι διεργασίες που έχουν καθοριστεί, η σχετική
διασύνδεσή τους και η κατηγοριοποίησή τους συνοψίζονται σχηματικά στην Εικόνα 1. Περιγραφικά
διακρίνουμε τις διαδικασίες σε κύριες, υποστηρικτικές
και διαχειριστικές. Για κάθε διαδικασία καθορίζεται
πώς θα γίνει, ποιος θα την κάνει, πού θα γίνει, πότε
και με ποια μέσα θα εκτελεστεί. Υπάρχει μια σειρά
απαραίτητων εγγράφων όπως το Εγχειρίδιο Ποιότητας, οι Διαδικασίες Ποιότητας και οι Οδηγίες Εργασίας
σχετικά με τις αιματολογικές εξετάσεις που γίνονται
στα δείγματα που προσκομίζονται στο Αιματολογικό
Εργαστήριο, Υπηρεσιακά έγγραφα (φυλλάδια ενημέρωσης ασθενών και ιατρών), έντυπα αποτελεσμάτων
και παραπεμπτικά) και εξωτερικά έγγραφα χειρισμού
απορρήτου, χειρισμού εξοπλισμού και συντήρησης
από άλλες υπηρεσίες. Στα έγγραφα αυτά γίνεται
αναλυτική καταχώρηση και περιγραφή για το πώς
διενεργούνται οι εργαστηριακές εξετάσεις, πώς παρακολουθείται η επίδοση και η βελτίωση του συστήματος
και πώς συντηρείται και διακριβώνεται ο εξοπλισμός.
Ειδικό αντικείμενο πιστοποίησης είναι το ανθρώπινο
δυναμικό. Καταγράφονται οι αρμοδιότητες όλων των
βαθμίδων (ιατρών, επιστημονικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού). Περιγράφονται οι διαδικασίες
επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και
αξιολογούνται οι επιδόσεις. Πρέπει να περιγράφεται
και ο τρόπος με τον οποίο το Αιματολογικό Εργαστήριο χειρίζεται τις μη συμμορφώσεις που μπορεί
να εμφανιστούν και τις απαιτούμενες διορθωτικές
ενέργειες. Επίσης περιγράφονται τα αντιδραστήρια
και η σχέση με τους προμηθευτές, ήτοι τα αναλώσιμα,
ο εξοπλισμός και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως
η εκπαίδευση του προσωπικού που πρόκειται να
χειριστεί τον αναλυτή της προμηθεύτριας εταιρείας4.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις καθαυτές είναι κομβικό
αντικείμενο πιστοποίησης. Η ορθή διαχείριση του
δείγματος σε όλη την αλληλουχία του, από την παραλαβή, έλεγχο, καταχώρηση και διανομή. Τα κατάλληλα
φιαλίδια και αντιπηκτικά, οι διαδικασίες της αιμοληψίας, ο τρόπος σήμανσης και ο έλεγχος της αρτιότητας
όλων των ανωτέρω από το προσωπικό. Οι συνθήκες
μεταφοράς, διατήρησης και η καταχώρηση μέσω
γραμμωτών κωδίκων. Η εξασφάλιση μονοσήμαντης
αντιστοιχίας ασθενούς- δείγματος και εξέτασης είναι
κεφαλαιώδης αρχή της πιστοποίησης. Το SOP,όπως
ήδη αναφέραμε, πρέπει να είναι αναλυτικό, ώστε να
γίνεται αντιληπτό και από ένα εξωτερικό συνεργάτη
χωρίς παραλείψεις «ευνόητων» στοιχείων. Οι τυχόν
τροποποιήσεις των τεχνικών καταχωρούνται και υπο265
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Εικόνα 1. Απεικόνιση όλων των διαδικασιών πιστοποίησης ενός συστήματος διαχείρισης Ποιότητας όπως εκείνα που εφαρμόζονται στα Διαγνωστικά και κατ’ επέκταση τα Αιματολογικά Εργαστήρια (Μπουσίου Μ2).

γράφονται ως προς τον χρόνο και την αιτία. Ένα SOP
κακώς ενημερωμένο για τυχόν μεταβολές, αποτελεί
ουσιαστική απόκλιση από το σύστημα πιστοποίησης.
Ο εσωτερικός έλεγχος Ποιότητας στο Αιματολογικό Εργαστήριο έχει κεφαλαιώδη σημασία, εξίσου
με τον Εξωτερικό. Για τη διασφάλιση της ποιότητας
των εργαστηριακών εξετάσεων εφαρμόζονται έλεγχοι
ανάλογα με το είδος των εξετάσεων. Ένα παράδειγμα
αποτελούν οι έλεγχοι των αιματολογικών αναλυτών με
ειδικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούν τα δεδομένα
των ίδιων των ασθενών του εργαστηρίου, όπως η δοκιμασία δέλτα ή X-B ανάλυση η οποία βασίζεται στη
μεταβλητότητα των κινητών μέσων των ερυθροκυτταρικών δεικτών ανά είκοσι δείγματα που αναλύονται3.
Η συχνότητα διενέργειας των περιοδικών ελέγχων με
δείγματα ελέγχου (controls) ή με τις άλλες διαδικασίες
που αναφέρθηκαν εξαρτάται από τον όγκο και από
τον ρυθμό παραγωγής αποτελεσμάτων. Πρέπει να
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προβλέπεται πώς θα αναλυθούν οι κρίσιμες εξετάσεις
διακόπτοντας την διαδικασία ρουτίνας (STATcounts)
και πώς θα υπάρχει άμεση ενεργοποίηση και ενημέρωση για αποτελέσματα εξαιρετικά αποκλίνοντα.
Ο εξοπλισμός και το περιβάλλον εργασίας,
όπως ήδη αναφέραμε, αποτελούν ειδικό αντικείμενο
του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Η συντήρηση
των αναλυτών και ειδικά οι προληπτική και προγραμματισμένη αλλαγή ανταλλακτικών και ο καθαρισμός
από τους κατασκευαστές πρέπει να προβλέπεται και
να καταγράφεται. Το αρχείο βλαβών των αιματολογικών αναλυτών πρέπει να είναι ενημερωμένο και να
προβλέπει αντίστοιχες ενέργειες για παραλείψεις ή
κακούς χειρισμούς.
Διακρίβωση αιματολογικού αναλυτή είναι ο
περιοδικός έλεγχος του οργάνου από εξωτερικό φορέα με πρότυπα μεγέθη από φορέα με υψηλότερη
βαθμίδα διακρίβωσης. Βαθμονόμηση (calibration)
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αναλυτή ορίζουμε την ρύθμιση που γίνεται με τη
χρήση πρότυπων ρυθμιστικών παρασκευασμάτων
συντηρημένου αίματος (calibrators). Η διακρίβωση
των αιματολογικών μετρήσεων διενεργείται σήμερα
μόνο από εξωτερικούς φορείς. Οι μέθοδοι αναφοράς
ακόμη και για τους βασικούς προσδιορισμούς της
γενικής αίματος είναι εργώδεις και απαιτούν ειδικό
εξοπλισμό, πρότυπα υλικά και εμπειρία, με αναπροσαρμογή κάθε φορά στα πρότυπα των μεθόδων
αναφοράς της ICSH (International Committee in
Standardization in Haematology). Η πρώτη συστηματική διακρίβωση μετρήσεων των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών στον Ελληνικό χώρο άρχισε το
1985 στο Αιματολογικό εργαστήριο του 251 Γενικού
Νοσοκομείου Αεροπορίας από τον Γ. Τερζόγλου και
τον εισηγητή (ΓΠ). Η ιδέα είχε ωριμάσει στις αρχές της
δεκαετίας του ‘90 οπότε δημιουργήθηκε ένα πλήρες
εργαστήριο διακρίβωσης αιματολογικών μετρήσεων
κατά τα πρότυπα της ICSH στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών5, όπου ο καθηγητής
Δ. Λουκόπουλος απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στις
μεθόδους αναφοράς (Εικόνα 2).

Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας
των παραμέτρων της γενικής αίματος
Ο βασικός σκοπός του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας ή εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας (ex-

Εικόνα 2. Εργαστήριο διακρίβωσης αιματολογικών μετρήσεων.
Αναλυτής πρώτης γενιάς Coulter ZF χρησιμοποιείται για τη
μέτρηση αναφοράς του αριθμού των ερυθρών και των λευκών.
Διακρίνεται φασματοφωτόμετρο για τη μέτρηση αναφοράς
της αιμοσφαιρίνης και μικροφυγόκεντρος για τη μέτρηση του
μικροαιματοκρίτη. Οι αμπούλες (βέλος) περιέχουν το διεθνές
πρότυπο διάλυμα κυανιομεθαιμοσφαιρίνης (Α’ Παθολογική
Πανεπιστημιακή Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο, 1992)5.

ternal quality control ή external quality assessment ή
proficiency testing) είναι ο έλεγχος των επιδόσεών του.
Η εναρμόνιση ή εναρμονισμός των αποτελεσμάτων
των εργαστηριακών δοκιμασιών (harmonization) μεταξύ των εργαστηρίων μιας ευρύτερης περιοχής (πόλης,
κράτους, πανευρωπαϊκού χώρου, κοκ). ακολουθεί
στην πορεία, καθώς τα εργαστήρια που συμμετέχουν
βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Ο εξωτερικός έλεγχος
πολλές φορές καθιστά φανερές ελλείψεις του εσωτερικού ελέγχου. Τα αποτελέσματα των εργαστηρίων
δεν συγκρίνονται με την πραγματική τιμή αλλά με μια
τιμή που εκφράζει τη στατιστική συμφωνία μεταξύ
των μετρήσεων. Αυτή μπορεί να είναι η μέση τιμή, η
διάμεση τιμή, η επικρατούσα τιμή ή μια μέση τιμή για
τον υπολογισμό της οποίας έχουν εξαιρεθεί ακραίες
μετρήσεις. Έχει επικρατήσει να ονομάζεται μέση τιμή
συμφωνίας (consensus mean).
Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ο εξωτερικός έλεγχος
των βιοχημικών μετρήσεων προηγήθηκε εκείνου των
αιματολογικών. Έτσι το CAP (College of American
Pathologists) άρχισε τους πρώτους ελέγχους στην
κλινική χημεία το 1947 και στη δεκαετία του 60 επεκτάθηκε στις αιματολογικές μετρήσεις. Στην Ευρώπη
κατά αντίστοιχο τρόπο το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο
Δημόσιας Υγείας άρχισε με βιοχημικές μετρήσεις το
1957 και το 1960 διενήργησε την πρώτη δοκιμασία
με αιματολογικές μετρήσεις με τη συμμετοχή 228 κλινικών εργαστηρίων. Κλασσικό παράδειγμα απουσίας
εναρμονισμού των μετρήσεων αποτελεί η μέτρηση
της αιμοσφαιρίνης σε μία δοκιμασία που έγινε το 1969
μεταξύ 50 κορυφαίων Ευρωπαϊκών εργαστηρίων,
όπου παρατηρήθηκε υψηλή μεταβλητότητα των μετρήσεων με εύρος 13-17gr/dl. Το Ενωμένο Βασίλειο
απετέλεσε πρότυπο δημιουργίας Εθνικού Σχήματος
Εξωτερικής Διασφάλισης Ποιότητας (National External
Quality Assessment Scheme, NEQAS) στο οποίο
στηρίχτηκαν στη συνέχεια οργανωτές από άλλες
χώρες για να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Το παράδειγμα της Βρετανίας ακολούθησαν
μια σειρά Ευρωπαϊκών κρατών τα οποία περί τα
τέλη της δεκαετίας του 90 είχαν φτάσει τα 16 με ένα
σύνολο 88 εθνικών ή τοπικών φορέων εξωτερικού
ελέγχου και 22.000 συμμετέχοντα εργαστήρια. Οι
περισσότεροι φορείς ήταν μη κυβερνητικοί χωρίς
οικονομική ενίσχυση από το κράτος και βασίζονταν
στην πρωτοβουλία ενός πυρήνα οργανωτών από το
χώρο της εργαστηριακής αιματολογίας. Κάτω από
κυβερνητικό έλεγχο (εθνικό ή τοπικό) μπήκαν τα
σχήματα του Βελγίου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της
Πορτογαλίας και του Λουξεμβούργου5. Στην Ελλάδα
το κενό στον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας στις βασικές
αιματολογικές μετρήσεις άρχισε να αναγνωρίζεται
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τα μέσα της δεκαετίας του ’80. Η ιδέα είχε ωριμάσει
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Τον Απρίλιο του
1993 οργανώθηκε από τον εισηγητή (ΓΠ) και την Α’
Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην
ευρύτερη περιοχή Αθηνών και Πειραιώς, το πρώτο
σχήμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας αιματολογικών
μετρήσεων στην Ελλάδα με δείγμα φρέσκου αίματος,
με συμμετοχή 22 εργαστηρίων6. Το 1996 η Ελληνική
Αιματολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) δημιούργησε Τμήμα
Εργαστηριακών Μεθόδων, Προτυποποίησης και
Ποιοτικού Ελέγχου, το οποίο τον Ιούνιο του 1999
διενήργησε την πρώτη πανελλήνια δοκιμασία εξωτερικού ελέγχου με την παρασκευή μονιμοποιημένου
δείγματος από ειδικό εργαστήριο στο ΠΓΝΠ στο Ρίο
από την Μ. Καρακάντζα και τον εισηγητή (ΓΘ)7.

Ο εξωτερικός έλεγχος της γενικής
αίματος από την ΕΑΕ (2005-2020)
Ο Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας για τη Γενική
Αίματος διεξάγεται από το Εργαστήριο Εξωτερικού
Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της ΕΑΕ
(ΕΕΕΠ), το οποίο εδρεύει στις εγκαταστάσεις του Αιματολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών από το 2005. Το πρόγραμμα
διεξάγεται υπό την εποπτεία του Τμήματος Εργαστηριακής Διάγνωσης και Ελέγχου Ποιότητας της ΕΑΕ.
Από το έτος 2008 με την οικονομική υποστήριξη του
Ιδρύματος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ξεκίνησε η διαδικασία της διαπίστευσης του
Εργαστηρίου Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας
Γενικής Αίματος της ΕΑΕ από το Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Το 2010 το Εργαστήριο
Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος της
ΕΑΕ, τελικά διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. ως ικανό
να διοργανώνει διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές
Ικανότητας., σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγών
ΕΛΟΤ ISO/IEC 43-1:1998 και ILAC G13:2007 και τα
κριτήρια του Ε.ΣΥ.Δ. Τον Φεβρουάριο 2012 εγκρίθηκε
από το Ε.ΣΥ.Δ. η μετάβαση της Διαπίστευσης του
Εργαστηρίου Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής
Αίματος της ΕΑΕ στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC
17043:2011. Αυτό επιτεύχθηκε μετά την προσαρμογή
του συστήματος ποιότητας του εργαστηρίου στο ανωτέρω πρότυπο. Η διαπίστευση αυτή διατηρείται μέχρι
και σήμερα. Σήμερα στο πρόγραμμα συμμετέχουν 240
Εργαστήρια από Ελλάδα και Κύπρο (όλα τα δημόσια
Νοσοκομεία της Κύπρου και Ιδιωτικά Εργαστήρια)
και από τα Βαλκάνια (Αλβανία).
Το πρόγραμμα ΕΕΠ της γενικής αίματος περιλαμβάνει τις πιο κάτω διαδικασίες: Παρασκευή μερικώς
συντηρημένων δειγμάτων ολικού αίματος: Δείγμα 1
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και Δείγμα 2. Αποστολή των ίδιων δειγμάτων σε όλα
τα Εργαστήρια (6 αποστολές ανά έτος).Εισαγωγή
αποτελεσμάτων από τα συμμετέχοντα Εργαστήρια
στο ηλεκτρονικό Σύστημα Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Αναλυτών που βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://eep.eae.gr/ Αυτόματη ηλεκτρονική
διαδικασία στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων και δημιουργίας αναφορών8. Δοκιμασία
ικανοποιητικής ομοιογένειας και σταθερότητας των
δειγμάτων. Υπολογισμός αβεβαιότητας δοκιμής. Στο
Σύστημα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας γίνεται
εφαρμογή διαδικτυακού αλγόριθμου στην ανάλυση
των δεδομένων της γενικής αίματος. Η δημιουργία
του αλγόριθμου βασίστηκε στην τροποποιημένη πλατφόρμα τεσσάρων κανόνων ποιοτικού ελέγχου, όπως
περιγράφηκε από τον Cembrowski9. Προϋπόθεση
για την εφαρμογή κάθε κανόνα είναι η ανάλυση
πέντε τουλάχιστον διαδοχικών μετρήσεων εξωτερικού ελέγχου του Εργαστηρίου (Εικόνα 3). Με
τον τρόπο αυτό επιτρέπεται αξιόπιστος υπολογισμός

Εικόνα 3. Διαδικτυακός αλγόριθμος αξιολόγησης μετρήσεων
Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής αίματος του Εργαστηρίου ΕΕΠ της ΕΑΕ7.
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του μέσου όρου των δεικτών απόκλισης (deviation
index, DI) από πέντε διαδοχικές ασκήσεις εξωτερικού
ελέγχου. Κάθε κανόνας εξετάζει από άλλη σκοπιά την
τιμή αυτή με στόχο να προσδιορίσει την πιθανότητα
συστηματικού ή τυχαίου σφάλματος. Στη συνέχεια τα
δεδομένα από την εφαρμογή των τεσσάρων κανόνων
τροφοδοτούνται στον αλγόριθμο, όπου φαίνονται
τα εξής τέσσερα πιθανά αποτελέσματα που προκύπτουν: α) να αποκλείεται εξ αρχής η πιθανότητα
σφάλματος, β) να θεωρείται πιθανό συστηματικό
σφάλμα, γ) πιθανό τυχαίο σφάλμα, δ) να αποκλείεται τελικά η ύπαρξη σημαντικού σφάλματος. Από το
2003 που εφαρμόζεται το πρόγραμμα εξωτερικού
ελέγχου έχει παρατηρηθεί σημαντική βελτίωση στην
συνολική απόδοση των αναλυτών σχεδόν σε όλες τις
παραμέτρους. Αυτό φαίνεται με τη μείωση του συντελεστή μεταβλητότητας που παρατηρήθηκε μεταξύ
των ομάδων των αναλυτών. Όσο πιο μικρός είναι ο
συντελεστής μεταβλητότητας τόσο μεγαλύτερη είναι
η σύγκλιση μεταξύ των μετρήσεων της ομάδας. Στον
πίνακα 1, φαίνονται οι συντελεστές μεταβλητότητας
των παραμέτρων της γενικής αίματος για μια συγκεκριμένη ομάδα αναλυτών τα έτη 2004 και 2020.
Είναι σαφές ότι υπάρχει βελτίωση στην απόδοση της
συγκεκριμένης ομάδας αναλυτών. Η βελτίωση αυτή
μπορεί να αποδοθεί στην εκπαίδευση των χρηστών,
κατά τη διάρκεια των χρόνων αυτών, στις απαιτήσεις
του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας,
στην εκπαίδευση των Εταιρειών στη ρύθμιση των
αναλυτών, αλλά και στη βελτίωση της τεχνολογίας
των αναλυτών.

Πίνακας 1. Σύγκριση της απόδοσης συγκεκριμένης ομάδας
αιματολογικών αναλυτών των Εργαστηρίων ανά παράμετρο
γενικής αίματος (Eπικαιροποιημένα Δεδομένα Εργαστηρίου
Εξωτερικού Ελέγχου Γενικής Αίματος, ΕΑΕ, Γ. Θεοδώρου).
Παράμετρος
γενικής αίματος

CV (%)
12/2004

CV (%)
07/2020

WBC

5

4

RBC

2

1

Hb

2

1

HCT

5

2

MCV

4

2

MCH

2

1

MCHC

4

2

PLT

5

5

CV=Coefficientof variation (Συντελεστής μεταβλητότητας)

Ψηφιακός διαδικτυακός εξωτερικός
έλεγχος στη μορφολογία του αίματος
H πιστοποίηση και η διαπίστευση στην μορφολογία
αποτέλεσε σημαντικό στόχο, λόγω της σπουδαιότητας
στη διάγνωση. Ο NEQAS χρησιμοποίησε βαμμένα
επιχρίσματα και ερωτηματολόγια τα οποία διένειμε
στα εργαστήρια. Το 2005 για πρώτη φορά εισήγαγε
ένα σύστημα διαδικτυακής ψηφιακής μορφολογίας (digital morphology) υπό μορφή πιλοτικού
προγράμματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας στη
μορφολογία10. Η αποδοχή και η εκπαιδευτική του αξία
αναγνωρίστηκε από τα Εργαστήρια. Τα αποτελέσματα
ήταν ενθαρρυντικά και το πρόγραμμα συνεχίστηκε
παράλληλα με τον εξωτερικό έλεγχο με επιχρίσματα.
Το Εργαστήριο Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας
(ΕΕΕΠ) της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας υπό
την αιγίδα του Τμήματος Εργαστηριακής Διάγνωσης
και Ελέγχου Ποιότητας, οργάνωσε το πρώτο ψηφιακό
διαδικτυακό σύστημα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας
για τη μορφολογία στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του
2018. Ακολούθησε δεύτερη δοκιμασία εξωτερικού
ελέγχου ποιότητας στη μορφολογία τον Νοέμβριο του
2018 και τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 29ο
Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη,
όπου η δομή του διαδικτυακού in silica συστήματος
υποβλήθηκε προς έγκριση και τροποποιήσεις από τον
εισηγητή (ΓΠ). Από τότε ήδη έχουν διεξαχθεί δώδεκα
δοκιμασίες. Ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή των πρώτων
δοκιμασιών είχαν αρχίσει και οι προετοιμασίες για
τη διαπίστευση του διαδικτυακού σχήματος ελέγχου
της μορφολογίας, ως επέκταση της διαπίστευσης
του ΕΕΕΠ, από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17043:2011. Μετά από επιτήρηση που έγινε το 2019 στις εγκαταστάσεις του ΕΕΕΠ
από εμπειρογνώμονες του Ε.ΣΥ.Δ. και μετά την άρση
όλων των μη συμμορφώσεων που ανευρέθηκαν, το
σχήμα ελέγχου της μορφολογίας έχει πλέον επίσημα
διαπιστευθεί (https://morphology.eae.gr/). Το 2020 το
εργαστήριο επαναξιολογήθηκε για δεύτερη φορά και
κρίθηκε και πάλι ικανό για το σχήμα της διαδικτυακής
ψηφιακής μορφολογίας.
Πυλώνας του συστήματος είναι η εθελοντική προσφορά ομάδας Αιματολόγων με πολυετή εμπειρία και
ενασχόληση με την μορφολογία, οι οποίοι λειτουργούν κάθε φοράς ως εισηγητές (administrators) ή
εμπειρογνώμονες (expert panel), προτείνοντας τα
θέματα των ασκήσεων που υποβάλλονται και σχολιάζοντας αναλυτικά τις απαντήσεις με εκπαιδευτικό
χαρακτήρα. Οι εμπειρογνώμονες συνδράμουν το
έργο του εισηγητή της άσκησης με την ανεξάρτητη
αξιολόγηση και υποβολή απαντήσεων με εκπαιδευτι269
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κό χαρακτήρα (Εικόνα 4). Η ΕΑΕ και το εργαστήριο
ΕΕΕΠ είναι πάντα ανοικτό και ευγνώμον στη συνδρομή και άλλων έμπειρων αιματολόγων ως εισηγητών
και εμπειρογνωμόνων.
Ο ψηφιακός διαδικτυακός εξωτερικός έλεγχος
ποιότητας πραγματοποιείται έξι (6) φορές ανά έτος.
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν: Αιματολογικά και
Μικροβιολογικά Εργαστήρια Δημόσιου και Ιδιωτικού

δικαίου, ιατροί μέλη της Ελληνικής Αιματολογικής
Εταιρεία, ιατροί Αιματολόγοι, ιατροί Βιοπαθολόγοι και
Τεχνολόγοι Ιατρικών εργαστηρίων. Από τον Οκτώβριο
του 2018 που εφαρμόζεται το πρόγραμμα Εξωτερικού
Ελέγχου Ποιότητας για τη Μορφολογία έχει παρατηρηθεί βελτίωση στο ποσοστό των σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων. Παρατηρήθηκε επίσης
αύξηση στον αριθμό των συμμετεχόντων. Μετά τη

Eικόνα 4. Ψηφιακό διαδικτυακό σύστημα για τον εξωτερικό έλεγχο στην μορφολογία του αίματος της ΕΑΕ. Ο Εισηγητής
(administrator) προετοιμάζει την περίπτωση ασθενούς με εικόνες και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Αργότερα θα προσθέσει
πολύτιμα εκπαιδευτικά σχόλια σε κάθε εικόνα. Από το ΕΕΕΠ αξιολογούνται οι επιδόσεις των εργαστηρίων.
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διαπίστευση του σχήματος από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO/IEC, 17043:2011,
που επιτεύχθηκε πρόσφατα, αναμένεται αύξηση των
συμμετοχών στο πρόγραμμα τόσο από Εργαστήρια
που βρίσκονται σε Δημόσια Νοσοκομεία, αλλά και
από Ιδιωτικά Εργαστήρια.

Νομικό πλαίσιο του Ποιοτικού Ελέγχου
των Εργαστηρίων στη χώρα μας
και η Ελληνική πραγματικότητα
Με βάση το Νόμο 4025 ΦΕΚ 228 2-11-2011 Άρθρο
34 καθορίστηκε ο ποιοτικός έλεγχος ιδιωτικών φορέων υγείας: “Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή οποιονδήποτε άλλον
διαπιστευμένο φορέα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα
διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών υλικών και κάθε
φορέας υγείας που διαθέτει εργαστήριο επεξεργασίας
βιολογικών υλικών, υποχρεούνται να εφαρμόζουν
μεθόδους εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού
ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους
ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό για όλες τις εργαστηριακές
εξετάσεις που εκτελούνται από τα εργαστήρια τους και
υπάγονται στα ανωτέρω προγράμματα. Τα εργαστήρια
επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό
άλλων φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας
από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστεύονται για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή
οποιαδήποτε νεότερη έκδοση του”. Στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των παρόχων του ΕΟΠΥΥ, ενεργοποιήθηκε από 20 Μαΐου 2013 η αυτοαξιολόγηση των
Βιοπαθολογικών Εργαστηρίων. Η αυτοαξιολόγηση,
που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως 20 Ιουλίου
2013, αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση από
το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και
τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ)11. Πρόσφατα με
βάση το Νόμο 4715 ΦΕΚ 149 1-8-2020 αναφέρονται
οι ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Αναφέρεται η Ίδρυση
και το καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης
της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΥ.ΠΙ.Α.Ε.).
Ενώ αναφέρονται λεπτομερώς οι αρμοδιότητες και
οι διατάξεις αξιολόγησης του οργανισμού, δεν γίνεται
ειδική αναφορά στα διαγνωστικά εργαστήρια.
Η πλειοψηφία των πιστοποιημένων ή/και διαπιστευμένων Εργαστηρίων βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ υπάρχει παντελής έλλειψη
συστημάτων ποιότητας στα Κέντρα Υγείας ή στα

κέντρα κοινωνικής φροντίδας. Υπάρχει έκδηλη έλλειψη γνώσης σχετικά με τα συστήματα ποιότητας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει σύγχυση
μεταξύ πιστοποίησης, διαπίστευσης, εσωτερικού
και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, συμβουλευτικών
υπηρεσιών και εταιρειών διακρίβωσης μετρητικών
οργάνων. Στα Ιδιωτικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια
στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει καθόλου εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Αιματολογικών
παραμέτρων ή γίνεται περιστασιακά, κυρίως λόγω
υψηλού κόστους12. Δεν πραγματοποιείται διεργαστηριακός εξωτερικός έλεγχος ποιότητας ή διενεργείται αποσπασματικά (μία ή δύο φορές τον χρόνο).
Δεν τεκμηριώνεται η προληπτική συντήρηση του
εξοπλισμού και χρησιμοποιούνται μη επικυρωμένα
αντιδραστήρια . Η διαχείριση των αποβλήτων συχνά
δεν καλύπτει τις νομοθετικές απαιτήσεις Η σημερινή
οικονομική κατάσταση τόσο των Δημοσίων όσο και
των Ιδιωτικών Εργαστηρίων είναι δεινή με αποτέλεσμα
να υποβαθμίζονται καθημερινά οι προσφερόμενες
υπηρεσίες Το λειτουργικό κόστος των Εργαστηρίων
(εξοπλισμός, προσωπικό, αναλώσιμα, controls και
αντιδραστήρια, πιστοποίηση και διαπίστευση) έχει
αυξηθεί σημαντικά και οδηγεί σε παθητικό τόσο τα
μικρά όσο και τα μεγάλα Διαγνωστικά Εργαστήρια.
Η ασυνέπεια πληρωμών του κύριου ασφαλιστικού
φορέα ΕΟΠΥΥ διογκώνει το πρόβλημα και οδηγεί
σε απόγνωση τους υπεύθυνους των Εργαστηρίων.
Η πιστοποίηση ή η διαπίστευση των εργαστηρίων
είναι μόνο η αρχή μιας προσπάθειας που πρέπει να
συνεχιστεί και να ενσωματώσει όσο το δυνατόν περισσότερα11. Η διατήρηση της πιστοποίησης απαιτεί
συνεχή κόπο, εγρήγορση και προσαρμογή και πρέπει
να θεωρηθεί συμβόλαιο διαρκείας της Πολιτείας, των
Διοικήσεων και των επαγγελματιών Υγείας το οποίο
να μην αθετείται ή εγκαταλείπεται με την πρώτη
δυσκολία. Η ανάπτυξη δεικτών εκβάσεως, κοινών
σε όλο το σύστημα Υγείας είναι σημαντική επειδή
δίνει την δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης του συστήματος Υγείας στην χώρα μας και της σύγκρισης
των αποδόσεων του κάθε νοσοκομείου ξεχωριστά.
Υπάρχουν περιπτώσεις που χάθηκαν οι πιστοποιήσεις
Αιματολογικών Τμημάτων Δημόσιων Νοσοκομείων
λόγω μη έγκρισης κονδυλίων ή αλλαγής Διευθυντών ή
Διοικητών. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι σε
υλοποιήσεις του ISO 9001 οι παρακάτω απαιτήσεις
υλοποιούνται δύσκολα: η ευθύνη της διοίκησης, ο
έλεγχος των αρχείων και των εγγράφων, οι διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, οι στατιστικές τεχνικές
και η ανάλυση δεδομένων, η εσωτερική επιθεώρηση
των διαδικασιών. Από το 2011 έως σήμερα έχει πιστοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός ενιαίων Ιδιωτικών
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Εργαστηρίων είτε ατομικά σαν Εργαστήρια είτε ως
μέλη συνεταιρισμών.
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Η χρήση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και
διαπίστευσης υποστηρίχθηκε ως μέσο εξασφάλισης
της ποιότητας, της ασφάλειας και του μειωμένου
κόστους στην υγειονομική περίθαλψη. Η διαχείριση
ποιότητας που εφαρμόστηκε αρχικά στη βιομηχανία
και τα εργαστήρια, κατάφερε να αλλάξει καθιερωμένους μηχανισμούς, να προκαλέσει δομικές αλλαγές
και να προωθήσει υψηλής ποιότητας οργανωτικές
διαδικασίες. Η εφαρμογή τους στο πεδίο της υγείας,
βελτίωσε την οργανωτική δομή των παρεχόμενων
υπηρεσιών και άλλαξε τη στάση των επαγγελματιών
έναντι της εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης.
Πλέον, αρμόδιες αρχές, ασφαλιστικοί οργανισμοί και
νοσοκομεία επενδύουν αυξανόμενους πόρους σε
συστήματα διαχείρισης ποιότητας και στη διαπίστευση
ή πιστοποίηση μερικών ή όλων των δραστηριοτήτων
τους.1,2
Οι διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης στις
μονάδες μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων και
κυτταρικών θεραπειών στοχεύουν στη συστηματική
εφαρμογή διεθνών προτύπων στις πρακτικές συλλογής, επεξεργασίας και χορήγησης προϊόντων κυτταρικής θεραπείας που προέρχονται από αιμοποιητικά
κύτταρα, ώστε να βελτιώνεται ποιοτικά η εργαστηριακή
και κλινική πρακτική της μεταμόσχευσης.3
Τα πρότυπα αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για προγράμματα, εγκαταστάσεις και προσωπικό που εμπλέκονται
άμεσα στις κυτταρικές θεραπείες ή διαδραματίζουν
υποστηρικτικό ρόλο σε αυτές. Είναι προφανές ότι δεν
επιδιώκεται να περιγραφούν οι βέλτιστες πρακτικές
ή να εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες και πρακτικές

που ένα μεταμοσχευτικό κέντρο οφείλει να εφαρμόζει,
ιδιαιτέρως όταν οι διαδικασίες που ήδη εφαρμόζονται
ή το τοπικό, νομικό και κανονιστικό πλαίσιο θεσπίζουν
αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες του προτύπου.3
Κατά τη δεκαετία του 1990, η καθιέρωση της μεταμόσχευσης στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων ως
βασικής θεραπευτικής επιλογής για την αντιμετώπιση
συγγενών και επίκτητων νοσημάτων, κατέστησε
αναγκαία τη δημιουργία ενός συστήματος ποιότητας
που να αφορά στο μεταμοσχευτικό πρόγραμμα. Έτσι,
το 1998, δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές επιστημονικές
ομάδες, οι International Society for Cellular Therapy
(ISCT) Europe και European Group for Blood and
Marrow Transplantation (EBMT) δημιούργησαν από
κοινού μία επιτροπή, γνωστή ως Joint Accreditation
Committee for ISCT and EBMT (JACIE). Η αποστολή
της επιτροπής αυτής ήταν η καθιέρωση ενός προτύπου που θα έδινε τη δυνατότητα στις μεταμοσχευτικές
ομάδες να αυτο-αξιολογηθούν, να επιθεωρηθούν
για τη συμμόρφωσή τους σε αυτό και τέλος να διαπιστευθούν για την εφαρμογή του.4 Η 1η πιλοτική
μελέτη εφαρμογής - επιθεώρησης - διαπίστευσης του
προτύπου JACIE πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία
στο διάστημα 2000 - 2002. Η μελέτη αυτή ανέδειξε
τα κοινά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι μεταμοσχευτικές ομάδες καθώς και τους τομείς που έχρηζαν
βοήθειας με στόχο την επίτευξη της διαπίστευσης των
Κέντρων. Επίσης, τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης υπογράμμισαν την ανάγκη εφαρμογής
εθνικών και διεθνών κανονισμών σε κάθε ευρωπαϊκή
χώρα. Τον Ιανουάριο 2004, με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος
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Σ. Τρυφωνίδου και συν.

Δημόσιας Υγείας (2003-2008), ξεκίνησε η διαδικασία
διαπίστευσης JACIE5. Στην προσπάθεια της διεθνούς
αναγνώρισης του προτύπου, ο Οργανισμός JACIE
συνεργάστηκε με τους Αμερικανούς ομολόγους του:
Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy
(FACT). Πλέον το διεθνές πρότυπο «FACT-JACIE
International Standards for Hematopoietic Cellular
Therapy Product Collection, Processing and Administration» αναθεωρείται σε τακτική βάση και εφαρμόζεται στα:
• πολυδύναμα στελεχιαία και δεσμευμένα αιμοποιητικά κύτταρα, που προέρχονται από τον μυελό
των οστών, το ομφάλιο αίμα, το περιφερικό αίμα
ή άλλη πηγή αιμοποιητικού ιστού
• εμπύρηνα ή μονοπύρηνα κύτταρα εκτός των στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων, που συλλέγονται από οποιαδήποτε πηγή αιμοποιητικού ιστού
(μυελός, περιφερικό αίμα, ομφάλιο αίμα) με σκοπό
τη θεραπευτική χρήση, με ή χωρίς περαιτέρω
επεξεργασία. Εξαιρούνται οι διαδικασίες συλλογής
και κρυοκατάψυξης του ομφαλίου αίματος που
περιγράφονται σε διαφορετικό πρότυπο (NetCordFACT International Standards for Cord Blood Collection, Banking και Release for Administration)
• ανοσοποιητικά κύτταρα προερχόμενα από τον
μυελό, το περιφερικό ή το ομφάλιο αίμα, τροποποιημένα ή μη, ικανά να επάγουν ή να τροποποιήσουν
μία ανοσιακή απάντηση.3
Ο JACIE αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, που στελεχώνεται από εξειδικευμένα μέλη στη
συλλογή, στην επεξεργασία και στην κλινική πράξη
της μεταμόσχευσης. O Οργανισμός διενεργεί επιθεωρήσεις, διαπιστεύει προγράμματα και ενθαρρύνει
τα Κέντρα που ασχολούνται με τη μεταμόσχευση να
εφαρμόζουν τα πρότυπα ώστε να παρέχουν φροντίδα
υψηλού επιπέδου. Ο πρωταρχικός στόχος του JACIE
είναι να βελτιώσει την ποιότητα των μεταμοσχευτικών
προγραμμάτων στην Ευρώπη, παρέχοντας ένα μέσο
με το οποίο τα Κέντρα μεταμόσχευσης, οι Μονάδες
συλλογής κυττάρων και τα εργαστήρια επεξεργασίας να μπορούν να επιδείξουν πρακτικές υψηλής
ποιότητας. Αυτό υποστηρίζεται από την οργάνωση
σεμιναρίων κατάρτισης στη διαχείριση ποιότητας για
τα υποψήφια Κέντρα και μαθήματα για επιθεωρητές.4
Οι επιθεωρητές του JACIE είναι εθελοντές, πλήρως απασχολούμενοι στους αντίστοιχους τομείς που
επιθεωρούν. Το πνεύμα της επιθεώρησης ενισχύει την
ανταλλαγή εμπειριών, τη συνεργασία και τη βελτίωση.
Δεν είναι καταγγελτικό, ούτε τιμωριτικό απέναντι στις
ελλείψεις του υπό επιθεώρηση Κέντρου.
Ένας πρόσθετος και ευρύτερος στόχος είναι να
εξασφαλιστεί η εναρμόνιση μεταξύ των προτύπων
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JACIE και άλλων εθνικών/διεθνών προτύπων, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τους ιστούς και τα
κύτταρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγία 2004/23/
ΕΚ).6 Η αξία κι η αναγκαιότητα του συστήματος αυτού
γίνονται ιδιαιτέρως προφανείς στις μεταμοσχεύσεις
από μη συγγενείς δότες, όταν η αλληλεπίδραση και
η συνεργασία μεταξύ Μονάδων αποτελούν τα βασικά
στοιχεία για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.4
Η διαδικασία πιστοποίησης και διαπίστευσης είναι
διαρκής και αντικατοπτρίζει τη συνεχή εφαρμογή ενός
συστήματος ποιότητας που πρέπει να επαναξιολογείται κάθε 4 χρόνια. Τα πρότυπα του Οργανισμού
αναθεωρούνται κάθε 3 χρόνια, επιτρέποντας την
προσαρμογή στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της
μεταμόσχευσης. Μολονότι αρχικά η εφαρμογή του
προτύπου ποιότητας JACIE ήταν προαιρετική, πλέον όλο και περισσότερα κράτη, συστήματα υγείας,
φαρμακευτικές εταιρείες και ασφαλιστικοί οργανισμοί
την προσεγγίζουν ως προαπαιτούμενο για την πραγματοποίηση του μεταμοσχευτικού προγράμματος και
των κυτταρικών θεραπειών.
Η διαπίστευση αποτελεί το μέσο με το οποίο
ένα Κέντρο αποδεικνύει ότι η δραστηριότητά του
αναπτύσσεται εντός ενός πλαισίου που ικανοποιεί
τα διεθνώς αναγνωρισμένα βέλτιστα πρότυπα. Ουσιαστικά, επιτρέπει στο Κέντρο να αποδεικνύει ότι
εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας.
Το σύστημα ποιότητας είναι το μέσο που:
• εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζονται
από το εμπλεκόμενο προσωπικό. Η συνθήκη αυτή,
στα πλαίσια ενός μεταμοσχευτικού προγράμματος, διασφαλίζει ότι τα διάφορα τμήματα (κλινικό,
συλλογή, επεξεργασία) συνεργάζονται ώστε να
επιτευχθεί άριστη επικοινωνία, αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή κοινών πρακτικών εργασίας
και βελτίωση της έκβασης των ασθενών.7
• ιχνηλατεί τα κυτταρικά προϊόντα από τη συλλογή, κατά την επεξεργασία έως και τη χορήγησή
τους, και τα παρακολουθεί για την ασφάλεια και
βιωσιμότητά τους. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται
η σήμανση του προϊόντος με ένα μοναδικό αριθμό τον Single European Code (SEC), o οποίος
αποτελείται από 2 ακολουθίες: μία ακολουθία
ταυτοποίησης της συλλογής και μία ακολουθία
ταυτοποίησης του προϊόντος.
• ταυτοποιεί και καταγράφει λάθη και αποκλίσεις,
διερευνά συστηματικά τα αίτιά τους, προωθεί την
εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και αποτιμά την
αποτελεσματικότητά τους ώστε να ελαχιστοποιηθεί
το επαναλαμβανόμενο σφάλμα.
• αποσαφηνίζει την προαπαιτούμενη εκπαίδευση
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και τα προσόντα του προσωπικού που στελεχώνει
το μεταμοσχευτικό πρόγραμμα.
• προσδιορίζει σαφώς τους ρόλους και το πεδίο
ευθύνης του προσωπικού της ομάδας μεταμόσχευσης καθώς και συνεργαζομένων εξωτερικών
φορέων (τμήματα συλλογής, εργαστήρια επεξεργασίας, μονάδες εντατικής θεραπείας, τμήματα
ακτινοθεραπείας).
• ελέγχει τη συστηματική τεκμηρίωση των διαδικασιών, ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση
στα πρότυπα.

Προετοιμασία για τη διαπίστευση8
Επιλογή συντονιστή JACIE στο μεταμοσχευτικό
κέντρο
Η διαδικασία της διαπίστευσης JACIE είναι χρονοβόρα και απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση. Αυτό θα πρέπει
να είναι γνωστό στο άτομο που θα αναλάβει τον
ρόλο του συντονιστή JACIE. Ανάλογα με το Κέντρο,
ο συντονιστής μπορεί να είναι υπεύθυνος ποιότητας,
νοσηλευτής, γιατρός, βιολόγος, τεχνολόγος, εξωτερικός σύμβουλος, διαχειριστής δεδομένων ή κάποιος
που είναι σε θέση να κατανοήσει τις απαιτήσεις του
προτύπου και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινή
εργασία στο πρόγραμμα μεταμόσχευσης. Ο συντονιστής θα πρέπει να είναι ο σύνδεσμος επικοινωνίας
του Κέντρου με τον JACIE ώστε να αποφεύγονται
παρανοήσεις.

Έναρξη της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας
Η διαδικασία διαπίστευσης JACIE ξεκινά όταν το
Κέντρο μεταμόσχευσης, με την υποστήριξη του Νοσοκομείου (βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση
των απαιτούμενων πόρων) αποφασίζει την έναρξη
λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα JACIE.
Πριν την έναρξη, είναι σημαντικό να έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες: τα
πρότυπα JACIE, οδηγοί, εγχειρίδια και δικαιολογητικά από τον ιστότοπο JACIE (www.jacie.org). Στη
συνέχεια, το Κέντρο μπορεί να χρησιμοποιήσει τον
κατάλογο ελέγχου επιθεώρησης JACIE ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Αυτό το έγγραφο περιέχει
όλα τα πρότυπα JACIE και θα βοηθήσει το Kέντρο
να προσδιορίσει το επίπεδο συμμόρφωσής του στην
αφετηρία της διαδρομής. Ταυτόχρονα, θα εντοπίσει
τους τομείς απόκλισης από τα πρότυπα και θα καθοδηγήσει τις ενέργειες συμμόρφωσης σε αυτά. Ο
κατάλογος ελέγχου επιθεώρησης JACIE αποτελεί
το κεντρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται συνεχώς,

καθ’ όλη τη διαδικασία διαπίστευσης JACIE, έως την
απονομή της.
Ένα από τα πρώτα έγγραφα που πρέπει να καταρτιστεί είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας (Quality
Managment Plan, QMP) ή Εγχειρίδιο Διαχείρισης
Ποιότητας. Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει μια πρότυπη διαδικασία λειτουργίας (Standard Operating
Procedure, SOP), που να περιγράφει τη μέθοδο με
την οποία συντάσσει, εγκρίνει, εφαρμόζει, αναθεωρεί
και κοινοποιεί τα SOPs. Όλες οι διαδικασίες του μεταμοσχευτικού προγράμματος (κλινικό πρόγραμμα,
συλλογή και επεξεργασία) πρέπει να αποτυπώνονται
σε γραπτές διαδικασίες, σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, και να είναι εύκολα διαθέσιμες στο προσωπικό.
Όλα τα έγγραφα υπόκεινται σε έλεγχο εγγράφων
ώστε να διασφαλίζεται η χρήση της πιο πρόσφατης
εγκεκριμένης έκδοσης του εγγράφου.
Στο σύστημα ποιότητας θα πρέπει να διευκρινίζονται οι ρόλοι, η οργάνωση και η αλληλεπίδραση
μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων τμημάτων (κλινική, συλλογή και επεξεργασία). Το σχέδιο διαχείρισης
ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει οργανόγραμμα
λειτουργιών, λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό της
κλινικής, του τμήματος συλλογής και του εργαστηρίου επεξεργασίας, ιδίως για εκείνες τις εργασίες που
είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ποιότητας των
προϊόντων ή των υπηρεσιών.
Κατά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος ποιότητας, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, το οποίο οφείλει να αποτελεί ενεργό
μέρος της διαδικασίας διαχείρισης ποιότητας, ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τις διαδικασίες,
τους ασθενείς και το προσωπικό. Υπάρχει πληθώρα
μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων, των συνεπειών
τους καθώς και των αιτίων τους.
Το σύστημα ποιότητας πρέπει να προβλέπει τη
εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος. Η τεκμηρίωση των εκπαιδεύσεων θα αποτυπώνεται σε
εκπαιδευτικά αρχεία, πιστοποιητικά παρακολούθησης
συνεδρίων, επανεκπαιδεύσεις).
Όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να επικυρώνονται.
Η επικύρωση (validation) είναι η τεκμηριωμένη
απόδειξη ότι η εκτέλεση μιας συγκεκριμένης διαδικασίας πληρoί τις απαιτήσεις της εφαρμογής για την
οποία προορίζεται. Για παράδειγμα, η διαδικασία της
απόψυξης κατεψυγμένων κυττάρων, πρέπει να επικυρωθεί ως προς το αποτέλεσμα των καλλιεργειών
που ελήφθησαν κατά τη διαδικασία, τη βιωσιμότητα
και την ανάκτηση των CD34+ κυττάρων, καθώς
υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης και απώλειας κυττάρων
κατά την απόψυξη.
Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να
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ελέγχονται και να επικυρώνονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Ο έλεγχος αναφέρεται στην τεκμηριωμένη
απόδειξη ότι ο εξοπλισμός/εγκαταστάσεις πληρούν
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και η επικύρωση
ότι λειτουργούν σωστά, παράγοντας τα αναμενόμενα
αποτελέσματα και ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του
χρήστη. Τα μετρικά όργανα (π.χ. θερμόμετρα, ζυγοί),
αναλόγως της σημαντικότητας της μέτρησης, θα πρέπει επιπροσθέτως του ελέγχου καλής λειτουργίας, να
διακριβώνονται.
Γενικά απαιτούνται τουλάχιστον 18 μήνες για
την προετοιμασία για τη διαπίστευση JACIE. Τις
περισσότερες φορές απαιτούνται επιπλέον πόροι,
συμπεριλαμβανομένου ενός διαχειριστή ποιότητας
και ενός διαχειριστή δεδομένων, ανάγκη που απαιτεί
πρόσθετη οικονομική δαπάνη. Η μεγαλύτερη δυσκολία
όμως εντοπίζεται στην εφαρμογή του συστήματος
διαχείρισης ποιότητας, το οποίο προκύπτει από την
έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού και την απουσία
παιδείας διαχείρισης ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει σημαντική ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού και είναι κομβικής σημασίας για τα Κέντρα
η λειτουργία υπό το άγρυπνο βλέμμα ενός έμπειρου
διαχειριστή ποιότητας.4

Εδραίωση της εφαρμογής του συστήματος
ποιότητας
Στο στάδιο που το σύστημα ποιότητας έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική, πρέπει να
αναλυθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του και η
αποτελεσματικότητα του συγκριτικά με τους στόχους.
Σε αυτό το σημείο, οι έλεγχοι (audits) αποτελούν μία
από τις κύριες δραστηριότητες. Με τη βοήθεια ανεξάρτητων επιθεωρήσεων θα πρέπει να εξετάζονται
αναδρομικά η εφαρμογή των γραπτών διαδικασιών
και η επίτευξη των τελικών στόχων. Οι έλεγχοι θα
πρέπει να διεξάγονται ώστε να διασφαλιστεί ότι το
σχέδιο ποιότητας λειτουργεί αποτελεσματικά για τον
εντοπισμό αποκλίσεων και επαναλαμβανόμενων
αστοχιών σε όλες τις πτυχές του προγράμματος. Με
βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων θα μπορούσαν να υιοθετηθούν διορθωτικές κινήσεις, όπως η
τροποποίηση διαδικασιών, να προγραμματιστούν
συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις ή να αναζητηθούν
νέοι πόροι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιπλέον, το μεταμοσχευτικό πρόγραμμα θα
πρέπει να διαχειρίζεται λάθη, ατυχήματα, αποκλίσεις,
ανεπιθύμητες ενέργειες, παράπονα και να παρακολουθεί δραστηριότητες και διορθωτικές διαδικασίες
χρησιμοποιώντας μετρήσιμους δείκτες.
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Υποβολή αίτησης διαπίστευσης
Αφού επιβεβαιωθεί βάσει του καταλόγου ελέγχου
επιθεώρησης JACIE, ότι το μεταμοσχευτικό πρόγραμμα πληρoί τις προϋποθέσεις, τότε μπορεί να
υποβληθεί αίτηση διαπίστευσης προς τον JACIE.
Όταν η αίτηση εγκριθεί, το Κέντρο θα πρέπει να
προετοιμάσει και να καταθέσει, πριν από την επιθεώρηση, ένα φάκελο με ποικίλα στοιχεία τεκμηρίωσης
της συμμόρφωσης στο πρόγραμμα ποιότητας, όπως
το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας, τον κατάλογο
των SOPs, αποδεικτικά στοιχεία εκπαιδεύσεων του
προσωπικού…
Μετά την υποβολή των εγγράφων, ξεκινά η διαδικασία προσδιορισμού της ημερομηνίας για την
επιτόπια επιθεώρηση. Η ημερομηνία αυτή εξαρτάται
από τη διαθεσιμότητα των επιθεωρητών JACIE και
συνήθως προγραμματίζεται σε διάστημα 3 - 6 μηνών
από την υποβολή των εγγράφων.

Η επιθεώρηση8
Η επιτόπια επιθεώρηση πραγματοποιείται από μια
ομάδα εμπειρογνωμόνων με ειδικότητα στο κλινικό
έργο, στη συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων,
στις διαδικασίες επεξεργασίας του εργαστηρίου της
μεταμόσχευσης και στη διαχείριση του συστήματος
ποιότητας. Η ομάδα, κατά τη διάρκεια δύο ημερών,
επισκέπτεται τους χώρους, εξετάζει την τεκμηρίωση
των διαδικασιών μέσω των εγγράφων, συνομιλεί με το
προσωπικό και παρατηρεί τη διενέργεια διαδικασιών
σε πραγματικό χρόνο.
Η επιθεώρηση χωρίζεται συνήθως στα ακόλουθα
μέρη:
• Εναρκτήρια συνάντηση του διευθυντή του προγράμματος και της ομάδας επιθεώρησης με όλο
το προσωπικό του προγράμματος
• Έλεγχος δεδομένων MED-A / B και επανεξέταση
της τεκμηρίωσης
• Συνεντεύξεις με το προσωπικό
• Συνάντηση με τον διευθυντή του προγράμματος
• Συνόψιση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης
με την ομάδα μεταμόσχευσης, κλείσιμο της συνάντησης
Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, οι εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων υποβάλλονται στο
Γραφείο JACIE που συγκεντρώνει τις πληροφορίες προς αξιολόγηση και στη συνέχεια τις προωθεί
στην επιτροπή διαπίστευσης (JACIE Accreditation
Committee). Η επιτροπή αυτή στέλνει στο Κέντρο
την αξιολόγησή της, όπου αναφέρονται λεπτομερώς
οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά την επιθεώ-
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ρηση. Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται συστάσεις
για ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί το Κέντρο προκειμένου να συμμορφωθεί με τα πρότυπα.
Το Κέντρο υποχρεούται στη συνέχεια να υποβάλει
τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για τις διορθωτικές κινήσεις στις οποίες προέβη. Στις περισσότερες
περιπτώσεις τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να
υποβληθούν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, εάν οι ελλείψεις
θεωρηθούν επικίνδυνες για τους ασθενείς, τους δότες ή το προσωπικό, απαιτείται εστιασμένη επιτόπια
επανεξέταση προτού ολοκληρωθεί η πιστοποίηση.
Στόχος του JACIE είναι να αποστέλλει την αξιολόγηση στο Κέντρο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία
επιθεώρησης. Αυτό εξαρτάται από τον χρόνο που
θα χρειαστούν οι επιθεωρητές για να υποβάλουν τις
εκθέσεις τους, καθώς και από την πολυπλοκότητα
των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν. Στα Κέντρα
προσφέρεται περίοδος μεταξύ 6 και 9 μηνών για
τη συμμόρφωση και την υποβολή των διορθώσεων
στο Γραφείο JACIE. Η ίδια ομάδα επιθεωρητών θα
επανεξετάσει και θα αξιολογήσει την επάρκεια των
διορθώσεων στις οποίες προέβη το Κέντρο. Μόλις
διορθωθούν οι ελλείψεις και ικανοποιηθούν οι υποδείξεις της επιτροπής, απονέμεται η διαπίστευση. Η
διαπίστευση χορηγείται για τέσσερα χρόνια από την
ημερομηνία έγκρισης. Στο τέλος του δεύτερου έτους
διαπίστευσης πραγματοποιείται ένας ενδιάμεσος έλεγχος με έμφαση στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.

Διατήρηση της διαπίστευσης JACIE8
Το σύστημα ποιότητας δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί μέχρι την προετοιμασία για τον επόμενο
κύκλο διαπίστευσης. Αντίθετα, πρέπει να συνεχίσει
να εφαρμόζεται και να αναπτύσσεται βελτιώνοντας
το μεταμοσχευτικό πρόγραμμα του Κέντρου.

Ενδιάμεσος έλεγχος
Το Κέντρο υποβάλλεται σε έναν ενδιάμεσο έλεγχο,
που προγραμματίζεται από τον JACIE και γνωστοποιείται στο Κέντρο 3 μήνες πριν τη διεξαγωγή του. Ο
έλεγχος δεν εισάγει νέες απαιτήσεις ή θέματα που δεν
έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τα πρότυπα. Η λίστα
ελέγχου συμπληρώνεται μόνον από τον επιθεωρητή.
Το ελεγχόμενο κέντρο δε χρειάζεται να υποβάλει λίστα
ελέγχου εκ των προτέρων, παρόλο που ενδέχεται
να ζητηθεί η λίστα αυτοαξιολόγησης πριν από την
επίσκεψη. Ο έλεγχος εδώ επικεντρώνεται στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Στην
περίπτωση που το σύστημα δεν εφαρμόζεται, η διαπίστευση ακυρώνεται και το Κέντρο υποχρεώνεται να

επιστρέψει στην αρχή της διαδικασίας, δηλ. στη φάση
προετοιμασίας για υποβολή αίτησης διαπίστευσης.

Ετήσιες εκθέσεις
Το Κέντρο θα πρέπει να συμπληρώνει κάθε χρόνο
την έκθεση όπου περιγράφονται οι τρέχουσες δραστηριότητες και οι σημαντικές αλλαγές που συνέβησαν.
Ο JACIE πρέπει να ενημερώνεται για σημαντικές
αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του κύκλου
διαπίστευσης, ώστε να υποδεικνύονται τα βήματα
που πρέπει να ακολουθηθούν από το Κέντρο για την
εναρμόνιση της νέας κατάστασης με το Πρόγραμμα.

Ανανέωση διαπίστευσης8
Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της 1ης πιστοποίησης και αυτών που θα ακολουθήσουν. Και σε
αυτές τις περιπτώσεις, η διαδικασία που ακολουθείται
είναι αντίστοιχη της 1ης αίτησης για διαπίστευση. Η
ανανέωση της πιστοποίησης είναι ευθύνη του Κέντρου. Ο JACIE δεν επιβάλλει ποινή στο Κέντρο εάν
υπάρξει διακοπή στη συνέχεια των πιστοποιήσεων.
Η στρατηγική που συνιστά ο Οργανισμός είναι η
υποβολή της αίτησης επαναξιολόγησης στα τέλη
του 3ου έτους, ώστε να διενεργηθεί η επιθεώρηση
κατά το 1ο εξάμηνο του 4ου έτους (περίπου 6 μήνες
πριν τη λήξη του ισχύοντος κύκλου διαπίστευσης).
Το χρονοδιάγραμμα αυτό επιτρέπει την ολοκλήρωση
των εργασιών (επιθεώρηση-διορθωτικές ενέργειεςαξιολόγηση) πριν από τη λήξη της ισχύουσας διαπίστευσης, αποφεύγοντας έτσι τα κενά. Πρακτικά, η
προετοιμασία για την ανανέωση της πιστοποίησης
ξεκινά αμέσως μετά την απονομή της προηγούμενης
διαπίστευσης.

H ελληνική πραγματικότητα
Η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας αποτελεί
μία σύνθετη προσπάθεια που στηρίζεται στη συμβολή και αλληλεπίδραση τριών κυρίων συνιστωσών:
υποδομές, διαδικασίες, αποτελεσματικότητα.
Kατά γενικό κανόνα, στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας
δεν υπάρχει στοχευμένος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των υποδομών: ανθρώπινο προσωπικό,
τεχνολογικός εξοπλισμός, χωροταξία. Οι διαδικασίες
σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται εμπειρικά, χωρίς η
τεκμηρίωσή τους ν’ αποτελεί προαπαιτούμενο. Συχνότατα απουσιάζουν βασικοί δείκτες εκτίμησης της
αποτελεσματικότητας, με συνέπεια να είναι αδύνατη η
αξιολόγηση και η εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.
Το σύστημα ποιότητας απαιτεί την ανατροπή
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αυτής της παγιωμένης πραγματικότητας. Έτσι, η
ευθύνη για την επιτυχία του Μεταμοσχευτικού προγράμματος δε βαραίνει μόνο το ιατρικό, νοσηλευτικό,
παραϊατρικό προσωπικό της Μεταμόσχευσης, αλλά
και τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου, που πρέπει να επιδείξουν τη βούληση
για την παροχή πόρων (έμψυχων και υλικών) και τη
διευκόλυνση των διαδικασιών. Το σύστημα ποιότητας
ασκεί πίεση στις τεχνικές υπηρεσίες για την έγκαιρη
προμήθεια, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού.
Τα διοικητικά τμήματα του Νοσοκομείου καλούνται
να διεκπεραιώνουν με ταχύτητα τις ανάγκες που
προκύπτουν. Όμως και το ιατρικό, νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό δεσμεύονται στην υιοθέτηση
κανόνων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οι ρόλοι τους στις διαδικασίες θα πρέπει να είναι
διακριτοί. Όλες οι αποφάσεις και οι παράμετροι των
διαδικασιών θα πρέπει να τεκμηριώνονται εγγράφως.
Η τεκμηρίωση εξακοντίζει τον φόρτο εργασίας και
καθιστά καθοριστική για τη συμμόρφωση στο πρόγραμμα ποιότητας, την παρουσία ικανού αριθμού
εργαζομένων. Είναι προφανές ότι στην Ελλάδα της
10ετούς κρίσης, με τα υποστελεχωμένα Νοσοκομεία
και την απουσία οικονομικών πόρων, η εφαρμογή
ενός συστήματος ποιότητας αποτελεί ένα φιλόδοξο
αλλά και εξουθενωτικό εγχείρημα. Τέλος, τροχοπέδη
στη συμμόρφωση στο σύστημα ποιότητας αποτελεί
η έλλειψη ανάλογης Παιδείας: Το σύστημα ποιότητας
προτάσσει τη διαρκή αξιολόγηση προσώπων και
διαδικασιών και την προσαρμογή ή αναθεώρηση
καθιερωμένων στρατηγικών αναλόγως του αποτελέσματός τους, με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Δυστυχώς, η προσέγγιση αυτή
αντιμετωπίζεται συχνά με καχυποψία, αρνητισμό
και αντίδραση, αφού χαρακτηρίζεται ως προσπάθεια
αμφισβήτησης και ελέγχου. Στις περιπτώσεις αυτές το
Πρόγραμμα εκλαμβάνεται ως ο «Μεγάλος Αδελφός»,
οι απαιτήσεις του δαιμονοποιούνται και οι εντάσεις
παραμονεύουν.

Προβληματισμοί
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ενσωμάτωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας JACIE σε πολύπλοκες
ιατρικές θεραπευτικές διαδικασίες, όπως αυτές της
αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών.
Αντίθετα, η έκβαση των αυτολόγων μεταμοσχεύσεων
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δεν φάνηκε να επηρεάζεται αντίστοιχα.7 Αναμφισβήτητα, η εφαρμογή ενός προγράμματος ποιότητας είναι
ιδιαίτερα απαιτητική άσκηση για το σύστημα υγείας.
Για την ικανοποίηση των προτύπων ποιότητας, οι
ανάγκες σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους εξακοντίζονται. Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένο
ότι θα υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης των
συνθηκών λειτουργίας, ίσως να πρέπει να αποτιμάται
το σύστημα ποιότητας, στην ολότητά του και κατά
τομείς, για το κόστος και την αποτελεσματικότητά του
και αναλόγως να τροποποιείται η εφαρμογή του. Για
την αξιολόγηση αυτή απαιτείται η πραγματοποίηση
κλινικών μελετών στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας του κάθε Κέντρου, ώστε το σύστημα ποιότητας
να αποδεικνύει την αποδοτικότητά του και να ανταποδίδει τον χρόνο, το χρήμα, την προσπάθεια και την
αφοσίωση που απαιτούνται για την εφαρμογή του.
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S. Manier2, I. Ghobrial2
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Dana-Farber Cancer Institute, Harvard
Medical School, Boston, MA, USA, 3Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) είναι μία ανίατη πλασματοκυτταρική κακοήθεια του μυελού
των οστών που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική γενετική ετερογένεια. Η ενίσχυση του μακρού σκέλους
του χρωμοσώματος 1 (Amp1q) είναι μία από τις ελάχιστες συχνές γενετικές ανωμαλίες του ΠΜ, και
η παρουσία της σχετίζεται με υποτροπή της νόσου και δυσμενή πρόγνωση. Συνεπώς, η εφαρμογή
θεραπείας βασισμένης στην ιατρική ακριβείας για ασθενείς με Amp1q ΠΜ μπορεί να ωφελήσει μεγάλο
αριθμό ασθενών και ενδεχομένως να βελτιώσει την επιβίωσή τους.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι να χαρακτηριστούν οι γενετικές εξαρτήσεις του
ΠΜ με Amp1q και οι θεραπευτικοί παράγοντες που έχουν συγκριτικά μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
στις περιπτώσεις αυτές, ώστε να διαμορφωθεί θεραπευτική στρατηγική βασισμένη στην ιατρική
ακριβείας για το Amp1q ΠΜ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν κυτταρικές σειρές ΠΜ με ή χωρίς Amp1q στις οποίες
εφαρμόστηκαν δύο μεγάλης κλίμακας CRIPSR/shRNA screens και δύο φαρμακευτικά screens που
αναλύθηκαν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα δύο ακόμα γενετικών screens. Σε δείγματα βιοψίας
μυελού των οστών από κοόρτη 7 ασθενών με ασυμπτωματικό Amp1q ΠΜ διενεργήθηκε μαγνητικός
διαχωρισμός (MACS) για τη συλλογή CD138+ κυττάρων και παρασκευάστηκαν cDNA βιβλιοθήκες
μονήρους κυττάρου χρησιμοποιώντας το σύστημα 10X Chromium Next GEM Single-cell 3’ Gene
Expression Profiling. Ακολούθησε αλληλούχηση των βιβλιοθηκών στην πλατφόρμα HiSeq2500.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μελέτη ανέδειξε ότι το Amp1q ΠΜ εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη δραστηριότητα
του αντι-αποπτωτικού παράγοντα MCL-1 και του μοριακού μονοπατιού PI3K. Στη συνέχεια, αποδείξαμε
in vitro ότι η συνδυαστική θεραπεία με αναστολείς MCL-1 και PI3K είναι συνεργική και περισσότερο
αποτελεσματική στο ΠΜ με Amp1q.
Εφαρμόζοντας RNA αλληλούχηση
μονήρους κυττάρου (single-cell RNAsequencing) σε κοόρτη 7 ασθενών
με ασυμπτωματικό Amp1q ΠΜ,
παρατηρήσαμε ότι πλασματοκύτταρα
με τέσσερα αντίγραφα, 1q εκφράζουν
υψηλότερα επίπεδα MCL-1 και του
PI3K μονοπατιού συγκριτικά με
κύτταρα με τρία αντίγραφα εύρημα
που εξηγεί μηχανιστικά τα παραπάνω
αποτελέσματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ΠΜ με
Amp1q χαρακτηρίζεται από γενετικές
εξαρτήσεις που μπορούν να
στοχευθούν άμεσα θεραπευτικά με τον
συνεργικό συνδυασμό αναστολέων
MCL-1 και PI3K. Καθώς οι εν λόγω
παράγοντες είναι ήδη εγκεκριμένοι για
άλλες ενδείξεις, η μετάφραση αυτών
των ευρημάτων στην κλινική πράξη
μπορεί να είναι ταχύτερη.
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ΑΝΤΙ-ΙΙΚΑ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΟΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Ι/ΙΙ
Α. Παπαδοπούλου, Κ. Κουκουλιάς, Ν. Κωνσταντίνου, Χ. Πανταζή, Ι. Βαλλιάνου, Μ. Τριανταφυλλίδου,
Μ. Αλβανού, Φ. Ζερβού, Α. Παπαλεξανδρή, Ζ. Μπούσιου, Δ. Μαλλουρή, Ι. Μπάτσης, Ι. Σακελλάρη,
Α. Αναγνωστόπουλος, E. Γιαννάκη
Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Κλινική–ΜΜΑΚ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας ασθενών
μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Η συμβατική αντι-ιική φαρμακοθεραπεία
είναι συχνά αναποτελεσματική, συνοδεύεται από τοξικότητα ή/και ανάπτυξη ανθεκτικότητας ενώ δεν
προστατεύει μακροχρόνια. Εναλλακτικά, η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με αντι-ιικά Τ-λεμφοκύτταρα
μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς της φαρμακοθεραπείας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στόχος της παρούσας κλινικής μελέτης φάσης Ι/ΙΙ (κωδικός ΕΟΦ IS-06719, ΕudraCT,2014-004817-98) είναι η παραγωγή Τ-λεμφοκυττάρων τριπλής ειδικότητας κατά EBV,
CMV και BKV (Trivirus-specific T-cells–tri-VSTs) και ο έλεγχος της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας
χορήγησής τους σε 20 ασθενείς μετά από απλοταυτόσημη μεταμόσχευση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς και δότες συναινούν ενυπόγραφα κατόπιν ενημέρωσης για την
παραγωγή και χορήγηση των tri-VSTs. Τα tri-VSTs παράγονται υπό GMP συνθήκες, από οροθετικούς -σε
CMV ή/και EBV-δότες πριν τη μεταμόσχευση και χορηγούνται στον ασθενή επί ενδείξεως. Συγκεκριμένα,
από 20-30cc αίματος απομονώνονται μονοπύρηνα, διεγείρονται με μίγμα πεπτιδίων των αντιγόνων
των CMV (IE1, pp65), EBV (EBNA1, LMP2, BZLF1) και BKV (large T, VP1) και καλλιεργούνται για
9-11 ημέρες παρουσία ιντερλευκίνης 4&7. Τα κυτταρικά προϊόντα αποδεσμεύονται προς έγχυση μετά
από πλήρη φαινοτυπικό (κυτταρομετρία ροής), λειτουργικό (Elispot) και μικροβιολογικό (για μικρόβια
μύκητες, ενδοτοξίνη, μυκόπλασμα) έλεγχο και χορηγούνται επί λοίμωξης από έναν (ή περισσότερους)
από τους ιούς-στόχους, σε δόση 2x107/m2. Το ιικό φορτίο παρακολουθείται με Q-PCR και η ειδική
ανοσιακή CMV, EBV, ΒΚV αποκατάσταση με Elispot, για 6 μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 12 ασθενείς έχουν εισαχθεί στη μελέτη μέχρι σήμερα για τους οποίους παρήχθησαν
12 κυτταρικά προϊόντα, που εκπτύχθηκαν x10 φορές(Δm) αποδίδοντας 2,01x108 Τ-λεμφοκύτταρα
(εύρος:0,7-9.3x108). Τα προϊόντα ήταν πολυκλωνικά, περιλαμβάνοντας βοηθητικά CD4+ (54±4%)
και κυτταροτοξικά CD8+ (41±3%) Τ-λεμφοκύτταρα, ενώ παράλληλα εμφάνιζαν δείκτες μνήμης
(central memory, CD45RA-CD62L+: 48±5%; effector memory, CD45RA-CD62L-: 33±4%). Όλα τα
κυτταρικά προϊόντα (12/12) ήταν EBV- και BKV-ειδικά και 10/12 CMV-ειδικά, καθώς 2/12 δότες ήταν
CMV-οροαρνητικοί [912±70, 466±39 και 843±85 spot forming cells (SFC)/2x105 κύτταρα, αντίστοιχα].
Συνολικά, 6/12 ασθενείς έλαβαν tri-VSTs σε διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 6.5 μηνών (4.5-10μην):
3 ασθενείς, για ταυτόχρονες αναζωπυρώσεις και από τους 3 ιούς συμπεριλαμβανομένων ιαιμίας/ιουρίας
και ιστικών εντοπίσεων (CMV κολίτιδα, CMV πνευμονία, ΕΒV κολίτιδα, BKV αιμορραγική κυστίτιδα),
1 ασθενής για CMV ιαιμία και επακόλουθη EBV-PTLD (2 δόσεις tri-VSTs) και 2 ασθενείς για μονήρη
CMV ιαιμία και BKV αιμορραγική κυστίτιδα, αντίστοιχα. 6 ασθενείς δεν έλαβαν tri-VSTs, λόγω λήψης
υψηλών δόσεων κορτικοειδών στη φάση των αναζωπυρώσεων (≥1mg/kg, κριτήριο αποκλεισμού, n=2)
ή μη εμφάνισης λοίμωξης από τους ιούς-στόχους (n=4). Οι 3/4 ασθενείς που δεν εμφάνισαν λοίμωξη,
έχουν ακόμη βραχεία παρακολούθηση (2.0±0.76 μην) ενώ μόνο 1 ασθενής παραμένει χωρίς ιογενή
λοίμωξη 10 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Σε σύνολο 13 λοιμώξεων, εκ των οποίων οι 6 συνιστούσαν
ιική νόσο, το ποσοστό ολικής ανταπόκρισης (πλήρης+μερική) ήταν 100%, με 83% πλήρη ανταπόκριση.
Η πτώση του ιικού φορτίου συνδυάστηκε κάθε φορά με in vivo έκπτυξη των κυκλοφορούντων ειδικών
αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων και ο μακροχρόνιος έλεγχος των αναζωπυρώσεων με την αποκατάσταση
της ειδικής αντι-ιικής ανοσίας. Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε aGvHD μετά τη χορήγηση των tri-VSTs
ή άλλη οξεία τοξικότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ασφαλή και
αποτελεσματικά, “home-made” κυτταρικά προϊόντα πολλαπλής στόχευσης για την αντιμετώπιση των
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συνηθέστερων ιογενών λοιμώξεων σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, τα οποία χορηγούνται εφ’άπαξ
παρέχοντας άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο έλεγχο των ιικών αναζωπυρώσεων.
Χορηγός της μελέτης: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία
24

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (INT-RISK ΜΔΣ): ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.)
Κ. Λιάπης1, Β. Παπαδόπουλος1, Γ. Βραχιώλιας1, Σ.Γ. Παπαγεωργίου2, Π.Τ. Διαμαντόπουλος3,
Α.Γ. Γαλανόπουλος4, Β. Παππά4, Ν.-Α. Βύνιου3, Μ. Παπουτσέλης1, Δ. Τσοκάνας4, Θ.Π. Βασιλακόπουλος5, Ε. Χατζημιχαήλ6, Ε. Μπουρονίκου7, Μ. Ξημέρη8, Χ. Ποντίκογλου8, Α. Μεγαλακάκη4, Π. Ζήκος9,
Π. Παναγιωτίδης10, Μ. Δήμου10, Σ. Καρακατσάνης11, Μ. Παπαϊωάννου12, Α. Βαρδή13, Φ. Κοντοπίδου14,
Ν. Χαρχαλάκης15, Ι. Αδαμόπουλος16, Α. Κουράκλη17, Α. Συμεωνίδης17, Ι. Κοτσιανίδης1
Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Β’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικό», Αθήνα, 3Α’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 4Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, ΕΚΠΑ,
Αθήνα, 6Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 7Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας,
Λάρισα, 8Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Ηράκλειο, 9Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Π. «Άγιος
Ανδρέας», Πάτρα, 10Α’ Προπαιδευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 11Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η Σωτηρία», Αθήνα, 12Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 13Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
14
Β’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 15Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 16Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Καλαμάτας,
Καλαμάτα, 17Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Το αναθεωρημένο διεθνές σύστημα προγνωστικής ταξινόμησης (IPSS-R) βελτίωσε την
ικανότητα μας να προβλέπουμε την πορεία των ασθενών με MΔΣ. Ο βασικός περιορισμός, ωστόσο, είναι
η μεγάλη ετερογένεια της κατηγορίας int-risk (ΙPSS-R=3,5–4,5) και η αδυναμία αξιόπιστης πρόγνωσης
για τους ασθενείς αυτούς. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ερώτημα εάν θα πρέπει να ταξινομούνται ως
χαμηλότερου (lower-risk), ή υψηλότερου κινδύνου (higher-risk) με αντίκτυπο στον τρόπο θεραπείας
τους. Παραμένουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τα οφέλη της αζακυτιδίνης (AZA), καθώς το IPSS
ακόμη χρησιμοποιείται για την έγκριση της.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη αυτή στοχεύει να αναδείξει χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη
βελτίωση της πρόγνωσης στα int-risk ΜΔΣ και να εξετάσει το ρόλο της AZA στη συνολική επιβίωση
(OS) και επιβίωση χωρίς λευχαιμία (LFS).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα 468 ασθενών
(A:Γ=326:142) με int-risk ΜΔΣ που έχουν καταγραφεί στο Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ. Εξετάσαμε για πρώτη φορά
στα int-risk ΜΔΣ το δείκτη EASIX (Endothelial Activation Stress Index) που πρόσφατα βρέθηκε ότι
έχει προγνωστική αξία στα lower-riskMΔΣ. Το μοντέλο αναλογικού κινδύνου (Cox) χρησιμοποιήθηκε
στην ανάλυση δεδομένων επιβίωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με ενδιάμεσο χρόνο παρακολούθησης 51 μήνες (41,6–60,4), 220 ασθενείς
(47,0%) κατέληξαν. ΟΜΛ ανέπτυξαν 150 ασθενείς (38,6%). Η διάμεση OS και LFS ήταν 33
(95%CI=26,6–35,4) και 26 μήνες (95%CI=21,5–30,5), αντίστοιχα. Ο διάμεσος χρόνος ως την ανάπτυξη
ΟΜΛ ήταν 10 μήνες (95%CI=7,2–12,8). Η αθροιστική πιθανότητα ανάπτυξης ΟΜΛ υπολογίστηκε
σε 21,3% (1ο έτος), 29,8% (2ο έτος) και 34,2% (3ο έτος). Αναλύοντας ξεχωριστά τους βαθμούς
IPSS-R=3,5 (n=153) και IPSS-R=4,0/4,5 (n=315) παρατηρήσαμε σημαντική διαφορά στην OS
(p=0,038). Η συνολική πιθανότητα επιβίωσης για ασθενείς με IPSS-R=3,5 ήταν 71,4% (1ο έτος),
46,9% (2ο έτος) και 31,3% (3ο έτος) και, αντίστοιχα, 68,5%, 43,0% και 25,2% για IPSS-R=4,0/4,5.
Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η τιμή log2 EASIX >0,179 (HR=1,72 p=0,005), ηλικία (HR=1,03
για κάθε έτος >72, p=0,007) βλάστες ΠΑ ≥1% (HR=1,62, p=0,009) και εξάρτηση από μεταγγίσεις
(HR=1,40, p=0,049) σχετίζονταν με επιθετικότερη βιολογική συμπεριφορά και ταχύτερη πορεία σε
ΟΜΛ. Από τους 166 ασθενείς που έλαβαν ΑΖΑ, το 23,1% ανταποκρίθηκε (13,7% CR). H αιμοσφαιρίνη
1
2
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σχετιζόταν με την ανταπόκριση (p<0,001), ενώ δεν υπήρχε συσχέτιση με ηλικία, φύλο, κατάσταση
ικανότητας (PS), τιμή WBC, αιμοπεταλίων, log2 EASIX, eGFR, LDH, IPSS, καρυότυπο, % βλαστών
μυελού. Η ΟS όσων έλαβαν ΑΖΑ δεν διέφερε σημαντικά από ασθενείς που δεν έλαβαν ΑΖΑ (32,4
έναντι 30,0 μήνες, p=0,368). Επίσης, η AZA δεν φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης σε ΟΜΛ ή
να παρατείνει το LFS (p=0,268). Ωστόσο, ασθενείς που πέτυχαν CR είχαν σημαντικά μεγαλύτερη
ΟS (40,9 έναντι 29,4 μήνες, p=0,005) και LFS (55,3 έναντι 28 μήνες, p=0,001) από ασθενείς με 2
(p=0,002/p=0,013) και β2-μικροσφαιρίνη <3.0mg/dl (p<0,001/p=0,001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη nested μελέτη για int-risk ΜΔΣ στην βιβλιογραφία.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ IPSS-R=3,5 και 4,0/4,5 και ότι η
ηλικία, log2 EASIX, βλάστες Π.Α και ανάγκη μεταγγίσεων προσθέτουν σημαντικές πληροφορίες στο
IPSS-R. Επιπλέον, βρήκαμε ότι η AZA δεν παρατείνει ΟS/LFS εκτός από τους ασθενείς που πέτυχαν
CR. Τα δεδομένα μας μπορούν να βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σε ασθενείς με int-risk ΜΔΣ,
αλλά απαιτείται περαιτέρω εξωτερική επιβεβαίωση.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ RITUXIMAB-DOSE-ADJUSTED EPOCH
(R-da-EPOCH) ΚΑΙ RITUXIMAB-CHOP (R-CHOP) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ
ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ (PMLBCL)
Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, Ζ. Μέλλιος2, Ε. Βερίγου3, Σ. Παπαγεωργίου4, Χ. Καλπαδάκη5, Ε. Κατωδρύτου6,
Χ. Χατζηδημητρίου1, Χ. Γιατρά2, Β. Ξανθόπουλος7, Γ. Γκαϊνάρου7, Ε. Βρακίδου7, Θ. Λεωνιδοπούλου8,
Μ. Παλασοπούλου9, Σ. Καρακατσάνης10, Μ. Τσιρογιάννη11, Ε. Χατζημιχαήλ12, Ν. Κανέλλιας13, Δ. Μπαρμπαρούση13, Π. Ζήκος14, Μ. Αραπάκη1, Π. Κατσαούνη3, Ι. Ασημακόπουλος1, Ι. Δρανδάκης1, Δ. Γαλόπουλος15,
Η. Κωνσταντίνου1, Γ. Κούρτη10, Θ. Ασημακοπούλου8, Μ. Μιχαήλ16, Μ.Π. Σιακαντάρη1, Ε. Τέρπος13, Γ.
Καριανάκης7, Α. Συμεωνίδης3, Δ. Γρεντζελιάς7, Κ. Σακελλαρίου2, Π. Τσιριγώτης4, Ε. Παπαδάκη5, Ε.
Πλατά1, Μ. Μπακίρη2, Μ.Κ. Αγγελοπούλου1, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Θ. Καρμίρης2
Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, 2Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ρίο, 4Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
5
Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 6Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»,
Θεσσαλονίκη, 7Νοσοκομείο «Υγεία», 8Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», 9Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Λάρισας, 10Γ’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 11Αιματολογική
Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», 12Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 13Θεραπευτική
Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», 14Αιματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείου «Αγ. Ανδρέας», Πάτρα, 15Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική, Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας, Κύπρος
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Πρόσφατες αναδρομικές συγκρίσεις έδειξαν μέτριο, μη σημαντικό, όφελος στον έλεγχο
της νόσου αλλά ελάττωση της χορήγησης ακτινοθεραπείας (RT) με το συνδυασμό R-da-EPOCH έναντι
του R-CHOP. Ωστόσο, η επιλογή του θεραπευτικού πρωτοκόλλου ήταν στη διακριτική ευχέρεια του
θεράποντος, οπότε αναπόφευκτα εισήχθησαν συστηματικά σφάλματα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη της αποτελεσματικότητας του R-da-EPOCH έναντι του R-CHOP με
κατά το δυνατόν αβίαστη επιλογή της ομάδας ελέγχου και η διερεύνηση της τήρησης του πρωτοκόλλου
κλιμάκωσης των δόσεων στην καθ’ ημέραν πράξη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 16 συμμετέχοντα Ελληνικά Κέντρα, η χορήγηση R-da-EPOCH υιοθετήθηκε ως
θεραπεία εκλογής σε όλους τους διαδοχικούς ασθενείς με PMLBCL<60 ετών (n=86), 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 13 ασθενών με R-CHOP και της χορήγησης R-CHOP-14
σε 18 ακόμη ασθενείς σε 5/16 Κέντρα, διατηρήθηκε ο πυρήνας των 55 ασθενών (86-13-18=55) και
δημιουργήθηκαν 2 ακόμη ομάδες ελέγχου ασθενών που έλαβαν R-CHOP. Στην ΟΕ-2 οι 31 ελλείποντες
ασθενείς υποκαταστάθηκαν από το σύνολο των ασθενών του Νοσοκομείου Λευκωσίας (n=27). Στην
ΟΕ-3 αντιστοιχίσθηκαν 29 διαδοχικοί ασθενείς από 4 ήδη υπάρχοντα Κέντρα, αναλόγου δυναμικής
291

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Haema 2020; 11(suppl. 1)

ως προς τον αριθμό των διακινουμένων ασθενών με τα 4/5 Κέντρα που προαναφέρθηκαν και 2 από
άλλο Κέντρο αναλόγου δυναμικής. Έτσι όλοι οι 86 ασθενείς είχαν λάβει R-CHOP-21 και επελέγησαν
με σειρά εμφάνισης από προγενέστερα συγκροτημένο κατάλογο ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ομάδες R-da-EPOCH (n=86), και R-CHOP ΟΕ-1 (n=73), ΟΕ-2 (n=82) και ΟΕ-3
(n=86) ήταν συγκρίσιμες ως προς τα χαρακτηριστικά ασθενών πλην δυσμενέστερου PS στην ομάδα
R-da-EPOCH. Δύο ασθενείς ανέπτυξαν oξεία μυελογενή λευχαιμία σε 10.4 και 22 μήνες από την
έναρξη R-da-EPOCH και έχοντας φθάσει στο επίπεδο 6 και 4 αντίστοιχα. Η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη
εξέλιξης νόσου (FFP), EFS και συνολική επιβίωση (OS) δε διέφεραν σημαντικά και φαίνονται στον
πίνακα [οριακή διαφορά FFP στη σύγκριση με την ΟΕ-3 (p=0.06)], ενώ μεταξύ των δυνητικά επιλέξιμων
για RT (χωρίς εξελισσόμενη νόσο) ασθενών, RT χορηγήθηκε σε πολύ λιγότερους στην ομάδα R-daEPOCH. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση της FFP η διαφορά R-da-EPOCHvsR-CHOP παρέμεινε
στατιστικώς μη σημαντική για τη σύγκριση με τις ΟΕ-1 και 2 αλλά σημαντική για τη σύγκριση με την
ΟΕ-3 [p=0.035, HR=0.40(0.16-0.94)]. Μεταξύ των 65 ασθενών που είχαν περατώσει το R-da-EPOCH
και είχαν διαθέσιμα στοιχεία, μόνο 40 (61%)το έλαβαν απολύτως σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Οι
ασθενείς αυτοί είχαν 5-ετή FFP 92% και το 55% έφθασε σε επίπεδο ≥4, (πίνακας) σε συμφωνία με τα
δεδομένα της αυθεντικής μελέτης του NCI.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζουμε μια μη-τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη μεταξύ R-da-EPOCHandRCHOP που φέρει το ελάχιστο δυνατό συστηματικό σφάλμα. Παρ΄ότι η 5ετής 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 καλύτερο έλεγχο νόσου από το R-CHOP. Το R-da-EPOCH δε χορηγείται
legeartis σε πολλούς ασθενείς και αυτό ενδέχεται να επηρεάζει την αποτελεσματικότητά του.

26

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΦΙΛΖΟΜΙΔΗ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΜΡΚ-α ΣΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ
Π. Εφεντάκης1, Σ. Λάμπρου1, Π. Δήμας1, Μ. Μακριδάκης1, Κ. Δημητρίου2, Μ. Τσουμάνη1, Π.-Ε. Νικολάου1, Ε. Καστρίτης3, Μ.-Α. Δημόπουλος3, Ι. Ανδρεάδου1, Α. Βλάχου2, Ε. Τέρπος3
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Ακαδημία Αθηνών, 3Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η καρφιλζομίδη (Cfz) αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία για το υποτροπιάζον/ανθεκτικό
πολλαπλούν μυέλωμα. Ωστόσο η χορήγηση Cfz σχετίζεται με υψηλή συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών
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ανεπιθύμητων ενεργειών. Η υπέρταση αναγνωρίζεται ως η συχνότερη καρδιαγγειακή επιπλοκή της
Cfz, με τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA) να ενοχοποιείται για τον υπερτασικό φαινότυπο του
φαρμάκου. Ωστόσο, η παθοφυσιολογία της νόσου παραμένει αδιευκρίνιστη. Σε προηγούμενη μελέτη,
διαπιστώσαμε ότι η Cfz προκαλεί καρδιοτοξικότητα μέσω PP2A/AMPKα- εξαρτώμενου μηχανισμού
in vivo χωρίς να επηρεάζει την αγγειακή ομοιόσταση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομοιόσταση των νεφρών παίζει σημαντικό
ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σκοπός της μελέτης ήταν: (1) να χαρακτηρίσουμε τη
δοσο-εξαρτώμενη εμφάνιση της Cfz-επαγόμενης υπέρτασης και (2) να διερευνήσουμε τη μοριακή
σηματοδότηση της Cfz στους νεφρούς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σαράντα μύες C57BL/6 (12-14 εβδομάδων) τυχαιοποιήθηκαν ως εξής: (1)
οξύ πρωτόκολλο: (i) ομάδα ελέγχου [Φυσιολογικός Ορός (N/S) 0.9%], (ii) ομάδα Cfz (8mg/kg) για δύο
ημέρες και (2) υποξύ πρωτόκολλο: (i) ομάδα ελέγχου (N/S 0.9%), (ii) ομάδα Cfz (8mg/kg) για επτά
ημέρες. Η χορήγηση N/S και Cfz πραγματοποιήθηκε ενδοπεριτοναϊκά σε δύο διαδοχικές ημέρες και
ανά 48 ώρες για τα δύο πρωτόκολλα, αντίστοιχα. Στην έναρξη και στο τελικό σημείο των πειραμάτων,
μετρήθηκε η συστολική (SBP) και η διαστολική αρτηριακή πίεση (DBP), και στη συνέχεια συλλέχθηκαν
δείγματα αίματος και νεφρών από τα πειραματόζωα. Τα δείγματα αίματος συλλέχθηκαν για αιματολογικό
έλεγχο και μέτρηση χρόνων πήξης (ΡT, INR) καθώς και για τον προσδιορισμό του παράγοντα Von
Willebrand Factor (cl. VWF). Τα δείγματα νεφρών υποβλήθηκαν σε ιστολογικές και μοριακές αναλύσεις
και σε πρωτεωμική ανάλυση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η συστολική και διαστολική πίεση των μυών αυξήθηκαν στην ομάδα Cfz μόνο στο
υποξύ πρωτόκολλο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (SBP: 78,5±2,0 έναντι 68,2±0,7, p<0,01 και DBP:
104,1±2.3 έναντι 97,4±2,4, p<0.05 αντίστοιχα). Τα ουδετερόφιλα στο ολικό αίμα αυξήθηκαν τόσο στο
οξύ όσο και στο υποξύ πρωτόκολλο, ενώ ο αριθμός των αιμοπεταλίων μειώθηκε στο οξύ πρωτόκολλο
και αποκαταστάθηκε μετά από υποξεία χορήγηση Cfz. Οι μύες παρουσίασαν οξέως έναν θρομβωτικό
φαινότυπο που χαρακτηρίζεται από μειωμένες τιμές PT και INR και μειωμένο cl. VWF, ενώ κατά την
υποξεία χορήγηση εμφάνισαν έναν αιμορραγικό φαινότυπο με αποκατεστημένο cl. VWF. Η παρουσία
ΤΜΑ δεν επιβεβαιώθηκε ιστολογικά σε κανένα από τα πρωτόκολλα, ωστόσο παρατηρήθηκε φλεγμονή
του περινεφρικού λιπώδους ιστού μόνο στο υποξύ πρωτόκολλο. Η πρωτεωμική ανάλυση κατέδειξε την
διαταραχή των μονοπατιών που αφορούν τον μεταβολισμό και τη μεταφορά ιόντων στους νεφρούς.
Η μοριακή ανάλυση κατέδειξε ότι η Cfz προκάλεσε αύξηση της της επαγώγιμης συνθετάσης του ΝΟ
(iNOS) και του αυτοφαγικού δείκτη (LC3-B) και μειωμένη φωσφορυλίωση της κινάσης ΑΜΡΚα ενώ
παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα mRNA του επιθηλιακού διαύλου Na+ (ENaC), της Na+/K+/ATPάσης
και του μεταφορέα ουρίας 1 (UTA-1) στο πρωτόκολλο της υποξείας χορήγησης Cfz.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η υποξεία χορήγηση Cfz επάγει έναν υπερτασικό φαινότυπο στους μύες μέσω
διαταραχής της νεφρικής ομοιόστασης. Η Cfz-επαγόμενη αποφωσφορυλίωση της ΑΜΡΚα και η
επακόλουθη διαταραχή της ομοιόστασης των διαύλων ιόντων στο αθροιστικό σωληνάριο των νεφρών
φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επαγωγή της υπέρτασης, οδηγώντας σε διαταραχή
της αυξημένης επαναρρόφησης Na+ και ύδατος και αύξηση του καρδιακού προφορτίου.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΣΑΝΤΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ COVID-19: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 2
Ε. Τέρπος1, Μ. Πολίτου2, Θ.Ν. Σεργεντάνης1, Α. Μεντής3, Β. Παππά4, Μ. Παγώνη5, Ε. Γρουζή6,
Σ. Λαμπροπούλου3, Ι. Χαριτάκη1, Δ. Μοσχανδρέου6, Α. Μπούχλα4, Σ. Σαριδάκης7, Ε. Κορομπόκη1,
E. Jahaj8, Χ. Γιατρά5, Τ. Μπαγκρατούνη1, Α. Πεφάνης9, Σ. Παπαγεωργίου4, Α. Σπυριδωνίδης10,
Α. Αντωνιάδου11, Α. Κοτανίδου8, Κ. Συρίγος12, Κ. Σταμούλης13, Γ. Παναγιωτακόπουλος14, Σ. Τσιόδρας15,
Λ. Αλεξόπουλος16, Μ.-Α. Δημόπουλος1
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο και
Αιμοδοσία, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 4Αιματολογικό Τμήμα, Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.
«Αττικόν», Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 6Αιμοδοσία και Τμήμα Αιμόστασης, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα,
7
Αιμοδοσία, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 8Α’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 9Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 10Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο,
Ρίο, Πάτρα, 11Δ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 12Γ’ Παθολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 13Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Αθήνα,
14
Εργαστήριο Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πάτρα και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας
15
Δ’ Παθολογική Κλινική Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν» και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας,
Αθήνα, 16Εργαστήριο Βιοϊατρικής Μηχανικής, ΕΜΠ, Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς αποτελεί βασική θεραπευτική
επιλογή για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον κοροναϊό SARS-CoV-2.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση των αντισωμάτων έναντι του SARSCoV-2 σε δότες πλάσματος που μετείχαν σε μελέτη φάσης 2 (NCT04408209) για τη θεραπεία της
COVID-19.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι πιθανοί δότες πλάσματος είχαν επιβεβαιωμένη διάγνωση λοίμωξης από
SARS-CoV-2 με PCR, διάστημα τουλάχιστον 14 ημερών μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων
και δυο αρνητικά αποτελέσματα PCR στη συνέχεια. Η ανίχνευση των αντισωμάτων έγινε στην έναρξη της
μελέτης και την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, με δυο μεθόδους: μια ELISA (Euroimmun MLAG, Lubeck,
Germany), που ελέγχει αντισώματα έναντι της S1 πρωτεΐνης του ιού και μια πολλαπλής ανίχνευσης
(ProtATonce Ltd, Athens, Greece) που μετρά αντισώματα έναντι τριών αντιγόνων του ιού (S1, N και RBD).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέχρι σήμερα, 260 (137Α/123Γ) πιθανοί δότες πλάσματος ελέγχθηκαν για την
παρουσία αντι-SARS-CoV-2 αντισωμάτων. Τη στιγμή της PCR+, οι 20 (7,7%) ήταν ασυμπτωματικοί,
οι 157 (60,3%) ήταν συμπτωματικοί αλλά δεν χρειάστηκαν νοσηλεία και οι 83 (32%) νοσηλεύθηκαν. Ο
διάμεσος χρόνος από την ημέρα των πρώτων συμπτωμάτων ή της PCR+ (για τους ασυμπτωματικούς)
μέχρι την ημέρα μέτρησης των αντισωμάτων ήταν 62 (εύρος: 14-104) ημέρες. Αντισώματα έναντι του
SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκαν σε 229 (88%) δότες με τη δοκιμασία της Euroimmun και σε 238 (91,5%) με
την πολλαπλή ανίχνευση. Οι ασυμπτωματικοί είχαν μικρότερους τίτλους αντισωμάτων σε σχέση με τους
συμπτωματικούς ασθενείς που δεν νοσηλεύθηκαν και με όσους νοσηλεύθηκαν (Εικόνα A-Δ). Οι δότες
<50 ετών είχαν μικρότερους τίτλους αντισωμάτων [διάμεση τιμή της Euroimmun (IQR): 3,94 (5,10) έναντι
7,34 (6,16), p<0,0001], ενώ όσοι ελέγχθηκαν εντός 60 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ή
την PCR+ είχαν ψηλότερους [6,09 (6,52) έναντι 4,68 (6,12), p=0,024]. Η πολυπαραγοντική ανάλυση
έδειξε ότι η ηλικία ≥50 ετών (OR 2,88, 95% CI:1,60-5,18, p<0,001) και η ανάγκη νοσηλείας (OR 4,11,
95% CI:2,13-7,90; p<0,001) σχετίζονταν με ψηλότερους τίτλους αντισωμάτων, ενώ η ασυμπτωματική
νόσος (OR 0,10, 95% CI:0,01-0,82; p<0,001) και ο χρόνος ανίχνευσης των αντισωμάτων ≥60 ημέρες
από την έναρξη συμπτωμάτων ή PCR+ (OR 0,36, 95% CI:0,20-0,66, p=0,001) με χαμηλότερους. Στην
πολυπαραγοντική ανάλυση, βρέθηκαν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των αντι-SARS-CoV-2 αντισωμάτων
και της ανοσμίας (OR 11,14, 95% CI:3,92-31,67, p<0,001), της αγευσίας (OR 5,50, 95% CI:2,23-13,56;
p<0,001), του πυρετού (OR 4,25, 95% CI:1,90-9,51, p<0,001) και της κεφαλαλγίας (OR 2,34, 95%
CI:1,09-5,03, p=0,029). Μέχρι σήμερα 74 δότες υποβλήθηκαν σε πλασμαφαίρεση, μέσα σε διάμεσο
διάστημα 12 (8-19) ημερών από την εξέταση της ύπαρξης αντισωμάτων. Παρατηρήσαμε σημαντική
1
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μείωση του τίτλου των αντισωμάτων μεταξύ της ημέρας της εξέτασης (screening) και της ημέρας της
πλασμαφαίρεσης (Εικόνα Ε).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Χαμηλοί τίτλοι αντι-SARS-CoV-2 αντισωμάτων βρέθηκαν σε ασυμπτωματικούς
ασθενείς, σε ασθενείς <50 ετών και σε όσους ελέγχθηκαν ≥60 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.
Η γρήγορη πτώση του τίτλου των αντισωμάτων αναδεικνύει την ύπαρξη ενός προτύπου μείωσης με
την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, δε γνωρίζουμε αν αυτό ισχύει και για τα εξουδετερωτικά αντισώματα
έναντι του ιού, καθώς και αν η μείωση αυτή επηρεάζει τη συνολική ανοσία έναντι του SARS-CoV-2.
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EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Τ-λεμφοκύτταρα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των ιογενών λοιμώξεων
ως κρίσιμη συνιστώσα του φυσικού αμυντικού συστήματος, παρέχοντας προστασία έναντι χιλιάδων
ιών. Αντιι-κά Τ-λεμφοκύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για την αντιμετώπιση διαφόρων ιογενών
λοιμώξεων σε μεταμοσχευμένους και μη, ασθενείς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Με δεδομένα την παγκόσμια εξάπλωση του SARS-COV-2, την έλλειψη
διαθέσιμης θεραπείας και την τεχνογνωσία/εμπειρία του τμήματός μας στην GMP παραγωγή και χορήγηση
ειδικών κατά πολλαπλών παθογόνων Τ-λεμφοκυττάρων, στοχεύουμε στην i) παρακολούθηση της
ενδογενούς ανοσοαπόκρισηςCoV-2-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων (CoV-2-STs) σε θετικούς ασυμπτωματικούς
ή νοσούντες και τη συσχέτιση της παρουσίας και έκπτυξης των CoV-2-STs με τη σοβαρότητα και
έκβαση της λοίμωξης ii) αξιολόγηση της δυνατότητας παραγωγής CoV-2-STs από αναρρώσαντες δότες,
με απώτερο στόχο τη δημιουργία τράπεζας CoV-2-STs τρίτου-χώρου για ανοσοθεραπεία COVID-19
ασθενών υψηλού κινδύνου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η SARS-CoV-2-ειδική ανοσοαπόκριση ελέγχθηκε σε υγιείς (n=10) και
αναρρώσαντες από λοίμωξη COVID-19 δότες (n=14). Επίσης παρακολουθήθηκε για ένα μήνα, η
παρουσία και έκπτυξη των CoV-2-STs, σε COVID-19 ασθενείς [n=28, 17 εκ των οποίων νοσηλεύονταν
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)]. Ο έλεγχος της παρουσίας CoV-2-STs έγινε με Elispot (IFN-γ,
TNF-α) μετά από διέγερση με SARS-CoV-2 πεπτίδια (Spike, NCAP). Οι κυτταρικοί υποπληθυσμοί, ο
φαινότυπος και η κυτταροτοξική δράση των κυττάρων ελέγχθηκαν με κυτταρομετρία ροής. Τα ειδικά
κατά CoV-2 Τ-λεμφοκύτταρα παρήχθησαν μετά από διέγερση μονοπύρηνων με SARS-CoV-2 πεπτίδια
(Spike, NCAP) και 10-ημερη καλλιέργεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε μείωση του απόλυτου αριθμού των Τ-λεμφοκυττάρων στους νοσούντες
και περισσότερο σημαντική στους διασωληνωμένους, σε σύγκριση με τους αναρρώσαντες και τους
υγιείς. Ανιχνεύθηκε σημαντική Τ-κυτταρική ανοσοαπόκριση έναντι των αντιγόνων του SARS-CoV-2 στα
PBMCs ασθενών και αναρρωσάντων δοτών, κατά κυρίως, της πρωτεϊνικής ακίδας του ιού (spike) και
λιγότερο της νουκλεοπρωτεΐνης NCAP. Αντίθετα, οι υγιείς δότες εμφάνιζαν αμελητέα ανοσοαπόκριση,
υποδεικνύοντας ότι η SARS-CoV-2-λοίμωξη επάγει την έκπτυξη των CoV-2-STs. Παρατηρήθηκε ότι η in
vivo έκπτυξη των κυκλοφορούντωνCoV-2-STs, 2-4 εβδομάδες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων,
οδήγησε σε έλεγχο της SARS-CoV-2-λοίμωξης, ενώ η μείωση ή μη έκπτυξή τους σε επιδείνωση ή/και
θάνατο. Για την παραγωγή CoV-2-STs, μονοπύρηνα κύτταρα 14 αναρρωσάντων δοτών, διεγέρθηκαν με
μίγμα πεπτιδίων τμημάτων των ανοσογονικών SARS-CoV-2 αντιγόνων και μετά 10-ήμερη καλλιέργεια
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εκπτύχθηκαν x13 φορές, αποδίδοντας κατά μέσο όρο 1,9x108 Τ-λεμφοκύτταρα. Τα παραγόμενα κύτταρα
ήταν πολυκλωνικά, περιλαμβάνοντας κυρίως CD4+ αλλά και κυτταροτοξικάCD8+ Τ-λεμφοκύτταρα,
ενώ παράλληλα εμφάνιζαν δείκτες μνήμης, υψηλή έκφραση δεικτών ενεργοποίησης (CD27/CD28) και
χαμηλή έκφραση δεικτών εξουθένωσης (PD-1/CTLA4/LAG-3/TIM3). Όλα τα κυτταρικά προϊόντα επήγαν
ισχυρή απόκριση έναντι και των 2 αντιγόνων-στόχων, εκκρίνοντας υψηλά επίπεδα IFN-γ και TNF-α
μετά από διέγερση με τα αντιγόνα-στόχος και ασκώντας ισχυρή και ειδική in vitro κυτταροτοξική δράση
έναντι αυτόλογων CoV-2-διεγερμένων PHA-βλαστών. Στην παρούσα φάση, ταυτοποιούνται τα HLA
μέσω των οποίων τα παραγόμενα κυτταρικά προϊόντα ασκούν την CoV-2-ειδική δράση, με στόχο τη
δημιουργία τράπεζας CoV-2-STs, η οποία θα μπορεί να αποτελέσει μία άμεσα διαθέσιμη πηγή κυττάρων
για ανοσοθεραπεία ασθενών υψηλού κινδύνου που εμφανίζουν COVID-19 λοίμωξη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, στην παγκόσμια μάχη κατά του SARS-CoV-2 παρέχουμε ένα
προβλεπτικό εργαλείο για την εξέλιξη της COVID-19 λοίμωξης και άρα τη δυνατότητα ταυτοποίησης
ασθενών υψηλού κινδύνου για τους οποίους προτείνουμε μια θεραπευτική προσέγγιση T-κυτταρικής
ανοσοθεραπείας με υψηλή ειδικότητα και ισχυρή κυτταροτοξικότητα.
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ΘΡΟΜΒΩΣΗ – ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
1

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ VIII ΚΑΙ IX ΜΑΚΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚAΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ Α ΚΑΙ Β
Α. Δεττοράκη, Α. Μιχαλοπούλου, Σ. Σασλής, Ζ. Καψιμάλη, Μ. Μαζαράκης, Σ. Θυμιανού, Ε. Περγάντου
Κέντρο Αιμορροφιλίας Παιδιών/Εφήβων και Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Γ.Ν. Παίδων
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Στους ασθενείς με βαριά αιμορροφιλία Α (HA) και Β (HB) είναι δυνατό να συμβούν
σοβαρές αυτόματες ή μετατραυματικές αιμορραγίες, κυρίως σε αρθρώσεις (αίμαρθρα) και σε μυς
(αιματώματα). Η θεραπεία προφύλαξης (ΘΠ) με τακτικές εγχύσεις συμπυκνωμάτων παραγόντων VIII
ή IX αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για την πρόληψη των αιμορραγικών εκδηλώσεων σε ασθενείς με
HA και HB. Η ιδανική ΘΠ με τα κλασικά συμπυκνώματα παραγόντων συχνά απαιτεί 2-4 ενδοφλέβιες
εγχύσεις παραγόντων την εβδομάδα. Ενδεχομένως, ακόμη πιο συχνές ενδοφλέβιες εγχύσεις μπορεί
να είναι απαραίτητες σε παιδιά με HA, που έχουν βραχύτερο χρόνο ημίσειας ζωής του παράγοντα
FVIII (αυξημένη κάθαρση) σε σχέση με τους ενήλικες. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί συμπυκνώματα
παραγόντων μακρύτερης δράσης που παρατείνουν τον χρόνο ημίσειας ζωής των παραγόντων VIII ή
IX και διευκολύνουν τη ΘΠ, ελαττώνοντας τη συχνότητα ενδοφλέβιων εγχύσεων. Εν τούτοις, υπάρχουν
λίγες μόνο μελέτες που παρουσιάζουν αποτελέσματα από την πραγματική κλινική εφαρμογή ΘΠ με
συμπυκνώματα παραγόντων VIII και IX μακράς δράσης (EHL) σε HA και HB.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να εκτιμηθεί αναδρομικά η κλινική εμπειρία εφαρμογής ΘΠ με EHL σε
παιδιά με HA και HB και να συγκριθεί με την αντίστοιχη κλινική εμπειρία με συμβατικά συμπυκνώματα
παραγόντων VIII και IX (SHL).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο Κέντρο μας πραγματοποιήθηκε αναδρομική ανασκόπηση των ιατρικών
φακέλων των παιδιών με HA και HB που ακολουθούν ΘΠ με EHL και έγινε ανάλυση κλινικών και
εργαστηριακών δεδομένων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 24 ασθενείς συμπεριελήφθησαν στη μελέτη (20 HA και 4 HB/3-6 ετών: 4,
7-12 ετών: 7 και 13-18 ετών: 13) με διάμεσο διάστημα ΘΠ με EHL 35 εβδομάδες για HA (εύρος 12-312
εβδομάδες) και 56 εβδομάδες (εύρος 32-60 εβδομάδες) για HB, ενώ προηγουμένως ακολουθούσαν ΘΠ
με SHL. Οι λόγοι της αλλαγής θεραπευτικού προϊόντος από SHL σε EHL ήταν: βελτίωση της ποιότητας
ζωής (75%), μείωση των αιμορραγικών επεισοδίων (38%) και αύξηση της συμμόρφωσης σε 25%
των παιδιών. Συνολικά, η ΘΠ με EHL επιμήκυνε το μεσοδιάστημα εγχύσεων από 2,3 σε 3,5 ημέρες
για HA και από 3,5 σε 7 ημέρες για HB. Μέσα επίπεδα παράγοντα VIII προ της επόμενης έγχυσης
(trough levels) για HA ήταν 4.0% επί προφύλαξης με EHL και 3.1% με SHL (p=0.019, Wilcoxontest),
ενώ μέσα επίπεδα παράγοντα IX προ της επόμενης έγχυσης για HB ήταν 13.25% επί προφύλαξης
με EHL και 6.7% με SHL (p=0.069, Wilcoxontest). Οι ασθενείς με HA σημείωσαν μείωση του ετήσιου
αριθμού αιμορραγιών (ABR) και ετήσιου αριθμού αιμάρθρων (ABJR) από 1,1 και 0,7 σε 0,7 και 0,3
αντίστοιχα, ακολουθώντας προφύλαξη με EHL (ABJR: p=0.048, Wilcoxontest). Αντίθετα, για ασθενείς
με HB, οι ABR και ABJR μεταβλήθηκαν χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά από 0.75 και 0.2 σε 2.4
και 1.0 αντίστοιχα, ακολουθώντας προφύλαξη με ΕHL. Επιπλέον, στους ασθενείς με HB διαπιστώθηκε
στατιστικά σημαντική μείωση στην κατανάλωση παραγόντων για την προφύλαξη με EHL (49 IU/kg/
εβδομάδα, p =0.0431, Wilcoxontest) σε σύγκριση με SHL (66.2 IU/kg/εβδομάδα). Τέλος, δε σημειώθηκε
ανάπτυξη αναστολέα σε κανέναν ασθενή υπό αγωγή με EHL.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή η μελέτη παρουσιάζει την επιτυχημένη μετάβαση ΘΠ από SHL σε EHL σε
24 ασθενείς με HA και HB.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕ EMICIZUMAB ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΛΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ FVIII: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Α. Κουραμπά1, Μ. Γαβαλάκη2, Π. Κώτση2, Σ. Γκότση2, Θ. Πυρπυρή2, Ε. Κελαϊδής2, Η. Κάλφα2,
O. Κατσαρού2
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Κέντρο Αιμορροφιλικών, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αθήνα, 2Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αθήνα

