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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται αλματώδεις και εντυπωσιακές εξελίξεις σε όλους 
τους τομείς της Αιματολογίας. 

Ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, στην εποχή της COVID-19 πανδημίας υπήρξαν 
καταιγιστικές εξελίξεις. 

Ως Αιματολόγοι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές επιπλοκές, οι οποίες σχετί-
ζονται κυρίως με θρομβώσεις και θρομβοπενία, τόσο από την ίδια τη λοίμωξη, όσο και 
από την εφαρμογή των εμβολίων.

Όλες αυτές οι εξελίξεις επιβάλλουν άμεση και διαρκή ενημέρωση αφενός μεν για τη 
βασική γνώση, αφετέρου δε για την εφαρμογή στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, συνεπής στη διαχρονική υποχρέωσή της για ενη-
μέρωση, σχεδίασε το Επιστημονικό Πρόγραμμα του 32ου Πανελληνίου Αιματολογικού 
Συνεδρίου με στόχο να καλύψει όλα τα αντικείμενα της Αιματολογίας και με θέματα τα 
οποία παρουσιάζουν τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό ενδιαφέρον.

Στην έκδοση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του 32ου ΠΑΣ  περιλαμβάνονται οι 
εισηγήσεις των ομιλητών και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων.

Θεωρούμε ότι το σύγγραμμα αυτό θα βοηθήσει όλους τους Αιματολόγους και ιδιαίτερα 
τους νεότερους συναδέλφους για τους οποίους μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα να 
εντρυφήσουν ακόμα περισσότερο στο μαγικό κόσμο της Αιματολογίας.

Ως υπεύθυνες σύνταξης ευχαριστούμε  όλους όσους συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση 
αυτού του τεύχους, τους συγγράφεις, τους συναδέλφους οι οποίοι επιμελήθηκαν την 
ανασκόπηση και τη διόρθωση των κειμένων, τη γραμματέα της εταιρείας Vita Congress 
Νάσια Τσούγια και τον τυπογράφο κ. Μανώλη Στεφανάκη.  .

Μαρία Παγώνη, Χάρις Ματσούκα

Υπεύθυνοι Σύνταξης
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32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΓΕνΕΤΙΚή βΑΣή ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤήΓΙΚΕΣ  

ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟβΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ

Acute lymphoblastic leukaemia (ALL) is defined 
by a wide spectrum of chromosomal, genetic and 
genomic abnormalities which drive the initiation and 
progression of the disease. Numerous chromosomal 
abnormalities, gene fusions, copy number alterations 
(CNA) and point mutations have been described in 
ALL; many of which are pathognomonic of the disease, 
prognostic or predictive biomarkers. Recent and ongo-
ing studies are revealing the full genomic landscape 
of the disease and a number of important themes are 
emerging which impact on how these abnormalities 
can be used to improve therapeutic decisions and 
therefore the outcome of patients. Firstly, the total 
number of genetic alterations per patient is in the 
“tens” rather than the “hundreds” - as observed in solid 
tumours. Secondly, an initiating or founder mutation/
abnormality can be identified in the majority of cases. 
Thirdly, this founder mutation is accompanied by a 
distinctive spectrum of cooperating lesions. Finally, 
the frequency of founder and cooperating abnormali-
ties is often low with the majority occurring in <10% 
cases. The frequency of these genetic and genomic 
abnormalities is strongly age-specific and those associ-
ated with a good outcome tend to be more prevalent 
among children whereas those associated with high 
risk disease are more frequent among adults.

Despite the vast array of somatic genetic/genomic 
abnormalities identified and linked with prognosis, only 
a handful are used currently to risk stratify patients to 
specific treatments or therapeutic pathways. Child-
hood and adults patients with BCR-ABL1, and in-
creasingly ABL-class fusions, receive tyrosine kinase 

inhibitors in addition of standard chemotherapy1-4. 
While this targeted intervention improves, outcome 
additional risk factors (e.g. IKZF1 deletions) are still 
relevant in these patients2,3,5. The majority of mod-
ern paediatric protocols will assign patients with the 
classic high-risk abnormalities [KMT2A fusions, near 
haploidy (<30 chromosomes), low hypodiploidy (30-39 
chromosomes), TCF3-HLF or iAMP21] to the high-
risk arm of the trial which will include more intensive 
chemotherapy and often a stem-cell transplant; or for 
the very high risk cases CAR-T cell therapy6. There 
is more variability in the list of high-risk abnormalities 
in adult ALL, but the majority include KMT2A-AFF1 
fusion, low hypodiploidy / near triploidy,  and complex 
karyotype; with some adding t(1;19)(q23;p13)/TCF3-
PBX1. More recently, abnormalities leading to deregu-
lated JAK-STAT signalling JAK-STAT abnormalities 
[IGH-CRLF2, P2RY8-CRLF2 and JAK2 fusions] have 
been linked with a very poor outcome.7 In paediatric 
ALL, ETV6-RUNX1 and high hyperdiploidy have been 
linked with an excellent outcome but are only used 
to stratify patients in select protocols6. 

More recently, the prognostic effect of secondary 
genomic lesions – typically deletions and deletion/
mutation profiles – have been recognised and in-
corporated into risk algorithms8,9. However, there is 
no standard approach and study groups have opted 
for different interventions for the same abnormality, 
e.g. IKZF1 deletion10,11. Some study groups have 
opted to use deletion profiles to identify risk groups 
and alter therapy but again there are differences in 
definition and approach. The BFM-AEIOP group have 
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opted to use CNA to identify high risk patients via the 
IKZF1plus profile8 while the ALLTogether consortium 
is focussing on identifying low risk patients using the 
UKALL-CNA profile9. In adult ALL, the prognostic  
impact of IKZF1 deletions and other CNA seems 
is more controversial. Whilst a few protocols have 
reported a prognostic impact of IKZF1 deletions and 
implemented a treatment change other studies have 
reported no adverse effect12,13.

MRD is widely recognised to be the single most 
powerful prognostic factor in paediatric and adult 
ALL14. However MRD alone is not sufficient to pre-
dict outcome. Recent studies have shown that the 
prognostic effect of MRD is modulated by the genetic 
make-up of the leukemic clone15 and that the prog-
nostic effect of some genetic abnormalities varies by 
MRD risk group8. As a result, risk algorithms integrat-
ing risk factors have emerged. For example, the cur-
rent DCOG trial and AEIOP-BFM-ALL2017 combine 
genetics and MRD to stratify patients: medium risk 
MRD patients with IKZF1 deletion and MrD positive 
patients with IKZF1plus, respectively. Analysis of data 
from UKALL2003 demonstrated that patients with 
good risk cytogenetics and MRD one log higher than 
the standard threshold had an excellent outcome 
and did not benefit from augmented therapy15. An 
amendment to the UKALL2011 trial implemented 
genotype-specific MRD thresholds reducing the num-
ber of patients with good risk cytogenetics allocated to 
high-risk treatment. The concept of using distinct MRD 
thresholds for genetic subtypes is extended further 
in the ALLTogether 01 trial where patients with both 
good risk genetics and tailored treatment responses 
are allocated to an intermediate low risk group.

In this talk, I will review the major genomic abnor-
malities that are currently being used tailor therapy in 
both paediatric and adult ALL. I will outline and compare 
the different strategies and algorithms used by some of 
the major clinical study groups; in particular integrating 
MRD and genetics. Finally, I will discuss the options 
for the future risk stratification of patients with ALL. 
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Κατά την τελευταία δεκαετία και με τις σύγχρονες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις, τα ποσοστά επιβίω-
σης στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) της 
παιδικής ηλικίας έχουν υπερβεί το 80%. Η επιτυχία 
αυτή έχει επιτευχθεί μέσω της διαστρωμάτωσης των 
ασθενών σε ομάδες κινδύνου και κυρίως μέσα από 
τη βαθύτερη κατανόηση των γενετικών ανωμαλιών 
που υπεισέρχονται στη λευχαιμογένες)1-15.

Η αναγνώριση βιολογικά διακριτών υποομάδων 
στην παιδική ΟΛΛ με τη βοήθεια μοριακών τεχνικών, 
η μελέτη της γονιδιακής έκφρασης, η χρήση ανοσο-
φαινοτυπικών μεθόδων ανίχνευσης υπολειμματικής 
νόσου (flow-cytometric minimal-residual-disease/
FC-MRD) και η χρήση της φαρμακογενωμικής προ-
σφέρουν τη δυνατότητα εξέλιξης των προγνωστικών 
κριτηρίων, επιτρέποντας την πιο ακριβή διαστρωμά-
τωση των ασθενών και την εξατομίκευση του σχεδια-
σμού θεραπείας. Η πρώιμη απάντηση στη θεραπεία 
παραμένει ένας από τους κυριότερους προγνωστικούς 
παράγοντες1-15.

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

οθεραπείας και στην εφαρμογή πρότυπων εξατο-
μικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, ενώ ο 
τελικός στόχος παραμένει πάντα η βελτίωση της 
μακροχρόνιας επιβίωσης των παιδιατρικών ασθε-
νών με ΟΛΛ. 

ΣΥΓΧΡΟνή ΓΕνΕΤΙΚή ΚΑΤΑΤΑξή  
ΤήΣ ΠΑΙΔΙΚήΣ ΟΛΛ

Εκτός από τους κλασσικούς προγνωστικούς παρά-
γοντες που έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί στη 
διαστρωμάτωση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου 
(ηλικία, αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων, ανοσοφαι-
νότυπος, κλασσικές κυτταρογενετικές ανωμαλίες, 
πρώιμη απάντηση στη θεραπεία), η σύγχρονη έρευνα 
αποδεικνύει πως η ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας αντι-
προσωπεύει μια ετερογενή οντότητα με υποκείμενες 
γενετικές βλάβες που τροποποιούν την πρόγνωση 
και την τελική έκβαση των ασθενών5,6,10. Στο Σχήμα 
1 παρουσιάζεται ο ρόλος των γενετικών βλαβών στη 
διαδικασία της λευχαιμογένεσης.

Το γενωμικό βιολογικό υπόβαθρο στην παιδική 
ΟΛΛ παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, όπου απεικονίζονται 
τα συχνότερα γονίδια που παρουσιάζουν ελλείμματα 
ή μεταλλάξεις στην Β- και Τ-ΟΛΛ, καθώς και οι οδοί 
σηματοδότησης που διαταράσσονται στους αντίστοι-
χους γενετικούς υποτύπους8. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο σύγχρονος γενετικής χάρ-
της της παιδικής ΟΛΛ και η προγνωστική σημασία των 
νεότερων γενετικών υποκατηγοριών παρουσιάζονται 
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Σχήμα 1. O ρόλος των γενετικών βλαβών στη λευχαιμογένεση. Διαφορετικές βλάβες δρουν σε διαφορετικά στάδια της αιμοποί-
ησης, συμβάλλοντας στη διαδικασία της λευχαιμογένεσης ως αλλοιώσεις γενετικής προδιάθεσης (genetic predisposition), ως 
πρωταρχικά γενεσιουργά αίτια (initiating lessions), ως βλάβες αναστολής της διαφοροποίησης/ωρίμανσης (developmental arrest), 
ως συνεργικοί παράγοντες (cooperating events) ή ως βλάβες που προσδίδουν αντίσταση στη θεραπεία (Hunger S, Mullighan 
CG. New Engl J Med 2015).

Σχήμα 2. Το γενωμικό βιολογικό υπόβαθρο στην παιδική ΟΛΛ. Α) Τα συχνότερα 20 γονίδια που παρουσιάζουν ελλείμματα ή 
μεταλλάξεις στην Β- και Τ-ΟΛΛ. Β) Οδοί σηματοδότησης που διαταράσσονται στους διαφορετικούς γενετικούς υποτύπους Β-ΟΛΛ.  
Kathryn G. Roberts, et al. Blood, 2019.

στο Σχήμα 3, όπου απεικονίζονται οι σημαντικότερες 
γενετικές ανωμαλίες (genotypes) που σχετίζονται με 
διαφορετική βιολογική συμπεριφορά και χρησιμοποι-
ούνται στη διαστρωμάτωση των ασθενών σε ομάδες 

κινδύνου (risk classification), συνοψίζοντας όλα τα 
νεότερα δεδομένα σχετικά με την υποκατηγοριοποί-
ηση και μοριακή ταξινόμηση της ΟΛΛ της παιδικής 
ηλικίας (ALL subclassification)5,6,10.
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ΠΡΟΓνΩΣΤΙΚΑ ΣήΜΑνΤΙΚΕΣ  
ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑνΩΜΑΛΙΕΣ

Αρκετές χρωμοσωμικές ανωμαλίες που παρα-
τηρούνται συχνά στην ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας 
αποτελούν σημαντικούς, ανεξάρτητους ή όχι, προγνω-
στικούς παράγοντες με σημαντικότερους τους κάτωθι:

Υψηλή υπερδιπλοειδία
H υψηλή υπερδιπλοειδία (αριθμός χρωμοσω-

μάτων 51-65 ή DNA Index ≥1.16) παρατηρείται σε 
25-30% των περιπτώσεων της παιδικής ΟΛΛ και έχει 
συσχετισθεί με ευνοϊκή πρόγνωση. Η υπερδιπλοει-
δία συνδυάζεται συνήθως με νεαρή ηλικία, χαμηλό 

Σχήμα 3. Α) Γενετικός χάρτης της παιδικής ΟΛΛ. H ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας αντιπροσωπεύει μια ετερογενή οντότητα, με 
υποκείμενες γενετικές βλάβες που τροποποιούν την πρόγνωση και τελική έκβαση των ασθενών. Με πράσινο  απεικονίζονται οι 
συνήθεις γενετικές βλάβες ευνοικής πρόγνωσης στην Β-ΟΛΛ, με κίτρινο οι βλάβες ενδιαμέσου κινδύνου, με κόκκινο οι γενετικές 
βλάβες δυσμενούς πρόγνωσης, ενώ με μπλε χρώμα παρουσιάζεται η οντότητα της B-other ΟΛΛ. Στην Τ-ΟΛΛ (πορτοκαλί χρώμα) 
οι γενετικές βλάβες έχουν αμφίβολη ανεξάρτητη προγνωστική αξία και δεν χρησιμοποιούνται στη διαστρωμάτωση των ασθενών. 
(H. Inaba and C.H. Pui, 2021). Β) Έκβαση και επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) διαφορετικών γενετικών υποομάδων. ΟΛΛ 
(Jeha S, et al. Blood Cancer Discov. 2021).
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αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων καθώς και B-precursor 
ανοσοφαινότυπο. Νεότερες μελέτες περιγράφουν με-
γαλύτερη ετερογένεια στην ομάδα αυτή με ευνοϊκότερη 
έκβαση στην περίπτωση συγκεκριμένων τρισωμιών 
(4,10,17 και 18) καθώς και σε νεαρή ηλικία (1-10 έτη) 
κατά τη διάγνωση5-11.

ΕΤV6-RUNX1 μετάθεση
Η κρυπτική t(12;21)(p13;q22) κυτταρογενετική 

μετάθεση (ETV6/RUNX1+ΟΛΛ) αποτελεί την πιο 
συχνή μορφή ΟΛΛ στην παιδική ηλικία, με ανίχνευση 
του ETV6/RUNX1 υβριδικού γονιδίου σε ποσοστό 20-
25% επί του συνόλου των παιδιατρικών λευχαιμιών.

Η διαπίστωση με τη χρήση μεσοφασικού FISH 
κλωνικής ετερογένειας/εξέλιξης και η ανεύρεση υπο-
κλώνων του νεοπλασματικού πληθυσμού, επηρεάζει 
την μέχρι τώρα θεωρούμενη καλή πρόγνωση της 
νόσου.

Σε μελέτη παιδιατρικών ασθενών με ETV6/
RUNX1+ ΟΛΛ που θεραπεύθηκαν ομοιογενώς στο 
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας(ΤΑΟ) 
του Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» (διάμεσος χρόνος 
παρακολούθησης 107 μήνες), μελετήθηκαν τα επιδη-
μιολογικά, κλινικά, αιματολογικά και ανοσοφαινοτυ-
πικά χαρακτηριστικά, οι πρόσθετες κυτταρογενετικές 
ατυπίες καθώς και η πορεία της MRD, με σκοπό την 
ανίχνευση τυχόν ιδιαιτεροτήτων στη διακριτή αυτή 
νοσολογική ομάδα. Τα δεδομένα της μελέτης μας 
υποδεικνύουν πως η εκτεταμένη κλωνική ετερογέ-
νεια και η παρουσία υποκλώνων συσχετίσθηκε με 
επιβραδυνόμενη κάθαρση του λευχαιμικού φορτίου, 
μεγαλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης υπολειμματικής 
νόσου την ημέρα 15 (MRDd15) και αυξημένη συχνό-
τητα υποτροπών. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πα-
ρουσία υποκλώνων τροποποιεί σε βαθμό στατιστικά 
σημαντικό την πρόγνωση της νόσου στους ETV6/
RUNX1+ ΟΛΛ ασθενείς (5-year event-free-survival/
EFS (ολογράφως) 100.0% στους ασθενείς με αμιγή 
ατυπία έναντι EFS 72.2% στην υποομάδα των ασθε-
νών με παρουσία υποκλώνων, p=0.002)1,2 

Philadelphia χρωμόσωμα θετική ΟΛΛ
Το χρωμόσωμα Philadelphia που προκύπτει από 

τη μετάθεση t(9;22)(q34;q11) αποτελεί διακριτό δυ-
σμενή προγνωστικό παράγοντα που απαντάται σε 
3-5% της παιδικής ΟΛΛ, με σημαντικά υψηλότερη 
επίπτωση σε εφήβους και ενήλικες. Οι αναστολείς 
της BCR-ABL τυροσινικής κινάσης (π.χ. imatinib 
mesylate) στα πλαίσια μιας πολυπαραγοντικής χΜΘ 
αποτελούν την ελπιδοφόρα θεραπευτική προσέγγιση, 

με την ενσωμάτωση των κινασών ως θεραπεία πρώ-
της γραμμής σε σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην Ph+ ΟΛΛ 
της παιδικής ηλικίας5-8. 

Υποδιπλοειδία
Η υποδιπλοειδία (αριθμός χρωμοσωμάτων <44) 

παρατηρείται σε 5-6% των περιπτώσεων παιδικής 
ΟΛΛ και σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση. 

Σε πολυκεντρική αναδρομική ανάλυση 130 περι-
πτώσεων Ph(-) υποδιπλοειδικής ΟΛΛ, η επιβίωση 
EFS και η συνολική επιβίωση OS ήταν 38.5% και 
49.8% αντίστοιχα. Ασθενείς με περισσότερα από 44 
χρωμοσώματα παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερο 
ποσοστό EFS σε σχέση με τους υποδιπλοειδικούς 
(52.2% vs 30.1% αντίστοιχα) ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικά διαφορές μεταξύ των παιδιών 
με 24-29, 33-39 ή 40-43 χρωμοσώματα. Άλλες μελέ-
τες προσδίδουν ιδιαίτερα αρνητική πρόγνωση στην 
ομάδα των ασθενών με απλοειδία (21-23 χρωμοσώ-
ματα), ενώ η επίδραση της αλλογενούς ΜΑΑΚ στην 
πρόγνωση των υποδιπλοειδικών ασθενών δεν έχει 
πλήρως αποσαφηνισθεί5-11.

Αναδιατάξεις του KMT2A (MLL) γονιδίου
Αναδιατάξεις του KMT2A ή αλλιώς MLL γονιδί-

ου (mixed lineage leukemia gene rearrangements, 
11q23) αναγνωρίζονται σε 5-8% των περιπτώσεων 
παιδικής ΟΛΛ (80% σε βρεφικές ΟΛΛ) και συνδυάζο-
νται με pro-B ανοσοφαινότυπο και CD-10 αρνητικό-
τητα. Η KMT2A+ ΟΛΛ θεωρείται διακριτή νοσολογική 
οντότητα που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο προφίλ 
γονιδιακής έκφρασης.

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

Το έτερο χρωμόσωμα που εμπλέκεται στην αναδι-
άταξη έχει επίσης διαφορετικό αντίκτυπο στην τελική 
έκβαση, αναδεικνύοντας κλινική ετερογένεια εντός 
της διακριτής αυτής ομάδας. Η πιο συχνή t(4;11)
(q21;q23) μετάθεση (KMT2A-AFF1) και ενδεχομένως 
η t(9;11)(p21.3;q23.3) ατυπία (KMT2A-MLLT3),  σχε-
τίζονται με τη δυσμενέστερη πρόγνωση ενώ η t(11;19)
(q23;p13.1) μετάθεση (KMT2A-MLLT1) σε συνδυα-
σμό με Τ ανοσοφαινότυπο προδιαθέτει σε σχετικά 



49

ΓΕΝωΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡωΜΑΤωΣΗ ΣΤΗΝ ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥχΑΙΜΙΑ, ΣΥΣχΕΤΙΣΗ ΜΕ MRD ΚΑΙ ΕΝΣωΜΑΤωΣΗ ΣΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡωΤΟΚΟΛΛΑ

ευνοϊκότερη έκβαση. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην 
περίπτωση της βρεφικής ηλικίας όπου οποιαδήποτε 
KMT2A αναδιάταξη επιβαρύνει σημαντικά την τελική 
πρόγνωση.

Ο ρόλος της αλλογενούς ΜΑΑΚ σε πρώτη ύφεση 
παραμένει αμφίβολος και το ιδιαίτερο προφίλ γονι-
διακής έκφρασης που χαρακτηρίζει αυτή την ομάδα 
ασθενών οδηγεί σταδιακά στην εισαγωγή νεότερων 
θεραπευτικών παραγόντων (π.χ. FLT3-αναστολείς 
κ.α.). Η μελλοντική έρευνα στρέφεται προς την κατεύ-
θυνση ενσωμάτωσης των παραγόντων αυτών στην 
πολυπαραγοντική χΜΘ πρώτης γραμμής με θετικά 
συνεργικά αποτελέσματα και αξιόλογη βελτίωση της 
πρόγνωσης5-11.

 t(1;19)(q23;p13.3) μετάθεση: TCF3-PBX1
H t(1;19)(q23;p13.3) μετάθεση απαντάται σε 5-6% 

της παιδικής ΟΛΛ με αμοιβαία μετάθεση του TCF3 
γονιδίου στο χρωμόσωμα 19 με το PBX1 γονίδιο 
στο χρωμόσωμα 1. Η μετάθεση συνδέεται ιστορικά 
με δυσμενή έκβαση, ωστόσο με τη σύγχρονη εντα-
τικοποίηση της εφαρμοσθείσας χΜΘ στα νεότερα 
πρωτόκολλα, η χρωμοσωμική αυτή ατυπία στερείται 
σημαντικής προγνωστικής σημασίας5-9.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑνΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤήν ΟΛΛ 
Τ-ΚΥΤΤΑΡΙΚήΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣήΣ

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

Ο Τ ανοσοφαινότυπος θεωρείται παραδοσιακά 
χαρακτηριστικό υψηλού κινδύνου, ωστόσο η εντατικο-
ποίηση της χορηγούμενης θεραπείας στα σύγχρονα 
πρωτόκολλα έχουν τοποθετήσει την έκβαση σε επίπε-
δα ανάλογα με αυτά των περιπτώσεων Β-κυτταρικής 
προέλευσης. Στην ομάδα αυτή, λίγες είναι οι ατυπίες 
με στατιστικά σημαντική επίπτωση στην πρόγνωση, 
με σημαντικότερες τις μεταλλάξεις του NOTCH1 γο-
νιδίου και την νεότερη NUP214-ABL1 μετάθεση5-11. 

Μεταλλάξεις του NOTCH1 γονιδίου
Σε περισσότερες από 50% των περιπτώσεων 

Τ-ΟΛΛ παρατηρούνται ενεργείς μεταλλάξεις του 
NOTCH1 γονιδίου. Το NOTCH1 γονίδιο κωδικοποιεί 
έναν διαμεμβρανικό υποδοχέα που εμπλέκεται στη 
ρύθμιση της Τ κυτταρικής ανάπτυξης και διαφορο-
ποίησης, ενώ οι μεταλλάξεις του γονιδίου φαίνεται 

ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση της 
Τ-ΟΛΛ. Η προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων 
αυτών παραμένει αμφίβολη με ενδεχόμενη ευνοϊκή 
επίπτωση στην πρόγνωση των παιδιών και αρνητική 
σε αυτή των ενηλίκων. Η περαιτέρω κατανόηση της 
παθογένειας και η ενδεχόμενη μελλοντική χρήση 
αναστολέων του NOTCH υποδοχέα παραμένει αντι-
κείμενο ενεργούς διερεύνησης5-8.

NUP214-ABL1 μετάθεση
Η αμοιβαία NUP214 και ABL1 μετάθεση ανι-

χνεύεται σε 4-6% των ενηλίκων με Τ-ΟΛΛ ως εξω-
χρωμοσωμική μετάθεση που δεν ανιχνεύεται με τις 
συνήθεις κυτταρογενετικές μεθόδους και οδηγεί σε 
ενεργοποίηση τυροσινικής κινάσης. 

Ο ρόλος της μετάθεσης παραμένει αμφίβολος, 
με κάποιες μελέτες να την ενοχοποιούν για αρνη-
τική έκβαση και κάποιες άλλες να συμπεραίνουν 
ότι στερείται σημαντικής προγνωστικής σημασίας. 
Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η χρήση αναστολέων 
τυροσινικών κινάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
nilotinib, dasatinib κ.α.) μπορεί να αποτελεί τη νέα 
ελπιδοφόρα πρόκληση για τη θεραπεία της NUP214-
ABL1 (+) Τ-ΟΛΛ5-8. 

νΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕνΑ ΣΤήν ΜΟΡΙΑΚή 
ΤΑξΙνΟΜήΣή ΤήΣ ΠΑΙΔΙΚήΣ ΟΛΛ

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

κρυπτικές ή υπομικροσκοπικές δομικές γενετικές 
ανωμαλίες,

 β) αναγνώριση υπομικροσκοπικών γενετικών βλα-
βών που στοχεύουν και εμπλέκονται σε κυτταρικά 
μονοπάτια κλειδιά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον 
αφορά σε κλινικές εφαρμογές, θεραπευτικούς 
στόχους και στην εφαρμογή πρότυπων εξατομι-
κευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων.
Πολλά από τα γονίδια που αναγνωρίζεται, πλέον, 

ότι φέρουν δομικές ή αριθμητικές ανωμαλίες (με-
ταλλάξεις, προσθήκες ή ελλείμματα), κωδικοποιούν 
πρωτεϊνες με σημαντικό ρόλο στη λεμφοποίηση (π.χ. 
PAX5, IZKF1, EBF1, LMO2), στη ρύθμιση του κυτ-
ταρικού κύκλου και την καταστολή της ογκογένεσης 
(CDKN2A/CDKN2B, PTEN, RB1, TP53), στη ρύθμιση 
της απόπτωσης (BTG1), σε RAS μονοπάτια (NRAS, 
KRAS and NF1) καθώς και στη μεταγραφική δρα-
στηριότητα (TBL1XR1, ETV6, ERG) και επιγενετική 
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ρύθμιση (CTCF, CREBBP) (Σχήμα 1)5-11.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν γενετικές 

ανωμαλίες που προσδιορίζουν διακριτές υποομάδες 
στην παιδική ΟΛΛ, πέραν των κλασσικών κυτταρογε-
νετικών ανωμαλιών που έχουν ήδη περιγραφεί (π.χ. 
BCR-ABL1, ETV6-RUNX1, KMT2A αναδιατάξεις). 
Έτσι, αναγνωρίζουμε πλέον τις εξής οντότητες:

Ενδοχρωμοσωμική ενίσχυση στο χρωμόσωμα 
21 (iAMP21)

H ενίσχυση ή υπερεκπροσώπηση (>3 φορές) 
του AML1 γονιδίου στο χρωμόσωμα 21 (iAMP21) 
ανιχνεύεται σε 1-2% της παιδικής ΟΛΛ και σχετίζεται 
με δυσμενή έκβαση. Πρόσφατη βρετανική μελέτη 
ανέδειξε τριπλάσια πιθανότητα υποτροπής και ση-
μαντικά μειωμένα ποσοστά επιβίωσης (EFS 29% 
vs 78%) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις 
ΟΛΛ Β-κυτταρικής προέλευσης. Ανάλογα ποσοστά 
EFS (37%) προκύπτουν και από την ομάδα του 
BFς)με αυξημένη επίπτωση υποτροπής σε παιδιά 
με iAMP21 και υψηλά επίπεδα MRD στο τέλος της 
εφόδου. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υπερεκπρο-
σώπηση του AML1 αποτελεί πλέον έναν σημαντικό 
προγνωστικό δείκτη που υπαγορεύει την ανάγκη 
περαιτέρω διαστρωμάτωσης των ασθενών με επα-
κόλουθη εντατικοποίηση της θεραπείας5-11.

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

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

κινδύνου διακριτή υποκατηγορία ασθενών5-11. 

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

Η BCR-ABL1 like ΟΛΛ αποτελεί μια διακριτή 
οντότητα, αμοιβαία αποκλειόμενη σε σχέση με τις 
άλλες κλασσικές κυτταρογενετικές υποομάδες, που 
απαντάται σε ποσοστό 15% της παιδικής ΟΛΛ (9% 
επί της Β-ΟΛΛ). Oι ασθενείς είναι BCR-ABL1(-), 
αλλά παρουσιάζουν προφίλ γονιδιακής έκφρασης 
(gene expression profile) παρόμοιο με τους BCR-
ABL1(+) ασθενείς με ΟΛΛ, με ανάλογα ποσοστά 
δυσμενούς πρόγνωσης. Υποκείμενες βλάβες που 
ανευρίσκονται συχνά σε BCR-ABL1 like ΟΛΛ αποτε-
λούν τα ελλείμματα των γονιδίων CDKN2A/2B (80%), 
CRLF2 αναδιατάξεις (50%), ελλείμματα του IKZF1 
γονιδίου (40%), μεταλλάξεις των JAK1/2, ΑBL1 και 
PDGFRB κινασών (40%), IL7R μεταλλάξεις (12%), 
FLT3 μεταλλάξεις (10%) καθώς και η παρουσία του 
υβριδικού γονιδίου EBF1-PDGFRB (8%), με αντί-
στοιχο θεραπευτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τη 
χρήση στοχευμένων παραγόντων που καλούνται 
να βελτιώσουν την δυσμενή προγνωστική αξία της 
γενωμικής υπογραφής5-14.

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

η ομάδα του BFM, έχουν εισάγει την υποκατηγορία 
της IKZF1-plus ΟΛΛ, που ορίζεται από τις εξής 3 
προϋποθέσεις: α) παρουσία ελλειμμάτων του IKZF1 
γονιδίου, β) παρουσία ελλείμματος ενός εκ των 3 γο-
νιδίων CDKN2A/2B, CRLF2 ή PAX5 και γ) απουσία 
ελλειμμάτων του γονιδίου ERG. Η διακριτή αυτή υπο-
ομάδα σχετίζεται με δυσμενέστερη έκβαση συγκριτικά 
με τους απλούς IKZF1(+) ασθενείς, υπαγορεύοντας 
την ανάγκη για εντατικοποίηση της θεραπείας και 
ένταξη των ασθενών στο σκέλος θεραπείας υψηλού 
κινδύνου12. 

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

Τα ελλείμματα της θέσης ΙΝΚ4 (χρωμοσωμική 
περιοχή 9p21), επί της οποίας εδράζονται τα ογκο-
κατασταλτικά γονίδια p16/p14 και p15, είναι συνήθη 
στην ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας. Αν και ο ρόλος των 
γονιδίων αυτών στην ρύθμιση του κυτταρικού κύ-
κλου και της χημειοευαισθησίας και στην προαγωγή 
απόπτωσης θεωρείται επαρκώς τεκμηριωμένος in 
vitro, η κλινική σημασία του ελλείμματο1 παραμένει 
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ασαφής5-11. Σε μελέτη παιδιατρικών ασθενών παι 
θεραπεύθηκαν ομοιογενώς στο Τμήμα Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ) του Γ.Ν.Παίδων «Η 
Αγία Σορα (διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 107 
μήνες), αποδείχθηκε ότι η παρουσία του ομόζυγου 
ελλείμματος CDKN2A/2B σχετίζεται με δυσμενή πρό-
γνωση, με 5-ετή EFS 42.7% έναντι EFS 90.7% στις 
περιπτώσεις απουσίας του ελλείμματος (p=0.005) 1. 
Από την συγκεκριμένη ομάδα ασθενών προέκυψε 
ότι το ομόζυγο έλλειμμα της χρωμοσωμικής θέσης 
ΙΝΚ4/9p21 αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα στην 
παιδική ΟΛΛ, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η 
επιθετική πορεία της νόσου δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί από τις καθιερωμένες παραμέτρους. 
Η παρουσία του ομόζυγου ελλείμματος τροποποιεί 
σε βαθμό στατιστικά σημαντικό την πρόγνωση της 
νόσου, ακόμα και επί συνύπαρξης με ευνοϊκούς 
προγνωστικούς παράγοντες, όπως η παρουσία του 
ETV6/RUNX1 υβριδικού γονιδίου1. Η ασάφεια ως 
προς την αντίστοιχη αξία του ημιζύγου ελλείμματος 
ενδεχομένως σχετίζεται με την λειτουργική κατάσταση 
(π.χ. αδρανοποίηση με άλλο μηχανισμό) των αλλη-
λομόρφων των γονιδίων p16/p14 και p15 επί του μη 
ελλειμματικού χρωμοσώματος 9. Η σύγχρονη έρευνα 
στρέφεται προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της 
βλάβης στα συστήματα προγνωστικής αξιολόγησης 
της παιδικής ΟΛΛ, ιδίως σε περιπτώσεις οι οποίες 
κατά τα άλλα χαρακτηρίζονται χαμηλού ή ενδιαμέσου 
κινδύνου1,5.

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

Η ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΛΛ αποτελεί, πλέ-
ον, μία διακριτή οντότητα, που χαρακτηρίζεται από 
πληθώρα γενετικών βλαβών που προσδίδουν αντί-
σταση στη θεραπεία. Oι σημαντικότερες γενωμικές 
υποκείμενες βλάβες που χαρακτηρίζουν την ανθεκτι-
κότητα και την υποτροπή αποτελούν τα ελλείμματα/
μεταλλάξεις των γονιδίων CREBBP και NT5C2, που 
προσδίδουν αντίσταση στα γλυκοκορτικοειδή και το 
νουκλεοσιδικά ανάλογα, τα TP53 και CDKN2A/2B 
ελλείμματα, οι KMT2A αναδιατάξεις, καθώς και οι 
υποκατηγορίες των BCR-ABL1, BCR-ABL1-like, 
IKZF1 και IKF1-plus παιδιατρικών ασθεΟΛΛ. Τα νε-
ότερα παιδιατρικά θεραπευτικά πρωτόκολλα έχουν 
ενσωματώσει τις ανωτέρω υποκατηγορίες στη δια-
στρωμάτωση των ασθενών, με εντατικοποίηση της 
θεραπείας και αναζήτηση στοχευμένων παραγόντων, 
με στόχο αι μείωση της πιθανότητας υποτροπής5-14.

ERG αναδιατάξεις 
To γονίδιο ERG αποτελεί σημαντικό μεταγραφικό 

παράγοντα της οικογένειας ETS και η παρουσία των 
ERG αναδιατάξεων χαρακτηρίζει μια διακριτή οντό-
τητα, με ιδιαίτερο προφίλ γονιδιακής έκφρασης. Η 
παρουσία της βλάβης αποτελεί ευνοϊκό ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα, ακόμα και επί συνύπαρ-
ξης με δυσμενείς προγνωστικούς δείκτες, όπως η 
παρουσία των IKZF1 ελλειμμάτων12.

νεότερες γενετικές οντότητες
Νεότερες γενετικές υποομάδες που χαρτογρα-

φούνται τα τελευταία χρόνια αποτελούν οι αναδιατά-
ξεις των γονιδίων DUX4, NUTM1, PAX5, ZNF1384, 
MEF2D, η μετάθεση TCF3/HLF, καθώς και η νεότερη 
οντότητα της ETV6/RUNX1-like ΟΛΛ5-14, η συχνότητα 
και προγνωστική σημασία των οποίων απεικονίζεται 
στα Σχήματα 2 και 3.

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

σθεί στην Τ κυτταρικής προέλευσης ΟΛΛ περιλαμβά-
νουν τα γονίδια TLX1/3, TAL1 και PHF65-11.

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

H σύγχρονη μοριακή ταξινόμηση της παιδικής 
ΟΛΛ χρησιμοποιεί διαγνωστικούς αλγόριθμους που 
βασίζονται στον προσδιορισμό της εκπροσώπησης 8 
βασικών γονιδίων (ETV6, CDKN2A/2B, RB1, EBF1, 
BTG1, CRLF2, PAX5, IKZF1) με τη χρήση της MLPA 
τεχνικής (SALSA p335 kit). Με τον τρόπο αυτό, οι 
ασθενείς διαστρωματώνονται σε δύο βασικές υποο-
μάδες ως good risk CNA profile (GR-CNA) και poor 
risk CNA profile (PR-CNA), με βάση συγκεκριμένες 
αριθμητικές αλλοιώσεις γονιδίων (Πίνακας 1)13. Σε 
μελέτη παιδιατρικών ασθενών και θεραπεύθηκαν 
ομοιογενώς στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας (ΤΑΟ) του ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
αποδείχθηκε ότι η παρουσία poor risk CNA profile 
(PR-CNA) σχετίζεται με δυσμενή πρόγνωση, με 
EFS 57,6% έναντι EFS 96,0% στην περίπτωση των 
ασθενών με good risk CNA profile (GR-CNA), (p 
<0.001, Δχ παρακολούθησης: 49,9 μήνες)4. Στην 
πολυπαραγοντική Cox-Regression ανάλυση, το CΝΑ-
profile διατηρούσε ανεξάρτητη προγνωστική σημα-
σία, αποτελώντας τον σημαντικότερο προγνωστικό 
παράγοντα έναντι της MRD και της ομάδας κινδύνου 
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(hazard ratio 20.2, 95% Confidence-Interval: 4.2–96.3, 
p <0.001)4. Η εφαρμογή του CNA profile, πέραν της 
MRD και των λοιπών κλασσικών προγνωστικών 
κριτηρίων, διαστρωματώνει, επίσης, τους ασθενείς 
εντός κάθε χωριστής προγνωστικής ομάδας κινδύνου, 
αποτελώντας ένα πρότυπο για τη λεπτομερέστερη 
μοριακή διαστρωμάτωση εντός των καθιερωμένων 
ομάδων, με επακόλουθη προτεινόμενη εντατικο-
ποίηση ή αποεντατικοποίηση της εφαρμοσθείσης 
χημειοθεραπείας4,13,14.

ΣΥΣΧΕΤΙΣή ΓΕνΕΤΙΚΩν βΛΑβΩν  
ΜΕ Τήν ΕΛΑΧΙΣΤή ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚή νΟΣΟ 
(MRD) ΚΑΙ ΕνΣΩΜΑΤΩΣή ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟνΑ 
θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Το 1991, ορισμένες ομάδες μελέτης και πρω-
τόκολλα (AIEOP, BFM, DCLSG, EORTC) άρχισαν 

να αξιολογούν την ανταπόκριση των ασθενών στη 
θεραπεία, όπως αυτή εκτιμήθηκε με μια πιο ευαί-
σθητη τεχνική, τη μοριακή ανίχνευση των ειδικών 
για τη λευχαιμία γονιδιακών αναδιατάξεων, δηλαδή 
του γονιδίου του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (TCR) και 
του γονιδίου της βαριάς αλυσίδας ανοσοσφαιρίνης 
(IgH). Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι το επί-
πεδο της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD) 
σε καθορισμένα χρονικά σημεία θα μπορούσε να 
παρέχει σημαντικές προγνωστικές πληροφορίες. 
Το κύριο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης ήταν 
και εξακολουθεί να είναι η τεράστια υλικοτεχνική και 
τεχνολογική επιβάρυνση όταν χρησιμοποιείται σε 
μεγάλο αριθμό ασθενών. ωστόσο, οι ομάδες μελέτης 
AIEOP και BFM αποφάσισαν το 1998 να αναπτύξουν 
ένα πρωτόκολλο που θα προσπαθούσε να παραλείψει 
βασικά όλους τους ορισμούς των ομάδων κινδύνου 
που προέρχονται από παράγοντες κατά τη διάγνωση 
(ηλικία, WBC, ανοσοφαινότυπος) και να βασίσει τη 
νέα στρατηγική αποκλειστικά στην ανταπόκριση στην 
κορτιζόνη και στο επίπεδο MRD την εβδομάδα 5 και 
12 της θεραπείας1-15.

Έκτοτε, πολλές κλινικές μελέτες και πρωτόκολλα 
ανέδειξαν την ανεξάρτητη προγνωστική σημασία της 
ποσοτικοποίησης της MRD, σε συγκεκριμένες χρο-
νικές στιγμές, με ανοσοφαινοτυπικό (flow cytometric 
MRD/FC-MRD) ή PCR προσδιορισμό (PCR-MRD). 
Στα σύγχρονα θεραπευτικά παιδιατρικά πρωτόκοας 
ΟΛΛ), οι ασθενείς διαστρωματώνονται με βάση τα επί-
πεδα MRD την ημέρα 15 της χΜΘ εφόδου (MRDd15), 
την ημέρα 33 (Εnd of induction EOI-MRDd33) καθώς 
και προ της χΜΘ σταθεροποίησης, την ημέρα 78 
(MRDd78). Σύμφωνα με πρόταση της Ελληνικής 
Ομάδας Εργασίας ΟΛΛ των παιδιών, στα πλαίσια των 
BFM πρωτοκόλλων, όχι μόνο οι απόλυτες τιμές MRD 
αλλά κυρίως η ταχύτητα κάθαρσης του λευχαιμικού 
φορτίου (MRD log reduction) μεταξύ των ημερών 15 
και 33 διατηρεί ανεξάρτητη προγνωστική σημασία, 
επηρεάζοντας την τελική πρόγνωση των παιδιατρικών 
ασθενών και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
δείκτης για την προσαρμογή της έντασης της χΜΘ 
ανάλογα με τον εξατομικευμένο κίνδυνο υποτροπής3. 
Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται οι σημαντικότερες ενερ-
γείς κλινικές μελέτες και πρωτόκολλα που χρησιμο-
ποιούν τον συγκερασμό γενωμικής και MRD για την 
τελική διαστρωμάτωση των ασθενών.

Την τελευταία δεκαετία, τα σύγχρονα θεραπευτικά 
πρωτόκολλα στρέφονται προς την κατεύθυνση του 
συγκερασμού των γενετικών βλαβών και της MRD 
για την καλύτερη διαστρωμάτωση των ασθενών, ανα-
γνωρίζοντας ότι: 1) η MRD διαστρωματώνει όλες τις 
γενετικές και θεραπευτικές ομάδες, 2) οι διαφορετικές 

Πίνακας 1. Ενσωμάτωση του copy number alteration profile στη 
σύγχρονη προτεινόμενη κυτταρογενετική και μοριακή ταξινόμηση 
της παιδικής ΟΛΛ. Οι ασθενείς ταξινομούνται ιεραρχικά, με τις 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες να προηγούνται των CNA profiles.

ΠΡΟΤΕΙνΟΜΕνή ΚΥΤΤΑΡΟΓΕνΕΤΙΚή/ΜΟΡΙΑΚή 
ΤΑξΙνΟΜήΣή ΤήΣ ΠΑΙΔΙΚήΣ ΟΛΛ

Γενετικές ανωμαλίες ευνοϊκής πρόγνωσης
Ευνοϊκής πρόγνωσης κυτταρογενετικές ανωμαλίες
• ETV6/RUNX1/t(12;21)(p13;q22)
• Υψηλή υπερδιπλοειδία (51-65 χρωμοσώματα)
Ευνοϊκής πρόγνωσης βλάβες αριθμού αντιγράφων γονιδίων 
(copy number alteration profiles) (CNA-GR profile)
• Απουσία ελλειμμάτων των γονιδίων IKZF1, CDKN2A/B, 

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

BTG1, PAX5 ή CDKN2A/B

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

σώματα)
• Ενδοχρωμοσωμική ενίσχυση στο χρωμόσωμα 21 (iAMP21)
• t(17;19)(q23;p13)/TCF3/HLF
Eνδιαμέσου και υψηλού κινδύνου copy number alteration profiles 
(CNA-IR/PR profile)
• Ελλείμματα των γονιδίων IKZF1, PAR1, EBF1, RB1
• Λοιπές αριθμητικές αλλοιώσεις που δεν αναφέρονται πα-

ραπάνω

Moorman et al., Blood 2014
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Πίνακας 2. Ενσωμάτωση γενετικής ταξινόμησης και MRD στα τρέχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες (Karol 
SE, Pui CH. Ther Adv Hematol. 2020)

Σχήμα 4. Συσχέτιση MRD και γενετικής ταξινόμησης στην παιδική ΟΛΛ. Επίπεδα MRD στο αίμα την ημέρα 8 (αριστερή στήλη), 
στον μυελό των οστών την ημέρα 15 (μεσαία στήλη) και στον μυελό των οστών την ημέρα 42 (δεξιά στήλη) της χΜΘ εφόδου, 
στις διάφορες γενετικά καθοριζόμενες υποκατηγορίες ΟΛΛ. (Jeha S, et al. Blood Cancer Discov. 2021).
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Σχήμα 5. Συσχέτιση μεταξύ γενετικών υποτύπων ΟΛΛ και κινητικής MRD. Oι διαφορετικές γενετικές υποκατηγορίες ΟΛΛ πα-
ρουσιάζουν διαφορετική κατανομή MRD (MRD distribution), διαφορετική κινητική κάθαρσης MRD καθώς και διαφορετικό κίνδυνο 
υποτροπής επί των ίδιων απόλυτων τιμών MRD. (O’Connor D, et al. JCO 2018).

γενετικές υποκατηγορίες ΟΛΛ έχουν: α) διαφορετική 
κατανομή MRD (MRD distribution), β) διαφορετική 
κινητική κάθαρσης MRD καθώς και γ) διαφορετικό 
κίνδυνο υποτροπής επί των ίδιων απόλυτων τιμών 
MrD3,4,15. 

Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται σχηματικά η συσχέτιση 
μεταξύ των απόλυτων MRD σε δεδομένες χρονικές 

στιγμές και σε διαφορετικές γενετικές υποκατηγορίες 
στην παιδική ΟΛΛ, ενώ οι διαφοροποιήσεις στην κα-
τανομή και κινητική κάθαρσης της MRD ανά γενωμικό 
υπότυπο απεικονίζονται ενδεικτικά στο Σχήμα 5. 

Το 2021, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τον 
Παιδικό Καρκίνο (Εuropean Reference Network-ERN 
PaedCan), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρία 
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Σχήμα 6. Προτεινόμενες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες (European Standard Clinical Practice Guidelines-ESCPs) δια-
στρωμάτωσης παιδιατρικών ασθενών με ΟΛΛ, με την ενσωμάτωση της γενετικής υποκείμενης βιολογίας και της απάντησης στη 
θεραπεία (MRD).

Παιδικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (SIOP-E) και άλλες 
διεθνείς οργανώσεις και πρωτόκολλα (π.χ. iBFM), 
παρουσίασαν τις νεότερες προτεινόμενες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες διαστρωμάτωσης των παιδιών και 
εφήβων με ΟΛΛ (European Standard Clinical Practice 
Guidelines, ESCPs), ενσωματώνοντας τη γενωμική 
και την παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής 
νόσου (MRD) στην προγνωστική κατάταξη των ασθε-
νών, με προσαρμογή της θεραπείας στον αντίστοιχο 
κίνδυνο υποτροπής (Σχήμα 6).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αναγνώριση βιολογικά διακριτών υποομάδων 

στην ΟΛΛ της παιδικής ηλικίας με τη βοήθεια κυτταρο-
γενετικών τεχνικών, μοριακών μεθόδων και τεχνικών 
ανάλυσης της γονιδιακής έκφρασης, σε συνδυασμό 
με ποσοτικούς προσδιορισμούς της υπολειμματικής 
νόσου, προσφέρουν τη δυνατότητα καθιέρωσης και 

εφαρμογής βελτιωμένων προγνωστικών κριτηρίων5-12.
Η μελλοντική έρευνα στρέφεται προς την κατεύ-

θυνση της αναγνώρισης, με σύγχρονες μοριακές 
τεχνικές, ανεξάρτητων προγνωστικών δεικτών που θα 
οδηγήσουν στην αντικατάσταση ή συμπλήρωση των 
παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου. Ο κίνδυνος 
υποτροπής εξαρτάται τόσο από τα εγγενή γενετικά 
χαρακτηριστικά της νόσου όσο και από την ατομική 
ανταπόκριση στη θεραπεία, όπως αυτή εκφράζεται με 
την ποσοτικοποίηση και κινητική της MRD. Με βάση τα 
ανωτέρω, όλοι οι ασθενείς χρειάζονται πλήρη γενετική 
διερεύνηση για ανίχνευση προγνωστικών γενωμικών 
κριτηρίων διαστρωμάτωσης καθώς και λεπτομερή 
αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη χΜΘ σε δεδομένες 
χρονικές στιγμές, με επακόλουθη προσαρμογή της 
θεραπείας στον εξατομικευμένο κίνδυνο υποτροπής. 
Ο τελικός στόχος παραμένει πάντα η βελτίωση της 
μακροχρόνιας επιβίωσης των παιδιατρικών ασθενών 
με ΟΛΛ1-15.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι παιδιατρικοί ασθενείς που διαγιγνώσκονται 

με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) έχουν 
εξαιρετική πρόγνωση με πιθανότητα συνολικής επι-
βίωσης που ξεπερνά το 90%. Η πιθανότητα αυτή 
μειώνεται σημαντικά στους ασθενείς που παρουσιά-
ζουν υποτροπή της νόσου τους και κυμαίνεται γύρω 
στο 50% για τη Β-ΟΛΛ και γύρω στο 20% για την 
Τ-ΟΛΛ. Τα ποσοστά αυτά καθιστούν τους ασθενείς 
που υποτροπιάζουν εξαιρετικά δύσκολους στον χει-
ρισμό και τις θεραπευτικές αποφάσεις. Η χρήση της 
συνδυασμένης χημειοθεραπείας (χΜΘ) δεν αρκεί 
και τα ποσοστά αστοχίας, επακόλουθης δεύτερης 
υποτροπής και θνητότητας είναι σημαντικά, ειδικά 
στους ασθενείς με πρώιμη υποτροπή. Η αλλογενής 
Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ) 
θεωρείται θεραπεία εκλογής για τον πληθυσμό αυτό. 
Η αρνητική ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος (Minimal 
Residual Disease-MRD) προ της μεταμόσχευσης 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της ΜΑΚ και 
τη μακροπρόθεσμη επιβίωση ελεύθερη νόσου. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, και δεδομένου ότι 
περαιτέρω εντατικοποίηση της συμβατικής χημειοθε-
ραπείας θα είχε πιθανότατα ως αποτέλεσμα τοξικότητα 
χωρίς αντίστοιχο θεραπευτικό όφελος, απαιτούνται 
νέα θεραπευτικά όπλα. Οι στοχεύουσες θεραπείες 
αποτελούν ιδανική επιλογή για τον σκοπό αυτό, η 
οποία είτε per se ή σε συνδυασμό με κλασική χΜΘ 
ή με άλλου τύπου στοχεύουσα θεραπεία μπορεί να 
ανοίξουν το δρόμο προς την επιτυχή αλλο-ΜΑΚ, με 
την επίτευξη πιο σταθερής ύφεσης, με τη μικρότερη 
δυνατή τοξικότητα. Επιπλέον, οι στοχεύουσες θερα-

πείες αποδεικνύονται ιδιαιτέρως σημαντικό εργαλείο 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων υποτύπων ΟΛΛ 
υψηλού κινδύνου, ανεξάρτητα από την επιλογή της 
ΜΑΚ.

ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ θΕΡΑΠΕΙΕΣ
Από τις στοχεύουσες θεραπείες, θα γίνει μνεία σε 

αυτές στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία και 
αποτελεσματικότητα, καθώς και σε αυτές που είναι 
σε πιο πρώιμο στάδιο, αλλά παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Οι στοχεύουσες θεραπείες μπορούν 
να διαχωριστούν αδρά στην ανοσοθεραπεία και τις 
θεραπείες με συγκεκριμένο μοριακό στόχο.

ΑνΟΣΟθΕΡΑΠΕΙΑ
Η ανοσοθεραπεία για παιδιατρικούς ασθενείς με 

Β-ΟΛΛ στοχεύει τα αντιγόνα CD19 και CD22 των Β 
λεμφοκυττάρων και κατευθύνεται σε τρεις άξονες: 1) 
χρήση αντισωμάτων με διπλή ειδικότητα - bispecific 
antibodies (πχ blinatumomab), 2) χρήση συμπλόκων 
αντισωμάτων -φαρμάκων (π.χ. inotuzumab) και 3) 
T λεμφοκύτταρα με χιμαιρικούς υποδοχείς έναντι 
αντιγόνων επιφανείας (chimeric antigen receptors, 
CARs). Τα αντιγόνα CD19 και CD22 ανευρίσκονται 
στην επιφάνεια των Β λεμφοκυττάρων, χωρίς ιδιαί-
τερη έκφραση στα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα 
ή άλλους ιστούς. Η ανοσοθεραπεία στοχεύει όλα τα 
Β λεμφοκύτταρα, παθολογικά και μη, έχοντας ως 
κύρια παρενέργεια την υπογαμμασφαιριναιμία, που 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με θεραπεία υποκατάστα-
σης. Όσον αφορά την Τ-ΟΛΛ, η ανοσοθεραπεία τόσο 
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με αντισώματα, όσο και με CAR-Τ λεμφοκύτταρα, 
είναι υπό μελέτη και εξ ορισμού πιο δυσχερής στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή. Η αναζήτηση ενός 
αντιγόνου πάνω στα λευχαιμικά Τ λεμφοκύτταρα, το 
οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο, χωρίς να 
εξουδετερώνονται τα φυσιολογικά Τ λεμφοκύτταρα, 
είναι εξαιρετικά δύσκολη και επιπλέον η εξάλειψη των 
φυσιολογικών Τ λεμφοκυττάρων, με το επακόλουθο 
έλλειμμα στην κυτταρική ανοσία ως ανεπιθύμητη 
ενέργεια δεν είναι αποδεκτή, καθώς δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με θεραπεία υποκατάστασης1.

Οι δυνατότητες ανοσοθεραπείας για την ΟΛΛ 
απεικονίζονται στην Εικόνα 1. 

Ανoσοθεραπεία έναντι του CD19 
Το blinatumomab αποτελεί αντίσωμα με διπλή 

ειδικότητα έναντι του αντιγόνου CD19 στα Β λεμφο-
κύτταρα και του CD3 στα T λεμφοκύτταρα [bispecific 
CD19 × CD3 T-cell engager (BiTE) antibody]. Η διπλή 
αυτή ειδικότητα επιτρέπει την πρόσδεση στα λευχαι-
μικά Β λεμφοκύτταρα και την επακόλουθη στόχευση 
και καταστροφή τους από τα ενδογενή κυτταροτοξικά 
Τ λεμφοκύτταρα2.

Έως το 2019, είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα 
μίας μόνο μελέτης φάσης 1/2 παιδιατρικών ασθενών 
με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα (R/R) Β-ΟΛΛ, στην 
οποία συμμετείχαν ασθενείς με μεγάλο φορτίο νόσου 
(>25% βλάστες στον μυελό). Από τα 70 παιδιά που 
συμμετείχαν, επετεύχθη πλήρης μορφολογική ύφεση 
μετά τους 2 κύκλους στα 27 (39%), εκ των οποίων 14 
(52%) είχαν και αρνητική MRD. Μεταγενέστερα αποτε-
λέσματα της μελέτης αποκάλυψαν ότι οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ πριν ή μετά τη χορήγηση 
του blinatumomab παρουσίαζαν υψηλότερη πιθανό-
τητα συνολικής επιβίωσης. Επιπλέον αναδείχθηκε 
η προγνωστική αξία της αρνητικής MRD την ημέρα 
15 σε σχέση με την ανταπόκριση και της επίτευξη 
πλήρους ύφεσης μετά τη θεραπεία με blinatumomab, 
προβλέποντας την ανταπόκριση αρκετά νωρίς, έτσι 
ώστε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών να κατευθύ-
νονται ή να απομακρύνονται από συγκεκριμένες 
θεραπευτικές επιλογές, χωρίς να χάνεται πολύτιμος 
χρόνος εν αναμονή της ανταπόκρισης στη θεραπεία2-4.

Τα δύο-τρία τελευταία χρόνια ακολούθησαν αρκετές 
δημοσιεύσεις σχετικά με τη χορήγηση blinatumomab 
σε παιδιά με R/R ΟΛΛ. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι αυτή 
των Mouttet και συν. που περιέγραψε ύφεση διαρκείας 

Εικόνα 1. Δυνατότητες ανοσοθεραπείας στην ΟΛΛ.
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σε 9 ασθενείς με την σπάνια και ανθεκτικότατη στη 
θεραπεία TCF3-HLF-θετική ΟΛΛ, μετά τη χορήγηση 
blinatumomab σαν γέφυρα για την αλλο-ΜΑΚ. Ομοίως 
η μελέτη των Keating και συν. σε 15 ασθενείς επιβε-
βαιώνει την αξία της χορήγησης του blinatumomab 
προ της μεταμόσχευσης, με καλά αποτελέσματα 
ως προς την Leukemia free survival (LFS), Overall 
survival (OS) και καλό προφίλ τοξικότητας. Η αποτε-
λεσματικότητα της χορήγησης του blinatumomab σαν 
θεραπεία-γέφυρα προ της αλλο-ΜΑΚ επιβεβαιώνεται 
από πολλές ακόμα μελέτες. Επιπλέον, αναδείχθηκε η 
αξία της χρήσης του blinatumomab σε ομάδες ασθε-
νών υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση επιπλοκών 
από τη χΜΘ, όπως αυτοί με σύνδρομο Down, αυτοί 
με γονιδιακές βλάβες υψηλού κινδύνου, καθώς επί-
σης και δύσκολες ομάδες ασθενών, όπως τα βρέφη 
με ΟΛΛ και ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από 
ΜΑΚ (πρώτη ή και δεύτερη).

Τον Μάρτιο του 2021 ανακοινώθηκαν τα αποτε-
λέσματα δύο τυχαιοποιημένων μελετών φάσης 3. Η 
πρώτη από τους Brown και συν. αφορά 208 ασθενείς 
με υποτροπή ΟΛΛ, που μετά από χΜΘ επανεφόδου 
4 εβδομάδων, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν θεραπεία 
εδραίωσης είτε με 2 κύκλους blinatumomab είτε με 2 
κύκλους συνδυασμένης χΜΘ. Και στις δύο ομάδες 
ακολούθησε αλλο-ΜΑΚ. Μετά από διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 2.9 έτη, το όφελος στο σκέλος του 
blinatumumab ήταν ξεκάθαρο ως προς τη OS (71.3% 
vs. 58.4%) και την επίτευξη αρνητικής MRD (75% vs. 
32%). Επιπλέον, 73% των ασθενών στο σκέλος του 
blinatumomab μπόρεσαν τελικά να προχωρήσουν 
σε αλλο-ΜΑΚ, σε σύγκριση με 45% των ασθενών 
που έλαβαν χΜΘ5.

Η δεύτερη μελέτη φάσης 3 προέρχεται από την 
ομάδα του Locatelli και σε αυτή συμμετείχαν 108 
παιδιά στην πρώτη τους υποτροπή ΟΛΛ υψηλού κιν-
δύνου σε μορφολογική πλήρη ύφεση ή με μυελό Μ2. 
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν έναν κύκλο 
blinatumumab ή χΜΘ σαν τρίτη θεραπεία εδραίω-
σης. Η μελέτη τερματίστηκε νωρίς, λόγω υπεροχής 
της ομάδας του blinatumomab σε πολλά σημεία, 
μεταξύ των οποίων και η επίτευξη αρνητικής MRD 
(90% έναντι 54%). Επίσης, περισσότεροι ασθενείς 
από την ομάδα αυτή μπόρεσαν να προχωρήσουν 
σε αλλο-ΜΑΚ6.

Στην παρούσα φάση, υπό εξέλιξη βρίσκονται 
αρκετές κλινικές μελέτες σχετικά με τους ασθενείς 
με R/R νόσο. Ενδιαφέρουσες είναι αυτές που εξε-
τάζουν τον συνδυασμό του blinatumomab με ανα-
στολείς της οδού μετάδοσης σημάτων (checkpoint 
inhibitors) – nivolumab και pembrolizumab, δεδο-
μένου ότι οι παράγοντες αυτοί δυνητικά προάγουν 

την έκπτυξη των Τ-λεμφοκυττάρων και ενισχύουν τη 
δράση του (NCT02879695, NCT03605589). Πολλές 
είναι επίσης οι μελέτες που εξετάζουν τη χορήγηση 
blinatumomab σε σχέση με την αλλο-ΜΑΚ, είτε σαν 
θεραπεία γεφύρωσης είτε σαν θεραπεία εδραίω-
σης ή συντήρησης μετά τη ΜΑΚ (NCT04556084, 
NCT04746209,NCT02807883), σε συνδυασμό ή όχι 
με τη χορήγηση Donor Lymphocyte Infusions (DLIs). 
Τέλος η χρήση του blinatumomab δοκιμάζεται και σαν 
θεραπεία πρώτης γραμμής, σύγχρονα με συνδυα-
σμένη χΜΘ ή inotuzumab7.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση του 
blinatumomab περιλαμβάνουν το σύνδρομο απελευ-
θέρωσης κυτταροκινών (Cytokine Release Syndrome 
– CRS), νευρολογικά συμβάματα, ηπατοτοξικότητα 
και αντιδράσεις κατά την έγχυση.

Άλλο αντι-CD19 αντίσωμα που δοκιμάζεται για τη 
Β-ΟΛΛ είναι το denintuzumab mafodotin7.

Ανoσοθεραπεία έναντι του CD22 
Το σύμπλοκο αντισώματος-φαρμάκου (antibody-

drugconjugate-ADC) inotuzumab ozogamicin απο-
τελείται από ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του 
CD22, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το αντιβιοτικό 
calicheamin, που έχει αντινεοπλασματική δράση, 
προκαλώντας διάσπαση στη διπλή έλικα του DNA και 
στη συνέχεια απόπτωση του λευχαιμικού κυττάρου2.

Το inotuzumab έχει εγκριθεί για ενήλικες ασθε-
νείς με R/R ΟΛΛ με βάση τα αποτελέσματα μελετών 
φάσης 2 και 3, από τις οποίες κατέστη σαφές το 
πλεονέκτημα της χορήγησης inotuzumab σε σχέση 
με τη συμβατική χΜΘ2.

Οι μελετές που αφορούν τη χορήγηση inotuzumab 
σε παιδιά είναι λίγες. Από τις πρώτες είναι αυτή των 
Calvo και συν., κατά την οποία 12 παιδιά με R/R 
ΟΛΛ, πολυθεραπευμένα, έλαβαν inotuzumab σαν 
παρηγορητική θεραπεία. Παρότι επετεύχθη πλήρης 
ή μερική ύφεση σε 8/12 ασθενείς, 9/12 στη συνέχεια 
απεβίωσαν λόγω της νόσου τους. Επιβίωσαν τελικά 
δύο ασθενείς, που είχαν απαντήσει στη χορήγηση του 
inotuzumab με πλήρη ύφεση και επίσης υποβλήθηκαν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση8.

Ακολούθησε η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
μιας αναδρομικής μελέτης 51 παιδιατρικών ασθενών 
με R/R ΟΛΛ που έλαβαν inotuzumab. Η πιθανότητα 
επίτευξης πλήρους ύφεσης ήταν 67%, και το 71% 
από αυτούς τους ασθενείς είχαν αρνητική MRD. Η 
χορήγηση του inotuzumab ήταν καλώς ανεκτή. Από 
τους 51 ασθενείς, 21 προχώρησαν σε αλλο-ΜΑΚ. 
11 από αυτούς τους 21 ασθενείς (52%) ανέπτυξαν 
φλεβοαποφρακτική νόσο του ήπατος (venoocclusive 
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disease-VOD, ή sinusoidal obstructive syndrome 
-SOS)9.

Πρώιμα αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης 2 
AALL1621, κατά την οποία 48 παιδιατρικοί ασθε-
νείς και νεαροί ενήλικες με R/R Β-ΟΛΛ, με αρκετές 
προηγηθείσες γραμμές θεραπείας και σημαντικό 
φορτίο νόσου έλαβαν inotuzumab, ανέδειξαν πιθα-
νότητα πλήρους ύφεσης 58%. Από τους ασθενείς 
με πλήρη ύφεση, 65.4% είχαν και αρνητική MRD. 
Η επίπτωση της ηπατικής τοξικότητας ήταν χαμηλή. 
ωστόσο, φλεβοαποφρακτική νόσο του ήπατος εμ-
φάνισε 30.7% των ασθενών που προχώρησαν σε 
αλλο-ΜΑΚ (8.3% επί του συνόλου των ασθενών), με 
καλή ανταπόκριση στην υποστηρικτική αγωγή και τη 
χορήγηση defibrotide10. Από τις μελέτες προκύπτει 
ότι η επίπτωση της φλεβοαποφρακτικής νόσου του 
ήπατος στους παιδιατρικούς ασθενείς ήταν αρκετά 
υψηλότερη από την αναμενόμενη βάσει της γνώσης 
από τους ενήλικες, αλλά ήταν πάντα σε ασθενείς που 
είχαν υποβληθεί σε αλλο-MAK. Ίσως αυτό αποδίδεται 
στο γεγονός ότι στις μελέτες παιδιατρικών ασθενών 
συμπεριλήφθηκαν πολυθεραπευμένοι ασθενείς, με 
αθροισμένη τοξικότητα από τις προηγηθείσες θε-
ραπείες.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα οδήγησαν στην εν-
σωμάτωση του inotuzumab στη μελέτη AALL1732, 
στην οποία νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με Β-ΟΛΛ 
υψηλού κινδύνου τυχαιοποιούνται να λάβουν είτε 
τη συμβατική χΜΘ, είτε αυτή σε συνδυασμό με δύο 
κύκλους inotuzumab2,11.

Άλλα αντι-CD22 αντισώματα υπό εξέταση για 
τη Β-ΟΛΛ είναι τα epratuzumab και moxetumomab 
pasudotox1,11.

CAR T λεμφοκύτταρα για τη β-ΟΛΛ 
Οι χιμαιρικοί υποδοχείς έναντι αντιγόνων επι-

φανείας (chimeric antigen receptors, CARs) αποτε-
λούν συνθετικούς υποδοχείς, που επεμβαίνουν και 
αναπροσαρμόζουν την ειδικότητα, λειτουργία και 
μεταβολισμό των Τ-λεμφοκυττάρων. Η χρήση των 
τεχνητά παραγόμενων CARs και η ενσωμάτωση τους 
σε Τ-λεμφοκύτταρα, εξασφαλίζει την ανεξάρτητη του 
HLA συστήματος σύνδεση με το αντιγόνο-στόχο και τη 
μεταφορά μηνύματος ενεργοποίησης στο τροποποι-
ημένο κύτταρο, αποσκοπώντας σε αποτελεσματική 
αντι-νεοπλασματική δράση και σε μακρά διάρκεια 
παραμονής στον ασθενή. Είναι με άλλα λόγια ζώντα 
φάρμακα12.

Η πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 ELIANA οδήγησε 
στην έγκριση των CD19 CAR-T cells (tisagenlecleucel) 
για τους ασθενείς με Β-ΟΛΛ, ηλικίας μικρότερης από 

τα 25 έτη. Σε αυτή συμμετείχαν ασθενείς ανθεκτικοί 
σε ≥3 γραμμές θεραπείας, ενώ 61% είχαν υποβληθεί 
σε αλλο-ΜΑΚ. Στους 3 μήνες παρακολούθησης η 
συνολική ανταπόκριση ήταν 81%, με το σύνολο των 
ασθενών να επιτυγχάνουν αρνητική MRD. Στους 6 
και 12 μήνες παρακολούθησης η LFS ήταν 73% και 
50% και η OS 90% και 76% αντίστοιχα. Η θεραπεία με 
CAR T λεμφοκύτταρα έχει θεωρηθεί τελική και οριστι-
κή θεραπεία, εντούτοις οι περισσότεροι συμφωνούν 
ότι πρόκειται για ιδανική θεραπεία γεφύρωσης προς 
την αλλο-ΜΑΚ. Η πιθανή τοξική τους δράση έγκειται 
στην πιθανότητα εμφάνισης CRS και νευρολογικής 
τοξικότητας, καθώς επίσης και στην αναπόφευκτη 
υπογαμμασφαριναιμία, που αυξάνει τον κίνδυνο 
λοιμώξεων και απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης. 
Ο ανταγωνιστής του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 6, 
tocilizumab, έχει ένδειξη για τις περιπτώσεις σοβαρού 
CRS. Η αποτελεσματικότητά του έχει επιβεβαιωθεί 
από πολλές μελέτες και η χρήση του προκαλεί σε 
αρκετές περιπτώσεις άμεση και πλήρη υποχώρηση 
των συμπτωμάτων.

Μηχανισμοί αντοχής στη θεραπεία με CAR T 
λεμφοκύτταρα έχουν να κάνουν με την προοδευ-
τική εξάντληση των CARs και ανίχνευση εκ νεόυ 
Β-λεμφοκυττάρων, καθώς και με την απουσία έκφρα-
σης του αντιγόνου-στόχου πάνω στους λεμφοβλάστες. 
Για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών επιχειρείται 
η χρήση δύο συνδιεγερτικών μορίων ή νέων συνδι-
εγερτικών μορίων στον σχεδιασμό των CARs, η in 
vivo ανοσολογική διέγερση με CD19, κυτοκίνες ή 
checkpoint inhibitors, η στόχευση ταυτόχρονα δύο 
αντιγόνων (πχ CD19/CD22) ή νέων αντιγόνων ή η 
χρήση ταυτόχρονα δύο ειδών CARs.

Τα CAR-T λεμφοκύτταρα φαίνεται πως είναι απο-
τελεσματικά και στις εξωμυελικές υποτροπές.

Ανoσοθεραπεία για την Τ-ΟΛΛ
Η ανοσοθεραπεία για την Τ-ΟΛΛ κατευθύνεται 

κυρίως στη στόχευση του CD38. Το CD38 αποτε-
λεί αντιγόνο επιφανείας με χαμηλή έκφραση στους 
φυσιολογικούς ιστούς, αλλά με υψηλή έκφραση στα 
μυελωματικά κύτταρα και τους Τ λεμφοβλάστες. Το 
μονοκλωνικό αντίσωμα daratumumab προσδένεται 
σε έναν επίτοπο του CD38. Μετά από προκλινικές 
μελέτες που έδειξαν ότι το daratumumab έχει αποτε-
λεσματικότητα τόσο στην Τ-ΟΛΛ όσο και στην early 
T-cell precursor (ETP) T-ΟΛΛ, και μετά από αναφορές 
μικρών σειρών ενηλίκων ασθενών που υποτροπίασαν 
μετά τη μεταμόσχευση και έδειξαν ανταπόκριση με 
αρνητική MRD στη χορήγηση daratumumab, βρίσκεται 
υπό εξέλιξη στην παρούσα φάση κλινική μελέτη φάσης 
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2 (NCT03384654), που εξετάζει την αποτελεσματικό-
τητα του daratumumab σε παιδιά και νέους ενήλικες 
με Β-ΟΛΛ στη δεύτερη ή μεταγενέστερη υποτροπή ή 
ανθεκτική νόσο ή με Τ-ΟΛΛ στην πρώτη υποτροπή 
ή με ανθεκτική νόσο. Το daratumumab χορηγείται σε 
συνδυασμό με χΜΘ, βινκριστίνη και πρεδνιζόνη για 
όλους τους ασθενείς και επιπλέον δοξορουμπικίνη, 
PEG-ασπαραγινάση, κυκλοφωσφαμίδη, κυταραβίνη, 
6-μερκαπτοπουρίνη και IV μεθοτρεξάτη για τους ασθε-
νείς με Τ-ΟΛΛ. Αρχικά αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε 
αντίθεση με τη Β-ΟΛΛ, η ανταπόκριση στους ασθενείς 
με T-ΟΛΛ ήταν υποσχόμενη, με 5/8 πλήρεις υφέσεις 
και η μελέτη συνεχίζεται για την Τ-ΟΛΛ2. Αναμένονται 
τα αποτελέσματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον13.

ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ θΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕνΟ 
ΜΟΡΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ
Αναστολείς Τυροσινικής Κινάσης  
(Τyrosine kinase inhibitors - TKIS) 

Η ΟΛΛ με θετικό χρωμόσωμα Philadelphia (Ph+ 
ΟΛΛ) χαρακτηρίζεται από την αντιμετάθεση t(9;22), 
από την οποία δημιουργείται το υβριδικό γονίδιο BCR-
ABL1. Το αποτέλεσμα είναι η διαρκής ενεργοποίηση 
της κινάσης ΑBL, που οδηγεί σε ανεξέλεγκτο κυττα-
ρικό πολλαπλασιασμό, αναστολή της απόπτωσης 
και γενωμική αστάθεια. Περίπου 3-5% των παιδιών 
με ΟΛΛ έχουν θετικό χρωμόσωμα Philadelphia. Η 
προσθήκη στη θεραπεία αυτών των ασθενών των 
TKIs έχει βελτιώσει κατά πολύ την πρόγνωση σε 
σχέση με την προ ΤΚΙs εποχή: πιθανότητα DFS 70-
80% έναντι 30%. Στην προ ΤKIs εποχή όλοι οι Ph+ 
ασθενείς προχωρούσαν σε αλλο-ΜΑΚ, σε αντίθεση 
με την παρούσα κατάσταση, στην οποία ασθενείς 
με καλή ανταπόκριση στον συνδυασμό χΜΘ-ΤΚΙs 
θεραπεύονται χωρίς μεταμόσχευση14. Οι αναστολείς 
imatinib και dasatinib έχουν αποδειχθεί ασφαλείς και 
αποτελεσματικοί στην παιδιατρική Ph+ ΟΛΛ14.

Η χρήση των TKIs μετά τη μεταμόσχευση σε ασθε-
νείς με υψηλού κινδύνου Ph+ ΟΛΛ αποτελεί τακτική 
των περισσότερων μεταμοσχευτικών κέντρων και 
προσφέρει πλεονέκτημα επιβίωσης στους ασθενείς 
που μεταμοσχεύονται σε CR1. Υπο εξέταση παρα-
μένει το πλεονέκτημα επιβίωσης για τους ασθενείς 
που μεταμοσχεύονται σε >CR1. 

Στοχευμένη θεραπεία έναντι του bcl-2 
Το venetoclax αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία για 

τη χΛΛ και την ΟΜΛ. Προσδένεται στη BH3 περιοχή 
της πρωτεΐνης bcl-2 (b-cell leukemia/lymphoma-2) και 

αναστέλλει τη λειτουργία της. Η πρωτεΐνη αυτή έχει 
δράση αντι-αποπτωτική, προάγοντας την επιβίωση 
των λευχαιμικών κυττάρων. Με τη χορήγηση του 
venetoclax και την αναστολή της, ενεργοποιείται ο μη-
χανισμός της απόπτωσης των λευχαιμικών κυττάρων. 
Προκλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι το venetoclax 
έχει αποτελεσματικότητα σε ΟΛΛ υψηλού κινδύνου, 
όπως ΟΛΛ με αναδιάταξη KMT2A, υποδιπλοειδία, 
BCR/ABL(+), αναδιάταξη TCF3/HLF και Τ-ΟΛΛ (συ-
μπεριλαμβανομένης και της ETPALL). Επιπλέον η 
χαμηλή έκφραση της πρωτεΐνης CELSR2 συσχετί-
ζεται με υπερέκφραση της bcl-2 και αντίσταση στα 
κορτικοειδή και στην περίπτωση αυτή, η χορήγηση 
του venetoclax μπορεί να αναστρέψει την αντίστα-
ση και να ενισχύσει τη δράση των κορτικοειδών. Η 
αποτελεσματικότητα του φαρμάκου εξετάζεται στην 
R/R ΟΛΛ. Μελέτες φάσης 1 σε παιδιά και νεαρούς 
ενήλικες έχουν δείξει ότι το σκεύασμα είναι καλά ανε-
κτό, σε συνδυασμό με χΜΘ. Έχει δοκιμαστεί και σε 
συνδυασμό με το navitoclax (αναστολέας των bcl-2 
και bcl-xl) σε παιδιά και ενήλικες με R/R ΟΛΛ. Στον 
παιδιατρικό πληθυσμό (n=7), η ανταπόκριση ήταν 
86%, με 71% πλήρη ύφεση και από αυτούς 56% με 
αρνητική MRD. Στην παρούσα φάση υπό εξέλιξη 
βρίσκονται μελέτες φάσης 1 σχετικά με τη χορήγηση 
του venetoclax στα παιδιά, καθώς επίσης και μελέτες 
μεμονωμένων κέντρων15.

Αναστολή κινασών Janus (JAK) JAK1 και JAK2
H Philadelphia chromosome-like ΟΛΛ (Ph-like 

ALL) αντιπροσωπεύει το 15% των παιδιατρικών 
ασθενών με ΟΛΛ υψηλού κινδύνου και συσχετίζεται 
με αυξημένη πιθανότητα υποτροπής. Το γενετικό 
προφίλ αυτής της λευχαιμίας είναι παρόμοιο με εκείνο 
της Ph+ΟΛΛ, ενώ σε περίπου 50% των ασθενών 
αυτών ανευρίσκεται μετάλλαξη στις κινάσες JAK1 ή 
JAK2. Από μελέτη φάσης 1 (ADVL1011) σε παιδιά με 
αιματολογικές κακοήθειες προέκυψε ότι η χορήγηση 
του ruxolitinib είναι καλά ανεκτή και μελέτες φάσης 
2 σχετικά με τη χορήγησή του σε συνδυασμό με 
συμβατική χΜΘ (AALL1521) ή σε σύγκριση με το 
dasatinib (NCT02420717) είναι σε εξέλιξη. Επιπλέον, 
η οδός IL-7R/JAK/STAT είναι σημαντική για την ομοι-
όσταση των Τ λεμφοκυττάρων, ενώ μεταλλάξεις σε 
γονίδια της οδού αυτής ανιχνεύονται σε 20-30% των 
περιπτώσεων της παιδικής Τ-ΟΛΛ. Υπό διερεύνηση 
βρίσκεται η θέση του ruxolitinib στην T-ΟΛΛ7.

Αναστολείς του πρωτεασώματος
Το bortezomib αποτελεί εκλεκτικό αναστολέα του 
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πρωτεασώματος 26S, μιας πρωτεΐνης με κεντρικό 
ρόλο στον κυτταρικό κύκλο και την ενεργοποίηση 
μεταγραφικών παραγόντων. Η δράση του bortezomib 
τελικά καθιστά ένα κύτταρο πιο ευαίσθητο στην από-
πτωση. Η μελέτη φάσης 1 ADVL0317 απέδειξε ότι 
είναι ασφαλές στη χρήση για τη θεραπεία ασθενών με 
R/R ΟΛΛ. Ακολούθησε η μελέτη φάσης 2 AALL07P1, 
στην οποία το bortezomib προστέθηκε στην κλασι-
κή χΜΘ σε ασθενείς με R/R B-ΟΛΛ και Τ-ΟΛΛ. Τα 
ποσοστά CR ήταν 58% για την Τ-ΟΛΛ, σαφώς υψη-
λότερο από εκείνο του ιστορικού control της μελέτης, 
και 68% για τη Β-ΟΛΛ. Βάσει των αποτελεσμάτων 
αυτών, η μελέτη φάσης 3, AALL1231, εξετάζει την 
αποτελεσματικότητα του bortezomib σε συνδυασμό 
με χΜΘ σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με T-ΟΛΛ14.

Άλλες θεραπείες υπό μελέτη
Απορρύθμιση της οδού PI3K/AKT/mTOR ανευρί-

σκεται συχνά στην ΟΛΛ και συσχετίζεται με αντοχή 
στη χΜΘ. Η ικανότητα των αναστολέων του mTOR 
να εμποδίζουν την αύξηση των λευχαιμικών κυττάρων 
και να αναστρέφουν την αντίσταση στα κορτικοειδή, 
δρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε συνέργεια με τη 
χΜΘ, έχει προκύψει από μελέτες. Μελέτη φάσης 1 
του everolimus σε συνδυασμό με βικριστίνη, πρεδ-
νιζόνη, PEG-ασπαραγινάση και δοξορουβικίνη σε 
παιδιά και εφήβους με ΟΛΛ σε πρώτη πρώιμη μυελική 

υποτροπή, έδειξε ότι το σκεύασμα έχει καλή ανοχή 
και αποτελεσματικότητα, με 86% των ασθενών να 
ανταποκρίνονται με πλήρη ύφεση και 68% με αρ-
νητική MRD7.

Επιγενετικές τροποποιήσεις, όπως η μεθυλίωση 
και αποακετυλίωση των ιστονών, επιδρούν στην 
έκφραση πολλών γονιδίων και έχουν συσχετισθεί 
με την παθογένεια της ΟΛΛ, κυρίως με την αντοχή 
στη χΜΘ και την υποτροπή, μέσω αναστολής της 
έκφρασης ογκοκατασταλτικών γονιδίων ή ενεργο-
ποίησης ογκογονιδίων. Η επίδραση στις επιγενετι-
κές τροποποιήσεις μέσω των αναστολέων της DNA 
μεθυλτρανσφεράσης ή της αποακετυλίωσης των 
ιστονών εξετάζεται για τη θεραπεία της ΟΛΛ. Μελέτη 
φάσης 1, κατά την οποία η decitabine σε συνδυασμό 
με vorinostat και κλασική χΜΘ χορηγήθηκαν σε 22 
παιδιά και εφήβους με R/R ΟΛΛ, ανέδειξε σημαντικό 
ποσοστό πλήρους ύφεσης (39%), με υψηλά ωστόσο 
ποσοστά λοιμωδών επιπλοκών7.

Οι ανωτέρω αναφερθείσες στοχεύουσες θεραπείες 
με συγκεκριμένο μοριακό στόχο συνοψίζονται στον 
πίνακα 1.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι στοχεύουσες θεραπείες αποτελούν μείζονα 

παρέμβαση στη θεραπεία της παιδιατρικής ΟΛΛ. 
Ανοίγουν τον δρόμο προς μια πιο ασφαλή αλλο-ΜΑΚ, 

Πίνακας 1. Στοχεύουσες θεραπείες με συγκεκριμένο μοριακό στόχο στην ΟΛΛ
Στοχεύουσα 
θεραπεία

Τρόπος δράσης Αποδεδειγμένη δράση  
ή πιθανό θεραπευτικό όφελος

Imatinib
Dasatinib
Nilotinib
Ponatinib

Αναστολείς Τυροσινικής Κινάσης (TKIs) Ph+ ΟΛΛ 
Ph-like ΟΛΛ

Venetoclax
(Navitoclax)

Αναστολέας bcl2 - ΟΛΛ με αναδιάταξη KMT2A
- ΟΛΛ με υποδιπλοειδία
- Ph (+) OΛΛ 
- ΟΛΛ με αναδιάταξη TCF3/HLF 
- Τ-ΟΛΛ (και ETPΟΛΛ)

Ruxolitinib Αναστολή κινασών Janus (JAK) JAK1 και JAK2 Ph-like ΟΛΛ
T- ΟΛΛ
PAX5 p.Pro80Arg ΟΛΛ

Bortezomib Αναστολείς του πρωτεασώματος ΟΛΛ με αναδιάταξη MEF2D 
R/R B-ΟΛΛ και Τ-ΟΛΛ

Everolimus Αναστολείς του mTOR R/R B-ΟΛΛ και Τ-ΟΛΛ

Decitabine
Vorinostat

Αναστολείς της DNA μεθυλτρανσφεράσης ή της αποακετυλίωσης  
των ιστονών 

ΟΛΛ με αναδιάταξη MEF2D
R/R B-ΟΛΛ και Τ-ΟΛΛ
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με καλύτερες αρχικές προϋποθέσεις και έκβαση 
και με ελεγχόμενη τοξικότητα. Το νέο θεραπευτικό 
δίλημμα έγκειται στο πώς θα μπορούσε κανείς να 
διακρίνει τους ασθενείς εκείνους με πιθανό όφελος 
από τις στοχεύουσες θεραπείες και ποιος θα ήταν 
ο ορθότερος τρόπος ή σειρά χορήγησής τους. Επι-
πλέον, προαπαιτούμενο για τη βέλτιστη χρήση των 
θεραπειών αυτών είναι η γενετική ταυτοποίηση των 
λευχαιμικών κυττάρων και η εκτίμηση της ανταπό-
κρισης στη θεραπεία με την MRD.
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ΥΠΟΜΕθΥΛΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ 
Oι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες (ΥΜΠ), αζακυ-

τιδίνη (ΑζΑ) και ντεσιταμπίνη (DAC) παραμένουν η 
κύρια θεραπεία για τα υψηλότερου κινδύνου μυελο-
δυσπλαστικά σύνδρομα (ΥΚ-ΜΔΣ), επιβραδύνοντας 
την εξέλιξη της νόσου σε οξεία μυελογενή λευχαιμία 
(ΟΜΛ) και παρατείνοντας την συνολική επιβίωση των 
ασθενών. Παρ’ όλα αυτά μόνο το 50% των ασθενών 
αποκρίνονται ικανοποιητικά στη θεραπεία, ενώ οι 
μοριακοί μηχανισμοί της πρωτογενούς αντίστασης 
στους ΥΜΠ παραμένουν εν πολλοίς άγνωστοι. Επί 
πλέον, η απόκριση στους ΥΜΠ είναι κατά κανόνα 
παροδική και λιγότερο από το 10% των ασθενών 
με αρχική απόκριση στην ΑζΑ παραμένει σε ύφεση 
στην τριετία. Η πρωτογενής αντίσταση και η απώλεια 
απόκρισης στους ΥΜΠ συνοδεύονται από κάκιστη 
πρόγνωση και μέση επιβίωση μικρότερη του 6μήνου, 
καθώς δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
ασθενών. Όπως και στην περίπτωση της πρωτογε-
νούς, οι μηχανισμοί της δευτερογενούς αντίστασης 
στους ΥΜΠ παραμένουν επίσης μη κατανοητοί.

ΠΙθΑνΟΙ ΜήΧΑνΙΣΜΟΙ ΔΡΑΣήΣ ΤΩν ΥΜΠ
Παρά την ευρεία χρήση τους, ο μηχανισμός δρά-

σης των ΥΜΠ δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί. Μέσω 
της καθολικής υπομεθυλίωσης που προκαλούν, οι 
ΥΜΠ μπορούν να επηρεάσουν ποικίλες κυτταρικές 
διαδικασίες. ωστόσο, το γεγονός ότι ο βαθμός υπο-
μεθυλίωσης που προκαλείται από τους ΥΜΠ δε συ-
σχετίζεται με την απόκριση των ασθενών, φανερώνει 

την ύπαρξη άλλων εναλλακτικών, ανεξάρτητων της 
υπομεθυλίωσης, μηχανισμών δράσης, όπως η άμεση 
κυτταροτοξικότητα μέσω αναστολής της πρωτεϊνικής 
σύνθεσης και ενεργοποίησης οδών βλάβης του DNA1. 

Η επιγενετική σίγαση των γονιδίων που κατέχουν 
κεντρικό ρόλο στην ανοσολογική απόκριση μέσω της 
μεθυλίωσης του DNA χαρακτηρίζει το γονιδίωμα του 
καρκίνου, και οι ΥΜΠ μπορούν, τουλάχιστον θεω-
ρητικά, να αποκαταστήσουν πολλές από τις οδούς 
ανοσολογικής διαφυγής του καρκίνου. Επομένως, 
η αντιλευχαιμική δραστικότητα των ΥΜΠ θα μπο-
ρούσε, τουλάχιστον εν μέρει, να συνδέεται με την 
ενεργοποίηση της αντινεοπλασματική απόκρισης, 
μέσω της επανέκφρασης μεθυλιωμένων οδών τόσο 
στα νεοπλασματικά όσο και στα κύτταρα του ανοσο-
ποιητικού. ωστόσο, οι βιβλιογραφικές αναφορές είναι 
συχνά αντιφατικές. Οι ΥΜΠ μπορούν να προάγουν 
την αντικαρκινική απόκριση με διάφορους μηχανι-
σμούς, όπως η αύξηση της ανοσογονικότητας του 
όγκου, η οποία οδηγεί σε αύξηση ενεργοποίησης 
της κυτταρικής και κυτταροκινικής Τ απόκρισης, με 
τελικό αποτέλεσμα την κυτταρική λύση του όγκου. 
Αντιστρόφως, άλλα δεδομένα υποδεικνύουν πιθανώς 
αρνητικό ρόλο των ΥΜΠ στην ανοσολογική απόκριση. 
Οι ΥΜΠ μπορούν να προκαλέσουν αναστολή του 
πολλαπλασιασμού των Τ κυττάρων, αναστολή της 
ικανότητας έκκρισης προφλεγμονωδών κυτταροκινών 
και επαγωγή της δράσης των ανοσοκατασταλτικών 
Τ ρυθμιστικών (Treg) κυττάρων2. 

Επιπρόσθετα οι ΥΜΠ φαίνεται πως επηρεάζουν 
άμεσα ένα ακόμα βασικό μηχανισμό ογκογένεσης, τη 
διαταραγμένη κυτταρική σηματοδότηση τόσο των καρ-
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κινικών όσο και των κύτταρων του ανοσοποιητικού. 
Πρόσφατα καταδείξαμε πως η ΑζΑ μπορεί να αποκα-
ταστήσει τη παθολογική βιοϋπογραφή της οδού των 
signal transducer and activator of transcription (STAT) 
παραγόντων τόσο στα CD34+ όσο και στα CD4+ Τ 
κύτταρα, οδηγώντας σε καλύτερη κλινική έκβαση των 
ασθενών υψηλού κινδύνου ΜΔΣ3,4. ωστόσο, σε συμ-
φωνία με την επιλεκτική ανοσολογική δραστικότητα 
των ΥΜΠ, η ΑζΑ δεν είχε καμία επίδραση στα STAT 
σηματοδοτικά μονοπάτια των ανθεκτικών ασθενών. 
Αν και δυσερμήνευτο, η σημαντική ετερογένεια στην 
απόκριση και πορεία των ασθενών υπό ΥΜΠ συ-
νηγορεί για την πιθανή ύπαρξη ενός πολύπλευρου 
μηχανισμού δράσης των ΥΜΠ, που ενδεχομένως 
επηρεάζεται και από το ξεχωριστό μοριακό υπόβαθρο 
του εκάστοτε ασθενή5.

ΥΜΠ ΚΑΙ ΕνΔΟΓΕνΕΙΣ ΡΕΤΡΟϊΟΙ
Ένας ακόμη προτεινόμενος αντινεοπλασματικός 

μηχανισμός των ΥΜΠ, είναι η επανενεργοποίηση των 
ανθρώπινων ενδογενών ρετροϊών (HERVs) και η 
επαγωγή του μηχανισμού της ιικής μίμησης. Οι HERVs 
καταλαμβάνουν περίπου το 8% του ανθρώπινου 
γονιδιώματος και αποτελούν υπολείμματα εξωγενών 
λοιμωδών ρετροϊών, οι οποίοι είχαν μολύνει παλιότερα 
το ξενιστή και ενσωματώθηκαν στο γονιδίωμα του 
μέσω του ρετροϊικού αναδιπλασιασμού6. Πρώτοι ο 
Jaenisch και η ομάδα του κατέδειξαν ότι η ΑζΑ μπορεί 
να επανενεργοποιήσει τα αποσιωπημένα ρετροϊικά 
γονιδιώματα σε πειραματικά μοντέλα ποντικών7, ενώ 
το 1999 οι Karpf και συν. ανέφεραν την επαγωγή 
γονιδίων που ανταποκρίνονται στην ιντερφερόνη α 
(IFN) από την ΑζΑ σε κύτταρα αδενοκαρκινώματος 
του παχέος εντέρου8. Δύο πρόσφατα άρθρα επανε-
ξέτασαν το ρόλο των παραπάνω φαινομένων στους 
αντινεοπλασματικούς μηχανισμούς που χρησιμοποι-
ούνται από τους ΥΜΠ. 

Με τη χρήση in vitro δοκιμών σε καρκινικά κύτταρα 
του παχέος εντέρου, οι Roulois και συν. απέδειξαν 
ότι η θεραπεία με χαμηλή δόση DAC μπορεί να 
προκαλέσει το σχηματισμό δίκλωνων μορίων RNA 
(dsRNAs) σε βλαστικά καρκινικά κύτταρα (cancer-
initiating cells, CICs). Τα dsRNA αυτά προέρχονται 
κυρίως από ενδογενή ρετροϊικά στοιχεία και έχουν 
την ικανότητα να ενεργοποιούν την πρωτεΐνη που 
σχετίζεται με τη διαφοροποίηση μελανώματος (MDA5) 
καθώς και τα κατωφερή της μόρια, τη μιτοχονδριακή 
πρωτεΐνη αντιικής σηματοδότησης (MAVS) και τον 
ρυθμιστικό παράγοντα 7 της ιντερφερόνης (IRF7). 
Η ενεργοποίηση του άξονα MDA5 MAVS/IRF7 κο-
ρυφώνεται με την επαγωγή της απόκρισης τύπου III 

IFN, την αύξηση των γονιδίων που ανταποκρίνονται 
στην ιντερφερόνη (ISGs) και θέτει τα κύτταρα CIC σε 
κατάσταση παρόμοια με ιογενή μόλυνση9. Ανάλογα 
ευρήματα αναφέρθηκαν και από την ομάδα της Chi-
apinelli, η οποία παρατήρησε μια επαγόμενη από ΥΜΠ 
απόκριση IFN τύπου Ι σε κυτταρικές σειρές καρκίνου 
των ωοθηκών, μέσω υπομεθυλίωσης των ERV και 
σχηματισμού των dsRNA. Επιπρόσθετα, τα επίπεδα 
των γονιδίων που φυσιολογικά ενεργοποιούνται σε 
ιογενή προσβολή επανενεργοποιήθηκαν και από 
την ΑζΑ και συσχετίστηκαν με καλύτερη πρόγνωση 
των ασθενών με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών. 
Ακόμη, μια χαρακτηριστική βιοϋπογραφή «ιικής μίμη-
σης» συνδέθηκε με καλύτερη έκβαση των ασθενών 
με μελάνωμα που έλαβαν θεραπεία με αντι-CTLA-4. 
Δεδομένης δε της πλειοτροπικής λειτουργίας των 
ιντερφερονών στην ανοσολογική απόκριση οι ερευ-
νητές κατέδειξαν συνεργατική δράση του συνδυασμού 
ΑζΑ με αντι-CTLA-4 αντίσωμα χρησιμοποιώντας 
μοντέλα ποντικών10.

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των προαναφερ-
θεισών μελετών που χρησιμοποίησαν καρκινικές κυτ-
ταρικές σειρές ή μοντέλα ποντικών, η ερευνητική μας 
ομάδα μελέτησε την επίδραση της AZA στα πρότυπα 
έκφρασης των ενδογενών ρετροϊικών στοιχείων (ERE) 
στα CD34+ αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα (ΑΠΚ) 
ασθενών με ΥΚ-ΜΔΣ που υποβλήθηκαν σε θεραπεία 
με AZA. Με τη χρήση RNA αλληλούχισης και εξελιγ-
μένων εργαλείων βιοπληροφορικής, καταγράφηκε το 
πλήρες μεταγραφικό προφίλ των EREs στα ΑΠΚ από 
υγιείς δότες και ασθενείς με ΟΜΛ, ΥΚ-ΜΔΣ και χρόνια 
Μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (χΜΜΛ), πριν και 
μετά τη χορήγηση της AZA. Παρόλο που η μεταγραφή 
των ERE αυξήθηκε μετά από έξι κύκλους θεραπείας 
με AZA, η επίδραση αυτή παρατηρήθηκε εξίσου σε 
αποκρινόμενους και μη ασθενείς. Πανομοιότυπα 
αποτελέσματα έδωσε και η ανάλυση ενός ανεξάρτητου 
συνόλου δεδομένων από CD34+ ΑΠΚ ασθενών με 
ΥΚ-ΜΔΣ υπό θεραπεία με ΑζΑ (αριθμός πρόσβασης: 
SRP067631), καταδεικνύοντας σαφώς πως η απά-
ντηση στην AZA δεν μπορεί να προβλεφθεί από την 
καθολική αύξηση των ERE. Με σκοπό να εξεταστεί η 
πιθανότητα μιας αντιικής απόκρισης που προκαλείται 
από τους ERE μόνο στους αποκρινόμενους στην ΑζΑ 
ασθενείς, αξιολογήθηκαν επίσης οι μεταβολές των LTR 
στοιχείων που προκαλούνται από την ιντερφερόνη 
καθώς και των ISGs, τόσο στους ασθενείς της δικής 
μας μελέτης, όσο και στην προαναφερθείσα κοόρτη. 
Και πάλι, δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση της επαγω-
γής των παραπάνω μορίων με την κλινική απόκριση 
στην ΑζΑ, είτε μετά από έξι κύκλους θεραπείας είτε 
την ημέρα 15 του πρώτου κύκλου AZA11.
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χ. Κορδελλά και συν.

ως οι Mehdipour και συν. έδειξαν ότι η αποτελεσμα-
τικότητα των ΥΜΠ εξαρτάται από την έκφραση και τη 
δραστηριότητα του ADAR1. Η DAC προκάλεσε την 
υπερέκφραση του ADAR1 σε καρκινικά κύτταρα του 
παχέος εντέρου (CRCs) και εξάλειψε τα ανοσογονικά 
dsRNAs, ενώ η αποσιώπηση του ADAR1, τόσο της 
συστηματικά εκφρασμένης ρ110 ισομορφής, όσο και 
της επαγόμενης από ιντερφερόνη ρ150 ισομορφής, 
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ISG και την ενι-
σχυμένη ενεργοποίηση του συμπλόκου MAVS. Ακόμη, 
η χορήγηση χαμηλής δόσης DAC σε μοντέλα ξενομο-
σχεύματος CRC είχε θετικά αποτελέσματα μόνο στα 
ποντίκια που έλαβαν CRCs με μερική αποσιώπηση 
του ADAR1 (knockdown), επιβεβαιώνοντας περαιτέρω 
την αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ των ΥΜΠ και 
του ADAR114. Τα παραπάνω δεδομένα υποδηλώ-
νουν ότι η διαφορική έκφραση του ενζύμου ADAR1, 
και/ή ρυθμιστών της οδού ADAR1/OAS/RNase L, θα 
μπορούσαν ίσως να εξηγήσουν την απουσία συσχέ-
τισης της κλινικής απόκρισης των ασθενών με την 
παρατηρούμενη επαγωγή της ιικής μίμησης. Αρκετοί 
όγκοι εκφράζουν υψηλά επίπεδα ADAR1 και εμφανί-
ζουν μη ρυθμισμένη τη διαδικασία επεξεργασίας του 
RNA, ενώ σε άλλους η απουσία του ADAR1 μπορεί 
να προάγει την εξέλιξη του όγκου και τη μετάσταση. 
Στην ΟΜΛ το ADAR1 εκφράζεται ετερογενώς και η 
JAK2-εξαρτώμενη πλειορύθμιση του ADAR1p150 
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της βλαστικής κρίσης 
της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (CML), χωρίς 
ωστόσο να υπάρχουν συσχετισμοί μεταξύ των επι-
πέδων του ADAR1 ή/και τη δραστικότητάς του, με 
την κλινική απόκριση ασθενών. Ιδιαίτερα σημαντικό 
αποτελεί το γεγονός ότι η έκφραση και η δραστικότητα 
του ADAR1 αυξάνεται κατά τη διαφοροποίηση των 
μυελικών προβαθμίδων και επομένως οι μετρήσεις 
σε πιο διαφοροποιημένους μυελικούς κυτταρικούς 
πληθυσμούς, παρά στα άωρα λευχαιμικά κύτταρα, θα 
είναι πιθανώς πιο κατάλληλες για να συσχετισθούν 
με τις κλινικές παραμέτρους. Με βάση τα παραπάνω, 
ένα αναθεωρημένο μοντέλο της υπόθεσης της ιικής 
μίμησης απεικονίζεται στην εικόνα 115.

Καθώς δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία δεδομέ-
να που συσχετίζουν την έκφραση και δραστικότητα 
του ADAR1 με την κλινική απόκριση στους ΥΜΠ σε 
ασθενείς με ΥΚ-ΜΔΣ ή ΟΜΛ, μελετήσαμε με ποσοτική 
PCR πραγματικού χρόνου την έκφραση του γονιδίου 
ADAR1, και των δύο ισόμορφων αυτού, p150 και 
110, σε απομονωμένα CD34+ προγονικά κύτταρα 
ασθενών με ΥΚ-ΜΔΣ πριν από τη θεραπεία με τους 
ΥΜΠ, AZA και DAC. Παράλληλα, καθώς βιβλιογραφικά 
δεδομένα υποδεικνύουν πως το ADAR1 αλληλεπιδρά 
με το STAT3 διερευνήσαμε και την προθεραπευτι-

Σε συμφωνία με τα παραπάνω αποτελέσματα, 
ουδεμία συσχέτιση μεταξύ της επαγωγής της IFN 
απόκρισης στα CD34+ κύτταρα και της απόκρισης 
στις AZA και DAC δεν ανευρέθηκε σε ανεξάρτητη 
μελέτη 55 ασθενών με ΜΔΣ και χΜΜΛ, ενώ, αντιθέ-
τως, η φλεγμονώδης σηματοδότηση μειώθηκε αντί να 
ενισχυθεί μετά τη χορήγηση των ΥΜΠ12. Επίσης, σε 
ετερογενή ομάδα ασθενών με μυελικές και λεμφικές 
κακοήθειες, τα εξελικτικά νεαρά ERE βρέθηκαν πλει-
ορυθμισμένα κυρίως σε άτομα που ανταποκρίθηκαν 
στην AZA. ωστόσο, τα ίδια ERE βρέθηκαν επίσης 
πλειορυθμισμένα και σε μη αποκρινόμενους ασθενείς, 
ενώ οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ετερογενείς 
κυτταρικούς υποπληθυσμούς, προσθέτοντας έτσι 
ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στην ερμηνεία 
των ευρημάτων13.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕνΖΥΜΟΥ ADAR1  
ΣΤή ΔΡΑΣΤΙΚΟΤήΤΑ ΤΩν ΥΜΠ

Πολύ πρόσφατα, οι Mehdipour και συν., χρησιμο-
ποιώντας ένα πρωτόκολλο προστασίας του MDA5 
με συνδυασμό με πειράματα RNA αλληλούχισης σε 
καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου, προσδιόρισαν την 
ανεστραμμένη-επαναλαμβανόμενη αλληλουχία των 
στοιχείων Alu (IR-Alus) ως την κύρια πηγή επαγωγής 
των ανοσογονικών dsRNAs, τα οποία προκαλούνται 
από τη δράση της DAC. Σχεδόν το 90% του προ-
στατευμένου από το MDA RNA προερχόταν από τα 
IR-Alus, ενώ τα στοιχεία LTR αντιπροσώπευαν μόνο 
το 1,37% και τα προερχόμενα από τους ανθρώπινους 
ERV dsRNAs δεν βρέθηκε να διαδραματίζουν κάποιο 
ρόλο στην πρόκληση ιικής μίμησης14. 

Οι ανεστραμμένες αλληλουχίες που δημιουρ-
γούνται από τα ρετροϊικά στοιχεία Alu αποτελούν το 
κύριο υπόστρωμα δράσης του ενζύμου ADAR1. Το 
ADAR1 έχει την ικανότητα να τροποποιεί το dsRNA 
μέσω μετατροπής της αδενοσίνης σε ινοσίνη με απο-
τέλεσμα την αποσταθεροποίηση του δίκλωνου μορίου 
RNΑ, την καταστολή της οδού 2’,5’-ολιγοαδενυλική 
συνθετάση (OAS) -RNase L, μπλοκάροντας τελικώς 
την ενεργοποίηση του υποδοχέα MDA5. Μεταλλάξεις 
που αδρανοποιούν το ADAR1 είναι παρούσες στο 
σύνδρομο αυτοάνοσης διαταραχής Aicardi-Goutières 
(AGS) και συνοδεύονται από βιοϋπογραφή έντονης 
απόκρισης τύπου Ι IFN και πλειορύθμιση των ISG. 
Η αποσιώπηση της επαγόμενης από IFN ισομορφής 
ρ150 του γονιδίου ADAR1 ενίσχυσε το κυτταροτοξικό 
δυναμικό της ΑζΑ, σε μια κυτταρική σειρά αδενοκαρ-
κινώματος πνεύμονα, μέσω επανενεργοποίησης της 
μονής έλικας RNA της ειδικής ενδοριβονουκλεάσης 
RNAase L, που αποτελεί και αντιικό ένζυμο. Παρομοί-
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κή έκφραση των μορίων STAT3α και STAT3β. Στα 
προκαταρκτικά αποτελέσματα η προθεραπευτική 
έκφραση του γονιδίου ADAR1 ήταν σημαντικά υψη-
λότερη στους μη αποκρινόμενους σε σύγκριση με 
τους αποκρινόμενους στη θεραπεία με ΥΜΠ ασθενείς 
(p=0.025, εικόνα 2Α). Η περαιτέρω μελέτη έκφρασης 
των δύο ισομορφών του γονιδίου ADAR1, έδειξε ότι 
η ισόμορφη p150 είναι αυξημένη προθεραπευτικά 

στους μη αποκρινόμενους ασθενείς, συγκριτικά με 
τους ασθενείς που αποκρίθηκαν στη θεραπεία με ΥΜΠ 
(p=0,031, εικόνα 2Β), ενώ η έκφραση της ισόμορφης 
p110 δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά 
ανάμεσα στους αποκρινόμενους, και μη, ασθενείς 
πριν την έναρξη της θεραπεία με ΥΜΠ (p=0.13, εικόνα 
2Γ). Όσον αφορά τα γονίδια STAT3α και STAT3β, 
δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

Εικόνα 1. Τροποποιημένο μοντέλο της ιικής μίμησης που προκαλείται από τους ΥΜΠ στα λευχαιμικά κύτταρα. Η θεραπεία με 
αναστολείς DNA-μεθυλοτρανσφερασών (DNMTis), όπως η ΑζΑ και η DAC, ενεργοποιεί την κατεσταλμένη έκφραση των ανε-
στραμμένων-επαναλαμβανόμενων στοιχείων Alus (IR-Alus) που οδηγεί στο σχηματισμό δίκλωνων μορίων RNA (dsRNAs). Οι 
ίδιοι παράγοντες ρυθμίζουν την έκφραση του ενζύμου επεξεργασίας RNA, ADAR1 (1). Ο υποδοχέας αναγνώρισης μοτίβου MDA5 
ανιχνεύει τα dsRNAs που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα, οδηγώντας σε συσσωμάτωση του συμπλόκου μιτοχονδριακής αντιϊι-
κής σηματοδοτικής πρωτεΐνης, MAVS με αποτέλεσμα τη φωσφορυλίωση του μορίου IRF7. ωστόσο, η αυξημένη δραστηριότητα 
του ADAR1 εξαντλεί τα dsRNAs και αποτρέπει την ενεργοποίηση του MDA5 (2), ενώ αναστέλλει περαιτέρω την αποπτωτική 
οδό OAS/RNAse L (3). Με την απουσία του ADAR1, ο ενεργοποιημένος IRF7 μετατοπίζεται στον πυρήνα προκαλώντας τη 
μεταγραφή των τύπου Ι και III ιντερφερονών (IFN) (4), οι οποίες στη συνέχεια εκκρίνονται στο μικροπεριβάλλον του όγκου (5) 
και συνδέονται με τους αντίστοιχους υποδοχείς πρόσδεσής τους, προκαλώντας τη φωσφορυλίωση των πρωτεϊνικών μορίων 
STAT (6). Τα ενεργοποιημένα STAT συνδέονται με τον ρυθμιστικό παράγοντα 9 της ιντερφερόνης (IRF9) και μετακινούνται στο 
πυρήνα (7), όπου προκαλούν την έκφραση γονιδίων που διεγείρονται από την ιντερφερόνη (ISGs) και τα κύρια μόρια συμπλόκου 
ιστοσυμβατότητας (MHC) (8) αυξάνοντας την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να παρουσιάζουν ογκοσχετιζόμενα αντιγόνα 
(tumor-associated antigens - TAAs).
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χ. Κορδελλά και συν.

προ θεραπείας ανάμεσα σε αποκρινόμενους και μη 
ασθενείς (p=0.81 και p=0.49, αντίστοιχα).

Αν επιβεβαιωθούν, τα προκαταρκτικά αυτά απο-
τελέσματα ενισχύουν την πιθανότητα κριτικής συμμε-
τοχής τoυ ADAR1 στο μηχανισμό αντίστασης στους 
ΥΜΠ, καθιστώντας το ως δυνητικό βιοδείκτη της έκβα-
σης των ασθενών με ΥΚ-ΜΔΣ αλλά και θεραπευτικό 
στόχο για την παράκαμψη της αντίστασης στους ΥΜΠ. 
Επιπλέον, η συσχέτιση μόνο της, επαγόμενης από 
ιντερφερόνη, ισομορφής p150 του γονίδιου ADAR1, 
και όχι της, κοινώς εκφραζόμενης, ισομορφής p110, 
με την απόκριση των ασθενών στη θεραπεία με ΥΜΠ 
έρχεται σε συμφωνία με τα δεδομένα της βιβλιογραφί-
ας που συνδέουν την έκφραση της ισομορφής p150 
με υψηλότερη ογκογονικότητα.

Καταλήγοντας, αξίζει να τονισθεί πως παρά τη 
διαρκή εισαγωγή νέων στοχευουσών θεραπειών 
στα ΥΚ-ΜΔΣ, οι ΥΜΠ με την πλειότροπη δράση 
και τη σχετικά μικρή τοξικότητα τους παραμένουν 
η ισχυρότερη μονοθεραπεία που επιπλέον παρέχει 
μεγάλες δυνατότητες συνδυασμών. Η ταυτοποίηση 
των μηχανισμών δράσης και αντίστασης στους ΥΜΠ 
θα αποτελέσει ορόσημο και διέξοδο στην αποτελε-
σματική αντιμετώπιση του ΥΚ-ΜΔΣ, της ΟΜΛ αλλά 
πιθανώς και άλλων βαριών μυελικών κακοηθειών.
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βιολογία του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών  
στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και η θεραπευτική του στόχευση
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32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΜΔΣ: ΑΠΟ Τήν ΕΡΕΥνΑ ΣΤήν ΚΛΙνΙΚή ΠΡΑξή

ΕΙΣΑΓΩΓή
Η φυσιολογική αιμοποίηση λαμβάνει χώρα στον 

μυελό των οστών (ΜΟ) σε ένα πολύπλοκο σύστημα 
όπου κυτταρικοί πληθυσμοί με μεγάλη ετερογένεια 
συντονίζουν, μεταξύ των άλλων, τον ελεγχόμενο 
πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων. Κύτταρα αιμοποιητικής 
και μη προέλευσης που αποτελούν το μικροπερι-
βάλλον του ΜΟ (ή στρώμα) αλληλεπιδρούν με τα 
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (ΑΑΚ) τόσο μέσω 
διακυτταρικών επαφών όσο και μέσω εκκρινόμενων 
παραγόντων, διασφαλίζοντας την ισορροπία ανάμε-
σα στον λήθαργο, την αυτοανανέωση και ωρίμανση 
των αιμοποιητικών προβαθμίδων1. Βασικά κυτταρικά 
στοιχεία του μικροπεριβάλλοντος αποτελούν πληθυ-
σμοί μεσεγχυματικής προέλευσης (οστεοβλάστες, 
λιποκύτταρα), ενδοθηλιακά κύτταρα, νευρικά κύτταρα 
καθώς και αιμοποιητικής προέλευσης κύτταρα όπως 
μακροφάγα, λεμφοκύτταρα, μυελοειδή κατασταλτικά 
κύτταρα (ΜΚΚ) και οστεοκλάστες1.

Πολυάριθμα ερευνητικά δεδομένα στον τομέα 
των μυελικών κακοηθειών έχουν αναδείξει ποικίλες 
γονιδιακές, επιγενετικές και κυτταρικές διαταραχές 
των ΑΑΚ και των προβαθμίδων τους που μπορούν να 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη κλωνικής νόσου και τελικά 
σε λευχαιμογένεση. Από την άλλη μεριά η μελέτη του 
μυελικού μικροπεριβάλλοντος έχει πλέον καταστήσει 
σαφές ότι και οι διαταραχές αυτού εμπλέκονται, είτε 
αιτιολογικά είτε ως επιφαινόμενο, στην εγκατάσταση 
και εξέλιξη της μυελικής νεοπλασίας1-3. Επιπρόσθετα, 

τα κακοήθη κύτταρα φαίνεται ότι μπορούν να τροπο-
ποιήσουν το μικροπεριβάλλον τους δημιουργώντας 
ένα υπόβαθρο που ευοδώνει την ανάπτυξη αυτών σε 
βάρος των φυσιολογικών1-3. Από τα μυελικά κακοήθη 
νοσήματα ιδιαίτερα ελκυστικά για τη διερεύνηση του 
ρόλου του μικροπεριβάλλοντος στην παθολογική αιμο-
ποίηση είναι τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ). 
Παρά το ότι πρόκειται για κλωνικά νοσήματα, που 
προέρχονται από τη εξαλλαγή αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων ή/και αιμοποιητικών προβαθμίδων, οι 
οποίες έχουν συσσωρεύσει γενετικές και επιγενετικές 
βλάβες, εν τούτοις η μη αποδοτική αιμοποίηση, που 
χαρακτηρίζει τα ΜΔΣ, δεν αφορά μόνο τον παθολο-
γικό κλώνο, αλλά και τα φυσιολογικά αιμοποιητικά 
κύτταρα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ γενικότερης 
παθολογίας στο αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον3,4. Η 
άποψη υποστηριζόταν ήδη από παθολογοανατομικές 
μελέτες της δεκαετίας του <903 όπου περιγραφόταν 
τόσο διαταραχή στην εντόπιση των αιμοποιητικών 
κυττάρων στο μυελικό όργανο όσο και διαταραχή 
στη σύσταση του μικροπεριβάλλοντος, γεγονός που 
οδήγησε στην άποψη ότι τα ΜΔΣ είναι μάλλον νόσος 
του ιστού και όχι μόνον του αιμοποιητικού κυττάρου. 

Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται η ανασκό-
πηση των κυριότερων ευρημάτων που τεκμηριώνουν 
τη δυσλειτουργία του αιμοποιητικού μικροπεριβάλ-
λοντος στα ΜΔΣ. Συζητείται ακόμα το θεωρητικό 
υπόβαθρο αναφορικά με τη στόχευση του μικροπε-
ριβάλλοντος ως θεραπευτικής στρατηγικής στα ΜΔΣ 
και αναφέρονται τα προκλινικά και κλινικά δεδομένα 
από τέτοιες προσεγγίσεις.
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ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙβΑΛΟνΤΟΣ  
ΤΟΥ ΜΟ ΣΤήν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣή  
ΚΑΙ ΣΥνΤήΡήΣή ΜΥΕΛΙΚήΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΟΓΚΟΓΕνΕΣήΣ

Η πρώτη απόδειξη, σε ζωικό μοντέλο, ότι πρω-
τοπαθής βλάβη στο μυελικό μικροπεριβάλλον μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μυελοδυσπλασία προήλθε το 
20103,4. Έλλειψη (deletion) της Dicer 1, μιας RNase 
III ενδονουκλεάσης απαραίτητης για τη σύνθεση 
των microRNAs και τροποποίηση (processing) του 
RNA, σε προβαθμίδες οστεοβλαστών είχε ως απο-
τέλεσμα τα ποντίκια να αναπτύξουν ουδετεροπενία 
με υπερκυτταρικό μυελό και δυσπλαστική μυελική 
σειρά, εικόνα που ήταν συμβατή με MΔΣ, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε και εξέλιξη 
σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ)3,4. Σε συμφωνία 
με τα παραπάνω, αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα 
(ΑΜΚ) από ασθενείς με ΜΔΣ έχουν μειωμένη έκφραση 
της Dicer1 και της DROSHA, μιας άλλης RNase ΙΙΙ 
ενδονουκλεάσης, καθώς και ελαττωμένη έκφραση 
του συνόλου των microRNAs3,4.

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, σε ποντίκια με 
οστεοβλάστες που φέρουν μια ενεργοποιητική με-
τάλλαξη της β-catenin παρατηρήθηκε διαφοροποί-
ηση των ΑΑΚ προς την κατεύθυνση την μυελικής 
σειράς, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ΜΔΣ και τελικά 
ΟΜΛ4. Το γεγονός αποδόθηκε στην ενεργοποίηση 
του μονοπατιού Notch στα ΑΑΚ, ως αποτέλεσμα της 
προαγωγής της έκφρασης στους οστεοβλάστες τoυ 
γονιδίου jagged-1 (ενός συνδέτη του Notch) από την 
μεταλλαγμένη β-catenin4. Η σχέση των ευρημάτων 
αυτών με ΜΔΣ στον άνθρωπο υποστηρίζεται από 
το γεγονός ότι σε ορισμένους ασθενείς με ΜΔΣ πα-
ρατηρήθηκε, κατ΄αναλογία με τα προαναφερθέντα, 
ενεργοποίηση της β-catenin σε οστεοβλάστες καθώς 
και της σηματοδότησης μέσω του μονοπατιού Notch 
στα ΑΑΚ4.

Συνοψίζοντας, τα όσα προναφέρθησαν συνηγο-
ρούν στο ότι το διαταραγμένο μικροπεριβάλλον μπορεί 
να υποστηρίζει την ανάπτυξη και επικράτηση της πα-
θολογικής κλωνικής αιμοποίησης οδηγώντας έτσι σε 
ΜΔΣ και τελικά σε ΟΜΛ. Στην προκειμένη περίπτωση 
η υπόθεση των πολλαπλών πληγμάτων (multi-hit 
hypothesis) του Knudson αναφορικά με την νεοπλα-
σία, θα μπορούσε να τροποποιηθεί υποθέτοντας ότι 
όλες οι μεταλλάξεις δεν αφορούν το ίδιο κύτταρο. 
Αντίθετα το πρωταρχικό μεταλλαξιογόνο γεγονός θα 
μπορούσε να λαμβάνει χώρα στο μικροπεριβάλλον 
επάγοντας ογκογένεση διαμεσολαβούμενη από το 
μικροπεριβάλλον2.

ή φΛΕΓΜΟνή ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙβΑΛΛΟνΤΟΣ 
ΣΤήν ΠΑθΟφΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩν ΜΔΣ

Δεδομένα από μια σειρά μελετών καταδεικνύουν 
την ύπαρξη σημαντικών διαταραχών του ανοσοποιητι-
κού συστήματος σε ασθενείς με MΔΣ και συνηγορούν 
υπέρ της συμμετοχής των διαταραχών αυτών στην 
παθογένεια της νόσου. Στις διαταραχές αυτές συμπε-
ριλαμβάνονται τα αυξημένα επίπεδα TNFα και TGFβ, 
INFγ, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, IL-1β και GM-CSF στο αίμα 
ή/και στον μυελό5. Ειδικότερα, η αυξημένη έκφραση 
TNF-α έχει συσχετιστεί με την αυξημένη απόπτωση 
CD34+ μυελικών προβαθμίδων διαμεσολαβούμενη 
από υποδοχείς FAS. Παράλληλα οι TNF-α, TGF-β και 
πιθανώς και η IFN-γ ενεργοποιούν επιπρόσθετους 
αποπτωτικούς μηχανισμούς μέσω του p38-MAPK 
σηματοδοτικού μονοπατιού5.

Εις ό,τι αφορά στην Τ-κυτταρική ανοσία, αυτή 
παρουσιάζει ποικίλες διαταραχές στους ασθενείς με 
ΜΔΣ. Σε χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ έχει αναφερθεί ολι-
γοκλωνική έκπτυξη CD8+ T-λεμφοκυττάρων, ιδιαίτερα 
εκσεσημασμένη σε ασθενείς με τρισωμία 8. Τα κυτ-
ταροτοξικά αυτά λεμφοκύτταρα στρέφονται εναντίον 
του μορίου WT1 που υπερεκφράζεται στις CD34+ 
αιμοποιητικές προβαθμίδες5. Επιπλέον σε χαμηλού 
κινδύνου MΔΣ έχει βρεθεί αυξημένος αριθμός CD4+ 
Τh17 λεμφοκυττάρων και ΝΚ κυττάρων καθώς και 
μειωμένος αριθμός Τ ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων5. 
Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα 
υπερέκφραση προφλεγμονωδών κυτταροκινών θεω-
ρείται ότι προάγουν ανοσολογική απάντηση εναντίον 
των αιμοποιητικών προβαθμίδων, συμβάλλοντας εν-
δεχομένως σε ενδομυελική απόπτωση5. Αντίθετα, σε 
υψηλού κινδύνου ΜΔΣ παρατηρείται συνήθως μειωμέ-
νος αριθμός CD8+, Τh-17 και NK-λεμφοκυττάρων και 
αυξημένος αριθμός Τ-ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων5. 
Οι διαταραχές αυτές φαίνεται ότι οδηγούν σε ανάπτυξη 
ανοσολογικής ανοχής έναντι του παθολογικού κλώ-
νου που επιτυγχάνει να διαφύγει της ανοσολογικής 
επαγρύπνησης, οδηγώντας έτσι σε πρόοδο νόσου.

Τα ΜΚΚ είναι κύτταρα μυελικής προέλευσης που 
ενέχονται στη ρύθμιση της ανοσιακής απόκρισης 
μέσω έκκρισης κατασταλτικών κυτταροκινών (ΤGF-β 
και IL-10) και καταστολής ενεργοποιημένων Τ λεμ-
φοκυττάρων5,6. Σε ασθενείς με ΜΔΣ τα ΜΚΚ φαίνεται 
να είναι αυξημένα σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. 
Η κατασταλτική δράση των ΜΚΚ, ως ένα βαθμό, 
επάγεται από τη σύνδεσης του μορίου CD33, που 
εκφράζεται στη μεμβράνη των ΜΚΚ, με τον συνδέτη 
του, S100A9. Το μόριο αυτό εκφράζεται σε αυξημένα 
επίπεδα από προβαθμίδες της μυελικής σειράς των 
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CD34+ κύτταρα ασθενών η εγκατάσταση ήταν πολύ 
πιο περιορισμένη3,4. 

Πολλές εργασίες έχουν επίσης καταπιαστεί με το 
κατά πόσο τα AMK και οι απόγονοι αυτών που απο-
τελούν τα κύρια συστατικά του μυελικού στρώματος 
είναι δυνατόν να φέρουν ανωμαλίες, πρωτοπαθείς 
ή δευτεροπαθείς, λόγω της επαφής τους με τα πα-
θολογικά κύτταρα του διαταραγμένου αιμοποιητικού 
μικροπεριβάλλοντος, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
συμβάλουν στη μη-αποδοτική αιμοποίηση που χα-
ρακτηρίζει τα ΜΔΣ4,9. Τα δεδομένα, που προέρχονται 
από ex vivo εκπτυχθέντα ΑΜΚ πασχόντων, είναι 
αντιφατικά και συχνά αντικρουόμενα, γεγονός που 
θα πρέπει πιθανότατα ν’ αποδοθεί στη ετερογένεια 
των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για απομόνωση 
και καλλιέργεια ΑΜΚ στις διάφορες εργασίες, καθώς 
και στην ετερογένεια των ασθενών που συμπεριλαμ-
βάνονταν σε αυτές.

Μελέτες από τα εργαστήριό μας, αλλά και άλλες 
έχουν δείξει ότι τα ΑΜΚ ασθενών δεν διαφέρουν από 
εκείνα των υγιών μαρτύρων ως προς τα ανοσοφαι-
νοτυπικά τους χαρακτηριστικά4,9. Αντίθετα σε άλλες 
εργασίες έχει αναφερθεί μειωμένη έκφραση των 
δεικτών CD44, CD49e, CD90, CD104 και CD1054,9. 
Η πλειοψηφία των δημοσιευμένων μελετών έχει 
δείξει διαταραχές στον πολλαπλασιασμό και την 
κλωνογονική ικανότητα των ΑΜΚ των πασχόντων. 
Το γεγονός αποδίδεται, τουλάχιστον εν μέρει, σε 
πρόωρη κυτταρική γήρανση. Περαιτέρω, στη δια-
ταραχή της ικανότητας πολλαπλασιασμού των ΑΜΚ 
των ασθενών, φαίνεται να συμβάλει ως ένα βαθμό 
και η απορρύθμιση των σηματοδοτικών μονοπατιών 
του WNT, που παρατηρείται στον πληθυσμό αυτόν9. 
Εις ό,τι αφορά στον πολυδύναμο χαρακτήρα των 
ΑΜΚ, όπως τουλάχιστον αυτός τεκμαίρεται από την 
ικανότητά τους να διαφοροποιούνται προς λιποκύτ-
ταρα, οστεοκύτταρα και χονδροκύτταρα, διάφορές 
μελέτες, μεταξύ των οποίων και δική μας, δεν έχουν 
βρει διαφορές μεταξύ των ασθενών και των υγιών 
μαρτύρων. Αντίθετα, κάποιες εργασίες έχουν αναφέρει 
απορρύθμιση της ικανότητας διαφοροποίησης των 
ΑΜΚ των πασχόντων4,9.

χρωμοσωμικές ανωμαλίες στα ΑΜΚ έχουν περι-
γραφεί σε διάφορες μελέτες, σε ποσοστό 5-67% των 
ΑΜΚ από ασθενείς με ΜΔΣ4. Οι ανωμαλίες αυτές 
διαφέρουν κατά κανόνα από τις αντίστοιχες των αι-
μοποιητικών κύτταρων και δεν συμπεριλαμβάνουν τις 
χαρακτηριστικές των ΜΔΣ4. Η βιολογική σημασία της 
παρουσίας καρυοτυπικών ανωμαλιών στα ΑΜΚ των 
ασθενών με ΜΔΣ δεν έχει μέχρι σήμερα αποσαφηνι-
σθεί. Το γεγονός ωστόσο, ότι οι χρωμοσωμικές βλάβες 
στα ΑΜΚ έχουν συσχετισθεί με μειωμένη συνολική 

ασθενών με ΜΔΣ, γεγονός που σχετίζεται πιθανά με 
την έκπτυξη και ενεργοποίηση των ΜΚΚ σε ΜΔΣ5,6.

Τέλος και τα μακροφάγα ασθενών με ΜΔΣ πα-
ρουσιάζουν διαταραχές που πιθανώς να εμπλέκονται 
στη παθογένεια της νόσου. Σε μια μελέτη από το 
εργαστήριό μας δείξαμε ότι μακροφάγα του ΜΟ ασθε-
νών υπερεκφράζουν τον υποδοχέα TLR4, γεγονός 
που οδηγεί στην υπερπαραγωγή προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών και συντήρηση του φλεγμονώδους 
μικροπεριβάλλοντος7. Επιπλέον, η μειωμένη ικανό-
τητα των παθολογικών μακροφάγων να καθαίρουν 
αποπτωτικά κύτταρα σε ΜΔΣ φαίνεται να συνδέεται 
με αυξημένη απελευθέρωση του μορίου HMB1 που 
δρα ως συνδέτης του ΤLR4. 

ΤΑ ΑΡΧΕΓΟνΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤήν ΠΑθΟΓΕνΕΣή ΤΩν ΜΔΣ 

Tα αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα (ΑΜΚ) είναι 
πολυδύναμα κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος του 
ΜΟ. Τα ΑΜΚ έχουν μελετηθεί εκτενώς λόγω της 
εύκολης απομόνωσης και του σαφούς χαρακτηρι-
σμού τους που συνίσταται στην προσκόλλησή τους 
στον πυθμένα της καλλιεργητικής φλάσκας, στην 
ανοσοφαινοτυπική έκφραση μη ειδικών δεικτών 
(CD44, CD73, CD90, CD105, CD146) και στην 
απουσία έκφρασης αιμοποιητικών τοιούτων (CD45, 
CD34, CD11b, CD14, CD19) και τέλος, στην in vitro 
διαφοροποίησή τους σε οστεοκύτταρα, λιποκύττα-
ρα και χονδροκύτταρα8. Ο ρόλος τους στο μυελικό 
μικροπεριβάλλον αφορά (i) στην ιστική αναγέννηση 
του, καθώς αποτελούν τον κοινό πρόγονο όλων των 
κυττάρων μεσεγχυματικής προέλευσης, (ii) στην υπο-
στήριξη των ΑΑΚ και αιμοποιητικών προβαθμίδων, 
και στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, ωρίμανσης 
και απόπτωσής τους και (iii) στην ανοσορρυθμιστική 
τους δράση, στα Τ, Β και ΝΚ λεμφοκύτταρα καθώς 
και τα μακροφάγα8.

Ο ρόλος των ΑΜΚ στην εγκατάσταση και εξέλι-
ξη της μυελοδυσπλασίας έχει πλέον τεκμηριωθεί 
από μια σειρά μελετών1-3. Σε μια από τις πρώτες 
εργασίες ο ευοδωτικός/βοηθητικός ρόλος των ΑΜΚ 
στην εγκατάσταση και εξέλιξη της μυελοδυσπλασίας 
αναδείχτηκε με τη βοήθεια μοντέλου ξενομεταμόσχευ-
σης MΔΣ χαμηλού κινδύνου3,4 Πιο συγκεκριμένα, η 
συγχορήγηση CD34+ κυττάρων και AMK ασθενών με 
χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ σε ποντίκια είχε ως αποτέλε-
σμα σημαντικού βαθμού εγκατάσταση (engraftment) 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων προερχόμενων 
από τον παθολογικό κλώνο. Αντίθετα, όταν τα ΑΜΚ 
που μεταμοσχεύονταν προέρχονταν από υγιή δότη 
ή όταν η μεταμόσχευση αφορούσε αποκλειστικά 
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επιβίωση, δείχνει ότι θα μπορούσαν να ενέχονται στην 
εξέλιξη της νόσου, πιθανότατα μέσω ευόδωσης της 
έκπτυξης του παθολογικού αιμοποιητικού κλώνου4. 

Οι ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες των ΑΜΚ ασθενών 
με ΜΔΣ φαίνεται επίσης να παρουσιάζουν διαταρα-
χές, με κύρια ευρήματα τη μειωμένη καταστολή των 
Τ λεμφοκυττάρων, τη μειωμένη επαγωγή Tregs και 
τη μειωμένη ικανότητα αναστολής της ωρίμανσης 
δενδριτικών κυττάρων. Τα δεδομένα αυτά συνηγο-
ρούν, επομένως, υπέρ της ενεργούς συμμετοχής 
των ΑΜΚ στην απορρύθμιση του φλεγμονώδους 
μικροπεριβάλλοντος στα ΜΔΣ4,9.

Αναφορικά με την ικανότητα των ΑΜΚ των ασθε-
νών με ΜΔΣ να υποστηρίζουν την αιμοποίηση in vitro, 
τα δεδομένα είναι και πάλι αντικρουόμενα4,9. Έτσι, 
σε αντίθεση με ορισμένες εργασίες, εμείς και άλλοι 
συγγραφείς έχουν δείξει ότι τα ΑΜΚ έχουν μειωμένη 
ικανότητα να υποστηρίζουν, την ανάπτυξη CD34+ 

κυττάρων από υγιείς μάρτυρες4,9. Η ανωμαλία αυτή 
θα μπορούσε να αποδοθεί, τουλάχιστον εν μέρει 
στη διαταραγμένη παραγωγή μορίων που εμπλέ-
κονται στην αλληλεπίδραση ΑΜΚ και αιμοποιητικών 
κυττάρων. Έτσι, σε υπερκείμενα καλλιεργειών ΑΜΚ 
ασθενών έχουν βρεθεί αυξημένες συγκεντρώσεις 
των προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-1β και IL-6, 
ενώ παθολογική έχει βρεθεί και η έκφραση της OPN, 
του συνδέτη του kit (kit-ligand), της angiopoetin-1, 
του Jagged1, της Ν-cadherin, του TGF-β, καθώς και 
πρωτεϊνών εστιακής προσκόλλησης (focal adhesion 
proteins)4,9.

Τέλος τα ΑΜΚ ασθενών παρουσιάζoυν αυξημένη 
γονιδιακή έκφραση μορίων που σχετίζονται με κυτταρι-
κή προσκόλληση και ανακατασκευή της εξωκυττάριας 
θεμέλιας ουσίας4,9. Το γεγονός αυτό συνηγορεί υπέρ 
κάποιου είδους τροποποιημένης αλληλεπίδραση 
μεταξύ των ΑΜΚ και των αιμοποιητικών κυττάρων 
στα ΜΔΣ4,9. 

ΑΛΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙβΑΛΛΟνΤΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΜΔΣ

Το αγγειακό ενδοθήλιο αποτελεί κύριο συστατικό 
της αγγειακής φωλίας (niche) και έχει σημαντικό ρόλο 
στην ρύθμιση της ανάπτυξης και λειτουργίας κύτταρων 
του ΜΟ όπως οστεοβλάστες, χονδροκύτταρα, μονο-
κύτταρα και ΑΑΚ1. Παρά το ότι ο ρόλος των ενδοθηλι-
ακών κυττάρων στα ΜΔΣ δεν είναι επαρκώς μελετημέ-
νος, εντούτοις μια σειρά δεδομένων συνηγορεί υπέρ 
της ύπαρξης διαταραχών της αγγειακής φωλιάς που 
μπορούν να προάγουν την εγκατάσταση και εξέλιξη 
της μυελικής κακοήθειας1,4. Από τα πρώτα ευρήματα 
δηλωτικά διαταραχών της αγγειακής φωλιάς είναι η 

χαρακτηριστική παθολογονανατομική παρατήρηση 
της παθολογικής εντόπισης των αρχέγονων αιμοποιη-
τικών προβαθμίδων (atypical localization of immature 
precursors, ΑLIP)1,4. Ειδικότερα και σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει στα υγιή άτομα, στους ασθενείς με ΜΔΣ οι 
αρχέγονες αιμοποιητικές προβαθμίδες αναπτύσσο-
νται στο κέντρο του μυελικού οργάνου πλησίον των 
θέσεων εξόδου προς την κυκλοφορία, ενώ στα υγιή 
άτομα αυτές αναπτύσσονται στην περιφέρεια του ΜΟ, 
υπό το περιόστεο και μακριά από τις θέσεις εξόδου 
προς την κυκλοφορία. Επιπλέον στους ασθενείς με 
ΜΔΣ έχει περιγραφεί αυξημένη αγγειακή πυκνότητα 
(vascular density) που συσχετίζεται με αυξημένο 
αριθμό βλαστών και προχωρημένη νόσο. Αυξημένα 
επίπεδα αγγειογενετικών παραγόντων λ.χ. VEGF, 
Ang-1, angiogenin, FGF-β και HGF έχουν επίσης 
παρατηρηθεί σε πάσχοντες από ΜΔΣ. Επιπρόσθετα 
η διαταραχή του VEGF μπορεί να επάγει την αναδια-
μόρφωση (remodeling) του μικροπεριβάλλοντος του 
μυελού των οστών καθώς και τον πολλαπλασιασμό 
των νεοπλασμάτων αιμοποιητικών προβαθμίδων1,4. 
Τέλος ο VEGF αυξάνει την αγγειακή διαπερατότητα 
των ενδοθηλιακών κυττάρων των κολποειδών γεγονός 
που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό, στη μετανάστευση 
και διαφοροποίηση των ΑΑΚ προς τη μυελική σειρά 
και στην απόπτωση. Τα ευρήματα αυτά είναι χαρα-
κτηριστικά της αιμοποίησης στα ΜΔΣ και φαίνεται να 
παρέχουν το θεωρητικό υπόβαθρο για την ALIP και 
τη συσχέτισή της με δυσμενή πρόγνωση στα ΜΔΣ 
προχωρημένου σταδίου1,4.

θΕΡΑΠΕΥΤΙΚή ΣΤΟΧΕΥΣή  
ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙβΑΛΛΟνΤΟΣ ΣΤΑ ΜΔΣ

Η σύγχρονη θεραπευτική των ΜΔΣ εστιάζει κυρίως 
στην εξάλειψη των νεοπλασματικών κυττάρων μέσω 
κυτταροτοξικών παραγόντων. ωστόσο η στόχευση 
πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων κακοήθων κυττάρων 
και μικροπεριβάλλοντος αποτελεί δελεαστική επιλογή, 
δοθέντος της ενεργούς συμμετοχής του τελευταίου 
στην παθοφυσιολογία της νόσου

Από τις πρώτες θεραπευτικές προσεγγίσεις στό-
χευσης του μικροπεριβάλλοντος ήταν η χορήγηση 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων όπως η αντιθυμο-
κυτταρική σφαιρίνη και η κυκλοσπορίνη με σκοπό 
την καταστολή της φλεγμονώδους απόκρισης10. Το 
ποσοστό ανταπόκρισης των ασθενών κυμαίνεται 
μεταξύ 0-82%, με τις περισσότερες πάντως μελέτες 
να περιγράφουν αιματολογική βελτίωση στο 30% των 
πασχόντων. Νεότεροι ασθενείς, ασθενείς που φέρουν 
τον απλότυπο HLA-DR15, ασθενείς με υποπλαστικού 
τύπου ΜΔΣ και ασθενείς που φέρουν κλώνο παρο-
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ξυντικής νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας αναμένεται 
να έχουν ακόμα υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης 
στην ανοσοκατασταλτική αγωγή10.

Δεδομένου των υψηλών επιπέδων του TNF-α στο 
αίμα και στον μυελό των οστών, καθώς και του κεντρι-
κού ρόλου του μορίου στη μη αποδοτική αιμοποίηση, 
η εξουδετέρωση της δράσης της κυτταροκίνης έχει 
δοκιμαστεί σε διάφορες μελέτες στα ΜΔΣ10. ωστόσο 
η προσέγγιση αυτή είχε πτωχά αποτελέσματα και 
επομένως η μεμονωμένη αναστολή του TNF-α δεν 
φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, να αποτελεί 
ρεαλιστική θεραπευτική επιλογή στα ΜΔΣ10. 

Η στόχευση του σηματοδοτικού μονοπατιού 
p38MAPK θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλα-
κτική θεραπευτική προσέγγιση. Σε ΜΔΣ, το μονοπάτι 
p38MAPK φαίνεται να είναι συνεχώς ενεργοποιημένο 
σε ορισμένα ΑΑΚ και αιμοποιητικές προβαθμίδες, να 
διαμεσολαβεί δράσεις ανασταλτικών κυτταροκινών και 
να επάγει την έκκριση TNF-α, οδηγώντας τελικά σε 
απόπτωση11. Σε μια μελέτη φάσης Ι, ο αναστολέας του 
p38 MAPK μονοπατιού ARRY-614, που αναστέλλει 
επίσης και το Tie-2 μονοπάτι είχε ως αποτέλεσμα 
αιματολογική βελτίωση στο 32% των ασθενών με 
ΜΔΣ χαμηλού και ενδιαμέσου Ι κινδύνου11.

Το παθολογικό μικροπεριβάλλον στα ΜΔΣ φαίνεται 
ότι μπορεί να επηρεάζεται και από φάρμακα, που 
παραδοσιακά θεωρούνται ότι στοχεύουν μόνο τον 
παθολογικό κλώνο, όπως λ.χ. η λεναλιδομίδη και η 
αζακυτιδίνη12. Η πρώτη έχει βρεθεί ότι ελαττώνει την 
έκφραση του CXCL12 από τα ΑΜΚ ασθενών, γεγο-
νός που συνεπάγεται ενδεχομένως την έξοδο των 
αιμοποιητικών προβαθμίδων από την αιμοποιητική 
φωλιά, με αποτέλεσμα αυτές να καθίστανται πιθανώς 
περισσότερο ευαίσθητες στη δράση των κυτταροστα-
τικών φαρμάκων. Από την άλλη μεριά η αζακυτιδίνη 
ως κλασσικός υπομεθυλιωτικός παράγοντας φαίνεται 
ότι μπορεί να τροποποιεί επιγενετικά όχι μόνο τα ΑΑΚ, 
αλλά και τα ΑΜΚ12. Αποτέλεσμα της δράσης της στα 
ΑΜΚ είναι η προαγωγή της ικανότητας των τελευταί-
ων να υποστηρίζουν εκλεκτικά τον πολλαπλασιασμό 
υγειών ΑΑΚ σε σχέση με τα παθολογικά τοιαύτα12.

Μια άλλη ελπιδοφόρα θεραπευτική πρόταση για τη 
στόχευση του μικροπεριβάλλοντος στα ΜΔΣ αφορά 
στην αναστολή του μονοπατιού PD-1/PD-L-113. Έχει 
βρεθεί ότι ο συνδέτης του PD-1 (PD-L-1) εκφράζεται 
σε υψηλότερα επίπεδα σε ασθενείς με MΔΣ υψηλού 
κινδύνου και σε εκείνους με ανθεκτική νόσο. Επιπρό-
σθετα έχει διαπιστωθεί ότι η αζακυτιδίνη προάγει την 
έκφραση PD-1 and PD-L- και ότι αυτό σχετίζεται με 
ανάπτυξη αντίστασης στη θεραπεία13. Tα παραπάνω 
έθεσαν τις θεωρητικές βάσεις για τη μελέτη συνδυα-
σμού αναστολέων του μονοπατιού PD-1/PD-L-1 και 

αζακυτιδίνης σε ασθενείς με ΜΔΣ, με ενθαρρυντικά 
προκαταρκτικά αποτελέσματα13.

Το μόριο CD47 είναι ένα ισχυρό “do not eat me” 
μόριο που υπερεκφράζεται από νεοπλασματικά κύτ-
ταρα και αποτρέπει τη φαγοκυττάρωση τους από 
μακροφάγα του ανοσοποιητικού συστήματος, οδηγώ-
ντας έτσι σε ανοσοδιαφυγή1. Η στόχευση του CD47 
μορίου με το μονοκλωνικό αντίσωμα Magrolimab έχει 
δειχτεί ότι επάγει αποτελεσματικά την φαγοκυττάρωση 
καρκινικών κυττάρων. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η 
αζακυτιδίνη μπορεί να προκαλεί υπερέκφραση του 
C47 μορίου και αυξημένη σύνδεση του Magrolimab 
με αποτέλεσμα την επίταση της φαγοκυττάρωσης 
των νεοπλασματικών κυττάρων. Με βάση τα παρα-
πάνω ο συνδυασμός Magrolimab/αζακυτιδίνης έχει 
δοκιμαστεί σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου ΜΔΣ με 
ελπιδοφόρα αποτελέσματα1.

Μια ενναλακτική θεραπευτική επιλογή που στο-
χεύει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αιμοποιητικών 
κυττάρων και μικροπεριβάλλοντος στα ΜΔΣ αφορά 
στην αναστολή της ακτιβίνης (activin), μέλος της 
υπεροικογένειας των πρωτεϊνών TGF12. Ένας τέτοιος 
αναστολέας της ακτιβίνης είναι το luspatercept. Συν-
δέεται με διάφορα μόρια της υπεροικογένειας TGFβ 
λειτουργώντας ως “παγίδα” για αυτά και έχει πλέον 
ενταχθεί στη θεραπευτική των ασθενών με ΜΔΣ με 
δακτυλιοειδής σιδηροβλάστες, περισσότεροι από 
1/3 των οποίων επιτυγχάνουν μη εξάρτηση από 
μεταγγίσεις για διάστημα μεγαλύτερο από 8 εβδο-
μάδες12. Πρόσφατα δεδομένα συνηγορούν ότι πέρα 
από την ευοδωτική δράση στην ερυθροποίηση, τo 
luspatercept στοχεύει και στα ΑΜΚ των ασθενών 
βελτιώνοντας την ικανότητά τους να υποστηρίζουν 
την αιμοποίηση14.