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η ανάπτυξη ανασταλτών έναντι του παράγοντα FVIII παραμένει μία από τις πιο σοβαρές
επιπλοκές της αιμορροφιλίας Α. Οι ασθενείς με ανασταλτές εμφανίζουν βαριά αιμορραγικά επεισόδια
που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με παράγοντες πήξης. Σήμερα ή χρήση των προϊόντων
παράκαμψης “by passing” όπως ο ενεργοποιημένος παράγοντας FVIIa και το ενεργοποιημένο
προθρομβινικό σύμπλεγμα, καθώς και η θεραπεία ανοσοαντοχής (Immune Tolerance Induction) έχουν
σχετική αποτελεσματικότητα, με τίμημα όμως τα πολύ εντατικοποιημένα σχήματα και υψηλό κόστος. Το
emicizumab είναι ένα διειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα που γεφυρώνει τον ενεργοποιημένο παράγοντα
ΙΧ (FIXa) και τον παράγοντα X (FX) προκειμένου να υποκαταστήσει τη λειτουργία του ελλείποντα
παράγοντα VIII (FVIII). Χορηγείται σε εβδομαδιαίες υποδόριες εγχύσεις με καλή κλινική ανταπόκριση
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της
ασφάλειας της χορήγησης του emicizumab σε ασθενείς με βαριά αιμορροφιλία Α και ανασταλτή έναντι
του FVIII.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 4 ασθενείς ηλικίας 30-58 ετών, με βαριά αιμορροφιλία Α και
ανασταλτή, συχνά ετήσια αιμορραγικά επεισόδια (ABR:2-10), βαριά αιμορροφιλική αρθροπάθεια και
κακή ποιότητα ζωής. Κανένας από τους ασθενείς δεν είχε λάβει στο παρελθόν θεραπεία ανοσοαντοχής.
Στους ασθενείς χορηγήθηκε σχήμα προφύλαξης με emicizumab 3mg/Kg/εβδομάδα για 4 εβδομάδες και
στη συνέχεια 1,5mg/Kg/εβδομάδα ΥΔ. Εργαστηριακά μετρήθηκαν, επίπεδα του FVIII με χρωμογονικές
δοκιμασίες βόειου υποστρώματος (SIEMENS) και θρομβοελαστογραφία (ROTEM). Κλινικά εκτιμήθηκαν
τα αιμορραγικά επεισόδια και η λειτουργικότητα των αρθρώσεων με το Hemophilia Joint Health Score
(HJHS) και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο αντίληψης ποιότητας σωματικής και ψυχικής υγείας
SF36.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά η μέση διάρκεια της παρακολούθησης ήταν 11,2 (5-18) μήνες. Κατά
τη περίοδο της παρακολούθησης οι ασθενείς δεν εμφάνισαν αιμορραγικά επεισόδια εκτός από ένα
αίμαρθρο γόνατος το οποίο αντιμετωπίστηκε με μια μόνο δόση 90μg/kgr FVII aivbolus (ABR: 0-1).
Ένας ασθενής υποβλήθηκε σε ελάσσονα επέμβαση (οδοντιατρικός καθαρισμός) χωρίς να λάβει
συμπληρωματική θεραπεία με παράγοντα παράκαμψης. Το HJHS βελτιώθηκε σημαντικά με μείωση
της μέσης συνολικής βαθμολογίας από αρχικό score 41.25 (12-62) σε 26 (7-40) και αφορούσε την
αισθητή υποχώρηση των οιδημάτων και του πόνου, με ταυτόχρονη βελτίωση της κινητικότητας των
αρθρώσεων στόχων. Οι αλλαγές στις βαθμολογίες του HJHS και η εβδομαδιαία υποδόρια χορήγηση
είχαν θετικό αντίκτυπο στο SF36. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητα συμβάματα. Οι παράμετροι του
ROTEM έγιναν φυσιολογικές. Τα επίπεδα του παράγοντα VIII κυμάνθηκαν από 1,9% έως 4% (διάμεση
τιμή 2,9%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μετά την έναρξη της θεραπείας προφύλαξης με emicizumab σε ασθενείς με
αιμορροφιλία Α και ανασταλτή έναντι του FVIII παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των αιμορραγικών
επεισοδίων, βελτίωση της υγείας των αρθρώσεων, αύξηση τη συμμόρφωσης στη θεραπεία και σημαντική
βελτίωση της ποιότητας ζωής ενώ δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Μεγαλύτερος
αριθμός ασθενών και μακροχρόνια παρακολούθηση θα ενισχύσει τα πρώιμα αυτά αποτελέσματα.
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ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ EMICIZUMAB (HEMLIBRA) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ Α:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
Α. Μιχαλοπούλου, Α. Δεττοράκη, Κ. Μαργαρίτη, Ι. Σταμάτη, Δ. Πολίτη, Σ. Θυμιανού, Ζ. Καψιμάλη,
Ε. Περγάντου
Κέντρο Αιμορροφιλίας για Παιδιά/Εφήβους/Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Γ.Ν. Παίδων «Αγία
Σοφία», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: To emicizumab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα διπλής ειδικότητας, που συμβάλλει στη
γεφύρωση του FIXa και του FX, διευκολύνοντας την ενεργοποίηση του FX και επιτρέποντας τη συνέχιση
του καταρράκτη της πήξης. Έχει εγκριθεί για θεραπεία προφύλαξης σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α,
με ή χωρίς αναστολέα έναντι του παράγοντα FVIII (FVIII-inh). Τα δεδομένα από τη χρήση του στον
παιδιατρικό πληθυσμό (Real World Data) είναι περιορισμένα, ενώ οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
από τη μακροχρόνια χρήση του καθώς και με τη συγχορήγηση παράγοντα VIII/ θεραπειών παράκαμψης
σε παιδιά τελούν υπό διερεύνηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας
προφύλαξης με emicizumab σε παιδιατρικούς ασθενείς, σε ένα κέντρο αναφοράς διαταραχών της
αιμόστασης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριελήφθησαν όλα τα παιδιά με αιμορροφιλία Α με ή χωρίς αναστολέα
έναντι του παράγοντα VIII, που παρακολουθούνται στο κέντρο και λαμβάνουν θεραπεία με emicizumab.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε θεραπεία προφύλαξης με emicizumab έχουν τεθεί 4 παιδιά και σε όλες τις
περιπτώσεις πρόκειται για ασθενείς με βαριά αιμορροφιλία Α. Η διάμεση ηλικία των ασθενών κατά
την έναρξη της χορήγησης emicizumab ήταν τα 8 (1.5-9.5) έτη. Εξ’ αυτών ένας ασθενής βρίσκεται σε
παράλληλη θεραπεία ανοσοανοχής λόγω παρουσίας υψηλού τίτλου FVIII-inh, δύο ασθενείς έχουν
ιστορικό FVIII-inh και έχουν υποβληθεί με επιτυχία σε θεραπεία ανοσοανοχής και τέλος, ένας ασθενής
δεν έχει ιστορικό αναστολέα. Η διάμεση περίοδος θεραπείας είναι 5.5 μήνες (3-13). Δεν έχει αναφερθεί
αιμορραγικό επεισόδιο σε κανέναν από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια θεραπείας με emicizumab, ούτε
έχει απαιτηθεί χορήγηση παράγοντα FVIII (στους τρεις ασθενείς χωρίς αναστολέα). Ο τέταρτος ασθενής,
ηλικίας 18 μηνών μετά την έναρξη θεραπείας με emicizumab, δεν έχει κανένα αιμορραγικό επεισόδιο και
δεν έχει χρειαστεί θεραπεία παράκαμψης με ανασυνδυασμένο παράγοντα VII ή aPCC, ενώ συνεχίζει
τη θεραπεία ανοσοανοχής με στόχο την εξάλειψη του FVIII-inh. Σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες,
σε όλους τους ασθενείς αναφέρθηκε τοπική δερματική αντίδραση στο σημείο της έγχυσης, ειδικά κατά
τις πρώτες εγχύσεις, ενώ κανένας ασθενής δεν παρουσίασε θρομβωτικό επεισόδιο. Ως λόγοι επιλογής
της θεραπείας με emicizumab αναφέρονται οι εξής: Α) Η εξαιρετικά δυσχερής φλεβική πρόσβαση στις
περιπτώσεις των τριών παιδιών χωρίς παρόν ιστορικό αναστολέα και η επαναλαμβανόμενη απαίτηση
τοποθέτησης κεντρικού φλεβικού καθετήρα για τη χορήγηση θεραπείας με συμπυκνώματα παράγοντα
VIII σε παρήμερο ή καθημερινό σχήμα. Επιπλέον η εκδήλωση αιμορραγικών επεισοδίων παρά την
προφυλακτική αγωγή. Β) Η ανάγκη προφύλαξης από σοβαρές ή/και απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες
στον ασθενή με FVIII-inh υπό θεραπεία ανοσοανοχής, λόγω του βαρέως αιμορραγικού φαινοτύπου
και της απαίτησης για θεραπεία με συχνές ενδοφλέβιες εγχύσεις ανασυνδυασμένου παράγοντα FVII
(θεραπεία παράκαμψης) σε έδαφος εξαιρετικά κακής φλεβικής πρόσβασης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία προφύλαξης με emicizumab είναι καλά ανεκτή και αποτελεσματική
στους παιδιατρικούς ασθενείς με βαριά αιμορροφιλία Α, με ή χωρίς FVIII-inh. Απαιτείται περαιτέρω
παρακολούθηση για την εκτίμηση της ασφάλειας της μακροχρόνιας χορήγησης του φαρμάκου, αλλά και
της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την πρόληψη των αυτόματων ή μετατραυματικών αιμορραγικών
επεισοδίων καθώς και την ασφαλή διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων σε ασθενείς με αιμορροφιλία
Α με ή χωρίς FVIII-inh.
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Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΤΗΤΩΝ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ
Α. Κουραμπά1, Ι. Παΐζης2, Π. Κώτση3, Ι. Βασιλόπουλος3, Μ. Γαβαλάκη3, Γ. Κανελλοπούλου3, Θ. Αδρακτάς3, Α. Χανός3, Ο. Κατσαρού3
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 3Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο
Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πρόοδος των τελευταίων ετών στη θεραπείας της αιμορροφιλίας, έχει οδηγήσει σε αύξηση
του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών και, κατά συνέπεια, ο αριθμός των ατόμων με αιμορροφιλία
και άλλη συγγενή αιμορραγική διάθεση, που εκδηλώνουν νόσο σχετιζόμενη με την ηλικία, αυξάνεται.
Τα καρδιοαγγειακά νοσήματα αποτελούν πρόκληση για τον χειρισμό της αντιπηκτικής αγωγής και των
καρδιαγγειακών επεμβάσεων των ασθενών αυτών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στόχος της μελέτης είναι η ανασκόπηση του αριθμού των καρδιαγγειακών
επεισοδίων σε ασθενείς με αιμορροφιλία και η αξιολόγηση της ασφάλειας της διαχείρισης των
καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της καρδιακής χειρουργικής επέμβασης και της
χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από 1/12/2004 έως 1/8/2020 πραγματοποιήθηκε αναδρομικός έλεγχος των
φακέλων των ασθενών με αιμορροφιλία Α, Β και νόσο Von Willebrand σε κέντρο ενηλίκων και έγινε
καταγραφή των καρδιαγγειακών επεισοδίων, του χειρισμού τους και της έκβασής τους. Η χορήγηση
της αντιπηκτικής αγωγής έγινε με βάση τη βαθμολογία CHA2DS2-Vasc και τη βαθμολογία HAS-BLED.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά σε σύνολο 670 εγγεγραμμένων ασθενών 18 (2,6%) ασθενείς εμφάνισαν
στο ανωτέρω διάστημα κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο. Η διάμεση ηλικία τους ήταν 67 έτη(εύρος 49-76)
και όλοι παρουσίαζαν τουλάχιστον ένα προδιαθεσικό παράγοντα. Υπέρταση 10, σακχαρώδη διαβήτη
4, υπερλιπιδαιμία 5 ενώ 9 ήταν μακροχρόνιοι καπνιστές. Κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) διαγνώστηκε σε 8
ασθενείς, εκ των οποίων 3 με μέση/ελαφριά αιμορροφιλία Α, 1 με μέση αιμορροφιλία Β και 3 με νόσο
Von Willebrant ( VWD ) τύπου 1 και διαμέση ηλικία 69 έτη (εύρος 58-73). Όλοι οι ασθενείς λαμβάνουν
αντιπηκτική αγωγή από τους οποίους 4 αντιμετωπίζονται με ακενοκουμαρόλη (AVK) και 3 με apixaban
σε δόση 2,5 mg 2 φορές ημερησίως. Διαγνωστικοί καρδιακοί καθετηριασμοί πραγματοποιήθηκαν σε 10
ασθενείς (ηλικία 49-76 ετών), σε 5 από τους οποίους απαιτήθηκε καρδιακή παρέμβαση. Ένας ασθενής
74 ετών με μέτρια αιμορροφιλία Α και 90% στένωση της αριστερής πρόσθιας κατιούσας αρτηρίας,
υποβλήθηκε σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση με τη χρήση μεταλλικής αγγειακής ενδοπρόθεσης
(Stent) και βρίσκεται υπό αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία. Σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG)
υποβλήθηκαν 4 ασθενείς: Δύο ασθενείς ηλικίας 65 και 60 ετών με αιμορροφιλία Α βαριά και ήπια
αντίστοιχα, ένας ασθενής 68 ετών με ήπια αιμορροφιλία Β και ένας 58 ετών με VWD τύπου 2A. Όλες
οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν ανεπίπλεκτες και αντιμετωπίστηκαν με θεραπεία υποκατάστασης του
ελλείποντος παράγοντα και ταυτόχρονη χορήγηση αντιθρομβωτικής θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς πλην
εκείνου με βαριά αιμορροφιλία, είναι υπό μακροχρόνια αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία. Κατά τη διάρκεια
διάμεσης παρακολούθησης 56 μηνών (εύρος 6-174) δεν αναφέρθηκαν νέα θρομβωτικά συμβάματα.
Ένας ασθενής παρουσίασε ένα μετατραυματικό μυϊκό αιμάτωμα που απαιτούσε χορήγηση παράγοντα
και προσωρινή διακοπή AVK. Σε 2 ασθενείς χορηγήθηκε παροδικά παράγοντας πήξης προφυλακτικά
για τη διατήρηση των επιπέδων του παράγοντα >0,20 IU/L, λόγω συμπαρομαρτούντων νοσημάτων
που επιδείνωναν την αιμορραγική διάθεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ισορροπία μεταξύ αιμορραγίας και θρόμβωσης στα άτομα με συγγενή αιμορραγική
διάθεση και καρδιαγγειακή νόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και απαιτεί στενό συντονισμό μεταξύ
ειδικών αιμορροφιλίας και καρδιολόγου. Η μακροχρόνια αντιθρομβωτική θεραπεία θα πρέπει να
εξατομικεύεται εκτιμώντας προσεκτικά τον θρομβωτικό κίνδυνο και το αιμορραγικό προφίλ του ασθενούς.
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Η ΜΗ-ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΠΑΡΙΝΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ HEPCIDIN ΣΤΟΥΣ ΒΑΡΕΩΣ
ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μ. Πολίτου1, Δ. Βαγιωνάς2, Μ. Κομπότη3, Δ.-Δ. Παπαδάκης2, Ε. Κωστάκου2, Δ. Θεοδούλου2, Δ. Κορακάκης1, Θ. Κασσή1, Α. Νίκα1, Σ. Ντουένας1, Θ. Κουτσούρη1, Ε. Κανιάρης2, Ν. Ροβίνα2, Ν. Κουλούρης2,
Α. Κουτσούκου2, Ι. Βασιλειάδης2
Αιματολογικό Εργαστήριο-Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα, 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Α’ Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα επίπεδα της εψιδίνης, του αρνητικού ρυθμιστή της απορρόφησης του σιδήρου,
καθορίζονται από παράγοντες όπως η φλεγμονή, τα επίπεδα του σιδήρου, η αναιμία και η υποξία. Σε
μοντέλα ζώων και σε ένα μικρό αριθμό ασθενών έχει δειχθεί ότι η ηπαρίνη εκτός από την κλασσική
αντιπηκτική της δράση μπορεί να ελαττώνει τα επίπεδα της εψιδίνης· αυτή η δράση της φαίνεται να
είναι ανάλογη με το μοριακό βάρος της ηπαρίνης (>7KDa).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξακριβωθεί αν η μη-κλασματοποιημένη
ηπαρίνη, με υψηλό μοριακό βάρος (12-15 kDa), θα μείωνε τα επίπεδα της εψιδίνης μεταξύ βαρέως
πασχόντων ασθενών, στους οποίους συνήθως συνυπάρχουν ερεθίσματα με δυνητικά αντικρουόμενη
επίδραση στην παραγωγή της εψιδίνης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η παρούσα είναι μια προοπτική μελέτη βασιζόμενη στην παρατήρηση,
διεξαχθείσα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Συμμετείχαν είκοσι δύο βαρέως πάσχοντες, εκ των
οποίων δεκαέξι σηπτικοί. Κριτήρια εισαγωγής ήταν νοσηλεία διαρκείας τουλάχιστον 5 ημερών και
χορήγηση μη-κλασματοποιημένης ηπαρίνης, συνταγογραφούμενη μόνο κατά την κρίση του θεράποντος
ιατρού, για οποιονδήποτε λόγο. Τα επίπεδα της hepcidin ELISA (R&D Systems, Minneapolis, MN
υπολογίστηκαν κατά την εισαγωγή (πριν την έναρξη χορήγησης ηπαρίνης) και με την πάροδο της 1ης,
2ης και 5ης ημέρας έπειτα από την έναρξη αγωγής. Στα ίδια χρονικά σημεία μετρήθηκαν: σίδηρος ορού,
φερριτίνη, διαλυτοί υποδοχείς τρανσφερίνης (Medilyzer® Bx), γενική αίματος, βασικά βιοχημικά και CRP.
Καθημερινά καταγράφονταν τα σκορ APACHE II και SOFA. H στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε
με το SPSS 17.0 (IBM Corporation, NY, 2008).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H εψιδίνη εμφάνισε σημαντική μείωση σε σχέση με τα επίπεδα εισαγωγής ήδη
από το την 1η ημέρα χορήγησης ηπαρίνης. (Πίνακας 1) Η ηπαρίνη επέδειξε μια ισχυρή, ανεξάρτητη
αρνητική συσχέτιση με την hepcidin (p<0.001) ακόμα και όταν παράγοντες που επηρεάζουν τα
επίπεδα της εψιδίνης συμπεριελήφθησαν στα πολυπαραγοντικά μοντέλα. (Πίνακας 2) Μια εκτιμώμενη
μείωση των επιπέδων hepcidin από 375 έως 539 pg/ml αναμένεται για κάθε αύξηση κατά 1000 IU της
χορηγούμενης ηπαρίνης. Η ηπαρίνη φαίνεται να έχει αρνητική δράση στην φερριτίνη και στη CRP.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκε σε ανθρώπους και πιο συγκεκριμένα σε βαρέως
πάσχοντες ασθενείς ότι η κλασσική ηπαρίνη μπορεί να έχει αρνητική δράση στην εψιδίνη. Αυτό το
εύρημα επιβεβαιώνει την πλειοτροπική δράση των ηπαρινών αν και χρειάζονται περαιτέρω μελέτες
για να αποδειχθεί αν αυτό οφείλεται στην αντιφλεγμονώδη δράση της ηπαρίνης ή στην άμεση δράση
της ηπαρίνης στην εψιδίνη μέσω του μονοπατιού των BMPs.
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Πίνακας 2.
Response variable*

Β coefficient for heparin effect

p value

95% confidence interval

Hepcidin pg/ml

-533.1

<0.001

-706.8 to -357.5

Serum Iron mg/dl

0.114

0.570

-0.279 to 0.507

Ferritin ng/ml

-13.9

<0.001

-21.4 to -6.4

sTFR mg/l

0.015

0.071

-0.001 to 0.030

CRP mg/dl

-0.102

0.036

-0.197 to -0.007

Fibrinogen mg/dl

-3.65

0.003

-6.07 to -1.24

d-Dimers mg/l

-0.156

0.001

-0.246 to -0.066

Lactate mmol/l

-0.002

0.686

-0.011 to 0.007
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ Α ΣΕ EFMOROCTOCOG ALFA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ TOOL
Ο. Κατσαρού1, Α. Κουραμπά1, Ε. Νομικού2, Γ. Καμπέλος2, Σ. Βακαλοπούλου3, Ε. Μόκα3, Μ. Οικονόμου4, Ε. Περγάντου5
ΝΥ Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2ΝΥ Αιμοδοσίας, Τμήμα Αιμορροφιλικών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 3Αιμορροφιλικό Κέντρο Β. Ελλάδος, Β΄
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 4Ειδικό Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων, Α΄ Π/Δ Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη,
5
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων, Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η εισαγωγή στη θεραπεία της αιμορροφιλίας παραγόντων πήξης με αυξημένο χρόνο
ημίσειας ζωής, βοηθά στην μείωση της συχνότητας των προφυλακτικών εγχύσεων και επομένως στην
αύξηση της συμμόρφωσης στην προφυλακτική θεραπεία, με αποτέλεσμα αύξηση της δραστηριότητας,
αναχαίτιση της εξέλιξης της αρθροπάθειας και τελικά βελτίωση της ποιότητας ζωής.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συλλέξει δεδομένα από την καθημερινή
πρακτική ασθενών με βαριά και μέτρια αιμορροφιλία Α που μεταπήδησαν από προφυλακτική ή
κατ’ επίκληση θεραπεία με συμβατικό σκεύασμα παράγοντα VIII σε προφυλακτική θεραπεία με
efmoroctocogalfa.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μία πολυκεντρική μη παρεμβατική μελέτη κοόρτης στην οποία
συμμετέχουν όλα τα κέντρα αιμορροφιλίας της χώρας. Στη μελέτη θα ενταχθούν 60 ασθενείς, και θα
εκτιμηθούν οι κάτωθι παράμετροι ένα χρόνο πριν και ένα χρόνο μετά την αλλαγή θεραπείας: η ετήσια
συχνότητα αιμορραγιών (ABR),ο αριθμός των αιμάρθρων και η κατάσταση των αρθρώσεων, ο βαθμός
του πόνου και η χρήση αναλγητικών, η κατανάλωση του παράγοντα VIII, η φυσική δραστηριότητα,
καθώς και η ποιότητα ζωής με τη χρήση του ειδικού για τη νόσο ερωτηματολογίου Haem-A-QoL. Η
συλλογή των δεδομένων άρχισε τον Αύγουστο του 2019 και αναμένεται να συμπληρωθεί σε δύο έτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση ανάλυση με δεδομένα 26 ασθενών που έχουν
ενταχθεί μέχρι σήμερα στη μελέτη, διάμεσης ηλικίας 30 (6-55) ετών, από τους οποίους 22 (84,6%) με
βαριά αιμορροφιλία Α. 69,2% ήταν ήδη σε προφυλακτική θεραπεία με σκεύασμα συμβατικού FVIII. 17
ασθενείς έχουν ήδη συμπληρώσει 12 μήνες παρακολούθησης. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική
μείωση του ABR από 3,6 (0-17), σε 1,2 (0-6) p: 0,012, ενώ ο αριθμός των ασθενών με ABR:0 αυξήθηκε
από 57,4% σε 64,7% Επιπλέον μόνο 28,6% των αιμορραγιών ήταν αυτόματες στους ασθενείς
υπό efmoroctocogalfa συγκριτικά με 57,4% πριν την αλλαγή. Από τις 11 ανεπιθύμητες αντιδράσεις
που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης οι 9 δεν συσχετίσθηκαν με τη χορήγηση
efmoroctocogalfa, ενώ για δύο υπήρξε υποψία και έγινε προσωρινή διακοπή σε έναν ασθενή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συλλογή δεδομένων από την καθημερινή πρακτική είναι σημαντική για την
εκτίμηση νέων θεραπειών. Τα πρώιμα δεδομένα της πρώτης πολυκεντρικής μελέτης που αφορά
άτομα με αιμορροφιλία Α στην Ελλάδα, είναι ενθαρρυντικά για τη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα
των νεώτερων σκευασμάτων βελτιωμένης φαρμακοκινητικής. Η επιβεβαίωσή τους και η συμπλήρωσή
τους με δεδομένα ποιότητας ζωής και δεδομένων συνολικής κατανάλωσης και κόστους θα παρέχει
σημαντικές πληροφορίες στο σύστημα υγείας για τη σχέση κόστους οφέλους στην νέα εποχή θεραπείας
της αιμορροφιλίας.
1
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ / SARS-CoV-2 και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
7

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ME TH ΜΕΘΟΔΟ INTERCEPT ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (POOL-PLTs) ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Μ. Παπαδογιαννάκη, Μ. Μπανάσα, Σ. Ψυχαράκης, Σ. Παπαδάκης, Κ. Παυλάκη, Ε. Λυδάκη
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χρήση των τεχνικών αδρανοποίησης (PRTς) ενισχύει την ασφάλεια στις μεταγγίσεις
των παράγωγων αιμοπεταλίων (plt) ως προς τη μετάδοση ιών και βακτηρίων, μειώνει τις αντιδράσεις
και προσθέτει 2 επιπλέον ημέρες στην αποθήκευση τους. Το γεγονός αυτό είναι πολύ σημαντικό
για νησιωτικές περιοχές με τουρισμό όπως στο νοσοκομείο μας, όπου η δυσκολία στη μεταφορά
παραγώγων οδηγεί σε μειωμένη επάρκεια ή/και καταστροφές λόγω ορίου λήξης. Επιπλέον οι επιδημίες
Δυτικού Νείλου τους θερινούς μήνες επηρεάζουν την προσφορά των αιμοπεταλίων στη χώρα μας
ενώ πάντα υπάρχει ο κίνδυνος από ένα νεοαναδυόμενο παθογόνο. Κύριο αρνητικό των PRTς είναι το
υψηλό κόστος ειδικά για την καθολική εφαρμογή τους κι αυτό επιβάλλει την ορθολογική χρήση τους.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση αδρανοποιημένων pool-plts στην
ανάκτηση των αιμοπεταλίων 24 ώρες μετά την μετάγγιση (24hCCI) και στην κλινική αιμορραγία σε
θρομβοπενικούς ασθενείς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 19 ενήλικες ασθενείς χορηγήθηκαν 88 pool-plts τα οποία είχαν αδρανοποιηθεί
με τη μέθοδο INTERCEPT (CERUS). Επιλέχθηκαν ασθενείς με ηλικία <60 ετών, με καλό προσδόκιμο
επιβίωσης + βαριά ανοσοκαταστολή (υπό μεταμόσχευση, induction οξείας λευχαιμίας κ.λπ.). Όλοι
οι ασθενείς αξιολογούνταν καθημερινά για αιμορραγική διάθεση με βάση των κλίμακα κατά WHO.
Οι 38 μεταγγίσεις έγιναν σε ασθενείς με αντοχή στις μεταγγίσεις plt ή με αιμορραγία > grade 2 και
αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Στις υπόλοιπες 50 προφυλακτικές μεταγγίσεις αδρανοποιημένων
προϊόντων μελετήθηκαν οι παρακάτω παράγοντες: 24hCCI, δόση αιμοπεταλίων (plt/m2) και δότη-δέκτη
ΑΒΟ μείζων ασυμβατότητα. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με 53 μεταγγίσεις μη αδρανοποιημένων
pool-plts που έγιναν σε 19 ασθενείς (ιστορικά controls). Η στατιστική ανάλυση έγινε με t-test και Χ2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η τεχνική της αδρανοποίησης προκάλεσε μία μέση απώλεια κατά 8% (μέγιστη
13%) στην περιεκτικότητα των παραγώγων plt. Παρόλο που η τελική δόση αιμοπεταλίων ή η μείζων
ΑΒΟ ασυμβατότητα δότη-δέκτη δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των 2 ομάδων ασθενών η 24hCCI
ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα των αδρανοποιημένων προϊόντων (6588,3+5709,9 vs
14242,8+8656,6, P<0,0001). Ωστόσο σοβαρή αιμορραγία δεν παρατηρήθηκε σε καμία από τις 2
ομάδες ασθενών που μελετήθηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία. Η αδρανοποίηση
σαν τεχνική είναι εύκολη, αυξάνει την ασφάλεια στις μεταγγίσεις χωρίς να προκαλεί σημαντική απώλεια
αιμοπεταλίων και αποδείχθηκε αποτελεσματική στην προφύλαξη από σημαντική αιμορραγία στην
ομάδα των ασθενών που μελετήθηκαν. Το πρόβλημα της μεθόδου παραμένει το υψηλό κόστος.
Ωστόσο η εφαρμογή της σε προϊόντα αιμοπεταλίων χαμηλού κόστους παραγωγής, όπως είναι τα
δεξαμενοποιημένα αιμοπετάλια από ολικό αίμα δίνει την δυνατότητα εισαγωγής της στην καθημερινή
πρακτική μεταγγισιοθεραπείας επιλεγμένων ομάδων ασθενών.

8

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Α. Αργυρού1, Μ. Τσέργα1, Κ.-Μ. Μηλιώνη2, Α. Ποδαράς1, Α. Μαντά1, Α. Γάφου1
1
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 2Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων,
Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σιδηροπενία/σιδηροπενική 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
που υποβάλλονται σε χειρουργείο.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η λειτουργία εξωτερικού ιατρείου (ΕΙ) διαχείρισης της μεταγγισιοθεραπείας
(Patient’s Blood Management, PBM) για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της σιδηροπενίας/αναιμίας
σε ασθενείς με προγραμματισμένο χειρουργείο, στα πλαίσια εφαρμογής προγραμμάτων ΡΒΜ στο
νοσοκομείο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνεργασία του ΕΙ Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) με το
Χειρουργικό Τομέα και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για τη συγκρότηση και λειτουργία
του ΕΙ-PBM.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έγιναν επανειλημμένες συναντήσεις των εμπλεκόμενων μερών και αποφασίσθηκαν
τα εξής:
Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙ-ΡΒΜ
• Υπεύθυνοι ΕΙ-PBM: οι Αιματολόγοι της ΝΥΑ. Συνεπικουρία από 2 Επισκέπτριες Υγείας.
• Τήρηση τοπικών συστάσεων («Πρωτόκολλο Προεγχειρητικής Διαχείρισης Αναιμίας/ Σιδηροπενίας
σε χειρουργικούς ασθενείς», ανακοίνωση στο 30ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο)
• Εξοπλισμός: ένα Point of Care (POC) αιμοσφαιρινόμετρο στο χώρο των ΕΙ του νοσοκομείου
• Κόστος αναλωσίμων/ποιοτικού ελέγχου: Επιβάρυνση προϋπολογισμού της ΝΥΑ
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• Διανομή εντύπου με οδηγίες χρήσης του αιμοσφαιρινόμετρου σε κάθε ΕΙ του χειρουργικού τομέα
• Δημιουργία και ενημέρωση εντύπων πρωτοκόλλου καταγραφής ασθενών (καταγράφονται: είδος
και ημερομηνία χειρουργικής επέμβασης, αιμορραγικός κίνδυνος επέμβασης, συννοσηρότητα
ασθενούς)
Γ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ/ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία η κατώτερη επιτρεπόμενη τιμή Hb για ασθενείς που υποβάλλονται
σε προγραμματισμένο χειρουργείο είναι 13 gr/dl, ανεξαρτήτως φύλου. Επί Hb <13 gr/dl, γίνεται
περαιτέρω διαχείριση των ασθενών από τους αιματολόγους του ΕΙ-ΡΒΜ με:
• Διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων: γενική αίματος, φερριτίνη, Β12, φυλικό οξύ, ουρία,
κρεατινίνη, CRP.
• Αγωγή με Fepo/IV, Β12, φυλικό οξύ, Erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) (ανάλογα με τα
αποτελέσματα των εξετάσεων)
• Aναστροφή αντιπηκτικής αγωγής/βελτιστοποίηση αιμόστασης
• Mετάγγιση Συμπυκνωμένων Ερυθρών (ανάλογα με το βαθμό ανοχής της αναιμίας και τη
συννοσηρότητα του ασθενούς)
• Ενημέρωση του ασθενούς για περαιτέρω διερεύνηση της σιδηροπενίας/ αναιμίας από ιατρό
κατάλληλης ειδικότητας (πχ γαστρεντερολόγο, γυναικολόγο, ουρολόγο, πνευμονολόγο, παθολόγο).
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙ-ΡΒΜ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Άμεσοι:
1. ποσοστό ασθενών που οδηγούνται σε προγραμματισμένο χειρουργείο με χαμηλή Hb και σύγκριση
μετά 12μηνο με το αντίστοιχο ποσοστό κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΙ-ΡΒΜ (για το έτος
2019 υπολογίζονται σε 35% των ασθενών με προγραμματισμένο χειρουργείο)
2. σύγκριση πρακτικών ομοειδών κλινικών/χειρουργών
Έμμεσοι:
1. ελάττωση αριθμού μεταγγισθέντων παραγώγων αίματος
2. αύξηση κατανάλωσης αιματινικών παραγόντων
3. ελάττωση ημερών ενδονοσοκομειακής νοσηλείας
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αποτελεσματική λειτουργία ΕΙ-PBM απαιτεί συνεργασία και δέσμευση πολλαπλών
τμημάτων- συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης του Νοσοκομείου για την εξασφάλιση πόρων. Η
αποτελεσματικότητα του ΕΙ-PBM κρίνεται με δείκτες ποιότητας για τη βελτίωση/αναδιοργάνωσή του.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΕ Ν.Υ.
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
ΑΥΤΟΥ
Δ. Μοσχανδρέου, Κ. Παπαϊωάννου, Γ. Γιαννοπούλου, Ε. Γρουζή
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών, η
αδυναμία πολλών συλλόγων να οργανώσουν εξορμήσεις, η δυνατότητα διεξαγωγής εξορμήσεων σε
συνεργασία με νέους φορείς αλλά και η κατά διαστήματα μειωμένη ζήτηση σε παράγωγα, ανέτρεψαν
τον τρόπο διαχείρισης του αποθέματος.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψει τις αλλαγές που επήλθαν στη
διαχείριση του αποθέματος μονάδων ερυθρών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στη Ν.Υ.
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας και να σχεδιαστεί ένας αλγόριθμος που θα εκτιμά το επίπεδο του
αποθέματος τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να προγραμματίζονται αποδοτικά και με ασφάλεια οι
εξορμήσεις, να αποφεύγονται οι ελλείψεις αλλά και να μην αυξάνεται ο κίνδυνος λήξης των μονάδων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στοιχεία διακίνησης αίματος αναζητήθηκαν για το διάστημα Μάρτιος-Ιούλιος
2020 και 2019 από τη βάση δεδομένων e-ΑΙΜΑ. Για την εκτίμηση της επάρκειας του αποθέματος
χρησιμοποιήθηκαν τα όρια που επικαιροποιήθηκαν το 2020 και είναι σε ισχύ σύμφωνα με τη σχετική
γραπτή διαδικασία του συστήματος ποιότητας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κάθε Δευτέρα υπολογιζόταν το μέσο ημερήσιο έλλειμμα μονάδων ερυθρών της
περασμένης εβδομάδας {(αιμοδοτήσεις εντός Αιμοδοσίας της εβδομάδας–μεταγγίσεις εβδομάδας)/7
ημέρες} και κάνοντας την παραδοχή ότι αυτό το έλλειμμα θα παραμείνει, σχεδιαζόταν το διάγραμμα
του αποθέματος για τις επόμενες 6 εβδομάδες. Επίσης σημειώνονταν οι εξορμήσεις που έχουν ήδη
προγραμματιστεί και προστίθενται οι μονάδες που εκτιμούσαμε ότι θα συλλεχθούν. Βάσει αυτού του
διαγράμματος εντοπίζονται οι περίοδοι πιθανής έλλειψης και προσπαθούσαμε να προγραμματίσουμε
εξορμήσεις κατάλληλα. Το πρώτο διάγραμμα σχεδιάστηκε στις 30/03 και αφού είχε πραγματοποιηθεί η
πρώτη «έκτακτη» εξόρμηση (29/03, 63 μονάδες). Διαπιστώθηκε ότι το απόθεμα βρισκόταν σε υψηλά
επίπεδα με αυξημένο κίνδυνο λήξης, δεδομένου ότι εντός του Μαρτίου είχε πραγματοποιηθεί μια
μεγάλη εξόρμηση (90 μονάδες) και οι μεταγγίσεις είχαν μειωθεί. Το διάγραμμα πρόβλεψης έγινε όλες
τις Δευτέρες και βάσει αυτού προγραμματίστηκαν άλλες 5 «έκτακτες» εξορμήσεις με νέους φορείς.
Τον Ιούνιο για τον οποίο το μοντέλο προέβλεπε συνεχή έλλειψη, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός
εισαγωγών από άλλα νοσοκομεία (>5 μονάδες ημερησίως). Συνολικά την περίοδο 16/03-31/07 δεν
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις λήξεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2019 (WAPI λήξης συνολικά 1,3% για το 2020 και 0,97% το 2019). Ωστόσο για όλη τη περίοδο που
το απόθεμα βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα (16 Μαρτίου-10 Μαΐου) οι μονάδες ερυθρών Ο+ και Α+
χορηγούνταν πιο κοντά στο όριο χρήσης τους (ενδεικτική μέση ηλικία μονάδων Ο+ και Α+: 20 μέρες)
σε σχέση με περιόδους που το απόθεμα βρισκόταν πιο κοντά στο ιδανικό απόθεμα (25 Μαΐου–29
Ιουνίου)(ενδεικτική μέση ηλικία μονάδων Ο+ και Α+: 10 μέρες).
Πίνακας 1. Μεταβολές % προσέλευσης αιμοδοτών και μεταγγίσεων σε σχέση με το 2019.
ΜΕΤΑΒΟΛΗ% ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ% ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

ΜΑΡ*

-4490

-3396

ΑΠΡ

-5570

-3161

ΜΑΙ

-4804

-617

ΙΟΥΝ

-1637

+1757

-2742

-1026

ΙΟΥΛ
*2 τελευταίες εβδομάδες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο αλγόριθμος που εφαρμόστηκε, βοήθησε ικανοποιητικά στην πιο αποδοτική
διαχείριση του αποθέματος αν και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη περισσότερες παράμετροι, όπως
εισαγωγές από άλλα νοσοκομεία κ.α. Η αλλαγή του μοντέλου αιμοδοτήσεων λόγω της πανδημίας
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δυσχεραίνει τη διαχείριση του αποθέματος σε επίπεδο Ν.Υ. Αιμοδοσίας. Η συγκεντροποίηση της
διαχείρισης του αποθέματος παραγώγων αίματος κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων.

Σχήμα 1. Διακύμανση αποθέματος και καμπύλες πρόβλεψης: Στην καμπύλη του ελεύθερου αποθέματος εμφανίζεται
ο αριθμός των μονάδων που συλλέχθηκαν σε εξορμήσεις και με βέλος σημειώνονται οι «έκτακτες» εξορμήσεις
που διοργανώθηκαν με νέους φορείς. Στο διάγραμμα εμφανίζεται μία καμπύλη πρόβλεψης για κάθε μήνα.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σ. Βαλσάμη1, Α. Αργυρού2, Α. Πουλιάκης3, Μ. Γκανίδου4, Σ. Μέλλου5, Β. Παπαδόπουλος6, Κ. Σταμούλης7
1
Υπηρεσία Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 2ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Τμήμα
Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 3Β’ Εργαστήριο Παθολογικής
Ανατομικής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 4ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη
5
ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα, 6ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Γιαννιτσών, Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης Ελληνικής
Αιματολογικής Εταιρείας Γιαννιτσά, 7Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – ΕΚΕΑ Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα περιοριστικά μέτρα επηρέασαν την αιμοδοσία
σε πολλές χώρες του κόσμου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η πανελλαδική αποτύπωση και αξιολόγηση της επίδρασης του πρώτου
κύματος της πανδημίας COVID-19 στην αιμοδοσία–συλλογή αίματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η περίοδος αφορά 14 εβδομάδες: 26/2/2020 (πρώτο-κρούσμα στην
Ελλάδα) έως 31/5/2020 (άρση περιοριστικών μέτρων) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.
Καταγράφηκαν: αριθμός αιμοληψιών, χαρακτηριστικά αιμοδοσίας (από εθελοντές αιμοδότες, σύλλογο
αιμοδοτών, δότες αντικατάστασης, ένοπλες δυνάμεις) ανά-ημέρα και δημογραφικά στοιχεία. Τα στοιχεία
καταγράφηκαν απ’ το Εθνικό-Μητρώο-Αιμοδοτών στο Εθνικό-Κέντρο-Αιμοδοσίας. Η στατιστική ανάλυση
πραγματοποιήθηκε μέσω-SAS 9.4.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά καταγράφηκαν 121.444 αιμοδοσίες ολικού-αίματος (δείκτης αιμοδοσιών/
πληθυσμού Blood-Donation-Rate-BDR: 4,26%), ενώ αντίστοιχα το 2019: 138.626, BDR: 4,86%. (Διαφορά:
0,61%, 95% CI:0,57%-0,63%, p<0,0001). Η προέλευση των μονάδων και η εβδομαδιαία καταγραφή
αιμοδοσιών (λόγος αιμοδοσιών 2020/2019) αποτυπώνονται στην Εικόνα 1. Από 26 Φεβρ.-22 Μαρτίου
(πριν την εφαρμογή lockdown): από εθελοντές αιμοδότες δόθηκαν 10.138 μονάδες αίματος το 2020
και 9.018 μονάδες το 2019 (διαφορά: +12,42%, 95%CI:11,76%-13,12%), αντίστοιχα από συλλόγους
αιμοδοτών 11.563 και 14.162 (-18,35%, 17,72%-19,00%), από δότες αντικατάστασης 11.439 και 13.152
(-13,02%, 12,46%-13,61%) και από ένοπλες-δυνάμεις 1.523 και 2.178 (-30,07%, 928,18%-32,03%).
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Από 24 Μαρτίου-4 Μαΐου (περίοδος lockdown): από εθελοντές δόθηκαν 18.045 μονάδες το 2020 και
13.978 το 2019 (+29,10%, 28,35%-29,86%), από συλλόγους αιμοδοτών 18.233 και 23.074 (-20,98%,
20,46%-21,51%), από δότες αντικατάστασης 10.813 και 18.463 (-41,43%, 40,72%-42,14%) και από
ένοπλες δυνάμεις 247 και 1.178 (-79,03%, 76,61%-81,26%). Από 5 Μαΐου-31 Μαΐου (περίοδος άρσης
περιοριστικών μέτρων): από εθελοντές δόθηκαν 9.769 μονάδες το 2020 και 10.283 το 2019 (-5,00%,
4,60%-5,44%), αντίστοιχα από συλλόγους αιμοδοτών 14.661 και 18.301 (-19,89%, 19,32%-20,47%),
από δότες αντικατάστασης 13.042 και 13.914 (-6,27%, 5,88%-6,68%) και από ένοπλες δυνάμεις 301 και
925 (-67,46%, 64,37%-70,40%).Οι αιμοληψίες κατά το εξεταζόμενο διάστημα 2020 vs 2019 αφορούσαν
άνδρες (52,55% vs 76,37% p<0,0001) και γυναίκες (47,5% vs 23,6%, p <0,0001). Η ηλιακή κατανομή
ανδρών (2020 vs 2019) ήταν <25 ετών: 10,48% vs 13.28%, 25-40 ετών: 36,84% vs 35.26%, 41-55
ετών: 43,18% vs 42.00%, >55 ετών: 9,51% vs 9.46% και γυναικών <25 ετών: 11,33%, vs 15.79%, 2540 ετών: 35,26% vs 31.02%, 41-55 ετών: 43,45% vs 42,08%, >55 ετών: 9,95% vs 11,11%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, το πρώτο κύμα της πανδημίας
σχετίσθηκε με μείωση των αιμοδοσιών. Οι αιμοδοσίες από εθελοντές αυξήθηκαν στο lockdown,
αναδεικνύοντας κινητοποίηση πολιτών σε ατομικό επίπεδο, ανταπόκριση στις εκστρατείες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης από το ΕΚΕΑ αλλά και την προσαρμογή λειτουργίας των ΝΥ Αιμοδοσίας για
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τη διασφάλιση της ασφάλειας των αιμοδοτών (αιμοδοσία κατόπιν-ραντεβού, διαφορετική είσοδο
αιμοδοτών-ασθενών κτλ). Οι αιμοδοσίες από συλλόγους εθελοντών επηρεάστηκαν περισσότερο στο
lockdown αντανακλώντας πιθανότατα την αναβολή προγραμματισμένων αιμοδοσιών από συλλόγους
ιδίως στην αρχική φάση της πανδημίας. Οι αιμοδοσίες από δότες αντικατάστασης παρότι μειώθηκαν,
λόγω αναστολής τακτικών χειρουργείων, παρέμειναν σημαντικό κομμάτι των αποθεμάτων αίματος,
υποδηλώνοντας ενδεχομένως μια άλλη διάσταση των αιμοδοτών που καταγράφονται ως συγγενικού
περιβάλλοντος. Πιθανότατα σε περιόδους μείωσης των αποθεμάτων, λόγω αδυναμίας του συστήματος να
καλύψει ανάγκες χρονίως μεταγγιζομένων, εθελοντές αιμοδότες ωθούνται σε κατευθυνόμενη αιμοδοσία,
γεγονός που προβληματίζει αφού πιθανά καλλιεργεί δυσπιστία για τη δυνατότητα ανταπόκρισης του
συστήματος στις άμεσες ανάγκες.
11

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ «ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ/ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ»/FMEA ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ–ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ
Α. Αργυρού1, Μ. Κοκκίνου1, Φ. Βάκος1, Κ. Καμιτάκη1, Γ.-Α. Παπαμικρούλης2, Χ. Κυριακόπουλος1,
Α. Γάφου1
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 2Β’ Ογκολογική Κλινική, Γ.Ο.Ν.Κ.
«Οι Άγιοι Ανάργυροι»
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παραγγελία παραγώγων αίματος είναι διαδικασία υψηλού κινδύνου. Το εργαλείο FMEA
(Failure Mode Effect Analysis) βοηθάει στην προληπτική εκτίμηση και κατηγοριοποίηση των κινδύνων
στην αλυσίδα της μετάγγισης καθώς και στη λήψη των αντίστοιχων προληπτικών μέτρων/διορθωτικών
μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εφαρμογή του εργαλείου FMEA για εξέταση της ασφάλειας της Διαδικασίας
«Ηλεκτρονική Παραγγελία- Μετάγγιση» (ΗΠΜ), στη ΝΥΑ.
H ΗΠΜ αποτελεί ανάπτυξη εφαρμογής του υπάρχοντος Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ) του νοσοκομείου
μας, που εφαρμόσθηκε πιλοτικά σε 2 κλινικές του νοσοκομείου για παραγγελία-χορήγηση-μετάγγιση
παραγώγων αίματος. Το πρόγραμμα καθοδηγεί στη συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων στην Αίτηση
Διασταύρωσης και Χορήγησης Παραγώγων Αίματος (δημογραφικά στοιχεία ασθενούς, ΑΜΚΑ/ΑΜ,
παραγγέλων ιατρός, αιμολήπτης) και διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα στη μετάγγιση (ηλεκτρονική
παραλαβή/έναρξη/λήξη μετάγγισης της μονάδας στην κλινική).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:
1η: Απόφαση προσθήκης Διαδικασίας ΗΠΜ
2η: Σύσταση διεπιστημονικής ομάδας μελέτης FMEA, με αντιπροσώπους από όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη (Αιμοδοσία, Μηχανοργάνωση, Κλινικές)
3η: Μελέτη διαγράμματος ροής της ΗΠΜ - Εντοπισμός κρίσιμων σημείων της διαδικασίας
4η: Βαθμονόμηση Κινδύνου (ΒΚ-score) των βημάτων της ΗΠΜ βάσει του τύπου Risk (Κίνδυνος)=
Severity (Σοβαρότητα) x Like hood of Occurrence (Συχνότητα). Ιεράρχηση προτεραιότητας στη
δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων.
5η: Θεωρητική εφαρμογή κοινών κλινικών σεναρίων.
6η: Προκαταρκτική εφαρμογή πρωτοκόλλου επί δίμηνο -επανεκτίμηση κινδύνων
7η: Απόφαση καθιέρωσης πρωτοκόλλου
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη μελέτη του διαγράμματος ροής της ΗΠΜ, καταγράφηκαν και βαθμολογήθηκαν
27 κρίσιμα σημεία. Εξ αυτών, τα 5 βαθμολογήθηκαν με ΒΚ-score >8. Εξετάσθηκαν οι πιθανές αιτίες
τους (Root Cause Analysis, RCA) με στόχο παρέμβαση σε: Ανθρώπινο Παράγοντα, Διαδικασίες
(Standard Operating Procedures, SOPs)/Οδηγίες και Εξοπλισμό (Αλγόριθμοι ΣΠ) (βλ. πίνακα). Κατά
την προκαταρκτική εφαρμογή παρατηρήθηκε βελτίωση στη συμπλήρωση των πεδίων Αίτησης (ελλιπή
στοιχεία στο 7% των ηλεκτρονικών έναντι 40% των γραπτών αιτήσεων). Για τους κινδύνους 2-5 δεν
ήταν δυνατή η καταγραφή ελάττωσης του ΒΚ-score (κυρίως λόγω χαμηλής συχνότητας συμβάντων).
Εξετάσθηκαν πιθανά κλινικά σενάρια και αποδείχθηκε η αξιοπιστία της εφαρμογής στην ταυτοσημία
της πληροφορίας μεταξύ των εφαρμογών του ΣΠ (e-aima, Medilab-i, Blood checkout-CCS).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το πρόγραμμα ΗΠΜ βελτιώνει τη διαδικασία αίτησης παραγώγων, κυρίως
στη συμπλήρωση των δημογραφικών στοιχείων ασθενούς. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλου του
προσωπικού και η τήρηση των πρωτοκόλλων της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων
θεωρούνται υψίστης σημασίας. Σε αρκετά σημεία της διαδικασίας ΗΠΜ ζητήθηκε περαιτέρω ανάπτυξη
της εφαρμογής που θα παρακολουθηθεί με νέους κύκλους (PDCA: plan-do-check-act).

12

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ
ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 2019 (coronavirusdisease 2019 COVID-19)
Μ. Δέτσικα1, Κ. Αμπελακιώτου2, Ε. Γρηγορίου2, Κ. Ψαρρά2, Ε.-Ε. Jahaj1, Χ. Γιατρά3, Χ. Ρούσσος1,
Ι. Δημοπούλου1, Σ. Ορφανός4, Μ. Παγώνη3, Α. Τσιρογιάννη2, Α. Κοτανίδου1
Ά Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, ΕΚΠΑ, 2Τμήμα Ανοσολογίας και
Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική/ΜΜΜΟ,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 4Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», ΕΚΠΑ
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πανδημία της νόσου του νέου κορονοϊού 2019 (Corona Virus Disease 2019, COVID-19)
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σήμερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως. Στο μεγαλύτερο ποσοστό
των ασθενών η νόσος παρουσιάζεται με ήπια συμπτώματα, όπως αυτά του κοινού κρυολογήματος. Σε
ένα μικρότερο όμως ποσοστό η εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο
αναπνευστικής ανεπάρκειας και ανάγκη διασωλήνωσης. Οι ασθενείς αυτοί φαίνεται να εκδηλώνουν μια
υπερφλεγμονώδη απάντηση, η οποία περιλαμβάνει αύξηση φλεγμονωδών παραγόντων, όπως CRP και
φερριτίνης σε συνδυασμό με αυξημένη παραγωγή κυτταροκινών (cytokinestorm). Το πως η ανοσιακή
απάντηση δύναται να επηρεάζει την πορεία των ασθενών με COVID-19 δεν είναι ακόμα γνωστό.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της ανοσιακής απάντησης των
ασθενών με COVID-19 και η αξιολόγησή της στην εξέλιξη της βαρύτητας της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα ολικού αίματος ελήφθησαν από ασθενείς με σοβαρή νόσο, οι οποίοι
δεν χρειάστηκαν νοσηλεία σε Mονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) (n= 17) και ασθενείς με βαριά
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νόσο, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ και διασωληνώθηκαν (n=27). Η μέση ηλικία του συνολικού
πληθυσμού της μελέτης ήταν 61.00 ± 13.03 έτη και το 75% αυτών ήταν άνδρες. Η ανάλυση του
ανοσοφαινότυπου έγινε με κυτταρομετρία ροής και η μέτρηση των κυτταροκινών με ανοσοενζυμική
μέθοδο (enzyme-linked immunosorbentassay-ELISA). Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Graph Pad
Prism για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι δύο ομάδες ασθενών παρουσίασαν σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των
τρανσαμινασών (AST και ALT), CRP, γGT και LDH. Η ομάδα των ασθενών με σοβαρή νόσο είχε
καλύτερη έκβαση εκτιμώμενη ως προς το σύνολο των ημερών νοσηλείας. Και οι δύο ομάδες ασθενών
παρουσίασαν έντονη κυτταροπενία με σοβαρή μείωση των Τ λεμφοκυττάρων και των υποπληθυσμών
τους, CD4+, CD8+, των B λεμφοκυττάρων, των Natural Killer-likeT (NKT) και των T ρυθμιστικών κυττάρων
(Tregs). Στους ασθενείς με βαριά νόσο παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση στα CD3+CD8+
(p=0.022) και στα NKT (p=0.006), στατιστικά σημαντική αύξηση των ενεργοποιημένων CD8 +, τα
οποία εκφράζουν CD38 και HLADR (CD38+HLADR+CD8+) (p=0.025), καθώς και στατιστικά σημαντική
αύξηση του λόγου CD4+/CD8+ (p=0.041) σε σύγκριση με τους ασθενείς με σοβαρή νόσο. Περαιτέρω
ανάλυση μεταξύ των ασθενών με βαριά νόσο οι οποίοι κατέληξαν, σε σχέση με αυτούς που επιβίωσαν,
ανέδειξε στατιστικά σημαντική μείωση των NK (p=0.031) και Tregs κυττάρων (p=0.039) στην πρώτη
υποκατηγορία. Επίσης, τα επίπεδα της IL-6 βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με βαριά
νόσο (p=0.014). Τέλος, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του λόγου CD8+/B κυττάρων στους ασθενείς
με βαριά νόσο σε σύγκριση με αυτούς με σοβαρή νόσο (p=0.015), καθώς και μεταξύ ασθενών με βαριά
νόσο οι οποίοι επιβίωσαν σε σύγκριση με μη επιβιώσαντες (p=0.015). Ο λόγος αυτός παρουσιάζει
συσχέτιση με την έκβαση της νόσου, τη CRP και τα επίπεδα IL-6.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με βαριά νόσο COVID-19 παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
ανοσιακής απάντησης, όπως μείωση των CD8+, NKT, NK και Tregs και αύξηση ενεργοποιημένων
CD8+ λεμφοκυττάρων. Ο λόγος CD8+/B κυττάρων δύναται να αποτελέσει χρήσιμο προγνωστικό δείκτη
για την εξέλιξη και τη βαρύτητα της νόσου.
13

Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ SARS-COV-2 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΟΠΩΣ
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 1225 ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ.
Α. Σπυριδωνίδης1, Χ. Φώτης2, Ν. Μεϊμέτης2, Μ. Πολίτου3, Ι. Τσολάκης2, Χ. Κοροβίλα1, Δ. Κορακάκης3,
Γ. Βασιλείου1, Θ. Κασσή3, Σ. Ντουένας3, Κ. Τρυφινοπούλου4, Δ. Σωτήρη4, Ι. Αδαμόπουλος5, Κ. Πανέτα6, Ι. Σταυροπούλου7, Χ. Κάκαρη8, Χ. Παππά9, Φ. Σακελλαρίδη10, Β. Πουρνάρα11, Ν. Ευσταθίου11,
Α. Σκορδυλάκη12, Ε. Πετρουλάκη12, Δ. Μπουργανός13, Α. Γάφου14, Α. Χαιροπούλου15, Ν. Βγόντζα16,
Μ. Σκέρτσου16, Κ. Ακινόσογλου1, Ε. Τέρπος17, Γ. Παναγιωτακόπουλος4, Μ. Μαραγκός1, Χ. Γώγος1,
Λ. Αλεξόπουλος3
1
Παθολογική Κλινική, ΜΜΜΟ, Π.Γ.Ν. Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ- «Χάρισε Ζωή»), 2Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο,
3
Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», 4ΕΟΔΥ, 5Μον. Μεσογ. Αναιμίας, Γ.Ν. Καλαμάτας, 6ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Πύργου, 7ΝΥ
Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Αμαλιάδας, 8ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», 9ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Κορίνθου,
10
ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Ρόδου, 11Γ.Ν. Αγρινίου, 12Γ.Ν. Χανίων, 13Γ.Ν. Άμφισσας, 14Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Αττική, 15Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αττική, 16Γ.Ν. «Αγία Όλγα», Αττική, 17ΕΚΠΑ, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αττική
EΙΣΑΓΩΓΗ: Έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 300 ορολογικές δοκιμασίες (tests) που ανιχνεύουν
αντισώματα έναντι ενός των τριών SARS-CoV-2 αντιγόνων nucleocapsid-phosphoprotein (N), spikeglycoprotein subunit (S1) και receptor-binding-domain (RBD). Αν και τα περισσότερα tests/αντιγόνα
καταδεικνύουν πολύ καλή απόδοση για τη διάγνωση οροθετικότητας σε κλινικά δείγματα SARS-CοV-2
θετικών ατόμων, δεν έχει γίνει ποτέ άμεση σύγκριση των διαφορετικών αντιγόνων για την ικανότητα
διάγνωσης προηγηθείσας λοίμωξης σε πληθυσμιακές μελέτες όπου ο οροεπιπολασμός και ο τίτλος
αντισωμάτων αναμένεται χαμηλός.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η άμεση σύγκριση των τριών αντιγόνων (N, S1, RBD) για την οροδιάγνωση
SARS-CoV-2 στην κοινότητα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέχθηκαν 1,225 δείγματα από υγιείς αιμοδότες, μετά από ενυπόγραφη
συγκατάθεση τους (ΕΗΔΕ Παν. Πατρών 6099), σε 13 Ν.Υ. Αιμοδοσίας μεταξύ της 23-25ης εβδομάδας
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2020 (lockdown 13η-18η εβδομάδα). Έγινε ταυτόχρονος έλεγχος ολικών αντισωμάτων (IgG/ΙgM/IgA)
έναντι N, S1 και RBD με τη μέθοδο Luminex (ProtatonceLtd). Στην κλινική ανάπτυξη της μεθόδου,
η ειδικότητα κάθε αντιγόνου είναι 97.4% σε όρια ανίχνευσης (cut-off) 3SD (=mean background+3
standard deviation) και δεν αυξανόταν σε πιο υψηλά cut-off (5SD). Η ευαισθησία της μεθόδου είναι
για το Ν 94.8%, για το S1 96.1% και το RBD 98.7%.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρόλο που οι μετρήσεις κάθε αντιγόνου ξεχωριστά είχαν παρόμοια απόδοση
(ευαισθησία/ ειδικότητα) στα κλινικά δείγματα SARS-COV-2 θετικών ατόμων, υπήρχε μια εντυπωσιακή
διαφορά μεταξύ των αντιγόνων στην ανίχνευση οροθετικότητας στη πληθυσμιακή μελέτη (Εικόνα 1).
Ακόμη και τα συναφή αντιγόνα S1 και RBD (υπομονάδα του S1) παρουσίασαν μόνο 9% συμφωνία
στην ανίχνευση οροθετικότητας. Όταν χρησιμοποιείται μονήρες αντιγόνο η οροθετικότητα κυμαίνεται
από 0.8% (N, cut-off 5SD) έως 7.5% (S1, 3SD), καταδεικνύοντας ότι η οροθετικότητα επηρεάζεται
τόσο από το είδος του αντιγόνου όσο και από τα όρια που χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό της
θετικότητας. Η ανάλυση πολλαπλών αντιγόνων που απαιτεί μερική συμφωνία μεταξύ των μετρήσεων
RBD, N και S1 επέδειξε βελτιωμένη ειδικότητα, λιγότερη εξάρτηση από τις τιμές cut-off και μια συνολικά
πιο ισχυρή και σταθερή απόδοση (Εικόνα 1). Χρησιμοποιώντας ως κανόνα οροθετικότητας την
ανίχνευση RBD και τουλάχιστον ενός των N ή S1 (ειδικότητα 100% και ευαισθησία 97.4% σε κλινικά
δείγματα) και υψηλά και πιο «ειδικά» cut-off (5SD), 7/1225 (0.6%) αιμοδότες ανευρέθησαν οροθετικοί.
Τουλάχιστον 3 από αυτούς είχαν κατά τη ενυπόγραφη συγκατάθεση τους δηλώσει πιθανά συμπτώματα
ιογενούς λοίμωξης μετά τον 3/2019.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πληθυσμιακή μελέτη καταδεικνύει σαφώς ότι δεν είναι δυνατή η επιδημιολογική
επιτήρηση SARS-CoV-2 που είναι βασισμένη στην ανίχνευση αντισωμάτων έναντι ενός μόνο αντιγόνου.
Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην διαφορετικού τύπου και έντασης ανοσοαπόκριση ή/και μείωση
του τίτλου αντισωμάτων με τον χρόνο κάτω από το όριο ανίχνευσης στους ασυμπτωματικούς SARSCoV-2 φορείς. Τα υψηλά ποσοστά οροθετικότητας με ανίχνευση ενός μόνου αντιγόνου (έως και 7.5%)
οφείλονται στη μη 100% ειδικότητα και την αναμενόμενη διασταυρούμενη αντίδραση με προηγηθείσες
SARS-COV λοιμώξεις και μπορούν μόνο εν μέρει να μειωθούν με τη αύξηση των cut-off ορίων, κάτι που
γίνεται όμως σε βάρος της ευαισθησίας της μεθόδου. Η στρατηγική ανίχνευσης πολλαπλών αντιγόνων
που απαιτεί μερική συμφωνία μεταξύ των αντιγόνων RBD και N ή S1 για τη διάγνωση ενός θετικού
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αποτελέσματος αποτελεί την πιο ασφαλή και ακριβή μέθοδο για την SARS-COV-2 επιδημιολογική
επιτήρηση της κοινότητας.
14

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΙΑΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ COVID-19: ΠΡΩΪΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ
Β. Παππά1, Μ. Πολίτου2, Σ. Παπαγεωργίου1, Α. Αντωνιάδου3, Α. Κοτανίδου4, Α. Μπούχλα1, Θ. Θωμόπουλος1, Μ. Παγώνη5, Ε. Κορομπόκη6, Γ. Πουλάκου7, Ε. Γρουζή8, Α. Μεντής9, Κ. Σταμούλης10,
Χ. Ματσούκα2, Γ. Παναγιωτακόπουλος11, Α. Μπάμιας1, Σ. Τσιόδρας3, Ε. Τέρπος12, Μ.-Α. Δημόπουλος12
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο - Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», Αθήνα, 3Δ’ Παθολογική Κλινική Ιατρική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα, 4Α’ Κλινική Εντατικής
Θεραπείας, Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,
Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 6Θεραπευτική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, Ελλάδα, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 7Γ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική
Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 8Γ.Α.Ο.Ν.Α.
«Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 9Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, Αθήνα, 10Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Αθήνα, 11Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα,
12
Θεραπευτική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), από τον Μάρτιο του 2020,
έχει προσβάλλει πάνω από 26 εκατομμύρια του παγκοσμίου πληθυσμού, οδηγώντας σε περίπου
860.000 θανάτους. Παρά τον τεράστιο όγκο μελετών, επί του παρόντος δεν υπάρχει αποτελεσματική
θεραπεία της νόσου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε πρώιμα αποτελέσματα για την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της έγχυσης πλάσματος ιαθέντων, ως μονοθεραπεία σε ασθενείς
με σοβαρή COVID-19, στα πλαίσια πολυκεντρικής μελέτης φάσης ΙΙ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς με grade 4 κατά WHOCOVID-19, επιβεβαιωμένη με PCR, έλαβαν
πλάσμα ιαθέντων σε τρείς δόσεις εφόσον η διάρκεια της συμπτωματολογίας ήταν μικρότερη των 10
ημερών. Οι δότες ήταν ελεύθεροι συμπτωμάτων τουλάχιστον επί 14 ημέρες και είχαν ανιχνεύσιμα IgA
και ΙgGanti-SARS-CoV2 αντισώματα. Οι κλινικοεργαστηριακές παράμετροι των ασθενών, καθώς και
το επίπεδο των IgA και ΙgG αντισωμάτων προσδιορίστηκαν σε διαφορετικά χρονικά σημεία (ημέρες
1-7, 14, 21, 28 από την έγχυση της πρώτης δόσης του πλάσματος. Εφαρμόστηκαν μη παραμετρικές
μέθοδοι για τη σύγκριση των κλινικοεργαστηριακών παραμέτρων και των επίπεδων των αντισωμάτων,
καθώς και μη παραμετρική συσχέτιση μεταξύ των αντισωμάτων δότη και λήπτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έως τις 31 Ιουλίου του 2020, 17 ασθενείς με σοβαρή COVID-19 έλαβαν πλάσμα
ιαθέντων σε διάμεσο χρόνο 6 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς είχαν διάμεση
ηλικία τα 62 έτη, 58% ήταν άνδρες και είχαν διάμεσο SOFAscore 5. Συμπτωματική βελτίωση των ασθενών
παρατηρήθηκε ήδη μετά τη χορήγηση της 1ης δόσης πλάσματος, με διάμεσο χρόνο πλήρους ύφεσης
των συμπτωμάτων 6 ημέρες. Στατιστικά σημαντική μείωση του SOFAscore παρατηρήθηκε ήδη την 7η
ημέρα από την 1η δόση του πλάσματος. Κατά τη νοσηλεία τους, 8/17 ασθενείς διασωληνώθηκαν και 2
εξ αυτών παραμένουν διασωληνωμένοι, ενώ ο διάμεσος χρόνος αποσωλήνωσης ήταν 7 ημέρες. 8/17
ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για διάμεσο χρόνο 13 ημερών. Η διάμεση
διάρκεια συνολικής νοσηλείας ήταν 15.5 ημέρες. 16 από τους 17 παραμένουν εν ζωή. Οι εργαστηριακές
παράμετροι που σχετίζονται με τη βαρύτητα της νόσου βελτιώθηκαν σημαντικά: διαπιστώθηκε
στατιστικά σημαντική αύξηση των λεμφοκυττάρων και των αιμοπεταλίων την ημέρα 7, ενώ την ημέρα
14 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), του ινωδογόνου
και της γαλακτική δεϋδρογονάσης (LDH). Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν στατιστικά σημαντική άνοδο
των ΙgG και IgA αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 έως και την ημέρα 21, ανεξαρτήτως του επιπέδου
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αντισωμάτων στο χορηγηθέν πλάσμα. Ο διάμεσος χρόνος για την αρνητικοποίηση της PCR για τον ιό
ήταν 13 ημέρες. Καμιά σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια δε σημειώθηκε από τη χορήγηση του πλάσματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας καταδεικνύουν ότι η πρώιμη κατά την πορεία της νόσου
έγχυση πλάσματος ιαθέντων, μπορεί να αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή
για την αντιμετώπιση ασθενών με σοβαρή COVID-19. H μελέτη ευρίσκεται σε εξέλιξη

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ – ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
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ΕΚΒΑΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ GAUCHER: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
Β. Κομνηνάκα1, Π. Φλεβάρη1, Θ. Μαρινάκης2, Γ. Καρκαλέτσης3, Σ-Λ. Μαλάκου2, Κ. Ρέπα1
1
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Αιματολογικών (Αιμοσφαιρινοπάθειες) - Μεταβολικών (ν. Gaucher)
Νοσημάτων, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 3Ιατρική
Σχολή, OVGU Μαγδεμβούργου, Γερμανία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νόσος Gaucher προκαλείται από ανεπάρκεια της γλυκοσερεβροσιδάσης και χαρακτηρίζεται
από ηπατοσπληνομεγαλία, πανκυτταροπενία και οστικές βλάβες. Αναφέρεται ότι η κύηση μπορεί να
επιδεινώσει τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της μελέτης είναι να καταγράψει τις κυήσεις Καυκάσιων γυναικών
με ν.Gaucher που παρακολουθούνται στο ελληνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τη ν. Gaucher.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έλαβαν μέρος στη μελέτη 15 γυναίκες. Δεκατρείς από τις 15 γυναίκες δεν
ελάμβαναν θεραπεία. Τα δεδομένα που καταγράφηκαν βάσει ερωτηματολογίου είναι: εμμηναρχή,
εμμηνόπαυση, σύλληψη, φυσιολογικές κυήσεις, αυτόματες-τεχνητές-θεραπευτικές διακοπές κύησης,
κατάσταση υγείας μητέρας-νεογνού, βάρος γέννησης και χρωμοσωμικές ανωμαλίες νεογνών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καταγράφηκαν 41 κυήσεις από 15 γυναίκες: μέση ηλικία σύλληψης (±SD) 27.7±5.8
έτη (εύρος 17-42 έτη). Τριάντα επτά κυήσεις ήταν με αυτόματη σύλληψη και 4 ήταν με εξωσωματική
γονιμοποίηση.
Είκοσι τρεις από τις 41 (56,1%) κυήσεις οδήγησαν σε γεννήσεις ζώντων νεογνών (φυσιολογικές
κυήσεις). Εννέα από τους 23 (39,1%) τοκετούς ήταν με καισαρική τομή και 14 από τους 23 (60,9%)
ήταν φυσιολογικοί.
Έντεκα από τις 41(26,8%) κυήσεις κατέληξαν σε αυτόματη αποβολή, 3 από τις 41(7,3%) σε τεχνητή
διακοπή κύησης και 3 από τις 41(7,3%) σε θεραπευτική διακοπή κύησης. Οι θεραπευτικές διακοπές
κύησης έγιναν λόγω: επιδείνωσης των κλινικών εκδηλώσεων της ν. Gaucher, χρωμοσωμικών ανωμαλιών
του εμβρύου και εμβρύου πάσχοντος από ν. Gaucher τύπου 2.
Εννέα από τις 15 γυναίκες εκδήλωσαν μαιευτικές και σχετιζόμενες με τη νόσο επιπλοκές: διαβήτη
κύησης, σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία, θρομβοπενία, οστεοπόρωση, αιμορραγία μετά τον τοκετό.
Το σύνολο των γεννηθέντων νεογνών ήταν 24 (14 θήλυ/10 άρρενα). Η μέση ηλικία κύησης κατά τον
τοκετό ήταν (± SD) 35.9±3.1εβδ (εύρος 26-38εβδ). Το μέσο βάρος γέννησης θηλέων ήταν (±SD)
2671.4±851.6gr (εύρος 900-4100gr) και αρρένων 3333±996.4gr (εύρος 1930-4700gr). Εννέα από
τα 24 (37.5%) νεογνά είχαν χαμηλό βάρος γέννησης. Το μέσο χαμηλό βάρος γέννησης ήταν (±SD)
1931.1±420.52gr (εύρος 900-2300gr).
Είκοσι από τα 24(83,3%) νεογνά γεννήθηκαν υγιή. Τέσσερα από τα 24 νεογνά εμφάνισαν επιπλοκές:
δύο νεογνά είχαν ν. Gaucher τύπου 1, ένα είχε ν. Gaucher τύπου 3 και ένα νεογνό κατέληξε δύο
μέρες μετά τον τοκετό (γεννήθηκε στις 26 εβδομάδες κύησης). Τέσσερα νεογνά νοσηλεύτηκαν σε
θερμοκοιτίδες λόγω χαμηλού βάρους γέννησης.
Στις 39 κυήσεις οι ασθενείς δεν ελάμβαναν θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης, ενώ σε δύο κυήσεις
η θεραπεία διακόπηκε κατά το 1ο τρίμηνο κύησης και επαναχορηγήθηκε μετά από αυτό.
Η μέση ηλικία της εμμηναρχής ήταν (±SD) 13.6±0.7 έτη. Δεκατρείς από τις 15 γυναίκες ήταν
εμμηνοπαυσιακές κατά τη συμμετοχή στη μελέτη. Η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης ήταν (± SD) 46,6±2.6 έτη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη παρουσιάζει την εμπειρία ενός ελληνικού κέντρου εμπειρογνωμοσύνης
για τη ν. Gaucher σχετικά με την κύηση γυναικών με ν. Gaucher. Παρόλη τη σπανιότητα του νοσήματος
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και την ύπαρξη μικρής σειράς ασθενών και παρότι η πλειοψηφία των γυναικών δεν ελάμβανε θεραπεία
υποκατάστασης, ο σημαντικός αριθμός κυήσεων που καταγράφεται στη μελέτη καταδεικνύει ότι η
πλειοψηφία αυτών των γυναικών δεν έχει μειωμένη γονιμότητα και οι κυήσεις είναι ανεπίπλεκτες
στην πλειοψηφία τους με φυσιολογική έκβαση (γέννηση ζώντων υγειών νεογνών). Όμως το συνολικό
ποσοστό των επιπλοκών δε θα πρέπει να υποεκτιμάται, ενώ υψηλό καταγράφεται και το ποσοστό
των αποβολών στον συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών.
Πίνακας 1. Αποτελέσματα κυήσεων ασθενών με ν. Gaucher
Ασθενείς

GD
τύπος

Κύηση
No

Ηλικία κατά
την κύηση

Σύλληψη

Έκβαση κύησης

1

1

30

IVF

φυσιολογική

2

1
1

27
30
27
31

ΚΦ

3

1 (δίδυμη
κύηση)
1
2
1
2

φυσιολογική
φυσιολογική
φυσιολογική
φυσιολογική

1
2
3
4
1

27
28
29
30
30

ΚΦ
IVF
IVF
IVF
ΚΦ

1
2

22
24

ΚΦ
ΚΦ

3
4
1

25
26
20

ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ

2
3

22
24

ΚΦ
ΚΦ

4
1 (σε
εξέλιξη)
1
2

28
21

ΚΦ
ΚΦ

24
26

ΚΦ
ΚΦ

φυσιολογική
φυσιολογική

3
4
1
2
3
4
5
6
1

28
33
17
21
25
28
30
42
20

ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ

φυσιολογική
φυσιολογική
φυσιολογική
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
φυσιολογική
φυσιολογική

1
2
3
4
1
2

23
24
26
27
18
36

ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ

Αυτόματη αποβολή
φυσιολογική
φυσιολογική
Τεχνητή διακοπή
Τεχνητή διακοπή
φυσιολογική

1
2
3
1
2

25
30
35
40
41

ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ
ΚΦ

φυσιολογική
φυσιολογική
Τεχνητή διακοπή
φυσιολογική
φυσιολογική

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

Επιπλοκές
σχετιζόμενες με GD/
μαιευτικές
οστεοπόρωση

Είδος
τοκετού

θρομβοπενία
θρομβοπενία

ΚΤ
ΚΤ
ΦΤ
ΦΤ

Αιμορραγία
μετά τον τοκετό

Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Αυτόματη αποβολή
Θεραπευτική διακοπή
(χρωμ. ανωμαλία.)
φυσιολογική
Ηπατοσπληνομεγαλία
Αυτόματη αποβολή
Postpartum
hemorrhage
Αυτόματη αποβολή
φυσιολογική
Θεραπευτική διακοπή
σπληνομεγαλία
(σπληνεκτομή)
φυσιολογική
Τεχνητή διακοπή
(πάσχον έμβρυο με
GD τύπου 2)
φυσιολογική
Σ. διαβήτης κύησης

Αιμορραγία μετά
τον τοκετό

Αιμορραγία μετά τον
τοκετό

ΚΤ

38
33
36
36

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

1ο τρίμηνο
1ο τρίμηνο
1ο τρίμηνο
1ο τρίμηνο
2ο τρίμηνο
38
1ο τρίμηνο

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι (σύλληψη
υπό ERT)
Όχι
Όχι

1ο τρίμηνο
38
2ο τρίμηνο

Όχι
Όχι
Όχι

ΦΤ

38
1ο τρίμηνο

Όχι
Όχι

ΚΤ

38

ΦΤ

ΦΤ

ΦΤ
ΦΤ

26
38

Όχι
Ναι (stop ΕΘΥ
το 1 τρίμηνο)
Όχι
Όχι

ΦΤ
ΦΤ
ΦΤ

38
38
38
1ο τρίμηνο
1ο τρίμηνο
1ο τρίμηνο
1ο τρίμηνο
38
38

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

1ο τρίμηνο
36
36
2ο τρίμηνο
1ο τρίμηνο
37

Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Ναι (stop ΕΘΥ
ο
το 1 τρίμηνο)
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι
Όχι

ΚΤ
ΦΤ

ΦΤ
ΦΤ
σπληνομεγαλία
θρομβοπενία

Ηλικία κύησης κατά Θεραπεία κατά
τον τοκετό εβ.
τη διάρκεια
της κύησης
35
Όχι

ΚΤ
ΚΤ
ΦΤ
ΚΤ
ΚΤ

36
36
1ο τρίμηνο
36
36

GD: Gaucherdisease ΚΦ: κατά φύση σύλληψηIVF: invitrofertilization ΚΤ: Καισαρική τομή ΦΤ: φυσιολογικός τοκετός ΕΘΥ: ενζυμική θεραπεία υποκατάστασης
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Εμμηναρχή

Εμμηνόπαυση

14

48

14

49

13

48

13

46

14

45

14

40

13

50

14

No

14

45

13

48

14

47

15

46

14

45

13

No

12

50
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ IGF-1 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Α. Ταλιουράκη1, Ε. Κοντανδρεοπούλου2, Γ. Τσεκούρα1, Γ. Μιμίκος1, Ν. Βύνιου2, Ι. Παπασιδέρη3, Π. Κόλλια1
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική
Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (MΔΣ) είναι μία ομάδα κλωνικών αιματολογικών
νοσημάτων που αφορά το αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο και χαρακτηρίζεται από δυσπλασία σε μία
ή περισσότερες κυτταρικές σειρές. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι βλάβες σε γονίδια τα οποία
συμμετέχουν στη διαδικασία της αυτοφαγίας των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων εμπλέκονται
στα ΜΔΣ. Η αυτοφαγία είναι μια από τις κύριες καταβολικές διαδικασίες του κυττάρου ρυθμιζόμενη
από την ινσουλίνη/IGF-1, αν και τα υποκείμενα σηματοδοτικά μονοπάτια και τα εμπλεκόμενα γονίδια
που τροποποιούν τη ρύθμιση της αυτοφαγίας μέσω ινσουλίνης/IGF-1 στα ΜΔΣ δεν έχουν πλήρως
διαλευκανθεί.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της έκφρασης γονιδίων που
αποτελούν σημεία σύνδεσης του μονοπατιού IGF-1 και της αυτοφαγίας σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλής
και υψηλής κακοήθειας με στόχο την κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο η ενεργοποίηση ή η
αναστολή του μονοπατιού IGF-1 επηρεάζει το μονοπάτι της αυτοφαγίας και την ανάπτυξη/εξέλιξη
των ΜΔΣ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η έκφραση των γονιδίων MTOR, MAP1LC3B,
MAPK8, MAPK14 και TP53 σε 20 δείγματα ασθενών με ΜΔΣ και 20 υγιών ατόμων με τη μέθοδο qRTPCR και ειδικά σχεδιασμένους εκκινητές. Τα γονίδια αυτά εμπλέκονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι
του IGF-1 και επιλέχθηκαν με βάση προηγούμενα αποτελέσματα της ομάδας μας από την ανάλυση
της έκφρασης 84 γονιδίων του μηχανισμού αυτοφαγίας και των μορίων ρυθμιστών της με συστοιχίες
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης πραγματικού χρόνου σε ασθενείς με ΜΔΣ και ομάδα υγιών
ατόμων. Επιπλέον, επιλέχθηκε η μελέτη του γονιδίου IGF1-R για τη διερεύνηση της ενεργότητας
του σηματοδοτικού μονοπατιού IGF-1. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων γονιδιακής έκφρασης
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο Livak και ως γονίδιο αναφοράς επιλέχθηκε το GAPDH. Η στατιστική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με t-test στη στατιστική γλώσσα προγραμματισμού R.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν υπερέκφραση της πλειονότητας
των υπό μελέτη γονιδίων στους ασθενείς με ΜΔΣ. Αναλυτικότερα, τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων
IGF1-R, MAPK8, MAP1LC3B και ΤP53 είναι, αντίστοιχα, 9 φορές υψηλότερα (p=0,0001), 2 (p=0,0143),
1,2 (p=0,0001) και 1,5 (p=0,02), στο σύνολο των ασθενών, ενώ τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων
MTOR και MAPK14 ήταν αυξημένα χωρίς στατιστική σημαντικότητα. Στους ασθενείς χαμηλής
κακοήθειας, η έκφραση όλων των παραπάνω γονιδίων ήταν σημαντικά αυξημένη [MAPK8 1,7 φορές
(p=0,03), MAP1LC3B 2,6 (p=0,0001), TP53 4 (p=0,002) και IGF1-R 8,8 (p=0,0001)]. Η αύξηση των
επιπέδων έκφρασης των αντίστοιχων γονιδίων στους ασθενείς υψηλής κακοήθειας κυμαινόταν από
2-10 φορές σε σχέση με τους υγιείς [MAPK8 2,4 φορές (p=0,02), MAP1LC3B 3 (p=0,0001) και IGF1-R
10,1 (p=0,0005)].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα πολύ υψηλά επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα IGF-1 (IGF1-R) υποδηλώνουν
αυξημένο δυναμικό επιβίωσης των κυττάρων ασθενών με ΜΔΣ. Η αύξηση αυτή υπερτερεί σημαντικά
έναντι της μικρότερης αύξησης των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων MAP1LC3B, MAPK8 και TP53
που ασκούν θετική ρύθμιση στο μονοπάτι της αυτοφαγίας και αρνητική ρύθμιση στο μονοπάτι IGF-1.
Συμπερασματικά, στους ασθενείς με ΜΔΣ, παρατηρείται ισχυρότερη ενεργοποίηση του σηματοδοτικού
μονοπατιού IGF-1 και σε μικρότερο βαθμό ενεργοποίηση της αυτοφαγίας, ενώ τα γονίδια κόμβοι για τα
δύο μονοπάτια δείχνουν αδυναμία ελέγχου του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και στις δυο κατηγορίες
ασθενών και ιδιαιτέρως στους ασθενείς με ΜΔΣ υψηλής κακοήθειας.
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ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΣΕ ΜΔΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΒΛΑΣΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ.
Μ. Βουλγαρέλης1, Α. Πουλάκη2, Θ. Κατσίλα3, Ι.Η. Στεργίου1, Σ. Γιαννούλη4, J.C.G. Tamayo5, Κ. Καμπάς6, Γ.Π. Πατρινός7
1
Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ / Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Εργαστήριο Ανακάλυψης Βιοδεικτών & Μεταφραστικής Έρευνας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 4Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
ΕΚΠΑ, Αθήνα, 5Pharmacoinformatics group, GRIB (IMIM/UPF), PRBB, Βαρκελώνη, Ισπανία, 6Κλινική
και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 7Έδρα Φαρμακολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η διαφοροποίηση των φυσιολογικών στελεχιαιών αιμοποιητικών κυττάρων (HSCs)
προϋποθέτει μετάβαση από την αερόβια γλυκόλυση (φαινόμενο Warburg), σε μιτοχονδριακή
οξειδωτική φωσφορυλίωση υπό την ρύθμιση του Παράγοντα Επαγόμενου από την Υποξία (HIF)1. Η
διαταραχή της διαφοροποίησης των αιμοποιητικών προγεννητόρων (HSCs και HPCs) που αποκτούν
στοιχεία της βιολογικής συμπεριφοράς φυσιολογικών HSCs και ο πρώιμος ενδομυελικός θάνατος
ατελώς διαφοροποιημένων αιμοποιητικών κυττάρων (μη αποδοτική αιμοποίηση) αποτελούν κοινό
παθοφυσιολογικό υπόβαθρο των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Δεδομένου του κεντρικού ρόλου της βιοενεργητικής ομοιόστασης στην
φυσιολογική αιμοποίηση, μελετήσαμε το μεταβολικό προφίλ της διαφοροποιούμενης μυελικής σειράς
από μυελό των οστών (ΜΟ) ασθενών με ΜΔΣ και βλάστες <5% (Ομάδα 1 - Ο1) ή ≥5% (Ομάδα 2 - Ο2)
με σκοπό την ανάδειξη παθογενετικών συσχετίσεων μεταξύ μεταβολικών διαταραχών και λευχαιμικής
εκτροπής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Απομονώθηκαν κύτταρα μυελικής σειράς ΜΟ 15 ασθενών με ΜΔΣ χωρίς
προηγούμενη θεραπεία (11 ασθενείς στην Ο1 και 4 ασθενείς στην Ο2) και 7 μαρτύρων. Εφαρμόστηκαν
δύο διαφορετικά πρωτόκολλα απομόνωσης μεταβολιτών (επιλέχθηκε εκείνο με τη βέλτιστη απόδοση)
(50% MeOH, 30% ACN, 20% H2O). Ακολούθησε ανάλυση υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας
μάζας, χρησιμοποιώντας το σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης UPLC 1290 (Agilent
Technologies) σε συνδυασμό με φασματόμετρο μάζας Triple TOF 5600+ (SCIEX) ικανό SWATH
ανάλυσης, με τεχνολογία SelexION και πηγή ιονισμού με ηλεκτροψεκασμό. Για την επεξεργασία και
ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η ροή εργασίας Metabokit. H στατιστική και λειτουργική ανάλυση
των δεδομένων έγινε με χρήση του Metaboanalystv 4 και προσαρμοσμένες γραφές σε Python και R.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το φαινόμενο Warburg κυριαρχεί στη μεταβολική ανάλυση των δυο ομάδων
επιτρέποντας την διαφυγή της γλυκόζης από την μιτοχονδριακή οξείδωση στον κύκλο του Krebs και την
επακόλουθη διοχέτευση της σε παράπλευρους δρόμους προς παραγωγή μεταβολιτών (γλουταθειόνη,
5-φωσφορική ριβόζη, τριακυλογλυκερόλες, γλυκογενετικά αμινοξέα με κύριο εκπρόσωπο την σερίνη).
Στην Ο1, η τεκμηριωμένη λειτουργική μιτοχονδριακή ανεπάρκεια (πίνακας-NAD/NADH, FAD/FADH2)
ευνοεί την ανεξέλεγκτη ροή της αναερόβιας γλυκόλυσης εξαντλώντας τα ενδοκυττάρια ενεργειακά
αποθέματα (ADP/ATP), οδηγώντας μαζί με την αυξημένη αυτοφαγία (σημαντική αύξηση αυτοφαγικών
προϊόντων, φωσφολιπίδια και δι-τριπεπτίδια ειδικά στην Ο1) σε συσσώρευση φωσφολιπιδίων και
κεραμιδίων. Οι μεταβολίτες αυτοί διαταράσσουν την μιτοχονδριακή μεμβράνη, με αποτέλεσμα την
επιδείνωση της λειτουργίας των οργανιδίων με επακόλουθο την αύξηση του οξειδωτικού στρες
(GSH/GSSG). Παράλληλα σημαίνουν τα δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια προς αυτοφαγική κατανάλωση
εντείνοντας τον Warburg μεταβολισμό. Τελικά, τα διαφοροποιούμενα κύτταρα καθηλώνονται σε έναν
αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο που καταλήγει στον θάνατό τους.
Στην Ο2, η μιτοχονδριακή λειτουργία διατηρείται (πίνακας). Το Acetyl-CoAπου απελευθερώνεται με
την β-οξείδωση de novo συντιθέμενων λιπιδίων τροφοδοτεί τον κύκλο του Krebs συζεύγοντας τον
Warburg μεταβολισμό με μια βελτιστοποιημένη μιτοχονδριακή λειτουργία και αντιοξειδωτική ικανότητα
(GSH/GSSG).
Το σύνολο των βιοενεργητικών αντιδράσεων και των δύο ομάδων οδηγεί σε σημαντική αύξηση των
επιγενετικών τροποποιητών (2-Υδροξυγλουταρικό, S-adenosyl-methionine (SAM)) εξηγώντας την
DNA υπερμεθυλίωση που χαρακτηρίζει το νόσημα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στα ΜΔΣ τόσο η αποδοτικότητα της αιμοποίησης όσο και η λευχαιμική εξέλιξη
συνδέονται άμεσα με τη λειτουργικότητα των μιτοχονδρίων και την οξειδωτική κατάσταση των
δυσπλαστικών κλώνων. Η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και το οξειδωτικό στρες ευθύνονται για τη μη
αποδοτική αιμοποίηση στα ΜΔΣ με χαμηλό ποσοστό βλαστών. Στα ΜΔΣ με υψηλό ποσοστό βλαστών,
η βελτιωμένη οξειδοαναγωγική λειτουργία εξασφαλίζει την επιβίωση των μυελοβλαστών προάγοντας
τη λευχαιμική εκτροπή του νοσήματος.
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ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΒΡΙΘΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΖΑΚΥΤΙΔΙΝΗ
Ε. Σολωμού1, Π. Διαμαντόπουλος2, Α. Βαρδή3, Α. Κουράκλη4, Α. Γαλανόπουλος5, Ι. Κοτσιανίδης6,
Β. Παππά7, Ν.-Α. Βύνιου7, Χ. Ποντίκογλου8, Π. Ζήκος9, Κ. Πάλλα10, Θ. Βασιλακόπουλος7, Α. Μεγαλακάκη11, Ε. Βαριάμη7, Ε. Παπαδάκη8, Γ. Βασιλόπουλος12, Α. Αναγνωστόπουλος3, Α. Συμεωνίδης13
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 2ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 3Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 4Π.Γ.Ν. Πατρών, 5Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 6Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 7ΕΚΠΑ,
8
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 9Νοσοκομείο «Αγ Ανδρέας», Πάτρα, 10Αιματολόγος, Διευθύντρια Αιματολογικής
Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών, Αθήνα, 11Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά» Πειραιάς, 12Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
13
Πανεπιστήμιο Πατρών, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Όλες οι κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
(ΜΔΣ) έχουν δείξει ότι οι ασθενείς αυτοί επωφελούνται από τη θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες.
Η πλειονότητα των ασθενών αυτών έχουν υπερκυτταρικό μυελό, αλλά ένα μικρό ποσοστό έχει χαμηλή
κυτταροβρίθεια (<30%). Μέχρι σήμερα υπάρχουν λίγα δεδομένα για το αν διαφοροποιείται η ασφάλεια
και η αποτελεσματικότητα των υπομεθυλιωτικών παραγόντων σε ασθενείς με υποπλαστικό ΜΔΣ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στη μελέτη αυτή αναλύσαμε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της
5-αζακυτιδίνης σε ασθενείς με υποπλαστικό ΜΔΣ καθώς και τη συνολική επιβίωση των ασθενών αυτών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη του Τμήματος Μυελικής Ανεπάρκειας και
ΜΔΣ στην οποία χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το Αρχείο Καταγραφής των ΜΔΣ της ΕΑΕ. Κατά
το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2018, συμπεριελήφθησαν 1161 ασθενείς με ΜΔΣ
και έλαβαν θεραπεία με αζακυτιδίνη. Πλήρη δεδομένα ήταν διαθέσιμα για 989 ασθενείς και αυτά
χρησιμοποίηθηκαν για την τελική ανάλυση. Έγινε στατιστική ανάλυση και διαφορές με τιμές p<0.05
θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 4.95% των ασθενών που έλαβαν αζακυτιδίνη είχαν υποκυτταρικό μυελό (συνολικά
49 ασθενείς). Οι 39 ήταν άνδρες (5.3% όλων των ανδρών ασθενών) και 10 ήταν γυναίκες (2.98% στο
σύνολο των γυναικών ασθενών). Ο λόγος ανδρών προς γυναίκες ήταν 3.9. Από τους ασθενείς με
υπερπλαστικό μυελό οι 750 ήταν άνδρες και οι 358 γυναίκες (σχέση ανδρών/γυναίκες 2.09, p: n.s.). Η
μέση ηλικία κατά τη διάγνωση ήταν 70.8 έτη στους ασθενείς με υποπλαστικό ΜΔΣ σε σχέση με 72.8
έτη στους ασθενείς με υπερπλαστικό μυελό. Η ανάλυση των ασθενών με υποπλαστικό ΜΔΣ βάση του
IPSS-R έδειξε 15 ασθενείς στο χαμηλό, 9 στο ενδιάμεσο, 14 στο υψηλό και 11 στο πολύ υψηλό score.
Το 53% των ασθενών (26 ασθενείς) είχαν ποσοστό βλαστών στο μυελό μεταξύ 10-20%, ενώ το 47%
(23 ασθενείς) είχαν ποσοστό βλαστών 5-10%. Οι ασθενείς με υποπλαστικό ΜΔΣ έλαβαν κατά μέσο όρο
10 κύκλους με αζακυτιδίνη (εύρος 2-29 κύκλοι). Στη συνέχεια έγινε ανάλυση της συνολικής επιβίωσης
και εξέλιξης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ). Η διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών με
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υποπλαστικό ΜΔΣ που έλαβαν αζακυτιδίνη δεν διέφερε σημαντικά σε σχέση με την επιβίωση των ασθενών
με υπερκυτταρικό μυελό που έλαβαν αζακυτιδίνη (20 έναντι 16 μήνες αντίστοιχα, 95% CI: 0.839-1.863).
Επίσης η καμπύλη επιβίωσης των ασθενών δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δυο ομάδες
ασθενών (p=0.32). Έντεκα ασθενείς με υποπλαστικό ΜΔΣ εξελίχθηκαν σε ΟΜΛ (22.4%). Οι ασθενείς
με υποπλαστικό ΜΔΣ παρέμειναν σημαντικά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι την εξέλιξη τους σε
ΟΜΛ (31.7 έναντι 22 μήνες για τους ασθενείς με υπερπλαστικό μυελό, p<0.001). Κατά την περίοδο της
θεραπείας ανάλυση των επεισοδίων λοιμώξεων και σύγκριση του συνολικού διαστήματος νοσηλείας
των ασθενών δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δυο ομάδες ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε αυτή τη μελέτη αναλύσαμε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών και φάνηκε ότι η
κυτταροβρίθεια μυελού δεν επηρεάζει την ανταπόκριση στη θεραπεία με αζακυτιδίνη. Οι ασθενείς
με υποπλαστικό ΜΔΣ έχουν σημαντικά βραδύτερη εξέλιξη σε ΟΜΛ, σε σχέση με τους ασθενείς με
υπερκυτταρικό μυελό. Η χαμηλή κυτταροβρίθεια του μυελού δεν θα πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα της θεραπείας με αζακυτιδίνη, και το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και
σε ασθενείς με υποπλαστικό ΜΔΣ όταν υπάρχει ένδειξη θεραπείας.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (MYELOID-DERIVED SUPPRESSOR CELLS MDSCs) ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ (CHRONIC IDIOPATHIC
NEUTROPENIA CIN)
Ν. Μπιζύμη1, Α. Δαμιανάκη1, Μ. Βελεγράκη1, Κ. Ζαβιτσάνου1, Α. Καρασαχινίδης1, Α. Γεωργοπούλου1,
Ε. Μαυρουδή1, Ι. Σπερελάκης2, Γ. Κοντάκης2, Χ. Ποντίκογλου1, Ε. Παπαδάκη1
1
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου και Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Κρήτης, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου

EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Μυελικά Κατασταλτικά Κύτταρα (Myeloid-derived suppressor cells, MDSCs) είναι HLADRlow/-CD11b+CD33+ κύτταρα με ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες που αφορούν κυρίως την καταστολή
Τ-κυττάρων. Διακρίνονται στα CD15+ πολυμορφοπυρηνικά (PMN-MDSCs) και CD14+ μονοκυτταρικά
(M-MDSCs). Η Χρόνια Ιδιοπαθής Ουδετεροπενία (Chronic idiopathic neutropenia, CIN) είναι διαταραχή
των ουδετεροφίλων χαρακτηριζόμενη από παρατεινόμενη, ανεξήγητη ουδετεροπενία. Συνδέεται με
απόπτωση κοκκιοκυτταρικής σειράς μυελικών προγονικών κυττάρων λόγω φλεγμονώδους μυελικού
μικροπεριβάλλοντος αποτελούμενου από ολιγοκλωνικά Τ-λεμφοκύτταρα, προφλεγμονώδη μονοκύτταρα
και προαποπτωτικές κυτταροκίνες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπεύουμε στη διερεύνηση πιθανής συμμετοχής των MDSCs στη CIN,
μελετώντας τον αριθμό τους σε περιφερικό αίμα (ΠΑ) και μυελό των οστών (ΜΟ) σε συνδυασμό με
λειτουργικά χαρακτηριστικά.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 100 ασθενείς με CIN και 49 υγιείς ανάλογων ηλικίας/φύλου. Οι
ασθενείς πληρούσαν τα κλασσικά διαγνωστικά κριτήρια (Papadaki et al, Blood 2003) και είχαν μέση
τιμή ουδετεροφίλων 1096±480 (διάμεσος 1215, εύρος 100-1700). Οι υποπληθυσμοί μετρήθηκαν
με κυτταρομετρία στο κλάσμα των μονοπύρηνων κυττάρων του ΠΑ με το συνδυασμό αντισωμάτων
CD33PC7CD15PC5HLA-DRECDCD14PECD11bFITC και το πρόγραμμα Kaluza. Μελετήθηκαν επίσης
στο ίδιο κλάσμα ΜΟ 24 ασθενών και 8 μαρτύρων. Η κατασταλτική ικανότητα των MDSCs των ασθενών
εκτιμήθηκε σε συν-καλλιέργειες ανοσομαγνητικά απομονωμένων, CFSE χρωσμένων, φυσιολογικών
CD3+ κυττάρων, με ανοσομαγνητικά απομονωμένα M- και PMN-MDSCs, από 4 ασθενείς και 4 υγιείς,
με ενεργοποιητή IL-2. Η ένταση της CFSE εκτιμήθηκε στα CD3+ κύτταρα τις ημέρες 0 και 3 της συνκαλλιέργειας και η ανάλυση έγινε με το FcsExpress7. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το Statistica.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα M-MDSCs του ΠΑ ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένα στους ασθενείς
(1,45%±1,82) συγκριτικά με τους μάρτυρες (3,68%±3,12, Mann-Whitney, p<0,0001) (Εικόνα.a) ενώ τα
PMN-MDSCs του ΠΑ, παρότι μειωμένα στους ασθενείς, δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά συγκριτικά
με τους μάρτυρες. Τα M-MDSCs του ΜΟ δεν διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ ασθενών και
μαρτύρων, ενώ τα PMN-MDSCs του ΜΟ ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένα σε ασθενείς συγκριτικά
με μάρτυρες (13,27%±11,27 vs 19,49%±4,46, αντίστοιχα, Mann-Whitney, p=0,0291) (Εικόνα.b).
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Η ανάλυση κατά ζεύγη έδειξε ότι τα PMN-MDSCs ήταν αυξημένα στο ΜΟ συγκριτικά με το ΠΑ ασθενών
(13,27%±11,27 vs 1,14%±1,64, αντίστοιχα, Wilcoxon, p=0,005) (Εικόνα.c) και μαρτύρων (19,49%±4,46
vs 9,92%±9,08, αντίστοιχα, Wilcoxon, p=0,0118). Ωστόσο, το ποσοστό αύξησης (ΜΟ vs ΠΑ) ήταν
στατιστικά σημαντικά υψηλότερο σε ασθενείς (86,71%±21,26) συγκριτικά με μάρτυρες (55,95%±38,59,
Mann-Whitney, p=0,0357) (Εικόνα.d). Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν μειωμένη παραγωγή PMNMDSCs σε ασθενείς συγκριτικά με μάρτυρες αλλά και τάση συσσώρευσης στο ΜΟ των ασθενών.
Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην ανάλυση κατά ζεύγη των M-MDSCs μεταξύ
ΜΟ και ΠΑ ασθενών και μαρτύρων. Τα M- και PMN-MDSCs παρουσίαζαν φυσιολογική καταστολή του
πολλαπλασιασμού των Τ-κυττάρων όπως φαίνεται από τις γενιές Τ-κυττάρων στις συν-καλλιέργειες
παρουσία/απουσία MDSCs (Εικόνα.e).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με CIN παρουσιάζουν μειωμένα ποσοστά MDSCs στο ΠΑ και PMNMDSC στο ΜΟ. Τα MDSCs των ασθενών έχουν φυσιολογική κατασταλτική δράση στα Τ-κύτταρα. Τα
δεδομένα μας αναδεικνύουν για πρώτη φορά πιθανό ρόλο των MDSCs στην παθοφυσιολογία της CIN
μέσω μείωσης του αριθμού και πιθανής συμβολής στη διατήρηση της φλεγμονής. Η συσσώρευση
PMN-MDSCs στο ΜΟ των ασθενών αντιπροσωπεύει πιθανώς αντιρροπιστικό μηχανισμό καταστολής
της φλεγμονής στο μυελικό μικροπεριβάλλον.
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ΟΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Ι. Κοτσιανίδης1, Ι. Μητρούλης12, Β. Παπαδόπουλος1, P. Μirtschink23, Κ. Λιάπης1, Μ. Παπουτσέλης1, Ζ.
Μπεζιργιαννίδου1, Γ. Βραχιώλιας1, Χ. Μισίδου1, Κ. Ζαφειροπούλου4, Α. Κουράκλη4, Α. Συμεωνίδης4
1
Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 2National
Center for Tumor Diseases (NCT), Δρέσδη, Γερμανία, 3Institute for Clinical Chemistry and Laboratory
Medicine, University Hospital and Faculty of Medicine Carl Gustav Carus, Δρέσδη, Γερμανία, 4Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Πατρών, Ρίο, Πάτρα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν μια ετερογενή ομάδα μυελικών
νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από μη-αποδοτική αιμοποίηση και αυξημένη πιθανότητα εξέλιξης σε
ΟΜΛ. Αρκετά προγνωστικά συστήματα έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη της πορείας των ασθενών
με ΜΔΣ και λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Ωστόσο, παραμένει ακόμα η ανάγκη για συστήματα τα
οποία, με ενσωμάτωση των νεότερων βιοδεικτών, θα παρέχουν πιο αξιόπιστη πρόγνωση. Το κυριότερο
αίτιο της μη-σχετιζόμενης με μυελική ανεπάρκεια ή εξέλιξη σε ΟΜΛ θνησιμότητας στους ασθενείς με
ΜΔΣ είναι τα καρδιαγγειακά συμβάντα (CVD). Οι ασθενείς με χαμηλότερου κινδύνου ΜΔΣ εμφανίζουν
διπλάσια πιθανότητα καρδιαγγειακού θανάτου συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Η θεωρία του κοινού
μηχανισμού ανάμεσα στην CVD και τις μυελικές νεοπλασίες στηρίζεται στα αποτελέσματα πειραμάτων
που έδειξαν ότι η Κλωνική Αιμοποίηση Αδιευκρίνιστης Σημασίας (CHIP), μια προ-ΜΔΣ κατάσταση,
μπορεί να οδηγήσει σε επιταχυνόμενη αθηροσκλήρυνση. Μελέτες σε συμπαγή νεοπλάσματα έδειξαν ότι
οι καρδιαγγειακοί βιοδείκτες μπορούν τα προβλέψουν την πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μέχρι σήμερα, οι καρδιαγγειακοί βιοδείκτες δεν έχουν μελετηθεί στα ΜΔΣ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μετρήσαμε τις συγκεντρώσεις καρδιακής τροπονίνης-Τ (hsTnT), νατριουρητικού
πεπτιδίου NT-proBNP, παράγοντα διαφοροποίησης-15 (GDF-15) και υψηλής-ευαισθησίας CRP (hsCRP)
στον ορό 66 ασθενών με ΜΔΣ. Έχοντας στόχο να αποκλείσουμε τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των
παραπάνω βιοδεικτών και να αποφύγουμε μια υπερβολικά αλλοιωμένη κατανομή, υπολογίσαμε την
γεωμετρική μέση τιμή όλων των συνδυασμών αυτών των βιοδεικτών. Η ανάλυση της επιβίωσης έγινε
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χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Kaplan-Meier και η πολυπαραγοντική ανάλυση το μοντέλο αναλογικού
κινδύνου του Cox. Ολική επιβίωση (ΟS) ορίσαμε το χρόνο από τη λήψη του δείγματος μέχρι το
τελευταίο follow-up ή θάνατο από οποιαδήποτε αιτία. Ως επιβίωση χωρίς λευχαιμία (LFS) ορίστηκε ο
χρόνος από τη λήψη του δείγματος μέχρι την εξέλιξη σε ΟΜΛ ή θάνατο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με διάμεση παρακολούθηση 8,6 μήνες (95% CI:7.8-9.4), η διάμεση ΟS και LFS
ήταν 11.3 (9.5-13.2) και 11.1 (9.2-12.9) μήνες, αντίστοιχα. Στον Πίνακα 1 φαίνεται ότι το 21,2% των
ασθενών ήταν υψηλότερου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS, ενώ με βάση το ΙPSS-R το 33,3% ήταν
ενδιάμεσου κινδύνου. Η μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η ΟS και LFS σχετίζονταν σημαντικά με
τους εξής παράγοντες: IPSS, IPSS-R, καρυότυπο, μεταγγισιοεξάρτηση, δείκτη συννοσηρότητας MDSCI, διάμεσες τιμές NT-proBNP, GDF-15 και hsCRP και διάμεσες λογαριθμικές τιμές hsTnT, GDF-15 και
hsCRP. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι παραδοσιακοί καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου και το ιστορικό
προϋπάρχουσας CVD δεν επηρέαζαν σημαντικά την ΟS και LFS, γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι
η συσχέτιση MDS-CI και καρδιαγγειακών βιοδεικτών με αυξημένη πιθανότητα θανάτου μπορεί να
συνδέεται με την ικανότητα τους να προβλέπουν τη μη-καρδιαγγειακή θνησιμότητα στα ΜΔΣ. Στην
πολυπαραγοντική ανάλυση, η μεταγγισιοεξάρτηση [HR:4.29 (95% CI:1.76-10.4), p=0.001], το IPSS-R
≥3.5 [9.90 (2.37-41.7), p=0.002], ο MDS-CI [2.29 (1.14-4.61), p=0.021] και η γεωμετρική μέση τιμή
του συνδυασμού των λογαριθμικών τιμών hsTnT, NT-proBNP και GDF-15 [3.83 (1.84-7.94), p<0.001]
ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της OS και LFS (Πίνακας 1).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε μια περιορισμένη αλλά αντιπροσωπευτική ομάδα ασθενών με ΜΔΣ δείξαμε
ότι ένας σύνθετος δείκτης που προκύπτει από το συνδυασμό καρδιαγγειακών βιοδεικτών αποτελεί
σημαντικό προγνωστικό παράγοντα στα ΜΔΣ. Η προγνωστική σημασία των βιοδεικτών δεν φαίνεται
να εκφράζει τη καρδιαγγειακή θνησιμότητα αλλά την πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.
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ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ
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ΠΟΜΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ/ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
‘POWERFUL’ ΥΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
E. Tέρπος1, Π. Ρεπούσης2,Χ. Λαλαγιάννη3, E. Χατζηχαρίση4, Θ. Aσημακοπούλου5, Γ. Βασιλόπουλος6, A. Πουλή7, E. Σπανουδάκης8, E. Μιχάλη9, Γ. Πάγκαλης10, Χ. Ποζιόπουλος11, Μ.-Χ. Κυρτσώνη12,
Β. Παππά13, A. Συμεωνίδης14, Χ. Γεωργόπουλος15, Π.-M. Zήκος16, Ε. Παπαδάκη17, M. Δαδακαρίδου2,
K. Kαρβούνη-Μαρολαχάκη18, Π. Πατός18, E. Kατωδρύτου19
1
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»,
2
Αιματολογικό Τμήμα, Ε.Α.Ν.Π. «Mεταξά», 3Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη,
4
Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», 5Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» - Γ.Ν.Α. «Αμαλία
Φλέμιγκ», 6Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 7Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»,
8
Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 9Αιματολογικό Τμήμα, «Γ. Γεννηματάς», 10Αιματολογικό
Τμήμα, Ιατρικό Ψυχικού, 11Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan», 12Α’ Προπαιδευτική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 13Π.Γ.Ν. «Aττικόν», 14Αιματολογικό
Τμήμα, Πα.Γ.Ν. Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», 15Αιματολογικό Τμήμα, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης, 16Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 17Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 18Ιατρικό Τμήμα, Genesis Pharma SA, 19Αιματολογικό Τμήμα, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πομαλιδομίδη (POM) με χαμηλή δόση δεξαμεθαζόνης (POM/LoDex) είναι μια καθιερωμένη
θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM) που έχουν
λάβει ≥2 θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων λεναλιδομίδης και βορτεζομίμπης.
ΣΚΟΠΟΣ: Λόγω των περιορισμένων στοιχείων υπό πραγματικές κλινικές συνθήκες, η παρούσα μελέτη
αποσκοπούσε στην παροχή πληροφοριών για την ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση (PFS), την
ανταπόκριση στη θεραπεία και τις ακολουθούμενες πρακτικές ως προς τη χρήση του POM/LoDex
στην καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η ‘POWERFUL’ (NCT03353545) ήταν μια μη παρεμβατική, πολυκεντρική, αναδρομική
και προοπτική μελέτη ενηλίκων ασθενών με RRMM που ξεκίνησαν POM/LoDex μεταξύ 01 Ιαν 2016
και 28 Φεβ 2019 σύμφωνα με τις εγκεκριμένες συνταγογραφικές πληροφορίες της POM. Η μελέτη
συμπεριέλαβε μια προοπτική και μια αναδρομική φάση στρατολόγησης ασθενών με διαδικασία διαδοχικής
δειγματοληψίας. Κάθε συμμετέχων παρακολουθήθηκε έως την ένταξη του τελευταίου ασθενούς συν
12 μήνες κατά μέγιστο, ή έως την πρόοδο της νόσου (PD), τον θάνατο, την απόσυρση συγκατάθεσης,
την οριστική διακοπή του POM/LoDex ή την έναρξη επόμενης αντιμυελωματικής θεραπείας επί
απουσίας PD κατά τη διακοπή του PΟΜ, την ολοκλήρωση της μελέτης ή την απόφαση του ιατρού να
αποσύρει τον ασθενή, οποιοδήποτε προηγήθηκε χρονικά. Ελήφθη ενημερωμένη συγκατάθεση από
τους εν ζωή ασθενείς και απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης συγκατάθεσης για τους αποβιώσαντες.
Διενεργήθηκε προοπτική συλλογή δεδομένων ασφάλειας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι κατάλληλοι προς ένταξη ασθενείς (N=99, 75 με προοπτική και 24 με αμιγώς
αναδρομική παρακολούθηση) στρατολογήθηκαν από 18 αιματολογικές κλινικές. Η διάμεση διάρκεια
παρατήρησης ήταν 8,8 μήνες. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον Πίνακα. Πενήντα
ασθενείς ξεκίνησαν POM/LoDex ως θεραπεία 3ης γραμμής. Στο 75,8% των ασθενών η δόση έναρξης
της POM ήταν 4 mg/ημέρα τις ημέρες 1-21 κάθε 28 ημέρες. Ελήφθη διάμεσος αριθμός 8 (εύρος:
1-38) κύκλων σε διάμεση δόση POM 4 mg/ημέρα (εύρος: 1-4). Τα ποσοστά μείωσης, προσωρινής
και οριστικής διακοπής της POM ήταν 28,3%, 59,6%, και 81,8%, αντίστοιχα. Οι συχνότεροι λόγοι
διακοπής της θεραπείας ήταν PD (56,8%) και λόγοι ασφάλειας (22,2%).
Το ποσοστό της συνολικής ανταπόκρισης (≥ μερική ανταπόκριση) ήταν 32,3% και η διάμεση διάρκεια
ανταπόκρισης ήταν 15,8 μήνες. Η διάμεση PFS ήταν 10,5 μήνες (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης:
7,4‐14,4) [13,0 έναντι 8,8 μηνών για τους ασθενείς στην 3η έναντι ≥4ης γραμμής θεραπείας (p=0,494),
και 13,0 έναντι 8,8 μηνών για τους ασθενείς που έλαβαν μόνο POM/LoDex έναντι αυτών στους οποίους
συγχορηγούνταν άλλοι αντιμυελωματικοί παράγοντες (p=0,411)]. Τα ποσοστά PFS στους 6, 12, 24
και 36 μήνες ήταν 70,3%, 48,3%, 20,1% και 12,0%, αντίστοιχα.
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Η επίπτωση σχετιζόμενων με την POM ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) στον αξιολογήσιμο πληθυσμό
ασφάλειας (75 ασθενείς με προοπτική παρακολούθηση), κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων
ασφάλειας διάμεσης διάρκειας 7,6 μηνών, ήταν 42,7%. Αναφέρθηκε μόνο ουδετεροπενία (13,3%)
σε συχνότητα ≥10%. Το ποσοστό σοβαρών ΑΕ ήταν 18,7%, ενώ τα ποσοστά αιματολογικών και μη
αιματολογικών ΑΕ βαθμού ≥3 ήταν 8,0%, και 5,3%, αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Το POM/LoDex χορηγούμενο ως ≥3η γραμμή θεραπείας του RRMM επέδειξε
μεγαλύτερη PFS σε σχέση με ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, η οποία δεν επηρεάστηκε από τη γραμμή
θεραπείας και τη συγχορήγηση άλλων αντιμυελωματικών παραγόντων. Περίπου το ένα τρίτο των
ασθενών πέτυχαν τουλάχιστον μερική ανταπόκριση με διάρκεια ανταπόκρισης 16 μήνες.
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ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ
Ι.-Β. Κωστόπουλος1, Κ. Παπαδημητρίου1, Ε. Καστρίτης2, Π. Μαλανδράκης2, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος2, Ν. Κανέλλιας2, Μ. Μήγκου2, Ν. Κόκκαλη2, Ν. Ωρολογάς-Σταύρου1, Μ. Γαβριατοπούλου2,
Μ.-Α. Δημόπουλος2, Ε. Τέρπος2, Ο. Τσιτσιλώνη1
1
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική
Σχολή, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, ΕΚΠΑ
EΙΣΑΓΩΓΗ: Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) χαρακτηρίζεται από σημαντική κλωνική ετερογένεια και
ανοσολογικές διαταραχές.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν ο λεπτομερής χαρακτηρισμός του ανοσολογικού
προφίλ των ασθενών με ΠΜ σε διακριτά στάδια της νόσου και η ανεύρεση ανοσολογικών υπογραφών
που να σχετίζονται με την κλινική πορεία του ΠΜ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα μυελού των οστών (ΜΟ) και περιφερικού αίματος (ΠΑ) από 104
ασθενείς με ΠΜ [64 νεοδιαγνωσθέντες, 40 ασθενείς σε CR (15 MRD+, 25 MRD-)] αναλύθηκαν
κυτταρομετρικά με 5 διαφορετικά πάνελ 8-χρωμίας για το χαρακτηρισμό συνολικά 34 ανοσολογικών
πληθυσμών με έμφαση στους βασικούς Τ-κυτταρικούς υποτύπους και στα κατασταλτικά κύτταρα
(Τregs, MDSCs). Τα δύο πάνελ αφορούσαν στον καθιερωμένο έλεγχο της ελάχιστης υπολειπόμενης
νόσου (MRD) με NGF και τα υπόλοιπα τρία ήταν: Πάνελ 3: CD3-FITC, FoxP3-PE, CD8-PerCPCy5.5,
CD39-BV421, Ki67-BV510, CD45RA-PC7, CD25-APC, CD4-APC-Cy7, Πάνελ 4: CD3-FITC, FoxP3PE, CD45RO-PerCPCy5.5, CTLA4-BV421, CD127-BV510, HLA-DR-PC7, CD25-APC, CD4-APC-Cy7,
Πάνελ 5: CD14-FITC, CD11b-PE, 7-AAD-PerCPCy5.5, CD124-BV421, CD33-BV510, HLA-DR-PC7,
CD15-APC, lin(CD3/CD19/CD56)-APC-Cy7.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ταυτόχρονη ανάλυση ΜΟ και ΠΑ των ίδιων ασθενών, ανέδειξε διαφορές μεταξύ
των δύο κυτταρικών διαμερισμάτων, κυρίως ως προς τον αυξημένο CD4/CD8 λόγο στο ΠΑ (1,7
vs1,16 P<0,001) λόγω της αύξησης των παρθένων CD4+ Τ-κυττάρων και της ταυτόχρονης μείωσης
των HLA-DR+CD8+ Τ-κυττάρων. Σημαντική ήταν και η αύξηση των NK/NKT-κυττάρων στο ΠΑ (4,4%
vs 3,2%, P<0,001). Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι διάφοροι πληθυσμοί παρουσίασαν σημαντικές
διακυμάνσεις, συγκροτώντας διακριτά ανοσολογικά προφίλ μεταξύ ΜΟ και ΠΑ. Εξετάζοντας τα δύο
κυτταρικά διαμερίσματα ξεχωριστά, βρέθηκαν διακριτές ανοσολογικές υπογραφές στα διάφορα στάδια της
νόσου (ISS stage), με σημαντικότερο εύρημα την παρουσία ξεχωριστών ανοσολογικών προφίλ μεταξύ
των ασθενών που εμφάνισαν διαφορετική ανταπόκριση στην ίδια θεραπεία. Συγκεκριμένα, ο μειωμένος
αριθμός TAMs και ερυθροβλαστών σε συνδυασμό με τον αυξημένο αριθμό CD27+ T-κυττάρων στο ΜΟ
κατά τη διάγνωση, διέκρινε με μεγάλη σαφήνεια τους ασθενείς που πέτυχαν CR κατά την εισαγωγική
θεραπεία. Αντίστοιχα, οι ασθενείς που πέτυχαν CR είχαν ένα μοναδικό προφίλ στο ΠΑ, χαρακτηριζόμενο
από μειωμένο ολικό αριθμό Tregs και μειωμένο λόγο resting Tregs/terminal effector Tregs.
Η σύγκριση μεταξύ MRD- και MRD+ ασθενών κατέδειξε σημαντικές διαφορές στο μικροπεριβάλλον του
ΜΟ, με σημαντικότερες τις διαφορές στα επίπεδα των naiveCD4+ Τ-κυττάρων, των ερυθροβλαστών
και των Β υποτύπων. Σχετικές διαφορές υπήρχαν και στο ΠΑ μεταξύ MRD- και MRD+ ασθενών.
Μάλιστα, με τη χρήση ενός απλού scoring system, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 2 παραμέτρους (naive
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CD4+ Τ-κύτταρα >8% και effector/effector memory CD4+ Τ-κύτταρα <90% επί των ολικών CD4), το
αποτέλεσμα της MRD μπορούσε να προβλεφθεί σε επίπεδα ευαισθησίας 86% και ειδικότητας 80%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας αναδεικνύουν μοναδικές ανοσολογικές υπογραφές μεταξύ των
διαφορετικών σταδίων του ΠΜ και των διακριτών προγνωστικών ομάδων. Επιπλέον, αναδεικνύονται
μοναδικές υπογραφές που με σχετική ακρίβεια μπορούν να προβλέψουν το είδος της θεραπευτικής
ανταπόκρισης και/ή το αποτέλεσμα της MRD. Αν και απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να ενισχύσουν
τη δυναμική των αποτελεσμάτων αυτών, εν τούτοις φαίνεται πως η μελέτη του ανοσολογικού υποβάθρου
σε εξατομικευμένο επίπεδο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό αρωγό στην κλινική διαχείριση του ΠΜ.
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ DARATUMUMAB ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ/
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 2 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DARE
Ε. Καστρίτης1, Ε. Τέρπος2, Α. Συμεωνίδης3, Σ. Δελήμπαση4, M. Cavo5, E. Zamagni5, Ε. Κατωδρύτου6, E. Rivolti7, Μ.-Χ. Κυρτσώνη8, Μ. Γαβριατοπούλου2, Μ. Ρούσσου2, Δ. Φωτίου2, Ε. Χατζηχαρίση9,
Ν. Κανέλλιας2, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου2, Μ. Μήγκου2, Μ.-Α. Δημόπουλος2
1
Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα,
3
Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 4Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων και
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 5Seragnoli Institute
of Hematology Bologna, University School of Medicine Bologna, Italy, 6Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ.
«Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 7Department of Hematology Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, Reggio
Emilia, Italy, 81η Προπαιδευτική Κλινική, ΕΚΠΑ Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 91η Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η νεφρική ανεπάρκεια (ΝΑ) είναι συχνή επιπλοκή του πολλαπλού μυελώματος (MM),
αυξάνει τον κίνδυνο πρώιμου θανάτου και άλλων επιπλοκών και σχετίζεται με παρατεταμένη νοσηλεία.
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Το Daratumumab είναι ένα ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1κ έναντι του αντιγόνου CD38 και
έχει δείξει σημαντική δραστικότητα και ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας σε προθεραπευμένους ασθενείς με
ΠΜ, αλλά τα διαθέσιμα δεδομένα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του Daratumumab σε
ασθενείς με ΝΑ είναι περιορισμένα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη DARE της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας είναι μια προοπτική,
ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη φάσης 2, η οποία ολοκλήρωσε την ένταξη 38 ασθενών με υποτροπιάζον/
ανθεκτικό ΠΜ και σοβαρή ΝΑ (είτε eGFR <30 mL/min/1,73m2 ή που απαιτεί αιμοκάθαρση).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι ασθενείς είχαν λάβει τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας, που περιείχαν
βορτεζομίδη και λεναλιδομίδη και ήταν σε λειτουργική κατάσταση ECOGPS ≤2. Aποκλείστηκαν ασθενείς
με προηγούμενη έκθεση σε daratumumab. Η θεραπεία (κύκλος 28 ημερών) περιλαμβάνει ενδοφλέβιο
daratumumab 16 mg/kg (εβδομαδιαίως για τους κύκλους 1-2, κάθε 2 εβδομάδες για τους κύκλους
3–6 και στη συνέχεια κάθε 4 εβδομάδες) και δεξαμεθαζόνη (40 mg εβδομαδιαίως, σε κάθε κύκλο). Το
κύριο καταληκτικό σημείο είναι η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου. Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία
είναι το ποσοστό ανταπόκρισης (μερική απόκριση ή καλύτερη), ποσοστό νεφρικής ανταπόκρισης
(μερική ή καλύτερη νεφρική ανταπόκριση, σύμφωνα με τα κριτήρια IMWG) και ασφάλεια. Η παρούσα
προκαταρκτική ανάλυση παρουσιάζει αποτελέσματα σε 35 ασθενείς που εντάχθηκαν σε 7 κέντρα και
έλαβαν την πρώτη δόση θεραπείας της μελέτης μέχρι 1/1/2020.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία ήταν 72 χρόνια και 77.1% ήταν άνδρες. Ο διάμεσος χρόνος από
τη διάγνωση έως την πρώτη δόση daratumumab ήταν 4.2 έτη, με διάμεσο 3 προηγούμενες γραμμές
θεραπείας ενώ 37.1% είχε λάβει ΑΜΑΑΚ. Κατά την έναρξη της μελέτης, 8.6% και 91.4% είχε νόσο
σταδίου 2 & 3 κατά ISS και 51.4% και
48.6% σταδίου 2 & 3 στο αναθεωρημένο
ISS. Η διάμεση eGFR ήταν 13 mL/min/1.73
m2 και 17 ασθενείς (48.6%) υποβάλλονταν
σε αιμοκάθαρση. Ο διάμεσος αριθμός
κύκλων θεραπείας που χορηγήθηκαν είναι
5 και η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης
5.5 μήνες. Το ποσοστό επιβίωσης χωρίς
πρόοδο στους 6 μήνες ήταν 50%. Το
ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 45.7%
(VGPR: 31.4%, PR: 14.3%). Για τους
ασθενείς υπό αιμοκάθαρση το ποσοστό
ανταπόκρισης ήταν 35.3% (VGPR: 17.6%,
PR: 17.6%). Ο διάμεσος χρόνος από την
πρώτη δόση daratumumab έως την πρώτη
ανταπόκριση (≥PR) ήταν 0.9 μήνες. Το
ποσοστό νεφρικής ανταπόκρισης ήταν 17.1%. Μέχρι σήμερα, 37.1% των ασθενών συνεχίζουν θεραπεία
στο πρωτόκολλο, 17.1% διέκοψε λόγω θανάτου και 31.4% λόγω εξέλιξης της νόσου. Συνολικά, 17
ασθενείς (48.6%) εμφάνισαν τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη ενέργεια (ΑΕ) βαθμού 3 ή 4, ενώ 9 (25.7%)
ασθενείς είχαν τουλάχιστον μία σοβαρή ΑΕ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση του daratumumab με δεξαμεθαζόνη οδήγησε σε ταχείες αιματολογικές
ανταποκρίσεις σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΠΜ και σοβαρή ΝΑ, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ενώ 17.1% πέτυχε κλινικά σημαντική νεφρική ανταπόκριση.
Είναι σημαντικό ότι δεν παρατηρήθηκε επιπλέον τοξικότητα και το daratumumab μπορεί να χορηγηθεί
με ασφάλεια σε ασθενείς με σοβαρή ΝΑ ή που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.
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Ο ΔΙΑΛΥΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗΣ (SUPAR)
ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
(AL) ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ
Ε. Καστρίτης1, Φ. Θεοδωρακάκου1, Ι. Παπασωτηρίου2, Α. Μαργέλη2, Α. Μπαρτζελιώτου2, Ε. Τσιλιγκερίδου1, Α. Ανδρεάτου1, Δ. Φωτίου1, Μ. Μήγκου1, Ν. Κανέλλιας1, Ι. Διαλούπη1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1,
Π. Μαλανδράκης1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1
Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας, Γ.Ν. Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Ο Διαλυτός Υποδοχέας του Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου τύπου Ουροκινάσης
(suPAR) συμμετέχει στη παθογένεση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ), της Οξείας Νεφρικής
Βλάβης, ενώ αποτελεί ανεξάρτητο δείκτη θνησιμότητας ασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια
(ΧΚΑ). Στην AL αμυλοείδωση η νεφρική συμμετοχή είναι συχνή και σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης Νεφρικής Νόσου Τελικού Σταδίου (ΝΝΤΣ). Η πρόγνωση βασίζεται κυρίως στην κρεατινίνη
και στην πρωτεϊνουρία, ενώ είναι περιορισμένα τα δεδομένα για τους νεότερους βιοδείκτες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να αξιολογήσουμε το suPAR ως πιθανό νέο βιοδείκτη της έκβασης της
νεφρικής νόσου σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση που λαμβάνουν θεραπεία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μετρήσαμε τα επίπεδα suPAR στον ορό 136 ασθενών με AL αμυλοείδωση,
πριν την θεραπεία, και σε 98 από αυτούς, στους 6 μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η δίαμεση ηλικία ήταν 65 έτη και 56% ήταν άνδρες, ενώ 72% εμφάνιζε νεφρική
συμμετοχή, 71% καρδιακή και 17% ηπατική. Το στάδιο Mayo -1,-2,-3 ήταν 15%, 565 και 29% και το
νεφρικό στάδιο (-1,-2 & -3) ήταν 39%, 44% και 17%, αντίστοιχα. Η διάμεση τιμή του suPAR ήταν 6.6
ng/mL (εύρος 2.7-29 ng/mL), σημαντικά υψηλότερη από τα επίπεδα σε μελέτες σε ασθενείς με ΧΝΝ ή
ΧΝΑ χωρίς αμυλοείδωση (διάμεσες τιμές 3.04-3.7 ng/mL). Παρατηρήθηκε ασθενής αρνητική συσχέτιση
του suPAR με την eGFR, αλλά δεν υπήρχε συσχέτιση με τα επίπεδα πρωτεϊνουρίας ή αλβουμίνης
ορού, ούτε με το νεφρικό στάδιο (όπως αυτό ορίζεται από τα eGFR<50 mL/min και πρωτεϊνουρία >
5gr/d). Τα επίπεδα suPAR ήταν υψηλότερα σε ασθενείς με καρδιακή συμμετοχή και συσχετίστηκαν
με το NT-proBNP (p=0.003), την hs-TnT (p<0.001) και το στάδιο κατά Mayo. Υψηλότερα ήταν επίσης
τα επίπεδα suPAR μεταξύ ασθενών με ηπατική συμμετοχή και συσχετίζονταν ισχυρά με τα επίπεδα
αλκαλικής φωσφατάσης (p<0.001) ενώ εμφάνισαν και θετική συσχέτιση με τα επίπεδα της παθολογικής
ελεύθερης ελαφράς αλυσίδας (iFLC). Στους 6 μήνες η διάμεση τιμή του suPAR ήταν 6.1 ng/mL και σε
κατά ζεύγη σύγκριση αυτή η μείωση ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.039). Ωστόσο, η μείωση αυτή
ήταν ανεξάρτητη από την αρχική τιμή του suPAR και την αιματολογική ανταπόκριση. Οι αρχικές τιμές
του suPAR συσχετίστηκαν με υψηλότερη πιθανότητα μείωσης της eGFR (p=0.008) και με επιδείνωση
της νεφρικής νόσου (p=0.02) στους 6 μήνες. Τα επίπεδα suPAR στους 6 μήνες συσχετίστηκαν με την
πιθανότητα εξέλιξης σε ΝΝΤΣ και ανάγκη για αιμοκάθαρση (2% έναντι 20% στα 2 έτη και 2% έναντι
38% στα 4 έτη, p<0.001), ανεξάρτητα από το νεφρικό στάδιο, την πρόοδο νόσου βάσει διεθνών
κριτηρίων στους 6 μήνες και του βάθους της αιματολογικής ανταπόκρισης (μη ανταπόκριση έναντι
μερική ανταπόκριση [PR] έναντι πολύ καλή μερική ανταπόκριση/πλήρη ύφεση [VGPR/CR]). Η μείωση
των επιπέδων suPAR στους 6 μήνες σε σύγκριση με την αρχική τιμή συσχετίστηκε με χαμηλότερη
πιθανότητα εξέλιξης σε ΝΝΤΣ που απαιτεί αιμοκάθαρση, ανεξάρτητα από την αρχική eGFR, τo αρχικό
νεφρικό στάδιο και την αιματολογική ανταπόκριση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση τα επίπεδα suPAR είναι προγνωστικά της
έκβασης της νεφρικής νόσου, ειδικά της εξέλιξης σε ΝΝΤΣ που απαιτεί αιμοκάθαρση, ανεξάρτητα
από το αρχικό στάδιο, την επιδείνωση της νεφρικής νόσου με βάση τα διεθνή κριτήρια και το βάθος
της αιματολογικής ανταπόκρισης.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΑΒΗΣ ΙΞΑΖΟΜΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΘΑΖΟΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΗ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 2 “DARIA”
Ε. Τέρπος1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ε. Κατωδρύτου2, Ε. Χατζηχαρίση3, Ι. Διαλούπη1, Ε. Βέρρου2,
Α. Λεωνιδάκης4, Μ. Μίγκου1, Σ. Δελήμπαση5, Α. Συμεωνίδης6, Ε. Καστρίτης1, Μ.Α. Δημόπουλος1
1
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ.
«Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 3Α’ Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 4Health Data Specialists S.A., Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική και Κλινική
Λεμφωμάτων - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
6
Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) που είναι
ανθεκτικοί στη λεναλιδομίδη ή έχουν υποτροπιάσει κατόπιν προηγούμενης χρήσης λεναλιδομίδης
αποτελεί πρόκληση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης DARIA (αρ. πρωτ. ΕΟΦ: 81487/2018) είναι η αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας της δαρατουμουμάβης σε συνδυασμό με ιξαζομίδη και δεξαμεθαζόνη (Darald) ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σχήμα
που βασίζεται στη λεναλιδομίδη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η DARIA αποτελεί μια υπό εξέλιξη, προοπτική, πολυκεντρική, ανοιχτή μελέτη,
φάσης 2 που στοχεύει στην ένταξη 43 ασθενών οι οποίοι έχουν λάβει μία προηγούμενη θεραπεία με
σχήμα που βασίζεται στη λεναλιδομίδη. Το σχήμα περιλαμβάνει φάση εφόδου με 9 κύκλους θεραπείας
28 ημερών, που αποτελούνται από 16 mg/kg, iv, δαρατουμουμάβης (εβδομαδιαία για τους κύκλους
1–2, κάθε 2 εβδομάδες για τους κύκλους 3–6, και κάθε 4 εβδομάδες εν συνεχεία), 4 mg ιξαζομίδης (po,
ημέρες 1, 8, και 15 του κάθε κύκλου), και 40 mgpo δεξαμεθαζόνης (εβδομαδιαία, για κάθε κύκλο). Στη
συνέχεια ακολουθεί φάση συντήρησης, όπου η δαρατουμουμάβη χορηγείται κάθε 4 εβδομάδες, όπως
και η ιξαζομίδη, έως την πρόοδο νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας, ενώ διακόπτεται η χορήγηση
δεξαμεθαζόνης. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο είναι το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR).
Στα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνονται η αξιολόγηση του προφίλ τοξικότητας της
φαρμακευτικής αγωγής της μελέτης, η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS), η συνολική επιβίωση,
καθώς και τα επίπεδα των οστικών δεικτών και οι αγγειογενείς κυτοκίνες. Η ανάλυση παρουσιάζει
αποτελέσματα για ασθενείς που έλαβαν την πρώτη δόση της φαρμακευτικής αγωγής της μελέτης ≥5
μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία (01/05/2020).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκαπέντε ασθενείς που εντάχθησαν σε 4 κέντρα διεξαγωγής της μελέτης
περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάλυση. Συνολικά, 60% των ασθενών είχαν ανθεκτικό στη λεναλιδομίδη
μυέλωμα. Η διάμεση ηλικία ήταν τα 70 έτη, ενώ η πλειονότητα των ασθενών ήταν άνδρες (60%). Ο
διάμεσος χρόνος από τη διάγνωση έως την πρώτη δόση της φαρμακευτικής αγωγής της μελέτης
ήταν 1,3 έτη. Το 47%, 26% και 27% των ασθενών ανήκαν στο στάδιο 1, 2, και 3, αντίστοιχα του ISS,
ενώ το R-ISS στάδιο ήταν: R-ISS-1 (21%), R-ISS-2 (71%), και R-ISS-3 (7%). Ο διάμεσος αριθμός
θεραπευτικών κύκλων έως την καταληκτική ημερομηνία ήταν 7. Ο διάμεσος χρόνος από τη χορήγηση
της πρώτης δόσης της φαρμακευτικής αγωγής της μελέτης έως την πρώτη ανταπόκριση ήταν 0,9 μήνες.
Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 60% με το 47% των ασθενών να επιτυγχάνουν VGPR και
το 13% PR. Το 12μηνο ποσοστό επιβίωσης χωρίς πρόοδο νόσου ήταν 54%. Συνολικά, 10 ασθενείς
(67%) εμφάνισαν τουλάχιστον ένα ανεπιθύμητο συμβάν (AE) βαθμού 3 ή 4, ενώ το πιο συχνό ήταν
η θρομβοκυτταροπενία (6 ασθενείς, 40%). Τέσσερις ασθενείς (27%) εμφάνισαν από ένα σοβαρό
ανεπιθύμητο συμβάν (SAE): λοίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος (θανατηφόρα),
περιτονίτιδα, γαστρεντερίτιδα, νεφρολιθίαση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ταχείες και βαθιές ανταποκρίσεις παρατηρήθηκαν κατόπιν της αγωγής με Dara-Id
ως θεραπεία δεύτερης γραμμής σε ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με σχήμα
που βασίζεται στη λεναλιδομίδη. Το προφίλ ασφάλειας του συνδυασμού είναι πολύ καλό με το ένα
τρίτο των ασθενών να μην εμφανίζει κανένα ανεπιθύμητο συμβάν βαθμού 3 ή 4, ενώ συγχρόνως το
12μηνο ποσοστό PFS ανήλθε στο 54%.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΔΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΑΒΗ ΣΤΟΝ ΟΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ Ή/ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ
ΜΥΕΛΩΜΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 2 “REBUILD”
Ε. Τέρπος1, Ε. Καστρίτης1, Ε. Χατζηχαρίση2, Ε. Κατωδρύτου3, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1,
Ε. Βέρρου3, Μ. Γαβριατοπούλου1, Α. Λεωνιδάκης4, I. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Σ. Δελήμπαση5,
Μ.-Χ. Κυρτσώνη6, Μ. Παπαϊωάννου2, Α. Συμεωνίδης7, Μ.-Α. Δημόπουλος1
1
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Α’ Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ.
«Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 4Health Data Specialists S.A., Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική και Κλινική
Λεμφωμάτων - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 6Α’
Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 7Αιματολογικό Τμήμα,
Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι οστεολυτικές βλάβες αποτελούν χαρακτηριστικό του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ)
που μειώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης REBUILD είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της
μονοθεραπείας με δαρατουμουμάβη στον οστικό μεταβολισμό ασθενών με προχωρημένο υποτροπιάζον/
ανθεκτικό ΠΜ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η REBUILD (αρ. πρωτ. ΕΟΦ: 103253/2017) είναι προοπτική, πολυκεντρική,
ανοιχτή μελέτη φάσης 2, η οποία έχει ολοκληρώσει την ένταξη 57 ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό
ΠΜ και ≥2 προηγούμενες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της λεναλιδομίδης και ενός αναστολέα
πρωτεασώματος. Οι ασθενείς έλαβαν δαρατουμουμάβη 16 mg/kg άπαξ εβδομαδιαίως για τους
κύκλους 1-2, κάθε 2 εβδομάδες για τους κύκλους 3-6 και κάθε 4 εβδομάδες εν συνεχεία. Το πρωτεύον
καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή στους δείκτες οστικής απορρόφησης CTX και TRACP5b μετά από
4 μήνες μονοθεραπείας με δαρατουμουμάβη. Στα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνονται η
μεταβολή εντός 4 μηνών των δεικτών οστικού σχηματισμού bALP, OC και PINP, των δεικτών ρύθμισης
οστεοκλαστών RANKL, OPG και CCL3, των δεικτών οστεοβλαστικής λειτουργίας (σκληροστίνης,
DKK1) και η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους ασθενείς της παρούσας ανάλυσης, 29 είχαν διαθέσιμα δεδομένα για
τους οστικούς δείκτες στην έναρξη της μελέτης και μετά από 4 μήνες χορήγησης της φαρμακευτικής
αγωγής. Η διάμεση ηλικία τους ήταν τα 73 έτη, ενώ περίπου οι μισοί ήταν γυναίκες (15 ασθενείς, 52%).
Ο διάμεσος αριθμός των προηγούμενων θεραπειών ήταν 3 (εύρος: 2-5). Δεκαπέντε ασθενείς (52%)
εμφάνιζαν >10 οστεολυτικές βλάβες κατά την έναρξη της μελέτης, ενώ μόλις 4 ασθενείς (14%) έλαβαν
διφωσφονικά μαζί με μονοθεραπεία δαρατουμουμάβης. Οι διάμεσες μεταβολές στα επίπεδα CTX
και TRACP5b για όλους τους ασθενείς (ν=29) μετά από 4 μήνες ήταν +3,9% και -2,2%, αντίστοιχα.
Συνολικά, 10 ασθενείς (35%) εμφάνισαν ≥30% μείωση στα επίπεδα CTX και 5 ασθενείς (17%) στα
επίπεδα TRACP5b. Οι διάμεσες μεταβολές στους δείκτες οστικού σχηματισμού για όλους τους ασθενείς
μετά από 4 μήνες χορήγησης δαρατουμουμάβης ήταν +24,5% για την bALP, +116,8% για την OC,
και +15,7% για τα PINP. Οι διαφορές για τους ασθενείς με ανταπόκριση έναντι των ασθενών χωρίς
ανταπόκριση ήταν αντίστοιχα 26% έναντι 18% για την bALP, 190% έναντι -61% (p=0.020) για την
OC, και 22% έναντι -3% για τα PINP. Άλλες σημαντικές διαφορές εντός των 4 μηνών χορήγησης της
μονοθεραπείας ήταν η μείωση της DKK1 κατά 49% σε ασθενείς με ανταπόκριση έναντι 2% αύξηση σε
ασθενείς χωρίς ανταπόκριση, καθώς και η μείωση της CCL3 κατά 15% σε ασθενείς με ανταπόκριση
έναντι 101% αύξηση σε ασθενείς χωρίς ανταπόκριση (p=0,039). Η διάμεση PFS όλων των ασθενών
της ανάλυσης ήταν 4,6 μήνες (95% CI: 2,8-7,2).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μονοθεραπεία με δαρατουμουμάβη έχει θετική επίδραση στον οστικό μεταβολισμό
ακόμα και σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΠΜ που έχουν λάβει πολλές προηγούμενες γραμμές
θεραπείας. Η μείωση των επιπέδων των TRACP5b και CCL3 σε ασθενείς που ανταποκρίνονται
υποδεικνύει μια ανασταλτική επίδραση της δαρατουμουμάβης στους οστεοκλάστες. Παρατηρήσαμε ισχυρή
επίδραση στον οστικό σχηματισμό όλων των ασθενών και ιδιαίτερα σε εκείνους που ανταποκρίθηκαν
στη θεραπεία, π.χ. η OC εμφάνισε διπλάσια αύξηση μετά από 4 μήνες θεραπείας. Αυτό, τουλάχιστον
εν μέρει, οφείλεται στη μείωση της DKK1.
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ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ & ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
35

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ DNA INDΕX: EΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ Β-ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Μ. Κούρτη1, Α. Ταπάρκου2, Α. Αθανασιάδου3, Β. Αντάρη1, Κ. Κοτσογλανίδου1, Μ. Λάμπρου1, Γ. Τοτικίδης1, Ε. Φαρμάκη2, Ε. Παπακωνσταντίνου1
Παιδοογκολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Α’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη,
Εργαστήριο Κυτταρογενετικής, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) αποτελεί την συχνότερη παιδική κακοήθεια.
Η εκτίμηση διαφόρων προγνωστικών παραγόντων στην παιδική ΟΛΛ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο
στη διαστρωμάτωση της θεραπείας. Παιδιά με Β κυτταρικής αρχής ΟΛΛ (Β-ΟΛΛ) και υπερπλοειδία
που αντιπροσωπεύουν το 25-30% της παιδικής λευχαιμίας, έχει βρεθεί ότι έχουν καλύτερη έκβαση
και ανταπόκριση στη θεραπεία σε σχέση με άλλες σημαντικές προγνωστικές υποομάδες. Αντίθετα η
υποδιπλοειδία σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση. Συνήθως κατά τη διάγνωση δεν υπάρχουν κλινικά
χαρακτηριστικά που να διακρίνουν τους ασθενείς με διπλοειδία, υπερ- ή υποδιπλοειδία. Υπάρχουν δύο
βασικές τεχνικές για τη διερεύνηση της πλοειδίας των λευχαιμικών/βλαστικών κυττάρων. Το G-banding
ή Giemsa banding είναι μία τεχνική της κυτταρογενετικής για την οπτικοποίηση του καρυότυπου και
επιτυγχάνεται με χρώση των συμπυκνωμένων χρωμοσωμάτων. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η μέτρηση
του περιεχόμενου DNA των λευχαιμικών κυττάρων με κυτταρομερία ροής. Η περιεκτικότητα σε DNA
των κυττάρων μετράται με την ικανότητα του ιωδιούχου προπιδίου να συνδέεται στοιχειομετρικά με το
DNA. Ο δείκτης DI (DNAindex) προκύπτει από το λόγο της μέσης έντασης φθορισμού του περιεχόμενου
DNA του βλαστικού πληθυσμού προς του πληθυσμό αναφοράς (φυσιολογικά λεμφοκύτταρα). DI ≥
1,16 έχει συσχετιστεί με υπερδιπλοειδία και με αριθμό των χρωμοσωμάτων > 50 (εύρος 51-68).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του DI ως προγνωστικού
δείκτη έκβασης και επιβίωσης παιδιών με Β-ΟΛΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι από 67 παιδιά τα οποία έλαβαν
χημειοθεραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο ALLICBFM20009 κατά το διάστημα 2010-2018 και
διαγνώσθηκαν με Β οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (Β-ΟΛΛ). Σε αυτούς τους ασθενείς είχε προσδιορίσθεί
ο δείκτης DI (DNAIndex) με κυτταρομετρία ροής σε δείγματα μυελικού αναρροφήματος στη διάγνωση
και συσχετίστηκε με τον αριθμό χρωμοσωμάτων που προέκυψε από τον καρυότυπο καθώς και με
την έκβαση της νόσου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 67 παιδιά, ένας ασθενής εμφάνιζε πρώιμη (pro-B) B-OΛΛ με 46 χρωμοσώματα
στον καρυότυπο και DI=0,99. Δώδεκα ασθενείς με προ (pre-B) B-OΛΛ από τους οποίους τρεις (3/12,
25%) με >50 χρωμοσώματα και DI >1,05 και εννέα (9/12,75%) με <50 χρωμοσώματα και DI >1,05,
ενώ οι 31 (31/54, 57,4%) με <50 χρωμοσώματα (46-50 χρωμοσώματα) και DI=0,95-1,04 και 3
(5,6%) με 45 χρωμοσώματα και DI <1,02. Η συνολική επιβίωση (ΟverallSurvival, OS) και η ελεύθερη
συμβαμάτων επιβίωση (Event-Free Survival, EFS) για τους ασθενείς με DI 1,05 ήταν 91,67% και
87,5% αντίστοιχα. Για τους ασθενείς με DI :0,96-1,04 η ΟS και EFS ήταν 87,5% και 83,3%. Άρα με
βάση τα ευρήματά μας διακρίνουμε μια ξεχωριστή κατηγορία με >50 χρωμοσώματα και DI >1,05 και
ιδιαίτερα ευνοϊκή πρόγνωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο προσδιορισμός του δείκτη DI με κυτταρομετρία ροής στη διάγνωση, αποτελεί έναν
χρήσιμο προγνωστικό παράγοντα για τη παιδική Β-ΟΛΛ. Η κυτταρομετρία ροής με τον προσδιορισμό
του DI αποτελεί μια εναλλακτική λύση έναντι του καρυότυπου αφού επιτρέπεται τη γρήγορη ταυτοποίηση
ασθενών με καλή πρόγνωση και υψηλότερη πιθανότητα επιβίωσης. Επιπλέον παρέχει συμπληρωματικές
πληροφορίες σε ασθενείς με ανευπλοειδία, είτε επιβεβαιώνοντας τα κυτταρογενετικά δεδομένα είτε
ανιχνεύοντας πρόσθετους κλώνους.
1
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ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ (sAML ή AML-MRC) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (tAML) ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ
Χ. Λαλαγιάννη, Ε. Γαβριηλάκη, Μ. Παπαθανασίου, Α. Συρίγου, Α. Μαρβάκη, Μ. Ισκάς, Α. Γιαννακοπούλου,
Ε. Παπχιάνου, Χ. Δημοσθένους, Α. Αθανασιάδου, Γ. Παπαϊωάννου, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η δευτεροπαθής AML έχει δυσμενέστερη έκβαση από την denovoAML. Τα τελευταία
χρόνια υπάρχει η τάση να διαχωρίζεται η sAML μετά από MDS/MPN από την tAML, η οποία θεωρείται
η χειρότερη προγνωστικά.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η συγκριτική εκτίμηση των χαρακτηριστικών και
της έκβασης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε ένα σύνολο 494 ασθενών με AML που υποβλήθηκαν σε εντατική
χημειοθεραπεία σε 2 δεκαετίες και οι 137 (28%) έπασχαν από δευτεροπαθή AML. Στους 94 εξ αυτών
υπήρξε εξέλιξη νόσου (sAML ή AML-MRC) από προηγούμενο μυελοδυσπλαστικό (MDS, n=78) ή
μυελοϋπερπλαστικό νόσημα (MPN, n=15). Σε 43 ασθενείς η λευχαιμία ήταν σχετιζόμενη με προηγούμενη
έκθεση σε ΧΜΘ ή/και ακτινοβολία ή ανοσοκαταστολή (tAML) λόγω συμπαγούς όγκου: 11, αυτοάνοσου
νοσήματος: 3, απλαστικής αναιμίας: 3, αιματολογικής κακοήθειας: 19 (Hodgkin λέμφωμα: 7, NHL: 7,
πολλαπλό μυέλωμα: 4, ιστιοκυττάρωση: 1).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επρόκειτο συνολικά για 78 άνδρες και 59 γυναίκες με διάμεση ηλικία 57 (εύρος
15-75 ετών) και διάμεση κατάσταση ικανότητας (PS, WHO) 2 (1-3). Οι 9/51 ελεγχθέντες για FLT3-ITD
ήταν θετικοί (17,6%). Από τους 134 ασθενείς με αξιολογήσιμες μεταφάσεις, καλής πρόγνωσης
καρυότυπο (Κ/Τ) με t8;21 παρουσίαζαν 3 (όλοι στην κατηγορία tAML), ενδιάμεσης πρόγνωσης 75
(56%) με φυσιολογικό καρυότυπο 51/73, ενώ πιο συχνή χρωμοσωμική ανωμαλία ήταν η τρισωμία 8
(10 ασθενείς). Κακής πρόγνωσης Κ/Τ παρουσίαζαν 56 ασθενείς (31 πολύπλοκο, 13 μονοσωμικό).
Ύφεση μετά την θεραπεία (CR) πέτυχαν 51/137 ασθενείς (37%), 8 απεβίωσαν λόγω TRM (6%) και
78 ασθενείς είχαν ανθεκτική νόσο (57%). Υποτροπή μετά την ύφεση παρουσίασαν 37/51 ασθενείς
(72.5%). Τα χαρακτηριστικά των ασθενών με sAML και tAML φαίνονται στον πίνακα. Οι διαφορές που
παρατηρήθηκαν ήταν χαμηλότερη τιμή αιμοπεταλίων, νεαρότερη ηλικία, αυξημένο ποσοστό κακής
πρόγνωσης καρυότυπου και πολύπλοκου (complex) καρυότυπου και χαμηλότερη υποτροπή για την
tAML, όμως μόνο η διαφορά ηλικίας
ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.001).
Η διετής επιβίωση ελεύθερη νόσου
(DFS) για sAML και tAML ήταν 16%
και 32.7% αντίστοιχα και η συνολική
επιβίωση (OS) ήταν 16% και 15%
αντίστοιχα (p=ns). Δώδεκα ασθενείς
υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση σε
CR1 και 25 σε προχωρημένη φάση
νόσου. Στην πολυπαραγοντική
ανάλυση για DFS σημαντικοί
παράγοντες ήταν η ηλικία, η κατάσταση
ικανότητας και ο καρυότυπος ενώ για
OS ήταν η κατάσταση ικανότητας, ο καρυότυπος, η LDH και η διενέργεια μεταμόσχευσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά η έκβαση στις δευτεροπαθείς λευχαιμίες είναι πολύ κακή, με
υψηλά ποσοστά ανθεκτικής νόσου και υποτροπής, χωρίς σημαντική διαφορά για sAML και tAML.
Νέες στοχευμένες και βιολογικές θεραπείες χρειάζονται για τους ασθενείς αυτούς. Επί του παρόντος,
η προσπάθεια είναι να κατευθύνονται περισσότεροι προς την αλλογενή μεταμόσχευση.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΤΟΥ DNA ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΧΗΜΕΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φ. Κοντσιώτη1, Ε. Μαράτου2, Α. Μπούχλα1, Β. Μπάκου1, Κ. Γκοντόπουλος1, Ε. Γλέζου1, Θ. Θωμόπουλος1,
Κ. Λουκαρής1, Ε. Μπαζάνη1, Σ. Παπαγεωργίου1, Μ. Παγώνη3, Μ. Δελατόλλα3, Α. Μπάμιας1, Β. Παππά1
1
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 2Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων - Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΟΜΛ είναι η συχνότερη κακοήθης μυελογενής διαταραχή στους ενήλικες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να ερευνηθούν οι πιθανές μεταβολές στο
προφίλ γονιδιακής έκφρασης των μονοπατιών που αφορούν τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του
DNA σε λευχαιμικές κυτταρικές σειρές μετά την έκθεσή τους σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες και
τα ευρήματα να επιβεβαιωθούν σε δείγματα ΟΜΛ ασθενών ως προς την επίτευξη πλήρους ύφεσης
μετά τη χορήγηση της χημειοθεραπείας εφόδου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι Kasumi-1 και MV4-11 καλλιεργήθηκαν με την προσθήκη idarubicin ή
cytarabine. Η ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων ρύθμισης των μονοπατιών επιδιόρθωσης DNA
εκτιμήθηκε μέσω τεχνολογίας PCR μικροσυστοιχιών (RT2 Profiler, Qiagen). Στηριζόμενοι στα αρχικά
μας αποτελέσματα, επιλέχθηκαν τέσσερα γονίδια (HUS1, PPP1R15A, MLH1, NBN) για περαιτέρω
ανάλυση και αξιολογήθηκε η σχετική τους έκφραση με qRT-PCR. Τα γονίδια αυτά παρουσίαζαν
σημαντικές διαφορές στην έκφρασή τους μεταξύ χημειοανθεκτικών και χημειοευαίσθητων κυττάρων
σε επίπεδο κυτταρικών σειρών και αξιολογήσαμε το επίπεδο της έκφρασής τους σε κύτταρα μυελού
των οστών σε ασθενείς. Η ανάλυση περιελάμβανε 47 ασθενείς με denovo ΟΜΛ πριν από την έναρξη
της χημειοθεραπείας συνδυασμού 7+3 και 16 υγιείς δότες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η σχετική έκφραση του HUS1 ήταν σημαντικά μειωμένη στους ασθενείς σε σχέση
με τους μάρτυρες (p<0.0001).
Το PPP1R15A, παρουσίαζε σημαντικά αυξημένη έκφραση στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες
(p<0.01) ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε σημαντικά αυξημένη έκφραση σε αυτούς που δεν πέτυχαν πλήρη
ύφεση σε σχέση με τους ανταποκριθέντες (p<0.05).
Το MLH1 παρουσίαζε σημαντικά μειωμένη έκφραση στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες
(p<0.001) και στους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία εφόδου σε σχέση με αυτούς
που παρουσίασαν πλήρη ύφεση (p<0.0001).
Η έκφραση του NBN ήταν σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς που δεν πέτυχαν πλήρη ύφεση σε
σχέση με τους ανταποκριθέντες (p<0.05).
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα που είχαν προκύψει από τα PCR
Arrays.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έκφραση του HUS1 που συμμετέχει στη βέλτιστη ανταπόκριση της σηματοδότησης
ATM/ATR στα DSBs, βρέθηκε να είναι αισθητά μειωμένη στους ασθενείς, υποδηλώνοντας μειωμένη
ανταπόκριση στα DSBs και επομένως σημαντική ανεπάρκεια στους μηχανισμούς επιδιόρθωσης του
DNA (Jackson et al, 2008).
Η αυξημένη έκφραση των PPP1R15A και NBN στους ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στη
χημειοθεραπεία εφόδου σε σχέση με τους ανταποκριθέντες υποδηλώνει την συμμετοχή τους στους
μηχανισμούς χημειοανθεκτικότητας.
Το PPP1R15A μέσω αποφωσφορυλίωσης του παράγοντα έναρξης της μετάφρασης eIF-2A/EIF2S1,
οδηγεί σε επανέναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης και έξοδο των κυττάρων από το stress. Συνεπώς η
αυξημένη του έκφραση οδηγεί σε πλεονέκτημα επιβίωσης των κυττάρων μετά την επίδραση βλαπτικών
ερεθισμάτων(Carrara et al, 2017).
Το NBN αποτελεί το κύριο ρυθμιστή του συμπλόκου MRN (MRE11-RAD50-NBN) και ενέχεται στον
έλεγχο κυρίως της φάσης S του κυτταρικού κύκλου. Οι διαταραχές της λειτουργίας του συμπλόκου έχουν
συσχετισθεί με αυξημένη επιβίωση των κυττάρων μετά την επίδραση κυτταροτοξικών παραγόντων
(Brown et al, 2003).
Aντίθετα το MLH1 παρουσίαζε σημαντικά μειωμένη έκφραση στους χημειοανθεκτικούς, παρατήρηση
που συμφωνεί με τα βιβλιογραφικά δεδομένα: η in vitro πλήρης απενεργοποίηση του γονιδίου οδηγεί
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σε σωματικές μεταλλάξεις που σχετίζονται με αντίσταση σε πληθώρα κυτταροτοξικών παραγόντων
(Avdievich et al, 2008).
Τα δεδομένα μας αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές στο προφίλ γονιδιακής έκφρασης των
χημειοανθεκτικών ασθενών σε σχέση με τους χημειοευαίσθητους, γεγονός που δημιουργεί προοπτικές
για στοχευμένες θεραπείες.
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ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕ
ΚΛΩΝΙΚΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΕ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ
Χ. Βαρελάς, Α. Αθανασιάδου, Ε. Γαβριηλάκη, Μ. Γκαϊτατζή, Γ. Παπαϊωάννου, Τ. Τουλουμενίδου,
Χ. Βαδικολιού, Χ. Λαλαγιάννη, Α. Παπαλεξανδρή, Ν. Σταυρογιάννη, Ι. Μπάτσης, Ο. Αστερίου, Ζ. Λαζάρου, Α. Τσίμογλου, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εμφάνιση κλωνικών ανωμαλιών (NCΑs) στις Ph- μεταφάσεις είναι σπάνια σε ασθενείς
με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) που έλαβαν θεραπεία με ιντερφερόνη- α, ενώ είναι σημαντικά
συχνότερη σε εκείνους που έλαβαν ΤΚΙs
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε τη συχνότητα εμφάνισης και
την προγνωστική σημασία αυτού του φαινομένου σε ασθενείς με ΧΜΛ που έλαβαν θεραπεία με TKIs,
μετά από μακρόχρονη παρακολούθηση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 200 ασθενείς με ΧΜΛ που έλαβαν θεραπεία με TKIs και
παρακολουθήθηκαν με μοριακή και κυτταρογενετική μελέτη σύμφωνα με τις οδηγίες του ELN 2013.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 21/200 ασθενείς (10,5%) ανευρέθησαν NCΑs, σε Ph- κύτταρα. Ο διάμεσος
χρόνος (ΔΜ) παρακολούθησης ήταν 156 μήνες και ο ΔΜ από την έναρξη της θεραπείας των TKIs 58
μήνες (εύρος 3-204). Δεκατέσσερις ασθενείς έλαβαν μόνο imatinib, 1 μόνο dasatinib, 4 imatinib και στη
συνέχεια nilotinib, και 2 imatinib και κατόπιν dasatinib. 16/21 ασθενείς ήταν άνδρες. H διάμεση ηλικία
διάγνωσης ήταν 49 έτη (εύρος 20-77). Δεκαέξι ασθενείς ήταν σε χρόνια φάση, 3 σε επιταχυνόμενη και
2 σε βλαστική κρίση. Δέκα έλαβαν μόνο TKIs πριν από την εμφάνιση του Ph (-) κλώνου, 11 έλαβαν
1-5 γραμμές θεραπείας πριν από την έναρξη των TKIs. 15/21 ασθενείς εμφάνισαν μία χρωμοσωμική
ανωμαλία, τέσσερις ασθενείς εμφάνισαν δύο, ένας είχε μία ανωμαλία, ενώ ένας ασθενής εμφάνισε πέντε
χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Αριθμητικές ανωμαλίες είχαν 18 ασθενείς , δομικές 1 ενώ αριθμητικές και
δομικές είχαν 2. Αριθμητικές ανωμαλίες του χρωμοσώματος Υ βρέθηκαν σε εννέα ασθενείς, τρισωμία
8 σε εννέα και μονοσωμία 7 σε τρεις. Ανευρέθηκαν επίσης ανωμαλίες όπως +X, +9,+13, +21, add(6)
(q27), del(20)(q11) t(4;15)(q31;q26) και t(2;10)(q23;q24). Σε δύο ασθενείς οι ίδιες ανωμαλίες (-Y, +8)
ήταν σε Ph+ και Ph- κύτταρα. Οι οστεομυελικές βιοψίες δεν παρουσίαζαν εικόνα μυελοδυσπλαστικού
συνδρόμου.
Η χορήγηση περισσοτέρων θεραπειών πριν τους ΤΚΙs βρέθηκε ότι σχετίζεται με την εμφάνιση
περισσότερων ΝCAs (p = 0.030). Τρεις ασθενείς υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων (HCT), ενώ 3 άλλοι υποβλήθηκαν σε αλλογενή HCT – 2 με εμμένουσα μονοσωμία 7 και ένας
με τρισωμία 8 και ένα επιπλέον χρωμόσωμα Χ. Ο χρόνος επίτευξης CCyR και MMR ήταν σημαντικά
μεγαλύτερος στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή HCT και στους ασθενείς με 3 NCAs.
2/21 ασθενείς πέθαναν και 3/19 υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση και 16/21 είχαν βέλτιστη
ανταπόκριση. Δύο ασθενείς παρουσίαζαν MMR και 14 MR4.5. Παραμονή NCΑs σε Ph- μεταφάσεις
παρουσίαζαν 8/16 ασθενείς με ΔΜ 76 μήνες (εύρος 2-192), πέντε είχαν -Υ, δύο +8 και ένας είχε del(20q).
Με ΔΜ παρακολούθησης 156 μήνες (εύρος 20-300), η πιθανότητα δεκαετούς ολικής επιβίωσης ήταν
87.1%. Κανένας από τους προαναφερόμενους παράγοντες δεν επιβάρυνε την ολική επιβίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: NCΑs σε Ph- κύτταρα ανευρέθηκαν σε 10,5% των ασθενών που έλαβαν μακροχρόνια
θεραπεία με TKIs. Οι συχνότερες χρωμοσωματικές ανωμαλίες είναι -Υ, +8,-7. Ανωμαλίες όπως add(6)
(q27), t(4;15)(q31;q26) και t(2;10)(q23;q24) δεν έχουν αναφερθεί από άλλους. H εμφάνιση των NCAs δεν
φαίνεται να επηρεάζει την έκβαση της νόσου. Υπάρχει δυνατότητα ίασης των ασθενών με μονοσωμία
7 με αλλογενή HCT. Συνιστάται παρακολούθηση αυτών των ασθενών επειδή η πραγματική βιολογική
σημασία που ευθύνεται για αυτό το φαινόμενο παραμένει άγνωστη.
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39	ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ - Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ TKIs
Ι. Τσώνης1, Ζ. Μέλλιος1, Μ. Δελλατόλα1, Μ. Γαροφαλάκη12, Ε. Τζιότζιου12, Α. Μπούχλα3, Μ. Ξημέρη4,
Α. Κολοβού5, Δ. Λιάπη6, Μ. Βάγια7, Α. Πηγαδίτου8, Κ. Γκίρκας3, Δ. Μπαρμπαρούση9, Σ. Σαχανάς10,
Α. Σουραβλά1, Ν. Λουτσίδη1, Β. Παππά3, Ν. Ελ-Γκότμι1, Ι. Δαρμάνη1, Σ. Παπαγεωργίου3, Α. Ματθαιακάκης4, Γ. Τσιράκης5, Ε. Στειακάκη4, Χ. Ματσούκα9, Σ. Δελήμπαση1, Σ. Γιγάντες1, Θ. Καρμίρης1,
Ν. Χαρχαλάκης11, Μ. Παγώνη1
1
Αιματολογική και Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Εργαστήριο
Μοριακής Βιολογίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Aιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», 4Αιματολογική Κλινική, ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου, Ηράκλειο
Κρήτης, 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Χανίων, «Ο Άγιος Γεώργιος», Χανιά, Κρήτη, 6Αιματολογική Κλινική,
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», Ηράκλειο, Κρήτη, 7Αιματολογικό Τμήμα, 401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα, 8Αιματολογικής Κλινικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 9Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 10Αιματολογικό
Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, 11Αιματολογική Κλινική, «Metropolitan General» Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η εισαγωγή του Imatinib στην αντιμετώπιση της Χρόνιας Μυελογενούς Λευχαμίας (ΧΜΛ)
άλλαξε δραματικά την έκβαση των ασθενών. Σήμερα υπάρχουν τέσσερις αναστολείς κινασών τυροσίνης/
ΤΚΙs εγκεκριμένοι για τη θεραπεία των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΧΜΛ-ΧΦ. Θεραπευτικό
στόχο αποτελεί η βαθιά μοριακή ανταπόκριση ενώ παραμένει ανοιχτό το θέμα του βέλτιστου χρόνου
επίτευξής της για τη βέλτιστη μακροχρόνια έκβαση. Η μη επίτευξη πρώιμης μοριακής ανταπόκρισης
(EMR) καθορίζει ομάδα με δυσμενέστερη πρόγνωση χωρίς να επηρεάζει τη συνολική επιβίωση. Η
βέλτιστη επιλογή αναστολέα, ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, αποτελεί πρόκληση
για τους θεράποντες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης είναι η αποτύπωση των αποτελεσμάτων
της θεραπείας και ειδικότερα της EMR στη μακροπρόθεσμη έκβαση σε σχέση με τον ΤΚΙ που χορηγήθηκε
ως πρώτης γραμμής θεραπεία, σε κέντρα της χώρας μας, στο διάστημα 2005-2020.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 261 ασθενείς με ΧΜΛ-ΧΦ. Οι ασθενείς έλαβαν
αναστολέα 1ης ή 2ης γενιάς κατά την κρίση του θεράποντος, παρακολουθήθηκαν με RQ-PCR και
εκτιμήθηκαν για την ανταπόκριση σύμφωνα με τις ELN οδηγίες. Αξιολογήθηκαν η επίτευξη EMR, η
αθροιστική επίπτωση επίτευξης MMR και MR4.0 σε σχέση με τον αναστολέα και υπολογίστηκε το
διάστημα ελεύθερο συμβάματος (EFS). Σύμβαμα ορίστηκε θάνατος, εξέλιξη νόσου, αποτυχία θεραπείας,
αλλαγή θεραπείας. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το λογισμικό R-Project.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν τα στοιχεία
148 ασθενών για τους οποίους υπάρχουν
δεδομένα για την EMR [Imatinibn=94,
Nilotinibn=44, Dasatinibn=10]. Πριν το
τρίμηνο έξι ασθενείς άλλαξαν ΤΚΙ λόγω
δυσανεξίας [πυρετός, μυαλγίες, οίδημα,
τοξική επιδερμόλυση λόγω Imatinib, καρδιακή
ανεπάρκεια λόγω Nilotinib, πνευμονική
υπέρταση λόγω Dasatinib]. Η EMR εκτιμήθηκε
στους εναπομείναντες 142 [Imatinibn=90,
Nilotinibn=43, Dasatinibn=9]. EMR επετεύχθη
στο 76.6%, 80.9% και 100% των ασθενών
υπό Imatinib, Nilotinib και Dasatinib αντίστοιχα
(p>0.05). Από το σύνολο των ασθενών που
επέτυχαν EMR (n=113), οι 107 παρέμειναν
στον ίδιο ΤΚΙ για τουλάχιστον 12 μήνες. Όλες
οι αλλαγές θεραπείας έγιναν λόγω τοξικότητας
βαθμού ≥3 [εξάνθημα, οιδήματα, μυαλγίες
λόγω Imatinib (n=5) ουρική αρθρίτιδα και
εξάνθημα λόγω Nilotinib (η=1)]. Η αθροιστική
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επίπτωση επίτευξης MMR στους 12 μήνες ήταν 67,7%, 70,6% και 90% για Imatinib, Nilotinib, Dasatinib
αντίστοιχα (p=0.06). Από το σύνολο των ασθενών που επέτυχαν EMR (n=113), οι 103 παρέμειναν
στον ίδιο ΤΚΙ για τουλάχιστον 18 μήνες. Όλες οι αλλαγές θεραπείας έγιναν λόγω τοξικότητας [εξάνθημα
λόγω Imatinib, OEM λόγω Nilotinib, πλευριτικές συλλογές λόγω Dasatinib] πλην μιας που αφορούσε
αποτυχία επίτευξης MMR υπό Nilotinib. Η αθροιστική επίπτωση επίτευξης MR4.0 στους 18 μήνες ήταν
45,35%, 50,1% και 73.3% για Imatinib, Nilotinib, Dasatinib αντίστοιχα (p=0.16). Με διάμεσο χρόνο
παρακολούθησης 70.6 μήνες το διάμεσο EFS δεν έχει επιτευχθεί. Στους 60 μήνες το EFS είναι 85,3%,
78.9% και 28.1% για Imatinib, Nilotinib, Dasatinib αντίστοιχα (p=0.02).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Για την πλειοψηφία των ασθενών με ΧΜΛ-ΧΦ το Imatinib αποτελεί επιλογή θεραπείας
πρώτης γραμμής με ικανοποιητική αποτελεσματικότητα δεδομένου και του προφίλ μακροχρόνιας
ασφάλειας. Η EMR μπορεί να καθοδηγήσει τον περαιτέρω θεραπευτικό σχεδιασμό. Η επίτευξης
μακράς EFS εξαρτάται όχι μόνο από την αποτελεσματικότητα αλλά και από το προφίλ ασφάλειας του
αναστολέα. Η καταγραφή της έκβασης ασθενών εκτός πρωτοκόλλων είναι σημαντική. Σκοπεύουμε
να μελετήσουμε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και να επεκτείνουμε την ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη
μετάγραφο, κυτταρογενετικά ευρήματα και προγνωστικά score.
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e13a2 e14a2: ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ;
Μ. Γαροφαλάκη1, Ε. Τζιότζιου1, Ε. Νικολού1, Ι. Τσώνης2, Μ Δελλατόλα2, Ζ. Μέλλιος1, Μ. Ψυλλάκη3,
Ε. Γρίσπου1, Μ. Ζωβοΐλη1, Δ. Κυριακίδου1, Σ. Δελήμπαση2, Ι. Μπαλταδάκης2, Σ. Γιγάντες2, Δ. Καρακάσης2, Ν. Χαρχαλάκης4, Θ. Καρμίρης2, Μ. Παγώνη2
1
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο,. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα,
3
Αιματολογική Κλινική, ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου, Ηράκλειο, 4Αιματολογική Κλινική, «Metropolitan General», Αθήνα

EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι πλείστοι των ασθενών με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ) εκφράζουν ένα mRNA
του υβριδικού γονιδίου BCR-ABL που κωδικοποιεί μια τυροσινική κινάση 210 kDalton/p210 που
προάγει τη λευχαιμική μεταμόρφωση. Η p210 κωδικοποιείται από δύο μετάγραφα που προκύπτουν
όταν το σημείο τομής στο γονίδιο BCR, κατά τη σύντμηση του BCR-ABL, περιορίζεται σε μία περιοχή
που ονομάζεται M-bcr και οδηγεί στο σχηματισμό των μεταγράφων e13a2/“b2a2” και e14a2/“b3a2”
των οποίων η διαφορά είναι η απουσία και παρουσία αντίστοιχα του εξονίου 14 του γονιδίου BCR. Η
διαφορετική επίδραση των μεταγράφων e13a2 και e14a2 στον λευχαιμικό φαινότυπο και στην έκβαση
της νόσου αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της αναδρομικής αυτή μελέτης είναι η αποτύπωση της επίπτωσης
των διαφορετικών μεταγράφων στην επίτευξη EMR, MMR και MR4.0 σε ασθενείς στους οποίους
χορηγήθηκε ΤΚΙ ως πρώτης γραμμής θεραπεία στο διάστημα 2005-2020, σε κέντρα της χώρας μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 261 ασθενείς με ΧΜΛ-ΧΦ, οι οποίοι έλαβαν
αγωγή με ΤΚΙ και εκτιμήθηκαν για την ανταπόκριση στη θεραπεία με βάση τις οδηγίες του ELN. Ο τύπος
του μεταγράφου ταυτοποιήθηκε με PCR μετά από αντίστροφη μεταγραφή του RNA στη διάγνωση και η
έκφραση του υβριδικού γονιδίου BCR-ABL καθώς και του γονιδίου αναφοράς ABL προσδιορίστηκε με
RT-qPCR, βάσει τυποποιημένου πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τη διεθνή κλίμακα (International scale/IS)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα 168 ασθενών για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα
για το είδος του μεταγράφου που ανιχνεύθηκε στη διάγνωση. Οι 64 (38.1%) έφεραν το μετάγραφο
e13a2, ενώ στους 12 ανιχνεύθηκε ταυτόχρονα και το e1a2. Οι 104 (61.9%) έφεραν το e14a2, στους
δύο (1.2%) εκ των οποίων ανιχνεύθηκε επιπρόσθετα το e13a2 και 23 (22.1%) το μετάγραφο e1a2.
Δεν βρέθηκαν διαφορές στις αιματολογικές παραμέτρους σε σχέση με τα διαφορετικά μετάγραφα.
Αναφορικά με την επίτευξη EMR δεν υπάρχουν δεδομένα για τους 14/64 (21,8%) και 22/104 (24,15%)
ασθενείς με e13a2 και e14a2 αντίστοιχα. Από τους υπόλοιπους οι 23/50 (46%) με e13a2 δεν πέτυχαν
EMR σε σχέση με το 21/82 (25,61%) των ασθενών με e14a2. Δεδομένα για την επίτευξη MMR και
MR4.0 υπάρχουν για 141/168 και 148/168 ασθενείς αντίστοιχα. Οι 6/48(12,5%) ασθενείς με e13a2
και 4/93(4,3%) ασθενείς με e14a2, επίσης 15/52(28,8%) με e13a2 και 13/96(13,5%) με e14a2 δεν
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πέτυχαν MMR και MR4.0 αντίστοιχα. Ασθενείς με e13a2 και e14a2 επέτυχαν MMR σε 782,35 ημέρες
κατά μέσο όρο (διάμεση τιμή 469) και 1021,9 ημέρες (διάμεση τιμή 275) αντίστοιχα. MR4.0 επετεύχθη
σε 1535,8 ημέρες κατά μέσο όρο (διάμεση τιμή 882,5) και 1505,63 ημέρες (διάμεση τιμή 609) για τους
e13a2 και e14a2 αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα δεδομένα μας φαίνεται ότι μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών με το μετάγραφο
e14a2 επιτυγχάνουν EMR σε σχέση με τους ασθενείς με e13α2 (74,4% vs 54%). Περισσότεροι ασθενείς
(95,7% vs 87,5%) με μετάγραφα e14a2 πέτυχαν MMR και μάλιστα σε λιγότερο χρόνο από εκείνους με
e13a2. Αποτυχία επίτευξης MR4.0 παρατηρήθηκε στους ασθενείς με e13a2 έναντι αυτών με e14a2.
Το μετάγραφο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως προγνωστικός δείκτης ή/και ως ένα κριτήριο επιλογής
θεραπείας. Προς το παρόν τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι αντικρουόμενα και χρειάζεται περαιτέρω
μελέτη. Σχεδιάζουμε να μελετήσουμε τη σημασία τους σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών σε συνδυασμό
με άλλα χαρακτηριστικά της νόσου.
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ/ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΜΔΣ/ΜΥΣ) ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Θ. Καραντάνος, L. Gondek, A. Moliterno, A. Dezern, R. Jones, T. Jain
Department of Hematologic Malignancies, Johns Hopkins University Hospital
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Μυελοδυσπλαστικά/Μυελοϋπερπλαστικά (ΜΔΣ/ΜΥΣ) σύνδρομα αποτελούν μια
ετερογενή ομάδα νοσημάτων με συνολικά πτωχή πρόγνωση. Τα νοσήματα αυτά και ειδικά η Χρόνια
Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΜΜΛ) είναι πιο συχνά μεταξύ ανδρών, οι οποίοι παρουσιάζουν
χειρότερη πρόγνωση. Ωστόσο, οι υποκείμενοι μηχανισμοί παραμένουν άγνωστοι. Επίσης, δεν είναι
γνωστό αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των φύλων στην συχνότητα και στην κατανομή σωματικών
μεταλλάξεων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση διαφορών στην κατανομή σωματικών
μεταλλάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών με ΜΔΣ/ΜΥΣ σύνδρομα και η συσχέτιση αυτών με κλινικά
αποτελέσματα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη ασθενών με ΜΔΣ/ΜΥΣ σύνδρομα,
που διερευνήθηκαν στο νοσοκομείο Johns Hopkins κατά την περίοδο 1/2015-1/2020. Για όλους τους
ασθενείς έγινε ανάλυση DNA νέας γενιάς στην χρόνια φάση του νοσήματος. Ασθενείς με βλάστες >10%
και ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία κατά την ανάλυση DNA δεν συμπεριλήφθησαν στην μελέτη. Η
ανάλυση έγινε με τη χρήση του πάνελ 63 γονιδίων του εργαστηρίου μοριακής παθολογοανατομίας του
JohnsHopkins ή με τη χρήση του εμπορικού πάνελ 44 γονιδίων της Genoptix. Η ανάλυση της συνολικής
επιβίωσης και της επιβίωσης ελεύθερης οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ) έγινε με ανάλυση
Kaplan-Meier. Η σύγκριση του αριθμού των μεταλλάξεων και του φορτίου των μεταλλάξεων μεταξύ των
δύο φύλων έγιναν με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης. Η επίπτωση του αριθμού των μεταλλάξεων
και της παρουσίας ΕΖΗ2 μετάλλαξης στην επιβίωση μελετήθηκε με ανάλυση παλινδρόμησης Cox.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκατό ασθενείς (40 γυναίκες και 60 άνδρες) με μέση ηλικία στη διάγνωση 67.4
χρόνια συμπεριλήφθησαν στην μελέτη. Η ανάλυση του αριθμού των σωματικών μεταλλάξεων έδειξε
ότι οι άνδρες έχουν στατιστικώς σημαντικά περισσότερες μεταλλάξεις από τις γυναίκες (P=0.002),
ανεξάρτητα από τον ακριβή υπότυπο ΜΔΣ/ΜΥΣ συνδρόμου, την προέλευση του δείγματος (περιφερικό
αίμα ή μυελός των οστών) και του ποσοστού των βλαστών (Εικόνα 1Α, Β). Μεγαλύτερος αριθμός
σωματικών μεταλλάξεων συσχετίσθηκε με βραχύτερη επιβίωση ελεύθερη ΟΜΛ (P=0.037) ανεξάρτητα
από τον ακριβή υπότυπο ΜΔΣ/ΜΥΣ συνδρόμου, την ηλικία και το ποσοστό των βλαστών στη διάγνωση.
Επίσης το φορτίο των μεταλλάξεων ήταν υψηλότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες σε όλη
την κοορτή (P=0.012).Η διαφορά παρέμεινε σημαντική για το αταξινόμητο ΜΔΣ/ΜΥΣ σύνδρομο όταν
η ανάλυση έγινε ανά υπότυπο (Εικόνα 1Γ). Η μελέτη μεταλλάξεων υψηλού κινδύνου (ASXL1, EZH2,
RUNX1, SETBP1, NRAS και STAG2) έδειξε ότι οι άνδρες έχουν σημαντικά περισσότερες υψηλού
κινδύνου μεταλλάξεις από τις γυναίκες (P=0.015) ανεξάρτητα από τον ακριβή υπότυπο (Εικόνα 1Δ).
Η πιο σημαντική διαφορά εντοπίστηκε στο γονίδιο EZH2 (25% vs 2.5%). Παρά το ότι οι διαφορές δεν
ήταν στατιστικά σημαντικές, οι άνδρες παρουσίασαν χειρότερη μέση επιβίωση (HR 1.44, P=0.304) και
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επιβίωση ελεύθερη ΟΜΛ (HR 1.75, P=0.262). Άνδρες με EZH2 μετάλλαξη έχουν σημαντικά χειρότερη
μέση επιβίωση (P=0.033) σε σχέση με τις γυναίκες και άνδρες χωρίς EZH2 μετάλλαξη (Εικόνα 1Ε).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν ότι άνδρες με ΜΔΣ/ΜΥΣ σύνδρομα έχουν
περισσότερες και υψηλότερου κινδύνου μεταλλάξεις ενώ οι διαφορές αυτές φαίνεται να συσχετίζονται
με χειρότερα κλινικά αποτελέσματα των ανδρών. Απαιτείται περαιτέρω ανάλυση σε μεγαλύτερους
πληθυσμούς ασθενών ενώ η μελέτη των υποκείμενων μηχανισμών μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη
κατανόηση της βιολογίας αυτών των νοσημάτων και στην ανακάλυψη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

340

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Haema 2020; 11(suppl. 1)
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ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ betibeglogeneautotemcel (beti-cel LentiGlobin ΓΙΑ ΤΗ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ)
ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ (TDT)
Β. Κωνσταντίνου1, Π. Παπαγιάννη1, Δ. Μαλλουρή1, Ι. Μπάτσης1, Δ. Σωτηρόπουλος1, Α. Μπουΐντα1,
Δ. Παπαδοπούλου1, Β. Παπαδημητρίου1, Μ. Καμμένου1, W. Liu2, R.-A. Colvin2, Ι. Σακελλάρη1, Α.
Αναγνωστόπουλος1, Ε. Γιαννάκη1
Μονάδα Γονιδιακής και Kυτταρικής Θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής/Μονάδας Μεταμόσχευσης
Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2bluebirdbio, Inc., Cambridge, MA, USA

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Εισαγωγή. Η γονιδιακή θεραπεία με betibeglogeneautotemcel (beti-cel, LentiGlobin
για τη β-θαλασσαιμία) αξιολογείται σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη β-θαλασσαιμία (TDT) σε 2
τρέχουσες κλινικές μελέτες φάσης 3, Northstar-2 (NCT02906202) και Northstar-3 (NCT03207009).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζουμε την περίπτωση του πρώτου Έλληνα ασθενούς που
υποβλήθηκε σε γονιδιακή θεραπεία, ενός 33χρονου άρρενος με γονότυπο β0/β+(IVS-I-110).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μετά τη συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων με κινητοποίηση με
G-CSF+Plerixafor και κυτταραφαίρεση, τα CD34+ κύτταρα διαμολύνθηκαν με τον λεντιϊκό φορέα
BB305 που κωδικοποιεί ένα λειτουργικό γονίδιο βΤ87Q-σφαιρίνης. Ο ασθενής ακολούθησε σχήμα
υπερμετάγγισης πριν την κινητοποίηση και λήψη προπαρασκευαστικού σχήματος, διατηρώντας προμεταγγισιακή αιμοσφαιρίνη (Hb) ≥11g/dL. Μετά τη χορήγηση πλήρους μυελοκαταστολής σε δόσεις
προσαρμοσμένες στη φαρμακοκινητική του Busulfan, το beti-cel εγχύθηκε ενδοφλεβίως.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι μέσες ετήσιες μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων (pRBC)
του ασθενούς 2 χρόνια πριν από την εισαγωγή του στη μελέτη (αριθμός [όγκος]) ήταν 39,5 μονάδες
και 175,5 mL/kg/έτος. Κατά τη διάρκεια του μυελοκατασταλτικού σχήματος, η εκτιμώμενη AUC ήταν
5.350 μM* min. Ο ασθενής έλαβε 7,6x106CD34+κύτταρα/kg. Η αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης
των εγχυθέντων κυττάρων ήταν 78% και ο αριθμός των ιικών αντιγράφων ανά τροποποιημένο
κύτταρο (VCN) στο φαρμακευτικό προϊόν ήταν 4,3 και στο περιφερικό αίμα καθ’ όλη τη διάρκεια
παρακολούθησης 1,01-1,31. Η εμφύτευση ουδετεροφίλων και αιμοπεταλίων επιτεύχθηκε στις 26
και 58 ημέρες, αντίστοιχα. Μετά την έγχυση του beti-cel, ο ασθενής έλαβε συνολικά 8 μεταγγίσεις
ερυθρών μέχρι την ημέρα 39 και έκτοτε είναι ελεύθερος μεταγγίσεων για 15,3 μήνες. Η ολική HbΑ
ήταν 12,1, 13,1 και 12,7g/dL στους μήνες 6, 9 και 12, αντίστοιχα, στην οποία η κύρια συνεισφορά
ήταν από την HbAT87Q, την προερχόμενη από τη γονιδιακή θεραπεία Hb, η οποία ήταν 9,9, 11,3 και
11,1g/dL, στα ίδια χρονικά σημεία. Ο ασθενής πέτυχε και διατηρεί ανεξαρτησία από μεταγγίσεις (TI)
(οριζόμενη ως μέση σταθμισμένη τιμή Hb≥9 g/dL χωρίς μεταγγίσεις RBC για ≥12 μήνες), με διάρκεια
12,9 μήνες και μέση σταθμισμένη Hb κατά την TI, 12,7 g/dL. Η αναλογία μυελικής προς ερυθρά σειρά
βελτιώθηκε από 1:1,9 προ θεραπείας σε 1:1,4 τον μήνα 12. Η φερριτίνη αυξήθηκε από 1.203ng/mL
προ θεραπείας σε 1.571ng/mL τον μήνα 6 και μειώθηκε σε 1.227ng/mL τον μήνα 12. Ο ασθενής
ξεκίνησε αφαιμάξεις για μείωση του σιδήρου την ημέρα 238. Τα διαλυτά επίπεδα των υποδοχέων
της τρανσφερίνης μειώθηκαν από 78,8 nmol/L αρχικά σε 68,2 nmol/L τον μήνα 12. Κατά την έγχυση,
ο ασθενής εμφάνισε κοιλιακό άλγος βαθμού 2, το οποίο θεωρήθηκε ως πιθανώς σχετιζόμενο με τη
θεραπεία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού ≥3 που παρατηρήθηκαν μετά την έγχυση, θεωρήθηκαν
σχετιζόμενες με τη μυελοκατασταλτική προετοιμασία, συμπεριλαμβανομένης αναιμίας, ουδετεροπενίας,
εμπύρετης ουδετεροπενίας, θρομβοπενίας και στοματίτιδας. Όλα τα δείγματα αίματος που ελέγχθηκαν
σε διαφορετικά χρονικά σημεία, παρουσίασαν πολυκλωνική ενσωμάτωση των φορέων, χωρίς καμία
ένδειξη κλωνικής επικράτησης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μετά τη γονιδιακή θεραπεία με beti-cel, ένας πολυμεταγγιζόμενος ασθενής, ηλικίας
33 ετών, με TDT και γονότυπο β0/β+(IVS-I-110) πέτυχε επίπεδα αιμοσφαιρίνης HbAT87Q άνω των 11
g/dL μέχρι τον Μήνα 9 και συνολικής αιμοσφαιρίνης (HbΑ) 12,7 g/dL τον Μήνα 12, καθιστώντας τον
ασθενή ανεξάρτητο μεταγγίσεων για περισσότερο από ένα χρόνο. Το προφίλ ασφάλειας του beti-cel
ήταν συμβατό με αυτό της μυελοκαταστολής με μπουσουλφάνη.
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EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ CD34+ MIKΡΟΣΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ ΑΠΟ
ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤA
Κ. Σιανίδου12, Α. Ξαγοράρη1, Ζ. Κατανά1, Α. Ιατρούδη1, A. Koυβάτση2, Α. Αναγνωστόπουλος1,
Δ. Σωτηρόπουλος1
Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος, Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη, 2Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα ομφαλιοπλακουντικά μοσχεύματα (ΟΠΑ) αποτελούν πηγή αιμοποιητικών στελεχιαίων
κυττάρων (HSC) και χρησιμοποιούνται στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Από την
πλασματική μεμβράνη των αιμοποιητικών κυττάρων, όπως και άλλων κυττάρων, εκβλαστάνουν
εξωκυτταρικά κυστίδια μεγέθους 0,1–1μm που ονομάζονται μικροσωμάτια (MPs). Τα μικροσωμάτια
μπορούν να επηρεάσουν φυσιολογικές λειτουργίες του κυττάρου. Προηγούμενη μελέτη μας έδειξε
ότι στα ομφαλιοπλακουντικά μοσχεύματα έχουν ανιχνευτεί μικροσωμάτια που προέρχονται από τα
αιμοποιητικά στελεχιαία κύτταρα και φέρουν το αντιγόνο επιφάνειας CD34+(CD34+MPs).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης των CD34+MPs στην
απόπτωση της μυελογενούς προέλευσης κυτταρικής σειράς HL60 και των μονοπύρηνων κυττάρων
(MNC) από ΟΠΑ και στη διαφοροποίηση των ΜΝC από ΟΠΑ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μονάδες ΟΠΑ χρησιμοποιήθηκαν με έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και αφού
κρίθηκαν ακατάλληλες για επεξεργασία. Τα μονοπύρηνα κύτταρα (MNC) απομονώθηκαν με φικόλη. Τα
CD34+MPs απομονώθηκαν από το πλάσμα των ΟΠΑ με φυγοκέντρηση και ανοσομαγνητικό διαχωρισμό
με την τεχνολογία MACS (Miltenyi Biotec). Ο αριθμός τους προσδιορίστηκε με κυτταρομετρία ροής
και χρήση αντισωμάτων CD34-PE και Annexin V-FITC. Τα κύτταρα HL60 και τα ΜΝC καλλιεργήθηκαν
παρουσία και απουσία CD34+MPs για 24 ώρες. Μετά απομονώθηκε RNA συντέθηκε cDNA και
ελέγχθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των SHP-1 και GAPDH με RT-PCR (Platinum Pfx πολυμεράση,
Invitrogen). Τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων GAPDH, Bcl-2 και FAS ελέγχθηκαν μέσω αλυσιδωτής
αντίδρασης της πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RQ-PCR) (KAPASYBR®FASTqPCRKit). Για
την μέτρηση της κυτταροτοξικότητας των CD34+MPs πραγματοποιήθηκε SRB δοκιμασία με χρήση
800CD34+MPs/0,25×106 κύτταρα. Oι ημιστερεές καλλιέργειες μονοπύρηνων κυττάρων έγιναν παρουσία
μεθυλκυτταρίνης και αυξητικών παραγόντων (hSCF, hIL-3, hGM-CSF, hEPO).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επίδραση των CD34+MPs στα HL60 έδειξε 14% αναστολή της κυτταρικής
ανάπτυξης με την μέθοδο SRB παρουσία CD34+MPs. Έλεγχος ωστόσο της επίδρασης των CD34+MPs
στην απόπτωση έδειξε ότι η έκφραση του αντιαποπτωτικού γονιδίου BCL2 και του αποπτωτικού γονιδίου
FAS δεν μεταβάλλεται στην HL60 με RQPCR. Παρόμοια στα ΜΝC δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στην
έκφραση του FAS ενώ μειώθηκε η έκφραση του ΒCL2 κατά 9% παρουσία CD34+MPs. Πρωτεωμική
ανάλυση σε ΜΝC από ΟΠΑ έδειξε ότι η φωσφατάση SHP1, η οποία χαρακτηρίζεται για την μειωμένη
έκφρασή της σε αιματολογικά νοσήματα έχει χαμηλότερα επίπεδα έκφρασης παρουσία CD34+MPs
στα MNC, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε σε μεταγραφικό επίπεδο υποδεικνύοντας ότι CD34+MPs δρουν
ρυθμιστικά σε μεταμεταγραφικό επίπεδο. Ο έλεγχος της διαφοροποίησης των αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων έδειξε δοσοεξαρτώμενη επίδραση των CD34+ΜPs με μείωση των αποικιών παρουσία
1000MPs και 2000MPs κατά 21,6% και 70,16% αντίστοιχα μετά από 1hr επίδρασης.. Αντίθετα μετά
από 24hrs παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των αποικιών κατά 28,7% με 500 CD34+ΜPs και μείωση
κατά 44,1% με 2000ΜPs. Σύγκριση των αποικιών μεταξύ 1 και 24hrs επώασης με CD34+ΜPs έδειξε
αύξηση κατά 74% και 48,8% στις CFU-GEMM και CFU-GM αντίστοιχα παρουσία 500CD34+ΜPs ενώ
οι CFU-GEMM αποικίες μειώθηκαν κατά 74% με τα 2000CD34+ΜPs.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα CD34+ΜPs αναστέλλουν την κυτταρική αύξηση των HL60 χωρίς να επηρεάζουν
την έκφραση του FAS και του BCL2 ενώ στα μονοπύρηνα των ΟΠΑ μειώνεται σημαντικά η έκφραση
του αντιαποπτωτικού γονιδίου ΒCL2. Η διαφοροποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
επηρεάζεται κατά δοσοεξαρτώμενο και χρονοεξαρτόμενο τρόπο παρουσία CD34+ΜPs.
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ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΡΙΝΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΚΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ
Π. Τσιριγώτης1, Κ. Γκίρκας2, Π.-Χ. Γεωργίου3, Μ.-Ι. Μπερεδάκη3, Α. Τσιάβου3, Μ. Σταμούλη2, Α. Καραγιαννίδου2, Σ. Πουρνάρας3, Ν. Σιαφάκας3, Σ. Χονδρόπουλος2, Ι. Μελετιάδης3, Π. Τσιριγώτης2
Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», ΕΚΠΑ, Αθήνα,
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», ΕΚΠΑ, Αθήνα

1

3

EΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ασπέργιλλος fumigatus αποτελεί έναν ευρέως διαδεδομένο μύκητα που ευθύνεται
για διηθητική πνευμονική ασπεργίλλωση. Η εμφάνιση αντίστασης στην θεραπεία του ασπέργιλλου
fumigatus, καθιστά απαραίτητη την ανάπτυξη νέων σκευασμάτων αλλά και ανοσοθεραπευτικών
παρεμβάσεων για την προφύλαξη από την νόσο.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό την μελέτη της αποτελεσματικότητας της
εισπνεόμενης χορήγησης διαφόρων κυτοκινών στην έκβαση της λοίμωξης από ασπέργιλλο σε ένα
ζωικό μοντέλο. Χρησιμοποιήθηκαν αντιφλεγμονώδεις και προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες. Ειδικότερα η
IL18 αποτελεί ισχυρό παράγοντα ενεργοποίησης των μακροφάγων και ενισχυτή της φαγοκυτταρικής
τους δράσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήσαμε ζωικό μοντέλο πνευμονικής ασπεργίλλωσης σε ουδετεροπενικά
ποντίκια. Θηλυκά CD-1 ποντίκια κατέστησαν ουδετεροπενικά με τη χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης
150mg/kgip τις ημέρες -4,-1,+4 και +8. Τα ποντίκια μολύνθηκαν ενδορινικά με 4Χ107CFU/ml Aspergillus
Fumigatus conidia υπό ελαφρά αναισθησία (isoflurane) (ημέρα 0). Χορηγήθηκαν οι ακόλουθες
κυτοκίνες: IL-13, IL-10, IFN-g, IL-4, GMCSF, και IL-18 ενδορινικά σε ομάδες 13 ζώων τις ημέρες -2
έως και +7. Στα ζώα χορηγήθηκε κεφταζιδίμη 50mg/kg/day σαν προφύλαξη για βακτηριακές λοιμώξεις.
Αρχικά οι κυτοκίνες χορηγήθηκαν σε διάφορες δοσολογίες με σκοπό την ανεύρεση της περισσότερο
αποτελεσματικής δόσης. Για την εκτίμηση του μυκητιασικού φορτίου, ομάδες 4 ζώων από τα διάφορα
groups κυτοκινών υπέστησαν ευθανασία την ημέρα +3 και σε ομογενοποίημα από πνευμονικό
παρέγχυμα έγινε προσδιορισμός των αποικιών του μύκητα (CFUs, colonyforming units).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ολική επιβίωση στην ομάδα control ήταν 30%-40%.
Στην ομάδα της IFN-g δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην επιβίωση σε σχέση με το control, εκτός από
την ομάδα των ζώων που έλαβαν την υψηλότερη δοσολογία (500ng) όπου παρατηρήθηκε μείωση
στην επιβίωση (0%, p<0.001). Στην ομάδα της IL4, και της IL-13 δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην
επιβίωση σε καμία από τις χορηγηθείσες δοσολογίες.
Στην ομάδα της IL-10 παρατηρήθηκε αύξηση της επιβίωσης σε σχέση με το control με την χορήγηση της
ενδιάμεσης δοσολογίας (1ng). Επιβίωση 80% v.s 40%, IL-10 και control αντίστοιχα, p=0.02. Στην ομάδα
της GM-CSF παρατηρήθηκε τάση για αύξηση της επιβίωσης σε σχέση με το control με την χορήγηση
της ενδιάμεσης δοσολογίας (10ng). Επιβίωση 70% v.s 40%, GM-CSF και control αντίστοιχα, p=0.09).
Η ομάδα της IL18 είχε τα καλύτερα αποτελέσματα με στατιστικά σημαντική αύξηση της επιβίωσης σε
σχέση με την ομάδα ελέγχου. Επιβίωση 80% v.s 40%, IL18 και control αντίστοιχα, p<0.01).
Η αποτελεσματικότητα της IL18 επιβεβαιώθηκε και με τη μέτρηση του μυκητιασικού φορτίου. Τα
ποντίκια που έλαβαν ενρορινικα IL18 είχαν στατιστικά σημαντικά μειωμένο φορτίο ασπέργιλλου τόσο
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου αλλά και σε σχέση με όλες τις άλλες κυτοκίνες (mean±SD log 10 CFU/
lung 2±1.5 vs 6.1±0.13, IL18 και control αντίστοιχα, p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ενδορινική χορήγηση της IL18 έχει σημαντική δράση στην πνευμονική
ασπεργίλλωσης σε μοντέλο ουδετεροπενικού ποντικού. Η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώνεται με την
σημαντική αύξηση της επιβίωσης των ζώων που έλαβαν IL18, αλλά και με την σημαντική μείωση του
μυκητιασικού φορτίου στους πνεύμονες των ζώων. Πιθανότατα η δράση της κυτοκίνης IL18 οφείλεται
στην ενεργοποίηση των κυψελιδικών μακροφάγων. Τα συμπεράσματα αυτά θέτουν τις βάσεις για την
μελέτη της πρόληψης των λοιμώξεων του αναπνευστικού σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με την
εισπνεόμενη χορήγηση κυτοκινών.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΦΙΛΖΟΜΙΔΗ ΣΕ IN VIVO
ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Π. Εφεντάκης1, Γ. Ψαράκκου1, Π.-Ε. Νικολάου1, Μ. Χατζηστεφάνου1, Ε.-Δ. Παπανάγνου2, Ε. Καστρίτης3,
Ι.Π. Τρουγκάκος2, Μ.Α. Δημόπουλος3, Ι. Ανδρεάδου1, Ε. Τέρπος3
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Αθήνα, 2Τμήμα Κυτταρικής και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Αθήνα, 3Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική
Σχολή, Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η καρφιλζομίδη (Cfz) αποτελεί έναν μη αντιστρεπτό αναστολέα πρωτεασώματος, εγκεκριμένο
για τη θεραπεία του υποτροπιάζοντος/ανθεκτικού πολλαπλού μυελώματος (Υ/Α ΠΜ). Ωστόσο, η
κλινική χρήση της περιορίζεται από την εμφάνιση καρδιοτοξικότητας. Η ηλικία έχει αναγνωριστεί ως
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακών συμβάντων. Σε προηγούμενη μελέτη,
έχουμε εγκαταστήσει ένα in vivo μοντέλο καρδιοτοξικότητας επαγώμενης από τη Cfz, στο οποίο η
μετφορμίνη (Met) επέδειξε καρδιοπροστατευτική δράση, σε νεαρούς μύες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των μηχανισμών καρδιοτοξικότητας
σε ένα in vivo μοντέλο γήρανσης και η εκτίμηση της δράσης της μετφορμίνης στο μοντέλο αυτό.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 10 νεαροί μύες C57BL/6 (12-14 εβδομάδων) και 24 γηρασμένοι
μύες C57BL/6 (15-17 μηνών) οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν ως εξής: (i) ομάδα ελέγχου [N/S 0.9%,
ν=6], (ii) ομάδα Cfz (8 mg/kg, ν=6), (iii) ομάδα Met (140 mg/kg, ν=6); (iv) ομάδα Cfz+Met (8 mg/
kg και 140 mg/kg αντίστοιχα, ν=6). N/S και Cfz χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά ανά 48 ώρες, ενώ η
Met χορηγήθηκε καθημερινά για 7 ημέρες p.o. Στην έναρξη και στο τέλος των πειραμάτων, οι μύες
αναισθητοποιήθηκαν με ισοφλουράνιο (2%) και υποβλήθηκαν σε ηχοκαρδιογραφία προκειμένου να
προσδιοριστούν το κλάσμα συστολικής βράχυνσης (FS%) και oι δείκτες καρωτιδικής πλαστικότητας
(δείκτης παλμικότητας, PI % και δείκτης αγγειακής αντίστασης, RI%). Στη συνέχεια, συλλέχθηκαν
δείγματα αίματος και μυοκαρδίου. Τα μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος (PBMCs) καθώς
και ο ιστός του μυοκαρδίου υποβλήθηκαν σε μέτρηση της ενεργότητας του πρωτεασώματος, ενώ ο
μυοκαρδιακός ιστός υποβλήθηκε και σε μοριακή ανάλυση ανοσοαποτύπωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ενεργότητα του πρωτεασώματος δεν φάνηκε να μειώνεται στα PBMCs και στο
μυοκάρδιο των γηρασμένων μυών σε σχέση με τους νεαρούς μύες. Η Cfz μείωσε την ενεργότητα
του πρωτεασώματος, τόσο στα PBMC όσο και στο μυοκάρδιο, ανεξάρτητα από τη χορήγηση Met.
Οι γηρασμένοι μύες εμφάνισαν σημαντική μείωση του FS% σε σύγκριση με τους νεαρούς μύες στη
γραμμή βάσης, η οποία υποδηλώνει μια εγκατεστημένη καρδιακή δυσλειτουργία στους ηλικιωμένους
μύες (FS%±SΕΜ: 37,4±1,6 έναντι 45,6±0,8, αντίστοιχα, p<0,005). Η Cfz επιδείνωσε την καρδιακή
δυσλειτουργία στους ηλικιωμένους μύες έναντι της ομάδας ελέγχου (FS%±SEM: 28,2±1,8 έναντι 37,8±1,8
αντίστοιχα, p<0.05). Η συγχορήγηση Cfz+Met επέδειξε μια οριακή αύξηση στο FS% σε σύγκριση με
την ομάδα της Cfz (FS%±SEM: 32,6±2,1 έναντι 28,2±1,8 αντίστοιχα), ενώ παρέμεινε χαμηλότερη από
αυτή της ομάδας ελέγχου (32,60±2,1 έναντι 37,8±1,8). Όσον αφορά την καρωτιδική πλαστικότητα, η
Cfz οδήγησε σε μείωση του PI% σε σύγκριση με την ομάδα μαρτύρων (p<0.05), υποδεικνύοντας μια
Cfz-επαγόμενη αγγειακή σκληρία. Η μοριακή ανάλυση του μυοκαρδίου κατέδειξε ότι η Cfz οδήγησε
σε μειωμένη φωσφορυλίωση της ΑΜΡΚα και της πρωτεϊνική κινάση Β (Akt), ενώ η Met αποκατέστησε
τη φωσφορυλίωση ΑΜΡΚα και αύξησε την έκφραση της ενδοθηλιακής συνθετάσης του μονοξειδίου
του αζώτου (eNOS) και την έκφραση Akt στην ομάδα της συγχορήγησης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η Cfz επιδείνωσε την καρδιακή δυσλειτουργία στους ηλικιωμένους μύες και
μείωσε την καρωτιδική συσταλτικότητά τους, που υποδηλώνει αρτηριακή σκληρία. Η μετφορμίνη
ασκεί καρδιοπροστασία έναντι της επαγόμενης καρδιοτοξικότητας της Cfz μέσω ΑΜΡΚ-εξαρτώμενου
μηχανισμού. Τα παραπάνω αποτελέσματα έχουν μεγάλη μεταφραστική σημασία καθώς υποστηρίζουν
τη χρήση της μετφορμίνης ως προφυλακτική θεραπεία κατά της Cfz-επαγόμενης καρδιοτοξικότητας.
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ «ΚΕΡΒΕΡΟΣ»: ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣTAΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΕΙΔΙΚΑ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Κ. Κουκουλιάς12, Π.-Γ. Παπαγιάννη12, Α. Γεωργακοπούλου12, Μ. Αλβανού13, Σ. Λαΐδου4, Α. Κουιμτζίδης12, Χ. Πανταζή1, Φ. Ψωμόπουλος4, Γ. Γκόλιου4, Α. Σπυριδωνίδης3, Α. Μακρής4, Ν. Ψαθά5,
Α. Αναγνωστόπουλος1, Α. Χατζηδημητρίου4, Ε. Γιαννάκη17, Α. Παπαδοπούλου1
Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Κλινική–ΜΜΑΚ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, 3Π.Γ.Ν. Πατρών, 4Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
ΙΝΕΒ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη, 5Altius Institute
for Biomedical Sciences, Seattle, WA, USA, 6Πα.Γ.Ν. Πατρών, 7Department of Medicine, University
of Washington, Seattle, WA, USA
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία (ΥΑ) με παθογονο-ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα (pathogenspecificT-cells, pSTs) προτείνεται ως αποτελεσματική εναλλακτική θεραπεία για την αντιμετώπιση
ευκαιριακών λοιμώξεων σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς. Ωστόσο, δεν δρα παρουσία υψηλών
δόσεων στεροειδών και δημιουργείται το προφανές παράδοξο, να αποκλείονται από τα δυνητικά
οφέλη της ανοσοθεραπείας με pSTs, οι πλέον ευάλωτοι σε λοιμώξεις ασθενείς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στόχος μας είναι η παραγωγή ενός πενταδύναμου κυτταρικού προϊόντος
Τ-λεμφοκυττάρων, ειδικών κατά αδενοϊού (AdV), Epstein-Barr ιού (EBV), κυτταρομεγαλοϊού (CMV), ΒΚ
ιού (BKV), και του μύκητα Aspergillus fumigatus (AF) και ταυτόχρονα, ανθεκτικών στα γλυκοκορτικοειδή
μέσω γενετικής αδρανοποίησης του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (glucocorticoid receptor, GR)
με CRISPR/Cas9 ριβονουκλεοπρωτεΐνες. Τα κυτταρικά προϊόντα καλούνται Κέρβερος (Cerberus
T-cells, Cb-STs), από το μυθικό τρικέφαλο τέρας, λόγω της τριπλής δυνατότητας: ειδικότητα κατά ιών,
ειδικότητα κατά μυκήτων και ανθεκτικότητα στα στεροειδή.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την αδρανοποίηση του GR με την πλατφόρμα CRISPR/Cas9, σχεδιάστηκαν
8 RNA-οδηγοί (sgRNAs), που στοχεύουν γονιδιωματικές αλληλουχίες οι οποίες αντιστοιχούν σε
διάφορες περιοχές του GR γονιδίου (θέση έναρξης της μεταγραφής και τα εξώνια 2,4,5). Στη συνέχεια,
παρήχθησαν λεντι-ιικοί φορείς που έφεραν κάθε sgRNA ξεχωριστά και διαμόλυναν την κυτταρική σειρά
λεμφοκυττάρων Τ2. Τα διαμολυσμένα και επιλεγμένα με πουρομυκίνη Τ2 κύτταρα, καλλιεργήθηκαν
παρουσία και απουσία δεξαμεθαζόνης (Dex), προκειμένου να επιλεγεί το βέλτιστο sgRNA. Τα Cb-STs
παρήχθησαν με διέγερση μονοπύρηνων κυττάρων αίματος με μίγμα πεπτιδίων αντιγόνων των AdV
(Hexon, Penton), CMV (IE1, pp65), EBV (EBNA1, LMP2, BZLF1), BKV (LargeT, VP1), AF (Crf1, Gel1,
SHMT), επακόλουθη γενετική τροποποίηση του GR με ηλεκτροδιάτρηση με ριβονουκλεοπρωτεΐνες
και 10-ήμερη καλλιέργεια. Ο φαινότυπος, η έκφραση του GR και η κυτταροτοξικότητα των κυττάρων
αναλύθηκε με κυτταρομετρία ροής και η ειδικότητά τους με Elispot (έκκριση IFN-γ και TNF-α) μετά από
αντιγονική διέγερση, παρουσία και απουσία dex. Η εντός- και εκτός-στόχου γενετική τροποποίηση
αναλύθηκε με τη δοκιμασία Τ7 και στοχευμένη αλληλούχηση νέας γενεάς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρουσία dex, τα διαμολυσμένα με 6/8 sgRNA Τ2 κύτταρα εμφάνιζαν φυσιολογικό
πολλαπλασιασμό και απόπτωση, σε αντίθεση με κύτταρα που διαμολύνθηκαν με λεντι-ιικό φορέα
ο οποίος εξέφραζε μόνο την Cas9 χωρίς gRNA, υποδηλώνοντας λειτουργική ανθεκτικότητα στη
dex. Το βέλτιστο sgRNA με την υψηλότερη ικανότητα αδρανοποίησης του GR και τη χαμηλότερη
εκτός-στόχου δράση επιλέχθηκε για την παραγωγή των Cb-STs. Τα παραχθέντα Cb-STs ήταν
πολυκλωνικά και εξέφραζαν δείκτες μνήμης, όπως τα μη τροποποιημένα πενταδύναμα ομόλογά τους
(pentavalent-specificT-cells, penta-STs). Επίσης εμφάνιζαν παρόμοια με τα penta-STs, ικανότητα
πολλαπλασιασμού, ειδικότητα και κυτταροτοξική δράση έναντι όλων των παθογόνων-στόχων, την
οποία διατηρούσαν και παρουσία dex, υποδηλώνοντας αφ’ ενός διατήρηση των χαρακτηριστικών
των παθογονο-ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων μετά τη γονιδιακή επεξεργασία και αφ’ ετέρου ανθεκτικότητα
στα στεροειδή. Αντίθετα με την ανθεκτικότητα στα στεροειδή, τα Cb-STs παρέμεναν επιρρεπή στη
λύση από αντιθυμοκυτταρική ανοσοσφαιρίνη (ATG), παρέχοντας τη δυνατότητα εξάλειψής τους σε
περίπτωση in vivo τοξικότητας. Αξιοσημείωτα, παρατηρήθηκε ισχυρή εντός-στόχου τροποποίηση του
GR στα Cb-STs, όπως επιβεβαιώθηκε και με στοχευμένη αλληλούχηση νέας γενιάς σε 4 Τ-κυτταρικά
προϊόντα και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα εκτός-στόχου δράσης.
1
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, εκτιμούμε ότι τα «Κέρβερος» Τ-λεμφοκύτταρα, όπως ο μυθικός
Κέρβερος, μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό αμυντικό σύστημα για τους μεταμοσχευμένους
ασθενείς, κατά πολλαπλών παθογόνων ακόμη και παρουσία έντονης ανοσοκαταστολής, ξεπερνώντας
τρέχοντες περιορισμούς της ΥΑ και βελτιώνοντας σημαντικά την έκβαση των μεταμοσχεύσεων και την
ποιότητα ζωής των πασχόντων.
Χορηγός της μελέτης: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αιματολογίας (EHA Research Grantaward)
47

CRISPR/Cas9-ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΜΕΣΩ ΔΙΠΛΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΓΕΝΟΥΣ γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
Α. Γεωργακοπούλου12, Κ. Πασχούδη1, Ν. Ψαθά3, Α. Αθανασιάδου1, Μ. Γκαϊτατζή1, C. Li4, Α. Κουβάτση2,
Α. Αναγνωστόπουλος1, A. Lieber4, Ε. Γιαννάκη1
1
1 Μονάδα Γονιδιακής & Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική - ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 3Altius Institute for Biomedical Sciences, Seattle,
USA, 4University of Washington, Seattle, USA
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η γονιδιακή θεραπεία της θαλασσαιμίας με προσθήκη του γονιδίου της β-σφαιρίνης έχει
πρόσφατα δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η γονιδιακή επεξεργασία (gene editing) σε συγκεκριμένες
θέσεις του γονιδιώματος, αποτελεί μία καινοτόμα προσέγγιση που είναι αποτελεσματική και με θεωρητικά
καλύτερο προφίλ ασφάλειας από τη συμβατική γονιδιακή θεραπεία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στόχος της μελέτης μας είναι η επανενεργοποίηση της HbF με γονιδιακή
επεξεργασία, ως θεραπευτική προσέγγιση της β-θαλασσαιμίας καθώς είναι γνωστό ότι η κληρονομική
παραμονή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HbF) σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες βελτιώνει τον
κλινικό φαινότυπο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήσαμε έναν μη ενσωματούμενο (και άρα με μικρότερο κίνδυνο
γενοτοξικότητας), αδενοιϊκό φορέα (HDAd5/35++), υψηλής συγγένειας με τον υποδοχέα-CD46 των
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (CD34+) που φέρει ως διαγονίδιο ένα σύστημα CRISPR/Cas9, με
στόχο την αδρανοποίηση του ενισχυτή του καταστολέα-BCL11A της γ-σφαιρίνης (BCL11A περιοχή) και
ταυτόχρονα της περιοχής πρόσδεσής του, ανάμεσα στους υποκινητές HBG1/HBG2 της γ-σφαιρίνης
(HBG-115 περιοχή). Χρησιμοποιήσαμε κινητοποιημένα CD34+κύτταρα θαλασσαιμικών ασθενών
(Ν=4). Μετά τη διαμόλυνση των κυττάρων, γενετικά τροποποιημένα και μη, κύτταρα, επιστρώθηκαν
σε μεθυλοκυτταρίνη και καλλιέργεια ερυθροειδικής διαφοροποίησης για έλεγχο της έκφρασης της
γ-σφαιρίνης (κυτταρομετρία ροής/HPLC), της αποτελεσματικότητας της CRISPR/Cas9 στόχευσης
(δοκιμασία Τ7), της λειτουργικής και μορφολογικής κατάστασης των κυττάρων (προϊόντα οξειδωτικού
stress-ROS/μικροσκόπηση κυτταροφυγοκεντρημάτων) και της γενωμικής σταθερότητας (καρυότυπος).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:H ταυτόχρονη γενετική τροποποίηση των περιοχών BCL11A και HBG-115, δεν
επηρέασε τον αρχέγονο χαρακτήρα των κυττάρων (CD34+/CD38-/CD90+), την κλωνογενή ικανότητα
(CFU-GM/BFU-E) και τον ρυθμό έκπτυξης κατά την ερυθροειδική διαφοροποίηση. Κατά τη διάρκεια
της ερυθροειδικής καλλιέργειας παρατηρήθηκε από την ημέρα 7, σημαντική αύξηση του ποσοστού
των edited κυττάρων σε σχέση με την έναρξη της καλλιέργειας (p=0,03), υποδεικνύοντας επιλεκτική
επιβίωση και έκπτυξη των γενετικά διορθωμένων θαλασσαιμικών κυττάρων. Στο τέλος της ερυθροειδικής
διαφοροποίησης (ημέρα 18) το ποσοστό των GlyA+ ερυθροκυττάρων ήταν σημαντικά υψηλότερο
συγκριτικά με το αντίστοιχο των μη γενετικά τροποποιημένων CD34+ κυττάρων (p=0,03). Την ημέρα 18,
παρατηρήθηκε επίσης στα CRISPR-edited κύτταρα σε σχέση με τα unedited, σημαντική μείωση των
επιπέδων ROS και αναστολή της καθήλωσης των θαλασσαιμικών ερυθροβλαστών στα πρωιμότερα
στάδια διαφοροποίησης καθώς και αυξημένο ποσοστό τελικώς διαφοροποιημένων ερυθροκυττάρων
στη μικροσκόπηση κυτταροφυγοκεντρημάτων. To ποσοστό στόχευσης με CRISPR/Cas9 στο τέλος της
ερυθροειδικής διαφοροποίησης, ήταν 14% και 15% για την περιοχή BCL11A και HBG-115 αντίστοιχα,
ενώ σε ατομικές BFU-E αποικίες το ποσοστό μονήρους στόχευσης ήταν 9% και 4% για τις περιοχές
BCL11A και HBG-115 αντίστοιχα, και το ποσοστό διπλής στόχευσης (BCL11A+HBG-115) 18%. Η
επιτυχής στόχευση μεταφράστηκε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα γ-σφαιρίνης συγκριτικά με τα
μη γενετικά τροποποιημένα κύτταρα, ως προς το ποσοστό έκφρασης και τη μέση ένταση φθορισμού,
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σε BFU-E αποικίες (%HbF: 79,81±2,97 vs51,69±9,25%, p=0,01/MFI: 835±149,71 vs 410,34±75,73,
p=0,03) και στην ερυθροειδική καλλιέργεια (%HbF στα απύρηνα ερυθροκύτταρα: 22,25±4,19% vs
9,5±2,09%, p=0,04). Σημαντικά επίσης, η καρυοτυπική ανάλυση σε edited και unedited ερυθροβλάστες,
δεν κατέδειξε χρωμοσωμικές αναδιατάξεις και απαλοιφές σε (τουλάχιστον) 20 μεταφάσεις που
μελετήθηκαν, σε όλα τα δείγματα των ασθενών˙ ένα πιθανό θέμα ασφάλειας όταν προκαλείται διπλό
ρήγμα, στοχεύονται διπλές θέσεις στο γονιδίωμα ή/και περιοχές με σημαντική ομοιότητα μεταξύ τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση αποτελεσματικής γονιδιακής
τροποποίησης των CD34+κυττάρων που μπορεί να χρησιμεύσει ως εναλλακτική μέθοδος γονιδιακής
θεραπείας των αιμοσφαιρινοπαθειών.Η παρούσα εργασία επιδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ)

ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ - ΧΛΛ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΡΑΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ RNA (tRFs) ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΥΟ tRFs ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Κ. Κατσαράκη1, Π. Καρούση1, Π. Αδαμόπουλος1, Σ. Παπαγεωργίου2, Β. Παππά2, Α. Σκορίλας1, Χ.
Κοντός1
1
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί μια αιματολογική κακοήθεια κατά
την οποία παθολογικά Β λεμφοκύτταρα συσσωρεύονται στο αίμα, στον μυελό, στους λεμφαδένες
και στον σπλήνα. Τα θραύσματα μεταφορικού RNA αποτελούν μικρά μη-κωδικά μόρια RNA τα οποία
παράγονται ειδικά από τμήση του μεταφορικού RNA και διαθέτουν ποικίλες λειτουργίες. Τα tRFs, μια
κατηγορία τέτοιων θραυσμάτων, κατέχουν ρυθμιστικές δυνατότητες και έχει φανεί πως μπορούν να
δρουν σαν microRNAs ρυθμίζοντας τη μετάφραση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η ανάπτυξη μοριακής μεθοδολογίας για τον
ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό μορίων tRFs σε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος ασθενών
με ΧΛΛ και η διερεύνηση πιθανής σχέσης των επιπέδων τέτοιων μορίων με την ολική επιβίωση των
ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από 91 ασθενείς με ΧΛΛ
και 43 μη-λευχαιμικούς αιμοδότες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε απομόνωση μονοπύρηνων
κυττάρων περιφερικού αίματος και ακολούθησε εκχύλιση ολικού RNA. Ακολούθησε πολυαδενυλίωση
του ολικού RNA με τη χρήση της πολυ(Α)-πολυμεράσης της E. Coli και αντίστροφη μεταγραφή
χρησιμοποιώντας έναν τροποποιημένο εκκινητή με ολιγομερή δεοξυθυμιδίνης (oligo-dT) και την
αντίστροφη μεταγραφάση M-MLV (Moloney Murine Leukemia Virus). Με τη χρήση βιοπληροφορικής
ανάλυσης, σε ελεύθερα διαθέσιμα δεδομένα αλληλούχησης νέας γενιάς, βρέθηκαν tRFs τα επίπεδα
των οποίων διέφεραν σημαντικά ανάμεσα σε ασθενείς με ΧΛΛ και μη-λευχαιμικούς αιμοδότες και
σχεδιάστηκαν ειδικοί εκκινητές για την ενίσχυση τους. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε ποσοτική αλυσιδωτή
αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου για την ειδική ενίσχυση συγκεκριμένων tRFs και
ακολούθησε εκτενής βιοστατιστική ανάλυση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με την προαναφερθείσα μεθοδολογία κατέστη εφικτή η ενίσχυση του θραύσματος
tRF-LeuAAG/TAG το οποίο συμπεριλαμβάνει το 3΄άκρο του ώριμου πατρικού tRNA και φέρει τα αντικωδικόνια
AAG ή UAG αλλά και του i-tRF-PheGAAενός εσωτερικού θραύσματος με GAA ως αντικωδικόνιο. Με
την χρήση λογιστικής παλινδρόμησης και της καμπύλης ROC φάνηκε πως τα επίπεδα του i-tRFPheGAAμπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης της νόσου (εμβαδόν κάτω
από την καμπύλη= 0.899, P<0.001). Με την κατασκευή καμπυλών επιβίωσης κατά Kaplan-Μeier,
διαπιστώθηκε η δυνατότητα χρήσης των επιπέδων του tRF-LeuAAG/TAG (P=0.002) και του i-tRF-PheGAA
(P<0.001) ως βιοδείκτες δυσμενούς πρόγνωσης για την ΧΛΛ, καθώς ασθενείς με αυξημένα επίπεδα
αυτών των μορίων παρουσίασαν μειωμένη ολική επιβίωση. Η στατιστική σημαντικότητα αυτών των
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αποτελεσμάτων ενισχύθηκε ακόμη με την Bootstrap μονοπαραγοντική παλινδρόμηση κατά Cox, καθώς
ασθενείς με αυξημένα επίπεδα του tRF-LeuAAG/TAG φάνηκε να διαθέτουν 3.12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο
θανάτου σε σχέση με ασθενείς με μειωμένα επίπεδα του μορίου αυτού (95% διάστημα εμπιστοσύνης=
1.44-7.11, P=0.002). Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και για το i-tRF-PheGAA (7.95 φορές μεγαλύτερος
κίνδυνος, 95% διάστημα εμπιστοσύνης= 2.65-64.20, P=0.001). Τέλος, τα επίπεδα τόσο του tRFLeuAAG/TAG (P=0.045) όσο και του i-tRF-PheGAA (P=0.005) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα
πολυπαραγοντικό μοντέλο πρόγνωσης της νόσου μαζί με τη σταδιοποίηση κατά Rai, την έκφραση
του CD38 και τη μεταλλακτική κατάσταση του IGHV, καθώς διαθέτουν ανεξάρτητη προγνωστική αξία
για τη ΧΛΛ, όπως αποκαλύφθηκε από πολυπαραγοντικά μοντέλα παλινδρόμησης κατά Cox.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα υψηλά επίπεδα τόσο του tRF-LeuAAG/TAG όσο και του i-tRF-PheGAA φάνηκαν να
διαθέτουν στατιστικά σημαντική αξία ως δυσμενείς προγνωστικοί βιοδείκτες για τη ΧΛΛ, ανεξάρτητα
από ήδη καθιερωμένους προγνωστικούς δείκτες για την νόσο.
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ΕΚΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN (HL) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ PET/CT-ΘΕΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΚΥΚΛΟΥΣ ABVD
Θ.-Π. Βασιλακόπουλος1, Φ. Ροντογιάννη2, Α. Λιάσκας1, Ι. Ασημακόπουλος1, Μ. Αραπάκη1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Μπελιά1, Γ. Μπούτσικας1, Σ. Χατζηϊωάννου3, Μ. Μοσχογιάννη4,
Μ. Δήμου5, Β. Πρασόπουλος6, Μ.-Π. Σιακαντάρη1, Σ. Παπαγεωργίου7, Φ. Κοντοπίδου8, Π. Τσιρκινίδης9, Δ. Μπούτσης10, Χ. Ποζιόπουλος11, Ε. Χατζημιχαήλ12, Α. Κουμαριανού13, Σ. Καρακατσάνης14,
Ν. Κανέλλιας15, Μ. Μαρινάκης16, Μ. Παλασοπούλου17, Ε. Σπανουδάκης18, Μ. Κωτσοπούλου19, Δ. Λιάπη20, Σ. Σαχανάς4, Μ.-Χ. Κυρτσώνη5, Ε. Βαριάμη21, Ν.-Α. Βύνιου21, Ξ. Γιακουμή4, Μ. Ευσταθοπούλου1,
Δ. Γαλόπουλος1, Θ. Ηλιάκης5, Β. Παρδάλης5, Κ. Μαϊντά22, Μ.-Α. Δημόπουλος15, Ι. Δατσέρης2, Ε. Πλατά1,
Π. Παναγιωτίδης5, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Γ.-Α. Πάγκαλης4, Μ.-Κ. Αγγελοπούλου1,
1
Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 2Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,
Αθήνα, 3Τμήμα PET, Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 4Αιματολογική
Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, 5Ά Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 6Τμήμα
Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Θεραπευτήριο «Υγεία», 7Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικό», 8Β’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 9Αιματολογική Κλινική,
401 Γ.Σ.Ν.Α., 10Αιματολογική Κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, 11Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan», 12Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ιωαννίνων, 13Αιματολογική
Κλινική, Γ.Ν. «Ιασώ», 14Γ’ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 15Θεραπευτική
Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», 16Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 17Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 18Αιματολογική Κλινική ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 19Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», 20Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου
«Βενιζέλειο», 21Ά Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 22Τμήμα PET, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η παραμονή θετικού PET/CT μετά από 2 κύκλους ABVD (interim PET, iPET) έχει
δυσμενέστατη προγνωστική σημασία στο προχωρημένο HL, εάν η θεραπεία συνεχισθεί με ABVD.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η καταγραφή των θεραπευτικών
στρατηγικών, της έκβασης και των σχετικών προγνωστικών παραγόντων σε ασθενείς με προχωρημένο
HL που υποβλήθηκαν σε iΡΕΤ και παρέμειναν θετικοί σε 15 Αιματολογικά Κέντρα των Αθηνών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 282 ασθενείς (12% ≤60 ετών) με προχωρημένο HL
σύμφωνα με το GHSG (στάδια ΙΙΙ/IV ή ΙΙΒ με ογκώδες μεσοθωράκιο ή/και Ε-νόσο), που έλαβαν ABVD
και υποβλήθηκαν σε iPET. Το iPET αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια Deauville και θεωρήθηκε θετικό
όταν η βαθμονόμηση ήταν 4-5 (υπολειμματική πρόσληψη >ήπατος). Η μεταβολή της θεραπευτικής
στρατηγικής (αλλαγή ΧΜΘ σε BEACOPP) παρέμενε στην ευχέρεια του εκάστοτε θεράποντος ιατρού,
καθώς η μελέτη αυτή αποτυπώνει την καθ’ ημέραν πρακτική, η τακτική όμως ανά Κέντρο ήταν
ομοιογενής. Ακτινοβόληση χορηγήθηκε σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Tο iΡΕΤ ήταν αρνητικό στο 77% και θετικό στο 23% των ασθενών. Από τους 65
iPET(+) ασθενείς οι 62 ήταν ≤60 ετών και αποτελούν τον πληθυσμό που αξιολογήθηκε σε αυτή τη
μελέτη καθώς ήταν επιλέξιμοι για εντατικοποίηση της θεραπείας. Από τους 62 iΡΕΤ(+) ασθενείς, 37
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έλαβαν εντατικοποιημένη θεραπεία (36 με BEACOPP, εκ των οποίων 31 escalated, 2 BEACOPP-14,
3 baseline και 1 ESHAP), ενώ 25 συνέχισαν με ABVD είτε λόγω της τακτικής του Κέντρου (n=18)
ή λόγω απόφασης του θεράποντος ή αρχικής ερμηνείας του iPET ως Deauville 3 (n=7). H 5-ετής
ΕΕΕΝ ήταν 53% στο σύνολο των 62 ασθενών, ενώ ήταν 59% έναντι 41% για τους ασθενείς που
έλαβαν εντατικοποιημένη θεραπεία ή συνέχισαν με ABVD αντίστοιχα (p=0.09). Στα Κέντρα που δεν
ακολούθησαν τακτική εντατικοποίησης, η 5-ετής ΕΕΕΝ για τους ασθενείς που συνέχισαν με ABVD
ήταν 32%. Οι ασθενείς που παρέμειναν iPET(+) με Deauville score 4 ή 5 είχαν 5-ετή ΕΕΕΝ 60%
έναντι 37% (p=0.13). Κανένας γνωστός προγνωστικός παράγων που να σχετίζεται με την έκταση ή τη
βιολογική συμπεριφορά της νόσου, ούτε και ο ιστολογικός υπότυπος, δεν επηρέασαν την έκβαση των
iPET(+) ασθενών πλην της ηλικίας (παραδόξως οι ασθενείς <45 ετών είχαν δυσμενέστερη έκβαση στη
μονοπαραγοντική ανάλυση). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η παραμονή Deauville score 5 έναντι 4
(hazard ratio 2.789, 95% CI: 1.049-7.416, p=0.04) ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγων για την
ΕΕΕΝ, ενώ οριακά σημαντική ήταν και η συνέχιση με ABVD έναντι της χορήγησης εντατικοποιημένης
θεραπείας (hazard ratio 2.434, 95% CI: 0.934-6.340, p=0.069).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μας με δεδομένα real-life επιβεβαιώνει την ικανοποιητική διάσωση των
ασθενών που παραμένουν iPET(+) μετά από 2 κύκλους ABVD με τη χορήγηση εντατικοποιημένης
θεραπείας τύπου BEACOPP. Το ποσοστό επιτυχίας αγγίζει το 60% παρ’ ότι οι ασθενείς είχαν αυστηρώς
καθορισμένα προχωρημένα στάδια νόσου χωρίς πρόσμειξη αρχικών σταδίων δυσμενούς πρόγνωσης.
Το επίπεδο θετικότητος του iPET φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την έκβαση εκτοπίζοντας όλους τους
συμβατικούς προγνωστικούς παράγοντες. Παρ’ όλα αυτά, απαιτείται η ανάλυση ακόμη μεγαλύτερου
αριθμού ασθενών για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Πολυκεντρικές μελέτες είναι
απολύτως απαραίτητες καθώς το κλινικό σενάριο παραμονής θετικού iPET σε πραγματικά προχωρημένο
HL είναι μάλλον σπάνιο.
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ΕΚΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN (HL)
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ PET/CT-ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΚΥΚΛΟΥΣ
ABVD: ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΟΤΥΠΟΥ;
Θ.-Π. Βασιλακόπουλος1, Μ.-Κ. Αγγελοπούλου1, Α. Λιάσκας1, Ι. Ασημακόπουλος1, Γ. Μπούτσικας1,
Σ. Χατζηϊωάννου2, Μ. Μοσχογιάννη3, Μ. Δήμου4, Β. Πρασόπουλος5, Μ. Δημοπούλου1, Μ.-Π. Σιακαντάρη1,
Σ. Παπαγεωργίου6, Φ. Κοντοπίδου7, Π. Τσιρκινίδης8, Δ. Μπούτσης9, Χ. Ποζιόπουλος10, Ε. Χατζημιχαήλ11, Α. Κουμαριανού12, Σ. Καρακατσάνης13, Ν. Κανέλλιας14, Θ. Μαρινάκης15, Μ. Παλασοπούλου16, Ε.
Σπανουδάκης17, Μ. Κωτσοπούλου18, Σ. Σαχανάς3, Μ.-Χ. Κυρτσώνη4, Ε. Βαριάμη19, Ν.-Α. Βύνιου19, Ξ.
Γιακουμή3, Μ. Αραπάκη1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Μπελιά1, Μ. Ευσταθοπούλου1,
Δ. Γαλόπουλος1, Η. Πεσσάχ4, Θ. Ηλιάκης4, Β. Παρδάλης4, Π. Παναγιωτίδης4, Κ. Κωνσταντόπουλος1,
Γ.-Α. Πάγκαλης3, Φ. Ροντογιάννη20
1
Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 2Τμήμα PET, Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών
Ακαδημίας Αθηνών, 3Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, 4Ά Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 5Τμήμα Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Θεραπευτήριο «Υγεία»,
6
Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικό», 7Β’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α.
«Ιπποκράτειο», 8Αιματολογική Κλινική, 401 Γ.Σ.Ν.Α., 9Αιματολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου
Αθηνών, 10Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Metropolitan», 11Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 12Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Ιασώ», 13Γ’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Ν.Θ. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 14Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», 15Αιματολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν.
Λάρισας, 17Αιματολογική Κλινική, ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 18Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π.
«Μεταξά», 19Ά Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 20Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι περισσότεροι ασθενείς με κλασικό HL (cHL) προχωρημένων σταδίων καθίστανται PET/
CT-αρνητικοί μετά από 2 κύκλους ABVD (interim PET iPET). Παρ’ ότι αυτή η μετατροπή είχε αρχικά
θεωρηθεί ως ο ισχυρότερος παράγων που καθορίζει την πρόγνωση με μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου
στο 90-95% των ασθενών φαίνεται ότι 15-25% των ασθενών τελικά υποτροπιάζει εντός 5ετίας χωρίς
η υποομάδα αυτή να μπορεί να καθορισθεί.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της έκβασης και των σχετικών
προγνωστικών παραγόντων για τους iPET(-) ασθενείς από 15 Αιματολογικά Κέντρα των Αθηνών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 282 ασθενείς (12% ≤60 ετών) με προχωρημένο HL
σύμφωνα με το GHSG (στάδια ΙΙΙ/IV ή ΙΙΒ με ογκώδες μεσοθωράκιο ή/και Ε-νόσο) που έλαβαν ABVD
και υποβλήθηκαν σε iPET. Το iPET αξιολογήθηκε με βάση τα κριτήρια Deauville και θεωρήθηκε αρνητικό
όταν η βαθμονόμηση ήταν 1-3 (υπολειμματική πρόσληψη ≤ήπατος). Όλοι οι ασθενείς συνέχισαν με
ABVD ή AVD πλην ενός που έλαβε BEACOPP στα πλαίσια απόφασης του θεράποντος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Tο iΡΕΤ ήταν αρνητικό στο 77% και θετικό στο 23% των ασθενών. Συνολικά η
5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου (ΕΕΕΝ) ήταν 81% στους iPET(-) και 53% στους iPET(+)
ασθενείς (p<0.0001) παρ’ότι 60% των τελευταίων έλαβαν BEACOPP. Η διάμεση ηλικία των 217 ασθενών
με αρνητικό iPET ήταν 32 έτη (15-84) 60% ήταν άρρενες 78% είχαν οζώδη σκλήρυνση 15% μεικτή
κυτταροβρίθεια και 5% δυσταξινόμητο cHL 36% είχαν στάδιο IV και 67% Β-συμπτώματα. Η διάμεση
τιμή του IPS ήταν 2.5 (0-6 ≥3 στο 49%) 66% είχαν αναιμία 51% λευκοκυττάρωση ≥10x109/L 16%
λεμφοκυτταροπενία 71% ΤΚΕ ≥50 και 77% λευκωματίνη <4 g/dL. Με βάση το αρχικό PET/CT η συχνότητα
του σταδίου IV ήταν 52%. Μεταξύ των 217 ασθενών με αρνητικό iPET παρατηρήθηκαν 34 υποτροπές
(12 εντός του πρώτου 6μήνου 7 αργότερα αλλά εντός 1 έτους από την έναρξη θεραπείας 10 μεταξύ 1
και 2 ετών από την έναρξη θεραπείας 4 εντός 5ετίας και 1 αργότερα). Στη μονοπαραγοντική ανάλυση
μόνο ο ιστολογικός τύπος και τα δημογραφικά στοιχεία (οριακά) είχαν δυσμενή προγνωστική σημασία
(άρρεν φύλο (p=0.08) ηλικία ≥45 (p=0.078) μεικτή κυτταροβρίθεια (p=0.005). Στην πολυπαραγοντική
ανάλυση μόνο ο ιστολογικός τύπος της μεικτής κυτταροβρίθειας απετέλεσε δυσμενή ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα (hazardratio 2.826 95% CI: 1.316-6.066 p=0.008). Η 5-ετής ΕΕΕΝ ήταν
σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς με οζώδη σκλήρυνση έναντι της μεικτής κυτταροβρίθειας (83%
έναντι 58% αντίστοιχα). Κανένας άλλος γνωστός προγνωστικός παράγων συμπεριλαμβανομένου και
του IPS δε μπορούσε να προβλέψει την έκβαση των iPET(-) ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει την υψηλή πιθανότητα υποτροπής της τάξεως του
20% παρά την επίτευξη αρνητικού iPET με ABVD στο προχωρημένο HL. Μόνο ο ιστολογικός τύπος
της μεικτής κυτταροβρίθειας συνδέθηκε με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής που υπερέβαινε το
40%. Κανένας παράγων σχετιζόμενος με την έκταση και την επιθετικότερη βιολογία της νόσου δεν
ανεδείχθη σημαντικός σε ασθενείς με αρνητικό iPET. Τα αποτελέσματά μας σε συνδυασμό με την
ανάδειξη της μεικτής κυτταροβρίθειας ως παράγοντα εμφάνισης πολύ καθυστερημένων υποτροπών
προσδίδουν εκ νέου σημασία στον ιστολογικό τύπο του cHL η βιολογική βάση της οποίας χρήζει
διερεύνησης. Οι νέες αυτές παρατηρήσεις μπορεί να έχουν σημαντικές συνέπειες στη χάραξη της
θεραπευτικής στρατηγικής.