Τέλος, η υπερφόρτωση με σίδηρο προκαλεί ποι-
κίλες διαταραχές στα ΑΜΚ μεταξύ των οποίων και 
ελάττωση της ικανότητας τους να υποστηρίζουν την 
αιμοποίηση. Σε μοντέλο ποντικού η χορήγηση δεσφε-
ριοξαμίνης βρέθηκε ότι αποκαθιστά ως ένα βαθμό την 
υποστηρικτική ικανότητα των ΑΜΚ15. Επομένως θα 
μπορούσε να υποτεθεί ότι σε πάσχοντες με ΜΔΣ η 
αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης με σίδηρο με το εν 
λόγω χηλικό παράγοντα είναι δυνατό να οδηγήσει σε 
αιματολογική βελτίωση σε κάποιους ασθενείς, πιθα-
νώς μέσω καλύτερης υποστήριξης της αιμοποίησης 
από τα ΑΜΚ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ολοένα και περισσότερα δεδομένα αναδεικνύουν 

την εμπλοκή των διαφόρων κυττάρων του μικροπε-
ριβάλλοντος στην παθογένεια των ΜΔΣ. Bεβαίως, 
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απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να δια-
λευκανθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κυττάρων 
του στρώματος και των παθολογικά εκφραζόμενων 
κυτταροκινών/χυμοκινών στην αιμοποιητική φωλιά 
και να αποσαφηνισθούν οι επιπτώσεις τους στην 
επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση 
των αιμοποιητικών προβαθμίδων. Τα προκύπτοντα 
δεδομένα αναμένεται να αποτελέσουν το αναγκαίο 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη σχεδίαση νέων στοχευ-
μένων θεραπειών για τα ΜΔΣ. 
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ΤΩν ΛΕΜφΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩν νΟΣΩν

ΕΙΣΑΓΩΓή
Παρά την πολύ καλή πρόγνωση των ασθενών 

με λέμφωμα Hodgkin (HL), το 20-25% είτε θα έχει 
πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο, είτε θα υποτροπιάσει 
εντός 5-ετίας από την αρχική διάγνωση1. Λίγοι αλλά 
όχι αμελητέοι ασθενείς υποτροπιάζουν αργότερα με 
σταθερό ετήσιο ρυθμό ~0.3-0.4% έως τουλάχιστον 
τα 20-30 έτη. ως πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος 
ορίζεται η αύξηση του μεγέθους των προσβεβλημέ-
νων λεμφαδένων, άνω του 50% (σε δύο διαστάσεις) 
από τη μέγιστη ανταπόκριση που είχε επιτευχθεί, ή 
η εμφάνιση νέων εστιών νόσου κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας πρώτης γραμμής ή εντός τριμήνου από 
το πέρας της.

Ο ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση του 
ανθεκτικού/υποτροπιάζοντος (relapsed/refractory, 
r/r) HL είναι η χημειοθεραπεία διάσωσης ακολου-
θούμενη από αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΜΑΚ). Πολύ επιλεγμένοι 
ασθενείς με εντοπισμένη υποτροπή σε μη ακτινοβο-
λημένες θέσεις, ιδίως εάν είναι σχετικά καθυστερη-
μένη (>1 έτος), μπορούν να λάβουν ακτινοθεραπεία 
διάσωσης ως μονοθεραπεία με πιθανότητα ίασης 
30-40%2. Ασθενείς που δεν είναι επιλέξιμοι για τα 
παραπάνω λαμβάνουν χημειοθεραπεία διάσωσης 
χωρίς μεγαθεραπεία διατηρώντας πολύ μικρότερες 
πιθανότητες ίασης. Στην 3η ή περαιτέρω γραμμή οι 
θεραπευτικές επιλογές βασίζονται κυρίως στο αντί-
CD30 μονοκλωνικό αντίσωμα Brentuximab Vedotin 
(BV) και τους αναστολείς PD-1, όπως θα συζητηθεί 
παρακάτω. Στα πλαίσια αυτά ο ρόλος της αλλογενούς 

μεταμόσχευσης έχει γίνει πιο ομιχλώδης. Τέλος, 
ακόμη και η ριζική χειρουργική εξαίρεση μπορεί να 
επιφέρει την ίαση σε εξαιρετικά επιλεγμένους, λίαν 
προθεραπευμένους και χημειοανθεκτικούς ασθενείς, 
υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις3.

ΑΣθΕνΕΙΣ ΕΠΙΛΕξΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓή 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΡΧΕΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν 
ΚΥΤΤΑΡΩν 
ή διαμόρφωση του θεραπευτικού αλγορίθμου  
με βάση το PET/CT

Η χημειοθεραπεία διάσωσης ακολουθούμενη 
από μεγαθεραπεία και ΑΜΑΑΚ αποτελεί τη θεραπεία 
εκλογής και μπορεί να προσφέρει μακροχρόνιο έλεγχο 
της νόσου στο 45-55% των ασθενών που δύνανται να 
υποβληθούν στη διαδικασία. Οι επιλογές στη χημει-
οθεραπεία διάσωσης περιλαμβάνουν συνδυασμούς 
με βάση την πλατίνα (DHAP, ESHAP, ICE, DICE) ή 
τη γεμσιταβίνη (IGEV, GVD, GDP) ή και τα αμφότερα 
(GemOx). ωστόσο, η επιλογή του σχήματος εναπό-
κειται στην εμπειρία κάθε κέντρου, καθώς δεν υπάρ-
χουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να συγκρίνουν 
την αποτελεσματικότητα των συνδυασμών αυτών4. 
Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενοι συνδυασμοί στην 
Ελλάδα είναι οι IGEV, DHAP, ESHAP,(D)ICE. Πέραν 
όμως της ηλικίας και της απουσίας απαγορευτικής 
συννοσηρότητος, η προώθηση σε ΑΜΑΑΚ προϋ-
ποθέτει και χημειοευαισθησία, η οποία ελέγχεται με 
την ανταπόκριση στη θεραπεία διάσωσης. Είθισται 
πάντως ακόμη και οι ασθενείς με σταθερή νόσο να 
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μεταμοσχεύονται, ενώ η διαδικασία αποθαρρύνεται 
για τους ασθενείς με επιδεινούμενη νόσο σύμφωνα 
με τη συμβατική απεικόνιση.

Εντός της ομάδας των επιλέξιμων ασθενών βάσει 
της συμβατικώς οριζόμενης χημειοευαισθησίας ή 
σταθερής νόσου, η επίτευξη αρνητικού PET/CT μετά 
τη χημειοθεραπεία 2ης γραμμής και πριν τη διενέργεια 
ΑΜΑΑΚ σχετίζεται με σημαντικά καλύτερη πρόγνωση. 
Σε μελέτη φάσης 2, 95 ασθενείς με r/rHL, έλαβαν 
χημειοθεραπεία διάσωσης με ICE και ακολούθως 
επανασταδιοποιήθηκαν με PEΤ/CT. Οι ασθενείς με 
αρνητικό PET/CT οδηγήθηκαν σε ΑΜΑΑΚ, ενώ οι 
ασθενείς με θετικό PET/CT έλαβαν χημειοθεραπεία 
3ης γραμμής με GVD και ακολούθως μεταμοσχεύθη-
καν όσοι δεν παρουσίασαν επιδεινούμενη νόσο. Με 
διάμεση παρακολούθηση 51 μηνών, η επιβίωση χωρίς 
νόσο ήταν 80% για τους ασθενείς που οδηγήθηκαν 
σε ΑΜΑΑΚ με αρνητικό PET/CT, έναντι 29% για τους 
ασθενείς που μεταμοσχεύτηκαν με θετικό PET/CT, 
ανεξαρτήτως εάν η πλήρης μεταβολική ύφεση επι-
τεύχθηκε με τη θεραπεία 2ης ή 3ης γραμμής5.

Με βάση το σκεπτικό αυτό και δεδομένα της κλι-
νικής μας1, η τακτική που ακολουθούμε τα τελευταία 
χρόνια είναι η ακόλουθη: Οι ασθενείς που είτε επι-
τυγχάνουν αρνητικό PET/CT (Deauville Score 1-3) 
ή έχουν θετικό PET/CTμε Deauville Score 4 αλλά 
ανταποκρινόμενη νόσο με βάση τη συμβατική απεικό-
νιση, υποβάλλονται σε ΑΜΑΑΚ. Αντίθετα, οι ασθενείς 
με θετικό PET/CT και σταθερή ή επιδεινούμενη νόσο 
καθώς και οι ασθενείς με Deauville Score 5 ακόμα 
και με ανταποκρινόμενη νόσο, λαμβάνουν θεραπεία 
3ης γραμμής. Οι ασθενείς που δεν έχουν επιδεινού-
μενη νόσο μετά τη θεραπεία 3ης γραμμής με βάση 
τη συμβατική απεικόνιση μεταμοσχεύονται έστω και 
με θετικό PET/CT, καθώς αυτή είναι η μόνη επιλογή 
που αποδεδειγμένα μπορεί να επιφέρει την ίαση, ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΜΑΑΚ απομακρύνεται 
ως επιλογή (Αλγόριθμος 1). Δεν ενθαρρύνεται η 
προσπάθεια επίτευξης πλήρους μεταβολικής ύφε-
σης με περαιτέρω μεθόδους πέραν της 3ης γραμμής 
θεραπείας σε όσους βάσει των ανωτέρω καθίστανται 
επιλέξιμοι για ΑΜΑΑΚ.

Ο ρόλος του Brentuximab Vedotin (BV) ως θεραπεία 
3ης γραμμής και ως θεραπεία εδραίωσης

Το BV στρέφεται εναντίον του CD30, το οποίο 
εκφράζεται πάντοτε και έντονα στα κύτταρα Hodgkin/
Reed-Stemberg (HRS). Πρόκειται για ένα μονοκλωνι-
κό αντι-CD30 αντίσωμα συζευγμένο με τον αναστο-
λέα των μικροσωληνίσκων monomethyl auristatin 
E (ΜΜΑΕ). Αρχικά εγκρίθηκε για τη θεραπεία των 

ασθενών που αστοχεί η ΑΜΑΑΚ καθώς και μετά 
από ≥2 γραμμές θεραπείας, όταν η χημειοθεραπεία 
ή ΑΜΑΑΚ δεν αποτελούν θεραπευτικές επιλογές, 
δηλ. ως θεραπεία 3ης και περαιτέρω γραμμής. Σε 
χημειοανθεκτικούς ασθενείς, οι οποίοι για το λόγο 
αυτό δεν είναι επιλέξιμοι για ΑΜΑΑΚ, το BV μπορεί 
να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία με στόχο να οδηγήσει 
σε μεταβολική ανταπόκριση ή να τη βελτιώσει και να 
αυξήσει το ποσοστό των ασθενών που θα οδηγηθούν 
τελικά σε ΑΜΑΑΚ (και ιδανικά με αρνητικό PET/CT). 
Η ενσωμάτωση του BV στην 3η γραμμή θεραπείας 
σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία είναι τυπικά εκτός 
της εγκεκριμένης ένδειξης, η οποία προβλέπει το 
BV ως μονοθεραπεία. Παρ’ όλα αυτά το BV μπορεί 
να χορηγηθεί με ασφάλεια με άλλους συνδυασμούς 
με βάση την πλατίνα (ESHAP, DHAP, ICE) ή με 
μπενδαμουστίνη ή ακόμα και με nivolumab και έχει 
δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε αρκετές μελέτες 
ως θεραπεία 2ης γραμμής (μη εγκεκριμένη ένδειξη)4. 
Με βάση τα παραπάνω, το BV αποτελεί τμήμα του 
θεραπευτικού αλγορίθμου στην 3η γραμμή με στόχο 
την πραγματοποίηση ΑΜΑΑΚ στην καθημερινή μας 
πρακτική. Στην κλινική μας προτιμούμε τον συνδυα-
σμό με ESHAP (BV-ESHAP).

Επιπλέον, τα εξαιρετικά αποτελέσματα των ανω-
τέρω συνδυασμών στη 2η γραμμή, ως αρχική δηλ. 
θεραπεία διάσωσης, έχουν οδηγήσει στην εκτός ένδει-
ξης τυπικά χορήγησή τους. Από τις σχετικές μελέτες 
προκύπτει ότι στη 2η γραμμή το BV σε συνδυασμό με 
χημειοθεραπεία μπορεί να προσφέρει πλήρη μεταβο-
λική ύφεση στο 70-80% των ασθενών, αυξάνοντας το 
ποσοστό αυτών που θα υποβληθούν σε ΑΜΑΑΚ στο 
85-100% και βελτιώνοντας την επιβίωση ελεύθερης 
εξέλιξης νόσου στο 80% στην 3-ετία4. Ιδιαίτερα ο 
συνδυασμός BV με μπενδαμουστίνη κερδίζει έδαφος 
καθώς είναι πολύ αποτελεσματικός, οδηγεί πολλούς 
ασθενείς με ασφάλεια στην ΑΜΑΑΚ και χορηγείται σε 
εξωτερική βάση. Παρ’ ότι εκτός εγκεκριμένων ενδείξε-
ων, μια τέτοια προσέγγιση 2ης γραμμής είναι εύλογη.

Σε αντίθεση με την 3η γραμμή, το BV αποτελεί 
εγκεκριμένη θεραπεία εδραίωσης μετά την ΑΜΑΑΚ, 
στους ασθενείς με υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Στη 
μελέτη AETHERA συμπεριελήφθησαν 329 ασθενείς 
με r/rHL και ≥1 δυσμενή χαρακτηριστικά (πρωτο-
παθώς ανθεκτική νόσος, πρώιμη υποτροπή σε <1 
έτος από τη θεραπεία 1ης γραμμής, υποτροπή με 
εξωλεμφαδενική συμμετοχή), που υποβλήθηκαν σε 
ΑΜΑΑΚ και τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε εδραίω-
ση 16 κύκλων BV ανά 3 εβδομάδες είτε placebo. Οι 
ασθενείς που έλαβαν BV είχαν σημαντικά καλύτερη 
επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου σε σχέση με την 
ομάδα που έλαβε placebo με διαφορά της τάξης του 
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προόδου νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας ή της 
συμπλήρωσης μεγίστου αριθμού 16 κύκλων. Τα 
αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά καθώς το ποσοστό 
συνολικής ανταπόκρισης ήταν 74% με 34% πλήρεις 
υφέσεις . Παρ’ όλα αυτά η διάρκεια των ανταποκρί-
σεων δεν ήταν ιδιαίτερα μακρά. Σε επικαιροποιημένη 
μελέτη η συνολική επιβίωση (ΣΕ) και η Επιβίωση 
Ελεύθερη Εξέλιξης Νόσου (ΕΕΕΝ) στην 5-ετία ήταν 
41% και 22 % αντίστοιχα, ενώ ακόμα πιο ευνοϊκά 
ήταν τα ποσοστά για τους ασθενείς που είχαν πετύχει 
πλήρη ύφεση (64% και 52% αντίστοιχα). Επίσης το 
9% του συνόλου των ασθενών δεν χρειάσθηκε άλλη 
θεραπεία εντός της 5-ετίας, καταδεικνύοντας ότι ένα 
μικρό ποσοστό ασθενών μπορεί ενδεχομένως να ιαθεί 
με μονοθεραπεία με BV8. Με βάση τα παραπάνω το 
BV αποτελεί εγκεκριμένη θεραπεία για τους ασθενείς 
που υποτροπιάζουν μετά από ΑΜΑΑΚ ή μετά από 
≥2 γραμμές θεραπείας όταν η ΑΜΑΑΚ δεν αποτελεί 
θεραπευτική επιλογή.

Ο ρόλος των αναστολέων PD-1 nivolumab  
και pembrolizumab

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι ασθενείς 
που υποτροπιάζουν μετά τη θεραπεία με BV φαίνεται 
να έχουν ιδιαίτερα πτωχή πρόγνωση, με τη διάμεση 
ΕΕΕΝ να είναι μόλις 3.5 μήνες. Επομένως κατέστη 
απαραίτητη η ανάπτυξη άλλων παραγόντων που 
θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στη θεραπευτική 
φαρέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ασθενών.

Το HL χρησιμοποιεί διάφορους μηχανισμούς ανο-
σολογικής διαφυγής, ένας εκ των οποίων είναι η 
έκφραση των μορίων PDL-1 και 2. Η σύνδεση των 
μορίων αυτών με τους αντίστοιχους υποδοχείς PD-1 
των Τ-λεμφοκυττάρων, αναστέλλει την ενεργοποίησή 
των τελευταίων, παρεμποδίζοντας την κυτταροτοξική 
τους δράση. Οι παράγοντες nivolumab και pembroli-
zumab συνδέονται με το PD-1 των Τ-λεμφοκυττάρων 
εμποδίζοντας την ανασταλτική αλληλεπίδραση PD-1 
και PDL-1 και ευνοώντας την ανοσολογική απάντηση. 

Η αποτελεσματικότητα του nivolumab και του pem-
brolizumab αξιολογήθηκε στις δύο μεγάλες μελέτες 
φάσεως 2, τις CHECKMATE-205 και KEYNOTE-087 
αντίστοιχα9. Αμφότερες οι μελέτες, συμπεριέλαβαν 
ασθενείς με r/rHL, τους οποίους διέκριναν σε 3 υπο-
ομάδες αναλόγως του αν είχαν υποβληθεί σε ΑΜΑΑΚ 
και της έκθεσης σε BV. Σημειώνεται ότι στη μελέτη 
CHECKMATE-205 όλες οι υποομάδες περιελάμβαναν 
υποχρεωτικά ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ΑΜΑ-
ΑΚ, ενώ στην KEYNOTE-087 μια υποομάδα ασθενών 
αφορούσε μη επιλέξιμους για μεταμόσχευση ασθενείς. 
Η διαφορά αυτή σχετίζεται με τη διαφορετική θέση 

20% στην 5-ετία (59% έναντι 41%). Με τη διεύρυνση 
των δυσμενών χαρακτηριστικών σε 5 (πρωτοπαθής 
αντοχή ή υποτροπή εντός έτους από τη θεραπεία 1ης 
γραμμής, ≥2 γραμμές θεραπείας διάσωσης, μέγιστη 
ανταπόκριση στην τελευταία θεραπεία μερική ύφε-
ση ή σταθερή νόσος, εξωλεμφαδενική νόσος στην 
υποτροπή προ της ΑΜΑΑΚ, Β-συμπτώματα στην 
υποτροπή προ της ΑΜΑΑΚ) φάνηκε ότι οι ασθενείς 
με πολλαπλά δυσμενή χαρακτηριστικά ωφελήθηκαν 
περισσότερο από την εδραίωση με BV6. Συνεπώς, 
με βάση τη μελέτη AETHERA, η εδραίωση με BV 
μετά από ΑΜΑΑΚ ενδείκνυται επισήμως σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, όπως ορίζεται από την παρουσία 
≥1 εκ των 3 δυσμενών χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα 
δε σε εκείνους με πολλαπλά (εκ των 5) δυσμενή 
χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά ούτε το σύνολο των 
ασθενών ούτε κάποια υποομάδα είχε όφελος ως 
προς τη συνολική επιβίωση. Έτσι το όφελος αφορά 
τον έλεγχο της νόσου και την ελάττωση της χρήσης 
επόμενων γραμμών θεραπείας συμπεριλαμβανομέ-
νης της αλλογενούς ΜΑΑΚ6.

ΑΣθΕνΕΙΣ Μή ΕΠΙΛΕξΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΜΑΑΚ ΛΟΓΩ 
ΧήΜΕΙΟΑνΤΟΧήΣ ή ΣΕ ΥΠΟΤΡΟΠή ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΜΑΑΚ 

Η πρόγνωση των ασθενών που υποτροπιάζουν 
μετά την ΑΜΑΑΚ δεν είναι ευνοϊκή, καθώς η διάμε-
ση επιβίωση παραδοσιακά υπήρξε μικρότερη των 
2.5 ετών, ενώ η συνολική επιβίωση στην 5-ετία δεν 
ξεπερνούσε το 30-35%7. Αναλόγως δυσμενής είναι 
η πρόγνωση για τους ασθενείς που δεν μπορούν 
να υποβληθούν σε ΑΜΑΑΚ λόγω χημειοαντοχής. 
ωστόσο, η ενσωμάτωση στον θεραπευτικό αλγόριθμο 
των νέων στοχευμένων παραγόντων BV,nivolumab 
και pembrolizumab ανοίγουν νέες προοπτικές στη 
θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.

Ο ρόλος του Brentuximab Vedotin (BV)
Το 2012 δημοσιεύθηκε η εγκριτική μελέτη φάσης 

2 των Younes και συν (2012), η οποία ανέδειξε την 
αποτελεσματικότητα του BV στην αντιμετώπιση του 
r/rHL και αποτέλεσε τη βάση για την ενσωμάτωσή 
του στο θεραπευτικό αλγόριθμο . Στη μελέτη αυτή 
συμπεριελήφθησαν 102 ασθενείς με r/rHL, οι οποί-
οι είχαν παρουσιάσει εξέλιξη της νόσου μετά από 
ΑΜΑΑΚ και είχαν δυσμενή κλινικά χαρακτηριστικά 
(71% πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσος – διάμεσος 
αριθμός προηγουμένων χημειοθεραπευτικών σχη-
μάτων 3.5) και οι οποίοι έλαβαν BV σε δόση 1.8 mg/
kg (max 180 mg) ανά 3 εβδομάδες μέχρις εμφάνισης 
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τους στον θεραπευτικό αλγόριθμο βάσει των εγκε-
κριμένων ενδείξεων. Στη μελέτη CHECKMATE-205, 
243 ασθενείς έλαβαν nivolumab ανά 2 εβδομάδες 
μέχρις εμφάνισης προόδου νόσου ή μη αποδεκτής 
τοξικότητος (στην υποομάδα που είχαν λάβει BV 
πριν ή μετά την ΑΜΑΑΚ οι ασθενείς μπορούσαν να 
διακόψουν την θεραπεία αν ήταν σε διαρκή ΠΥ για 
διάστημα ενός έτους). Η μελέτη KEYNOTE-087 περι-
ελάμβανε 210 ασθενείς που έλαβαν pembrolizumab 
ανά 3 εβδομάδες μέχρις εμφάνισης προόδου νόσου 
ή μη αποδεκτής τοξικότητος για μέγιστο διάστημα 
2 ετών. Οι ασθενείς μπορούσαν να διακόψουν τη 
θεραπεία, εάν είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση, μετά από 
≥2 επιπλέον δόσεις και με την προϋπόθεση ότι είχαν 
συμπληρώσει ≥6 μήνες θεραπείας. Αναλόγως της 
εκάστοτε υποομάδος, τα ποσοστά συνολικής ανταπό-
κρισης ήταν 65-75% (πλήρεις υφέσεις 14-32%) για το 
nivolumab και 67-77% (πλήρεις υφέσεις 26-32%) για 
το pembrolizumab9. Επιπλέον, σε επικαιροποιημένη 
ανάλυση των μελετών αυτών φάνηκε ότι το 50% και 
54% των ασθενών που πέτυχαν ΠΥ με nivolumab 
ή pembrolizumab αντίστοιχα, παρέμεναν ελεύθεροι 
νόσου στην 3-ετία. Ειδικά για το pembrolizumab, σε 
πρόσφατη ενημέρωση στην 5-ετία, η πιθανότητα 
διατήρησης ΠΥ ανέρχεται στο 44%, παρά την υπο-
χρεωτική διακοπή στα 2 έτη αν όχι νωρίτερα. Στην 
5-ετία η ΣΕ τόσο για το nivolumab όσο και για το 
pembrolizumab είναι 71%10,11. Συμπερασματικά, το 
nivolumab και το pembrolizumab αποδίδουν εξαιρε-
τικά αποτελέσματα τόσο ως προς την ανταπόκριση 
όσο και ως προς τη διατήρησή της μακροπρόθεσμα, 
βελτιώνοντας την έκβαση μιας ομάδας ασθενών που 
μέχρι πρότινος δεν είχε ουσιαστικές θεραπευτικές 
επιλογές.

Ένα ακόμη σημείο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
κατηγορία των αναστολέων του PD-1, είναι η έννοια 
της συνεχιζόμενης θεραπείας παρά την πρόοδο 
νόσου (Treatment Beyond Progression–TBP). Στη 
μελέτη CHECKMATE-205, οι ερευνητές μπορούσαν 
να συνεχίσουν τη χορήγηση nivolumab ακόμα και 
επί απεικονιστικής επιδείνωσης έως την περαιτέρω 
απεικονιστική εξέλιξη της νόσου κατά ≥10%, αρ-
κεί ο ασθενής να διατηρούσε σταθερή κατάσταση 
ικανότητος και να είχε κλινικό όφελος. Από τους 
105 ασθενείς που είχαν επιδεινούμενη νόσο, οι 70 
αντιμετωπίστηκαν με το σκεπτικό του TBP. Η 1-ετής 
συνολική επιβίωση γι’ αυτούς τους ασθενείς ήταν 93% 
έναντι 80% των ασθενών που διέκοψαν τη θεραπεία9.
Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται στην καθ’ 
ημέρα κλινική πράξη και αποτελούν το υπόβαθρο 
για την επίτευξη εξαιρετικών ποσοστών συνολικής 
επιβίωσης παρά τη σχετικά χαμηλή ΕΕΕΝ.

Επιπλέον, δεδομένα από την KEYNOTE-087 
καταδεικνύουν πολύ καλή αποτελεσματικότητα της 
επαναχορήγησης pembrolizumab σε ασθενείς που 
είχαν ανταποκριθεί και υποτροπίασαν μετά τη δια-
κοπή της θεραπείας12, ενώ αντίστοιχα στοιχεία προ-
κύπτουν και από υποομάδα της CHECKMATE-205 
με το nivolumab10. 

Με βάση τα παραπάνω, τo nivolumab είναι εγκε-
κριμένο από τον ΕΜΑ σε ασθενείς με r/rHL που 
υποτροπιάζουν μετά από ΑΜΑΑΚ και BV, ενώ το 
pembrolizumab ενδείκνυται επιπλέον για ασθενείς 
μη επιλέξιμους για ΑΜΑΑΚ που έχουν υποτροπιάσει 
μετά από BV. ωστόσο, με βάση τα αποτελέσματα της 
πρόσφατης KEYNOTE-204 οι ενδείξεις χορήγησης 
του pembrolizumab έχουν διερευνηθεί, όπως ανα-
λύεται παρακάτω. 

Χρόνος χορήγησης και σύγκριση  
της αποτελεσματικότητας μεταξύ Brentuximab 
Vedotin (BV) και των αναστολέων PD-1

Η ανάδυση του BV και των αναστολέων PD-1 ως 
αποτελεσματικών θεραπευτικών επιλογών στο r/rHL, 
δημιουργούν ερωτήματα σε σχέση με τον κατάλληλο 
χρόνο και τη σειρά χορήγησής τους, αλλά και τη συ-
γκριτική τους αποτελεσματικότητα. Η σύγκριση μεταξύ 
BV και pembrolizumab διενεργήθηκε στη μελέτη 
KEYNOTE-204, της οποίας τα ενδιάμεσα αποτελέ-
σματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα13. Στη μελέτη αυτή, 
303 ασθενείς με r/rHL που ήταν ακατάλληλοι ή είχαν 
υποτροπιάσει μετά από ΑΜΑΑΚ, τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν θεραπεία είτε με BV είτε με pembrolizumab 
ανά 3 εβδομάδες μέχρις εμφάνισης προόδου νόσου 
ή μη αποδεκτής τοξικότητας ή της συμπλήρωσης 
μεγίστου αριθμού 35 κύκλων. Η διάμεση ΕΕΕΝ ήταν 
σημαντικά καλύτερη στην ομάδα των ασθενών που 
έλαβαν pembrolizumab σε σχέση με τους ασθενείς 
που έλαβαν BV (13.2 μήνες έναντι 8.3 μηνών), ενώ 
το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης των ασθενών 
που έλαβαν pembrolizumab ήταν 65.6% με πλήρεις 
υφέσεις στο 25%13. Η διαφορά ενδεχομένως να είναι 
ακόμη μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δυνα-
τότητα συνεχιζόμενης θεραπείας παρά την πρόοδο 
νόσου. ωστόσο στη μελέτη αυτή συγκρίνονται 2 
θεραπευτικοί παράγοντες με τελείως διαφορετικό 
μηχανισμό δράσης, ενώ δεν πρέπει να αγνοείται 
το γεγονός ότι το BV ενδεχομένως μπορεί να θερα-
πεύσει οριστικά μια μικρή ομάδα ασθενών13,14.Με 
βάση τη μελέτη KEYNOTE-204 το pembrolizumab 
έλαβε ένδειξη από τον FDA ως θεραπεία του r/rHL 
γενικώς και στον EMA για ασθενείς που υποτροπι-
άζουν μετά από ΑΜΜΑΚ ή ≥2 γραμμές θεραπείας 
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όταν η ΑΜΑΑΚ δεν αποτελεί θεραπευτική επιλογή. 
Προφανώς η επίσημη ένδειξη του BV σε συνδυασμό 
με AVD στην 1η γραμμή θεραπείας (στο στάδιο IV 
στην Ευρώπη και τα προχωρημένα στάδια γενικώς 
στις ΗΠΑ) και η αυξανόμενη -έστω και εκτός ενδεί-
ξεων- ενσωμάτωσή του στη θεραπεία 2ης γραμμής, 
θα ελαττώσει την κλινική σημασία αυτής της σύγκρι-
σης στο άμεσο μέλλον καθώς δε θα τίθεται αυτό το 
δίλημμα λόγω της προηγούμενης έκθεσης στο BV14. 
Τέλος, να σημειωθεί ότι στη KEYNOTE-204 το 44% 
των ασθενών ήταν μη επιλέξιμοι για μεταμόσχευση 
λόγω χημειοαντοχής, αλλά μετά την ανοσοθεραπεία η 
ΑΜΑΑΚ κατέστη δυνατή σε 64 ασθενείς. Επομένως, 
μια ακόμη ενδιαφέρουσα προοπτική είναι ο ρόλος 
του pembrolizumab πριν την ΑΜΑΑΚ και η βελτίωση 
της έκβασης των ασθενών αυτών λόγω αύξησης της 
χημειοευαισθησίας. 

Περαιτέρω θεραπευτικές επιλογές και ο ρόλος 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης15

Η αλλογενής μεταμόσχευση μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για ασθενείς που έχουν υποτροπιάσει μετά 
από BV και έχουν λάβει αναστολέα PD-1. Θεωρητικά, 
οι αναστολείς PD-1 μπορούν να αυξήσουν την χημει-
οευαισθησία των ασθενών, αλλά παράλληλα και τον 
κίνδυνο ανάπτυξης GVHD λόγω της ανοσολογικής 
ενεργοποίησης που επάγουν. Αλλογενής μεταμό-
σχευση διατηρεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε πολύ νέους 
ασθενείς, διότι αποτελεί τη μόνη οδό με αποδεδειγ-
μένη δυνατότητα πλήρους ίασης και απαλλαγής από 
μακροχρόνια θεραπεία. Παρ’ όλα αυτά, η σημαντική 
πιθανότητα επιπλοκών καθιστά τη βούληση του 
ασθενούς αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή 
της θεραπείας. Η αλλογενής μεταμόσχευση συζητεί-

Αλγόριθμος 1. Αντιμετώπιση ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό λέμφωμα Hodgkin, που είναι δυνητικώς επιλέξιμοι για Αυ-
τόλογη Μεταμόσχευση.
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ται σε νεαρούς ασθενείς ακόμη εάν ευρίσκονται σε 
πλήρη ύφεση με τους αναστολείς PD-1, ακόμη όμως 
περισσότερο στους ασθενείς που η νόσος δεν έχει 
ελεγχθεί επαρκώς ή ευρίσκονται σε φάση βραδείας 
εξέλιξης της νόσου με χαμηλό φορτίο. Επιπλέον 
υπάρχει η άποψη ότι οι αναστολείς PD-1 μπορεί 
να επανευαισθητοποιήσουν κάποιους ασθενείς στη 
χημειοθεραπεία και μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να 
τους καταστήσει καλούς υποψήφιους για αλλογενή 
μεταμόσχευση.

Άλλοι παράγοντες όπως το everolimus, η λεναλι-
δομίδη, το panobinostat, το ibrutinib και το ruxolitinib 
έχουν δοκιμασθεί σε ασθενείς με r/rHL με αμφίβολη 
αποτελεσματικότητα, ενώ μελλοντικά ο συνδυασμός 
αναστολέων PD-1 με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες 
και τα CAR-T cells μπορεί να αποτελέσουν αποτελε-
σματικές θεραπευτικές επιλογές. Επιπλέον, πρόσφατα 
δημοσιεύθηκαν προκαταρκτικά αποτελέσματα με το 
αντι-CD25 ανοσύζευγμα camidanlumab tesirin σε με-
λέτη φάσης Ι επί 77 ασθενών με r/rHL οι οποίοι είχαν 
λάβει διάμεσο αριθμός 5 προηγούμενων γραμμών 
θεραπείας, 75 είχαν εκτεθεί σε BV και 57 σε αναστολέα 
PD-1. To ποσοστό συνολικής ανταπόκρισης ήταν 71% 
με 42% ΠΥ και ανεξάρτητα από την προηγούμενη 
έκθεση σε οποιοδήποτε νεότερο παράγοντα. Τέλος, 
η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 7.2 μήνες (για 
τους ασθενείς που έλαβαν 45 μg/kg).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συμπερασματικά, η ΑΜΑΑΚ συνεχίζει να αποτελεί 

τη συνιστώμενη θεραπεία για τους ασθενείς με r/
rHL που είναι επιλέξιμοι για μια τέτοια διαδικασία. 
Το PET/CT διαμορφώνει σημαντικά τον θεραπευτικό 
αλγόριθμο στη 2η γραμμή και η επίτευξη μεταβολικής 
ανταπόκρισης προ της ΑΜΑΑΚ έχει μείζονα προ-
γνωστική σημασία. Η ανοσοθεραπεία με αναστολείς 
PD-1 φαίνεται να είναι η πιο ωφέλιμη θεραπευτική 
επιλογή για τους ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά 
την ΑΜΑΑΚ, προσφέροντας υψηλό ποσοστό αντα-
πόκρισης και μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου αν και 
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι κάποιοι ασθενείς 
μπορεί ακόμη και να ιαθούν με το BV και μόνο. Η 
ενσωμάτωση αυτών των παραγόντων αλλά και του 
BV στη 2η γραμμή ή ακόμα και στην 1η, επιφυλάσσει 
ενδιαφέροντα και ενδεχομένως ελπιδοφόρα αποτελέ-
σματα. Τέλος, παρά τα διφορούμενα αποτελέσματα, η 
αλλογενής μεταμόσχευση θα πρέπει να προσφέρεται 
σε ασθενείς, στους οποίους διαφαίνεται ότι εξαντλού-
νται οι παραπάνω επιλογές. 
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32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΠΡΟΣφΑΤΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΣΤή θΕΡΑΠΕΥΤΙΚή ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή 

ΤΩν ΛΕΜφΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩν νΟΣΩν

ΕΙΣΑΓΩΓή
Το οζώδες λέμφωμα (ΟΛ) αντιπροσωπεύει το 20% 

των non-Hodgkin λεμφωμάτων (NHL) και το 70% των 
χαμηλής κακοήθειας λεμφωμάτων στον Δυτικό κόσμο. 
Το ΟΛ γενικά θεωρείται ανίατο νόσημα με ιδιαίτερα 
ετερόκλιτη κλινική πορεία, αντανακλώντας τη βιολο-
γική ετερογένεια του νοσήματος. Αν και η επιβίωση 
έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, γεγονός που 
οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή του μονοκλωνικού 
αντισώματος rituximab στη θεραπευτική μας φαρέτρα 
και την καλύτερη υποστηρικτή αγωγή, το πρότυπο 
της κλινικής συμπεριφοράς του νοσήματος παραμένει 
αμετάβλητο, με υφέσεις και εξάρσεις της νόσου που 
συνοδεύονται από μειωμένη διάρκεια ανταπόκρισης 
και επιβίωσης μετά από κάθε επεισόδιο, και τον κίνδυ-
νο ιστολογικής μεταμόρφωσης να παραμονεύει στην 
πορεία του νοσήματος1. Η παρούσα ανασκόπηση 
εξετάζει τις τρέχουσες και αναδυόμενες μετά την 1η 

γραμμή θεραπείες. 

ΠΡΩΙΜή Ή ΟψΙΜή ΥΠΟΤΡΟΠή; 
Η πλειοψηφία των ασθενών με ΟΛ βιώνουν πολ-

λαπλά επεισόδια υποτροπής στην κλινική πορεία της 
νόσου. Οι στόχοι είναι η επίτευξη ελέγχου της νόσου, 
ο περιορισμός της τοξικότητας που σχετίζεται με τη 
θεραπεία, και η συντήρηση μιας καλής ποιότητας 
ζωής. Η ένδειξη για έναρξη θεραπείας εξαρτάται 
από τα κριτήρια GELF και BNLI που εφαρμόζονται 
και στους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΟΛ. Ένας 
συνοπτικός αλγόριθμος αντιμετώπισης ασθενών με 
ΟΛ μετά την 1ης γραμμή θεραπεία παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 1. 

Η διάρκεια των προηγούμενων ανταποκρίσεων 
έχει αναδειχθεί σταθερά ως ένας ισχυρός προβλε-
πτικός παράγοντας για τη μελλοντική έκβαση της 
νόσου. Η τρέχουσα μεγαλύτερη ανεκπλήρωτη ανάγκη 
στο ΟΛ είναι το «υψηλού κινδύνου» υποσύνολο των 
ασθενών με πρώιμη υποτροπή. Μεγάλες κλινικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι το 20% των ασθενών που 
αντιμετωπίζονται με 1ης γραμμής ανοσοθεραπεία 
εμπίπτουν σε αυτό το υποσύνολο. Εξέλιξη της νόσου 
εντός των πρώτων 24 μηνών από την διάγνωση 
μετά από ανοσοχημειοθεραπεία (POD24) είναι ένας 
ισχυρός προβλεπτικός δείκτης δυσμενούς έκβασης: 
5-ετης συνολική επιβίωση (OS) 50% για ασθενείς με 
POD24 έναντι 90% για ασθενείς χωρίς POD242. Επί 
του παρόντος, τα κλινικο-βιολογικά εργαλεία που δια-
θέτουμε για τον εντοπισμό ασθενών με POD24 (FLIPI, 
FLIPI2, PRIMA-PI, και m7-FLIPI) είναι ανεπαρκή, και 
πρακτικά δεν έχουμε αξιόπιστα μέσα για την αναγνώ-
ριση στην πρώτη γραμμή θεραπείας τους ασθενείς με 
αυξημένο κίνδυνο πρώιμης υποτροπής. Επιπλέον, 
οι βέλτιστες θεραπευτικές στρατηγικές για ασθενείς 
με POD24 δεν έχουν προσδιοριστεί λόγω έλλειψης 
προοπτικών κλινικών μελετών. Πρόσφατες κλινικές 
μελέτες υποδεικνύουν ότι η ιστολογική μεταμόρφωση 
(HT) σε διάχυτο από μεγάλα Β κύτταρα λέμφωμα 
(DLBCL) είναι ένας μείζον παράγοντας που συμβάλ-
λει στην πτωχή έκβαση αυτών των ασθενών, καθώς 
σύμφωνα με μια μελέτη, αντιπροσωπεύει ως και το 
75% του συνόλου των ασθενών με POD24, καθιστώ-
ντας την διερεύνηση με βιοψία ιστού και ποζιτρινική 
τομογραφία (PET) άκρως απαραίτητη σε αυτήν την 
υποομάδα ασθενών3. Υπάρχει συναίνεση ότι ασθενείς 
με POD24 πρέπει να αντιμετωπίζονται επιθετικά, και 
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πέραν των συμβατικών θεραπειών, όπως η αυτόλογη 
ή αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, 
αναδυόμενες θεραπείες όπως κυτταρική θεραπεία με 
Τ κύτταρα που εκφράζουν χιμαιρικό υποδοχέα έναντι 
αντιγόνων επιφανείας (CAR) και τα διειδικά CD20/
CD3 αντισώματα θα διαδραματίσουν έναν σημαντικό 
ρόλο στην αντιμετώπιση αυτής της ομάδας ασθενών. 

ΣΥΜβΑΤΙΚΕΣ θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤήΓΙΚΕΣ
Ασθενείς με συμπτωματική, ευαίσθητη στο 

rituximab υποτροπή, ανάλογα με την κατάσταση 
ικανότητας, προγενέστερες θεραπείες και διάρκεια 

ανταπόκρισης σε αυτές, έχουν ποικίλες διαθέσιμες 
θεραπευτικές επιλογές που περιγράφονται στον 
συνοδευτικό Πίνακα 1. Ασθενείς με εντοπισμένη, 
περιορισμένου σταδίου συμπτωματική νόσο είναι 
υποψήφιοι για ακτινοθεραπεία, έως 24 Gy. Για συ-
στηματική νόσο, η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται 
από τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, και την προ-
ηγηθείσα θεραπεία (ανθρακυκλίνη ή bendamustine). 
H δραστηριότητα του νεότερης γενιάς αντι-CD20 μο-
νοκλωνικού αντισώματος obinutuzumab σε ασθενείς 
με ΟΛ σε φάση ευαίσθητης στο rituximab υποτροπή 
(ανταπόκριση ≥6 μήνες σε προηγηθείσα θεραπεία 
που εμπεριείχε rituximab) εξετάστηκε στη φάσεως ΙΙ 

Πίνακας 1. Θεραπευτικές επιλογές στο υποτροπιάζον ή ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα 

Συμβατικές στρατηγικές νεότερες θεραπείες

• Παρακολούθηση
• Rituximab ± συντήρηση
• Ανοσοχημειοθεραπεία ± συντήρηση
• Obinutuzumab + bendamustine + συντήρηση
• Ακτινοθεραπεία
• Ραδιοανοσοθεραπεία
• Αυτόλογη μεταμόσχευση
• Αλλογενής μεταμόσχευση

• Αναστολείς PI3K (idelalisib, copanlisib,duvelisib)
• Ανοσοτροποποιητικές θεραπείες (lenalidomide + rituximab)
• CAR T κύτταρα (HT) 
• EZH2 αναστολέας tazemetostat

Πειραματικές θεραπείες

• BCL2 αναστολέας venetoclax
• Αναστολείς των ανοσολογικών σημείων ελέγχου
• Αναστολείς των σημείων ελέγχου των μακροφάγων
• Αντισώματα
• Συζεύγματα αντισωμάτων-φαρμάκων
• Διειδικά CD3/CD20 αντισώματα

Εικόνα 1. Αλγόριθμος για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του οζώδους λεμφώματος μετά την 1η γραμμή θεραπείας
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υποτροπή της νόσου.(OR) (78% έναντι 53%, αντιστοί-
χως) και(PF) (39.4 έναντι 14.1 μηνών, αντιστοίχως) 
ήταν βελτιωμένα στο σκέλος του R2, συμπεριλαμβα-
νομένων των ασθενών με POD247. 

Αναστολείς του PI3K 
Οι αναστολείς του PI3K idelalisib, copanlisib, και 

duvelisib έχουν επιδείξει σημαντική δραστηριότητα 
σε πολυχημειοθεραπευμένους ασθενείς σε φάση 
υποτροπής/ανθεκτικής νόσου. Αν και παρουσιάζουν 
εφάμιλλη αποτελεσματικότητα (ΟRR 50-60%, διάμεσο 
PFS 12 μήνες), οι τελευταίοι 2 παράγοντες έχουν 
ευνοϊκότερο προφίλ ασφάλειας. Τρέχουσες κλινικές 
μελέτες εκτιμούν την αποτελεσματικότητά τους σε 
συνδυασμό με μονοκλωνικά αντι-CD20 αντισώματα 
(NCT03711578). 

EZH2 αναστολέας tazemetostat
Το tazemetostat είναι ένας πρώτος-στη-τάξη, εκλε-

κτικός, από του στόματος αναστολέας του ενισχυτή 
του zester homolog 2 (EZH2), μιας μεθυλοτρανσφε-
ράσης της ιστόνης που εμφανίζει μεταλλάξεις στο 
25% περίπου των ασθενών με ΟΛ. Σε μια φάσεως 
ΙΙ μελέτη, το tazemetostat αξιολογήθηκε ως προς την 
αποτελεσματικότητα και τοξικότητα σε 99 ασθενείς 
με υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΟΛ, εκ των οποίων 45 
ασθενείς είχαν μεταλλαγμένο γονίδιο EZH28. Το ORR 
και διάμεσο PFS στους ασθενείς με μεταλλαγμένο 
EZH2 ήταν 69% και 13,8 μήνες, αντιστοίχως. Στους 
ασθενείς με μη-μεταλλαγμένο ΕζΗ2 το ORR ήταν 35% 
και το διάμεσο PFS 11,3 μήνες. Δεδομένου του πολύ 
ευνοϊκού προφίλ ασφαλείας του tazemetostat, κλινικές 
μελέτες με συνδυαστικές στρατηγικές βρίσκονται σε 
εξέλιξη. Να σημειωθεί ότι η NCT02889523 φάσεως 
Ιb μελέτη με κλιμακούμενες δόσεις tazemetostat σε 
συνδυασμό με R-CHOP ως 1ης γραμμής θεραπεία 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα και προσδιορίστηκε η συ-
νιστώμενη δόση των 800 mg δις ημερησίως για την 
τρέχουσα φάσεως ΙΙ μελέτη. Ελλείψει plateau στην 
PFS καμπύλη και δεδομένης της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ του μικροπεριβάλλοντος του λεμφώματος και 
της επιγενετικής του διαμόρφωσης από τον ΕζΗ2, 
μια ενδιαφέρουσα τρέχουσα φάσεως ΙΙΙ, διπλή-τυφλή, 
ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αξιολογεί την 
προσθήκη του tazametostat στο R2 (NCT04224493).

CAR T-κυτταρική θεραπεία
Η θεραπεία με τα CAR T-κύτταρα axicabtagene 

ciloleucel (axi-cel) and tisagenlecleucel (tisa-cel) έχει 

τυχαιοποιημένη μελέτη Gauss (NCT00576758). Οι 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 4 εβδομαδιαίες εγχύσεις 
με rituximab ή obinutuzumab ακολουθούμενη από 
2 έτη θεραπείας συντήρησης. Αν και το συνολικό 
ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) ήταν μεγαλύτερο 
στο σκέλος του obinutuzumab (44.6% έναντι 26.7%, 
P=0.01), εντούτοις δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των 
δύο σκελών ως προς την επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου (PFS). Ο ρόλος του obinutuzumab σε ασθενείς 
με ανθεκτικό στο rituximab ΟΛ εξετάστηκε στη φάσεως 
ΙΙΙ μελέτη GADOLIN (NCT01059630). Ασθενείς με 
ανθεκτική στο rituximab υποτροπιάζουσα/ανθεκτική 
νόσο τυχαιοποιήθηκαν σε bendamustine μονοθερα-
πεία ή συνδυασμό obinutuzumab με bendamustine 
(Ο-Β) ακολουθούμενη από θεραπεία συντήρησης 
για 2 έτη στο σκέλος των ασθενών που έλαβαν Ο-Β 
και παρακολούθηση στο σκέλος των ασθενών που 
έλαβαν bendamustine μονοθεραπεία. Μετά από 
διάμεση παρακολούθηση 21.9 μήνες το PFS υπε-
ρείχε στο σκέλος του Ο-Β (μη επιτευχθέν έναντι 14.9 
μήνες, HR 0.55, P=0.0001). Σε μια επικαιροποιημένη 
ανάλυση της μελέτης, το διάμεσο PFS ήταν 25.8 
μήνες στο σκέλος του Ο-Β και 14.1 μήνες στο σκέ-
λος μονοθεραπείας με bendamustine (HR=0.57, P 
<0.001)4. Επιπλέον, παρατηρήθηκε και σημαντική 
παράταση του OS στο σκέλος του O-B (HR=0.67, 
P=0.027). Επομένως, για ασθενείς με ένδειξη να 
λάβουν bendamustine, η αντίσταση στο rituximab 
μπορεί να αντισταθμιστεί με τον συνδυασμό Ο-Β. To  
όφελος της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, 
ιδίως για ασθενείς με POD24 ή ΗΤ, θα πρέπει αν αντι-
σταθμιστεί με τους κινδύνους της μακροπρόθεσμης 
τοξικότητας και εντός του πλαισίου των αναδυόμενων 
νέων θεραπειών5,6. Σχετικά με τον προβληματισμό 
για τη βέλτιστη θεραπεία 2ης γραμμής για ασθενείς 
με POD24 στους οποίους αστόχησε 1ης γραμμής 
ανοσοχημειοθεραπεία, αναζητείται απάντηση με την 
τρέχουσα φάσεως ΙΙ SWOG1608 Intergroup μελέτη 
(ΝCT03269669). Ασθενείς τυχαιοποιούνται σε ένα 
από τα εξής 3 σκέλη: obinutuzumab + umbralisib, 
obinutuzumab + lenalidomide, ή obinutuzumab + 
ανοσοχημειοθεραπεία (bendamustine για προηγηθεί-
σα θεραπεία με R-CHOP ή R-CHOP για προηγθείσα 
θεραπεία με R-Benadamustine). 

νΕΟΤΕΡΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕνΕΣ θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤήΓΙΚΕΣ (Πίνακας 1)
Lenalidomide + rituximab (R2)

Η φάσεως ΙΙΙ μελέτη AUGMENT συνέκρινε τον 
συνδυασμό lenalidomide + rituximab (R2) με rituximab 
μονοθεραπεία σε ασθενείς με ευαίσθητη στο rituximab 
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εγκεκριμένη άδεια χορήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση σε ασθενείς με ΗΤ, βάσει των αποτελεσμάτων των 
φάσεως ΙΙ κλινικών μελετών ZUMA-1 και JULIET, αντι-
στοίχως. Η πλειοψηφία των ασθενών σε αυτές τις 2 
μελέτες ήταν ασθενείς με DLBCL αλλά περιλάμβαναν 
και έναν περιορισμένο αριθμό ασθενών με ΗΤ, 16 και 
19 ασθενείς αντιστοίχως. Συνολικά, στοο40% - 50% 
των ασθενών επετεύχθη πλήρη ύφεση (CR), ενώ η 
διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης για τους ασθενείς με 
CR δεν είχε επιτευχθεί μετά από διάμεση παρακολού-
θηση 14 μηνών στη μελέτη JULIET και 27 μηνών στην 
μελέτη ZUMA-1. Σε μια επικαιροποιημένη ανάλυση 
της ZUMA-1, 56% των ασθενών με ΗΤ διατηρούσαν 
την ύφεση στους 24 μήνες9. 

Η μελέτη φάσεως ΙΙ ZUMA-5 εκτίμησε την απο-
τελεσματικότητα του axi-cel σε ασθενείς με χαμηλής 
κακοήθειας λεμφώματα10. Από τους 124 ασθενείς με 
ΟΛ που έλαβαν την θεραπεία, 55% είχαν POD24. 
Οι ασθενείς είχαν λάβει έναν διάμεσο αριθμό 3 προ-
ηγούμενων θεραπειών. Το ποσοστό ORR και CR 
ήταν 94% και 80%, αντιστοίχως. Οι ανταποκρίσεις 
ήταν εφάμιλλες, ανεξαρτήτως ηλικίας, βαθμολογίας 
FLIPI, αριθμού προηγούμενων θεραπειών ή POD24. 
Με διάμεση παρακολούθηση 17.5 μήνες, το διάμεσο 
PFS και ΟS δεν είχε επιτευχθεί. Το PFS και ΟS στους 
12 μήνες για το σύνολο των ασθενών της μελέτης 
ήταν 74% και 93%, αντιστοίχως. Όσον αφορά τις 
επίμαχες τοξικότητες, σύνδρομο απελευθέρωσης 
κυτταροκινών (CRS) βαθμού ≥3 και νευρολογική 
τοξικότητα βαθμού ≥3 εμφανίστηκαν στο 7% και 19% 
των ασθενών, αντιστοίχως. Ένας θάνατος αποδόθη-
κε σε επιπλοκές σχετιζόμενες με CRS. Με βάση τα 
αποτελέσματα αυτά το US FDA ενέκρινε νωρίτερα 
φέτος το axi-cel ως θεραπεία για ασθενείς με ΟΛ σε 
φάση υποτροπής/ανθεκτικής νόσου μετά από αστοχία 
2 ή περισσότερων συστηματικών χημειοθεραπειών, 
ενώ εκκρεμεί το αίτημα έγκρισης στην ΕΕ. Μια πρό-
δρομη ανάλυση της φάσεως ΙΙ μελέτης ELARA που 
αξιολογεί θεραπεία με tisa-cel σε ασθενείς με ΟΛ σε 
φάση υποτροπής/ανθεκτικής νόσου ανακοινώθη-
κε πρόσφατα11. Περιέλαβε 94 ασθενείς με διάμεσο 
αριθμό 4 προηγούμενων θεραπειών. Σε ότι αφορά 
την έγχυση κυττάρων, 18% των ασθενών έλαβαν το 
tisa-cel σε εξωτερική βάση χωρίς ανάγκη νοσηλείας. 
Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, με ORR (CR) 
86.2% (65.4%) μετά από διάμεση παρακολούθηση 
10.9 μηνών. Το PFS ήταν 76% στους 6 μήνες. Βαθμού 
≥3 CRS και ≥3 νευροτοξικότητα παρατηρήθηκε στο 0% 
και 1%, αντιστοίχως, ενώ δεν καταγράφηκε κανένας 
θάνατος σχετιζόμενος με τοξικότητα της θεραπείας. Σε 
εξέλιξη βρίσκεται η φάσεως ΙΙ μελέτη TRANSCEND 
FL (NCT04245839) σε ανάλογη ομάδα ασθενών. 

νΕΟΙ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥνήΣή ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ)
Συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου  
και αντισώματα 

Το Polatuzumab vedotin (pola) είναι ένα αντι-
CD79b IgG αντίσωμα συζευγμένο με monomethyl 
auristatin E (ΜΜΑΕ), έναν αναστολέα μικροσωληνί-
σκων. Στην φάσεως ΙΙ μελέτη ROMULUS, που εκτί-
μησε την αποτελεσματικότητα του pola σε ασθενείς 
με NHL, τα ποσοστά ORR και CR για την υποομάδα 
των ασθενών με ΟΛ ήταν 70% και 45%, αντιστοίχως. 
Πρόδρομα αποτελέσματα μιας φάσεως ΙΙ τυχαιοποι-
ημένης μελέτης του pola με ή χωρίς Bendamustine-
Rituximab (B-R) σε ασθενείς με υποτροπιάζον/αν-
θεκτικό DLBCL έδειξε ότι η προσθήκη του pola δεν 
βελτίωσε τα ποσοστά CR και PFS στην υποομάδα 
των ασθενών με ΟΛ12. 

Το loncastuximab teserine (lonca) είναι ένα εξαν-
θρωπισμένο αντι-CD19 αντίσωμα συζευγμένο με μια 
διμερή pyrrolobenzodiazepine τοξίνη. To lonca έχει 
λάβει εγκεκριμένη ένδειξη στις ΗΠΑ για την θεραπεία 
του DLBCL σε φάση υποτροπής/ανθεκτικής νόσου. 
Πρόδρομα αποτελέσματα επί ενός περιορισμένου 
αριθμού 14 ασθενών με υποτροπιάζων/ανθεκτικό ΟΛ 
έδειξαν ποσοστό ORR και CR 78.6% και 64.3%, αντι-
στοίχως, με παρατεταμένες υφέσεις (NCT02669015). 

Το tafasitimab είναι ένα εξανθρωπισμένο αντίσωμα 
που περιέχει μια υβριδική IgG1/2 Fc υπομονάδα που 
στοχεύει το CD19. To tafasitimab έχει λάβει εγκεκριμέ-
νη ένδειξη στις ΗΠΑ για την θεραπεία του DLBCL σε 
φάση υποτροπής/ανθεκτικής νόσου σε συνδυασμό 
με lenalidomide βάσει των αποτελεσμάτων της μελέ-
της L-MIND. Μια φάσεως ΙΙΙ, ελεγχόμενη με εικονικό 
φάρμακο μελέτη του tafasitamab σε συνδυασμό με 
rituximab και lenalidomide (InMIND) βρίσκεται σε 
εξέλιξη σε ασθενείς με υποτροπιάζων/ανθεκτικό ΟΛ 
(NCT04680052). 

Αναστολείς BCL-2 
Αν και το ΟΛ θεωρείται πρότυπο νόσημα υπερέκ-

φραση BCL2 πρωτεΐνης, ο αναστολέας του BCL2 
venetoclax έχει επιδείξει μέτρια δραστηριότητα στο 
υποτροπιάζων/ανθεκτικό ΟΛ. Η φάσεως ΙΙ τυχαιοποι-
ημένη μελέτη CONTROLATO έδειξε ότι η προσθήκη 
του venetoclax στον συνδυασμό B-R δεν βελτίωσε την 
αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με το Β-R (Blood. 
2018;132(Suppl 1):abstract 1614). 

Παράγοντες που στοχεύουν το ανοσιακό σύστημα
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αναστολέων του 
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ανοσολογικού σημείου ελέγχου (immune checkpoint 
inhibitors, ICIs) PD-1 στο ΟΛ είναι γενικά απογοητευ-
τικά. Στην μεγάλη φάσεως ΙΙ μελέτη Checkmate 140, 
92 ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζων ΟΛ μετά 
από αστοχία ≥2 προηγούμενων θεραπειών έλαβαν 
μονοθεραπεία με τον ICI nivolumab. To ORR ήταν 
μόνο 4% 5NCT02038946). Μελέτες συνδυασμού ICIs 
με αντι-CD20 μονοκλωνικά αντισώματα επίσης δεν 
έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Το CD47, ένα άλλο ανοσολογικό σημείο ελέγ-
χου, είναι ένα «μην με τρως» σήμα που εκφράζεται 
καθολικά στα φυσιολογικά κύτταρα ενώ υπερεκ-
φράζεται σε διάφορα νεοπλάσματα. Τα μακροφάγα, 
ένα αναπόσπαστο συστατικό του νεοπλασματικού 
μικροπεριβάλλοντος, εκφράζουν τη ρυθμιστική πρω-
τεΐνη α (signal regulatory protein α, SIRPα). Η αλλη-
λεπίδραση CD47/SIRPa εμποδίζει τα μακροφάγα 
να συμμετάσχουν στην θανάτωση νεοπλασμάτων. 
Οι αναστολείς σημείων ελέγχου των μακροφάγων 
(macrophage checkpoint inhibitors, MCIs) προάγουν 
τη φαγοκυττάρωση των νεοπλασματικών κυττάρων 
και έχουν εισέλθει πρόσφατα στην κλινική ανάπτυξη, 
στοχεύοντας διάφορες κακοήθειες, συμπεριλαμβα-
νημένων και των λεμφωμάτων. Το magrolimab, ένας 
πρώτος-στην-τάξη αντι-CD47 MCI, έχει εκτιμηθεί σε 
συνδυασμό με rituximab σε ασθενείς με υποτροπιά-
ζουσή/ανθεκτική νόσο. Επικαιροποιημένα αποτελέ-
σματα μιας τρέχουσας φάσεως Ιb/2 μελέτης έδειξαν 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με ποσοστά ORR και 
CR 66% και 24%, αντιστοίχως, στην υποομάδα ασθε-
νών με ΟΛ13. Μετά από διάμεση παρακολούθηση 18 
μηνών, η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης δεν είχε 
επιτευχθεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το magrolimab 
είναι πολύ καλά ανεκτό χωρίς ιδιαίτερη τοξικότητα, 
ενώ επάγει παρατεταμένες υφέσεις, επομένως έχει 
προοπτικές κλινικής ανάπτυξης ως μονοθεραπεία 
αλλά και σε συνδυασμούς. Οι ΜCIs στοχεύουν την 
μη ειδική (φυσική) ανοσιακή απάντηση ενώ οι ICIs 
παρακάμπτουν το μη ειδικό στοιχείο της ανοσίας και 
ενισχύουν την ειδική (επίκτητη) ανοσιακή απάντηση. 
Η βέλτιστη ανοσιακή απάντηση εξαρτάται ιδανικά από 
τον διττό συντονισμό των μηχανισμών ανοσοαπόκρι-
σης της φυσικής και επίκτητης ανοσίας. ως εκ τούτου, 
θα ήταν ενδιαφέρον να σχεδιαστούν κλινικές μελέτες 
συνδυασμού ICIs με MCIs για αν απελευθερωθούν 
ταυτόχρονα οι ιδιότητες της φυσικής και επίκτητης 
ανοσίας και να αποκαλυφθεί δυνητική συνέργεια 
αυτών των ICIs. 

Διειδικά αντισώματα εμπλοκής Τ-κυττάρων 
Τρεχόντως, τα CD3/CD20 διειδικά αντισώματα 

εμπλοκής T κυττάρων (bispecific T cell engager, BiTe) 
mosunetuzumab, odronextamab, epcoritamab, και 
glofitamab βρίσκονται σε φάσεως Ι/ΙΙ κλινικές μελέτες 
στα ΝΗL, και προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν 
υποσχόμενη αποτελεσματικότητα σε πολυχημειοθερα-
πευμένους ασθενείς. Σε μια πρόσφατη επικαιροποίη-
ση μιας φάσεως I/Ib μελέτης με mosunetuzumab, στην 
ομάδαη των ασθενών με ΟΛ σε φάση υποτροπής/
ανθεκτικής νόσου, τα ποσοστά ORR και CR ήταν 
68% και 50%, αντιστοίχως14. Με διάμεση παρακο-
λούθηση τους 14.4 μήνες, 62% των ασθενών είχαν 
νόσο σε ύφεση με διάμεσο PFS τους 11.8 μήνες. 
CRS και νευροτοξικότητα βαθμού ≥3 ήταν σπάνια. Το 
epcoritamab είναι ιδανικό διειδικό αντίσωμα στο ότι 
χορηγείται υποδόρια, που φαίνεται να σχετίζεται με 
λιγότερη CRS τοξικότητα. Σε μια μελέτη κλιμάκωσης 
της δόσης, το epcoritamab χορηγήθηκε σε εξωτερική 
βάση σε ασθενείς με διάφορους υποτύπους NHL 
(NCT03625034). Στην ομάδα τωνη ασθενών με ΟΛ 
(n=8) τα ποσοστά ORR και CR ήταν 100% και 25%, 
αντιστοίχως. CRS και νευροτοξικότητα βαθμού ≥3 
ήταν 0% και 3%, αντιστοίχως. 

Το glofitamab είναι ένα CD20/CD3 BiTe που δια-
θέτει μια μοναδική 2:1 δομή με διττή θέση πρόσδεσης 
για το CD20. Μια φάσεως Ι μελέτη με κλιμάκωση της 
δόσης περιέλαβε 171 ασθενείς με υποτροπιάζον/
ανθεκτικό NHL, το 26% των οποίων είχαν ΟΛ15. Μια 
εβδομάδα πριν από την έγχυση του glofitamab, χο-
ρηγείτο obinutuzumab για να επάγει εξάντληση των 
Β κυττάρων και να μετριάσει την CRS τοξικότητα. 
Η αποτελεσματικότητα ήταν δοσοεξαρτώμενη, με 
υψηλότερο ποσοστό ανταπόκρισης σε ασθενείς που 
έλαβαν ≥10 mg. Στην ομάδα τωνη ασθενών με ΟΛ, 
που έλαβαν ≥10 mg τα ποσοστά ORR και CR ήταν 
69% και 58.6% ενώ για το σύνολο των ασθενών με 
ΟΛ, ανεξαρτήτως δοσολογίας (n=44), τα ποσοστά 
ήταν 70.5% και 47.7%, αντιστοίχως. CRS και νευρο-
τοξικότητα βαθμού ≥3 ήταν 3.5% και 1.8%, αντιστοί-
χως. Σε εξέλιξη βρίσκονται συνδυαστικές μελέτες του 
glofitamab, όπως με R-CHOP (NCT03467373) και 
polatuzumab vedotin ή atezolizumab (NCT03533283). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι εγκεκριμένες και υπό διερεύνηση θεραπευτικές 

επιλογές για ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΟΛ 
έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια και περιλαμβά-
νουν στοχευμένους παράγοντες, γυμνά ή συζευγμένα 
αντισώματα και κυτταρικές θεραπείες. Προτεραιότητα 
πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό κλινικών μελετών για 
το υποσύνολο των ασθενών που έχουν το μεγαλύτερο 
κίνδυνο θανάτου, τους ασθενείς με πρώιμη εξέλιξη της 
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νόσου (POD24). Στο εγγύς μέλλον εκκρεμεί έγκριση 
των CAR T κυττάρων στους ασθενείς με ΟΛ χωρίς 
ιστολογική μεταμόρφωση, ενώ δεν είναι μακριά και η 
είσοδος των CD20/CD3 διειδικών αντισωμάτων και 
συζευγμάτων αντισώματος-φαρμάκου στη φαρέτρα 
των διαθέσιμων θεραπειών, οπότε η σειρά ακολου-
θίας των νέων αυτών θεραπειών και το κόστος τους 
θα καταστούν μια σημαντική πρόκληση για τους 
θεράποντες γιατρούς αλλά και τα συστήματα υγείας. 
Συνολικά, υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, αλλά κα-
τάλληλα σχεδιασμένες προοπτικές κλινικές μελέτες 
με τις σωστές ερωτήσεις πρέπει να υλοποιηθούν, με 
σκοπό τις βέλτιστες και οικονομικά αποδοτικότερες 
θεραπευτικές στρατηγικές για τους ασθενείς.
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ΤΩν ΛΕΜφΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩν νΟΣΩν

ΕΙΣΑΓΩΓή
Τα περιφερικά Τ λεμφώματα (Peripheral T Cell 

Lymphomas, PTCLs) προέρχονται από μεταθυμικά 
λεμφοκύτταρα και αποτελούν μια ετερογενή ομάδα 
σπάνιων αιματολογικών κακοηθειών. Τα PTCL αντι-
στοιχούν στο 10%–15% των λεμφωμάτων του Δυτικού 
κόσμου1. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη κατάταξη 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health 
Organization, WHO) διακρίνονται σε 4 ομάδες: λεμφα-
δενικά, εξωλεμφαδενικά, γενικευμένα και δερματικά. 
Στα λεμφαδενικά PTCLs περιλαμβάνονται τα παρα-
κάτω: PTCLs μη περαιτέρω προσδιοριζόμενα (PTCL-
NOS), Aναπλαστικά από μεγάλα κύτταρα ALK(+) 
(ALCL-ALK+), Aναπλαστικά από μεγάλα κύτταρα 
ALK(-) (ALCL-ALK-), και τα λεμφώματα με φαινότυπο 
Τ follicular helper κυττάρων (PTCL-TFH): Aγγειοανο-
σοβλαστικά (AITL), λεμφαδενικά Τ λεμφώματα καθώς 
και τα οζώδη Τ λεμφώματα. Τα PTCL-TFH μοιράζονται 
μερικά από τα κλινικά και ιστολογικά χαρακτηριστικά 
του φαινοτύπου TFH, ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
την έκφραση TFH-αντιγόνων, όπως PD1, CD10, 
BCL6, CXCL13, ICOS, SAP, CCR5, MAF, CD200. 
Οι επαναλαμβανόμενες γενετικές ανωμαλίες που 
σχετίζονται με τον φαινότυπο TFH περιλαμβάνουν 
μεταλλάξεις σε επιγενετικούς τροποποιητές (TET2, 
IDH2, DNMT3A), RHOA και γονίδια που σχετίζονται 
με το σηματοδοτικό μονοπάτι του T υποδοχέα (FYN, 
PLCG1, CD28, VAV1)2. Παράλληλα, η μελέτη του 
γονιδιακού προφίλ των μη-TFH PTCL- NOS, έχει 
αναδείξει την παρουσία δύο επιπλέον υποομάδων: 
αυτών με αυξημένη έκφραση του GATA3 και εκείνων 
με αυξημένη έκφραση TBX212. Η ομάδα με αυξημένη 
έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα GATA3 χαρα-

κτηρίζεται από βλάβες ογκοκατασταλτικών γονιδίων, 
όπως των TP53, PTEN, PRDM1, CDKN2A/B, STAT3, 
REL, MYC και σχετίζεται με πτωχή έκβαση3. 

Στην ομάδα με αυξημένη έκφραση του μεταγρα-
φικού παράγοντα TBX21 παρατηρούνται συχνές 
διαταραχές γονιδίων που εμπλέκονται στη μεθυλίωση 
του DNA7. Η ταυτοποίηση του κυττάρου προέλευσης 
των PTCL βελτιώνει την ταξινόμησή τους και προάγει 
την ανάδειξη πιο αποτελεσματικών θεραπειών. Μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ανοσορρυθμιστικοί παράγοντες 
και οι επιγενετικοί τροποποιητές δρουν αποτελε-
σματικότερα στα PTCL-TFH, ενώ οι αναστολείς της 
φωσφατιδυλινοσιτόλης 3-κινάσης (PI3K), οι υπομε-
θυλιωτικοί παράγοντες καθώς και οι αναστολείς της 
Janus κινάσης και της JAK/STAT οδού, πιθανώς ν’ 
αποδειχθούν δραστικότεροι στις ομάδες GATA3 ή 
TBX214.

θΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩν ‘ΛΕΜφΑΔΕνΙΚΩν’  
Τ-ΛΕΜφΩΜΑΤΩν
Χημειοθεραπεία

Για την αντιμετώπιση των ασθενών με PTCL οι 
επιλογές θεραπείας είναι περιορισμένες και εν πολλοίς 
αναποτελεσματικές. Λίγες είναι και οι τυχαιοποιημένες 
κλινικές δοκιμές στις οποίες μπορούν να στηριχθούν 
κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες. Η ισχύουσα 
θεραπευτική προσέγγιση στηρίζεται κυρίως στη στρα-
τηγική αντιμετώπισης των επιθετικών λεμφωμάτων 
Β κυτταρικής σειράς, με τη χορήγηση συνδυασμένης 
χημειοθεραπείας με βάση την ανθρακυκλίνη (πχ. 
CHOP, CHOEP) και την αυτόλογη μεταμόσχευση 
στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑυτοΜΑΚ) ως 
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σταθεροποίηση στην 1η ύφεση ή στην αντιμετώπιση 
της υποτροπής5.

Μολονότι η θέση της ανθρακυκλίνης στα PTCL, 
παραμένει συζητήσιμη, θεραπευτικά πρωτόκολλα 
ελεύθερα ανθρακυκλίνης δεν αποδείχθηκαν αποτε-
λεσματικότερα συγκρινόμενα με το CHOP5. Σύμφωνα 
με μια μετανάλυση δεδομένων 2.815 ασθενών, που 
αντιμετωπίστηκαν με σχήματα με βάση την ανθρακυ-
κλίνη, η 5ετής ολική επιβίωση (OS) για όλα τα PTCL 
ήταν 36,6%, ενώ για τα λεμφαδενικά ALCL και AITL 
ήταν 56,5% και 32,1% αντίστοιχα6. Στην προσπάθεια 
βελτίωσης των αποτελεσμάτων αυτών, δοκιμάστηκε 
η ενσωμάτωση στο CHOP νέων παραγόντων και η 
εντατικοποίηση της θεραπείας. Η Γερμανική ομάδα 
σύγκρινε τη θεραπεία με 6-8 κύκλους CHOP έναντι 
της χορήγησης ετοποσίδης σε συνδυασμό με CHOP 
(CHOEP). Η προσθήκη ετοποσίδης έδειξε καλύτερη 
επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (PFS) σε ασθενείς 
με ALCL-ALK(+), σε άτομα με ευνοϊκούς παράγοντες 
κινδύνου (φυσιολογικά επίπεδα LDH) και σε ασθενείς 
ηλικίας ≤60 ετών7.

Τρεις τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές αξιολό-
γησαν την αποτελεσματικότητα της προσθήκης ενός 
νέου παράγοντα στο CHOP: Μία προοπτική μελέ-
τη φάσης 3, συνδύασε το αντι-CD52 μονοκλωνικό 
αντίσωμα Alemtuzumab με CHOP. Μολονότι παρα-
τηρήθηκαν αυξημένα ποσοστά ανταποκρίσεων στο 
πειραματικό σκέλος, δεν επετεύχθη βελτίωση της 
επιβίωσης σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία, λόγω 
της σχετιζόμενης με τη θεραπεία τοξικότητας8.

Στην τυχαιοποιημένη μελέτη ECHELON-2 συ-
γκρίθηκε το CHOP με BV-CHP (Brentuximab Vedo-
tin, Cyclophosphamide, Vincristine, Prednisone) σε 
452 πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με PTCL και 
έκφραση του CD30 αντιγόνου κατ’ ελάχιστον 10%. 
Το BV αποτελεί μονοκλωνικό αντι-CD30 αντίσωμα 
συζευγμένο με φάρμακο. Η μελέτη αυτή απέδειξε 
υπεροχή του συνδυασμού τόσο για την PFS όσο και 
την OS στην υποομάδα με ALCL που αντιπροσώπευε 
το 70% των ασθενών της μελέτης. Για τα υπόλοιπα, 
CD30 θετικά μη-ALCL PTCL η αποτελεσματικότητα 
του συνδυασμού είναι συζητήσιμη9. Στη μελέτη ROO-
CHOP, η Γαλλική ομάδα συνέκρινε τη μονοθεραπεία 
με CHOP έναντι του συνδυασμού CHOP με ρομιδε-
ψίνη (αναστολέας των απακετυλασών των ιστονών) 
σε ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον PTCL που 
δεν ήταν υποψήφιοι για αυτόλογη ή αλλογενή με-
ταμόσχευση. Η διάμεση PFS για τους ασθενείς του 
πειραματικού σκέλους ήταν 12 μήνες (εύρος 9-25,8), 
χωρίς σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το σκέλος 
αναφοράς (διάμεση PFS 10,2 μήνες [εύρος 7,4–13,2]). 
Στο σκέλος της ρομιδεψίνης, η υψηλή συχνότητα 

ανεπιθύμητων εκδηλώσεων εμπόδισε την ορθή χο-
ρήγηση των 6 κύκλων CHOP. Παρόλο ότι η μελέτη 
δεν κατάφερε ν’ αποδείξει το πρωταρχικό καταληκτικό 
σημείο της ανωτερότητας του συνδυασμού έναντι 
του CHOP, η ανάλυση των ιστολογικών υποομάδων 
φαίνεται να υποδηλώνει ότι ο νέος συνδυασμός δρα 
διαφορετικά αναλόγως του υποτύπου PTCL, με σχε-
τικά υψηλότερη αποτελεσματικότητα να παρατηρείται 
στα AITL10.