350

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

51

Haema 2020; 11(suppl. 1)

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ POLATUZUMABVEDOTIN ΜΕ RITUXIMAB ΚΑΙ BENDAMUSTINE ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ/ΑΝΘΕΚΤΙΚΌ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
Β-NON HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ
Μ. Δήμου1, Σ. Παπαγεωργίου2, Ν. Σταυρογιάννη3, Π. Κωνσταντινίδου4, Μ. Τσιρογιάννη5, Χ. Καλπαδάκη6, Α. Μπαντή7, Θ. Ηλιάκης1, Μ. Μπουζάνη8, Δ. Μπαρμπαρούση9, Ε. Σπανουδάκης10, Μ. Αραπάκη11,
Ε. Βερβεσού12, Σ. Σαχανάς13, Μ. Δαλέκου-Τσολάκου14, Ε. Χατζημιχαήλ15, Χ. Βαδικόλια16, Β. Βιολάκη17, Χ. Ποζιόπουλος18, Σ. Χατζηλεοντιάδου19, Ε. Βέρρου4, Μ. Ξημέρη6, Α. Σιώνη5, Μ.-Χ. Κυρτσώνη1,
Μ. Αγγελοπούλου11, Β. Παππά2, Π. Παναγιωτίδης1, Θ. Βασιλακόπουλος11
1
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Ιατρική Σχολή Αθηνών, 3Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 4Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη,
5
Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα, 6Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης,
7
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη, 8Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού
των Οστών, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 9Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα,
10
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 11Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Ιατρική
Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 12Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 13Θεραπευτικό Κέντρο, «Ιατρικό
Ψυχικού» Αθήνα, 14Γ.Ν. Καλαμάτας, Καλαμάτα, 15Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 16424
Γ.Ν. Αεροπορίας, Θεσσαλονίκη, 17Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Χανίων, Χανιά, 18Νοσοκομείο «ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ», Αθήνα, 19Αιματολογικό Τμήμα, Α’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η αυτόλογη μεταμόσχευση προγονικών κυττάρων (ABMT) μετά από θεραπεία διάσωσης
παραμένει η θεραπεία εκλογής ως 2η γραμμή θεραπεία για ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον
διάχυτο Β-NonHodgkin λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (DLBCL). Εντούτοις, η πλειονότητα αυτών των
ασθενών είτε δεν θα είναι κατάλληλοι για ΑΒΜΤ, είτε θα υποτροπιάσουν μετά από αυτή και ως εκ τούτου
αποτελούν ακάλυπτη θεραπευτική ανάγκη. Tο Polatuzumabvedotin (Pola), ένα συζευγμένο με φάρμακο
anti-CD79b μονοκλωνικό αντίσωμα, έχει λάβει έγκριση σε συνδυασμό με Rituximab-Bendamustine
(ΒR) στις ΗΠΑ για αυτούς τους ασθενείς μετά από 2 γραμμές θεραπείας και στην Ευρώπη για τους μη
κατάλληλους για ΑΒΜΤ, βάση των αποτελεσμάτων της τυχαιοποιημένης φάσης 2 μελέτης GO29365:
σημαντικά καλύτερη ολική ανταπόκριση (RR), διάστημα επιβίωσης χωρίς υποτροπή (PFS) και ολική
επιβίωση (ΟS) έναντι του ΒR [SehnL, et al. J Clin Oncol. 38:155-16, 2020]. Εν τούτοις, η εμπειρία με
το Pola στην καθημερινή κλινική πρακτική παραμένει περιορισμένη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρουσίαση των δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από
τη χρήση του Pola εκτός κλινικών μελετών, σε Έλληνες ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον επιθετικό
Β-Non Hodgkin λέμφωμα (Β-ΝΗL)
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συγκεντρώθηκαν αναδρομικά δεδομένα από ασθενείς με ανθεκτικό/
υποτροπιάζον B-NHL που έλαβαν Pola είτε στη βάση προγράμματος πρώιμης πρόσβασης (ΠΠΠ),
δηλαδή μετά από 2 τουλάχιστον γραμμές θεραπείας, είτε βάση της εμπορικής του έγκρισης. ΤoPola
χορηγείτο σε συνδυασμό με ΒR ή μόνο R, αν η ανταπόκριση σε προηγούμενο ΒR ήταν <12 μήνες.
Δοσολογικό σχήμα: Pola=1.8 mg/Kg ημέρα1, Rituximab=375 mg/m2 ημέρα1, Bendamustine=90 mg/
m2 ημέρα 1+2 κάθε κύκλου, μέχρι 6 κύκλους των 21 ημερών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από 3/10/2018 μέχρι 24/08/2020, 53 ασθενείς από 19 Ελληνικά νοσοκομεία έλαβαν
Pola+(B)R: 51 ασθενείς στο ΠΠΠ, 2 ασθενείς μετά την εμπορική έγκριση. Τα εισαγωγικά χαρακτηριστικά
αυτών των ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Pola-BR χορηγήθηκε σε 50 ασθενείς(94.3%). O
διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 6.7 μήνες (0.01-14.9). Πενήντα-δύο ασθενείς ολοκλήρωσαν
τη θεραπείας τους. Είκοσι-ένας ασθενείς(40.4%) έλαβαν και τους 6 κύκλους. Ο διάμεσος αριθμός
κύκλων που χορηγήθηκαν ήταν 4(1-6). Οι ανταποκρίσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 2. H διάμεση
PFS ήταν 5.7 μήνες(95% CI:2.3-9.1) και OS 11.4 μήνες(95% CI:6.4-16.5) (εικόνα 1). Τριάντα
ασθενείς(56.6%) εμφάνισαν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια(ΑΕ) βαθμού 3/4 (πίνακας 3). Δεκαπέντε
ασθενείς (28.3 %) απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας: 10 λόγω προόδου νόσου και 5 λόγω
ΑΕ. Δέκα ασθενείς(18.9%) διέκοψαν τη θεραπεία τους λόγω ΑΕ. Σε 13 ασθενείς (24.5%) απαιτήθηκαν
καθυστερήσεις στην προγραμματισμένη θεραπεία ή/και αλλαγή δόσεως της Bendamustine (σε 12
ασθενείς μείωση δόσης και σε 5 διακοπή). Είκοσι-ένας ασθενείς(39.6%) έλαβαν επόμενες γραμμές
θεραπείας(πίνακας 4) και 12 εξ ’αυτών παραμένουν εν ζωή για διάμεσο χρόνο 8.8 μήνες(3.6-14.9).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση του Pola στην καθημερινή κλινική πράξη, όπως προκύπτει από τα
δεδομένα που παραθέσαμε επιβεβαιώνουν ότι ο συνδυασμός Pola-BR είναι μία υποσχόμενη θεραπευτική
επιλογή, τόσο από άποψη αποτελεσματικότητας όσο και ασφάλειας, για την ιδιαίτερα απαιτητική ομάδα
ασθενών με ανθεκτικό/υποτροπιάζον επιθετικό B-NHL. Επιπλέον, φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει
θεραπεία «γέφυρα» για περαιτέρω θεραπευτικές στρατηγικές, όπως η μεταμόσχευση και τα CAR-Tcells.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ HODGKIN (cHL) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β- ΚΥΤΤΑΡΑ (PMLBCL)
Θ. Βασιλακόπουλος1, Α. Πιπερίδου1, Φ. Πανίτσας1, Ε. Χατζηχαρίση2, Α.-Κ. Παντελιάδου3, Ι. Βασιλόπουλος4, Ε. Βαριάμη5, Δ. Μπούτσης6, Μ. Μιχαήλ7, Σ. Παπαγεωργίου8, Σ. Καρακατσάνης9, Χ. Καλπαδάκη10, Ν. Σταυρογιάννη3, Ε. Κατωδρύτου11, Ι. Κοτσιανίδης12, Θ. Καρμίρης13, Θ. Λεωνιδοπούλου14,
Ε. Τέρπος15, Γ. Πάγκαλης16, Ι. Μπάτσης3, Μ. Παπαϊωάννου2, Μ. Αγγελοπούλου1,
Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Α’ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ.
Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη,
4
Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αιματολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 5Α’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 6Αιματολογική Κλινική,
Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Λευκωσίας, Λευκωσία Κύπρος,
8
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 9Γ’ Παθολογική Κλινική,
ΕΚΠΑ. Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 10Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο,
Κρήτη, 11Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 12Αιματολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 13Αιματολογική Κλινική και Κλινική Λεμφωμάτων, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 14Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Σισμανόγλειο Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική,
ΕΚΠΑ. Ιατρική Σχολή, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Τόσο το cHL όσο και το PMLBCL αποτελούν ευρέως μελετημένες κλινικές οντότητες. Η
μετάχρονη ωστόσο εμφάνισή τους δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. Μέχρι πρόσφατα έχουν περιγραφεί
μόνο 7 περιπτώσεις ανάπτυξης cHL μετά από επιτυχή θεραπεία PMLBCL. Δεδομένα όσον αφορά
την αθροιστική επίπτωση του συμβάματος δεν είναι διαθέσιμα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης
HL μετά από επιτυχή θεραπεία PMLBCL και η αναζήτηση κλινικών παραμέτρων και χαρακτηριστικών
της θεραπείας που να σχετίζονται με την ανάπτυξή του, όπως προκύπτουν από μία καλά οργανωμένη,
πολυκεντρική βάση δεδομένων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναζητήθηκαν οι περιπτώσεις εμφάνισης μετάχρονου cHL στη βάση δεδομένων
ασθενών με PMLBCL την χρονική περίοδο 2001-2020. Όλες οι περιπτώσεις επαναξιολογήθηκαν κατά
τη διάγνωση του cHL και οι διαγνώσεις επιβεβαιώθηκαν από ειδικoύς αιμοπαθολογοανατόμους. Ο
προσδιορισμός της αθροιστικής επίπτωσης του cHL (cumulative incidence, CI) έγινε με competing risk
survival analysis με competing risks την υποτροπή του PMLBCL και το θάνατο από οποιαδήποτε αιτία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν 433 ασθενείς με PMLBCL, οι οποίοι έλαβαν αγωγή με R-CHOP ή
παρόμοια χημειοθεραπευτικά σχήματα (n=348) ή με R-DA-EPOCH (n=85). Μετά από διάμεσο χρόνο
παρακολούθησης 45 μηνών, εντοπίσθηκαν 3 περιπτώσεις cHL. Και οι 3 έλαβαν χημειοθεραπεία, οι 2
με αυτόλογη μεταμόσχευση και 1 εξ’ αυτών με περαιτέρω ακτινοβόληση και όλοι ευρίσκονται σε πλήρη
ύφεση. Τα κλινικά δεδομένα περιγράφονται στον Πίνακα 1. Θεωρώντας την αδρή ετήσια επίπτωση cHL
3/100.000, θα αναμένονταν 0.063 νέες περιπτώσεις επί 2.093 άνθρωπο-ετών παρακολούθησης των
ασθενών με PMLBCL. Ο λόγος παρατηρηθεισών προς αναμενόμενες περιπτώσεις ήταν 47.6 (3/0.063;
Poisson p=4x10-5). Η 10-ετής CI του cHL ήταν 1.9% [95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ): 0.5-5.3%,
Εικόνα 1A]: η CI ήταν 0% έναντι 6% (95% ΔΕ:1.3-16.0%) στους ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραπεία
ή όχι μετά από την ανοσοχημειοθεραπεία (p=0.014, Εικόνα 1Β) και 0% έναντι 5.2% (95% ΔΕ:1.214.1%) αντίστοιχα μετά το R-CHOP (p=0.022). Παρότι όλες οι περιπτώσεις cHL αναπτύχθηκαν μετά
από θεραπεία με R-CHOP [10-ετής CI 1.9% (95% ΔΕ:0.5-5.2%) έναντι 0% μετά από R-DA-EPOCH],
η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά σημαντική.
1
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Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά και θεραπευτική προσέγγιση των 3 ασθενών με μετάχρονο cHL μετά από
επιτυχή θεραπεία PMLBCL.
Ασθενής

1

2

3

Θήλυ

Άρρεν

Άρρεν

Ηλικία (στη διάγνωση PMLBCL)

26

27

27

Στάδιο PMLBCL

IA

IA

IB

Φύλο

Θεραπεία PMLBCL		
Απάντηση στη θεραπεία για PMLBCL
Μεσοδιάστημα μεταξύ PMLBCL και cHL

R-CHOP (όλοι)

CR (Deauville 1)

CR (όχι PET)

CR (Deauville 1)

9.83 έτη

4.33 έτη

6.58 έτη

Ιστολογικός Τύπος		

Οζώδης σκλήρυνση (όλοι)

Ανατομική εντόπιση HL/Στάδιο		

Μεσοθωράκιο & Τράχηλος / ΙΙΑ (όλοι)

IGEVx2 ASCT
Θεραπεία HL
		

DHAPx3
BEAM+ASCT RT

BEACOPPbaseline x4

Συνεχιζόμενη Πλήρης Ύφεση (όλοι)

Κατάσταση νόσου		

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμφάνιση μετάχρονου cHL μετά από PMLBCL ήταν σημαντικά συχνότερη
του αναμενομένου εκ της τύχης, συνέβη αρκετά έτη μετά την αρχική διάγνωση σε ασθενείς που
δεν είχαν ακτινοβοληθεί και περιελάμβανε πάντα το μεσοθωράκιο. Η παρούσα μελέτη αποτελεί την
πρώτη αναφορά που εξετάζει αποκλειστικά το σύμβαμα αυτό μέσα από μία καλά καθορισμένη βάση
δεδομένων και παρέχει για πρώτη φορά δεδομένα για την CI αυτού. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται
προκειμένου να διερευνηθεί η υποκείμενη βιολογική βάση και η βέλτιστη θεραπεία ασθενών με cHL
που αναπτύσσεται μετά από PMLBCL.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΒRENTUXIMABVEDOTIN ΚΑΙ
ΒENDAMUSTINE ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN
Π. Καλογιαννίδης1, H. Al Hashmi2, A. Al Saeed3, A. Absi3, E. Al Shaibani2, M. Al Thumali3, J. Baccal2,
A. Estanislao2, M. Al Darweesh2, E. Mutahar2, Ι. Αποστολίδης2, K. Al Anezi2
Adult Hematology & Stem Cell Transplantation Department, Dammam, Saudi Arabia, 2Adult Hematology
& Stem Cell Transplantation Department, King Fahad Specialist Hospital, Dammam, Saudi Arabia,
3
King Abdulaziz Medical City, Ministry of National Guard, Jeddah Saudi Arabia
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Το ιδανικό σχήμα διάσωσης πριν την διενέργεια μεταμόσχευσης αυτόλογων αιμοποιητικών
κυττάρων (autologous hematopoietic stem cell transplantation, AHSCT) παραμένει κλινική πρόκληση
για ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin (refractory/relapsed Hodgkin Lymphoma,
RRHL). Το Brentuximab vedotin (Bv) και η Bendamustine (B), έχουν χρησιμοποιηθεί στο RRHL,
ωστόσο η εμπειρία από τη χρήση του συνδυασμού τους (ΒvΒ) είναι περιορισμένη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα
και ασφάλεια του BvB σε RRHL πριν τη διενεργεια AHSCT.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξήντα-ένας ασθενείς ηλικίας 24 (16-69) ετών που παρουσίασαν αποτυχία
στην θεραπεία εφόδου (n=39) ή υποτροπιάζουσα νόσο (n=22) έλαβαν BvB ως 1ης (n=32) ή ≥2ης
γραμμής (n=29) θεραπεία διάσωσης. Πριν τη χορήγηση BvB 50(82%) ασθενείς εκτιμήθηκαν ως ≥IIB
σταδίου, 36 (60%) παρουσίαζαν B-συμπτώματα, 22(36%) είχαν εξωαδενική νόσο και 6(10%) είχαν
ογκώδη νόσο. Ο συνδυασμός BvB χορηγήθηκε ενδοφλέβια, Brentuximab: 1.8 mg/kg ημέρα 1 and
Bendamustine: 90 mg/m2 ημέρες 1-2 κάθε 3 εβδομάδες. Για τη χορήγηση θεραπείας στους 59 δεν
απαιτήθηκε νοσηλεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έπειτα από διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 15 (1,5-56) μηνών και χορήγησης
3(2-6) κύκλων BvB, σε 60 ασθενείς ήταν δυνατή η εκτίμηση της τοξικότητας και αποτελεσματικότητας
της θεραπείας. Δέκα (16%) εμφάνισαν ανεπιθύμητες παρενέργειες (≥3 WHO): αλλεργική αντίδραση
στο Bendamustine (n=2), σπασμοί κατά τη διάρκεια της έγχυσης (n=2), ουδετεροπενική λοίμωξη (n=6).
Όλοι ανέκαμψαν πλήρως μετά κατάλληλη αγωγή. Μόνο σε 10 (16%) ασθενείς απαιτήθηκε εσωτερική
νοσηλεία (9 λόγω των προαναφερθεισών παρενεργειών και σε 1 λόγω μέτριας γενικής κατάστασης
πριν την χορήγηση BvB. Η συνολική απάντηση στη θεραπεία ήταν 80% (48/60 ασθενείς). Οι 29
(48%) επέτυχαν ΠΥ, 19 (22%) ΜΥ ενώ 12(20%) ήταν ανθεκτικοί στο συνδυασμό ΒVB. Η συνολική
απάντηση ήταν καλύτερη για όσους έλαβαν BvB ως 1ης γραμμής θεραπεία συγκριτικά με αυτούς
που έλαβαν BvB ως θεραπεία 2ης γραμμής (84% vs. 72%, p=0,2), ωστόσο, μόνο στην επίτευξη ΠΥ
η πρώιμη χορήγηση BvB συνδυάστηκε με ισχυρή τάση στατιστικής σημαντικότητας (60% vs. 35%,
p=0.06). Σαράντα–πέντε από τους 48 ασθενείς με ΠΥ/ΜΥ υποβλήθηκαν σε επιτυχή κινητοποίηση με
επαρκή συλλογή στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων [4,6(2,1-60) x106/kg] είτε μετά από συνδυασμό
νέας χημειοθεραπείας και αυξητικού παράγοντα κοκκιοκυττάρων (GCSF) είτε μόνο με GSCF, ενώ σε
δύο ασθενείς απαιτήθηκε και χορήγηση plerixafor. Δυο ασθενείς αρνήθηκαν την προοπτική ΑΗSCT
ενώ 1 υποβλήθηκε σε alloSCT. Κατά την τελευταία ανασκόπηση, 42 ασθενείς έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση (ΑΗSCT:41, alloSCT:1). Σαράντα-ένας είναι εν ζωή (29 ελεύθεροι προόδου νόσου).
Για το σύνολο των ασθενών η 4-ετής επιβίωση (OS) και η επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου (PFS)
είναι 96% και 35% αντίστοιχα. Ωστόσο για τους ασθενείς που έλαβαν BvB ως 1ης γραμμής θεραπεία
διάσωσης και ακολούθως υποβλήθηκαν σε ΑΗSCT η 4ετής OS και PFS ήταν 100% και 89% αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης σε συμφωνία με τις υπάρχουσες κλινικές
μελέτες, υποστηρίζουν την άποψη πως ο συνδυασμός BvB είναι ασφαλής και αποτελεσματικός σε
ασθενείς με RRHL, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται ως 1ης γραμμής θεραπεία διάσωσης. Ωστόσο
περισσότερες και καλά σχεδιασμένες προοπτικές μελέτες χρειάζονται ώστε να αποσαφηνιστεί ο ρόλος
του BvB συνδυασμού ως σχήμα διάσωσης πριν auto/alloSCT.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ RITUXIMAB-CHOP
(R-CHOP) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ (PET/CT) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ (PMLBCL): ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (RT)
Θ. Βασιλακόπουλος1, Σ. Παπαγεωργίου2, Μ. Αγγελοπούλου3, Σ. Χατζηϊωάννου4, Β. Πρασσόπουλος5, Σ. Καρακατσάνης6, Μ. Αραπάκη3, Ζ. Μέλλιος7, Σ. Σαχανάς8, Χ. Καλπαδάκη9, Ε. Κατωδρύτου10,
Θ. Λεωνιδοπούλου11, Ι. Κοτσιανίδης12, Ε. Χατζημιχαήλ12, Μ. Κωτσοπούλου13, Μ. Δήμου14, Ε. Βαριάμη15, Δ. Μπούτσης16, Ε. Τέρπος17, Ε. Μιχάλη18, Γ. Καριανάκης19, Π. Τσιρκινίδης20, Χ. Βαδικόλια21,
Χ. Ποζιόπουλος22, Α. Πηγαδίτου23, Ε. Βρακίδου24, Μ. Σιακαντάρη3, Μ.-Χ. Κυρτσώνη14, Α. Συμεωνίδης25,
Κ. Αναργύρου26, Μ. Παπαϊωάννου27, Ε. Χατζηχαρίση27, Ε. Βερβεσού28, Μ. Τσιρογιάννη29, Μ. Παλασοπούλου30, Γ. Γκαϊνάρου31, Κ. Μαϊντά32, Π. Τσιριγώτης2, Θ. Ασημακοπούλου11, Π. Κωνσταντινίδου10, Ε.
Παπαδάκη9, Μ.-Α. Δημόπουλος17, Β. Παππά2, Θ. Καρμίρης7, Π. Ρούσσου6, Ι. Δατσέρης33, Π. Παναγιωτίδης14, Γ. Πάγκαλης8, Φ. Ροντογιάννη33
1
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 2Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν «Αττικόν», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 4Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής ΕΚΠΑ,
Π.Γ.Ν «Αττικόν», Αθήνα, 5Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 6Γ΄ Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Γ.Ν.Α.
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 8Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ψυχικό Αθήνα, 9Αιματολογική
Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 10Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 11Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο», Αθήνα, 12Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 13Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»,
Πειραιάς, 14Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 15Α’ Παθολογική Κλινική
ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα, 17Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 18Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Αθήνα, 19Αιματολογική Κλινική, Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 20Αιματολογική Κλινική, 401 Γ.Ν. Στρατού,
Αθήνα, 21Αιματολογική Κλινική, 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 22Αιματολογική
Κλινική, Νοσοκομείο Metropolitan, Νέο Φάληρο, Αθήνα, 23Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
Αμαρούσιο, Αθήνα, 24Αιματολογικό Τμήμα, Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 25Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Τμήμα, Πάτρα, 26Αιματολογική Κλινική, 251 Γ.Ν. Αεροπορίας, Αθήνα,
27
1η Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 28Αιματολογική
Κλινική, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα, 29Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»,
Αθήνα, 30Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 31Β’ Αιματολογικό
Τμήμα, Θεραπευτήριο «Υγεία», Αθήνα, 32Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT Ιατρικό Κέντρο Αθηνών,
Αμαρούσιο, Αθήνα, 33Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και PET/CT, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Το PET/CT μετά το πέρας της ανοσοχημειοθεραπείας χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
της ανταπόκρισης και συχνά για την επιλογή συμπληρωματικής RT στο PMLBCL. Στην παρούσα
μελέτη διερευνήθηκε η σημασία του PET/CT σε ασθενείς ανταποκρινόμενους στο R-CHOP.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: α) την έκβαση των ασθενών με αρνητικό PET/CT ανάλογα με τη χρήση
RT, β) τον έλεγχο της νόσου με RT στους PET/CT-θετικούς ασθενείς, γ) την εγκυρότητα του PET/CT
μετά την RT κυρίως όσον αφορά τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεταξύ 231 διαδοχικών ασθενών με PMLBCL, 182 ανταποκριθέντες στο
R-CHOP υποβλήθηκαν σε PET/CT και περιλήφθηκαν στη μελέτη, ενώ 49 δεν ήταν επιλέξιμοι: 18
υποβλήθηκαν σε PET/CT έχοντας ήδη επιδεινούμενη νόσο (PD), 5 δεν υποβλήθηκαν λόγω PD, 11
υποβλήθηκαν σε PET/CT μετά από R-CHOP+RT, 14 δεν υποβλήθηκαν για τεχνικούς λόγους και 1
δεν ήταν αξιολογήσιμος σύμφωνα με την 5βάθμιο κλίμακα Deauville (D5PS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 182 ασθενείς, 72(40%) ασθενείς είχαν βαθμολογία 1 στην D5PS
(D5PSS-1), 33(18%) 2, 28(15%) 3, 29(16%) 4 και 20(11%) 5. Από τους ασθενείς με D5PSS-4/5, 34%
(10/29) και 95% (19/20) είχαν SUVmax ≥5. Η 5-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (ΕΕΕΝ) ήταν
97%,94%,92%,82% και 44% για D5PSS-1, 2, 3, 4 και 5 αντίστοιχα. Από τους 105 ασθενείς με PET/
CT-αρνητικό (D5PSS-1/2), 49(47%) έλαβαν RT (διάμεση δόση 3420cGy) και 56(53%) όχι. Υποτροπή
εμφάνισαν 4/56 μη-ακτινοβοληθέντες έναντι 0/49 ακτινοβοληθέντων ασθενών (2 μεσοθωράκιο και 2
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αποκλειστικά ΚΝΣ) Η 5-ετής ΕΕΕΝ για τους ασθενείς που έλαβαν RT ή όχι ήταν 100% και 96% όταν
εξαιρέθηκαν οι υποτροπές αμιγώς στο ΚΝΣ (p=0.159). Από τους 28 D5PSS-3 ασθενείς, 27 έλαβαν
RT (διάμεση δόση 3600cGy). Μετά την RT 11/27 ασθενείς υποβλήθηκαν σε PET/CT: 5/11 πέτυχαν
PET/CT-αρνητικό και 6/11 παρέμειναν με PET/CT-θετικό αλλά μόνο 1/6 εμφάνισε εξέλιξη νόσου. Από
τους 49 ασθενείς με PET/CT-θετικό (D5PSS-4/5), 44 έλαβαν RT (διάμεση δόση 4000cGy και 4400cGy
για DPSS-4/5). Η 5-ετής ΕΕΕΝ για αυτούς με SUVmax<5 και ≥5 ήταν 88% και 60% (p=0.065). Μετά
την RT 21/28 ασθενείς με D5PSS-4 υποβλήθηκαν σε PET/CT: 14/21 πέτυχαν PET/CT-αρνητικό (2/14
εμφάνισαν εξέλιξη νόσου) και 7/21 παρέμειναν PET/CT-θετικοί, εκ των οποίων 5/7 παρέμειναν σε
ύφεση (σε 4/5 το D5PSS ελαττώθηκε από 4 σε 3). Τέλος, 7/15 ασθενείς με D5PSS-5 πέτυχαν PET/
CT-αρνητικό μετά την RT (2/7 εμφάνισαν εξέλιξη νόσου), ενώ 3/8 ασθενείς με PET/CT-θετικό μετά
την RT παρέμειναν σε μακρά ύφεση. Και οι 3 πέτυχαν μείωση του D5PSS μετά την ΡΤ σε D5PSS-4
ή 3, ενώ 4/4 που παρέμειναν με D5PSS-5 εμφάνισαν εξέλιξη νόσου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα μας υποστηρίζουν την απαλοιφή της ΑΚΘ σε σημαντικό ποσοστό
ασθενών που πετυχαίνουν PET/CT-αρνητικό. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί από τη μελέτη IELSG-37, τα
δεδομένα μας σε συνδυασμό με αυτά του Vancouver και του NCI θέτουν εν αμφιβόλω την RT και επί
D5PSS-3. Επιπλέον, η προώθηση σε διάσωση και αυτόλογη μεταμόσχευση αποκλειστικά με βάση
τα ευρήματα του PET/CT σε ασθενείς ανταποκρινόμενους στο R-CHOP θα πρέπει να αποθαρρύνεται
χωρίς αποδεδειγμένη PD. Τέλος η παραμονή PET/CT-θετικού μετά την RT δε θα πρέπει να οδηγεί σε
επόμενη θεραπεία επί απουσίας PD, εκτός των περιπτώσεων παραμονής D5PSS-5 ή επιδεινωμένων
ευρημάτων στο PET/CT μετά RT σε σχέση με προ-RT.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
55

ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΟΣΗΣ MELPHALAN
(HDM) ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BICNU-ETOPOSIDE-ARACYTINEMELPHALAN (BEAM) ΩΣ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ HODGKIN ΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ;
Π. Καλογιαννίδης1, H. Al Hashmi1, M. Rauf2, I. Maghfoor2, S. Kanfar1, S. Harbi1, M. Al Darweesh1,
E. Mutahar1, T. Elhassan2, Ι. Αποστολίδης1, K. Al Αnazi1, S.A. Akhtar2
Adult Hematology & Stem Cell Transplantation Department, King Fahad Specialist Hospital, Dammam,
Saudi Arabia, 2Oncology Center King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Riyadh, Saudi Arabia
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Το σχήμα προετοιμασίας BEAM είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο για ασθενείς με λέμφωμα
Hodgkin (HL) που θα υποβληθούν σε μεταμόσχευση αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων (AHSCT).
H χορήγηση HDM έχει επίσης δοκιμαστεί, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, ωστόσο η κλινική εμπειρία
από την εφαρμογή του είναι περιορισμένη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στην παρούσα αναδρομική μελέτη συγκρίναμε την ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα των HDM και ΒΕΑΜ ως σχήματα προετοιμασίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε συγκριτική matched-paired ανάλυση (1:3) αναλύσαμε την έκβαση 84
ασθενών που έλαβαν BEAM και 28 ασθενών που έλαβαν HDM σε δυο διαφορετικά κέντρα. Όλοι οι
ασθενείς είχαν χημειοευαίσθητη νόσο πριν τη διενέργεια ΑΗSCT και στην πλειονότητα τους έλαβαν
ESHAP ως θεραπεία διάσωσης. Οι δύο ομάδες των ασθενών είχαν παρόμοια διάμεση ηλικία (30
έτη) και κατανομή φύλου (Α/Θ 1/1.7 vs. 1/1.8 για HDMvs. BEAM αντίστοιχα). Η αντιστοίχηση 1:3
έγινε σύμφωνα με την φάση νόσου πριν τη θεραπεία διάσωσης (όψιμη υποτροπή: 12 vs. 36 και
πρώιμη υποτροπή/αποτυχία σχήματος εφόδου: 16 vs.48 ασθενείς) καθώς και τη φάση νόσου πριν
την AHSCT [Πλήρης ύφεση (ΠΥ):13 vs.39 και μερική ύφεση (ΜΥ):15 vs.45 για τις ομάδες HDM και
BEAM αντίστοιχα]. Ο συνδυασμός BEAM χορηγήθηκε στις συνήθεις δόσεις, για διάστημα 6 ημερών,
ενώ το σχήμα HDM σε δόση 200mg/m2 σε μία μόνο έγχυση διάρκειας 30 λεπτών. Όλοι οι ασθενείς
έλαβαν τη συνήθη προφύλαξη έναντι λοιμώξεων, ενώ αυξητικός παράγοντας κοκκιοκυττάρων (GSCF:
5mcg/kg) χορηγήθηκε από την +1 ημέρα (ομάδα-BEAM) και +5 ημέρα (ομάδα-HDM).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το διάμεσο διάστημα παρακολούθησης ήταν 2,5 έτη. H εμφύτευση ήταν επιτυχής,
τα ουδετερόφιλα ανέκαμψαν (>500/mm3) την +11 ημέρα και στις δύο ομάδες, ενώ η ανάκαμψη των
αιμοπεταλίων (>20000/mm3) διαπιστώθηκε σημαντικά ενωρίτερα στην ομάδα-HDM (+13 vs. +22
ημέρα, p<0.001). Από την ομάδα-ΒΕΑΜ, 64 ασθενείς είναι εν ζωή (χωρίς πρόοδο νόσου:49) και από
την ομάδα-HDM 23 (χωρίς πρόοδο νόσου:20). H 5-ετής επιβίωση (OS) και επιβίωση ελεύθερη νόσου
(PFS) ήταν καλύτερες για την ομάδα-HDM (80% vs. 65% και 70% vs. 52%). Ήταν ενδιαφέρον πως οι
ασθενείς που έλαβαν HDM επέτυχαν καλύτερες OS και PFS είτε βρίσκονταν σε ΠΥ (5-ετής OS:85 vs.
75% και 5-ετής PFS: 90% vs. 70%) είτε σε ΜΥ (5-ετής OS:80% vs 60% και 5-ετής PFS:53% vs. 40%)
κατά τη φάση της ΑΗSCT, ωστόσο οι διαφορές δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. Η σχετιζόμενη με
την ΑHSCT 100-ημερών θνητότητα ήταν αποδεκτή: 2/84 (2.3%) για την ομάδα-ΒEAMvs. 1/28 (3.5%)
για την ομάδα-HDM.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη συγκεκριμένη μελέτη και τα δύο προπαρασκευαστικά σχήματα επέδειξαν
χαμηλή τοξικότητα και παρόμοια αποτελεσματικότητα. H ταχύτερη αποκατάσταση των αιμοπεταλίων και
η μικρότερη διάρκεια χορήγησης χημειοθεραπείας για τους ασθενείς που έλαβαν σχήμα προετοιμασίας
HDM, είχε ως αποτέλεσμα βραχύτερης διάρκειας νοσηλεία, η οποία σε συνδυασμό με την συντομότερη
διάρκεια χορήγησης GCSF φαίνεται να οδηγεί σε καλύτερη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας για
το σχήμα προετοιμασίας με HDM. Ωστόσο, προοπτικές μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών,
μεγαλύτερης διάρκειας διάστημα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης επίσης και αναλυτικής
αξιολόγησης κόστους, απαιτούνται ώστε να καθοριστεί ο ακριβής ρόλος του HDM ως σχήμα
προετοιμασίας για AHSCT σε ασθενείς με HL
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Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΨΗΛΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΟΤΗ
Τ. Τζένου1, Ι. Τσώνης1, Φ. Καραολίδου1, Δ. Γαρδέλη1, Κ. Καουράνης1, Λ. Λυγδή1, Μ. Κατσαρέλη1,
Ζ. Πουλοπούλου1, Σ. Τρυφωνίδου1, Μ. Γαροφαλάκη1, Ε. Τζιότζιου1, Ε. Γρίσπου1, Θ. Αθανασιάδης2,
Μ. Παπαγεωργίου1, Μ. Καρατζά1, Σ. Δελήμπαση1, Μ. Παγώνη1, Μ. Μπουζάνη1, Ι. Μπαλταδάκης1,
Σ. Γιγάντες1, Δ. Καρακάσης1
Αιματολογική Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβάτότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ) αποτελεί την κύρια ένδειξη αλλογενούς μεταμόσχευσης
(αλλο-ΜΑΚ) στους ενήλικες. Με τη διεύρυνση της δεξαμενής εθελοντών δοτών και τη δυνατότητα
χρήσης εναλλακτικών δοτών (απλοταυτόσημοι συγγενείς, ομφαλοπλακουντιακό αίμα), όλοι σχεδόν
οι ασθενείς έχουν πρόσβαση στη μεταμόσχευση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάλυση των αποτελεσμάτων της αλλο-ΜΑΚ
σε ΟΜΛ, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη εντάχθηκαν 166 διαδοχικοί ασθενείς με ΟΜΛ, οι οποίοι υποβλήθηκαν
σε 1η αλλο-ΜΑΚ για ΟΜΛ την τελευταία δεκαετία (01/2010-05/2020). Η διάμεση ηλικία των ασθενών
ήταν 47.5 έτη (εύρος: 17-72). Η πλειονότητα (54.8%) των ασθενών μεταμοσχεύθηκαν σε 1η (54.8%)
ή 2η (23.5%) πλήρη ύφεση (ΠΥ), ενώ το 21.7% μεταμοσχεύθηκαν σε φάση πέραν της 2ης ΠΥ ή με
ενεργό/ανθεκτική νόσο. Το είδος του δότη ήταν συμβατός αδελφός (Ν=53, 31.9%), συμβατός μη
συγγενής (Ν=50, 30.1%), ασύμβατος μη συγγενής (29, 17.4%), απλοταυτόσημος συγγενής (Ν=24,
14.5%) ή διπλό ομφαλοπλακουντιακό αίμα (Ν=10, 6.1%). Το σχήμα προετοιμασίας ήταν κατά
κανόνα μυελοαφανιστικό (82.5%). Η μονοπαραγοντική μελέτη της επιβίωσης έγινε με logranktest
και η πολυπαραγοντική ανάλυση με Coxregression. Η συχνότητα της μη σχετιζόμενης με υποτροπή
θνητότητας (ΝRΜ) υπολογίσθηκε με ανταγωνιστικό κίνδυνο την υποτροπή. Ο υπολογισμός δε της
συχνότητας εγκατάστασης του μοσχεύματος και της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) έγινε
με ανταγωνιστικό κίνδυνο το θάνατο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εγκατάσταση του μοσχεύματος επιτεύχθηκε στο 95% των περιπτώσεων μέχρι
την ημέρα +28. Η συχνότητα της οξείας GVHD βαθμού II-IV ήταν 42.3% στους 6 μήνες και η συχνότητα
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της χρόνιας GVHD μέτριας ή σοβαρής βαρύτητας ήταν 31.6% στους 12 μήνες. Η αθροιστική επίπτωση
της NRM και της υποτροπής ήταν 29.6% και 28.6% στα 3 έτη αντίστοιχα. H συνολική επιβίωση (OS)
και η επιβίωση ελεύθερη λευχαιμίας (LFS) στα 3 έτη ήταν 47.6% και 41.8% αντίστοιχα. Στη μονοπαραγοντική
ανάλυση, οι παράγοντες που επηρέαζαν στατιστικά σημαντικά την OS και την LFS ήταν η φάση της
νόσου κατά την αλλο-ΜΑΚ (p<10-6 και p=0.03 αντίστοιχα) και ο δείκτης συννοσηρότητας HCT-CI
(p=0.03 και 0.02 αντίστοιχα, ενώ το είδος δότη δεν είχε
προγνωστική σημασία στην επιβίωση. Η ηλικία ήταν
παράγοντας κινδύνου στη μονοπαραγοντική ανάλυση
για την OS (p=0.02), αλλά όχι για την LFS (p=0.1). Στην
πολυπαραγοντική ανάλυση, μόνο η φάση της νόσου
κατά τη μεταμόσχευση παρέμεινε ανεξάρτητος
προγνωστικός παράγοντας τόσο για την OS (p<0.001)
όσο και την LFS (p<0.001). Η OS και η LFS στα 3 έτη
στην ομάδα των ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν σε 1η
ΠΥ ανερχόταν σε 63.2% (95% CI: 53.4-74.8%) και 56.1%
(95% CI: 46.2-68.0%) αντίστοιχα. Αντίθετα, ήταν σημαντικά
κατώτερες για τους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν σε
2η ΠΥ, δηλαδή 39.1% (95% CI: 26.1-58.4%) και 33.8%
(95% CI: 21.5-53.1) αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η αλλο-ΜΑΚ
αποτελεί θεραπεία ίασης για σημαντικό ποσοστό ασθενών
με ΟΜΛ υψηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου. Με βάση τα
εφάμιλλα αποτελέσματα με τη χρήση μη συγγενών και εναλλακτικών δοτών, ο βασικός καθοριστικός
παράγοντας για την έκβαση είναι η ταχεία διενέργεια της μεταμόσχευσης στη φάση της 1ης πλήρους
ύφεσης. Έχει επομένως σημασία η έγκαιρη παραπομπή των ασθενών και η έναρξη της αναζήτησης
δότη από τη διάγνωση της ΟΜΛ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ betibeglogeneautotemcel (beti-cel LentiGlobinfor β-thalassemia) ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΑΣΗΣ 3 Northstar- 2 και
Northstar- 3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ (TDT)
Ε. Γιαννάκη1, Α. Αναγνωστόπουλος1, Ι. Σακελλάρη1, Π. Παπαγιάννη1, Β. Κωνσταντίνου1, Ι. Μπάτσης1,
Δ. Σωτηρόπουλος1, A.-E. Kulozik23, J.-L. Kwiatkowski45, A.-A. Thompson67, M.-G. Sauer8, J.-B. Porter9,
I. Thuret10, S. Hongeng11, A. Lal12, A.-J. Thrasher13, R. Guo14, W. Liu14, R.-A. Colvin14, M.-C. Walters12,
F. Locatelli15
1
Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής/Μονάδας Μεταμόσχευσης
Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.N.Θ. «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Department of Pediatric Oncology
Hematology and Immunology Hopp-Chilen’s Cancer Research Center, KiTZ University of Heidelberg,
Germany, 3MMPU, European Molecular Biology Laboratory, Germany, 4Department of Pediatrics University of Pennsylvania Perelman School of Medicine, Philadelphia, PA, USA, 5Division of Hematology
Chilen’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, PA, USA, 6Department of Pediatrics, Northwestern
University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA, 7Ann & Robert H. Lurie Chilen’s Hospital of
Chicago, Chicago, USA, 8Pediatric Hematology and Oncology, Medizinische Hochschule Hannover,
Hannover, Germany, 9Haematology Department, University College London Hospitals, London, UK,
10
Pediatric Hematology, Hôpital de la Timone, Marseille, France, 11Mahidol University, Ramathibodi
Hospital, Bangkok, Thailand, 12USCF Benioff Chilen’s Hospital Oakland, Oakland, CA, USA, 13UCL
Great Ormond Street Institute of Child Health, London, UK, 14bluebird bio, Inc., Cambridge, MA, USA,
15
Department of Gene Therapy, IRCCS Bambino Gesù Chilen’s Hospital, Rome, Italy
EΙΣΑΓΩΓΗ: Στη μελέτη φάσης 1/2 Northstar (HGB-204) του beti-cel, 8/10 ασθενείς με μη β0/β0
γονοτύπους και 3/8 ασθενείς με β0/β0 γονοτύπους και TDT πέτυχαν ανεξαρτησία από μεταγγίσεις (TI)
που συνδυάστηκε με ελάττωση του φορτίου σιδήρου και βελτιωμένη ερυθροποίηση. Σε παρακολούθηση
έως και 5 έτη, η ενσωμάτωση των ιικών φορέων ήταν πολυκλωνική.
359

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Haema 2020; 11(suppl. 1)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζουμε ενδιάμεσα αποτελέσματα δύο μελετών φάσης 3 [Northstar-2
(NCT02906202, HGB-207, μη β0/β0 γονότυποι) και Northstar-3 (NCT03207009, HGB-212, β0/β0, β0/
β+IVS-I-110, β+ IVS-I-110/β+IVS-I-110 γονότυποι)], χρησιμοποιώντας μια βελτιστοποιημένη διαδικασία παραγωγής
του beti-cel.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: CD34+ κύτταρα που συλλέχθηκαν μέσω κινητοποίησης/αφαίρεσης,
διαμολύνθηκαν με τον BB305 λεντϊικό φορέα, ο οποίος κωδικοποιεί την HbAT87Q, μια λειτουργική
αιμοσφαιρίνη (Hb). Οι ασθενείς έλαβαν ενδοφλέβια τα διαμολυσμένα κύτταρα μετά από πλήρη
μυελοκαταστολή με φαρμακοκινητικά προσαρμοσμένες δόσεις μπουσουλφάνης. Κατά το πρωτόκολλο,
ως TI ορίστηκε ο σταθμισμένος μέσος όρος Hb≥9 g/dL χωρίς μεταγγίσεις RBCs για ≥12 μήνες. Τα
στοιχεία παρουσιάζονται ως διάμεση τιμή (min-max).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέχρι τον Μάρτιο 2020, 38 ασθενείς, από τους οποίους οι 25 ήταν ≥12 ετών,
έλαβαν θεραπεία στις μελέτες Northstar-2/Northstar-3, με 19,4 (1,2-36,2) και 14,4 (1,1-24,0) μήνες
παρακολούθησης, αντίστοιχα. Στη Northstar-2, 20/22 ασθενείς με ≥6 μήνες παρακολούθησης σταμάτησαν
τις μεταγγίσεις. 17/19 αξιολογήσιμους ασθενείς πέτυχαν το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της TI, με
τρέχουσα διάρκεια TI 19,4 (12,3-31,4) μήνες και σταθμισμένη μέση τιμή Hb κατά την TI 11,9 (9,4-12,9)
g/dL. Η παραχθείσα, μέσω της γονιδιακής θεραπείας, HbAT87Q (*σε ασθενείς χωρίς μεταγγίσεις για ≥60
ημέρες) ήταν 8,7, 8,9 και 9,3 g/dL στους μήνες 6(n=17), 12(n=11), 18(n=8), αντίστοιχα. Η αναλογία
μυελικής προς ερυθρά σειρά στους TI ασθενείς ήταν 1:1,2 και 1:1,1 στους μήνες 12(n=16) και 24(n=8),
έναντι 1:3 προ θεραπείας (n=17). Στους ΤΙ ασθενείς, οι βιοδείκτες μη αποδοτικής ερυθροποίησης και
υπερφόρτωσης σιδήρου βελτιώθηκαν έως τον μήνα 12: ερυθροποιητίνη, από 32,2 (10,2-169,2) (n=16)
σε 15,1 U/L (4,9-113,8) (n=15) / φερριτίνη, από 1,756 (349-15,978) σε 1,293 ng/ml (527-7,780) (n=17),
διαλυτός υποδοχέας τρανσφερίνης, από 135,3 (65,9-235,3) σε 55,9 nmol/L (20,0-83,5) (n=17). Στη
Northstar-3, 11/13 ασθενείς είναι εκτός μετάγγισης >6 μήνες. Οι τιμές ολικής HbΑ* και HbAT87Q* ήταν 10,1
(8,5-13,2) και 8,6 (3,8-12,0) g/dL τον μήνα 6 (n=12), αντίστοιχα, και 10,5 (7,9-14,0) και 8,7 (4,4-12) g/dL
τον μήνα 12 (n=10), αντίστοιχα. 6/8 αξιολογήσιμους ασθενείς πέτυχαν TI, με συνεχιζόμενη διάρκεια TI
13,6 (12,2-21,2) μήνες. Η ερυθροποιητίνη μειώθηκε από 47,6 (15,3-121.5) σε 31,0 U/L (13,0-129,5) τον
μήνα 12(n=5) καθώς και το ποσοστό των δικτυοερυθροκυττάρων (n=6), υποδηλώνοντας βελτιωμένη
ερυθροποίηση. Οι βαθμού ≥3 μη αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες (AEs) σε ≥3 ασθενείς σε κάθε
μελέτη, ήταν στοματίτιδα(n=19), εμπύρετη ουδετεροπενία(n=17), επίσταξη(n=6), πυρεξία(n=5) και
φλεβοαποφρακτική ηπατική νόσος(n=3). Οι σχετιζόμενες με το προϊόν AEs ήταν κοιλιακό άλγος(n=3),
θρομβοπενία(n=3), λευκοπενία(n=1), ουδετεροπενία(n=1), ταχυκαρδία(n=1) και πόνος στα άκρα(n=1).
Όλα τα δείγματα έδειξαν πολυκλωνική ενσωμάτωση των ιϊκών φορέων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μετά από beti-cel γονιδιακή θεραπεία, 20/22 ασθενείς με TDT και μη-β0/β0 γονότυπους,
και 11/13 ασθενείς με TDT και β0/β0, β0/β+(IVS-I-110), β+IVS-I-110/β+(IVS-I-110)γονοτύπους, όλοι με ≥6 μήνες
παρακολούθησης, σταμάτησαν τις μεταγγίσεις. 17/19 και 6/8 αξιολογήσιμους ασθενείς στις Northstar-2
και -3, αντίστοιχα, πέτυχαν TI και βελτίωσαν τους δείκτες της μη αποδοτικής ερυθροποίησης. Το προφίλ
ασφάλειας της θεραπείας ήταν συμβατό με αυτό της πλήρους μυελοκαταστολής με μπουσουλφάνη.
*Η εργασία αποτελεί επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο
συνέδριο της ΕΑΕ στη συνεδρία επιλεγμένων εργασιών. Φέτος δεν διεκδικεί συμμετοχή στο plenary
session.
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ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
CLINIMACSPRODIGY ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΑΛΛΟ-ΜΑΚ) – ΠΡΩΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ι. Τζάννου1, Α. Καίσαρη1, Μ. Θεοδοσάκη1, Μ. Τζανουδάκη2, Ι. Μπαλταδάκης3, Π. Τσιριγώτης4, Ε. Πετράκου1, Α. Μακρή1, Ρ. Κάνε2, Α. Παϊσίου1, Α. Κομιτοπούλου1, Χ. Οικονομοπούλου1, Ε.-Δ. Ιωαννίδου1,
Ι. Περιστέρη1, Γ. Βεσσαλάς1, Β. Κίτρα1, Ε. Γουσέτης1
ΜΜΜΟ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
4
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ιογενείς λοιμώξεις λόγω της καθυστερημένης ανοσιακής αποκατάστασης αποτελούν
συχνή επιπλοκή μετά από αλλο-ΜΑΚ. Για τους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα κλασικά αντιιικά
φάρμακα, η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με Τ λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι ιών έχει αποδειχθεί
ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ειδικότερα, η μέθοδος της δέσμευσης ειδικών αντι-ιικών κυττάρων με
μαγνητικά σφαιρίδια έναντι ιντερφερόνης-γ (ΙFN-γ) μετά από έκθεση σε αντιγόνο, αποτελεί μια ταχεία
λύση σε επείγουσες περιπτώσεις.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρασκευή, ο χαρακτηρισμός και
η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας κυτταρικών προϊόντων με ειδικότητα έναντι ιών [Epstein-Barr
(EBV), κυτταρομεγαλοϊού (CMV) αδενοϊού (ADV)] για κλινική χρήση, χρησιμοποιώντας το κλειστό,
αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας απομόνωσης CliniMACSProdigy.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για κάθε απομόνωση χρησιμοποιήσαμε ένα προϊόν λευκαφαίρεσης από υγιή
δότη με αποδεδειγμένη οροθετικότητα έναντι του συγκεκριμένου ιού. Η αυτοματοποιημένη ταχεία
απομόνωση των κυττάρων με το CliniMACS Prodigy ολοκληρώθηκε σε 12-13 ώρες και περιελάμβανε
τις εξής φάσεις: αντιγονική διέγερση, σήμανση των ειδικών κυττάρων με αντισώματα έναντι ΙFN-γ,
εμπλουτισμό με μαγνητικά σφαιρίδια και τέλος έκλουση των κυττάρων διαμέσου μαγνητικής στήλης. Μετά
τη χορήγηση των κυττάρων παρακολουθήσαμε το ιικό φορτίο και τη συγκέντρωση των αντιγονοειδικών
κυττάρων στο περιφερικό αίμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρασκευάσαμε στο εργαστήριο έξι κυτταρικά προϊόντα με ειδικότητα έναντι ιών
για κλινική χρήση (3 με ειδικότητα έναντι του EBV, 2 έναντι του CMV, και 1 έναντι του ADV), τα οποία
χορηγήθηκαν σε 4 ασθενείς με ανθεκτικές ιογενείς λοιμώξεις που είχαν υποβληθεί σε αλλο-ΜΑΚ
από μη συγγενή συμβατό δότη, ή οροαρνητικό συγγενή. Για την επιλογή του δότη, πρώτου βαθμού
συγγενείς των ασθενών εξετάστηκαν με λειτουργική δοκιμασία κυτταρομετρίας ροής για την παρουσία
μνημονικών Τ λεμφοκυττάρων έναντι του ιού ενδιαφέροντος. Τελικά χρησιμοποιήθηκαν οι δότες με
CD4+ ή CD8+ αντιγονοειδικά κύτταρα >0.01% επί των συνολικών CD3+ κυττάρων (διάμεση τιμή
0.3%±1.39%. Στα αρχικά προϊόντα λευκαφαίρεσης ανιχνεύθηκαν κατά διάμεση τιμή 0.49%± 0.38%
CD3+IFN-γ+ ειδικά Τ λεμφοκύτταρα. Μετά την επεξεργασία, στο κυτταρικό προϊόν προς έγχυση,
σε σύνολο 11.14x10e5 ± 4x10e5 CD3+ κυττάρων, τα διεγερμένα αντιγονοειδικά Τ λεμφοκύτταρα
(CD3+IFN-γ+) βρέθηκαν 86.1%± 9.8%, εκ των οποίων 52.6%±36% ήταν CD4+ και 47.4%±36%
CD8+. Οι τέσσερις ασθενείς έλαβαν τα κύτταρα, χωρίς να εμφανίσουν τοξικότητα και ανταποκρίθηκαν
στη θεραπεία (τρεις παρουσίασαν πλήρη ύφεση και ένας μερική ύφεση). Τέλος σε τρεις ασθενείς με
διαθέσιμο υλικο παρακολουθήσαμε την ανοσιακή αποκατάσταση, και ανιχνεύσαμε αντιγονοειδικά
κύτταρα σε διάμεση συγκέντρωση 1.3%± 3.65%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ταχεία απομόνωση Τ- κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι των
EBV, CMV και ADV με το σύστημα CliniMACSProdigy είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος,
που μπορεί να εφαρμοστεί στην καθ’ημέρα κλινική πράξη για την αντιμετώπιση ανθεκτικών ιογενών
λοιμώξεων σε ασθενείς μετά από αλλο-ΜΑΚ.
1
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΑ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΧΙΜΑΙΡΙΚΟ
ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ (CARΤ): Η ΠΡΩΙΜΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Δ. Μαλλουρή1, Ι. Μπάτσης1, Ε. Γαβριηλάκη1, Σ. Παπαγιαννόπουλος2, Θ. Χατζηκωνσταντίνου1, Χ. Βαρελάς1, Σ. Δήμου-Μπεσικλή1, Ε. Γιαννάκη1, Δ. Καλέα1, Α. Μπουΐντα1, Ε. Αποστολίδου1, Δ. Παπαδοπούλου1,
Κ. Τσιακιτζής3, Δ. Σωτηρόπουλος1, Δ. Κάζης2, Ν. Καπραβέλος4, Ι. Σακελλάρη1, Α. Αναγνωστόπουλος1
1
Αιματολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
2
Γ΄ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Φαρμακείο,
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 4Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τροποποιημένα Τ-κύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CART) αποτελούν
νέα αντινεοπλασματική θεραπεία. Δύο εγκεκριμένα προϊόντα στοχεύουν το CD19: tisagenlecleucel
(Kymriah) για ανθεκτική/υποτροπιάζουσα Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (B-ALL) σε παιδιά και
νεαρούς ενήλικες και ανθεκτικό/υποτροπιάζον διάχυτο λέμφωμα από Β μεγάλα κύτταρα (DLBCL),
axicabtageneciloleucel (Yescarta) για ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL και πρωτοπαθές λέμφωμα
μεσoθωρακίου (PMBCL). Η κυτταρική ανοσοθεραπεία, με μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου έως 50%
σε DLBCL και ανταπόκριση έως 60% σε B-ALL, μπορεί να συνοδεύεται από απειλητικά για τη ζωή
συμβάντα, ενώ δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί ο ρόλος της ως θεραπεία ίασης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζουμε την εμπειρία μας ως προς την αξιολόγηση των ασθενών για
την καταλληλότητα τους, την προετοιμασία και παρακολούθηση/αντιμετώπιση των άμεσων επιπλοκών
καθώς και την ανταπόκριση της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έως τον Αύγουστο/2020 παραπέμφθηκαν 14 ασθενείς με DLBCL και 2 με
Β-ALL. Αξιολογήθηκαν το φορτίο νόσου, η έκφραση CD19, η κατάσταση ικανότητας, η συμμετοχή τοχή
ΚΝΣ (απεικονιστικά/ΗΕΓ) και η συνυπάρχουσα νοσηρότητα. Τρεις ασθενείς δεν κρίθηκαν κατάλληλοι
και ένας απεβίωσε λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας με πρόοδο νόσου μετά το σχήμα προετοιμασίας.
Το προϊόν απορρίφθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες φαρμάκου. Επιπλέον, τέσσερις αξιολογούνται προ
κυτταραφαίρεσης, ενώ δύο ασθενείς έχουν ήδη υποβληθεί σε κυτταραφαίρεση.
Από Φεβρουάριο-Αύγουστο/2020 χορηγήθηκαν στη Μονάδα Μεταμόσχευσης CART-cells σε 6 ασθενείς
(4 tisagenlecleucel, 2 axicabtageneciloleucel), ηλικίας 32 (21-53) ετών, με διάγνωση PMBCL (2),
DLBCL (2), B-ALL (2) και διάστημα παρακολούθησης από τη χορήγηση 5-180 μέρες. Η νόσος ήταν
ανθεκτική σε 3 (2-6) γραμμές θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης αυτόλογης σε 1 ασθενή με DLBCL
και 2 αλλογενών μεταμοσχεύσεων σε 1 με Β-ALL. Όλοι έλαβαν θεραπεία γεφύρωσης: ακτινοθεραπεία
(IFRT) 4/6, Rituximab 1/6, Hyper CVAD 1/6. Μετά από το ανάλογο σχήμα προετοιμασίας (Fludarabine/
Cyclophosphamide),έλαβαν (0,9-3,5)x108 tisagenlecleucel και (0,4-2)x108 axicabtageneciloleucel
βιώσιμα CART-cells. Οι ασθενείς παρακολουθούνταν με έλεγχο ζωτικών σημείων ανά 3ωρο, καρδιακό
μόνιτορ, ICE score/ICANS νευρολογικές δοκιμασίες ανά 8ωρο, έλεγχο ισοζυγίου υγρών, καθημερινό
προσδιορισμό CRP, φερριτίνης ορού και σταδιοποίηση τοξικότητας οργάνων και συνδρόμου έκλυσης
κυτταροκινών (CRS) σύμφωνα με τα συστήματα σταδιοποίησης του ASTCT consensus. Λάμβαναν
αντιεπιληπτική προφύλαξη με Λεβετιρακετάμη και αντιλοιμώδη προφύλαξη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες των EBMT και MDAnderson.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με διάμεση νοσηλεία 14 (10-20) ημερών μετά CART, οι 5 ασθενείς που δύναται
να αξιολογηθούν, παρουσίασαν κυτταροπενίες (2 ANC <1000, 2 <500), CRS grade 1 (2 ασθενείς)
και grade 2 (1 ασθενής) την 1η-3η μέρα, νευροτοξικότητα grade 1 (2 με άτυπα/γενικά χαρακτηριστικά
διατηρώντας φυσιολογικό ICE score/ICANS), τρανσαμινασαιμία grI (1), οξεία νεφρική ανεπάρκεια
grI (1) και ήπια συμπτώματα κακουχίας (1 ασθενής). Οι ασθενείς με CRSgrI έλαβαν Tocilizumab
(2-4 δόσεις) λόγω διάρκειας του εμπυρέτου >3 ημερών και απουσία ενδείξεων λοίμωξης, με πλήρη
αποδρομή. Κανένας δεν έλαβε κορτικοστεροειδή, ενώ αυξητικός παράγοντας χορηγήθηκε μετά την
14η μέρα εφόσον χρειαζόταν. Τρεις ασθενείς είναι σε πλήρη ύφεση στους +3 μήνες (DLBCL 1, PMΒCL
1, B-ALL 1). Στον +1 μήνα ένας είναι σε πλήρη (DLBCL) και ένας σε μερική ύφεση (PMBCL).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την πρώιμη εμπειρία μας, η καινοτόμος αυτή θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί
με ασφάλεια μετά από ενδελεχή αξιολόγηση και επιλογή κατάλληλων ασθενών, προσφέροντας τη
δυνατότητα διάσωσής τους.
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ CART-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ/ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΛΕΜΦΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ Ή ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ι. Μπαλταδάκης1, Μ. Μπουζάνη1,Ι. Τσώνης1,Μ. Κατσαρέλη1, Σ. Κόκκορης2,Η. Σιέμπος2, Τ. Τζένου1,
Κ. Καουράνης1,Λ. Λυγδή1,Δ. Γαρδέλη1,Φ. Καραολίδου1, Σ. Τρυφωνίδου1, Ζ. Πουλοπούλου1, Χ. Γιατρά1,
Μ. Μπακίρη1, Σ. Γιγάντες1, Θ. Καρμίρης1, Α. Κοτανίδου2, Δ. Καρακάσης1
Αιματολογική Κλινική-ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η ανοσοθεραπεία με γενετικά τροποποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα με χιμαιρικό υποδοχέα
έναντι του αντιγόνου CD19 (CARTcells) επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά υφέσεων σε ασθενείς με ανθεκτικές/
υποτροπιάζουσες κακοήθειες από Β-λεμφοκύτταρα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την προκαταρκτική εφαρμογή
της διαδικασίας κυτταρικής θεραπείας με τα δύο εγκεκριμένα παράγωγα CAR T cells (Axicabtagene
ciloleucel και Tisagenlecleucel) στο Κέντρο μας, το οποίο είναι ένα από τα δύο κέντρα ενηλίκων που
έχουν λάβει διαπίστευση για τη χορήγηση των ανωτέρω παραγώγων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οκτώ ασθενείς εντάχθηκαν στη διαδικασία παραγωγής CARTcells μετά από
παραπομπή και αξιολόγηση. Η ένδειξη ήταν διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL, n=2),
λεμφοζιδιακό λέμφωμα σε μετατροπή (TFL, n=1), πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου (PMBCL,
n=3) και Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (B-ALL, n=2). Η ηλικία των ασθενών ήταν 18-62 έτη
(διάμεση: 37). Οι ασθενείς είχαν λάβει προηγουμένως 2-6 γραμμές θεραπείας (διάμεσος αριθμός:
4), συμπεριλαμβανόμενης αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων σε 3 ασθενείς με
λέμφωμα και αλλογενούς μεταμόσχευσης σε 1 ασθενή με B-ALL. Σε όλους τους ασθενείς έγινε αμέσως
προγραμματισμός συλλογής λεμφοκυττάρων πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε θεραπείας διάσωσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και στους οκτώ ασθενείς ήταν εφικτή η συλλογή λεμφοκυττάρων σύμφωνα με τα
απαιτούμενα κριτήρια για καθένα από τα δύο παράγωγα (επεξεργασία >12 λίτρων αίματος ή ολικός
αριθμός CD3+ κυττάρων περίπου 4 x 109). Η παραγωγή CART cells ήταν επιτυχής σε 7/8 περιπτώσεις.
Σε 1 ασθενή, η καλλιέργεια των λεμφοκυττάρων δεν ολοκληρώθηκε λόγω ανεπαρκούς έκπτυξης παρά
τον επαρκή αριθμό Τ-λεμφοκυττάρων από δύο διαφορετικές συλλογές. Έγχυση CARTcells μετά από
χορήγηση λεμφολυτικού σχήματος προετοιμασίας με κυκλοφωσφαμίδη και φλουνταραμπίνη έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα σε 4/7 ασθενείς, με διάγνωση PMBCL (n=1), TFL (n=1), DLBCL (n=1)
και B-ALL (n=1). Σε 1 ασθενή δεν κατέστη δυνατή η έγχυση των CART cells λόγω εξέλιξης νόσου,
ενώ σε 2 ασθενείς προγραμματίζεται η χορήγησή τους μετά από θεραπεία γέφυρας. Σύνδρομο
απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) εμφάνισαν 3/4 ασθενείς (βαθμού Ι: 1 ασθενής, βαθμού ΙΙΙ: 2
ασθενείς). Νευρολογική τοξικότητα (ICANS) βαθμού Ι παρουσίασε 1 ασθενής. Νοσηλεία στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας και χορήγηση tocilizumab και κορτικοειδών απαιτήθηκε στις 2 περιπτώσεις με
CRS βαθμού ΙΙΙ. Εκτίμηση της ανταπόκρισης έχει γίνει μέχρι τώρα στους 3/4 ασθενείς. Στον ασθενή
με PMBCL επιτεύχθηκε πλήρης μεταβολική ύφεση την ημέρα +28, η οποία παρέμεινε σταθερή στην
επανεκτίμηση με PET-CT στους 3 και 6 μήνες από την έγχυση των CARTcells. Στον ασθενή με TFL,
διαπιστώθηκε πολύ καλή μερική ύφεση την ημέρα +28 και εκκρεμεί η επανεκτίμηση στους 3 μήνες.
Στον ασθενή με υποτροπή B-ALL μετά από αλλογενή μεταμόσχευση και ενεργό νόσο κατά την έγχυση
των κυττάρων, επιτεύχθηκε MRD-αρνητική πλήρης ύφεση την ημέρα +28.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κυτταρική θεραπεία με αντι-CD19 CAR T cells είναι εφικτή και ιδιαίτερα
αποτελεσματική σε ασθενείς με ανθεκτικά/υποτροπιάζοντα επιθετικά Β-λεμφώματα ή υποτροπή B-ALL.
Η τοξικότητα είναι αποδεκτή και αναστρέψιμη, προϋποθέτει όμως στενή παρακολούθηση των ασθενών
και άμεση αντιμετώπιση των επιπλοκών.
1
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
61

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
MEΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
Α. Μιχαλοπούλου, Α. Δεττοράκη, Ε. Καρελιώτη, Μ. Ηλιάκη, Μ. Μαζαράκης, Σ. Σασλής, Ε. Περγάντου
Κέντρο Αιμορροφιλίας για Παιδιά/Εφήβους/Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Γ.Ν. Παίδων «Αγία
Σοφία», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αγωνιστές των υποδοχέων θρομβοποιητίνης (TRAs) χρησιμοποιούνται τα τελευταία
έτη με αυξανόμενη συχνότητα σε παιδιά με χρόνια άνοση θρομβοπενία (ΧΑΘ), ενώ έχουν δοκιμαστεί
σε βραχυχρόνια σχήματα και σε περιπτώσεις κληρονομικών θρομβοπενιών (ΚΘ), προκειμένου να
επιτευχθεί άνοδος των αιμοπεταλίων και βελτίωση της αιμορραγικής διάθεσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των TRAs σε
παιδιά με ΧΑΘ και ΚΘ, σε κέντρο αναφοράς διαταραχών της αιμόστασης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριελήφθησαν ασθενείς 1-18 ετών με ΧΑΘ ή ΚΘ που έλαβαν eltrombopag
ή/και romiplostim. Οι οικογένειες ενημερώθηκαν για πιθανές παρενέργειες και την ανάγκη διαιτητικών
περιορισμών (με το eltrombopag). Κατά τη διάρκεια θεραπείας διενεργούνταν τακτικά κλινική εξέταση,
έλεγχος επιχρίσματος περιφερικού αίματος και ηπατικής λειτουργίας (η τελευταία στην περίπτωση
του eltrombopag). Η αρχική ημερήσια δόση του eltropombag ήταν 50 mg για ασθενείς 6-18 ετών και
25 mg για παιδιά 1-5 ετών, ενώ η αρχική εβδομαδιαία δόση romiplostim ήταν 1 μg/kg ΒΣ. Η δόση
αναπροσαρμοζόταν βάσει αριθμού των αιμοπεταλίων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έξι ασθενείς με ΧΑΘ (4 κορίτσια/2 αγόρια) έλαβαν eltrombopag για διάμεσο
χρόνο 13.5 (3-22) μηνών, ενώ μια ασθενής με MYH-9-μακροθρομβοπενία έλαβε eltrombopag για 4
μήνες. Στους ασθενείς με ΧΑΘ, πριν την έναρξη της θεραπείας έγινε μυελόγραμμα και ανοσολογικός
έλεγχος (αποκλεισμός δευτεροπαθούς ΑΘ). Η διάμεση ηλικία των ασθενών με ΧΑΘ κατά την έναρξη
του eltrombopag ήταν 8.25 έτη (4-14.5 έτη). Στο 83% των ασθενών με ΧΑΘ υπήρξε ανταπόκριση
(τουλάχιστον μια τιμή ΑΜΠ>30x103/mm3), μετά από διάμεσο χρόνο 14 (7-28) ημερών, ενώ οι μισοί
διατήρησαν ΑΜΠ>30x103/mm3 για διάστημα ≥4 εβδομάδων υπό σταθερή δόση φαρμάκου. Τρεις
ασθενείς διέκοψαν προσωρινά λόγω θρομβοκυττάρωσης ή/και αύξησης ηπατικών ενζύμων, που
επανήλθαν σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν αυξήθηκαν μετά την επανέναρξη του φαρμάκου. Θεραπεία
διάσωσης (γ-σφαιρίνη ή/και πρεδνιζόνη) χρειάστηκε στους μισούς ασθενείς. Μία ασθενής διατήρησε
ικανοποιητικό αριθμό αιμοπεταλίων για 6 μήνες με 25 mg eltrombopag δις εβδομαδιαίως, ενώ μία άλλη
ασθενής διατήρησε ικανοποιητικό αριθμό AMΠ >150x103/mm3, 6 μήνες μετά από σταδιακή πλήρη
διακοπή του φαρμάκου. Ο ασθενής με ΧΑΘ που δεν ανταποκρίθηκε (ΑΜΠ <30x103/mm3 με μέγιστη
δόση eltrombopag 75 mg/ημέρα) άλλαξε σε romiplostim. Χρειάστηκε δύο φορές θεραπεία διάσωσης
(γ-σφαιρίνη), χωρίς τελικά να ανταποκριθεί μετά από 8 εβδομάδες στη μέγιστη δόση romiplostim (10
μg/kg ΒΣ). Ανέφερε τοπικά άλγος και σοβαρή κεφαλαλγία την επομένη της έγχυσης του φαρμάκου.
Όσον αφορά την ασθενή ηλικίας 12 ετών με MYH-9-μακροθρομβοπενία, ανθεκτική στις μεταγγίσεις
αιμοπεταλίων που χορηγήθηκαν λόγω σοβαρής μηνορραγίας, δοκιμάστηκε η χρήση eltrombopag για
χρονικό διάστημα 4 μηνών. Υπήρξε ικανοποιητική ανταπόκριση με άνοδο της τιμής ΑΜΠ >30x103/mm3
μετά από 28 ημέρες, ενώ η μέγιστη τιμή αιμοπεταλίων ήταν 66x103/mm3 υπό 50 mgeltrombopag. Η
ασθενής δεν παρουσίασε αιμορραγικά επεισόδια, ούτε ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της
θεραπείας, την οποία διέκοψε λόγω βελτίωσης του αιμορραγικού φαινοτύπου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση των TRAs στην μελέτη μας, είναι αποτελεσματική τόσο σε παιδιατρικούς
ασθενείς με ΧΑΘ όσο και σε ΚΘ, με ήπιες αναστρέψιμες ανεπιθύμητες ενέργειες και μικρό ποσοστό
αποτυχίας. Απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες, για την παρακολούθηση της ασφάλειας μακροχρόνιας
χρήσης των TRAs σε παιδιά και την ενδεχόμενη διατήρηση αιμοστατικών επιπέδων αιμοπεταλίων
μετά από σταδιακή διακοπή τους.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΕΑΣ (NGS) ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σ. Γλεντής, Κ. Κατσιμπάρδη, Α. Ανδρίτσου, Ι. Μπινενμπάουμ, Χ. Τσίπου, Ν. Τουρκαντώνη, Γ. Αυγερινού, Π. Δελαπόρτα, Α. Καττάμης
Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, Α’ Παιδιατρική
Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα, Ελλάδα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει την συμμετοχή γενετικών παραγόντων στην εμφάνιση
σοβαρών αιματολογικών νοσημάτων (ΑΝ) παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η ανεύρεση των γενετικών
παραλλαγών μεσαίου ή υψηλού ρίσκου (medium to high impact variants) είναι σημαντική για τη διάγνωση,
άμεση θεραπεία και παρακολούθηση των ασθενών με ΑΝ, καθώς και για την γενετική συμβουλευτική
και πρόληψη σε άλλα μέλη της οικογένειας. Λόγω της μεγάλης γενετικής ετερογένειας, ως προς τα
γονίδια και τις γενετικές παραλλαγές προδιάθεσης, η ανίχνευση και αξιολόγηση νέων αλληλομόρφων
και γονιδίων και η συσχέτισή τους με διάφορα ΑΝ έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση ύπαρξης γενετικής αιτιολογίας για
την εμφάνιση καλοήθων και νεοπλασματικών ΑΝ στην παιδική και εφηβική ηλικία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 26 παιδιατρικοί ασθενείς με ΑΝ (11/26 με
λευχαιμία, 6/26 με λέμφωμα, 8/26 με συγγενή ή επίκτητη κυτταροπενία και 1/26 με ερυθροκυττάρωση).
Τα κριτήρια ένταξης των ασθενών στην μελέτη ήταν η ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού, ή/και
η κατάταξη του νοσήματος σε σπάνιο, καθώς και η μη ανταπόκριση στη θεραπεία. Για την γενετική
ανάλυση, στην αρχή απομονώθηκε germline DNA από περιφερικό αίμα, απουσίας νόσου. Η μελέτη
επικεντρώθηκε σε συνολικά 162 γονίδια που είναι γνωστή η συσχέτισή τους με προδιάθεση εμφάνισης
διαφόρων ΑΝ. Οι γενετικοί τόποι ενδιαφέροντος εμπλουτίστηκαν με υβριδισμό ανιχνευτών, οι οποίοι
σχεδιάστηκαν με ειδικό λογισμικό (Agilent Sure Desing, custom-madepanel) και στοχεύουν σε όλα τα
εξόνια των 162 γονιδίων. Η αλληλούχηση πραγματοποιήθηκε με την τεχνολογία της αλληλούχησης
επόμενης γενεάς (NGS), σε γενετικό αναλυτή Miseq (Illumina). Η επεξεργασία των ακατέργαστων
αποτελεσμάτων και η ανάλυσή τους έγινε με βιοπληροφορικά εργαλεία αναφοράς (π.χ BWA-MEM,
GATK, VCF tools, VEP). H επιβεβαίωση των παθογόνων/πιθανά παθογόνων (P/LP) γενετικών
παραλλαγών πραγματοποιήθηκε με αλληλούχηση Sanger και γονοτύπηση σε μέλη της οικογένειας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανευρέθηκαν 859 (εύρος: 750-950) γενετικές παραλλαγές ανά ασθενή. Σε 3/26
(11,5%) ασθενείς με λευχαιμία, αναιμία Diamond-Blackfan και συγγενή δυσκεράτωση βρέθηκαν
παθογόνες γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται άμεσα με τον φαινότυπο, στα γονίδια ETV6, RLP35A
και RTEL1, αντίστοιχα. Επίσης, σε 7/26 (26,9%) ασθενείς, βρέθηκαν παθογόνες/πιθανά παθογόνες
γενετικές παραλλαγές σε ετεροζυγωτία σε διάφορα γονίδια (ANKRD26, CHEK2, FANCI, UNC13D,
PIEZO1, ADA και MVK) που σχετίζονται με προδιάθεση σε ΑΝ, αλλά δεν υπάρχει άμεση σύνδεσή τους
με τον φαινότυπο που φέρουν. Τέλος, η ανάλυση ανέδειξε συμπληρωματικά 54 γενετικές παραλλαγές
μη γνωστής κλινικής σημασίας (variants of unknown significance, VUS).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H τεχνική NGS συμβάλει στη διερεύνηση της παθογένειας των ΑΝ της παιδικής
και εφηβικής ηλικίας. Η παρούσα μελέτη, που είναι η πρώτη ερευνητική προσπάθεια στην Ελλάδα,
κατέδειξε ότι ένας σημαντικός αριθμός ασθενών φέρουν γενετικές παραλλαγές σε γονίδια που
συνδέονται με ΑΝ. Σημαντικό εύρημα αποτελεί η υψηλή παρουσία P/LP γενετικών παραλλαγών που
δεν συνδέονται άμεσα με τον φαινότυπο των ασθενών (26,9%), όμως συνδέονται με άλλα ΑΝ όταν
βρίσκονται σε ετεροζυγωτία ή ομοζυγωτία. Η ανεύρεση των VUS έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και χρήζει
περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να αξιολογηθεί εάν πρόκειται για σπάνιους πολυμορφισμούς χωρίς
κλινική σημασία ή συμβάλλουν στην εμφάνιση της νόσου.
Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΛΚΕ: «Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία».
Επίσης, σημαντική ήταν η προσφορά για την διεξαγωγή της μελέτης των Συλλόγων «Ελπίδα» και «Πίστη».
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
Χ. Κελαϊδή1, Κ. Τσίτσικας1, Κ. Στεφανάκη2, Λ. Πετρίκκος1, Σ. Πολυχρονοπούλου1
1
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η διάκριση μεταξύ απλαστικής αναιμίας (AA) και υποπλαστικής ανθεκτικής αναιμίας της
παιδικής ηλικίας (RCC) βασίζεται στην μορφολογία του μυελού των οστών στο μυελόγραμμα και στην
οστεομυελική βιοψία (ΟΜΒ).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των παραπάνω με μυελόγραμμα
(ΜΟ) και ΟΜΒ εφαρμόζοντας τα κριτήρια European Working Group (EWOG) ως προς το βαθμό
υποπλασίας και δυσπλασίας μεταξύ των 2 οντοτήτων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Επανεξετάσθηκαν από τους ίδιους εξεταστές και αντιπαρατέθηκαν με τις
ΟΜΒ, μυελογράμματα διαδοχικών παιδιών και νεαρών ενηλίκων με υποπλαστικό σύνδρομο μυελικής
ανεπάρκειας που διεγνώσθησαν σε μοναδικό κέντρο κατά την περίοδο 2009-2019 βάσει κριτηρίων
EWOG. Η κυτταροβρίθεια βαθμολογήθηκε ως: 4 ΜΟ φυσιολογικής κυτταροβρίθειας, 3, 2, 1, ήπια,
μέτρια, σημαντικά υποπλαστικός αντίστοιχα, 0 απλαστικός. Αποκλείσθηκε αναιμία Fanconi.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά εξετάσθηκαν 47 μυελογράμματα κατά τη διάγνωση 10 ασθενών ΑΑ και
15 ασθενών RCC, καθώς και 8 μυελογράμματα 5 ασθενών ΑΑ μετά από ανοσοκατασταλτική αγωγή.
Ο αριθμός μυελογραμμάτων ανά ασθενή ήταν 2 (διάμεση τιμή, ΔΤ) (εύρος 1-6). Φύλο: 4 κορίτσια/21
αγόρια, ηλικίας 6,8 ετών (ΔΤ, εύρος
1-21). Γενετικά σύνδρομα σε ασθενείς
RCC: Cornelia de Lange N=1, SAMD9/
SAMD9LN=2, συγγενής δυσκεράτωση
Ν=1. Καρυότυπος: -7 Ν=1, +21 Ν=1,
φυσιολογικός Ν=23. Κυτταροβρίθεια:
4/3/2/1/0 σε 18%, 11%, 18%, 18% και
35% των ΜΟ. Συνολικά, 80% ασθενών
ΑΑ και 40% ασθενών RCC είχαν ≥1
ΜΟ κυτταροβρίθειας 0 (P=0.11). Οι
νησίδες αποτελούνταν αποκλειστικά
από ιστιοκύτταρα σε 38% των ΜΟ και
συχνότερα σε ΜΟ κυτταροβρίθειας 0
σε σχέση με ≥1 (Ρ=0.01).Συνολικά,
σε 33% και 50% ΜΟ και ασθενών ΑΑ
απουσίαζε η ερυθρά σειρά, σε 46%
και 33% η κοκκιώδης και 87% και 80%
η μεγακαρυοκυτταρική. Αντίστοιχα,
σε 9% και 13% ΜΟ και ασθενών RCC
απουσίαζε η ερυθρά, 9% και 13% η
κοκκιώδης, 16% και 33% η μεγακα
ρυοκυτταρική σειρά. Αυξημένα
μαστοκύτταρα παρατηρήθηκαν σε
47% και 64% των ΜΟ και ασθενών
αντίστοιχα, χωρίς διαφορά μεταξύ
ΑΑ-RCC. Σημαντικού βαθμού αιμο
φαγοκυττάρωση παρατηρήθηκε σε
32% των ασθενών. Τα μορφολογικά
ευρήματα παρουσιάζονται στον
Πίνακα. Οι συχνότερες εκδηλώσεις
δυσερυθροποίησης ήταν ο μη
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συγχρονισμός ωρίμανσης πυρήνα/κυτταροπλάσματος και οι διπλοί/τριπλοί πυρήνες. Αυξημένη
κοκκίωση ήταν η συχνότερη εκδήλωση δυσκοκκιοποίησης. Μειωμένη κοκκίωση ανευρέθη μόνο σε
ασθενείς RCC. Η παρουσία μικρομεγακαρυοκυττάρων και μεγακαρυοβλαστών ήταν σπανιότερη σε
σχέση με λιγότερο ειδικές αλλοιώσεις του πυρήνα. Ασυμφωνία στη διάγνωση μεταξύ διαφορετικών
μυελογραμμάτων στον ίδιο ασθενή και μεταξύ μυελογράμματος και ΟΜΒ σημειώθηκαν σε 2 και 1
ασθενή, αντίστοιχα, με τελική διάγνωση RCC. Στον ασθενή με ασυμφωνία μυελογράμματος-ΟΜΒ, η
διάγνωση RCC βασίστηκε στην παρουσία νησίδων ερυθροποίησης στην ΟΜΒ. Κατά την αξιολόγηση
μετά από ανοσοκατασταλτική αγωγή σε ασθενείς ΑΑ, μορφολογία ΜΟ και κλινική απάντηση (μη
απάντηση Ν=1, υποτροπή Ν=1, απάντηση Ν=3) ακολουθούσαν παράλληλη εξέλιξη. Στους ασθενείς
με απάντηση και αξιολόγηση επί 2 έτη, η κυτταροβρίθεια παρέμεινε ήπια ελαττωμένη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η υποπλαστική RCC διακρίνεται στο μυελόγραμμα από μικρότερου βαθμού
υποπλασία και σημαντικότερου βαθμού δυσπλασία σε σχέση με την ΑΑ, παραμένουν όμως «γκρίζες
ζώνες» αλληλεπικάλυψης μεταξύ των 2 ξεχωριστών παθοφυσιολογικών οντοτήτων.
64

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΒΛΑΣΤΩΝ (MDS-EB) ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Χ. Κελαϊδή1, Λ. Πετρίκκος1, Ε.-Δ. Ιωαννίδου2, Ν. Τουρκαντώνη3, Ε. Μανταδάκης4, Μ. Οικονόμου5,
Κ. Τσίτσικας1, Κ. Μανωλά6, Μ. Ρουμελιώτη7, Α. Τραγιαννίδης8, Α. Μάκης9, Μ. Σερβιτζόγλου10, Ε. Δανά11,
Ι. Πελαγιάδης12, Κ. Αντωνιάδη1, Χ. Τσίπου3, Μ. Κούρτη13, Ε. Παπακωνσταντίνου13, Ε. Χατζηπαντελής8,
Ε. Κοσμίδη11, Ε. Στειακάκη12, Μ. Μπάκα10, Ι. Περιστέρη2, Π. Παναγιωτίδης7, Γ. Πατεράκης14, Α. Καττάμης3, Β. Κίτρα2, Κ. Στεφανάκη15, Σ. Πολυχρονοπούλου1
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 3Πανεπιστημιακή Αιματολογική
Ογκολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 4Παιδιατρική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 5Α΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», 6Εργαστήριο
Υγειοφυσικής Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», 7Ερευνητικό Αιματολογικό
Εργαστήριο της Α’ΠΠ Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας ΕΚΠΑ, 8Παιδοογκολογικό Τμήμα, Β’ Παιδιατρικής
Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», 9Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 10Ογκολογικό Τμήμα,
Γεν. Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού», 11Ογκολογική Κλινική Παίδων και Εφήβων
Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα», 12Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων Πανεπιστημίου Κρήτης
ΠαΓΝΗ, 13Παιδοογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», 14Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Γ.Ν.Α.
«Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 15Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) της παιδικής ηλικίας είναι σπάνια, με σύνθετο
βιολογικό υπόστρωμα και η συστηματική καταγραφή και μοριακή διερεύνησή τους αποτελούν αντικείμενο
εντατικής έρευνας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός ήταν να μελετηθούν τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με περίσσεια
βλαστών (MDS-EB) σε παιδιατρικούς ασθενείς του ελληνικού χώρου, στα πλαίσια μίας πανευρωπαϊκής
καταγραφής και μελέτης (European Working Group of Myelodysplastic Syndromes - EWOG-MDS).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η Εθνική Ομάδα για τα ΜΔΣ κατέγραψε διαδοχικούς ασθενείς με MDS στο
EWOG-MDS μεταξύ 2015-2020, που μελετήθηκαν στα Εργαστήρια αναφοράς. Η καταγραφή ήταν
διεξοδική καθώς συμμετείχαν όλα τα Τμήματα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας της Ελλάδας και
μεγάλες παιδιατρικές κλινικές. Αποκλείσθηκε αναιμία Fanconi. Νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία
και δευτεροπαθής οξεία μυελογενής λευχαιμία (sAML) ήταν κριτήρια αποκλεισμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, 5 (18%) ασθενείς διαγνώσθηκαν με MDS-EB, 21 (75%) με ανθεκτική
κυτταροπενία της παιδικής ηλικίας (RCC), εκ των οποίων 13 (62%) με υποπλαστικό μυελό των οστών
(ΜΟ) και 2 (7%) με MDS σχετιζόμενο με θεραπεία. Οι ασθενείς με MDS-EB, 3 αγόρια/2 κορίτσια, ήταν
διάμεσης ηλικίας 11,1 ετών (εύρος 6,8-14,5 έτη) vs. 8,8 ετών σε ασθενείς χωρίς περίσσεια βλαστών
(P=0,23). Τρεις ασθενείς προέρχονταν από μουσουλμανικές κοινότητες. Συνδρομικά χαρακτηριστικά
έφεραν 2 ασθενείς, αταξινόμητα και νευροϊνωμάτωσης τύπου 1 (NF1), 1 ασθενής έκαστος. Η μέση
1
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τιμή λευκών αιμοσφαιρίων ήταν 6 vs. 3,7 G/L σε ασθενείς χωρίς περίσσεια βλαστών, αιμοσφαιρίνης
7,8 vs. 9,2 g/dL, αιμοπεταλίων 54 vs. 49 G/L (διαφορά μη σημαντική). Η διάμεση τιμή βλαστών σε ΜΟ
και αίμα ήταν 12% (εύρος 6-19%) και 2% (εύρος 0-10%), αντίστοιχα, με εξωμυελική εντόπιση Ν=1.
Ο καρυότυπος ανέδειξε τρισωμία 8 Ν=2, τρισωμία 10 Ν=1 και ήταν φυσιολογικός Ν=2. Η μοριακή
τυποποίηση με NGS γονιδίων panel μυελογενών νοσημάτων ανέδειξε σωματική μετάλλαξη NRAS
σε ποσοστό παθολογικού αλληλίου (VAF) 45% + παραλλαγή αδιευκρίνιστης σημασίας RPA1N=1,
σωματική μετάλλαξη CEBPA + γαμετική μετάλλαξη NF1N=1, 2 μεταλλάξεις WT1VAF 8%/40% +
KRASVAF 35% Ν=1. Κανείς από τους ασθενείς με περίσσεια βλαστών, δεν είχε μετάλλαξη GATA2,
SAMD9/SAMD9L, RUNX1, KRAS, NRAS, PTPN11, CBL, SETBP1 ή βραχέα τελομερή. Όλοι οι ασθενείς
υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση μετά από διάμεσο διάστημα 4 μηνών (εύρος 3-5,9 μήνες).
Προ μεταμόσχευσης, έλαβαν εντατική χημειοθεραπεία (CT) Ν=1, CT+Gemtuzumabozogamicin, 2
κύκλοι, Ν=1, azacitidine N=1, καμία θεραπεία Ν=2. Κανείς από τους ασθενείς δεν είχε απάντηση.
Συνέβησαν 2 υποτροπές και 2 θάνατοι. Υποτροπή παρουσίασαν η ασθενής με NF1 και ο ασθενής
με μεταλλάξεις WT1/KRAS. Ο τελευταίος είχε sAML με σύμπλοκο καρυότυπο στην υποτροπή vs. +8
στη διάγνωση ενώ το προφίλ των μεταλλάξεων παρέμεινε αμετάβλητο. Θεραπεία υποτροπής μετά τη
μεταμόσχευση ήταν idarubicin+venetoclax με απάντηση (ασθενής NF1), CT+Gemtuzumabozogamicin
χωρίς απάντηση (ασθενής WT1/KRAS) και 2η μεταμόσχευση και στους 2. Ο ασθενής WT1/KRAS
υποτροπίασε. Ένα έτος μετά τη μεταμόσχευση, EFS και OS ήταν αντίστοιχα 50% και 40%. Αιτία
θανάτου ήταν η πρόοδος νόσου Ν=1 και χρόνια GVHDN=1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα MDS-EB είναι σπάνια MDS της παιδικής ηλικίας. Χαρακτηρίζονται από
ανθεκτικότητα στη χημειοθεραπεία και δυσμενή πρόγνωση παρά τις προόδους της μεταμόσχευσης.
Στοχευμένες θεραπείας βασιζόμενες στο γενετικό/μοριακό υπόστρωμα σε συνδυασμό με κυτταρική
θεραπεία ενδέχεται να βελτιώσουν την πρόγνωση των ασθενών με MDS-EB.
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ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ EMΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ (MDS) ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EWOG-MDS
Λ. Πετρίκκος1, Κ. Στεφανάκη2, Ε.-Δ. Ιωαννίδου3, Ν. Τουρκαντώνη4, Κ. Τσίτσικας1, Κ. Μανωλά5,
Α. Τραγιαννίδης6, Ε. Μανταδάκης7, Μ. Κούρτη8, Χ. Τσίπου4,Ε. Δανά9, Ι. Πελαγιάδης10, Κ. Αντωνιάδη1,
Μ. Οικονόμου11, Μ. Σερβιτζόγλου12, Α. Μάκης13, Ε. Παπακωνσταντίνου8, Ε. Χατζηπαντελής6, Ε. Κοσμίδη9, Ε. Στειακάκη14, Μ. Μπάκα12, Χ. Κελαϊδή1, Ι. Περιστέρη3, Γ. Πατεράκης15, Α. Καττάμης4, Β. Κίτρα3,
Σ. Πολυχρονοπούλου1
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 3Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.
Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 4Πανεπιστημιακή Ογκολογική - Αιματολογική Μονάδα Α’ Παιδιατρικής
Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 5Εργαστήριο Υγειοφυσικής Ραδιοβιολογίας &
Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα, 6Παιδοογκολογικό Τμήμα Β’ Παιδιατρικής Κλινικής
Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκη, 7Παιδιατρική Κλινική Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 8Παιδοογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη, 9Ογκολογική Κλινική Παίδων και Εφήβων, Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα», Αθήνα,
10
Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων Πανεπιστημίου Κρήτης ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, 11Αιματολογικό
Τμήμα Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 12Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.
Παίδων Αθηνών «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού», Αθήνα, 13Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 14Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας
Παίδων Πανεπιστημίου Κρήτης ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, 15Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ανοσολογικό Τμήμα,
Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) στα παιδιά αποτελούν ετερογενή ομάδα κλωνικών
αιματολογικών διαταραχών με σαφείς διαφορές από τα MDS των ενηλίκων. Συχνά σχετίζονται με
κληρονομούμενα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας ή γενετικές/φαινοτυπικές διαταραχές-σύνδρομα
προδιάθεσης για MDS. Λόγω της σπανιότητας των MDS και για την καλύτερη μελέτη του βιολογικού
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υποστρώματος και της δέουσας θεραπευτικής προσέγγισης, απαιτείται η συμμετοχή μας σε πανελλήνιες
και πανευρωπαϊκές ομάδες μελέτες. Τελευταία διερευνάται ο προγνωστικός ρόλος των μεταλλάξεων στα
γονίδια SAMD9/SAMD9L στους ασθενείς με MDS και μονοσωμία 7, δεδομένου ότι μερικοί από τους
ασθενείς αυτούς, παρά την ύπαρξη μονοσωμίας 7, δεν χρήζουν μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων (ΜΑΑΚ) αλλά τίθενται σε τακτική κλινικοεργαστηριακή και μοριακή παρακολούθηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζεται η πενταετής εμπειρία καταγραφής, μελέτης και αντιμετώπισης
ασθενών με MDS στα πλαίσια της πανελλήνιας συνεργατικής ομάδας MDS – επίσημου μέλους της
ευρωπαϊκής ομάδας EWOG-MDS.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Είκοσι-οκτώ ασθενείς με MDS μελετήθηκαν στα εργαστήρια αναφοράς και
αντιμετωπίσθηκαν από όλα τα συνεργαζόμενα παιδιατρικά αιματολογικά-ογκολογικά τμήματα και την
παιδιατρική μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών της χώρας. Όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε
εκτεταμένο διαγνωστικό (κλινικοεργαστηριακό, μορφολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρογενετικό
και μοριακό) έλεγχο και καταγράφηκαν στην EWOG-MDS μελέτη (περίοδος: 10/2015-8/2020).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι 28 ασθενείς (διάμεση ηλικία 9,5έτη, 16/28 αγόρια), κατατάχθηκαν σύμφωνα με
διεθνή κριτήρια σε: α) 23/28 MDS του τύπου της ανθεκτικής κυτταροπενίας της παιδικής ηλικίας (MDSRCC), β) 2/28 δευτεροπαθές MDS χωρίς περίσσεια βλαστών και γ) 5/28 MDS με περίσσεια βλαστών
(MDS-ΕΒ). Στη διάγνωση: μέση τιμή WBC 4151/μl (διάμεση τιμή 3380/μl), μέση τιμή Hb 8,9gr/dl (διάμεση
τιμή 8,8gr/dl) και μέση τιμή PLTs 50392/μL (διάμεση τιμή 38000/μL). Στο μυελόγραμμα διάγνωσης
δυσπλασία μιας/δύο/τριών αιμοποιητικών σειρών παρουσίαζαν αντίστοιχα 2/7/19 ασθενείς. Μέση τιμή
βλαστών στο μυελόγραμμα 2,68% (εύρος 0-19%), και στο αίμα 0,86% (εύρος 0-10%). Δυσμορφικά
στοιχεία ή/και γενετικά στίγματα παρουσίαζαν 7 ασθενείς. Κυτταρογενετικός έλεγχος: μονοσωμία 7
σε 3/28 ασθενείς (10,1%, όλοι MDS-RCC) και τρισωμία 8 σε 2/28. Οι τρεις ασθενείς με μονοσωμία 7
ελέγχθηκαν για μεταλλάξεις στα γονίδια SAMD9/SAMD9L και ήταν όλοι θετικοί για μεταλλάξεις. 13/28
ασθενείς παραμένουν σε τακτική παρακολούθηση (1/14 με μονοσωμία 7 και SAMD9L μετάλλαξη) και
13/28 οδηγήθηκαν σε ΜΑΑΚ λόγω MDS-ΕΒ (5 ασθενείς), μονοσωμίας 7 (2 ασθενείς με MDS-RCC),
inv17 (1 ασθενής), ή αύξησης των αναγκών μεταγγίσεων (5 ασθενείς με MDS-RCC), και 2/28 είναι
σε αναμονή για ΜΑΑΚ. Ο διάμεσος χρόνος μεταμόσχευσης από τη διάγνωση ήταν 4,1 μήνες. 26/28
ασθενείς είναι εν ζωή (OS 93%). Από τους 13 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση, 10 είναι
σε ύφεση χωρίς ανάγκες μεταγγίσεων, 1 βρίσκεται σε διαδικασία 2ης ΜΑΑΚ μετά από υποτροπή και 2
απεβίωσαν (και οι δυο MDS-EB: ένας μετά 2η ΜΑΑΚ λόγω ανθεκτικής νόσου και ένας λόγω λοίμωξης
και cGVHD).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα MDS στα παιδιά είναι σπάνια, με δυσκολίες διάγνωσης και αντιμετώπισης
ενώ τα κλινικοεργαστηριακά και μοριακά χαρακτηριστικά διαφέρουν σε σχέση με αυτά των ενηλίκων.
Η συμμετοχή σε πανελλήνιες συνεργατικές και επιστημονικά εδραιωμένες πανευρωπαϊκές ομάδες
(EWOG-MDS/JMML) έχει οδηγήσει στα κάτωθι: α) να κατανοηθεί σε βάθος η παθοφυσιολογία, β)
να αποσαφηνισθεί βάσει μοριακών, γενετικών και κλινικών κριτηρίων ποιοι ασθενείς ευνοούνται της
ΜΑΑΚ και ποιοι όχι γ) να διερευνηθεί η βέλτιστη μεταμοσχευτική προσέγγιση.
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
NΕΑΝΙΚΗ ΜΥΕΛΟΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: Η ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (MDS) ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ
ΜΥΕΛΟΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (JMML) ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EWOG-MDS/JMML
Λ. Πετρίκκος1, Ν. Τουρκαντώνη2, Ε. Μανταδάκης3, Χ. Κελαϊδή1, Μ. Σερβιτζόγλου4, Ε.-Δ. Ιωαννίδου5,
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Θεσσαλονίκη, 8Παιδοογκολογικό Τμήμα Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 9Ογκολογική Κλινική Παίδων και Εφήβων, Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα», Αθήνα, 10Κλινική
Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων Πανεπιστημίου Κρήτης ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, 11Αιματολογικό Τμήμα
Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 12Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν.
Ιωαννίνων - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 13Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία
Σοφία», Αθήνα, 14Εργαστήριο Κυτταρομετρίας, Ανοσολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η JMML είναι σπάνια κλωνική αιματολογική διαταραχή της παιδικής ηλικίας και χαρακτηρίζεται
κυρίως από υπερπλασία της κοκκιώδους και της μονοκυτταρικής σειράς, θεωρείται δε, νόσημα
τοποθετούμενο μεταξύ μυελοδυσπλαστικών και μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων (bridging disorder).
Σχετίζεται κυρίως με γενετικές διαταραχές στο μονοπάτι σηματοδότησης υποδοχέα GMCSF-RAS/MAPK,
αναλόγως των οποίων καθορίζεται η θεραπευτική προσέγγιση με ή χωρίς μεταμόσχευση αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΑΚ). Λόγω της σπανιότητας της νόσου, για την καλύτερη κατανόηση,
αντιμετώπιση και ενσωμάτωση νέων θεραπευτικών επιλογών (π.χ. απομεθυλιωτικών παραγόντων)
απαιτείται η συμμετοχή μας σε πανελλήνιες και πανευρωπαϊκές ομάδες μελέτης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζεται η πενταετής εμπειρία καταγραφής, μελέτης και αντιμετώπισης
ασθενών με JMML στα πλαίσια της πανελλήνιας συνεργατικής ομάδας MDS/JMML – μέλους της
EWOG-MDS/JMML.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έξι ασθενείς με JMML μελετήθηκαν στα εργαστήρια αναφοράς για το νόσημα
και αντιμετωπίσθηκαν από τα συνεργαζόμενα παιδιατρικά αιματολογικά-ογκολογικά τμήματα και την
παιδιατρική μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών κατά την περίοδο: 10/2015-8/2020. Οι ασθενείς
υπεβλήθησαν σε εκτεταμένο διαγνωστικό (κλινικό-εργαστηριακό-μορφολογικό-κυτταρογενετικό-μοριακό)
έλεγχο. Η διάγνωση της JMML τέθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή κριτήρια και οι ασθενείς
καταγράφηκαν στην EWOG-MDS/JMML μελέτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάγνωση οι 6 ασθενείς (4/6 αγόρια) ήταν διάμεσης ηλικίας 18,6 μηνών
(μέσης ηλικίας 21,4 μηνών) με μέση τιμή WBC 40335/μL (διάμεση τιμή 26725/μL), μέση τιμή απόλυτου
αριθμού μονοκυττάρων 9590/μL (διάμεση μέση 6217/μL), μέση τιμή Hb 10gr/dl (διάμεση τιμή Hb 9,75gr/
dl) και μέση τιμή PLTs 104593/μL (διάμεση τιμή PLTs 39500/μL), μέση τιμή του ποσοστού HbF 29,8%
(διάμεση 13,7%). Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν πρόδρομα κύτταρα μυελικής σειράς στο αίμα με μέση
τιμή βλαστών στο αίμα 4% (εύρος 1-7%) και στο μυελόγραμμα 9,3% (εύρος 3-17%). Όλοι οι ασθενείς
είχαν in vitro αυξημένη ευαισθησία των προγονικών μυελικών κυττάρων στον GM-CSF ή αυτόματη
ανάπτυξη αποικιών. Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν σπληνομεγαλία. Συμπτώματα από το αναπνευστικό
είχαν 4/6 ασθενείς, εξάνθημα 2/6, και δυσμορφικά χαρακτηριστικά ή/και γενετικά στίγματα 4/6. Όλοι οι
ασθενείς παρουσίαζαν μεταλλάξεις σε γονίδια που εμπλέκονται στο μονοπάτι σηματοδότησης υποδοχέα
GMCSF-RAS/MAPK. Τα ευρήματα από τον κυτταρογενετικό και μοριακό έλεγχο και η θεραπευτική
προσέγγιση παρουσιάζονται στον Πίνακα. Όλοι οι ασθενείς είναι εν ζωή (OS 100%). Ο ασθενής-4
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υποτροπίασε 12,3 μήνες μετά την πρώτη ΜΑΑΚ, λαμβάνει azacitidine-venetoclax και θα οδηγηθεί
σε δεύτερη ΜΑΑΚ. Η ασθενής-6 βρίσκεται στην άμεση μετα-μεταμοσχευτική περίοδο (παρουσιάζει
κυτταροπενίες). Οι υπόλοιποι 4 ασθενείς βρίσκονται σε ύφεση κάτω από τακτική παρακολούθηση,
είναι δε αιματολογικά σταθεροί χωρίς ανάγκες μεταγγίσεων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η JMML είναι σπάνιo νόσημα της παιδικής ηλικίας με ιδιαίτερα κλινικοεργαστηριακά
και μοριακά χαρακτηριστικά, διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Η πρόγνωση σχετίζεται
σημαντικά με τις υποκείμενες γενετικές μεταλλάξεις. Βάσει μοριακών και κλινικών κριτηρίων ένα
ποσοστό ασθενών με επιθετική νόσο ευνοούνται της ΜΑΑΚ και οι υπόλοιποι τίθενται σε εντατική
παρακολούθηση. Περαιτέρω μελέτες πρόκειται να προσδιορίσουν το ρόλο των απομεθυλιωτικών
παραγόντων (π.χ. azacitidine) και στοχευμένων θεραπειών στην αντιμετώπιση της JMML.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Ε. Λάλου1, Π. Γκασούκα2, Α. Δημητρακοπούλου2, Γ. Μακράκης1, Κ. Κεραμάρης1, Π. Πέτσα1,Α. Μπενέκου1, Ι. Ασημακόπουλος1, Ε.-Φ. Τριανταφύλλου1, Μ. Ευσταθοπούλου1, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Μπελιά1,
Δ. Γαλόπουλος1, Γ. Μπούτσικας1, Γ. Τσουρούφλης3, Π. Τσαφταρίδης1, Μ. Σιακαντάρη1, Θ. Βασιλακόπουλος1, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Μ. Αγγελοπούλου1
Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των οστών, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα,
Τμήμα Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 3Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα

1

2

EΙΣΑΓΩΓΗ: Στην αυτόλογη μεταμόσχευση παρατηρείται συχνά καθυστερημένη αιματολογική
αποκατάσταση, παρά την έγχυση δόσεων μεγαλύτερων από το ευρέως αποδεκτό όριο των 2,5x106
CD34+ κυττάρων/Kg βάρους. Η επίδραση της βιωσιμότητας και της απόπτωσης των αποψυγμένων
κυττάρων δεν έχει επαρκώς μελετηθεί στην κλινική πρακτική.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη της βιωσιμότητας και απόπτωσης των αποψυγμένων αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑΚ), οι παράγοντες που τις επηρεάζουν και η επίδρασή τους στην
αποκατάσταση της αιμοποίησης κατά την αυτόλογη μεταμόσχευση (ΑΜΜΟ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα κρυοκατεψυγμένων ΑΑΚ ελέγχθηκαν μετά από απόψυξη, ως προς
την βιωσιμότητα με τη μέθοδο TrypanBlue (ΤΒ) και με κυτταρομετρία ροής (FACS) με 7-ADD, και ως
προς την «πραγματική» βιωσιμότητα με αφαίρεση των αποπτωτικών κυττάρων (Annexin-V+/7-ADD-).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 61 ασθενείς ηλικίας 17-71 ετών (42 άρρενες/19 θήλεα),
22 με μη Hodgkin λέμφωμα, 19 με λέμφωμα Hodgkin, 20 με πολλαπλό μυέλωμα. Η διάμεση τιμή
της βιωσιμότητας των αποψυγμένων κυττάρων ήταν 55,3% (10-73%) με ΤΒ, 61,7% (7,5-81,4%) με
FACS, ενώ η “πραγματική βιωσιμότητα” - μετά την αφαίρεση των αποπτωτικών κυττάρων - ήταν 52,9%
(75,4-80,9%). Όταν μελετήθηκε αποκλειστικά ο πληθυσμός των CD34+ κυττάρων, η βιωσιμότητα
ήταν 45,9% ( 0,6-88%) και η “πραγματική” βιωσιμότητα 32,2% (0,5-79,5%), στατιστικά σημαντικά
χαμηλότερες σε σύγκριση με το “φρέσκο” προϊόν [98,7%, (87,9-99,7%), p<0,0005] και στατιστικά
σημαντικά χαμηλότερες (p<0,05) στους ασθενείς με: α) ≤0,46% CD34+ κύτταρα στο περιφερικό αίμα·
κανένας από τους ασθενείς που κινητοποιήθηκαν με G-CSF ή Plerixafor δεν είχαν >0,46%, β) ≤97,3%
βιωσιμότητα CD34+ κυττάρων στο περιφερικό αίμα προ της συλλογής, γ) ≤98,7% βιωσιμότητα CD34+
κυττάρων στο φρέσκο προϊόν, δ) ≤1354/μl συγκέντρωση CD34+ κυττάρων στους ασκούς κρυοκατάψυξης,
ε) >402×103/μl συγκέντρωση αιμοπεταλίων στους ασκούς κρυοκατάψυξης. Οι παράγοντες αυτοί
παρέμειναν στατιστικά σημαντικοί και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση εκτός της συγκέντρωσης
CD34+/μL στους ασκούς κρυοκατάψυξης. Όταν μελετήθηκε η επίδραση της βιωσιμότητας και της
“πραγματικής” βιωσιμότητας των αποψυγμένων CD34+ κυττάρων στην αποκατάσταση της αιμοποίησης,
προέκυψε ότι όσο μειώνεται ο αριθμός των βιώσιμων CD34+ κυττάρων/Kg βάρους που εγχύονται,
αυξάνεται ο χρόνος της αιματολογικής αποκατάστασης (p<0,0005), ενώ είναι ανεξάρτητος από τον
αριθμό των CD34+/Kg βάρους στο φρέσκο προϊόν (p=0,313 για τα πολυμορφοπύρηνα και p=0,121
για τα αιμοπετάλια). Από την ανάλυση των δεδομένων μας προέκυψε ότι για τη βέλτιστη αιματολογική
αποκατάσταση απαιτήθηκε διάμεσος αριθμός 3,9×106 βιώσιμων CD34+/Kg.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η δόση των CD34+ κυττάρων/kg βάρους, όπως καθορίζεται στο προϊόν της συλλογής
δεν εξασφαλίζει την ταχεία αιματολογική αποκατάσταση σε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται
σε ΑΜΜΟ, καθώς υπάρχει σημαντική μείωση της βιωσιμότητας των κυττάρων μετά την απόψυξη του
μοσχεύματος. Απαιτείται ένας ελάχιστος «πραγματικά» βιώσιμων CD34+/Kg, προσδιοριζόμενος με
FACS. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα των αποψυγμένων AAK είναι το ποσοστό και
η βιωσιμότητα των CD34+ κυττάρων στο περιφερικό αίμα, η βιωσιμότητα των CD34+ κυττάρων στο
φρέσκο προϊόν και η συγκέντρωση των αιμοπεταλίων στους ασκούς κρυοκατάψυξης. Η υιοθέτηση των
μετρήσεων αυτών κατά τη συλλογή, την κρυοκατάψυξη και την επανέγχυση των ΑΑΚ, είναι κρίσιμη
για την αποφυγή ανεπαρκούς αιματολογικής αποκατάστασης μετά την ΑΜΜΟ.
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Αποκατάσταση αιμοποίησης στη αυτόλογη μεταμόσχευση σε σχέση με τον αριθμό CD34+/Kgβάρους σώματος
PLT (>20x103/μl)

NEUT (>500/μl)
Σύνολο
ασθενών

D12

D16

D30

Αριθμός ασθενών Ν (%)

36 (100%)

30 (833%)

33 (917%)

36 (100%)

Διάμεση ημέρα
αποκατάστασης D (εύρος)

10 (8-21)

Σύνολο
ασθενών

D14

D20

D30

26 (722%)

35 (972%)

36 (100%)

10 (435%)

17 (739%)

22 (956%)

1 (50%)

1 (50%)

20 (100%)

Ημέρα αποκατάστασης σε σχέση
με τον αριθμό CD34+/Kg (φρέσκου
προϊόντος)1 που εγχύθηκαν:
• >6×106CD34+/ΚgΒΣ
36
13(8-29)

• 3-6×106CD34+/Κg
Αριθμός ασθενών Ν (%)
Διάμεση ημέρα
αποκατάστασης D (εύρος)

23

18 (783%)

20 (869%)

22 (956%)

11 (9-27)

23
15 (10-50)

• 25-3×106CD34+/Κg
Αριθμός ασθενών Ν (%)
Διάμεση ημέρα
αποκατάστασης D (εύρος)

2

1 (50%)

1 (50%)

2 (100%)

16 (10-21)

2
19 (14-23)

Αριθμός βιώσιμων CD34+(x106)/Kg
ΒΣ (αποψυγμένου προϊόντος)2 που
εγχύθηκαν σε σχέση με την ημέρα
αποκατάστασης:
Αριθμός βιώσιμων CD34+(×106)/Kg (TB)
διάμεση τιμή (εύρος)

33
(036-677)

37
(18-68)

33
(17-68)

33
(04-678)

33
(04-68)

39
(18-66)

33
(12568)

33
(04-68)

Αριθμός βιώσιμων CD34+(×106)/Kg
(FACS) διάμεση τιμή (εύρος)

28
(003-926)

32
(03-93)

31
(03-93)

28
(003-926)

30
(003-93)

39
(10-93)

31
(04-93)

28
(02-93)

Αριθμός «πραγματικά» βιώσιμων
CD34+(×106)/Kg (FACS) διάμεση τιμή
(εύρος)

18
(003-913)

21
(003-91)

20
(003-91)

19
(003-91)

18
(003-91)

31
(043-91)

20
(03-91)

19
(003-91)

NEUT: Ουδετερόφιλα PLT: Αιμοπετάλια ΤΒ: Trypan Blue FACS: Κυτταρομετρία ροής D-: ημέρα μετά την έγχυση CD34+ κυττάρων ΒΣ: Βάρος σώματος
1
Όπως καταμετρήθηκαν στο φρέσκο προϊόν συλλογής πριν την κρυοκατάψυξη
2
Όπως καταμετρήθηκαν στο αποψυγμένο προϊόν με χρώση με Trypan Βlue και Facs
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Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΔΥΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ PH(-) ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΗ ΕΚΒΑΣΗ
Α. Παπαλεξανδρή, Β. Δούκα, Χ. Δημοσθένους, Ν. Κωνσταντίνου, Ι. Ευτυχίδης, Μ. Παπαθανασίου,
Φ. Κίκα, Α. Παλέτα, Γ. Κωνσταντινίδου, Δ. Μαλλουρή, Ε.-Ε. Κοράβου, Μ.-Γ. Κούτρα, Ε. Γιαννάκη,
Ι. Μπάτσης, Β. Ταχυνοπούλου, Τ. Τουλουμενίδου, Α. Τσομπανάκου, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (ΕΥΝ) σε ασθενείς με Ph(-) οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (alloHCT) ανιχνεύει ασθενείς με επικείμενη υποτροπή και οδηγεί σε πρώιμη παρέμβαση με κατάλληλους
ανοσοθεραπευτικούς χειρισμούς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελετήσαμε την προγνωστική αξία δύο διαφορετικών τεχνικών στην
παρακολούθηση της ΕΥΝ Ph(-) ΟΛΛ ασθενών μετά από allo-HCT.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκε η κυτταρομετρία ροής (FC) με 6 φθοριοχρώματα και η
αναζήτηση χιμαιρισμού σε μυελό με STR-PCR και fragment analysis. Η ταυτόχρονη παρακολούθηση
της ΕΥΝ γινόταν στις μέρες +30, +60, +90 και κάθε 3 μήνες ως δύο έτη παρακολούθησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εκτιμήθηκαν 51 ασθενείς ηλικίας 32(13-57) ετών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση
για B-(27), T-(20) ή μικτού φαινοτύπου(4) ΟΛΛ μετά κυρίως από μυελοαφανιστικό προπαρασκευαστικό
σχήμα(47/51). Είκοσι-έξι από 51 είχαν συμβατό εθελοντή δότη, 22 συμβατό αδελφό και 3 έλαβαν
εναλλακτικό μόσχευμα. Η διάμεση παρακολούθηση ήταν 38(2-123) μήνες και αναλύθηκαν 264 δείγματα.
Συνολικά υποτροπίασαν 6/51 ασθενείς. Εναρμόνιση μεταξύ των δύο τεχνικών υπήρξε σε 216/264
δείγματα(82%). Η διαφορά στις δύο μεθόδους αναλυτικά καταγράφηκε ως εξής: i)9 ασθενείς είχαν
θετική FC-ΕΥΝ και πλήρη χιμαιρισμό δότη στην STR-PCR(FC+/STR-). Σε αυτούς μειώθηκε επιτυχώς η
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ανοσοκαταστολή και κανείς δεν υποτροπίασε. Τρεις ασθενείς παρουσίασαν στην συνέχεια ταυτόχρονη
ανίχνευση ΕΥΝ και με τις δύο μεθόδους (FC+/STR+) και 2 μικτό χιμαιρισμό με χαμηλό φορτίο (low
level mixed chimerism, LLMC) και αρνητική FC(FC-/LLMC+) αναδεικνύοντας την υψηλή ευαισθησία
των δύο τεχνικών, ii)17 ασθενείς >+3 μήνες μετά την μεταμόσχευση παρουσίασαν μικτό χιμαιρισμό
με αρνητική FC-ΕΥΝ(FC-/STR+). Σε 12 από αυτούς δεν έγινε καμία παρέμβαση λόγω χιμαιρισμού
>=97.5%. Στους υπόλοιπους 5, λόγω προηγούμενης θετικής FC-EYN (FC+/STR-) εφαρμόστηκαν
επιτυχώς ανοσοθεραπευτικοί χειρισμοί. Ωστόσο, δύο FC-/STR+ ασθενείς υποτροπίασαν υποδεικνύοντας
μεγαλύτερη ευαισθησία της STR έναντι της FC σε αυτήν την περίπτωση, iii)τα υπόλοιπα διιστάμενα
δείγματα ήταν FC-/STR+ κατά το πρώτο τρίμηνο, πριν την επίτευξη πλήρους εμφύτευσης. Δε βρέθηκαν
διαφορές στην επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) όταν κάθε τεχνική μελετήθηκε ξεχωριστά. Ωστόσο,
ασθενείς με ανιχνεύσιμη ΕΥΝ και με τις δύο τεχνικές (FC+/STR+) είχαν μικρότερη PFS σε σχέση με
τον υπόλοιπο πληθυσμό [διάμεση 71 vs 107 μήνες για FC+/STR+ vs υπολοίπων (95% CI:33-108,
98-115), p=0.052]. Η ολική επιβίωση (OS) ήταν μακρύτερη σε FC+/STR- ασθενείς [διάμεση 62 vs 30
μήνες για FC+/ STR- vs υπολοίπων (95% CI:18-106, 20-39), p=0.045], προφανώς λόγω επιτυχών
θεραπευτικών παρεμβάσεων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά: i) θετική EYN με FC συχνά ακολουθείται από μικτό χιμαιρισμό
με χαμηλό φορτίο (LLLC) με STR-PCR, αναδεικνύοντας την υψηλή ευαισθησία και των δύο τεχνικών
και οδηγεί σε επιτυχείς πρώιμους χειρισμούς ii) ταυτόχρονη ανίχνευση ΕΥΝ με FC και STR-PCR
προδιαγράφει χειρότερη πρόγνωση. Σε αυτή τη μελέτη η κυτταρομετρία ροής με 6 φθοριοχρώματα
δεν αναδείχθηκε πιο ευαίσθητη από την STR-PCR, πιθανώς λόγω χαμηλού ποσοστού υποτροπής,
με επιτυχείς ανοσοθεραπευτικούς χειρισμούς. Απαιτούνται μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες ώστε να
εκτιμηθεί η προγνωστική αξία κάθε μεθόδου και να αναζητηθεί πιθανό όφελος από την ταυτόχρονη
εφαρμογή των δύο τεχνικών.
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΑΚ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗ ΝΟΣΟ (ΧΚΝ)
Α. Παϊσίου1, Ε.-Δ. Ιωαννίδου1, Μ. Τζανουδάκη2, Χ. Οικονομοπούλου1, Κ. Καίσαρη1, Α. Κομιτοπούλου1,
Ι. Τζάννου1, Κ. Σπανού2, Ι. Περιστέρη1, Ν. Κωνσταντινίδου2, Ε. Γουσέτης1, Γ. Βεσσάλας1, Β. Κίτρα1
Μ.Μ.Ο. Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Τμήμα Ανοσολογίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος (ΧΚΝ) είναι μία συγγενής διαταραχή της οξειδωτικής
ικανότητας των κοκκιοκυττάρων, που χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζουσες και απειλητικές για την
ζωή λοιμώξεις. Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΑΚ) παραμένει η μόνη
ριζική θεραπευτική επιλογή.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της εμπειρίας μας, σχετικά με την
ΜΑΑΚ, σε παιδιά με ΧΚΝ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τον Οκτώβριο 2007 έως τον Ιούλιο 2020 μεταμοσχεύθηκαν 9 ασθενείς (1
κορίτσι) με ΧΚΝ με διάμεση ηλικία 4,1 έτη (εύρος: 1,1-13,9 έτη), χωρίς ενεργό λοίμωξη ή αυτοάνοσες
εκδηλώσεις κατά τη μεταμόσχευση. Πέντε ασθενείς έλαβαν μόσχευμα από συγγενή και 4 από μη συγγενή
συμβατό δότη. Μυελικό μόσχευμα δόθηκε σε 7 ασθενείς (2/7 ασθενείς έλαβαν συνδυασμό μυελικού και
ομφαλοπλακουντιακού μοσχεύματος), 1 ασθενής έλαβε περιφερικό και 1 ομφαλοπλακουντικό μόσχευμα.
Τα πρωτόκολλα προετοιμασίας που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν: μπουσουλφάνη σε συνδυασμό
με κυκλοφωσφαμίδη ή με φλουνταραμπίνη σε 4 και σε 1 ασθενή αντίστοιχα, ενώ τρεοσουλφάνη με
φλουνταραμπίνη έλαβαν 4 ασθενείς. Όλοι οι ασθενείς, εκτός ενός, έλαβαν αντιθυμοκυτταρικό ορό
και συνδυασμό κυκλοσπορίνης/μεθοτρεξάτης ως GVHD προφύλαξη. Η διάμεση τιμή των CD34+ και
CD3+ κυττάρων του μοσχεύματος ήταν 7,9 x 106/Kg και 4,2 x 107Kg, αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εγκατάσταση επετεύχθη σε όλους τους ασθενείς. Ο διάμεσος χρόνος εγκατάστασης
των ουδετεροφίλων (>500/μL) και των αιμοπετάλιων (>20000/μL) ήταν η 22η (εύρος: 14-34) και η
16η (εύρος: 11-33) ημέρα, αντίστοιχα. ΟξύGVHD (δερματικό) gr.ΙΙ παρουσίασαν 3 ασθενείς, ενώ
κανένας δεν παρουσίασε χρόνιοGVHD. Πλήρη χίμαιρα έχουν 8 παιδιά και 1 μικτή (35%). Χωρίς
ανοσολογικό έλλειμμα κατά τον 1ο χρόνο είναι 6 ασθενείς, ενώ 3 έχουν μικρότερο του έτους χρόνο
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παρακολούθησης. Ως προς την οξειδωτική ικανότητα ουδετεροφίλων, φυσιολογική έχει επιτευχθεί σε
7 από τα 9 παιδιά. Με μέσο διάστημα παρακολούθησης τους 24,2 μήνες (εύρος: 1,4 – 154,4) όλοι οι
ασθενείς παραμένουν εν ζωή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αλλογενής μεταμόσχευση σε παιδιά με ΧΚΝ με μυελοαφανιστικά (κανονικής ή
μειωμένης τοξικότητας) πρωτόκολλα οδηγεί σε εγκατάσταση μοσχεύματος χωρίς αυξημένη τοξικότητα
σχετιζόμενη με το σχήμα προετοιμασίας και σε υψηλά ποσοστά πλήρους χίμαιρας και ανοσολογικής
αποκατάστασης.
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Η ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΕ ΜΥΕΛΟΑΦΑΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ
ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Ε. Γαβριηλάκη, Χ. Λαλαγιάννη, Ι. Σακελλάρη, Χ. Βαρελάς, Δ. Μαλλουρή, Ι. Μπάτσης, Α. Βαρδή,
Σ. Ταγάρα, Μ. Παπαθανασίου, Α. Παπαλεξανδρή, Χ. Βαδικόλιου, Α. Αθανασιάδου, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η δευτεροπαθής ή σχετιζόμενη με θεραπεία οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) έχει
πτωχή έκβαση. Αν και η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αποτελεί θεραπεία ίασης,
τα κριτήρια επιλογής ασθενών και το βέλτιστο σχήμα προετοιμασίας παραμένουν υπό μελέτη. Το
μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας με ελαττωμένη τοξικότητα (FluTreo: Fludarabine 150mg/m2,
Treosulfan 42g/m2) έχει δείξει υπεροχή έναντι των σχημάτων μειωμένης έντασης στην ΟΜΛ. Ωστόσο,
τα μακροχρόνια αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί στη δευτεροπαθή ΟΜΛ, κυρίως σε
σύγκριση με ασθενείς που δεν έλαβαν μεταμόσχευση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στην παρούσα μελέτη υποθέσαμε ότι το σχήμα FluTreo προσφέρει
πλεονέκτημα επιβίωσης έναντι των άλλων θεραπευτικών επιλογών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε διαδοχικούς ασθενείς που θεραπεύθηκαν για δευτεροπαθή ΟΜΛ
στο κέντρο μας τις τελευταίες δύο δεκαετίες (1998-2018). Κριτήρια αποκλεισμού ήταν: ηλικία >70
ετών, κατάσταση ικανότητας ECOG≥3 στην προσέλευση, εντατικοποιημένα σχήματα χημειοθεραπείας
≤2 και αυτόλογη ή απλοταυτόσημη μεταμόσχευση καθώς αυτές εφαρμόστηκαν σε μεμονωμένους
ασθενείς. Από το 2013, χορηγείται το σχήμα FluTreo για ασθενείς που πρότερα θα λάμβαναν σχήμα
ελαττωμένης έντασης (RIC). Μελετήθηκαν: ηλικία, τύπος νόσου (δευτεροπαθής/σχετιζόμενη με
θεραπεία), εντατικοποιημένα σχήματα χημειοθεραπείας, κυτταρογενετική, ολική επιβίωση και επιβίωση
ελεύθερη νόσου. Στους ασθενείς μετά μεταμόσχευση καταγράφηκαν ακόμη ο δείκτης HCT-CI, η
αθροιστική επίπτωση της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD) και η θνητότητα σχετιζόμενη με
μεταμόσχευση (TRM).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 19 ασθενείς που έλαβαν FluTreo έναντι 46 ασθενών με άλλα σχήματα
(39 μυελοαφανιστικά και 8 ελαττωμένης έντασης) και 52 ασθενών που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία.
Πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς με FluTreo πριν τη μεταμόσχευση, έναντι 53% των
άλλων μεταμοσχεύσεων και 44% των ασθενών μόνο με χημειοθεραπεία (p<0,001). Η διάμεση ηλικία
ήταν σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς με FluTreo και αυτούς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία
(59 και 58 ετών αντίστοιχα), έναντι των υπολοίπων (48 ετών, p<0,001). Με διάμεση παρακολούθηση
43 (εύρος 13-204) μηνών στους επιβιώσαντες ασθενείς από τη διάγνωση της νόσου, η τετραετής
ολική επιβίωση ήταν 40,3% στο FluTreo έναντι 31,3% στις άλλες μεταμοσχεύσεις και 11,8% στη
χημειοθεραπεία (p<0,001, Εικόνα 1A). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η επίτευξη πλήρους ύφεσης
(p<0,001) και η θεραπεία με FluTreo (p<0,001) συσχετίστηκαν με βελτιωμένη επιβίωση, ανεξάρτητα
της ηλικίας και του κυτταρογενετικού κινδύνου. Η τετραετής επιβίωση ελεύθερης νόσου ήταν 32,3% στο
FluTreo, έναντι 29,3% στις άλλες μεταμοσχεύσεις και 10,2% στη χημειοθεραπεία (p<0,001, Εικόνα 1Β).
Μεταξύ FluTreo και άλλων μεταμοσχεύσεων, δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στη GVHD, υποτροπή
και TRM. Η αθροιστική επίπτωση σοβαρής οξείας και χρόνιας GVHD ήταν 15,2% και 18,4% στους
ασθενείς με FluTreo. Η τετραετής TRM έφτασε 30,4%, παρά τη συν-νοσηρότητα (διάμεσο HCT-CI 3,
εύρος 0-7), την ηλικία, τα σχήματα χημειοθεραπείας (διάμεσος αριθμός 4, εύρος 3-6) και τη χρήση
κυρίως μη συγγενών δοτών (13/19).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα πραγματικής πρακτικής της μελέτης μας επιβεβαιώνουν ότι η
μεταμόσχευση με FluTreo προσφέρει δυνατότητα ίασης σε ασθενείς με δευτεροπαθή ΟΜΛ, επεκτείνοντας
τη δεξαμενή των υποψήφιων ασθενών προς μεταμόσχευση με παρόμοια αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί η σημασία της επίτευξης πλήρους ύφεσης με τα εντατικοποιημένα
χημειοθεραπευτικά σχήματα. Η επιλογή της μεταμόσχευσης στον ειδικό αυτό πληθυσμό μεγαλύτερης
ηλικίας και αυξημένης συν-νοσηρότητας αξίζει να αναθεωρηθεί.
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ΚΛΙΝΙΚΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ EPSTEIN-BARR ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ RITUXIMAB
Α. Παπαλεξανδρή, Ε. Γαβριηλάκη, Α. Βαρδή, Ε. Μπαλντούμη, Χ. Δημοσθένους, Ν. Κωνσταντίνου,
Τ. Τουλουμενίδου, Π. Ζέρβα, Φ. Κίκα, Ι. Μαυρίκου, Μ. Ισκάς, Α. Παλέτα, Ε.-Ε. Κοράβου, Ι. Μπάτσης,
Δ. Μαλλουρή, Ε. Γιαννάκη, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η αναζωπύρωση του Epstein-Barr (EBV) μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων (allo-HCT) οδηγεί σε επικίνδυνη για τη ζωή λεμφοϋπερπλαστική νόσο (PTLD). Η τακτική
παρακολούθηση του ιικού φορτίου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και η προληπτική χρήση του Rituximab
βελτίωσε την έκβαση της EBV λοίμωξης. Η εξάπλωση, ωστόσο, των εναλλακτικών μεταμοσχεύσεων
αυξάνει την πιθανότατα PTLD.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά την αναζωπύρωση του EBV σε ασθενείς που
υποβλήθηκαν σε allo-HCT μεταξύ 2007-2019, όταν χορηγούνταν προληπτικά Rituximab.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναζωπύρωση EBV θεωρήθηκε φορτίο>8500 γονιδιακά ισοδύναμα (VGC)/
ml σε ολικό αίμα με RQ-PCR. Rituximab χορηγήθηκε κατά τη γνώμη του θεράποντα. Μη ανιχνεύσιμο
φορτίο αντιστοιχούσε σε λύση της λοίμωξης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεταξύ 546 μεταμοσχευμένων, αναζωπύρωση EBV έγινε σε 100 ασθενείς, με
αιματολογική κακοήθεια (98) ή απλαστική αναιμία(2) που έλαβαν μόσχευμα από συμβατό αδελφό(23),
εθελοντή (70) ή απλοταυτόσημο δότη (12). Η απλοταυτόσημη μεταμόσχευση ήταν συχνότερη μεταξύ
ασθενών με EBV αναζωπύρωση σε σχέση με το σύνολο των μεταμοσχεύσεων(12% vs 6%, p<0.001).
Ογδόντα-οκτώ ασθενείς έλαβαν μυελοαφανιστικό και 12/100 μειωμένης έντασης προπαρασκευαστικό
σχήμα. Συνολικά, η αναζωπύρωση EBV έγινε σε 65(20-2970) μέρες μετά τη μεταμόσχευση με διάμεσο
φορτίο 26100(8690-2670000)VGC/ml. Rituximab χορηγήθηκε σε 74 ασθενείς εντός 4 ημερών(3-158). Οι
περισσότεροι (63/74) ασθενείς αρνητικοποίησαν το φορτίο μετά από ένα κύκλο. O αριθμός χορήγησης
Rituximab (διάμεσο 1, εύρος 0-3) δεν σχετίστηκε με την έκβαση. Υποτροπή της λοίμωξης σημειώθηκε
σε 13/100 ασθενείς, ιδίως μετά από καθυστερημένη αρνητικοποίηση του φορτίου (27 vs 14 μέρες σε
ασθενείς που δεν υποτροπίασαν, p<0.01). Καθυστερημένη ουδετεροπενία μετά Rituximab σημειώθηκε
σε 16/74 ασθενείς και σχετίστηκε με υψηλότερα φορτία. Σημαντικά υψηλότερα φορτία παρατηρήθηκαν
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σε ασθενείς που έλαβαν ATG (44550 vs 20000 VGC/ml) ή είχαν απλοταυτόσημο δότη (60800 vs 22750
VGC/ml). Σαράντα επτά ασθενείς υπέφεραν από ταυτόχρονη CMV λοίμωξη. Όσοι έλαβαν ταυτόχρονα
προληπτική αντι-CMV θεραπεία παρουσίασαν καθυστερημένη ίαση της EBV αναζωπύρωσης, πιθανώς
λόγω μεγαλύτερης ανοσοκαταστολής. Πέντε ασθενείς (δύο με απλοταυτόσημο και 3 με εθελοντή
δότη) παρουσίασαν PTLD 41 μέρες μετά τη μεταμόσχευση. Η ROCcurve ανάλυση ανέδειξε τα 67150
VGC/ml ως cutoff που προβλέπει PLTD με 80% ευαισθησία και ειδικότητα. Η επιβίωση χωρίς νόσο
(relapse free survival, RFS), η ολική επιβίωση (overall survival, OS) και η θνητότητα σχετιζόμενη τη
νόσο (treatment-related mortality, TRM) ήταν παρόμοια ανεξαρτήτως του ιϊκού φορτίου ή της εμφάνισης
PTLD [4-έτη RFS 32.2%, 4-έτη OS 48.1% με διάμεση παρακολούθηση 29 μήνες (4-216)]. Η χορήγηση
ATG και η χρόνια GVHD σχετίστηκαν με την OS στην πολυπαραγοντική ανάλυση (p<0.05). Ο ATG,
η χρόνια GVHD και η ηλικία σχετίστηκαν με υψηλότερη TRM (HR: 0.1, 1.16, 1.03, 95%CI: 0.15-0.5,
0.008-1.16, 1.007-1.05, αντίστοιχα, p<0.05). Τάση για υψηλότερη TRM παρατηρήθηκε μεταξύ ασθενών
με EBV >50000 VGC/ml.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H τακτική παρακολούθηση και η προληπτική χορήγηση Rituximab είναι αποτελεσματική
για την πρόληψη επιπλοκών σχετιζόμενων με τον EBV. Η σοβαρότητα της EBV λοίμωξης δεν σχετίστηκε
με τις RFS και OS. Χρήσιμο για την πρόληψη της PTLD αναδείχτηκε το cutoff των 67150 VGC/ml, με
ευαισθησία και ειδικότητα 80%. Η διεύρυνση της χρήσης των εναλλακτικών μεταμοσχεύσεων, ωστόσο,
απαιτεί μία αποτελεσματικότερη θεραπευτική στρατηγική πιθανώς τη χρήση αντιικών κυτταροτοξικών
σειρών σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς.
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ΈΚΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ/ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ (Α/Υ) ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN (ΛΗ)
Δ. Γαλόπουλος1, Θ.-Π. Βασιλακόπουλος1, Α. Μπενέκου1, Π. Πέτσα1, Π. Τσιρκινίδης2, Μ. Μοσχογιάννη3,
Η. Κωνσταντίνου1, Ι. Ασημακόπουλος1, Θ. Γιάννικος1, Μ. Αραπάκη1, Ε. Λάλου1, Ε.-Φ. Τριανταφύλλου1,
Μ. Ευσταθοπούλου1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Μ. Μπελιά1, Α. Μαχαίρας1, Α. Κοψαυτοπούλου1, Α. Γεωργοπούλου1, Ι. Δρανδάκης1, Α. Πιπερίδου1, Ι. Βασιλόπουλος1, Γ. Μπούτσικας4, Σ. Σαχανάς3, Ξ. Γιακουμή3,
Φ. Πανίτσας1, Μ. Σιακαντάρη1, Ε. Πλατά1, Π. Τσαφταρίδης1, Κ. Αναργύρου4, Κ. Κωνσταντόπουλος1,
Χ. Καλπαδάκη5, Γ. Πάγκαλης3, Μ. Αγγελοπούλου1
1
Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, 2401 Σ.Γ.Ν.Α., 3Αιματολογική Κλινική, Ομίλου Ιατρικού
Αθηνών Ιατρικό Ψυχικού, 4251 Γ.Ν.Α., 5Αιματολογική Κλινική, ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου
EΙΣΑΓΩΓΗ: Διεθνείς ομάδες μελέτης του ΛΗ κατέδειξαν σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες σε
ασθενείς με Α/Υ ΛΗ, όπως τη διάρκεια 1ης ύφεσης, τα χαρακτηριστικά της νόσου στην υποτροπή και
τη χημειοευαισθησία, και πρότειναν προγνωστικά μοντέλα υπολογισμού κινδύνου εξέλιξης της νόσου
μετά ΑΜΜΟ. Στην καθημερινή κλινική πρακτική οι ασθενείς υψηλού κινδύνου αντιμετωπίζονται με
θεραπεία συντήρησης (ΘΣ) με brentuximab-vedotin, με μη επαρκώς καθορισμένα κριτήρια επιλογής
αυτών που τελικά θα ωφεληθούν.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ανάδειξη προγνωστικών παραγόντων από πραγματικά κλινικά δεδομένα
ενός Ελληνικού Κέντρου για την έκβαση των ασθενών με Α/Υ ΛΗ μετά την ΑΜΜΟ και την κατασκευή
προγνωστικού μοντέλου, με στόχο την επιλογή ασθενών που θα ωφεληθούν από ΘΣ με brentuximabvedotin.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 189 επάλληλοι ασθενείς (79 άρρενες, διάμεση
ηλικία:32 έτη), που αντιμετωπίσθηκαν με ΑΜΜΟ για Α/Υ ΛΗ. Καταγράφηκαν: ηλικία, φύλο, ιστολογικός
τύπος, κλινικό στάδιο, αριθμός προσβεβλημένων περιοχών, ύπαρξη εξωλεμφαδενικής, ογκώδους
νόσου, Β συμπτωματολογίας και αιμοσφαιρίνης στην υποτροπή, χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί 1ης
γραμμής και διάσωσης, αριθμός των θεραπειών διάσωσης, ακτινοθεραπεία και χημειοευαισθησία προ
της AMMO. Η κατάσταση της νόσου προ της ΑΜΜΟ αξιολογήθηκε με αξονική τομογραφία (CT) και
(PET/CT). Διενεργήθηκε μονοπαραγοντική ανάλυση με συνάρτηση επιβίωσης Kaplan-Meier. Πρωτεύον
καταληκτικό σημείο ορίστηκε η επιβίωση ελεύθερης εξέλιξης νόσου (ΕΕΕΝ) από την ΑΜΜΟ.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μονοπαραγοντική ανάλυση κατέδειξε στατιστική σημαντικότητα για τους εξής
παράγοντες: 1. κατάσταση νόσου μετά τη θεραπεία πρώτης γραμμής (p=0.002): όψιμη υποτροπή (>12
μηνών) έναντι πρώιμης υποτροπής/πρωτοπαθώς ανθεκτικής νόσου έναντι πρωτοπαθώς εξελισσόμενης
νόσου (5-ετής ΕΕΕΝ:71.2%, 56.6%, 38.1%, αντίστοιχα), 2. Β-συμπτώματα στην υποτροπή (p=0.021)
[5-ετής ΕΕΕΝ:60.9% (χωρίς), 40.4% (με)], 3. ανταπόκριση στην 1η διάσωση (p<0.0001), [5-ετής ΕΕΕΝ:
67.1% [πλήρης ύφεση (ΠΥ)], 65.1% [μερική ύφεση(ΜΥ)/σταθερή νόσος(ΣΝ)], 19.9% [πρόοδος νόσου
(ΠΝ)], 4. PET/CT προ AMMO στην πεντάβαθμη κλίμακα Deauville (D5PS) (p<0.0001), [5-ετής ΕΕΕΝ:
76.6% (D5PS: 1-3), 62.2% (D5PS: 4), 32.4% (D5PS: 5), 5. χημειοευαισθησία (p<0.001) (5-ετής ΕΕΕΝ:
64.6% έναντι 23.9% για τη χημειοανθεκτικότητα, 6. εκτίμηση της ύφεσης προ ΑΜΜΟ με κριτήρια CT
(p<0.001) [5-ετής ΕΕΕΝ: 70.5% (ΠΥ), 58.6% (ΜΥ), 39.7% (ΣΝ), 6.7% (ΠΝ)], 7. Αιμοσφαιρίνη στην
υποτροπή ≤10.5 g/dl έναντι μεγαλύτερης (p=0.037), [5-ετής ΕΕΕΝ: 22.2% έναντι 58.6% (άρρενες) και
38.5% έναντι 58.4% (θήλεα)]. Έγινε διαστρωμάτωση των ασθενών σε 4 κατηγορίες με διαφορετική
έκβαση (p<0.0001) βάσει PET/CT και εκτίμησης νόσου με κριτήρια CT προ ΑΜΜΟ: α) ασθενείς
σε ΠΥ με CT και PET/CT D5PS 1-4 και σε ΜΥ και PET/CT D5PS 1-3 έχουν 5-ετή ΕΕΕΝ 83.3%. β)
Ασθενείς με ΜΥ και PET/CT D5PS 4-5 έχουν 5-ετή ΕΕΕΝ 46.9%. γ) Ασθενείς με ΣΝ ανεξαρτήτως των
ευρημάτων της PET/CT έχουν 5-ετή ΕΕΕΝ 41.2%. δ) Ασθενείς με ΠΝ με κριτήρια CT ανεξαρτήτως
των ευρημάτων της PET/CT έχουν εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση (5-ετής ΕΕΕΝ 6.7%) (διάγραμμα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων της καθημερινής κλινικής πρακτικής (real world
data) προκύπτει ότι η εκτίμηση του φορτίου της νόσου προ της ΑΜΜΟ με κριτήρια CT και PET/CT
σε ασθενείς με Α/Υ ΛΗ μπορεί να καθορίσει την περαιτέρω θεραπευτική στρατηγική: Οι ασθενείς με
ΠΝ με κριτήρια CT ανεξαρτήτως της PET/CT δεν πρέπει να οδηγούνται στην ΑΜΜΟ. Αντίθετα, οι
ασθενείς σε ΠΥ με κριτήρια CT και PET/CTD5PS 1-4, και εκείνοι σε ΜΥ και PET/CTD5PS 1-3 έχουν
άριστη πρόγνωση και δεν χρήζουν συντήρησης. Τελικώς, οι ασθενείς με ΣΝ ανεξαρτήτως της PET/
CT και εκείνοι με ΜΥ και PET/CTD5PS 4-5 είναι εκείνοι που πιθανώς ωφελούνται από την ΘΣ με
Brentuximab-vedotin.
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ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΨΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΙΜΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ
ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΛΕΙΨΕΩΝ
Ε. Γρίσπου1, Ε. Τζιότζιου1, Ε. Νικολού1, Σ. Γιγάντες2, Ι. Μπαλταδάκης2, Δ. Καρακάσης2, Μ. Γαροφαλάκη1, Θ. Καρμίρης2
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και ΜΜΜΟ Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ) χαρακτηρίζεται από
δυναμική χιμαιρική κατάσταση του λήπτη. Για την εκτίμηση του χιμαιρισμού χρησιμοποιείται η μελέτη
των έντονα πολυμορφικών μικροδορυφορικών περιοχών (Short Tandem Repeats, STRs). Παράγοντες
όπως η μικροδορυφορική αστάθεια (Micro satellite Instability, MSI), η απώλεια ετεροζυγωτίας (Loss
of Hererozygosity, LOH) και οι μικροελλείψεις δυσχεραίνουν την έκβαση της μεθόδου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η αντιπροσωπευτική παρουσίαση περιπτώσεων
μελέτης χιμαιρισμού, στις οποίες παρατηρήθηκαν μεταβολές στο προφίλ των STRs που μελετήθηκαν,
δυσχεραίνοντας τον υπολογισμό του.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιείται μέθοδος ενίσχυσης με PCR περιοχών STRs με εκκινητές για
11 αυτοσωμικές θέσεις (SE33, vWA, THO1, D11S554, F13A1, D12S391, D9S1118, FES, D7S1517,
D17S1290, MYCL1), καθώς και για το γονίδιο της αμελογενίνης για το διαχωρισμό του φύλου. Τα
προϊόντα της PCR αναλύονται με τριχοειδική ηλεκτροφόριση στο ΑΒΙ3130. Το ποσοστό του χιμαιρισμού
υπολογίζεται με τον καθορισμό της επί τις εκατό συμμετοχής του αλληλομόρφου του λήπτη στο ολικό
εμβαδόν της κατανομής του φθορισμού του αλληλομόρφου του δότη που διαφέρει από αυτό του λήπτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περίπτωση 1: Ασθενής 57 ετών με Β-ΧΛΛ μεταμοσχεύθηκε από ιστοσυμβατό
αδελφό το 2016. Οι θέσεις F13A1, THO1 και D11S554 χρησιμοποιήθηκαν στην παρακολούθηση
του χιμαιρισμού. Το 2020 διαγνώστηκε με σύνδρομο Richter. Σε δείγμα μυελού στην D11S554
παρατηρήθηκε μείωση στο ύψος της κορυφής 209bp του λήπτη σε σχέση με την 259bp και αύξηση
της 213bp σε σχέση με την 221bp του δότη, πιθανά λόγω MSI, κατά την οποία σε νεοπλασματικούς
κλώνους προστίθεται ή αφαιρείται μια επανάληψη-κορμού. Εδώ προστέθηκε μία επανάληψη(4bp)
στο αλλήλιο 209bp του λήπτη και ταυτίστηκε με το αλλήλιο 213bp του δότη.(εικ. α) Στον υπολογισμό
χρησιμοποιήθηκαν τα αλλήλια που δεν επηρεάστηκαν. Περίπτωση 2: Ασθενείς 62 και 54 ετών με ΟΜΛ
και ΜΔΣ αντίστοιχα, υποβλήθηκαν σε απλοταυτόσημη μεταμόσχευση το 2017. Τον Ιούλιο και Αύγουστο
του 2019 αντίστοιχα υποτροπίασαν, στον έλεγχο του χιμαιρισμού παρατηρήθηκε ασυμφωνία μεταξύ
των τριών τόπων που ελέγχονταν. Συγκεκριμένα με τον F13A1 το ποσοστό του δότη υπολογίζονταν και
στους δύο, πολύ υψηλότερο απ’ ότι με τους άλλους. Παρατηρήθηκε ότι ένα αλλήλιο του λήπτη είχε χαθεί
(177bp και 192bp αντίστοιχα) και αυτό αποδίδεται σε LOH.(εικ. β,δ) Αξίζει να αναφερθεί ότι ο F13A1
εδράζεται στο χρωμόσωμα 6 δίπλα στα γονίδια του MHC. Στην 1η περίπτωση ο τόπος απορρίφθηκε,
στη 2η χρησιμοποιήθηκε με τροποποίηση του υπολογισμού. Περίπτωση 3: Ασθενής 56 ετών με ΟΜΛ
μεταμοσχεύθηκε από ιστοσυμβατή αδελφή το 2016. Δύο μήνες μετά υποτροπίασε. Κατά τον έλεγχο
του χιμαιρισμού στο δείγμα υποτροπής παρατηρήθηκε απώλεια του αλληλίου 263bp του SE33 και
εμφάνιση νέου με μέγεθος 250bp.(εικ. γ) Ο SE33 εδράζεται στο χρωμόσωμα 6 και χαρακτηρίζεται
από σύνθετο πολυμορφισμό. Η αλλαγή αυτή στο αλλήλιο πιθανόν οφείλεται σε μικροέλλειψη. Στον
υπολογισμό χρησιμοποιήθηκε και το νέο αλλήλιο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κυτταρογενετικές ανωμαλίες όπως οι αναφερόμενες, ιδιαιτέρως όταν δεν ανιχνεύονται
με καρύοτυπο ή/και FISH, αλλά μόνο με μοριακές τεχνικές, δυσχεραίνουν τη μελέτη του χιμαιρισμού
και μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Συμβαίνουν σπάνια κατά τις υποτροπές και
μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του χιμαιρισμού, αν δεν αναγνωρισθούν. Χρειάζεται υψηλός
δείκτης υποψίας ώστε να τροποποιηθεί κατά περίπτωση ο υπολογιστικός τύπος.
1
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΓΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Ε. Στυλιανάκης12, Α. Καντεράκης2, Ε. Λατσούδη2, Ε. Μαυρουδή13, Α. Γεωργοπούλου13, Ι. Γόντικα13, Α.
Μπάτσαλη13, Ε. Φραγκιαδάκη13, Β. Γκιόκα3, Σ. Βατσίου4, Μ. Ζαμανάκου4, Ε. Παπαδάκη13
1
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, 3Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, 4ΣΕΜΙΑ ΑΕ
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜ-ΑΑΚ) αποτελεί
θεραπεία για αιματολογικές και γενετικές νόσους και ανοσοανεπάρκειες. Η προέλευση των ΑΑΚ μπορεί
να είναι από μυελό/αίμα συμβατού δότη ή από ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟπΑ) από Δημόσιες Τράπεζες
ΟπΑ (ΔΤ-ΟπΑ). Παρά τη μείωση ζήτησης μοσχευμάτων ΟπΑ λόγω της αύξησης των απλοταυτόσημων
ΑΜ-ΑΑΚ, η ύπαρξη των ΔΤ-ΟπΑ αυξάνει την πιθανότητα εύρεσης ιδανικού μοσχεύματος, ειδικά σε
χώρες με σχετικά μικρό πληθυσμό και γενετική ποικιλομορφία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν α) η ανεύρεση του ανοσογενετικού HLA
προφίλ του γενικού πληθυσμού Κρητικής καταγωγής που διαμένει στο νησί, β) η σύγκριση των
συχνοτήτων των HLA απλοτύπων του Κρητικού πληθυσμού μεταξύ περιοχών του νησιού, αλλά και
με ένα αντιπροσωπευτικό Ευρωπαϊκό Μητρώο Δοτών ΑΑΚ και γ) η επιβεβαίωση της σημασίας των
ΔΤ-ΟπΑ στον εμπλουτισμό των εθνικών και διεθνών μητρώων με σπάνιους HLA απλότυπους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιφερικό αίμα συλλέχθηκε κατόπιν συναίνεσης από αντιπροσωπευτικό
δείγμα ατόμων (n=1784) από διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Κρήτης, με καταγωγή από τον
ίδιο νομό για 2 γενιές. Πραγματοποιήθηκε γονοτύπηση 4 ψηφίων με τεχνολογία NGS για τα HLA-A,
-B, -C, - DRB1. Τα αλλήλια με πανομοιότυπη αλληλουχία στα εξώνια 2 και 3 (HLA-A, -B, -C) και στο
εξώνιο 2 (HLA-DRB1) κατηγοριοποιήθηκαν κατά ggrouping (έκδοση 3.2.0 IMGT/HLA). Οι αλληλικές και
απλοτυπικές συχνότητες υπολογίστηκαν με το λογισμικό Hapl-o-Mat και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν
με 13 πληθυσμούς από το Ευρωπαϊκό μητρώο δοτών DKMS (n=21314) χρησιμοποιώντας το
αντίστοιχο HLA προφίλ τους από τη βάση http://www.allelefrequencies.net. Οι συγκριτικές αναλύσεις
στην κατανομή των HLA αλληλίων και απλοτύπων πραγματοποιήθηκαν τόσο μεταξύ του συνολικού
δείγματος της Κρήτης με τους πληθυσμούς του DKMS, όσο και μεταξύ των τελευταίων με τα κατά
νομούς της Κρήτης δείγματα. Οι αναλύσεις αξιολογήθηκαν με το Fisher’ sexacttest.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι πιο σημαντικές διαφορές στις συχνότητες ανά γενετικό τόπο εντοπίστηκαν
στα αλλήλια A*24:02g (p=1.67e-14), B*08:01g (p=1.49e-22), C*04:01g (p=5.23e-41), DRB1*11:04g
(p=1.69e-71). Δεκαπέντε αλλήλια από το δείγμα της Κρήτης απουσίαζαν από τους πληθυσμούς του
DKMS, ενώ βρέθηκαν και οκτώ καινούργια. Η διαφοροποίηση στην κατανομή των αλληλίων του
συνολικού και του κατά νομούς διαστρωματοποιημένου δείγματος της Κρήτης με το DKMS φαίνεται
στην εικόνα. Ο πιο συχνός Κρητικός απλότυπος ήταν ο A*24:02g-B*35:02g-C*04:01g-DRB1*11:04g
(1.46%, p=4.09e-9), ενώ μόνο το 58.3% των απλοτύπων βρέθηκαν και στο DKMS. Περαιτέρω αναλύσεις
ανέδειξαν μία χαρακτηριστική ενδοπληθυσμιακή ποικιλομορφία στο προφίλ HLA, με ορισμένους
απλότυπους να είναι πολύ συχνοί στην Κρήτη σαν σύνολο, ή σε κάποιους Νομούς, και να απουσιάζουν
από κάποιους άλλους με χαρακτηριστικές κλειστές πληθυσμιακές δομές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο μεγάλος αριθμός μοναδικών αλληλίων και απλοτύπων στην Κρήτη, καθώς και
οι σημαντικές διαφορές με το DKMS, υποδηλώνουν ότι ο πληθυσμός της Κρήτης, τόσο συνολικά
όσο και στο επίπεδο των Νομών, παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία στο HLA προφίλ που δεν
εκπροσωπείται επαρκώς στο μητρώο δοτών DKMS. Επομένως, η περιφερειακή ΔΤ-ΟπΑ μπορεί να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον εμπλουτισμό του εθνικού και διεθνών μητρώων δοτών, βελτιώνοντας
τη δυνατότητα εύρεσης ιδανικού συμβατού μοσχεύματος ΑΑΚ όταν χρειαστεί.
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ΑΛΛΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΣΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Χ. Οικονομοπούλου, Α. Παϊσίου, Ε.-Δ. Ιωαννίδου, Α. Κομιτοπούλου, Α. Καίσαρη, Ι. Τζάννου, Μ. Θεοδοσάκη, Ε. Πετράκου, Γ. Βεσσαλάς, Ι. Περιστέρη, Β. Κίτρα-Ρούσσου, Ε. Γουσέτης
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα», Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ΜΑΚ σε βρεφική ηλικία αποτελούν μια ξεχωριστή
ομάδα ασθενών, όσον αφορά την ένδειξη μεταμόσχευσης, τη φαρμακοκινητική, τη νοσηρότητα και
την πιθανότητα συνολικής επιβίωσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης μας ήταν να συγκεντρώσουμε τα βρέφη που
μεταμοσχεύθηκαν στη Μονάδα μας σε ένα διάστημα 22 ετών και να διερευνήσουμε κατά πόσον η
μικρή τους ηλικία έχει ξεχωριστή σημασία για την πορεία τους κατά και μετά τη μεταμόσχευση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 55 βρέφη, με διάμεση ηλικία 7.2 μήνες, υποβλήθηκαν σε ΜΑΚ από τον
5ο/1997 έως τον 2ο/2020. Η πηγή του μοσχεύματος ήταν μυελός (ΒΜ), περιφερικά αιμοποιητικά
κύτταρα (ΡΒSC) και ομφαλοπλακουντιακό μόσχευμα (CB) σε 29,17 και 9 περιπτώσεις αντίστοιχα.
Δότες ήταν HLA συμβατά αδέλφια (MSD) σε ποσοστό 33%, μη συγγενείς ιστοσυμβατοί δότες (VUD)
στo 45% και απλοταυτόσημοι συγγενείς δότες (HAPLO) στο 22%.
39/55 (71%) ασθενείς έπασχαν από καλόηθες νόσημα (24:SCID, 6: οστεοπέτρωση, 3: σ. WiscottAldrich, 2: πρωτοπαθές αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο, 2: αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοπενία, 1:
σ.Diamond Schwachmann, 1: χρόνια κοκκιωματώδης νόσος). Τα υπόλοιπα 16/55 (29%) έπασχαν
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από κακόηθες νόσημα: 8 ΟΜΛ, 5 ΟΛΛ και 3 JMML. Το είδος του σχήματος προετοιμασίας διέφερε
ανάλογα με το νόσημα και τον δότη. Χορηγήθηκαν τόσο μυελοαφανιστικά (n=40) όσο και μειωμένης
έντασης σχήματα (n=15). Για την εκτίμηση της συνολικής επιβίωσης χρησιμοποιήθηκε η καμπύλη
Kaplan-Meier, ενώ για την εκτίμηση της αθροιστικής επίπτωσης παραγόντων η cumulative incidence
of competing events.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πιθανότητα συνολικής επιβίωσης σε όλους τους ασθενείς ήταν 61.9%. Διέφερε
ανάλογα με το μόσχευμα, πιο συγκεκριμένα: ΒΜ: 71.8%, PBSC: 54.8%,CB: 44.4% και ανάλογα με
τον δότη: MSD: 77.4%, VUD: 57%, HAPLO: 48.6%. Αντιθέτως, η φύση του νοσήματος (κακόηθες
ή καλόηθες), όπως επίσης και η χορήγηση μυελοαφανιστικού ή όχι σχήματος προετοιμασίας δεν
είχε καμία επίπτωση στην πιθανότητα συνολικής επιβίωσης. Παρατηρήθηκε μία τάση αυξημένης
πιθανότητας επιβίωσης στους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν μετά το 2006 (69.5% έναντι 50% αυτών
που μεταμοσχεύθηκαν πριν το 2006).
Αντίστοιχα, η αθροιστική επίπτωση της TRM τις πρώτες 100 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση υπολογίστηκε
στο 36.3% και στο έτος από τη μεταμόσχευση στο 37%. Συνολικά απεβίωσαν 20 βρέφη και, αν
εξαιρέσουμε 4 που απεβίωσαν λόγω υποτροπής του νοσήματός τους, στα υπόλοιπα ο θάνατος ήταν
απότοκος επιπλοκής της μεταμόσχευσης και κυρίως επίδρασης λοιμώδους παράγοντα (σε ποσοστό
56%), ενώ άλλες επιπλοκές ευθύνονταν σε ποσοστό 44%.
Η αθροιστική επίπτωση της οξείας aGvHD υπολογίστηκε στο 43.6%, με την επίπτωση της aGvHDgradeIIIIV να φτάνει το 9.4%. Χρόνια cGvHD εμφάνισαν 6/55 ασθενείς (10%):2 αποφρακτική βρογχιολίτιδα,2
ηπατική cGvHD (1 απεβίωσε) και 2 δερματική,ήπια cGvHD. Η επίπτωση της VOD υπολογίστηκε στο 22%
και η πιθανότητα να είναι αυτό βαρύ στο 5%. Η επίπτωση CMV ιαιμίας έφτασε το 25%, ενώ πνευμονίτιδα
από CMV εμφάνισε μόνο ένα βρέφος. Η συνολική επίπτωση επιπλοκών άλλου τύπου ήταν 50%.
5/56 (8.9%) βρέφη υποβλήθηκαν σε δεύτερη ΜΑΚ, τα 3 λόγω υποτροπής της λευχαιμίας τους. Τα
υπόλοιπα 2 έπασχαν από SCID και απέρριψαν το μόσχευμα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία της μονάδας μας αναδεικνύει ιδιαιτέρως υψηλά ποσοστά αθροιστικής
επίπτωσης TRM και GvHD, καθώς επίσης και σημαντικό ποσοστό άλλων επιπλοκών στους ασθενείς
που μεταμοσχεύονται σε βρεφική ηλικία, ανεξάρτητα από το νόσημά τους.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΆΡoy
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ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΚΛΩΝΟΥ ΜΕ ΜΟΝΟΣΩΜΙΑ 7 ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ PNH ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ECULIZUMAB.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ STRESS ΜΥΕΛΟΥ;
Β. Δούκα, Μ. Ισκάς, Α. Αθανασιάδου, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Κωνσταντίνου, Ρ. Αβραμίδου, Β. Ταχυνοπούλου, Μ. Γκαϊτατζή, Α. Τσομπανάκου, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η μονοσωμία 7 (-7) αποτελεί κυτταρογενετική βλάβη που σχετίζεται τόσο με de novo
όσο και με δευτεροπαθείς σχετιζόμενες με θεραπεία μυελικές κακοήθειες. Η παρουσία της κατά τη
διάγνωση ή στην εξέλιξη της νόσου προδικάζει εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση τόσο σε ασθενείς με
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ), όσο και με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Η μονοσωμία 7 έχει
επίσης αναφερθεί σε ασθενείς με συνυπάρχουσα παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH)
με ΜΔΣ. Κλώνοι PNH συνυπάρχουν ως και σε 20% ασθενών με ΜΔΣ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ασθενούς με PNH χωρίς ΜΔΣ και με
μονοσωμία 7 που πέτυχε πλήρη κυτταρογενετική ύφεση κατόπιν θεραπείας με eculizumab.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για έναν άνδρα 50 ετών που νοσηλεύτηκε στο τμήμα μας λόγω
αναιμίας (Hb: 10.0 g/dl) και θρομβοπενίας (plts: 95.000/mm3) και δείκτες αιμόλυσης με LDH: 1020 IU/l
(ULN=250), απτοσφαιρίνη <6 mg/dl, δικτυοερυθροκύτταρα 3.9% και έμμεση χολερυθρίνη 2.14 mg/dl.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μυελός ήταν υπερκυτταρικός με υπερπλασία της ερυθράς σειράς χωρίς ενδείξεις
δυσπλασίας στο μυελόγραμμα ή στην οστεομυελική βιοψία. Τέθηκε η υπόνοια PNH και στον έλεγχο
με κυτταρομετρία ροής επιβεβαιώθηκε PNH κλώνος 40% στα κοκκιοκύταρα, 82% στα μονοκύτταρα
και 14% στα ερυθροκύτταρα (τύπου 2 και 3). Η κυτταρογενετική ανάλυση έδειξε μονοσωμία 7 στις
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14 από τις 20 μεταφάσεις που αναλύθηκαν. Ο ασθενής τέθηκε σε θεραπεία με eculizumab με πλήρη
αιματολογική ανταπόκριση και έλεγχο της αιμόλυσης. Τα επίπεδα της LDH έγιναν φυσιολογικά εντός
2 μηνών, οι τιμές αιμοσφαιρίνης και αιμοπεταλίων αποκαταστάθηκαν σε >13 g/dL και >150.000/mm3
εντός 4 και 6 μηνών αντίστοιχα. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε κυτταρογενετικό επανέλεγχο
υπήρξε πλήρης εξαφάνιση της μονοσωμίας 7.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κλώνοι με μονοσωμία 7 μπορεί να αναδυθούν σε αιμοποίηση υπό συνθηκών
stress, όπως κατά τη χορήγηση GCSF και/η TPO αγωνιστή σε ασθενείς με συγγενή ουδετεροπενία
ή απλαστική αναιμία. Σε παιδιά με ΜΔΣ, -7 κλώνοι μπορεί να είναι παροδικοί και να εξαφανιστούν
αυτόματα. Στον ασθενή μας, η υποστροφή των συνθηκών stress αιμοποίησης λόγω αιματολογικής
ανταπόκρισης στο eculizumab μπορεί να προκάλεσε την απώλεια του -7 κλώνου. Από ό,τι γνωρίζουμε
πρόκειται για την πρώτη περιγραφή περίπτωσης με αυτόματη υποχώρηση μονοσωμίας 7 σε ασθενή
με PNH που λαμβάνει eculizumab.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ – ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ/ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Ζ. Τσακιράκη1, Σ. Παπαγεωργίου2, Α. Σπάθης1, Α. Μπούχλα2, Ε. Μπαζάνη2, Ε. Γλέζου2, Θ. Θωμόπουλος2, Κ. Λουκαρής2, Κ. Γκοντόπουλος2, Ι. Παναγιωτίδης1, Β. Παππά2, Π. Φούκας1
Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 2Αιματολογική
μονάδα, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) είναι ομάδα κλωνικών νοσημάτων του αρχέγονου
αιμοποιητικού κυττάρου, τα οποία χαρακτηρίζονται από κυτταροπενίες και δυσπλασία μιας ή περισσότερων
αιμοποιητικών σειρών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και οι
μεταβολές του ανοσιακού μικροπεριβάλλοντος πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας με 5-Αζακιτιδίνη,
σε ασθενείς με ενδιάμεσου/υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην μελέτη περιλαμβάνονται 47 ασθενείς με διάγνωση ενδιάμεσου/υψηλού
κινδύνου ΜΔΣ [MDS-EB-1 και -2 (WHO 2016)], σε 27 από τους οποίους, εκτός από την αρχική,
διενεργήθηκε οστεομυελική βιοψία και μετά από 6 κύκλους θεραπείας με 5-Αζακιτιδίνη (5-ΑΖΑ).
Πλακίδια αιματοξυλίνης/ηωσίνης και ανοσοχρώσεων για τα αντισώματα CD3, CD8, CD20, CD138
επιλέχθηκαν, σαρώθηκαν ψηφιακά [Image analysis με χρήση του D-SightFluo λογισμικού (Menarini
Diagnostics)] και εκτιμήθηκαν: η παρουσία λεμφικών αθροίσεων, καθώς και οι πληθυσμοί των Τ
λεμφοκυττάρων (συνολικών και κυτταροτοξικών), των Β λεμφοκυττάρων και των πλασματοκυττάρων,
αντίστοιχα. Επιλέχθηκαν για την εκτίμηση των ανωτέρω πληθυσμών πέντε (5) θέσεις με την υψηλότερη
πυκνότητα (hotspots) των CD8(+) κυτταροτοξικών T λεμφοκυττάρων, όπου και αναλύθηκε ο αριθμός
των προαναφερθέντων πληθυσμών. Ακολούθησε κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων ανά 100.000
μm2, αφού ελήφθη υπόψη η κυτταροβρίθεια των μυελοχώρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
• Ο αυξημένος αριθμός CD8(+) T λεμφοκυττάρων/100.000 μm2, πριν τη θεραπεία, συσχετίστηκε με
βελτιωμένη επιβίωση (Kaplan Meier) (p=0.043).
• Επίσης, ο αυξημένος αριθμός των CD3(+) Τ λεμφοκυττάρων/100.000 μm2, πριν τη θεραπεία,
συσχετίστηκε με πλήρη ύφεση (Mann-Whitney) (p=0.008).
• Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική μεταβολή των ελεγχθέντων πληθυσμών μετά τη θεραπεία
με 5-ΑΖΑ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αρχικά αποτελέσματα υπαινίσσονται ότι η αυξημένη πυκνότητα των CD3(+) και
CD8(+) Τ λεμφοκυττάρων, πιθανώς έχει προβλεπτική και προγνωστική αξία σε ασθενείς με ενδιάμεσου/
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υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με 5-ΑΖΑ. Επιπρόσθετα
η θεραπεία με 5-ΑΖΑ δεν φαίνεται να έχει ανοσοτροποποιητική επίδραση στο μικροπεριβάλλον του
μυελού των οστών.
78

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ELTROMBOPAG
Μ. Παπαθανασίου1, Χ. Λαλαγιάννη1, Α. Συρίγου1, Α. Μαρβάκη1, Χ. Δημοσθένους1, Ε. Παπχιάνου1,
Θ. Χατζηκωνσταντίνου1, Χ. Βαδικόλια1, Β. Δούκα1, Α. Παπαλεξανδρή1, Ι. Καραφουλίδου2, Ι. Σακελλάρη1, Α. Αναγνωστόπουλος1
1
Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου», Θεσσσαλοπνίκη, 2Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ.
«Παπανικολάου», Θεσσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η θεραπεία της απλαστικής αναιμίας περιλαμβάνει την ανοσοκαταστολή και την αλλογενή
μεταμόσχευση. Πρόσφατα η χρησιμοποίηση του αγωνιστή του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης
eltrombopag έδειξε αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση ασθενών με ανθεκτική απλαστική αναιμία,
ενώ ο συνδυασμός του με την θεραπεία ανοσοκαταστολής στην πρώτη γραμμή θεραπείας φάνηκε
να βελτιώνει τα ποσοστά της απάντησης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να μελετήσουμε την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού ανοσοκαταστολής
και eltrombopag στην αντιμετώπιση της απλαστικής αναιμίας ως θεραπείας πρώτης γραμμής ή μετά
από υποτροπή.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από το 2017 εφαρμόσαμε στο κέντρο μας τη συνδυασμένη θεραπεία,
σύμφωνα με τους Townsley Detal (N Engl J Med. 2017 20;376(16):1540-1550), σε δώδεκα ασθενείς
(7 άνδρες, 5 γυναίκες), 10 εκ των οποίων νεοδιαγνωσθέντες και 2 σε υποτροπή. H διάμεση ηλικία
ήταν 42 (15-66) έτη. Έξι ασθενείς έπασχαν από severe aplastic anemia (SAA), 3 από very severe
aplastic anemia (VSAA) και 3 από moderate. Οι ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν σε υποτροπή είχαν
λάβει στο παρελθόν ο ένας κυκλοσπορίνη και αντιλεμφοκυτταρικό ορό (ATG) προ 7 ετίας και ο άλλος
κυκλοσπορίνη και δύο κύκλους ATG πριν από 16 έτη.
Τέσσερεις ασθενείς είχαν στα λευκά αιμοσφαίρια κλώνο PNH >1-10% (4-9,5%) και μία ασθενής >50%.
Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει προηγούμενες μεταγγίσεις ενώ σε 4 είχε προηγηθεί αγωγή βραχυχρόνια
(κυκλοσπορίνη 3, κορτικοειδή 3, eltrombopag 2). Χορηγήθηκε ATG (rabbit) σε δόση 3mg/kg ΒΣ x5
ημέρες, σε συνδυασμό με κυκλοσπορίνη και eltrombopag 150mg από την ημέρα 1 της θεραπείας
και για 6 μήνες. Σε 2 ασθενείς με μικρή απάντηση η χορήγηση eltrombopag συνεχίστηκε έως τους
18 μήνες ενώ σε 8 ασθενείς η κυκλοσπορίνη διατηρήθηκε σε μειούμενες δόσεις μέχρι τους 24 μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Λοιμώξεις grII-III εμφάνισαν 3 ασθενείς εκ των οποίων δύο μικροβιαιμίες. Ένας
ασθενής απεβίωσε λόγω γενικευμένης λοίμωξης από Pseudomonas aeruginosa και Fusarium.
Ενεργοποίηση λοίμωξης χωρίς νόσο (ποσοτική PCR) από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) και EpsteinBarr (EBV) παρουσίασαν πέντε ασθενείς (CMV:2, EBV:5). Άλλες τοξικότητες gr ≥2 περιελάμβαναν
ηπατοτοξικότητα σε 7 ασθενείς, νεφροτοξικότητα σε 3, πολυνευροπάθεια σε 1. Σε διάμεσο διάστημα
65 ημερών (10-200) εννέα από τους έντεκα αξιολογήσιμους ασθενείς ανεξαρτητοποιήθηκαν από
μεταγγίσεις ενώ η αποκατάσταση των ουδετεροφίλων >500 επιτεύχθηκε σε Δm35 ημέρες (9-150).
Στους έξι μήνες, πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε στο 40% και μερική ύφεση στο 30% των αξιολογήσιμων
ασθενών. Η συνολική απάντηση στους 12 μήνες ανήλθε στο 88% με πλήρη ύφεση στους μισούς
ασθενείς που αξιολογήθηκαν. Σε διάμεση παρακολούθηση 26 μήνες (3-40) δύο ασθενείς με μερική
ύφεση υποτροπίασαν εμφανίζοντας αναιμία ενώ ένας ασθενής που δεν απάντησε οδηγήθηκε σε
αλλογενή μεταμόσχευση. Η ολική επιβίωση στους 12 μήνες ανήλθε σε ποσοστό 91%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η προσθήκη του eltrombopag στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία
επέφερε υψηλά ποσοστά απάντησης και πλήρους ύφεσης, βελτιωμένα συγκριτικά με τα αναμενόμενα
βάσει της σχετικής με την ανοσοκαταστολή βιβλιογραφίας. Οι υφέσεις μπορεί να είναι όψιμες έως
τους 12 μήνες και η τοξικότητα είναι αποδεκτή. Με τον συνδυασμό αυτό βελτιώνεται η αντιμετώπιση
ασθενών που δεν μπορούν να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμόσχευση.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (ΔΥΣ-)ΜΥΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Ε. Βερίγου1, Κ. Ζαφειροπούλου1, Β. Λάζαρης1, Ε. Σολωμού2, Μ. Τηνιακού1, Μ. Καρακάντζα3, Α. Συμεωνίδης1
Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογικός Τομέας Πα.Γ.Ν. Πατρών, Πάτρα, 2Παθολογικός Τομέας Πα.Γ.Ν.
Πατρών, Πάτρα, 3Leeds teaching Hospitals Leeds United Kingdom
EΙΣΑΓΩΓΗ: Ο ανοσοφαινοτυπικός δείκτης δυσμυελοποίησης DMI (dys-myelopoiesisindex) είναι μία
μαθηματική έκφραση, που ενσωματώνει εκφράσεις αντιγόνων επιφανείας και ποσοστά υποπληθυσμών
σχετιζόμενων με την ωρίμανση και διαφοροποίηση των κοκκιοκυττάρων στον μυελό των οστών,
σχετίζεται αντιστρόφως με τον βαθμό δυσμυελοποίησης και μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο
διαγνωστικό εργαλείο για την διάγνωση των ασθενών με Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ)(1). Ο
DMI προκύπτει από την σχέση:
log10 [MFICD16 CD16+GRANULOCYTES × MFICD11bCD16+GRANULOCYTES × (CD16+GRANULOCYTES (%) /
MYELOIDPROGENITORS (%)) × (MFICD45 CD16+GRANULOCYTES / MFICD45 LYMPHOCYTES.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας
του ανοσοφαινοτυπικού δείκτη δυσμυελοποίησης DMI για την ολική επιβίωση των ασθενών με ΜΔΣ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από το 2011 έως το 2013 συλλέχθηκαν και εξετάστηκαν με κυτταρομετρία
ροής 84 δείγματα μυελού ασθενών με ΜΔΣ(1). Από αυτούς, δεδομένα επιβίωσης έχουν συλλεχθεί
για τους 47, 16 έχουν διακόψει την παρακολούθησή τους και οι υπόλοιποι 21 παρακολουθούνται σε
άλλα νοσοκομεία. Ο DMI υπολογίστηκε για κάθε ασθενή και η προγνωστική του αξία εκτιμήθηκε με
την χρήση Kaplan Μeier καμπυλών επιβίωσης και coxregression ανάλυσης για την συνεκτίμηση του
DMI σε ένα προγνωστικό μοντέλο που συμπεριλάμβανε επιδημιολογικούς και προγνωστικούς δείκτες
των ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μοντέλο αναλογικού κινδύνου του Cox για την επιβίωση των ασθενών με αρχικές
συνιστώσες την ηλικία, το φύλο, τον αριθμό των περιφερικών κυτταροπενιών αλλά και τα προγνωστικά
score των ασθενών (WPSS, IPSS, IPSS-R) κατέληξε σε 3 μεταβλητές (backward stepwise analysis):
IPSS, IPSS-R, DMI (Sig. 0.036). Η ανάλυση επιβίωσης ανέδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές
και στην περίπτωση που μελετήθηκε μία τιμή-κατώφλι του DMI για τον σχηματισμό 2 υποομάδων
ασθενών αλλά και στην περίπτωση 3 υποομάδων. Ο DMI φαίνεται να κατέχει προγνωστική αξία και για
υποκατηγορίες ασθενών διαφορετικού προγνωστικού κινδύνου (ποσοστά βλαστών 0-4,99%, 5-9,99%,
>10%). Η ανάλυση έγινε για τα πραγματικά δεδομένα επιβίωσης και επαναλήφθηκε ενσωματώνοντας
τους ασθενείς που απώλεσαν την παρακολούθηση, βάση των στοιχείων τελευταίας επικοινωνίας. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν παρόμοια είτε το δείγμα αφορούσε στην διάγνωση είτε σε εξέταση
follow-up. Αντιθέτως δεν ίσχυε το ίδιο για 9 ασθενείς οι οποίοι είχαν λάβει θεραπεία με αζακυτιδίνη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Προτείνουμε ότι ο DMI θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως διαγνωστικό
εργαλείο αλλά, επί επιβεβαίωσης των ανωτέρω αποτελεσμάτων και σε μεγαλύτερες ομάδες ασθενών,
θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν προγνωστικό δείκτη για τους ασθενείς με ΜΔΣ στην καθ’ ημέρα
κλινική πράξη.
1

1. E
 vgenia Verigou, Polixeni Lampropoulou, Nikoletta Smyrni, Georgia Kolliopoulou, George Sakellaropoulos, Ioannis
Starakis, Panagiotis Zikos, Elena Solomou, Argiris Symeonidis and Marina Karakantza, “Evaluation of a Bone Marrow
Dysmyelopoiesis Immunophenotypic Index for the Diagnosis and Prognosis of Myelodysplastic Syndromes”, Cardiovascular
& Hematological Disorders-Drug Targets 2015; 15:148.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Γ. Τσεκούρα1, Χ.-Ν. Κοντανδρεοπούλου2, Α. Βαγενά1, Α. Ταλιουράκη1, Χ. Καλίγερου1, Α.-Ν. Βύνιου2,
Ι. Παπασιδέρη3,Π. Κόλλια1
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Α’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική
Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η αυτοφαγία αποτελεί τον κύριο καταβολικό μηχανισμό για την αποδόμηση και ανακύκλωση
των κυτταρικών συστατικών με στόχο την ενεργειακή συντήρηση των κυττάρων. Τις τελευταίες
δεκαετίες πιστεύεται ότι η απορρύθμιση της αυτοφαγίας εμπλέκεται σε διάφορες νόσους, όπως στα
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ). Τα ΜΔΣ είναι μια νεοπλασία που χαρακτηρίζεται από διαταραχές
της ωρίμανσης και διαφοροποίησης των αιμοποιητικών κυττάρων και αποτελεί μία από τις πιο συχνές
αιματολογικές κακοήθειες σε άτομα άνω των 60 ετών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ανάλυση της έκφρασης αυτοφαγικών
γονιδίων με σκοπό την αποσαφήνιση του ρόλου της αυτοφαγίας στα ΜΔΣ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αρχικά αναλύθηκαν 84 αυτοφαγικά γονίδια με τη χρήση μικροσυστοιχιών (RT2
Profiler PCR Array, Human Autophagy array, Qiagen) σε ασθενείς με χαμηλής, υψηλής κακοήθειας
ΜΔΣ και υγιείς. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα κύρια γονίδια των οποίων η έκφραση επηρεάζεται
περιλαμβάνουν κυρίως την οικογένεια ATG καθώς και τα γονίδια DRAM και TGΜ2. Στη συνέχεια
μελετήθηκε στοχευμένα σε 22 ασθενείς με ΜΔΣ και 20 υγιείς με PCR πραγματικού χρόνου (qRT-PCR)
η έκφραση των γονιδίων UVRAG, AMBRA1, ATG5, ATG12, ATG16, DRAM1, DRAM2, PI3KC3, LC3B,
TGΜ2 και των 2 κυριότερων ισομορφών του, TGM2L (γονίδιο προ-επιβίωσης) και TGM2S (αποπτωτικό
γονίδιο), τα οποία συμμετέχουν σε διάφορα στάδια της αυτοφαγίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της qRT–PCR έδειξαν ότι τα επίπεδα έκφρασης στην πλειονότητα
των αυτοφαγικών γονιδίων μειώνονται σημαντικά στην ομάδα ασθενών ανεξαρτήτως βαθμού κακοήθειας
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, με αποτέλεσμα τα γονίδια DRAM1, ATG5, ATG16, PI3KC3 και
UVRAG να παρουσιάζουν 7- 10 φορές μειωμένη έκφραση (p<0.05). Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν
τη συσχέτιση των ATG5, ATG16, PI3KC3 και UVRAG γονιδίων καθώς είναι γνωστό ότι το PI3KC3
δημιουργεί σύμπλεγμα πρωτεϊνών με τα UVRAG και AMBRA1, προσελκύοντας το ATG σύμπλοκο.
Ταυτόχρονα αναδεικνύουν την αλληλεπίδραση αυτών των γονιδίων με το DRAM1, του οποίου ο ρόλος
δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν τη συσχέτιση
του DRAM2 με τον αυτοφαγικό δείκτη LC3B, του TGM2S με τα γονίδια ATG12 και AMBRA1 και των
γονιδίων TGM2 και TGM2L καθώς ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο έκφρασης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η μελέτη της έκφρασης των mRNA μεταγράφων των αυτοφαγικών
γονιδίων έδειξε ότι ο μηχανισμός της αυτοφαγίας απορρυθμίζεται στους ασθενείς με ΜΔΣ συμβάλλοντας
πιθανά στην παθογένεια της νόσου. Επιπλέον, αναδεικνύεται ο ρόλος του γονιδίου DRAM1 στα αρχικά
στάδια της αυτοφαγίας, η συσχέτιση του DRAM2 με τον αυτοφαγικό δείκτη LC3B και η συμμετοχή
του γονιδίου TGM2 και των ισομορφών του σε πολλαπλά στάδια του μηχανισμού. Τα παραπάνω
ευρήματα παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας γονιδιακού δικτύου για την κατανόηση του ρόλου
της αυτοφαγίας στα ΜΔΣ.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ (ΑΘΠ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Χ. Ποντίκογλου1, Α. Ματθαιακάκης1, Θ. Χατζηγλυκερούδη2, Α. Πατρινός2, Α. Κουράκλη2, Α. Συμεωνίδης2, Μ. Δήμου3, Π. Παναγιωτίδης3, Κ. Αντωνιάδη4, Σ. Πολυχρονοπούλου4, Σ. Χονδρόπουλος5,
Χ. Ρουμπάκης5, Α. Γαλανόπουλος5, Β. Καλιαφεντάκη1, Ε. Παπακωνσταντίνου6, Α. Σταυρουλάκη7,
Π. Κανέλλου7, Δ. Λιάπη7, Ι. Πελαγιάδης8, Ν. Κατζηλάκης8, Ε. Στειακάκη8, Γ. Τσιράκης9, Α. Κολοβού9,
Ε. Γαβριηλάκη10, Α. Συρίγου10, Χ. Λαλαγιάννη10, Α. Αναγνωστόπουλος10, Α. Μάκης11, Σ. Αλεξιάδου12,
Ε. Μανταδάκης12, Α. Μεγαλακάκη13, Φ. Κλωνιζάκης14, Ε. Βλαχάκη14, Μ. Παπαϊωάννου15, Μ. Μπόμπολα16,
Β. Αντωνιάδου17, Ν.-Α. Βύνιου17, Μ. Ματζουράνη17, Σ. Γιαννούλη18, Ι. Κοτσιανίδης19, Γ. Βασιλόπουλος20,
Μ. Πρωτόπαππα21, Ε. Χατζημιχαήλ22, Π. Ζήκος23, Γ. Χαλκιαδάκης24, Ε. Παπαδάκη1
1
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, 2Αιματολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν. Πατρών, 3Α’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα ΕΚΠΑ, 4Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας,
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» Αθήνα, 6Παιδοογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκη, 7Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Ηρακλείου «ΒενιζέλειοΠανάνειο», 8Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου, 9Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.
Χανίων «Άγιος Γεώργιος», 10Αιματολογική Κλινική-ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη,
11
Τμήμα Υγείας Παιδιού, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 12Παιδιατρικό Τμήμα, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη, 13Αιματολογική Κλινική, Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά»,
14
Β’ Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», 15Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκη, 16Αιματολογικό-Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος», 17Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α.
«Λαϊκό», Αθήνα ΕΚΠΑ, 18Β΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, ΕΚΠΑ, 19Αιματολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 20Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 21Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Σερρών,
22
Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 23Αιματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πάτρας, «Αγ. Ανδρέας», 24Τμήμα
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πρωτοπαθής ανοσολογικής αρχής θρομβοπενία (ΑΘΠ) των παιδιών θεωρείται
παραδοσιακά διακριτή νοσολογική οντότητα από εκείνη των ενηλίκων. Ωστόσο, οι υπάρχουσες
συγκριτικές μελέτες είναι σπάνιες, με αποτέλεσμα οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των δύο
ομάδων ασθενών να μην έχουν αξιολογηθεί επαρκώς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή realworld χαρακτηριστικών
κατά τη διάγνωση και η εκτίμηση της έκβασης της νόσου σε παιδιά συγκριτικά με ενήλικες, 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 2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν συνολικά 693 ασθενείς. Αυτοί χωρίστηκαν σε
δύο ομάδες με βάση την ηλικία: η ομάδα Α (παιδιά) αποτελούνταν από 235 ασθενείς ηλικίας ≤16
ετών και η ομάδα Β (ενήλικες) από 458 ασθενείς >16 ετών. Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν 6,8 έτη
(0,1-15,8) στην ομάδα Α και 53 έτη (16,1-97) στην ομάδα Β. Ο λόγος γυναικών/ανδρών στην ομάδα
Α ήταν 0,99 και 1,5 στην ομάδα Β (p=0,012). Ο διάμεσος αριθμός αιμοπεταλίων κατά τη διάγνωση
ήταν σημαντικά μικρότερος στην ομάδα Α (12x109/L, διατεταρτηµοριακό διάστηµα: 5-29x109/L)
συγκριτικά με την ομάδα Β (16x109/L, διατεταρτηµοριακό διάστηµα: 7-39x109/L∙ p=0,0095). Ως
αναμένετο, σημαντικά λιγότεροι ασθενείς της ομάδας Α παρουσίαζαν συννοσηρότητες συγκριτικά με
την ομάδα Β (21,7% και 64% αντίστοιχα∙ p<0,0001). Συγχορήγηση φαρμάκων συμπεριλαμβανομένων
αντιαιμοπεταλιακών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών παρατηρήθηκε σπανιότερα στην ομάδα Α
συγκριτικά με την ομάδα Β (p<0,0001 και p=0,0007, αντίστοιχα). Αιμορραγικά συμβάματα κατά τη
διάγνωση ανευρέθηκαν σε υψηλότερο ποσοστό στην ομάδα Α (87,2%) συγκριτικά με την ομάδα Β
(65,5%, p<0,0001). Επιπρόσθετα, δερματικές αιμορραγίες και μηνομητρορραγίες ήταν σημαντικά
συχνότερες στην ομάδα Α συγκριτικά με την ομάδα Β (p<0.0001 και p=0.0017, αντίστοιχα). Έλεγχος
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων διενεργήθηκε συχνότερα στην ομάδα Α, ενώ εκτίμηση μυελού
των οστών και έλεγχος για αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, αντιπυρηνικά αντισώματα, λοίμωξη από
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HIV και HCV διενεργήθηκε συχνότερα στην ομάδα Β. Θεραπεία κατά τη διάγνωση χορηγήθηκε σε
παρόμοιο ποσοστό στις 2 ομάδες (Α=77% και Β=82%). Το ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης ήταν
σημαντικά υψηλότερο στην ομάδα Α (92,2%), συγκριτικά με την ομάδα Β (82,3%, p<0.0001). Σημαντικά
λιγότεροι ασθενείς της ομάδας Α έλαβαν αγωγή με κορτικοστεροειδή, κορτικοστεροειδή σε συνδυασμό
με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη, αγωνιστές υποδοχέα θρομβοποιητίνης ή υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή.
Αντιθέτως, μονοθεραπεία με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη χορηγήθηκε συχνότερα σε ασθενείς της ομάδας
Α ενώ παρόμοια ποσοστά ασθενών και στις δύο ομάδες έλαβαν Rituximab ή anti-D ανοσοσφαιρίνη.
Ένα έτος μετά τη διάγνωση, παρόμοιο ποσοστό ασθενών των δύο ομάδων ανέπτυξε χρόνια ΑΘΠ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα μας καταδεικνύουν ότι παιδιά με ΑΘΠ διαφέρουν συγκριτικά με
τους ενήλικες ασθενείς στον αριθμό αιμοπεταλίων κατά τη διάγνωση, στις συννοσηρότητες, στη
χρόνια φαρμακευτική αγωγή, καθώς και στη συχνότητα και εντόπιση της αιμορραγίας. Επιπλέον, οι
διαγνωστικές διαδικασίες διαφέρουν μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς και η επιλογή θεραπείας 1ης
και 2ης γραμμής, συμπεριλαμβανομένης της σπληνεκτομής. Παιδιά με ΑΘΠ εμφανίζουν υψηλότερο
ποσοστό αρχικής συνολικής ανταπόκρισης, αλλά αναπτύσσουν χρόνια ΑΘΠ σε παρόμοιο ποσοστό με
τους ενήλικες. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να αναδειχθούν πλήρως οι διαφορές και οι ομοιότητες
των παιδιών και ενηλίκων με ΑΘΠ, με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους.

ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ kai ΑΛΛΑ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
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ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ t(12;21)
(p13;q22) TEL/AML1(ETV6-RUNX1)
Α. Αθανασιάδου1, Μ. Γκαϊτατζή1, Γ. Παπαϊωάννου1, Τ. Τουλουμενίδου1, Μ. Λάμπρου2, Μ. Ιωαννίδου3,
Μ. Ισκάς1, Ο. Αστερίου1, Ζ. Λαζάρου1, Α. Παπαλεξανδρή1, Μ. Κούρτη2, Α. Τραγιαννίδης3, Ε. Χατζηπαντελής3, Ε. Παπακωνσταντίνου2, Α. Αναγνωστόπουλος1
1
Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Παιδοογκολογικό Τμήμα,
Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 3Ογκολογική Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αναδιάταξη t(12;21)(p13;q22) που έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία χιμαιρικού
γονιδίου ETV6-RUNX1 ανευρίσκεται συχνά (25-30%) στα παιδιά με ΟΛΛ ενώ εμφανίζεται μόνο στο
1-4% των ενήλικων ασθενών. Η t(12;21)(p13;q22) δεν είναι ορατή με τον κλασικό καρυότυπο αλλά
αναγνωρίζεται με την μέθοδο του FISH και με την μέθοδο της RT-PCR. Η παρουσία της μετάθεσης
t(12;21)σε ασθενείς με ΟΛΛ συσχετίζεται με καλή πρόγνωση αλλά περίπου 20% των ασθενών αυτών
παρουσιάζει υποτροπή μετά από χρόνια.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε τη συχνότητα εμφάνισης και το
είδος των επιπρόσθετων κυτταρογενετικών ανωμαλιών που συνυπάρχουν σε ασθενείς με αναδιάταξη
t(12;21)(p13;q22) καθώς και την προγνωστική τους σημασία μετά από μακρόχρονη παρακολούθηση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 41 ασθενείς με Β ΟΛΛ, 21 άρρενες και 20 θήλεα, διάμεσης
ηλικίας 4 έτη (εύρος 2-24). Είκοσι πέντε είχαν common ΟΛΛ και 16 preB ΟΛΛ. Ο διάμεσος αριθμός
λευκών αιμοσφαιρίων της διάγνωσης ήταν 6700/mm3 (840-120000). Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν
ETV6-RUNX1 μετάγραφα. Επανεκτίμηση του είδους των μεταγράφων έγινε σε 31 ασθενείς. Οι 24
ασθενείς παρουσίαζαν μετάγραφα τύπου Ι (ζώνη 298 bp) και 7 μετάγραφα τύπου II (ζώνη 259 bp).
Κυτταρογενετική μελέτη έγινε σε δείγμα μυελού όλων των ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αδυναμία πλήρους κυτταρογενετικής μελέτης λόγω απουσίας επαρκών μεταφάσεων
παρουσιάστηκε σε 2/41 δείγματα των ασθενών. Είκοσι επτά ασθενείς παρουσίαζαν παθολογικό καρυότυπο
(69%) και μόνο 12 φυσιολογικό καρυότυπο. Διπλοειδικό παθολογικό καρυότυπο παρουσίαζαν 13 ασθενείς,
υπερδιπλοειδία 7, υποδιπλοειδία 3, υποτριπλοειδία 2, υποτετραπλοειδία 2. Δομικές χρωμοσωματικές
ανωμαλίες βρέθηκαν σε 10/27 δείγματα, αριθμητικές 2/27 ενώ δομικές και αριθμητικές σε 15. Δέκα
ασθενείς είχαν χρωμοσωματικές ανωμαλίες του 12p και εννέα του χρωμοσώματος 21 και ένας είχε
χρωμοσωματικές ανωμαλίες του 12p και του χρωμοσώματος 21. Έλλειψη 11q βρέθηκε σε τέσσερις
ασθενείς, ανωμαλίες του 6q σε έξι και ανωμαλίες του 9p σε δύο ασθενείς. Πολύπλοκο καρυότυπο με
τρεις και επάνω χρωμοσωματικές ανωμαλίες παρουσίαζαν 18 ασθενείς με διάμεσο αριθμό 5 (εύρος
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3-15). Δέκα ασθενείς είχαν 5 και επάνω χρωμοσωματικές ανωμαλίες . Κλινικά δεδομένα είχαμε για
40 ασθενείς και όλοι παρουσίασαν πλήρη αιματολογική ύφεση. Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης
των ασθενών 57,47 μήνες (εύρος 27-161 ), η πιθανότητα δεκαετούς ολικής επιβίωσης ήταν 94% και
επιβίωσης χωρίς εξέλιξη νόσου ήταν 92%. Η πιθανότητα δεκαετούς επιβίωσης χωρίς εξέλιξη νόσου
ήταν 86% για τους ασθενείς με παθολογικό καρυότυπο και 100% για τους ασθενείς με φυσιολογικό
καρυότυπο. Οι 37 ασθενείς διατηρούν την πρώτη ύφεση, δύο υποτροπίασαν ο ένας απεβίωσε και ο
άλλος βρίσκεται στην δεύτερη ύφεση ενώ ένας απεβίωσε σε πρώτη πλήρη ύφεση. Και οι δύο ασθενείς
που υποτροπίασαν είχαν επιπρόσθετες χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Ο ασθενής που υποτροπίασε και
είχαμε δείγμα και στη διάγνωση, είχε εξελικτικό κλώνο του αρχικού με επιπρόσθετες χρωμοσωματικές
ανωμαλίες –Υ, +21, add(22)(q11).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΟΛΛ με t(12;21)(p13;q22) είναι μια νόσος με καλή πρόγνωση και μεγάλη
ετερογένεια. Ανευρίσκονται συχνά χρωμοσωματικές ανωμαλίες, των χρωμοσωμάτων 12, 21, 6, 9 και
11 καθώς και πολύπλοκος καρυότυπος. Στην υποτροπή υπάρχουν επιπρόσθετες χρωμοσωματικές
ανωμαλίες. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών καθώς και με μεγαλύτερη
παρακολούθηση προκειμένου να διερευνηθεί η βιολογική και προγνωστική σημασία των επιπρόσθετων
χρωμοσωματικών ανωμαλιών.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ CBF ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΩΝ
Α. Παπαλεξανδρή, Σ. Ταγάρα, Τ. Τουλουμενίδου, Μ. Παπαθανασίου, Χ. Λαλαγιάννη, Α. Μαρβάκη,
Α. Συρίγου, Μ. Κούτρα, Π. Ζέρβα, Φ. Κίκα, Γ. Κωνσταντινίδου, Α. Αθανασιάδου, Ε. Γαβριηλάκη,
Χ. Βαδικόλια, Δ. Μαλλουρή, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι CBF οξείες μυελογενείς λευχαιμίες (ΟΜΛ) περιλαμβάνουν τις ΟΜΛ με γενετική
βλάβη CBFB-MYH11(+) και RUNX1/RUNX1T1(+) και είναι ευνοϊκής πρόγνωσης. Βιοδείκτες όπως
η παρακολούθηση ελάχιστης υπολειμματικής νόσου(ΕΥΝ) είναι προγνωστικοί. Το υψηλό ποσοστό
υποτροπής (30-40%) αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη κατηγοριοποίηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός είναι η αναδρομική μελέτη ασθενών με CBF-ΟΜΛ ως προς τον
γενετικό υπότυπο προς αναζήτηση κλινικο-βιολογικών συσχετισμών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν όλοι οι ασθενείς με CBF-ΟΜΛ από το 2003 ως το 2019. ‘Ολοι
έλαβαν χημειοθεραπεία. Σε υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο έγινε αλλογενής μεταμόσχευση. Η
ΕΥΝ παρακολουθούνταν με RQ-PCR.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Συμπεριλήφθηκαν 51 ασθενείς (20 γυναίκες/31 άνδρες) ηλικίας 42(19-72) ετών.
Τριάντα ήταν CBFB-MYH11(+)(ομάδα A) και 21 RUNX1/RUNX1T1(+)(ομάδα B). Τα λευκά αιμοσφαίρια
στη διάγνωση ήταν 3.7-300K/μL(διάμεσο:13.9) και η LDH 470(190-2700IU/L), χωρίς διαφορά μεταξύ
των ομάδων. Εξωμυελική νόσος παρατηρήθηκε σε 8 ασθενείς, 7 από την ομάδα Α. Η κυτταρογενετική
ανάλυση έδειξε τις αναμενόμενες βλάβες σε 28/51, επιπρόσθετη τρισωμία 8 σε 8/51 και απώλεια του
Χ/Υ σε 7 ασθενείς ομάδας Β. Το CD56 βρέθηκε σε 10/18 ασθενείς της B και FLT3-ITD μετάλλαξη σε
1/24 μόνο ασθενή της Α. Όλοι εκτός δύο πέτυχαν ύφεση μετά την πρώτη έφοδο. Μοριακή απάντηση
μετά την έφοδο (MR1) ήταν διαθέσιμη σε 32/51 ασθενείς και 10/32 πέτυχαν μείωση 3log. Μείωση 3log
ήταν συχνότερη μετά τη 2η έφοδο (MR2)(23/30 ασθενείς). Η απάντηση στο τέλος της σταθεροποίησης
(MR3) έδειξε πτώση τουλάχιστον 4log σε 22/28 ασθενείς. Μόνο σε 10 ασθενείς η MR3 ήταν αρνητική,
αντικατοπτρίζοντας τη συχνή παραμονή υπολειμματικής νόσου χωρίς υποτροπή σε CBF-ΟΜΛ (μόνο
1/12 ασθενείς με <=4log παραμονή νόσου τη στιγμή MR3 υποτροπίασε). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά
στην απάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Yποτροπίασαν 18/51 ασθενείς, 11/30(37%) ομάδας A και
7/21(30%) ομάδας B, p=ns. Προηγήθηκε μοριακή υποτροπή σε 6, σε διάμεσο 182 μέρες(15-428). Η
επιβίωση χωρίς υποτροπή (RFS) ήταν παρόμοια μεταξύ των ομάδων (119 μήνες vs 108, 95%CI:83-154
vs 76-141, ps=ns). Ασθενείς με MR3<4log υποτροπίασαν γρηγορότερα (72 vs 134 μήνες σε ασθενείς
με MR3>=4log μείωση), ιδίως στην ομάδα A, ωστόσο ο μικρός αριθμός ασθενών (6) με MR3<4log δεν
επέτρεψε μελέτη της επίδρασης MR στην RFS. Δεκατέσσερις/18 ασθενείς σε υποτροπή υποβλήθηκαν
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σε αλλογενή μεταμόσχευση. Η ολική επιβίωση (OS) ήταν ίδια στις δύο ομάδες (142 μήνες vs 127,
95%CI: 11-174 vs 99-154, ps=ns). Η μοριακή απάντηση MR1, MR2, MR3 δεν επηρέασε την OS
αλλά μόνο η μορφολογική υποτροπή (OS 106 vs 170 μήνες σε ασθενείς χωρίς υποτροπή, p=0,015).
Μελετώντας ξεχωριστά τις δύο ομάδες η επιβίωση ήταν παρόμοια στην ομάδα Β, ανεξαρτήτως
υποτροπής, αναδεικνύοντας την σημασία της αλλογενούς μεταμόσχευσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι CBF λευχαιμίες έχουν παρόμοια έκβαση ανεξαρτήτως γενετικού υποτύπου.
Η μοριακή απάντηση είναι συγκρίσιμη και η παραμονή χαμηλού φορτίου νόσου δεν επισημαίνει
υποτροπή. Η εξωμυελική νόσος είναι συχνότερη στους CBFB-MYH11(+) και η απώλεια του X/Y σε
RUNX1/RUNX1T1(+) ασθενείς. Η FLT3-ITD δεν είναι συχνή. Στην παρούσα μελέτη η μοριακή απάντηση
δεν αναδείχτηκε ως βιοδείκτης για εντατικοποίηση θεραπείας, αλλά η αλλογενής μεταμόσχευση σε
ασθενείς RUNX1/RUNX1T1(+) που υποτροπιάζουν είναι επιτυχής θεραπευτική επιλογή.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (ALAL) ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΞΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (AML):
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
Γ. Αυγερινού1, Ι. Μπινενμπάουμ1, Σ. Γλεντής1, Α. Κατσιμπάρδη1, Μ. Φιλιππίδου1, Ε. Ρηγάτου1,
Ν. Τουρκαντώνη1, Χ. Τσίπου1, Κ. Ρόκα1, Α. Βλάχου1, Σ. Παπαδημητρίου2, Μ. Τζανουδάκη3, Α. Καττάμης1
1
Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Π.Ο.Α.Μ., Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 3Ανοσολογικό
Εργαστήριο, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η οξεία λευχαιμία αμφίβολης προελεύσεως (ALAL) αποτελεί σπάνια μορφή λευχαιμίας,
και αντιστοιχεί περίπου στο 2%-5% των οξείων λευχαιμιών. Η έλλειψη ενός ενιαίου αποδεκτού ορισμού
και η χρήση δύο διαφορετικών συστημάτων ταξινόμησης (EGIL και WHO 2008/2016), καθιστούν την
βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση της δύσκολη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός μας ήταν η μελέτη των αποτελεσμάτων της θεραπείας βάσει
πρωτοκόλλων ΟΜΛ ή ΟΛΛ σε ασθενείς με ALAL που αντιμετωπίστηκαν στο τμήμα μας κατά το χρονικό
διάστημα 1/2010-8/2020.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα ιατρικά αρχεία νεοδιαγνωσθέντων ασθενών
με ALAL (BAL με βάση τα κριτήρια EGIL ή ALAL βάσει των κριτηρίων WHO 2008/2016), οι οποίοι
εισήχθησαν στη Μονάδα μας από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Αύγουστο του 2020. Αναλυτικά
καταγράφηκαν : η ηλικία, το φύλο, ο αριθμός των λευκών στο περιφερικό αίμα (ΠΑ) στη διάγνωση, η
μορφολογία στο ΠΑ και στο Μυελό των Οστών, τα ανοσοφαινοτυπικά, κυτταρογενετικά και μοριακά
ευρήματα, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της θεραπείας εφόδου, η επίτευξη ή όχι πλήρους
ύφεσης (CR), η υποτροπή, η χρήση Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΑΚ)
σε πρώτη CR, η oλική επιβίωση (OS) και η επιβίωση ελεύθερης νόσου (EFS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεταξύ συνολικά 168 νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με Οξεία Λευχαιμία, 7 (4,17%)
ασθενείς (5 αγόρια και 2 κορίτσια), πληρούσαν τα κριτήρια ταξινόμησης ALAL / MPAL. Η μέση ηλικία
κατά τη διάγνωση ήταν τα 5 έτη (εύρος 1-14 έτη). Από το σύνολο των ασθενών σε τρεις ασθενείς (έναν
ασθενή με ALAL και δύο περιπτώσεις MPAL) αναγνωρίσθηκαν δύο πληθυσμοί βλαστών (βλάστες Οξείας
Λεμφοβλαστικής (ΟΛΛ), L1-L2, και Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ), M5). Τρεις ασθενείς είχαν
μορφολογικά και κυτταροχημικά χαρακτηριστικά AML, FAB: M1, M5 υποτύπους σε δύο περιπτώσεις και
οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία FABL1-L2 υπότυπο σε μία περίπτωση. Ένας ασθενής παρουσιάστηκε
με πρώιμη εκτροπή λευχαιμίας (αρχική διάγνωση ΟΛΛ και πρώιμη εκτροπή σε ΟΜΛ, Μ5 στο τέλος της
θεραπείας εφόδου). Οι ασθενείς που έλαβαν ΧΜΘ βάσει πρωτοκόλλου AML είχαν καλύτερο πλήρες
ποσοστό ύφεσης (CCR 100%) συγκριτικά με τους ασθενείς που έλαβαν ΧΜΘ βάσει ΟΛΛ πρωτοκόλλου
(CCR 0%). Έξι ασθενείς υποβλήθηκαν σε MAAK σε CR1. Ένας ασθενής υποτροπίασε και υπεβλήθη σε
ΜΑΑΚ σε CR2. Δυστυχώς, κατέληξε λόγω τοξικότητας κατά τη διάρκεια της ΜΑΑΚ. Με διάμεσο χρόνο
παρακολούθησης τα 3,7 έτη (εύρος 1-8 έτη), η 5ετής OS και η EFS ήταν 80% και 60%, αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ALAL είναι μια πολύ σπάνια λευχαιμία, η βέλτιστη
προσέγγιση θεραπείας της παραμένει δίλημμα για πολλούς κλινικούς ιατρούς. Αν και στη παρούσα
μελέτη ο αριθμός των ασθενών και η περίοδος παρακολούθησης είναι μικρός, η στρατηγική χορήγησης
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θεραπείας με πρωτόκολλα ΟΜΛ φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη. Ασφαλώς απαιτείται μελέτη επί
μεγαλύτερου αριθμού περιστατικών, προκειμένου να αποσαφηνισθεί η υπεροχή των πρωτοκόλλων
ΟΜΛ και θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για κοινή ερευνητική καταγραφή τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ VENETOCLAX ΚΑΙ ΑΖΑΚΥΤΙΔΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΜΛ/ΜΔΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Μ. Παπουτσέλης, Γ. Βραχιώλιας, Κ. Λιάπης, Ε. Λαμπριανίδου, Χ. Κορδελλά, Ε. Σπανουδάκης,
Ζ. Μπεζιργιαννίδου, Κ. Πεντίδου, Χ. Μισίδου, Ι. Κοτσιανίδης
Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η οξεία μυελογενής λευχαιμία σε ηλικιωμένους και ευπαθείς (frail) ασθενείς αποτελεί μείζων
θεραπευτικό πρόβλημα. Το venetoclax, ένας αναστολέας της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2, σε
συνδυασμό με αζακυτιδίνη αποτελεί μια υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση σε αυτή την ομάδα ασθενών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της εργασίας ήταν να καταγράψουμε την εμπειρία του κέντρου
μας σχετικά με την αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα της χορήγησης του συνδυασμού venetoclax/
αζακυτιδίνης σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) και υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό
σύνδρομο (ΜΔΣ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύσαμε τα δεδομένα
10 ασθενών με μέσο όρο ηλικίας τα 67 έτη. Στο
80% (8/10) η αρχική διάγνωση ήταν ΟΜΛ ενώ
στο 20% (2/10) ΜΔΣ. Στο 50% των ασθενών με
ΟΜΛ, η νόσος ήταν δευτεροπαθής (2 ασθενείς
με ΜΔΣ, 1 ασθενής με ΧΜΜΛ και 1 ασθενής με
Ιδιοπαθή Μυελοΐνωση). Το 80% των ασθενών
είχαν λάβει >1 γραμμή θεραπείας (συστηματική
χημειοθεραπεία, υπομεθυλιωτικοί παράγοντες,
αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών) ενώ οι
υπόλοιποι δύο έλαβαν venetoclax κατά τη διάρκεια
της 1ης γραμμής θεραπείας με αζακυτιδίνη (μεταξύ
2ου και 6ου κύκλου). Το venetoclax χορηγήθηκε
σε δοσολογία 400mg κατόπιν μιας ταχείας
εντατικοποίησης (ramp-up) 3 ημερών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το διάμεσο διάστημα
παρακολούθησης ήταν 98 ημέρες (εύρος 26-154
ημέρες). Η συνολική απόκριση ήταν 20%, ήτοι
ένας ασθενής ο οποίος πέτυχε πλήρη ύφεση της
νόσου (CR) και ένας με μορφολογική απόκριση
(morphologic leukemia-free state-freestate,
MLFS) ενώ οι υπόλοιποι 8 (80%) δεν εμφάνισαν
απόκριση. Αξιοσημείωτο, ήταν το ότι μόνο οι δύο
ασθενείς που έλαβαν το venetoclax ως 1η γραμμή
θεραπείας παρουσίασαν απόκριση. Επιπρόσθετα,
δεν σημειώθηκε ουδεμία συσχέτιση του μοριακού
προφίλ και του αριθμού των μεταλλάξεων των
ασθενών με την απόκριση στη θεραπεία. Η μέση
διάρκεια χορήγησης της θεραπείας ήταν 81 ημέρες
(εύρος 26-150 ημέρες). Η διάμεση συνολική
επιβίωση από την έναρξη του venetoclax ήταν 3,2
μήνες (95% CI:0,9-5,0) και 22,4 μήνες (95% CI:6,344,4) από τη διάγνωση της νόσου. Τα ανεπιθύμητα
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συμβάντα επηρέασαν σημαντικά την έκβαση της θεραπείας, με 7/10 ασθενείς να διακόπτουν πρόωρα
εξαιτίας τοξικότητας (πίνακας).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, ο συνδυασμός venetoclax και αζακυτιδίνης προσδίδει όφελος στους
ασθενείς που το λαμβάνουν ως πρώτη γραμμή θεραπείας, αλλά εμφανίζει ελάχιστη αποτελεσματικότητα
και υπολογίσιμη τοξικότητα σε πολυθεραπευμένους ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΜΛ.
Σημειώνεται πως τα ποσοστά απόκρισης της κοόρτης μας είναι σαφώς υποδεέστερα από τα αντίστοιχα
της μόνης έως σήμερα αναδρομικής μελέτης ασθενών (I. Aldossetal., haematologica 2018), γεγονός
που ίσως οφείλεται στο πτωχότερο προφίλ των ασθενών μας (μεγαλύτερη ηλικία, πολυθεραπευμένοι,
δευτεροπαθής ΟΜΛ στο 50%). Περαιτέρω μελέτη είναι αναγκαία για την εξαγωγή ασφαλέστερων
συμπερασμάτων.
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ΟΞΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ
ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ALL-TRANS-RETINOICACID (ATRA) + ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (ΑΤΟ)
Γ. Αυγερινού1, Χ. Τσίπου1, Ν. Τουρκαντώνη1, Μ. Φιλιππίδου1, Π. Παναγιωτίδης2, Μ. Τζανουδάκη3,
Α. Καττάμης1
Α’ Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών, 2Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, 3Ανοσολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία (ΟΠΛ) αντιπροσωπεύει το 5-7% των περιπτώσεων
Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ). Η διάγνωση τίθεται αρχικά με κλασικές μεθόδους: ιστορικό, φυσική
εξέταση, μορφολογία επιχρισμάτων αίματος και μυελού των οστών, έλεγχο πήξης και τεκμηριώνεται από
τα ευρήματα της κυτταρομετρίας ροής, του κυτταρογενετικού ελέγχου ή του FISH για την αντιμετάθεση
t(15;17) και της μοριακής ανίχνευσης του χιμαιρικού γονιδίου PML-RARA, που αποτελεί την κύρια
παθογενετική βλάβη της ΟΠΛ. Η εισαγωγή του τριοξειδίου του αρσενικού (ΑΤΟ) τη δεκαετία του 1990
οδήγησε σε πραγματική επανάσταση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΟΠΛ που σε συνέργεια με το
ATRA και μέσω ενίσχυσης της διαφοροποίησης και της απόπτωσης άνοιξε το δρόμο για την αντιμετώπιση
της ΟΠΛ με στοχευμένες θεραπείες, ακόμη και χωρίς τη χορήγηση χημειοθεραπείας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός μας, η μελέτη των ασθενών με ΟΠΛ που αντιμετωπίστηκαν στο
τμήμα μας βάσει πρωτοκόλλων AML-BFM, με έμφαση στη χρήση ως πρώτης γραμμής θεραπεία του
Τριοξείδιου του Αρσενικού (ATO) κατά το χρονικό διάστημα 9/2012-8/2020.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεταξύ συνολικά 35 νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΟΜΛ, 8 (22,9%)
ασθενείς (2 αγόρια και 6 κορίτσια), διαγνώσθηκαν με ΟΠΛ. Η Διάμεση Ηλικία διάγνωσης ήταν τα 13.6
έτη (εύρος 9-15 έτη). Πέντε (5) ασθενείς θεραπεύθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο AML-BFM–2012
και 3 ασθενείς σύμφωνα με το AML-BFM–2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στη διάγνωση κυμαινόταν από 1.080-34.170/
uL. Όλοι οι ασθενείς παρουσίαζαν έντονες διαταραχές πήξης. Έξι ασθενείς κατατάχθηκαν βάσει
πρωτοκόλλου σε χαμηλού κινδύνου (SR) και δύο ασθενείς σε υψηλού κινδύνου (HR). Τρεις ασθενείς
(SR) έλαβαν θεραπεία πρώτης γραμμής με ATRA+ATO. Πλήρης Ύφεση (ΠΟΥ) επετεύχθη και στους
τρεις ασθενείς στο τέλος θεραπείας εφόδου 1 και παρέμειναν σε ύφεση καθ’ όλη τη διάρκεια θεραπείας
τους. Ένας από τους τρεις ασθενείς που έλαβε ATRA+ATO, παρουσίασε λευκοκυττάρωση τα πρώτα
δύο 24ωρα θεραπείας οπότε βάσει πρωτοκόλλου έλαβε υδροξυουρία και χαμηλή δόση αρασυτίνης
για 5 ημέρες. Δύο από τους τρεις ασθενείς που έλαβαν ATRA + ATO παρουσίασαν κεφαλαλγία, ο
ένας ασθενής παρουσίασε grade1 και η άλλη grade 2-3 για την οποία χρειάστηκαν συστηματικά
αναλγητικά και λόγω υποψίας ψευδοόγκου παρεγκεφαλίδας στη δεύτερη ασθενή χορηγήθηκαν και
συστηματικά κορτικοστεροειδή με καλή απάντηση και χωρίς διακοπή της θεραπείας. Κανένας από
τους τρεις ασθενείς δεν παρουσίασε σύνδρομο διαφοροποίησης ή λοιμώξεις. Οι 2/3 ασθενείς έλαβαν
τη θεραπεία τους σε εξωτερική βάση. Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τα 3.8 έτη (εύρος 0.3-8.2
έτη), όλοι οι ασθενείς (100%) με ΟΠΛ βρίσκονται σε πλήρη ύφεση (CR1).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ταξινόμηση σε ομάδες κινδύνου εντός της ομάδας της ΟΠΛ, βάσει των νέων
πρωτοκόλλων θεραπείας που ακολουθούμε, αποτέλεσε ένα πρόσθετο βήμα για τον ορθολογικό
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σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΟΠΛ και επιτρέπει την απαλοιφή της χημειοθεραπείας
στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου, ενώ προσφέρει εντατικοποιημένη θεραπεία στους ασθενείς υψηλού
κινδύνου. Η υπεροχή του συνδυασμού ATRA+ATO ως προς το χρόνο επίτευξης ΠΥ, την ταχύτητα
κάθαρσης της PML/RARΑ, το ποσοστό των υποτροπών και τη μη οφειλόμενη σε υποτροπή θνητότητα
έχει επιβεβαιωθεί σε πολλές μελέτες. Η θεραπευτική αυτή προσέγγιση μειώνει τις μακροχρόνιες
επιπλοκές και κυρίως τις δευτεροπαθείς κακοήθειες. Ο στόχος της αντιμετώπισης μιας λευχαιμίας
χωρίς χημειοθεραπεία φαίνεται πλέον να αποτελεί πραγματικότητα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
MRD ΣΤΗΝ NPM1-ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Γ. Πατεράκης1, Ν.-Ι. Τσαγκαράκης2, Ε. Τζιότζιου3, Μ. Γαροφαλάκη3, Δ. Τσοκάνας4, Γ. Δράκος4,
Ν. Κατζηλάκης5, Α. Γαλανόπουλος4, Ε. Μιχάλη4, Ε. Στειακάκη5, Ε. Κρητικού-Γρίβα2, Ε. Γκουμάκου2,
Θ. Μαρινάκης2
1
Ανοσολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»,
Αθήνα, 3Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Α. «Ο
Ευαγγελισμός», Αθήνα, 4Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 5Κλινική ΑιματολογίαςΟγκολογίας Παίδων, Π.Γ.Ν. Ηράκλειο Κρήτη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Για την ποιοτική και ποσοτική ανίχνευση ελαχίστης (ή μετρήσιμης) υπολειμματικής νόσου
(minimal/measurable residual disease, MRD) στην οξεία μυελογενή λευχαιμία με μεταλλαγμένη
νουκλεοφωσμίνη (acute myeloid leukemia with mutated nucleophosmin, NPM1m+ AML), χρησιμοποιείται
η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής (multiparameter flow cytometry, FCM) και η real-timequanti
tativepolymerasechainreaction (RQ-PCR), που θεωρείται και μέθοδος εκλογής.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Λόγω του ότι η FCM είναι ταχύτερη, φθηνότερη και ευκολότερη μέθοδος
εξετάζεται η ανάγκη εύρεσης ενός ειδικού κυτταρομετρικού πρωτοκόλλου για την παρακολούθηση
της MRD στην NPM1m+ AML.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εφαρμόστηκε προοπτικά ειδικό κυτταρομετρικό πρωτόκολλο, στην
παρακολούθηση της MRD σε όλες τις AML των τελευταίων δύο ετών. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν
αναδρομικά οι NPM1m+ AML με ≥1 χρονικό προσδιορισμό MRD, όπου κάθε προσδιορισμός
πραγματοποιήθηκε με τουλάχιστον μία εκ των δύο μεθόδων (FCM, RQ-PCR). Επίσης, όλα τα
περιστατικά που συμπεριλήφθηκαν, μορφολογικά είχαν <5% βλάστες στον μυελό. Τα βασικά αντιγόνα
που συνδυάστηκαν με την συγκεκριμένη κυτταρομετρική στρατηγική ήταν τα ακόλουθα: CD34, CD66,
CD14, CD33, CD64, CD10, CD16 και CD45. Οι πληθυσμοί που μελετήθηκαν προσδιορίστηκαν σε
CD34(-)/CD10(-) (Stem) και CD34(-)/CD33(+)/CD66(-) /CD14(-)/CD10(-)/CD16(-) (Μυελογόνια).
Ειδικότερα, τα μυελογόνια διακρίθηκαν σε CD64dim (ΜΥ), CD64 strong (ΜO) και CD64(-) (άτυπα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν οι MRD-προσδιορισμοί 9 ασθενών (4Α/5Γ) (AML-FAB Μ1=3, Μ4=6).
Από ένα σύνολο 46 προσδιορισμών, 31 είχαν ταυτόχρονα έλεγχο και με τις δύο μεθόδους. Η συσχέτιση
των δύο μεθόδων ήταν υψηλή (Pearson, r=0.85, p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Προτείνεται προς περαιτέρω αξιολόγηση συγκεκριμένο κυτταρομετρικό πρωτόκολλο
υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας, για την παρακολούθηση της MRD σε ασθενείς με NPM1m+ AML.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΣΕ
ΥΦΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Μ. Μακρής, Α. Μπούχλα, Ε. Παπαδαυίδ, Β. Παππά, Σ. Παπαγεωργίου
Ειδικό Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης & Συνδρόμων Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων Κέντρο Αριστείας
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαστοκυττάρωσης ECNM Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Συστηματική Μαστοκυττάρωση (SM) περιλαμβάνει ένα σύνολο σπάνιων διαταραχών
απόρροια της διήθησης ιστών από παθολογικά μαστοκυττάρα. Σε ένα ποσοστό που κυμαίνεται απο
5-40% σε διάφορες σειρές ασθενών η SM φαίνεται να συσχετίζεται με συνοδό αιματολογικό νεόπλασμα
(SM-AHN). Η συνύπαρξη SM με Χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (CML) είναι εξαιρετικά σπάνια με μόλις
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3 περιπτώσεις στη βιβλιογραφία. Η φυσική πορεία της CML έχει αλλάξει θεαματικά τις 2 τελευταίες
δεκαετίες με τη χρήση των αναστολέων τυροσινικής κινάσης (TKI).
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μια σπάνια περίπτωση ανεύρεσης SM σε ασθενή σε πλήρη
μοριακή ύφεση της CML μετά τη διακοπή της αγωγής με TKI.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περιστατικό: Άνδρας 45 ετών με γνωστό ιστορικό CML (BCR-ABL+) που είχε
υποβληθεί σε θεραπεία με TKI 2ης γενεάς (Nilotinib) για 7 χρόνια και τους τελευταίους 20 μήνες έχει
διακόψει την αγωγή και βρίσκεται υπό πλήρη μοριακή ύφεση, προσήλθε για διερεύνηση επεισοδίων
αναφυλαξίας.
Ο ασθενής ανέφερε επεισόδια σοβαρής αναφυλαξίας (near fatal) μετά από νυγμό υμενοπτέρων από
8ετίας. Στο πλαίσιο της αλλεργιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε υψηλή τιμή βασικής τρυπτάσης
(27,5ng /mL) καθώς και ευαισθητοποίηση σε δηλητήριο μέλισσας και σφηκών (common και paperwasp).
Με βάση την υψηλή τιμή τρυπτάσης, ακολούθησε πλήρης αιματολογικός έλεγχος με ΟΜΒ που ανέδειξε
διήθηση 2% με αθροίσεις ατρακτόμορφων μαστοκυττάρων CD2+, CD25+, CD30+, φυσιολογικό
καρυότυπο 46ΧΥ καθώς και την ύπαρξη της μετάλλαξης D816V του c-kit. Ο ασθενής δεν παρουσίαζε
οργανομεγαλία ή συμπτώματα από άλλα συστήματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ανωτέρω ασθενής αποτελεί τη πρώτη περιγραφή SM σε ασθενή με CML σε
πλήρη μοριακή ύφεση μετά τη διακοπή της αγωγής επιπρόσθετα στις 3 περιπτώσεις SM με συνοδό
Ph+ CML.
Με βάση το ιστορικό των αντιδράσεων (προϋπήρχαν της διάγνωσης της CML και υπήρξαν και κατά
το διάστημα αγωγής με TKI) θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η SM προϋπήρχε της εμφάνισης
της CML και πως η θεραπεία δεν επηρέασε τη SM.
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ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ - ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΥΕΛΟΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Σ. Καραθάνος1, Κ. Ψαρρά1, Ε. Γρηγορίου1, Ι. Τσώνης2, Σ. Δελήμπαση2, Μ. Παγώνη2, Θ. Καρμίρης2,
Α. Τσιρογιάννη1
1
Tμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική και
Λεμφωμάτων, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: 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 (>1x109/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.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των μονοκυτταρικών υποπληθυσμών
και η συσχέτιση του ανοσοφαινοτύπου των μονοκυττάρων με τη διάγνωση της ΧΜΜΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 52 δείγματα περιφερικού αίματος και 19 δείγματα μυελού, από 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: Στο περιφερικό αίμα, υπήρξε συμφωνία του ανοσοφαινότυπου με την κατά WHO
διάγνωση της νόσου για τους 48 από τους 52 ασθενείς (p< 0,05). Παρατηρήθηκε επίσης αυξημένο
ποσοστό κλασικών μονοκυττάρων στους ασθενείς με ΧΜΜΛ σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς
διάγνωση της νόσου, τόσο στο περιφερικό αίμα (95,14±7,28 vs 83,78%±13,35, p 0,05, χωρίς στατιστικά
σημαντική διαγνωστική αξία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με ΧΜΜΛ εμφανίζουν αυξημένο ποσοστό κλασικών μονοκυττάρων,
έναντι των υπόλοιπων μονοκυτταρικών υποπληθυσμών, σε σχέση με τους λοιπούς ασθενείς με
μονοκυττάρωση. Η αύξηση αυτή, του ποσοστού των κλασικών μονοκυττάρων συνοδεύεται από μείωση
κυρίως του ποσοστού των μη κλασικών μονοκυττάρων. Επίσης, το ποσοστό 94% των κλασικών
μονοκυττάρων αποτελεί ιδανική τιμή cutoff με αυξημένη ειδικότητα και ευαισθησία για τη διάγνωση
της ΧΜΜΛ σε περιφερικό αίμα, ενώ η αντίστοιχη τιμή cutoff είναι μικρότερη στον μυελό των οστών.
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.
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ (ΤΚΙ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΜΛ) ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Α. Μαρβάκη, Χ. Λαλαγιάννη, Α. Παπαλεξανδρή, Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Ε. Παπχιάνου, Ν. Κωνσταντίνου, Ν. Σταυρογιάννη, Μ. Ισκάς, Μ. Παπαθανασίου, Χ. Βαδικόλια, Γ. Παπαϊωάννου, Τ. Τουλουμενίδου,
Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H απόφαση για διακοπή θεραπείας με ΤΚΙ σε ασθενείς με ΧΜΛ αποτελεί πρόκληση για τον
αιματολόγο τα τελευταία έτη. Οι λόγοι είναι είτε ιατρικοί (επιπλοκές από τη μακροχρόνια θεραπεία), είτε
κοινωνικο-οικονομικοί (επιθυμία τεκνοποίησης, κόστος). Η προτροπή βασίζεται σε επικαιροποιημένα
δεδομένα από μελέτες μεγάλης σειράς ασθενών όπου σημαντικό ποσοστό μπορεί να επωφεληθεί
και να διακόψει επιτυχώς τη θεραπεία. Προϋπόθεση για τη διακοπή θεωρείται η βαθιά μακροχρόνια
ύφεση (DMR), που ορίζεται ως η επίτευξη MR4 και MR4.5, ώστε η προσπάθεια για διακοπή να
πραγματοποιηθεί με τις καλύτερες προϋποθέσεις.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελετήσαμε και αναλύσαμε δεδομένα από τους ασθενείς με ΧΜΛ που
διέκοψαν τη θεραπεία με TKI από ένα σύνολο 238 ασθενών με ΧΜΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η θεραπεία με ΤΚΙ διεκόπη σε 37 ασθενείς (25 γυναίκες, 12 άνδρες, υπό
Imatinib 20, Nilotinib 15, Dasatinib 2). Η διάμεση ηλικία των ασθενών στη διάγνωση ήταν τα 47 έτη (982). Δώδεκα από τους 37 (32%) λάμβαναν θεραπεία δεύτερης ή τρίτης γραμμής λόγω ανθεκτικότητας
(4) ή δυσανεξίας (8). Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν σε πλήρη κυτταρογενετική ύφεση (CCyR), ενώ
MR4.5 είχαν πετύχει 35/37 (94%) έχοντας λάβει θεραπεία με ΤΚΙ για διάμεσο διάστημα 123 μηνών
(18-219). Τριάντα ένας ασθενείς (86%) διέκοψαν τη θεραπεία λόγω παραμονής σε DMR (MR4.5) και οι
5 για άλλα αίτια: απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας, δυσανεξία (2), εμφάνιση πολλαπλής σκλήρυνσης
και διάγνωση νέας κακοήθειας (NHL). Στη φάση της διακοπής η πλειονότητα των ασθενών (35/37,
94%) ήταν σε MR4.5 για διάμεσο διάστημα 48 (5-163) μηνών (29/35 >2 έτη). Υποτροπή ορίστηκε η
απώλεια της MMR και ήταν η αιτία επανέναρξης της αγωγής με ΤΚΙ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά από διάμεση παρακολούθηση 18 μηνών (3-136) από τη διακοπή της θεραπείας,
15 ασθενείς (40%) υποτροπίασαν σε διάστημα 3-24 μηνών (διάμεσο 4): 4 έχασαν τη MMR μετά το
εξάμηνο. Οι δύο ασθενείς με status MMR και MR4 στη διακοπή, υποτροπίασαν σε 11 και 5 μήνες
αντίστοιχα. Επτά από τους 15 (46%) ασθενείς που λάμβαναν Nilotinib έχασαν την απάντηση, 8/20
(40%) υπό Imatinib και 0/2 υπό αγωγή με Dasatinib. Μεταξύ των 35 ασθενών με MR4.5, το ποσοστό
υποτροπής ήταν 34% (10/29) για αυτούς με status MR4.5 >2έτη και 50% (3/6) με status MR4.5 <2 έτη.
Τελικά και οι 15 ασθενείς ξεκίνησαν εκ νέου αγωγή με ΤΚΙ και 12/15 (80%) πέτυχαν τουλάχιστον MR4
σε διάμεσο διάστημα 4 μηνών (1-10). Ωστόσο ένας ασθενής εκδήλωσε βλαστική κρίση με κλωνική
εξέλιξη στους 6 μήνες και ενώ είχε πετύχει MR4 στους 4 μήνες. Στο τελευταίο follow-up 22/37 (59%)
ασθενείς ήταν σε MR4.5, 9/37 (24%) σε MR4, 3 χάθηκαν και σε 3 η υποτροπή ήταν πρόσφατη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διακοπή των ΤΚΙ είναι εφικτή, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό (60% στην δική
μας σειρά) μπορεί να παραμείνει σε ύφεση χωρίς θεραπεία (Treatment-free remission). Μένει να
καθοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που θα προσδιορίσουν την ομάδα με τα «ανθεκτικότερα στην
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υποτροπή» χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η επανέναρξη της αγωγής μετά την απώλεια της MMR στην
πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αποτελεσματική. Τέλος, λόγω όψιμων υποτροπών είναι επιτακτική
η δια βίου παρακολούθηση των ασθενών με PCR.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CD30 ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
Χ. Φωκολώρος, Π. Φούκας, Α. Μπούχλα, Μ. Μακρής, Β. Παππά, Ε. Παπαδαυίδ, Σ. Παπαγεωργίου
Ειδικό Ιατρείο Μαστοκυττάρωσης & Συνδρόμων Ενεργοποίησης των Μαστοκυττάρων Κέντρο Αριστείας
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μαστοκυττάρωσης ECNM Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Συστηματική Μαστοκυττάρωση (SM) περιλαμβάνει ένα σύνολο σπάνιων διαταραχών
απόρροια της διήθησης ιστών από παθολογικά μαστοκυττάρα. Η διάγνωσή της βασίζεται στην
ανεύρεση παθολογικών αθροίσεων μαστοκυττάρων. Τα παθολογικά μαστοκύτταρα αναγνωρίζονται
από συγκεκριμένους πρωτεϊνικούς δείκτες επιφανείας (CD) που υπάρχουν σε αυτά. Οι CD2 και
CD25 (IL-2Ra) ήταν οι πρώτοι ειδικοί δείκτες που περιγράφησαν, με τον CD2 να εμφανίζει μικρότερη
ευαισθησία καθώς η έκφραση του δεν είναι πάντα παρούσα, ειδικά σε ασθενείς με επιθετικές μορφές
συστηματικής μστοκυττάρωσης (AdvSM). Ένας άλλος λεμφοειδής δείκτης που φαίνεται να εκφράζεται
από νεοπλασματικά μαστοκύτταρα είναι ο CD30 (Ki-1 antigen), ο οποίος έχει συσχετισθεί με AdvSM.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρούσα πιλοτική μελέτη αξιολογεί τη χρήση του δείκτη CD30, ως
διαγνωστικό εργαλείο στην ανίχνευση παθολογικών μαστοκυττάρων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Προοπτική μελέτη σε ασθενείς που διερευνήθηκαν για διάγνωση ή επανεξέταση
SΜ από 01/2020 έως 07/2020. Σε όλους τους ασθενείς που ανιχνεύθηκαν αθροίσεις παθολογικών
μαστοκυττάρων χρησιμοποιήθηκε ανοσοϊστοχημική χρώση καθώς και κυτταρομετρία ροής για την
ανίχνευση έκφρασης του δείκτη CD30 από τα παθολογικά Μαστοκύτταρα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη
συμπεριλήφθησαν συνολικά 10
ασθενείς (6/10 άρρενες με μέση
ηλικία 53 έτη, εύρος: 24-74 έτη).
Η τελική διάγνωση στους 6/10
ήταν Indolent SM (ISM) και στους
υπολοίπους 4/10 AdvSM, με 3
να εμφανίζουν συνοδό αιματο
λογικό νόσημα (SM-AHN) και
ένας επιθετική μορφή (ASM). Η
πλειονότητα των ασθενών
εμφάνιζε φυσιολογικό καρυότυπο
(9/10, 90%) καθώς και τη
μετάλλαξη D817V του c-kit (7/10,
70%). H μέση τιμή τρυπτάσης
ήταν 36,1ng/mL με εύρος: 8,4131ng/mL.
Στο σύνολο των ασθενών τα
παθολογικά μαστοκύτταρα
εκφράζαν τον CD25 (10/10,
100%), ενώ μόνο 3/10 (30%) τον δείκτη CD2. Στην πλειονότητα των ασθενών (9/10, 90%) ο δείκτης
CD30 ήταν θετικός στα νεοπλασματικά μαστοκύτταρα. Η εμφάνιση του δείκτη CD30 δεν είχε στατιστικά
σημαντική διαφορά ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου [ISM:5/6 (83,3%), AdvSM: 4/4 (100%)
pvalue=0,39].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εκτίμηση της έκφρασης του CD30 ως δείκτη παθολογικών μαστοκυττάρων σε
ασθενείς με SM μπορεί να συμβάλει στη διαγνωστική προσπέλαση. Επίσης στο δείγμα της μελέτης
φαίνεται ότι έχει υψηλή ευαισθησία ανεξαρτήτως βαρύτητας νόσου. Η χρήση του CD2 που αποτελεί
ένα από τα ελάσσονα κριτήρια διάγνωσης φαίνεται να έχει μικρότερη ευαισθησία από τον CD30.
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ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ
92

ΜΠΑΓΙΕΣΙΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ
RITUXIMAB OR SILTUXIMAB ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CASTELMAN
(iMCD)
Σ. Ιντζές, Γ. Βραχιώλιας, Μ. Συμεωνίδου, Κ. Ζαγορίδης, Α. Πεντίδου, Ζ. Μπεζιργιαννίδου, Μ. Παπουτσέλης, Κ. Λιάπης, Ι. Κοτσιανίδης, Ε. Σπανουδάκης
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιδιοπαθής πολυκεντρική νόσος του Castelman (iMCD) είναι μια σπάνια λεμφοϋπερπλαστική
νόσος που χαρακτηρίζεται από λεμφαδενοπάθεια, γενικά συμπτώματα, κυτταροπενίες και δυσλειτουργία
πολλαπλών οργάνων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης-6 Siltuximab μετά από
και μελέτη φάσης 2 που έδειξε καλή ανταπόκριση με σχετικά καλό μακροχρόνιο προφίλ ασφάλειας
είναι η μόνη εγκεκριμένη θεραπεία αλλά όχι εύκολα προσβάσιμη στην Ελλάδα. Η θεραπεία πρώτης
γραμμής βασίζεται στο Rituximab.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναφέρουμε τα αποτελέσματα θεραπείας σε 6 ασθενείς με συμπτωματικό
iMCD που διαγνώσθηκαν και θεραπεύτηκαν στο κέντρο μας με θεραπείες βασισμένες στο Rituximab
και ανασκοπούμε την βιβλιογραφία ακολουθώντας ανάλυση πιθανοτήτων κατά Bayes.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 6 ασθενείς και οι 6 διαγνώσθηκαν σε στάδιο ΙΙΙ οι 4/6 εμφάνισαν συμπτώματα
όπως κακουχία, απώλεια βάρους και πυρετό και 1 εμφάνισε οιδήματα και πλευριτική συλλογή. 4
έλαβαν μονοθεραπεία μεRituximab και 2 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με RCHOP. 4/6 ανταποκρίθηκαν
με πλήρη ύφεση (CR) και 2/6 ανταποκρίθηκαν με μερική ύφεση( PR) στην χορηγούμενη θεραπεία. 3
ys ελεύθερα προόδου της νόσου (PFS) εμφάνισαν 5/6 ασθενείς.
Από την ανασκόπηση βρήκαμε 11 μελέτες με iMCD που έλαβαν Siltuximab 11 mg/kgq 3 weeks με
συνολικά 183 ασθενείς και 6 μελέτες με 102 ασθενείς με iMCD που έλαβαν θεραπείες βασισμένες στο
Rituximab (59 ασθενείς) ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν θεραπείες βασισμένες στην Θαλιδομίδη. Αναλύσαμε
τα δεδομένα ως προς τα συνολικά ποσοστά ανταπόκρισης και βάθος ανταπόκριση (πλήρης CR ή
μερική ύφεση PR) αλλά και το PFS στα 3 έτη και τον έλεγχο των συμπτωμάτων. Με βάση το μοντέλο
πιθανοτήτων κατά Bayes συγκρίνουμε την ολική πιθανότητα για τα καταληκτικά σημεία της μελέτης μας
(Πίνακας 1) και ελέγξαμε την στατιστική σημαντικότητα με το μη παραμετρικό Mann Whitney U-test.
Η ολική πιθανότητα για έλεγχο των συμπτωμάτων και για το 3 ysPFS είναι ελαφρώς υψηλότερη με
το Siltuximab και η ολική πιθανότητα Πλήρους υφέσεως υψηλότερη με No-Siltuximab βασισμένες
θεραπείες αλλά δεν παρατηρήσαμε διαφορές με στατιστική σημαντικότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά οι θεραπείες με Siltuximab vs No-Siltuximab (Thalidomide or
Rituximab) είναι ισοδύναμες όσον αφορά τις πιθανότητες ελέγχου των συμπτωμάτων της νόσου,
επίτευξης ολικής ανταπόκρισης και το ποσοστό PFS στα 3 έτη.
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΩΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ HODGKIN (cHL)
ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ BRENTUXIMAB VEDOTIN (BV) ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ (ASCT): ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Μ. Μπελιά1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Φ. Ροντογιάννη2, Π. Πέτσα1, Μ. Ευσταθοπούλου1, Η. Κωνσταντίνου1,
Μ. Αραπάκη1, Ι. Ασημακόπουλος1, Ε. Πλατά1, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Μ. Αγγελοπούλου1, Θ. Βασιλακόπουλος1
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η θεραπεία πρώτης γραμμής αστοχεί στο 20-30% των περιπτώσεων cHL. Οι ασθενείς με
πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο εμφανίζουν δυσμενέστερη πρόγνωση συγκριτικά με αυτούς που έχουν
ενεργό υπολειμματική νόσο μετά τη θεραπεία 1ης γραμμής ή υποτροπιάζουν μετά από πλήρη ύφεση
(ΠΥ). Η ASCT παραμένει θεραπεία εκλογής, ωστόσο δεν είναι πάντα εφικτή στην ανωτέρω υποομάδα
-κυρίως λόγω χημειοαντοχής- καθιστώντας επιτακτική την ανεύρεση εναλλακτικών θεραπευτικών
προσεγγίσεων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη του πιθανού θεραπευτικού
ρόλου της ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με BV ως εδραίωση/συντήρηση μετά από ASCT σε
ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτικό cHL, με έναυσμα τις περιπτώσεις 2 ασθενών με ανθεκτική νόσο
στη θεραπεία 1ης και 2ης γραμμής, που πέτυχαν μερική ύφεση (ΜΥ) και κατέστησαν κατάλληλοι για
μεταμόσχευση με το συνδυασμό BV και χημειοθεραπείας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιγράφουμε 2 περιπτώσεις ασθενών με cHL οζώδους σκλήρυνσης,
σταδίου ΙΙΑ δυσμενούς πρόγνωσης [early unfavorable (intermediate)], με τραχηλική, υπερκλείδιο και
λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου, που εμφάνισαν εξέλιξη νόσου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά τη λήξη
της θεραπείας με ΑBVD. Μετά τη θεραπεία διάσωσης με IGEV (ifosphamide, gemcitabine, vinorelbine,
steroids), αμφότεροι οι ασθενείς εμφάνισαν ανθεκτική νόσο [Deauville 5-pointscale (D5PS) score 5
στο PET/CT] και υπεβλήθησαν σε θεραπεία 3ης γραμμής με BRESHAP (BV, etoposide, steroids,
high-dosecytarabine, cis-platinum) επιτυγχάνοντας ΜΥ ώστε να καταστούν επιλέξιμοι για ASCT.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ασθενής #1: Το PET/CT περί την ημέρα 45 μετά την ΑSCT ήταν ενδεικτικό
εμμένουσας νόσου σε περιορισμένες ανατομικές περιοχές (D5PSscore 4). Η ασθενής ετέθη σε
θεραπεία εδραίωσης με BV ως «πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος» με παρουσία πολλαπλών παραγόντων
κινδύνου, σύμφωνα με τη μελέτη AETHERA. Ταυτόχρονα, υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία με σκοπό
την ίαση (36 Gy στο αρχικώς προσβεβλημένο πεδίο και 10 Gy στο πεδίο της υπολειμματικής νόσου).
Το PET/CT μετά την ακτινοθεραπεία και υπό BV ανέδειξε πλήρη ύφεση (ΠΥ) και η ασθενής τελικώς
ολοκλήρωσε 16 κύκλους BV. Παραμένει σε ΠΥ 27 μήνες μετά την ASCT. Ασθενής #2: Το PET/CT
περί την ημέρα 45 μετά την ΑSCT ανέδειξε D5PSscore 3 σε περιορισμένες ανατομικές περιοχές
(θετικό κατά Cheson 2007 και οριακό κατά Lugano 2014) και ετέθη σε θεραπεία εδραίωσης με BV ως
«πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος» σύμφωνα με τη μελέτη AETHERA. Μετά από 4 κύκλους (συνολικά
7 συμπεριλαμβανομένων των BRESHAP) το BV διεκόπη λόγω νευροτοξικότητος. Εν παραλλήλω,
ο ασθενής υπεβλήθη σε ακτινοθεραπεία (36 Gy στα σημεία της υπολειμματικής νόσου). Το PET/CT
μετά την ακτινοθεραπεία και υπό BV παρέμεινε οριακό με D5PSscore 3. Ο ασθενής παραμένει σε
ύφεση 21 μήνες μετά την ASCT.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη καταδεικνύει το εφικτόν της συγχορήγησης BV ως εδραίωσης
και ακτινοθεραπείας σύντομα μετά την ASCT ως θεραπευτικής προσέγγισης που δύναται να επιφέρει
την ίαση χωρίς να περιγράφεται στη σχετική κλινική μελέτη ώστε να θεωρείται «evidence-based». Η
ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα της στρατηγικής αυτής αφορά ασθενείς με ανθεκτικό cHL με σχετικά
εντοπισμένη νόσο τόσο πριν όσο και μετά την ASCT. Θεωρούμε ότι η ακτινοθεραπεία δε θα πρέπει
να λησμονείται σε κατάλληλους ασθενείς με cHL ενόψει ταυτόχρονης θεραπείας εδραίωσης με BV
μετά από ASCT. Αμφότερες οι μέθοδοι δύνανται να οδηγήσουν σε ίαση, πιθανώς χωρίς σημαντική
αθροιστική τοξικότητα.
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ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (HLA) ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΑΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ HODGKIN ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΗ-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ (DLBCL): ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΡΟΛΟ;
E. Βέρρου, Ι. Διαμαντή, Κ. Τσίρου, Α. Σεβαστούδη, Κ. Κεραμιδιώτη, Α. Τσάρα, Ε. Κατωδρύτου,
Π. Κωνσταντινίδου
Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Αρκετές μελέτες έχουν εξετάσει τη συσχέτιση των πολυμορφισμών των HLA με τον
κίνδυνο εκδήλωσης λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων, λόγω του .κεντρικού ρόλου τους στην ανοσιακή
απάντηση. Ειδικά για το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL) υπάρχουν ενδείξεις ότι
η ομοζυγωτία των γονιδιακών θέσεων καθώς και η έκφραση συγκεκριμένων αλληλίων HLA μπορεί
να συσχετίζονται με τον κίνδυνο εκδήλωσης του νοσήματος αλλά και με την κλινική έκβαση. Σε ό,τι
αφορά στους ασθενείς με Hodgkin λέμφωμα (HL) η ύπαρξη EBV θετικότητας φαίνεται να σχετίζεται
με την έκφραση διαφορετικών αλληλίων HLA από αυτά που εντοπίζονται στους ασθενείς που είναι
EBV αρνητικοί.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει καμιά αναφορά σχετικά με τους HLA
πολυμορφισμούς και τη σπάνια περίπτωση ασθενών που έχουν εμφανίσει διαδοχικά HL και DLBCL
και στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο να εμπλέκονται τα HLA στην παθογένεια αυτής
της σπάνιας εκδήλωσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τη βάση δεδομένων του κέντρου μας εντοπίσαμε τέσσερις ασθενείς
(Α:3, Γ:1) που έπασχαν από HL και στην «υποτροπή» εμφάνισαν DLBCL. Στους τρεις ασθενείς έγινε
τυποποίηση των HLA A, B, C, DRB1, DQB1, DQA1 με τις μεθόδους μοριακής τυποποίησης Sequence
- specific oligonucleotide HLA typing (SSO), Sequence – specific primer HLA typing (SSP), Sequencing
Based Typing System (SBT) και Next Generation Sequencing Based HLA Typing (NGS HLA typing).
Η SBT αποτελεί μέθοδο γονιδιακής τυποποίησης υψηλής διαχωριστικής ικανότητας, με την οποία
αναγνωρίζεται η πλήρης αλληλουχία των βάσεων των HLA.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση των δυο νοσημάτων έγινε με διαφορά 18, 9 και 3 ετών αντίστοιχα.
Και οι τρεις ασθενείς είχαν λάβει κατά τη διάγνωση του HL, ABVD με αποτέλεσμα πλήρη ύφεση (ΠΥ)
και κατά τη διάγνωση του DLBCL έλαβαν RCHOP επιτυγχάνοντας ΠΥ. Οι δυο άντρες παρουσίασαν
υποτροπή του DLBCL σε 24 και 49 μήνες αντίστοιχα και έλαβαν σχήματα διάσωσης με αποτέλεσμα
ΠΥ, την οποία και διατηρούν. Σε ό,τι αφορά στα HLA τάξης Ι διαπιστώθηκε η παρουσία του HLAC
*02 αλληλίου και στους δυο άντρες ασθενείς (ασθενείς 1 και 2) ενώ η ασθενής 3 και ο ασθενής 1
έφεραν στη θέση HLAB το αλλήλιο *51. Σε ότι αφορά στα HLA τάξης ΙΙ ο ασθενής 2 και η ασθενής 3
μοιράζονταν τρία κοινά αλλήλια: DRB1 *11, DQB1 * 03(DQ7) και DQA1 *05. Σε ότι αφορά στο DQB1
ο ασθενής 2 είχε κοινό το έτερο αλλήλιο * 05 με τον ασθενή 01.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και το δείγμα των ασθενών είναι εξαιρετικά μικρό λόγω της σπανιότητας των
διαδοχικών λεμφωμάτων παρόλα αυτά η ύπαρξη κοινών αλληλίων στους τρεις ασθενείς υποδηλώνει
ότι υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον στην περαιτέρω μελέτη των HLA πολυμορφισμών στους ασθενείς
με διάγνωση διαδοχικών λεμφωμάτων καθώς η ύπαρξη συγκεκριμένων αλληλίων ενδέχεται να καθιστά
τους συγκεκριμένους ασθενείς πιο ευάλωτους στην ανάπτυξη λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ BRENTUXIMAB VEDOTIN ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΝΑΛΙΔΟΜΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Τ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ
ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ
Β. Μπάκου1, Α. Σπάθης2, Α. Βελέντζας3, Φ. Καραγιάννη4, Α. Μπούχλα1, Σ. Παπαγεωργίου1, Ε. Μπαζάνη1, Θ. Θωμόπουλος1, Κ. Γκοντόπουλος1, Ε. Γλέζου1, Κ. Λουκάρης1, Α. Μπάμιας1, Π. Φούκας2,
Ε. Παπαδαυίδ4, Β. Παππά1
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 2Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, 4Β’ Προπαιδευτική Δερματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο παράγοντας brentuximab vedotin (BV) αποτελείται από ένα μονοκλωνικό αντίσωμα
CD30, συζευγμένο με τον κυτταροτοξικό παράγοντα vedotin, ο οποίος μεταφέρεται σε θετικά στον
δείκτη CD30 κύτταρα, προκαλώντας τη διακοπή της διαίρεσής τους και τελικά την εξουδετέρωσή τους.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Λαμβάνοντας υπόψη τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα μελετών Φάσης
II της επίδρασης του BV σε CD30+ κύτταρα Τ δερματικών λεμφωμάτων, διερευνήσαμε την πιθανή
ενίσχυση της δράσης του από τη λεναλιδομίδη (ΛΕΝ) σε κυτταρικές σειρές συνδρόμου Sezary (ΣΣ) και
σπογγοειδούς μυκητίασης (ΣΜ), ως προς την επαγωγή απόπτωσης και τη διατάραξη του κυτταρικού
κύκλου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι CD30+ κυτταρικές σειρές SeAx και Hut-78 (ΣΣ) και η κυτταρική σειρά Myla
(ΣΜ), καλλιεργήθηκαv σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό παρουσία BV (6 nmol/mL) και/ή λεναλιδομίδης (10μΜ)
για 24, 48 και 72 ώρες. Η απόπτωση και ο κυτταρικός κύκλος μελετήθηκαν μέσω κυτταρομετρίας ροής
(μέθοδος Annexin V/PI και χρώση με DAPI, αντίστοιχα). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων
πραγματοποιήθηκε μέσω ανάλυσης One-wayAnova.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι τόσο το BV, όσο και ο συνδυασμός του
με λεναλιδομίδη αυξάνουν σημαντικά την απόπτωση των κυττάρων SeAx, σε σχέση με τα κύτταρα
αναφοράς σε όλους τους χρόνους που εξετάστηκαν (BV: p=0.001, p<0.001 και p=0.001, BV/
ΛΕΝ: p=0.001 και p<0.001 μετά από 24, 48 και 72 ώρες, αντίστοιχα), χωρίς όμως να παρατηρείται
σημαντική ενίσχυση της δράσης του BV από τη λεναλιδομίδη. Στην κυτταρική σειρά Hut78, το BV
επιτυγχάνει σημαντική αύξηση της απόπτωσης σε σχέση με τα κύτταρα αναφοράς μόνο μετά από 72
ώρες επίδρασης (p=0.019), ενώ ο συνδυασμός του με λεναλιδομίδη εμφανίζεται αποτελεσματικός
σε όλους τους εξεταζόμενους χρόνους και οδηγεί σε επιπλέον αύξηση της επαγόμενης από το BV
απόπτωσης κατά 88.14% (p=0.007), 68.28% (p=0.029) και 133% (p<0.001), μετά από 24, 48 και 72
ώρες επίδρασης, αντίστοιχα. Τέλος, δεν παρατηρήθηκε σημαντική επαγωγή απόπτωσης στην ΣΜ
κυτταρική σειρά Myla μετά από επίδραση BV ή/και λεναλιδομίδης. Η ανάλυση του κυτταρικού κύκλου
έδειξε ότι τόσο το BV όσο και ο συνδυασμός BV/ΛΕΝ στα κύτταρα SeAx αυξάνουν σημαντικά την
G1 φάση μετά από 48 ώρες επίδρασης (p<0.001) και τις G2/M φάσεις μετά από 72 ώρες επίδρασης
(p<0.001 και p=0.01), ενώ στα κύτταρα Hut78 οδηγούν σε G2/M αύξηση, σε όλους τους εξεταζόμενους
χρόνους (p=0.002 και p=0.001 αντίστοιχα στις 24 ώρες και p<0.001 στις 48 και 72 ώρες). Σε καμία
κυτταρική σειρά δεν παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση της δράσης του BV από τη λεναλιδομίδη.
Επιπλέον, στα κύτταρα Myla, ο συνδυασμός BV/ΛΕΝ οδήγησε σε G2/M αύξηση μετά από 48 και 72
ώρες επίδρασης (p=0.043 και p=0.004, αντίστοιχα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας φαίνεται να επιβεβαιώνουν την προτεινόμενη διαφορετική
παθογένεια μεταξύ του ΣΣ και της ΣΜ, καθώς διαπιστώθηκε διαφορετικό πρότυπο απόκρισης μετά
την επίδραση του BV και/ή της λεναλιδομίδης σε αντίστοιχες κυτταρικές σειρές. Πράγματι, στο ΣΣ η
λεναλιδομίδη φαίνεται να ενισχύει τη δράση του BV ως προς την επαγωγή απόπτωσης (κύτταρα Hut78),
ενώ στη ΣΜ ως προς τη διακοπή του κυτταρικού κύκλου (φάση G2) και την παρεμπόδιση της μίτωσης.
Μολονότι τα παραπάνω δεδομένα απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, εμφανίζονται ενθαρρυντικά για
μια ενδεχομένως πιο αποτελεσματική θεραπεία στα Τ δερματικά λεμφώματα.
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Η ΥΠΟΔΟΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ RITUXIMAB ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ NON-HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Β. Παρδάλης, Μ. Δήμου, Θ. Ηλιάκης, Α. Μπιτσάνη, Σ. Καλύβα, Α. Μαρκόπουλος, Α. Κουδούνα,
Μ.-Χ. Κυρτσώνη, Π. Παναγιωτίδης
Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Το Rituximab είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είναι μια
ασφαλής και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς που πάσχουν από BNon-Hodgkin
Λεμφώματα (B-NHL) . Η μορφή υποδόριας χορήγησης του Rituximab (scR) έχει λάβει έγκριση πρόσφατα
για τη θεραπεία των Β-ΝΗL (Lancet Haematol. 2017 Jun; 4(6):e272-282, Haematologica 2017;102:
1913-1922) με συγκρίσιμο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας ως προς την κλασική μορφή
ενδοφλέβιας χορήγησης. Αν και στην περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος συστήνεται η χορήγηση
προετοιμασίας πριν την έγχυση του scR για την αποφυγή ανεπιθύμητων αντιδράσεων σχετιζόμενων
με την έγχυση (ARR), η μορφή της υποδόριας χορήγησης που εμπεριέχει την ανασυνδυασμένη
ανθρώπινη υαλουρονιδάση, πιθανώς εξαλείφει την αναγκαιότητα χορήγησης προετοιμασίας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζουμε την εμπειρία του κέντρου μας από τη χορήγηση του scR
σε ασθενείς με B-NHL με έμφαση στην ασφάλεια χορήγησης του χωρίς την προηγούμενη χορήγηση
ειδικής προετοιμασίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε
δεδομένα από όλους τους ασθενείς
με B-NHL που έλαβαν scR στο
κέντρο μας μεταξύ 9/2012 και 1/2020.
Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης
ήταν 30.3 μήνες. Τα χαρακτηριστικά
των ασθενών μας παρουσιάζονται
στον πίνακα 1.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά
χορηγήθηκαν 450 δόσεις scR με
διάμεσο αριθμό χορηγήσεων 12 (237). Οκτώ ασθενείς έλαβαν scR με
χλωραμβουκίλη, 8 με CHOP, 8 με
CVP, 4 με Bendamustine και 1 έλαβε
scR ως μονοθεραπεία. Είκοσι δύο
ασθενείς έλαβαν scR ως θεραπεία
συντήρησης. Δεν χορηγήθηκε ειδική
προετοιμασία πριν την έγχυση του
scR σε κανένα ασθενή. Στις
περιπτώσεις όπου το scR χορη
γούνταν μαζί με σχήμα χημειο
θεραπείας που περιελάμβανε κορτικοστεροειδές, τότε το σχήμα χορηγούνταν πριν την έγχυση του
scR. Μόνο ένας ασθενής παρουσίασε ARR (πυρετό και ρίγος 2 ώρες μετά τη χορήγηση του scR) κατά
την πρώτη έγχυση του scR στο συγκεκριμένο ασθενή και άλλες αντιδράσεις δεν παρατηρήθηκαν στις
επόμενες εγχύσεις. Οι ανταποκρίσεις στη θεραπεία παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία του κέντρου μας από τη χορήγηση του scR σε ασθενείς με B-NHL
δείχνει πως η συγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή είναι αποτελεσματική και, κυρίως, ασφαλής. Αξίζει να
σημειωθεί πως οι ARR ήταν λιγότερο συχνές στην ομάδα ασθενών μας, σε σχέση με τη δημοσιευθείσα
εμπειρία, παρά το γεγονός πως εμείς δεν χορηγήσαμε ειδική προετοιμασία πριν τη χορήγηση του
φαρμάκου. Επομένως, το scR μπορεί να είναι μια πιο ελκυστική θεραπευτική επιλογή υπό την έννοια
της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των ασθενών (μεγάλος αριθμός χορηγήσεων χωρίς ανάγκη
φλεβικού καθετηριασμού, σύντομος χρόνος έγχυσης) χωρίς να υπολείπεται σε αποτελεσματικότητα
σε σχέση με την ενδοφλέβια χορήγηση.
404

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

97

Haema 2020; 11(suppl. 1)

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ PET/CT ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝ ΛΕΜΦΩΜΑ
Α. Κοτσιαύτη1, Ε. Καψάλη2, Α. Βάσσου2, Δ. Γουγωπούλου2, Η. Τάσση2, Σ. Χαραλαμπίδου2, Ε. Βλαχάκη3
Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 2Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων, 3Β’ Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ Γενικό
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η ακριβής σταδιοποίηση της νόσου στους ασθενείς με λέμφωμα είναι απαραίτητη
προκειμένου να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό σχήμα. Η εμπλοκή του μυελού των
οστών αποτελεί ένδειξη γενικευμένης νόσου επηρεάζοντας δυσμενώς την πρόγνωση . Στα πλαίσια
αναζήτησης της πλέον ευαίσθητης και ειδικής μεθόδου αξιολόγησης της διήθησης ή μη του μυελού
διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί με σκοπό την σύγκριση της οστεομυελικής βιοψίας (ΟΜΒ) με το
PET/CT (Positrone mission tomography – computed tomography)
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μετα-ανάλυσης αποτελεί η αξιολόγηση της ευαισθησίας και
της ειδικότητας του PET/CT σε σχέση με την καθιερωμένη τεχνική της ΟΜΒ σε ασθενείς με λέμφωμα,
προκείμενου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του μυελού των οστών κατά τη διάγνωση της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Με σκοπό τη διεξαγωγή metaanalysis προκειμένου να αξιολογηθεί η
αξιοπιστία του PET/CT συγκριτικά με την ΟΜΒ - το gold standard της καθημερινής κλινικής πράξης
– πραγματοποιήθηκε αναζήτηση των όρων Lymphoma, PET/CT, Bone marrow biopsy και accuracy.
Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στα PubMed, Cochrane Library και MEDLINE. Στην meta-analysis
συμπεριλήφθηκαν έξι μελέτες από το 2012- 2020 γραμμένες στην αγγλική γλώσσα. Συνολικά εξετάσθηκαν
1637 ασθενείς, γυναίκες και άνδρες, ηλικίας 1-83 ετών με ιστολογικά επιβεβαιωμένο Hodgkin και
Non-Hodgkin λέμφωμα, χωρίς να έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη χημειοθεραπεία και χωρίς να
παρουσιάζουν συγχρόνως άλλη κακοήθεια. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν τόσο σε ΟΜΒ όσο και σε PET/
CT με το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο εξετάσεων να μην ξεπερνά τις 15 ημέρες. Για την
αξιολόγηση της αξιοπιστίας του ΡΕΤ/CT σε σχέση με την ΟΜΒ εφαρμόστηκε diagnostic metaanalysis
using abivariater and omeffects model με τη χρήση madain R .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά βρέθηκαν 199 μελέτες εκ των οποίων αποκλείστηκαν οι 193 (Πίνακας 1).
Στη meta-analysis εκτιμήθηκαν οι 6 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια και εφαρμόστηκε diagnostic
metaanalysis using abivariater and omeffects model με τη χρήση madain R. Από τα αποτελέσματα
προκύπτει για το PET/CT Sensitivity 89.4 % (95% CI: 70% - 96.8%) και Specificity 86.1 % (95% CI:
64.2% - 95.6%). Συγχρόνως από την SROC curve (bivariate model) for Diagnostic Test Accuracy
προκύπτει Partial AUC: 0.886 (Εικόνα 1).
Πίνακας 1
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Εικόνα 1
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΟΜΒ αποτελεί την ευρέως καθιερωμένη και αποδεκτή μέθοδο ανίχνευσης
διήθησης του μυελού. Θεωρείται μια πρακτική και ασφαλής μέθοδος που εφαρμόζεται συστηματικά
στην καθημερινή κλινική πράξη . Εντούτοις , η διαδικασία ενέχει κινδύνους ενώ τελευταία ανακύπτουν
προβληματισμοί σχετικά με την αξιοπιστία της μεθόδου όσον αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητά
της. Το PET/CT αποτελεί αναίμακτη μέθοδο που παρουσιάζει σημαντική Sensitivity 89.4% και Specificity
86.1% συγκριτικά με την ΟΜΒ. Ο συνδυασμός των μεθόδων φαίνεται να αποτελεί την πιο αξιόπιστη
μέθοδο ανίχνευσης παρουσίας νόσου στον μυελό. Προκειμένου, ωστόσο, να διεξαχθεί ασφαλές
συμπέρασμα σχετικά με την αξιοπιστία της κάθε μεθόδου χρειαζόμαστε περισσότερες προοπτικές
μελέτες σύγκρισης των δυο μεθόδων.
98

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ BRENTUXIMAB VEDOTIN ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ESHAP
ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ/ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN
Π. Πέτσα, Θ. Βασιλακόπουλος, Δ. Γαλόπουλος, Α. Μπενέκου, Α. Μαχαίρας, Α. Κοψαυτοπούλου,
Μ. Αραπάκη, Ι. Δρανδάκης, Α. Γεωργοπούλου, Μ. Σιακαντάρη, Π. Τσαφταρίδης, Ε. Πλατά, Φ. Πανίτσας,
Κ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου
Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον (Α/Υ) λέμφωμα Hodgkin (ΛΗ) που δεν ανταποκρίνονται
στη χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) διάσωσης έχουν πτωχή πρόγνωση. Η χημειοευαισθησία με συμβατική
απεικόνιση και η ανταπόκριση με βάση την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET/CT) αποτελούν
τους πλέον βασικούς προγνωστικούς παράγοντες για την έκβαση της αυτόλογης μεταμόσχευσης
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΜΟ).
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η τρέχουσα κλινική πρακτική του Κέντρου μας για τους ασθενείς με Α/Υ
ΛΗ, οι οποίοι δεν κρίνονται χημειοευαίσθητοι μετά την 1η θεραπεία διάσωσης με 2 κύκλους IGEV,
είναι η εφαρμογή του συνδυασμού του μονοκλωνικού αντισώματος Brentuximab Vedotin με το
χημειοθεραπευτικό σχήμα ESHAP (BRESHAP) Χ 2-4 κύκλους. Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή
της εμπειρίας μας ως προς την αποτελεσματικότητα του ως άνω συνδυασμού.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 10 ασθενείς με διάμεση ηλικία 24 έτη πάσχοντες από Α/Υ ΛΗ έλαβαν ως
δεύτερη θεραπεία διάσωσης BRESHAP. Πέντε εξ αυτών παρουσίαζαν πρωτοπαθώς ανθεκτική
νόσο, ενώ οι υπόλοιποι όψιμη υποτροπή. Επτά είχαν λάβει ABVD ως αρχική θεραπεία και τρεις
ABVD/BEACOPP και ακολούθως IGEV ως 1η θεραπεία διάσωσης. Τo κριτήριο για τη χορήγηση του
συνδυασμού BRESHAP ως 2η διάσωση ήταν η μη επαρκής ανταπόκριση στη 1η διάσωση με IGEV
[ανθεκτική (SD) ή προοδεύουσα (PD) νόσος με συμβατική απεικόνιση ή/και παραμονή εντόνως
θετικού PET (Deauville 5)]. Όλοι οι ασθενείς προγραμματίσθηκαν να λάβουν συντήρηση με BV μετά
την ΑΜΜΟ, εφ’ όσον δεν παρουσίαζαν PD.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 10 ασθενείς που έλαβαν BRESHAP, οι 3 παρουσίαζαν PD και οι 7 SD
μετά τη χορήγηση IGEV. Επτά από τους 10 ασθενείς (70%) ανταποκρίθηκαν: δύο με PD επέτυχαν
πλήρη και μερική ύφεση, αντίστοιχα, ενώ ο τρίτος παρουσίασε εξέλιξη νόσου μετά το BRESHAP. Aπό
τους 7 ασθενείς με SD μετά το IGEV, τρεις επέτυχαν πλήρη, δύο μερική ύφεση, ενώ δύο παρέμειναν
με σταθερή νόσο. Στους 5 εκ των 10 ασθενών (50%) επιτεύχθηκε αρνητικό PET/CT (D5PS:≤3) μετά
το BRESHAP και προ της ΑΜΜΟ. ‘Ενας από τους τρείς ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στο
BRESHAP απεβίωσε εκ νόσου πριν υποβληθεί σε ΑΜΜΟ. Μετά την ΑΜΜΟ, 7/9 ασθενείς (77.7%)
είχαν αρνητικό PET/CT. Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 13 μηνών από την ΑΜΜΟ, οι 8/9 ασθενείς
παραμένουν χωρίς να παρουσιάσουν εξέλιξη του νοσήματος. Η ασθενής που υποτροπίασε δεν είχε
ανταποκριθεί στο BRESHAP προ της ΑΜΜΟ. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών και η ανταπόκρισή
τους στο θεραπευτικό πλάνο αναφέρονται στον πίνακα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αρχικά αποτελέσματα καταδεικνύεται ότι οι ασθενείς με Α/Υ ΛΗ επιτυγχάνουν
υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης (70%) στο BRESHAP ως 2η γραμμή θεραπείας διάσωσης. Φαίνεται
δε, ότι οι ανταποκρινόμενοι ασθενείς έχουν ευνοϊκή μακροχρόνια έκβαση εφόσον λαμβάνουν θεραπεία
συντήρησης με BV μετά την ΑΜΜΟ. Τα δεδομένα αυτά χρήζουν επιβεβαίωσης από μεγαλύτερη σειρά
ασθενών.
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ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΓΟΝΑΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
Α. Γεωργοπούλου1, Α. Γιαννάκου1, Θ.-Π. Βασιλακόπουλος1, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Ν.-Α. Γεωργόπουλος2, Σ. Καλανταρίδου3, Ε. Λάλου1, Κ. Κεραμάρης1, Μ. Αραπάκη1, Ι. Ασημακόπουλος1, Μ. Ευσταθοπούλου1, Ε.-Φ. Τριανταφύλλου1, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Μπελιά1, Χ. Χαντζηδημητρίου1, Δ. Γαλόπουλος1,
Ε. Μάμαλη2, Ε. Λουκάρη4, Μ. Αγγελοπούλου1
Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν.Α.
«Λαϊκό», Αθήνα, 2Ενδοκρινολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 3Β ΜαιευτικήΓυναικολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», 4Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Μητέρα
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πλειονότητα των νέων ασθενών με κακοήθη λεμφώματα ιώνται με την εφαρμογή
χημειο- +/- ανοσοθεραπείας. Οι μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή
δυσλειτουργία, οι δευτεροπαθείς νεοπλασίες και η κοινωνικο-οικονομική και οικογενειακή αποκατάσταση
των ασθενών αυτών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ειδικότερα η επίπτωση της χημειοθεραπείας στη
γοναδική λειτουργία των ασθενών δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. Επιπλέον, δεν είναι σαφές ποιοι ασθενείς
πρέπει να υποβληθούν σε προφυλακτική θεραπεία καταστολής των γονάδων ή/και κρυοκατάψυξη
ωοθηκικού ιστού/σπέρματος.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της
χημειοθεραπείας στην λειτουργικότητα των γονάδων και των δύο φύλων σε ασθενείς με κακοήθη
λεμφώματα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για προοπτική μελέτη ασθενών με λεμφώματα, ηλικίας έως 40
ετών (γυναίκες) και έως 45 ετών (άνδρες). Διενεργήθηκε αιμοληψία προ της έναρξης θεραπείας,
στο μέσο, στη λήξη, 6, 12 και 24 μήνες μετά το πέρας της. Ορός/πλάσμα φυλάσσονταν στους -80°C
μέχρι τους ορμονικούς προσδιορισμούς, που πραγματοποιήθηκαν με μέθοδο ELISA (Enzymelinkedimmunoabsorbentassay). Μετρήθηκαν οι εξής ορμόνες: θυλακιοτρόπος (FSH), ωχρινοτρόπος(LH),
οιστραδιόλη (Ε2), αντιμυλλέριος (ΑΜΗ), ανασταλτίνη-Β (Ιnhibin-B) [γυναίκες] και FSH, LH, τεστοστερόνη
(Testo), AMH, Ιnhibin-B[άνδρες].
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζονται τα προκαταρκτικά αποτελέσματα επί 21 ασθενών: 10 άνδρες
διάμεσης ηλικίας 29.5 ετών και 11 γυναίκες διάμεσης ηλικίας 27 ετών, εκ των οποίων 17 έλαβαν
χημειοθεραπεία για λέμφωμα Hodgkin (14 ABVD, 3 ABVD/BEACOPP) και 4 για επιθετικό Β-λέμφωμα
(R-CHOP). Στους άνδρες, η σπερματογένεση (κύτταρα Sertoli), που αντικατοπτρίζεται από την αύξηση
των επιπέδων FSH, επλήγη σημαντικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας: [διάμεσες τιμές: 4.15IU/mL
(έναρξη), 15.2IU/mL (μέσον), 16.1IU/mL (λήξη),p=0.004]. Η FSH έβαινε αυξανόμενη από την έναρξη
της θεραπείας, κορυφώθηκε στη λήξη και παρουσίασε τάση επιστροφής στα φυσιολογικά επίπεδα
στους 6 μήνες μετά την λήξη. Η AMH, που αντικατοπτρίζει το προσδόκιμο της γοναδικής λειτουργίας,
δε μεταβλήθηκε (2.73ng/mL, 3.34ng/mL, 4.06ng/ml, p=0.131). Παραδόξως η τεστοστερόνη υπό τη
δράση της LH, αυξήθηκε κατά την διάρκεια της θεραπείας (τεστοστερόνη κατά την έναρξη, το μέσο και
το πέρας: 385ng/dL, 486ng/dL, 424ng/dl, p=0.028), ενδεχομένως ως φαινόμενο rebound. Στις γυναίκες,
η βλάβη της γοναδικής λειτουργίας ήταν πιο εκσεσημασμένη και πιο παρατεταμένη από τους άνδρες,
όπως καταδείχθηκε από: α. την αύξηση της FSH μεταξύ έναρξης και λήξης της θεραπείας (διάμεσες
τιμές: 4.4IU/mL και 11.5IU/mL, p=0.037), με επάνοδο στα φυσιολογικά επίπεδα 6 μήνες μετά τη λήξη,
β. τη σημαντική μείωση της ΑΜΗ, (διάμεσες τιμές: 1.85ng/mL (έναρξη), 0.2ng/mL (μέσον), 0.12ng/mL
(λήξη),p=0.001), τα οποία παρέμειναν ελαττωμένα ακόμα και στους 6 μήνες μετά, ωστόσο με τάση
επανόδου. Αντίθετα από τους άνδρες, τα στεροειδή του φύλου (οιστραδιόλη) δεν επηρεάστηκαν.
Φαίνεται ότι τα επίπεδα της ΑΜΗ εμφάνισαν ταχύτερη πτώση σε σχέση με την FSH, καθιστώντας την
πιο ευαίσθητο δείκτη παρακολούθησης της γοναδικής λειτουργίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γοναδική λειτουργία στους ασθενείς με λεμφώματα επηρεάζεται κατά τη διάρκεια
της χημειοθεραπείας. Στους άνδρες παρατηρείται πιο ήπια και βραχυχρόνια διαταραχή, ενώ στις
γυναίκες η γονιμότητα πλήττεται πιο πρώιμα, και δεν επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα έξι μήνες
μετά το πέρας της θεραπείας. Η ΑΜΗ αποτελεί τον πλέον ευαίσθητο δείκτη παρακολούθησης της
υπογονιμότητος.
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ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ή ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ (<50 ΕΤΩΝ) ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN (HL) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ PET/CT-ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΚΥΚΛΟΥΣ ABVD
Μ. Μπελιά1, Μ.-Κ. Αγγελοπούλου1, Α. Λιάσκας1, Φ. Ροντογιάννη4, Ι. Ασημακόπουλος1, Μ. Αραπάκη1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Η. Κωνσταντίνου1, Δ. Γαλόπουλος1, Ι. Βασιλόπουλος1, Σ. Χατζηϊωάννου2,
Ε.-Φ. Τριανταφύλλου1, Μ. Δήμου3, Β. Πρασόπουλος6, Μ.-Π. Σιακαντάρη1, Μ.-Χ. Κυρτσώνη3, Ε. Βαριάμη5, Ν.-Α. Βύνιου5, Μ. Ευσταθοπούλου1, Σ. Χατζηδαυίδ5, Ν. Γιαννακοπούλου5, Θ. Ηλιάκης3, Β. Παρδάλης3, Ε. Σκούρα3, Β. Μπαρτζή1, Ι. Δατσέρης4, Μ.-Ν. Δημοπούλου1, Β. Κομνηνάκα1, Π. Τσαφταρίδης1,
Φ. Πανίτσας1, Ε. Πλατά1, Π. Παναγιωτίδης3, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Θ.-Π. Βασιλακόπουλος1
Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2Τμήμα PET, Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 3Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα,
4
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 5Α΄ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α.
«Λαϊκό», Αθήνα, 6Τμήμα Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Θεραπευτήριο «Υγεία»

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Παραδοσιακά η θεραπεία εκλογής για το HL περιορισμένων σταδίων (Ι/ΙΙ) είναι ο
συνδυασμός χημειοθεραπείας με το συνδυασμό ABVD και ακτινοθεραπείας. Η μακρoχρόνιες επιπλοκές
της ακτινοθεραπείας παραμένουν σημαντικές και αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την προσπάθεια
απάλειψής της από τη θεραπευτική στρατηγική σε ένα πληθυσμό ασθενών που καθ’ υπεροχήν είναι
νέοι και ως εκ τούτου ευάλωτοι σε όψιμες νεοπλασματικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές. Προσφάτως,
το 2017, η μελέτη Η10 του EORTC κατέδειξε ότι -ιδιαίτερα στους ασθενείς με δυσμενούς πρόγνωσης
περιορισμένα στάδια- η ακτινοθεραπεία μπορεί να παραληφθεί εφόσον το ενδιάμεσο PET (iPET)
είναι σαφώς αρνητικό [Deauville 5-pointscalescore (D5PSS) 1-2] με στατιστικώς σημαντική αλλά
αριθμητικώς μικρή απόλυτη απώλεια στον έλεγχο της νόσου της τάξεως του 2-3%. Αντιθέτως στους
ασθενείς που παραμένουν θετικοί η ακτινοβολία διατηρείται και χημειοθεραπεία εντατικοποιείται με
εξαιρετικά αποτελέσματα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης μας ήταν η αρχική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
της στρατηγικής αυτής καθώς οι περισσότερες υποτροπές εμφανίζονται κατά την πρώτη διετία και ως
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εκ τούτου μπορεί να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση της ασφάλειας της παράλειψης της ακτινοθεραπείας
ως προς τον έλεγχο της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τις αρχές του 2018 εφαρμόσαμε την τακτική αυτή σε ασθενείς περιορισμένων
σταδίων καλής η δυσμενούς πρόγνωσης με προσβολή μεσοθωρακίου. Αντιθέτως η ακτινοβόληση
διατηρήθηκε για τους ασθενείς που δεν είχαν προσβολή μεσοθωρακίου, για όσους στο ενδιάμεσο
PET είχαν D5PSS-3 και για ασθενείς >50 ετών, που ενδεχομένως είναι λιγότερο ευάλωτοι στις πολύ
απομακρυσμένες επιπλοκές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 52 ασθενείς με διάμεση παρακολούθηση 18 μηνών
(6-31). Ομάδα <50 ετών με προσβολή μεσοθωρακίου: Περιελάμβανε 41 ασθενείς -31 δυσμενούς
και 10 καλής πρόγνωσης κατά EORTC. D5PSS-1/2 επετεύχθη σε 24 ασθενείς (59%) εκ των οποίων
μόνο 3 αντινοβολήθηκαν. H 2-ετής επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης της νόσου (ΕΕΕΝ) ήταν 96% με ένα
μόνο σύμβαμα που αφορούσε πρωτοπαθώς εξελισσόμενη νόσο και δεν μπορούσε να αποσοβηθεί
με ακτινοβόληση. D5PSS-3 επετεύχθη σε 11 ασθενείς (27%) εκ των οποίων 7 αντινοβολήθηκαν και
δεν παρατηρήθηκαν υποτροπές. Το iPET παρέμεινε θετικό με D5PSS-4/5 σε 6 ασθενείς (15%) εκ
των οποίων 5 έλαβαν BEACOPP-esc. Η 1-ετής ΕΕΕΝ ήταν 50%. Ομάδα <50 ετών χωρίς προσβολή
μεσοθωρακίου: Περιελάμβανε 11 ασθενείς -10 καλής και 1 δυσμενούς πρόγνωσης κατά EORTC.
D5PSS-1/2/3 επετεύχθη σε 9 ασθενείς (82%) εκ των οποίων 8 αντινοβολήθηκαν χωρίς υποτροπές. Το
iPET παρέμεινε θετικό με D5PSS-4 σε 2 ασθενείς, οι οποίοι έλαβαν BEACOPP-esc και ακτινοθεραπεία
και πάλι χωρίς υποτροπές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα προκαταρκτικά μας αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα υποτροπής όταν
παραλείπεται η ακτινοθεραπεία βάσει ενός αυστηρώς αρνητικού iPET παραμένει μικρή και απολύτως
αποδεκτή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα η μόνη περίπτωση αστοχίας δε θα μπορούσε να
αποσοβηθεί με τη χορήγηση ακτινοθεραπείας. Παραμένει το ερώτημα εάν η ακτινοθεραπεία είναι
απαραίτητη για τους ασθενείς με D5PSS-3. Για τη μικρή ομάδα των ασθενών με σαφώς θετικό iPET
δε μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον αφορά την εντατικοποίηση της θεραπείας με
το συνδυασμό BEACOPP-escalated. Τα αποτελέσματα αυτά ενθαρρύνουν τη συνέχιση της εφαρμογής
της στρατηγικής αυτής βάσει της μελέτης Η10 με σκοπό τον περιορισμό των μακροχρόνιων επιπλοκών
της ακτινοθεραπείας, η αξιολόγηση της οποίας απαιτεί μεγαλύτερη σειρά ασθενών και περαιτέρω
παρακολούθηση.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΑΜΜΟ) ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ/ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ (Α/Υ) ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN (ΛΗ)
Μ. Αγγελοπούλου1, Δ. Γαλόπουλος1, Π. Πέτσα1, Π. Τσιρκινίδης2, Η. Κωνσταντίνου1, Ι. Ασημακόπουλος1,
Γ. Τσουρούφλης3, Σ. Διαβάτη1, Μ. Μοσχογιάννη4, Σ. Σαχανάς4, Ξ. Γιακουμή4, Μ. Ευσταθοπούλου4,
Φ.-Ε. Τριανταφύλλου5, Θ. Γιάννικος6, Μ. Μπελιά1, Μ. Αραπάκη1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Α. Μπενέκου1, Μ. Σιακαντάρη1, Ε. Πλατά1, Π. Τσαφταρίδης1, Ε. Λάλου1, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Γ. Πάγκαλης4,
Θ. Βασιλακόπουλος1
Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 2401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 3Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 4Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 5401 Γενικό Στρατιωτικό
Νοσοκομείο Αθηνών, 6251 Γ.Ν. Αεροπορίας
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΑΜΜΟ μπορεί να επιφέρει ίαση στους μισούς ασθενείς με Α/Υ ΛΗ. Η χημειοευαισθησία
στη χημειοθεραπεία διάσωσης προ της ΑΜΜΟ αποτελεί σημαντικό προγνωστικό παράγοντα για την
έκβαση. Το είδος και ο αριθμός των σχημάτων διάσωσης ως προς την επίτευξη χημειοευαισθησίας
προ της ΑΜΜΟ δεν έχει επαρκώς μελετηθεί και επιλέγεται με βάση την τακτική του εκάστοτε κέντρου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η σύγκριση δύο σχημάτων διάσωσης, του IGEV (ιφοσφαμίση, γεμσιταμπίνη,
βινορελμπίνη, μεθυλπρεδνιζολόνη) και του ESHAP (ετοποσίδη, μεθυλπρεδνιζολόνη, κυταραβίνη, πλατίνα)
ως προς την επίτευξη χημειοευαισθησίας και την τελική έκβαση της ΑΜΜΟ, σε ασθενείς με Α/Υ ΛΗ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκε αναδρομικά η έκβαση των ασθενών που έλαβαν IGEV έναντι
εκείνων που έλαβαν ESHAP ως 1η θεραπεία διάσωσης και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε ΑΜΜΟ.
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Η επιλογή των σχημάτων έγινε με “τυχαίο” τρόπο, είτε με βάση τη χρονική περίοδο είτε με βάση το
παραπέμπον κέντρο. Η επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (FFP) υπολογίσθηκε από την ημερομηνία
της ΑΜΜΟ έως την εξέλιξη της νόσου/θάνατο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 144 ασθενείς, 51 έλαβαν ESHAP και 93 IGEV ως 1η θεραπεία διάσωσης,
20 (14%) είχαν πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, 42 (29%) πρωτοπαθώς εξελισσόμενη νόσο και 81(57%)
υποτροπίασαν μετά την αρχική γραμμή θεραπείας. Η ανταπόκριση στα δύο σχήματα δε διέφερε
με: πλήρεις υφέσεις 30% και 35%, μερικές υφέσεις 28% και 23%, σταθερή νόσο 18% και 20% και
εξελισσόμενη νόσο 22% και 22% για τους συνδυασμούς ESHAP και IGEV, αντίστοιχα (p=0.654).
Επίσης δε διέφερε το ποσοστό των ασθενών που χρειάσθηκε πέραν της μιας διάσωσης προ της
ΑΜΜΟ: 37% όσων έλαβαν ESHAP και 40% όσων έλαβαν IGEV (p=0.858). Η ανταπόκριση στη 2η
διάσωση για όσους ασθενείς χρειάσθηκαν περαιτέρω γραμμή θεραπείας δε διέφερε σημαντικά (53%
για όσους απέτυχαν στο ESHAP και 41% στο IGEV). Για όλους τους ασθενείς, με διάμεσο χρόνο
παρακολούθησης 69 μήνες, η 5-ετής FFP μετά την ΑΜΜΟ ήταν 57.4%. Η 5-ετής FFP μετά την ΑΜΜΟ
ήταν 46.9% για όσους έλαβαν ESHAP ως 1η διάσωση έναντι 61.4% για όσους έλαβαν IGEV, διαφορά,
ωστόσο, μη στατιστικώς σημαντική (p=0.199). Η ανάλυση των ασθενών που ανταποκρίθηκαν σε
μόνο μια θεραπεία διάσωσης (Ν=87), ανέδειξε 5-ετή FFP 49.4% έναντι 68% για τα ESHAP και IGEV,
αντίστοιχα (p=0.180). Αναφορικά με τον αριθμό θεραπειών διάσωσης προ της ΑΜΜΟ, προκύπτει ότι
οι ασθενείς που εισήλθαν στην ΑΜΜΟ σε πλήρη ύφεση (Ν=73) είχαν ταυτόσημη έκβαση ανεξαρτήτως
του αριθμού θεραπειών διάσωσης (5-ετής FFP 74.9% για όσους έλαβαν 1 θεραπεία διάσωσης
και 74% για όσους έλαβαν >1 διάσωση). Παρομοίως, η 5-ετής FFP δε διέφερε σημαντικά για τους
χημειοευαίσθητους ασθενείς προ της ΑΜΜΟ (Ν=109), ανεξαρτήτως αριθμού γραμμών διάσωσης
(69.3% έναντι 59.2% (p=0.61).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι συνδυασμοί ESHAPκαι IGEV ως θεραπείες διάσωσης δε διαφέρουν ως προς
την αποτελεσματικότητα και την επίτευξη χημειοευαισθησίας προ της ΑΜΜΟ. Ωστόσο, υπάρχει τάση
για ευνοϊκότερη έκβαση μετά την ΑΜΜΟ για τους ασθενείς που έλαβαν IGEV. Επιπλέον η επίτευξη
πλήρους ύφεσης με >1 θεραπείας διάσωσης εξισώνει την πρόγνωση των ασθενών με εκείνων που
επέτυχαν πλήρη ύφεση με 1 γραμμή θεραπείας.
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΦΙΛΖΟΜΙΜΠΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ/ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ
ΜΥΕΛΩΜΑ: ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
Β. Δούκα, Μ. Ισκάς, Α. Γιαννακοπούλου, Σ. Ταγάρα, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, Χ. Λαλαγιάννη, Μ. Παπαθανασίου, Χ. Βαδικόλια, Γ. Παπαϊωάννου, Α. Παπαλεξανδρή, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η διάρκεια ανταπόκρισης στη θεραπεία σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό
μυέλωμα (RRMΜ) έχει σημαντικά βελτιωθεί με την χρήση των νεότερων παραγόντων, όπως οι αναστολείς
πρωτεασώματος, τα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα δεύτερης γενιάς και τα μονοκλωνικά αντισώματα.
Η χορήγηση συνδυασμών με καρφιλζομίμπη αποτελεί μια από τις εγκεκριμένες θεραπευτικές επιλογές
πέραν της πρώτης γραμμής θεραπείας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο στόχος της εργασίας μας είναι η καταγραφή της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας της καρφιλζομίμπης στην καθημερινή κλινική πρακτική.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε μια ομάδα 31 ασθενών μας με RRMM χορηγήθηκε καρφιλζομίμπη, σε
23 σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (KRd) και σε 8 με δεξαμεθαζόνη (Kd) κατά
το χρονικό διάστημα από το 2017 ως σήμερα. Πρόκειται για 13 άντρες και 18 γυναίκες με διάμεση
ηλικία 68 (41-80) ετών με διάγνωση ΜΜ IgG/IgA/ελαφρών αλυσίδων: 20/8/3 ασθενείς αντίστοιχα. Η
καρφιλζομίμπη χορηγήθηκε ως 2η γραμμή θεραπείας σε 11 ασθενείς, ως 3η σε 7, 4η σε 8, 5η σε 3
και 6η σε 2 ασθενείς με διάμεσο διάστημα από τη διάγνωση 30 (3-100) μήνες. Οι ασθενείς έλαβαν
ένα διάμεσο αριθμό 7 (1-45) κύκλων θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφικό
έλεγχο καρδιάς με υπολογισμό κλάσματος εξώθησης, με μέση τιμή 65% (55-80%).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την έναρξη της θεραπείας η διάμεσες τιμές αιμοσφαιρίνης ήταν 11,4 (8,515,1) g/dl και του μέσου όγκου ερυθρών (MCV) 94,5 (81-102,4) fl. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση του MCV φτάνοντας σε μια διάμεση τιμή 105,2 (83,5-119), εμφανίζοντας
δηλαδή μια μέση αύξηση της τάξης του 10,1 η οποία παρατηρήθηκε εντός 3-4 μηνών. Η αύξηση του
MCV δεν συνοδεύτηκε από σημαντική μεταβολή στη διάμεση τιμή της αιμοσφαιρίνης 10,7 (8,5-14).
Οι αιμολυτικοί δείκτες ΔΕΚ, LDH και χολερυθρίνη παρέμειναν σε φυσιολογικά επίπεδα, όπως και οι
τιμές της κρεατινίνης. Οι τιμές των αιμοπεταλίων προ και κατά τη θεραπεία παρέμειναν σταθερές και
δεν υπήρξαν επεισόδια σχιστοκυττάρωσης ή μικροαγγειοπάθειας. Σε δύο ασθενείς, έναν άντρα και
μία γυναίκα υπήρξε απορρύθμιση και νέα εμφάνιση υπέρτασης αντίστοιχα. Σε όλους τους ασθενείς
που έλαβαν θεραπεία πέραν του εξαμήνου έγινε επαναληπτικός υπερηχογραφικός έλεγχος και σε
3 παρατηρήθηκε πτώση του κλάσματος εξώθησης πάνω από 10%. Αξιολόγηση νόσου έγινε σε 30
ασθενείς. Από αυτούς οι 22 (73.3%) επέτυχαν τουλάχιστον μερική ανταπόκριση (PR), και οι 7 (23%)
πολύ καλή μερική ανταπόκριση (VGPR). Η διάμεση επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (PFS) ήταν 30
(2-43) μήνες (SD:11.3, 95%CI). To διάμεσο PFS και το %PFS στα 4 έτη ήταν σημαντικά μεγαλύτερο
σε ασθενείς που είχαν λάβει 1-3 γραμμές θεραπείας έναντι των υπολοίπων, notreached vs 9 μήνες
και 93% vs 16% αντίστοιχα, p=0.002. Σε ασθενείς που ήταν ανθεκτικοί σε προηγούμενη χορήγηση
λεναλιδομίδης και έλαβαν Kd σε σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν KRd, το διάμεσο PFS ήταν 13
μήνες έναντι notreached και το %PFS στο ένα έτος ήταν 34% έναντι 56% αντίστοιχα, p=ns.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η χορήγηση καρφιλζομίμπης σε ασθενείς με RRMM είχε
ικανοποιητικό προφίλ ασφάλειας. Η αύξηση του MCV που παρατηρήθηκε σχετίζεται με οξειδωτικό
στρες σύμφωνα και με βιβλιογραφική αναφορά σε μικρότερη σειρά ασθενών και δεν συνοδεύτηκε από
ενδείξεις μικροαγγειοπαθητικής αναιμίας ή αιμόλυσης. Η ποιότητα και η διάρκεια της ανταπόκρισης
ευνοούνται από την πρωιμότερη χρήση του στην 1η ή 2η υποτροπή.
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Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ DEL17P ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ;ΑΝΑΔΡΟΜΟΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 140 ΑΘΣΕΝΕΙΣ
E. Σπανουδάκης, Σ. Ιντζές, Μ. Συμεωνίδου, Κ. Ζαγορίδης, Α. Πεντίδου, Ζ. Μπεζιργιαννίδου, Μ. Παπουτσέλης, Κ. Λιάπης, Ι. Κοτσιανίδης
Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ,. Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επιβίωση ασθενών μετά την πρώτη υποτροπή έχει βελτιωθεί με την έλευση των νέων
θεραπευτικών αντιμυελωματικών παραγόντων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός μας ήταν σε δεδομένα πραγματικού κόσμου να δούμε τους
παράγοντες στην πρώτη υποτροπή που σχετίζονται με την ολική μετά την υποτροπή επιβίωση. Σκοπός
μας ήταν σε δεδομένα πραγματικού κόσμου να δούμε τους παράγοντες στην πρώτη υποτροπή που
σχετίζονται με την ολική μετά την υποτροπή επιβίωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 140 ασθενείς με πρώτη υποτροπή πολλαπλού μυελώματος
76 άντρες και 64 γυναίκες. 60 ήταν transplant eligible (TE) και 80 ήταν non-transplant eligible (NTE)
ανάλογα την πρόθεση θεραπείας (ITT) στην διάγνωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 60 TE ασθενείς 27 υποτροπίασαν μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση
(ΑΜΜΟ) και 33 υποτροπίασαν χωρίς να φτάσουν σε ΑΜΜΟ. Η ολική επιβίωση (ΟS) μετά την πρώτη
υποτροπή δεν διέφερε ανάμεσα σε αυτούς που ήταν ΤΕ και έλαβαν ΑΜΜΟ και αυτούς που ήταν ΤΕ
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και δεν έλαβαν ΑΜΜΟ στην πρώτη γραμμή θεραπείας [Median OS ΑΜΜΟ Ναι: 45,5 μήνες (31,2-59,3)
και AΜΜΟ Όχι: 50,3 (29-71,5), Long Rank p=0,692].
Από τους 140 ασθενείς 4 δεν έλαβαν θεραπεία για πρώτη υποτροπή ενώ 38 ασθενείς έλαβαν θεραπεία
πρώτης υποτροπής ΠΜ σε βιοχημική υποτροπή και 98 σε κλινική υποτροπή. Η διάμεση OS μετά
την πρώτη υποτροπή ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερη για τους ασθενείς που θεραπεύτηκαν σε
βιοχημική υποτροπή [διάμεση OS βιοχημική υποτροπή: 55 months (45-65,8) vs κλινική υποτροπή :
26 months (23-26,6), Long Rank p=0,013].
Στη συνέχεια περιλάβαμε στην ανάλυση μας μόνο τους ασθενείς που πέτυχαν τουλάχιστον μερική
ανταπόκριση στην πρώτη γραμμή θεραπείας και υποτροπίασαν σε λιγότερους από 12 μήνες (n=48
ασθενείς) από την έναρξη της πρώτης γραμμής ή υποτροπίασαν σε περισσότερους από 12 μήνες από
την έναρξη της πρώτης γραμμής θεραπείας (n=69 ασθενείς) Η διάμεση μετά την πρώτη υποτροπή
επιβίωση ήταν στατιστικά ίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες [διάμεση OS μετά πρώτη υποτροπή <12
μήνες: 41 months (29,6-52,6) και για την ομάδα που υποτροπίασε >12 months: 38,3 months (2848,3), Long Rank p=0,724].

Στη συνέχεια συγκρίναμε την επιβίωση μετά την πρώτη υποτροπή με πολυπαραγοντική Cox regression
Hazard risk analysis περιλαμβάνοντας ως παραμέτρους την παρουσία Del 17p στην πρώτη υποτροπή,
την εμφάνιση νεφρικής ανεπάρκειας και την υποτροπή με εξωμυελική νόσου. 77 ασθενείς υποτροπίασαν
με εμφάνιση νέας η επιδείνωση προϋπάρχουσας νεφρικής βλάβης ενώ 55 είχαν φυσιολογική νεφρική
λειτουργία, εξωμυελική νόσος είχαν 33 ασθενείς και 100 όχι ενώ κυτταρογεννετικός έλεγχος ανέδειξε 8
ασθενείς με Del 17 p στην υποτροπή και 37 είχαν σταθερού ρίσκου κυτταρογεννετικά [non Del 17 pnont
(4;14)]. Η μόνη παράμετρος που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου ήταν η παρουσία del 17p
(HR για θάνατο: 6,415 (1,832-22,467) και Long Rank p=0,04) ενώ η νεφρική ανεπάρκεια (Long Rank
p=0,138) και η παρουσία εξωμυελικής νόσου (Long Rank p=0,068) δεν έχουν σε πολυπαραγοντική
ανάλυση στατιστική σημαντικότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, ασθενείς με πρώτη υποτροπή ΠΜ έχουν καλύτερη διάμεση
μετά την υποτροπή επιβίωση αν λάβουν θεραπεία σε βιοχημική υποτροπή και αν δεν φέρουν την
κυτταρογεννετική ανωμαλία υψηλού ρίσκου Del 17p.
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ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΣΤΟ PFS2 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σ. Ιντζές, Μ. Συμεωνίδου, Κ. Ζαγορίδης, Α. Πεντίδου, Ζ. Μπεζιργιαννίδου, Γ. Βραχιώλιας, Μ. Παπουτσέλης, I. Κοτσιανίδης, Ε. Σπανουδάκης
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή Δ.Π.Θ., Αλεξανδρούπολη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα ακολουθούν κλινική πορεία με υφέσεις και υποτροπές
με τις θεραπείες να εναλλάσσονται με βάση την αρχή της αλλαγής κλάσης φαρμάκων, ώστε να υπάρχει
ανταπόκριση του διαφυγόντα κλώνου της νόσου.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η Ημι-Μαρκοβιανή αλυσίδα είναι μια στοχαστική διαδικασία στην οποία
οι καταστάσεις εναλλάσσονται σε χρόνο που αντιστοιχεί στον χρόνο μέχρι την επόμενη θεραπεία
(TTNT) (1).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην ανάλυση μας περιλάβαμε 145 Μη-Επιλέξιμους για μεταμόσχευση
ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που διαγνώσθηκαν και θεραπεύτηκαν μετά το 2005 σε ένα κέντρο.
Οι καταστάσεις θεραπείας ορίστηκαν οι εξής 4 [Velcade, Lenalidomide, Chemotherapy/Thalidomide
(TLD) και οι συνδυασμοί νέων φαρμάκων Combinations (Daratumumab, Carfilzomib)]. Ως χρόνος
μετάβασης ορίστηκε το TTNT σε μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αρχικά δημιουργήσαμε τον πίνακα πιθανοτήτων εναλλαγής θεραπειών και οι
συχνότερες μεταβάσεις ήταν από Velcade σε Lenalidomide 48% των ασθενών που ξεκίνησαν με
Velcade και από Lenalidomide σε Velcade 52% των ασθενών που ξεκίνησαν με Lenalidomide. Ενώ η
επιλογή Velcade ή Lenalidomide σε New agents combinations ανέρχεται στο 32% και 21% αντίστοιχα
( σχήμα 1 Α). Σε όλες τις γραμμές θεραπείας η μέση διάρκεια παραμονής στην Lenalidomide είναι
29,3 μήνες και η μέση διάρκεια παραμονής στο Velcade 18,5 μήνες δείχνοντας ότι στους ηλικιωμένους
ασθενείς οι ασθενείς παραμένουν περισσότερο χρόνο στις θεραπείες με Lenalidomide.
Στην συνέχεια επιλέξαμε τους ασθενείς που βρίσκονται στα συχνότερα κλινικά σενάρια και συγκρίναμε
το PFS2 με σκοπό να δούμε μετά δύο γραμμές θεραπείας ποιο είναι το κλινικό σενάριο που παρέχει
πλεονέκτημα στο PFS2 που αποτελεί δείκτη αποτελεσματικότητας των θεραπειών. Στο πρώτο κλινικό
σενάριο Velcade μετά Lenalidomide εντάχθηκαν n=37 ασθενείς, στο σενάριο Lenalidomide μετά Velcade
n=22 ασθενείς και στο τρίτο Velcade ή Lenalidomide μετά New agents Combinations n=21 ασθενείς
(13 Daratumumab, 8 Carfilzomib). Πραγματοποιήσαμε ανάλυση επιβίωσης κατά Kaplan Maier και το
διάμεσο PFS2 προσδιορίστηκε Velcade μετά Lenalidomide 41 (21,5-60,4) μήνες, Lenalidomide μετά
Velcade 37 (21-53,6) μήνες και First Line μετά New agents Combinations 51 (39-69) μήνες ( Long
Rank, p=0,566, σχήμα 1Β).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εναλλαγή από Velcade σε Lenalidomide ή από Lenalidomide σε Velcade δεν
δίνει σε κανένα συνδυασμό πλεονέκτημα ως προς το PFS2 αν και το διάστημα παραμονής στην
Lenalidomide ήταν κατά 11 μήνες μεγαλύτερο σε σχέση με το Velcade. Μόνο η χορήγηση στην δεύτερη
γραμμή των νέων παραγόντων (Daratumumab ή Carfilzomib) δίνει κλινικό πλεονέκτημα 10 μηνών αν
και στατιστικά δεν έχει φτάσει ακόμα στην στατιστική σημαντικότητα λόγω του μικρού αριθμού των
ασθενών και του μικρού διαστήματος παρακολούθησης.
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Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ CD56 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ
Θ. Μαλέα1, Ε. Κουμπής1, Η. Τάσση1, Κ. Παπαθανασίου1, Ι. Παπακωνσταντίνου1, Α. Σερπάνου1,
Ε. Τσόλας1, Ε. Καψάλη1, Α. Παπούδου-Μπάη2, Ε. Χατζημιχαήλ1
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Το προσκολλητικό μόριο νευρικών κυττάρων CD56 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που συχνά
εκφράζεται από τα παθολογικά πλασματοκύτταρα και διευκολύνει την προσκόλλησή τους στους
οστεοβλάστες και τα κύτταρα του στρώματος. Η έκφραση του CD56 σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα
(ΠΜ) έχει μελετηθεί με αντικρουόμενα όμως αποτελέσματα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αξιολόγηση της έκφρασης του CD56 με ανοσοϊστοχημεία σε οστεομυελικές
βιοψίες (ΟΜΒ) ασθενών με ΠΜ κατά τη διάγνωσή τους και η συσχέτισή της με κλινικά και βιολογικά
χαρακτηριστικά, καθώς και με την ολική επιβίωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 109 ασθενείς με ΠΜ που διαγνώσθηκαν στην
Κλινική μας τα τελευταία 11 έτη. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση των x2 test και MannWhitney U test (SPPS 21.0 για Windows, Chicago, IL). Η ολική επιβίωση υπολογίστηκε με τη μέθοδο
Kaplan Meier, ενώ οι διαφορές στις καμπύλες επιβίωσης με Log-rank test. Περιορισμοί της μελέτης
συμπεριλαμβάνουν το γεγονός ότι πρόκειται για αναδρομική μελέτη πολλών ετών, οπότε και δεν
έλαβαν όλοι οι ασθενείς την ίδια θεραπεία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των ασθενών οι 54 ήταν άνδρες και οι 55 γυναίκες, ενώ οι 68 ήταν
CD56+ και οι 41 CD56-. Η διάμεση ηλικία διάγνωσης του ΠΜ ήταν τα 70 έτη στους CD56+ ασθενείς
και τα 72 έτη στους CD56-ασθενείς (p=0,7). Τα κλινικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών
κατά τη χρονική στιγμή της διάγνωσης του ΠΜ φαίνονται στον Πίνακα 1. Η απουσία της έκφρασης
του CD56 συσχετίσθηκε στατιστικώς σημαντικά με δυσμενείς προγνωστικούς παράγοντες, όπως η
αυξημένη LDH (p=0.006), η αυξημένη β2-μικροσφαιρίνη (p=0.013), το στάδιο ΙΙΙ του International
Staging System (p=0.046) και η εκτεταμένη διήθηση του μυελού των οστών από πλασματοκύτταρα
σε ποσοστό >60% (p=0.009), ενώ στους CD56+ ασθενείς ήταν συχνότερη η καλή διαφοροποίηση των
νεοπλασματικών κυττάρων (ωριμάζοντος τύπου πλασματοκύτταρα) (p=0.044). Στην ανάλυση επιβίωσης
συμπεριλήφθηκαν οι 88/109 ασθενείς. Ο μέσος χρόνος επιβίωσης των CD56+ ασθενών ήταν 110
μήνες (92-129 μήνες) και των CD56- ασθενών 67 μήνες (55-79 μήνες) (p=0.45). Η διάμεση επιβίωση
των CD56-ασθενών ήταν 79 μήνες, ενώ η διάμεση επιβίωση των CD56+ ασθενών δεν επετεύχθη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση την παρούσα μελέτη η απουσία της έκφρασης του CD56 στο ΠΜ αποτελεί
δυσμενή προγνωστικό παράγοντα της νόσου και το γεγονός ότι η ανοσοϊστοχημική εκτίμηση της
έκφρασής του σε ΟΜΒ είναι εύκολη, οικονομική και γρήγορη, καθιστά το CD56 πιθανό μελλοντικό
χρήσιμο προγνωστικό βιοδείκτη. Μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες απαιτούνται για την επιβεβαίωση
των παραπάνω ευρημάτων.
1
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ΘΡΟΜΒΩΤΙΚEΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚEΣ ΕΠΙΠΛΟΚEΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕIΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘH ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚH (AL) ΑΜΥΛΟΕIΔΩΣΗ
Ε. Καστρίτης, Δ. Φωτίου, Σ. Σπηλιωτοπούλου, Φ. Θεοδωρακάκου, Μ. Γαβριατοπούλου, Ν. Κανέλλιας,
Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου, Π. Μαλανδράκης, Ι. Διαλούπη, Μ. Μήγκου, Μ. Ρούσσου, Ι. ΝτάνασηςΣταθόπουλος, Ε. Τέρπος, Μ.-Α. Δημόπουλος
Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι θρομβοεμβολικές επιπλοκές είναι συχνές σε ασθενείς με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες,
όμως στην AL αμυλοείδωση ο κίνδυνος θρομβοεμβολής και αιμορραγικών επιπλοκών συνυπάρχουν.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Να καταγραφούν τα θρομβοεμβολικά συμβάματα και οι αιμορραγικές
επιπλοκές σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν δεδομένα 300 διαδοχικών ασθενών με AL αμυλοείδωση ώστε
να καταγραφούν τα κλινικά σημαντικά επεισόδια θρομβοεμβολής και αιμορραγίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία ήταν 65 έτη, 56% των ασθενών ήταν άνδρες, 69% των ασθενών
είχε νεφρική συμμετοχή, 70% καρδιακή, 20% ηπατική, 22% εμφάνιζε προσβολή του περιφερικού
και αυτόνομου νευρικού συστήματος και 21% των μαλακών μορίων. Συνολικά, 38% (n=113) των
ασθενών λάμβανε αντιαιμοπεταλιακά, 16% λάμβανε προφύλαξη με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού
βάρους, 11% κουμαρινικά και 3% νεότερα αντιπηκτικά. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης ήταν
55 μήνες. Κατά το διάστημα αυτό παρατηρήθηκε φλεβική θρόμβωση (ΦΘΕ) σε 20 (6.7%) ασθενείς
(3% εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, 2.3% πνευμονική εμβολή, 1.4% άλλα θρομβωτικά συμβάματα).
Αρτηριακή θρόμβωση (ΑΘ) παρατηρήθηκε σε 20 (6.7%) ασθενείς. Επιπλέον, 8% των ασθενών (n=24)
είχε καταγεγραμμένο επεισόδιο ΑΘ πριν τη διάγνωση και σε 5 ασθενείς (1.7%) είχε λάβει χώρα εντός
ενός έτους από την διάγνωση. Ο διάμεσος χρόνος από την διάγνωση έως το πρώτο σύμβαμα ΦΘΕ
ήταν 31 μήνες και έως το πρώτο επεισόδιο ΑΘ ήταν 14 μήνες. Σε 13 (65%) και 10 (50%) από τους 20
ασθενείς, τα επεισόδια ΦΘΕ και ΑΘ αντίστοιχα, διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σε 36
ασθενείς (11%) καταγράφηκε τουλάχιστον ένα κλινικά σημαντικό αιμορραγικό συμβάν (ΓΕΣ: 5.3%, ΚΝΣ:
1.7%, άλλο: 4%) το οποίο ήταν και αιτία θανάτου σε 7/36 (19%) ασθενείς. Οι παράγοντες κινδύνου
για εμφάνιση ΦΘΕ ήταν η νεφρική συμμετοχή (p=0.047), χαμηλότερη eGFR, χαμηλή αλβουμίνη ορού
(p=0.022), εκτεταμένη διήθηση μυελού (p=0.012), συμμετοχή μαλακών μορίων (p=0.029), ιστορικό
θρόμβωσης (p=0.001) και χορήγηση ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων (IMIDs) (p=0.001). Τα ΑΘ
ήταν συχνότερα στους άνδρες (p=0.043), σε ασθενείς με νεφρική συμμετοχή (p=0.054) και λιγότερο
417

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Haema 2020; 11(suppl. 1)

συχνά σε ασθενείς με ηπατική συμμετοχή (p=0.031). Το ιστορικό προηγούμενης ΑΘ ήταν παράγοντας
κινδύνου για την εμφάνιση και άλλου συμβάματος (p<0.001). Η καρδιακή συμμετοχή ή το στάδιο κατά
Mayo δε συσχετίστηκαν με την εμφάνιση ΦΘΕ ή ΑΘ. Στους ασθενείς που λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή το ποσοστό ΦΘΕ ήταν 2.6% έναντι 3% σε εκείνους που δεν λάμβαναν 7% των ασθενών που
λάμβαναν θρομβοπροφύλαξη εμφάνισαν ΦΘΕ. Οι ασθενείς με υψηλότερη αλβουμίνη (p=0.034) και
εκείνοι που λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (12.4% έναντι 2.7%, p=0.008) είχαν μεγαλύτρο κίνδυνο
εμφάνισης ΑΘ. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η νεφρική συμμετοχή, η χαμηλή eGFR και η χορήγηση
IMIDs συσχετίζονταν με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ ενώ αντίστοιχα η ηπατική συμμετοχή
με τον κίνδυνο εμφάνισης ΑΘ (p=0.027). Παρατηρήθηκε κλινικά σημαντική αιμορραγία στο 15% των
ασθενών που λάμβαναν αντιαιμοπεταλιακά και στο 8% που λάμβαναν αντιπηκτικά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς με AL αμυλοείδωση, ο κίνδυνος θρομβωτικών και αρτηριακών
συμβαμάτων είναι σημαντικός παρά τη χρήση αντιαιμοπεταλιακών και αντιπηκτικών. Ωστόσο, ο κίνδυνος
αιμορραγίας είναι επίσης υψηλός και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν χορηγείται αντιπηκτική ή
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή στους ασθενείς αυτούς.
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Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ 2ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ
ΜΥΕΛΩΜΑ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Θ. Τριανταφύλλου1, Β. Παλάσκα1, Ε. Βέρρου1, Κ. Τσίρου1, Κ. Κεραμιδιώτη1, Α. Σεβαστούδη1, Α. Τσάρα1,
Γ. Δουγανιώτης1, Σ. Γογολόπουλος1, Α. Κρουσόβαλης2, Α. Ρούπτσιου2, Ε. Γιαννούλη3, Π. Καζήλα3,
Δ. Μαρκαλά2, Ε. Γιαννάκη2, Π. Ξηρού4, Α. Παπανικολάου5, Π. Κωνσταντινίδου1, Ε. Κατωδρύτου1
1
Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», 2Αιματολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», 3Ανοσολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο», 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»,
5
Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν «Ο Ευαγγελισμός» Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι νεότερες θεραπείες εφόδου έχουν βελτιώσει την ανταπόκριση και την έκβαση του
Πολλαπλού Μυελώματος (ΠΜ). Η αποτελεσματικότητα και ο προγνωστικός ρόλος του είδους της
θεραπείας 2ης γραμμής στην συνολική επιβίωση (ΣΕ), εκτός κλινικών μελετών δεν έχει μελετηθεί αρκετά.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός μας ήταν η σύγκριση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών
σχημάτων 2ης γραμμής και η διερεύνηση του προγνωστικού τους ρόλου στην ΣΕ συγκριτικά με την
αρχική θεραπεία και σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν 300 ασθενείς με ΠΜ (Α/Γ:154/146, διάμεση ηλικία διάγνωσης:
67, εύρος: 38-88, IgG: 160. IgA: 88, ελαφρών αλύσεων: 38, μη εκκριτικό: 13, IgD: 1), οι οποίοι έλαβαν
θεραπεία 2ης γραμμής και είχαν μακρά παρακολούθηση. Οι 128 έλαβαν λεναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη
(ΛΔ) (ομάδα 1, ν=82) ή νεότερες τριπλέτες με βάση τη ΛΔ (ομάδα 2, ν=46), όπως ιξαζομίδη-ΛΔ (ν=17),
καρφιλζομίδη-ΛΔ (ν=14) ή δαρατουμουμάμπη-ΛΔ (ν=15). Η ομάδα 3, (ν=172) έλαβε συνδυασμούς
θαλιδομίδης (ν=62), βορτεζομίδης (ν=68), ή συμβατική θεραπεία (ν=42). Οι ομάδες συγκρίθηκαν
ως προς την ηλικία, τον διεθνή προγνωστικό δείκτη (ΙSS), τον αναθεωρημένο ISS (RISS), το ρυθμό
σπειραματικής διήθησης (eGFR-CKD-EPI), τη β2 μικροσφαιρίνη (β2Μ), τη γαλακτική δεϋδρογενάση
(LDH), το είδος της θεραπείας εφόδου και την ανταπόκριση σ’ αυτήν (Pearson’s x2 test, Mann-Whitney-U
test και One-Way ANOVA). Οι προγνωστικοί παράγοντες εκτιμήθηκαν με cox regression. Το διάστημα
ελεύθερο νόσου (ΕΝΔ) μετά την θεραπεία 2ης γραμμής και η ΣΕ, απεικονίστηκαν με Kaplan-Meier.
Ως στατιστικά σημαντικό ορίσθηκε το p<0.05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάγνωση, οι ασθενείς της ομάδας 3 είχαν συχνότερα προχωρημένο
στάδιο (ISS3/RISS3) και παθολογική LDH· δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις ομάδες ως προς ηλικία,
β2Μ και eGFR. Νέοι παράγοντες στην έφοδο χορηγήθηκαν ως ακολούθως: ομάδα 1: 78%, ομάδα 2:
98%, ομάδα 3: 43% (p<0.001)· μεταμόσχευση περιφερικών στελεχιαίων κυττάρων (ΜΠΣΚ) έλαβαν:
ομάδα 2=52%, ομάδα 1=19%, ομάδα 3=14%, p<0.001). Η ποιότητα και τα ποσοστά ανταπόκρισης
στη αρχική θεραπεία δεν διέφεραν ανάμεσα στις 3 ομάδες (p>0.05). Μετά τη θεραπεία 2ης γραμμής,
οι ασθενείς της ομάδας 2 είχαν υψηλότερα ποσοστά πλήρους ύφεσης (ΠΥ) (p<0.001). Με διάμεση
παρακολούθηση από την έναρξη της θεραπείας 2ης γραμμής τα 6,8 έτη (5,5-8,1), το ΕΝΔ για την ομάδα
1, 2, και 3 ήταν 14, 17 και 11 μήνες, αντίστοιχα (p=0.04). Η μονοπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε τον
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RISS, το eGFR, τη ΜΠΣΚ και το είδος της θεραπείας 2ης γραμμής ως ανεξάρτητους προγνωστικούς
παράγοντες ΣΕ (p<0.05). Η θεραπεία 1η γραμμής, η ηλικία, η LDH και η β2Μ δεν ήταν στατιστικά
σημαντικά. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, το είδος της θεραπείας 2ης γραμμής, ο RISS και o eGFR
ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες ΣΕ. Με διάμεση παρακολούθηση από τη διάγνωση τα
10 έτη (95% CI: 7-12) η διάμεση ΣΕ για τις ομάδες 1 και 3, ήταν 68 και 43 μήνες, ενώ για την ομάδα
2 δεν έχει ακόμα επιτευχθεί (p<0.001). ενώ η 3-ετής ΣΕ μετά την έναρξη της θεραπείας 2ης γραμμής
ήταν αντίστοιχα 41%, 31% και 71%, (p=0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι τριπλέτες με βάση την ΛΔ είναι πιο αποτελεσματικές στην κλινική πράξη
των άλλων θεραπειών 2ης γραμμής. Σε σύγκριση με την αρχική θεραπεία, το είδος της θεραπείας
2ης γραμμής αποτελεί ισχυρότερο προγνωστικό παράγοντα ΣΕ, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα
«διάσωσης» των ασθενών με ΠΜ πέραν της 1ης γραμμής.
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Η ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ IMID ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΕ
IMID ΚΑΙ ANTICD38 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
Μ. Γαβριατοπούλου, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Π. Μαλανδράκης, Δ. Φωτίου, Μ. Μήγκου, Ν. Κανέλλιας, Ε. Ελευθεράκης-Παπαΐακώβου, Ι. Διαλούπη, Φ. Θεοδωρακάκου, Μ. Κίτρα-Ρούσσου, Ε. Τέρπος,
Ε. Καστρίτης, Μ.-Α. Δημόπουλος
Θεραπευτική Κλινική, Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Ιατρική Σχολή, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»,
ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επιβίωση των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα έχει διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία,
ωστόσο οι ανθεκτικοί ασθενείς στους αναστολείς πρωτεασώματος (PIs) και στα ανοσοτροποποιητικά
φάρμακα (IMiDs) εξακολουθούν να έχουν φτωχή πρόγνωση. Η ανοσοθεραπεία με μονοκλωνικά
αντισώματα είναι μία υποσχόμενη θεραπευτική στρατηγική. Ο συνδυασμός της δαρατουμουμάμπης
με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη έχει καταδείξει σημαντικά αποτελέσματα ακόμη και σε ασθενείς
ανθεκτικούς και στα δύο φάρμακα, με πιθανό μηχανισμό την επανευαισθητοποίηση στην πομαλιδομίδη.
Δεδομένα δείχνουν πως ασθενείς ανθεκτικοί στη δαρατουμουμάμπη, που ήταν ανθεκτικοί σε ένα IMiD,
ανταποκρίθηκαν όταν το IMiD προστέθηκε στο αντίσωμα. Ενδεχομένως οι anti-CD38 παράγοντες
αλλάζουν την υποκείμενη παθοφυσιολογία, και δυνητικά υπερνικούν την ανθεκτικότητα στα IMiDs. Η
αυξημένη έκφραση anti-CD38 μετά την έκθεση σε IMiD έχει προταθεί πιθανός μηχανισμός αντοχής, και
οι anti-CD38 παράγοντες υπερνικούν το μηχανισμό αυτό. Άλλη πιθανή εξήγηση είναι η επανεμφάνιση
κλώνων ευαίσθητων στα IMiD, μετά από μία χρονική περίοδο που ο ασθενής δεν τα λαμβάνει. Άλλα
δεδομένα υποστηρίζουν ότι η δαρατουμουμάμπη τροποποιεί το μικροπεριβάλλον μακροπρόθεσμα
ακόμα και μετά τη διακοπή του φαρμάκου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της θεραπείας
εκ νέου βασισμένη σε IMiD, σε ασθενείς ανθεκτικούς τόσο σε IMiDs όσο και σε anti-CD38 αντισώματα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη συμπεριέλαβε 38 ασθενείς ανθεκτικούς σε anti-CD38 αντισώματα και
τουλάχιστον σε ένα IMiD. Συνολικά, 26(68%) ασθενείς έλαβαν λεναλιδομίδη, 11 (29%) πομαλιδομίδη
και 1 (3%) θαλιδομίδη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος αριθμός προηγούμενων θεραπειών πριν την επαναχορήγηση του IMiD
ήταν 4 (εύρος 2-13). 4(11%) ασθενείς έλαβαν σχήμα με λεναλιδομίδη, 33 (86,5%) με πομαλιδομίδη και 1
(2,5%) με θαλιδομίδη. Η πλειοψηφία των ασθενών έλαβε πομαλιδομίδη-κυκλοφωσφαμίδη-δεξαμεθαζόνη
(PCD) (13) και πομαλιδομίδη δεξαμεθαζόνη (11). Αξιοσημείωτο είναι ότι 10 ασθενείς (26%) έλαβαν
το ίδιο IMiD πριν και μετά την έκθεση στο anti-CD38 αντίσωμα (λεναλιδομίδη 2, πομαλιδομίδη 8).
Ο μέσος χρόνος από τη διάγνωση έως την επαναχορήγηση του IMiD ήταν 61,5 μήνες. Συνολικά 20
ασθενείς (53%) ανταποκρίθηκαν, περιλαμβάνοντας 1 CR, 5 VGPR, 10 PR και 4 MR, ενώ 11 ασθενείς
πέτυχαν SD, και επτά ασθενείς εμφάνισαν πρόοδο νόσου. Το ποσοστό ελέγχου της νόσου (DCR)
ήταν 82%. Ανάμεσα στους ασθενείς που εκτέθηκαν στο ίδιο IMiD, 5 ανταποκρίθηκαν, 2 ήταν σε SD
και 3 εμφάνισαν πρόοδο νόσου. Το 79% των ασθενών (22/28) έλαβε πομαλιδομίδη ύστερα από
προηγούμενη έκθεση σε λεναλιδομίδη, και από αυτούς 15/22 (68%) ανταποκρίθηκαν, 3 ήταν σε SD
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και 4 εμφάνισαν πρόοδο νόσου. Σημαντικό να αναφερθεί είναι επίσης ότι 10 από τους 13 ασθενείς
που έλαβαν PCD ανταποκρίθηκαν (77%).
Το μέσο PFS για όλους τους ασθενείς ήταν 4 μήνες (εύρος 2,9-4,8). Ο μέσος χρόνος για την επόμενη
θεραπεία για όλους τους ασθενείς και για την ομάδα που έλαβε το ίδιο IMiD πριν και μετά ήταν 4,2
μήνες. Η μέση διάρκεια της ανταπόκρισης για όσους ανταποκρίθηκαν ήταν 7 μήνες και η μέση επιβίωση
ήταν 5,3 μήνες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επαναχορήγηση IMiD σε ασθενείς ανθεκτικούς τόσο σε IMiD όσο και σε antiCD38 αντισώματα έχει σημαντικά ποσοστά ανταπόκρισης ακόμα και αν εκτεθούν ξανά στο ίδιο IMiD.
Αυτό υποδηλώνει ότι η ανοσοτροποποιητική επίδραση μετά από θεραπεία με anti-CD38 παράγοντα
συσχετίζεται με ενός βαθμού επανευαισθητοποίηση στα IMiDs.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ
ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΥΦΕΣΗ: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Β. Παλάσκα1, Θ. Τριανταφύλλου1, Κ. Τσίρου1, Ε. Βέρρου1, Κ. Κεραμιδιώτη1, Α. Τσάρα1, Α. Σεβαστούδη1,
Γ. Δουγανιώτης1, Σ. Γογολόπουλος1, Ε. Γιαννούλη2, Ι. Διαμαντή2, Δ. Μαρκαλά3, Μ. Δίτσα3, Ε. Γιαννάκη3,
Σ. Μπαρμπάνης4, Β. Χριστοφορίδου4, Α. Παπανικολάου5, Π. Κωνσταντινίδου1, Ε. Κατωδρύτου1
1
Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης, 2Ανοσολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης, 3Αιματολογικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης, 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκης, 5Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πλήρης ύφεση (ΠΥ) μετά την 1η γραμμή θεραπείας, αποτελεί τεκμηριωμένο προγνωστικό
παράγοντα επιβίωσης στους ακατάλληλους προς μεταμόσχευση (ΑΠΜ) ασθενείς με Πολλαπλούν
Μυέλωμα (ΠΜ). Ωστόσο ο προγνωστικός ρόλος της επίτευξης σταθερής μερικής ανταπόκρισης (σΜΑ)
δηλαδή ΜΑ >24 μήνες στην συνολική επιβίωση (ΣΕ) αλλά και τα χαρακτηριστικά των ασθενών που
επιτυγχάνουν σΜΑ, δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός μας ήταν η μελέτη των κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών
και της ΣΕ των ΑΠΜ ασθενών με συμπτωματικό ΠΜ οι οποίοι επιτυγχάνουν σΜΑ και η σύγκριση τους
με αυτούς που επιτυγχάνουν πλήρη ύφεση (ΠΥ) ανεξαρτήτου διάρκειας, μετά την αρχική θεραπεία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 255 ΑΠΜ ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ (Α/Γ: 130/125, διάμεση
ηλικία: 68, εύρος: 43-83, IgG: 151, IgA: 64, ελαφρών αλύσεων: 31, μη εκκριτικό: 9)· 62 πληρούσαν
τα κριτήρια της σΜΑ και 193 πέτυχαν ΠΥ μετά την θεραπεία εφόδου. Κριτήριο επιλογής για τους
ασθενείς σε ΠΥ ήταν επιπλέον, η ΣΕ >24 μήνες. Οι ομάδες συγκρίθηκαν για γνωστούς προγνωστικούς
παράγοντες όπως ηλικία, διεθνής και αναθεωρημένος διεθνής προγνωστικός δείκτης (ΙSS, RISS), β2
μικροσφαιρίνη, γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH), αιμοσφαιρίνη και ρυθμός σπειραματικής διήθησης
(eGFR) με Pearson’s x2 test, Mann-Whitney-Utest και One-Way ANOVA. Πιθανοί προγνωστικοί
παράγοντες για το είδος της ανταπόκρισης (σΜA ή ΠΥ) μελετήθηκαν με binary logistic regression. Η
ΣΕ, απεικονίστηκε με Kaplan-Meier. Οι προγνωστικοί παράγοντες εκτιμήθηκαν με coxregression. Ως
στατιστικά σημαντικό ορίσθηκε το p<0.05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με σΜΑ ήταν σε υψηλότερο ποσοστό >65 ετών, είχαν καλύτερη
κατάσταση ικανότητας, υψηλότερο eGFR και σπανιότερα αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια, παθολογική
LDH, ISS3 και RISS3 (p<0.05). Κανένας ασθενής με σΜΑ δεν είχε t(4;14) (ομάδα με ΠΥ: 10%), ενώ
del17p ανευρέθηκε σε 2% έναντι 14% των ασθενών που πέτυχαν ΠΥ (p<0.05), στις άλλες δυσμενείς
μοριακές ανωμαλίες όπως t(14;16), 1q+ δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες (p>0.05).
Αρχική θεραπεία με νέους παράγοντες έλαβε τo 71% των ασθενών που πέτυχαν σΜΑ, έναντι 28%
των ασθενών με ΠΥ (p<0.05). Από το σύνολο των ασθενών το 65% έλαβε θεραπεία 2ης γραμμής
(ασθενείς με σΜΑ: 51%, ασθενείς σε ΠΥ: 69%, p<0.05). Η ηλικία >65, το RISS1/2 και η απουσία αναιμίας
(Hb<10g/dL) αναδείχθηκαν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για το είδος της ανταπόκρισης
(σΜΑ ή ΠΥ) (p<0.05). Στην μονοπαραγοντική ανάλυση για την ΣΕ, καθιερωμένοι δείκτες όπως ISS,
RISS, LDH επιβεβαίωσαν την προγνωστική τους αξία (p<0.05). Επιπρόσθετα, το είδος ανταπόκρισης
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(σΜΑ ή ΠΥ) αναδείχθηκε ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας ΣΕ, διατηρώντας την στατιστική του
σημαντικότητα, μετά από προσαρμογή ως προς το είδος θεραπείας (HR: 0.59, p=0.009)· με διάμεσο
χρόνο παρακολούθησης 156 μήνες (95% CI: 99-212) οι ασθενείς με σΜΑ είχαν σημαντικά μεγαλύτερη
ΣΕ συγκριτικά με τους ασθενείς σε ΠΥ (84 μήνες έναντι 59 μήνες, p=0.008). Στην πολυπαραγοντική
ανάλυση o RISS αναδείχθηκε ο ισχυρότερος προγνωστικός δείκτης ΣΕ (p=0.002, HR: 0.32).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς που επιτυγχάνουν σΜΑ αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα ΑΠΜ ασθενών
με ΠΜ, μεγαλύτερης ηλικίας με ευνοϊκά χαρακτηριστικά της νόσου. Η επίτευξη σΜΑ αναδείχθηκε ως
θετικός προγνωστικός παράγοντας ΣΕ, μειώνοντας τον κίνδυνο θανάτου κατά 41% γεγονός που
υποδεικνύει ότι η θεραπευτική στρατηγική στην ομάδα αυτή, δεν θα πρέπει απαραίτητα να στοχεύει
στην ΠΥ, με κόστος την τοξικότητα και σε βάρος της ποιότητας ζωής.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΣΤΕΟΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΣΩΜΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΔΟΣΗΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ 100 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μ. Γαβριατοπούλου1, Α. Μπαλταδάκη2, Β. Κουτουλίδης2, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Π. Μαλανδράκης1,
Δ. Φωτίου1, Μ. Μήγκου1, Ν. Κανέλλιας1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Ε. Καστρίτης1, Ε. Τέρπος1,
Μ.-Α. Δημόπουλος1, Λ. Μουλοπούλου2
1
Τμήμα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», 2Α’ Ακτινολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν.Α
«Αρεταίειο»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι η δεύτερη συχνότερη αιματολογική κακοήθεια και
χαρακτηρίζεται από διήθηση του μυελού των οστών από μονοκλωνικά πλασματοκύτταρα και βλάβες
σε όργανα-στόχους. Το ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα είναι μία ενδιάμεση κλινική οντότητα
ανάμεσα στο MGUS και τη συμπτωματική νόσο, με πιθανότητα 10% εξέλιξη σε συμπτωματικό μυέλωμα
ανά έτος. Η οστική νόσος είναι η συχνότερη εκδήλωση του μυελώματος, με το 90% των ασθενών
να εμφανίζουν οστεολύσεις σε κάποιο στάδιο αυτής. Αυτό καταδεικνύει την αξία της απεικόνισης στη
διάγνωση και διαχείριση των ασθενών αυτών. Η περιορισμένη ευαισθησία των κλασσικών απεικονιστικών
μεθόδων για την ανίχνευση των οστεολύσεων οδήγησε στη χρήση της αξονικής τομογραφίας που
μπορεί να ανιχνεύσει μικρές οστεολυτικές βλάβες μικρότερες από 5 χιλιοστά. Η έκθεση στην ακτινοβολία
αποτελούσε βασικό περιοριστικό παράγοντα στην ευρεία χρήση αυτής της τεχνικής. Σύγχρονες όμως
τεχνικές έχουν καταστήσει εφικτή την εκτίμηση όλου του σκελετού με χαμηλή δόση ακτινοβολίας
(WBLDCT). Η εξέταση αυτή είναι ευρέως προσβάσιμη, γίνεται ταχύτατα και έχει πλέον ενταχθεί στα
νεότερα διαγνωστικά κριτήρια του IMWG.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί ο ρόλος της WBLDCT στην
ανίχνευση ασθενών με ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα που εξελίσσονται μόνο με οστική νόσο
και χρήζουν άμεσης έναρξης αντιμυελωματικής αγωγής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη εγκρίθηκε από το επιστημονικό συμβούλιο του νοσοκομείου και
οι ασθενείς υπέγραψαν έντυπο ενημερωμένης συγκατάθεσης. Όλοι οι ασθενείς διαγνώσθηκαν με
ασυμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα και εκτιμήθηκαν με διαδοχικά WBLDCT από τον Ιούλιο του
2013 έως και τον Μάρτιο 2020. Οι αξιολογήσεις έγιναν κατά τη διάγνωση, ,μετά από ένα έτος μετά
και μία φορά το χρόνο ακολούθως. Οι ασθενείς που αναλύθηκαν είχαν τουλάχιστον δύο διαδοχικές
απεικονίσεις. Όλες οι απεικονίσεις αξιολογήθηκαν από δύο έμπειρους ακτινολόγους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Προοπτικά εκτιμήθηκαν 100 ασθενείς με ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα (μέση
ηλικία διάγνωσης τα 61 έτη, εύρος 40-86, 52 γυναίκες και 48 άντρες). Ο μέσος αριθμός των WBLDCT
που διενεργήθηκαν ήταν 2.5 (εύρος 2-5). Συνολικά, 31 ασθενείς εμφάνισαν πρόοδο σε συμπτωματική
νόσο, 10 εκ των οποίων μόνο με οστική νόσο που εντοπίστηκε στο προγραμματισμένο WBLDCT. Ο
μέσος χρόνος προόδου σε συμπτωματική νόσο για όλους τους ασθενείς δεν έχει επιτευχθεί , ενώ ο
μέσος χρόνος για όσους εμφάνισαν πρόοδο νόσου συμπεριλαμβανομένης και της υποομάδας της
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προόδου μόνο με οστική νόσο ήταν 22 μήνες (95% CI: 3.4-40.6). Όλοι οι ασθενείς με συμπτωματική
νόσο ξεκίνησαν άμεσα θεραπεία και το διάστημα έως την πρόοδο της νόσου ήταν 52 μήνες (CI: 34.569.5), ενώ το αντίστοιχο διάστημα για την υποομάδα της οστικής νόσου δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. 29
εκ των ασθενών που προόδευσαν ήταν ζωντανοί τη στιγμή της ανάλυσης, ενώ από τους 2 ασθενείς
που κατέληξαν κανείς δεν είχε κάνει πρόοδο νόσου μόνο με οστεολύσεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή ανέδειξε πως το WBLCT μπορεί να εντοπίσει
πρώιμα οστεολύσεις στο 10% των ασυμπτωματικών ασθενών με αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί να
ξεκινούν άμεσα αντιμυελωματική αγωγή για την αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών της νόσου. Οι διαδοχικές
WBLDCT μπορούν να προσδιορίσουν την πρώιμη εξέλιξη σε συμπτωματική νόσο, συμβάλλοντας έτσι
στην καλύτερη παρακολούθηση των ασθενών με ασυμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα.

ΘΡΟΜΒΩΣΗ – ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
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ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΪΝΩΔΟΓΟΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΙΙΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΟ ΕPSTEINBARR
Β. Δανηλάτου, A. Σταυρουλάκη, Π. Κανέλλου, I. Μανίκα, Α. Μπουλά, Κ. Μηλάκη, Α. Λειβαδιωτάκη,
Α. Σφυριδάκη
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι μια συχνή πάθηση στις νεαρές ηλικίες με ποικίλη κλινική
εικόνα και νοσηρότητα. Στη διεθνή βιβλιογραφία σπάνια αναφέρονται αιμοστατικές διαταραχές και
ενίοτε μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένη θνητότητα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσιάζεται περιστατικό ασθενούς ηλικίας 17 ετών με παρατεινόμενο
εμπύρετο, συμβατή κλινική εικόνα με σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρήνωσης και θετικό ορολογικό έλεγχο
για οξεία EBV λοίμωξη, που εμφάνισε προοδευτικά έντονη φλεγμονώδη αντίδραση και αιμοστατικές
διαταραχές με βαριά υποϊνωδογοναιμία, έλλειψη ΧΙΙΙ και υπερινωδόλυση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο ασθενής παρουσίασε παρατεινόμενο εμπύρετο, αίσθημα κόπωσης,
φαρυγγαλγία, σπληνομεγαλία, διαταραχή ηπατικής βιοχημείας (τρανσαμινασαιμία με χολόσταση) και
ήπια θρομβοπενία. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας παρουσίασε επιδείνωση της κλινικής εικόνας, πολύ
αυξημένη φερριτίνη (>3000ng/ml), υπερτριγλυκεριδαιμία, αναιμία, θρομβοπενία (90.000/μl) και βαριά
υποϊνωδογοναιμία (ελάχιστη τιμή ινωδογόνου 52 mg/dl). Για την παρακολούθηση των αιμοστατικών
διαταραχών έγινε συστηματική παρακολούθηση των χρόνων πήξης PT, aPTT, χρόνος θρομβίνης,
ινωδογόνο, D-dimers στον αναλυτή ΑCL-TOP 750 και θρομβοελαστομετρία με ROTEM. Η δραστικότητα
του παράγοντα ΧΙΙΙ προσδιορίστηκε με χρωμογόνο μέθοδο στον αναλυτή BCS-XP (Siemens) ενώ ο
προσδιορισμός του αντιγόνου ΧΙΙΙα με ανοσοενζυμική μέθοδο latex στον αναλυτή ΑCL-TOP 750 (IL).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη διαφορική διάγνωση ετέθη το σχετιζόμενο με EBV αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο
(HLH). Εξαιτίας της κλινικής επιδείνωσης χορηγήθηκε υψηλή δόση κορτικοστεροειδών σε συνδυασμό
με αντιβιοτική αγωγή (λόγω ανίχνευσης θετικού streptest). Στην οστεομυελική βιοψία διαπιστώθηκε
αυξημένη αιμοφαγοκυττάρωση αλλά χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια του HLH. Παρόλα αυτά η
εικόνα του αιμοστατικού προφίλ επιδεινώθηκε σταδιακά και η θρομβοελαστομετρία ανέδειξε εικόνα
υπερινωδόλυσης. Διαπιστώθηκε μέτρια έλλειψη του παράγοντα ΧΙΙΙ (αντιγόνο 18,6%, Φ.Τ. 75-140%
και δραστικότητα 24,6%, Φ.Τ. 70-140%). Η δοκιμασία μίξης με φυσιολογικό πλάσμα ανέδειξε μερική
διόρθωση (FXIII με 1:1 μίξη 46,1%, φυσιολογικό πλάσμα 75,2%) ενώ το ινωδογόνο παρουσίασε πλήρη
διόρθωση με μίξη. Ο ασθενής παρουσίασε αιμορραγική διάθεση (επίσταξη) και αντιμετωπίστηκε με
τρανεξαμικό, ενδοφλέβια χορήγηση ινωδογόνου (Riastap), υποκατάσταση ΧΙΙΙ με Fibrogammin και
υψηλή δόση ενδοφλέβιας γ-σφαιρίνης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίκτητη υποϊνωδογοναιμία στις ιογενείς λοιμώξεις οφείλεται κυρίως σε αυξημένη
κατανάλωση εξαιτίας της ενδοθηλιακής βλάβης, της αυξημένης έκφρασης ιστικού παράγοντα, των
κυτταροκινών και της αυξημένης παραγωγής θρομβίνης. Η επίκτητη έλλειψη XIII είναι εξαιρετικά σπάνια
και μπορεί να οφείλεται σε ανοσολογικά ή μη αίτια (αυξημένη καταστροφή και μειωμένη σύνθεση).
Δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία από τη βιβλιογραφία όσον αφορά τον κίνδυνο αιμορραγίας με βάση
τα επίπεδα του παράγοντα XIII (αναφέρονται αιμορραγικά επεισόδια σε επίπεδα παράγοντα.
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Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΝΕΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ
ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
Σ.-Κ. Χανιωτάκη, Δ. Πετροπούλου, Μ. Παναγοπούλου, Σ. Εσκίογλου, Ν.-Ι. Τσαγκαράκης, Δ. Λιακόπουλος,
Α. Κωνσταντίνου, Ε. Φαρμάκη, Α. Αλεξόπουλος, Ε. Μπόρτζαρη, Ε. Κομμά, Ε. Κούτρη, Β. Γκουντζούνη, Α. Σπυράκου, Ν. Σκανδάλη, Ε. Γκουμάκου, Σ.-Ι. Παπαδημητρίου, Ι. Χαλιορή, Ε. Κρητικού-Γρίβα
Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η συστηματική παρατήρηση αυξημένων τιμών APTT και ινωδογόνου (Fib) σε εξωτερικούς
ασθενείς του Νοσοκομείου μας, οδήγησε στην διερεύνηση κλινικής αιτιολόγησης, αλλά και στην
αναζήτηση προαναλυτικών ή αναλυτικών σφαλμάτων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: O αποκλεισμός συμβατού κλινικού ιστορικού και πιθανών προαναλυτικών
ή/και αναλυτικών σφαλμάτων, οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση με σύγκριση μετρήσεων παραμέτρων
πηκτικότητας με ειδικά σωληνάρια πηκτικότητας διαφορετικών εταιρειών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Υλικό της μελέτης αποτέλεσαν δείγματα περιφερικού αίματος χρόνιων εξωτερικών
ασθενών, από τους οποίους λαμβάνονταν δύο σωληνάρια πήξης (3.2%, 0.109Μ), εταιρείας Α και Β,
κατόπιν συγκατάθεσής τους. Ανεπαρκή, αιμολυμένα και λιπαιμικά δείγματα εξαιρέθηκαν. Παράμετροι
που συγκρίθηκαν ήταν: (PT/INR), APTT, Fib, D-dimers, Antithrombin (AT), Protein C (PC), free ProtS
(free PS), DRVVT, von Willebrand factor (vWF) antigen και activity. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν
σε αναλυτές ACLTOP750 (IL). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SPSS 17.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετρήθηκε APTT σε 134 δείγματα (2x67), (PT/INR) σε 130 (2x65), Fib σε 56 (28x2),
D-dimers σε 10 (2x5), (AT) και (PC) σε 8 (2x4), free PS σε 6 (2x3), DRVVT σε 6 (2x3), von Willebrand
factor (vWF) antigenκαι activity σε 6 (2x3). Η συσχέτιση των μετρήσεων ομάδας Α και Β ήταν στατιστικώς
σημαντικά υψηλή (p<0.01) στις παραμέτρους: APTT (r=0.879), PT/INR (r=0.863/0.867), D-dimers
(r=0.998) και ΑΤ (r=0.952), ενώ μέτρια αποδείχθηκε στο Fib (r=0.589). Η σύγκριση, ωστόσο, με t-test
(για APTT, PT/INR και Fib) ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.01). Σύγκριση με Bland-Altman,
ανέδειξε ένα υψηλότατο bias ± levels of agreement στο Fib (87.7±166.5), αλλά και στο APTT (5.87±9.19),
το οποίο και φάνηκε αυξανόμενο, αυξανομένης της μέσης τιμής (Εικόνα 1). Η free PS εμφάνισε υψηλή
συσχέτιση (r=0.994), αλλά μη στατιστικά σημαντική. Στις υπόλοιπες εξετάσεις, ενώ παρατηρήθηκαν
αποκλίσεις, ο μικρός αριθμός των δειγμάτων δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
Η ποιότητα των ειδικών
σωληναρίων ελέγχου
πηκτικότητας αποδείχθηκε
ως επιπρόσθετος δυνητικός
παράγοντας κλινικά ση
μαντικού προαναλυτικού
σφάλματος. Το εύρημα
αυτ ό αναδεικνύει την
ανάγκη τήρησης αυστηρών
προδιαγραφών στην επιλογή
τους, ασχέτως κόστους.
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ Α ΚΑΙ Β ΥΠΟ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΗΜΙΣΙΑΣ ΖΩΗΣ (ΕΗL)
Α. Κουραμπά1, Γ. Θηβαίος2, Ι. Βασιλόπουλος1, Κ. Ζυγογιάννης2, Γ. Βεζύρης2, Α. Ζάννου1, Ο. Κατσαρού2
1
Ν.Υ.Αιμοδοσίας Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αθήνα, 2Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η εφαρμογή της προφυλακτικής αγωγής σε ασθενείς με βαριά αιμορροφιλία Α/Β μειώνει
τη συχνότητα αιμορραγικών επεισοδίων, την ανάπτυξη της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας και κατά
συνέπεια οδηγεί στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής. Η βελτιωμένη φαρμακοκινητική των
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σκευασμάτων EHL φαίνεται να συμβάλλει στη αναχαίτιση της αρθροπάθειας και βελτίωση της
δραστηριότητας ιδιαίτερα στα άτομα με εγκατεστημένη αιμορροφιλική αρθροπάθεια
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η αξιολόγηση των αλλαγών στο μυοσκελετικό
σύστημα σε ενήλικες με αιμορροφιλία Α και Β των οποίων η θεραπεία τροποποιήθηκε από ένα συμβατικό
ανασυνδυασμένο παράγοντα FVIII ή FIX αντίστοιχα, σε προϊόν EHLμε δοσολογικό σχήμα: rFVIIIFc:
30-40 IU/Kg κάθε 3-5 μέρες για τους ασθενείς με αιμορροφιλία Α και με rFIXFc: 40-45 IU/Kg κάθε 7-10
κάθε μέρες για τους ασθενείς με Αιμορροφιλία Β.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αξιολογήθηκαν συνολικά 30 ασθενείς με Αιμορροφιλία (17 ασθενείς σε θεραπεία
κατ’ επίκληση και 13 ασθενείς σε θεραπεία προφύλαξης) πριν από την αλλαγή σε EHL και κάθε 6
μήνες μετά, για τον αριθμό των αιμορραγιών (ABR), των αιμάρθων σε αρθρώσεις-στόχους και της
υγείας των αρθρώσεων. Η διάμεση περίοδος παρακολούθησης ήταν 15,5 μήνες (εύρος 6-26 μήνες).
Τα εργαλεία, Haemophilia Joint Health Score (HJHS ), μια κλίμακα κλινικής εκτίμησης της λειτουργίας
των αρθρώσεων (γονάτων, αγκώνων και ποδοκνημικών) και SF36, ερωτηματολόγιο αντίληψης
ποιότητας σωματικής και ψυχικής υγείας, χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της κατάστασης των
αρθρώσεων και της ποιότητας ζωής αντίστοιχα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ετήσιος ρυθμός αιμορραγιών (ABR) μειώθηκε από 2-10 (διάμεσος 4) και 18-35
(διάμεσος 20) στους ασθενείς που ήταν σε αγωγή με προφύλαξη και σε κατ’ επίκληση αντίστοιχα,
σε 0-5 (διάμεσος 2). Το 85% των ασθενών δεν ανέφεραν αυτόματες αιμορραγικές εκδηλώσεις σε
αρθρώσεις στόχους που είχαν προσβληθεί στο παρελθόν. Τα αιμορραγικά επεισόδια που εμφάνισαν
ήταν μετατραυματικά αίμαρθρα, και αντιμετωπίστηκαν με 1-2 επιπλέον εγχύσεις με παράγοντα μακράς
διάρκειας.
Το HJHS παρουσίασε συνεχή βελτίωση κυρίως σε αρθρώσεις στόχους, με προεξάρχοντα ευρήματα, την
υποχώρηση του οιδήματος, του πόνου και του κριγμού κατά την κίνηση. Η μέση συνολική βαθμολογία
μειώθηκε από 31,5 (17-58) σε 28,8 (14-54).
Οι αλλαγές στις βαθμολογίες του HJHS είχαν θετικό αντίκτυπο στο SF36.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βελτίωση της συμμόρφωσης του ασθενούς λόγω των λιγότερων απαιτούμενων
εγχύσεων και η βελτιωμένη φαρμακοκινητική μετά την αλλαγή της θεραπείας σε ΕΗL, οδηγούν σε
βελτίωση της υγείας των αρθρώσεων σε άτομα με σοβαρή αιμορροφιλία. Η πλειονότητα των θετικών
αποτελεσμάτων φαίνεται να σχετίζεται με το μειωμένο οίδημα και άλγος στις αρθρώσεις στόχους, κάτι
που θα χρειαστεί περαιτέρω παρακολούθηση για να επιβεβαιωθούν και επιτρέπουν την αύξηση της
δραστηριότητας κυρίως στα άτομα με εγκατεστημένη αρθροπάθεια. Η εξατομίκευση των θεραπευτικών
σχημάτων με τη χρήση των μοντέλων πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής, θα βοηθήσει στην βέλτιστη
χρήση των σκευασμάτων και πιθανώς μακροπρόθεσμα σε μείωση του κόστους θεραπείας.
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΩΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΨΙΜΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Β. Δανηλάτου1, Δ. Αντωνακάκη2, Χ. Τζαγκαράκης2, Α. Καντεράκης2, Β. Κάτος3, Θ. Κωστούλας3
Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», 2Ινστιτούτο Επιστήμης Υπολογιστών Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Μπόρνμουθ
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ασθενείς με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (ΦΘΕ) που χρειάζονται άμεση νοσηλεία
σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) παρουσιάζουν αυξημένη θνητότητα ενδονοσοκομειακά και
απώτερα. Τα υπάρχοντα προγνωστικά μοντέλα αφορούν την ενδονοσοκομειακή θνητότητα, ενώ η όψιμη
θνητότητα δεν είναι εύκολα προβλέψιμη λόγω ελλιπούς παρακολούθησης και πολυπλοκότητας των
δεδομένων. Οι σύγχρονες ιατρικές βάσεις περιέχουν ένα τεράστιο όγκο διαχρονικών, πολυπαραμετρικών
δεδομένων, που οι κλασικές στατιστικές μέθοδοι εξαγωγής προγνωστικών μοντέλων αδυνατούν να
διαχειριστούν.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τη δυνατότητα χρήσης
αυτοματοποιημένων τεχνικών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για την πρόβλεψη της
πρώιμης και όψιμης θνητότητας ασθενών με ΦΘΕ στις ΜΕΘ.
1

3
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 2468 ασθενείς από τη βάση MedicalInformationMartforIntens
iveCare (MIMIC-III) που εισήχθησαν στη ΜΕΘ με διάγνωση ΦΘΕ, το χρονικό διάστημα 2001-2012.
Κριτήρια αποκλεισμού: ασθενείς ηλικίας <15 ετών, γυναίκες σε κύηση ή λοχεία και ασθενείς με εντολή
μη εφαρμογής αναζωογόνησης. Μελετήθηκαν τρεις κλάσεις: A=348 (14,1%) απεβίωσαν κατά την
πρώτη νοσηλεία (μέσος όρος 17 ημέρες), B=817 (33,1%) απεβίωσαν μετά το εξιτήριο (μέσος όρος 549
ημέρες), ενώ Γ=303 (52,8%) επιβίωσαν μήνες μετά. Κατασκευάστηκαν δύο μοντέλα, για την πρόγνωση
της πρώιμης (Μ1) και της όψιμης (Μ2) θνητότητας. Για κάθε ασθενή, εξορύχθησαν από τη βάση 1471
χαρακτηριστικά (δημογραφικά, κλινικά, εργαστηριακά, διάρκεια παραμονής, αριθμός νοσηλειών, γνωστοί
αλγόριθμοι συννοσηρότητας, σήψης, πολυοργανικής ανεπάρκειας, μεταγγίσεις, φάρμακα, επεμβάσεις,
και ιατρικές σημειώσεις). Προκειμένου να αναγνωριστεί η διαφορετική προγνωστική τους ικανότητα
μελετήθηκαν 8 διαφορετικές υποομάδες για κάθε μοντέλο (“Κλινικά”, “Εργαστηριακά”, “Επεμβάσεις”,
“Μεταγγίσεις”, “Φάρμακα”, “Συστήματα πρόγνωσης”, “Ιατρικές σημειώσεις”, “Όλα”).Χρησιμοποιήθηκαν
δύο διαφορετικές μέθοδοι μηχανικής μάθησης: (1) η διαδικτυακή πλατφόρμα JADBIO και (2) δέντρα
απόφασης Random Forest με μεθόδους εξισορρόπησης των κλάσεων (classimbalance).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson των γνωστών αλγορίθμων σήψης και
σοβαρότητας νόσου με το χρόνο θανάτου αναδείχθηκε με χάρτες θερμότητας (heat maps). Τα δύο
μοντέλα μηχανικής μάθησης έδωσαν εξαιρετικά αποτελέσματα για την πρόγνωση της Μ1 (AUC 0,925
vs 0,91) και ικανοποιητικά για τη Μ2 (AUC 0,82) με τη χρήση δέντρων απόφασης. Ο συνδυασμός
όλων των δεδομένων (“Όλα”), τα “Συστήματα πρόγνωσης” και τα “Κλινικά” είχαν τη μεγαλύτερη
προγνωστική δυνατότητα. Σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες είναι η ηλικία, παρουσία καρκίνου,
αναπνευστικής, καρδιαγγειακής και νεφρικής νόσου, χορήγηση αγγειοσυσπαστικών και μηχανικής
υποστήριξης. H χρήση ουαρφαρίνης, οι μεταγγίσεις ερυθρών και πιθανώς το RDW είναι σημαντικοί
προγνωστικοί παράγοντες και για την όψιμη θνητότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πρόγνωση της πρώιμης και όψιμης θνητότητας στους ασθενείς με ΦΘΕ στη ΜΕΘ
αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η μελέτη αυτή χρησιμοποιεί ένα πολυδιάστατο μοντέλο και μεγάλο
πλήθος διαφορετικών αλγορίθμων μηχανικής μάθησης προκειμένου να βρει το βέλτιστο προγνωστικό
μοντέλο ξεπερνώντας τα προβλήματα των πολλαπλών διαστάσεων (curse of dimensionality) της
ανισορροπίας των διαφορετικών κλάσεων, των ελλιπών στοιχείων στη βάση δεδομένων και των
συσχετίσεων μεταξύ των διαφορετικών χαρακτηριστικών. Η JADBIO έχει το πλεονέκτημα ότι δεν
χρειάζεται γνώσεις προγραμματισμού από το χειριστή, είναι εξαιρετικά γρήγορη και εύχρηστη για τους
κλινικούς και παράγει σαφή αποτελέσματα με κλινική σημασία. Η χρήση αυτόματων τεχνικών μηχανικής
μάθησης σε πολυδιάστατες βάσεις δεδομένων αποτελεί δυνητικά ένα χρήσιμο εργαλείο για τον κλινικό
γιατρό. Η εκτίμηση της όψιμης θνητότητας μπορεί να βελτιωθεί με τεχνικές βαθιάς εκμάθησης και
νευρωνικών δικτύων, ενώ εξωτερική επιβεβαίωση σε μεγαλύτερες, σύγχρονες βάσεις είναι αναγκαία.
116

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ JAK2
Ι. Καίσαρη, Μ. Μάρρα
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αλληλούχιση νέας γενιάς, μέθοδος με υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση μεταλλάξεων
γονιδίων, μπορεί να εξετάσει ακόμη και εκατομμύρια θραύσματα DNA ανά εκτέλεση, δίνοντας τη
δυνατότητα ανάδειξης πιο σπάνιων προθρομβωτικών καταστάσεων σχετιζόμενων με μεταλλάξεις του
γονιδίου JAK2 που χρήζουν αντιθρομβωτικής αγωγής.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής της αλληλούχισης νέας γενιάς ως
κύρια μέθοδο για την ανίχνευση μεταλλάξεων που προσδίδουν αυξημένη πιθανότητα θρομβώσεων
και ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου τα συμβατικά διαγνωστικά τεστ έχουν χαμηλή ευαισθησία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της τελευταίας πενταετίας
στο PubMed. Αξιοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά (next-generation sequencing, thrombosis, anticoagulants,
JAK2 mutations) με ποικίλους αλγορίθμους. Επιλέχθηκαν οι τελικές πηγές, από συστηματικές
ανασκοπήσεις εώς κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες, από ένα σύνολο άρθρων με γνώμονα τις
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ανερχόμενες δυνατότητες της αλληλούχισης νέας γενιάς αλλά και σπάνιες περιπτώσεις θρομβοφιλίας
που παρουσιάζουν κωλύματα στη διάγνωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε μελέτη που έγινε με τη μέθοδο της αλληλούχισης νέας γενιάς σε ασθενείς
με μη καρκινικές, μη κιρρωτικές θρομβώσεις σπλαγχνικών φλεβών, όπως είναι το σύνδρομο Budd
Chiari και η θρόμβωση της πυλαίας, ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις στο εξώνιο 12 του γονιδίου JAK2 σε 3
ασθενείς που είχαν θεωρηθεί αρνητικοί γι’ αυτές με τη μέθοδο της συμβατικής αλληλούχισης. Ο κύριος
αιτιολογικός παράγοντας αυτών των νόσων είναι τα μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. Η διάγνωση
των μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων βασίζεται μεταξύ άλλων στην ανίχνευση κλασικών αιματολογικών
μεταλλάξεων όπως είναι η JAK2 V617F. Όσον αφορά αυτή τη μετάλλξη, έχει φορτίο μεταλλαγμένων
αλληλομόρφων χαμηλότερο από 10% σε ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα και σχετίζεται
με μη καρκινική μη κιρρωτική φλεβοθρόμβωση. Λαμβάνοντας υπόψιν αφενός ότι η ευαισθησία της
συμβατικής αλληλούχισης περιορίζεται σε συχνότητα 15-20% μεταλλαγμένων αλληλομόρφων και οι
αναφερθείσες περιπτώσεις έχουν χαμηλότερα φορτία μετάλλαξης, και αφετέρου πως οι ασθενείς με αυτή
τη μετάλλαξη μπορεί να έχουν μη εμφανή μυελοϋπερπλαστικό φαινότυπο (δηλαδή να παρουσιάζονται
πρώτα με ηπατική ή πυλαίο-φλεβική θρόμβωση δίχως άλλα εργαστηριακά ευρήματα), οι ανωτέρω
περιγραφείσες περιπτώσεις κινδυνεύουν να μείνουν αδιάγνωστες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το γονίδιο JAK2 είναι ένας γενετικός τόπος άμεσα συνυφασμένος με τα
μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα, και τα τελευταία με τη σειρά τους άρρηκτα συνδεδεμένα με τις
θρομβώσεις. Μία ανερχόμενη μέθοδος, η αλληλούχιση νέας γενιάς, μελετάται για να εκτιμηθεί η
δυνατότητα χρήσης της αντί για τις παραδοσιακές μεθόδους, με κύριο στόχο να επιφέρει διάγνωση,
σωστότερη και αμεσότερη αλλά και έγκαιρη έναρξη αντιθρομβωτικής αγωγής.
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ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN (HL) ΚΑΤΑ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ: ΕΝΑ ΣΥΧΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
Χ. Χατζηδημητρίου1, Μ. Πολίτου2, Π. Κώτση3, Η. Κωνσταντίνου1, Ι. Ασημακόπουλος1, Μ. Αραπάκη1,
Μ. Δήμου4, Μ.-Ν. Δημοπούλου1, Μ.-Π. Σιακαντάρη1, Μ.-Χ. Κυρτσώνη4, Ε. Βαριάμη5, Ν.-Α. Βύνιου5,
Ν. Γιαννακοπούλου5, Β. Κομνηνάκα1, Μ. Μπελιά1, Δ. Γαλόπουλος1, Θ. Ηλιάκης4, Β. Παρδάλης4, Ε. Πλατά1,
Π. Τσαφταρίδης1, Π. Παναγιωτίδης4, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Μ.-Κ. Αγγελοπούλου1, Θ.-Π. Βασιλακόπουλος1
Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα,
Τμήμα Αιμοδοσίας, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Αρεταίειο», 3Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 4Α’ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 5Α’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
1
2