Συνοψίζοντας, η χημειοθεραπεία με CHOP, μολο-
νότι δεν προσφέρει απόλυτα ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα, θα πρέπει να θεωρείται η θεραπεία αναφοράς 
για τα λεμφαδενικά PTCL. Εξαίρεση αποτελούν τα 
ALCL, για τα οποία ο συνδυασμός BV-CHP είναι 
η συνιστώμενη θεραπευτική επιλογή. Το CHOEP 
ως επιλογή θα μπορούσε να χορηγηθεί σε νεαρούς 
ασθενείς, με καλή κατάσταση ικανότητας, φυσιολογική 
LDH και ιστολογικό τύπο διαφορετικό από ALCL.

Μεγαθεραπεία και Αυτόλογη Μεταμόσχευση  
στην 1η γραμμή θεραπείας

Ο ρόλος της ΑυτοΜΑΚ σε ασθενείς με PTCL είναι 
αμφιλεγόμενος λόγω των περιορισμένων δεδομένων, 
των ετερογενών πληθυσμών στις τρέχουσες μελέτες 
και της έλλειψης τυχαιοποιημένων δοκιμών που ν’ 
αξιολογούν σαφώς τη διαδικασία της. Η παραπομπή 
σε ΑυτοΜΑΚ στοχεύει στην αποτροπή της υποτροπής 
των χημειοευαίσθητων ασθενών.

Οι περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες συνι-
στούν τη χορήγηση μεγαθεραπείας ακολουθούμενης 
από ΑυτοΜΑΚ στην πρώτη πλήρη ύφεση (ΠΥ)5. 
Υποστηρίζεται δε, ότι η επίτευξη ΠΥ πριν από την 
ΑυτοΜΑΚ αποτελεί σημαντικό ανεξάρτητο προγνωστι-
κό δείκτη καλύτερης επιβίωσης σε ασθενείς με PTCL 
που υποβάλλονται σε ΑυτοΜΑΚ στην 1η γραμμή 
θεραπείας11.

Αρκετές αναδρομικές αλλά και προοπτικές φάσης 
2 μελέτες μονού σκέλους, αναφέρουν ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα με αυτήν την προσέγγιση. Η μεγαλύ-
τερη προοπτική φάσης 2 μελέτη, δημοσιεύθηκε από 
τη Σκανδιναβική ομάδα (NLG-T-01) και περιελάμβανε 
160 ασθενείς με PTCL. Από τη μελέτη αποκλείονταν 
οι ασθενείς με ALCL-ALK(+). Εκατόν δεκαπέντε ασθε-
νείς υποβλήθηκαν σε ΑυτοΜΑΚ στην 1η ΠΥ μετά 
από 6 κύκλους CHOEP-14 ή CHOP-14 αναλόγως 
της ηλικίας τους. Με διάμεση παρακολούθηση τα 5 
έτη, η OS ήταν 51% και PFS 44% αντίστοιχα. Στους 
ασθενείς με ALCL-ALK(-) παρατηρήθηκαν τα καλύτερα 
ποσοστά επιβίωσης (OS 70%, PFS 61) έναντι των 
λοιπών υποτύπων12.

Στη δεύτερη σε μέγεθος μελέτη από τη Γερμανι-
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πρέπει να καθοριστεί σε προοπτικές, τυχαιοποιημέ-
νες δοκιμές. 

Αλλογενής Μεταμόσχευση  
στην 1η γραμμή θεραπείας

Η Αλλογενής Μεταμόσχευση (ΑλλοΜΑΚ) θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή της Αυ-
τοΜΑΚ στη σταθεροποίηση της 1ης ΠΥ. Πρόσφατα 
ανακοινώθηκαν δεδομένα από την 1η τυχαιοποιημένη 
δοκιμή φάσης 3 που συνέκρινε την ΑυτοΜΑΚ έναντι 
της ΑλλοΜΑΚ ως μέρος της 1ης γραμμής θεραπεί-
ας σε PTCL πτωχής πρόγνωσης, εξαιρουμένων 
των ALCL-ALK(+). Η δοκιμή περιελάμβανε ασθενείς 
ηλικίας 18-60 ετών όλων των σταδίων και IPI και 
σχεδιάστηκε να ανιχνεύσει, με βάση την πρόθεση 
θεραπείας, βελτίωση της 3ετούς επιβίωσης χωρίς 
συμβάντα από 35% που επιτυγχάνεται με ΑυτοΜΑΚ, 
σε 60% με τη χορήγηση ΑλλοΜΑΚ. Η μελέτη διεκόπη 
πρόωρα αφού φάνηκε ότι ήταν απίθανο να επιτευ-
χθεί το πρωτεύον καταληκτικό σημείο, κυρίως λόγω 
της σχετιζόμενης με την ΑλλοΜΑΚ θνησιμότητας. 
Συμπερασματικά, η ΑλλοΜΑΚ δεν συνιστάται ως 
θεραπεία σταθεροποίησης της 1ης ΠΥ ασθενών με 
λεμφαδενικό PTCL λόγω της έλλειψης δεδομένων 
και της τοξικότητας13.

Ανθεκτική / υποτροπιάζουσα νόσος
Τα ποσοστά υποτροπής μετά τη θεραπεία 1ης 

γραμμής των ασθενών με PTCL είναι υψηλά και 
αγγίζουν το 70%. Μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, 
η αποτελεσματικότητα της ΑυτοΜΑΚ σε υποτρο-
πιάζουσα νόσο είναι αβέβαιη λόγω της έλλειψης 
δεδομένων, αφού η θεραπεία αυτή ενσωματώνεται 
συχνά στην 1η γραμμή. Παράλληλα, οι θεραπείες 
διάσωσης στα υποτροπιάζοντα PTCL έχουν μικρή 
αποτελεσματικότητα, περιορίζοντας περαιτέρω τη 
δυνατότητα χορήγησης της ΑυτοΜΑΚ στη 2η ΠΥ. 
Έτσι, τα στοιχεία για τον ρόλο της ΑυτοΜΑΚ στην 
αντιμετώπιση της ανθεκτικής/υποτροπιάζουσας νόσου 
είναι σπάνια και προέρχονται από δεδομένα Μητρώων 
και αναδρομικές μελέτες. Τα δεδομένα υποδηλώνουν 
ότι η έκβαση θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη χρήση 
της ΑυτοΜΑΚ ως σταθεροποίησης της 2ης ύφεσης. 
Η ομάδα που φαίνεται να ωφελείται κυρίως είναι τα 
ALCL, που αγγίζουν 3ετείς OS 50% και PFS 65%. Η 
σύγκριση της ΑλλοΜΑΚ με αυτήν της ΑυτοΜΑΚ δεν 
ανέδειξε σημαντική διαφορά στην επιβίωση, ενώ η 
ΑλλοΜΑΚ σχετίστηκε με υψηλή τοξικότητα (34%) 
έναντι της ΑυτοΜΑΚ στην οποία ήταν μόλις 6%. Τα 
παραπάνω υπαινίσσονται ότι η ΑυτοΜΑΚ θα μπο-

κή ομάδα, συμμετείχαν 83 ασθενείς με PTCL, ενώ 
εξαιρέθηκαν τα δερματικά Τ λεμφώματα και τα ALCL-
ALK(+). Οι ασθενείς κινητοποιήθηκαν αφού έλαβαν 
4 - 6 κύκλους CHOP και όσοι είχαν ανταποκρινόμενη 
νόσο υποβλήθηκαν σε ΑυτοΜΑΚ (66%). Με διάμεσο 
χρόνο παρακολούθησης τους 33 μήνες, η 3ετής 
OS ήταν 48%. Ο κύριος λόγος για μη παραπομπή 
σε ΑυτοΜΑΚ ήταν η εξελισσόμενη νόσος. Ανάλυση 
δεδομένων ‘πραγματικού κόσμου’ από το Σουηδικό 
Μητρώο Λεμφωμάτων έδειξε ότι η ΑυτοΜΑΚ στην 
1η ΠΥ ωφέλησε ως προς τις OS και PFS ασθενείς 
με λεμφαδενικό Τ λέμφωμα των υποτύπων: PTCL-
NOS, AITL και ALCL-ALK(-).Ο ρόλος της ΑυτοΜΑΚ 
στη χημειοευαίσθητη νόσο μετά τη θεραπεία Εφό-
δου εκτιμήθηκε από τη Γαλλική μελέτη της LYSA. 
Μελετήθηκαν 269 ασθενείς με PTCL-NOS, AITL, 
ALCL-ALK(+) και μερική (N = 52, 19%) ή πλήρη 
ανταπόκριση (N = 217, 81%) μετά την Έφοδο. Σύμ-
φωνα με την πρόθεση θεραπείας, 134 υποβλήθηκαν 
σε ΑυτοΜΑΚ έναντι 135 ασθενών που δεν έλαβαν 
θεραπεία σταθεροποίησης. Η διάμεση PFS ήταν 
3,7 έτη και η διάμεση OS ήταν 8,4 έτη για ολόκληρη 
την ομάδα. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην OS 
αναλόγως του ιστολογικού υπότυπου. Η μελέτη δεν 
κατέδειξε πλεονέκτημα επιβίωσης υπέρ της Αυτο-
ΜΑΚ ως διαδικασία σταθεροποίησης για ασθενείς 
που ανταποκρίθηκαν στην 1η γραμμή. Διαφορά δεν 
ανεδείχθη ούτε στην ανάλυση υποομάδων ως προς 
την ανταπόκριση, το στάδιο της νόσου ή την ομάδα 
κινδύνου των ασθενών.

Στη μεγάλη, πολυκεντρική, προοπτική μελέτη 
παρατήρησης COMPLETE συγκρίθηκε η επιβίωση 
ασθενών με λεμφαδενικό PTCL που έλαβαν ή μη 
σταθεροποίηση με ΑυτοΜΑΚ στην 1η γραμμή. Οι 
συγγραφείς δεν βρήκαν σημαντική διαφορά επιβί-
ωσης μεταξύ των 2 σκελών. Μόνον οι ασθενείς με 
AITL και / ή χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου φάνηκε 
να ωφελούνται ως προς την OS και PFS από την 
ΑυτοΜΑΚ. Τέλος, διερευνήθηκε η έκβαση ασθενών 
(εξαιρέθηκαν οι ALCL-ALK+) με δεδηλωμένη πρόθε-
ση να μεταμοσχευθούν, που τυχαιοποιήθηκαν στο 
σκέλος BV-CHP της δοκιμής ECHELON-2. Παρά 
τους περιορισμούς στην εξαγωγή συμπερασμάτων, 
αφού η μελέτη δεν σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση 
του ρόλου της ΑυτοΜΑΚ στην 1η γραμμή, η χορήγηση 
ΑυτοΜΑΚ ευνόησε ως προς την PFS ασθενείς με 
ALCL-ALK(-) και μη ALCL- PTCL9.

Συμπερασματικά, αυτά τα δεδομένα δεν υποστη-
ρίζουν ισχυρά τη χρήση της ΑυτοΜΑΚ, ως θεραπεία 
σταθεροποίησης ασθενών με λεμφαδενικό PTCL 
σε πλήρη ή μερική ανταπόκριση μετά τη θεραπεία 
Εφόδου. Ο ρόλος της ΑυτοΜΑΚ στην πρώτη ύφεση 
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ρούσε να χορηγηθεί ως διάσωση σε επιλεγμένους 
ασθενείς, καθώς και σε ασθενείς με χημειοευαισθησία 
που δεν έχουν εκτεθεί προηγουμένως σε αυτή, ενώ 
η ΑλλοΜΑΚ αποτελεί επιλογή στην αντιμετώπιση της 
υποτροπής, μετά την αποτυχία της προηγηθείσας 
ΑυτοΜΑΚ, για προσεκτικά επιλεγμένους ασθενείς5.

Είναι σαφές ότι η συμβατική χημειοθεραπεία και η 
μεταμόσχευση βοηθούν περιορισμένο αριθμό ασθε-
νών. Μόνο η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων μπορεί 
να βελτιώσει ουσιαστικά την επιβίωση των ασθενών 
με ανθεκτική/ υποτροπιάζουσα νόσο. Αρκετοί νέοι 
παράγοντες έχουν δοκιμαστεί και ορισμένοι έχουν 
λάβει ήδη επίσημη έγκριση για κλινική χρήση. Τέτοιοι 
παράγοντες είναι το συζευγμένο με φάρμακο μονο-
κλωνικό αντίσωμα αντι-CD30 BV, η πραλατρεξάτη 
και 4 αναστολείς απακετυλάσης ιστονών (histone 
deacetylase inhibitors, HDAC): ρομιδεψίνη, μπελινο-
στάτη, βορινοστάτη και χινταμίδη (Κίνα). Τα αποτελέ-
σματα που επιτεύχθηκαν με τη χορήγηση αυτών των 
παραγόντων είναι παρόμοια. Τα ποσοστά ΠΥ είναι 
10%-25% με διάμεση PFS μικρότερη του 1 έτους. Η 
πτωχή PFS εμπόδισε την έγκριση των φαρμάκων 
αυτών από τον ΕΜΑ.

νέοι παράγοντες
Η πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας της 

κάθε οντότητας των PTCL ξεχωριστά έχει ωθήσει 
την ανάπτυξη νέων θεραπειών. Οι επιγενετικές δια-
ταραχές που χαρακτηρίζουν τα λεμφαδενικά PTCL με 
TFH φαινότυπο, αποτελούν το υπόβαθρο της δοκιμής 
συνδυασμών επιγενετικών τροποποιητών όπως οι 
υπομεθυλιωτικοί παράγοντες (HMA) και οι HDAC. Μια 
πρόσφατη κλινική δοκιμή φάσης 1 ανέδειξε ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό τον συνδυασμό 5-αζακιτιδίνης και 
ρομιδεψίνης με ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης και 
ΠΥ 73% και 55%, αντίστοιχα14. Δυστυχώς η ρομιδε-
ψίνη δεν είναι εγκεκριμένη θεραπεία στην Ευρώπη.

Σε μελέτες φάσης 1-2 έχει διερευνηθεί η αναστολή 
της σηματοδότησης μέσω της σπληνικής τυροσινικής 
κινάσης (SYK) και των σηματοδοτικών μονοπατιών 
PI3K. Το Cerdulatinib ένας από το στόμα αναστολέας 
SYK, JAK1, JAK3 και Tyk2, σε μελέτη φάσης 2α, σε 
41 ασθενείς με PTCL, πέτυχε συνολικό ποσοστό 
ανταπόκρισης 34%, με 27% ΠΥ. Μεταξύ των ανα-
στολέων PI3K, το Duvelisib σε μελέτη φάσης 1, σε 
16 ασθενείς με PTCL πέτυχε συνολική ανταπόκριση 
50% και διάμεση PFS 8,4 μήνες. Ο ίδιος αναστολέας 
σε συνδυασμό με ρομιδεψίνη σε ασθενείς με AITL και 
PTCL-NOS έχει φανεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός με 
συνολική ανταπόκριση 74% και 64% και ποσοστά 
ΠΥ 63% και 36%, αντίστοιχα15.

Το Crizotinib, ένας από το στόμα αναστολέας 
ALK-ROS1-MET, συσχετίστηκε με καλό προφίλ ασφά-
λειας και συνολική ανταπόκριση 90% σε μελέτη 26 
παιδιατρικών ασθενών με ανθεκτικό/υποτροπιάζον 
ALCL- ALK(+). Μεταξύ των 23 ασθενών που πέτυχαν 
ανταπόκριση, το 39% την διατήρησε για τουλάχιστον 
6 μήνες και το 22% για τουλάχιστον 12 μήνες.

Επίσης, δοκιμάζονται φάρμακα που στοχεύουν το 
μικροπεριβάλλον, όπως αναστολείς PD-1 και ICOS σε 
οζώδες λεμφαδενικό PTCL και AITL (NCT02520791) 
καθώς και το Venetoclax, αναστολέας της BCL-2, σε 
BCL-2 θετικά PTCL-NOS και AITL (NCT03552692).

Τέλος, αναπτύσσονται κυτταρικές θεραπείες βα-
σισμένες στα CAR-Ts και τα διειδικά αντισώματα που 
στοχεύουν το CD30xCD16A και CD30xCD64.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η αντιμετώπιση των ασθενών με λεμφαδενικά 

PTCL παραμένει πρόκληση, λόγω της βραδείας 
προόδου που σημειώνεται στο πεδίο και των λίγων 
εγκεκριμένων φαρμάκων. Αυτό οφείλεται κυρίως στη 
σπανιότητα και την επιθετικότητά της νόσου, συνθήκες 
που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση κλινικών 
μελετών. Καινοτόμα φάρμακα που στοχεύουν επιγε-
νετικούς μηχανισμούς και ανοσορρυθμιστικά κέντρα, 
καθώς και οι κυτταρικές θεραπείες δίνουν ελπίδες 
για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των ασθενών 
αυτών τα επόμενα χρόνια.
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ΣΤΟΧΕΥΟνΤΑΣ ΜΕ ΑΣφΑΛΕΙΑ Τήν ΥΠΟΤΡΟΠή

ΕΙΣΑΓΩΓή
Η αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών 

αποτελεί βασική θεραπευτική επιλογή στην αντιμετώ-
πιση ασθενών με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ), 
είτε ως θεραπεία εδραίωσης στην κατηγορία ενδιάμε-
σου και υψηλού κινδύνου, είτε ως θεραπεία διάσωσης 
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο. 
Παρ’ όλη την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών στη 
μείωση της θνητότητας της μη σχετιζόμενης με την 
υποτροπή, το βασικότερο πρόβλημα παραμένει η 
υποτροπή μετά τη μεταμόσχευση, η οποία φτάνει στο 
50% αναλόγως των κυτταρογενετικών και μοριακών 
χαρακτηριστικών της νόσου. Η πρόγνωση μετά την 
υποτροπή από τη μεταμόσχευση είναι δυσμενέστατη, 
με ολική επιβίωση στα 2 έτη που δεν ξεπερνά το 20% 
ανεξαρτήτως θεραπευτικής στρατηγικής1. Επομένως 
η πρόληψη της υποτροπής αποτελεί τα τελευταία χρό-
νια πεδίο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την καλύτερη 
έκβαση της μεταμόσχευσης. Οι κυριότεροι άξονες της 
ολιστικής αντιμετώπισης ασθενούς με ΟΜΛ που ταυ-
τόχρονα αποτελούν και ενεργά ερευνητικά πεδία είναι:
 - προμεταμοσχευτική χορήγηση νέων παραγόντων 

για επίτευξη ‘βαθύτερης’ ύφεσης (FLT3 αναστολείς, 
GO)

 - Graft engineering (εμπλουτισμός μοσχεύματος 
με κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, απομόνωση 
αλλοδραστικών Τ-λεμφοκυττάρων)

 - Πρώιμη διακοπή της ανοσοκαταστολής, ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά της νόσου

 - Συντήρηση με φαρμακευτικούς παράγοντες (FLT3 
αναστολείς, υπομεθυλιωτικοί παράγοντες) ή κυττα-

ρικές θεραπείες (προφυλακτική χορήγηση λεμφο-
κυττάρων δότου - pDLI) ή στο μέλλον και εμβόλια 
(WT1).

ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΥΠΟΤΡΟΠήΣ
Όπως αναφέρθηκε οι θεραπευτικές επιλογές για 

την αντιμετώπιση της υποτροπής της Οξείας Μυ-
ελογενούς Λευχαιμίας μετά τη μεταμόσχευση είναι 
περιορισμένες και συνήθως αναποτελεσματικές. Οι 
βασικότερες επιλογές είναι η χημειοθεραπεία (χΜΘ) 
με ή χωρίς χορήγηση λεμφοκυττάρων δότη (DLI), η 
διενέργεια δεύτερης αλλογενούς μεταμόσχευσης, 
καθώς και τελευταία χρήση νεότερων παραγόντων 
(υπομεθυλιωτικοί παράγοντες, venetoclax, FLT3 
αναστολείς). Kαθώς δεν υπάρχουν δεδομένα από 
προοπτικές μελέτες άμεσης σύγκρισης, η θεραπευ-
τική απόφαση λαμβάνεται συνυπολογίζοντας χαρα-
κτηριστικά του ασθενή (ηλικία, τοξικότητα πρώτης 
μεταμόσχευσης, συμπαρομαρτούντα νοσήματα) και 
της νόσου (πρώιμη υποτροπή μετά τη μεταμόσχευση, 
ταχύτητα υποτροπής, φορτίο νόσου, κυτταρογενετικά 
και μοριακά χαρακτηριστικά). Οι συνηθέστερες θερα-
πευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη χορήγηση χΜΘ 
και DLI ή τη δεύτερη αλλογενή μεταμόσχευση από 
τον ίδιο ή διαφορετικό δότη. Δεδομένα από μεγάλη 
αναδρομική μελέτη του EBMT2 σε 318 ασθενείς με 
υποτροπή ΟΜΛ μετά από αλλογενή μεταμόσχευση, 
από τους οποίους 281 έλαβαν χΜΘ+DLI, ενώ 137 
έλαβαν 2η αλλογενή μεταμόσχευση, έδειξε ότι η 
έκβαση τους ήταν παρόμοια με επιβίωση στα 2 έτη 
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περίπου στο 25%. Οι παράγοντες που επηρέασαν 
αρνητικά την έκβαση ήταν η πρώιμη υποτροπή σε 
διάστημα <6 μηνών από την πρώτη μεταμόσχευση 
(ολική επιβίωση στα 2 έτη 4-9%), η μη επίτευξη πλή-
ρους υφέσεως πριν τη χορήγηση κυτταρικής θερα-
πείας (DLI ή AlloSCT2), τα δυσμενή κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά και τέλος η παρουσία aGVHD (οξεία 
νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή) κατά την παρέμ-
βαση. Επομένως, παρά το γεγονός ότι η πρόγνωση 
των ασθενών αυτών είναι δυσμενέστατη, υπάρχουν 
υποκατηγορίες ασθενών που μπορούν να ελπίζουν 
σε μακρά επιβίωση είτε με τη μία είτε με την άλλη 
στρατηγική (Εικόνα 1). 

ΚΑΛΛΙΟν ΤΟΥ θΕΡΑΠΕΥΕΙν  
ΤΟ ΠΡΟΛΑΜβΑνΕΙν

Γίνεται σαφές ότι η πρόληψη της υποτροπής της 
ΟΜΛ μετά την αλλογενή μεταμόσχευση αποτελεί στό-
χο κλειδί για τη βελτίωση της έκβασης. Η χορήγηση 
συντήρησης ανάλογα με την ύπαρξη ή μη μοριακού 
στόχου και η σταδιακή μείωση της ανοσοκαταστολής 
σε συνδυασμό με τη στενή παρακολούθηση του 
χιμαιρισμού και της ελάχιστης μετρήσιμης νόσου 
αποτελούν τους πυλώνες της μεταμοσχευτικής αντι-
μετώπισης. Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν θα 
αναφερθούμε στις κυριότερες στρατηγικές συντήρη-
σης ανά υποομάδα ασθενών.

Ασθενείς με FLT3+ ΟΜΛ
 H μιδοσταυρίνη αποτέλεσε τον πρώτο FLT3 

αναστολέα που έλαβε έγκριση το 2017 αρχικά από 

το FDA και μετέπειτα από τον EMA για προσθήκη 
στην κλασική χημειοθεραπεία εφόδου/εδραίωσης σε 
ασθενείς με FLT3 OMΛ. Με το δεδομένο ότι οι συ-
γκεκριμένοι ασθενείς εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένα 
επίπεδα υποτροπής ακόμη και μετά από αλλογενή με-
ταμόσχευση, πολύ γρήγορα διερευνήθηκε αν υπάρχει 
ωφέλεια από τη συνέχιση της χορήγησης του αναστο-
λέα μετά την αλλογενή μεταμόσχευση. Σε μελέτη της 
Γερμανο-Αυστριακής ομάδας εργασίας της ΟΜΛ3 284 
ασθενείς (νέοι και ηλικιωμένοι) με FLT3 OMΛ έλαβαν 
μιδοσταυρίνη στην έφοδο και εδραίωση. Από αυτούς 
134 υποβλήθησαν σε αλλογενή μεταμόσχευση και 
σε 75 χορηγήθηκε συντήρηση με μιδοσταυρίνη, ενώ 
στους υπόλοιπους που ολοκλήρωσαν εδραίωση με 
HDAraC 22 έλαβαν συντήρηση με μιδοσταυρίνη. Η 
σύγκριση περιέλαβε ιστορικό δείγμα από 415 ασθενείς 
με FLT3 OMΛ από παλιότερες μελέτες της ομάδας. 
Η προσθήκη μιδοσταυρίνης ανέδειξε ωφέλεια στην 
επιβίωση ελεύθερη συμβάματος τόσο στην ομάδα 
των νεότερων (<60 ετών) όσο και στην ομάδα των 
ηλικιωμένων (>60 ετών) σε σύγκριση με την ιστορική 
ομάδα ελέγχου. Με μέση παρακολούθηση 28,9 μήνες, 
η διετής επιβίωση ελεύθερη συμβάματος ήταν 39,3% 
για τους νέους και 33,6% για τους ηλικιωμένους, ενώ 
οι ασθενείς που ήταν NPM1 θετικοί και επέτυχαν 
πλήρη ύφεση κατά την έφοδο είχαν καλύτερη έκβαση 
(Εικόνα 2).

Παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν από μια μι-
κρότερη τυχαιοποιημένη μελέτη (Radius), όπου 
χορηγήθηκε μιδοσταυρίνη ως συντήρηση μετά τη 
μεταμόσχευση σε 30 ασθενείς με FLT3 ΟΜΛ, ενώ 
σε άλλους 30 δεν χορηγήθηκε συντήρηση4. Στην 
ομάδα που έλαβε μιδοσταυρίνη η επιβίωση ελεύθερη 
υποτροπής στους 18 μήνες ήταν 85% σε σύγκριση με 
76% στην ομάδα που δεν έλαβε μιδοσταυρίνη. Στους 
24 μήνες παρακολούθησης υπήρξαν 4 συμβάματα 
υποτροπής στην ομάδα που έλαβε μιδοσταυρίνη και 
5 συμβάματα υποτροπής στην ομάδα που δεν έλα-
βε, ενώ η σχετική μείωση του κινδύνου υποτροπής 
με την προσθήκη της μιδοσταυρίνης παρέμεινε στο 
40%.Το ενδιαφέρον με τη μελέτη αυτή, η οποία πε-
ριέλαβε και φαρμακοκινητική του φωσφορυλιωμένου 
μορίου FLT3 στην αρχή του 3ου κύκλου χορήγησης 
μιδοσταυρίνης, ήταν ότι από τους ασθενείς που την 
έλαβαν όσοι διατηρούσαν επίπεδα pFLT3 <70% εί-
χαν έτι περαιτέρω καλύτερη πρόγνωση σε σχέση με 
αυτούς που παρότι ελάμβαναν μιδοσταυρίνη είχαν 
υψηλότερα επίπεδα pFLT3.

 Eκτός από τη μιδοσταυρίνη, στην κλινική πρα-
κτική χρησιμοποιείται ο αναστολέας πολλαπλών 
κινασών (VEGFR, C-RAF, PDGFR) Sorafenib ο 
οποίος παρότι δεν έχει λάβει έγκριση για χρήση στην 

Εικόνα 1. Ολική επιβίωση στα 2 έτη, 26% για τη δεύτερη αλ-
λογενή μεταμόσχευση vs 25% για DLI
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εξηγήθηκε με την εμφάνιση περισσότερων υποτρο-
πών στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου (Εικόνα 3).

Oφείλουμε να σημειώσουμε ότι προς το παρόν δεν 
υπάρχει επίσημη έγκριση για χρήση FLT3 αναστολέα 
στη συντήρηση μετά τη μεταμόσχευση (δόση-χρονικό 
διάστημα λήψης), ενώ υπάρχουν και ανησυχίες για 
την τοξικότητά του σε μακροχρόνια λήψη (διάρροια, 
καρδιαγγειακές διαταραχές, λοιμώξεις-GVHD λόγω 
δυσλειτουργίας των δενδριτικών κυττάρων). Επίσης 
να αναφέρουμε ότι τόσο στη μελέτη Radius όσο και 
στη μελέτη Sormain η πλειονότητα των ασθενών 
που συμπεριλήφθηκαν δεν είχαν λάβει FLT3 ανα-
στολέα στην έφοδο/εδραίωση, ενώ στη μελέτη της 
Γερμανο-Αυστριακής ομάδας μεγάλο ποσοστό των 
ασθενών διέκοψαν τη μιδοσταυρίνη λόγω τοξικότητας. 
Ταυτόχρονα στην κλινική πρακτική εισάγονται πλέον 
εκλεκτικότεροι αναστολείς του FLT3 (gilteritinib, quizar-
tinib, crenolanib) ενώ με ενδιαφέρον αναμένουμε τα 
αποτελέσματα της μελέτης φάσεως ΙΙΙ (BMT-CTN 
1506; NCT02997202) για τη χρήση του gilteritinib μετά 
τη μεταμόσχευση. Οφείλουμε τέλος να σημειώσουμε 
ότι η ομάδα μελέτης της ΟΜΛ του EBMT συνιστά τη 
χρήση του Sorafenib σε δόση 400mgx2 ως συντήρηση 
μετά τη μεταμόσχευση σε ασθενείς με FLT3 OMΛ7.

Ασθενείς με μη-FLT3+ ΟΜΛ  
(έλλειψη θεραπευτικού μοριακού στόχου) 

Υπομεθυλιωτικοί παράγοντες: Η χρήση υπομεθυλι-
ωτικών παραγόντων (azacytidine, decitabine) αποτε-
λεί την περισσότερο συνήθη μη στοχευμένη θεραπευ-

ΟΜΛ, χρησιμοποιείται off-label γιατί έχει αναδειχθεί 
η αποτελεσματικότητα του σε FLT3(+) OMΛ. Σε μια 
τυχαιοποιημένη διπλή-τυφλή μελέτη (Sormain)5, 83 
ασθενείς με FTL3(+) ΟΜΛ μετά τη μεταμόσχευση 
έλαβαν είτε Sorafenib για 24 μήνες , είτε placebo.To 
κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η επιβίωση ελεύθερη 
υποτροπής (RFS), η οποία στους 24 μήνες ήταν 85% 
για το σκέλος των ασθενών που έλαβαν Sorafenib 
και 53,5% για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό 
φάρμακο. Το όφελος της χορήγησης Sorafenib αφο-
ρούσε τόσο αυτούς που είχαν μη μετρήσιμη υπολει-
πόμενη νόσο πριν τη μεταμόσχευση όσο και αυτούς 
που είχαν μετρήσιμη υπολειπόμενη νόσο. Με μέση 
παρακολούθηση τους 42,1 μήνες στο σκέλος των 
ασθενών που έλαβαν Sorafenib είχαμε 8 υποτρο-
πές και 2 θανάτους, ενώ στο σκέλος του εικονικού 
φαρμάκου 17 υποτροπές και 2 θανάτους. Συνολικά 
καταγράφηκαν 27 θάνατοι από τους οποίους οι 11 στο 
σκέλος του Sorafenib. Παρόμοια αποτελέσματα υπέρ 
της χρήσης του Sorafenib στη συντήρηση μετά από 
αλλογενή μεταμόσχευση είχαμε σε μια μεγαλύτερη 
τυχαιοποιημένη μελέτη στην Κίνα6 στην οποία 100 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν Sorafenib και 
102 εικονικό φάρμακο. Στο πρώτο έτος η αθροιστική 
πιθανότητα υποτροπής ήταν 7% στο σκέλος του 
Sorafenib και 24% στο σκέλος του εικονικού φαρ-
μάκου, ενώ η ολική επιβίωση στα 2 έτη ήταν 82.1% 
στο σκέλος του Sorafenib και 68% στο σκέλος του 
εικονικού φαρμάκου. Δεν διαπιστώθηκε διαφορά στη 
θνητότητα τη μη σχετιζόμενη με την υποτροπή (λοι-
μώξεις,GVHD), επομένως η διαφορά στην επιβίωση 

Εικόνα 2. Σύγκριση ΕFS μεταξύ νέων ασθενών <60 ετών με FLT3 AML που έλαβαν συντήρηση με μιδοσταυρίνη (κόκκινη 
γραμμή) και ιστορικής ομάδας ελέγχου (μπλε γραμμή), τόσο στον ολικό πληθυσμό (πρώτη καμπύλη) όσο και σ’ αυτούς που 
υπεβλήθησαν σε αλλογενή μεταμόσχευση (δεύτερη καμπύλη). O λόγος κινδύνου (HR) για το πρωτοπαθές καταληκτικό σημείο 
(EFS) ήταν 0.61 (CI 0.49-0.76) για όλους του ασθενείς κάτω των 60 ετών και 0.59 (CI 0.47-0.74) για αυτούς που υπεβλήθησαν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση.
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τική προσέγγιση για την αποτροπή της μορφολογικής 
υποτροπής μετά τη μεταμόσχευση, ιδιαίτερα μετά από 
ανίχνευση μετρήσιμης υπολειπόμενης νόσου (MRD) 
η μειωμένου χιμαιρισμού (preemptive treatment)8,9. Ο 
μηχανισμός ωφέλειας από τη χρήση των παραγόντων 
αυτών δεν είναι γνωστός και πιθανώς περιλαμβάνει 
επιγενετική τροποποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδί-
ων ή επαγωγή φαινομένου GVL (graft vs leukemia 
effect) μέσω ενεργοποίησης αναγνώρισης αντιγόνων 
σχετιζόμενων με τον όγκο (ΜΑGE antigens) από CD8+ 
T λεμφοκύτταρα. Η σημασία της MRD επαγόμενης 
θεραπευτικής παρέμβασης με υπομεθυλιωτικούς πα-
ράγοντες φάνηκε από τη μελέτη RELAZA210. Aσθενείς 
με MΔΣ ή ΟΜΛ και θετική MRD μετά το πέρας της 
χΜΘ ή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση που πα-
ρέμεναν σε μορφολογική ύφεση έλαβαν azacytidine 
μέχρι 24 κύκλους. Η τεχνική προσδιορισμού της MRD 
περιελάμβανε είτε PCR (NPM1 A,B,D mutations, 
RUNX1-RUNX1T1, DEK–NUP214, CBFb–MYH11), 
είτε ανοσοφαινοτυπική ανάλυση, είτε μελέτη χιμαιρι-
σμού για αυτούς που είχαν υποβληθεί σε αλλογενή 
μεταμόσχευση. Συνολικά 53 ασθενείς με θετική MRD 
υπεβλήθησαν σε θεραπεία με αζακυτιδίνη με κύριο 
καταληκτικό σημείο την παραμονή της μορφολογικής 
ύφεσης μετά από 6 μήνες. Από τους 53 ασθενείς οι 
31 παρέμειναν σε μορφολογική ύφεση μετά από 6 
μήνες και μάλιστα από τους 31 οι 19 αρνητικοποίη-
σαν την MRD. Kατά την τελική ανάλυση φάνηκε ότι 
η χρήση της azacytidine απέτρεψε/καθυστέρησε την 
αιματολογική υποτροπή σε 27 από τους 53 ασθενείς. 
Υπάρχουν ωστόσο αντικρουόμενα αποτελέσματα από 
τυχαιοποιημένες μελέτες φάσεως ΙΙΙ όσον αφορά τα 

οφέλη από τη χρήση υπομεθυλιωτικών παραγόντων 
ως θεραπεία συντήρησης μετά τη μεταμόσχευση. Σε 
τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης azacytidine σε 
δόση 32mg/m2 για 5 ημέρες σε 93 ασθενείς με ΟΜΛ/
ΜΔΣ σε μορφολογική ύφεση μετά τη μεταμόσχευση11, 
η αθροιστική πιθανότητα υποτροπής στο 1ο έτος 
ήταν 41% στην ομάδα που έλαβε azacytidine και 
39% στην ομάδα παρατήρησης που περιελάμβανε 
97 ασθενείς, ενώ δεν φάνηκε και όφελος στην ολική 
επιβίωση. ωστόσο αυτό που διαφάνηκε ήταν ότι η 
χορήγηση υπομεθυλιωτικών παραγόντων ήταν ασφα-
λής χωρίς ιδιαίτερη διαφορά στην εμφάνιση GvHD 
ή λοιμώξεων, ενώ οι εγγενείς της αδυναμίες ήταν η 
σχετικά μικρή δόση azacytidine που χορηγήθηκε, 
η έλλειψη τυχαιοποίησης βάσει της MRD, ο μικρός 
σχετικά χρόνος χορήγησης της azacytidine καθώς 
και η μικρή περίοδος παρακολούθησης. Αντίθετα 
παρόμοια σχεδιασμένη τυχαιοποιημένη μελέτη με 
χρήση MRD και χορήγηση Decitabine μεταμεταμο-
σχευτικά για περίοδο παρακολούθησης μέχρι και 
δύο έτη12 ανέδειξε σαφές όφελος. Σύμφωνα με το 
σχεδιασμό της, 202 ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο 
ομάδες, 100 ασθενείς έλαβαν rhGCSF (100μg/m2) 
+ Decitabine(5mg/m2) για 5 ημέρες έως 6 κύκλους, 
ενώ οι υπόλοιποι 102 τέθηκαν σε παρακολούθηση. Η 
πλειονότητα των ασθενών και στις δύο ομάδες είχαν 
αρνητική MRD(≈70%). To πρωτεύον καταληκτικό 
σημείο ήταν η αθροιστική πιθανότητα υποτροπής στα 
2 έτη, η οποία ήταν πολύ μικρότερη στην ομάδα που 
έλαβε decitabine (18%) σε σύγκριση με την ομάδα πα-
ρακολούθησης (38,3%), ενώ τη μεγαλύτερη ωφέλεια 
από τη λήψη Decitabine είχαν οι ασθενείς με αρνητική 

Εικόνα 3. Καμπύλες αθροιστικής πιθανότητας υποτροπής και ολικής επιβίωσης στις δύο τυχαιοποιημένες ομάδες Sorafenib vs 
Placebo.
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MRD (2 years cumulative incidence of relapse 5.9% vs 
31%). Eπιπροσθέτως, υπήρξε αυξημένη πιθανότητα 
εμφάνισης χρόνιας GVHD, την οποία οι συγγραφείς 
απέδωσαν στη διακοπή της ανοσοκαταστολής και τη 
λήψης DLI λόγω του αυξημένου ποσοστού υποτροπής 
στην ομάδα παρατήρησης (Εικόνα 4).

Aρκετές μη τυχαιοποιημένες αναδρομικές μελέτες13 
έχουν δημοσιευθεί στην προσπάθεια ανίχνευσης 
των υποομάδων των ασθενών που ενδεχομένως θα 
ωφεληθούν από την εφαρμογή συντήρησης με υπομε-
θυλιωτικούς παράγοντες. ωστόσο όλες εμφανίζουν το 
μειονέκτημα του θετικού bias στην επιλογή ασθενών 
που είναι σε θέση να λάβουν azacytidine ή decitabine 
(κατάσταση ύφεσης, λειτουργία μοσχεύματος, απου-
σία GVHD, συνολική κατάσταση ικανότητας). Aυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί προς το παρόν να 
υπάρξει οριστική απάντηση στο ερώτημα της θέσης 
των υπομεθυλιωτικών παραγόντων στη συντήρηση 
μετά την αλλογενή μεταμόσχευση.

Venetoclax: To venetoclax έχει λάβει άδεια ως 
γνωστό από τον FDA για χρήση μαζί με υπομεθυλι-
ωτικούς παράγοντες στην ΟΜΛ σε ασθενείς άνω τον 
75 ετών και σε αυτούς που δεν μπορούν να ανεχθούν 
τη χΜΘ εφόδου. Λόγω της αντιλευχαιμικής του δρά-
σης έχει χρησιμοποιηθεί σε μικρές σειρές ασθενών 
υψηλού κινδύνου για πρόληψη υποτροπής μετά από 
αλλογενή μεταμόσχευση14. Σε 23 ασθενείς υψηλού 
κυτταρογενετικού κινδύνου με θετική MRD πριν την 
αλλογενή μεταμόσχευση έλαβαν Venetoclax με αρχική 
μικρή δόση (100mg εβδομαδιαίως και προοδευτική 
αύξηση) 40-80 μέρες μετά τη μεταμόσχευση. Με 
μέση διάρκεια παρακολούθησης τις 219 ημέρες, 11 

ασθενείς παρέμεναν σε θεραπεία με venetoclax, 4 
υποτροπίασαν και πέθαναν, ενώ 3 απεβίωσαν από 
θνητότητα σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση. Συνολικά 
σε 11 ασθενείς το φάρμακο είτε διακόπηκε είτε η δόση 
του μειώθηκε λόγω τοξικότητας. Το venetoclax έχει 
χορηγηθεί επίσης σε μικρότερη δόση σε συνδυασμό 
με decitabine στα πλαίσια συντήρησης και πάλι σε 
μικρή σειρά ασθενών. Είναι σαφές ότι προς το πα-
ρόν δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ωφέλεια από την 
προσθήκη venetoclax χωρίς τη διενέργεια μελετών 
με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.
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ΣΤΟΧΕΥΟνΤΑΣ ΜΕ ΑΣφΑΛΕΙΑ Τήν ΥΠΟΤΡΟΠή

ΕΙΣΑΓΩΓή
Η Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (Β-ΟΛΛ) είναι 

μία επιθετική αιματολογική κακοήθεια, ιδιαιτέρως σε 
ενήλικες. Μολονότι επιτυγχάνεται ύφεση στο 80-90% 
των ασθενών με την καθιερωμένη θεραπεία εφόδου 
και σταθεροποίησης, η νόσος υποτροπιάζει στους 
μισούς σχεδόν ενήλικες ασθενείς και σε 10-15% 
των παιδιών. Η επιβίωση μετά την υποτροπή είναι 
πτωχή, με αναφερόμενο ποσοστό μικρότερο του 
10% στα 5 έτη για τους ενήλικες και 30-50% στα 
παιδιά. Η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΜΑΚ) διαχρονικά προσφέρει όφελος σε 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Β-ΟΛΛ. 
Τρεχόντως, νέες ανοσοθεραπευτικές επιλογές έχουν 
λάβει έγκριση για τη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με 
δυσμενή πρόγνωση. Με δεδομένη τη διαθεσιμότητα 
νεότερων θεραπειών, η απόφαση για την επιλογή 
της καταλληλότερης σε κάθε στάδιο, αποτελεί μία 
διαρκή πρόκληση1,2.

ΕΛΑΧΙΣΤή ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚή νΟΣΟΣ/ 
ΜΕΤΡήΣΙΜή ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚή νΟΣΟΣ (MINIMAL/
MEASURABLE RESIDUAL DISEASE-MRD)

Οι υποτροπές οφείλονται σε λευχαιμικά κύτταρα 
τα οποία παραμένουν παρά την επίτευξη πλήρους 
αιματολογικής ύφεσης. Ο όρος MRD υποδηλώνει την 
παρουσία νόσου σε χαμηλά επίπεδα, μη ανιχνεύσιμα 
με την συμβατική μορφολογία, σε φάση πλήρους 
ύφεσης του νοσήματος κατά τη διάρκεια ή μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας. Παραμονή θετικής MRD 

ή επανεμφάνισης της MRD μετά από αρχική αντα-
πόκριση ορίζεται ως μοριακή αποτυχία ή μοριακή 
υποτροπή, αντιστοίχως και προμηνύουν την αιματολο-
γική υποτροπή. Τα επίπεδα της MRD σε διαφορετικά 
χρονικά σημεία έχουν και διαφορετική προγνωστική 
σημασία για υποτροπή της νόσου. Η πρώιμη αρνητι-
κοποίηση της MRD καθορίζει μια ομάδα ασθενών με 
ταχεία κάθαρση της νόσου και πολύ χαμηλό κίνδυνο 
υποτροπής, ενώ η παραμονή θετικής MRD μετά το 
τέλος της θεραπείας σταθεροποίησης συσχετίζεται 
με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση. Η ανίχνευση MRD 
μετά από τη σταθεροποίηση ισοδυναμεί με χημειοαν-
θεκτική νόσο και συνεπάγεται 3πλάσια έως 4πλάσια 
πιθανότητα για εμφάνιση αιματολογικής υποτροπής 
σε διάμεσο διάστημα 4-8 μηνών, ανάλογα με τα επί-
πεδα της MRD. Η διενέργεια αλλογενούς ΜΑΚ στην 
1η πλήρη ύφεση αναστρέφει την αρνητική επίδραση 
της MRD, με αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της 
διάρκειας της ύφεσης και της επιβίωσης. Δυστυχώς, 
σε μεγάλο ποσοστό ασθενών, η μεταμόσχευση δεν 
είναι εφικτή λόγω συννοσηρότητας ή γιατί η νόσος 
υποτροπιάζει πολύ σύντομα. Επιπροσθέτως, η πα-
ρουσία MRD επηρεάζει αρνητικά την έκβαση της 
αλλογενούς ΜΑΚ. Η επίτευξη αιματολογικής ύφεσης 
σε υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο, αλλά και η 
μετατροπή της MRD από θετική σε αρνητική, αποτελεί 
θεραπευτικό στόχο των νεότερων παραγόντων3,4.

νΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕθΟΔΟΙ ΑνΟΣΟθΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η MRD, καθώς επίσης και η μορφολογικά εμφανής 

νόσος σε ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα 
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Β-ΟΛΛ, αποτελεί πλέον ιδανικό στόχο των νεότερων 
μεθόδων ανοσοθεραπείας, όπως των μονοκλωνι-
κών αντισωμάτων (blinatumomab, inotuzumab ozo-
gamicin) και των κυτταρικών θεραπειών (Chimeric 
Antigen Receptor T Cells-CAR T cells). Παράλληλα, 
η προσαρμογή της θεραπείας με βάση την MRD, 
σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα νέων ανοσοθε-
ραπειών στόχευσης, δημιουργούν την ανάγκη για 
επανακαθορισμό του ρόλου της αλλογενούς ΜΑΚ 
στην ΟΛΛ1,2,5.

Blinatumοmab
Το Blinatumomab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα 

με διπλή ειδικότητα, αφενός έναντι του μορίου CD3ε 
των Τ-κυττάρων και αφετέρου έναντι του αντιγόνου 
CD19 των Β-κυττάρων που εκφράζεται στο 95% των 
περιπτώσεων της Β-ΟΛΛ.

Το Blinatumomab δρα κατευθύνοντας τα Τ-κύτταρα 
στα λευχαιμικά Β-κύτταρα. Προκαλεί έτσι πολλαπλα-
σιασμό και ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων, με 
αποτέλεσμα τη λύση των λευχαιμικών κυττάρων μέσω 
της οδού της περφορίνης και των granzymes. Σε 
πιλοτική μελέτη φάσης 2 της ομάδας GMALL, το blina-
tumomab χορηγήθηκε σε 21 ασθενείς με εμμένουσα 
ή υποτροπιάζουσα MRD σε επίπεδα ≥10-4 μετά τη 
θεραπεία σταθεροποίησης. Οι ασθενείς που πέτυχαν 
μοριακή ύφεση μετά από τον 1ο κύκλο, προχωρούσαν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση ή ελάμβαναν 3 επιπλέον 
κύκλους θεραπείας. Μοριακή ύφεση επετεύχθη από 
τον πρώτο κύκλο στο 80% των ασθενών (16 στους 
20 ασθενείς που αξιολογήθηκαν), οι οποίοι δεν είχαν 
επιτύχει ποτέ αρνητικοποίηση της MRD πριν από τη 
θεραπεία με blinatumomab 6.

Σύμφωνα με πιο πρόσφατη ανάλυση, μετά από 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 51 μηνών, 10 από 
τους 20 ασθενείς παρέμειναν σε ύφεση για 5 χρόνια 
μετά την έναρξη του blinatumomab. Στους ασθενείς 
αυτούς περιλαμβάνονταν 5/9 ασθενείς που υποβλή-
θηκαν σε μεταμόσχευση και 5/11 ασθενείς που δεν 
μεταμοσχεύθηκαν.

Συνεπώς, φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα μα-
κροπρόθεσμης διαρκούς πλήρους ύφεσης, ακόμη 
και χωρίς αλλογενή ΜΑΚ, μετά από θεραπεία με 
blinatumomab σε ασθενείς με χημειοανθεκτική MRD 7. 

Σε διεθνή πολυκεντρική μελέτη φάσης 2 (μελέ-
τη BLAST)8, το blinatumomab χορηγήθηκε σε 116 
ασθενείς σε 1η ή μεταγενέστερη μορφολογική πλήρη 
ύφεση, αλλά με ανιχνεύσιμη MRD σε επίπεδα ≥10-3 
μετά από 3 τουλάχιστον block εντατικής χημειοθε-
ραπείας (χΜΘ).

Οι ασθενείς που επιτύγχαναν μοριακή ύφεση 

ελάμβαναν μέχρι 4 κύκλους θεραπείας ή μπορούσαν 
να προχωρήσουν σε αλλογενή ΜΑΚ σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή μετά τον 1ο κύκλο. Πλήρης ανταπό-
κριση MRD μετά τον 1ο κύκλο επετεύχθη σε 88/113 
ασθενείς (78%). Παρόμοια ήταν η συχνότητα πλήρους 
ανταπόκρισης της MRD σε ασθενείς με αρχική MRD 
<10

2 
vs. ≥10,

-2 
καθώς επίσης και σε ασθενείς σε 1η 

vs. ≥2η πλήρη ύφεση. Mε διάμεσο χρόνο παρακο-
λούθησης 30 μήνες, η διάμεση επιβίωση ελεύθερη 
υποτροπής ήταν 18.9 μήνες και η διάμεση ολική επι-
βίωση 36.5 μήνες. Η επιβίωση ελεύθερη υποτροπής, 
καθώς και η ολική επιβίωση, ήταν σημαντικά καλύ-
τερες στην ομάδα των ασθενών που παρουσίασαν 
πλήρη ανταπόκριση της MRD μετά τον 1ο κύκλο της 
θεραπείας με blinatumomab.

Επιπροσθέτως, το 67% των ασθενών προχώρη-
σαν σε αλλογενή ΜΑΚ μετά τη θεραπεία με blinatu-
momab. Σε διαρκή πλήρη ύφεση παρέμειναν οι 9/36 
ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ και οι 
36/74 ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν. Η επιβίωση 
ανάλογα με τη διενέργεια ή μη αλλογενούς ΜΑΚ δεν 
φάνηκε να διαφέρει στο συνολικό πληθυσμό των 
ασθενών της μελέτης. Από την ανάλυση της υποομά-
δας των ασθενών που θεραπεύθηκαν σε 1η πλήρη 
ύφεση, δε φάνηκε να υπάρχει σημαντική διαφορά στην 
επιβίωση μεταξύ μεταμοσχευμένων και μη μεταμο-
σχευμένων ασθενών, ενώ η έκβαση ήταν καλύτερη 
με τη μεταμόσχευση στην υποομάδα των ασθενών 
που θεραπεύθηκαν σε 2η ή μεταγενέστερη ύφεση.

Συνοπτικά, η χορήγηση Blinatumomab σε ενή-
λικες με MRD+ Β-ΟΛΛ σε πλήρη αιματολογική ύφε-
ση φάνηκε να πετυχαίνει πλήρη ανταπόκριση της 
MRD σε ποσοστό 78% και σημαντική βελτίωση της 
επιβίωσης (RFS και OS) στους ασθενείς με πλήρη 
ανταπόκριση της MRD. Εν τούτοις, οι ασθενείς που 
θεραπεύονται σε 2η ή 3η πλήρη ύφεση έχουν κα-
τώτερη επιβίωση ανεξάρτητα από την ανταπόκριση 
της MRD. Παράλληλα, ο ρόλος της αλλογενούς ΜΑΚ 
μετά από την αρνητικοποίηση της MRD μέσω της 
ανοσοθεραπείας με blinatumomab δεν έχει ακόμα 
καθοριστεί, ενώ σημαντικό ποσοστό ασθενών που δεν 
υποβλήθηκαν σε περαιτέρω θεραπεία, παραμένουν 
σε διαρκή πλήρη ύφεση μετά από την εξάλειψη της 
MRD με blinatumomab. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα 
επικαιροποιημένα αποτελέσματα της μελέτης BLAST, 
στο σύνολο των ασθενών, σε ύφεση παραμένει το 
40% όσων υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση και το 
19% αυτών που δεν μεταμοσχεύθηκαν.

Μεταξύ των ασθενών με πλήρη ανταπόκριση της 
MRD, τα ποσοστά διαρκούς ύφεσης ανέρχονται σε 
46% και 30% ανάλογα με τη διενέργεια ή μη μετα-
μόσχευσης8-9.
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Α. Κομιτοπούλου

Τα ποσοστά πλήρους ύφεσης και αρνητικοποίησης 
της MRD ήταν 80% και 78% αντιστοίχως έναντι 29% 
και 28% των ασθενών που έλαβαν συμβατική χημει-
οθεραπεία διάσωσης. Τα ποσοστά ανταπόκρισης, σε 
αντίθεση με τους ασθενείς που έλαβαν blinatumomab, 
ήταν συγκρίσιμα τόσο σε ασθενείς με <50% βλα-
στικά κύτταρα, όσο και με >50%. Παράγοντες που 
φαίνεται να αυξάνουν την επιβίωση σε ασθενείς που 
έχουν λάβει inotuzumab είναι ο αρχικός αριθμός των 
αιμοπεταλίων και της αιμοσφαιρίνης, η διάρκεια της 
αρχικής ύφεσης, η επίτευξη πλήρους ύφεσης και η 
σταθεροποίηση με αλλογενή μεταμόσχευση μετά από 
τη χορήγηση του inotuzumab (2-year OS rate 46% 
vs 22% όσων δεν υποβλήθηκαν σε αλλογενή ΜΑΚ). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τεκμηριώνεται δράση του 
inotuzumab σε εξωμυελική νόσο, ενώ η χορήγηση 
του φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης 
VOD (veno occlusive disease), εάν οι ασθενείς υπο-
βληθούν σε αλλογενή ΜΑΚ. Τρεχόντως, συνδυασμός 
του inotuzumab με αναστολέα του bcl-2, όπως το 
venetoclax, δοκιμάζεται σε ασθενείς με Β-ΟΛΛ1,2,11.

Chimeric Antigen Receptor T Cells  
(CAR T cells)

Το tisagenlecleucel- tisa-cel (εμπορική ονομασί-
α:Kymriah, στις μελέτες: CTL019, Novartis, Basel, 
Switzerland) απετέλεσε την πρώτη CAR-T cell θερα-
πεία 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 α/υ 
B-ΟΛΛ. Το συνολικό ποσοστό ύφεσης (overall remis-
sion 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 92-
77) 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 αντί-
στοιχο διάστημα βάσει της αρχικής μελέτης. 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=68%, DOR= 78% και OS=88% στους 
6 μήνες. H ανταπόκριση ήταν εξίσου ικανοποιητική σε 
ασθενείς που είχαν λάβει blinatumomab ή είχαν νόσο 
ΚΝΣ. Ασθενείς με MRD αρνητική νόσο είχαν υψηλό 
ποσοστό OS (97%) στους 6 μήνες και μη εκδήλωση 

Η τυχαιοποιημένη μελέτη TOWER συνέκρινε το 
blinatumomab με τα καθιερωμένα σχήματα χΜΘ σε 
405 ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα (α/υ) 
Β-ΟΛΛ. Η συχνότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης 
ήταν σημαντικά υψηλότερη με το blinatumomab, 
44% έναντι 25% με τη χΜΘ. Ασθενείς με ποσοστό 
βλαστών στο μυελό <50%, είχαν διπλάσια σχεδόν 
πιθανότητα επίτευξης πλήρους ύφεσης συγκριτικά 
με τους ασθενείς με ποσοστό ≥50% (66% vs 44%). 
Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 7.3 μήνες 
με το blinatumomab, έναντι 4.6 μηνών με τη χΜΘ. 
Η διάμεση OS ήταν 7.7 μήνες στο σκέλος του blina-
tumomab έναντι 4 μηνών στο σκέλος της χΜΘ10. Η 
συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα 
της πολυκεντρικής, φάσης ΙΙ μελέτης ΜΤ103-211, σε 
ενήλικες ασθενείς με α/υ Β-ΟΛΛ, στην οποία βασί-
στηκε η αρχική έγκριση του blinatumomab από τον 
FDA (Food and Drug Administration) το Δεκέμβριο 
του 2014. Στην ΜΤ 103-211, συμπεριελήφθησαν 
189 ασθενείς, εκ των οποίων το 43% πέτυχε CR και 
επί των ανταποκριθέντων ασθενών, το 82% πέτυχε 
MRD αρνητική νόσο5.

Η έγκριση διευρύνθηκε το 2017 και για τη θερα-
πεία ενηλίκων ασθενών με Ph+ Β-ΟΛΛ με α/υ νόσο 
μετά από χορήγηση tyrosine kinase inhibitors (TKIs), 
βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης ALCANTARA 
(NCT02000427) και ολοκληρώθηκε με την ενσωμάτω-
ση των αποτελεσμάτων της TOWER τον ίδιο χρόνο5.

Εξίσου αποτελεσματική είναι η χορήγηση blinatu-
momab και στους παιδιατρικούς ασθενείς με χημει-
οανθεκτική νόσο μετά από υποτροπή B-ΟΛΛ, αλλά 
και στην αρνητικοποίηση της MRD προ αλλογενούς 
ΜΑΚ2,5. 

Σε ό,τι αφορά στην τοξικότητα, σοβαρού βαθμού 
(≥gr III) σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών δεν είναι συ-
χνό (<10%), ενώ νευρολογικές εκδηλώσεις σοβαρού 
βαθμού (≥gr III) εμφανίζονται σε 9-13% των ασθενών. 
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στους ηλικιωμένους (28% 
περίπου), παρόλο που τα νευρολογικά συμβάματα 
συνήθως υφίενται σύντομα6-10.

Inotuzumab ozogamicin
To inotuzumab ozogamicin είναι ένα συζευγμένο 

με calicheamicin αντίσωμα έναντι του CD22 , το οποίο 
επιτυγχάνει μεγάλο ποσοστό αιματολογικής ύφεσης 
και πλήρους ανταπόκρισης της MRD σε ανθεκτική 
ή υποτροπιάζουσα B ΟΛΛ. Τον Αύγουστο του 2017 
έλαβε έγκριση από τον FDA για τη θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών. H έγκριση βασίστηκε στην τυχαιοποιημέ-
νη μελέτη INO-VATE στην οποία συμμετείχαν 326 
ασθενείς με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα Β-ΟΛΛ. 
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σοβαρού βαθμού συνδρόμου έκλυσης κυτταροκινών 
(CRS). Σε πρόσφατη μελέτη από τη γαλλική ομάδα, 
αξιολογήθηκαν οι παράγοντες που καθορίζουν την 
CD19- ή CD19+ υποτροπή μετά από τη χορήγηση 
του tisa-cel. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι οι CD19+ υποτροπές σχετίζονται με προηγούμενη 
χορήγηση blinatumomab, αριθμό βλαστών >50%, 
εκδήλωση CRS, MRD+ νόσο την Ημ+28 από την έγ-
χυση, ενώ CD19- υποτροπές σχετίζονται με απώλεια 
της απλασίας των Β-κυττάρων.

Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα και από τη 
χορήγηση του ΚΤΕ-χ19 σε ενήλικες ασθενείς με α/υ 
B-ΟΛΛ (μελέτη ZUMA-3), με ποσοστό πλήρους ύφε-
σης 86% στους ασθενείς που έλαβαν CART κύτταρα 
1χ106/kg και επίτευξη MRD αρνητικής νόσου σε όλους 
τους ανταποκριθέντες ασθενείς. Το διάμεσο διάστημα 
διάρκειας της ανταπόκρισης ήταν 18 μήνες (95%CI 
5.8-17.6 μήνες).

Παράλληλα, το tisa-cel δοκιμάζεται στη μελέτη 
φάσης 2 AALL1721/Cassiopeia (Clinical Trials.gov 
identifier: NCT03876769) σε παιδιατρικούς ασθενείς 
και νεαρούς ενήλικες με Β-ΟΛΛ υψηλού κινδύνου και 
MRD >0.01% μετά τη θεραπεία σταθεροποίησης.

Οι πιο σοβαρές ανεπιθύμητες δράσεις της CAR-T 
θεραπείας είναι το σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών 
και η νευροτοξικότητα, τα οποία, σε σοβαρό βαθμό, 
εκδηλώνονται συχνότερα (23-49% και 13-50% αντι-
στοίχως) σε σχέση με το blinatumomab. Η νευροτοξι-
κότητα διαρκεί επίσης περισσότερο (διάμεση διάρκεια 
10 ημέρες) σε σχέση με άλλες ανοσοθεραπείες12-15.

Στον Πίνακα 1, φαίνονται συνοπτικά τα δεδομένα 
από τις βασικές μελέτες για inotuzumab, blinatu-
momab, tisa-cel.

Περιορισμοί CART κυττάρων - Διενέργεια 
αλλογενούς ΜΑΚ μετά;

Δυνητικό πρόβλημα σχετιζόμενο με τη χορήγηση 
CART κυττάρων αποτελεί η μη παραμονή αυτών 
μακροπρόθεσμα, γεγονός που αυξάνει την πιθανό-
τητα CD19+ υποτροπής. Η πιθανότητα αυτή είναι 
μεγαλύτερη όταν υπάρχει απώλεια των CAR T κυτ-
τάρων σε διάστημα <6 μηνών από την έγχυση. Οι 
CD19-αρνητικές υποτροπές αποτελούν το 60% των 
υποτροπών με το tisa-cel. Ειδικότερα, οι ασθενείς με 
μακροπρόθεσμη παραμονή των CAR κυττάρων είναι 
αυτοί που έχουν κίνδυνο υποτροπής με CD19- νόσο. 
Επιπλέον, η προηγούμενη χορήγηση blinatumomab, 
μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο CD19- υποτροπών.

Οι συγκεκριμένες υποτροπές μπορούν να ελαχι-
στοποιηθούν με την ταυτόχρονη στόχευση δύο αντι-
γόνων, όπως το CD19 σε συνδυασμό με το CD22 ή 
το CD20 ή με τη 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 και συνεπώς 
αυξάνει την αποτελεσματικότητα των χορηγούμενων 
κυττάρων. Προσφάτως, νέας γενιάς CAR-T κύτταρα 
που εκφράζουν CD40L, IL ή PD-1 blocking single-

Πίνακας 1. Μελέτες έγκρισης για Inotuzumab, Blinatumοmab, Tisagenlecleucel2
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chain variable fragment (scFv), σχετίζονται επίσης 
με αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Το ερώτημα για το αν μετά τη χορήγηση των 
CART κυττάρων θα πρέπει να ακολουθεί αλλογενής 
μεταμόσχευση, δεν έχει απαντηθεί προς το παρόν 
στη διεθνή βιβλιογραφία. φαίνεται ότι η ένδειξη για 
τη διενέργεια αλλογενούς ΜΑΚ εξαρτάται αφενός 
από τη μέθοδο της θεραπείας με CAR κύτταρα (π.χ 
εκτιμώνται παράμετροι όπως η έκπτυξη, το είδος της 
λεμφοαφανιστικής θεραπείας κλπ) και αφετέρου από 
την ανταπόκριση στη θεραπεία. Για τη διατήρηση των 
υφέσεων, έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος παραμονής 
της απλασίας των Β-κυττάρων και η μοριακή ανταπό-
κριση της MRD με τη μέθοδο NGS (Next Generation 
Sequencing). Συγκεκριμένα, η μεταμόσχευση παρέχει 
σημαντικό όφελος κυρίως στην ομάδα των ασθενών 
που επιτυγχάνουν μεν πλήρη ύφεση με τη θεραπεία 
με CARΤ κύτταρα, αλλά παρουσιάζουν διάρκεια απλα-
σίας των Β-κυττάρων <2 μήνες, ενώ οι ασθενείς που 
είναι MRD αρνητικοί με NGS την ημέρα 28 μετά την 
έγχυση των κυττάρων, έχουν σημαντικά υψηλότερη 
πιθανότητα διαρκούς ύφεσης και επιβίωσης που 
υπερβαίνει το 80%. 

Επιπροσθέτως, η μεταμόσχευση φαίνεται να 
προσφέρει όφελος ως συμπληρωματική θεραπεία 
σε ενήλικες ασθενείς υψηλού κινδύνου με α/υ ΟΛΛ, 
οι οποίοι επιτυγχάνουν MRD αρνητική νόσο μετά 
τη χορήγηση των κυττάρων. ως υψηλού κινδύνου 
ορίζονται οι ασθενείς με υψηλή LDH προ της χορή-
γησης, αριθμό αιμοπεταλίων <100×103/μL ή αυτοί 
στους οποίους δεν είχε ενσωματωθεί fludarabine στο 
σχήμα προετοιμασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν περιγράφεται αύξηση 
της επίπτωσης του GVHD μετά από χορήγηση CAR 
T κυττάρων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
αλλογενή ΜΑΚ1,2,5,15.

ΕΠΙΛΟΓή ΑνΟΣΟθΕΡΑΠΕΙΑΣ
Με βάση τα προαναφερθέντα και με τους περιο-

ρισμούς που προκύπτουν από την επιλογή της εκά-
στοτε ανοσοθεραπείας στη Β-ΟΛΛ, θα μπορούσαν 
να προταθούν τα ακόλουθα:

Ασθενείς με πρώιμη επανεμφάνιση της MRD και 
πρώιμη απώλεια της Β απλασίας μετά από χορήγηση 
CAR T κυττάρων, προτιμάται να προχωρήσουν σε 
αλλογενή ΜΑΚ. Η χορήγηση των CAR T κυττάρων, 
συνοδεύεται από τοξικότητα και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να συνεκτιμηθεί η κατάσταση ικανότητας του ασθε-
νούς. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό ο ασθενής 
να προχωρήσει σε αλλογενή ΜΑΚ, τα CAR T κύτταρα 
προτιμώνται ως θεραπεία που μπορεί να προσφέρει 

πιο μακρά ύφεση σε σχέση με τη χορήγηση blinatu-
momab. To blinatumomab προτιμάται ως θεραπεία 
γεφύρωσης για μεταμόσχευση, ειδικά σε ασθενείς με 
<5% βλαστικά κύτταρα. Βάσει εγκεκριμένης ένδειξης, 
δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία για τη χορήγηση 
του blinatumomab, σε αντίθεση με το tisa-cel (έγκριση 
σε ασθενείς ≥25 ετών). Για την παρασκευή των CAR 
T κυττάρων απαιτείται αρκετός χρόνος (περίπου 4-6 
εβδομάδες), γεγονός το οποίο είναι δεσμευτικό σε 
ταχέως εξελισσόμενη νόσο. Το blinatumomab, δεν 
αποτελεί επιλογή σε εξωμυελική νόσο, ενώ η αποτε-
λεσματικότητα του είναι ελαττωμένη σε υψηλό φορτίο 
νόσου. Συνήθως η χορήγηση του blinatumomab προ-
ηγείται της έγχυσης των CAR T κυττάρων, παρ΄ ότι 
υπάρχει ο κίνδυνος της CD19-διαφυγής. Επίσης τα 
CAR T κύτταρα μπορούν να προταθούν ως εναλλακτικά 
της μεταμόσχευσης σε ασθενείς με σύνδρομο Down 
ή Li Fraumeni, νοσήματα τα οποία συνδυάζονται με 
αξιόλογη τοξικότητα στη συμβατική χημειοθεραπεία.

Τόσο το blinatumomab, όσο και το inotuzumab 
είναι επιλέξιμα ως θεραπείες γεφύρωσης για αλλογενή 
ΜΑΚ. Το inotuzumab, δρα επιπλέον και σε ασθενείς με 
μεγάλο φορτίο νόσου. Ασθενείς που προγραμματίζο-
νται για αλλογενή ΜΑΚ είναι προτιμότερο να λάβουν 
έως δύο κύκλους inotuzumab λόγω του κινδύνου 
εκδήλωσης VOD. To blinatumomab προτιμάται επί-
σης σε MRD+ νόσο μετά από χορήγηση inotuzumab, 
αλλά και γενικότερα αποτελεί θεραπεία εκλογής για 
την MRD+νόσο. Οι ανεπιθύμητες δράσεις του inotu-
zumab είναι λιγότερο ανεκτές σε ασθενείς >55 ετών. 
Το tisa-cel δρα ανεξάρτητα από το φορτίο νόσου, αν 
και υψηλό φορτίο σχετίζεται με μεγαλύτερη πιθανό-
τητα εκδήλωσης συνδρόμου έκλυσης κυτταροκινών. 
Το inotuzumab είναι προτιμότερο να αποφεύγεται 
πριν την έγχυση CAR T κυττάρων, διότι προκαλεί 
βαθιά και παρατεταμένη απλασία της Β σειράς και 
ενδεχομένως εμποδίζει την έκπτυξη των εγχυθέντων 
κυττάρων. Πλεονέκτημα της χορήγησης του inotu-
zumab είναι ότι δεν απαιτεί πολυήμερη νοσηλεία. Το 
blinatumomab μπορεί να προσφέρει μακρά ύφεση 
σε ασθενείς που δεν είναι εφικτό να υποβληθούν 
σε αλλογενή ΜΑΚ. Τόσο το blinatumomab, όσο και 
το inotuzumab μπορούν να επιλεγούν σε υποτροπή 
μετά από αλλογενή ΜΑΚ.

Το blinatumomab είναι δραστικό και σε Ph+ ALL, 
με αποτελεσματικότητα ακόμη και σε ασθενείς με 
μετάλλαξη Τ315Ι. Μπορεί να συνδυαστεί με αναστο-
λέα ΤΚI (tyrosine kinase inhibitor) ή επιπροσθέτως 
και ως μονοθεραπεία, σε αποτυχία του ponatinib. 
Inotuzumab έχει επίσης χορηγηθεί σε ασθενείς με 
Ph+ALL με υποτροπή μετά από αλλογενή ΜΑΚ και 
TKI, επιτυγχάνοντας πλήρη ύφεση. Μελέτη συγχο-
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ρήγησης inotuzumab με bosutinib είναι σε εξέλιξη.
Επιπροσθέτως, δεύτερη μεταμόσχευση σε ασθε-

νείς που διατηρούν μακρά ύφεση μετά τη χορήγηση 
του tisa-cel για υποτροπή μετά ΜΑΚ, ενδεχομένως 
συνδυάζεται με αυξημένη τοξικότητα παρά με επι-
πρόσθετη αποτελεσματικότητα1,2,5,7-9,13,15.

Αδρός αλγόριθμος για την επιλογή της κατάλληλης 
ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με Β-ΟΛΛ φαίνεται στο 
διάγραμμα 1.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Ανοσοθεραπευτικές επιλογές φαίνεται να είναι 

προτιμότερες από την κλασική χημειοθεραπεία σε 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Β-ΟΛΛ. 
Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας που να προκύπτουν από την 
απευθείας σύγκριση των παραπάνω θεραπειών. Η 
επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων φαρμάκων εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες όπως τη διαθεσιμότητα 
δότη, την παρουσία ή μη αντιγόνων όπως το CD19 
ή CD22 στα παθολογικά κύτταρα, το φορτίο της 
νόσου, την τοξικότητα, τις προηγηθείσες θεραπείες. 
Ο συνδυασμός και η αλληλουχία των εγκεκριμένων 
φαρμάκων που είναι διαθέσιμα προς το παρόν, απο-
τελεί μία διαρκή πρόκληση.

||BLIN may be used in patients who achieve MRD positive disease after INO use
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32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ θΕΡΑΠΕΙΕΣ: 

ΣΤΟΧΕΥΟνΤΑΣ ΜΕ ΑΣφΑΛΕΙΑ Τήν ΥΠΟΤΡΟΠή

Τα Τ κύτταρα με χιμαιρικούς αντιγονικούς υποδο-
χείς [Chimeric antigen receptor (CAR) T cells] απο-
τελούν μια νέα κατηγορία αντικαρκινικής θεραπείας, 
όπου Τ κύτταρα τροποποιούνται γενετικά ex vivo 
ώστε να αναγνωρίζουν συγκεκριμένο αντιγόνο που 
εκφράζεται στην κυτταρική μεμβράνη του νεοπλα-
σματικού κυττάρου-στόχου. Ο χιμαιρικός υποδοχέας 
αποτελείται συνήθως από τμήμα Β κυτταρικού υπο-
δοχέα που συνδέεται με την ενδοκυττάρια περιοχή 
του T κυτταρικού υποδοχέα (CD3-zeta). Με αυτόν 
τον τρόπο εξασφαλίζεται η αναγνώριση του αντιγό-
νου και η ενεργοποίηση των Τ κυττάρων ανεξάρτητα 
από το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC)1. 
Επιπλέον, κατά την πορεία της ανάπτυξης των CAR 
T, η ενσωμάτωση συν-διεγερτικών μορίων στην εν-
δοκυττάρια περιοχή βελτίωσε δραστικά την in vivo 
επιβίωση και την κλινική τους αποτελεσματικότητα2. 