EΙΣΑΓΩΓΗ: Χαρακτηριστικό γνώρισμα του HL είναι η ύπαρξη κλινικοεργαστηριακού φλεγμονώδους
συνδρόμου, του οποίου η έκταση συμβαδίζει με τα προχωρημένα στάδια και την παρουσία Β-συμπτωμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό είναι τυπική η αύξηση του ινωδογόνου, ενώ στη βιβλιογραφία δε γίνεται μνεία των
άλλων συνήθων παραμέτρων του αιμορραγικού ελέγχου [χρόνος προθρομβίνης (PT), INR και χρόνος
ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν 1) η ανάλυση των παραμέτρων του αιμορραγικού
ελέγχου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν HL σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες, 2) η συσχέτισή τους με
τα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά και 3) η διερεύνηση του υποκείμενου παθοφυσιολογικού
μηχανισμού.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι παράμετροι του συνήθους αιμορραγικού ελέγχου (PT/INR, aPTT, ινωδογόνο
και D-Dimers) καταγράφηκαν σε 80 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν HL, συγκρίθηκαν με αυτές 225 υγιών
μαρτύρων και μελετήθηκαν σε σχέση με τα δημογραφικά και κλινικά στοιχεία και εργαστηριακά ευρήματα
σχετιζόμενα με τη φλεγμονώδη δραστηριότητα (αιμοσφαιρίνη, αριθμός λευκών και αιμοπεταλίων, ΤΚΕ/
CRP, λευκωματίνη, α2/γ-σφαιρίνες, φερριτίνη/απτοσφαιρίνες). Οι FII, FV, FVII και FX μετρήθηκαν στο
πλάσμα και ο TFPI στον ορό με ELISA σε 35/80 ασθενείς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με HL είχαν αυξημένες μέσες τιμές όλων των παραμέτρων σε σχέση
με τους μάρτυρες: INR 1.14 έναντι 0.99 (p<0.001), aPTT 39.04 έναντι 34.07 (p=0.002) και ινωδογόνο
579 έναντι 307 (p<0.001). Το INR ήταν αυξημένο (>1.2) στο 28.7% των ασθενών, το aPTT (>40 sec)
στο 32.9%, το ινωδογόνο (>400 mg/dL) στο 83.3% και τα D-Dimers (>0.5 μg/ml) στο 54.4%. Τα INR/
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PT, aPTT και ινωδογόνο ανευρέθηκαν υψηλότερα σε ασθενείς προχωρημένων σταδίων (ΙΙΒ/ΙΙΙ/V)
και με Β-συμπτώματα. Τα INR και aPTT παρουσίασαν ισχυρή θετική συσχέτιση με όλους του δείκτες
φλεγμονής (Spearman’s rho 0.25-0.53 and 0.26-0.38), πλην του αριθμού λευκοκυττάρων (και τις
γ-σφαιρίνες και φερριτίνη για το aPTT). Διαπιστώθηκε σημαντική αύξηση των τιμών των FII, FV και
FX στην πλειοψηφία των ασθενών (54.3%-88.6%), ενώ ο FVII ευρίσκετο εντός φυσιολογικών ορίων
και ήταν ελαττωμένος σε 1/35 ασθενείς. Ο TFPI παρουσίασε σημαντική αύξηση των τιμών του στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων (65.7%). Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση
του INR-FVII (p<0.001). Οι FII, FV, FX συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους και με το ινωδογόνο (p=
0.001-0.030) και με τις εργαστηριακές παραμέτρους της φλεγμονής. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση των
παραγόντων πήξης με το κλινικό στάδιο, τα Β-συμπτώματα ή τον IPS, πλην των FX-IPS (p=0.039).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μεταξύ των ασθενών με HL 29-33% παρουσιάζουν παράταση του PT/INR και του
aPTT κατά τη διάγνωση, που συσχετίζονται θετικά με τους δείκτες φλεγμονώδους δραστηριότητας, τα
προχωρημένα στάδια και τα Β-συμπτώματα. Η κλινική σημασία των παρατηρήσεων αυτών έγκειται
στο ότι αποτρέπουν την περαιτέρω άσκοπη διερεύνηση. Η αρνητική συσχέτιση του PT/INR-FVII, σε
συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα TFPI, υποδεικνύουν πιθανό ρόλο του TFPI μέσω υπέρμετρης
αναστολής του συμπλόκου TF/FVII. Οι αυξημένοι FII, FV και FX συσχετίζονταν με τους δείκτες
φλεγμονώδους δραστηριότητας. Συνολικά τα δεδομένα οδηγούν στη διατύπωση της υπόθεσης, ότι
στο HL η αιμόσταση είναι ενεργοποιημένη και συνδέεται με το φλεγμονώδες σύνδρομο στα πλαίσια
του φαινομένου της θρομβοφλεγμονής. Ομοίως, οι αυξημένοι FII, FV και FX ερμηνεύονται στα
πλαίσια της θρομβοφλεγμονής, παρ΄ ότι φαινομενικά αντίθετα ως προς την παράταση των PΤ/aPTT,
υποδεικνύοντας την παρουσία κάποιου πιθανού αντιρροπιστικού μηχανισμού.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΙΝΩΔΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΗ-ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠΩΔΗ
ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ (ΜΑΛΝΗ)
Α. Σπανουδάκη1, Μ. Πολίτου2, Σ. Βασιλειάδη3, Ν. Παπαδόπουλος4, Δ. Κορακάκης2, Θ. Κασσή2,
Σ. Ντουένας2, Θ. Κουτσούρη2, Σ. Μανωλακόπουλος3, M. Deutsch3
Α’ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.», 2Αιματολογικό Εργαστήριο-Υπηρεσία
Αιμοδοσίας, ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», 3Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,
4
A΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αθηνών, «417 ΝΙΜΤΣ»
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) αποτελεί τη συχνότερη αιτία
παθολογικής αύξησης των αμινοτρανσφερασών. Ο επιπολασμός της νόσου φτάνει στο 25% του
ενήλικου πληθυσμού παγκοσμίως (Norbertetal. 2018). Οι πάσχοντες από ΜΑΛΝΗ παρουσιάζουν
αυξημένα ποσοστά θνητότητας, η οποία συνδέεται κυρίως με καρδιαγγειακά αίτια (Charltonetal.
2011). Ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος έχει συσχετιστεί με την παρουσία διαταραχών του
αιμοστατικού μηχανισμού, παρότι τα αποτελέσματα για την παρουσία ή μη προθρομβωτικού προφίλ
είναι αντικρουόμενα (Stineetal, 2017).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των διαταραχών της ινωδόλυσης
σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριλήφθηκαν 50 ασθενείς με υπερηχογραφικά διαπιστωμένη ΜΑΛΝΗ
(άρρενες: 48%, μέση ηλικία: 56+/-12.2 έτη, μέσο BMI: 28.2+/-3.9, FIB4: 70% <1.45, 30% 1.45-3.25,
0 >3.25, ΜΑΛΝΗ: 56%, Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: 44%). Εξαιρέθηκαν ασθενείς με κίρρωση,
ιογενή/άλλη δευτεροπαθή ηπατίτιδα, ιστορικό κατάχρησης οινοπνεύματος, ιστορικό συγγενούς ή
επίκτητης θρομβοφιλίας, ενεργό λοίμωξη, νεοπλασματική νόσο καθώς και νοσηλευόμενοι ασθενείς
και έγκυες γυναίκες. Καταγράφηκαν τα επιδημιολογικά και βιομετρικά στοιχεία των ασθενών, δεδομένα
σχετικά με την παρουσία παραγόντων μεταβολικού κινδύνου από το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό,
εργαστηριακές εξετάσεις (ηπατική βιοχημεία, τιμές αιμοπεταλίων) και έγινε υπολογισμός του σκορ
Fibrosis-4 (FIB-4). Μετρήθηκαν κλασσικές παράμετροι της αιμόστασης (PT, APTT, INR, ινωδογόνο)
και παράγοντες ινωδόλυσης (fXIII, D-dimers, PAI-1) καθώς και η φερριτίνη ορού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς είχαν φυσιολογικές τιμές fXIII. Δεν παρατηρήθηκαν αυξημένες
τιμές PAI-1. 11/50 ασθενείς παρουσίαζαν παθολογικές τιμές D-dimers. Με χρήση μοντέλων λογιστικής
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παλινδρόμησης, μελετήθηκε η συσχέτιση των χαρακτηριστικών των ασθενών με τις παθολογικές τιμές
D-dimers. Μόνο το κάπνισμα φάνηκε να επηρεάζει την παρουσία αυξημένων τιμών σε στατιστικά
σημαντικό βαθμό (p<0.05). Στον πίνακα 1 φαίνεται η επίδραση των χαρακτηριστικών των ασθενών
στο λόγο πιθανοτήτων εμφάνισης παθολογικών D-dimers (oddsratio).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
(Intercept)
BMI 25-30
BMI >30
FIB4 >145
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΝΟΧΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

Estimate
-21439
-1.3249
07164
10746
24585
-34215
-14381
19586

Std. error
15694
13878
15429
08496
11642
20652
09592
14158

Z value
-1.366
-0955
0464
1265
2112
-11657
-1499
1383

Pr (> IzI)
01719
03397
06424
02059
00347
00976
01338
01665

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς με ΜΑΛΝΗ έχει περιγραφεί μια διαταραχή ισορροπίας ανάμεσα
σε προπηκτικούς και αντιπηκτικούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσει σε υπερπηκτικό προφίλ. Τα
αποτελέσματά μας δείχνουν ότι το ινωδολυτικό σύστημα δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά και
συμβάλλει, αλλά σε μικρότερο βαθμό στην εκδήλωση αυτού του φαινοτύπου.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (ΜΤ) - ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ο. Παπακωνσταντίνου1, Ε. Καραβασίλης1, Α. Μιχαλοπούλου2, Α. Δεττοράκη2, Β. Μπιζίμη1, Ε. Περγάντου2
Β’ Ακτινολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν», 2Κέντρο Αιμορροφιλίας για Παιδιά
και Εφήβους /Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η Μαγνητική Τομογραφία (MT) αποτελεί την απεικονιστική εξέταση εκλογής για τον
έλεγχο των αρθρώσεων, επειδή προσφέρει καλύτερη ανάλυση αντίθεσης για τα μαλακά μόρια, το
χόνδρο, τα υποχόνδρινα οστά και το μυελό των οστών, ενώ έχει αυξημένη ευαισθησία στην ανίχνευση
παραμαγνητικών ουσιών που περιέχουν σίδηρο, όπως η αιμοσιδηρίνη. Για το λόγο αυτό, αποτελεί πλέον
εξέταση αναφοράς, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο για την απεικόνιση των δομικών
διαταραχών των αρθρώσεων και τη διαχρονική παρακολούθηση αυτών, σε ασθενείς με αιμορροφιλία.
Πρέπει όμως να σημειωθεί, ότι πρόκειται για χρονοβόρο απεικονιστική τεχνική.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: α) Η σύγκριση του συμβατικού πρωτοκόλλου ΜΤ με την τεχνική ακολουθίας
GRE πολλαπλών ήχων (mGRE) για την ανίχνευση εναπόθεσης αιμοσιδηρίνης (ΕΑ) στις ποδοκνημικές
αρθρώσεις αιμορροφιλικών ασθενών β) Η συσχέτιση της ΕΑ με τις οστεοχόνδρινες αλλοιώσεις, τον
αριθμό και την χρονιότητα των αιμάρθρων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν τριάντα-τέσσερεις ποδοκνημικές αρθρώσεις σε 17 αιμορροφιλικά
αγόρια, ηλικίας 8-18 ετών. Η μελέτη ήταν προοπτική και χρησιμοποιήθηκε μαγνητικός τομογράφος
3.0 Τ με χρήση ακολουθίας mGRE αλλά και το συμβατικό πρωτόκολλο MT (T1 ΤSE, T2 TSE και
με τις STIR ή SPAIR ακολουθίες). Η αξιολόγηση των απεικονίσεων για την ΕΑ, ύπαρξη υγρού και
οστεοχόνδρινες αλλοιώσεις αξιολογήθηκε από δυο διαφορετικούς ακτινολόγους με εξειδίκευση στη
μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος και από ένα γενικό ακτινολόγο, οι οποίοι δε γνώριζαν το κλινικό
ιστορικό αιμάρθρων των ασθενών. Η τελική διάγνωση και η σταδιοποίηση της ΕΑ, βασίστηκε στην από
κοινού διάγνωση των δύο μυοσκελετικών ακτινολόγων (με βάση τα κριτήρια ISPG-MRIscoringscale).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: α) Όσον αφορά την εναπόθεση αιμοσιδηρίνης, η mGRE ακολουθία ήταν πιο
αποτελεσματική από το συμβατικό πρωτόκολλο ΜΤ για όλους τους παρατηρητές, η υπεροχή της
όμως ήταν στατιστικά σημαντική μόνο για τον γενικό ακτινολόγο (p<0.01). Αντίθετα, το συμβατικό
πρωτόκολλο ΜΤ ήταν πιο ευαίσθητο στην ανίχνευση υγρού εντός της αρθρικής κοιλότητας (p<0.05),
ενώ ο συνδυασμός των δύο πρωτοκόλλων ήταν ο βέλτιστος για την ανάδειξη ίνωσης/υπερτροφίας
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του αρθρικού υμένα β) Οι οστεοχόνδρινες αλλοιώσεις ήταν πιο συχνές σε αρθρώσεις ασθενών με
βαριά ή μέτρια ΕΑ (p<0.001), συγκριτικά με τις αρθρώσεις με ήπια ή καθόλου ΕΑ γ) ΕΑ παρατηρήθηκε
συχνότερα σε αρθρώσεις με ιστορικό >2 αιμάρθρων (p<0.05), καθώς και σε αρθρώσεις όπου το
τελευταίο αίμαρθρο συνέβη σε χρονικό διάστημα μικρότερο της πενταετίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η mGRE ακολουθία ΜΤ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και πιο αξιόπιστη από το συμβατικό
πρωτόκολλο ΜΤ για την ανίχνευση ΕΑ. Ο συνδυασμός εξάλλου συγκεκριμένων ακολουθιών του
συμβατικού πρωτοκόλλου ΜΤ και της mGRE φαίνεται ότι βελτιώνει σημαντικά την ευαισθησία της
ΜΤ για την ανίχνευση ευρέος φάσματος διαταραχών των αρθρώσεων ασθενών με αιμορροφιλία,
μειώνοντας παράλληλα το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Ο
αριθμός αλλά και η χρονιότητα των αιμάρθρων τέλος, φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε
σχέση με την εναπόθεση αιμοσιδηρίνης στις αρθρώσεις ασθενών με αιμορροφιλική αρθροπάθεια.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19
Γ. Καλτσούνης, Δ. Στοϊμένης, Ε. Ντινοπούλου, Α. Κωνσταντινίδου, Φ. Γκιρτοβίτης, Μ. Χατζηκύρκου,
Β. Παπαγεωργίου, Β. Μπακαλούδη, Μ. Παπέ, Ε. Χασαποπούλου-Ματάμη
Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Από την αρχή της πανδημίας COVID-19 το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ορίστηκε ως ένα από τα
νοσοκομεία αναφοράς, με συνέπεια αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του. Η προσβασιμότητα κατέστη
προβληματική, γι’ αυτό και πολύ γρήγορα αποφασίστηκε από το Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ λειτουργία
σταθερής αίθουσας αιμοληψιών εκτός Νοσοκομείου, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, για τη
μέγιστη δυνατή διευκόλυνση και ασφάλεια τόσο των αιμοδοτών όσο και του προσωπικού. Επελέγη
αυτοτελής χώρος εντός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στο κέντρο της πόλης, όπου
υπήρχε διαθέσιμος και χώρος στάθμευσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν: 1. Η αποτίμηση της γενικότερης επίπτωσης αυτής
της εκτός νοσοκομείου λειτουργίας αλλά και η ανάλυση της επίδρασης ειδικών συνθηκών αυτής της
περιόδου -ιδιαίτερα του διευρυμένου ωραρίου- στην προσέλευση των αιμοδοτών και 2. Η εξαγωγή
συμπερασμάτων για πιθανές μελλοντικές στρατηγικές.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αντλήθηκαν από το τοπικό σύστημα πληροφορικής του νοσοκομείου (e-AIMA)
στοιχεία σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των αιμοδοτών και τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν σε
γραφήματα. Μελετήθηκε τυχόν συσχέτιση των δεδομένων από το διάστημα λειτουργίας της αίθουσας
στο χώρο της ΔΕΘ με παράγοντες όπως: απαγόρευση κυκλοφορίας, καιρικές συνθήκες, ανακοινώσεις
από μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, προσέλευση με ραντεβού. Έγινε σύγκριση
με τα αντίστοιχα δεδομένα από το διάστημα 2016-2019 τότε που σταθερή αίθουσα αιμοληψιών
λειτουργούσε αποκλειστικά στον χώρο του Κέντρου Αίματος εντός Νοσοκομείου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε αυξητική τάση των αιμοληψιών από την έναρξη λειτουργίας της
αίθουσας στην ΔΕΘ, η οποία κορυφώθηκε ακριβώς πριν την έναρξη της καθολικής απαγόρευσης
κυκλοφορίας και έκτοτε παρατηρήθηκε πτωτική τάση. Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν μεμονωμένες
ημέρες. Η εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου (8:30-20:00 έναντι του καθιερωμένου 8:30-13:30
& 17:30-19:30) φάνηκε πως επηρέασε την κατανομή της προσέλευσης των αιμοδοτών, καθώς
παρατηρήθηκε πως περίπου το 20% της προσέλευσης αφορούσε στο επιπλέον χρονικό διάστημα
λειτουργίας, παρόλα αυτά οι αιχμές μέγιστης προσέλευσης εξακολουθούν να παρατηρούνται στα ίδια
χρονικά διαστήματα (10:00-12:00 και 18:00-19:00).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όπως σε όλον τον κόσμο, έτσι και στην Υπηρεσία μας, η περίοδος της πανδημίας
COVID-19 και ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα των αυστηρών μέτρων τήρησης αποστάσεων (social
distancing) και περιορισμού της κυκλοφορίας πολιτών, υπήρξε απειλή για την επάρκεια αποθεμάτων
αίματος. Παρότι η περίοδος αυτή, λόγω των πολλών ιδιαιτεροτήτων της, δεν προσφέρεται για την
429

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Haema 2020; 11(suppl. 1)

εξαγωγή ασφαλών γενικευμένων συμπερασμάτων, φαίνεται πως η λειτουργία χώρων αιμοληψιών εκτός
νοσοκομειακού περιβάλλοντος και η εφαρμογή διευρυμένου ωραρίου συνέβαλε στην αντιμετώπιση της
κρίσης. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων σε διαρκή βάση, με σκοπό την διευκόλυνση των αιμοδοτών
και αύξηση της προσέλευσής τους δυσχεραίνεται από θέματα διαθεσιμότητας κατάλληλων χώρων
και επάρκειας προσωπικού.
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Β. Παπαδόπουλος, Ε. Ακριτίδου, Β. Σόχαλη, Κ. Χουλιαρά, Ε. Βαρβάρα, Α. Μιχαηλίδου, Α. Μαρτασίδου
Αιμοδοσία, Γ.Ν. Πέλλας - Ν.Μ. Γιαννιτσών
EΙΣΑΓΩΓΗ: Ο αποκλεισμός αιμοδοτών στοχεύει στην πρόληψη ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε
αιμοδότες και μεταγγιζόμενους ασθενείς. Παρότι συνήθως είναι προσωρινός, το ποσοστό των δοτών
που επανέρχεται για νέα αιμοδοσία είναι διεθνώς χαμηλό και κυμαίνεται από 27% στο 6μηνο (Piliavin.
Transfusion 1987;27:199) ως 62% στην 4ετία (Halperinetal. Transfusion 1998;38:181). Ο αριθμός
και η συχνότητα των μετέπειτα αιμοδοτήσεων επίσης είναι μειωμένος (Hillgrove et al. Transfusion
2011;51:539). Σε μελέτες που ερωτήθηκαν οι αιμοδότες γιατί δεν επανήλθαν, αναφέρουν πως
επιδρούν αρνητικά στη συνέχιση της αιμοδοσίας: η αίσθηση «ότι δεν είναι κάτι απλό και εύκολο», ή
η ταυτόχρονη αλλαγή των συνθηκών ζωής / καθημερινής ρουτίνας. Οι συναισθηματικές αντιδράσεις
μετά από έναν αποκλεισμό ποικίλουν από αρνητικές, όπως πικρία, απογοήτευση και αγανάκτηση, έως
θετικές, όπως η αίσθηση ότι «προσέχουν την υγεία μου», «νοιάζονται» (ειδικά όσοι αποκλείστηκαν
λόγω χαμηλής αιμοσφαιρίνης και δόθηκαν και διατροφικές συμβουλές) (Hillgrove et al. BMC Public
Health 2012, 12:1063).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προκειμένου να εκτιμηθούν παράγοντες που σχετίζονται με την επιστροφή,
σχεδιάστηκε μια αναδρομική μελέτη σε δευτεροβάθμιο νοσοκομείο. Οι παράγοντες που ελέγχθηκαν
ήταν δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο), η αιτία αποκλεισμού, το αν ήταν νέος ή παλαιός
αιμοδότης και η συχνότητα των αιμοδοτήσεων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεταξύ 1/9/2018 – 31/12/2018, προσήλθαν 1075 άτομα και αποκλείστηκαν
209 (19,4%). Από το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών ελέγχθηκε πόσοι από αυτούς αιμοδότησαν ξανά
μέχρι τις 31/12/2019. Οι συγκρίσεις έγιναν με δοκιμασία χ2 κατά Pearson (ή Fisher’sexacttest για
κατηγορίες με μικρό αριθμό δοτών) σε περιβάλλον προγραμματισμού R.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι 199 αιμοδότες (95,2%) αποκλείστηκαν για προσωρινούς λόγους. Από αυτούς,
επανήλθαν για αιμοδοσία 56 άτομα (28,1%) μέσα στο επόμενο έτος, οι 30 (54%) περισσότερες από
1 φορά (από 2 έως 4). Το ποσοστό επιστροφής είναι μεγαλύτερο για παλαιούς αιμοδότες και μάλιστα
όσους είχαν προσέλθει μέσα στο τελευταίο έτος (πίνακας 1), ενώ δεν επηρεάζεται σημαντικά από
την αιτία αποκλεισμού.
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Πίνακας 1. Αριθμός (N) αιμοδοτών που αποκλείστηκαν ανά κατηγορία ή αιτία και ποσοστό (%) αυτών που
επέστρεψαν.
Κατηγορία αιμοδότη
Νέοι αιμοδότες
Παλαιοί αιμοδότες
Προηγούμενη αιμοδοσία
<έτους (τακτικοί)
>έτους
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Προηγηθέντες αποκλεισμοί
Όχι
Ναι
Αιτία αποκλεισμού
Υπόταση
Υπέρταση
Αϋπνία
Φάρμακα
Τραύμα
Αναιμία
Αλκοόλ
Εμμηνος ρύση
Λοίμωξη
Πρόσφατη αιμοδοσία
Ταχυκαρδία
Αλλεργία
Φλεγμονή
Άλλα
Γενικό Άθροισμα
*Pearson's χ2 με διόρθωση συνέχειας
†ακριβής δοκιμασία Fisher

Αριθμός (Ν) προσωρινών αποκλεισμών
70
129

Ποσοστό επιστροφής
11%
37%

p-τιμή

67
44

55%
16%

<00001*

149
50

32%
18%

01*

185
14

27%
43%

022†

69
21
19
19
13
9
9
9
6
4
4
3
2
11
199

29%
19%
26%
26%
31%
22%
22%
33%
33%
100%
0%
0%
50%
36%
28%

00002*

038†

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι αιμοδότες που είναι πιθανότερο να επιστρέψουν (παλαιοί, τακτικοί αιμοδότες)
διαπνέονται από αυτό που περιγράφεται ως ‘συνειδητή αιμοδοτική συμπεριφορά’. Είναι σημαντικό
να τονίζονται τα αίτια και η περιορισμένη διάρκεια ενός αποκλεισμού και να ενισχύεται το αίσθημα
αυτοπεποίθησης των αιμοδοτών, ώστε να μη θεωρούν δύσκολη ή δυσάρεστη την επάνοδο στην
αιμοδοσία (Hillgrove et al. BMC Public Health 2012;12:1063).
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ sTFR ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Χ. Σερέτη1, Ε. Χριστοδουλάκη2, Ι. Αποστολίδου1, Α. Σκουρμπούτη2, Κ. Αυγουλέα1, Φ. Πάλλη2, Ε. Αθανασίου1, Π. Ζαρναβέλη2, Γ. Παπαδόπουλος1, Μ. Μωραΐτη1, Κ. Βιδάλης1, Μ. Μπάκα1, Π. Γεωργούτσου2
Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο», 2Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι τακτικοί αιμοδότες είναι πιθανό να παρουσιάσουν υποκλινική σιδηροπενία. Η αυξημένη
έκφραση υποδοχέων τρανσφερίνης (sTFR) αποτελεί δείκτη ερυθροποιητικής δραστηριότητας και
αντανακλά τις ανάγκες για σίδηρο.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκτίμηση υποκλινικής σιδηροπενίας σε αιμοδότες που προσήλθαν στην
υπηρεσία αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου Αττικής και κρίθηκαν κατάλληλοι να αιμοδοτήσουν με
βάση τις ανευρεθείσες τιμές Hb.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα της μελέτης αποτελούνταν από 81 αιμοδότες. Κατά τη φυσική τους
εξέταση μετρήθηκε η τιμή αιμοσφαιρίνης σε τριχοειδικό δείγμα αίματος με τη χρήση αιμοσφαιρινόμετρου
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Hemo Cue Hb 301. Δείγματα φλεβικού αίματος συλλέχθηκαν, κατόπιν συναίνεσής τους, ώστε να
υπολογιστούν επιπλέον εργαστηριακές αιματολογικές παράμετροι (Hb, MCV, PLT, φερριτίνη, φυλλικό
οξύ, Β12, sTFR). Οι μετρήσεις φερριτίνης και sTFR έγιναν με τη μέθοδο της χημειοφωταύγειας
(αναλυτής Access 2 - Beckman Coulter) και η γενική εξέταση αίματος έγινε σε αιματολογικό αναλυτή
Beckman Coulter.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 81 αιμοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 20 (6 γυναίκες και 14
άνδρες) κρίθηκαν ακατάλληλοι για αιμοδοσία λόγω χαμηλής τιμής αιμοσφαιρίνης (μικρότερη από 12,5g/
dl για τις γυναίκες και 13,5g/dl για τους άνδρες). Από τους υπόλοιπους 61 αιμοδότες που κρίθηκαν
κατάλληλοι οι 12 ήταν γυναίκες και οι 49 άνδρες, 9 ήταν δότες αντικατάστασης (3 άνδρες και 6 γυναίκες)
και οι υπόλοιποι 52 αιμοδότησαν εθελοντικά. Δώδεκα συμμετέχοντες αιμοδοτούσαν για 1η φορά, ενώ
οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι αιμοδοτούσαν με την εξής συχνότητα: 1 φορά/έτος: 13 άνδρες, 1-2 φορές/
έτος: 3 άνδρες, 2 φορές/έτος: 16 άνδρες και 2 γυναίκες, 2-3 φορές/έτος: 5 άνδρες και 1 γυναίκα, 3
φορές/έτος: 6 άνδρες και 1 γυναίκα, 3-4 φορές/έτος: 1 άνδρας και 4 φορές/έτος: 1 άνδρας.
Από το σύνολο των κατάλληλων αιμοδοτών, 5 γυναίκες που προσήλθαν για αιμοδοσία 1η φορά και
10 άνδρες (που αιμοδοτούσαν κατά μέσο όρο 2-3 φορές/έτος) είχαν τιμές φερριτίνης μικρότερες των
φυσιολογικών τιμών (24-336mg/ml) και τιμές Hb εντός των αποδεκτών ορίων (τιμές αιμοσφαιρίνης
άνω των 12,5g/dl για τις γυναίκες και 13,5g/dl για τους άνδρες, με βάση τα κριτήρια επιλογής αιμοδοτών,
όπως αυτά καθορίζονται από τον ΠΟΥ και
την Ελληνική Εταιρεία Μεταγγισιοθεραπείας).
Δεκαέξι αιμοδότες (ποσοστό 26,2%) είχαν
τιμές sTFR/log φερ. (sTFRindex) μεγαλύτερες
από 14, άρα ενδεικτικές ανεπάρκειας σιδήρου
(σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές των
αντιδραστηρίων Beckman Coulter) από
τους οποίους 5 ήταν γυναίκες και 11 άνδρες
(ποσοστό 41,6% των συνολικών γυναικών
και 22,4% των ανδρών αντίστοιχα). Τέσσερις
αιμοδότες (όλοι γυναίκες) έδιναν για 1η φορά,
ενώ 10 έδιναν από 2 φορές το έτος και άνω.
Τέλος, 5 από τους αιμοδότες είχαν τιμές
φερριτίνης μικρότερες των 12ng/ml.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μέτρηση του sTFRindex
αποτελεί μία μέθοδο ανίχνευσης υποκλινικής σιδηροπενίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον
αιμοδοτικό πληθυσμό, καθώς αποτελεί πρωιμότερο δείκτη ανεπάρκειας σιδήρου σε σχέση με την
πτώση της τιμής Hb. Η έγκαιρη ανίχνευση έλλειψης σιδήρου είναι σημαντική, καθώς η θεραπευτική
αντιμετώπισή της μπορεί να παρεμποδίσει την εμφάνιση μη αποδοτικής ερυθροποίησης. Η αύξηση του
μεσοδιαστήματος αιμοδοσίας ή η λήψη σιδήρου σε αυτά τα μεσοδιαστήματα, ανάλογα με τα επιμέρους
χαρακτηριστικά των αιμοδοτών, αποτελεί μέσο πρόληψης της σιδηροπενίας στους αιμοδότες.
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙ-CD38 ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΏΜΑΤΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ
Ε. Τράϊτσε1, Α. Γάτου1, Χ. Σταθακοπούλου1, Δ. Νίκας1, Σ. Κουλοβασίλη1, Κ. Δριβαλιάρη1, Ζ. Καλυβιώτη1, Γ. Κρομμύδα1, Π. Οικονόμου1, Δ. Φωτίου2, Ν. Κανέλλιας2, Μ. Γαβριατοπούλου2, Ε. Καστρίτης2,
Μ.-Α. Δημόπουλος2, Δ. Κατόπη1
1
Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, Ογκολογικό Τμήμα, Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα anti-CD38 μονοκλωνικά αντισώματα (Daratumumab, Isatuximab) εμφανίζονται τα τελευταία
χρόνια ως μια ελπιδοφόρα και στοχευμένη προσέγγιση στη θεραπεία των ασθενών με πολλαπλό
μυέλωμα. Ωστόσο, η άμεση δέσμευσή τους από το CD38 της επιφανείας των ερυθροκυττάρων κατά
την διαδικασία της συμβατότητας, δημιουργεί προβλήματα στην ασφαλή μετάγγιση των ασθενών. Για
να αντιμετωπιστεί η παρέμβαση αυτή των φαρμάκων στις τεχνικές της αιμοδοσίας έχουν προταθεί
διάφορες μέθοδοι.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρουσίαση της εμπειρίας μας από την εφαρμογή δυο μεθόδων (επώαση
με DTT ή/και DaraEx) για την ασφαλή μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών σε ασθενείς με πολλαπλό
μυέλωμα που λαμβάνουν anti-CD38 μονοκλωνικά αντισώματα
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο νοσοκομείο μας έχουν λάβει θεραπεία (από 2ο/2016) με Daratumumab
363 ασθενείς και (από 8ο/2017) 51 ασθενείς με Isatuximab. Η συμβατότητα πραγματοποιείται με τις
γνωστές μεθόδους επώασης ερυθρών με DTT (από τον 4ο/2016) ή με DaraEx (από τον 5ο/ 2018).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Υπάρχουν περιορισμοί στην εφαρμογή και των δύο μεθόδων. Η μέθοδος DTT
απαιτεί ειδική προετοιμασία, είναι χρονοβόρα και καταστρέφει τα αντιγόνα του συστήματος Kell. Τα
προβλήματα αυτά λύνονται με τη μέθοδο DaraEx, το υψηλότερο όμως κόστος καθιστά δύσκολη την
καθημερινή της χρήση. Στην Αιμοδοσία μας διασταυρώθηκαν συνολικά 745 μονάδες ΣΕ (583 DTT,162
DaraEx) εκ των οποίων μεταγγίστηκαν οι περισσότερες, κατά προσέγγιση 85%, στο χρονικό διάστημα
από τον Απρίλιο 2016 έως σήμερα. Ένα πρόβλημα, όχι σπάνιο, με την μέθοδο DTT, ήταν η ασυμβατότητα
ως εικόνα διπλού πληθυσμού. Οι ίδιες μονάδες ΣΕ ήταν συμβατές μετά επώαση με DaraEx. Επίσης,
με τη μέθοδο DaraEx υπήρξαν λίγες ασύμβατες μονάδες, οι οποίες όμως ήταν συμβατές με DTT. Στις
περιπτώσεις 2 ασθενών που είχαν αναπτύξει αντι-Kpa και αντι-cellano (σύστημα Kell), το DaraEx
ανίχνευσε και τα 2 αλλοαντισώματα , ενώ το DTΤ τα κατέστρεψε, δίνοντας συμβατές μονάδες. Και με
τις δύο μεθόδους δεν καταγράφεται καμία αντίδραση μετά μετάγγιση (άμεση ή απώτερη).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση την εμπειρία μας, μετά την αξιολόγηση των μεθόδων, λαμβάνοντας
υπόψη τον απαιτούμενο χρόνο, το κόστος και την αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιούμε καθημερινά
την μέθοδο DTT, ενώ στις περιπτώσεις επείγουσας μετάγγισης ή προβλημάτων ασυμβατότητας με
DTT, εφαρμόζουμε την τεχνική DaraEx για την ασφαλή μετάγγιση αίματος σε ασθενείς που λαμβάνουν
anti-CD38 μονοκλωνικά αντισώματα.
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ;
Δ. Ανταράκη, Ι. Μαρής, Η. Δημητρακοπούλου, Α. Παντελούκα, Ε. Κόντου, Λ. Κάκαρη, Μ. Μπογιασκλή,
Τ. Καρατόπη, Α. Σωτηρίου, Σ. Πολιτάκη, Ε. Φωτεινός, Χ. Κάκαρη
Γ.Ν. Χίου
EΙΣΑΓΩΓΗ: Μελετήσαμε τις συχνότητες των φαινοτύπων Rhesus στις ασθενείς της Μαιευτικής/
Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Χίου, που αποτελούνται από Χιώτισσες και πρόσφυγες/μετανάστριες,
με σκοπό να διερευνήσουμε πιθανή ανάγκη αλλαγής στρατηγικής στη διαχείριση του αποθέματος
μονάδων αίματος.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελετήσαμε τις συχνότητες των φαινοτύπων Rhesus στις ασθενείς της
Μαιευτικής/Γυναικολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Χίου, που αποτελούνται από Χιώτισσες και πρόσφυγες/
μετανάστριες, με σκοπό να διερευνήσουμε πιθανή ανάγκη αλλαγής στρατηγικής στη διαχείριση του
αποθέματος μονάδων αίματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην έρευνά μας συμπεριλάβαμε όλες τις γυναίκες ασθενείς της Μαιευτικής/
Γυναικολογικής κλινικής του Γ.Ν. Χίου κατά το έτος 2019 (σύνολο 455 ασθενείς). Οι πρόσφυγες/
μετανάστριες ασθενείς που αιτήθηκαν μετάγγιση προέρχονταν από χώρες Κεντρικής και ΝΔ Ασίας
(Αφγανιστάν, Πακιστάν, Συρία, Παλαιστίνη, Ιράκ) και Αφρικής (Σομαλία, Μαρόκο, Αλγερία) και
αποτελούσαν το 45% των ασθενών (205 ασθενείς) και οι ασθενείς ελληνικής καταγωγής το 55% των
ασθενών της κλινικής (255 ασθενείς). Οι ασθενείς ελέγχθηκαν ως προς την ομάδα και τον φαινότυπο
με τη μέθοδο σταγόνων αντιορών Diamed επί πλακός, επιβεβαιώθηκαν με κάρτες με στήλες γέλης
Diamed και έγινε στατιστική μελέτη των αποτελεσμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι συχνότερα εμφανιζόμενοι φαινότυποι στις ασθενείς αναλόγως καταγωγής
αποτυπώθηκαν ως εξής: Οι συχνότητες φαινοτύπων Rhesus στην πληθυσμιακή ομάδα ελληνικής
καταγωγής παρατηρήθηκαν παρόμοιες με του συνολικού ελληνικού πληθυσμού και των Καυκασίων.
Οι συχνότητες φαινοτύπων στις πρόσφυγες/ μετανάστριες διαφοροποιούνται λόγω διαφορετικής
φυλετικής προέλευσης. Ειδικότερα, η συχνότητα προσφύγων/μεταναστριών με θετικό Rhesus και
αρνητικό φαινότυπο (ccDee) καταδείχθηκε 24% στη μελέτη, ενώ βιβλιογραφικά αναφέρεται έως και
45,8% στη μαύρη φυλή και 2,1% στη λευκή φυλή.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διαφορά στις συχνότητες των φαινοτύπων όντως εξήγησε τη δυσκολία μας να
βρούμε μονάδες αίματος συμβατές ως προς το φαινότυπο ccDee για τη μετάγγιση των προσφύγων/
μεταναστριών αναπαραγωγικής ηλικίας από το απόθεμά μας, όπου ο αιμοδοτικός πληθυσμός είναι
κυρίως καυκάσιος, χιακής καταγωγής. Προκειμένου να αποφευχθεί η επίφοβη κατασπατάληση μονάδων
με αρνητικό Rhesus (ccdee), τροποποιήσαμε τον τρόπο διαχείρισης του αποθέματος μας οργανώνοντας
τους διαθέσιμους αιμοδότες με φαινότυπο ccDee να αιμοδοτούν μόνο κατόπιν επίκλησης, ώστε να
υπάρχει ένα σταθερό διαθέσιμο απόθεμα φαινοτύπου ccDee ανά ομάδα. Η εφαρμογή της αλλαγής
στρατηγικής κρίνεται αναγκαία να συνεχιστεί για όσο διάστημα οι πρόσφυγες/μετανάστριες αποτελούν
σχεδόν το ήμισυ των ασθενών της Μαιευτικής/Γυναικολογικής κλινικής του Νοσοκομείου μας.

125

ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (HPA): ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΟΤΩΝ
Γ. Καλτσούνης, Δ. Στοϊμένης, Φ. Γκιρτοβίτης, Ε. Μπουλομύτη, Ε. Χασαποπούλου-Ματάμη
Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Αντισώματα έναντι των ειδικών αντιγόνων αιμοπεταλίων (HPA) είναι δυνατό να ευθύνονται
για εμφάνιση σοβαρών αιμορραγικών εκδηλώσεων, όπως πορφύρας σε νεογνά ή πορφύρας
μετά μετάγγιση, ή για αναποτελεσματικότητα μεταγγίσεων αιμοπεταλίων σε κάποιες περιπτώσεις.
Συνεπώς, σε συγκεκριμένες κλινικές ενδείξεις προκύπτει η ανάγκη για την ανεύρεση αιμοπεταλίων
τυποποιημένων –αρνητικών στο αντιγόνο έναντι του οποίου έχουν αναπτυχθεί αντισώματα. Στους
Καυκάσιους το κλινικά σημαντικότερο αντιγόνο είναι το HPA-1a, αλλοαντισώματα έναντι του οποίου
ευθύνονται για την πλειοψηφία (άνω του 80%) των περιπτώσεων νεογνικής αλλοάνοσης θρομβοπενίας
και μετα-μετάγγιση πορφύρας. Δεύτερο κατά σειράν συχνότητας υπαίτιο για αλλοάνοση πορφύρα
είναι το αντιγόνο HPA-5b.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός μας είναι η τυποποίηση HPA με μοριακές τεχνικές μεγάλου αριθμού
δοτών αιμοπεταλίων για δημιουργία αρχείου με δότες αρνητικούς σε κλινικώς σημαντικά αντιγόνα. Στην
παρούσα δημοσίευση αναφέρουμε τα έως τώρα αποτελέσματα της συστηματικής αυτής προσπάθειας
στο Κέντρο μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και σήμερα, κατόπιν ενημέρωσης των
δοτών αιμοπεταλίων αίματος από τους υπευθύνους ιατρούς και γραπτής συναίνεσης των δοτών,
διεξάγεται η μοριακή τυποποίηση των HPA σε καθιερωμένες μέρες λειτουργίας του αντίστοιχου
εργαστηρίου. Η μέθοδος χρησιμοποιεί το HPA-Ready Gene® kit της inno-train που βασίζεται στην
αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και τυποποιεί συνολικά 24 αντιγόνα: HPA-1a/b, HPA-2a/b,
HPA-3a/b, HPA-4a/b, HPA-5a/b, HPA-6a/b, HPA-8a/b, HPA-9a/b, HPA-11a/b, HPA-15a/b, HPA-21a/b
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και HPA-27a/b. Η καταγραφή και αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων γίνεται σε έντυπο και ηλεκτρονικό
αρχείο. Παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα των τυποποιημένων δοτών στην περίοδο ενός έτους
και σύγκριση με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον Καυκάσιο πληθυσμό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάρκεια ενός έτους ολοκληρώθηκε η μοριακή τυποποίηση HPA σε
πληθυσμό 242 δοτών αιμοπεταλίων. Δέκα από αυτούς (4,1%) ήταν αρνητικοί στο HPA-1a.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, το ποσοστό των HPA-1a αρνητικών Καυκάσιων
ατόμων ανέρχεται σε περίπου 2%. Για όλα τα εξετασθέντα αντιγόνα καταγράψαμε ποσοστά που
συγκλίνουν με τις αναφορές της βιβλιογραφίας σε άτομα Καυκάσιας καταγωγής. Με τη μικρή σειρά
δοτών που εξετάσαμε, διαθέτομε ήδη ένα πολύτιμο αρχείο δέκα δοτών αρνητικών στο HPA-1a.
Αυτή η ανακοίνωση έχει σκοπό να γίνει γνωστή η λειτουργία του εργαστηρίου μας στα Αιματολογικά
Τμήματα και μέσω αυτών σε Μαιευτικές Κλινικές, για να αξιοποιούνται οι δότες μας όταν χρειάζεται
για αντιμετώπιση σοβαρής αλλοάνοσης εμβρυϊκής/νεογνικής πορφύρας.
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ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Β. Τζούνακας1, Α. Αναστασιάδη1, Β.-Ζ. Αρβανίτη1, Μ. Πεντογέννη1, Ε. Παύλου2, Κ. Σταμούλης3,
Ι. Παπασιδέρη1, Α. Κριεμπάρδης2, Μ. Αντωνέλου1
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Εργαστήριο Αξιοπιστίας και
Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η οξειδωτική καταπόνηση και η ανισορροπία μεταξύ οξειδωτικών παραγόντων και
αντιοξειδωτικών μηχανισμών αποτελούν τη βάση για την εξέλιξη των ερυθροκυτταρικών βλαβών
αποθήκευσης. Προηγούμενες μελέτες της ομάδας μας έδειξαν πως τα προαποθηκευτικά επίπεδα
ουρικού οξέος επιδρούν στη δομική και λειτουργική επάρκεια αποθηκευμένων ερυθροκυττάρων
αναχαιτίζοντας εν μέρει την αποθηκευτική βλάβη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο έλεγχος της πορείας
της αποθηκευτικής βλάβης μετά από ενίσχυση του συντηρητικού διαλύματος αποθήκευσης μέσω
προσθήκης ουρικού οξέος και φυσικών «συνεργατών» του.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αίμα 6 υγιών αιμοδοτών μελετήθηκε κατά την αποθήκευσή του σε λευκαφαιρεμένες
μονάδες CPD/SAGM με ή χωρίς προσθήκη ουρικού οξέος, ασκορβικού οξέος ή μείγματός τους. Μετά
την παραγώγιση, από κάθε δότη προέκυψαν 4 μικρότερες μονάδες μετάγγισης εκ των οποίων η πρώτη
περιείχε μόνο CPD/SAGM, η δεύτερη επιπλέον ουρικό οξύ (8,0 mg/dL), η τρίτη ασκορβικό οξύ (2,2
mg/dL) και η τέταρτη μείγμα ουρικού/ασκορβικού οξέος. Οι επιλεγμένες συγκεντρώσεις προέκυψαν
μετά από προκαταρκτικό in vitro έλεγχο τοξικότητας σε φρέσκο αίμα κατά τον οποίο ελέγχθηκε εύρος
συγκεντρώσεων (ασκορβικό οξύ: 1,5-2,5 mg/dL, ουρικό οξύ: 6,5-8,5 mg/dL). Ακολούθησε έλεγχος
αιμολυτικών (αιμόλυση, ερυθροκυτταρική ευθραυστότητα) και οξειδοαναγωγικών (αντοξειδωτική
ικανότητα υπερκειμένου, παραγωγή δραστικών ριζών οξυγόνου – ROS) παραμέτρων και στατιστική
ανάλυση των αποτελεσμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παράμετροι που σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα της μονάδας μετάγγισης, όπως
η αποθηκευτική αιμόλυση και το pH, δεν διέφεραν καθόλου (pH) ή μεταβλήθηκαν ελάχιστα (αιμόλυση,
p>0,05) στα τροποποιημένα παράγωγα. Επιπλέον, η αιμόλυση μετά από μηχανική καταπόνηση δεν
επηρεάστηκε από την προσθήκη των αντιοξειδωτικών ουσιών, ενώ ο δείκτης οσμωτικής ευθραυστότητας
παρουσίασε κλινικά μη αξιολογήσιμη μικρή (<1%) διακύμανση. Η ολική, αλλά και η εξαρτώμενη από το
ουρικό οξύ, αντιοξειδωτική ικανότητα του υπερκειμένου βρέθηκαν αυξημένες (κατά 40-120%, p<0,01) σε
όλες τις τροποποιημένες μονάδες μετάγγισης σε σύγκριση με τις μονάδες-μάρτυρες, ενώ η ανεξάρτητη
του ουρικού οξέος αντιοξειδωτική ικανότητα ήταν αυξημένη στις μονάδες που περιείχαν ασκορβικό οξύ
ή μίξη των δύο οξέων. Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε μειωμένη επιδεκτικότητα σε εξωγενή ερεθίσματα
οξειδωτικής αιμόλυσης (ανεξαρτήτως πρόσθετου αντιοξειδωτικού), ιδιαίτερα από τη δεύτερη εβδομάδα
αποθήκευσης και μετά (π.χ. ημέρα 21: 6,91±0,80 έναντι 9,25±1,91 mgHb/dL, ουρικό/μάρτυρας, p=0,025),
σε συνδυασμό με μία σταθερή τάση για μειωμένη συσσώρευση ROS ύστερα από οξειδωτικό ερέθισμα,
η οποία αναδείχθηκε ως στατιστικά σημαντική από το μέσο της αποθήκευσης (p<0.05). Τα επίπεδα
ενδογενών ROS παρουσιάστηκαν ανεπηρέαστα, πλην των ενισχυμένων με ουρικό οξύ μονάδων, στις
οποίες παρατηρήθηκε μικρή αλλά επαναλαμβανόμενη αυξητική τάση (π.χ. ημέρα 21: 788±201 έναντι
687±139 RFU/mg πρωτεΐνης, p>0,05) σε σχέση με τις μονάδες-μάρτυρες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η προσθήκη ουσιών, όπως το ουρικό και το ασκορβικό οξύ, διατηρεί τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των μονάδων μετάγγισης, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να προστατεύει τα αποθηκευμένα
ερυθροκύτταρα από επιπλέον οξειδωτική καταπόνηση, αυξάνοντας το εξωκυττάριο αντιοξειδωτικό
δυναμικό. Η παρατηρούμενη μικρή αύξηση των εγγενών επιπέδων ROS μετά από προσθήκη ουρικού
οξέος χρήζει περαιτέρω μελέτης, καθώς μπορεί να υποδεικνύει λεπτές τροποποιήσεις σε μεταβολικά
μονοπάτια.
Η παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/
ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
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Β. Τζούνακας1, Α. Αναστασιάδη1, D. Stefanoni2, Β.-Ζ. Αρβανίτη1, Β. Κουρκουβά1, Α. Βεργάκη3,
Β. Σουλάκης3, Κ. Σταμούλης4, Ι. Παπασιδέρη1, A. D’Alessandro2, Α. Κριεμπάρδης5, Μ. Αντωνέλου1
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Department of Biochemistry
and Molecular Genetics, School of Medicine, University of Colorado, Denver, Aurora CO, Colorado,
United States, 3Τμήμα Αιμοδοσίας, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», 4Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας, 5Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία
(HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Προηγούμενες μελέτες έδειξαν πως οι ετερόζυγοι φορείς β-Μεσογειακής αναιμίας
(βΜΑ) αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου των αιμοδοτών, ειδικά σε χώρες της Μεσογείου.
Η συγκεκριμένη ομάδα αιμοδοτών διαφέρει in vivo σε ποικίλες αιματολογικές παραμέτρους (π.χ.
χαμηλότερο MCV, υψηλότερος αριθμός ερυθροκυττάρων), ενώ πρόσφατα αναδείχθηκε πως τα βΜΑ
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ερυθροκύτταρα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα το στρες της αποθήκευσης, με εντυπωσιακότερη
την αντοχή τους στην αιμόλυση (αποθηκευτική, οσμωτική, μηχανική). Εντούτοις, λίγα είναι γνωστά
για τον μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων φορέων βΜΑ κατά την αποθήκευσή τους, καθώς και για
τη σύνδεση μεταξύ παραμέτρων φρέσκου/αποθηκευμένου αίματος.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να συγκρίνει το μεταβολικό πρότυπο και
τη διαφορική δικτύωση αποθηκευμένων ερυθροκυττάρων που προέρχονται από φορείς βΜΑ και
αιμοδότες-μάρτυρες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αίμα 30 αιμοδοτών (15 φορείς βΜΑ και 15 μάρτυρες) μελετήθηκε πριν και
κατά την αποθήκευσή του σε λευκαφαιρεμένες μονάδες CPD/SAGM για ποικίλες αιματολογικές
(καταμέτρηση ερυθροκυττάρων, RDW κ.α.), βιοχημικές (π.χ. ουρικό οξύ, φερριτίνη), βιολογικές
(οσμωτική και μηχανική αιμόλυση, οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο κ.α.) και μεταβολικές (π.χ. μονοπάτια
γλυκόλυσης, γλουταθειόνης και φωσφορικών πεντοζών) παραμέτρους. Ακολούθησε: (α) συγκριτικός
μεταβολομικός έλεγχος μεταξύ των δύο ομάδων και (β) κατασκευή βιολογικών δικτύων συσχέτισης
παραμέτρων φρέσκου και αποθηκευμένου αίματος (p<0,01), με τη χρήση της εφαρμογής Cytoscape.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ετερόζυγοι παρουσίασαν (α) διαφοροποιημένους γλυκολυτικούς ρυθμούς στο
φρέσκο αίμα (π.χ. αυξημένο φωσφοενολοπυροσταφυλικό, p=0,0007) και (β) διαφορές στον μεταβολισμό
του αζώτου, συμπεριλαμβανομένων των μονοπατιών των πουρινών και της ουρίας (π.χ. υψηλότερα
επίπεδα ουρικού οξέος, p≤0,003, χαμηλότερα επίπεδα S-αλλαντοΐνης και αργινίνης, p<0,001). Όσον
αφορά στη δικτύωση, και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν συσχέτιση in vivo/ex vivo τιμών στην οσμωτική
αιμόλυση (ετερόζυγοι, r=0,938 – μάρτυρες, r=0,655) και στην ολική αντιοξειδωτική ικανότητα πλάσματος/
υπερκειμένου. Εντούτοις, στο δίκτυο των ετερόζυγων εμφανίζονται: (α) περισσότερες συνδέσεις στις
παραμέτρους της γλυκόλυσης, καθώς επίσης και στη δικτύωση αντιοξειδωτικών παραμέτρων του
υπερκειμένου/πλάσματος, (β) σημαντικές συνδέσεις στο μονοπάτι των πουρινών και τον κύκλο της
ουρίας, τόσο μεταξύ τους (π.χ. υδροξυϊσοουρικό/ουρικό οξύ, r=0,711 και ουρικό οξύ/S-αλλαντοΐνη,
r=-0,571, p<0,01), όσο και με παραμέτρους σχετιζόμενες με το οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο (π.χ. ουρικό
οξύ/ολική αντιοξειδωτική ικανότητα, r=0,612, p<0,01) και (γ) ένας κεντρικός κόμβος που αφορά στην
οσμωτική αιμόλυση στον οποίο πυρηνώνονται πλήθος βιοχημικών (τρανσφερίνη, r=0,530, p<0,01),
βιολογικών (μηχανική αιμόλυση, r=0,734 και υπεροξειδοσίνη, r=0,670, p<0,01) και μεταβολικών (UDPγλυκόζη, r=-0,508 και πυροσταφυλικό οξύ, r=0,530, p<0,01) παραμέτρων του φρέσκου αίματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συγκεκριμένα μονοπάτια, όπως η οξείδωση των πουρινών και ο εν γένει
μεταβολισμός του αζώτου, φαίνεται να είναι μοναδικά, και διαφορικά συνδεόμενα με παραμέτρους
του φρέσκου αίματος, στην ομάδα των ετερόζυγων αιμοδοτών. Τόσο η οσμωτική αιμόλυση, όσο και
η αντιοξειδωτική ικανότητα του πλάσματος/υπερκειμένου στην ίδια ομάδα εμφανίζουν εντονότερο
δυναμικό διασύνδεσης σε σχέση με τους μάρτυρες, ενώ επιπλέον φαίνεται πως κατέχουν κεντρικό
ρόλο στην ομοιόσταση των βΜΑ ερυθροκυττάρων κατά την αποθήκευση.
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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Η EΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ν.Υ.Α.) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΟΥ LOCKDOWN ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Μ. Σκέρτσου, Τ. Δημούδη, Α. Μακρή, Ι. Δενδρινού, Β. Τσάγκαρη, Ε. Τζίνη, Ν. Βγόντζα
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πανδημία COVID-19 επηρέασε την επάρκεια αίματος διεθνώς λόγω της μειωμένης
προσέλευσης αιμοδοτών. Οι επιστημονικές ενώσεις και οι αρμόδιες αρχές της Αιμοδοσίας της χώρας
μας έλαβαν έγκαιρα μέτρα με στόχο την προστασία της υγείας των αιμοδοτών ,των ασθενών, αλλά
και του προσωπικού των Ν.Υ.Α. H πλήρης λειτουργία της Αιμοδοσίας, ανεξάρτητα από την πανδημία
και το κλείσιμο των τακτικών χειρουργείων, ήταν δεδομένη .Οι αιμοληψίες αιμοδοτών στην αίθουσα
αιμοληψιών του νοσοκομείου μας και σε εξορμήσεις συλλόγων συνεχίστηκαν απρόσκοπτα και με
ασφάλεια, καθώς και οι μεταγγίσεις των ασθενών μας.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσουμε τα δεδομένα
αιμοληψιών και μεταγγίσεων της Ν.Υ.Α. κατά το διάστημα του lockdown (23/3/20-5/5/20) όπου ήταν
κλειστά τα τακτικά ιατρεία και χειρουργεία με ανάλογη μείωση των αιμοδοτών αντικατάστασης (ΑΑ).
Σημειωτέον ότι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στις παθολογικές κλινικές αυξήθηκαν λόγω του ότι το
Νοσοκομείο μας από 26/3/20 εφημέρευε στη Β΄ Ομάδα της 1ης Υ.ΠΕ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν από το ηλεκτρονικό αρχείο μας τα στατιστικά διακίνησης
αίματος και μεταγγίσεων στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα το διάστημα 23/3/20-5/5/20 και του
αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Επίσης από το γραφείο κίνησης των ασθενών έγινε καταγραφή
της κίνησης των κλινικών τα αντίστοιχα διαστήματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα συλλεχθέντα στοιχεία απεικονίζονται στους πίνακες και τα γραφήματα που
ακολουθούν.
Πίνακας Ι. Στατιστικά στοιχεία συλλογής και μετάγγισης αίματος.
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
23/3/20-5/5/20
23/3/19-5/5/19

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
324
356

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
ΑΝΤΙΚΑΣΤΑΣΗΣ
167
295

ΣΥΝΟΛΟ
491
651

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ
403
492

Πίνακας ΙΙ. Κίνηση κλινικών και μεταγγίσεις.

Παθολογικός τομέας
Χειρουργικός τομέας

Α΄ Παθολογική
Β΄ Παθολογική
Ορθοπεδική
Χειρουργική

23/3/20-5/5/20
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ
215
128
287
79
41
64
135
39

23/3/19-5/5/19
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ
127
94
213
165
153
74
242
46

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1. Οι εθελοντές αιμοδότες δείχνουν ευαισθησία και ενσυναίσθηση, έχουν φιλότιμο και συνεπή αιμοδοτική
συμπεριφορά σε περιόδους κρίσης. Παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα στο υπό μελέτη διάστημα
του lockdown, συγκριτικά, με το αντίστοιχο του 2019, παρά την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας.
2. Οι μεταγγίσεις στις παθολογικές κλινικές αυξήθηκαν δυσανάλογα από τις εισαγωγές που ήταν
πράγματι αυξημένες λόγω της διαφορετικής εφημέρευσης του νοσοκομείου μας.
3. Είναι προφανής η έλλειψη σωστών πρακτικών μεταγγισιοθεραπείας σε περιόδους κρίσης ( αδυναμία
επανεκπαίδευσης των κλινικών γιατρών στις ενδείξεις μετάγγισης, μη πραγματοποίηση συναντήσεων
της Νοσοκομειακής επιτροπής μεταγγίσεων και έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ιατρών).
4. Η πανδημία ήρθε για να μείνει, με συνέπεια τα αποθέματα αίματος να μειώνονται. Πρέπει να
καταβληθεί προσπάθεια εξισορρόπησης με εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αιμοθεραπείας
(PBM). Η αναγκαιότητα PBM είναι πλέον προφανής όσο ποτέ.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ.
Μ. Σκέρτσου1, Θ. Φλώρος2, Β. Τσάγκαρη1,Ε. Τζίνη1, Ι. Δενδρινού1, Ν. Βγόντζα1
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», 2Β’ Ορθοπεδική Κλινική, ΕΚΠΑ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα κατάγματα ισχίου είναι ιδιαίτερα συχνά στους ηλικιωμένους και συνοδεύονται από
σημαντική απώλεια αίματος και αυξημένη ανάγκη μεταγγίσεων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η υπόθεση ότι μια εφάπαξ δόση
τρανεξαμικού οξέος (TXA) δύναται να μειώσει την απώλεια αίματος σε ηλικιωμένους ασθενείς, που
υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση λόγω διατροχαντήριου κατάγματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ενδομυελική ήλωση
(ΙΜΝ) λόγω διατροχαντηρίου κατάγματος, τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Στη πρώτη ομάδα
χορηγήθηκε μία ενδοφλέβια δόση 15 mgkg−1 ΤΧΑ ενώ στη δεύτερη μία ενδοφλέβια δόση placebo
100 mlN/S, 5 λεπτά πριν από την τομή του δέρματος. Μετρήθηκε η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης
(Hb) πριν από τη χειρουργική επέμβαση και μετεγχειρητικά σε καθημερινή βάση μέχρι την τέταρτη
μετεγχειρητική ημέρα. Η απώλεια αίματος υπολογίστηκε με τη μέθοδο αραίωσης της αιμοσφαιρίνης.
Για τον υπολογισμό της συνολικής απώλειας αίματος (TBL), χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ισορροπίας
αιμοσφαιρίνης. Το πρωτεύον αποτέλεσμα ήταν ο αριθμός των μεταγγίσεων RBC από τη επέμβαση
έως την 4η μετεγχειρητική ημέρα. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν η ολική απώλεια αίματος από
την επέμβαση έως την 4η μετεγχειρητική ημέρα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 30 ασθενείς με ΔΤΧ κάταγμα έλαβαν TXA προεγχειρητικά. Αντίστοιχα, 55 με ΔΤΧ
κάταγμα δεν έλαβαν TXA. Όπως φαίνεται στον πίνακα ,οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΙΜΝ στην
ομάδα χορήγησης TXA έλαβαν σημαντικά μικρότερο αριθμό μονάδων RBC σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου, είχαν σημαντικά μικρότερη μείωση αιμοσφαιρίνης και σημαντικά μικρότερη απώλεια ολικού
όγκου αίματος.
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Αριθμός μεταγγιζόμενων
«μονάδων RBC

Μείωση
αιμοσφαιρίνης

Απώλεια ολικού όγκου
αίματος

Ασθενείς που έλαβαν TXA

128 ± 1049

9859 ± 5524 g

9513 ± 5989 ml

Ομάδα ελέγχου

2075 ± 1685

1616 ± 1417 g

1513 ± 1247 ml

00396

00195

0023

P

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μία εφάπαξ δόση TXA, 5 λεπτά πριν από την έναρξη της επέμβασης, ήταν επαρκής
για να μειώσει τον αριθμό των μεταγγίσεων και την ολική απώλεια αίματος σε ηλικιωμένους ασθενείς
που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, λόγω διατροχαντήριου κατάγματος.
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Δ. Μοσχανδρέου1, Α. Αργυρού2, Κ. Παπαΐωάννου2, Σ. Νικολοπούλου2, Α. Λειβάδα1, Μ. Γεωργοπούλου2,
Α. Γάφου2, Ε. Γρουζή1
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», 2Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η τεκμηρίωση της ανάγκης για μετάγγιση από τους κλινικούς ιατρούς και η αξιολόγηση
της επάρκειάς της από το προσωπικό των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) αποτελούν
σημαντικές παραμέτρους στην προσπάθεια εφαρμογής στρατηγικών διαχείρισης και περιορισμού των
μεταγγίσεων στο πλαίσιο του ΡΒΜ (Patient’sBloodManagement).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εκτίμηση της επάρκειας της τεκμηρίωσης και της συμμόρφωσης των
αιτήσεων για χορήγηση αίματος, με τις επικαιροποιημένες συστάσεις ενδείξεων για μετάγγιση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε προοπτική καταγραφή των αιτήσεων για μετάγγιση σε ασθενείς του
Παθολογικού Τομέα δύο Ογκολογικών Νοσοκομείων, καθώς επίσης και της αυθόρμητης δικαιολόγησης
των αιτήσεων αυτών από τους θεράποντες κλινικούς ιατρούς. Οι αιτήσεις αφορούσαν σε ασθενείς
οι οποίοι είχαν τιμή αιμοσφαιρίνης Hb ≥7,5gr/dl. Το υπό μελέτη διάστημα ορίστηκε ως το δίμηνο
μεταξύ 15/11/19 και 15/1/20. Η επιλογή του ορίου Ηb έγινε αυθαίρετα και στη βάση του ότι οι κλινικοί
ιατροί μετά από συζήτηση με το προσωπικό της ΝΥΑ είναι πιο επιδεκτικοί στην αναθεώρηση της
αναγκαιότητας της μετάγγισης, όταν ο ασθενής έχει Hb ≥7,5gr/dl. Έτσι, οι μη απαραίτητες μεταγγίσεις
θα μπορούσαν δυνητικά να ανασταλούν από το προσωπικό της ΝΥΑ στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων
PBM. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με πρόγραμμα SPSS-11 και το επίπεδο
σημαντικότητας τέθηκε σε p< 0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στον πίνακα που ακολουθεί, καταγράφονται: Α. τα χαρακτηριστικά των ασθενών που
μεταγγίσθηκαν έχοντας Hb ≥7,5gr/dl, Β. τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων αιτήσεων μετάγγισης και
Γ. τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων μεταγγίσεων συνολικά αλλά και επιμέρους στα δύο Νοσοκομεία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1. Υπάρχει ανάγκη πληρέστερης τεκμηρίωσης της Αίτησης Μετάγγισης ΣΕ (τιμή Hb, κλινική κατάσταση
ασθενούς) από τους κλινικούς ιατρούς, ειδικά όταν η ανάγκη για μετάγγιση προκύπτει από την
κλινική εικόνα του ασθενούς, παρά από αντικειμενικά εργαστηριακά κριτήρια.
2. Η κωδικοποίηση από τις οικείες Νοσοκομειακές Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ) των
ενδείξεων μετάγγισης, θα μπορούσε να διευκολύνει τόσο τους κλινικούς ιατρούς στην πληρέστερη
τεκμηρίωση της αίτησης όσο και το προσωπικό των ΝΥΑ στον έλεγχο της επάρκειας της τεκμηρίωσης
αυτής.
3. Μέχρι τη γενικευμένη καθιέρωση συστημάτων ηλεκτρονικής παραγγελίας παραγώγων αίματος
(Computerized Physician Order Entry, CPOE), η διαρκής επιτήρηση από το προσωπικό των ΝΥΑ της
επιμελούς συμπλήρωσης της γραπτής αίτησης διασταύρωσης παραγώγου θεωρείται επιβεβλημένη.
4. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού των κλινικών τμημάτων αλλά και των ΝΥΑ ενδυναμώνει
τις πρακτικές ενδεδειγμένης μετάγγισης.
5. Η αίτηση για χορήγηση 1 ΜΣΕ κάθε φορά -όπως και η πολιτική επανεκτίμησης μετά από κάθε
μονήρη μετάγγιση- βοηθά τον κλινικό ιατρό στην καλύτερη και αντικειμενικότερη τεκμηρίωση των
ζητούμενων μεταγγίσεων και κατά συνέπεια στον περιορισμό των μη απαραίτητων μεταγγίσεων.
1
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ INTERCEPT ΣΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΠΟ BUFFYCOAT (BC)
Μ. Παπαδογιαννάκη, Κ. Παυλάκη, Μ. Μπανάσα, Σ. Ψυχαράκης, Σ. Παπαδάκης, Ε. Λυδάκη
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι τεχνικές αδρανοποίησης στα παράγωγα αιμοπεταλίων είναι αποτελεσματικές εναντίον
των περισσότερων βακτηρίων, ιών και μη γνωστών παθογόνων ενώ ταυτόχρονα μειώνουν τις
αντιδράσεις από τις μεταγγίσεις και αυξάνουν το όριο συντήρησης των παραγώγων. Κύρια δυσκολία
στην καθολική τους εφαρμογή είναι το υψηλό τους κόστος το οποίο όταν προστεθεί στο υψηλό κόστος
των αιμοπεταλίων αφαίρεσης δυσχεραίνει την εισαγωγή της μεθόδου στην κλινική πράξη. Ωστόσο
η εφαρμογή τους σε παράγωγα αιμοπεταλίων είναι εφικτή σε δεξαμενοποιημένα από ολικό αίμα
καθώς το κόστος των συγκεκριμένων είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Στη χώρα μας, παρόλο που κατά τους
θερινούς μήνες υπάρχει επιδημία του Δυτικού Νείλου που επηρεάζει την επάρκεια αιμοπεταλίων και
επιπλέον δεν εφαρμόζονται καθολικά μέθοδοι βακτηριακής ανίχνευσης στα παράγωγα αιμοπεταλίων,
δεν έχουν εφαρμοστεί τεχνικές αδρανοποίησης σε δεξαμενοποιημένα παράγωγα αιμοπεταλίων από
ολικό αίμα (p-PLT).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός μας ήταν να μελετηθεί η μέθοδος αδρανοποίησης INTERCEPT
ως προς την τεχνική, την διαχείριση και την ποιότητα των p-PLT.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ:
1. Στο 10% της ετήσιας παραγωγής p-PLT (1800 περίπου παράγωγα) αποφασίστηκε να μην εφαρμοστεί
ιονίζουσα ακτινοβόληση αλλά τεχνική αδρανοποίησης. Η χορήγηση δε των αδρανοποιημένων
παραγώγων αποφασίστηκε να γίνεται σε αιματολογικούς ασθενείς 18 έως 60 ετών, με καλό προσδόκιμο
επιβίωσης (υπό μεταμόσχευση, οξεία λευχαιμία σε ύφεση ή σε θεραπεία ένταξης κ.λπ.).
2. Το 1ο 6μηνο του 2020 αδρανοποιήθηκαν συνολικά 88 p-PLT από 5 ή 4 bc. H τεχνική ξεκινούσε
το μεσημέρι, μετά το πέρας της παραγωγής και της λευκαφαίρεσης των δεξαμενοποιημένων
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αιμοπεταλίων. Η επιλογή γινόταν με βάση την περιεκτικότητα των παραγώγων: α) σε προσθετικό
διάλυμα (53-68%) β) σε αιμοπετάλια (>2,5×1011) γ) σε ερυθρά (<4×106/μl), και τον όγκο τους (300420ml). H διάρκεια της όλης διαδικασίας (εισαγωγή αμοτοσαλένης στο παράγωγο και φωτοθεραπεία)
δεν ξεπερνούσε τα 15 λεπτά κατά την πρώτη φάση και τα 5 λεπτά κατά τη 2η φάση, η οποία γινόταν
6-7 ώρες αργότερα (αφαίρεση αμοτοσαλένης προσροφημένης στο CAT).
3. Στα παράγωγα δόθηκε ειδική σήμανση και επιπλέον διάρκεια συντήρησης 2 ημέρες.
4. Σε όλα τα παράγωγα που αδρανοποιήθηκαν έγινε ποιοτικός έλεγχος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η αδρανοποίηση p-PLT εφαρμόστηκε εύκολα στην καθημερινή λειτουργία της
Αιμοδοσίας χωρίς προβλήματα στην εκπαίδευση του προσωπικού. Η διάρκεια της διαδικασίας ήταν
περίπου ίδια με την διάρκεια της ακτινοβόλησης. Η χορήγηση τους στην ομάδα των ασθενών που
επιλέχτηκε κατορθώθηκε στο 57% . Κανένα παράγωγο από αδρανοποίηση δεν καταστράφηκε. Τέλος,
η μέθοδος προκάλεσε μέση απώλεια στην περιεκτικότητα των αιμοπεταλίων κατά 8%±0,04% ενώ η
μέση δόση αιμοπεταλίων/παράγωγο ήταν: 3,17±0,58×1011.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή της μεθόδου INTERCEPT στην αδρανοποίηση των παραγώγων
αιμοπεταλίων από δεξαμενοποίηση bc μονάδων ολικού αίματος ήταν απλή και εύκολη στην εισαγωγή
της στη ρουτίνα του τμήματος μας. Η διαδικασία της αδρανοποίησης δεν προκάλεσε σημαντική απώλεια
αιμοπεταλίων ενώ αντίθετα προσέθεσε ασφάλεια στις μεταγγίσεις παραγώγων. Η χορήγηση τους
στην επιλεγμένη ομάδα ασθενών κατορθώθηκε σε μεγάλο ποσοστό, γεγονός που καθιστά εφικτή την
εφαρμογή της μεθόδου στην καθημερινή πρακτική παρόλο το επιπλέον κόστος της.
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ SARS-CoV-2
Α. Αργυρού1, Α. Γάφου2, Μ. Γκανίδου3, Σ. Μέλλου4, Β. Παπαδόπουλος5, Ζ. Αλεξανδροπούλου6,
Χ. Αλέπη7, Π. Αρίδα8, Κ. Αρμυρός9, Ν. Βγόντζα10, Μ. Γαβαλάκη11, Ε. Γρουζή12, Ε. Ζερβού13, Ε. Θεοδωρή14, Χ. Κάκαρη15, Α. Καπόγλη16, Δ. Κατόπη17, Π. Κελεπουσίδης18, Α. Κιουμή19, Ι. Κοντονής20,
Θ. Κωνσταντινίδης21, Α. Κωστούρου22, Σ. Λαφιωνιάτης23, Ε. Λυδάκη24, Κ. Μαλέκας25, Ε. Ματαλλιωτάκης26, Α. Μεγάλου27, Β. Μιχαήλ28, Α. Μούγιου29, Μ. Μουρατίδου30, Μ. Μπάκα31, Γ. Μπόλλας32,
Δ. Μπουργανός33, Ε. Νομικού34, Κ. Πανέτα35, Α. Πανουτσόπουλος36, Ε. Πανώρη37, Μ. Παπαδάκη38,
Μ. Παπαδοπούλου39, Χ. Παππά40, Τ. Παρασκευοπούλου41, Μ. Πολίτου42, Φ. Σακελλαρίδη43, Α.
Σκορδυλάκη44, Β. Σουλάκης45, Α. Σφυριδάκη46, Α. Τσαντές47, Ι. Τσουρβελούδης48, Α. Χαιροπούλου49,
Ε. Χασαποπούλου-Ματάμη50, Σ. Βαλσάμη51
1
ΝΥΑ, Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης ΕΑΕ, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 2ΝΥΑ, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι
Ανάργυροι», 3ΝΥΑ, Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης ΕΑΕ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη, 4ΝΥΑ,
Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης ΕΑΕ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 5ΝΥΑ, Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης
ΕΑΕ, Γ.Ν. Πέλλας - Ν.Μ. Γιαννιτσών, 6ΝΥΑ, Γ.Ν. Βούλας, «Ασκληπιείο», 7ΝΥΑ, Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», 8ΝΥΑ,
Γ.Ν. Αγρινίου, 9ΝΥΑ, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 10ΝΥΑ, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων», 11ΝΥΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα, 12ΝΥΑ, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», 13ΝΥΑ, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων,
14
ΝΥΑ, Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας», 15ΝΥΑ, Γ.Ν. Χίου «Σκυλίτσειο», 16ΝΥΑ, Γ.Ν. Καλαμάτας, 17ΝΥΑ, Γ.Ν.Α.
«Αλεξάνδρα», 18ΝΥΑ, Γ.Ν. Χαλκίδας, 19ΝΥΑ, Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», 20ΝΥΑ, Γ.Ν. Λακωνίας, 21ΝΥΑ,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 22ΝΥΑ, Ν.Θ.Π. «Παμμακάριστος», 23ΝΥΑ, Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», 24ΝΥΑ,
Π.Α.Γ.Ν. Ηρακλείου, 25ΝΥΑ, Γ.Ν. Λειβαδιάς, 26ΝΥΑ, Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, 27ΝΥΑ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Αθήνα, 28ΝΥΑ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη, 29ΝΥΑ, Π.Γ.Ν. Πατρών, 30ΝΥΑ, Γ.Ν.Μ. «Αμαλία
Φλέμιγκ», 31ΝΥΑ, Γ.Ν. «Θριάσιο», 32ΝΥΑ, Γ.Ν. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», 33ΝΥΑ, Γ.Ν. Άμφισσας, 34ΝΥΑ,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 35ΝΥΑ, Γ.Ν. Πύργου, 36 ΝΥΑ, Γ.Ν. Αργολίδας, 37ΝΥΑ, Γ.Ν. Καβάλας, 38ΝΥΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α.
«Η Σωτηρία» Αθήνα, 39ΝΥΑ, Γ.Ν. Κατερίνης, 40ΝΥΑ, Γ.Ν. Κορίνθου, 41ΝΥΑ, Γ.Ν. Τρίπολης, 42ΝΥΑ, Γ.Π.Ν.
«Αρεταίειο», 43ΝΥΑ, Γ.Ν. Ρόδου, 44ΝΥΑ, Γ.Ν. Χανίων, 45ΝΥΑ, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων», 46ΝΥΑ, Γ.Ν.
Ηρακλείου «Βενιζέλειο», 47ΝΥΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 48ΝΥΑ, Π.Γ.Ν. Λάρισας, 49ΝΥΑ, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»,
50
ΝΥΑ, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ», 51ΝΥΑ, Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης ΕΑΕ, Γ.Π.Ν. «Αρεταίειο»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η εμφάνιση του SARS-CoV-2 στην Κίνα και η σταδιακή παγκόσμια εξάπλωσή του, επέβαλαν
την ανάγκη εφαρμογής πρωτοκόλλων κοινωνικού/ιατρικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της πανδημίας. Για την εξασφάλιση ασφάλειας/επάρκειας αίματος, οι Νοσοκομειακές
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Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) παγκοσμίως αντιμετώπισαν την πρόκληση να αναπροσαρμόσουν
αρκετές διαδικασίες τηρώντας πρωτόκολλα ασφαλείας για αιμοδότες και προσωπικό, βάσει των
επικαιροποιημένων οδηγιών των αρμόδιων αρχών κάθε χώρας και της εφαρμογής επιστημονικών
διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η καταγραφή των πρακτικών προσαρμογής των ΝΥΑ στην Ελλάδα στο
διάστημα της πανδημίας, για διατήρηση επάρκειας/ασφάλειας αίματος, ασφάλειας αιμοδοτών και
προσωπικού.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η περίοδος μελέτης οριοθετείται από την εβδομάδα πριν την εμφάνιση του
πρώτου κρούσματος στη χώρα έως την άρση της πλειονότητας των επιβληθέντων περιοριστικών
μέτρων (20/2/2020-31/5/2020)
Ερωτηματολόγιο 43 ερωτήσεων σχετικών με πρακτικές λειτουργίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας
απαντήθηκε από τις συμμετέχουσες ΝΥΑ. Ειδικότερα συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με:
1. Ακολουθούμενες συστάσεις (1 ερώτηση)
2. Διαχείριση αποθέματος-προσέλκυση αιμοδοτών (5 ερωτήσεις)
3. Ασφάλεια αιμοδότη (4 ερωτήσεις)
4. Διαχείριση μεταγγισιοθεραπείας (3 ερωτήσεις)
5. Διαχείριση δειγμάτων αίματος: δειγματοληψία-μεταφορά-εξέταση-φύλαξη-απόρριψη (18 ερωτήσεις)
6. Διακίνηση παραγώγων για ασθενείς CoViD(+) (7 ερωτήσεις- απαντήθηκε μόνο από τις ΝΥΑ
νοσοκομείων που νοσήλευσαν CoViD(+) ασθενείς)
7. Μέτρα ασφαλείας στο χώρο ΝΥΑ (5 ερωτήσεις)
Καταγράφηκαν οι ακολουθούμενες πρακτικές α)στο σύνολο των συμμετεχουσών ΝΥΑ, β)στα νοσοκομεία
αναφοράς SARS-CoV-2 γ)στα μη αναφοράς και αναζητήθηκαν βασικές ομοιότητες/διαφορές στις
εφαρμοζόμενες πρακτικές. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα
SPSS-11.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμμετείχαν 47 ΝΥΑ από τις οποίες 12 (25.53%) ΝΥΑ νοσοκομείων αναφοράς
SARS-CoV-2 και 35 (74.47%) λοιπών νοσοκομείων. Ασθενείς CoViD(+) νοσηλεύθηκαν σε όλα τα
νοσοκομεία αναφοράς και σε 4/35 λοιπά νοσοκομεία. Οι περισσότερες ΝΥΑ ακολούθησαν τις οδηγίες
ΕΟΔΥ (46/47, 97.9%) και Ε.ΚΕ.Α (35/47, 74.5%), ενώ 12/47 (25.5%) οδηγίες και άλλων φορέων (ISBT,
ECDC, ΠΟΥ, EAE, οικείες ΥΠΕ και ΝΕΛ).
Οι πρακτικές που εφαρμόσθηκαν βάσει των απαντήσεων παρατίθενται στον Πίνακα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
1. Οι συστάσεις των αρμόδιων φορέων αποτέλεσαν οδηγό για την προσαρμογή λειτουργίας των ΝΥΑ
κατά την πανδημία.
2. Οι ΝΥΑ προσάρμοσαν δραστηριότητες και βασικές διαδικασίες τους στις ανάγκες που προέκυψαν
λόγω της πανδημίας υιοθετώντας εν πολλοίς παρόμοιες τακτικές και τρόπους δράσης, κυρίως στους
τομείας προσέλκυσης-ασφάλειας αιμοδοτών και ασφάλειας προσωπικού στον χώρο εργασίας.
3. Για τη διατήρηση επάρκειας αποθεμάτων αίματος παρά τη ματαίωση πολλών εξορμήσεων, οι ΝΥΑ
ενημέρωσαν το κοινό, οργάνωσαν έκτακτες εξορμήσεις, τροποποίησαν το ωράριο λειτουργίας και
εφάρμοσαν στρατηγικές ΡΒΜ για περιορισμό μεταγγίσεων.
4. Η ασφάλεια αιμοδοτών εξασφαλίστηκε με παρεμβάσεις στο χώρο/τρόπο λειτουργίας των ΝΥΑ
(αιμοδοσία κατόπιν ραντεβού ή σε εξωνοσοκομειακό χώρο, χορήγηση προστατευτικών μέσων).
5. Η ασφάλεια του προσωπικού ΝΥΑ εξασφαλίστηκε με χρήση πρωτοκόλλων διαχείρισης δειγμάτων/
παραγώγων αίματος και χρήση ενισχυμένων προστατευτικών μέσων.
6. Συνολικά, οι ΝΥΑ των νοσοκομείων που δεν είναι νοσοκομεία αναφοράς, εφάρμοσαν παρόμοιες
τακτικές με τις ΝΥΑ των νοσοκομείων αναφοράς, συντελώντας καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας
στην εξασφάλιση επάρκειας/ασφάλειας αίματος και την ασφάλεια των αιμοδοτών.
7. Οι καταγραφείσες πρακτικές μπορούν να αποτελέσουν οδηγό στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για
τη διασφάλιση επαρκούς/ασφαλούς αίματος και την ασφάλεια αιμοδοτών-προσωπικού, δεδομένου
ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται εκ νέου έξαρση δραστηριότητας του SARS-CoV-2.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
133

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Π. Χριστοδούλου1, Θ. Χατζηλυγερούδη2, Ε. Σαζακλή3, Χ. Χαριτίδου4, Ε. Πλακούλα5, Ε. Βερίγου5,
Γ. Μεραντζή6,Θ. Παπανικολάου7, Α. Κουράκλη5, Α. Συμεωνίδης5
Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Αιματολογικό Εργαστήριο,
Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», 2Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών,
Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Αγρινίου, 3Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου
Πατρών, 4Εργαστήρια Ιατρικών Αναλύσεων «Καραμάνης-Χαριτίδου» Πύργος, 5Αιματολογικό Τμήμα
Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 6Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Αγρινίου, 7Αιματολογικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα (ΚΑ-Ν) και αναιμία συχνά προσέρχονται με
καθυστέρηση για αιματολογική διερεύνηση γιατί τα ενοχλήματά τους αποδίδονται στη βασική τους
νόσο, ενώ αντιθέτως οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη(ΣΔ) συχνά εμφανίζουν μικρή αναιμία και για
αυτήν υποβάλλονται σε ενδελεχή έλεγχο χωρίς συνηθέστερα να εντοπίζεται ακριβής αιτία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη των αιματολογικών δεικτών ασθενών που προσέρχονται στα
ΤΕΠ νοσοκομείου.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Διερευνήθηκε προοπτικά η συχνότητα και η αιτιολογία ποικίλων αιματολογικών
διαταραχών που διαπιστώνονταν στη γενική αίματος σε δείγμα πληθυσμού 1005 ασθενών που
προσήλθαν για άλλο λόγο σε δύο μη Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Δ. Ελλάδος μεταξύ 1.10.2018
και 30.06.2019. Από αυτούς 224 (22.3%) ανέφεραν ΚΑ-Ν, 372 (37%) υπέρταση και 194 (19.3%) ΣΔ.
Στους ασθενείς αυτούς αναλύθηκαν οι παράμετροι της γενικής αίματος και του βιοχημικού ελέγχου
και φυλάχτηκαν επιχρίσματα περιφερικού αίματος για μορφολογική αξιολόγηση. Η σύγκριση των
συχνοτήτων για κάθε παράμετρο έγινε μεταξύ του υπό μελέτη πληθυσμού με κάθε νόσημα και όλων
των υπολοίπων ελεγχθέντων ασθενών που δεν ανέφεραν ιστορικό του υπό μελέτη νοσήματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με ΚΑ-Ν παρουσίαζαν συχνότερα αναιμία (36.6% έναντι 28.5%,
p<0.01), κυρίως υπόχρωμη μικροκυτταρική (24.6% έναντι 19.6%, p<0.01), αλλά και μακροκυτταρική
(17.0% έναντι 14.6%, p<0.05), με αυξημένο RDW (29.5% έναντι 22.5%,p<0.01), λευκοκυττάρωση
(41.5% έναντι 32.9%, p<0.01), πολυμορφοπυρήνωση (41.1% έναντι 34.2%,p<0.01), μονοκυττάρωση
(44.6% έναντι 37.0%, p<0.01), θρομβοπενία (12.9% έναντι 9.5%,p<0.05) με αυξημένο MPV (7.0%
έναντι 4.8%, p<0.05), αυξημένη κρεατινίνη (18.3% έναντι 11.7%,p<0.01), CRP (60.4% έναντι 55.4%,
p<0.05), ολική χοληστερίνη (23.4% έναντι 14.4%, p<0.001)και ελαττωμένη αλβουμίνη (31.3% έναντι
24.3% p<0.01). Οι υπερτασικοί ασθενείς παρουσίαζαν συχνότερα σχετική μονοκυττάρωση (40.6%
έναντι 37.0%, p<0.05), αυξημένο MPV (6.5% έναντι 4.8%, p<0.05), αυξημένη κρεατινίνη (14.0% έναντι
11.7%, p<0.05),ολική χοληστερίνη (16.1% έναντι 14.4%, p<0.05), CRP (59.5% έναντι 55.4%, p<0.01)
και φερριτίνη (22.3% έναντι 18.8%, p<0.01) και ελαττωμένη αλβουμίνη(25.7% έναντι 24.3% p<0.01).
Τέλος οι ασθενείς με ΣΔ παρουσίαζαν συχνότερα αναιμία (38.7% έναντι 28.5%, p<0.001), κυρίως
υπόχρωμη μικροκυτταρική (28.9% έναντι 19.6%, p<0.001), με αυξημένο RDW (32.0% έναντι 22.5%,
p<0.001), λευκοκυττάρωση (38.7% έναντι 32.9%, p<0.05), αυξημένο MPV (7.9% έναντι 4.8%, p<0.01),
κρεατινίνη (18.6% έναντι 11.7%, p<0.001), σάκχαρο (72.0% έναντι 46.7%, p<0.001), CRP (61.8%
έναντι 55.4%, p<0.05)και φερριτίνη (22.2% έναντι 18.8%, p<0.05) και ελαττωμένη αλβουμίνη (26.3%
έναντι 24.3% p<0.05) και φερριτίνη (6.5% έναντι 4.2%, p<0.05). Τα συνολικά διαγνωστικά δεδομένα
είναι συνηγορητικά αυξημένης συχνότητας δύο τύπων αναιμίας στους ασθενείς με ΚΑ-Ν και ΣΔ, η
οποία είναι αφ’ ενός σιδηροπενική/μεθαιμορραγική με πιθανώς ενοχοποιούμενα τα αντιπηκτικά και
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα και αφ’ ετέρου σιδηροαχρηστική/χρονίας νόσου με αυξημένους δείκτες
φλεγμονής και μικρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Δεν επιβεβαιώθηκε αυξημένη συχνότητα
ορθόχρωμης αναιμίας στους υπερτασικούς ασθενείς, σχετιζόμενη με τη χρήση αναστολέων ΜΕΑ/
αγγειοτενσίνης. Αξιοσημείωτο εύρημα σε όλους τους πληθυσμούς ασθενών η αύξηση του MPV χωρίς
αριθμητική διαταραχή των αιμοπεταλίων, εύρημα που θα διερευνηθεί περαιτέρω.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα ασθενών που ελέγχθηκε επιβεβαιώθηκε
αυξημένη συχνότητα αναιμίας με δύο διαφορετικούς χαρακτήρες που δεν μπορεί να ερμηνευτεί από
την μικρή παρατηρηθείσα επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας αλλά από τα υποκείμενα νοσήματα και
από φαρμακευτικές επιπλοκές. Η διαπιστωθείσα αύξηση του MPV πιθανώς αντικατοπτρίζει διαταραχή
της θρομβοκυτταροποίησης στα πλαίσια των υποκείμενων νοσημάτων και αξίζει να διερευνηθεί
περισσότερο.
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ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΟΣΟΣΦΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (FIGARO): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ
(PID) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ (SID) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
I. Ονουφριάδης1, M. Δήμου2, E. Φαρμάκη3, Π. Παναγιωτίδης2, M. Σπελέτας1, D. Pittrow4, C. Hermann5,
D. Huscher6, M. Borte7
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα
Ιατρικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα, 2Πρώτη Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «ΛΑΪΚΟ»,
Αθήνα3Πρώτη Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Κέντρο Αναφοράς Παιδιατρικής Ανοσολογίας
και Ρευματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, 4Ινστιτούτο Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Δρέσδης,
Δρέσδη, Γερμανία, 5Baxalta Innovations GmbH, μία εταιρεία της Takeda Βιέννη Αυστρία, 6Ινστιτούτο
Βιομετρίας και Κλινικής Επιδημιολογίας, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany, 7Hospital
for Children and Adolescents St. Georg Hospital, Academic Teaching Hospital of the University of
Leipzig, Λειψία, Γερμανία
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι ανοσοανεπάρκειες (ID) μπορεί να είναι είτε πρωτοπαθείς (PID), εάν είναι γενετικής
προέλευσης, είτε δευτεροπαθείς (SID), εάν η προέλευση τους είναι επίκτητη. Κοινές αιτίες των SID
περιλαμβάνουν αιματολογικές κακοήθειες όπως η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL) και το
πολλαπλό μυέλωμα αλλά και τις θεραπείες τους. Το HyQvia (υποβοηθούμενη υποδόρια ανοσοσφαιρίνη
[fSCIG]), περιλαμβάνει μια μονάδα διπλού φιαλιδίου ανασυνδυασμένης ανθρώπινης υαλουρονιδάσης
(rHuPH20) και 10% φυσιολογικού διαλύματος ανοσοσφαιρίνης (IgG), το οποίο είναι εγκεκριμένο στην
Ευρώπη για τη θεραπεία των PID και SID. Στην εγκριτική μελέτη, σε ασθενείς με PID (NCT00814320),
η fSCIG ήταν αποτελεσματική και βιοϊσοδύναμή με την ενδοφλέβια IgG στα ίδια διαστήματα χορήγησης,
αλλά με λιγότερες συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στόχος της ενδιάμεσης ανάλυσης της μελέτης FIGARO ήταν η αξιολόγηση
της fSCIG σε ασθενείς με PID ή SID στην καθημερινή κλινική πρακτική στην Ελλάδα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η FIGARO
(NCT03054181) είναι μια πολυκεντρική,
προοπτική, μελέτη παρατήρησης που
διεξάγεται στην Ευρώπη, υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Ανοσοανεπαρκειών. Οι ασθενείς είναι
επιλέξιμοι για ένταξη εάν λάβουν ≥1
fSCIG έγχυση για PID ή SID και
παρέχουν ενυπόγραφη συγκατάθεση
κατόπιν ενημέρωσης. Οι ασθενείς θα
παρακολουθούνται έως και 3 χρόνια.
Η ένταξη των ασθενών στη μελέτη έχει
ολοκληρωθεί ενώ η η παρακολούθηση
τους συνεχίζεται. Αυτή η ενδιάμεση
ανάλυση (συλλογή δεδομένων έως 3
Ιουλίου 2020), αξιολόγησε τους
ασθενείς από ελληνικά κέντρα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 154
συνολικά ασθενείς, 47 προέρχονται
από ελληνικά κέντρα. Οι πιο συχνές ενδείξεις χορήγησης fSCIG στους ασθενείς με PID (n=34) και SID
(n=13), ήταν η Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια και η CLL, αντίστοιχα (Πίνακας). Κατά την επίσκεψη
ένταξης, η πλειονότητα των ασθενών αυτοχορήγησε την πιο πρόσφατη έγχυση της fSCIG (83,0%)
και την έλαβε στο σπίτι (80,9%). Η συχνότητα έγχυσης ήταν συνήθως κάθε 4 (89,4%) εβδομάδες. Η
μέση συνολική μηνιαία δόση ήταν 35g (IQR 30-40g), ο μέσος μέγιστος ρυθμός έγχυσης 300 ml/ώρα
1
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και ο μέσος όγκος έγχυσης, συνολικά σε όλα τα σημεία, 350 ml. Όλοι οι ασθενείς εκτός από έναν,
χρησιμοποίησαν ένα μόνο σημείο έγχυσης. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν την πλήρη προγραμματισμένη
δόση της fSCIG, η πλειονότητα (89,4%) κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία ή εντός +1-3 ημερών
(8,5%) αυτής. Κατά την επίσκεψη ένταξης, οι πιο συχνά αναφερόμενες τοπικές και συστηματικές
ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν φλεγμονή στο σημείο έγχυσης καθώς και συμπτώματα γριπώδους
συνδρομής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη παρατήρησης σε ασθενείς με PID και SID, σε πραγματικές
συνθήκες, η fSCIG παρείχε την ευελιξία της έγχυσης κατ’οίκον από τον ίδιο τον ασθενή ή σε ιατρικό
κέντρο. Το πρόγραμμα δοσολογίας επέτρεψε, ομοίως, την ευελιξία, παρόλο που οι περισσότερες
εγχύσεις χορηγήθηκαν κάθε 4 εβδομάδες, με >95% των ασθενών να χρησιμοποιούν 1 σημείο έγχυσης.
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ΤΕΣΤ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Ε. Βασιλείου1, Α. Τραγιαννίδης1, Β. Καραγκιοζάκη2, Ε. Χατζηπαντελής1, Σ. Λογοθετίδης3
Μονάδα Παιδικής και Εφηβικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Β’ Παιδιατρική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»
ΑΠΘ, 2Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ - BL Nanobiomed PC Θεσσαλονίκη,
3
Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) αποτελεί τη συχνότερη κακοήθεια της παιδικής
ηλικίας. Συνήθως εκδηλώνεται με πυρετό, καταβολή, οστικά άλγη, διόγκωση των λεμφαδένων και
πετέχειες. Η κλινική προβολή της νόσου συχνά αποτελεί διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα για τον
γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας που εξετάζει αρχικά το παιδί. Άλλες παθήσεις του αιμοποιητικού
συστήματος αλλά και ιογενείς λοιμώξεις μπορούν να εκδηλωθούν με παρόμοια κλινική εικόνα. Στον
αρχικό εργαστηριακό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει τη γενική εξέταση αίματος, μπορεί να σημειωθεί
λευκοκυττάρωση, αναιμία και θρομβοπενία. Σε υποψία λευχαιμίας ο έλεγχος ολοκληρώνεται και η
διάγνωση τίθεται με μελέτη δείγματος μυελού των οστών με κυτταρομετρία ροής. Ο κυτταρομετρητής
ροής είναι ένα σύνθετο μηχάνημα και απαιτούνται ειδικές γνώσεις για το χειρισμό του. Επίσης, η
ερμηνεία των αποτελεσμάτων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στα πλαίσια αυτής της εργασίας κατασκευάστηκε ένα πρωτότυπο και
καινοτόμο τεστ πλευρικής ροής (lateral flow assay, LFA) για την ανίχνευση λευχαιμικών κυττάρων. Η
εξέταση του δείγματος με LFA είναι απλή και το αποτέλεσμα μπορεί να διαβαστεί άμεσα (εντός μισής
ώρας). Το δείγμα μπορεί να είναι είτε περιφερικό αίμα είτε μυελός των οστών. Ένα τέτοιο τεστ μπορεί
να βρει εφαρμογή σε μη εξειδικευμένα εργαστήρια, όπως σε επαρχιακά νοσοκομεία και ιδιωτικά
εργαστήρια, όπου εξετάζονται οι ασθενείς με ύποπτα συμπτώματα πριν παραπεμφθούν σε τριτοβάθμια
νοσοκομεία, αλλά και σε παιδογκολογικές κλινικές, όταν απαιτούνται γρήγορα αποτελέσματα πριν την
ολοκλήρωση της εξέτασης με κυτταρομετρία ροής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δύο είναι οι πιο συχνοί τύποι ΟΛΛ (Β και Τ) στα παιδιά, γι’ αυτό επιλέχθηκαν
δύο διαφορετικά αντισώματα για τη γραμμή εξέτασης και κατασκευάστηκαν δύο LFA. Οι ταινίες με
anti-CD19 αντισώματα στη γραμμή εξέτασης χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση Β-ΟΛΛ και οι
ταινίες με anti-CD7 χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση Τ-ΟΛΛ. Χρησιμοποιήθηκαν νανοσωματίδια
ως χρωμοφόρα και δύο είδη αντισωμάτων ως ανιχνευτές (anti-CD34 για την ανίχνευση B-ΟΛΛ και
anti-CD45 για την ανίχνευση Β- και Τ-ΟΛΛ).
1
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μονοπύρηνα κύτταρα απομονώθηκαν από μυελό των οστών ασθενούς με Τ-ΟΛΛ.
Το δείγμα αυτό εξετάστηκε με το τεστ πλευρικής ροής και ανιχνεύθηκαν τα λευχαιμικά κύτταρα (Εικόνα
1 α) Σχηματική απεικόνιση προτεινόμενου τεστ πλευρικής ροής. β) Θετικό αποτέλεσμα τεστ πλευρικής
ροής. Ανίχνευση λευχαιμικών κυττάρων σε δείγμα μυελού των οστών). Αυτό το θετικό αποτέλεσμα
αποτελεί απόδειξη της ορθότητας της ιδέας (proof of concept).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Κατασκευάστηκε ένα πρωτότυπο και καινοτόμο τεστ πλευρικής ροής για την ταχεία
και εύκολη ανίχνευση λευχαιμικών κυττάρων, με τη βοήθεια του οποίου ανιχνεύθηκαν λευχαιμικά
κύτταρα σε δείγμα μυελού των οστών ασθενούς με Τ-ΟΛΛ.
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Η ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Μ. Νικήτα1, Α. Δουλγεράκη2, Χ. Κανακά-Gantenbein3, Μ. Σερβιτζόγλου1, Κ. Καραβανάκη4, Ε. Αθανασοπούλου2, Γ. Πολυζώης2, Χ. Τσεντίδης5, Μ. Μπάκα1, Λ. Κόσσυβα4
Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Π.Α. «Π. & Α. Κυριακού» Αθήνα, 2Τομέας Νοσημάτων Μεταβολισμού Οστών
και Μετάλλων, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα, 3Α’ Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία
Σοφία», Αθήνα, 4Β’ Παιδιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Π.Α. «Π & Α Κυριακού», Αθήνα, 5Τμήμα Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Πειραιάς
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η εξέλιξη των διαγνωστικών και των θεραπευτικών πρωτοκόλλων έχει οδηγήσει σε
σημαντική αύξηση της επιβίωσης στα παιδιά με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ). Η αύξηση αυτή
έχει 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.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: H αξιολόγηση της οστικής πυκνότητας (BMD) σε παιδιά με ΟΛΛ σε
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 61 παιδιά με ΟΛΛ που έλαβαν
θεραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο BFM 2009. Η οστική πυκνότητα αξιολογήθηκε με DXAscan. Οι
ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: i) ομάδα Α: 28 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς (17 αγόρια, μέση
ηλικία: 9 ετών, ii) ομάδα Β: 25 ασθενείς που λάμβαναν χημειοθεραπεία για τουλάχιστον 12 μήνες (15
αγόρια, διάμεση ηλικία: 10 ετών) και iii) ομάδα Γ: 25 ασθενείς που είχαν ολοκληρώσει χημειοθεραπεία
και αξιολογήθηκαν δύο έως τρία χρόνια από την αρχική διάγνωση (15 αγόρια, μέση ηλικία: 9 ετών).
Στην ομάδα Α 15 παιδιά είχαν οστικά άλγη και 9 είχαν χωλότητα στη διάγνωση. Στην ομάδα Β 8 παιδιά
εμφάνισαν οστεονέκρωση στον ένα χρόνο από τη διάγνωση. Στην ομάδα Γ 8 παιδιά είχαν οστικά άλγη
και 7 είχαν χωλότητα στη διάγνωση ενώ 1 παιδί εμφάνισε οστεονέκρωση στον ένα χρόνο. Παράλληλα
έγινε σύγκριση μεταξύ ασθενών και μαρτύρων ίδιας ηλικίας και φύλου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά την ολόσωμη λήψη (TBLH) υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές
των διάμεσων τιμών του z-score BMDTBLH μεταξύ των ομάδων Α και Β και μεταξύ των ομάδων Α και Γ
(AvsB: 0.5 vs -0.3, p=0.006, AvsC: 0.5 vs -0.2, p=0.019) ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των ομάδων B και Γ. Για την οσφυϊκή μοίρα (Ο1-Ο4) (LS), οι διάμεσες τιμές του z-score BMDLS
δεν διέφεραν στατιστικά μεταξύ των ομάδων (AvsB: -0.2 vs -0.55, p=0.295, AvsC: -0.2 vs -0.45, p=
0,293 και BvsC: -0.55 vs -0.45, p=0.802). Στην ομάδα Β τα z-score BMDTBLH και LS ήταν χαμηλότερα
σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. 1 παιδί από την ομάδα Α, 7 από τη Β και 3 από τη Γ είχαν z-score
BMDTBHL μεταξύ -1 και -2 ενώ 3 παιδιά από την Α ομάδα, 6 από τη Β και 5 από τη Γ είχαν z-score
BMDLS μεταξύ -1 και -2. Ένα παιδί από την ομάδα Α και ένα από την ομάδα Β είχε z-score BMDLS
<-2. Τέλος υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά των διάμεσων τιμών του z-score του BMDTBHL
και του BMDLS μεταξύ των μαρτύρων και των ασθενών. Ο έγκαιρος έλεγχος της σκελετικής υγείας
οδήγησε σε πρωιμότερη διάγνωση και παρέμβαση σε περιστατικά οστεονέκρωσης, σε σύγκριση με
τους μάρτυρες (ομάδα Γ), στους οποίους η επίπτωση της οστεονέκρωσης ήταν σαφώς μικρότερη.
448
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο πρώιμος έλεγχος της οστικής πυκνότητας σε ασθενείς με ΟΛΛ τόσο κατά τη
διάγνωση όσο και στον ένα χρόνο από τη διάγνωση είναι πολύ ουσιαστικός μιας και οι χαμηλότερες
τιμές παρατηρήθηκαν κατά την διάρκειά του χρόνου αυτού. Συνεπώς ο πρώτος χρόνος είναι ο πιο
σημαντικός για οποιαδήποτε παρέμβαση που θα συμβάλλει στη διατήρηση της σκελετικής υγείας
στα παιδιά με ΟΛΛ.
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SARS CoV-2 ΛΟΙΜΩΞΗ: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σ. Ιντζές, Μ. Συμεωνίδου, Κ. Ζαγορίδης, Α. Πεντίδου, Γ. Βραχιώλιας, Ε. Σπανουδάκης
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή, Δ.Π.Θ. Αλεξανδρούπολη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η πανδημία του SARSCoV-2 είναι μια παγκόσμια υγειονομική απειλή. Στην Ευρώπη
πάνω από 2 εκατομμύρια ασθενείς διαγνώσθηκαν με λοίμωξη από τον νέο κωρονοϊό και η διάμεση
θνητότητα είναι 3% ενώ αποτελεσματικές θεραπείες δεν φαίνεται να υπάρχουν για την αντιμετώπιση
της SARSCoV-2 λοίμωξης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ψάξαμε στην Medline library με κριτήρια ανίχνευσης: (SARSCoV-2, COVID
19), και (Drugs, therapy, antiviral, antibiotics, chloroquine, colchicine, tocilizumab, lopinavir, ribavirin,
faviparivir, remdesivir, steroids, gammaglobulin, ACE inhibitors, interferon, heparin, tocilizumab,
interleukin-6, JAK2) και επιστρέψανε 563 περιλήψεις. Σκοπός μας είναι να ανασύρουμε τα δεδομένα
αποτελεσματικότητας όλων των χορηγούμενων θεραπειών σε μια προσέγγιση φάρμακο vs όχι φάρμακο
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δύο μελετητές ανεξάρτητα διάβασαν τις περιλήψεις και περιλάβαμε στη μετανάλυση τις μελέτες (Τυχαιοποιημένες με ομάδα ελέγχου ή σειρές ασθενών που ανέφεραν αποτελέσματα
ως προς φάρμακο vs όχι φάρμακο) που ανάφεραν δεδομένα ανταπόκρισης ως προς 1. ακτινολογική
ή κλινική βελτίωση την ημέρα 14 και 2. θνητότητα έως την ημέρα 28. Ανασύραμε 3 Τυχαιοποιημένες
και 13 μελέτες σε σειρές ασθενών που πληρούσαν τα άνωθι κριτήρια. Φορτώσαμε τα δεδομένα που
εξήγαμε από τα 16 άρθρα στο πρόγραμμα Review Manager 5.3 software πραγματοποιήσαμε μεταανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της ανάστροφης μεταβολής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
1. Ακτινολογική ή κλινική βελτίωση ημέρα 14: Η chloroquine και το favipiravir δείχνουν μια τάση βελτίωσης
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στην ακτινολογική βελτίωση των βλαβών στον πνεύμονα από τον
SARSCoV-2. Lopanivir και ACE δεν έχουν καμιά επίδραση. Το Remdesivir σε 1299 ασθενείς από
δύο τυχαιοποιημένες μελέτες αυξάνει την πιθανότητα κλινικής ή ακτινολογικής βελτίωση κατά 45%
(p=0,001).Συνολικά στην ανάλυση φάρμακο vs όχι φάρμακο το OddsRatio για κλινική βελτίωση
είναι OR=1,25 (0,7-2,23) andp=0,45, HeterogeneityI2=66% (Διάγραμμα 1).
2. Θνητότητα την ημέρα 28: Η chloroquine και το tocilizumab δείχνουν να μειώνουν την θνητότητα
σε μικρές σειρές ασθενών και ο ρόλος τους πρέπει να αναδειχθεί σε τυχαιοποιημένες μελέτες.
Πρόσφατα τέτοια μελέτη με την chloroquine είχε αρνητικό αποτέλεσμα όμως στο άρθρο δεν δίνονται
στοιχεία για να περιλάβουμε τη μελέτη στη μετα-ανάλυση. Το Remdesivir παρόλο που έχει στατιστικά
σημαντική επίδραση στην κλινική βελτίωση δεν έχει στατιστικά σημαντική (ΟR:0,65 0,44-0,96, p=
0,14) επίδραση στην θνητότητα. Τα στεροειδή και η γ-σφαιρίνη αντίθετα αυξάνουν την θνητότητα.
Στον ολικό πληθυσμό της μετανάλυσης σε σχέση με την θνητότητα την ημέρα 28 το OR=1,12 (0,522,54), p=0,73 HeterogeneityI2=89% (Διάγραμμα 2).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το remdesivir έχει δεδομένα κλινικής βελτίωσης χωρίς να έχει θετική επίδραση στην
θνητότητα ενώ από τις υπόλοιπες θεραπείες τα στεροειδή στην μορφή της μεθυλπρεδνιζολόνης πρέπει
να αποφεύγεται ενώ για το tocilizumab σε μικρές σειρές μη τυχαιοποιημένων ασθενών δείχνει βελτίωση
της πιθανότητας επιβίωσης. Τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα των
φαρμάκων στην θεραπεία της λοίμωξης από SARSCoV-2.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19
Ν. Ωρολογάς-Σταύρου1, Μ. Πολίτου2, Π. Ρουσάκης1, Ε. Τσιλιγκερίδου3, E. Jahaj4, Π. Λουρίδα5,
Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος3, Ε. Κορομπόκη3, Α. Αργυράκη5, Ι.-Β. Κωστόπουλος1, Α. Κοτανίδου4,
Μ.-Α. Δημόπουλος3, Ο. Τσιτσιλώνη1, Ε. Τέρπος3
1
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Αιμοδοσία και Εργαστήριο
Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο», 3Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ,
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», 4Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»,
Αθήνα, 5Παθολογική Κλινική Λοιμώξεων Α’, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η CΟVΙD-19 λοίμωξη προκαλεί βλάβες που κυρίως εντοπίζονται στο αναπνευστικό
σύστημα αλλά σχετίζεται άμεσα και με διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος. Ελπιδοφόρος
θεραπευτική προσέγγιση σε νοσηλευόμενους ασθενείς από COVID-19 είναι η μετάγγιση πλάσματος
από αποθεραπευμένους ασθενείς. Οι μέχρι σήμερα μελέτες του ανοσολογικού προφίλ έχουν εστιαστεί
σε ασθενείς με COVID-19, δείχνοντας ότι ο SARS-CoV-2 προκαλεί λεμφοκυτταρική ανεπάρκεια
(λεμφοπενία, μείωση ποσοστού και εξάντληση των Τ-κυττάρων), αλλά και επαγωγή αυξημένου
αριθμού φλεγμονωδών μονοκυττάρων. Οι μακροχρόνιες αλλαγές που προκαλεί ο κορωνοϊός στα
ανοσοκύτταρα δεν έχουν μελετηθεί.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η λεπτομερής διερεύνηση του ανοσολογικού αποτυπώματος του SARSCoV-2 στους λευκοκυτταρικούς υποπληθυσμούς αποθεραπευμένων δοτών πλάσματος. Η μελέτη
του προφίλ των κυττάρων του περιφερικού αίματος των δοτών θα βοηθήσει στην ταυτοποίηση των
επαγόμενων από τον ιό αλλαγών στο ανοσοποιητικό σύστημα, στην καλύτερη αντίληψη της παθογένειας
της νόσου, συνεπώς και στη μείωση της νοσηρότητας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα περιφερικού αίματος αποθεραπευμένων δοτών πλάσματος (ν=74)
αναλύθηκαν με πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής σε αναλυτή BD-FACSCelesta 14-παραμέτρων.
Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν δείγματα νοσηλευόμενων COVID-19 ασθενών (ν=11), PCR-αρνητικών
ατόμων με συμπτώματα παρόμοια με της SARS-CoV-2 λοίμωξης (ν=10) και υγιών ατόμων (ν=10). Τα
λευκοκύτταρα επωάστηκαν με 12 μονοκλωνικά αντισώματα σημασμένα με μοναδικά φθοριοχρώματα,
έναντι επιφανειακών αντιγόνων: CD45-APC-H7, CD3-PerCP, CD4-BV510, CD8-PE, CD14-BV605,
CD16-APC, CD56-APC-R700, CD25-PE-CF594, CD11b-BV786, CD183 (CXCR3)-BV421, CD194
(CCR4)-BV650, CD196 (CCR6)-BB515. Οι συνδυασμοί συνέκφρασης των αντιγόνων στην ανάλυση
επέτρεψαν την ταυτοποίηση 26 λευκοκυτταρικών υποπληθυσμών: λεμφοκύτταρα, Τ-κύτταρα, CD4+
Τ-κύτταρα (σύνολο, Th1, Th2, Th9, Th17, Tregs), CD8+ Τ-κύτταρα (σύνολο, Tregs), B-κύτταρα, ΝΚTκύτταρα (σύνολο, CD3+CD16-CD56+, CD3+CD16+CD56+, CD3+CD16+CD56-), ΝΚ-κύτταρα (σύνολο,
CD3-CD16-CD56++, CD3-CD16-CD56+, CD3-CD16+CD56+, CD3-CD16+CD56-), μονοκύτταρα
(σύνολο, CD14-CD16+, CD14+CD16+, CD14+CD16-) και κοκκιοκύτταρα (σύνολο, CD11b-, CD11b+).
Τα δείγματα ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με τη διάγνωση, την παρουσία και ένταση των συμπτωμάτων,
τη νοσηλεία και την ανίχνευση αντι-SARS-CoV-2 στον ορό. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τo λογισμικό
Graph Pad Prism 7.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με CΟVΙD-19 εμφάνισαν χαμηλά λεμφοκύτταρα, CD4+ Tregs και Th1τύπου, με ταυτόχρονη αύξηση των Th2-τύπου. Στους αποθεραπευμένους (το μέσο διάστημα, από
την πρώτη ημέρα των συμπτωμάτων ή της PCR+ για ασυμπτωματικούς ασθενείς, ήταν 62 ημέρες)
τα ποσοστά των ίδιων υποπληθυσμών φάνηκαν να επανέρχονται στα επίπεδα των υγιών-μαρτύρων.
Ο λόγος Th1/Th2 ήταν σημαντικά μειωμένος στους CΟVΙD-19 ασθενείς και σημαντικά υψηλότερος
στους αποθεραπευμένους, ειδικά σε όσους δεν ανιχνεύθηκαν αντι-SARS-CoV-2 αντισώματα στον
ορό τους. Ο λόγος ώριμων/εξαντλημένων ΝΚ-κυττάρων ήταν σημαντικά αυξημένος στους ασθενείς
με CΟVΙD-19, ενώ επανήλθε σε φυσιολογικές τιμές μετά την αποθεραπεία. Παρατηρήθηκε σημαντική
αύξηση των ποσοστών των ενδιάμεσων μονοκυττάρων (CD14+CD16+) και των κοκκιοκυττάρων
στους CΟVΙD-19 ασθενείς, αλλά φυσιολογικά επίπεδα στους αποθεραπευμένους. Η σημαντική
μείωση των Β-λεμφοκυττάρων στους CΟVΙD-19 ασθενείς, φάνηκε να διατηρείται επί μακρόν και στους
αποθεραπευμένους δότες πλάσματος. Τέλος, το ποσοστό των CD3+CD16-CD56+ NKT-κυττάρων
ήταν ιδιαίτερα υψηλό στους αποθεραπευμένους δότες που είχαν νοσηλευθεί.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε συμφωνία με τη βιβλιογραφία, η ανοσολογική ταυτότητα των ασθενών με CΟVΙD-19
είναι: λεμφοκύτταρα↓, κοκκιοκύτταρα↑, CD4+Tregs↓, Th1↓, Th2↑, Th1/Th2↓↓, NK-κύτταρα ώριμα/
εξαντλημένα↑↑, ενδιάμεσα μονοκύτταρα↑, υποστηρίζοντας την επαγόμενη από τον ιό ανοσοανεπάρκεια.
Το ανοσολογικό προφίλ των αποθεραπευμένων δοτών πλάσματος φαίνεται να αποκαθίσταται ως προς
τους περισσότερους υποπληθυσμούς, αλλά ακόμα και μετά 2 μήνες το χυμικό σκέλος της ανοσίας
ανεπαρκεί, ενώ η παρουσία υψηλών ποσοστών των ανοσορυθμιστικών CD3+CD16-CD56+ NKTκυττάρων υποδηλώνει πιθανή παράταση της φλεγμονώδους απόκρισης του οργανισμού.
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ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
COVID-19 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΡΙΠΗ (Η1Ν1) Ή ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΣΗΨΗ
Δ.-Δ. Παπαδάκης1, Ι. Βασιλειάδης1, Μ. Κομπότη2, Δ. Βαγιωνάς1, Ε. Κωστάκου1, Δ. Θεοδούλου1,
Δ. Κορακάκης3, Θ. Κασσή3, Α. Νίκα3, Θ. Κουτσούρη3, Ε. Κανιάρης1, Ν. Ροβίνα1, Γ. Παναγιωτακόπουλος4, Σ. Δημόπουλος5, Α. Κουτσούκου1, Μ. Πολίτου3
ΜΕΘ Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αθήνα, 2 «Θριάσειο» Γ.Ν. Ελευσίνας, 3Αιματολογικό Εργαστήριο-Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο»,
4
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 5Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Από την εμφάνιση του ιού SARS-CΟV-2 τον Δεκέμβριο του 2019, η νόσος που προκαλείται
από τον ιό (COVID-19), έχει προοδευτικά πάψει να θεωρείται απλά ως μια σοβαρή αλλά συνήθης
μορφή αμφοτερόπλευρης πνευμονίας· έχει δοθεί έμφαση στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που
οδηγούν σε απορρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης από τον οργανισμό, κάτι που έχει συσχετιστεί
με εκτεταμένο σχηματισμό θρόμβων, ιδίως στη μικροκυκλοφορία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ανοσολογικής
απάντησης σε συνδυασμό με την εκτίμηση δεικτών βλάβης του ενδοθηλίου και παραγόντων αιμόστασης
σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με COVID-19· επίσης η σύγκριση των παραπάνω παραγόντων με
αντίστοιχους σε ασθενείς που πάσχουν από γρίπη (H1N1) ή βακτηριακή σήψη και νοσηλεύονται στο
περιβάλλον της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη εισήχθησαν 23 σηπτικοί ασθενείς που νοσηλεύονταν
στη ΜΕΘ. Από αυτούς, 9 ασθενείς ήταν SARS-COV-2 (+), 5 ήταν H1N1 (+) και 9 είχαν κάποια μορφή
βακτηριακής σήψης. Έγιναν λήψεις δειγμάτων (ορός και πλάσμα) κατά την εισαγωγή των ασθενών
στη ΜΕΘ (χρονικό σημείο 1) και, στη συνέχεια, είτε κατά τη βελτίωση είτε κατά την επιδείνωση του
εκάστοτε ασθενούς (χρονικό σημείο 2). Στα δείγματα μετρήθηκαν οι παρακάτω παράγοντες: δραστικότητα
ADAMTS-13 (%), με τη μέθοδο μεταφορά ενέργειας συντονισμού φθορισμού (FRET) της Immucor, με
τον αναλυτή Fluoroskan, παράγοντας Von Willebrand (vWF)%, παράγοντας VIII (fVIII)%, αντιθρομβίνη
III (ΑΤΙΙΙ)%, πρωτεΐνη S %, πρωτεΐνη C%, ( Dade Bhering, Siemens), μυελοϋπεροξειδάση (MPO),
(ELISA R & D) αντισώματα έναντι της καρδιολιπίνης (ACA). Υπολογίστηκε επίσης ο λόγος vWF/
ADAMTS-13. Η ικανότητα διάκρισης της MPO έγινε με ανάλυση ROC. Η στατιστική ανάλυση όλων
των στοιχείων έγινε με το πρόγραμμα SPSS 17.0 (IBM Corporation, NY, 2008).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι τιμές MPO σε ασθενείς με COVID-19 ήταν σημαντικά υψηλότερες, τόσο σε σχέση
με αυτούς που έπασχαν από γρίπη (Η1Ν1), όσο και με τους πάσχοντες από βακτηριακή σήψη. Η MPO
παρουσίασε σημαντική ικανότητα διάκρισης των COVID-19 ασθενών (ROC ανάλυση), με περιοχή
κάτω από την καμπύλη (AreaUndertheCurve, AUC) κατά την εισαγωγή 0.86 (95% confidence interval
0.66 – 1, p=0.005) ακόμα και όταν στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης ελήφθη υπόψη το σκορ
APACHE ή τα επίπεδα του VWf. (Πίνακας 2) Στο χρονικό σημείο 2, ανεξάρτητα από την κατάσταση
των ασθενών (βελτίωση ή επιδείνωση), η ικανότητα διάκρισης της MPO παρέμεινε (AUC=0.83, 95%
confidence interval 0.62 – 1.0, p=0.01). Η MPO σχετίζεται αρνητικά με την ADAMTS-13, σε συμφωνία
με μελέτες που δείχνουν ότι η δραστικότητα της ADAMTS-13 μειώνεται μετά από έκθεσή της σε
υποχλωριώδες οξύ που παράγεται από την MPO. Στους ασθενείς με COVID-19 τα επίπεδα των
D-dimers, του ινωδογόνου και της ADAMTS-13 ήταν υψηλότερα ενώ τα επίπεδα του FVIII χαμηλότερα.
Δεν υπήρχε αλλαγή των παραγόντων που σχετίζονται με την ενδοθηλιακή βλάβη ανεξάρτητα από την
έκβαση του ασθενούς (βελτίωση, επιδείνωση).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H ανοσολογική απάντηση, στα πλαίσια της ενεργοποίησης του συστήματος της
φυσικής ανοσίας, δείχνει να είναι σημαντικά αυξημένη σε ασθενείς με COVID-19, σε σύγκριση με
πάσχοντες από άλλους τύπους σήψης. Η διέγερση της ανοσολογικής αντίδρασης δεν φαίνεται να
συνοδεύεται απαραίτητα από μεγαλύτερη διαταραχή του συστήματος αιμόστασης/ενδοθηλίου. Η
διαταραχή του ενδοθηλίου παραμένει αρκετά μετά από ένα σηπτικό ερέθισμα.
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ COVID-19
Ε. Γαβριηλάκη1, Σ. Κοκκόρη2, Τ. Τουλουμενίδου1, Ε.-Ε. Κοράβου1, Μ. Κούτρα1, Β. Καραλή3, Α. Παπαλεξανδρή1, Φ. Χατζοπούλου4, Μ. Χατζηδημητρίου5, Δ. Χατζηδημητρίου4, Α. Βελένη6, Σ. Γρηγοριάδης7,
Σ. Βίτσα2, Δ. Δελλαπόρτα2, Δ. Χλωρός8, Ι. Κιουμής9, Ε. Καϊμακάμης10, Μ. Μπιζάνη10, Δ. Μπούμπας3,
Α. Τσαντές2, Δ. Σωτηρόπουλος1, Ι. Σακελλάρη1, Α. Αναγνωστόπουλος1
Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογικό Εργαστήριο και Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Π.Γ.Ν. «Αττικό», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Μονάδα
Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικό», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα, 4Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 5Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές
Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 6Επιτροπή Λοιμώξεων, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 7Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 8Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»,
Θεσσαλονίκη, 9Τμήμα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη,
10
Α’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει αυξημένη ενεργοποίηση του συμπληρώματος σε
ασθενείς με σοβαρή coronavirus disease-19 (COVID-19) και ευεργετικά αποτελέσματα της αναστολής
συμπληρώματος. Στο πλαίσιο αυτό, υποθέτουμε ότι η σοβαρή COVID-19 έχει κοινά χαρακτηριστικά
με τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια που σχετίζεται με το συμπλήρωμα. Η τελευταία χαρακτηρίζεται
συχνά από γενετική προδιάθεση και παρουσιάζεται με θρομβοπενία, αναιμία, αυξημένη LDH και
βλάβη οργάνων-στόχων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στην παρούσα μελέτη υποθέσαμε ότι γενετική προδιάθεση υπάρχει και
στους ασθενείς με COVID-19 και σχετίζεται με τη σοβαρότητα της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε προοπτικά διαδοχικούς ενήλικες ασθενείς που νοσηλεύτηκαν
λόγω COVID-19 σε ελληνικά κέντρα αναφοράς (Απρίλιος-Μάιος 2020). Η διάγνωση της λοίμωξης
επιβεβαιώθηκε με μοριακές μεθόδους. Η βαρύτητα COVID-19 εκτιμήθηκε βάσει κριτηρίων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας σε μέτρια και σοβαρή. Επιπλέον, από τους θεράποντες ιατρούς καταγράφηκαν
δεδομένα από το ιστορικό και την πορεία της εξέλιξης της νόσου των ασθενών, είτε πήραν εξιτήριο,
είτε τελικά κατέληξαν. Από τη γενική αίματος των ασθενών απομονώθηκε γενωμικό υλικό, που στη
συνέχεια αναλύθηκε με αλληλούχιση νέας γενιάς (NGS, MiniSeq), όπως έχει προηγουμένως δημοσιευθεί
από την ομάδα μας. Συμπεριλήφθησαν γονίδια που σχετίζονται με τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια
(Complement factorH/CFH, CFHrelated, CFI, CFB, CFD, C3, CD55, C5, MCP, thombomodulin/
THBD, ADAMTS13). Αναλύθηκαν παραλλαγές με συχνότητα αλληλίου υψηλότερη του 20%. Η κλινική
σημασία των παραλλαγών χαρακτηρίστηκε βάσει της τρέχουσας βάσης ClinVar και της βάσης του
συμπληρώματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 60 ασθενείς, 40 με μέτριας βαρύτητας νόσο που νοσηλεύθηκαν
σε Παθολογική ή Πνευμονολογική Κλινική και 20 με σοβαρή νόσο που νοσηλεύθηκαν σε Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας. Από αυτούς, 11 κατέληξαν λόγω COVID-19.
Στη γενετική ανάλυση, οι ασθενείς παρουσίασαν παραλλαγές ποικίλης κλινικής σημασίας: παθολογικές
ή δυνητικά παθολογικές, καλοήθεις ή δυνητικά καλοήθεις και αβέβαιης κλινικής σημασίας (διάμεση
τιμή: 62 παραλλαγές, εύρος 51-89). Από τη βάση του συμπληρώματος βρέθηκαν επτά ασθενείς, ο
καθένας από τους οποίους έφερε παθολογική ή δυνητικά παθολογική παραλλαγή στα γονίδια C3,
CD46, DGKE, και CFH. Από τη βάση ClinVar, χαρακτηρίστηκε μία παθολογική παραλλαγή στο γονίδιο
ADAMTS13 (rs2301612) σε 28 ασθενείς. Επίσης, βρέθηκαν δύο παραλλαγές – παράγοντες κινδύνου
που έχουν προηγουμένως περιγραφεί σε ασθενείς που σχετίζονται με το συμπλήρωμα: rs2230199 στο
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C3 (13 ασθενείς) και rs800292 στο CFH (26 ασθενείς). Από αυτούς, 22 ασθενείς είχαν συνδυασμό των
τριών παραλλαγών της ClinVar. Ο συνδυασμός συσχετίστηκε με σοβαρή νόσο που απαιτεί νοσηλεία
σε ΜΕΘ (p=0,037), χαμηλά επίπεδα λεμφοκυττάρων (p=0,021) και υψηλό δείκτη ουδετεροφίλωνλεμφοκυττάρων (p=0,050). Στο πολυπαραγοντικό μοντέλο, η σοβαρή COVID-19 αποτέλεσε ανεξάρτητο
προγνωστικό παράγοντα διπλής ετεροζυγωτίας στις παραλλαγές αυτές. Επιπλέον, μία ασθενής
έφερε σπάνια μετάλλαξη στο γονίδιο CFI (rs112534524), που επίσης έχει περιγραφεί σε ασθένειες
που σχετίζονται με το συμπλήρωμα. Η ασθενής νόσησε από σοβαρή COVID-19, αλλά επέζησε μετά
από μακρόχρονη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Τέλος, πέντε ασθενείς παρουσίασαν μία πιθανά προστατευτική
παραλλαγή στο γονίδιο CFB (rs641153).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Περιγράφουμε για πρώτη φορά σπάνιες και παθολογικές παραλλαγές που σχετίζονται
με τη θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια σε ασθενείς με σοβαρή COVID-19. Τα ευρήματα αυτά σε γονίδια
του συμπληρώματος και στην ADAMTS13 υποδεικνύουν γενετική προδιάθεση και θέτουν τη βάση για
την κατάλληλη επιλογή ασθενών που θα ωφελούνταν από την αναστολή συμπληρώματος.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ HBV ΚΑΙ HCV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Σ. Τσαγκιά1, Θ. Καραουλάνη2, Α. Βαζάκα1, Ε. Σιορέντα1, Α. Κόντα1, Ε. Κυριάκου1, Α. Τρίμη1, Θ. Απέργη1, Μ. Σέρβου1, Δ. Βήνη1
1
Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν. Νίκαιας, 2Γ.Ν. Λήμνου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η λοίμωξη από HBV και HCV μπορεί να μεταδοθεί με την μετάγγιση
συμπυκνωμένων ερυθρών. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η καταγραφή της συχνότητας των
λοιμώξεων αυτών στους μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς και δρεπανοκυτταρικούς ασθενείς
της Μονάδας Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συγκέντρωση και ανάλυση μετρήσεων αντισωμάτων ηπατίτιδας Β και C από
109 ασθενείς που πάσχουν από μείζον και ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο,
οι οποίοι ακολουθούν πρόγραμμα τακτικών μεταγγίσεων. Οι 40 ήταν άντρες και οι 69 εξ’ αυτών ήταν
γυναίκες. Τα αποτελέσματα συσχετίσθηκαν ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 109 ασθενείς, οι 49 (44,9%) ήταν αρνητικοί τόσο για την ηπατίτιδα Β όσο
και για την ηπατίτιδα C. Οι 16 ασθενείς (14,7%) βρέθηκαν θετικοί για την ηπατίτιδα Β και αρνητικοί για
την ηπατίτιδα C. Οι 17 ασθενείς (15,6%) βρέθηκαν αρνητικοί για την ηπατίτιδα Β και θετικοί για την
ηπατίτιδα C.Οι 27 ασθενείς (24,8%) βρέθηκαν θετικοί για ηπατίτιδα Β και θετικοί για την ηπατίτιδα C.
Τα αποτελέσματα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
ΗΛΙΚΙΑ
<1950
1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
ΣΥΝΟΛΟ