ως σήμερα, δύο CAR T προϊόντα έχουν λάβει 
έγκριση από FDA και EMA για χορήγηση σε ασθενείς 
με αιματολογικές κακοήθειες. Το Tisagenlecleucel 
(Kymriah, Novartis) παρασκευάζεται από αυτόλογα 
Τ κύτταρα που τροποποιούνται γενετικά ex vivo με 
λεντι-ιικό φορέα ώστε να εκφράζουν έναν anti-CD19 
CAR που περιλαμβάνει τμήμα του συν-διεγερτικού 
μορίου 4-1ΒΒ. Ενδείκνυται για θεραπεία ασθενών 
ηλικίας ≤25 ετών με Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαι-
μία (Β-ΟΛΛ) ανθεκτική στην 1η γραμμή θεραπείας 
ή υποτροπιάζουσα μετά από μεταμόσχευση ή σε 
≥2η υποτροπή, καθώς και για τη θεραπεία ενηλί-
κων ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό, μετά από 
τουλάχιστον 2 γραμμές συστηματικής θεραπείας, 

διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL), 
συμπεριλαμβανομένων των DLBCL NOS, DLBCL 
υψηλού βαθμού κακοήθειας και DLBCL από μετατρο-
πή οζώδους λεμφώματος. Το Axicabtagene ciloleucel 
(Yescarta, Kite/Gilead) παρασκευάζεται από αυτόλογα 
Τ κύτταρα που τροποποιούνται γενετικά ex vivo με 
ρετρο-ιικό φορέα ώστε να εκφράζουν έναν anti-CD19 
CAR που περιλαμβάνει τμήμα του συν-διεγερτικού 
μορίου CD28. Eνδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων 
ασθενών με υποτροπιάζον/ανθεκτικό, μετά από του-
λάχιστον 2 γραμμές θεραπείας, διάχυτο λέμφωμα από 
μεγάλα Β κύτταρα (DLBCL) ή πρωτοπαθές λέμφωμα 
μεσοθωρακίου (PMBCL)2.

Μολονότι τα CAR T κύτταρα αποτελούν στοχευ-
μένη βιολογική θεραπεία, μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντικές επιπλοκές, ακόμη και απειλητικές για τη 
ζωή. Για την αντιμετώπιση αυτών των επιπλοκών 
απαιτείται ειδικός σχεδιασμός πρωτοκόλλων ενδο-
νοσοκομειακής διαχείρισης, καθώς και εκπαίδευση 
όλου του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού 
που εμπλέκεται στη φροντίδα αυτών των ασθενών. 
Εξάλλου, κρίσιμης σημασίας για την ορθότερη αντι-
μετώπιση των σοβαρών επιπλοκών είναι η σύσταση 
ομάδων πολλαπλών ειδικοτήτων, που περιλαμβάνει 
αιματολόγους με εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις αιμο-
ποιητικών κυττάρων, νευρολόγους, εντατικολόγους 
και ακτινολόγους. Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία 
σχετικά με την παθοφυσιολογία των πιο συχνών και 
σημαντικών επιπλοκών της κυτταρικής θεραπείας με 
CAR T, ενώ παράλληλα συνοψίζονται οι οδηγίες για 
την αναγνώριση και αντιμετώπισή τους. 
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ΠΡΩΙΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  
(ΑΠΟ Τήν ήΜΕΡΑ ΕΓΧΥΣήΣ  
ΕΩΣ ΚΑΙ Τήν ήΜΕΡΑ +28)
Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση

Παρατηρούνται κυρίως κατά την έγχυση ή τις 
πρώτες 6 ώρες μετά την έγχυση. Στο χρονικό αυτό 
διάστημα το 42% των ασθενών μπορεί να παρου-
σιάσουν ναυτία και εμέτους που οφείλονται στην 
παρουσία DMSO ή/και dextran-40 στα κυτταρικά 
προϊόντα, ενώ λιγότερο συχνή είναι η εμφάνιση υπότα-
σης (21%), που σχετίζεται κυρίως με την προληπτική 
χορήγηση αντι-ισταμινικών. Λιγότερο συχνά μπορεί 
να παρατηρηθούν αλλαγή στη γεύση, δύσπνοια και 
ταχυκαρδία. Επίσης, τις πρώτες 24 ώρες μπορεί να 
παρατηρηθεί εμπύρετο και ρίγος (42%)3. 

Για τη μείωση της πιθανότητας αντιδράσεων σχε-
τιζόμενων με την έγχυση συστήνεται η προ-θεραπεία 
με παρακεταμόλη και αντι-ισταμινικό. Προφυλακτική 
χορήγηση κορτικοστεροειδών δεν ενδείκνυται. Πριν 
τη χορήγηση θα πρέπει πάντα να γίνεται ταυτοποί-
ηση των στοιχείων του ασθενούς με τα στοιχεία του 
προϊόντος, ενώ η χορήγηση αναβάλλεται εάν παρα-
τηρούνται μη διαλυόμενα με την ανακίνηση πήγματα 
στο προϊόν ή εάν ο ασκός είναι κατεστραμμένος και 
παρουσιάζει διαρροή. 

Σύνδρομο λύσης όγκου
Σύνδρομο λύσης όγκου έχει αναφερθεί τόσο μετά 

από τη χορήγηση του προπαρασκευαστικού λεμφο-
αφανιστικού σχήματος, όσο και μετά την έγχυση των 
CAR T4. Σε περιπτώσεις υψηλού ρίσκου για εμφάνιση 
συνδρόμου λύσης όγκου (μεγάλο φορτίο νόσου), 
επαρκής ενυδάτωση και χορήγηση αλλοπουρινόλης 
ή/και ρασβουρικάσης θεωρούνται απαραίτητες, ανά-
λογα και με τα πρωτόκολλα του εκάστοτε κέντρου. 

Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS)
Το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών 

(CRS) είναι ένα συστηματικό φλεγμονώδες σύνδρο-
μο χαρακτηριζόμενο από εμπύρετο και πολυοργανική 
ανεπάρκεια. Μετά την έγχυση τα CAR T ενεργο-
ποιούνται, αφού αλληλεπιδράσουν με το αντιγόνο 
στόχο στην επιφάνεια των κακοήθων και καλοήθων 
κυττάρων. Η ενεργοποίηση των CAR T επάγει την 
έκπτυξή τους, την λύση των κυττάρων-στόχων και 
την επακόλουθη απελευθέρωση IFN-γ τόσο από τα 
CAR T όσο και από άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος του λήπτη (bystander immune cells). Η 
IFN-γ ενεργοποιεί τα μακροφάγα, τα οποία παρά-

γουν IL-6, TNF-a και IL-10. Η IL-6 συνδέεται με τον 
διαλυτό υποδοχέα της IL-6 (IL-6R), που αποκόπτεται 
από την κυτταρική επιφάνεια με την δράση μεταλλο-
πρωτεασών. Ακολούθως, το σύμπλεγμα IL-6/IL-6R 
συνδέεται με τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη gp130, 
μέρος του κυτταρικού υποδοχέα κυτταροκινών, με 
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση κυττάρων που υπό 
φυσιολογικές συνθήκες δεν εκφράζουν IL-6R στη 
μεμβράνη τους. Τα επίπεδα των κυτταροκινών IL-1, 
IL-5, IL-8, IL-10 και GM-CSF είναι επίσης αυξημένα 
σε περιπτώσεις CRS5. 

Οι κυτταροκίνες φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα 
στις κλινικές εκδηλώσεις του CRS. H IFN-γ προάγει 
εμπύρετο, ρίγος, ζάλη, κεφαλαλγία και κόπωση, ενώ ο 
TNF-a έχει συσχετιστεί με γριππώδη συνδρομή, διαρ-
ροϊκές κενώσεις, μυοκαρδιοπάθεια, κυψελιδική βλάβη 
και παραγωγή πρωτεϊνών οξείας φάσης. Ακόμη, η 
IL-6 διεγείρει την ενεργοποίηση του συμπληρώματος 
και του καταρράκτη της πήξης, αυξάνει την αγγειακή 
διαπερατότητα και προάγει την ανάπτυξη διάχυτης 
ενδοαγγειακής πήξης5. Μελέτες σε αιματολογικούς 
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με anti-CD19 CAR 
T έδειξαν ότι σε σοβαρού βαθμού CRS τα αυξημένα 
επίπεδα των κυτταροκινών IL-6 και IFN-γ ενεργοποι-
ούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα οποία με την σειρά 
τους απελευθερώνουν παράγοντα von Willebrand 
(VWF) και αγγειοποιητίνη-26. 

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρού 
CRS είναι αυτοί που σχετίζονται με ισχυρή ενεργο-
ποίηση και έκπτυξη των CAR T, όπως το υψηλό 
αντιγονικό φορτίο, συνεπώς το μεγάλο φορτίο νόσου, 
και η συγχορήγηση φλουνταραμπίνης με κυκλοφω-
σφαμίδη ως σχήμα προετοιμασίας7. Η δόση των CAR 
T μπορεί επίσης να σχετίζεται με την βαρύτητα του 
CRS, χωρίς όμως αυτό να είναι πλήρως εξακριβω-
μένο, αφού πολλές φορές η χορηγούμενη δόση δεν 
αντανακλάται στην ανάπτυξη και δράση των CAR T 
in vivo8. Άλλοι πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση CRS είναι η προϋπάρχουσα θρομβοπενία 
και η παραγωγή των CAR T από CD8 κύτταρα έναντι 
επιλεγμένων CD8 μνημονικών κυττάρων, πιθανόν 
λόγω συσχέτισης με το φορτίο νόσου του/της ασθε-
νούς7. Η μοριακή δομή των CAR T μπορεί επίσης να 
σχετίζεται με τη βαρύτητα του CRS. Συγκεκριμένα, 
ασθενείς που έλαβαν CAR T με CD28 συν-διεγερτικό 
μόριο εμφάνισαν νωρίτερα CRS σε σχέση με ασθενείς 
που έλαβαν CAR T με 4-1ΒΒ9.

Το CRS εμφανίζεται συνήθως 1-14 ημέρες μετά 
την έγχυση των CAR T και έχει διάρκεια στην πλειο-
νότητα των περιπτώσεων 1 έως και 10 ημέρες10. Το 
σημείο κατατεθέν του συνδρόμου είναι ο πυρετός, 
που συνήθως αποτελεί και την πρώτη αντικειμενική 
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ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ CAR T CELLS - ΠΑΘΟφΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ

Διάγραμμα 1. Αλγόριθμος αντιμετώπισης CRS10

Grade 1
• ≥38 °C 

• χωρίς υπόταση
• χωρίς υποξυγοναιμία

DXM 10 mg/6h  
για 1-3 ημέρες

Μη βελτίωση εντός 3 ημερών 
και εάν αποκλειστούν άλλοι αιτιολογικοί 

παράγοντες

Tocilizumab IV 8 mg/kg  
(max. dose: 800 mg

• Tocilizumab (επιπλέον 2 δόσεις) ή 
Siltuximab 11 mg/kg για 1 ημέρα 

• DXM IV 10 mg/6h για 1-3 ημέρες

• Tocilizumab (επιπλέον 2 δόσεις) ή 
Siltuximab 11 mg/kg για 1 ημέρα 

• DXM IV 20 mg/6h για 1-3 ημέρες

• Tocilizumab (επιπλέον  
2 δόσεις) ή  

Siltuximab 11 mg/kg για 1 ημέρα 
• Methylprednisolone IV 1000 mg 

ημερησίως για 3 ημέρες,  
μετά 250 mg × 2 για 2 ημέρες,  
μετά 125 mg × 2 για 2 ημέρες,  
μετά 60 mg × 2 για 2 ημέρες

DXM 20 mg/6h για  
3 ημέρες, προοδευτικό tapering  

για 7 ημέρες

Grade 2
• ≥38 °C 

• Υπόταση χωρίς ανάγκη 
αγγειοσυσπαστικών ή/και 
υποξυγοναιμία με ανάγκη  

για χορήγηση χαμηλής ροής  
Ο2 ≤6 L/min

Grade 3
• ≥38 °C 

• Υπόταση με ανάγκη 
αγγειοσυσπαστικού ή/και 

υποξυγοναιμία με ανάγκη για 
χορήγηση υψηλής ροής Ο2  

>6 L/min (απλή μάσκα, Venturi, 
μάσκα μη επανεισπνοής)

Grade 4
• ≥38 °C 

• Υπόταση με ανάγκη πολλαπλών 
αγγειοσυσπαστικών ή/και 

υποξυγοναιμία με ανάγκη για 
χορήγηση Ο2 με θετική πίεση (CPAP, 

BiPAP, μηχανική αναπνοή)

Ενημέρωση ΜΕΘ

Λήψη καλλιέργειας αίματος και ούρων, εμπειρική αντιμικροβιακή αγωγή, απεικονιστικός έλεγχος, συμπτωματική ανακούφιση

Tocilizumab IV 8 mg/kg (max. dose: 800 mg) προ μεταφοράς σε ΜΕΘ

Σε περίπτωση που δεν επέλθει βελτίωση στην ημέρα +8

Επαναληπτικό Tocilizumab IV 8 mg/kg (max. dose: 800 mg)

εκδήλωση, ενώ ανάλογα με τη βαρύτητα η κλινική 
εικόνα μπορεί να επιπλακεί περαιτέρω με αιμοδυνα-
μική αστάθεια, ανεπάρκεια οργάνων, κυτταροπενίες 
και σύνδρομο τριχοειδικής διαφυγής11. Ομοίως με το 
σύνδρομο ενεργοποίησης μακροφάγων, οι ασθενείς 
με CRS μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένη CRP, 
υπερφερριτιναιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει συμπτωματική 
αγωγή και σε βαρύτερες μορφές tocilizumab και κορτι-
κοστεροειδή. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων tocilizumab 
είναι 4 ανά επεισόδιο CRS, ενώ σε ανθεκτικές περι-
πτώσεις μπορεί να χορηγηθεί siltuximab (χιμαιρικό 
μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στον υποδοχέα IL-6) 
(Διάγραμμα 1)10.

νευροτοξικότητα (ICANS)
Η νευρολογική τοξικότητα που σχετίζεται με θερα-

πεία CAR T αναφέρεται ως immune effector cell as-
sociated neurotoxicity syndrome (ICANS). Πρόκειται 
για τη 2η πιο συχνή σοβαρή επιπλοκή της θεραπείας 
με CAR T, με συχνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 12-

55%8. Μπορεί να παρατηρηθεί ταυτόχρονα με το 
CRS ή μετά την αποδρομή του, ενώ η παθογένεια 
φαίνεται να σχετίζεται επίσης με συστηματική φλεγ-
μονώδη αντίδραση, ενεργοποίηση κυτταροκινών και 
επακόλουθη διέγερση των ενδοθηλιακών κυττάρων η 
οποία οδηγεί διαταραχή και αυξημένη διαπερατότητα 
του αιματοεγκεφαλικού φραγμού12.

Όπως και στο CRS, η αυξημένη έκπτυξη και ενερ-
γοποίηση των CAR T in vivo αυξάνει την πιθανότητα 
εμφάνισης ICANS. Μάλιστα, η βαρύτητά του σχετίζεται 
άμεσα με αυτή του CRS11. Προδιαθετικοί παράγοντες 
για την εμφάνιση ICANS είναι το υψηλό φορτίο νόσου, 
το ιστορικό Β-ΟΛΛ, το ιστορικό μηνιγγικής διήθησης 
από την νόσο και η προηγηθείσα θεραπεία με στόχο 
το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Προϋπάρχου-
σες νευρολογικές επιπλοκές προδιαθέτουν επίσης 
σε ICANS. 

O μέσος χρόνος εμφάνισης του πρώτου νευρολο-
γικού συμπτώματος θεωρείται η 6η ημέρα μετά από 
την έγχυση CAR T (εύρος 1-34 ημέρες, αναφέρεται και 
αρκετά απώτερα και γι’ αυτό οι ασθενείς συστήνεται 
να μένουν κοντά στο κέντρο για 8 εβδομάδες), ενώ 

CPAP: continuous positive airway pressure; BiPAP: biphasic positive airway pressure; ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπεία; DXM: Dexamethasone; 
IV: intravenous
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συνήθως χρησιμοποιείται το σύστημα «Immune Ef-
fector Cell-Associated Encephalopathy (ICE)» που 
έχει προταθεί από την ASTCT (Πίνακας 1). Η αντι-
μετώπιση είναι αρχικά συμπτωματική. Σε βαρύτερες 
μορφές μπορεί να χορηγηθούν βενζοδιαζεπίνες, 
αντιεπιληπτικά και κορτικοστεροειδή. Στην περίπτωση 
που συνυπάρχει CRS, η αγωγή μπορεί να περιλαμ-
βάνει θεραπεία με αντι-IL6, μολονότι ενδέχεται η 
χορήγηση tocilizumab να αυξήσει τη νευροτοξικότητα 
(Διάγραμμα 2)10.

Λοιμώξεις
Ασθενείς που υποβάλλονται σε κυτταρική θεραπεία 

με CAR T έχουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις λόγω 
της υποκείμενης ανοσοκαταστολής, της επίδρασης του 
προπαρασκευαστικού σχήματος αλλά και της ίδιας της 
δράσης των κυτταροτοξικών Τ κυττάρων, που στοχεύ-
ουν αδιακρίτως όλα τα κύτταρα που εκφράζουν CD19, 
συνεπώς και όλα τα φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα13. 
Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση λοιμώξεων 
θεωρούνται το ιστορικό Β-ΟΛΛ, ο υψηλός αριθμός 
προηγούμενων χημειοθεραπειών (≥4), το ιστορικό 
αυτόλογης ή/και αλλογενούς μεταμόσχευσης και ο 
απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων <500/mm3 προ 
της έγχυσης των CAR T. Η χορήγηση CAR T σε δόση 
2×107/kg, το σοβαρού βαθμού σύνδρομο απελευθέ-
ρωσης κυτταροκινών (CRS), η νευροτοξικότητα, η 
χορήγηση tocilizumab (εξανθρωποποιημένο μονο-
κλωνικό αντίσωμα ενάντια στον υποδοχέα IL-6) και 
κορτικοστερεοειδών και η νοσηλεία σε ΜΕΘ αυξάνουν 
επιπλέον τον κίνδυνο για λοιμώξεις10,13. Η εξάλειψη 
των Β λεμφοκυττάρων και η υπογαμμασφαιριναιμία 
θεωρούνται επιπρόσθετα επιβαρυντικά στοιχεία10. Οι 
περισσότερες λοιμώξεις είναι βακτηριακές και εμφα-
νίζονται κατά την περίοδο της ουδετεροπενίας, μετά 
από την έγχυση των CAR T13. Σε μικρότερο βαθμό 
ευθύνονται ιοί, κυρίως αναπνευστικοί. Διηθητικές μυ-
κητιασικές λοιμώξεις παρατηρούνται σπανιότερα, ιδίως 
σε ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης ή σε ασθενείς 
που παρουσίασαν σοβαρού βαθμού CRS και νευροτο-
ξικότητα και έλαβαν θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά13.

η συμπτωματολογία διαρκεί συνήθως 2-9 ημέρες10. 
Καθώς η συμπτωματολογία είναι ετερογενής και μη 
ειδική, απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση από το ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και από το 
κοινωνικό περιβάλλον του ασθενούς, με στόχο την 
έγκαιρη αναγνώριση τους. Η κλινική εικόνα μπορεί να 
περιλαμβάνει κεφαλαλγία, σύγχυση, βραδυψυχισμό, 
τρόμο, διαταραχές της ομιλίας, επιληπτικές κρίσεις 
και κώμα10,11. Κάθε νευρολογικό σημείο ή σύμπτωμα 
σε ασθενείς μετά από έγχυση CAR T θα πρέπει να 
θεωρείται ως σχετιζόμενο με CAR T μέχρι αποδείξεως 
του αντιθέτου. Παρ’ όλα αυτά, οι συστάσεις του ASTCT 
(American Society for Transplantation and Cellular 
Therapies) εξαιρούν μη-ειδικά συμπτώματα όπως 
κεφαλαλγία, τρόμο, πτερυγοειδή τρόμο, μυοκλονίες 
και ψευδαισθήσεις, καθότι συνήθως υποχωρούν με 
συμπτωματική θεραπεία και δεν απαιτούν ειδική 
παρέμβαση. Ειδικά η διαταραχή της γραφής έχει 
αναγνωριστεί ως πρώιμος δείκτης νευροτοξικότητας, 
και γι’ αυτό το λόγο συστήνεται καθημερινός έλεγχος10.

Βαρύτερες μορφές ICANS μπορεί να επιπλα-
κούν από ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, εγκεφαλικό 
οίδημα, νέκρωση του εγκεφαλικού φλοιού και θάνα-
το. Εργαστηριακές παράμετροι σχετιζόμενες με τη 
σοβαρότητα της νευροτοξικότητας είναι η CRP, τα 
επίπεδα φερριτίνης και τα επίπεδα IL-6. Οι περισ-
σότεροι ασθενείς με ICANS παρουσιάζουν ευρήματα 
εγκεφαλοπάθειας στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
(μετωπιαία ή διάχυτα βραδέα κύματα θήτα-δέλτα). 
Στο ΕΝΥ παρατηρούνται συνήθως αυξημένα επίπεδα 
πρωτεΐνης και κυττάρων, πιθανώς σχετιζόμενων με 
την αυξημένη διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού. Ο απεικονιστικός έλεγχος, ιδίως στα αρχικά 
στάδια της νευροτοξικότητας, δεν αναδεικνύει συνή-
θως παθολογικά ευρήματα11. Σε κάθε περίπτωση, 
θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί δυνατότητα άμεσης 
επικοινωνίας με νευρολόγο, καθώς και δυνατότητα 
άμεσου απεικονιστικού ελέγχου με αξονική ή/και 
μαγνητική τομογραφία, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 
και οσφυονωτιαία παρακέντηση για έλεγχο του εγκε-
φαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). 

Για την ταξινόμηση της βαρύτητας της ICANS 

Πίνακας 1. Immune Effector Cell-Associated Encephalopathy (ICE) score για ταξινόμηση νευροτοξικότητας (ICANS)10

Εξέταση βαθμολογία
Προσανατολισμός σε χρονολογία, μήνα, πόλη, νοσοκομείο 4
Ικανότητα να ονομάσει τρία αντικείμενα (π.χ. μαξιλάρι, τραπέζι, τηλεόραση) 3
Ικανότητα να ακολουθήσει απλές εντολές (π.χ. «ανοίξτε το στόμα σας») 1
Ικανότητα να γράψει συγκεκριμένη πρόταση (π.χ. «Ο καιρός είναι βροχερός») 1
Ικανότητα για αντίστροφη μέτρηση από 100 ανά 10 1
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Σε περίπτωση εμπύρετου ο ασθενής θα πρέπει 
να υποβάλλεται σε ενδελεχή έλεγχο για αναγνώριση 
πιθανού αιτιολογικού παράγοντα, όπως καλλιέργεια 
αίματος και ούρων και ακτινογραφία θώρακος. Ανά-
λογα με την συμπτωματολογία/σημειολογία ο ασθε-
νής δύναται να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο για 
ιούς, σε απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία 
θώρακος και κοιλίας, οσφυονωτιαία παρακέντηση και 
μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Εμπειρική αντιμι-
κροβιακή αγωγή ανάλογα με την συμπτωματολογία/
σημειολογία και τα τοπικά πρωτόκολλα θα πρέπει 
να χορηγείται άμεσα, ακόμη και σε υπόνοια CRS. 
Στον Πίνακα 2 παρατίθενται οι συστάσεις του EBMT 
(European Society for Blood and Marrow Transplanta-
tion) για προφυλακτική αγωγή ενάντια σε λοιμώξεις. 

ΜΕΣΟΠΡΟθΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  
(ΑΠΟ Τήν ήΜΕΡΑ +28  
ΕΩΣ ΚΑΙ Τήν ήΜΕΡΑ +100)
Απλασία Β-λεμφοκυττάρων  
και υπογαμμασφαιριναιμία

Η απλασία των Β-λεμφοκυττάρων και η επακό-

λουθη υπογαμμασφαιριναιμία αποτελεί on-target, 
off-tumor επίδραση των anti-CD19 CAR T, που εκ 
των πραγμάτων στοχεύουν καθολικά όλα τα κύττα-
ρα που εκφράζουν στην επιφάνειά τους CD19, είτε 
είναι νεοπλασματικά είτε όχι. Παρατηρείται σε όλους 
τους ασθενείς που ανταποκρίνονται στη θεραπεία με 
anti-CD19 CAR T και είναι μάλιστα έμμεσος δείκτης 
της παρουσίας λειτουργικών CAR T, μπορεί δε να 
παραμείνει για χρόνια10. Οι ασθενείς με απουσία Β 
κυττάρων και υπογαμμασφαιριναιμία παρουσιάζουν 
αυξημένη επιρρέπεια σε λοιμώξεις αναπνευστικού, 
κυρίως από ελυτροφόρα βακτήρια και ιούς. Γι’ αυτό 
το λόγο συστήνεται ο σχετικός εμβολιασμός (υπάρ-
χουν οδηγίες από το ΕΒΜΤ οι οποίες καθορίζουν 
και τον χρόνο, καθώς και για το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού), αν και δεν υπάρχουν στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητά του. Στα παιδιά η πρωτογενής 
πρόληψη με προφυλακτική χορήγηση ενδοφλέβιων 
(IV) ανοσοσφαιρινών αποτελεί συνήθη πρακτική, στο-
χεύοντας στη διατήρηση των επιπέδων IgG ≥400-500 
mg/dL. Σε ό,τι αφορά τους ενήλικες, δεν υπάρχουν 
σαφείς συστάσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πα-
ρουσία μακρόβιων (long-lived) πλασματοκυττάρων 
που επιβιώνουν της θεραπείας με CAR T καθότι 

ICE: Immune effector cell – associated encephalopathy; CAPD: Cornell Assessment of Pediatric Delirium; ΗΕΓ: Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα; 
ΚΝΣ: Κεντρικό Νευρικό Σύστημα; ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας; IV: intravenous; ICANS: Immune effector cell-associated neurotoxicity 
syndrome; MRI: magnetic resonance imaging; ΟΝΠ: οσφυονωτιαία παρακέντηση; CRS: cytokine release syndrome; DXM: Dexamethasone; IV: 
intravenous; IL1R: interleukin-1 receptor 

Διάγραμμα 2. Αλγόριθμος αντιμετώπισης ICANS
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χ. Δημοσθένους και συν.

είναι CD19-αρνητικά. Παρ’ όλα αυτά, ανάλογα και 
με τα πρωτόκολλα κάθε κέντρου, η υποκατάσταση 
ανοσοσφαιρινών μπορεί να εφαρμόζεται σε ενήλικες 
με εμμένουσα υπογαμμασφαιριναιμία και υποτροπι-
άζουσες λοιμώξεις10.

νόσος μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD)
Νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή αναπτύσσεται 

όταν ανοσολογικά κύτταρα προερχόμενα από ξένο 
δότη αναγνωρίζουν κύτταρα του δέκτη ως ξένα. 
Στην περίπτωση της κυτταρικής θεραπείας με CAR 
T, θεωρητικός κίνδυνος GVHD υπάρχει στην περί-
πτωση χορήγησης CAR T προερχόμενων από δότη 
σε ασθενείς που υποτροπίασαν μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση. Ο κίνδυνος αυτός θεωρείται μικρός, 
ωστόσο είναι κρίσιμη η έγκαιρη αναγνώριση και 
άμεση θεραπεία10. 

Λοιμώξεις 
Μετά την ημέρα +30, τυχόν λοιμώξεις είναι κυρίως 

ιογενείς (ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και 
αναζωπυρώσεις κυτταρομεγαλοϊού) ως απότοκο της 
παρατεταμένης λεμφοπενίας και υπογαμμασφαιρι-
ναιμίας. 

ΜΑΚΡΟΠΡΟθΕΣΜΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ  
(ΜΕΤΑ Τήν ήΜΕΡΑ +100)

Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν σχετικά με τις μα-
κροπρόθεσμες επιπλοκές της κυτταρικής θεραπείας 
με CAR T, καθώς ο αριθμός των ασθενών με παρα-
κολούθηση >2 έτη είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Οι 
πιο συχνά αναγνωρίσιμες επιπλοκές είναι η παρα-
τεταμένη κυτταροπενία και υπογαμμασφαιριναιμία, 
ωστόσο πιθανολογείται συσχέτιση με δευτεροπαθείς 
κακοήθειες, αυτοάνοσα νοσήματα και νευρολογικές 
επιπλοκές10. Σε κάθε περίπτωση, οι εγκρίσεις και των 
δύο anti-CD19 CAR T τόσο από τον FDA όσο και από 
τον EMA συνοδεύτηκαν από την υποχρέωση 15-ετούς 
παρακολούθησης της ασφάλειάς τους. 

βΙβΛΙΟΓΡΑφΙΑ
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Πίνακας 2. Συστάσεις EBMT για προφύλαξη ενάντια σε λοιμώξεις
Σύσταση EBMT Σχόλιο

Ουδετεροπενία χορήγηση G-CSF από τη 14η ημέρα  
μετά την έγχυση με σκοπό μείωση  
της διάρκειας της ουδετεροπενίας

Η χορήγηση G-CSF θα πρέπει να αποφεύγεται σε 
περιπτώσεις CRS και νευροτοξικότητας (ICANS)

Αντιμικροβιακή 
προφύλαξη

Δεν συστήνεται Μπορεί να χορηγηθεί σε περιπτώσεις παρατεινόμενης 
ουδετεροπενίας, ανάλογα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του εκάστοτε κέντρου

Αντι-ϊική  
προφύλαξη 

Βαλασικλοβίρη 500 mg x 2  
ή ασικλοβίρη 800 mg x 2

Από έναρξη προπαρασκευαστικής χημειοθεραπείας 
μέχρι τον 1ο χρόνο μετά την έγχυση των CAR T ή/και 
αφού επιτευχθεί απόλυτος αριθμός CD4+ >0.2x109/L

Προφύλαξη για 
Pneumocystis 
Jirovecii

Κο-τριμοξαζόλη 960 mg, 3 φορές την εβδομάδα
Σε περίπτωση αντένδειξης:
πενταμιδίνη 300 mg μηνιαίως  
ή δαψόνη 100 mg ημερησίως  
ή ατοβακουόνη 1500 mg ημερησίως

Από έναρξη προπαρασκευαστικής χημειοθεραπείας 
μέχρι τον 1ο χρόνο μετά την έγχυση των CAR T ή/και 
αφού επιτευχθεί απόλυτος αριθμός CD4+ >0.2x109/L. 
Μπορεί η έναρξη να γίνει αργότερα, ανάλογα με τις 
τοπικές κατευθυντήριες οδηγίες

Αντιμυκητική 
προφύλαξη 

Δεν συστήνεται για όλους τους ασθενείς Σε ασθενείς με ιστορικό μεταμόσχευσης, ιστορικό 
διηθητικής ασπεργιλλικής λοίμωξης, καθώς επίσης 
και σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή ή 
παρουσιάζουν παρατεινόμενη ουδετεροπενία, μπορεί 
να χορηγηθεί ποσακοναζόλη

i.v. ανοσοσφαιρίνες Συστήνεται σε όλα τα παιδιά καθώς επίσης  
και σε ενήλικες με ιστορικό υποτροπιαζουσών 
λοιμώξεων από ελυτροφόρα μικρόβια

Στόχος είναι η διατήρηση επιπέδων IgG >400 mg/dL
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Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ): Συνολικός θεραπευτικός  
σχεδιασμός στην εποχή των νέων παραγόντων

ΣΟφΙΑ χΑΤζΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΕΥΔΟξΙΑ χΑΤζΗχΑΡΙΣΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑϊωΑΝΝΟΥ
Αιματολογικό τμήμα, Α΄ Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλινική, ΠΓΝ ΑχΕΠΑ

Αίμα 2021;12(Suppl 1): 114–120
32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΟΙ νΕΟΙ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥν  

ΤΟν θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
ΚΑΙ Τή ΜΥΕΛΟΣΚΛήΡΥνΣή

ΕΙΣΑΓΩΓή
Η εντατική πολυχημειοθεραπεία και η αλλογενής 

μεταμόσχευση, όπου έχει ένδειξη και είναι εφικτή, 
αποτελούν τον κορμό της θεραπείας των ενηλίκων 
ασθενών με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ). 
ωστόσο, λιγότεροι από 40% όλων των ασθενών επι-
τυγχάνουν μακρά επιβίωση. Την τελευταία δεκαετία 
η βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας της ΟΛΛ και η 
εφαρμογή νεότερων θεραπειών φαίνεται να βελτιώ-
νουν την έκβαση των ασθενών. Αυτό αποδίδεται στην 
καλύτερη διαστρωμάτωση των ασθενών με βάση πα-
ράγοντες κινδύνου, στην καλύτερη επιλογή ασθενών 
για αλλογενή μεταμόσχευση σε πρώτη ύφεση και στην 

ανάπτυξη και εφαρμογή νεότερων θεραπευτικών πα-
ραγόντων. Οι νέοι θεραπευτικοί παράγοντες αφορούν: 
1) Νεότερες μορφές μονοκλωνικών αντισωμάτων 
όπως το συζευγμένο με φάρμακο anti-CD22 αντίσω-
μα, [inotuzumab ozogamicin (INO)], το CD3-CD19 
διειδικό αντίσωμα που δεσμεύει Τ-λεμφοκύτταρα 
(blinatumomab). 2) Τα Τ-λεμφοκύτταρα με χιμαιρικό 
αντιγονικό υποδοχέα [chimeric antigen receptor (CAR) 
T-cells] για τη Β-ΟΛΛ. 3) Οι 3ης γενιάς αναστολείς της 
BCR-ABL1 κινάσης της τυροσίνης, όπως το ponatinib, 
για τη θετική στο χρωμόσωμα Philadelphia (Ph)-ΟΛΛ 
(Εικόνα 1). Στην παρούσα ανασκόπηση θα συνοψί-
σουμε τον θεραπευτικό σχεδιασμό της ΟΛΛ με την 
ενσωμάτωση των νέων παραγόντων. 

Εικόνα 1. Νεότεροι παράγοντες στη θεραπεία της ΟΛΛ
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ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥχΑΙΜΙΑ (ΟΛΛ): ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟχΗ ΤωΝ ΝΕωΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤωΝ

β-ΟΛΛ φΙΛΑΔΕΛφΕΙΑ ΑΡνήΤΙΚή  
(Ph NEGATIVE B-ALL)
θεραπεία πρώτης γραμμής 

Την τελευταία 20ετία, σταθμοί στην αντιμετώπιση 
της Ph αρνητικής Β-ΟΛΛ με τη συμβατική χημειοθερα-
πεία αποτελούν: (i) η αντιμετώπιση των εφήβων και 
νέων ενηλίκων (AYA, 16 - 39 ετών) με την εφαρμογή 
παιδιατρικών πρωτοκόλλων και (ii) ο σχεδιασμός 
της θεραπείας με βάση την ελάχιστη υπολειμματική 
νόσο (MRD). 

Έτσι, σε εφήβους και νέους ενήλικες έχει επιτευ-
χθεί ίαση σε 70% των ασθενών ενώ σε μεγαλύτερους 
ενήλικες η 5ετής επιβίωση ανέρχεται σε 50% και 
στους ηλικιωμένους ασθενείς η εντατική χημειοθε-
ραπεία ευνοεί λιγότερους από 30% των ασθενών. 
Ο σημαντικότερος κίνδυνος της θεραπείας είναι οι 
συνέπειες της μυελοτοξικότητας, όπως λοιμώξεις, 
που σχετίζονται με 1-3% θνητότητα στα παιδιά, 10% 
στους εφήβους και νέους ενήλικες, 10-20% στους 
ενήλικες και πολύ υψηλότερη στους υπερήλικες. Τα 
αποτελέσματα αυτά υπαγορεύουν την αναζήτηση 
νέων αποτελεσματικών και λιγότερο τοξικών θερα-
πειών με στόχο: 1. να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής 
και η τοξικότητα των εντατικών θεραπειών, σε νέους 
ασθενείς, 2. να βελτιωθεί η έκβαση των ηλικιωμένων 
ασθενών που δεν ωφελούνται από εντατικά σχήματα 
χημειοθεραπείας ή/και αλλογενή μεταμόσχευση, 3. να 
βελτιωθεί ο έλεγχος της MRD πριν από την αλλογενή 
μεταμόσχευση, και 4. να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης

θεραπεία εφήβων και νέων ενηλίκων 
(Adolescents and young adults AYAs)  
με Ph-αρνητική β-ΟΛΛ

Η ομάδα των εφήβων και νέων ενηλίκων (AYA) 
αφορά νέους ηλικίας μεταξύ 16 και 39 ετών1. Η θερα-
πεία με σχήματα βασισμένα σε παιδιατρικά πρωτό-
κολλα με ασπαραγινάση, επιτυγχάνει 85-90% πλήρη 
ύφεση της νόσου και 60-70% μακρά ολική επιβίωση1. 
ωστόσο, λόγω της σχετιζόμενης με την ασπαραγινάση 
τοξικότητας, η ανοχή στη θεραπεία μειώνεται με την 
αύξηση της ηλικίας, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατός ο 
καθορισμός του ιδανικού ορίου ηλικίας για την εφαρ-
μογή της. Σε μη τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει 
Augmented BFM και hyper-CVAD σε AYAs με ΟΛΛ 
ως πρώτης γραμμής θεραπεία, οι ανταποκρίσεις ήταν 
παρόμοιες και η επιβίωση ίδια (5ετής ολική επιβίωση 
60% και στις δύο ομάδες)1. Τα αποτελέσματα αυτά εί-
ναι παρόμοια με εκείνα που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα 
από την CALGB 10403 που μελέτησε 318 AYAs και 

των Ευρωπαϊκών μελετών UKALL 2003 και NOPHO 
ALL2008 στον πληθυσμό των AYAs1. Με βάση τα 
δεδομένα που αναφέρθηκαν φαίνεται ότι και οι δύο 
επιλογές θεραπείας είναι κατάλληλες για την ομάδα 
των AYAs και επιλέγονται από τον θεράποντα ιατρό 
με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.

θεραπεία νέων ασθενών με Ph-αρνητική ΟΛΛ  
με νεότερους παράγοντες

Οι νεότεροι παράγοντες έχουν δοκιμαστεί σε συν-
δυασμό με χημειοθεραπεία σε μελέτες φάσης ΙΙ με 
πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τριανταοκτώ 
νέοι ασθενείς με Ph-αρνητική Β-ΟΛΛ πέτυχαν όλοι 
πλήρη ύφεση, με τον συνδυασμό blinatumomab/
hyper-CVAD, ως θεραπεία πρώτης γραμμής και 97% 
πέτυχαν αρνητική υπολειμματική νόσο σε κάποια 
χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 
Δώδεκα ασθενείς (32%) προχώρησαν σε αλλογενή 
μεταμόσχευση στην πρώτη ύφεση με βάση την πα-
ρουσία χαρακτηριστικών υψηλού κινδύνου νόσου. 
Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 24 μηνών, η 
ολική επιβίωση ήταν 80%, υψηλότερη από εκείνη 
με το κλασικό σχήμα hyper-CVAD1. Επιπλέον, δεν 
παρατηρήθηκε υποτροπή σε κανέναν ασθενή με 
σταθερού κινδύνου νόσο ούτε και μετά από 2 χρό-
νια, αποτελέσματα ενθαρρυντικά για ανταποκρίσεις 
μακράς διάρκειας. Πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες 
μελέτες που ενσωματώνουν τα νεότερα μονοκλωνικά 
στη θεραπεία πρώτης γραμμής, σε νέους ενήλικες με 
ΟΛΛ, έχουν σχεδιαστεί και περιλαμβάνουν χημειο-
θεραπεία ± blinatumomab ή χημειοθεραπεία ± INO.

θεραπεία ασθενών ηλικίας ≥60 ετών  
με Ph-αρνητική ΟΛΛ

Η θεραπεία των ηλικιωμένων ασθενών αποτελεί 
πρόκληση δεδομένου ότι η ολική επιβίωση δεν ξε-
περνά το 20%, όταν λαμβάνουν εντατική χημειοθερα-
πεία. Η δυσμενής έκβαση οφείλεται σε: 1. αυξημένη 
συχνότητα καρυοτυπικών και μοριακών ανωμαλιών 
υψηλού κινδύνου και 2. σοβαρού βαθμού τοξικότητα 
που σχετίζεται με θάνατο κατά την εισαγωγική θερα-
πεία. Πρόσφατες μελέτες φάσης ΙΙ που συνδυάζουν 
χαμηλής έντασης χημειοθεραπεία (mini-hyper-CVD) 
σε συνδυασμό με ΙΝΟ και blinatumomab σχεδιά-
στηκαν με σκοπό καλύτερη ανοχή αλλά και υψηλή 
αποτελεσματικότητα. Η τριετής ολική επιβίωση ήταν 
65% στους ασθενείς ηλικίας 60-69 ετών, και 43% 
στους ασθενείς ηλικίας ≥70 ετών, που υπερέχει της 
έκβασης των ηλικιωμένων ασθενών με τις τρέχουσες 
θεραπείες2. ωστόσο, παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά 
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θανάτου στους ασθενείς ≥70 ετών σε σύγκριση με τους 
ασθενείς 60–69 ετών (57% vs 22% αντίστοιχα) και 
σχεδιάζεται περιορισμός της χημειοθεραπείας στους 
≥70 ετών, οι οποίοι λαμβάνουν μόνο συνδυασμό INO 
και blinatumomab. Η μελέτη SWOG 1318 εκτίμησε 
το blinatumomab για 4–5 κύκλους και θεραπεία συ-
ντήρησης με POMP σε 31 ασθενείς. Πλήρη ύφεση 
πέτυχαν 66% των ασθενών και η ολική επιβίωση σε 1 
έτος ήταν 65%3. Η ομάδα εργασίας GMALL εκτίμησε 
τη θεραπεία με INO ως θεραπεία εφόδου και συνέχιση 
με συμβατική χημειοθεραπεία σε 31 ασθενείς ηλικίας 
>55 ετών. Ολοι οι ασθενείς πέτυχαν πλήρη ύφεση 
[CR/Cri] και 74% όσων εκτιμήθηκαν πέτυχαν αρνητική 
υπολειμματική νόσο4. Η εκτιμώμενη επιβίωση για ένα 
έτος ήταν 82%. Η τρέχουσα ανοιχτή μελέτη Alliance 
μελετά την αντιμετώπιση χωρίς χημειοθεραπεία και 
με τον διαδοχικό συνδυασμό INO/blinatumomab 
ασθενών ≥60 ετών με Ph αρνητική B-ΟΛΛ. 

CD20-θετική B-ΟΛΛ
Θετικότητα σε CD20, που ορίζεται ως έκφραση 

του CD20 σε ≥20% λεμφοβλάστες, παρατηρείται σε 
30–50% των περιπτώσεων pre-B-ΟΛΛ1. Η τυχαιοποι-
ημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ , GRAALL-R 2005, συνέκρινε 
τη standard χημειοθεραπεία με ή χωρίς 16–18 δόσεις 
rituximab, σε ασθενείς ηλικίας 18–59 ετών με CD20+ 
Ph-αρνητική ΟΛΛ5.

Οι ασθενείς που έλαβαν rituximab είχαν 2-ετή 
επιβίωση χωρίς νόσο 65% [vs 52%, P=0.038), 2-ετή 
ολική επιβίωση 71% [vs 64%, P = 0.095), και χωρίς 

σημαντική τοξικότητα στο σκέλος του rituximab. Αν 
και δεν υπάρχουν δεδομένα για το όφελος της θερα-
πείας με anti-CD20 σε ασθενείς >60 ετών με B-ΟΛΛ, 
η ενσωμάτωση του anti-CD20 στη θεραπεία αυτών 
των ασθενών, αποτελεί κοινή πρακτική.

Αντιμετώπιση της MRD
Η παραμονή MRD αποτελεί ανεξάρτητο προγνω-

στικό παράγοντα υποτροπής και δυσμενούς έκβασης, 
όπως έχει αναδειχθεί σε πολλές αναδρομικές και 
προοπτικές μελέτες. Μετα-ανάλυση 39 μελετών σε 
ενήλικες και παιδιά (>13.000 ασθενείς) επιβεβαίωσε 
τη σημασία της MRD στην ΟΛΛ6. Στους ενήλικες η 10-
ετής επιβίωση χωρίς νόσο σε MRD-αρνητικούς ήταν 
64% και σε MRD-θετικούς ασθενείς ήταν 21%. ως εκ 
τούτου, η εκρίζωση της MRD αποτελεί ένα σημαντικό 
θεραπευτικό στόχο στη θεραπεία της ΟΛΛ, και έχει 
ενσωματωθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες αντιμετώ-
πισης της ΟΛΛ7. Πιο συγκεκριμένα, η έκβαση είναι 
καλύτερη σε όσους πετύχουν πρώιμα αρνητική MRD, 
ιδανικά μετά την πρώτη φάση θεραπείας εφόδου. 

Με σκοπό τη βελτίωση της έκβασης ασθενών 
με θετική MRD, εκτιμήθηκε το blinatumomab σε 
μελέτη φάσης II σε ασθενείς με B-ΟΛΛ και επίπεδα 
MRD ≥0.1% , μετά χημειοθεραπεία8. Μεταξύ των 116 
ασθενών που συμμετείχαν στη μελέτη, κάθαρση της 
MRD παρατηρήθηκε σε 80% μετά από 2 κύκλους 
blinatumomab, γεγονός που μεταφράστηκε σε 4ετή 
ολική επιβίωση 45%. ή μελέτη έδωσε την έγκριση 
για τη χορήγηση του blinatumomab στους ασθε-

Αλγόριθμος θεραπείας Β-ΟΛΛ (Ph αρνητική) ενηλίκων
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οποίους 61% είχαν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμό-
σχευση11. Μεταξύ των 75 ασθενών που εκτιμήθηκαν, 
81% πέτυχαν CR/CRi και όλοι είχαν μη ανιχνεύσιμη 
υπολειμματική νόσο. Σύνδρομο κυτταροκινών και 
νευροτοξικότητα παρατηρήθηκε σε 70% και 40%, αντί-
στοιχα. Η ολική επιβίωση στους 18 μήνες ήταν 70%12. 
Ο FDA έδωσε την έγκριση του tisagenlecleucel 
για ασθενείς μέχρι 25 ετών με ανθεκτική ΟΛΛ ή 
με υποτροπή. Αργότερα, σε ανάλυση δεδομένων 
καθημερινής πρακτικής με tisagenlecleucel, παρα-
τηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα. Ασθενείς με 
υψηλό φορτίο νόσου (π.χ., βλάστες μυελού ≥5% ή 
εξωμυελική νόσο) είχαν μικρότερα ποσοστά ολικής 
επιβίωσης από τους ασθενείς με ελάχιστη υπολειμ-
ματική νόσο (1-έτος ολική επιβίωση 58% vs 85%, 
αντίστοιχα, P <0.001)13. 

Ph-θΕΤΙΚή β-ΟΛΛ
Η Ph-θετική Β-ΟΛΛ, στην πριν από τους ανα-

στολείς κινασών εποχή, αποτελούσε έναν υπότυπο 
Β-ΟΛΛ με πολύ πτωχή πρόγνωση και <20% μακρά 
επιβίωση. Η αλλογενής μεταμόσχευση ήταν θεραπεία 
επιλογής στην πρώτη ύφεση, στους ασθενείς που 
ήταν κατάλληλοι. Η εισαγωγή των BCR-ABL1 TKIs 
στη θεραπεία της Ph-θετικής Β-ΟΛΛ βελτίωσε σημα-
ντικά την έκβαση των ασθενών. Στόχος της θεραπείας 
είναι η ταχεία επίτευξη πλήρους μοριακής ύφεσης 
(CMR), που σχετίζεται με εξαιρετική μακρά επιβίωση 
και μεγάλη πιθανότητα ίασης χωρίς μεταμόσχευση. 

Εντατική χημειοθεραπεία και TKIs
Η προσθήκη του imatinib στην κλασική χημειοθε-

ραπεία της Β-ΟΛΛ, βελτίωσε την έκβαση των ασθενών 
και οδήγησε σε 95% πλήρη ύφεση και 40-50% μακρά 
ολική επιβίωση. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και ο 
συνδυασμός hyper-CVAD με dasatinib (3ετής ολική 
επιβίωση 64–69%). Το nilotinib με εντατική χημειο-
θεραπεία οδήγησε σε 2ετή ολική επιβίωση 72%. Η 
μετάλλαξη T315I του ABL1 καθιστά ανθεκτική τη νόσο 
στους πρώτης και δεύτερης γενεάς αναστολείς και 
έχει αναφερθεί ότι ανευρίσκεται σε 75% των ασθενών 
που υποτροπιάζουν, υπαγορεύοντας ότι η χορήγηση 
πρώτης και δεύτερης γενιάς TKI μπορεί να αποτελεί 
υποβέλτιστη προσέγγιση για πολλούς ασθενείς. Το 
ponatinib αποτελεί ισχυρό αναστολέα BCR-ABL1, 
δραστικό σε Ph θετική Β-ΟΛΛ με τη μετάλλαξη T315I. 
Σε 86 ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη Ph+ Β-ΟΛΛ 
(διάμεση ηλικία 46 έτη) που έλαβαν hyper-CVAD σε 
συνδυασμό με ponatinib, διαπιστώθηκε CMR 74% 
στους 3 μήνες, ενώ μόνο 22% των ασθενών προ-

νείς με θετική MRD μετά τη θεραπεία εισαγωγής 
στην ύφεση.

θεραπεία ανθεκτικής νόσου ή υποτροπής
Η έκβαση των ασθενών με υποτροπή Β-ΟΛΛ ή 

ανθεκτική νόσο είναι δυσμενής, με ποσοστά ύφεσης 
20–40%, διάμεση επιβίωση 6 μήνες και ποσοστό ία-
σης <10%1. Η ανάπτυξη των INO, blinatumomab και 
των CD19 CAR T-cell (tisagenlecleucel) έχουν αλλάξει 
τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών αυτών. 

ΙΝΟ και Blinatumumab

Στην τυχαιοποιημένη μελέτη phase III INO-VATE 
που συνέκρινε INO με συμβατική χημειοθεραπεία 
σε ενήλικες ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα 
νόσο CD22 + B-ΟΛΛ, το INO σχετίστηκε με σημαντι-
κά υψηλότερα ποσοστά CR/CRi (81% versus 29%, 
P <0.001), υψηλότερα ποσοστά ασθενών που προ-
χώρησαν σε αλλογενή μεταμόσχευση (41% versus 
11%; P <0.001) και ολική επιβίωση 7.7 μήνες (vs 6.7 
months; P = 0.04)1,9. 

Στην παρόμοια φάσης ΙΙΙ μελέτη TOWER, το blina-
tumomab σχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά πλήρους 
ύφεσης (34% versus 16%; P <0.001) και μακρότερη 
διάμεση επιβίωση (7.7 μήνες vs 4.0 μήνες; P=0.01) 
σε σύγκριση με τη συμβατική χημειοθεραπεία10. 
ωστόσο, παρά τα ευνοϊκά αποτελέσματα ανταπό-
κρισης με μονοθεραπεία ΙΝΟ ή blinatumomab, η 
ολική επιβίωση δεν είναι ικανοποιητική (διάμεση 
επιβίωση 7.7 μήνες και στις 2 μελέτες και ολική 
επιβίωση στα 2 έτη 20–30%). Ενδεχομένως ο συν-
δυασμός με χαμηλής έντασης θεραπεία να οδηγεί 
σε μεγαλύτερης διάρκειας υφέσεις. Mini-hyper-CVD 
και INO, με ή χωρίς blinatumomab, έχει μελετηθεί σε 
υποτροπή ή ανθεκτική ΟΛΛ1. Η τριετής ολική επιβί-
ωση ήταν 33% στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης 
και 42% στους ασθενείς σε πρώτη υποτροπή. Τα 
αποτελέσματα σε ασθενείς που έλαβαν το σχήμα σε 
πρώτη υποτροπή είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και 
υπαγορεύουν τη χορήγηση του σχήματος πρώιμα. 
Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η χορήγηση των ΙνΟ 
και blinatumomab είναι αποτελεσματικότερη σε 
συνδυασμό με χημειοθεραπεία και σε πρώιμη 
φάση στην πορεία της νόσου.

CART-cells

Το Tisagenlecleucel, αποτελεί το μόνο CAR T-cell 
που έχει έγκριση για Β-ΟΛΛ και εκτιμήθηκε σε με-
λέτη φάσης I/IIa σε 75 παιδιά και νέους ενήλικες με 
ανθεκτική/υποτροπιάζουσα CD19 + ΟΛΛ, από τους 
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χώρησαν σε αλλογενή μεταμόσχευση στην πρώτη 
ύφεση. Η 5ετής ολική επιβίωση ήταν 74% για όλους 
τους ασθενείς και 83% για όσους δεν υποβλήθηκαν σε 
μεταμόσχευση1. Παρά την υπεροχή του ponatinib 
σε μη τυχαιοποιημένες μελέτες, στην τρέχουσα 
χρονική περίοδο η επιλογή του TKI στην πρώτη 
γραμμή θεραπείας ποικίλει ανάλογα με το κέντρο. 

Χαμηλής έντασης θεραπεία και TKIs
Στους ασθενείς μεγάλης ηλικίας με Ph-θετική 

Β-ΟΛΛ έχει μελετηθεί εκτενώς ο συνδυασμός χα-
μηλής έντασης χημειοθεραπείας και TKIs, με σκο-
πό τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και τον 
περιορισμό των επιπλοκών και της θνητότητας. Στη 
μελέτη EWALL-PH-01 εκτιμήθηκε η χημειοθεραπεία 
χαμηλής έντασης με dasatinib σε ηλικιωμένους με 
Ph-θετική Β-ΟΛΛ . Αν και το ποσοστά ύφεσης ήταν 
96%, οι αποκρίσεις δεν είχαν διάρκεια και η 5-ετής 
επιβίωση ήταν 36%1. 

Το blinatumomab είναι αποτελεσματικό σε ανθε-
κτική ή υποτροπιάζουσα νόσο με CR/CRi 36% και 
διάμεση επιβίωση 7.1 μήνες σε πολυθεραπευμένους 
ασθενείς. Αναδρομικές αναλύσεις έδειξαν την ασφά-
λεια και την αποτελεσματικότητα του blinatumomab 
σε συνδυασμό με BCR-ABL1 TKI, με CR 50% και 
μοριακή απόκριση 75% σε μία μελέτη1. Με βάση τα 
παραπάνω, η μελέτη D-ALBA εκτίμησε το συνδυασμό 
blinatumomab και dasatinib σε ασθενείς όλων των 
ηλικιών με νεοδιαγνωσμένη Ph-θετική ΟΛΛ (διάμεση 
ηλικία 54 έτη)14. Μεταξύ των 63 ασθενών που έλαβαν 
θεραπεία, πέτυχαν CMR και θετική αλλά μη μετρή-
σιμη νόσο 29% μετά τη μονοθεραπεία με dasatinib 
και 60% μετά από 2 κύκλους blinatumomab. Εικοσι-
τέσσερις ασθενείς (38%) υποβλήθηκαν σε αλλογενή 
μεταμόσχευση σε πρώτη ύφεση. Με διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 18 μήνες, η επιβίωση χωρίς νόσο 
ήταν 88% και η ολική επιβίωση 95%. Τα αποτελέσμα-
τα είναι ενθαρρυντικά και στηρίζουν την περαιτέρω 
μελέτη του συνδυασμού.

θεραπεία Τ -ΟΛΛ
Η Τ-ΟΛΛ αποτελεί το 25% των περιπτώσεων ΟΛΛ 

στους ενήλικες. Οι εξελίξεις στη θεραπεία της Τ-ΟΛΛ 
δεν συμβαδίζουν με την πρόοδο που παρατηρείται στη 
θεραπεία της Β-ΟΛΛ. Το nelarabine αποτελεί ανάλογο 
πουρινών με ειδική δράση στα Τ λεμφοκύτταρα και 
επιτυγχάνει πλήρη ύφεση σε 30–40% των ασθενών 
με ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα T-ΟΛΛ, αλλά με 
μικρή διάρκεια. Έτσι, το nelarabine έχει μελετηθεί και 
σε συνδυασμό με τη συμβατική χημειοθεραπεία σε 

πρώτης γραμμής θεραπεία. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη 
φάσης ΙΙΙ, που συμπεριέλαβε παιδιά και νέους ενήλικες 
(1-31 ετών) με Τ-ΟΛΛ, η προσθήκη του nelarabine 
στη θεραπεία πρώτης γραμμής με το κλασικό πρωτό-
κολλο Augmented Berlin–Frankfurt–Muenster (BFM) 
οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της 5ετούς επιβίωσης 
χωρίς νόσο σε σχέση με την αντίστοιχη που είχαν οι 
ασθενείς που έλαβαν μόνο χημειοθεραπεία (88.2% 
vs 82.1%, αντίστοιχα, P=0.029)15. Η θεραπεία με 
Nelarabine σχετίστηκε με λιγότερες υποτροπές από 
το ΚΝΣ (1.3% vs 6.9%, αντίστοιχα P=0.0001). 

θεραπεία Ph-like ΟΛΛ
Η Ph-like ΟΛΛ αποτελεί υποομάδα της Β-ΟΛΛ, 

με σημαντική γενετική ετερογένεια και παρατηρείται 
σε ένα τρίτο περίπου των νέων ενηλίκων με Β-ΟΛΛ. 
Χαρακτηρίζεται από πορτραίτα γονιδιακής έκ-
φρασης που φέρουν σημαντικού βαθμού ομοι-
ότητα με πορτραίτα γονιδιακής έκφρασης της 
Ph-θετικής ΟΛΛ. Η πλειονότητα των περιπτώσεων 
φέρουν αναδιατάξεις ή μεταλλάξεις του Cytokine 
Receptor-Like Factor 2 (CRLF2), ενώ παράλληλα 
50% αυτών φέρουν μεταλλάξεις των Janus κινασών 
(JAK1, JAK2, ή JAK3). Στους ασθενείς που δε φέ-
ρουν βλάβες του CRLF2, έχουν περιγραφεί ποικίλες 
διαταραχές κινασών όπως: αναδιατάξεις σε γονίδια 
ABL class, EPOR, ή JAK2, όπως και μεταλλάξεις 
FLT3, IL7R και SH2B3. Η Ph-like ΟΛΛ σχετίζεται 
με χαμηλά ποσοστά αρνητικής MRD και δυσμενή 
πρόγνωση. Η προσθήκη αναστολέων κινασών που 
στοχεύουν σε συγκεκριμένες βλάβες φαίνεται να ευ-
νοούν την έκβαση των ασθενών (π.χ., dasatinib για 
ABL gene βλάβες). Δεδομένης της υψηλής συχνότητας 
διαταραχών της οδού JAK/STAT στην Ph like ΟΛΛ, 
είναι δόκιμη η χορήγηση ruxolitinib σε συνδυασμό 
με χημειοθεραπεία. ωστόσο, προκλινικά δεδομένα 
δείχνουν ότι η επιβίωση των λεμφοβλαστών δεν 
εξαρτάται από την ενεργοποιημένη οδό JAK/STAT και 
οι πρώιμες μελέτες με συνδυασμό χημειοθεραπείας 
και ruxolitinib ήταν απογοητευτικές. Στην ανθεκτική ή 
υποτροπιάζουσα νόσο η θεραπεία με blinatumomab 
είχε παρόμοια αποτελέσματα επιβίωσης σε ασθενείς 
με Ph-like ΟΛΛ και non-Ph-like ΟΛΛ, και ενδεχομένως 
να ακυρώνει τον δυσμενή χαρακτήρα της Ph-like ΟΛΛ 
εάν εφαρμοστεί στην πρώτη γραμμή σε συνδυασμό 
με χημειοθεραπεία1. 

ή θέση της αλλογενούς μεταμόσχευσης  
στη θεραπεία της ΟΛΛ

Σύμφωνα με κοινής αποδοχής συστάσεις, οι εν-
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δείξεις για μεταμόσχευση στην πρώτη ύφεση, σε 
ασθενείς με ΟΛΛ βασίζονται στα χαρακτηριστικά 
υψηλού κινδύνου της νόσου (π.χ., δυσμενούς πρό-
γνωσης καρυότυπος, Εarly T Precursor ΟΛΛ, Ph-like 
ΟΛΛ με CRLF2 αναδιάταξη κ.α.) και στην πρώιμη 
εκτίμηση της MRD. 

Ο ρόλος της αλλογενούς μεταμόσχευσης σε MRD-
θετική νόσο είναι λιγότερο σαφής μετά την εισαγωγή 
του blinatumomab στη θεραπεία της Β-ΟΛΛ, καθώς 
η επιβίωση των ασθενών φαίνεται να είναι παρόμοια 
στους ασθενείς που έλαβαν blinatumomab και πέτυ-
χαν αρνητική MRD, ανεξάρτητα από το αν προχώρη-
σαν ή οχι σε HSCT8. Αυτό αποδόθηκε σε αυξημένη 
θνητότητα σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση. Έτσι, η 
απόφαση για HSCT, μετά την κατευθυνόμενη από 
την MRD χορήγηση θεραπείας με blinatumomab, 
πρέπει να εξατομικεύεται με βάση τον κίνδυνο 
υποτροπής της νόσου και τον κίνδυνο θνητότητας 
από τη μεταμόσχευση. Ο ρόλος της μεταμόσχευσης 
στους ασθενείς με έναν ή περισσότερους δυσμενείς 
παράγοντες, κατά τη διάγνωση, που επιτυγχάνουν 
σύντομα αρνητική MRD είναι λιγότερο σαφής.

Στους ασθενείς με Ph θετική Β-ΟΛΛ, οι μελέτες, 
πριν από την εισαγωγή των TKIs , συνηγορούσαν για 
όφελος από τη μεταμόσχευση στην πρώτη ύφεση. Σε 
αναδρομική ανάλυση ασθενών με Ph-θετική Β-ΟΛΛ 
που έλαβαν εντατική θεραπεία με έναν αναστολέα 
της BCR-ABL1 κινάσης και πέτυχαν πλήρη ύφεση, 
χωρίς να προχωρήσουν σε αλλογενή μεταμόσχευση 
στην 1η ύφεση, η επίτευξη πλήρους μοριακής ύφεσης 
(CMR) στους τρεις πρώτους μήνες, ήταν ο μοναδικός 
ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας της ολικής 
επιβίωσης. Οι ασθενείς που πέτυχαν CMR στους 
τρεις πρώτους μήνες είχαν 4ετή ολική επιβίωση 66%, 
γεγονός που μπορεί να υποστηρίξει την αποφυγή 
αλλογενούς μεταμόσχευσης στην πρώτη ύφεση σ’ 
αυτούς τους ασθενείς1.
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ΤΟν θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
ΚΑΙ Τή ΜΥΕΛΟΣΚΛήΡΥνΣή

ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι συνδυασμοί νέων φαρμάκων και η εντατικο-

ποίηση της θεραπείας εφόδου σε συνδυασμό με 
τη θεραπεία σταθεροποίησης έχουν οδηγήσει σε 
υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης σε ασθενείς με 
νεοδιαγνωσμένη Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ). 
ωστόσο, τα ποσοστά υποτροπής είναι αρκετά μεγάλα 
στους ασθενείς με ΟΜΛ υψηλού κινδύνου. Η πιο 
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση μετά την 
ύφεση στην ΟΜΛ υψηλού κινδύνου για την αύξηση 
του ποσοστού ολικής επιβίωσης εξακολουθεί να είναι 
η αλλογενής μεταμόσχευση, αλλά δεν είναι εφικτή 
σε όλους τους ασθενείς (ηλικία, συννοσυρότητες, 
έλλειψη κατάλληλου δότη). Οι ασθενείς αυτοί έχουν 
πολύ χαμηλά ποσοστά επιβίωσης λόγω έλλειψης 
αποτελεσματικών θεραπειών διάσωσης και μια προ-
σέγγιση για τη μείωση του κινδύνου υποτροπής θα 
ήταν η χορήγηση θεραπείας συντήρησης στην πρώτη 
ύφεση. Αν και αρχικές μελέτες πριν από δεκαετίες δεν 
έδειξαν όφελος, τα τελευταία αποτελέσματα κλινικών 
δοκιμών δείχνουν ότι μια τέτοια προσέγγιση έχει 
λογική και είναι αποτελεσματική όχι μόνο σε πλήρη 
ύφεση μετά από χημειοθεραπεία εφόδου αλλά και 
μετά από θεραπεία εφόδου και σταθεροποίησης και 
μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. 

θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥνΤήΡήΣήΣ ΜΕ ΑΡΑΣΥΤΙνή 
Οι πρώτες προσεγγίσεις χορήγησης θεραπείας 

συντήρησης μετά τη θεραπεία σταθεροποίησης έγι-

ναν στη δεκαετία του 80 σε μερικές τυχαιοποιημένες 
μελέτες που περιελάμβαναν ασθενείς με ΟΜΛ σε 
πρώτη διάγνωση και στην πρώτη ύφεση μετά από 
χημειοθεραπεία. Η αρασυτίνη χρησιμοποιήθηκε είτε 
μόνη της σε σχήματα χαμηλής δόσης (LDAC) (10 mg/
m2 υποδόρια δύο φορές ημερησίως, σε διάφορους 
κύκλους χορήγησης), είτε σε συνδυασμό με άλλους 
παράγοντες όπως η θειογουανίνη, η νταουνορου-
μπικίνη, η πρεδνιζόνη και η βινκριστίνη1. Παρόλο 
που οι μελέτες αυτές έδειξαν μεγαλύτερη επιβίωση 
χωρίς νόσο (DFS) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 
συντήρησης σε σύγκριση με ασθενείς που δεν έλαβαν 
θεραπεία (ομάδα παρατήρησης), δεν έδειξαν αποτελε-
σματικότητα στην αύξηση της ολικής επιβίωσης (OS). 

Πολλές από αυτές τις μελέτες ήταν αρκετά ετε-
ρογενείς όσον αφορά την αρχική θεραπεία και τα 
χαρακτηριστικά της νόσου/ασθενών και συμπεριέ-
λαβαν μικρούς αριθμούς ασθενών, με αποτέλεσμα 
κάθε πιθανό όφελος να είναι δύσκολο να ερμηνευθεί 
στον καθορισμό της θεραπείας της ΟΜΛ.

Παρ’ όλα αυτά οι σύγχρονες/τροποποιημένες 
μορφές χημειοθεραπείας φαίνεται ότι ίσως αλλάξουν 
τα δεδομένα. Η λιποσωμιακή μορφή αρασυτίνης και 
νταουνορουμπικίνης (CPX-351) έχει δώσει καλύτερα 
αποτελέσματα ως θεραπεία εφόδου σε σύγκριση με 
το κλασικό σχήμα 7+32. Μια εν εξελίξει δοκιμή φάσης 
ΙΙ εξετάζει τη συνέχιση χαμηλότερων δόσεων του 
CPX- 351 κατά τη διάρκεια της συντήρησης μετά τη 
χρήση του στη θεραπεία εφόδου και σταθεροποίησης 
(NCT04230239).
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θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥνΤήΡήΣήΣ ΜΕ 
ΑνΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙήΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ 
Ιντερλευκίνη-2

Η IL-2 παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 
επιβίωση των κυτταροτοξικών Τ και NK λεμφοκυττά-
ρων και έχει μελετηθεί σε κλινικές δοκιμές ως μονο-
θεραπεία στη θεραπεία συντήρησης χωρίς ωστόσο 
να δείξει όφελος όσον αφορά τη DFS ή την OS σε 
σχέση με το σκέλος ελέγχου (ομάδα παρατήρησης ή 
placebo). ωστόσο η IL-2 σε συνδυασμό με διυδροχλω-
ρική ισταμίνη (HDC) έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ) το 2008 ως θεραπεία 
συντήρησης σε ενήλικες ασθενείς με ΟΜΛ σε πρώτη 
ύφεση (CR1). Αυτό βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας 
σουηδικής τυχαιοποιημένης μελέτης 320 ασθενών με 
ΟΜΛ σε πλήρη ύφεση (CR) που έλαβαν IL-2/HDC σε 
σχέση με ασθενείς που δεν έλαβαν καμία θεραπεία 
συντήρησης. Ο συνδυασμός βελτίωσε τη DFS, ειδικά 
στους ασθενείς που ήταν σε CR1 όπου η 3ετής DFS 
ήταν 40% στο σκέλος IL-2/HDC και 26% στο σκέλος 
παρατήρησης χωρίς όμως να υπάρχει διαφορά στην 
ολική επιβίωση. Παρά την έγκρισή της στην Ευρώπη, 
η θεραπεία συντήρησης IL-2/HDC δεν χρησιμοποι-
είται στην κλινική πρακτική (υπερβολική τοξικότητα 
σε σχέση με το κλινικό όφελος)3. 

Ιντερφερόνη-άλφα (IFN-α)
Η IFN-α, έχει in vitro άμεση κυτταροτξική δράση 

κατά των λευχαιμικών κυττάρων όσο και έμμεση 
μέσω της ενεργοποίησης των Τ, ΝΚ και δενδριτικών 
κυττάρων. ωστόσο τα αποτελέσματα της θεραπείας 
συντήρησης με IFN-α δεν ήταν ενθαρρυντικά. Μελέτες 
σε ενήλικες <60 ετών ΟΜΛ σε πρωτοδιάγνωση που 
πέτυχαν CR μετά από χημειοθεραπεία δεν απέδειξαν 
όφελος της μονοθεραπείας IFN-α όσον αφορά τη 
μείωση του κινδύνου υποτροπής, τη DFS ή την OS4.

Λεναλιδομίδη (LEN)
Η LEN που έχει δείξει αποτελεσματικότητα σε 

άλλες αιματολογικές κακοήθειες, ενισχύει την κυτ-
ταροτοξικότητα των NK κυττάρων και την έκκριση 
κυτταροκινών, κάτι που θεωρητικά θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αυξημένη ανοσολογική απάντηση έναντι 
των λευχαιμικών κυττάρων. ωστόσο, οι θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις (δοσολογία, διάρκεια χορήγησης, 
κυτταρογενετικές/μοριακές υποομάδες ΟΜΛ κ.λπ.) 
πρέπει να καθοριστούν με ακρίβεια. Tρέχουσες κλι-
νικές δοκιμές αξιολογούν τη χορήγηση της LEN ως 
θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ΟΜΛ σε ύφε-

ση, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης φάσης ΙΙ σε 
ασθενείς με ΟΜΛ υψηλού κινδύνου (NCT02126553) 
και μιας δοκιμής φάσης Ι σε ασθενείς ηλικίας ≥60 
ετών (NCT01578954).

Aναστολείς των σημείων ελέγχου  
του ανοσοποιητικού συστήματος 

Οι αναστολείς των σημείων ελέγχου του ανοσοποι-
ητικού συστήματος (PD-1, PDL1 και CTLA-4), έχουν 
ισχυρή αντικαρκινική δράση σε πολλούς συμπαγείς 
όγκους όπως το μελάνωμα και ο μη μικροκυτταρικός 
καρκίνος του πνεύμονα. 

Σε μια κλινική μελέτη φάσης ΙΙ (NCT02275533) 
χρησιμοποιείται το Nivolumab ως θεραπεία συντήρη-
σης σε ενήλικες με ΟΜΛ σε ύφεση μετά από χημει-
οθεραπεία, ενώ σε μία άλλη κλινική μελέτη φάσης ΙΙ 
(NCT02708641) χρησιμοποιείται το Pembrolizumab, 
ως θεραπεία συντήρησης μετά από χημειοθεραπεία 
σε ενήλικες με ΟΜΛ ηλικίας ≥60 ετών.

θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥνΤήΡήΣήΣ  
ΜΕ ΥΠΟΜΕθΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ 
Azacitidine (5-ΑΖΑ)

Η κλινική μελέτη NCRI AML16 του Ηνωμένου 
Βασιλείου συμπεριέλαβε μια φάση θεραπείας συ-
ντήρησης σε ηλικιωμένους ασθενείς (ηλικίας >60 
ετών) με ΟΜΛ ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) 
υψηλού κινδύνου (>10% βλάστες) που είχαν επιτύχει 
ύφεση μετά τη θεραπεία με χημειοθεραπεία εφόδου 
και θεραπεία σταθεροποίησης. Το ένα σκέλος περι-
ελάμβανε τη χρήση 5-AZA 75 mg/m2 ανά ημέρα τις 
ημέρες 1 έως 5 για εννέα κύκλους 6 εβδομάδων και 
το άλλο σκέλος ομάδα παρατήρησης. Η προσθήκη 
της 5-AZA ως συντήρηση δε βελτίωσε την ολική επι-
βίωση, ωστόσο η ανάλυση των υποομάδων έδειξε 
ότι στους ασθενείς χωρίς μετρήσιμη υπολειμματική 
νόσο (MRD) υπήρχε διαφορά στην OS (5ετής OS 
40% στο σκέλος της 5-AZA και 13% στο σκέλος πα-
ρατήρησης). Αντίθετα στους ασθενείς με μετρήσιμη 
MRD δεν υπήρξε διαφορά5.

Η μελέτη φάσης ΙΙΙ HOVON97 περιέλαβε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς (≥60 ετών) με ΟΜΛ ή ΜΔΣ (RAEB). Οι 
ασθενείς έλαβαν 5-AZA σε δόση 50 mg/m2 τις ημέρες 
1- 5 κάθε 4 εβδομάδες. Σε σύγκριση με το σκέλος 
placebo, η χορήγηση 5-AZA βελτίωσε τη DFS στους 
12 μήνες (64% έναντι 42%. P = 0.04). ωστόσο, δεν 
υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά 
την ολική επιβίωση μεταξύ των δύο σκελών της με-
λέτης (84% έναντι 70% στους 12 μήνες, P = 0.69)6.
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Decitabine (DAC)
Σε μια κλινική μελέτη φάσης ΙΙ (CALGB 10503) 

χρησιμοποιήθηκε το DAC ως θεραπεία συντήρησης 
σε νέους ενήλικες με ΟΜΛ που πέτυχαν CR και πε-
ριελάμβανε 134 ασθενείς που έλαβαν DAC 20 mg/m2 
για 5 ημέρες κάθε 6 εβδομάδες για 12 μήνες. Η DFS 
στους 12 και 36 μήνες ήταν 79% και 54% αντίστοιχα, 
ενώ η ολική επιβίωση στους 12 και 36 μήνες ήταν 
96% και 68%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν 
παρόμοια με τα αποτελέσματα μιας ιστορικής ομάδας 
ελέγχου που περιλάμβανε παρόμοιους ασθενείς. 

Σε μια άλλη μελέτη σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
ΟΜΛ σε πρώτη CR, το DAC συγκρίθηκε με συμβατική 
θεραπεία (LDAC, παρατεταμένη χημειοθεραπεία) 
ή παρατήρηση. Με διάμεση παρακολούθηση 45 
μηνών, χαμηλότερο ποσοστό ασθενών στο σκέλος 
της DAC είχε υποτροπιάσει (50% έναντι 60%), ενώ 
η ολική επιβίωση ήταν 45% με DAC έναντι 36% στην 
ομάδα συμβατικής θεραπείας/παρατήρησης. ωστόσο, 
αυτές οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές7. 
Μια μελέτη φάσης IV βρίσκεται σε εξέλιξη με την 
χρήση DAC (έναντι ανθρακυκλίνης και LDAC) ως 
θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ΟΜΛ με t(8;21) 
(NCT03026842).

CC- 486 
To CC-486 είναι μία τροποποιημένη μορφή 5-ΑζΑ 

που χορηγείται από το στόμα, με διαφορετική φαρμα-
κοκινητική από την κλασική 5-ΑζΑ. Το CC-486 είναι 
το πρώτο φάρμακο που αποδεικνύει ότι προκαλεί μια 
στατιστικά και κλινικά σημαντική παράταση της ολικής 
επιβίωσης όταν χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία 
συντήρησης μετά από χημειοθεραπεία εφόδου με ή 
χωρίς θεραπεία σταθεροποίησης σε ασθενείς που 
δεν υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση και 
έχει λάβει έγκριση από το FDA και τον EMA. 

Η μελέτη QUAZAR AML- 001 κατέδειξε την ανω-
τερότητα της CC-486, έναντι placebo ως θεραπεία 
συντήρησης σε ασθενείς με ΟΜΛ ηλικίας >55 ετών 
στην πρώτη ύφεση. Στη μελέτη αυτή εντάχθηκαν 
ασθενείς ηλικίας 55 ετών και άνω, με ΟΜΛ μέσα 
στους 4 πρώτους μήνες από την επίτευξη της πρώ-
της πλήρους ύφεσης (CR) ή της πλήρους ύφεσης 
με ατελή αποκατάσταση των αιματολογικών παρα-
μέτρων (CRi) μετά από εντατική χημειοθεραπεία 
εφόδου με ή χωρίς θεραπεία σταθεροποίησης και 
δεν ήταν υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση. 
Σε αυτή τη μελέτη, το CC-486 χορηγήθηκε σε δόση 
300 mg ημερησίως (238 ασθενείς) τις ημέρες 1-14 
σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 28 ημερών και 
συνεχίστηκε μέχρι πρόοδο της νόσου, σημαντική 

τοξικότητα, ή αλλογενή μεταμόσχευση. Σε σχέση με 
τη χορήγηση εικονικού φαρμάκου (234 ασθενείς) το 
CC-486 παρέτεινε τη συνολική επιβίωση σε σύγκριση 
με το εικονικό φάρμακο με επιβίωση χωρίς υποτρο-
πή (RFS) 10,2 μήνες έναντι 4,8 μηνών και OS 24.7 
έναντι 14.8 μηνών. Η OS ήταν καλύτερη στο σκέλος 
CC-486 ανεξάρτητα από την κυτταρογενετική ομάδα 
κινδύνου στη διάγνωση, τη χορήγηση θεραπείας 
σταθεροποίησης, την πρώτη ανταπόκριση (CR ή 
CRi) ή την παρουσία ή απουσία υπολειμματικής 
νόσου τη στιγμή της συμμετοχής στη μελέτη. Οι πιο 
συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με το CC- 486 και 
το εικονικό φάρμακο ήταν γαστρεντερολογικές δια-
ταραχές βαθμού 1 ή 2, συμπεριλαμβανομένης της 
ναυτίας (64% και 23%, αντίστοιχα), του εμέτου (59% 
και 10%), και της διάρροιας (49% και 21%). Όπως και 
η παρεντερική 5-ΑζΑ, το CC-486 μπορεί να προκα-
λέσει μυελοκαταστολή με πιο συχνές ανεπιθύμητες 
ενέργειες βαθμού 3-4 την ουδετεροπενία (CC-486, 
41%, εικονικό φάρμακο, 24%), τη θρομβοπενία (23% 
και 22%) και την αναιμία (14% και 13%)8.

θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥνΤήΡήΣήΣ ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕνΕΣ 
θΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑνΑΣΤΟΛΕΙΣ 
ΕνΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩν ΠΡΩΤΕϊνΩν/ΟΔΩν
Αναστολείς κινασών

Το Midostaurin αξιολογήθηκε στην κλινική δοκιμή 
φάσης ΙΙΙ RATIFY, σε ενήλικες ασθενείς (ηλικίας <60 
ετών) με ΟΜΛ και μετάλλαξη FLT3. Το Midostaurin 
στο ένα σκέλος και το εικονικό φάρμακο στο δεύτερο 
σκέλος χορηγήθηκαν στη χημειοθεραπεία εφόδου 
και σταθεροποίησης και στη συνέχεια ως θεραπεία 
συντήρησης για 12 μήνες σε ασθενείς που πέτυχαν 
CR ή CRi. Σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, το 
Midostaurin βελτίωσε την ολική επιβίωση (74,7 έναντι 
25,6 μηνών. P=0.009) και τη διάμεση επιβίωση χωρίς 
συμβάματα (EFS 8,0 έναντι 3,0 μηνών· P=0.002), με 
καθαρό όφελος σε όλους τους υποτύπους μεταλλαγ-
μένων FLT3. Η δοκιμή αυτή δεν σχεδιάστηκε ειδικά 
για επιδείξει το ρόλο του αναστολέα ως θεραπεία 
συντήρησης9. Παρόλο που το όφελος του Midostaurin 
ως θεραπεία συντήρησης δεν είναι ξεκάθαρο όσον 
αφορά τη DFS στους ασθενείς που δεν υποβάλλονται 
σε αλλογενή μεταμόσχευση, το φάρμακο έχει λάβει 
έγκριση με αυτή την ένδειξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην κλινική δοκιμή SORAML το Sorafenib βελτί-
ωσε την EFS κατά 21 μήνες έναντι 9,5 μηνών, αλλά 
χωρίς ουσιαστική διαφορά στην OS. 

Κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ και ΙΙΙ βρίσκονται σε 
εξέλιξη για ασθενείς με ΟΜΛ και μεταλλάξεις FLT3, 
αξιολογώντας τη θεραπεία συντήρησης με Gilteritinib 
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Γ. Γεωργίου και συν.

που περιλαμβάνουν all-trans retinoic acid (ATRA) 
και arsenic trioxide (ATO), η θεραπεία συντήρησης 
δεν συνιστάται, καθώς δεν έχει αποδειχθεί όφελος 
με μια τέτοια προσέγγιση και ο κίνδυνος τοξικότητας 
αυξάνεται10. 

Για τους ασθενείς με ΟΠΛ υψηλού κινδύνου, συ-
νιστάται η συντήρηση λόγω πιθανώς αυξημένου 
οφέλους όσον αφορά τη DFS. Αυτό βασίζεται σε 
πρώιμες τυχαιοποιημένες μελέτες του ATRA με χη-
μειοθεραπεία στις οποίες, όταν συγκρίθηκαν με το 
σκέλος παρατήρησης, οι ασθενείς που έλαβαν ως 
συντήρηση ATRA παρουσίασαν ανώτερα ποσοστά 
επιβίωσης χωρίς νόσο στα 5 χρόνια και χαμηλότερη 
υποτροπή στα 10 χρόνια11. 

Στην Αυστραλιανή κλινική μελέτη δοκιμή APML4 
χορηγήθηκε Idarubicin, ATRA και ATO; το 95% των 
ασθενών πέτυχαν αιματολογική CR και μετά από 2 
κύκλους σταθεροποίησης με ATRA και ATO, όλοι οι 
ασθενείς πέτυχαν ένα μοριακή CR και έλαβαν 2 χρόνια 
θεραπείας συντήρησης με ATRA, από του στόματος 
μεθοτρεξάτη (MTX) και 6- μερκαπτοπουρίνη (6 MP). 
Η επιβίωση χωρίς νόσο στα 2 έτη ήταν 98%12.

θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥνΤήΡήΣήΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕνή 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή 

Η υποτροπή ΟΜΛ μετά από αλλογενή μεταμό-
σχευση έχει πολύ άσχημη πρόγνωση και οι διαθέ-
σιμες θεραπείες διάσωσης (π.χ. χημειοθεραπεία, 
DLI, ή μια δεύτερη μεταμόσχευση) έχουν σημαντικές 
τοξικότητες. Υπάρχει επομένως κλινικό ενδιαφέρον 
για θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς μετά από 
αλλογενή μεταμόσχευση με στόχο τη συνέχιση της 
θεραπείας έναντι μη ανιχνεύσιμης υπολειπόμενης 
νόσου, δίνοντας έτσι χρόνο στο μόσχευμα για την 
άσκηση αντιλευχαιμικής δράσης. 

CC-486
Το CC-486 μελετήθηκε ως θεραπεία συντήρησης 

για έως και 12 κύκλους μετά από αλλογενή μεταμό-
σχευση σε μια μελέτη φάσης I/II σε ασθενείς με ΟΜΛ 
ή MΔΣ (N=30) Η θεραπεία CC-486 συσχετίστηκε 
με σχετικά χαμηλά ποσοστά υποτροπής (21%) και 
μεγαλύτερη επιβίωση χωρίς υποτροπή και εξέλιξη 
(RPFS) όταν χορηγήθηκε σε ένα δοσολογικό σχήμα 
14 ημερών έναντι ενός δοσολογικού σχήματος 7 
ημερών. Το CC -486 έδειξε όφελος όσον αφορά την 
επιβίωση με ποσοστά επιβίωσης ενός έτους >80% 
σε όλα τα δοσολογικά σχήματα13.

Στην κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ AMADEUS το CC-
486 χρησιμοποιείται έναντι εικονικού φαρμάκου ως 

(NCT02927262) και Quizartinib (NCT02668653).

Venetoclax
Το Venetoclax, που έχει δείξει πολύ καλά αποτε-

λέσματα σε συνδυασμό με υπομεθυλιωτικούς παρά-
γοντες σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΟΜΛ σε πρώτη 
διάγνωση (67% CR/CRi), δοκιμάζεται σε μια μελέτη 
φάσης 2 (NCT03466294) όπου οι ασθενείς υποβάλ-
λονται σε θεραπεία με 5-ΑζΑ και Venetoclax μέχρι 
να επιτευχθεί αρνητική υπολειματική νόσος (MRD), 
ακολουθούμενη από συντήρηση με Venetoclax. 

Σε άλλες μελέτες υπό εξέλιξη το Venetoclax χρη-
σιμοποιείται ως θεραπείας συντήρησης μετά τη θε-
ραπεία εφόδου με συνδυασμό Venetoclax και 5-ΑζΑ 
(NCT04062266 και NCT04102020) ή Venetoclax με 
DAC (NCT038444815).

Αναστολείς IDH
Το Ivosidenib και το Enasidenib έχουν λάβει έγκρι-

ση για τη θεραπεία ασθενών με ανθεκτική ΟΜΛ ή ΟΜΛ 
σε υποτροπή και μετάλλαξη IDH1 ή IDH2, αντίστοιχα. 
Κλινικές δοκιμές φάσης Ι και φάσης ΙΙΙ βρίσκονται 
σε εξέλιξη (NCT02632708 και NCT03839771) με-
λετώντας τους δύο παράγοντες σε συνδυασμό με 
τη θεραπεία εφόδου και σταθεροποίησης και στη 
συνέχεια ως μονοθεραπεία συντήρησης. Τα δεδομένα 
αποτελεσματικότητας της θεραπείας συντήρησης σε 
αυτές τις μελέτες δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Glasdegib
Το Glasdegib είναι ένας αναστολέας της οδού 

ενδοκυττάριας σηματοδότησης Hedgehog και έχει 
εγκριθεί για τη θεραπεία ασθενών με ΟΜΛ ηλικίας 
≥75 ετών που δεν είναι υποψήφιοι για επιθετική χη-
μειοθεραπεία. Μια κλινική μελέτη φάσης ΙΙ βρίσκεται 
σε εξέλιξη για την αξιολόγηση της θεραπείας συντή-
ρησης Glasdegib για έως και 1 έτος σε ασθενείς με 
ΟΜΛ με ΜΔΣ τύπου κυτταρογενετικές αλλοιώσεις 
(AML with MDS-related changes) ή με δευτερογενή 
ΟΜΛ μετά από χημειοθεραπεία (therapy-related AML) 
και οι οποίοι έλαβαν θεραπεία εφόδου και σταθερο-
ποίησης με το συνδυασμό CPX- 351 και Glasdegib 
(NCT04231851).

ΟξΕΙΑ ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΠΛ) 
ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥνΤήΡήΣήΣ 

Σε ασθενείς με ΟΠΛ χαμηλού/ενδιάμεσου κινδύνου 
που επιτυγχάνουν πλήρη μοριακή ύφεση με σχήματα 



125

ΟΜΛ - Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

θεραπεία συντήρησης μετά από αλλογενή μεταμό-
σχευση (NCT04173533).

Αναστολείς κινασών
Οι καλύτερα μελετημένες προσεγγίσεις μέχρι σή-

μερα για θεραπεία συντήρησης μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση είναι οι στοχευμένες θεραπείες με 
αναστολείς FLT3.

Στην κλινική μελέτη SORMAIN τυχαιοποιήθηκαν 83 
ασθενείς με FLT3- ITD θετική ΟΜΛ σε πλήρη ύφεση 
μετά από αλλογενή μεταμόσχευση να λάβουν έως 24 
μήνες Sorafenib (43 ασθενείς) ή εικονικό φάρμακο 
(40 ασθενείς). Mε διάμεση παρακολούθηση 41,8 
μηνών, η διάμεση RFS δεν επιτεύχθηκε στο σκέλος 
του Sorafenib ενώ ήταν 30,9 μήνες στο σκέλος του 
εικονικού φαρμάκου. Ο κίνδυνος υποτροπής ή θα-
νάτου μειώθηκε σημαντικά στο σκέλος του Sorafenib 
σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (HR 0, 39, 95% 
CI 0, 18, 0, 85. P=0,013). Είναι η πρώτη μελέτη που 
δείχνει ότι η θεραπεία συντήρησης μετά την αλλο-
γενή μεταμόσχευση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο 
υποτροπής και θανάτου. Ένα σημαντικό στοιχείο 
που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η μελέτη SORMAIN 
δεν περιελάμβανε μόνο ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε μεταμόσχευση στην πρώτη ύφεση, αλλά επίσης 
ασθενείς υψηλού κινδύνου στη δεύτερη ή και μετέπειτα 
πλήρη ύφεση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 4 από τα 
10 RFS συμβάματα, σημειώθηκαν μετά το τέλος της 
θεραπείας συντήρησης με Sorafenib, κάτι που υπο-
δηλώνει ότι η χορήγηση θεραπείας συντήρησης για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί να έχει κλινικό 
όφελος. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι η κλινική μελέτη SORMAIN καθιερώνει τη θεραπεία 
συντήρησης ως μια νέα αποτελεσματική θεραπευτική 
προσέγγιση που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
έκβαση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση14.

Στη μελέτη φάσης ΙΙ RADIUS, ασθενείς με ΟΜΛ 
σε πρωτοδιάγνωση με μετάλλαξη FLT3-ITD και οι 
οποίοι υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση στην 
πρώτη ύφεση, έλαβαν συντήρηση με Μidostaurin 
σε συνδυασμό με κλασική θεραπεία φροντίδας (30 
ασθενείς), ή μόνο κλασική θεραπεία φροντίδας (30 
ασθενείς). Η επιβίωση χωρίς υποτροπή στους 18 
μήνες ήταν 89% στο σκέλος του Midostaurin και 76% 
στο σκέλος κλασικής θεραπείας φροντίδας, διαφορά 
που δεν ήταν στατιστικώς σημαντική (P=0.27)15.

Σε μια κλινική μελέτη φάσης Ι (NCT01468467) το 
Quizartinib χρησιμοποιήθηκε ως θεραπεία συντήρη-
σης σε ασθενείς με ΟΜΛ και μετάλλαξη FLT3-ITD σε 
ύφεση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. Αυτή η 
μελέτη κατέδειξε ότι το φάρμακο ήταν καλά ανεκτό και 

μειώνει το ποσοστό υποτροπής μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση με συντήρηση Quizartinib (σε σύγκριση 
με ιστορικά δεδομένα από ασθενείς που δεν έλαβαν 
θεραπεία συντήρησης). 

Μια κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ (NCT02997202 με-
λέτη ADMIRAL ) συνέκρινε το Gilteritinib έναντι της 
χημειοθεραπείας σε ανθεκτική ΟΜΛ ή ΟΜΛ σε υπο-
τροπή (και στη συνέχεια αλλογενή μεταμόσχευση) και 
περιελάμβανε την επιλογή συνέχισης της θεραπείας 
με Gilteritinib μετά από αλλογενή μεταμόσχευση στο 
σκέλος των ασθενών που είχαν λάβει Gilteritinib πριν 
την αλλογενή μεταμόσχευση. ωστόσο η μελέτη δεν 
σχεδιάστηκε για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα 
του σκέλους που έλαβε θεραπεία συντήρησης. 

Δύο κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ με Gilteritinib (NCT 
02997202) και με Midostaurin (NCT01883362) και 
μια μελέτη φάσης ΙΙ με Crenolanib (NCT02400255) 
βρίσκονται σε εξέλιξη αποκλειστικά για να αξιολο-
γήσουν τη χρήση τους ως συντήρηση μετά από 
αλλογενή μεταμόσχευση σε ασθενείς με ΟΜΛ και 
μετάλλαξη FLT3. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το αποδεδειγμένο όφελος της χορήγησης CC-486 

όσον αφορά την ολική επιβίωση και η έγκρισή του ως 
θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με ΟΜΛ αλλάζει 
τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες υπό εξέλιξη 
περιλαμβάνουν στρατηγικές χορήγησης θεραπείας 
συντήρησης με τη λογική της εξάλειψης της ανιχνεύ-
σιμης και μη υπολειμματικής νόσου. Τα αποτελέσματα 
αυτών των μελετών θα βοηθήσουν να απαντηθούν 
ερωτήματα όπως το αν οι στοχευμένες θεραπείες ως 
μονοθεραπεία στη θεραπεία συντήρησης ή ο συνδυ-
ασμός τους θα έχει μεγαλύτερο κλινικό όφελος, ποιοι 
ασθενείς με βάση τα βιολογικά χαρακτηριστικά της 
νόσου θα ωφεληθούν περισσότερο από τη θεραπεία 
συντήρησης και ποια είναι η ιδανική χρονική διάρκεια 
χορήγησής της. 
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ΤΟν θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
ΚΑΙ Τή ΜΥΕΛΟΣΚΛήΡΥνΣή

ΕΙΣΑΓΩΓή
Στην κατάταξη του WHO 2016 στην ενότητα μυ-

ελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (NPN) η αληθής 
πολυκυτταραιμία (PV), η ιδιοπαθής θρομβοκυττά-
ρωση (ΕΤ) και η πρωτοπαθής μυελοΐνωση (PMF) 
ομαδοποιούνται σε “JAK2MPNs”. Επιπλέον, η PMF 
διακρίνεται σε “προϊνωτική” και σε “καθαρώς ινω-
τική”, ενώ περίπου 15% των ασθενών με ET ή PV 
εξελίσσονται σε post-ET ή post-PV MF με παρόμοια 
θεραπεία και έκβαση. Οι σωματικές μεταλλάξεις στην 
PMF κατηγοριοποιούνται σε “driver”(JAK2CALR και 
MPL) και σε “άλλες” (ASXL1, SRSF2, U2AF1 κ.ά.) με 
τις πρώτες να θεωρούνται υπεύθυνες για το φαινό-
τυπο της νόσου και τις δεύτερες να οδηγούν σε ση-
μαντικό βαθμό σε λευχαιμική μετατροπή της νόσου1. 
Οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου περιλαμβάνουν 
σοβαρή αναιμία, εκσεσημασμένη ηπατοσπληνομεγα-
λία, συστηματικά συμπτώματα (κόπωση, νυχτερινές 
εφιδρώσεις, πυρετό), καχεξία, οστικά άλγη, σπληνικά 
έμφρακτα, κνησμό, θρόμβωση και αιμορραγία. Γι’ 
αυτά ευθύνονται η μη αποδοτική ερυθροποίηση, η 
εξωμυελική αιμοποίηση και η άφθονη παραγωγή 
κυτταροκινών από τα κλωνικά κύτταρα. Εκτός από τη 
λευχαιμική εκτροπή (20%) άλλα αίτια θανάτου είναι 
καρδιαγγειακά συμβάματα, λοιμώξεις και αιμορραγία. 
Να σημειωθεί πως άλλη είναι η αντιμετώπιση της 
αναιμίας στο νόσημα αυτό και άλλη είναι η αντιμε-
τώπιση της σπληνομεγαλίας.

ΔΙΑΓνΩΣή
Βασίζεται στα 2016 WHO κριτήρια και περιλαμβά-

νει συνδυασμό κλινικών και εργαστηριακών παραμέ-

τρων. Είναι σημαντικό η νόσος να διαφοροδιαγνωστεί 
από μερικά σχετικά παρόμοια μυελικά νεοπλάσματα: 
χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML), PV, ET, μυελο-
δυσπλαστικά σύνδρομα (MDS), χρόνια μυελομονο-
κυτταρική λευχαιμία (CMML) και οξεία πανμυέλωση 
με μυελοΐνωση.

ΣΥΣΤήΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣήΣ ΚΙνΔΥνΟΥ 
(RISK STRATIFICATION)

To 2009 παρουσιάστηκε το πρώτο σύστημα: Inter-
national Prognostic Scoring System (IPSS) σχεδια-
σμένο για χρήση στην αρχική διάγνωση και το οποίο 
περιελάμβανε πέντε ανεξάρτητους προγνωστικούς 
παράγοντες για μικρότερη επιβίωση: ηλικία >65 
ετών, αιμοσφαιρίνη <10g/dl, αριθμός λεμφοκυττάρων 
>25x109/L, βλάστες στο περιφερικό αίμα ≥1% και 
παρουσία συστηματικών συμπτωμάτων2. Ακολούθως 
αναπτύχθηκε ένα δυναμικό προγνωστικό μοντέλο 
(dynamic IPSS/DIPSS) με τις ίδιες παραμέτρους και 
εφαρμογή σε οποιαδήποτε φάση της νόσου. Με την 
ενσωμάτωση τριών επιπλέον δυσμενών προγνωστι-
κών παραγόντων (αριθμός αιμοπεταλίων <100x109/
λίτρο, ανάγκη μεταγγίσεων και δυσμενής καρυότυπος) 
προέκυψε το DIPSS-plus3. Προ τριετίας συμπεριλή-
φθηκε και το μοριακό αποτύπωμα στα συστήματα 
MIPSS70, MIPSS70+ version 2.0 και GIPSS μαζί 
με καρυότυπο και επίπεδα αιμοσφαιρίνης προσαρ-
μοσμένα στο φύλο.

ΣΠΛήνΕΚΤΟΜή
Ενδείξεις σπληνεκτομής στην MF αποτελούν η 

δυσφορία και το άλγος, η συμπτωματική πυλαία 
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υπέρταση, η σοβαρού βαθμού θρομβοπενία και 
οι συχνές μεταγγίσεις ερυθρών. Περιεγχειρητικές 
επιπλοκές συμβαίνουν στο 28% και περιλαμβάνουν 
λοιμώξεις, φλεβικές θρομβώσεις και αιμορραγίες. 
Θεωρείται απαραίτητη η θεραπευτική χορήγηση 
ηπαρίνης μετεγχειρητικά. Η ολική περιεγχειρητική 
θνητότητα ανέρχεται στο 9%. Η διάμεση επιβίωση 
έχει υπολογισθεί στους 19 μήνες, ενώ η εξέλιξη σε 
λευχαιμία ανέρχεται στο 14% των ασθενών αυτών.

ΑΚΤΙνΟθΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΛήνΟΣ
100Gy σε 5-10 συνεδρίες βοηθά στη μείωση 

της σπληνομεγαλίας αλλά συχνά οδηγεί σε βαριά 
πανκυτταροπενία.

ΔΙΑΣφΑΓΙΤΙΔΙΚή ΕνΔΟήΠΑΤΙΚή 
ΠΥΛΑΙΟΣΥΣΤήΜΑΤΙΚή ΑνΑΣΤΟΜΩΣή

Θα μπορούσε σε επιλεγμένες περιπτώσεις ασθε-
νών να ανακουφίσει από τα συμπτώματα της πυλαίας 
υπέρτασης.

ΛΕΥΧΑΙΜΙΚή ΜΕΤΑΜΟΡφΩΣή
Η βλαστική φάση των μυελοϋπερπλαστικών (BP-

MNP) είναι μια απειλητική επιπλοκή στην PMF με διά-
μεση επιβίωση τα 3,2 έτη4. Πολυπαραγοντική ανάλυση 
καθορίζει τον υψηλού κινδύνου καρυότυπο, τον αριθμό 
αιμοπεταλίων <100x109/L, την ηλικία >65 έτη και την 
ανάγκη μεταγγίσεων ως ανεξάρτητους παράγοντες 
για την επιβίωση. Πλήρης ύφεση επιτυγχάνεται σε 
35% των ασθενών υπό εντατική χημειοθεραπεία και 
μόνο στο 4% εκείνων που λαμβάνουν λιγότερο εντα-
τική θεραπεία όπως υπομεθυλιωτικούς παράγοντες 
(HMA), ενώ αναφέρονται ικανοποιητικότερα ποσοστά 
με τον συνδυασμό HMA και venetoclax αλλά κανένα 
όφελος ως προς τη συνολική επιβίωση. Αντιθέτως, 
ασθενείς επιλέξιμοι για εντατική χΜΘ ίσως είχαν και 
ένα μικρό όφελος στην επιβίωση5.

ΣΥΜβΑΤΙΚΑ φΑΡΜΑΚΑ
Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές επιλογές ανα-

λόγως με την κλινική εικόνα και τους εργαστηριακούς 
δείκτες ενός ασθενή με PMF: Hydroxyurea, ανδρογόνα 
(testosterone enanthate 400-600mg IM), prednisone 
(10mg/d), danazol (600mg/d), thalidomide (50mg/d)+/- 
prednisone, lenalidomide (10mg/d) +/- prednisone και 
pomalidomide.Τα ποσοστά απάντησης στα φάρμακα 
αυτά πλησιάζουν το 15-25% και η διάρκεια απάντησης 
τα δύο χρόνια. Η χρήση ερυθροποιητίνης (ESA) αν και 

αμφιλεγόμενη, αποτελεί την πρώτη επιλογή για την 
αντιμετώπιση της αναιμίας της νόσου μαζί με τα αν-
δρογόνα και την thalidomide +/- prednisone. Συνολικά 
η απόκριση με τα φάρμακα αυτά είναι καλύτερη στα 
αρχικά στάδια της νόσου και η αποτελεσματικότητά 
τους κυμαίνεται στο 30-40%. Πρόσφατα δοκιμάζεται 
σε κλινικές μελέτες το luspatercept προκειμένου να 
ελαττώσει την ανάγκη μεταγγίσεων στους ασθενείς 
με MF που λαμβάνουν συγχρόνως JAK2 αναστολείς 
(με καλή απάντηση στα συστηματικά συμπτώματα). 

νΕΑ φΑΡΜΑΚΑ
Ένας σημαντικός αριθμός νέων παραγόντων με-

μονωμένοι ή σε συνδυασμό με ruxolitinib δοκιμάζονται 
σε κλινικές μελέτες: PI3/AKT inhibitors (buparlisib)6, 
αναστολέας του LSD1 (histone demethylase ειδική για 
H3K4) (bomedemstat), αναστολέας του BET (CP1-
0610), αναστολέας τελοϊσομεράσης (imetelstat)7, 
αναστολέας της aurorabinase (alisertib), αναστολέας 
BCL-2/BCL-X (navitoclax, venetoclax), κυττοξίνη ένα-
ντι CD123 (IL3RA) (tagraxofusp) και άλλα. Τα πρόωρα 
αποτελέσματα και συμπεράσματα καταλήγουν πως 
είμαστε μακριά από ένα εντυπωσιακό φάρμακο που 
μόνο του θα έχει δράση είτε στην αναιμία ή και την 
σπληνομεγαλία. Επίσης, καθώς η πλειονότητά τους 
χορηγείται σε συνδυασμό με ruxolitinib, είναι δύσκολο 
να προσδιοριστεί η δική τους αξία και δράση, ενώ η 
τοξικότητα δεν είναι καθόλου αμελητέα. Τέλος μένει 
να αποσαφηνισθεί και επιβεβαιωθεί εάν και εφόσον 
μια προσέγγιση με “μοριακή στοχοποίηση” θα έδινε 
καλύτερα αποτελέσματα7.

ΑΛΛΟΓΕνήΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή 
ΑΡΧΕΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν 
(ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL 
TRANSPLANTATION (AHSCT))

Η μοναδική θεραπεία που δύναται επί του παρό-
ντος να παρατείνει την επιβίωση ή/και δυνητικά να 
θεραπεύσει τους ασθενείς με MF. Δυστυχώς στην 
MF σχετίζεται με 50% τουλάχιστον ποσοστό θα-
νάτων σχετιζόμενων με την θεραπεία ή με σοβαρή 
νοσηρότητα μετά. Η πενταετής επιβίωση χωρίς νόσο 
(disease-free survival/DFS) και η σχετιζόμενη με τη 
θεραπεία θνητότητα (treatment-related mortality/TRM) 
ανέρχεται σε 33% και 35% με συμβατό συγγενή δότη 
και σε 27% και 50% με συμβατό μη συγγενή δότη. 
Σε δημοσιευμένη προ πενταετίας μελέτη με 233 MF 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση και 
με διάμεση παρακολούθηση τα 8 έτη, η πενταετής 
επιβίωση ήταν 53% και η ηλικία, η συννοσηρότητα 
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(comorbidity index), ο τύπος της MF, το στάδιο της 
νόσου, ο δυσμενής καρυότυπος και η ένταση του 
σχήματος προετοιμασίας φαίνεται να επηρεάζουν 
την επιβίωση, ενώ στην πολυπαραγοντική ανάλυση 
επιβεβαιώθηκε η δυσμενής επίδραση του σταδίου 
της νόσου (high risk disease stage) και ο comorbidity 
index8. Η επιλογή μυελοαφανιστικού σχήματος προε-
τοιμασίας (MAC) ή σχήματος μειωμένης έντασης (RIC) 
δεν φαίνεται να επηρεάζει τις μετα-μεταμοσχευτικές 
παραμέτρους. Η επιλογή MAC πιθανότατα να είναι 
η προτιμώμενη επιλογή για ασθενείς νεότερης, ενώ 
η RIC για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας.

RUXOLITINIB
Προσφέρει την καλύτερη θεραπευτική επιλογή. 

Ανακουφίζει από τα συστηματικά συμπτώματα και 
μειώνει δραστικά τη σπληνομεγαλία. Δύο τυχαιοποι-
ημένες μελέτες που συνέκριναν το φάρμακο είτε με 
placebo ή την καλύτερη διαθέσιμη θεραπεία (BAT) 
εδραίωσαν τον ρόλο του στη διαχείριση της συ-
μπτωματικής σπληνομεγαλίας και των συστηματικών 
συμπτωμάτων στη MF. Στην COMFORT-1 μελέτη (σύ-
γκριση με placebo), η απάντηση της σπληνομεγαλίας 
ήταν 42% για το φάρμακο έναντι <1% για το placebo 
και επιπροσθέτως περίπου 46% των ασθενών πα-
ρουσίασαν ουσιαστική βελτίωση και υποχώρηση της 
συστηματικής συμπτωματολογίας. Παρά ταύτα, το 
όφελος του φαρμάκου ήδη διαφάνηκε από νωρίς να 
επισκιάζεται από την προκαλούμενη αναιμία (31% vs 
13,9%) και τη θρομβοπενία (34,2% vs 9,3%). Στην 
COMFORT-2 μελέτη το φάρμακο συγκρίθηκε με BAT 
με απάντηση 28,5% στην σπληνομεγαλία έναντι 0% 
αλλά απογοητευτικά αποτελέσματα αναφορικά με 
αναιμία (40,4% vs 12.3%), θρομβοπενία (44,5% vs 
9,6%) και ένα σημαντικό ποσοστό διάρροιας (24% 
vs 11%)9.

Πλέον με πολυετή εμπειρία στο φάρμακο, δυστυ-
χώς αναφέρεται υψηλό ποσοστό διακοπής της αγωγής 
με Ruxolitinib (92% μετά από μέσο χρόνο θεραπείας 
9,2 μήνες) και την εμφάνιση σοβαρής συμπτωμα-
τολογίας μετά την απότομη διακοπή του φαρμάκου 
(‘’ruxolitinib withdrawal syndrome’’). Η πληροφορία 
στην τριετή παρακολούθηση στην COMFORT-2 είναι 
πως 55% των ασθενών αναγκάστηκαν να διακόψουν 
το φάρμακο, πως η αγωγή δεν βελτίωσε σημαντικά την 
επιβίωση αλλά και πως δεν φαίνεται σημαντική δράση 
στο μοριακό φορτίο JAK2 V617F ή/και στη μείωση της 
ίνωσης του μυελού. Πράγματι ο μηχανισμός δράσης 
του Ruxolitinib βασίζεται στην μη ειδική ικανότητα να 
καταστέλλει τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες. ως εκ 
τούτου, αναφέρονται καλά αποτελέσματα σε άλλα 

νοσήματα που σχετίζονται με φλεγμονή όπως η νόσος 
του μοσχεύματος έναντι ξενιστή και η δευτεροπαθής 
αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση.

ΑΛΛΟΙ JAK ΑνΑΣΤΟΛΕΙΣ 
Και άλλοι JAK inhibitors έχουν μελετηθεί στους 

ασθενείς με MF τα τελευταία χρόνια: fedratinib, mom-
elotinib και pacritinib έχουν ολοκληρώσει κλινικές 
μελέτες φάσης 35. Επιπλέον το fedratinib πήρε πρό-
σφατα έγκριση για χρήση στους ασθενείς με MF με 
δυσανεξία ή αντοχή στο ruxolitinib και περίπου το ένα 
τρίτο αυτών απάντησε, ανεξαρτήτως της αιτίας που 
είχαν διακόψει το ruxolitinib (JAKARTA-2)10. Συγκρι-
νόμενο με placebo, η απάντηση της σπληνομεγαλίας 
ήταν με fedratinib 400mg/d 36% έναντι 1%. Για το 
pacritinib η απάντηση στο σπλήνα ήταν 19% έναντι 
5% με BAT (PERSIST-1)11. Τέλος το momelotinib 
συγκρινόμενο με ruxolitinib (SIMPLIGY-1) έδωσε 
παρόμοια ποσοστά απάντησης στη σπληνομεγαλία 
(26,5% vs 27%)12. Η τοξικότητα των τριών αυτών JAK 
inhibitors ήταν ποικίλλη. Με το fedratinib σημειώθηκαν 
εγκεφαλοπάθεια Wernicke’s, αναιμία, θρομβοπενία, 
γαστρεντερικές διαταραχές, άνοδος των ηπατικών 
ενζύμων και των παγκρεατικών. Με το pacritinib 
καταγράφηκαν καρδιακά επεισόδια, γαστρεντερικές 
διαταραχές, θρομβοπενία, αναιμία και αιμορραγία. 
Τέλος το momelotinib θεωρήθηκε υπεύθυνο για πε-
ριφερική νευροπάθεια, θρομβοπενία και την ‘πρώτης 
δόσης παρενέργεια’ (καρηβαρία, ναυτία, υπόταση, 
κεφαλαλγία και ερυθρότητα προσώπου). Από αυτούς 
τους JAK inhibitors, το momelotinib φαίνεται να είναι 
εξαιρετικά αποτελεσματικό στη βελτίωση της αναιμίας 
και αυτό αποδίδεται στη δράση του φαρμάκου έναντι 
της ακτιβίνης του υποδοχέα τύπου 1 (ACVR1) που 
ενεργοποιεί την σύνδεση της επσιδίνης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα διενεργεί-

ται πληθώρα κλινικών μελετών νέων παραγόντων/
φαρμάκων για τη θεραπεία της MF. Η ανακάλυψη 
και περιγραφή της μετάλλαξης JAK2V617F το 2005 
οδήγησε σε μια νέα εποχή στη διάγνωση, πρόγνωση 
και θεραπεία όλων των MPNs και ιδιαίτερα στην MF. 
Ακολούθησε η ανάπτυξη και εξέλιξη των JAK2 inhibi-
tors, οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικοί 
στην ανακούφιση και εξάλειψη των συστηματικών 
συμπτωμάτων, ενώ στην πλειοψηφία των ασθενών 
οδηγούν σε μια εντυπωσιακή ελάττωση της σπλη-
νομεγαλίας13. Πέραν της προόδου στη θεραπεία 
της MF, επί του παρόντος η AHSCT παραμένει η 
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μοναδική θεραπευτική επιλογή για την επιμήκυνση 
της επιβίωσης έως και την πλήρη ύφεση της νόσου. 
Επιπλέον η έλευση και ευρεία χρήση της αλληλουχίας 
επόμενης γενιάς (next generation sequencing) και η 
άριστη χρήση του καρυοτύπου πέτυχαν την περιγρα-
φή σχετικών γενετικών δεικτών με προγνωστική αξία, 
ικανών να ενσωματωθούν σε υψηλότερης ακρίβειας 
προγνωστικά μοντέλα. Τα ruxolitinib και fedratinib είναι 
οι δύο JAK2 inhibitors που πήραν ένδειξη από τον 
FDA για χρήση στην MF, με το δεύτερο να ενδείκνυται 
για χορήγηση στους ασθενείς όπου αποτυγχάνει η 
θεραπεία με ruxolitinib. Το momelotinib που βρίσκεται 
σε μελέτες φάσης 3 δείχνει ευεργετική δράση στην 
αναιμία, επιπροσθέτως με τη δράση του στο μέγεθος 
του σπληνός και στα συστηματικά συμπτώματα. 
Δυσεπίλυτα παραμένουν δυστυχώς τρία θέματα στη 
διαχείριση των ασθενών με MF: i) Η προμεταμοσχευ-
τική διαχείριση της εκσεσημασμένης σπληνομεγαλίας,  
ii) Η επιτυχής διαχείριση των ασθενών στους οποίους 
αποτυγχάνει το ruxolitinib, και iii) Ο θεραπευτικός 
χειρισμός στη βλαστική φάση της νόσου. Εντέλει, 
είναι δυσχερής ο σχολιασμός της θεραπευτικής αξίας 
των νέων φαρμάκων στη MF, διότι αξιολογούνται με 
την αποκλειστική χρήση τους ή σε συνδυασμό με 
ruxolitinib, δίχως να συμπεριλαμβάνονται στις κλινι-
κές μελέτες και τα σχετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα 
ομάδα ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ruxolitinib 
ως μονοθεραπεία στην ομάδα ελέγχου.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι ασθενείς με κακοήθεια (πρωτοπαθείς και με-

ταστατικούς συμπαγείς όγκους, αιματολογικές κακο-
ήθειες) έχουν 4-7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 
εμφανίσουν φλεβική θρομβοεμβολική νόσο (venous 
thromboembolism, VTE) σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό. Η ετήσια επίπτωση VTE στους ασθενείς 
με κακοήθεια ανέρχεται σε 6,8%, με τις μισές περίπου 
VTE να ανακαλύπτονται τυχαία. Η VTE εκδηλώνεται 
συχνότερα ως εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση των 
κάτω άκρων (deep venous thrombosis, DVT, συ-
χνότητα έως 60%), ή ως DVT μαζί με πνευμονική 
εμβολή (pulmonary embolism, PE, συχνότητα ως 
39%). Σπανιότερα (1-12% των VTE) στους ασθενείς 
με κακοήθεια εμφανίζονται σπλαγχνικές θρομβώσεις 
(θρόμβωση πυλαίας φλέβας, ηπατικών φλεβών, 
σπληνικής φλέβας, άνω και κάτω μεσεντερίου φλέ-
βας, εγκεφαλικών φλεβών και φλεβωδών κόλπων 
εγκεφάλου), καθώς και θρομβώσεις σε ασυνήθεις 
θέσεις (άνω άκρα, συχνότερα με την παρουσία κε-
ντρικών φλεβικών καθετήρων). Γενικά, το 10-20% 
των ασθενών με διάγνωση VTE θα διαγνωστεί να 
πάσχει από κακοήθεια στο επόμενο 6μηνο από την 
εμφάνιση της VTE, ~20% των ασθενών με κακοήθεια 
εμφανίζει VTE κάθε χρόνο και σε ποσοστό 11% των 
ασθενών αυτών, η θρόμβωση υποτροπιάζει κάθε έτος, 
με τον κίνδυνο υποτροπής να πολλαπλασιάζεται σε 
μεταστατική νόσο. Η VTE επηρεάζει σημαντικά την 

ποιότητα ζωής των ασθενών και αποτελεί τη δεύτε-
ρη αιτία θανάτου των ασθενών με κακοήθεια, μετά 
την ίδια τη νόσο. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς με 
κακοήθεια και VTE έχουν 4πλάσιο κίνδυνο θανάτου 
από εκείνους με κακοήθεια χωρίς VTE και 10πλάσιο 
κίνδυνο θανάτου από εκείνους με VTE χωρίς κακοή-
θεια. Επίσης, οι ασθενείς με κακοήθεια έχουν 3πλάσιο 
κίνδυνο υποτροπής της θρόμβωσης και 2πλάσιο 
αιμορραγικό κίνδυνο (κυρίως λόγω θρομβοπενίας, 
διήθησης βλεννογόνων και διάχυτης ενδαγγειακής 
πήξης) σε σχέση με εκείνους χωρίς κακοήθεια1-6.

ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΚΙνΔΥνΟΥ θΡΟΜβΩΣήΣ  
ΣΤΟν ΚΑΡΚΙνΟ

Η γνωστή τριάδα του R. Virchow, που εξηγεί την 
παθογένεση της VTE (φλεβική στάση, ενδοθηλιακή 
βλάβη και υπερπηκτικότητα), επιβεβαιώνεται απο-
λύτως και στους ασθενείς με κακοήθεια. Οι ασθενείς 
αυτοί παρουσιάζουν: φλεβική στάση λόγω της μειω-
μένης τους κινητικότητας (χειρουργικές επεμβάσεις, 
μειωμένο performance status), ενδοθηλιακή βλάβη 
λόγω των κυτταροτοξικών χημειοθεραπειών και του 
φαινομένου της ανοσοθρόμβωσης (φλεγμονώδες 
status και παραγωγή neutrophil extracellular traps, 
NETs), και υπερπηκτικότητα λόγω της υπερέκ-
φρασης ιστικού παράγοντα (tissue factor, TF) και 
έτερων προπηκτικών παραγόντων από τα καρκινικά 
κύτταρα και το ενδοθήλιο (π.χ. Cancer procoagulant, 
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microparticles, vWF, PAI-1, ηπαρανάσης), καθώς 
και μείωσης των επιπέδων των ανασταλτών της 
πήξης (π.χ. αντιθρομβίνης, θρομβομοντουλίνης, 
θειϊκής ηπαράνης). Οι προδιαθεσικοί παράγοντες 
VTE στους ασθενείς με κακοήθεια είναι παράγοντες 
που σχετίζονται με: 1) τον ασθενή, 2) τον τύπο της 
κακοήθειας, 3) την ανάγκη νοσοκομειακής νο-
σηλείας και το performance status του ασθενούς, 
4) τη θεραπευτική του αντιμετώπιση, και 5) τις 
εργαστηριακές του παραμέτρους. Πιο συγκεκρι-
μένα, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν η ηλικία >65 
ετών, το θήλυ φύλο, η μαύρη φυλή, η παχυσαρκία, 
η γνωστή κληρονομική (μεταλλάξεις FV-Leiden και 
FII-G20210A, ανεπάρκεια των φυσικών ανασταλτών 
της πήξης) ή επίκτητη (π.χ. αντιφωσφολιπιδικό σύν-
δρομο) θρομβοφιλία και το γνωστό ατομικό ή οικογε-
νειακό ιστορικό VTE. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 
οι κακοήθειες του παγκρέατος, του στομάχου, του 
πνεύμονα, οι πρωτοπαθείς και μεταστατικοί όγκοι 
του ΚΝΣ, τα λεμφώματα, οι καρκίνοι της ουροδόχου 
κύστης και των όρχεων, καθώς και οι γυναικολογικοί 
καρκίνοι. Μεταξύ των συμπαγών όγκων, τα αδενο-
καρκινώματα συνδέονται με θρόμβωση συχνότερα 
από τα πλακώδη νεοπλάσματα. Στην τρίτη κατηγορία 
ανήκουν η μακρά ή συχνή παραμονή στο Νοσοκο-
μείο, ο κλινοστατισμός, η φλεβική ανεπάρκεια και οι 
κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες. Στην τέταρτη κατηγορία 
ανήκουν οι εφαρμοζόμενες ακτινο-, χημειο- και ορμο-
νοθεραπείες (π.χ. αντιαγγειογενετικοί παράγοντες, 
αναστολείς υποδοχέων οιστρογόνων, συνδυασμός 
ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων (IMIDs) με κορτικο-
ειδή ή χημειοθεραπεία, αλκυλιούντες παράγοντες, 
αντιμεταβολίτες κ.λπ.). Τέλος, στην πέμπτη κατηγορία 
ανήκουν η λευκοκυττάρωση και η θρομβοκυττάρωση 
προ της έναρξης θεραπείας, η αναιμία, η χορήγηση 
αυξητικών παραγόντων (G-CSF, rHuEPO), τα αυ-
ξημένα D-Dimers, τα αυξημένα επίπεδα διαλυτής 
P-Selectin και έτεροι προθρομβωτικοί δείκτες. Οι 
πλείστες των υφιστάμενων κατευθυντήριων οδηγιών 
για την πρόληψη και θεραπεία της VTE στους ασθε-
νείς με κακοήθεια προέρχονται από τις παρακάτω 
6 μεγάλες επιστημονικές ομάδες: ASCO (American 
Society of Clinical Oncology), ISTH (International 
Society of Thrombosis and Hemostasis), ITAC (Inter-
national Initiative on Thrombosis in Cancer), NCCN 
(National Comprehensive Cancer Network), SEOM 
(Spanish Society of Medical Oncology) και ASH 
(American Society of Hematology). Στη συνέχεια θα 
αναφερθούν οι τρέχουσες οδηγίες πρόληψης -ανά 
είδος ασθενή- και θεραπείας CAT, όπως αυτές προ-
κύπτουν από τον συγκερασμό των συμπερασμάτων 
των παραπάνω ομάδων1,3,7.

θΡΟΜβΟΠΡΟφΥΛΑξή ΣΕ 
ΕξΩνΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΠΑθΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟήθΕΙΑ

Στους εξωνοσοκομειακούς κινητοποιημένους 
ασθενείς με κακοήθεια, η απόφαση για θρομβοπρο-
φύλαξη στηρίζεται στην αξιολόγηση του θρομβωτικού 
κινδύνου με τη βοήθεια των διαθέσιμων συστημάτων 
βαθμολόγησης. Εξ αυτών, το Khorana score είναι το 
ευρύτατα χρησιμοποιούμενο και το πλέον αξιόπιστο, 
αξιολογεί δε τον τύπο της κακοήθειας, τον αριθμό των 
λευκών, της αιμοσφαιρίνης και των αιμοπεταλίων 
προ θεραπείας, τη χορήγηση ή όχι ερυθροποιητίνης, 
καθώς και τον δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) (Πίνα-
κας 1) και έχει πολύ υψηλή αρνητική προγνωστική 
αξία. Το Vienna score είναι ένα έτερο προγνωστικό 
σύστημα βαθμολόγησης, που προκύπτει από την 
προσθήκη στις παραμέτρους του Khorana score των 
D-Dimers και των επιπέδων της διαλυτής P-Selectin. 
Υπάρχουν και έτερα συστήματα βαθμολόγησης, 
όπως τα PROTECHT, ONKOTEV, COMPASS-CAT, 
Tic-ONCO, IMPEDE, SAVED. Στους ασθενείς που 
είναι υψηλού θρομβωτικού κινδύνου (Khorana score 
≥2) και χαμηλού αιμορραγικού, συνιστάται θρομβο-
προφύλαξη με ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 
(LMWH) ή Fondaparinux, διότι οι LMWH μειώνουν 
τον κίνδυνο VTE σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, με 
μικρή αύξηση των μειζόνων αιμορραγικών επεισο-
δίων σε σχέση με το placebo, όπως φάνηκε κυρίως 
από τις μελέτες PROTECHT (Nadroparin 3800IU sc 
qd vs Placebo), SAVE-ONCO (Semuloparin 20mg 
sc qd vs Placebo) και PHACS (Dalteparin 5000IU 
sc qd vs Placebo), αλλά και από μετα-ανάλυση 18 

Πίνακας 1. Το Khorana score για την εκτίμηση του θρομβωτικού 
κινδύνου σε κινητοποιημένους εξωνοσοκομειακούς ασθενείς 
με κακοήθεια9.
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τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών (RCTs). Στην 
τελευταία, ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης VTE στο 
σκέλος των LMWH ήταν 0,56 (95% CI=0,47-0,67), 
ενώ ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης αιμορραγίας 
στο σκέλος των LMWH ήταν 1,51 (95% CI=1,12-
2,04). Τα τελευταία χρόνια ολοκληρώθηκαν δύο RCT 
μελέτες, οι AVERT (Apixaban 2,5mg bid per os vs 
Placebo) και CASSINI (Rivaroxaban 10mg qd per 
os vs Placebo), που διενεργήθηκαν σε κινητοποιη-
μένους εξωνοσοκομειακούς ασθενείς με κακοήθεια 
και αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο. Στις μελέτες αυτές 
στο σκέλος των μελετηθέντων DOACs ο σχετικός 
κίνδυνος εμφάνισης VTE ήταν μικρότερος (0,41 στην 
AVERT και 0,40 στην CASSINI), αλλά ο σχετικός 
κίνδυνος των μειζόνων αιμορραγιών μεγαλύτερος 
(1,89 στην AVERT και 1,96 στην CASSINI), αμφότερα 
σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Έτσι, θέση πλέον 
στην θρομβοπροφύλαξη των ασθενών αυτών έχουν 
και τα Apixaban/Rivaroxaban. Στους ασθενείς με 
πολλαπλούν μυέλωμα που λαμβάνουν συνδυασμό 
IMIDs με κορτικοειδή ή χημειοθεραπεία, οι υπάρ-
χουσες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν στους μεν 
χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου είτε χαμηλή δόση 
ασπιρίνης (100mg per os qd) ή προφυλακτική δόση 
LMWH, στους δε υψηλότερου θρομβωτικού κινδύνου 
είτε προφυλακτική δόση LMWH ή σταθερές δόσεις 
αντιβιταμινών Κ (ΑΒΚ) με στόχο το INR να είναι ~1,5. 
Τέλος, δε συνιστάται θρομβοπροφύλαξη στους ασθε-
νείς που φέρουν κεντρικό φλεβικό καθετήρα1,2,7-10.

θΡΟΜβΟΠΡΟφΥΛΑξή ΣΕ νΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ 
ΠΑθΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟήθΕΙΑ

Υπάρχουν σχετικά λίγα δεδομένα αναφορικά με 
τη θρομβοπροφύλαξη των ασθενών αυτών, διότι 
απουσιάζουν οι RCTs. Οι υπάρχουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες προβλέπουν την εφαρμογή φαρμακευτικής 
θρομβοπροφύλαξης σε όλους τους ασθενείς αυτούς, 
κατά προτίμηση με LMWH ή Fondaparinux (και εναλ-
λακτικά με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη [UFH]), 
πλην αντενδείξεων (π.χ. αυξημένος αιμορραγικός 
κίνδυνος), οπότε και εφαρμόζονται πρωτόκολλα μηχα-
νικής θρομβοπροφύλαξης (κάλτσες διαβαθμισμένης 
συμπίεσης, αεροθάλαμοι περιοδικής συμπίεσης κάτω 
άκρων). Για τους ασθενείς αυτούς δεν υπάρχουν μελέ-
τες που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια των DOACs. Επίσης οι ασθενείς αυτοί 
συνιστάται να διακόπτουν τη φαρμακευτική θρομβο-
προφύλαξη μετά την έξοδό τους από το Νοσοκομείο, 
εκτός κι αν το υψηλό Khorana score επιβάλλει τη 
συνέχισή της και εκτός Νοσοκομείου1,7,10.

θΡΟΜβΟΠΡΟφΥΛΑξή ΣΕ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡήΤΙΚΟΥΣ 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟήθΕΙΑ 

Οι ασθενείς με κακοήθεια που υποβάλλονται σε 
μείζονα επέμβαση εξαίρεσης του κακοήθους όγκου 
τους είναι σε υψηλό κίνδυνο VTE. Πολλές RCTs υπο-
στηρίζουν την ανάγκη εφαρμογής θρομβοπροφύλαξης 
στους ασθενείς αυτούς, που μάλιστα πρέπει να ξεκινά 
προεγχειρητικά. Στους ασθενείς με αντένδειξη για 
φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη συνιστάται εφαρ-
μογή μη φαρμακευτικών μέτρων (μηχανική θρομβο-
προφύλαξη), ενώ στους ασθενείς χωρίς αντένδειξη 
εφαρμόζεται φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη κατά 
προτίμηση με LMWH ή Fondaparinux (και εναλλακτικά 
με UFH), με ή χωρίς συνδυασμό με μηχανική προ-
φύλαξη. Η θρομβοπροφύλαξη πρέπει να συνεχίζεται 
για τουλάχιστον 7-10 ημέρες μετεγχειρητικά, μέχρι και 
4 εβδομάδες στους ασθενείς που υποβάλλονται σε 
επέμβαση στην κοιλιακή χώρα ή στην πύελο. Μέχρι 
στιγμής υφίσταται μόνο μία RCT μελέτη που συνέκρινε 
τη LMWH (Enoxaparin 4000IU sc qd) με το Apixaban 
(2,5mg bid per os) στη μετεγχειρητική θρομβοπρο-
φύλαξη ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο, χωρίς να 
αναδείξει στατιστικά σημαντικές διαφορές σε επίπεδο 
ασφάλειας και αποτελεσματικότητας μεταξύ των δύο 
σκελών. Παρόλα αυτά στην κατηγορία αυτή των 
ασθενών τα per os αντιπηκτικά δε συνιστώνται1,7,10.

θΕΡΑΠΕΙΑ CAT
Στη θεραπεία της CAT, η μελέτη CLOT το 2003 

κατέδειξε υπεροχή της Dalteparin (200IU/kgBW sc 
qd για 30 μέρες και ακολούθως 150IU/kgBW sc qd) 
σε σχέση με τη βαρφαρίνη (δοσολογία τέτοια ώστε 
να επιτυγχάνεται στόχος INR: 2-3) σε επίπεδο απο-
τελεσματικότητας (πρόληψη των υποτροπών VTE), 
με ισοδυναμία των δύο σκελών στο profile ασφάλει-
ας. Τα ευρήματα αυτά ήταν παρόμοια και σε έτερες 
μελέτες και άλλων LMWH σε σχέση με βαρφαρίνη 
ή ακενοκουμαρόλη (CANTHANOX, LITE, όχι όμως 
και της CATCH) (Πίνακας 2), καθώς και από τη μετα-
ανάλυση των 4 αυτών LMWH-μελετών (που κατέδειξε 
40-50% μείωση στις υποτροπές VTE σε σχέση με τα 
κουμαρινικά αντιπηκτικά, με παρόμοιο profile ασφά-
λειας). Για το λόγο αυτό, οι LMWH αποτελούσαν μέχρι 
πρόσφατα την πρώτη γραμμή θεραπείας της VTE 
σε ασθενείς με κακοήθεια, μαζί με το Fondaparinux, 
με την UFH να αποτελεί δεύτερη επιλογή και τα κου-
μαρινικά αντιπηκτικά τρίτη. Παρόλα αυτά η ανάγκη 
καθημερινής ενέσιμης αγωγής, το αυξημένο κόστος, 
η μακροπρόθεσμες (οστεοπόρωση) και βραχυπρό-
θεσμες (θρομβοπενία εξ ηπαρίνης) επιπλοκές τους, 
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αποτελούν σημαντικά μειονεκτήματα των LMWH. 
Από την άλλη μεριά τα DOACs είναι γνωστό ότι 
υπερέχουν των κουμαρινικών αντιπηκτικών (σταθερή 
δοσολογία, μειωμένες αλληλεπιδράσεις με τροφές 
και φάρμακα, όχι σταθερή ανάγκη monitoring, άμεση 
έναρξη δράσης, γρήγορη κάθαρση μετά τη διακοπή 
τους, μικρότερο κόστος σε σχέση με τις LMWH). 
Στις μεγάλες RCT μελέτες που τα καθιέρωσαν στη 
θεραπεία της VTE (EINSTEIN-DVT/PE, AMPLIFY, 
RECOVER, HOKUSHAI-VTE) είχε συμπεριληφθεί 
και μικρός αριθμός ασθενών με κακοήθεια, όμως 
στις παραπάνω μελέτες τα DOACs είχαν συγκριθεί 
με τα κουμαρινικά αντιπηκτικά, που δεν αποτελούν 
πρώτη επιλογή στην CAT. Σύγκριση των DOACs με τις 
LMWH σε ασθενείς με CAT είχε γίνει αρχικά έμμεσα, 
με τα αποτελέσματα να είναι άκρως ενθαρρυντικά για 
τα DOACs. Τα τελευταία χρόνια ολοκληρώθηκαν 4 
μεγάλες RCT μελέτες, που συνέκριναν τους per os 
anti-Xa παράγοντες (Edoxaban σε δόση 60mg qd 
per os μετά από 5ήμερη παρεντερική αντιπηξία στη 
μελέτη HOKUSAI-VTE-Cancer, Rivaroxaban σε δόση 
15mg bid per os για 21d και μετά 20mg qd per os 
στη μελέτη SELECT-D και Apixaban 10mg bid per os 
για 7d και στη συνέχεια 5mg bid per os στις μελέτες 
ADAM-VTE και CARAVAGGIO) με την Dalteparin 
(στη δόση που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη CLOT). 
Σε καθεμιά από τις μελέτες αυτές (Πίνακας 2), τα 

Edoxaban, Rivaroxaban και Apixaban είχαν παρόμοια 
ή καλύτερη αποτελεσματικότητα με την Dalteparin 
στην πρόληψη υποτροπών VTE στους ασθενείς με 
κακοήθεια, με τα δύο πρώτα (όχι το Apixaban) να 
εμφανίζουν ελαφρά περισσότερες μείζονες και κλι-
νικά σημαντικές μη μείζονες αιμορραγίες (όχι όμως 
αιμορραγίες απειλητικές για τη ζωή) σε σχέση με την 
Dalteparin. Οι αιμορραγίες αυτές προέρχονταν είτε 
μόνο από το ανώτερο γαστρεντερικό (Edoxaban) ή 
από το ανώτερο γαστρεντερικό και το ουροποιογεν-
νητικό (Rivaroxaban) και εμφανίζονταν συχνότερα 
σε ασθενείς με γαστρεντερικό ή ουροποιογεννητικό 
καρκίνο, γεγονός που πιθανώς ερμηνεύεται από τις 
αυξημένες συγκεντρώσεις των DOACs στο γαστρε-
ντερικό βλεννογόνο. Παρά ταύτα, σε μετα-ανάλυση 
των 3 μελετών (δε συμπεριλήφθηκε η ADAM-VTE), 
συνολικά οι anti-Xa αναστολείς προκαλούσαν μείωση 
των υποτροπών VTE σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 
(RR=0,68, 95% CI=0,39-1,17) σε σχέση με τις LMWH, 
χωρίς να αυξάνουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό 
τις μείζονες (RR=1,36, 95% CI=0,55-3,35) και κλινικά 
σημαντικές μη μείζονες αιμορραγίες (RR=1,63, 95% 
CI=0,73-3,64), ενώ ούτε η θνητότητα διέφερε στα 
δύο groups (Εικόνα 1Α, 1Β). Όταν στη μετα-ανά-
λυση συμπεριλήφθηκε και η ADAM-VTE μελέτη, τα 
αποτελέσματα ήταν παρόμοια (μόνη διαφορά ότι η 
υπεροχή των DOACs στην αποτελεσματικότητα δεν 

Πίνακας 2. Οι 4 σημαντικότερες RCTs που συνέκριναν τις LMWH με τα κουμαρινικά αντιπηκτικά και οι 4 σημαντικότερες RCTs 
που συνέκριναν τους per os anti-Xa με τις LMWH σε ασθενείς με CAT11



135

ΘΡΟΜΒωΣΗ ΣχΕΤΙζΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ (CANCER ASSOCIATED THROMBOSIS, CAT): Η ΝΕΑ ΕΠΟχΗ

Εικόνα 1(Α,β). Μετα-ανάλυση των μελετών SELECT-D, CARAVAGGIO και HOKUSHAI-VTE-Cancer13

Α.

β.
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ήταν στατιστικά σημαντική). Συνολικά τα DOACs στη 
μετα-ανάλυση αυτή σε σύγκριση με τις LMWH συνδέ-
ονταν με 32% μικρότερο κίνδυνο υποτροπής της CAT 
και 36% μεγαλύτερο κίνδυνο αιμορραγίας, αμφότερα 
σε μη στατιστικά σημαντικό βαθμό. Συνεπώς οι με-
γάλες ομάδες που εκδίδουν κατευθυντήριες οδηγίες 
έχουν ήδη από το 2020 ενσωματώσει τα DOACs 
(πλην Dabigatran που δεν έχει μελετηθεί) τόσο στη 
αρχική, όσο και στην παρατεταμένη θεραπεία της CAT, 
με πολύ λίγες επιφυλάξεις που αφορούν ασθενείς με 
κακοήθεια σε γαστρεντερικό και ουροποιογεννητικό, 
αλλά και αιματολογικούς ασθενείς που υποεκπροσω-
πούνταν στις παραπάνω μελέτες. Έτεροι ασθενείς με 
CAT στους οποίους οι LMWH παραμένουν πρώτη 
επιλογή είναι: ασθενείς με αυξημένο αιμορραγικό 
κίνδυνο ειδικά από το πεπτικό (ηλικία >75, χΜΘ που 
προκαλεί βλεννογονική βλάβη, ιστορικό πρόσφατου 
πεπτικού έλκους ή αιμορραγίας ΓΕΣ, λοίμωξη από 
Helicobacter Pylorii, ασθενείς υπό αντιαιμοπεταλιακή 
αγωγή κλπ), όταν τα λαμβανόμενα χημειοθεραπευτικά 
έχουν αποδεδειγμένη αλληλεπίδραση με τα DOACs 
και τροποποιούν σημαντικά τα επίπεδά τους στο 
πλάσμα, όταν αμφισβητείται η απορρόφησή των DO-
ACs (βλεννογονίτιδες, ναυτία-έμετοι-δυσκαταποσία), 
όταν επίκειται χειρουργική επέμβαση ή επεμβατική 
πράξη, ή όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο 
αντίδοτο των anti-Xa παραγόντων (Andexanet Alfa). 
Αναφορικά με τη διάρκεια της θεραπείας, για την 
οποία δεν υπάρχουν RCTs, οι περισσότερες ομάδες 
υποστηρίζουν ότι απαιτείται αρχική θεραπεία 3-6 
μηνών, η οποία θα πρέπει να συνεχίζεται για όσο 
διάστημα η κακοήθεια παραμένει ενεργός ή μετα-
στατική ή χρήζει θεραπείας ή για όσο διάστημα ο 
θρομβωτικός κίνδυνος θεωρείται υψηλός. Οι μελέτες 
DALTECAN και TiCAT επιβεβαίωσαν την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα της χορήγησης LΜWH 
πέραν των 6 μηνών στην CAT, ενώ και στη μελέτη 
HOKUSHAI-VTE-Cancer το follow-up ήταν 12μηνο. 
Προτείνεται έτσι, για το διάστημα πέραν των 6 μηνών, 
σε ασθενείς με χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο, αν μεν ο 
θρομβωτικός κίνδυνος είναι υψηλός να χορηγούνται 
DOACs σε θεραπευτική δόση, ενώ αν ο θρομβωτικός 
κίνδυνος είναι χαμηλός να χορηγούνται DOACs σε 
προφυλακτική δόση. Αντίθετα, σε ασθενείς με υψηλό 
αιμορραγικό κίνδυνο, αν μεν ο θρομβωτικός κίνδυνος 
είναι υψηλός συνιστώνται LMWH σε θεραπευτική 
δόση, ενώ αν ο θρομβωτικός κίνδυνος είναι χαμηλός 
συνιστώνται LMWH σε προφυλακτική δόση1,10-15. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣθΕνΩν ΜΕ CAT
Ειδική μνεία είναι απαραίτητο να γίνει και για τις 

παρακάτω ομάδες ασθενών:
 1. Ακραία σωματικά βάρη (>120kg ή BMI >40): 

στους ασθενείς αυτούς τα DOACs που χορηγού-
νται σε συγκεκριμένες δόσεις ενδεχομένως να 
μην προσφέρουν επαρκή κάλυψη και πρέπει να 
προτιμώνται οι LMWH, η δοσολογία των οποίων 
πρέπει να προσαρμόζεται στο σωματικό βάρος 
των ασθενών1.

 2. Τυχαίως ανευρεθείσα VTE (σε συνήθη θέση ή 
ασυνήθη θέση ή σπλαγχνική θρόμβωση): συνι-
στάται θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή για τουλά-
χιστον 3 μήνες. Ειδικά στη θρόμβωση σε ασυνήθη 
θέση και στη σπλαγχνική θρόμβωση ασθενών με 
ή χωρίς κακοήθεια, τα DOACs δεν έχουν λάβει 
επίσημη έγκριση χορήγησης, παρότι η μελέτη 
ADAM-VTE συμπεριέλαβε ασθενείς με σπλαγχνική 
θρόμβωση1,4.

 3. θρόμβωση των κεντρικών φλεβικών καθετή-
ρων (ΚφΚ): εάν ο καθετήρας είναι απαραίτητο 
να παραμείνει και δεν έχει επιμολυνθεί (απόλυτη 
ένδειξη αφαίρεσής του), συνιστάται αντιπηκτική 
αγωγή για τουλάχιστον 3 μήνες1.

 4. νεφρική ανεπάρκεια: είναι γνωστό ότι τα DOACs 
και οι LMWH έχουν κυρίως νεφρική απέκκριση, 
επομένως συνιστάται να αποφεύγονται σε CrCl 
<30ml/min (να προτιμάται η UFH ή τα κουμαρινι-
κά αντιπηκτικά), ενώ για τιμές CrCl 30-50ml/min 
συνιστάται προσαρμογή της θεραπευτικής δόσης 
τους, καθώς και μέτρηση των anti-Xa επιπέδων 
τους στο πλάσμα1.

 5. ήπατική δυσλειτουργία: στους ασθενείς με 
CHILD-PUGH score B και C τα DOACs πρέπει 
να αποφεύγονται1.

 6. θρομβοπενία: τα DOACs δεν έχουν μελετηθεί σε 
ασθενείς με CAT και PLTs <50.000/μL, επομένως 
στους ασθενείς αυτούς προτιμώνται οι LMWH. 
Σε οξεία CAT ή υποξεία CAT με υψηλό κίνδυνο 
επέκτασης του θρόμβου, σε PLTs <50.000/μL 
συνιστάται μετάγγιση PLTs για τη διατήρησή τους 
>50.000/μL και χορήγηση θεραπευτικών δόσεων 
LMWH. Σε υποξεία CAT με χαμηλό κίνδυνο επέ-
κτασης του θρόμβου, σε PLTs 25.000-50.000/
μL συνιστάται χορήγηση θρομβοπροφύλαξης ή 
του 50% της θεραπευτικής δόσης, ενώ σε PLTs 
<25.000/μL συνιστάται προσωρινή διακοπή της 
αντιπηκτικής αγωγής1.

 7. Πρόσφατο γαστρεντερικό χειρουργείο: στους 
ασθενείς αυτούς θα πρέπει να εκτιμάται η απορρό-
φηση των DOACs (το Rivaroxaban απορροφάται 
από το στόμαχο, ενώ τα Edoxaban και Apixaban 
από το λεπτό έντερο) και να λαμβάνεται υπόψη 
ότι οι per os anti-Xa αναστολείς παρουσιάζουν αυ-
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ξημένη συγκέντρωση στο βλεννογόνο του ΓΕΣ1,7.
 8. Εγκυμοσύνη: είναι γνωστό ότι τα DOACs δεν 

έχουν θέση στην εγκυμοσύνη1.
 9. Πρωτοπαθείς και μεταστατικοί όγκοι του ΚνΣ: 

υφίσταται σύσταση από κάποιες ομάδες να προ-
τιμώνται οι LMWH έναντι των DOACs. Κάποιες 
ομάδες επίσης συνιστούν μείωση της δόσης της 
LMWH σε συγκεκριμένους τύπους καρκίνου ΚΝΣ 
(γλοίωμα, μετάσταση στο ΚΝΣ από μελάνωμα ή 
κακοήθη όγκο νεφρού)1.

 10. Επιπολής φλεβική θρόμβωση: συνιστάται αντι-
πηκτική αγωγή για τουλάχιστον 6 εβδομάδες με 
προφυλακτική δόση Fondaparinux (2,5mg sc qd) 
ή Rivaroxaban (10mg per os qd) και η απόφαση 
για παρατεταμένη διάρκεια αγωγής θα στηριχθεί 
στην παρουσία ή όχι αυξημένου θρομβωτικού 
κινδύνου1.

 11. Υποτροπή CAT: στους ασθενείς αυτούς, εάν 
μεν λάμβαναν per os αντιπηκτικά, συνιστάται να 
συνεχίσουν με παρεντερική αντιπηκτική αγωγή με 
LMWH. Αν λάμβαναν υποθεραπευτική παρεντε-
ρική αντιπηκτική αγωγή, συνιστάται η δόση των 
LMWH να αυξηθεί σε θεραπευτική. Αν λάμβαναν 
θεραπευτική παρεντερική αντιπηξία, συνιστάται 
αύξηση της δόσης των LMWH κατά 20-30% και 
κλινικοεργαστηριακή τους αξιολόγηση σε 7 μέρες. 
Αν αποδειχθεί βελτίωση, παραμένουν στην τελευ-
ταία χορηγούμενη δόση. Σε αντίθετη περίπτωση 
συνιστάται περαιτέρω αύξηση της δόσης της 
LMWH μέχρι την επίτευξη των μέγιστων anti-Xa 
επιπέδων στο πλάσμα11,15.

 12. Μεταλλικές βαλβίδες: στους ασθενείς αυτούς 
τα DOACs δεν έχουν ένδειξη και προτιμώνται οι 
LMWH (ή τα κουμαρινικά αντιπηκτικά, εφόσον 
μπορούν να συνεχίσουν να χορηγούνται με ασφά-
λεια)15.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συμπερασματικά, τα DOACs συστήνεται ήδη να 

χρησιμοποιούνται στην πρώτη γραμμή θεραπείας 
της CAT, καθώς και στη θρομβοπροφύλαξη των 
εξωνοσοκομειακών κινητοποιημένων ασθενών με 
κακοήθεια και υψηλό θρομβωτικό κίνδυνο. Βρίσκονται 
ήδη σε εξέλιξη και έτερες μελέτες για την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα των DOACs σε σχέση 
με τις LMWH στους ασθενείς με CAT (CASTA-DIVA, 
CANVAS, CONKO) που αναμένεται να αποσαφηνί-
σουν περισσότερο το τοπίο, παρόλα αυτά υπάρχουν 
συγκεκριμένες ομάδες ασθενών με κακοήθεια στους 
οποίους ακόμα οι LMWH παραμένουν φάρμακα 
πρώτης εκλογής τόσο στη θρομβοπροφύλαξη, όσο 

και στη θεραπεία της VTE των ασθενών αυτών11.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Η διάχυτη ενδoαγγειακή πήξη (DIC) είναι μια 

επίκτητη κατάσταση με ποικίλα αίτια, όπως τραύμα, 
καρκίνος, σήψη, μαιευτικές επιπλοκές κ.λπ. Xαρακτη-
ρίζεται από συστηματική ενδοαγγειακή ενεργοποίηση 
του μηχανισμού της πήξης μετά από έκθεση σε κάποιο 
προθρομβωτικό παράγοντα, όπως ο ιστικός παρά-
γοντας. Δημιουργείται συστηματική εναπόθεση ινικής 
και θρόμβωση των μικρών και μεσαίων αγγείων, με 
τελική κατάληξη πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο. 
Η DIC μπορεί να συνοδεύεται τόσο από αυξημένη 
προθρομβωτική όσο και από αιμορραγική διάθεση, 
λόγω της κατανάλωσης των παραγόντων πήξης και 
φυσικών ανασταλτών της πήξης, ενεργοποίησης των 
αιμοπεταλίων, θρομβοπενίας καθώς και ποικίλων 
διαταραχών στην ινωδόλυση1. Οι πολύπλοκοι πα-
θοφυσιολογικοί μηχανισμοί, τα ποικίλα υποκείμενα 
αίτια και κλινικές εκδηλώσεις έχουν δημιουργήσει 
σύγχυση μεταξύ των διαφόρων κλινικών ειδικοτήτων. 
Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στην ετερογενή 
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση, και τις δια-
φορετικές κατευθυντήριες οδηγίες από επιστημονικές 
εταιρείες διαφόρων χωρών.

Η DIC αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που 
χαρακτηρίζεται από συνεχή προσπάθεια αποκα-
τάστασης της ισορροπίας των αιμοστατικών διατα-
ραχών, όπως για παράδειγμα αυξημένη σύνθεση 
παραγόντων πήξης ως απάντηση στην υπερβολική 
κατανάλωσή τους και αυξημένη θρομβοποίηση λόγω 

της θρομβοπενίας. Τα δύο άκρα του φάσματος μεταξύ 
της μη αντιρροπούμενης και της αντιρροπούμενης 
DIC αναφέρονται και ως οξεία και χρόνια DIC2. Στην 
οξεία φάση, συνήθως υπάρχει έκρηξη σχηματισμού 
μεγάλης ποσότητας θρομβίνης, μεγάλη κατανάλωση 
των παραγόντων πήξης και αύξηση των προϊόντων 
αποδόμησης ινώδους (FDPs) που παρεμποδίζουν 
το φυσιολογικό πολυμερισμό των μορίων ινικής και 
τη σύνδεση του ινωδογόνου στα αιμοπετάλια. Έτσι 
προεξάρχουν τα αιμορραγικά συμπτώματα, λόγω 
παθολογικού σχηματισμού θρόμβου και συσσώρευ-
σης των αιμοπεταλίων. Οξεία DIC μπορεί να συμβεί 
σε περιπτώσεις τραύματος, σήψης, καρκίνου κ.α. 
Στη χρόνια (αντιρροπούμενη ή λανθάνουσα) DIC 
υπάρχει μικρότερη ή διαλείπουσα έκθεση στον ιστι-
κό παράγοντα, που επιτρέπει την αντιρροπούμενη 
σύνθεση των παραγόντων πήξης και αιμοπεταλίων, 
καθώς και ηπατική κάθαρση των FDPs. Η θρόμβωση 
προεξάρχει έναντι της αιμορραγίας αν και κάποιοι 
ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και να εμ-
φανίζουν εργαστηριακά ευρήματα DIC. χρόνια DIC 
παρατηρείται συνήθως σε προχωρημένους καρκίνους, 
όπως ήπατος, παγκρέατος και ωοθηκών.

Η σήψη αποτελεί συχνό αίτιο της DIC. Η απάντηση 
αυτή του οργανισμού έναντι σοβαρών βακτηριακών 
λοιμώξεων συνοδεύεται από μια ενορχηστρωμένη 
αλληλεπίδραση μεταξύ του ανοσολογικού και αιμο-
στατικού συστήματος, γνωστή ως ανοσοθρόμβωση3. 
Οι κύριοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί στη διαταραχή 
της αιμόστασης σχετιζόμενης με τη σήψη (γνωστή 
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ως sepsis induced coagulopathy-SIC) περιλαμβά-
νουν ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης και των 
αιμοπεταλίων, ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, αναστολή 
της ινωδόλυσης, και διαταραχή των αντιπηκτικών 
παραγόντων. Πολλοί παράγοντες συμμετέχουν στην 
ενεργοποίηση του μηχανισμού πήξης και τον αυξη-
μένο σχηματισμό θρομβίνης όπως, μοριακά πρό-
τυπα παθογόνων (Pathogen associated molecular 
patterns, PAMPs), εξωκυττάριες παγίδες ουδετερό-
φιλων (Neutrophil extracellular traps, NETs), κυττα-
ροκίνες (IL1, IL6, TNFα) και ο ιστικός παράγοντας 
που εκφράζεται στα μονοκύτταρα, μακροφάγα και 
ενδοθηλιακά κύτταρα. Η θρομβίνη και οι φλεγμονώ-
δεις μεσολαβητές ενεργοποιούν τα αιμοπετάλια, ενώ 
ταυτόχρονα καταστέλλεται η θρομβοποίηση στο μυελό 
των οστών. Η ενδοθηλιακή βλάβη που προκαλείται 
από τις τοξίνες και τους μικροοργανισμούς οδηγεί σε 
υπερέκκριση παράγοντα von Willebrand, απώλεια 
του ενδοθηλιακού γλυκοκάλυκα με επακόλουθες 
διαταραχές την υπερπηκτικότητα, την απώλεια της 
αγγειακής ακεραιότητας και του αγγειακού τόνου. 
Όσον αφορά την ινωδόλυση, τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
αρχικά εκκρίνουν ενεργοποιητή του πλασμινογόνου 
t-PA οδηγώντας σε παροδική ενεργοποίηση της 
ινωδόλυσης ακολουθούμενη από πλήρη αναστολή 
(shutdown) της, λόγω υπερβολικής έκκρισης ανασταλ-
τή του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου, PAI-1. Τέλος 
οι αντιπηκτικοί μηχανισμοί (αντιθρομβίνη, θρομ-
βομοντουλίνη και πρωτεΐνη C) εξαντλούνται λόγω 
υπερβολικής κατανάλωσης, μειωμένης σύνθεσης, 
διαφυγής και αποδόμησης4. 

Είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση αυτών των 
αιμοστατικών διαταραχών και η αντιμετώπισή τους, 
γιατί αν αφεθούν χωρίς παρέμβαση, η τελική κατάληξη 
είναι πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατος.

ΔΙΑΓνΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤήΡΙΑ DIC-SIC
Η διάγνωση της DIC βασίζεται στα τρία ακόλουθα 

βήματα:
 1. Kλινική υποψία κάποιου υποκείμενου νοσήματος 

που ευθύνεται για DIC.
 2. Παρουσία κλινικών εκδηλώσεων όπως αιμορραγία, 

θρόμβωση, οργανική δυσλειτουργία.
 3. Eργαστηριακά ευρήματα. 

Όσον αφορά το τελευταίο, δεν υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη εργαστηριακή εξέταση που να αποτελεί 
τον χρυσό κανόνα. Εκτός από τη γενική αίματος, το 
επίχρισμα του περιφερικού αίματος (σχιστοκύτταρα), 
και βιοχημικούς δείκτες (χολερυθρίνη, LDH, ηπατική 
και νεφρική λειτουργία), τα βασικά ευρήματα από τις 
πηξιολογικές εξετάσεις ρουτίνας που χρησιμοποιού-

νται και γίνονται ευρέως σε όλα τα εργαστήρια είναι 
τα εξής5:

• Oι δείκτες αυξημένου σχηματισμού ινικής, όπως 
τα D-dimers και τα FDPs. 

• Ο μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων.
• H παράταση του χρόνου προθρομβίνης. 
• Tο μειωμένο ινωδογόνο.

Στη σήψη οι αιμοστατικές διαταραχές (SIC) προη-
γούνται της DIC και είναι σημαντικό να διαγνωστούν 
έγκαιρα. Η βασική διαφορά με τη DIC είναι ότι στη 
σήψη επικρατεί αναστολή και πρόωρος τερματισμός 
(shutdown) της ινωδόλυσης που συνοδεύεται με 
πολυοργανική ανεπάρκεια σε αντίθεση με άλλα αίτια 
DIC όπου προεξάρχει η συστηματική αιμορραγία. 
Επίσης, η υποϊνωδογοναιμία δεν είναι συχνή στη 
σήψη καθώς αποτελεί πρωτεΐνη οξείας φάσης και οι 
δείκτες αύξησης ινικής δεν σχετίζονται με τη σοβα-
ρότητα της σήψης. Αντίθετα η προοδευτική μείωση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων και η παράταση του 
ΡΤ (χρόνου προθρομβίνης) σχετίζονται με αυξημένη 
θνητότητα στη σήψη. Ένας άλλος χρήσιμος δείκτης 
έχει αναδειχθεί η διφασική κυματοειδής ανάλυση των 
χρόνων πήξης PT και aPTT (χρόνου ενεργοποιημένης 
μερικής θρομβοπλαστίνης), που απεικονίζεται στους 
σύγχρονους αναλυτές σε ασθενείς με DIC και η συ-
σχέτισή με το βαθμό σοβαρότητας της αιμοστατικής 
δυσλειτουργίας6.

Για τη διευκόλυνση της διαγνωστικής διαδικασίας 
έχουν αναπτυχθεί διάφορες βαθμολογικές κλίμακες 
(σκορ) από επιστημονικές εταιρείες που χρησιμο-
ποιούν περίπου τις ίδιες εξετάσεις με διαφορετικούς 
ουδούς (cut-offs) στην προσπάθεια να αυξήσουν την 
ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου και κυρίως 
την έγκαιρη διάγνωση. Ο αλγόριθμος της Διεθνούς 
Εταιρείας Θρόμβωσης και Αιμόστασης (SSC-ISTH)7 
χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση της 
οξείας και χρόνιας DIC, ενώ ο αλγόριθμος της Ια-
πωνικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής (JAAM)8 
που χρησιμοποιεί τα κριτήρια της οξείας φλεγμο-
νώδους απάντησης (SIRS) είναι πιο ευαίσθητος για 
την πρώιμη διάγνωση DIC σε σηπτικούς ασθενείς 
(Πίνακας 1). Πολύ πρόσφατα η ISTH ανακοίνωσε νέο 
αλγόριθμο για την διάγνωση της επαγόμενης από 
σήψη διαταραχή της αιμόστασης (SIC) βασιζόμενη 
σε κριτήρια πολυοργανικής ανεπάρκειας (SOFA), 
καθώς τα κριτήρια SIRS δε χρησιμοποιούνται πλέον 
στη διάγνωση της σήψης9. Ο νέος αλγόριθμος έχει δι-
πλάσια ευαισθησία στην έγκαιρη ανίχνευση ασθενών 
με σήψη. Να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση για να 
γίνει έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική η διαδοχική 
παρακολούθηση των προτεινόμενων εργαστηριακών 
εξετάσεων. O πρόσφατα τροποποιημένος ιαπωνικός 
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Πίνακας 1. Διαγνωστικά κριτήρια και βαθμολογικές κλίμακες για τη διάγνωση διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης (DIC) και διαταρα-
χών πήξης σχετιζόμενης με σήψη (SIC)

SSC-ISTH DIC BCSH JMHW JAAM ISTH-SIC
Score Score Score Score Score

Υποκείμενη κλινική 
κατάσταση/
συμπτώματα 
σχετιζόμενα
με DIC

Nαι Nαι Όχι
Ναι

Αιμορραγία
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οργάνων
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0
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3

Ν
↑↑

0
2
3

FDPs (μg/ml) <10
10-20
20-40
>40

<10
10-25
≥25

0
1
3

Παράταση PT (sec) <3
3-6
>6

0
1
2

<3
3-6
>6

0
1
2

<1.2
≥1.2

0
1

1.2-1.4
≥1.4

1
2

Λόγος ΡΤ (ΡΤ 
ασθενούς/ΡΤ 
υγιούς)

<1.25
1.25-1.67

>1.67

0
1
2

Fibrinogen  
(g/L)

>1
<1

0
1

>1
<1

0
1

SIRS κριτήρια
Θ >38, ή <36 °C
RR >20
HR >90
WBC >12.000, 
<4.000, >10% 
ραβδοπύρηνα

0-2
≥3

0
1

SOFA κριτήρια
(αναπνευστική, 
καρδιαγγειακή, 
νεφρική, ηπατική 
λειτουργία)

χολερυθρίνη
MAP ή χρήση 

αγγειοσυσπαστικών
PaO2 ή FiO2 ή χρήση 

μηχανικής υποστήριξης
Άθροισμα 0, 1, >2

Άλλες  
μετρήσεις

ΑΤΙΙΙ
<70

ΤΑΤ, SF x2 
φ.τ.

1

Τελική  
βαθμολογία

<5: πιθανή 
αρχόμενη ή 

λανθάνουσα DIC, 
επανέλεγχος 

κάθε 1-2 ημέρες
≥5: οξεία DIC, 
επανέλεγχος 
καθημερινά

<5: πιθανή 
μη-έκδηλη DIC, 

επανέλεγχος 
κάθε

1-2 ημέρες
≥5: έκδηλη DIC, 

επανέλεγχος 
καθημερινά

≥7: DIC ≥4: DIC ≥4 (max 6): SIC

SSC-ISTH: Scientific Subcommittee- International Society of Thrombosis and Hemostasis, JMHW: Japanese Ministry Health and Welfare, JAAM: 
Japanese Association for Acute Medicine, BCSH: British Committee for Standards in Haematology, SIC: Sepsis induced coagulopathy, Ν=φυσιολογικά, 
 : ήπια-μέτρια αύξηση, ↑ : σημαντική αύξηση, RR: αναπνευστική συχνότητα, ΗR: καρδιακή συχνότητα, WBC: λευκοκύτταρα. FDPs: Προϊόντα αποδομής 
ινώδους, SIRS: systemic inflammatory response syndrome, SOFA: Sequential organ failure assessment.
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αλγόριθμος JMHW10 και η Ιαπωνική Εταιρεία Θρόμ-
βωσης Αιμόστασης11 έχουν προσθέσει τη χρήση και 
άλλων βιοδεικτών, όπως το σύμπλεγμα θρομβίνης-
αντιθρομβίνης, θραύσματα προθρομβίνης 1+2, και 
το διαλυτό ινώδες αυξάνοντας την ευαισθησία στη 
πρώιμη διάγνωση της DIC. Η μέτρηση της αντιθρομ-
βίνης θα μπορούσε να βελτιώσει την ευαισθησία 
του διαγνωστικού αλγορίθμου, και την εκτίμηση της 
πρόγνωσης ειδικά στην περίπτωση σήψης, αλλά 
δεν είναι ειδικός δείκτης, καθώς επηρεάζεται από τη 
φλεγμονή, τα επίπεδα αλβουμίνης και την υποκείμενη 
νόσο. Παρόμοια, η πρωτεΐνη C έχει προγνωστική 
σημασία ειδικά στη σήψη. Όσον αφορά την εκτίμηση 
της ινωδολυτικής δραστηριότητας, έχουν χρησιμο-
ποιηθεί οι ανασταλτές της ινωδόλυσης ΤAFI, α2-PI 
και PAI-1. Aυξημένα επίπεδα PAI-1 έχουν αρνητική 
προγνωστική αξία στη σήψη. Μειωμένα επίπεδα TAFI 
σε ασθενείς με οξεία DIC σχετίζονται με αυξημένη 
ινωδόλυση, και αποτελoύν ανεξάρτητο προγνωστικό 
παράγοντα θνητότητας και πολυοργανικής ανεπάρ-
κειας. Τέλος, διάφορες μέθοδοι έχουν προταθεί για 
τη μέτρηση συστατικών του γλυκοκάλυκα και των 
εξωκυττάριων κυστιδίων και του ελεύθερου DNA και 
των ιστονών στην κυκλοφορία που παραμένουν σε 
ερευνητικό επίπεδο4.

Τελευταία, η παρακολούθηση των δυναμικών αλ-
λαγών στους μηχανισμούς πήξης και της ινωδόλυσης 
γίνεται με παρά την κλίνη (point-of-care) ιξωδοελα-
στικές μεθόδους όπως η θρομβοελαστογραφία και 
η περιστροφική θρομβοελαστομετρία (ROTEM)12. H 
μεγαλύτερη εμπειρία από τη χρήση τους μέχρι τώρα 
έχει προκύψει από μελέτες στις διαταραχές αιμόστα-
σης που σχετίζεται με τραύμα και καρδιοχειρουργικές 
επεμβάσεις. Δεδομένου ότι η σήψη χαρακτηρίζεται 
από τερματισμό της ινωδόλυσης, που έχει προγνω-
στική σημασία, περαιτέρω μελέτες αναμένονται για 
την επικύρωση αυτής της μεθόδου. 

θΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία της DIC βασίζεται στην απομάκρυν-

ση του υποκείμενου αιτίου και την υποστηρικτική 
αγωγή. Σε κάθε περίπτωση η έγκαιρη παρέμβαση 
είναι κρίσιμη, καθώς η εξέλιξη της διαδικασίας μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάσταση και 
θάνατο. Η υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση 
απαιτεί αναγνώριση και αντιμετώπιση των κλινικών 
εκδηλώσεων που μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα 
με το υποκείμενο αίτιο. Στις περιπτώσεις DIC όπου 
προεξάρχει η αιμορραγία λόγω της υπερβολικής 
κατανάλωσης παραγόντων πήξης, καθώς και άλλων 

παραγόντων όπως η αραίωση, η μειωμένη σύνθεση, 
η ενεργοποίηση της ινωδόλυσης και η χορήγηση 
αντιπηκτικών φαρμάκων, η υποκατάσταση αυτών 
των παραγόντων μπορεί να επιφέρει το αντίθετο 
από το αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς μπορεί να 
επιτείνει την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση της πήξης. 
Από την άλλη πλευρά, η δυσλειτουργία οργάνων 
που οφείλεται στην μικροαγγειακή θρόμβωση δεν 
είναι εύκολο να αναγνωριστεί έγκαιρα. Η χορήγηση 
αντιπηκτικών σε αυτή την περίπτωση μπορεί να 
επιτείνει την αιμορραγία13. 

Αντιπηκτικά
Η χρήση των αντιπηκτικών στη DIC και σήψη 

(SIC) παραμένει αμφιλεγόμενη παρά το γεγονός ότι 
αναστέλλει το σχηματισμό θρομβίνης που αποτελεί 
βασικό παθοφυσιολογικό μηχανισμό της DIC. Προς 
το παρόν η χρήση τους περιορίζεται στην πρόληψη ή 
θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου. Σε μια μετα-
ανάλυση 9 μελετών, ασθενών με σήψη η χορήγηση 
κλασσικής ηπαρίνης δε βελτίωσε την έκβαση των 
ασθενών ενώ αύξησε τον κίνδυνο της αιμορραγίας14. 
Ένα σημαντικό πρόβλημα αυτών των μελετών είναι 
ότι αναφέρονται σε ασθενείς με σήψη και όχι SIC. 
Η σύγκριση της κλασσικής ηπαρίνης με χαμηλού 
μοριακού βάρους ηπαρίνη (χΜΒΗ) ευνοεί τη δεύ-
τερη καθώς οι χΜΒΗ έχουν μικρότερη πιθανότητα 
εμφάνισης θρομβοπενίας από ηπαρίνη και είναι 
ευκολότερες στη χρήση. Σε μια άλλη μετα-ανάλυση 
από την Κίνα, η χρήση χΜΒΗ σε ασθενείς με σήψη 
βελτίωσε την επιβίωση αλλά αύξησε την αιμορραγία. 
Η αναγνώριση των ασθενών που θα ευνοηθούν από 
τη χορήγηση αντιπηκτικών θεωρείται απαραίτητη15.

Χορήγηση πλάσματος, αιμοπεταλίων  
και παραγόντων πήξης

Η υποκατάσταση με παράγωγα αίματος στους 
ασθενείς με DIC με έκδηλη κατανάλωση, ενεργό 
αιμορραγία, ή που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης 
έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως χωρίς να αποδειχθεί ο 
θεωρητικός προβληματισμός ενεργοποίησης του 
μηχανισμού πήξης. Ο ουδός χορήγησης αιμοπε-
ταλίων σε ασθενείς με DIC και ενεργό αιμορραγία 
είναι <50x109/L, ενώ χωρίς αιμορραγία <10-20x109/L 
ανάλογα με τον υποκείμενο κίνδυνο αιμορραγίας. Για 
τη χορήγηση πλάσματος, παρόλο που δεν υπάρχουν 
ισχυρές επιστημονικές ενδείξεις, έχει καθιερωθεί 
χορήγηση σε ασθενείς με ενεργό αιμορραγία και 
παράταση ΡΤ ή/και aPTT >1.5 φ.τ. Μια άλλη πρα-
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κτική υποκατάστασης παραγόντων είναι η χορήγηση 
ινωδογόνου σε ασθενείς με αιμορραγία που δεν 
ανταποκρίνονται στη χορήγηση πλάσματος και με 
επίπεδα ινωδoγόνου<150 mg/dl. Τα συμπυκνώματα 
παραγόντων πήξης καθώς και ο ανασυνδυασμένος 
παράγοντας VIIa έχουν χρησιμοποιηθεί με ιδιαίτερη 
προσοχή λόγω των αυξημένων θρομβωτικών επι-
πλοκών σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Υποκατάσταση φυσικών ανασταλτών πήξης
Η χορήγηση αντιθρομβίνης στους ασθενείς με 

σήψη είναι αμφιλεγόμενη. Μέχρι τώρα έχει χρησιμο-
ποιηθεί ευρέως στην Ιαπωνία, αλλά στις υπόλοιπες 
χώρες οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν προτείνουν τη 
χρήση της, λόγω αυξημένου αιμορραγικού κινδύνου. 
Ο προβληματισμός πηγάζει από μια μεγάλη τυχαι-
οποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ, την KyberSept όπου η 
χορήγηση υψηλών δόσεων αντιθρομβίνης σε ασθενείς 
με σήψη δε βελτίωσε την επιβίωση ενώ αύξησε την 
αιμορραγία. Παρόλα αυτά η μελέτη αυτή αφορούσε 
ασθενείς με σήψη χωρίς SIC. Aπό την άλλη πλευρά, 
οι Ιαπωνικές κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν τη 
χρήση της σε ασθενείς με SIC και μειωμένες τιμές 
αντιθρομβίνης. Στην Ευρώπη, η χορήγηση αντιθρομ-
βίνης περιορίζεται μόνο σε ασθενείς με συγγενή ή 
επίκτητη έλλειψη αντιθρομβίνης4,15. 

Η χορήγηση πρωτεΐνης C και ενεργοποιημένης 
πρωτεΐνης C (ΑPC) έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές 
μελέτες με ασθενείς σε σήψη και SIC με καλά απο-
τελέσματα ως προς την επιβίωση. Παρόλα αυτά το 
φάρμακο αποσύρθηκε από την αγορά λόγω αυξημέ-
νου αιμορραγικού κινδύνου15. 

Η ανασυνδυασμένη ανθρώπινη διαλυτή θρομ-
βομοντουλίνη (ΤΜ) έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς με 
σοβαρή DIC από σήψη και αιματολογικές κακοήθειες 
και φαίνεται ότι βελτιώνει την επιβίωση καθώς και 
την αιμορραγία. Το φάρμακο έχει εγκριθεί για χρήση 
στην Ιαπωνία4,15.

Αντιινωδολυτικά φάρμακα
Όπως αναφέρθηκε η σήψη συνοδεύεται από 

τερματισμό της ινωδόλυσης, επομένως η χρήση αντι-
ινωδολυτικών φαρμάκων, όπως το τρανεξαμικό οξύ 
αντενδείκνυται στους ασθενείς με σήψη και SIC. Oι 
μόνες περιπτώσεις DIC στις οποίες χορηγούνται είναι 
τις πρώτες ώρες του τραύματος για να σταματήσει η 
υπερινωδόλυση, και στην οξεία προμυελοκυτταρική 
λευχαιμία (ΟΜΛ-Μ3) όπου υπάρχει απειλητική για 
τη ζωή αιμορραγία. 

ΣΥΖήΤήΣή
Η διαταραχή της αιμόστασης σχετιζόμενης με 

τη σήψη (SIC) έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με 
τη DIC για αυτό πολλές φορές οι δύο καταστάσεις 
συγχέονται. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι 
υπάρχει μια διαδοχική αλληλουχία της σήψης με δια-
ταραχές αιμόστασης SIC που αν δεν αντιμετωπιστούν 
ακολουθεί DIC και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη 
η έγκαιρη διάγνωση. Πρόσφατα η διεθνής εταιρεία 
ISTH δημιούργησε ένα τροποποιημένο διαγνωστικό 
αλγόριθμο για τη SIC για να βελτιώσει τη ευαισθησία 
της διάγνωσης. Μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν μόνο 
οι πηξιολογικές εξετάσεις ρουτίνας, αλλά τελευταία 
αρχίζουν να εφαρμόζονται και πιο εξειδικευμένες 
εξετάσεις όπως η μέτρηση αντιθρομβίνης καθώς 
και η χρήση ιξωδοελαστικών παρακλίνιων εξετάσε-
ων, χρειάζονται όμως περαιτέρω μελέτες μέχρι να 
ενσωματωθούν στους διαγνωστικούς αλγορίθμους. 

Όσον αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση δεν 
υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των διαφορετι-
κών κατευθυντήριων οδηγιών και των διαφορετικών 
χωρών. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι σημαντική 
η απομάκρυνση ή αντιμετώπιση του υποκείμενου 
αιτίου και η υποστηρικτική αγωγή. Στις περιπτώσεις 
που το υποκείμενο αίτιο είναι η σήψη προεξάρχει 
η θρόμβωση, συνεπώς η θεραπεία με αντιπηκτική 
αγωγή θεωρείται λογική, αν και χρειάζονται μεγαλύ-
τερες τυχαιοποιημένες μελέτες για να αποδειχτεί η 
αποτελεσματικότητά της.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι θρομβωτικές μικραγγειοπάθειες αποτελούν 

μια ομάδα νοσημάτων με κύριο χαρακτηριστικό τη 
δημιουργία μικροθρόμβων και κοινή κλινική εικόνα 
που περιλαμβάνει τη μικραγγειοπαθητική αιμολυτική 
αναιμία, τη θρομβοπενία και την ισχαιμική βλάβη 
οργάνων. Οι κύριοι εκπρόσωποι των νοσημάτων 
αυτών είναι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 
(TTP) που οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητη έλλειψη 
του ενζύμου ADAMTS-13 και το αιμολυτικό ουραι-
μικό σύνδρομο (ΑΟΣ) που χαρακτηρίζεται από την 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Τα τελευταία 
χρόνια μεγάλη πρόοδος έχει γίνει στην κατανόη-
ση της παθοφυσιολογίας των συνδρόμων αυτών 
με αποτέλεσμα την πιο στοχευμένη αντιμετώπιση 
τους. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει πληθώρα 
νοσημάτων με κοινό παρονομαστή τη βλάβη του 
ενδοθηλίου (πίνακας 1).

θΡΟΜβΩΤΙΚή θΡΟΜβΟΠΕνΙΚή ΠΟΡφΥΡΑ (ΤΤΡ)
Οι πρώτες περιγραφές για την ΤΤΡ χρονολογού-

νται από το 1960 και συνηγορούσαν ότι πρόκειται για 
μια θανατηφόρο νόσο. Με την πάροδο των ετών η 
κατανόηση της παθοφυσιολογίας και η προσθήκη της 
πλασμαφαίρεσης και των κορτικοειδών στη θεραπεία 
των ασθενών οδήγησε στη μεγάλη βελτίωση της 
επιβίωσης1. Η ΤΤΡ προκύπτει από την έλλειψη του 
ενζύμου ADAMTS13, μίας πρωτεΐνης που διασπά τα 
πολύ μεγάλα πολυμερή του παράγοντα von Willebrand 

Πίνακας 1. Διαφορική διάγνωση θρομβωτικής μικροαγγειο-
πάθειας
 1. Ανεπάρκεια ADAMTS13 
  Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 
 2. Ενεργοποίηση συμπληρώματος
  Άτυπο ΑΟΣ
 3. Σχετιζόμενη με λοίμωξη
  Shiga-toxin, Campylobacter jejuni, Streptococcus 

pneumonia, Human immunodeficiency virus, 
Cytomegalovirus, Epstein–Barr virus, Parvovirus B19, BK 
virus, Influenza

 4. Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη
 5. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 6. Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο
 7. Σκληρόδερμα
 8. Αγγειίτιδα/σπειραματονεφρίτιδα
 9. Κύηση
 10. Κακοήθης υπέρταση
 11. Σχετιζόμενη με φάρμακα
  Αναστολείς καλσινευρίνης ή mTOR (mammalian target 

of rapamycin), κινίνη, οιστρογόνο/προγεστερόνη, 
γεμσιταμπίνη, ιντερφερόνη, αναστολείς τυροσινικής 
κινάσης ή VEGF (vascular endothelial growth factor), 
κοκαΐνη

 12. Μεταβολικά αίτια
  Ανεπάρκεια κοβαλαμίνης
  Μετάλλαξη διακυλγλυκεροκινάσης ε 
 13.  Κακοήθεια
 14.  Μεταμόσχευση
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(ULVWF). Η συσσώρευση των πολυμερών αυτών 
οδηγεί στη βλάβη του ενδοθηλίου και τη δημιουργία 
των μικροθρόμβων. Η έλλειψη αυτή είναι συγγενής 
(σύνδρομο Upshaw–Schulman, 9q34, αυτοσωματικός 
υπολειπόμενος χαρακτήρας) ή συχνότερα επίκτη-
τη λόγω παρουσίας αυτοαντισωμάτων έναντι της 
ADAMTS13 (iTTP) σε ποσοστό άνω του 90% των 
ασθενών2. Η έλλειψη της ADAMTS13 όμως πιθανολο-
γείται ότι δεν αρκεί για την εκδήλωση του συνδρόμου 
αλλά υπάρχει η θεωρία ότι συμμετέχει και ένα δεύτερο 
έναυσμα. Ειδικότερα φαίνεται ότι η ενεργοποίηση 
της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος από τα 
ULVWF, αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών, της 
ADAMTS13 και του συμπληρώματος διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην οξεία φάση της iTTP3. 

Οι ακριβείς μηχανισμοί που οδηγούν στην εμφά-
νιση της επίκτητης ΤΤΡ δεν έχουν αποσαφηνιστεί. 
Προδιαθεσικοί παράγοντες που αναφέρονται είναι 
το γυναικείο φύλο, η παχυσαρκία και η φυλή, κα-
θώς υπάρχει αυξημένη συχνότητα στη μαύρη φυλή. 
Επίσης, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ συ-
γκεκριμένων HLA αντιγόνων, καθώς έχει περιγραφεί 
υπερέκφραση των DRB1*11 και DQB1*03 στην iTTP, 
ενώ ίσως η έκφραση του DRB1*04 να έχει προστα-
τευτικό ρόλο1. 

Για τη διάγνωση της νόσου, είτε τη συγγενή είτε 
την επίκτητη μορφή, απαιτείται η μέτρηση της δραστι-
κότητας της ADAMTS-13 η οποία είναι <10%-20%4. 
Για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ των δύο μορφών 
χρησιμοποιούνται η παρουσία αυτοαντισωμάτων αλλά 
και η αύξηση της δραστικότητας του ενζύμου στην 
ύφεση σε ποσοστό >20%. Δυστυχώς, η συγκεκριμένη 
εξέταση δεν είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη και δεν 
πραγματοποιείται σε όλα τα νοσοκομεία. Αυτό έρχεται 
σε αντίθεση όμως με τον επείγοντα χαρακτήρα του νο-
σήματος και την ανάγκη για άμεση έναρξη θεραπείας. 
Για το λόγο αυτό η έναρξη πλασμαφαιρέσεων πρέπει 
να γίνεται άμεσα όταν η κλινική υποψία είναι ισχυρή. 
ως βοηθοί στην διάγνωση, υπάρχουν αλγόριθμοι 
εκτίμησης της πιθανότητας για ΤΤΡ που βασίζονται 
στη θρομβοπενία, τη νεφρική βλάβη και την πιθανό-
τητα άλλης θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Τα πιο 
ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι το French score και 
το PLASMIC score. Είναι συστήματα ευρέως σταντα-
ρισμένα που έχουν εξαιρετική εφαρμογή σε ασθενείς 
με iTTP, με εξαίρεση ίσως τους ηλικιωμένους ασθενείς 
και τους ασθενείς με δευτεροπαθείς θρομβωτικές 
μικροαγγειοπάθειες5. 

Η ανθεκτική νόσος και η θνητότητα έχουν συσχε-
τιστεί με διάφορους βιοδείκτες. Έχουν περιγραφεί 
αυξημένα επίπεδα των παραγόντων Bb και sC5b-9 
που είναι δείκτες ενεργοποίησης του συμπληρώματος 

αλλά και αυξημένα επίπεδα της τροπονίνης Ι, παράτα-
ση του χρόνου APTT, αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου 
και LDH που έχουν συσχετιστεί με ανθεκτική νόσο 
ή και θανάτο. 

Η θεραπεία της ΤΤΡ βασίζεται στην έγκαιρη αντι-
μετώπιση της οξείας φάσης αλλά και στην παρακο-
λούθηση κατά την ύφεση με στόχο τη μείωση των 
υποτροπών και αντιμετώπιση των μακροχρόνιων 
επιπλοκών. Με την κατάλληλη αρχική αντιμετώπιση 
τα ποσοστά θνητότητας περιορίζονται στο 15% από το 
90%6. Η αντιμετώπιση βασίζεται στην πλασμαφαίρε-
ση με έγχυση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος, η 
οποία πρέπει να ξεκινά χωρίς καθυστέρηση και χωρίς 
την αναμονή των αποτελεσμάτων της δραστικότητας 
της ADAMTS13. Η αποτελεσματικότητά της βασίζεται 
στην απομάκρυνση των αυτοαντισωμάτων και την 
αντικατάσταση του ενζύμου που απουσιάζει με την 
έγχυση πλάσματος. Η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει 
επιπλέον τη χορήγηση κορτικοστεροειδών με στόχο 
την καταστολή της παραγωγής αυτοαντισωμάτων. 
Η χορήγηση γίνεται σε υψηλές δόσεις μέχρι την 
επίτευξη απάντησης και σταδιακή διακοπή εντός 
3-4 εβδομάδων. Η δράση των κορτικοστεροιειδών 
βασίζεται στην ανοσοκαταστολή. 

Επιπλέον, στην πρώτη γραμμή προτείνεται από 
την International Society of Thrombosis and He-
mostasis (ISTH) η χορήγηση rituximab. Η χρήση 
του rituximab δεν έχει μελετηθεί σε τυχαιοποιημένη 
μελέτη, φαίνεται όμως ότι ελαττώνει τον κίνδυνο 
υποτροπής τόσο στο αρχικό επεισόδιο, όσο και σε 
υποτροπιάζουσα νόσο. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η 
χρήση του υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με την ISTH, 
λαμβάνοντας υπόψιν την έλλειψη τυχαιοποιημένων 
μελετών, καθώς και σκέψεις γύρω από το κόστος 
του φαρμάκου7.

Ορόσημο στη θεραπεία της ΤΤΡ αποτελεί η χορή-
γηση στην πρώτη γραμμή ενός νέου φαρμάκου, του 
caplacizumab. Η χορήγηση του γίνεται επιπρόσθετα 
στην κλασσική αντιμετώπιση με την πλασμαφαίρεση 
και την ανοσοκαταστολή, και σημαντικό είναι να ξεκι-
νάει αν είναι εφικτό πριν την πρώτη πλασμαφαίρεση. 
Πρόκειται για ένα νανο-αντίσωμα που στρέφεται κατά 
της Α1 περιοχής του vWF, εμποδίζοντας τη συσσώ-
ρευση αιμοπεταλίων και τη δημιουργία μικροθρόμβων 
που εξαρτώνται από τον vWF. Η έγκριση του φαρμά-
κου βασίστηκε στα αποτελέσματα δύο μελετών, της 
μελέτης TITAN και τη μελέτη HERCULES. Στη μελέτη 
φάσης 3 HERCULES, η προσθήκη caplacizumab 
στο συνδυασμό πλασμαφαίρεσης και ανοσοκαταστο-
λής, οδήγησε στην γρηγορότερη αποκατάσταση της 
θρομβοπενίας και σε 74% ελάττωση του σύνθετου 
καταληκτικού σημείου που περιλάμβανε ΤΤΡ σχετιζό-
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μενο θάνατο, υποτροπή και μείζον θρομβοεμβολικό 
επεισόδιο. Η συνδυαστική ανάλυση των μελετών 
φάσης 2 (ΤΙΤΑΝ) και φάσης 3 (HERCULUES) ανέδειξε 
σημαντική μείωση της θνησιμότητας αλλά και του πο-
σοστού ανθεκτικής νόσου στους ασθενείς που έλαβαν 
το φάρμακο σε σχέση με το placebo8. Παρόλα αυτά, 
επειδή το φάρμακο δεν επιδρά στην υποκείμενη πα-
θολογία της νόσου, πάντα πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε συνδυασμό με αποτελεσματική ανοσοκαταστολή. 
Οι ανωτέρω μελέτες οδήγησαν στην έγκριση του 
caplcizumab τόσο από τον FDA όσο και τον ΕΜΑ και 
πλέον προτείνεται από την ISTH7, υπάρχουν όμως 
αντιρρήσεις που αφορούν κυρίως στο μεγάλο κόστος 
του φαρμάκου. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, η 
σχέση κόστους και οφέλους μπορεί να αλλάξει, καθώς 
υπάρχουν αναφορές για διακοπή του caplacizumab 
με την άνοδο της δραστικότητας της ADAMTS13 
>10-20%, ενώ περιγράφονται περιπτώσεις ασθενών 
με ΤΤΡ που αντιμετωπίστηκαν μόνο με συνδυασμό 
ανοσοκαταστολής και caplacizumab. 

Η εισαγωγή του caplacizumab στην θεραπεία 
των ασθενών με ΤΤΡ έχει οδηγήσει τη διεθνή ομάδα 
μελέτης της νόσου να προτείνει νέους ορισμούς για 
την ύφεση, περιλαμβάνοντας τη δραστικότητα της 
ADAMTS13. Ο ορισμός της κλινικής ανταπόκρισης 
παραμένει ίδια και αποτελεί και το κριτήριο για τη 
διακοπή της πλασμαφαίρεσης. Όμως προτείνεται ο 
διαχωρισμός πλήρους και μερικής ADAMTS13 ύφεσης 
με βάση την παρατήρηση ότι ο κίνδυνος υποτροπής 
είναι μικρός σε δραστικότητα >20%. Επίσης, προτεί-
νεται η διακοπή του caplacizumab να γίνεται όταν οι 
ασθενείς επιτύχουν το λιγότερο μερική ADAMTS13 
ύφεση (δηλαδή δραστικότητα του ενζύμου ≥20% και 
< του κατώτερου φυσιολογικού ορίου), δεν έχει όμως 
ακόμη εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτό με προοπτική 
μελέτη9. 

Για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της ΤΤΡ, εξαι-
ρετικής σημασίας είναι οι υποτροπές της νόσου που 
αναφέρονται σε έως 50% των ασθενών και μπορεί να 
είναι και σοβαρές ή να συνοδεύονται από μακροχρό-
νιες επιπλοκές. Ο κίνδυνος υποτροπής έχει βρεθεί 
υψηλότερος όταν τα επίπεδα της δραστικότητας της 
ADAMTS13 είναι <10-20% σε ασθενείς που βρίσκο-
νται κλινικά σε ύφεση. Για την αντιμετώπισή της έχει 
χρησιμοποιηθεί η προληπτική ανοσοκαταταλτική 
θεραπεία με τη χρήση rituximab με ελάττωση του 
κινδύνου υποτροπής έως 85%, ενώ έχουν χρησιμο-
ποιηθεί η κυκλοσπορίνη ή ακόμη και η σπληνεκτομή 
που μπορεί να προσφέρει ποσοστά απάντησης έως 
και 90%9. 

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει και σχετικά με τις 
μακροχρόνιες επιπτώσεις της ΤΤΡ και αναφέρονται 

υψηλότερα ποσοστά διαβήτη, παχυσαρκίας, αυτοά-
νοσα νοσήματα, χρόνια νεφρική νόσος καθώς και αυ-
ξημένα ποσοστά επιπλοκών από το καρδιαγγειακό10. 
Σε ορισμένες από αυτές τις μελέτες οι μακροχρόνιες 
επιπλοκές έχουν βρεθεί σε ασθενείς που διατηρούσαν 
χαμηλότερα επίπεδα δραστικότητας της ADAMTS13 
στην ύφεση και για το λόγο αυτό η ISTH συστήνει 
την παρακολούθηση των ασθενών κάθε 3-6 μήνες 
με μετρήσεις των επιπέδων δραστικότητας7. Περαι-
τέρω μελέτες στο μέλλον μπορεί να αναδείξουν και 
την ανασυνδυασμένη ADAMTS13 (rADAMTS13) ως 
επαναστατική θεραπεία, κυρίως για τη συγγενή TTP.

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ
Το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο διαχωρίζεται σε 

δύο κατηγορίες, το τυπικό που σχετίζεται αιτιολογικά 
με λοίμωξη και το άτυπο ΑΟΣ. Και τα δύο σύνδρομα 
φαίνεται ότι σχετίζονται με την ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος. 

Τυπικό αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
Η εμφάνιση του τυπικού ΑΟΣ πυροδοτείται από 

λοιμώξεις κυρίως από το Escherichia coli 0157:H7 
αλλά σπανιότερα από Salmonella, Shigella and Cam-
pylobacter. Εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά και η κλι-
νική εικόνα ποικίλλει από ήπιο διαρροϊκό σύνδρομο 
έως αιμορραγική κολίτιδα και εμφάνιση ΑΟΣ. Στην 
εμφάνιση του προέχει η αναιμία, η θρομβοπενία και 
η νεφρική βλάβη, ενώ σπανιότερες είναι οι νευρολο-
γικές και οι καρδιολογικές επιπλοκές. Η διάγνωση 
βασίζεται στην ανίχνευση των αντίστοιχων στελεχών 
σε άτομα με τη χαρακτηριστική κλινική εικόνα. Το 
σύνδρομο είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενο και η 
θεραπεία παραμένει κυρίως υποστηρικτική. Η χορή-
γηση πλάσματος, η πλασμαφαίρεση και η αναστολή 
της τελικής ενεργοποίησης του συμπληρώματος 
με τη χορήγηση eculizumab έχουν αντικρουόμενα 
αποτελέσματα στους ασθενείς αυτούς. Όφελος έχει 
βρεθεί σε πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη σε ασθε-
νείς με νευρολογική δυσλειτουργία και ασθενείς που 
πέτυχαν παρατεταμένη αναστολή συμπληρώματος. Η 
πρόγνωση επιβαρύνει τους ασθενείς που εμφανίζουν 
ΑΟΣ, χρόνια νεφρική βλάβη έχει καταγραφεί σε 30% 
των επιζώντων, με θνητότητα μέχρι 5%. Επιβαρυντικοί 
παράγοντες για την επιβίωση είναι η νευρολογική 
συμμετοχή, η αναιμία και η υπονατριαιμία11.

Άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο
Η παθοφυσιολογία του άτυπου ουραιμικού αιμολυ-



148

ζ. Μπούσιου και Ε. Γαβριηλάκη

τικού συνδρόμου σχετίζεται με την ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος όπως έχει φανεί από πολλές μελέτες. 
Περίπου 75% των ασθενών φέρουν μεταλλάξεις σε 
γονίδια του συμπληρώματος, συμπεριλαμβανομένων 
μεταλλάξεων απώλειας λειτουργικότητας σε ρυθμιστές 
τους συμπληρώματος, όπως οι CD46, παράγοντας 
συμπληρώματος Η και Ι (CFH και Ι) ή αυξημένης έκ-
φρασης ενεργοποιητών του συμπληρώματος, όπως οι 
C3, CFB. Επίσης, έχουν ανιχνευτεί σε ασθενείς αυτό-
αντισώματα έναντι του CFH [45]. Οι μεταλλάξεις και 
η παρουσία αυτό-αντισωμάτων αποτελούν το πρώτο 
βήμα στην εκδήλωση του ΑΟΣ, απαιτείται όμως και 
ένα δεύτερο βήμα, το έναυσμα ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος (κύηση, φλεγμονή, χειρουργείο, 
αυτοανοσία). Το σύνδρομο εμφανίζεται στους ενήλι-
κες στην πλειοψηφία των ασθενών και εμφανίζεται 
με σημεία και συμπτώματα αναιμίας, θρομβοπενίας 
και οξείας νεφρικής βλάβης. Άλλες επιπλοκές αναφέ-
ρονται συχνά, συμπεριλαμβανομένων νευρολογικών, 
αναπνευστικών και γαστρεντερικών διαταραχών, 
περιφερικής γάγγραινας, αρτηριακής στένωσης, δια-
τατικής καρδιομυοπάθειας και καρδιοαναπνευστικής 
ανακοπής. Η διάγνωση του άτυπου ΑΟΣ παραμένει 
διάγνωση εξ αποκλεισμού. Η διαφορική διάγνωση 
απαιτεί αποκλεισμό των δευτεροπαθών αιτιών, όπως 
η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, φαρμακογενείς αιτίες, 
η νεφρική κρίση σκληροδέρματος, ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος. Θεωρείται απαραίτητος και 
ο έλεγχος της τοξίνης shiga για τον αποκλεισμό του 
τυπικού ΑΟΣ όπως περιγράφηκε. Για τη διαφορική 
διάγνωση μεταξύ ΤΤΡ και ΑΟΣ χρησιμοποιούνται τα 
επίπεδα δραστικότητας της ADAMTS13 που όπως 
αναφέρθηκε είναι <10% στην ΤΤΡ. Επομένως, τα 
κλινικά κριτήρια που συνήθως χρησιμοποιούνται 
για τη διάγνωση ΑΟΣ είναι τα εξής: 1) αυξημένα επί-
πεδα κρεατινίνης, 2) μικροαγγειοπαθητικού τύπου 
αιμολυτική αναιμία, 3) θρομβοπενία, 4) δραστικότητα 
ADAMTS13 μεγαλύτερη του 5%, 5) και αρνητικός 
έλεγχος για τοξίνη shiga12.

Το άτυπο ΑΟΣ είναι απειλητικό για τη ζωή και 
απαιτεί άμεση έναρξη θεραπείας με πλασμαφαίρεση. 
Αν και η πλασμαφαίρεση είναι αποτελεσματική σε 
κάποιους ασθενείς, η υποκείμενη διαταραχή στους 
νεφρούς και το κεντρικό νευρικό σύστημα συνήθως 
επιμένει. Την τελευταία δεκαετία, οι αναστολείς του συ-
μπληρώματος έχουν φέρει επανάσταση στην κλινική 
θεραπευτική του άτυπου ΑΟΣ. Ο πρώτος αναστολέας 
(eculizumab) είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που στο-
χεύει στον παράγοντα C5 και αναστέλλει την τελική 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Έχει εγκριθεί 
από το 2011 για τη θεραπεία ασθενών με άτυπο ΑΟΣ 

βάσει της αποτελεσματικότητας και ασφάλειάς του σε 
δύο προοπτικές κλινικές μελέτες. Τα αποτελέσματα 
αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και σε μακροχρόνια παρα-
κολούθηση ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών13.

Παρά την αποτελεσματικότητα, η χορήγηση του 
eculizumab έχει κάποιους περιορισμούς. Αρχικά, 
η έναρξή του καθυστερεί συχνά λόγω του υψηλού 
κόστους της θεραπείας και της έλλειψης διαγνωστι-
κής μεθόδου για την επιβεβαίωση της διάγνωσης. 
Τα κριτήρια για την έναρξή του περιλαμβάνουν την 
αποτυχία ανταπόκρισης στην πλασμαφαίρεση, που 
ορίζεται ως: 1. αποτυχία επίτευξης αιματολογικής 
ανταπόκρισης (βελτίωσης αιμοπεταλίων/LDH) στις 
πρώτες 4-5 ημέρες, 2. προοδευτική βλάβη οργάνων 
στόχων (νεφρική ή/και νευρολογική) στις πρώτες 
4-5 ημέρες και 3. δραστικότητα ADAMTS13 υψη-
λότερη του 10%. ωστόσο, η κλινική εφαρμογή των 
κριτηρίων αυτών είναι συχνά δυσχερής και συχνά 
η ανταπόκριση στο eculizumab χρησιμοποιείται για 
να επιβεβαιώσει τη διάγνωση. Σημαντικό πρόβλη-
μα για τους κλινικούς γιατρούς είναι και ο κίνδυνος 
μηνιγγιτιδοκοκκκικής λοίμωξης, λόγω του οποίου 
απαιτείται προφυλακτικός εμβολιασμός τουλάχιστον 
2 εβδομάδες πριν την έναρξη θεραπείας. Είναι βέ-
βαια δύσκολη η εφαρμογή αυτού του μέτρου στις 
απειλητικές για τη ζωή και επείγουσες καταστάσεις, 
όπως το ΑΟΣ. Για αυτό το λόγο, μπορεί να συγχο-
ρηγηθεί προφυλακτική αγωγή με σιπροφλοξασίνη. 
Ακόμη, η διάρκεια της θεραπείας παραμένει ση-
μαντικό πρόβλημα για τους θεράποντες και τους 
ασθενείς, καθώς απαιτείται επ’ αόριστον ενδοφλέβια 
έγχυση του φαρμάκου κάθε δύο εβδομάδες. Αν και 
δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, αρκετές μελέτες δεί-
χνουν ότι η χορήγηση μπορεί να διακοπεί με στενή 
παρακολούθηση του ασθενούς. Περίπου 30% των 
ασθενών υποτροπιάζουν, χωρίς ακόμη να έχουν 
διευκρινιστεί προδιαθεσικοί παράγοντες. Σε κάθε 
περίπτωση, η έγκαιρη επανέναρξη του φαρμάκου 
οδηγεί σε πλήρη ύφεση του συνδρόμου. Εναλλακτική 
στρατηγική αποτελεί και η αύξηση του διαστήματος 
μεταξύ των δόσεων. 

Η θεραπεία μόνο με πλασμαφαίρεση οδηγεί σε 
τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια ή θάνατο εντός 
ενός έτους από τη διάγνωση για την πλειοψηφία των 
ασθενών. Η αποτελεσματικότητα του eculizumab 
αγγίζει ποσοστό 70% των ασθενών σε πρόσφατες 
μελέτες, χωρίς καταγεγραμμένους θανάτους σχετιζό-
μενους με το φάρμακο. Πληθώρα νέων αναστολέων 
συμπληρώματος με διαφορετικό τρόπο δράσης ή οδό 
χορήγησης βρίσκονται υπό μελέτη για τη θεραπεία 
του ΑΟΣ13.
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ΣΧΕΤΙΖΟΜΕνή ΜΕ Τή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή 
θΡΟΜβΩΤΙΚή ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΟΠΑθΕΙΑ (TA-TMA)

Αποτελεί μια ειδική κατηγορία θρομβωτικής μικρο-
αγγειοπάθειας που συνιστά σπάνια αλλά απειλητική 
για τη ζωή επιπλοκή της αλλογενούς μεταμόσχευσης 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Εκδηλώνεται με 
τη χαρακτηριστική τριάδα της θρομβωτικής μικραγγει-
οπάθειας δηλαδή θρομβοπενία, μικροαγγειοπαθητική 
αιμολυτική αναιμία και βλάβη οργάνων, κυρίως των 
νεφρών και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η 
διάγνωση είναι δύσκολο να τεθεί, λόγω της υψηλής 
συχνότητας κυτταροπενιών στους ασθενείς αυτούς 
ποικίλης αιτιολογίας αλλά και έλλειψης ειδικότητας 
στα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια. Τελευταία έχει 
προταθεί η ενσωμάτωση στα κριτήρια σοβαρότητας 
της ΤΑ-ΤΜΑ παραγόντων ενδεικτικών ενεργοποίησης 
του συμπληρώματος. Υπάρχουν εξάλλου και άλλα 
γενετικά και λειτουργικά δεδομένα που συνηγορούν 
στην ενεργοποίηση του συμπληρώματος στους ασθε-
νείς αυτούς14. 

Μέχρι πρόσφατα η θεραπεία των ασθενών με 
ΤΑ-ΤΜΑ περιελάμβανε την διακοπή των αναστολέων 
καλσινευρίνης, την υποστηρικτική θεραπεία, τη χορή-
γηση κορτικοειδών και σε ορισμένες περιπτώσεις την 
πλασμαφαίρεση ή τη χορήγηση rituximab. ωστόσο, 
η χορήγηση του eculizumab φαίνεται ότι ωφελεί και 
αυτή την ομάδα ασθενών με πολύ καλά ποσοστά 
απάντησης που σε ορισμένες μελέτες αγγίζουν το 
93%. Στα παιδιά υπάρχει σαφές όφελος επιβίωσης, 
με ποσοστό 66% στο ένα έτος σε αντίθεση με το 
ιστορικό γκρουπ του 17%. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε μελέτες και άλλοι αναστολείς του 
συμπληρώματος, όπως το αναστολέας του C5 καθώς 
και το narsoplimab, ένας αναστολέας της οδού της 
λεκτίνης. Κλινικές μελέτες υπάρχουν επίσης και για 
τον μακράς δράσης αναστολέα του C5, το ravulizumab 
που έχει εγκριθεί για την παροξυσμική νυκτερινή αι-
μοσφαιρινουρία (PNH), καθώς και άλλοι αναστολείς 
του συμπληρώματος15.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος 

στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας και τη θερα-
πεία ασθενών με θρομβωτικές μικροαγγειοπάθεις. 
Η ανακάλυψη της ADAMTS13 και της δράσης του 
συμπληρώματος μας οδηγούν στην καλύτερη ταξινό-
μηση και διαφορική διάγνωση μεταξύ των οντοτήτων 
αυτών. Οι ανακαλύψεις αυτές έχουν οδηγήσει και σε 
καινούριες θεραπευτικές επιλογές (caplacizumab, 
rADAMTS13, eculizimab) με εξαιρετικά αποτελέσματα 

στην επιβίωση των ασθενών. Υπάρχει όμως ανάγκη 
να καθοριστεί επακριβώς το χρονικό πλαίσιο όπου 
η χορήγηση των φαρμάκων αυτών προσδίδει το μέ-
γιστο όφελος. Η μελλοντική ερευνητική στρατηγική 
θα πρέπει να στραφεί επίσης σε παράγοντες που 
μπορούν να επηρεάσουν τη μακροχρόνια επιβίωση 
των ασθενών. 
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32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΣΥΣΤήΜΑ ΑβΟ: ΠΑΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ νΕΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ήδη από τη δεκαετία του ΄60 η ομάδα αίματος 
ΑΒΟ συσχετίστηκε από πολλούς ερευνητές με την 
εμφάνιση αγγειακών θρομβώσεων. Από την εποχή 
εκείνη και στην συνέχεια μια σειρά σημαντικών μελε-
τών επιβεβαίωσαν το γεγονός αυτό τεκμηριώνοντας 
την σχέση της ομάδος ΑΒΟ όχι μόνο με τα φλεβικά 
θρομβοεμβολικά επεισόδια (φΘΕΕ) αλλά και με τις 
αρτηριακές θρομβώσεις1. 

Ειδικότερα όσον αφορά τις φλεβικές θρομβώσεις, 
από πολλές μελέτες διαπιστώθηκε ό,τι τα άτομα ομά-
δος αίματος μη-Ο (Α, Β και ΑΒ), εμφανίζουν αυξημένη 
επίπτωση φΘΕΕ σε σχέση με άτομα ομάδος Ο. Ο 
κίνδυνος αυτός από τις διάφορες μελέτες, βρέθηκε να 
είναι κατά 2 φορές περίπου μεγαλύτερος στα άτομα 
ομάδος μη-Ο έναντι ομάδος Ο, κάτι που επιβεβαιώ-
θηκε και από την μεταανάλυση του Dentali και συν. 
το 2013. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε άτομα με 
κληρονομικούς παράγοντες θρομβοφιλίας (π.χ. με 
μετάλλαξη FV-Leiden ή μετάλλαξη προθρομβίνης 
G20210A), σε γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτι-
κά και σε ασθενείς με καρκίνο, η μη-Ο ομάδα αίματος 
επαυξάνει σε στατιστικά σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο 
για φλεβική θρόμβωση2,3. Σε μια δε αναδρομική με-
λέτη των Rueda και συν. το 2017 από την Cleveland 
Orthopaedic Clinic της Florida, διαπιστώθηκε ό,τι 
ασθενείς που υποβάλλονταν σε ολική αρθροπλαστική 
ισχίου ομάδος αίματος ΑΒ είχαν 40% μεγαλύτερη πι-
θανότητα να εμφανίσουν φΘΕΕ, 90 ημέρες μετά την 
επέμβαση, σε σχέση με τους ασθενείς άλλων ομάδων. 
Τέλος ο Gandara και συν. το 2013 διαπίστωσαν ότι οι 
ασθενείς με ομάδα αίματος μη-Ο, εμφάνιζαν κατά 3,1 
φορές μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής μετά το πρώτο 
μη προκλητό φλεβικό θρομβωτικό επεισόδιο και τη 

διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής, έναντι ασθενών 
ομάδος αίματος Ο4.

Όσον αφορά τις αρτηριακές θρομβώσεις, από 
πολλαπλές μελέτες προκύπτει ότι ασθενείς ομάδος 
αίματος μη-Ο, παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης οξέος εμφράγματος 
του μυοκαρδίου, στεφανιαίας νόσου και περιφερικής 
αρτηριακής νόσου, σε σχέση με άτομα ομάδος Ο, 
ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού 
κινδύνου. Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
διαπιστώθηκε να είναι κατά 3,3 φορές περισσότερο 
συχνά σε ασθενείς ομάδος αίματος ΑΒ, έναντι ομά-
δος Ο, ενώ δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά για τις 
ομάδες Α και Β5. 

Σήμερα η ομάδα αίματος μη-Ο, μαζί με το άρρεν 
φύλλο, θεωρούνται οι συχνότεροι παράγοντες κλη-
ρονομικής θρομβοφιλίας, ενώ αντιθέτως η ομάδα 
αίματος Ο φαίνεται όχι μόνο να ασκεί προστατευτική 
δράση έναντι των θρομβώσεων αλλά να αποτελεί και 
παράγοντα κινδύνου για αιμορραγία. Η πρώτη σχε-
τική αναφορά ανάγεται στον Aird το 1953, ο οποίος 
διαπίστωσε ότι ασθενείς με ομάδα Ο εμφανίζουν 
αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας από πεπτικό έλκος, 
έναντι ασθενών με ομάδα αίματος μη-Ο. Από τότε 
πολλές μελέτες απέδειξαν τη σχέση της ομάδος 
αίματος Ο με τις αιμορραγικές εκδηλώσεις, κυρίως 
από τους βλεννογόνους, ενώ σε μια νέα μεταανάλυση 
ο Dentali και συν., που περιελάβανε 22 μελέτες οι 
οποίες δημοσιεύτηκαν από το 1950 έως και το 2012 
και περίπου 10.000 ασθενείς, διαπίστωσαν ότι άτομα 
που εμφάνιζαν αιμορραγικές εκδηλώσεις είχαν ομάδα 
αίματος Ο, με συχνότητα 1,33 φορές μεγαλύτερη από 
ότι η ομάδα χωρίς αιμορραγίες (p <0,001)6,7.
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ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ ΑβΟ
Η ομάδα αίματος ΑΒΟ ορίζεται από τα αντίστοιχα 

αλληλόμορφα γονίδια Α, Β και Ο τα οποία εντοπίζονται 
στο χρωμόσωμα 9. Τα γονίδια Α και Β κωδικοποιούν 
δύο ειδικές τρανσφεράσες, τη Ν-ακετυλογαλακτοζα-
μινοτρανσφεράση και τη D-γαλακτοζυλτρανσφεράση 
αντίστοιχα. Οι τρανσφεράσες αυτές είναι υπεύθυ-
νες για τη μεταφορά δύο ολιγοσακχαριτών, της 
Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνης και της D-γαλακτόζης, 
στην επιφάνεια και συγκεκριμένα στην ουσία Η, των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η ύπαρξη της Ν-ακετυλο-
γαλακτοζαμίνης (αντιγόνο Α) στην επιφάνεια των ερυ-
θρών ορίζει την ομάδα Α, η ύπαρξη της D-γαλακτόζης 
(αντιγόνο Β) την ομάδα Β, ενώ η ύπαρξη και των δύο 
αντιγόνων Α και Β, ορίζει την ομάδα ΑΒ. Στα άτομα 
ομάδος Ο απουσιάζουν και τα δύο αντιγόνα από την 
επιφάνεια των ερυθρών και υπάρχει μόνο το αντιγόνο 
Η, καθώς το γονίδιο Ο δεν παράγει καμία από τις 
δύο τρανσφεράσες. Το αντιγόνο Η είναι μία φουκόζη 
και αποτελεί την πρόδρομη ουσία πάνω στην οποία 
συνδέονται τα αντιγόνα Α και Β. 

Από δεκαετίες είναι γνωστό ότι οι ολιγοσακχα-
ρίτες αυτοί που ορίζουν την ομάδα αίματος ΑΒΟ, 
εκτός από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, εκφράζονται και 
σε άλλα κύτταρα και ουσίες του οργανισμού, όπως 
είναι τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα αιμοπετάλια και ο 
παράγοντας von Willebrand (vWF). Έχει βρεθεί ότι 
κατά την διάρκεια σύνθεσης του vWF στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, ενσωματώνονται στο μόριό του, σημαντικές 
ποσότητες των αντιγόνων των ομάδων αίματος. 
Υπολογίζεται ότι περίπου το 19% της σύστασης 
κάθε μονομερούς του παράγοντα, σε άτομα ομάδος 
μη-Ο, αποτελείται από ολιγοσακχαρίτες της ομάδος 
ΑΒΟ. Αυτή ακριβώς η έκφραση των αντιγόνων, επί 
των αιμοπεταλίων και κυρίως επί του παράγοντα 
von Willebrand, αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο της 
αιμόστασης με την ΑΒΟ ομάδα8. 

ΠΑΡΑΓΟνΤΑΣ VON WILLEBRAND
Ο vWF ανακαλύφθηκε το 1971 από τους Zim-

merman T. και συν, αποτελεί τη μεγαλύτερη διαλυτή 
γλυκοπρωτεΐνη και κυκλοφορεί στο πλάσμα σε σφαι-
ρική μορφή ως πολυμερές, με μοριακό βάρος που 
κυμαίνεται από 500 έως >20.000 kDa. Συντίθεται 
στα μεγακαρυοκύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύττα-
ρα από όπου στη συνέχεια τα μέσου και μεγάλου 
μοριακού βάρους πολυμερή, που αποτελούν και το 
μεγαλύτερο ποσοστό του παράγοντα, απεκκρίνονται 
στο πλάσμα, ενώ τα πολύ μεγάλου μοριακού βάρους 
πολυμερή αποθηκεύονται στα σωμάτια Weibel-Palade 
των ενδοθηλιακών κυττάρων και στα α-κοκκία των 

αιμοπεταλίων, από όπου θα απελευθερωθούν στην 
κυκλοφορία ως απάντηση σε εξωτερικά ερεθίσματα 
(αδρεναλίνη, θρομβίνη, οιστρογόνα, βαζοπρεσίνη, 
κ.λπ.). Η φυσιολογική συγκέντρωση του vWF στην 
κυκλοφορία κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1000 μg/dL, 
ενώ τα αιμοπετάλια περιέχουν το 15% περίπου της 
συνολικής ποσότητας του παράγοντα στον οργανισμό. 
Ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι περίπου 12-16 ώρες 
και ο καταβολισμός (κάθαρση) του γίνεται στο δικτυ-
οενδοθηλιακό σύστημα του ήπατος και του σπληνός, 
μετά την κατάτμησή του από τη μεταλλοπρωτεάση 
ADΑMTS13 και διάφορων πεπτιδασών. 

Ο vWF διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
πρωτοπαθή αιμόσταση αφού αποτελεί τη γέφυρα 
με την οποία τα αιμοπετάλια προσκολλώνται στο 
υπενδοθηλιακό κολλαγόνο αλλά και μεταξύ τους στο 
σημείο της βλάβης του ενδοθηλίου, ενώ κυκλοφορεί 
στο πλάσμα συνδεδεμένος με τον παράγοντα VIII, 
σε σχέση 1:1, προστατεύοντας τον από την πρωτε-
ολυτική αδρανοποίησή του από το ενεργοποιημένο 
σύμπλεγμα της πρωτεΐνης C και S. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η δραστικότητα 
του παράγοντα von Willebrand εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το μέγεθος των πολυμερών του. Όσο 
μεγαλύτερο το μοριακό βάρος των πολυμερών τόσο 
πιο δραστικός είναι ο παράγοντας καθότι διαθέτει πε-
ρισσότερες θέσεις σύνδεσης για τους υποδοχείς των 
αιμοπεταλίων και το κολλαγόνο. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι τα μεγάλα πολυμερή συνδέονται με το κολλαγόνο 
και τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια κατά 100 φορές 
εντονότερα σε σχέση με τα μικρά πολυμερή και τα 
μονομερή.

Μετά την έκκρισή του από τα ενδοθηλιακά κύτταρα 
και τα αιμοπετάλια, το μέγεθος του παράγοντα και κατά 
συνέπεια η ρύθμιση της βιολογικής του δραστικότη-
τας υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή 
επιτυγχάνεται με τη δράση της μεταλλοπρωτεάσης 
ADAMTS13.

ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑβΟ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣή
Η βιολογία του vWF επηρεάζεται σε πολλαπλά 

επίπεδα από την ομάδα αίματος ΑΒΟ, αφού από την 
έκφραση των συγκεκριμένων αντιγόνων στο μόριο 
του, επηρεάζεται σημαντικά τόσο η συγκέντρωση όσο 
και η δραστικότητά του στην κυκλοφορία9.

Ομάδα αίματος ΑβΟ και επίπεδα vWF  
και FVIII στο πλάσμα

Ήδη από το 1965 από τις εργασίες του Preston 
and Barr, είναι γνωστό ότι τα άτομα με ομάδα αίματος 
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Ο, έχουν επίπεδα του παράγοντα von Willebrand 
κατά 25-30% ελαττωμένα σε σχέση με άτομα άλλης 
ομάδας. Παρόμοιες μεταβολές παρατηρούνται και στα 
επίπεδα του παράγοντα VIII, καθώς αυτά εξαρτώνται 
άμεσα από τη συγκέντρωση του vWF στο πλάσμα. 
Μεταξύ δε των ατόμων με μη-Ο ομάδα, τα υψηλότερα 
επίπεδα παρατηρούνται σε άτομα ομάδος ΑΒ, ακο-
λουθούμενα από άτομα ομάδος Β, με τα χαμηλότερα 
επίπεδα να εμφανίζονται σε άτομα ομάδος Α. Είναι 
πλέον επίσης γνωστό ότι το 70% της συγκέντρωσης 
του vWF στην κυκλοφορία καθορίζεται γενετικά, και 
από αυτό, το 30% ορίζεται από την ομάδα αίματος 
ΑΒΟ. Το γεγονός αυτό καθιστά την ομάδα αίματος 
έναν από τους σημαντικότερους κληρονομικούς πα-
ράγοντες καθορισμού των επιπέδων του vWF και του 
παράγοντα VIII στην κυκλοφορία. 

φαίνεται ότι τα αυξημένα επίπεδα του παράγοντα 
von Willebrand καθώς και του παράγοντα VIII στην 
κυκλοφορία, που παρατηρούνται στα άτομα ομάδος 
αίματος μη-Ο, αποτελούν και τον πιο σημαντικό 
μηχανισμό με τον οποίο ερμηνεύεται το αυξημένο 
ποσοστό πρόκλησης θρομβοεμβολικών εκδηλώσεως 
στα άτομα αυτά.

Τα αυξημένα επίπεδα, πάνω από 200%, τόσο 
του παράγοντα von Willebrand όσο και του παράγο-
ντα VIII, όταν αυτά παραμένουν σταθερά αυξημένα 
και μετά την πάροδο της οξείας φάσης, αποτελούν 
παράγοντα κινδύνου τόσο για φλεβικές όσο και για 
αρτηριακές θρομβώσεις, όπως επίσης και για τις 
υποτροπές τους. 

Από πρόσφατες μελέτες προέκυψε ότι η ομάδα 
αίματος ΑΒΟ δεν επηρεάζει την σύνθεση του παρά-
γοντα από τα μεγακαρυοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα, αλλά επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την 
κάθαρσή του από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα του 
ήπατος και του σπληνός. Συγκεκριμένα διαπιστώ-
θηκε ότι σε άτομα ομάδος αίματος Ο, παρατηρείται 
ταχύτερος ρυθμός κάθαρσης του παράγοντα από 
ότι στα άτομα ομάδος μη-Ο. Ο ακριβής μηχανισμός 
της αυξημένης κάθαρσης παραμένει άγνωστος, πι-
θανολογείται ότι η απουσία των αντιγόνων Α και Β 
από το μόριο του vWF, επιτρέπει την ευχερέστερη 
σύνδεση του παράγοντα με ειδικούς υποδοχείς στην 
επιφάνεια των μακροφάγων των ηπατοκυττάρων 
[Low-density lipoprotein Receptor-related Protein-1 
(LRP1), Asialoglycoprotein Receptor - ASGPR, Mac-
rophage Galactose Lectin - MGL, Siglec-5, galectin-1 
& 3, κ.λπ.] και κατά συνέπεια την ταχύτερη κάθαρσή 
του, ελαττώνοντας τον χρόνο ημίσειας ζωής του στην 
κυκλοφορία10,11.