HBV (-) / HCV(-)
3
2
6
20
18
49

HBV(+)/HCV(-)
0
3
6
6
1
16

HBV(-)/HCV(+)
0
3
5
6
3
17

HBV(+)/HCV(+)
0
5
16
6
0
27

ΣΥΝΟΛΟ
3
13
33
38
22
109

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε υψηλή συχνότητα ηπατίτιδας Β ή/και C στους ασθενείς της
μονάδας μας και η μετάγγιση θεωρείται ο κύριος παράγοντας κινδύνου. Η μοριακή ανίχνευση των
ιών της ηπατίτιδας κατά τον έλεγχο του αίματος των αιμοδοτών και ο εμβολιασμός για την ηπατίτιδα
Β των ατόμων με μεσογειακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο έχουν ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο
μετάδοσης σε αυτή την κατηγορία ασθενών.
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ Β12 ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Σ. Τσαγκιά1, Θ. Καραουλάνη2, Ε. Σιορέντα1, Α. Κόντα1, Α. Βαζάκα1, Ε. Κυριάκου1, Α. Τρίμη1, Θ. Απέργη1, Μ. Σέρβου1, Δ. Βήνη1
1
Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας Γ.Ν. Νίκαιας, 2Γ.Ν. Λήμνου
EΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο προσδιορισμός των επιπέδων του φυλλικού οξέος και της βιταμίνης
Β12 στους μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς της Μονάδας Νοσηλείας Μεσογειακής
Αναιμίας του Νοσοκομείου μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 99 μεταγγισιοεξαρτώμενοι θαλασσαιμικοί ασθενείς,
66 γυναίκες και 33 άντρες, με ηλικιακή κατανομή 31-40 ετών(18 ασθενείς), 41-50 ετών (37 ασθενείς),
51-60 ετών (29 ασθενείς), >61 ετών (15 ασθενείς). Οι 9 από αυτούς ελάμβαναν καθημερινά σκεύασμα
φυλλικού οξέος σε δόση των 5mg ημερησίως. Τιμές αναφοράς του εργαστηρίου του νοσοκομείου
μας είναι για το φυλλικό οξύ: 3-19,5 ng/ml και για την βιταμίνη Β12: 120-950 pg/ml. Η μέτρηση του
φυλλικού οξέος και της βιταμίνης Β12 στον ορό πραγματοποιήθηκε με τη λήψη φλεβικού αίματος από
τους ασθενείς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περίπου το 10% των ασθενών βρέθηκε με πολύ υψηλά επίπεδα φυλλικού οξέος
(>19,5ng/ml), το 66% εξ αυτών είχε φυσιολογικά επίπεδα (3-19,5 ng/ml) και το 24% είχε κάτω από τα
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φυσιολογικά όρια (<3 ng/ml). Αντίστοιχα από τα αποτελέσματα του ελέγχου των τιμών της βιταμίνης
Β12 βρέθηκε περίπου το 17% των ασθενών με τιμή <200pg/ml, το 36% εξ αυτών σε επίπεδα 200-300
pg/ml, το 22% σε επίπεδα 300-400 pg/ml και το 25% σε επίπεδα >400pg/ml, όπως φαίνονται στον
πίνακα που ακολουθεί.
Επίπεδα φυλλικού (ng/ml)
<3

Ποσοστό % ασθενών
24

Επίπεδα Β12 (pg/ml)
<200

Ποσοστό % ασθενών
17

3-19,5

66

200-300

36

>19,5

10

300-400

22

>400

25

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τις μετρήσεις γίνεται φανερό ότι στους μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς
ασθενείς παρά τις τακτικές τους μεταγγίσεις, είναι απαραίτητη η τακτική παρακολούθηση των επιπέδων
του φυλλικού οξέος και της βιταμίνης Β12 διότι μπορεί να απαιτείται χορήγηση συμπληρώματος φυλλικού
οξέος ή/και βιταμίνης Β12, προκειμένου να επανέλθουν οι τιμές τους στα φυσιολογικά επίπεδα.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΕΡΡΙΤΙΝΗΣ ΟΡΟΥ ΚΑΙ Τ2* MRI ΗΠΑΤΟΣ/ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σ. Τσαγκιά1, Θ. Καραουλάνη2, Ε. Σιορέντα1, Α. Κόντα1, Α. Βαζάκα1, Ε. Κυριάκου1, Α. Τρίμη1, Θ. Απέργη1, Μ. Σέρβου1, Δ. Βήνη1
1
Μονάδα Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν. Νίκαιας, 2Γ.Ν. Λήμνου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη και σύγκριση ανάμεσα στα επίπεδα της φερριτίνης του ορού και
των τιμών της Τ2* ακολουθίας MRI ήπατος και καρδιάς σε 84 μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς
ασθενείς της Μονάδας Νοσηλείας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων από 84 θαλασσαιμικούς ασθενείς που
ακολουθούν πρόγραμμα τακτικών μεταγγίσεων. Οι 33 ήταν άντρες και οι 51 εξ’ αυτών ήταν γυναίκες.
Συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν οι μετρήσεις των Τ2* ακολουθιών των MRI ήπατος και καρδιάς, καθώς
και οι τιμές της φερριτίνης ορού των ασθενών. Υπολογίστηκε η μέση τιμή όλων των μετρήσεων της
φερριτίνης του κάθε ασθενούς, για το έτος που πραγματοποιήθηκε η MRI. Τα στοιχεία παρουσιάζονται
σαν μέσες τιμές ± τη σταθερά απόκλισης. Ο βαθμός της αιμοσιδήρωσης προσδιορίστηκε με βάση τα
αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση τιμή της φερριτίνης των ασθενών ήταν 1833ng/ml (εύρος τιμών: 67-15680).
Η μέση τιμή της Τ2* καρδιάς ήταν 32,2msec (εύρος τιμών : 4,7-44,4) και Τ2* ήπατος 12,04msec (εύρος
τιμών: 0,5-31,3). Στους πίνακες φαίνεται η σχέση μεταξύ των επιπέδων της φερριτίνης του ορού και
των μετρήσεων της Τ2* ακολουθίας MRI ήπατος και καρδιάς.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
15 (17,8%)

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (ng/ml)
4928 ± 3773

8 (9,5%)

2340 ± 1801

15 (17,9%)

2176 ± 1430

46 (54,8)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
4 (4,76%)

624 ± 507

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (ng/ml)
5227 ± 3016

0
5 (5,95%)

0
3757 ± 2.837

75 (89,29 %)

1524 ± 2154
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T2*MRI ΗΠΑΤΟΣ (msec)
Σοβαρή αιμοσιδήρωση
0,9 ± 0,28
Μέτρια αιμοσιδήρωση
1,9 ± 0,22
Ήπια αιμοσιδήρωση
4,6 ± 1,11
Φυσιολογικό
19,9 ± 7,81
Τ2*MRI ΚΑΡΔΙΑΣ (msec)
Σοβαρή αιμοσιδήρωση
6,2 ± 1,33
Μέτρια αιμοσιδήρωση
Ήπια αιμοσιδήρωση
17,3 ± 2,66
Φυσιολογική
34,6 ± 4,91
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η φερριτίνη ορού είναι μία αρκετά αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης των επιπέδων
σιδήρου στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, που όμως θα πρέπει να συνδυάζεται πάντα με MRI ήπατος/
καρδιάς ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ελέγχεται η αιμοσιδήρωση των οργάνων τους
και να επανεκτιμάται η θεραπεία αποσιδήρωσής τους.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΝΕΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α. Κοτσιαύτη, Α. Ντάνης
Κέντρο Ημέρας «ΑΝΑΣΑ»
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η νευρογενής ανορεξία υπάγεται στις διαταραχές πρόσληψης τροφής και χαρακτηρίζεται
από εκούσια στέρηση τροφής, με αποτέλεσμα την ελλιπή πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών
και τη διαταραχή της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των αναπαραγωγικών
προβλημάτων σε ασθενείς με διαταραχές του αιματολογικού προφίλ σε έδαφος νευρογενούς ανορεξίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη η οποία διεξήχθη στο χρονικό διάστημα
2018-2020. Στη μελέτη συμμετέχουν 35 ασθενείς με νευρογενή ανορεξία , ενώ το δείγμα περιλαμβάνει
γυναίκες και άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας , 16 έως 45 ετών. Συγκεκριμένα μελετήθηκαν 31 γυναίκες
και 4 άνδρες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν συνολικά 35 ασθενείς με νευρογενή ανορεξία, εκ των οποίων 31
γυναίκες και 4 άνδρες. Η μέση ηλικία είναι τα 30,5 έτη ενώ ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) κυμαίνεται
από 12,1 έως 20,9 με μέση τιμή 16,5. Από τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνονται διαταραχές του
αιματολογικού προφίλ συμπεριλαμβανομένου των πενιών και των ελλείψεων βιταμινών . Συγκεκριμένα
παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα ποσοστά, 45% λευκοπενία, 30% αναιμία, 5% θρομβοπενία ενώ
συγχρόνως διαπιστώθηκε έλλειψη βιταμίνης Β12, έλλειψη φυλλικού οξέος , χαμηλά επίπεδα φεριτίνης
και ανεπάρκεια της βιταμίνης D σε ποσοστό 84%. Σημαντικό ποσοστό των γυναικών παρουσιάζει
προβλήματα αναπαραγωγής με την πλειοψηφία αυτών να παρουσιάζει αδυναμία τεκνοποίησης . Αξίζει
να σημειωθεί πως στον αντίστοιχο πληθυσμό των ανδρών με νευρογενή ανορεξία δεν παρατηρήθηκαν
προβλήματα αναπαραγωγής στο σύνολό τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι διαταραχές πρόσληψη τροφής χαρακτηρίζονται από προβληματικές συμπεριφορές
σε σχέση με την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών επηρεάζοντας το σωματικό βάρος και καθ’ επέκταση
την υγεία του ατόμου. Οι ασθενείς με νευρογενή ανορεξία αποτελούν ειδική κατηγορία όσον αφορά
την κάλυψη των ενεργειακών τους απαιτήσεων και των αποτελεσμάτων που επιφέρει στον οργανισμό
τους η ανεπαρκής πρόσληψη των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών . Η εμφάνιση πενιών καθώς
και χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β12 και φυλλικού οξέος φαίνεται να επηρεάζουν την αναπαραγωγή
τόσο στο επίπεδο της σύλληψης όσο και στην ανάπτυξη του εμβρύου.
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DE NOVO ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ MYC ΚΑΙ BCL2 ΣΕ ΝΕΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ Β ΟΞΕΙΑ
ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Γ. Παπαϊωάννου, Χ. Βαρελάς, Σ. Παπαδημητρίου, Α. Αθανασιάδου, Β. Δούκα,
Α. Μαρβάκη, Μ. Γκαϊτατζή, Χ. Λαλαγιάννη, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Τα double-hit Β μη Hodgkin Λεμφώματα χαρακτηρίζονται από τις μεταθέσεις των γονιδίων
MYC και BCL2 (ή BCL6) και σχετίζονται με κακή πρόγνωση στους ενήλικες ασθενείς. Παρόμοιες
μεταθέσεις γονιδίων είναι εξαιρετικά σπάνιες σε ασθενείς με Β Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρουσίαση περιστατικού με Β Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και de
novo μεταθέση των γονιδίων MYC και BCL2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 18 ετών προσέρχεται στο ΤΕΠ με εμπύρετο,
καταβολή και θάμβος οράσεως. Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια.
459
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Ο εργαστηριακός έλεγχος αναδεικνύει λευκοκυττάρωση, αναιμία, θρομβοπενία και υψηλή LDH. Το
μυελόγραμμα ανέδειξε 87% λεμφοβλάστες. Ο ανοσοφαινότυπος με κυτταρομετρία ροής ήταν θετικός για
τα CD19+, CD10+, CD34-, cytCD79a+, cytCD22+, cytIgM+, HLA-DR+, CD56+, CD38+, επιβεβαιώνοντας
τη διάγνωση της pre-B ΟΛΛ. O καρυότυπος από δείγμα μυελού ήταν 46,XY,t(8;14)(q24;q32),t(14;18)
(q32;q21)[20]/46, sl, del(6)(q21q23)[3] και η ανάλυση με FISH αποκάλυψε αναδιατάξεις των γονιδίων
MYC και BCL2, κυτταρογενετικά ευρήματα χαρακτηριστικά των double-hitB-NHL.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής έλαβε αρχικά θεραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο BFM, ωστόσο
εμφάνισε πρόοδο της νόσου. Ο ανοσοφαινότυπος στη φάση αυτή ανέδειξε θετικότητα για το CD20.
Επιπλέον, ο ασθενής εμφάνισε νέα συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό (ΚΝΣ) με πάρεση
του προσωπικού νεύρου, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθεί η διήθηση από τη νόσο (MRI εγκεφάλου,
ΕΝΥ). Στη συνέχεια, υπεβλήθη σε ανοσοχημειοθεραπεία με εναλλασσόμενα R-Hyper CVAD και MTXHDAraC, επιτυγχάνοντας αιματολογική και κυτταρογενετική ύφεση με αρνητική MRD. Λόγω των κακών
προγνωστικών χαρακτηριστικών της νόσου, οδηγήθηκε σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων (ΜΑΚ) με δότρια την πλήρως συμβατή αδελφή του. Την ημέρα +70 από την αλλογενή ΜΑΚ
εμφάνισε θετική MRD, με συνοδό άλγος στο ΔΕ ώμο λόγω διήθησης της Α5 ρίζας. Υποβλήθηκε εκ
νέου σε χημειοθεραπεία με την προοπτική θεραπείας με CAR-Tcells.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι de novo μεταθέσεις των γονιδίων MYC και BCL2 στους ασθενείς με ΟΛΛ
είναι σπάνιες και σχετίζονται με διήθηση του ΚΝΣ και κακή πρόγνωση. Η επιθετικότητα της νόσου
επισημαίνεται από το γεγονός ότι ασθενείς αυτοί μπορεί να υποτροπιάσουν ακόμη και μετά από
εντατική χημειοθεραπεία και αλλογενή ΜΑΚ.
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ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΕΙΔΗ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ε. Χρυσουλίδου1, Η. Χύτας2, Ξ. Κροκίδης2, Ε. Πανώρη1, Ζ. Τάτσιου3, Γ. Πετρούσης2, Κ. Τσαντεκίδης2,
Τ. Κολέτσα4, Κ.Μ. Σοϊοτου2, Ε. Φρανγκουλίδου2, Α. Κοντάνα5, Β. Τσαβδαρίδου6, Ε. Γούναρη6, Β. Περιφάνης5, Γ. Καϊάφα5
Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Καβάλας Καβάλα, 2Β΄ Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Καβάλας Καβάλα, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Γ.Ν. Καβάλας Καβάλα, 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,
5
Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκη, 6Μικροβιολογικό Εργαστήριο,
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκη
1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Το νεόπλασμα από βλαστικά πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά κύτταρα κατατάσσεται
στις ΟΜΛ και σχετιζόμενα νεοπλάσματα (WHO2016). Είναι σπάνια κακοήθης νόσος, με αναλογία 1.2
στα 10000 άτομα στην Ευρώπη. Η εκτροπή αφορά τις πρόδρομες μορφές των πλασμακυτταροειδών
δενδριτικών κυττάρων και χαρακτηρίζεται από δερματικά οζίδια, πλάκες ή εκχυμώσεις (64-100% των
περιπτώσεων), λεμφαδενοπάθεια (40-50%) και προσβολή μυελού (60-90%). Συνήθως προσβάλει
άτομα, με μέσο όρο ηλικίας κατά τη διάγνωση τα 61-67 έτη και αναλογία ανδρών:γυναικών 3.3:1. Κατά
κανόνα έχει καλή ανταπόκριση στην θεραπεία αλλά παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό ολικής επιβίωσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αναφορά περιστατικού με νεόπλασμα από βλαστικά πλασματοκυτταροειδή
δενδριτικά κύτταρα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Άνδρας 74 ετών νοσηλεύτηκε στην παθολογική κλινική λόγω αναιμίας και
ουδετεροπενίας. Ανέφερε καταβολή και αδυναμία από τριημέρου. Ατομικό αναμνηστικό: καλοήθης
υπερτροφία προστάτη υπό αγωγή, αναιμία από εξαμήνου για την οποία δεν είχε διερευνηθεί, καπνιστής.
Κατά την κλινική εξέταση παρουσιάζει ολοσωματικό δερματικό εξάνθημα (Εικ. α), ψηλαφητούς
μασχαλιαίους λεμφαδένες, μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα με υποαερισμό αριστερά, μαλακή,
ευπίεστη, ανώδυνη κοιλία, αψηλάφητο ήπαρ και ψηλαφητό σπλήνα 2cm. Ο ασθενής ήταν αιμοδυναμικά
και αερομετρικά σταθερός με δεκατική πυρετική κίνηση (ΘΣ:37,3°C). Από τη γενική αίματος προέκυψαν:
Hb-5,7mg/dl, Hct-16,6%, MCV-94.40fl, MCH-30,90pg, MCHC-32,70g/dl, WB C-2,600K/ml, NEUT-15,8%,
LYM-61,5%, MONO-10,0%, EO-0,4%, BASO-0,0%, PLT-121000K/ml, ενώ ο βιοχημικός έλεγχος ήταν
εντός φυσιολογικών ορίων. Απεικονιστικός έλεγχος με CT: εμφυσηματικά ινώδη στοιχεία κορυφών
πνευμόνων, παθολογικά διογκωμένοι μασχαλιαίοι λεμφαδένες αμφοτερόπλευρα και του μεσοθωρακίου,
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ηπατικό παρέγχυμα με φυσιολογικό μέγεθος και πυκνότητες, χολολιθίαση, σπλην με αυξημένο μέγεθος,
χωρίς εμφανή εστιακή αλλοίωση, πάγκρεας, νεφροί χωρίς παθολογικά ευρήματα, εκκολπώματα
εντέρου, υπερτροφία προστάτη. Απουσία διογκωμένων οπισθοπεριτοναϊκών λεμφαδένων. Στο πλαίσιο
της διερεύνησης έγινε οστεομυελική βιοψία-μυελόγραμμα και επίσης στάλθηκε βιοψία δέρματος και
λεμφαδένα. Στο επίχρισμα μυελού των οστών παρατηρήθηκε διήθηση του μυελού >60% από μεγάλα
λεμφοκύτταρα βλαστικού χαρακτήρα με πυρήνια και ακανόνιστο σχήμα (Εικ. β). Η οστεομυελική βιοψία
εμφάνιζε μορφολογικά και ιδιαίτερα ανοσοϊστοχημικά ευρήματα συμβατά με διήθηση του μυελού
των οστών σε ποσοστό 80% από ένα νεόπλασμα από βλαστικά πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά
κύτταρα (BPDCN). Αυτά κατά ανοσοΪστοχημικό έλεγχο εμφανίζουν: CD4+, CD56+, CD123+, CD7+,
CD33+, CD3-, CD8-, CD2-, CD30-, μυελουπεροξειδάση-, ελαστάση-, γλυκοφορίνη-, CD34-, CD20-,
Tdt-, CD68-, CD45RA-, κ-, λ-. Η βιοψία του λεμφαδένα έδειξε διαταραχή της αρχιτεκτονικής λόγω
διάχυτης διήθησης από άτυπα λεμφοκύτταρα, διήθηση της κάψας του λεμφαδένα και εκτεταμένη
διήθηση του πέριξ λιπώδους ιστού, αναγνωρίζονται περινευρικές διηθήσεις καθώς και διηθήσεις του
τοιχώματος αιμοφόρων αγγείων (Εικ. γ). Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος του λεμφαδένα απέβη θετικός
στα CD4, CD31, CD56 και το CD123, ενώ ήταν αρνητικός στα CD8, CD5, CD34, CD20, CD45RO,
και TIA-1. Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 απέβη θετικός στο 50%. Η βιοψία δέρματος
παρουσίασε λευκόφαιη αλλοίωση ελαστικής σύστασης, λέπτυνση της επιδερμίδας, διάχυτη διήθηση
από μικρού και μεσαίου μεγέθους λεμφοειδή κύτταρα με ανώμαλου σχήματος πυρήνα και ελάχιστο
κυτταρόπλασμα, σε όλο το πάχος του χορίου. Ο ανοσοϊστοχημικός έλεγχος έδειξε έντονη θετικότητα
για CD4, CD7, CD123, CD43, CD56, CD3 και CD2, ενώ ήταν αρνητικός για CD20, PAX5, CD23,
CD10, CD30, και cyclinD1.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής διακομίσθηκε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο όπου και έγινε έναρξη
χημειοθεραπείας με το σχήμα VAD (Βινκριστίνη, Αδριαμυκίνη, Δεξαμεθαζόνη). Μετά τον πρώτο
κύκλο θεραπείας παρατηρήθηκε καλή ανταπόκριση της νόσου, όπως υποχώρηση του δερματικού
εξανθήματος και της λεμφαδενοπάθειας, αλλά ο ασθενής στη φάση της απλασίας απεβίωσε λόγω
σηπτικής καταπληξίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ένα εκτεταμένο δερματικό εξάνθημα θα μπορούσε να αποτελεί αρχική εκδήλωση
σοβαρού σπάνιου αιματολογικού νοσήματος.
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ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ VENETOCLAX
Χ. Χατζηαγγελίδου, Γ. Δουγανιώτης, Κ. Τσίρου, Ε. Βέρρου, Θ. Τριανταφύλλου, Π. Κωνσταντινίδου,
Ε. Κατωδρύτου
Αιματολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: H Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) αποτελεί συχνή ανοσολογική διαταραχή στα
πλαίσια της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ) με συχνότητα εμφάνισης 5-10%, ωστόσο ένα
μικρό ποσοστό ασθενών με θετική δοκιμασία άμεσης Coombs (DAT) αναπτύσσει ενεργό αιμόλυση.
Η εισαγωγή νέων θεραπευτικών παραγόντων όπως Ibrutinib, Idelalisib ή Venetoclax έχει συσχετισθεί
με αυτοάνοσες κυτταροπενίες, αλλά τα ερευνητικά δεδομένα είναι περιορισμένα.
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ΣΚΟΠΟΣ: Το Venetoclax αποτελεί εκλεκτικό (BCL)-2 αναστολέα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις
υποτροπιάζουσας/ανθεκτικής del(17p) ΧΛΛ. Σκοπός μας είναι η περιγραφή της πρώτης περίπτωσης
ΑΑΑ που αναφέρεται στη βιβλιογραφία σε ασθενή με ΧΛΛ υπό μονοθεραπεία με Venetoclax και η
ανάδειξη της ανάγκης για συλλογή περισσότερων δεδομένων που αφορούν πιθανή συσχέτιση των
νέων θεραπειών με την εμφάνιση αυτοάνοσων κυτταροπενιών στα πλαίσια του νοσήματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκε η περίπτωση άνδρα 73 ετών ο οποίος διαγνώσθηκε το 2013 με
ΧΛΛ σταδίου Α κατά Binet. Κατά τη διάγνωση δεν υπήρχε ένδειξη έναρξης θεραπείας, ενώ η DAT ήταν
θετική (2+). Επτά χρόνια αργότερα παρουσίασε λευκοκυττάρωση (WBC:206.070/μL) με απόλυτο αριθμό
λεμφοκυττάρων (ALC) 97.600/μL, αναιμία (Hb:10gr/dL) χωρίς αιμόλυση, θρομβοπενία (PLTs:104.000/
μL) και σπληνομεγαλία (μέγιστη διάμετρος: 20cm). Το μυελόγραμμα έδειξε 70% διήθηση από κλωνικά
Β-λεμφοκύτταρα χωρίς κυτταρογενετικές ανωμαλίες. Ο ασθενής αντιμετωπίσθηκε με συνδυασμό
κυκλοφωσδαμίδης/φλουνταραμπίνης χωρίς ανταπόκριση. Στη συνέχεια, χορηγήθηκε Ibrutinib στο οποίο
ανταποκρίθηκε πλήρως, αλλά διακόπηκε 6 μήνες αργότερα λόγω επίμονου γενικευμένου εξανθήματος.
Ένα χρόνο αργότερα παρουσίασε εξέλιξη της νόσου με λεμφοκυττάρωση (ALC:179.990/μL), αναιμία
(Hb:7g/dL) χωρίς στοιχεία αιμόλυσης, καιθρομβοπενία (PLTs: 68.000/μL)Χορηγήθηκε μονοθεραπεία
με 20mg Venetoclax ημερησίως και εβδομαδιαία σταδιακή αύξηση της δόσης. Ο ασθενής αρχικά
ανταποκρίθηκε με άνοδο της αιμοσφαιρίνης, αλλά εμφάνισε στη συνέχεια απότομη πτώση (Hb:7,9g/
dL) όταν η δόση του φαρμάκου αυξήθηκε στα 100mg. Μελετήθηκε αναλυτικά το αίτιο της αναιμίας και
έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για ανάλογη περίπτωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διερεύνηση της αναιμίας έδειξε ενεργό αιμόλυση, η οποία επιβεβαιώθηκε
με ισχυρότερη DAT (3+), χαμηλή απτοσφαιρίνη (0,08gr/L, τιμές αναφοράς: 0,3-2gr/L), αυξημένα
επίπεδα γαλακτικής δεϋδρογενάσης και έμμεσης χολερυθρίνης (304U/L και 2,3mg/dL αντίστοιχα,
φυσιολογικές τιμές έως 250U/L και 0,9mg/dL αντίστοιχα), απόλυτη δικτυοερυθροκυττάρωση (113.000/
μL) και παρουσία σφαιροκυττάρων στο περιφερικό επίχρισμα. Η θεραπεία διακόπηκε και χορηγήθηκε
κορτιζόνη (1mg/kg/24ωρο για 4 εβδομάδες) στην οποία ο ασθενής ανταποκρίθηκε πλήρως (Hb: 12,6gr/
dL, απτοσφαιρίνη: 0,44gr/L, έμμεση χολερυθρίνη: 0,7mg/dL, γαλακτική δεϋδρογενάση: 250U/L). Ένα
μήνα αργότερα χορηγήθηκε ξανά Venetoclax στη δόση των 200mg, αλλά ο ασθενής παρουσίασε εκ
νέου αιμόλυση και η θεραπεία διακόπηκε οριστικά.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής είχε θετική DAT κατά τη διάγνωση χωρίς ενεργό αιμόλυση· ΑΑΑ
παρουσίασε στα πλαίσια μονοθεραπείας με Venetoclax, συγκεκριμένα στη φάση αύξησης της δόσης από
50 σε 100mg, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή συσχέτιση του αιμολυτικού φαινομένου με τα επίπεδα
της χορηγούμενης δόσης του φαρμάκου. Επαναχορήγηση 200mg Venetoclax προκάλεσε δεύτερο
αιμολυτικό επεισόδιο. Και τα δύο επεισόδια υποχώρησαν με διακοπή της θεραπείας και χορήγηση
κορτικοστεροειδών. Στην προκειμένη περίπτωση είναι δύσκολο να διευκρινισθεί εάν η ΑΑΑ οφείλεται
αμιγώς στη χορήγηση του φαρμάκου ή εάν πρόκειται για αναζωπύρωση προϋπάρχοντος φαινομένου,
ωστόσο ανάλογη περίπτωση δεν έχει αναφερθεί. Η εκδήλωση των αιμολυτικών επεισοδίων κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Venetoclax υποδηλώνει την ανάγκη για στενή παρακολούθηση των ασθενών
με ΧΛΛ που λαμβάνουν Venetoclax και επιπρόσθετα, τη συλλογή περισσότερων δεδομένων που
συσχετίζουν τις νέες θεραπείες με την εμφάνιση αιμολυτικών επεισοδίων στα πλαίσια του νοσήματος.
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΩΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΤΟ IBRUTINIB
Η. Ονουφριάδης, Γ. Τσιντή, Μ. Σπελέτας
Εργαστήριο Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Π.Γ.Ν. Λάρισας
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η λευχαιμία από τριχωτά κύτταρα (hairy cell leukemia, HCL) είναι ένα σπάνιο Β-λεμ
φοϋπερπλαστικό νεόπλασμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την παρουσία Β νεοπλασματικών «τριχωτών»
(μορφολογικά) κυττάρων στο περιφερικό αίμα, στο μυελό των οστών και στο σπλήνα. Τα ανάλογα των
πουρινών εκπροσωπούν την πρώτη γραμμή θεραπείας της νόσου, με την πλειονότητα των ασθενών
(>90%) να παρουσιάζουν ικανοποιητική απάντηση και επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (PFS) από
εννιά ως έντεκα έτη. Για την υποτροπή της νόσου, η εκ νέου θεραπεία με ανάλογα των πουρινών
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παρουσιάζει συνολικές απαντήσεις στο 97-100%, αλλά οι πλήρεις υφέσεις της νόσου, καθώς και η
επιβίωση ελεύθερης νόσου (DFS), είναι μικρότερη μετά από κάθε υποτροπή. Επιπρόσθετα, η τοξικότητα
από τα ανάλογα των πουρινών παρατηρείται συχνά σε ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται πάνω από δύο
θεραπευτικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα την χρήση και άλλων θεραπευτικών επιλογών, όπως οι
στοχευμένες θεραπείες (π.χ. rituximab, moxetumomabpasudotox, κ.ά.). Ωστόσο, η τρίτης γραμμής
θεραπεία συνήθως επιπλέκεται από σοβαρή τοξικότητα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, γεγονός
το οποίο αποτελεί μία πρόκληση για τους κλινικούς ιατρούς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Λόγω της σπανιότητας της νόσου, παρουσιάζουμε μία περίπτωση ασθενούς
με κλασική υποτροπιάζουσα/ανθεκτική HCL, ο οποίος προς το παρόν θεραπεύεται επιτυχώς με το
Ibrutinib, έναν αναστολέα της τυροσινικής κινάσης του Bruton (ΒΤΚ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο άρρενας ασθενής μας διαγνώστηκε με HCL στην ηλικία των 60 ετών
και έλαβε το ανάλογο πουρίνης cladribine (2-CdA), με αποτέλεσμα την πλήρη αιματολογική ύφεση
της νόσου. Δέκα χρόνια μετά την αρχική του θεραπεία, η νόσος υποτροπίασε και ο ασθενής έλαβε
εκ νέου αγωγή με 2-CdA, όμως αυτή τη φορά με την επίτευξη μόνο μερικής ύφεσης. Έξι χρόνια
μετά η νόσος υποτροπίασε ξανά, παρουσιάζοντας σοβαρή αναιμία (η οποία απαιτούσε συχνές
μεταγγίσεις μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών - PRBC), ουδετεροπενία, καθώς και σοβαρή
θρομβοπενία. Ως εκ τούτου, ο ασθενής μας έλαβε τέσσερεις κύκλους θεραπείας με rituximabbendamustine, με πολύ μικρή ανταπόκριση στη θεραπεία (ανθεκτική νόσος με 60% διήθηση
του μυελού των οστών από τριχωτά κύτταρα), ενώ μεταγγιζόταν συχνά με PRBC. Βασισμένοι σε
στοιχεία από πρόσφατες μελέτες, όπου το Ibrutinib χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς στη θεραπεία της
υποτροπιάζουσας/ανθεκτικής HCL, χορηγήσαμε κι εμείς στον 79 ετών ασθενή μας το Ibrutinib (ο
οποίος πάσχει επίσης από αρτηριακή υπέρταση, καθώς και ινσουλινο-εξαρτώμενο σακχαρώδη
διαβήτη), σε δοσολογία 420 mg ημερησίως.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής παρουσίασε μία εντυπωσιακή και διαρκή μερική ύφεση της νόσου (PR),
χωρίς καθόλου τοξικότητα, ενώ είναι πλέον ελεύθερος μεταγγίσεων και δεν παρουσιάζει ουδετεροπενία
ή θρομβοπενία, για πάνω από δύο έτη (WBC: 4.8 K/uL, ANC: 3.5 K/uL, Hb: 11.7 g/dl, PLT: 163 K/uL).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το Ibrutinib είναι μια αποτελεσματική και πολύ καλά ανεκτή θεραπευτική επιλογή,
για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας/ανθεκτικής HCL, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς.
149

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΣ ΛΕΜΦΩΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Π. Τσιρκινίδης, Ε. Σιάβου, Η. Πουλακίδας
401 Γ.Σ.Ν.Α., Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το πρωτοπαθές λέμφωμα κεντρικού νευρικού συστήματος (PCNSL) ανήκει στην ομάδα
των πολύ επιθετικών Β-Non-Hodgkin λεμφωμάτων, παρουσιάζοντας διάμεση συνολική επιβίωση
περίπου στα 3 έτη από τη διάγνωση. Στην παρούσα αναδρομική μελέτη αναφέρονται 4 σπάνιες
περιπτώσεις ασθενών με επιτυχή έκβαση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρουσίαση κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών και δεδομένων
επιβίωσης ασθενών με PCNSL, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία (και παρακολούθηση) υπό την επίβλεψη
της Αιματολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Παρουσιάζονται 4 (διαδοχικοί) ασθενείς με PCNSL, οι οποίοι διαγνώσθηκαν
κατά τη χρονική περίοδο 2004-2019. Όλοι οι ασθενείς είχαν ιστολογική διάγνωση, πλην της περίπτωσης
1 κατά την όψιμη υποτροπή, για τεχνικούς λόγους. Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών
ήταν 6 έτη (1-16).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ασθενής 1: άνδρας, με νοσογόνο παχυσαρκία, 19 ετών, με νόσο χαμηλού
κινδύνου κατά IELSG-PI, διαγνωσθείς το 2004. Έλαβε HD-MTX-ARAC και εμφάνισε CR. 13 έτη μετά
(2017) εμφάνισε όψιμη θορυβώδη υποτροπή, με νόσο υψηλού κινδύνου κατά IELSG-PI και αύξηση
LDH: UNLX 2. Έλαβε διάσωση με R-HD-MTX+IFO-DEX/HD-ARAC-TT-DEX ενώ υπήρξε πτωχός
κινητοποιητής ΠΣΚ και συνέλεξε επιτυχώς με Plerixafor. Εμφάνισε CR και ακολούθως υπεβλήθη σε
HDT (BCNU-TT-ETO) και ASCT ενώ 3 έτη μετά παραμένει σε CR.
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Ασθενής 2: άνδρας, 60 ετών, καπνιστής, με νόσο ενδιαμέσου κινδύνου κατά IELSG-PI, διαγνωσθείς
το 2010. Εμφάνισε πρωτοπαθή προοδευτική νόσο στο συνδυασμό R-HD-MTX-ARAC, με επιτυχή
συλλογή περιφερικών στελεχιαίων κυττάρων (ΠΣΚ) στο 2ο κύκλο (προοπτικά). Κατόπιν έλαβε ΑΚΘ
διάσωσης σε θεραπευτική δόση, εμφάνισε CR και ακολούθως υπεβλήθη σε HDT (Triplealkylator) και
ASCT. Ο ασθενής παρέμεινε σε CR επί 9 έτη, αναπτύσσοντας προοδευτική λευκοεγκεφαλοπάθεια
με καλή ποιότητα ζωής, και απεβίωσε από Ca ρινοφάρυγγος.
Ασθενής 3: άνδρας, 69 ετών, με νόσο ενδιαμέσου κινδύνου κατά IELSG-PI, διαγνωσθείς το Σεπτέμβριο
2015. Έλαβε R-HD-MTX-ARAC, εμφάνισε πρωτοπαθή προοδευτική νόσο και λόγω ταχείας εξέλιξης
νόσου έλαβε ΑΚΘ διάσωσης σε θεραπευτική δόση. Ο ασθενής κατόπιν έλαβε Ibrutinb (έναρξη Μάρτιος
2016) και διατήρησε CR έως το Μάρτιο 2018, όπου και απεβίωσε από επιπλοκή της προοδευτικά
επιδεινούμενης λευκοεγκεφαλοπάθειας.
Ασθενής 4: γυναίκα, 74 ετών, με νόσο υψηλού κινδύνου κατά IELSG-PI (ογκώδης, εν τω βάθει,
πολυεστιακή, με συνοδό λευχαιμική διήθηση ΕΝΥ), διαγνωσθείσα τον Ιούλιο 2019. Έλαβε DEX από
το στόμα, 3 ενδορραχιαίες εγχύσεις MTX/DEX/ARAC (με επιτυχή αποστείρωση ΕΝΥ) και κατόπιν
Ibrutinib σε βαθμιαία αύξηση δόσης έως 420mg, χωρίς ωστόσο ουδέποτε να τεθεί σε ενδονοσοκομειακή
νοσηλεία. Η ασθενής πέτυχε PET-CT-ScanCR σε 20 ημέρες κατόπιν έναρξης του Ibrutinib, την οποία
διατηρεί έως και σήμερα, λαμβάνοντας το φάρμακο σε κυμαινόμενη δόση από 140 έως 280mg.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και μεμονωμένες, οι προαναφερόμενες περιπτώσεις αναδεικνύουν: 1) ένα
πιθανό πλεονέκτημα της χορήγησης εδραίωσης με HDT/ASCT στη θεραπεία του PCNSL, 2) τη
λευκοεγκεφαλοπάθεια ως συνέπεια της θεραπευτικής ακτινοβόλησης καθώς και 3) μία εξαιρετική
δραστικότητα του Ibrutinib στο δυσίατο αυτό λέμφωμα.
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ DARATUMUMAB. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ
Α. Παντελή1, Α. Βάσσου2, Δ. Γουγωπούλου2, Λ. Κυριαζοπούλου2, Σ. Χαραλαμπίδου2, Ι. Παπακωσταντίνου2, Κ. Παπαθανασίου2, Η. Τάσση2, Α. Κοτσιαύτη2, Ε. Κουμπής2, Α. Σερπάνου2, Ε. Τσόλας2,
Ε. Χατζημιχαήλ2, Ε. Καψάλη2
Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων Ιωάννινα

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η επιβίωση των ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα έχει αλλάξει με την χορήγηση νέων
θεραπειών. Το μονοκλωνικό αντίσωμα daratumumab έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με ανθεκτικό/
υποτροπιάζον μυέλωμα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η καταγραφή της κλινικής εμπειρίας από τη χορήγηση daratumumab από
την έναρξη της χορήγησης του σε ένα κέντρο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν τα στοιχεία των ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε το
φάρμακο. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν το είδος του πολλαπλού μυελώματος, οι προηγούμενες θεραπείες,
η γραμμή θεραπείας με daratumumab, οι ανεπιθύμητες ενέργειες από την χορήγηση, οι λοιμώξεις
μετά την έναρξη της θεραπείας, η ολική επιβίωση, καθώς και η αιτία θανάτου. Τα χαρακτηριστικά των
ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 8 ασθενείς (6 άνδρες, 2 γυναίκες) με ανθεκτικό/υποτροπιάζον πολλαπλό
μυέλωμα, χορηγήθηκε daratumumab ( μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με lenalidomide ή pomalidomide)
Οι ασθενείς είχαν λάβει τουλάχιστον 3 γραμμές θεραπείας. Τέσσερις είχαν υποβληθεί και σε αυτόλογη
μεταμόσχευση. Τέσσερις ασθενείς απεβίωσαν με πρόοδο νόσου, εκ των οποίων οι τρεις με ταυτόχρονη
σοβαρή λοίμωξη. Από τους τέσσερις ασθενείς εν ζωή δύο συνεχίζουν την αγωγή, ενώ ένας διάκοψε
λόγω προόδου νόσου και ένας διέκοψε λόγω σταθερής νόσου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε πολυθεραπευμένους ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα η χορήγηση daratumumab
αποτελεί επιλογή που μπορεί να ελέγξει το νόσημα, ιδίως σε συνδυασμό και με άλλα φάρμακα. Η
χορήγηση είναι ασφαλής χωρίς σημαντικές άμεσες ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι λοιμώξεις παραμένουν
σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας, οδηγούν σε παρατεταμένες νοσηλείες και καθυστέρηση
της θεραπείας. Η χορήγηση daratumumab ως μέρος θεραπείας πρώτης γραμμής να συμβάλλει σε
καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα.
464

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

151

Hλικία
στη διάγνωση

Φύλο

1

57

Α

2

66

Γ

3

53

4

Ατομικό
ιστορικό

Haema 2020; 11(suppl. 1)

Κλινική
εικόνα στην
διάγνωση

Πολλαπλό
μυέλωμα

Προηγούμενες θεραπείες

Daraturmumab
Κύκλοι/
Θεραπευτική
γραμμή/ Συνδυασμός

Ανταπόκριση

Αυξημένη
ΤΚΕ

IgG-k

VAD SCT
VTD RD VD
RD CMP

18/ 8η
pomalidornide

CR

ΑΥ

Οσφυαλγία
Οστεολύσεις
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SCT RD

10/ 4η
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SD

Α

Ca
νεφρού
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Pom-D-C
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ζωή

64

Α

Αιμορραγία
πεπτικού

Αυξημένη
ΤΚΕ
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VC VCD SCT
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PD

Σηψαιμίες

13 PD
σηψαιμία

5

59

Γ
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IgG-k
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DVT-PACE R
RCD
VCD KD
POM-DEX
KRD

1/10η
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11 PD
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6

68

Α

ΧΑΠ
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λ ελαφρών
αλύσεων

VCD VDPACE

8/ 3η

SD

Κ.
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79

Α

ΑΥ ΚΥΠ

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια Οστική
νόσος

IgG-k

VD VCD RD
IRD

5/ 5η
pomalidornide

PR

Σηψαιμία
από E-coli
πνευμονίες

15 PD
Εν ζωή

8

82

Γ

ΣΔ ΑΥ

Οστική νόσος Κάταγμα
Θ12

IgG-k

VMP VRD

4/ 3η
lenalidornide

Σηψαιμία

05 PD
Εν ζωή

ΑΕ

Λοιμώξεις

ΟS (έτη)

Leishmania

12
Πρόοδος
νόσου
25
Εν ζωή

Αλλεργία
στην
έγχυση

Αλλεργία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ELTROMBOPAG ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
Ε. Γαβριηλάκη, Σ. Παπαδημητρίου, Μ. Παπαθανασίου, Β. Δούκα, Μ. Ισκάς, Α. Συρίγου, Χ. Λαλαγιάννη,
Γ. Παπαϊωάννου, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο αγωνιστής θρομβοποιητίνης που χορηγείται από του στόματος (eltrombopag) έχει δείξει
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην ανθεκτική άνοση θρομβοπενία (ITP). Δεδομένης της ευρείας
χρήσης του σε ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα
διακοπής της χορήγησής του, καθώς και με τη γοναδοτοξικότητά του.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και
ασφάλειας της διακοπής του eltrombopag.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά διαδοχικούς ασθενείς που έλαβαν eltrombopag για
ανθεκτική άνοση θρομβοπενία στην Κλινική μας την περίοδο 2011-2019. Καταγράψαμε αναλυτικά το
ιστορικό και την πορεία του ασθενούς που διέκοψε τη χορήγησή του.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Aπό 22 ασθενείς που έλαβαν eltrombopag, ένας ασθενής διέκοψε τη χορήγησή
του μετά από μακροχρόνια διατήρηση πλήρους ύφεσης. Ο ασθενής 33 ετών διαγνώσθηκε με άνοση
θρομβοπενία προ 3 ετών, μετά από πλήρη κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο που απέκλεισε άλλες αιτίες
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θρομβοπενίας. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο θεραπείας, έλαβε υψηλή δόση κορτικοειδών (τετραήμερο
με 40 mg δεξαμεθαζόνης). Παρουσίασε παροδική κορτικο-εξαρτώμενη ανταπόκριση. Για αυτό το λόγο,
έγινε έναρξη eltrombopag 50 mg ημερησίως, με σταδιακή μείωση των κορτικοειδών. Κατά το δεύτερο
μήνα από την επίτευξη πλήρους ύφεσης, τα κορτικοειδή διακόπηκαν όπως φαίνεται στην Εικόνα.
Ενώ βρισκόταν σε πλήρη ύφεση για 18 μήνες και με μείωση της δόσης σε 25 mg ημερησίως, ο ασθενής
εκδήλωσε την επιθυμία τεκνοποίησης. Ενημερώθηκε για τις περιπτώσεις επιτυχούς τεκνοποίησης
υπό eltrombopag που έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και για την επιτυχή διακοπή
σε 26 ασθενείς χωρίς δεδομένα για τη γονιμότητα. Ο ασθενής αποφάσισε σε συνεννόηση με τους
θεράποντες να διακόψει την αγωγή. Διατηρήθηκε η ανταπόκριση της νόσου και ο ασθενής απέκτησε
ένα υγιές τέκνο 30 μήνες μετά την έναρξη και 12 μήνες μετά τη διακοπή του eltrombopag. Ο ασθενή
παραμένει χωρίς αγωγή 22 μήνες μετά τη διακοπή, με φυσιολογικά επίπεδα αιμοπεταλίων (Εικόνα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Περιγράφουμε για πρώτη φορά ενήλικα ασθενή που όχι μόνο διέκοψε την αγωγή
με eltrombopag με μακροχρόνια διατήρηση της ύφεσης, αλλά κατάφερε επίσης να τεκνοποιήσει χωρίς
επιπλοκές. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για να διερευνήσουν τα ζητήματα της διακοπής της
αγωγής και της τεκνοποίησης στους ασθενείς αυτούς.
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ΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ
Ε. Κουμπής, Κ. Παπαθανασίου, Ι. Παπακωνσταντίνου, Η. Τάσση, Α. Σερπάνου, Ε. Τσόλας, Λ. Κυριαζοπούλου, Ε. Καψάλη, Ε. Χατζημιχαήλ
Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων Ιωάννινα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η θρομβοπενία (αριθμός αιμοπεταλίων <150x109/L) μπορεί να προκληθεί από διάφορες
καταστάσεις. Μια από τις αιτίες της θρομβοπενίας αποτελούν τα φάρμακα. Φαρμακοεπαγόμενη
θρομβοπενία προκαλείται με δύο μηχανισμούς: μείωση της παραγωγής των αιμοπεταλίων
(μυελοκατασταλτικά φάρμακα, φάρμακα που επιδρούν στο μεταβολισμό του φυλλικού οξέος) και
καταστροφή των αιμοπεταλίων κυρίως μέσω αντισωμάτων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η περιγραφή μιας κλινικής περίπτωσης φαρμακοεπαγόμενης θρομβοπενίας
οφειλόμενης σε ριφαμπικίνη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε ανασκόπηση του ιατρικού φακέλου του ασθενούς, κατόπιν έγγραφης
συναίνεσής του, καθώς και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Άνδρας 38 ετών παραπέμφθηκε λόγω θρομβοπενίας στην Κλινική μας. Ο ασθενής
προ τριμήνου διεγνώσθη με βρουκέλλωση, για την οποία και ξεκίνησε αγωγή με ριφαμπικίνη 900 mg
ημερησίως και δοξυκυκλίνη 100 mg δυο φορές ημερησίως για 6 εβδομάδες, ωστόσο δεν ολοκλήρωσε
την αγωγή του. Προ εβδομάδος από την εισαγωγή, επισκέφθηκε άλλο νοσοκομείο αιτιώμενος
γενικευμένη κόπωση και δεκατική πυρετική κίνηση και ξεκίνησε εκ νέου αγωγή με ριφαμπικίνη και
δοξυκυκλίνη. Λίγες ημέρες μετά εμφάνισε σημαντική θρομβοπενία (14x109/L) με εκχυμώσεις και
διεκομίσθη στην Κλινική μας. Διεκόπη η αντιβιοτική αγωγή, αποκλείστηκε η ψευδοθρομβοπενία, έγινε
εκτεταμένος βιοχημικός και ανοσολογικός έλεγχος, διενεργήθηκε μυελόγραμμα και οστεομυελική
βιοψία, ελήφθησαν καλλιέργειες αίματος και μυελού και ξεκίνησε αγωγή με κορτικοστεροειδή, με την
κλινική υπόνοια της άνοσης θρομβοπενίας. Ο εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος ήταν αρνητικός
όπως και τα IgM αντισώματα για βρουκέλλα, ενώ τα IgG αντισώματα ήταν θετικά. Ο ασθενής
ανταποκρίθηκε στα κορτικοστεροειδή με άνοδο των αιμοπεταλίων (44×109/L τη 2η μέρα). Με την
επανέναρξη της ριφαμπικίνης όμως ο αριθμός των αιμοπεταλίων παρουσίασε εκ νέου πτώση σε
7x109/L θέτοντας την υπόνοια για θρομβοπενία επαγόμενη από τη ριφαμπικίνη. Λίγες ημέρες μετά
την διακοπή της ριφαμπικίνης τα αιμοπετάλια παρουσίασαν σημαντική άνοδο και ο ασθενής εξήλθε
ασυμπτωματικός, με αριθμό αιμοπεταλίων 106×109/L, ενώ μια εβδομάδα μετά είχε φυσιολογικό αριθμό
αιμοπεταλίων (315×109/L). Οι διακυμάνσεις του αριθμού των αιμοπεταλίων φαίνονται στην Εικόνα 1.
Στον ασθενή εδόθησαν οδηγίες για αποφυγή ριφαμπικίνης στη μετέπειτα ζωή του. Για τη φαρμακοεπαγόμενη
θρομβοπενία απαιτούνται συγκεκριμένα κριτήρια που αποδεικνύουν αιτιολογική σχέση μεταξύ ενός
φαρμάκου και της θρομβοπενίας, που πληρούνταν στην περίπτωσή μας: το υποψήφιο φάρμακο
προκάλεσε θρομβοπενία, η διακοπή αυτού άνοδο της τιμής των αιμοπεταλίων και η επαναχορήγησή
του νέα σημαντική θρομβοπενία, ενώ
άλλα αίτια θρομβοπενίας αποκλείστηκαν.
Η επαγόμενη από ριφαμ πικίνη
θρομβοπενία συνδέεται με την παρουσία
αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων. Η
θρομβοπενία επάγεται όταν το φάρμακο
δίνεται σε διαλείπουσα μορφή ή όταν
μετά από διακοπή επαναχορηγείται, όπως
στην περίπτωσή μας. Ωστόσο, έχουν
περιγραφεί 4 περιπτώσεις θρομβοπενίας
από ριφαμπικίνη χωρίς προηγούμενη
έκθεση στο φάρμακο. Το θεραπευτικό
όφελος από τα κορτικοστεροειδή
αμφισβητείται. Το πιο σημαντικό στη
θεραπεία θεωρείται η διακοπή του
υπεύθυνου φαρμάκου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρόλο που η
φαρμακοεπαγόμενη θρομβοπενία από
ριφαμπικίνη συμβαίνει σπάνια, ο κλινικός
ιατρός πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη συγκεκριμένη ανεπιθύμητη ενέργεια, που μπορεί να προκαλέσει
από απλή επίσταξη μέχρι απειλητική για τη ζωή αιμορραγία. Προηγούμενη έκθεση στο φάρμακο δεν
είναι απαραίτητη για την εκδήλωση της, ενώ για τη θεραπεία απαραίτητη θεωρείται η διακοπή του
φαρμάκου. Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται για αποφυγή ριφαμπικίνης στη μετέπειτα ζωή του.
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ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ: ΟΙ ΦΥΤΟΠΡΩΤΕΑΣΕΣ
ΩΣ ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ
Μ. Μάρρα, Ι. Καίσαρη
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα τελευταία χρόνια έχει καταδειχθεί η ανάγκη εισαγωγής νέων αντιπηκτικών παραγόντων
στο προσκήνιο της αντιθρομβωτικής αγωγής, με αφορμή τα σημαντικά μειονεκτήματα που εμφανίζουν
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οι παραδοσιακοί παράγοντες, αλλά και τον διαρκώς αυξανόμενο επιπολασμό ασθενειών όπως η
στεφανιαία νόσος, το μυοκαρδιακό έμφρακτο και η πνευμονική εμβολή που αποτελούν τις κυριότερες
αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Η ενζυματική σύνθεση, νέων αντιπηκτικών παραγόντων χρησιμοποιώντας
ως βιοκαταλύτη φυτοπρωτεάσες από το φυτό Asclepiascurassavica L. παρουσιάζεται ως μία πολλά
υποσχόμενη αγωγή με ωφέλιμες φαρμακευτικές εφαρμογές στο πεδίο της αντιθρομβωτικής αγωγής,
που χρήζει ωστόσο περεταίρω διερεύνησης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη της ενζυματικής σύνθεσης ενός νέου αντιπηκτικού τριπεπτιδίου
(Z-YQQ) χρησιμοποιώντας ως καταλύτη φυτοπρωτεάσες από Asclepiascurassavica L., ένα αυτόχθονο
φυτό από τη Νότια Αμερική, και της χρησιμότητάς του στην αντικατάσταση των χημικών φαρμάκων
που εφαρμόζονταν στο πεδίο της αντιθρομβωτικής αγωγής μέχρι σήμερα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας των τελευταίων πέντε
χρόνων στη βάση δεδομένων του Pubmed. Κατά την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά
(novelanticoagulants, therapy, synthesis, peptides) με ποικίλους συνδυασμούς. Αξιοποιήθηκαν
δεδομένα από συστηματικές ανασκοπήσεις και επιδημιολογικές μελέτες, ενώ έγινε εστίαση σε άρθρα
που παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά ευρήματα όσον αφορά στις εφαρμογές του βιοενεργού
τριπεπτιδίου (Z-YQQ) με βιοκαταλύτη από φυτοπρωτεάσες στην αντιθρομβωτική αγωγή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βιοενεργά πεπτίδια έχουν τοποθετηθεί στο βιοτεχνολογικό προσκήνιο, καθώς
δύνανται να αντικαταστήσουν τα χημικά φάρμακα. Τα πεπτίδια φαίνεται πως φέρουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα έναντι των παραδοσιακών φαρμάκων λόγω της υψηλής τους ειδικότητας στους ιστούςστόχους, της χαμηλής τοξικότητας, της χαμηλής συσσώρευσης εντός του οργανισμού και της εύκολης
αποδόμησής τους στο περιβάλλον. Παράλληλα, η ενζυματική σύνθεση των πεπτιδίων σε οργανικά
μέσα εμφανίζει επιπλέον υψηλή στερεοειδικότητα και ήπιες συνθήκες αντίδρασης μεταξύ άλλων,
αιτιολογώντας έτσι την ανάγκη να μελετηθεί η ενζυματική σύνθεση ενός πεπτιδίου με δράση αντιπηκτική.
Αναδείχθηκε, λοιπόν, πως ένα βιοενεργό τριπεπτίδιο (Z-YQQ) με βιοκαταλύτη από φυτοπρωτεάσες
του Asclepiascurassavica L., δρα στην εξωγενή οδό του καταρράκτη της πήξης καθυστερώντας τον
χρόνο μετατροπής της προθρομβίνης σε θρομβίνη και του ινωδογόνου σε ινώδες κατά 136% και 50%
αντίστοιχα, σε σχέση με το δείγμα μαρτύρων, εμφανίζοντας, έτσι σαφές αντιπηκτικό αποτέλεσμα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ενζυματικά συντιθέμενα βιοενεργά πεπτίδια καλούνται να αποτελέσουν
ισχυρούς συμμάχους στην πάλη με τις θρομβωτικές νόσους, αντικαθιστώντας τα χημικά φάρμακα
και προσφέροντας μια ασφαλή εναλλακτική. Το Z-YQQ αποτελεί ένα νέο αντιπηκτικό πεπτίδιο που
σαφώς ορισμένες πτυχές της παραγωγής του χρήζουν βελτιστοποίησης, ωστόσο κατέδειξε πως οι
φυτοπρωτεάσες από το Asclepiascurassavica L. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοκαταλύτης για
τη σύνθεση βιοδραστικών πεπτιδίων με αντιπηκτική ισχύ.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΙΙΣΩΜΑ Μ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MNS ΣΕ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Χ. Χατζηαγγελίδου, Σ. Κωνσταντινίδου, Λ. Δημόπουλος, Α. Πουρσανίδου, Θ. Πετρίδου, Α. Λαζαρίδου
ΝΥ Αιμοδοσίας, Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρουσία anti-M αντισωμάτων του συστήματος MNS με δράση στους 4oC σπανίως
δημιουργεί προβλήματα στις δοκιμασίες συμβατότητας. Αντιθέτως, αντισώματα anti-M με δράση στους
37oCείναι συνήθως κλινικά σημαντικά και η παρουσία τους προκαλεί φαινόμενα ασυμβατότητας στις
δοκιμασίες διασταύρωσης.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της εργασίας μας είναι η καταγραφή περιπτώσεων ασθενών με
κλινικά σημαντικό anti-M αντίσωμα την τελευταία πενταετία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στα πλαίσια προμεταγγισιακού ελέγχου διαπιστώθηκε σε έντεκα ασθενείς
θετική έμμεση δοκιμασία Coombs (ΙΑΤ) στους 37oC με αυτοματοποιημένη μέθοδο (Microplates) και
ασυμβατότητα στις δοκιμασίες διασταύρωσης σε κάρτες ORTHO (BioVue) και ΒIO-RAD (DiaMed).
Ακολούθησε διερεύνηση με διενέργεια άμεσης (DAT) και έμμεσης δοκιμασίας Coombs (ΙΑΤ) και έλεγχος
ερυθροκυτταρικών αντιγόνων σε κάρτες ΒIO-RAD (DiaMed). Επίσης, έγιναν δοκιμασίες διασταύρωσης
σε κάρτες ORTHO (BioVue) και κάρτες ΒIO-RAD (DiaMed).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς προέρχονταν από ογκολογικές (6) και χειρουργικές κλινικές (5). H
δοκιμασία DAT ήταν στο σύνολο των ασθενών αρνητική, ενώ από τη δοκιμασία ΙΑΤ και το panel
απομονώθηκε αντίσωμα anti-M στους 37oC και στους 4oC σε όλους τους ασθενείς. Ανοσοαιματολογικός
έλεγχος διενεργήθηκε σε πέντε ασθενείς, οι οποίοι βρέθηκαν αρνητικοί για το αντιγόνο Μ. Έξι ασθενείς
χρειάστηκαν μετάγγιση και έλαβαν M(-) ομάδες αίματος, οι οποίες βρέθηκαν συμβατές κατά τις
δοκιμασίες διασταύρωσης σε κάρτες ORTHO (BioVue) και ΒIO-RAD (DiaMed). Στην υπηρεσία μας
κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, απομονώθηκαν σε 12 ασθενείς anti-M αντισώματα του συστήματος
MNS με δράση στους 4oC, οι οποίοι δεν παρουσίασαν ασυμβατότητα στις δοκιμασίες διασταύρωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, τα anti-M αντισώματα με δράση στους 37oC προκαλούν φαινόμενα
ασυμβατότητας στις δοκιμασίες διασταύρωσης αίματος. Στις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η
μετάγγιση M(-) μονάδων αίματος.
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: ΟΥΤΟΠΙΑ ’Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
Ε. Χρυσουλίδου, Ε. Ισμύρη, Ζ. Αργυρέλη, Β.-Χ. Φωτοπούλου, Μ. Χατζηκαμάρη, Σ. Στανελούδη,
Ε. Έλενα, Χ. Πετρίδου, Κ. Καρυπίδου, Δ. Μπεκιάρη, Ε. Πανώρη
Τμήμα Αιμοσοδίας, Γ.Ν. Καβάλας
EΙΣΑΓΩΓΗ: Ο εθελοντισμός είναι δείκτης πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η εθελοντική αιμοδοσία
είναι ακρογωνιαίος λίθος για μια ασφαλή και επαρκή προσφορά αίματος. Η αξία της διαφαίνεται και
στα ποσοστά των μεταδιδόμενων μέσω αίματος νοσημάτων, όπου σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν
γίνει παγκοσμίως μειώνεται από το 7% στο 0,01% όταν αυτό προέρχεται από εθελοντές αιμοδότες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της εργασίας μας είναι η καταγραφή των αιμοδοτήσεων, το
ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας και η καταγραφή της πορείας της, όπως και η συμβολή της στην
κάλυψη των αναγκών αίματος στην περιοχή μας, κατά την τριετία 2017-2019. Ο εθελοντισμός είναι
δείκτης πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας)
εάν αιμοδοτήσει εθελοντικά το 3% του πληθυσμού, αρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα και
παράγωγα. Μόνο οι 62 από τις 175 χώρες που τηρούν αρχεία αιμοδοσίας, καλύπτουν το 100% των
αναγκών τους από εθελοντική αιμοδοσία. ΕΜΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ;
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού στο Νομό μας,
από τα αρχεία της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας και τα ερωτηματολόγια, έγινε καταγραφή των
αιμοδοτών ανά φύλο και κατηγορία (εθελοντές αιμοδότες, εθελοντές αιμοδότες συλλόγων και αιμοδότες
αντικατάστασης) και καταγραφή των αριθμών μεταγγίσεων με μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών
στο Νομό μας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έγινε το 2011 ο Νομός μας έχει
πληθυσμό 124.917 κάτοικους. Για τα έτη 2017 έως 2019 αιμοδότησαν συνολικά 18.305 αιμοδότες
(81,0% άντρες και 19,0% γυναίκες), εκ των οποίων πάνω από 60% ήταν εθελοντές και οι υπόλοιποι
αιμοδότες αντικατάστασης. Σε αυτή την τριετία μεταγγίστηκαν 14.873 ασθενείς (Πίνακας).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και το ποσοστό των αιμοδοτήσεων εμφανίζει ελαφρά πτωτική τάση το 2017(5,19%)
το 2018(4,90%) και το 2019(4,73%) επί του γενικού πληθυσμού, το ποσοστό της εθελοντικής αιμοδοσίας
παραμένει σταθερό 2017(3,29 %), 2018(3,11%) 2019(3,21%) επί του γενικού πληθυσμού αντίστοιχα
επιτυγχάνοντας το επιθυμητό ποσοστό 3% που θεωρείται σύμφωνα με τον ΠΟΥ ικανό για την κάλυψη
των αναγκών. Το 63,87% των μεταγγίσεων που πραγματοποιήθηκαν καλύφθηκε από εθελοντικές
μονάδες. Η ενίσχυση και η εξασφάλιση της εθελοντικής αιμοδοσίας, μέσα από την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση των νέων κυρίως ατόμων, παραμένει ο βασικός προσανατολισμός των Υπηρεσιών
Αιμοδοσίας.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2017-2019.
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ N=6270 (5019%)*

ΕΤΟΣ 2017

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣN= 4114

6561%**

ΣΥΛΛΟΓΟΙ N=2506
(6091%)***

άνδρες - 1900

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ N=1608
(3908%)***

άνδρες - 1375

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
N=2156 34.38%**

329%*
γυναίκες - 606

άνδρες - 1823
γυναίκες - 333

N=5084

γυναίκες - 233

ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ N=6122 (490%)*

ΕΤΟΣ 2018

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ N=3894

636%**

ΣΥΛΛΟΓΟΙ N=2274
(5839%)***

άνδρες - 1696

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ N=1620
(4120%)***

άνδρες - 1348

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
N=2228 36.39%**

311%*
γυναίκες - 578

N=5069
άνδρες - 1897
γυναίκες - 331

γυναίκες - 272

ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ N=5913 (473%)*

ΕΤΟΣ 2019

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ N=4020

6798%**

ΣΥΛΛΟΓΟΙ N=2384
(5930%)***

άνδρες- 1787

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ N=1636
(4069%)***

άνδρες - 1372

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
N=1893 3201%**

321%*
γυναίκες- 597

N=4720
άνδρες - 1622
γυναίκες - 271

γυναίκες - 264

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011 ΕΙΝΑΙ 124917
* % του πληθυσμού Νομού Καβάλας **% του συνόλου των αιμοδοτήσεων *** % εθελοντικών αιμοδοτήσεων
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ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 – 2019
Ε. Χρυσουλίδου, Β.-Χ. Φωτοπούλου, Ζ. Αργυρέλη, Ε. Ισμύρη, Λ. Τολίδου, Θ. Αραμπατζή, Π. Ζουμπουλίδου, Σ. Γαβριηλίδου, Μ. Σπυρίδου, Β. Παπαντίδου, Ε. Πανώρη
Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Καβάλας
EΙΣΑΓΩΓΗ: Ένας από τους τρόπους βελτίωσης της ασφάλειας του αίματος αλλά και της επάρκειας
του είναι η πολύ προσεκτική και με αυστηρά κριτήρια επιλογή των αιμοδοτών. Αυτή περιλαμβάνει: το
ερωτηματολόγιο (ΦΕΚ195/3-8-2005), το ιατρικό ιστορικό του αιμοδότη και την κλινική του εξέταση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των αιτίων που οδηγούν τον
αιμοδότη σε μόνιμο ή παροδικό αποκλεισμό από την αιμοδοσία, ώστε να εντοπιστούν οι δυνατότητες
για μείωση του αριθμού απορριφθέντων αιμοδοτών και να έχουμε ασφάλεια ποιότητας αίματος και
παραγώγων του.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα έγινε στο Νοσοκομείο μας την περίοδο 2018-2019 από τα ηλεκτρονικά
αρχεία και τα ερωτηματολόγια, όπου καταγράφηκαν οι αιτίες απόρριψης των αιμοδοτών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αυτά τα δυο χρόνια συνολικά προσήλθαν 13.847 αιμοδότες. Απορρίφθηκαν 1812
(13,1%), οι υπόλοιποι 12035 (86,9%) αιμοδότησαν. Απορριφθέντες άνδρες ήταν 1162 (64,1%), και
οι γυναίκες ήταν 650 (35,9%). Διαπιστώθηκε ότι από τους απορριφθέντες οι 531 (29%) ήταν ηλικίας
από 18 έως 30 ετών και από αυτούς 20% απορρίφθηκε λόγω τρόπου ζωής. Από το σύνολο των
απορριφθέντων οι 369 (≈20%) επανήλθαν να αιμοδοτήσουν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ποσοστό άνω των 90% ο αποκλεισμός είναι προσωρινός. Παρατηρήθηκε
ότι η πρώτη αιτία απόρριψης στους άνδρες είναι η λήψη φαρμάκων ≈15%, ακολουθούν η υπόταση
≈14%, ο τραυματισμός-χειρουργεία ≈13%, η πρόσφατη ενεργή λοίμωξη ≈12%. Στις γυναίκες η πρώτη
αιτία είναι αναιμία ≈23%, ακολουθούν η υπόταση≈20%, ο τραυματισμός-χειρουργεία ≈11%, η λήψη
φαρμάκων ≈10%, η πρόσφατη ενεργή λοίμωξη≈8%. Αναλυτικά Πίνακας. Στις περιόδους επιδημίας
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(WNV ή ελονοσία) υπάρχει αύξηση των απορριφθέντων αιμοδοτών, το οποίο είναι και αναμενόμενο. Οι
απορρίψεις που γίνονται λόγω έλλειψης ύπνου, λήψης αλκοόλ και ουσιών περισσότερο σημειώνονται
στους ηλικιακά νέους αιμοδότες και στους αιμοδότες πρώτης φοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της έρευνας μας, οι απορρίψεις το 2019 είναι λιγότερες από το 2018 και το
γεγονός ότι το 20% των απορριφθέντων επανήλθαν να αιμοδοτήσουν, δείχνει ότι η ανάλυση των αιτίων
αποκλεισμού των αιμοδοτών συμβάλει στην καλύτερη αξιολόγηση και κατανόηση τους, βοηθάει στην
ορθή επιλογή του αιμοδότη, καθώς και στη σωστή ενημέρωση του, ώστε να επανέλθει στο μέλλον να
αιμοδοτήσει. Αποτέλεσμα είναι η ασφαλής χορήγηση αίματος και παραγώγων, η πρόληψη επιπλοκών
που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά ή και μετά τη μετάγγιση, και η εξασφάλιση επάρκειας αίματος.
ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 2018-2019.
ΑΝΔΡΕΣ
2018
Υπόταση

π

93

Αναιμία

π

Λήψη φαρμάκων

π/μ

Τραυματισμός-Χειρουργική
παρέμβαση-Τατουάζ

1466%

72

33

520%

97

1530%

π

88

Πρόσφατη ενεργός λοίμωξη

π

81

Χρόνια νοσήματα

μ

45

710%

Υπέρταση

π

37

583%

Αλλεργίες

π

23

362%

Αποκλεισμός περιοχής
(ελονοσία WNV CJD)

π/μ

15

Άλλη αιτία λήψη αλκοόλ
έλλειψη ύπνου κτλ.

π/μ

122

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
2019

2018

2019

1364%

59

1902%

86

2521%

35

662%

71

2300%

82

2460%

70

1325%

30

970%

76

762%

1388%

60

1136%

35

1133%

26

762%

1277%

61

1155%

24

776%

20

586%

43

814%

19

614%

17

499%

29

549%

3

097%

4

117%

20

379%

8

259%

6

176%

236%

56

1060%

5

162%

13

381%

1924%

82

1553%

55

1780%

61

1790%

634

528

309

341

π - προσωρινός αποκλεισμός μ- μόνιμος αποκλεισμός.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: ΟΥΤΟΠΙΑ Ή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ;
Κ. Τριανταφυλλοπούλου1, Κ. Τσακιρίδης1, Β. Βουλγαρίδου2, Ε. Βερεσόγλου1, Γ. Μηναδάκης1, Γ. Μπέλλου1, Μ. Γιαριτζόγλου1, Α. Πωγωνίδου1, Μ. Ντελόπουλος1, Ε. Χοροζίδου1
1
Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, 2ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η αιμορραγία στον Καρδιοχειρουργικό ασθενή είναι άμεσα συνυφασμένη με αύξηση της
νοσηρότητας και της θνητότητας. Η μετάγγιση αίματος και παραγώγων συντελεί στην αύξηση του
χρόνου νοσηλείας, του κόστους νοσηλείας και της θνητότητας. Επιπρόσθετα η αναιμία και οι λοιμώξεις
στην καρδιοχειρουργική είναι αίτια αλλά και αποτελέσματα που δύνανται να εκτοξεύσουν το κόστος
και τη θνησιμότητα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στόχος του προγράμματος διαχείρισης αίματος στον καρδιοχειρουργικό
-και κατ’ επέκταση σε κάθε ασθενή- είναι να εμβαθύνουμε στη διαγνωστική προσέγγιση αλλά και τις
θεραπευτικές επιλογές, πέρα από τη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Πρόκειται για ένα διεθνές
πρόγραμμα που χρήζει άμεσης κλινικής εφαρμογής σε όλη την επικράτεια.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αυτού πραγματοποιείται από την
Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, τα τελευταία χρόνια με τη συνεργασία
μιας πλειάδας συνεργατών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, βασιζόμενο στα διεθνή πρότυπα Patient
Blood Management. Απώτερος σκοπός είναι η επέκταση του στη λειτουργία του συνόλου των ιατρικών
πράξεων και την έκδοση σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα πρώιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος στην
Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο
περιορισμός των μεταγγίσεων αποφέρει άμεσο όφελος στην έκβαση των καρδιοχειρουργικών
περιστατικών, μειωμένο όγκο εργασιών στο προσωπικό αλλά οικονομικό όφελος τόσο στο νοσοκομειακό
φορέα όσο και στον κρατικό μηχανισμό.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το πρόγραμμα διαχείρισης αίματος αποτελεί αναγκαιότητα για τον ασθενή, το γιατρό
αλλά και το νοσοκομείο. Η εφαρμογή του χρειάζεται συντονισμένα πρωτόκολλα και κυρίως συνεργασία
όλων των φορέων. Πρωτίστως όμως χρειάζεται ενημέρωση και εκπαίδευση με κάθε δυνατό τρόπο.
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ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΟΑΦΑΙΡΕΣΗ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. Αναστασιάδης, Δ. Στυλιανίδου, Μ. Γούλιου, Ε. Καραμπίδου, Κ. Αποστόλου, Μ. Γκανίδου
ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Οι θεραπευτικές ή προφυλακτικές μεταγγίσεις αιμοπεταλίων αποτελούν καθημερινές
θεραπευτικές πράξεις στα τριτοβάθμια νοσοκομεία και κυρίως αυτά που νοσηλεύουν ασθενείς με
κακοήθειες. Δεδομένου ότι τα αιμοπετάλια ανάκτησης δεν επαρκούν είναι αναγκαία η παραγωγή
αιμοπεταλίων αφαίρεσης από εξειδικευμένα τμήματα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Εκτίμηση της λειτουργίας του τμήματος αιμοπεταλιαφαίρεσης ως προς την
παραγωγή, ποιότητα και χρήση των προϊόντων αιμοπεταλίων, την αποδοτικότητα των αφαιρέσεων,
και την προέλευση και προσέλκυση των δοτών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν τα δεδομένα όλων των αιμοπεταλιαφαιρέσεων των ετών 2018
και 2019 με βάση την καθημερινή καταγραφή τους σε πρόγραμμα Microsoft Excel 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διενεργήθηκαν συνολικά 3980 επιτυχείς αιμοπεταλιαφαιρέσεις επί συνόλου 4078
συνεδριών (επιτυχία 97,6%). Παρήχθησαν 7625 ασκοί σε 59,6 λεπτά και με αριθμό PLT 4,13 Χ 1011
ανά συνεδρία κατά μέσο όρο. Το 95% των ασκών μεταγγίστηκαν, 4% στάλθηκαν σε άλλα νοσοκομεία
και 1% καταστράφηκαν λόγω ποιοτικών προβλημάτων ή λήξης. Διεκόπησαν 106 συνεδρίες (71
λόγω κακής ροής του αίματος, 15 λόγω βαγοτονίας, 13 λόγω προβλήματος της συσκευής και 7 λόγω
ακατάλληλου παραγώγου). 1500 δότες (37,7%) ανέφεραν αιμωδία λόγω του αντιπηκτικού και σε 241
από αυτούς (16%) χορηγήθηκε ασβέστιο peros. Επί του συνόλου των αφαιρέσεων, 2926 (72%) έγιναν
από 919 εθελοντές και 1152 (28%) από 907 δότες του συγγενικού περιβάλλοντος. 238 από τους
εθελοντές πρώτης φοράς είχαν ενημερωθεί για τη δυνατότητα εθελοντικής αιμοπεταλιαφαίρεσης κατά
τη διάρκεια αιμοδοσίας και 70 κατά τη διάρκεια αιμοπεταλιοδοσίας για ασθενή. Από τους εθελοντές
αιμοπεταλιοδότες το 36% έδωσαν μία φορά αιμοπετάλια, το 20% δύο φορές και 44% 3 φορές και
άνω στη διετία. Από τους αιμοπεταλιοδότες του περιβάλλοντος τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 83%,
9% και 8%. Οι αιμοπεταλιοδότες του περιβάλλοντος που έγιναν εθελοντές προσήλθαν με συχνότητα
παρόμοια με αυτή των εξ αρχής εθελοντών (27%, 33% και 40% αντίστοιχα)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με σωστή ενημέρωση και προσέλκυση εθελοντών αιμοπεταλιοδοτών είναι δυνατή
η διενέργεια μεγάλου αριθμού αιμοπεταλιαφαιρέσεων για την επιτυχή υποστήριξη των αναγκών ενός
τριτοβάθμιου νοσοκομείου,χωρίς την ανάγκη ανεύρεσης μεγάλου αριθμού δοτών αντικατάστασης.
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΛΟΓΩ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Μ. Γκανίδου, Σ. Μπουζιανά, Α. Χατζηιωαννίδης, Α. Αναστασιάδης
ΝΥ Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η διατήρηση ικανού αριθμού τακτικών εθελοντών αιμοδοτών είναι βασικός στόχος κάθε
εθνικού συστήματος αιμοδοσίας. Η μελέτη των αιτιών αποκλεισμού από αιμοδοσία και η συμβουλευτική
των αιμοδοτών αποτελούν απαραίτητα εργαλεία επανένταξης αυτών στη δεξαμενή των αιμοδοτών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη των ποσοστών επαναπροσέλευσης αιμοδοτών που είχαν
αποκλειστεί προσωρινά λόγω χαμηλής τιμής αιμοσφαιρίνης σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά τους
(εθελοντές ή συγγενείς, αιμοδότες πρώτης φοράς ή μη).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα δύο ετών (2018 και 2019) από το πρόγραμμα
πληροφορικής της αιμοδοσίας μας. Καταγράφηκαν τα αίτια αποκλεισμού των αιμοδοτών, το ιστορικό
αιμοδοτήσεών τους πριν και μετά τον προσωρινό αποκλεισμό, και το αν ήταν εθελοντές ή δότες
συγγενικού περιβάλλοντος.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά το 2018 και 2019 απορρίφθηκαν 736 αιμοδότες, από τους οποίους οι 454
λόγω χαμηλών τιμών αιμοσφαιρίνης. Από τους τελευταίους οι 390 ήταν εθελοντές (129 προσερχόμενοι
για πρώτη φορά και 261 με προηγούμενο ιστορικό αιμοδοτήσεων) και οι 64 ήταν δότες συγγενικού
περιβάλλοντος (51 προσερχόμενοι για πρώτη φορά και 13 με προηγούμενο ιστορικό αιμοδοτήσεων).
Από τους εθελοντές πρώτης φοράς επανήλθαν οι 16 (12,4%), από τους παλαιούς εθελοντές επανήλθαν
οι 122 (46,74%), από τους δότες συγγενικού περιβάλλοντος πρώτης φοράς επανήλθε 1 (1,96%) και
από τους δότες συγγενικού περιβάλλοντος με ιστορικό προηγούμενων αιμοδοτήσεων οι 2 (15,38%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αιμοδότες πρώτης φοράς ανεξαρτήτως του αιτίου για το οποίο προσέρχονται
και οι οποίοι αποκλείονται λόγω αναιμίας είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επανέλθουν σε σύγκριση
με δότες με πρότερο ιστορικό αιμοδοτήσεων. Απαιτείται προσεκτικός χειρισμός από την πλευρά του
προσωπικού ώστε να εξηγηθεί το αίτιο της απόρριψης, να δοθούν οδηγίες σχετικά με το πιθανό αίτιο
της αναιμίας και να παροτρυνθούν να επανέλθουν μετά τη διόρθωσή της. Για το σκοπό αυτό ξεκίνησε
η διανομή εντύπου οδηγιών σχετικά με τροφές πλούσιες σε σίδηρο, ελέγχεται η φερριτίνη ορού και
παρακολουθούνται οι αιμοδότες σε τακτικό Ιατρείο Αιμοδοτών.
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ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΤΡΕΞΑΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΚΗΣ ΛΕΥΚΟΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ (‘‘PSEUDO-STROKE SYNDROME’’) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ COMMON
B-ALL
B. Αντάρη1, M. Κούρτη1, K. Κοτσογλανίδου1, M. Λάμπρου1, Γ. Τοτικίδης1, Α. Αναστασίου2, Ε. Παπακωνσταντίνου1
Παιδοογκολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Ακτινολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ.
«Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκη
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η Μεθοτρεξάτη (MTX) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φάρμακα στην αντιμετώπιση
της οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL) της παιδικής ηλικίας. Η προσθήκη της ενδορραχιαίας
χορήγησης MTX καθώς και της χορήγησης υψηλής δόσης (HDMTX) στα χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα
συνέβαλε στη μείωση των υποτροπών από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και στην αύξηση
του ποσοστού επιβίωσης. Η νευροτοξικότητα, με οξεία ή υποξεία εμφάνιση, αποτελεί μία από τις
σημαντικότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και εμφανίζεται με ποικίλη κλινική εικόνα που κυμαίνεται
από ασυμπτωματική λευκοεγκεφαλοπάθεια έως εκδηλώσεις που μιμούνται εγκεφαλικό επεισόδιο. Η
επίπτωση στον πληθυσμό των παιδιατρικών ασθενών υπό θεραπεία για ΟΛΛ κυμαίνεται από 3 έως
11 %.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή μίας περίπτωσης παιδιατρικού
ασθενούς με ALL και νευροτοξικότητα από μεθοτρεξάτη που μιμήθηκε εγκεφαλικό επεισόδιο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιγραφή μίας περίπτωσης παιδιατρικού ασθενούς με ALL και νευροτοξικότητα
από μεθοτρεξάτη που μιμήθηκε εγκεφαλικό επεισόδιο (pseudo-strokesyndrome).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ασθενής, θήλυ 10 ετών, διεγνώσθη με Common-B- ALL και τέθηκε σε θεραπεία
με το πρωτόκολλο ALLIC 2009 (I Rinter mediate risk). Κατά τη διάρκεια του πρωτοκόλλου M (HDMTX)
και τέσσερις μέρες μετά τη δεύτερη χορήγηση MTX (iv σε δόση 5 g/m2 και ενδορραχιαία σε δόση που
προβλέπεται για την ηλικία της) η ασθενής εμφάνισε οξεία νευρολογική σημειολογία με ημιπάρεση
δεξιού άνω και κάτω άκρου, πάρεση προσωπικού και δυσαρθρία. Ο εργαστηριακός έλεγχος,
συμπεριλαμβανομένων της κυτταροφυγοκέντρησης και της καλλιέργειας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
ήταν αρνητικός για λοίμωξη του ΚΝΣ. Ο έλεγχος της πηκτικής λειτουργίας δεν ανέδειξε θρομβοφιλική
διάθεση. Στη μαγνητική τομογραφία και αγγειογραφία του εγκεφάλου απεικονίστηκαν περιοχές με
περιορισμό της διάχυσης και χωρίς εμπλουτισμό στα ημιωοειδή κέντρα και στον ακτινωτό στέφανο
άμφω. Τα εγκεφαλικά αγγεία και οι φλεβώδεις κόλποι απεικονίστηκαν με φυσιολογική βατότητα.
Θεραπευτικά χορηγήθηκαν υψηλή δόση λευκοβορίνης και αμινοφυλλίνη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο
ALLIC 2009. H ασθενής παρουσίασε σταδιακή βελτίωση και πλήρη αποκατάσταση της νευρολογικής
εικόνας εντός των επόμενων δύο ημερών. Η επαναληπτική απεικόνιση του εγκεφάλου δύο μήνες
μετά το επεισόδιο ανέδειξε αμετάβλητη εικόνα, με μόλις υποσημαινόμενη ελάττωση των διαστάσεων
των περιοχών αυξημένου σήματος στην περικοιλιακή και εν τω βάθει λευκή ουσία. Η χημειοθεραπεία
1
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συνεχίστηκε με χορήγηση χαμηλότερης δόσης ενδοφλέβιας MTX (2 g/m2) και αμετάβλητη δόση
ενδορραχιαίας MTX, ενώ η ασθενής δεν επανεμφάνισε νευρολογική σημειολογία. Η παρακολούθηση
των επιπέδων MTX ανέδειξε φυσιολογική κάθαρση του φαρμάκου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H νευροτοξικότητα αποτελεί μία όχι σπάνια ανεπιθύμητη εκδήλωση της μεθοτρεξάτης,
η οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων υποχωρεί χωρίς θεραπευτική παρέμβαση και χωρίς να
εγκαταλείπει νευρολογικά ελλείμματα. Η κλινική εικόνα συνήθως χαρακτηρίζεται από παροδική οξεία
λευκοεγκεφαλοπάθεια που εκφράζεται είτε ασυμπτωματικά είτε με κλινικές εκδηλώσεις που μιμούνται
εγκεφαλικό επεισόδιο. H εμφάνιση οποιασδήποτε νευρολογικής σημειολογίας πρέπει να εγείρει την
υποψία σε κάθε παιδί που έχει λάβει μεθοτρεξάτη για την αντιμετώπιση οξείας λεμφοβλαστικής
λευχαιμίας.
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ΝΗΠΙΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (UNCLASSIFIED SYNDROMIC IMMUNODEFICIENCY) KAI ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Κ. Κοτσογλανίδου, Ε. Φαρμάκη, Α. Ταπάρκου, Μ. Κούρτη, Β. Αντάρη, Μ. Λάμπρου, Γ. Τοτικίδης,
Ε. Παπαδημητρίου, Ε. Παπακωνσταντίνου
Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες παρουσιάζουν αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης αιματολογικών κακοηθειών. Παρουσιάζουμε την περίπτωση νηπίου που εκδήλωσε
στη συνέχεια οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αγόρι ηλικίας 3,5 χρόνων με πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια εμφάνισε οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία. Η ανοσοανεπάρκεια διαγνώσθηκε σε ηλικία 19 μηνών, μετά από επανειλημμένα
επεισόδια ωτίτιδας, βρογχιολίτιδας και επίμονης θυλακίτιδας τριχωτού κεφαλής που εμφάνισε κατά το
1ο έτος της ζωής συνοδευόμενα από γενικευμένη υποτονία και μη ικανοποιητική νευροαναπτυξιακή
εξέλιξη στην κίνηση και τον λόγο. Σε ηλικία 19 μηνών διεπιστώθη υπογαμμασφαιριναιμία η οποία
διερευνήθηκε περαιτέρω με ανοσοφαινοτυπική μελέτη T, Β, ΝΚ κυττάρων. Είχε μέτρια ελάττωση του
ποσοστού και του απόλυτου αριθμού των Β-κυττάρων, φυσιολογικά ολικά Τ-κύτταρα και υποπληθυσμούς,
φυσιολογικό λόγο CD4/CD8(2.74) και κανονική αναλογία παρθένων «naïve» και μνημονικών «memory»
βοηθητικών Τ-κυττάρων CD4+CD45RA και CD4CD45RO αντίστοιχα. Τα φυσικά κυτταροκτόνα ΝΚ
κύτταρα ήταν αυξημένα, όμως αποκαταστάθηκαν στη συνέχεια.
Το παιδί παρουσίαζε επιπλέον συνδρομικό προσωπείο που χαρακτηριζόταν από ολύμπιο μέτωπο,
υπερτηλορισμό, ένρινη και δυσνόητη ομιλία, μικροδοντία, θολωτή υπερώα, παθολογική ελίκωση του
αριστερού ωτός, χαμηλή πρόσφυση ώτων και ομφαλοκήλη. Ακόμη, διαπιστώθηκε ήπιο συστολικό
φύσημα 1-2/6.
Το βρέφος ετέθη σε θεραπεία υποκατάστασης με iv χορήγηση γ-σφαιρίνης.
Με βάση την κλινική εικόνα και τα ανοσολογικά ευρήματα ετέθη η διάγνωση της υπογαμμασφαιριναιμίας.
Η αιτιολογία της υπογαμμασφαιριναιμίας είναι αδιευκρίνιστη, (δεν έχει ταξινομηθεί σε κάποια συγκεκριμένη
οντότητα και γενετική βλάβη) και πιθανόν εκδηλώνεται στα πλαίσια συνδρόμου (unclassified syndromic
immunodeficiency, σύμφωνα με τα πρόσφατα διαγνωστικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Ανοσοανεπαρκειών ESID).
Σε ηλικία 3 ετών παρουσίασε βαθμιαία υποπλασία όλων των σειρών, με ουδετεροπενία, αναιμία.
Ετέθη σε συστηματική παρακολούθηση και διενέργεια επανειλημμένων μυελογραμμάτων στα οποία
ανιχνευόταν μικρός αριθμός βλαστών και τα οποία δεν στοιχειοθετούσαν την διάγνωση της κακοήθειας.
Σε επαναληπτικό εργαστηριακό έλεγχο έξι μήνες μετά παρουσίασε: WBC: 4600, N: 20%, L: 6 9,9%,
Ηb: 8,2g/dl, Ηt:25%, PLT: 117000κκχ.
Ο ανοσοφαινότυπος του περιφερικού αίματος έδειξε βλαστκό παράθυρο 3,8% από κύτταρα CD45
αρνητικό και θετικό για CD19,CD10,CD34,CD38 και cytCD79a,TDT. Το μυελόγραμμα έδειξε διήθηση κατά
27% από άτυπα κύτταρα της λεμφοκυτταρικής σειράς. Στον ανοσοφαινότυπος μυελού προσδιορίσθηκε
βλαστικό παράθυρο 29% με ανοσοφαινοτυπικούς δείκτες CD19, CD20, CD22, CcD79a, CD34, CD10.
Ετέθη η διάγνωση της κοινής-Β ΟΛΛ (ταξινόμηση EGILCOMMON-BALL). Η κυτταροφυγοκέντρηση
του ΕΝΥ δεν έδειξε κακοήθη κύτταρα. Βυθοσκόπηση: κ.φ. ECHO κοιλίας: κ.φ. Ο μοριακός έλεγχος
474

31o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Haema 2020; 11(suppl. 1)

ήταν: AF-4/MLL αρνητικός (-), TEL-AML (-), BCR/ABL (p190) (-), BCR/ABL (p210) (-), E2A-PBX (-).
Χρωμοσωμική ανάλυση: Καρυότυπος 45,Χ,-Υ,add(9)(p12)[2]/46,XY[28]. Με τη διάγνωση Common
BALL ετέθη σε χημειοθεραπεία με το πρωτόκολλο ALLIC 2009 IR. Ολοκλήρωσε το εντατικό τμήμα
της θεραπείας του, χωρίς SAE και στη συνέχεια λαμβάνει maintenance υπό χορήγηση γ- σφαιρίνης
ανά 3 εβδομάδες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο
εκδήλωσης κακοήθειας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Η κακοήθεια είναι η δεύτερη πιο κοινή αιτία
θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς μετά τις λοιμώξεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Επομένως, απαιτείται επαγρύπνηση, ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΓΕΝΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΛΟΓΩ COVID-19
Π. Παπαμιχάλης1, Γ. Τσιντή2, Π. Κοτσιαφυλλούδης1, Α. Παπαδογούλας1, Α. Τσέζου2, Χ. Χατζηχριστοδούλου2, Α. Κομνός1, Μ. Σπελέτας2
ΜΕΘ Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1

EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πρόσφατη πανδημία από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 (coronavirus disease 2019,
COVID-19) αποτέλεσε μία πρόκληση για την σύγχρονη ιατρική, μια και η ανθρωπότητα δεν ήταν καλά
προετοιμασμένη. Ηλικιωμένα άτομα, καθώς και ασθενείς με υποκείμενα χρόνια νοσήματα φαίνεται να
παρουσιάζουν αυξημένη επίπτωση επιπλοκών και κακή έκβαση της νόσου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Πρόσφατες μελέτες περιέγραψαν λίγους ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες
και COVID-19, ωστόσο δεν υπάρχει αναφορά ασθενούς με λοίμωξη από τον κορονοϊό SARS-CoV-2
και μη γνωστής (κατά τη διάγνωση της COVID-19) υποκείμενης αιματολογικής κακοήθειας. Μία τέτοια
περίπτωση περιγράφεται στην παρούσα μελέτη
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Άνδρας 68 ετών, με ιστορικό υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη, προσήλθε
στο νοσοκομείο λόγω πυρετού, βήχα και προοδευτικής δύσπνοιας από 10ημέρου. Ο ασθενής είχε λάβει
κατ’ οίκον αντιβιοτική αγωγή (κλαρυθρομυκίνη) από τον οικογενειακό του γιατρό, χωρίς ανταπόκριση.
Κατά την αρχική του εκτίμηση στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκαν διάχυτες σκιάσεις στους πνεύμονες
άμφω και σοβαρή υποξαιμία, με αποτέλεσμα ο ασθενής να εισαχθεί άμεσα στη μονάδα εντατικής
θεραπείας (ΜΕΘ). Παράλληλα, πάρθηκε φαρυγγικό επίχρισμα και ο μοριακός έλεγχος (rt-PCR) ήταν
θετικός για τον κορονοϊό SARS-CoV-2. Τα εργαστηριακά ευρήματα της διάγνωσης έθεσαν την υπόνοια
cytokine release syndrome (CRS), στα πλαίσια περαιτέρω επιδείνωσης της κλινικής του εικόνας,
και ο ασθενής έλαβε αγωγή με recombinant tissue Plasminogen Activator (rt-PA) και tocilizumab
(ανταγωνιστή του υποδοχέα της IL-6) (Εικόνα 1). Τρεις μέρες μετά την τελευταία ώση tocilizumab,
στον ασθενή ανιχνεύθηκαν anti-SARS-CoV-2 IgG αντισώματα (SARS-CoV-2 IgG assay, Abbott
Laboratories Inc., Illinois, USA), ενώ αρνητικοποιήθηκε η rt-PCR έναντι του SARS-CoV-2, τόσο στο
αίμα, όσο και στα κόπρανα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ωστόσο, 42 ημέρες από την εισαγωγή του ασθενούς στη ΜΕΘ, η κλινική εικόνα
του επιδεινωνόταν, σε συνδυασμό με εμμένουσα και προοδευτική αναιμία (Hb: 8.2 gr/dL) και
θρομβοπενία (PLT: 24 x 10(9)/L). Με την υπόνοια δευτερογενούς μικροβιακής ή ιογενούς λοίμωξης
και αιμοφαγοκυτταρικού συνδρόμου, ο ασθενής υποβλήθηκε σε περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο και
μυελόγραμμα. Το τελευταίο ανέδειξε διήθηση του μυελού από μυελοβλάστες (32%), με έκφραση των
δεικτών CD34, CD38, CD13, CD33, CD117 και HLA-DR, θέτοντας την διάγνωσης της οξείας μυελογενούς
λευχαιμίας, Μ1 κατά FAB (ενώ σε νέα αναρρόφηση ο καρυότυπος ήταν φυσιολογικός, 46,ΧΥ). Είναι
αξιοσημείωτο, ότι επανεκτίμηση του εργαστηριακού ελέγχου του ασθενούς έδειξε την παρουσία
αναιμίας και θρομβοπενίας κατά τη διάγνωση της COVID-19, που ποτέ δεν αποκαταστάθηκαν καθ’
όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του, ενώ παρουσία μυελοβλαστών διαπιστώθηκε και στο περιφερικό
αίμα. Λόγω της βαρύτητας της κατάστασης του ασθενούς, δεν εφαρμόστηκε χημειοθεραπεία και ο
ασθενής κατέληξε δύο μέρες μετά λόγω σήψης και πολυοργανικής ανεπάρκειας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζεται περίπτωση ασθενούς με οξεία μυελογενή λευχαιμία, που επιπλέχθηκε
από COVID-19, και αποτέλεσε το κύριο αίτιο της κακής έκβασης του ασθενούς. Είναι συνεπώς
απαραίτητο σε κάθε περίπτωση ασθενούς με εμμένουσα ή επιπεπλεγμένη λοίμωξη, ακόμη και σε
περιπτώσεις πανδημιών, να τίθεται η υπόνοια αιματολογικής κακοήθειας και να γίνεται ο απαραίτητος
διαγνωστικός έλεγχος.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ VCS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
Ε. Παπακωνσταντίνου, Ε. Μανώλη, Α. Λακουμεντά, Ε. Χριστοδουλάκη, Σ. Νικολάου, Γ. Βολουδάκη,
Π. Ζαρναβέλη, Π. Γεωργούτσου
Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η νέα λοίμωξη από τον ιό κορωνοϊού (τώρα ταξινομείται ως COVID-19), που εντοπίστηκε
για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στο Γιουχάν της Κίνας, συνέβαλε σε σημαντική θνησιμότητα
σε αρκετές χώρες με τον αριθμό των περιπτώσεων να αυξάνεται εκθετικά παγκοσμίως. Οι κορωνοϊοί
είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον
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άνθρωπο και στα ζώα. Η πλειοψηφία των πιο σοβαρά πασχόντων ασθενών αρχικά παρουσίασαν
ανεπάρκεια ενός οργάνου, αλλά σε μερικούς από αυτούς η νόσος εξελίσσεται με πιο συστηματικές
διαταραχές και δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων. Ταυτόχρονα η σοβαρή COVID-19 είναι μια
έντονα προφλεγμονώδης κατάσταση. Ο αναλυτής LH 750 της εταιρείας Coulter, με την χρήση της
VCS τεχνολογίας παρέχει την δυνατότητα μελέτης των ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων, των
λεμφοκυττάρων και των μονοπυρήνων σε ότι αφορά τον μέσο όγκο (MVI), τη μέση αγωγιμότητα (MCI)
και τη μέση σκέδαση (MSI) καθώς και των σταθερών αποκλίσεών τους (SDVI,SDCI,SDSI). Αυτές οι
καλούμενες positional parameters (PP) μπορούν να αποκαλύψουν μορφολογικές αλλαγές σε αυτούς
τους πληθυσμούς. HVCS τεχνολογία προσφέρει σημαντική βοήθεια τόσο στη διαφοροδιάγνωση
μονοπυρήνωσης και ιώσεων όσο και στη γρήγορη ταυτοποίηση πιθανά θετικών σε αιμοκαλλιέργειες
δειγμάτων με τη χρήση της στη γενική αίματος. Βιβλιογραφικά υπάρχουν αναφορές στη χρήση της
σε άλλες νοσολογικές οντότητες όπως η ΧΛΛ. Σε αυτά τα πλαίσια μελετάμε τις PP στους COVID-19
θετικούς ασθενείς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Της παρούσας καταγραφικής μελέτης θα είναι η πιθανή συσχέτιση των PP
των COVID-19 θετικών ασθενών με φυσιολογικούς μάρτυρες, με πάσχοντες από λοίμωξη αναπνευστικού
αρνητικούς για COVID-19 καθώς και ασθενείς με θετικές αιμοκαλλιέργειες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγραφή και στατιστική ανάλυση των ανωτέρω δεικτών (PP) με χρήση του
αναλυτή LH 750 της εταιρείας Coulter σε όσους προσήλθαν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας κατά την
διάρκεια της πανδημίας και θεωρήθηκαν ύποπτοι για λοίμωξη από COVID-19 και σύγκρισή τους με
ιστορικά control υγιών αιμοδοτών και ασθενών με θετικές αιμοκαλλιέργειες. Μελετήσαμε 88 δείγματα
(γενική αίματος) ενηλίκων ασθενών ύποπτων για λοίμωξη από COVID-19 εκ των οποίων 44 ήταν θετικοί
(12 γυναίκες και 32 άνδρες)και 44 αρνητικοί (18 γυναίκες και 26 άνδρες) για COVID-19. Ομάδα ελέγχου
επίσης αποτέλεσαν 54 δείγματα υγιών αιμοδοτών καθώς και 44 ασθενών με θετικές αιμοκαλλιέργειες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα μονοκύτταρα ήταν λίγο αυξημένα στους πάσχοντες από COVID-19 σε σύγκριση
με τους πάσχοντες από λοίμωξη αναπνευστικού αρνητικούς για COVID-19, ωστόσο αυτό δεν έφτανε
σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (P 0.08829). Παρατηρήθηκε επίσης μικρή αύξηση του SDVI
των λεμφοκυττάρων σε πάσχοντες από λοίμωξη αναπνευστικού θετικούς για COVID-19 επίσης χωρίς
να φτάνει σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (P 0.0729). Η μοναδική στατιστικά σημαντική σχέση
που βρήκαμε ήταν στο ΜSI των μονοπυρήνων (P 0.0104).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και η VCS τεχνολογία προσφέρει σημαντική βοήθεια τόσο στην διαφοροδιάγνωση
μονοπυρήνωσης και ιώσεων όσο και στην γρήγορη ταυτοποίηση πιθανά θετικών σε αιμοκαλλιέργειες
δειγμάτων με την χρήση της στη γενική αίματος αυτό δεν αποδείχθηκε στην μελέτη των πασχόντων από
COVID-19. Παρά ταύτα θεωρούμε ότι η μελέτη πρέπει να συνεχιστεί καθώς ο αριθμός των δειγμάτων
που μελετήθηκαν ήταν μικρός. Παράλληλα απαραίτητη είναι η με αυστηρά κριτήρια ομαδοποίηση των
πασχόντων από COVID-19 σε ασυμπτωματικούς και μη.
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COVID-19 ΜΙΑ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ε. Παπακωνσταντίνου, Ε. Τζουβελέκης, Α. Λακουμεντά, Α. Πλιάγκος, Π. Γιαννοπούλου, Ν. Χαραλαμπάκη, Ν. Νανι, Μ. Δεμέναγα, Γ. Σαραντοπούλου, Π. Γεωργούτσου
Γ.Ν. «Θριάσιο», Ελευσίνα
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η νέα λοίμωξη από τον ιό κορωνοϊού (τώρα ταξινομείται ως COVID-19), που εντοπίστηκε
για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στο Γιουχάν της Κίνας, συνέβαλε σε σημαντική θνησιμότητα
σε αρκετές χώρες με τον αριθμό των περιπτώσεων να αυξάνεται εκθετικά παγκοσμίως. Η πλειοψηφία
σοβαρά πασχόντων ασθενών αρχικά παρουσίασε ανεπάρκεια ενός οργάνου, αλλά σε μερικούς η νόσος
εξελίσσεται με συστηματικές διαταραχές και δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων. Ένα από τα δυσμενή
προγνωστικά χαρακτηριστικά σε αυτούς τους ασθενείς είναι η ανάπτυξη διαταραχών πήξης. Σε ασθενείς
με σήψη από μολυσματικούς παράγοντες, η ανάπτυξη θρόμβωσης είναι χαρακτηριστικό που σχετίζεται
με κακή έκβαση. Ταυτόχρονα η σοβαρή COVID-19 είναι μια έντονα προφλεγμονώδης κατάσταση. Οι
ασθενείς με COVID-19 συνήθως έχουν εξεσημασμένη αύξηση του ινωδογόνου, καθώς και αυξημένες
άλλες πρωτεΐνες οξείας φάσης όπως CRP και φερριτίνη. Αυτοί οι ασθενείς έχουν επίσης συνήθως
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αυξημένα επίπεδα D-dimers. Παράλληλα οι ασθενείς παρουσιάζουν ήπια μείωση των αιμοπεταλίων
ενώ οι βαρέως πάσχοντες εμφανίζουν μείωση του απόλυτου αριθμού των λεμφοκυττάρων. Ο αναλυτής
LH 750 της εταιρείας Coulter, με τη χρήση της VCS τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα μελέτης των
ουδετερόφιλων πολυμορφοπυρήνων, των λεμφοκυττάρων και των μονοπυρήνων σε ότι αφορά τον
μέσο όγκο (MVI), τη μέση αγωγιμότητα (MCI) και τη μέση σκέδαση (MSI) καθώς και των σταθερών
αποκλίσεών τους (SDVI, SDCI, SDSI). Αυτές οι καλούμενες positional parameters (PP) μπορούν να
αποκαλύψουν μορφολογικές αλλαγές σε αυτούς τους πληθυσμούς.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Της παρούσας καταγραφικής μελέτης είναι, η εύρεση ή μη, πιθανής
συνύπαρξης προφλεγμονωδών πρωτεϊνών όπως ινωδογόνο, CRP, D-dimers κ.λπ. σε νοσηλευόμενους
με COVID-19.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγραφή της γενικής αίματος με χρήση VCS τεχνολογίας (Coulter)
,αιμορραγικού ελέγχου , βιοχημικού προφίλ, TKE, προκαλσιτονίνης, ProBNB, τροπονίνης σε όσους
προσήλθαν στο ΤΕΠ του νοσοκομείου μας κατά την διάρκεια της πανδημίας και ήταν θετικοί στον
COVID-19. Μελετήσαμε 44 δείγματα ενηλίκων ασθενών θετικών για λοίμωξη από COVID-19 εκ των
οποίων 12 ήταν γυναίκες και 32 άνδρες. Όλοι υποβλήθηκαν σε γενική αίματος , αιμορραγικό έλεγχο
και βιοχημικό προφίλ ενώ η καταγραφή φερριτίνης, TKE, προκαλσιτονίνης, ProBNB, τροπονίνης
αφορούσε μόνο νοσηλευόμενους ασθενείς κάποιοι εκ των οποίων νοσηλεύθηκαν στην ΜΕΘ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι διάμεσες τιμές των: AST, ALT, ουρίας, κρεατινίνης, PCT, Ht, Hb, αριθμού λευκών
και αιμοπεταλίων κατεγράφησαν στα φυσιολογικά όρια. Παθολογικές διάμεσες τιμές εμφάνιζαν τα
κάτωθι: TKE 45, φερριτίνη 563ng/ml, DD1195ng/ml, CRP 53,3mg/l, ινωδογόνο 448mg/dl, LDH239,5IU/L,
ProBNB 232 pg/ml, τροπονίνη 15,5 pg/ml, SDVI 16,8. Μεγάλη διαφορά μέσης Hb κατά το διάστημα
νοσηλείας των ασθενών παρατηρήθηκε. (Hb εισόδου 13,7g/dlvsHb εξόδου 10,4g/dl). Εκ των 20
ασθενών που εμφάνιζαν CRP >50mg/l και LDH >250IU/L οι 10 είχαν DD >1000ng/ml, οι 13 απόλυτο
αριθμό λεμφοκυττάρων <800Κ/μL, οι 17 ινωδογόνο >400mg/dl, οι 12 τροπονίνη >14 pg/ml και οι 15
SDVI >15 ενώ μόνο 3 παρουσίαζαν αιμοπετάλια <140.000.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η σοβαρή COVID-19 είναι μια έντονα προφλεγμονώδης κατάσταση γεγονός που
φαίνεται και από τις δικές μας καταγραφές. Η παρατήρηση ότι οι πιο βαρειά νοσούντες καθώς και
σχεδόν το σύνολο των νοσηλευόμενών μας στη ΜΕΘ εμφάνιζαν σχεδόν σταθερό συνδυασμό αυξημένων
προφλεγμονωδών πρωτεϊνών καταδεικνύει την ανάγκη συνέχισης της μελέτης με μεγαλύτερο αριθμό
ασθενών και την προσπάθεια δημιουργίας προγνωστικών προφίλ.
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COVID-19 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΛΟΗΘΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α.-Μ. Περιστέρη, Ι. Κουλάς, Η. Ονουφριάδης, Μ. Σπελέτας
Μονάδα Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών, Εργαστήριο Ανοσολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Τμήμα Ιατρικής
EΙΣΑΓΩΓΗ: Η πρόσφατη πανδημία από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 (coronavirus disease 2019,
COVID-19) αποτελεί μία πρόκληση για την σύγχρονη ιατρική, μια και η πρόγνωση της νοσηρότητας και
της έκβασης των προσβεβλημένων ασθενών είναι ακόμη απροσδιόριστη. Ηλικιωμένα άτομα, καθώς και
ασθενείς με υποκείμενα χρόνια νοσήματα φαίνεται να παρουσιάζουν αυξημένη επίπτωση επιπλοκών
και κακή έκβαση της νόσου. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι σε αυτούς τους ασθενείς παρατηρείται
μετά την αρχική προσβολή μία υπερδιέγερση του ανοσιακού συστήματος, που χαρακτηρίζεται από
υπερέκκριση φλεγμονωδών κυτταροκινών, που τελικά οδηγεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.
Στο πλαίσιο αυτό, οι διεθνείς οδηγίες προτείνουν ότι οι ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, πρωτοπαθή ή
δευτεροπαθή (ειδικά υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή), ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και
πιθανότατα έχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών εφόσον προσβληθούν από τον ιό SARS-CoV-2. Ωστόσο,
η διεθνής εμπειρία ασθενών με ανοσοανεπάρκεια και COVID-19 είναι μάλλον πολύ περιορισμένη.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε την εμπειρία του κέντρου μας από
την προσβολή δύο ασθενών από τον κορονοϊό SARS-CoV-2
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η πρώτη ασθενής (θήλυ, 22 ετών), με ιστορικό IgA ανεπάρκειας, διαγνώσθηκε
με λοίμωξη από τον κορονοϊό SARS-CoV-2, στα πλαίσια ιχνηλάτησης φιλικού της προσώπου (η οποία
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με αρνητικό ατομικό ιστορικό, νοσηλεύτηκε σε μονάδα αρνητικής πίεσης). Η ασθενής δεν παρουσίασε
κανένα σύμπτωμα, ενώ επανειλημμένοι μοριακοί έλεγχοι (3) ήταν θετικοί, επί ένα μήνα μετά την αρχική
διάγνωση. Προσδιορισμός IgG αντισωμάτων 10 ημέρες μετά την αρνητικοποίηση της PCR, ανέδειξε
την παρουσία anti-SARS-CoV-2 αντισωμάτων σε ικανοποιητικό τίτλο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο δεύτερος ασθενής (άρρεν, 20 ετών) είχε ιστορικό συνδρόμου Evans, με βαριά
ουδετεροπενία και θρομβοπενία προ 6ετίας, που ανταποκρίθηκαν σε θεραπεία με μυκοφαινολάτη
από 4ετίας, παρουσιάζοντας πλήρη αιματολογική ανταπόκριση. Ο ασθενής την παρούσα περίοδο
ελάμβανε ημερησίως μυκοφαινολάτη, σε δοσολογία 1500mg ημερησίως. Μετά από ταξίδι στο εσωτερικό
της χώρας, στα πλαίσια καλοκαιριών διακοπών, ο ασθενής παρουσίασε πυρετό 37.5 C και βήχα,
προσήλθε σε κέντρο αναφοράς και διεγνώσθη με COVID-19. O ασθενής έλαβε κατ’ οίκον αγωγή με
Zithromax 500mg και υδροξυχλωροκίνη 100mg ημερησίως για 10 ημέρες, ενώ συνέχισε να λαμβάνει
την ανοσοκατασταλτική του αγωγή. Απυρέτησε την τρίτη ημέρα, και παρέμεινε σε άριστη κατάσταση
μέχρι την 20η ημέρα από την διάγνωση, όταν νέος μοριακός έλεγχος ανέδειξε εμμένουσα θετικότητα
έναντι του SARS-CoV-2, καθώς και πλήρη αιματολογική ύφεση του συνδρόμου Evans. Ο ασθενής
παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό, συνεχίζοντας μόνο την προ-COVID-19 ανοσοκατασταλτική του
αγωγή. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μητέρα του ασθενούς (52 ετών), διεγνώσθη μία εβδομάδα μετά
επίσης με COVID-19, που ωστόσο επιπλέχθηκε γρήγορα με πνευμονία και η ασθενής νοσηλεύεται
σε θάλαμο αρνητικής πίεσης
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις ασθενών με COVID-19, σε έδαφος IgA
ανεπάρκειας και συνδρόμου Evans υπό ανοσοκατασταλτική αγωγή, αντίστοιχα, που παρουσίασαν
ήπια έως καθόλου κλινική συμπτωματολογία. Και οι δύο ασθενείς ωστόσο παρουσίασαν καθυστέρηση
στην αρνητικοποίηση της PCR, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψιν στις οδηγίες παρακολούθησης
και χειρισμού παρόμοιων ασθενών.
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