Ομάδα αίματος ΑβΟ και λειτουργική επάρκεια 
του vWF

Νεότερα δεδομένα κατέδειξαν ότι η ομάδα αίματος 
ΑΒΟ επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την λειτουρ-
γικότητα του παράγοντα. Ο μηχανισμός ερμηνείας 
της ελαττωμένης λειτουργικής επάρκειας του vWF 
σε άτομα ομάδος Ο σχετίζεται με το γεγονός ότι 
στα άτομα αυτά, η απουσία των αντιγόνων Α και Β 
από το μόριο του vWF, επιτρέπει την ευκολότερη 
σύνδεση του με τη μεταλλοπρωτεάση ΑDAMTS13 
και κατά συνέπεια την ταχύτερη πρωτεόλυσή του σε 
μικρότερου μεγέθους, και γι’ αυτό τον λόγο λιγότερο 
λειτουργικά, πολυμερή.

Αντίθετα στα άτομα ομάδος μη-Ο, τα αντιγόνα 
των ομάδων Α και Β επί του vWF φαίνεται να δρουν 
προστατευτικά έναντι της πρωτεόλυσης. Τα αντιγόνα 
αυτά εντοπίζονται πλησίον της θέσης Α2, θέση η 
αποτελεί το σημείο σύνδεσης του παράγοντα με την 
μεταλλοπρωτεάση ADAMTS13, αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να δυσχεραίνεται η σύνδεση της ADAMTS13 
με τον vWF και κατά συνέπεια να περιορίζεται η 
πρωτεόλυσή του. 

Τα μικρού μοριακού βάρους πολυμερή που προ-
κύπτουν από την πρωτεόλυση του παράγοντα, μπο-
ρούν μεν να συνδεθούν με το κολλαγόνο και τους 
γλυκοπρωτεϊνικούς υποδοχείς Ιb και IIb-IIΙa των 
αιμοπεταλίων, υστερούν όμως σε αποτελεσματικότητα 
αφού δεν μπορούν να συνδέσουν ικανοποιητικά τα 
αιμοπετάλια μεταξύ τους αλλά και με το κολλαγόνο και 
να δημιουργήσουν ισχυρό αιμοπεταλιακό θρόμβο12.

Ομάδα αίματος ΑβΟ και λειτουργικότητα  
των αιμοπεταλίων

Σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι τα αντιγόνα των 
ομάδων αίματος ΑΒΟ εκφράζονται και στην επι-
φάνεια μιας σειράς διαφορετικών αιμοπεταλιακών 
γλυκοπρωτεϊνικών και γλυκολιπιδικών υποδοχέων 
οι οποίοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
πρωτοπαθή αιμόσταση, όπως των GPIb, GPIIa-IIIa, 
αλλά και του platelet endothelial cell adhesion mol-
ecule-1 (PECAM-1). Η παρατήρηση αυτή οδήγησε 
στην διατύπωση της υπόθεσης ότι τα αντιγόνα των 
ομάδων αίματος, όταν εκφράζονται στην επιφάνεια 
των αιμοπεταλιακών υποδοχέων, μπορεί να έχουν 
επίπτωση στην πρωτογενή αιμόσταση λόγω επηρε-
ασμού της αιμοπεταλιακής λειτουργίας.

Μέχρι πρότινος, η σημασία της παρουσίας των 
αντιγόνων των ομάδων αίματος ΑΒΟ, στους συγκε-
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κριμένους υποδοχείς των αιμοπεταλίων δεν ήταν 
σαφής. Πρόσφατες όμως in vitro πειραματικές μελέτες 
του Dunne και συν. το 2019, έδειξαν ότι αιμοπετά-
λια ατόμων ομάδος Ο, δηλαδή αιμοπεταλίων που 
στερούνται και των δύο αντιγόνων Α και Β, κινούνται 
ταχύτερα και διανύουν μεγαλύτερη απόσταση στην 
επιφάνεια του τραυματισμένου ενδοθηλίου, πριν 
αυτά μπορέσουν να ακινητοποιηθούν από τον vWF, 
σε σχέση με αιμοπετάλια τα οποία προέρχονται από 
άτομα ομάδος μη-Ο. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην 
ελαττωμένη ικανότητα αλληλεπίδρασης και σύνδεσης 
του παράγοντα vW με τον γλυκοπρωτεϊνικό υποδοχέα 
Ib, σε καταστάσεις αυξημένης διατμητικής δύναμης 
(shear stress). Τα ευρήματα αυτά πιθανώς να δικαι-
ολογούν γιατί τα άτομα ομάδος Ο, έχουν μικρότερο 
κίνδυνο εμφάνισης ΟΕΜ ή ακόμα εμφανίζουν και 
αιμορραγική διάθεση, ως να λαμβάνουν κατά κάποιον 
τρόπο αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ή ως να πάσχουν 
από κληρονομική ανεπάρκεια των γλυκοπρωτεϊνικών 
υποδοχέων Ib-IX-V (Bernard-Soulier syndrome)13,14.

Ομάδα αίματος ΑβΟ και λοιποί παράγοντες  
του πηκτικού μηχανισμού

Υπάρχουν μελέτες που αποδίδουν, κυρίως τα 
αυξημένα φλεβικά θρομβωτικά επεισόδια στα άτομα 
ομάδος μη-Ο, στην ανεύρεση αυξημένου ποσοστού 
επίκτητης αντίστασης στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη 
C (acquired aPCr) στα άτομα αυτά έναντι ατόμων 
ομάδος αίματος Ο. Το γεγονός αυτό οφείλεται βέβαια 
στα αυξημένα ούτως ή άλλως επίπεδα του παράγο-
ντα VIII που παρατηρείται στα άτομα ομάδος μη-Ο 
και δεν αποτελεί επιπλέον παράγοντα κινδύνου για 
θρόμβωση. 

Τέλος καμία μελέτη δεν κατέδειξε σχέση της ομά-
δος αίματος ΑΒΟ με τα επίπεδα των άλλων, πλην του 
von Willebrand και του VIII, παραγόντων της πήξης, 
όπως αυτά του ινωδογόνου, της προθρομβίνης και 
των παραγόντων V, VII, X και χΙΙ καθώς και των 
φυσικών ανασταλτών, όπως της αντιθρομβίνης και 
της πρωτεΐνης C15. 
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Τα ΑΒΟ/Η-αντιγόνα εκφράζονται σε ένα ευρύ φά-

σμα ανθρώπινων ιστών, γεγονός στο οποίο οφείλεται 
και ο όρος αντιγόνα ιστών και αίματος (histo-blood 
group antigens),και υπήρχαν στα πρωτεύοντα θηλα-
στικά πολύ πριν εξελιχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος. 
Παρότι η βιοχημεία και η γενετική αυτών των αντι-
γόνων είναι πλέον γνωστή, ο βιολογικός τους ρόλος 
στην υγεία και στις ασθένειες παραμένει ατελώς 
κατανοητός1,2.

Αρκετές μελέτες τα τελευταία 50 χρόνια έχουν 
τεκμηριώσει μια στενή σχέση μεταξύ ΑΒΟ-ομάδων 
και ενός ευρέος φάσματος ασθενειών, συμπερι-
λαμβανομένων του καρκίνου, των καρδιαγγειακών 
διαταραχών και των λοιμώξεων. Αναφορικά με τους 
λοιμογόνους παράγοντες, φαίνεται ότι μια σειρά από 
δομές που φέρουν τα αντιγόνα ερυθροκυττάρων και 
ιστών, αλληλοεπιδρούν με μικροοργανισμούς, όπως 
βακτήρια, ιούς, παράσιτα και μύκητες. Τα παραδείγ-
ματα σύνδεσης του Plasmodium vivax με το αντιγόνο 
Duffy/υποδοχέα χυμοκίνης (DARC) στη μεμβράνη 
του ερυθροκυττάρου και του parvovirus Β-19 με το 
αντιγόνο P των ενδοθηλιακών κυττάρων του εγγύς 
σωληναρίου του νεφρού είναι καλά γνωστά. Τα ΑΒΗ 
και Lewis αντιγόνα (που μοιράζονται την ίδια πρόδρο-
μη ουσία) επίσης εμπλέκονται ως παράγοντες που 
επηρεάζουν την ευαισθησία στη λοίμωξη και τη σο-
βαρότητα της κλινικής πορείας για αρκετά ανθρώπινα 
παθογόνα. Διαφορές στην έκφραση των αντιγόνων 
μπορεί να αυξάνουν ή να μειώνουν την ευαισθησία 
του ξενιστή σε πολλές λοιμώξεις και ενδέχεται να δι-
αδραματίσουν άμεσο ρόλο στη λοίμωξη ενεργώντας 

ως υποδοχείς ή/και συνυποδοχείς για άλλα αντιγόνα, 
μικροοργανισμούς, παράσιτα και ιούς.

Τα ΑΒΟ-αντισώματα επίσης, θεωρούνται μέρος 
της φυσικής ανοσίας κατά ορισμένων βακτηρίων και 
ιών με περίβλημα που φέρουν ABO-ενεργά αντιγόνα. 
Παθογόνα όπως Helicobacter pylori (H. pylori), Vibrio 
cholerae (V. cholerae), hepatitis C virus, human 
immunodeficiency virus, και το SARS συμπεριλαμ-
βανομένου και του SARs-CoV-2 είναι μολυσματικοί 
παράγοντες που σχετίζονται με τις ομάδες αίματος3,4. 
Οι μικροοργανισμοί μπορούν να διεγείρουν αντισώ-
ματα έναντι αντιγόνων ομάδων αίματος, συμπεριλαμ-
βανομένων των ABO, ενώ υπάρχει μια συμβιωτική 
σχέση μεταξύ έκφρασης των ομάδων αίματος και της 
ωρίμανσης του μικροβιώματος του γαστρεντερικού 
συστήματος.

ΣΥΣΤήΜΑ ΑβΟ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩξΕΙΣ
Η πρώτη δημοσίευση γίνεται το 1917 και συνδέει 

την ΑΒΟ-ομάδα με την φυματίωση. Αργότερα, ο 
Mourant πρότεινε ότι οι μεγάλες διαφορές στην γεω-
γραφική κατανομή των ΑΒΟ-ομάδων μπορεί να είναι 
συνέπεια επιδημιών του παρελθόντος. Η έννοια της 
εξελικτικής επιλογής, που βασίζεται στις αλλαγές στην 
ομάδα αίματος που οφείλονται στους παθογόνους 
παράγοντες, υποστηρίζεται από μελέτες σχετικά με 
τα γενετικά χαρακτηριστικά των ΑΒΟ-ομάδων στους 
Νεάντερταλ (Homo Neanderthalensis) και στις Αιγυ-
πτιακές μούμιες. Αυτές οι μελέτες υποδεικνύουν ένα 
πιθανό επιλεκτικό πλεονέκτημα του Ο-αλληλόμορφου 
που επηρεάζει την ευαισθησία σε διάφορα παθογόνα 
υπεύθυνα για ασθένειες, όπως η σοβαρή ελονοσία, 
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οι λοιμώξεις από H. pylori και οι σοβαρές μορφές 
χολέρας5.

Η θετική επιλεκτική πίεση έναντι των παθογόνων 
μπορεί να έχει προκληθεί από την απουσία των Α και 
Β αντιγόνων (που μπορεί να χρησιμοποιούνται ως 
υποδοχείς λοιμωδών παραγόντων) και με την παρου-
σία των αντι-Α και αντι-Β αντισωμάτων. Επιπλέον, 
ορισμένα παράσιτα μοιράζονται τα αντιγόνα ομάδων 
αίματος με τους ξενιστές τους (μοριακός μιμητισμός). 
Η μελέτη της εξέλιξης των ABO αντιγόνων θα μπο-
ρούσε, ως εκ τούτου, να συμβάλει στον προσδιορισμό 
του χρόνου που προέκυψαν τα διάφορα αλληλόμορφα 
κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και στον 
εντοπισμό των παραγόντων που οδήγησαν στην 
επιλογή των διαφόρων αλληλομόρφων5.

Άτομα Ο-ομάδας διαπιστώθηκε ότι ήταν πιο ευ-
αίσθητα στο νοροϊό και είχαν σημαντικά υψηλότερο 
επιπολασμό του H. pylori, ενώ ήταν λιγότερα ευαί-
σθητα στον ιό SARS και τον ιό της ηπατίτιδας Β. Σε 
άλλη μελέτη, η Α-ομάδα συσχετίστηκε με αυξημένο 
κίνδυνο συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας 
(ARDS) σε ασθενείς με τραύμα και σήψη. Σε μελέτη 
ασθενών influenza A (H1N1) παρατηρήθηκε υψηλό-
τερο ποσοστό ορομετατροπής σε άτομα ομάδων Α 
και Β. Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με 
Α-ομάδα ήταν πιο ευαίσθητα στη γαστρεντερίτιδα από 
ροταϊό από εκείνα με Β-ομάδα. Μεταξύ των ασθενών 
που έχουν μολυνθεί από τον ιό του δάγκειου πυρετού, 
τα άτομα με ΑΒ-ομάδα είχαν 2,5 φορές υψηλότερο 
κίνδυνο ανάπτυξης δάγκειου αιμορραγικού πυρετού 
συγκριτικά με άλλες ομάδες αίματος. Τέλος, υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι ο ΑΒΟ-φαινότυπος διαμορ-
φώνει τη σοβαρότητα της ελονοσίας που σχετίζεται 
με το Plasmodium falciparum (P. falciparum), με 
την Α-ομάδα να σχετίζεται με σοβαρή νόσο και την 
Ο-ομάδα με ηπιότερη1,5,6.

Plasmodium falciparum
Αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την άπο-

ψη ότι η Ο-ομάδα παρέχει επιλεκτικό πλεονέκτημα 
κατά της σοβαρής ελονοσίας έχει επανεξετασθεί σε 
αρκετές μελέτες. Τα ABO αντιγόνα δρουν ως μόρια 
προσκόλλησης για μολυσμένα ερυθρά και προωθούν 
στο σχηματισμό ροζέτας με τα μη μολυσμένα ερυθρά, 
και συμμετέχουν στην προσκόλλησή τους στο αγγει-
ακό ενδοθήλιο, που προκαλεί αγγειακή απόφραξη 
και σοβαρή νόσο5.

Τα ερυθροκύτταρα που έχουν μολυνθεί με P. fal-
ciparum εκφράζουν έναν συγκολλητικό παράγοντα, 
που ονομάζεται “Plasmodium falciparum πρωτεΐ-
νη μεμβράνης ερυθροκυττάρων-1 (PfEMP-1)”. Το 

PfEMP-1 κωδικοποιείται από το γονιδίωμα του πα-
ρασίτου και εκφράζεται στην εξωτερική επιφάνεια των 
μολυσμένων ερυθρών. Το PfEMP-1 συνδέεται με μια 
ποικιλία μορίων-στόχων που βρίσκονται σε ερυθρά, 
αιμοπετάλια και αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα. Η 
δομή του PfEMP-1 περιλαμβάνει ποικίλο αριθμό 
δύο τύπων συγκολλητικών τομέων δέσμευσης: τις 
Duffy δεσμευτικές περιοχές (DBL) και περιοχές που 
είναι πλούσιες σε κυστεΐνες. Το DBL-1 παρουσιάζει 
ιδιότητες που μοιάζουν με λεκτίνη, με αποτέλεσμα 
να συνδέεται κυρίως με κύτταρα που φέρουν ολιγο-
σακχαρίτες των ομάδων Α και Β, αλλά και με άλλους 
γλυκοζυλιωμένους στόχους, όπως η γλυκοπρωτεΐνη 
CD35, και η ηπαράνη, ενώ η πλούσια σε κυστεΐνη 
περιοχή-τύπου 1 συνδέεται κυρίως με το CD36 στο-
χεύοντας έτσι τα αιμοπετάλια και ενδοθήλιο6. Λιγότεροι 
σχηματισμοί ροζετών παρατηρούνται σε άτομα με 
Ο-ομάδα, εξηγώντας έτσι τον επιπολασμό αυτής της 
ομάδας σε περιοχές στις οποίες η ελονοσία ενδημεί. 
Είναι ενδιαφέρον ότι μια μελέτη από την Οντίσα (Ινδία) 
έδειξε σημαντική συσχέτιση της Β-ομάδας, αλλά όχι 
της Α και ΑΒ με σοβαρή ελονοσία, γεγονός που υπο-
δηλώνει κάποια πληθυσμιακή ιδιαιτερότητα. ωστόσο, 
οι ίδιοι συγγραφείς πραγματοποίησαν μετα-ανάλυση, 
συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων ανα-
φορών που επιβεβαίωσε τη σημαντική προστατευτική 
επίδραση της Ο-ομάδας κατά της σοβαρής ελονοσίας, 
καθώς και τη σημαντική συσχέτιση των ομάδων Α 
και ΑΒ με την ίδια νόσο, αλλά δεν επιβεβαίωσε τη 
συσχέτιση αυτή με την Β-ομάδα. Ακόμη με GWAS 
(Genome-Wide Association Studies) επιβεβαιώθη-
κε η σχέση μεταξύ των ΑΒΟ-πολυμορφισμών και 
της συχνότητας εμφάνισης σοβαρής ελονοσίας7. 

Αναγνωρίσθηκαν δύο προηγουμένως άγνωστοι γε-
νετικοί τόποι που σχετίζονται με σοβαρή ελονοσία 
από P. falciparum σε ασθενείς από τη Γκάνα. Ο ένας 
γενετικός τόπος εντοπίστηκε στο χρωμόσωμα 1q32 
εντός του ATP2B4 γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί την 
κύρια αντλία ασβεστίου των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Ο δεύτερος φαίνεται να είναι ένας διαγονιδιακός πο-
λυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου στο χρωμόσωμα 
16q22.2, που πιθανώς συνδέεται με ένα γειτονικό 
γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη MARVELD3, 
η οποία εκφράζεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και, 
ως εκ τούτου, μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο 
στην μικροαγγειακή βλάβη που προκαλείται από την 
ενδοθηλιακή προσκόλληση ερυθροκυττάρων που 
περιέχουν πλασμώδια5.

Helicobacter pylori
Επιδημιολογικές μελέτες από τη δεκαετία του 1950 
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τεκμηριώνουν μια σχέση μεταξύ της Ο-ομάδας και 
αυξημένου κινδύνου εξέλιξης σε γαστρίτιδα και έλκος 
δωδεκαδακτύλου. Η σχέση αυτή καθώς και η συσχέτι-
ση αυτών με τη λοίμωξη από H. pylori επιβεβαιώθηκε 
και από πιο πρόσφατες μελέτες. ωστόσο υπάρχουν 
μελέτες που δεν αναδεικνύουν αυτή τη συσχέτιση, 
γεγονός που πιθανόν σε ορισμένες περιπτώσεις να 
οφείλεται στο μικρό μέγεθος του δείγματος, ή να υπο-
δηλώνει ότι η σχέση παθογόνου-ξενιστή είναι περισ-
σότερο πολύπλοκη από τη σύνδεση του παθογόνου 
με έναν υποδοχέα. Οι επιδημιολογικές συσχετίσεις 
μεταξύ του εκκριτικού status (που διέπει την έκφραση 
των ABH και Lewis αντιγόνων στο γαστρεντερικό 
σωλήνα) και της συχνότητας μόλυνσης ή της εξέλιξης 
της νόσου είναι ακόμη πιο ασαφείς. Οι πρώτες μελέ-
τες έδειξαν ότι τα ποσοστά μόλυνσης ήταν παρόμοια 
μεταξύ εκκριτικών και μη-εκκριτικών ατόμων, αλλά οι 
τελευταίοι ήταν πιο πιθανό να αναπτύξουν γαστρίτιδα 
και ιστολογικές ενδείξεις φλεγμονής2,8,9. Η συνάφεια 
των φουκοζυλιωμένων προσδετών (ligands) για το 
H.pylori έχει δειχθεί με την αναστολή της δέσμευσης 
του βακτηρίου σε κυτταρικούς στόχους από ολιγο-
σακχαρίτες με δράση Leb του ανθρώπινου γάλακτος, 
συνθετικούς Leb ολιγοσακχαρίτες και αντισώματα 
έναντι του Leb. 

Μεταξύ των παραγόντων βακτηριακής μολυσματι-
κότητας είναι μια ομάδα μορίων προσκόλλησης που 
υπάρχουν στην εξωτερική μεμβράνη του βακτηρίου. 
Σημαντικότερο από αυτά είναι η πρωτεΐνη BabA (blood 
group antigen-binding adhesin) που συνδέεται με 
τις φουκοζυλιωμένες γλυκοπρωτεΐνες που φέρουν 
αντιγόνα ABH/Le που εκφράζονται στις μεμβράνες 
των γαστρικών επιθηλιακών κυττάρων των εκκριτικών 
ατόμων. Αυτή η προσκόλληση διευκολύνει την μετα-
φορά αρκετών άλλων παραγόντων μολυσματικότητας 
όπως το VacA (vacuolating-cytotoxin-gene-A) και το 
CagA (cytotoxin-association-gene-A), που επηρε-
άζουν τις οδούς σηματοδότησης του επιθηλίου του 
βλεννογόνου. Τα στελέχη με υψηλά επίπεδα έκφρασης 
BabA+/CagA+/VacA+ (τριπλά στελέχη) βρέθηκαν 
να σχετίζονται με υψηλότερη συχνότητα γαστρικής 
φλεγμονής, έλκους και αδενοκαρκινώματος. Επομέ-
νως, η ετερογένεια που παρατηρήθηκε μεταξύ των 
διαφόρων στελεχών του H.pylori και η ποικιλομορφία 
των γονοτύπων ABO και Lewis μπορεί να εξηγήσει 
μερικές από τις διαφορές στα κλινικά αποτελέσματα. 
Σε μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2018 σημειώ-
νεται ότι η Ο-ομάδα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο 
λοίμωξης από H. pylori σε σχέση με τη μη-Ο-ομάδα.8 
Τέλος, πρόσφατη μελέτη από τη Βραζιλία επιβεβαιώνει 
τη σχέση μεταξύ O και A2/Le(a-b+) φαινοτύπου και 
αυξημένου κινδύνου μόλυνσης, ενώ επισημαίνει ότι 

οι ομάδες A/AB Le(a-b+) τείνουν να σχετίζονται με 
γενετική προδιάθεση για γαστρικό καρκίνο9. Επιπλέον, 
η πιθανότητα του ατόμου να αναπτύξει καρκίνο είναι 
περίπου τρεις φορές υψηλότερη εάν έχει μολυνθεί από 
στελέχη CagA+, και έχει ομάδα αίματος A1/Le(a-b+). 

Vibrio cholerae
χαρακτηριστικό της χολέρας είναι οι ογκώδεις 

υδαρείς διάρροιες που προκαλούνται από την τοξί-
νη της χολέρας (CT), που είναι κύριος καθοριστικός 
παράγοντας μολυσματικότητας του δονακίου. Αν 
και υπάρχουν πάνω από 200 ορότυποι, οι περισ-
σότερες περιπτώσεις προκαλούνται από στελέχη 
των οροτύπων Ο1 και Ο139. Ο ορότυπος O1 έχει 
δύο βιοτύπους, τον κλασσικό και τον El Tor, με τον 
τελευταίο να αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη αιτία της 
νόσου. Η CT είναι μια τοξίνη ΑΒ5 που αποτελείται 
από μία ενεργό Α υπομονάδα που περιβάλλεται από 
μια πενταμερική υπομονάδα Β (CT-B) υπεύθυνη για 
τη σύνδεσή της με τον υποδοχέα GM1 γαγγλιοσίδιο, 
στην επιφάνεια των εντεροκυττάρων10.

Παρατηρήθηκε πριν από τουλάχιστον τρεις δεκα-
ετίες ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ ΑΒΟ-φαινοτύπου 
και χολέρας. Άτομα Ο-ομάδας που είχαν μολυνθεί 
με V.cholerae O1 El Tor ή με O139, συγκριτικά με τα 
μη-Ο-άτομα, βρέθηκε ότι ήταν πιθανότερο να ανα-
πτύξουν σοβαρή ασθένεια, να απαιτηθεί νοσηλεία 
και επιθετική ενυδάτωση, ενώ εμφάνιζαν υψηλότερα 
ποσοστά θνητότητας. Παραδόξως, ορισμένες μελέτες, 
αν και όχι όλες, αναφέρουν ότι τα άτομα Ο-ομάδας 
ήταν λιγότερο πιθανόν να μολυνθούν όταν εκτίθεντο 
στα στελέχη O1 El Tor ή O139 από άτομα μη-Ο. Οι 
συσχετίσεις αυτές ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν με 
το «κλασικό» στέλεχος Ο1. Αυτές οι επιδημιολογικές 
παρατηρήσεις οδήγησαν στην υπόθεση ότι η πα-
ρουσία χολέρας στην περιοχή του δέλτα του Γάγγη 
άσκησε μια πίεση επιλογής που ήταν εις βάρος των 
ατόμων Ο-ομάδας και μπορεί να ευθύνεται για τον 
σχετικά χαμηλό επιπολασμό αυτού του φαινοτύπου 
στην περιοχή (33% στο Μπαγκλαντές έναντι 40-45% 
στην Ευρώπη και Βόρεια Αμερική)2.

Το γαγγλιοσίδιο GM1 είναι ο κύριος κυτταρικός 
υποδοχέας για την CT. Αυτή η θέση σύνδεσης της 
τοξίνης περιλαμβάνει τομείς που μοιάζουν με λεκτίνη 
στις παρακείμενες υπομονάδες Β. Μια δεύτερη θέση 
δέσμευσης που βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή 
των υπομονάδων Β, συνδέει τους ολιγοσακχαρίτες 
με ειδικότητα ομάδων αίματος. Οι υπομονάδες Β της 
CT από τα στελέχη El Tor συνδέονται πιο εύκολα με 
γλυκάνες που εκφράζουν H-αντιγόνο, παρά με αυτές 
που εκφράζουν Α, Β ή ΑΒ. Αυτή η θέση δεσμεύει 
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επίσης γλυκάνες που εκφράζουν Leb/x. Η παρουσία 
εξωκυττάριων γλυκολιπιδίων και μουκινών σε εκκριτι-
κά άτομα (Leb/x) που ανήκουν σε μη-Ο-ομάδα μπορεί 
να δρα προστατευτικά μέσω απορρόφησης της CT 
που διαφορετικά θα μπορούσε να συνδεθεί με τα 
εντερικά επιθηλιακά κύτταρα. Αυτό το προστατευτικό 
αποτέλεσμα δεν εμφανίζεται στα μη-εκκριτικά άτομα 
μη-Ο άτομα. Δεν παρατηρείται επίσης στα εκκριτικά 
άτομα Ο-ομάδας λόγω της υψηλής συγγένειας της 
τοξίνης για τις Η-γλυκάνες2.

SARS-CoV-2
Οι πρώτες αναφορές σχετικά με την σχέση μεταξύ 

COVID-19 και ΑΒΟ-ομάδων δημοσιεύθηκαν στην Κίνα 
και μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί αρκετά άρθρα 
παγκοσμίως, που καλύπτουν μεγάλο αριθμό περιπτώ-
σεων με άτομα Ο-ομάδας να είναι λιγότερο ευαίσθητα 
στην λοίμωξη από SARS-CoV-2 σε σχέση με τα μη-
Ο. Ο παθογόνος μηχανισμός αυτής της συσχέτισης 
είναι αρκετά πολύπλοκος και περιλαμβάνει πολλές 
μοριακές οδούς. Απαιτούνται περαιτέρω πειραματικές 
μελέτες για τον καλύτερο χαρακτηρισμό του ρόλου 
των αντι-SARS-CoV-2 εξουδετερωτικών αντισωμάτων 
με ειδικότητα αντι-Α/IgG στην έναρξη της COVID-19, 
καθώς και της σημασίας των επιπέδων VWF/FVIII στο 
πλάσμα για την ενεργοποίηση του ενδοθηλίου στην 
προκαλούμενη διαταραχή της αιμόστασης και στην 
πνευμονική μικροαγγειακή απόφραξη3,4,11,12.

Όποιος και αν είναι ο υποκείμενος μηχανισμός, 
ο συσχετισμός αυτός επιτρέπει την ανάπτυξη συλ-
λογισμών που μπορεί να έχουν δυνητικά σημαντικές 
επιπτώσεις. Πρώτον, η ευαισθησία στην COVID-19 
που οδηγείται από το ABO θα μπορούσε να ευθύνεται 
για την επιδημιολογική διαφορά στη μόλυνση μεταξύ 
των διαφόρων φυλών. Πράγματι, η Αφρική είναι η 
ήπειρος με τον μικρότερο αριθμό κρουσμάτων και 
θανάτων από τα διαθέσιμα στοιχεία στη διεύθυνση: 
https://covid19.who.int/. Περιέργως, μεταξύ των δι-
αφορετικών εθνοτήτων, οι Αφρικανοί έχουν το υψη-
λότερο ποσοστό Ο-ομάδας (έως 60%). 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση αφορά την 
κατανομή της COVID-19 σε διαφορετικές ηλικίες και 
φύλα. Στην πραγματικότητα, είναι εξίσου γνωστό ότι 
οι άνδρες και οι ηλικιωμένοι επηρεάζονται περισσό-
τερο από τη μόλυνση SARS-CoV-2 σε σχέση με τις 
γυναίκες και τους νέους. Προηγούμενες μελέτες είχαν 
αποδείξει ότι οι γυναίκες Ο-ομάδας έχουν υψηλότερα 
επίπεδα αντισωμάτων αντι-Α/IgG από τους άνδρες 
και ότι ο τίτλος των ισοαιμοσυγκολλητινών αντι-Α και 
αντι-Β μειώνεται με την ηλικία. Παρόλο που αυτά τα 
ευρήματα δεν αποτελούν την οριστική απόδειξη της 

αιτιώδους συσχέτισης μεταξύ της ΑΒΟ-ομάδας και 
των διαφορών που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία 
και την εθνότητα στην επιδημιολογική κατανομή της 
COVID-19, οι παρατηρήσεις αυτές αξίζουν περαιτέρω 
διερεύνησης. Τέλος από τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν 
φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ Ο-ομάδας και 
βαρύτητας νόσου3,4,13.

ΡΟΛΟΣ ΤΩν βΑΚΤήΡΙΩν  
ΣΤήν ΕΚφΡΑΣή ABH ΚΑΙ LEWIS

Κατά τη γέννηση, ο εντερικός σωλήνας εκφράζει 
σιαλικές γλυκάνες που στην πορεία μετατρέπονται σε 
φουκοζυλιωμένα αντιγόνα, συμπεριλαμβανομένων 
των ABH και Lewis, με τις αλλαγές στη διατροφή και 
τον βακτηριακό αποικισμό. Στους ενήλικες υπάρχει 
μια συσχέτιση μεταξύ βακτηριακής πυκνότητας και 
φουκοζυλίωσης στις διάφορες θέσεις του πεπτικού 
σωλήνα, με την υψηλότερη να εντοπίζεται στο παχύ 
έντερο και το ορθό. Συμβιωτικά βακτηριακά είδη που 
χρησιμοποιούν τη φουκόζη ως θρεπτικό συστατικό 
μπορούν να επάγουν ειδικά το FUT2 στον εντερικό 
ιστό, γεγονός που αποτελεί απόδειξη αμοιβαίας επω-
φελούς συμβιωτικής σχέσης. Από μελέτες έχει δειχθεί 
ότι ενήλικα ποντίκια σε περιβάλλον χωρίς μικρόβια 
διατηρούν έναν ανώριμο εντερικό φαινότυπο, ο οποίος 
γρήγορα μετατρέπεται σε ενεργό H-φαινότυπο μετά 
τον αποικισμό με Bacteroides fragilis και Bacteroides 
thetaiotaomicron. Είναι δελεαστικό να υποθέσουμε ότι 
τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης Leb στα ομφάλια και 
τα νεογνικά ερυθρά αντανακλούν την ανωριμότητα 
της χλωρίδας του εντέρου κατά τη γέννηση. Τα πε-
ρισσότερα παιδιά αποκτούν φυσιολογικό μικροβίωμα 
«ενήλικου τύπου» στην ηλικία του ενός έτους1.

βΑΚΤήΡΙΑ ΚΑΙ ΑνΑΠΤΥξή ΤΩν ΑνΤΙ-Α/β  
ΚΑΙ ΑΛΛΩν φΥΣΙΚΩν ΑνΤΙΣΩΜΑΤΩν

Διάφορα βακτήρια, ιδιαίτερα Gram-αρνητικά, της 
εντερικής χλωρίδας φαίνεται να είναι το κύριο ανο-
σοποιητικό ερέθισμα για την ανάπτυξη των φυσι-
κών αντισωμάτων αντι-Α/Β. Το 1971 σε μελέτη 282 
Gram-αρνητικών οργανισμών, δραστηριότητα τύπου 
Α-, Β-, ή/και H-, εντοπίστηκε σε 137 οργανισμούς. 
Σε πολλές περιπτώσεις, η ABO-δραστηριότητα στο 
λιποπολυσακχαρίτη (LPS) του βακτηριδίου αποτε-
λεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του οροτύπου (π.χ. 
Escherichia coli (E. coli) O86 και Β-αντιγόνο)1.

χρησιμοποιώντας Leghorn κοτόπουλα ως ζωι-
κό μοντέλο, το 1959 οι Springer et al παρείχαν τις 
πρώτες άμεσες αποδείξεις ότι τα βακτήρια μπορούν 
να διεγείρουν ΑΒΟ-αντισώματα. Τα κοτόπουλα εκ-
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φράζουν το αντιγόνο Forssman (ομάδας Α-like γλυ-
κοσφιγγολιπίδιο, GSL) που αντιδρά με πολυκλωνικό 
αντι-Α μέσω του τελικού α1-3GalNAc. Όπως και 
τα ανθρώπινα νεογνά, οι εκκολαφθέντες νεοσσοί 
στερούνται ισοαιμοσυγκολλητινών αλλά σταδιακά 
αποκτούν φυσικά αντι-Β καθώς ωριμάζουν. Για να 
ερευνηθούν οι επιπτώσεις των βακτηρίων στην 
ανάπτυξη των αντι-Β αντισωμάτων, οι νεοσσοί με-
γάλωσαν σε ένα περιβάλλον χωρίς μικρόβια και 
τρέφονταν είτε με αποστειρωμένη τροφή, είτε με 
διατροφή που περιείχε E. coli O86. Οι νεοσσοί 
που μεγαλώνουν σε διατροφή χωρίς μικρόβια δεν 
παρήγαγαν αντι-Β μετά από 8 εβδομάδες. Αντίθετα, 
οι νεοσσοί που τρέφονταν με δίαιτα με E.coli O86, 
παρήγαγαν αντι-Β στο ίδιο ποσοστό και συχνά 
υψηλότερο από την φυσιολογική ομάδα ελέγχου.1 
Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στην 
ανάπτυξη των αντι-Τ και αντι-Tn, δύο φυσικών αντι-
σωμάτων έναντι των υδατανθρακικών δομών των 
γλυκοφορινών των ερυθροκυττάρων (MNS σύστημα 
και ομάδες αίματος Gerbich).

Παρόμοιο φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί και 
στον άνθρωπο. Εκτροφή E.coli O86 σε εθελοντές 
ομάδων Ο και Α οδήγησε σε ειδική αύξηση του τίτλου 
του αντι-Β. Ομοίως, παρατηρήθηκε αύξηση 8 έως 32 
φορές στον τίτλο των anti-A/B σε ασθενείς που υπο-
βάλλονται σε χειρουργική επέμβαση εντέρου, πιθανώς 
ως απάντηση στη βακτηριακή έκθεση κατά τη στιγμή 
της χειρουργικής επέμβασης. Πιο πρόσφατα έχουν 
τεκμηριωθεί πολύ υψηλοί τίτλοι αντι-Β σε άτομα που 
λαμβάνουν προβιοτικά συμπληρώματα που περιέχουν 
μείγμα βακτηριακών στελεχών με B-like δραστηριό-
τητα. Αντίθετα, χαμηλά επίπεδα ΑΒΟ-αντισωμάτων, 
ιδιαίτερα αντι-Β, μπορεί να παρατηρηθούν σε μικρά 
παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια παρεντερική 
διατροφή. Όπως στο πείραμα των Springer et al, 
η παρεντερική και η εντερική διατροφή είναι ουσια-
στικά «αποστειρωμένες» και οδηγούν σε μειωμένα 
επίπεδα και μεταβολές της χλωρίδας των κοπράνων. 
Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα δυτική διατροφή 
επεξεργασμένων «παστεριωμένων» τροφίμων έχει 
οδηγήσει σε δραματική μείωση των μέσων τιμών των 
τίτλων αντι-A/B σε σύγκριση με τις ιστορικές ομάδες 
ελέγχου1,14.

Τέλος, οι λοιμώξεις μπορούν να διεγείρουν τα 
φυσικά αντισώματα, οδηγώντας ενίοτε σε αιμόλυση 
και προβλήματα στον καθορισμό ομάδας αίματος. 
ψυχροσυγκολλητίνες που τείνουν να αντιδρούν με 
τις πρόδρομες Α/Β-μορφές (αντι-i, αντι-Ι, αντι-Η, και 
αντι-HI), δεν είναι σπάνιες μετά λοίμωξη από μυκο-
πλάσμα, λοιμώδη μονοπυρήνωση και άλλες ιογενείς 
λοιμώξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση των 

επιπέδων των ψυχροσυγκολλητινών οφείλεται σε 
διασταυρούμενη αντίδραση με το βακτηριακό LPS. 
Στους μικροοργανισμούς που είναι γνωστό ότι εκφρά-
ζουν στις δομές τους λακτοζαμίνη περιλαμβάνονται το 
μυκόπλασμα, στελέχη Neisseria και στελέχη πνευμο-
νιοκόκκου. Η λοίμωξη μπορεί επίσης να διεγείρει μη 
ειδική δραστηριότητα τύπου ψυχροσυγκολλητινών, 
λόγω γενικευμένης αύξησης των αντισωμάτων IgM 
που φέρουν την VH4-34 παραλλαγή της βαριάς 
αλυσίδας. Η VH4-34 αναγνωρίζει τους επιτόπους 
της λακτοζαμίνης ανεξάρτητα από την ειδικότητα των 
αντισωμάτων, λόγω της διατήρησης ακολουθιών στο 
αμινο-τελικό-FR1 άκρο1,15.

ΑνΤΙΣΩΜΑΤΑ ABO ΣΤήν ΑΜΥνΑ ΤΟΥ ξΕνΙΣΤή 
ΚΑΤΑ ΤΩν βΑΚΤήΡΙΩν

Η συσχέτιση μεταξύ της χλωρίδας των κοπράνων 
και των ΑΒΟ-αντισωμάτων οδήγησε στην υπόθεση ότι 
αυτά και άλλα φυσικά αντισώματα αποτελούν μέρος 
της φυσικής άμυνας του ξενιστή κατά των βακτηρια-
κών λοιμώξεων. Από μελέτες σε ζώα, τα φυσικά IgM 
είναι κρίσιμα για την πρόληψη της σήψης και του 
θανάτου μετά από χειρουργική εκτομή του τυφλού. 
Έχει υποτεθεί ότι τα αντισώματα IgM δεσμεύουν 
το συμπλήρωμα στα βακτήρια και διευκολύνουν 
τη φαγοκυττάρωση. Αποδεικτικά στοιχεία έρχονται 
από in vitro μελέτες με E. coli O86. Το ανθρώπινο 
πολυκλωνικό αντι-Β, αλλά όχι το αντι-Α, οδηγεί σε 
10-φορές αύξηση της βακτηριακής φαγοκυττάρωσης 
από ουδετερόφιλα. 

Σε μία από τις παλαιότερες προοπτικές μελέτες οι 
ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα καλλιεργει-
ών ανάλογα με τον τύπο ABO σε 944 παιδιατρικούς 
ασθενείς. Οι ασθενείς ομάδων Β και ΑΒ ήταν πιο 
πιθανό να μολυνθούν από εντερικά παθογόνα, πα-
ρουσιάζοντας κατά 51% αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης 
από E.coli και κατά 131% αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης 
από σαλμονέλα. Μεταγενέστερη αναδρομική μελέτη 
23.135 νοσηλευομένων ασθενών επικεντρώθηκε στη 
συχνότητα της σήψης από E.coli σε σχέση με την 
ομάδα αίματος ABO και Rh. Και πάλι, οι ασθενείς 
ομάδας Β και ΑΒ είχαν 60% μεγαλύτερο κίνδυνο 
σήψης από E. coli1,2.

Δύο εντερικές γαλεκτίνες (galectins), η Gal-4 και 
Gal-8, φαίνεται να αναγνωρίζουν και να σκοτώνουν 
συγκεκριμένα βακτήρια που εκφράζουν Β-επιτόπους. 
Άλλοι μηχανισμοί άμυνας του ξενιστή περιλαμβάνουν 
τους Toll-like και τους NOD υποδοχείς, οι οποίοι 
αναγνωρίζουν ευρύ φάσμα μικροβίων. Τέλος, ο τύ-
πος-ABO μπορεί να επηρεάσει τη σύσταση της φυσι-
ολογικής εντερικής χλωρίδας. Μια μελέτη φινλανδών 
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ενηλίκων ανέφερε διαφορές στο εντερικό μικροβίωμα 
μεταξύ των ατόμων ομάδας Β και ΑΒ1.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πολυάριθμα δεδομένα, πειραματικά και κλινικά, 

συσχετίζουν βιολογικές και παθολογικές διαδικασίες 
με λοιμώδη παθογόνα, που φαίνεται να επηρεάζονται 
από το ABH-σύστημα και τα αντίστοιχα υδατανθρακικά 
αντιγόνα. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δεν έχουν επηρε-
άσει μόνο τα πρότυπα μόλυνσης στους ανθρώπους, 
αλλά έχουν διαμορφώσει τη βιοποικιλότητά μας, όπως 
αντιστρόφως διαμορφώσαμε τους φαινοτύπους των 
ανθρώπινων συμβιωτικών και παθογόνων.

Σε πολύ θεμελιώδες επίπεδο, η φυσική άμυνα που 
αντιπροσωπεύεται από τα φυσικά αντισώματα καθώς 
και τις λεκτίνες αντανακλά τη μακρά αλληλεπίδραση 
μεταξύ των ανθρώπων, του μικροβιώματός τους και 
των μικροοργανισμών του περιβάλλοντος. Εκτός του 
ρόλου του ΑΒΟ-συστήματος στην ανοσοαιματολογία, 
φαίνεται ότι αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε δι-
άφορες ασθένειες μεταξύ των οποίων και οι λοιμώξεις. 
Στο άμεσο μέλλον, για πολλές από τις συσχετίσεις που 
έχουν περιγραφεί, σημαντικές πληροφορίες μπορεί 
να δώσει η επανεκτίμηση αυτών με GWAS. 
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Τα εργαστήρια έχουν κρίσιμο ρόλο στην υγεία κα-

θώς υπολογίζεται ότι το 70% των ιατρικών αποφάσεων 
βασίζονται σε κάποιο εργαστηριακό αποτέλεσμα1. 
Τα εργαστηριακά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται 
για την πρόληψη, διάγνωση, σταδιοποίηση, επιλογή 
θεραπείας, καθώς και έλεγχο αποτελεσματικότητας 
θεραπείας2. Παρόλα αυτά, τα εργαστηριακά κόστη 
ανέρχονταν μόνο στο 2,3% των συνολικών δαπανών 
υγείας3, ποσό το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σημα-
ντικά με την ένταξη των γενετικών δοκιμασιών στην 
εξατομίκευση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας2.

Για την κατανόηση της ανάγκης επικοινωνίας 
ξεκινάμε με τη βασική παραδοχή ότι υπάρχει ένας 
αναπόφευκτος φυσικός διαχωρισμός μεταξύ του 
ασθενή (ή πιθανού ασθενή), που παρίσταται ως 
φυσική οντότητα σε ένα ιατρείο (ιδιωτικό, εξωτερικό, 
ΤΕΠ, κλινική) και ενός δείγματος αυτού που καταλήγει 
σε ένα εργαστήριο για ανάλυση. Σχεδόν πάντα αυτός 
που εξετάζει τον ασθενή (κλινικός ιατρός) είναι διαφο-
ρετικό άτομο από αυτόν που θα αναλύσει το δείγμα 
(εργαστηριακός ιατρός, βιολόγος, τεχνολόγος). ως 
αποτέλεσμα το δείγμα του ασθενούς δεν συνοδεύεται 
και με πλήρη εικόνα του ασθενή και προφανώς δεν 
μπορεί να απαντήσει και σε τυχόν ερωτήσεις του 
εργαστηριακού! Κατ’ αντιστοιχία τα αποτελέσματα 
των εργαστηριακών εξετάσεων δεν συνοδεύονται 
από φυσική παρουσία του εργαστηριακού λειτουργού 
και πρέπει να είναι αξιολογήσιμα από τον κλινικό. 
ξεκινώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα, φυσικά 
θα αναρωτηθούμε: ποιες είναι οι παρούσες πρακτικές 
και ποιες είναι οι προτεινόμενες ή επιθυμητές.

ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Συνήθως η επικοινωνία ακολουθεί ένα γραμμικό 

πρότυπο4. Η επικοινωνία μεταξύ του ασθενή και του 
κλινικού δημιουργεί μια διάγνωση εργασίας που θα 
οδηγήσει στην παραγγελία κάποιου διαγνωστικού τεστ. 
Το δείγμα θα συλλεχθεί, θα μεταφερθεί στο εργαστήριο, 
θα αναλυθεί και θα δημιουργηθεί μια αναφορά. Η ανα-
φορά θα σταλεί στον κλινικό ο οποίος θα αξιολογήσει 
το αποτέλεσμα σε συνάρτηση με την κλινική διάγνωση 
εργασίας. Ο ίδιος κύκλος θα επαναληφθεί μέχρι να 
υπάρχει μια τελική διάγνωση, την οποία επικοινωνεί 
στον ασθενή. Εντός του ίδιου οργανισμού συνήθως 
υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ του κλινικού και 
του εργαστηρίου, είτε με φυσική παρουσία (επισκέψεις 
για συζήτηση περιστατικών) ή με τα καθιερωμένα 
ογκολογικά συμβούλια. Εκεί βρίσκεται το μόνο σημείο 
αμφίδρομης επικοινωνίας που μπορεί να οδηγήσει σε 
παραγγελία συμπληρωματικών ή νέων διαγνωστικών 
δοκιμασιών για τη βέλτιστη διαγνωστική προσέγγιση 
ή κλινική διαχείριση του ασθενούς.

ΕΠΙθΥΜήΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Σε ένα καλά οργανωμένο σύστημα υγείας, αρχικά 

και βασικότερα υπάρχει:
• μοναδική ταυτοποίηση του ασθενή (ΑΜΚΑ)
• κεντρικά διαθέσιμος ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή 

με απεικονιστικά, εργαστηριακά και κλινικά απο-
τελέσματα καθώς και χορηγούμενη φαρμακευτική 
αγωγή

• πρόσβαση στα δεδομένα από λειτουργούς υγείας 
(διαβαθμισμένα).
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A. Σπάθης

Προφανώς η επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού 
φακέλου μπορεί να είναι αμφίδρομη. Καλές πρακτικές 
που βοηθούν στην επικοινωνία μεταξύ εργαστηριακών 
και κλινικών αποτελούν:

• πρότυπα παραπεμπτικά για την καταχώρηση των 
πληροφοριών (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά), η 
δημιουργία των οποίων θα πρέπει να γίνεται με 
επικοινωνία όλων των ενδιαφερομένων (κλινικών 
και εργαστηριακών)

• καθιέρωση εκτός των ογκολογικών συμβουλίων 
συγκεκριμένων ωρών για συζήτηση περιστατικών 
με τις κλινικές του οργανισμού

• δημιουργία πρότυπων απαντήσεων / πορισμάτων, 
η αξιολόγηση των οποίων θα πρέπει να γίνεται και 
από τους κλινικούς, με στόχο την, κατά το δυνατό, 
σαφέστερη απάντηση του κλινικού ερωτήματος

• καθιέρωση ερωτηματολογίων για την αξιολόγηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών

• φόρμες μη-συμμόρφωσης και αποστολή των 
αποτελεσμάτων στις υπηρεσίες ποιότητας. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: DO’S AND DON’TS
Τα παραπεμπτικά έχουν δημιουργηθεί μετά από 

αρκετές ώρες συσκέψεων και σειρά δοκιμών μέχρι να 
αποφασιστεί ποιες κλινικές πληροφορίες χρειάζεται 
ο εργαστηριακός. ως αποτέλεσμα:

• Συμπληρώνονται στο σύνολο τους (ηλικία, φύλο, 
κύηση, ΑΜΚΑ) ώστε να αξιολογείται το αποτέλε-
σμα με βάση τις φυσιολογικές τιμές του εκάστοτε 
πληθυσμού. Π.χ. αιματοκρίτης με τιμή 35 είναι 
χαμηλός για άντρα 35 ετών αλλά αναμενόμενος 
για γυναίκα σε κύηση. 

• Αξιολογείται αν έχουμε στείλει το βέλτιστο δυνατό 
δείγμα για την εξέταση. Η λήψη ενός δείγματος 
περιφερικού αίματος είναι εύκολη και η χρήση 
μοριακών τεχνικών με αυξημένη ευαισθησία έχει 
επιτρέψει να γίνεται παρακολούθηση νοσημάτων 
μέσω αυτού (π.χ. CML), αλλά δεν είναι το βέλτιστο 
δείγμα για την ανάλυση, εφόσον η κατάσταση του 
ασθενούς επιτρέπει τη λήψη μυελού. 

• Συμπληρώνεται υποχρεωτικά η χορηγούμενη 
αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής. Ειδικά σε πε-
ριπτώσεις όπου η αγωγή τροποποιεί τις τιμές 
των αποτελεσμάτων π.χ. χορήγηση αντί-CD38 
αντισώματος σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα 
που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του τρόπου 
οριοθέτησης των πλασματοκυττάρων στην κυτ-
ταρομετρική ανάλυση. 

• Συμπληρώνονται υποχρεωτικά οι πληροφορίες 
της διάγνωσης εργασίας. Ειδικά σε περιπτώσεις 
όπου οι εξετάσεις είναι περίπλοκες δοκιμασίες ή 

με αυξημένο κόστος, η γνώση του πιθανότερου 
νοσήματος βάσει του κλινικού ελέγχου μειώνει 
σημαντικά το χρόνο και το κόστος των δοκιμασιών 
που μπορούν να επιβεβαιώσου ή απορρίψουν τη 
διάγνωση. Σε ένα λεμφαδένα με απεικονιστικά 
δεδομένα που υποδεικνύουν εξεργασία πνεύμονα 
δεν θα παραγγελθεί από τον εργαστηριακό ανο-
σοϊστοχημεία μόνο με λεμφικούς δείκτες αλλά και 
με επιθηλιακούς/νευροενδοκρινείς δείκτες 
Αν αφορά γνωστό νόσημα προσκομίζονται όλα 

τα προηγούμενα πορίσματα, καθώς οι διαδικασίες 
ανάλυσης είναι ταχύτερες γνωρίζοντας τις τιμές που 
αποκλίνουν από τα αναμενόμενα ή τα χαρακτηριστικά 
των παθολογικών κυττάρων. Ειδικά σε περιπτώσεις 
ελέγχου για υπολειπόμενη νόσο είναι απαραίτητος 
ο αρχικός φαινότυπος των παθολογικών κυττάρων. 
Αν δεν είναι σαφές αν κάποια πληροφορία είναι 
απαραίτητη, γίνεται προφορική ενημέρωση, αλλιώς 
απλά την συμπεριλαμβάνουμε.

Το τελικό αποτέλεσμα/πόρισμα θα πρέπει, στο 
πλαίσιο του εφικτού, να:

• Περιέχει τιμές αναφοράς και να είναι εύκολα αντι-
ληπτό εάν κάποια τιμή είναι εκτός ορίων.

• Εξηγεί επαρκώς τη μεθοδολογία, την ευαισθησία 
και τους περιορισμούς της μεθόδου.

• Απαντά με σαφήνεια στο κλινικό ερώτημα ή να 
εγείρει νέα κλινικά ερωτήματα.
Για να συμβούν όλα τα ανωτέρω είναι απαραίτητο 

να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κλινικών 
και εργαστηριακών με σκοπό τη διενέργεια των απα-
ραιτήτων (και μόνο αυτών) διαγνωστικών δοκιμασιών 
που θα προσφέρουν στον ασθενή ή στη δημόσια 
υγεία5-7. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ κλινικών και 

εργαστηριακών προφανώς είναι απαραίτητη για πλη-
θώρα αιτιών, σημαντικότερες εκ των οποίων είναι η 
ορθή και ταχεία διάγνωση, η εξοικονόμηση πόρων σε 
αντιδραστήρια και εργατοώρες προσωπικού, καθώς 
και η ελαχιστοποίηση των παρεμβατικών διαδικασιών 
που υπόκεινται ο ασθενής.
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Τα προαναλυτικά, αναλυτικά και μετααναλυτικά σφάλματα στην αποστολή 
και επεξεργασία βιολογικών δειγμάτων στο Εργαστήριο
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32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΕΧνΟΛΟΓΩν ΚΑΙ βΙΟΛΟΓΩν

Τα Κλινικά Εργαστήρια παρέχουν υπηρεσίες που 
έχουν μεγάλη επιρροή στη λήψη των  κλινικών απο-
φάσεων: 60-70% των σημαντικότερων αποφάσεων 
για εισαγωγή, απαλλαγή ή επιλογή  φαρμακευτικής 
αγωγής βασίζονται σε αποτελέσματα εργαστηριακών 
δοκιμών. Εξαιτίας του υψηλού  βαθμού επιρροής, η 
ποιότητα των εργαστηριακών εξετάσεων και αναφο-
ρών είναι υψίστης σημασίας

Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον 
για τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη δρα-
στηριοτήτων που έχουν ως στόχο την ασφάλεια των 
ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη. Ο εργαστη-
ριακός έλεγχος είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία 
και αν και οι εργαστηριακές υπηρεσίες είναι σχετικά 
ασφαλείς από άποψη σφαλμάτων, δεν είναι τόσο 
ασφαλείς όσο θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να είναι. 
Το Κλινικό Εργαστήριο έχει ηγετική θέση στον τομέα 
της διαχείρισης της ποιότητας της υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναλυτική 
ποιότητα εντός του Εργαστηρίου, που ήταν ένας από 
τους πρώτους τομείς στους οποίους  χρησιμοποιήθη-
καν ποσοτικές στατιστικές μέθοδοι ελέγχου.

Παραδοσιακά η συνολική διαδικασία του κύκλου 
εξέτασης χωρίζεται συνήθως σε τρεις κύριες φάσεις1, 
την προαναλυτική, αναλυτική και μετααναλυτική φάση 
της διαδικασίας και η κάθε μία αποτελεί ξεχωριστή 
πηγή σφαλμάτων. Το πολύ μεγάλο και συνεχώς αυ-
ξανόμενο μενού των διαθέσιμων εξετάσεων εισήγαγε 
δύο επιπλέον σοβαρές πηγές σφαλμάτων2, που ανή-
κουν στις λεγόμενες φάσεις της προ-προαναλυτικής 
και της μετα-μετααναλυτικής διαδικασίας που δεν 
πραγματοποιούνται στο Κλινικό Εργαστήριο, ούτε 
κάτω από τον άμεσο έλεγχο του εργαστηριακού προ-

σωπικού και αφορά κυρίως στην επιλογή της σωστής 
εργαστηριακής δοκιμής και στη σωστή ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων της δοκιμής. 

Όπως προκύπτει από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία3 
που αφορά σφάλματα στην Εργαστηριακή Ιατρική, ένα 
σφάλμα στον πλήρη κύκλο της εργαστηριακής εξέτα-
σης εντοπίζεται για κάθε 900–2074 ασθενείς, ή  κάθε 
214–8316 εργαστηριακά αποτελέσματα, ανάλογα με 
το σύστημα καταγραφής. Οι πιο πρόσφατες έρευνες 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι στον πλήρη κύκλο 
μιας εργαστηριακής εξέτασης, τα λάθη συμβαίνουν 
κυρίως στην προαναλυτική και μετααναλυτική φάση 
της διαδικασίας. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Μ. Plebani2, που έχει ση-
μαντική συμβολή στη διερεύνηση των σφαλμάτων και 
την προτυποποίηση των διαδικασιών στο πεδίο της 
Εργαστηριακής Ιατρικής, οι πιο συνηθισμένες αιτίες 
σφαλμάτων και τα αντίστοιχα ποσοστά στη συνολική 
διαδικασία του κύκλου εξέτασης έχουν ως εξής:

1) Προ-προαναλυτική φάση (Προαναλυτικές 
διαδικασίες που εκτελούνται εκτός του 
Εργαστηρίου και του ελέγχου του), 46-68%

Αυτή η φάση ξεκινά με την παραγγελία της εξέτα-
σης, ταυτοποίηση του ασθενούς και του δείγματος, 
δειγματοληψία, συλλογή και χαρακτηρισμός του δείγ-
ματος και τελειώνει με τη μεταφορά των δειγμάτων 
στο εργαστήριο.

Στην περίπτωση αυτή τα λάθη προέρχονται από 
την επιλογή ακατάλληλης εξέτασης, λανθασμένη κα-
ταχώριση της παραγγελίας, εσφαλμένη αναγνώριση 
του ασθενούς ή του δείγματος, δείγμα που συλλέγεται 
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από τη διαδρομή έγχυσης ορού, σφάλματα στη συλ-
λογή του δείγματος (αιμόλυση, πήξη, διαμερισμός, 
ανεπαρκής όγκος κ.λπ.), ακατάλληλο σωληνάριο, 
χαρακτηρισμός του δείγματος, αποθήκευση και με-
ταφορά.

2) Προαναλυτική φάση  
(εντός του Εργαστηρίου), 3-5%

Η φάση αυτή αφορά στην προετοιμασία του δείγ-
ματος εντός του Εργαστηρίου και περιλαμβάνει όλες 
τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την απόδοση 
ενός δείγματος κατάλληλου για ανάλυση. 

Τα λάθη προέρχονται από σφάλματα καταχώρη-
σης κατά τις χειροκίνητες εγγραφές, σφάλματα στη 
φυγοκέντρηση (χρόνος και/ή ταχύτητα), στην ταξι-
νόμηση και φόρτωση στους κατάλληλους αναλυτές, 
καθώς και σφάλματα κατά τον αποχωρισμό του ορού, 
διαμοιρασμό, αραίωση και διαλογή του δείγματος και 
τις χρησιμοποιούμενες πιπέττες. 

3) Αναλυτική φάση (εντός του Εργαστηρίου) 7-13%
Είναι η κύρια φάση του κύκλου εξέτασης η οποία 

εκτελείται αποκλειστικά εντός του Εργαστηρίου και 
υπό την απόλυτη ευθύνη του. Τα σφάλματα μπορεί 
να προέρχονται από δυσλειτουργία του εξοπλισμού, 
ανάμειξη δειγμάτων, παρεμβολές (ενδογενείς ή εξωγε-
νείς), αποτυχία στον έλεγχο ποιότητας που δεν εντο-

πίστηκε. Τα Κλινικά Εργαστήρια έχουν επικεντρώσει 
την προσοχή τους και αναπτύξει από καιρό μεθόδους 
ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας, ασχολούμενα 
όμως σχεδόν αποκλειστικά με τις αναλυτικές πτυχές 
των δοκιμασιών.

4) Μετααναλυτική φάση (μετα-αναλυτικές 
διαδικασίες που πραγματοποιούνται εντός  
του Εργαστηρίου) 13-20% 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει την επαλήθευση των 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων, την ενημέρωση του 
εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος με τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων και την κοινοποίηση 
τους στους κλινικούς γιατρούς, με τις αντίστοιχες 
επισημάνσεις (μέθοδος ανάλυσης, τιμές αναφοράς, 
τιμές πανικού). Τα σφάλματα στη φάση αυτή αφορούν 
λανθασμένη επικύρωση αναλυτικών δεδομένων, 
αποτυχία ή λανθασμένη αποστολή της αναφοράς 
αποτελεσμάτων, υπερβολικό χρόνο ολοκλήρωσης 
της εξέτασης, σφάλματα καταχώρησης κατά τις χει-
ροκίνητες μεταγραφές αποτελεσμάτων, αποτυχία/
καθυστέρηση στην αναφορά κρίσιμων τιμών.

5) Μετα-μετααναλυτική φάση (μετα-αναλυτικές 
διαδικασίες που πραγματοποιούνται εκτός του 
Εργαστηρίου και του ελέγχου του) 25-46%

Στη φάση αυτή ο κλινικός ιατρός παραλαμβάνει, 

 Σχήμα 1. Ο πλήρης κύκλος της εργαστηριακής εξέτασης.
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διαβάζει και ερμηνεύει τα αποτελέσματα των εργαστη-
ριακών εξετάσεων και λαμβάνει μια απόφαση για τη 
διαχείριση του ασθενή βάσει των πληροφοριών από 
το εργαστήριο καθώς και άλλων πηγών. Η έλλειψη ή 
η καθυστερημένη αντίδραση στην εργαστηριακή ανα-
φορά, η λανθασμένη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 
το ακατάλληλο ή ανεπαρκές σχέδιο παρακολούθησης 
του ασθενή είναι τα σημαντικότερα σφάλματα αυτής 
της φάσης.

Σύμφωνα με διαθέσιμες μελέτες4 η πλειοψηφία 
των γεγονότων οφείλεται σε ανθρώπινα σφάλματα 
(82,6%), με μερικά μόνο (4,3%) να αποδίδονται σε 
τεχνικά λάθη. Ορισμένα γεγονότα δεν μπορούσαν 
να ταξινομηθούν και χαρακτηρίστηκαν ως σφάλματα 
άγνωστης προέλευσης (8,7%), ενώ 4,5% ήταν ένα 
μείγμα πολλών τύπων σφαλμάτων.

Για πολλά χρόνια, η εστίαση των Κλινικών Εργα-
στηρίων στην ποιότητα της αναλυτικής διαδικασίας, 
που ήταν υπό την άμεση ευθύνη και επίβλεψη τους, 
είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των σφαλμάτων 
στη φάση αυτή σε ένα ποσοστό της τάξης των 4-5 σίγ-
μα (10-4 έως 10-5 ppm), το οποίο είναι σαφώς καλύτερο 
από το επίπεδο σφαλμάτων στους περισσότερους 
άλλους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης. ωστόσο, 
το αυξημένο ποσοστό σφαλμάτων στις προ- και μετα-
αναλυτικές φάσεις και η δυνατότητα να προκαλέσουν 
βλάβες στους ασθενείς, έχει οδηγήσει τα Εργαστήρια 
στην ανάγκη να αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες για 
τις δραστηριότητες εκτός του άμεσου ελέγχου τους.

Η διαχείριση της εξω-εργαστηριακής φάσης στο 
κύκλο μιας εξέτασης (παραγγελία, δειγματοληψία, 
ανάλυση, αποστολή και ερμηνεία αποτελεσμάτων) 
είναι η επόμενη πρόκληση για την Εργαστηριακή 
Ιατρική5. Λαμβάνοντας υπόψη το άρτιο επιστημονι-
κό υπόβαθρο, την υπάρχουσα εμπειρία διοικητικής 
διαχείρισης και την εξοικείωση με τις τεχνολογίες 
πληροφορικής, το Κλινικό Εργαστήριο είναι κατάλληλο 
για να παίξει μεγαλύτερο ρόλο στη μείωση των σφαλ-
μάτων και τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών 
και εκτός των ορίων του Εργαστηρίου.

φορείς διαπίστευσης σε συνεργασία με τον Διε-
θνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) απαιτούν πλέον 
σαφείς και αποτελεσματικές διαδικασίες6 για την 
επιβεβαίωση των ασθενών/δειγμάτων και την επι-
κοινωνία μεταξύ του παραγγέλοντος Ιατρού και του 
Εργαστηρίου των κρίσιμων αποτελεσμάτων για την 

υγεία των ασθενών. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται 
και οι οδηγίες  της ομάδας εργασίας  της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την Εναρμόνιση των Συστημάτων 
Ποιότητας (EC4-CCLM)7,8. Στο διαδίκτυο υπάρχουν 
επίσης διαθέσιμες οδηγίες για τη διαχείριση και παρα-
κολούθηση της εξω-αναλυτικής φάσης9. Η πρόσφατη 
δημοσίευση δεικτών ποιότητας και των προτεινόμε-
νων επιπέδων απόδοσης, από την ομάδα εργασί-
ας σχετικά με τα Εργαστηριακά Σφάλματα και την 
Ασφάλεια των Ασθενών, της  Διεθνούς Ομοσπονδίας 
Κλινικής χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής (IFCC), 
παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμα δεδομένα συγκριτικής 
αξιολόγησης10. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο όρος ελάχιστη μετρήσιμη/υπολειμματική νόσος 

(Minimal Residual Disease, MRD) αναφέρεται στην 
ανίχνευση εναπομεινάντων λευχαιμικών κυττάρων 
μετά τη χορήγηση χημειοθεραπείας και την επίτευξη 
μορφολογικής ύφεσης. Στη Β-Oξεία Λεμφοβλαστική 
Λευχαιμία (Β-ΟΛΛ) η ανίχνευση της MRD είναι κα-
θοριστικής σημασίας, ως προς: (i) την προγνωστική 
αξία στην πρόβλεψη υποτροπής, (ii) στον επαναπροσ-
διορισμό του βαθμού κινδύνου της Β-ΟΛΛ μετά τη 
χορήγηση θεραπείας εφόδου (risk adapted protocols), 
(iii) στην πρόβλεψη της έκβασης της αλλογενούς με-
ταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ) 
και (iv) την παρακολούθηση του φορτίου της νόσου 
μετά την άλλο-ΜΑΚ. Σε όλα τα στάδια της νόσου οι 
θεραπευτικές παρεμβάσεις σχεδιάζονται και επανα-
προσδιορίζονται με οδηγό την ανίχνευση της MRD1.

Στη σύγχρονη εποχή, πλέον, η παρακολούθηση 
της MRD στη Β-ΟΛΛ αποκτά επιπρόσθετους και 
ιδιαίτερους ρόλους. Πρωτίστως, η ύπαρξη εγκεκρι-
μένων θεραπειών για την εξάλειψη της MRD προ 
της αλλο-ΜΑΚ με στόχο τη μείωση της πιθανότητας 
υποτροπής μετά τη μεταμόσχευση ενισχύει το ρόλο 
της στο συνολικό θεραπευτικό σχεδιασμό. Ταυτόχρο-
να, η εισαγωγή των νεότερων κυτταρικών θεραπει-
ών με γενετικά τροποποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα, τα 
CAR T κύτταρα, για τα οποία υπάρχει εγκεκριμένο 
προϊόν για τα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες και 
αναμένεται έγκριση σκευάσματος και για τους μεγα-
λύτερης ηλικίας ασθενείς, περιπλέκει περισσότερο 
το θεραπευτικό σχεδιασμό. Οι εν λόγω θεραπείες 
είναι εξατομικευμένες, απαιτούν χρόνο για την καλ-

λιέργεια και διαμόλυνση των κυττάρων και έχουν τη 
βέλτιστη αποτελεσματικότητα όταν χορηγούνται σε 
νόσο μικρού φορτίου. Συνεπώς, η παρακολούθηση 
και η ανίχνευση της MRD δίνει τη δυνατότητα του 
έγκαιρου σχεδιασμού και τη χορήγηση της θεραπείας 
στη βέλτιστη χρονική στιγμή2.

Για την ανίχνευση της MRD έχουν αναπτυχθεί 
πολλές μεθοδολογίες που βασίζονται είτε στη κυττα-
ρομετρία ροής είτε σε μοριακές τεχνικές, οι οποίες 
θα ανασκοπηθούν παρακάτω με έμφαση στα πλεο-
νεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟήΣ
Η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής συνει-

σφέρει σημαντικά στην ανίχνευση της μετρήσιμης 
υπολειμματικής νόσου στη Β-ALL. Είναι γνωστό ότι με 
χρήση πολλών χρωμάτων (π.χ. 8 χρωμάτων) συνδυ-
ασμοί, που βασίζονται στα αντιγόνα, που εκφράζονται 
σε ποικίλα στάδια διαφοροποίησης των Β κυττάρων 
(CD19, CD20, CD22, CD24, CD10, CD34, CD38, 
CD45) και σε σύγκριση με τα πρότυπα έκφρασης 
στο φυσιολογικό μυελό (ανοσοφαινότυπος different 
from normal), παρέχουν την ευκαιρία ταυτοποίησης 
των κακοήθων κυττάρων και επομένως μέτρησης της 
MRD με μεγάλη ευαισθησία ακόμη και όταν δεν είναι 
γνωστός ο αρχικός ανοσοφαινότυπος (υπάρχουν 
φυσικά και περιπτώσεις, όπου η γνώση του αρχικού 
ανοσοφαινότυπου είναι βοηθητικός). Πρέπει να το-
νιστεί δε ότι είναι δυνατή η πλήρης επικύρωση της 
μεθόδου αυτής3.

Η ευαισθησία εξαρτάται από τον αριθμό των συμ-
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βαμάτων (events), από τον οποίο εξαρτώνται και τα 
LOD (limit of detection όριο ανίχνευσης) και LOQ (limit 
of quantitation, όριο ποσοτικοποίησης). Προτείνεται 
η προσπάθεια συλλογής όσο το δυνατόν περισσό-
τερων συμβαμάτων, οπωσδήποτε περισσοτέρων 
των 5000003. 

Η συνήθης οριοθέτηση του πληθυσμού βασί-
ζεται στην έκφραση του CD19, του αντιγόνου που 
εκφράζεται σε όλα τα στάδια διαφοροποίησης των 
Β κυττάρων από τα πολύ άωρα στάδια μέχρι τα 
πλασματοκύτταρα. ωστόσο η χρησιμότητα αυτού του 
δείκτη μειώνεται όταν χρησιμοποιούνται θεραπείες, 
που έχουν ως στόχο το CD19, καθώς οι υποτροπές 
μετά τη θεραπεία μπορεί να είναι CD19 αρνητικές. 
Επίσης στην περίπτωση θεραπείας με CAR T cells 
είναι απαραίτητος ο αποκλεισμός ύπαρξης κατά τη 
διάγνωση πληθυσμού Β κυττάρων χωρίς έκφραση 
CD19. Στις περιπτώσεις αυτές, που γίνονται όλο και 
συνηθέστερες, απαιτούνται άλλες μέθοδοι οριοθέτη-
σης για να ταυτοποιηθεί ο παθολογικός πληθυσμός. 
Προτείνεται η οριοθέτηση βάσει CD22, CD24 με αρνη-
τικό CD66b. Όταν αλλάξει η στρατηγική οριοθέτησης 
πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν ότι και οι πληθυσμοί που 
ανιχνεύονται μπορεί να είναι διαφορετικοί. Μπορεί 
να ανιχνεύονται στην περίπτωση αυτή και προγονικά 
άωρα κύτταρα CD19- αλλά CD34+CD22+ με ποικιλία 
έκφρασης CD10 και έντονη έκφραση CD38 χωρίς 
CD24. Είναι πολύ σημαντικό παρόμοιοι φυσιολογικοί 
πληθυσμοί να μην εκληφθούν ως κακοήθεις3.

Επιπρόσθετα όταν πρόκειται για τέτοιες πολύ 
ευαίσθητες μεθόδους με συλλογή μεγάλου αριθμού 
συμβαμάτων και σε περιπτώσεις, όπου χρησιμοποι-
είται εναλλακτική στρατηγική οριοθέτησης ανιχνεύ-
ονται πιθανά «νέοι πληθυσμοί» φυσιολογικοί, που 
δεν αναδεικνύονται με τη συνήθη οριοθέτηση ή με 
τη συλλογή μικρότερου αριθμού κυττάρων. Αυτοί οι 
πληθυσμοί, όπως τα πλασματοκυτταροειδή δενδριτικά 
κύτταρα και τα βασεόφιλα, πρέπει να ταυτοποιούνται 
για να μη υπάρξει σύγχυση με τα κακοήθη κύτταρα3 .

Η προτύπωση των μεθόδων και η χρήση νέων 
λογισμικών ανάλυσης (next generation cytometry) 
εξασφαλίζουν την πληρέστερη προσέγγιση προσδι-
ορισμού της MRD με κυτταρομετρία ροής, παραμένει 
ωστόσο απαραίτητη η εκτίμηση πεπειραμένου κυτ-
ταρομέτρη λόγω των πολλών σπανίων παραλλαγών 
ανοσοφαινότυπου1-4.

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧνΙΚΕΣ
Οι μοριακές τεχνικές διακρίνονται σε τρεις κατη-

γορίες: (i) στην ανίχνευση του κλώνου της νόσου 
με ποσοτική Real Time PCR (RT-PCR), (ii) στην 

ανίχνευση χιμαιρικών γονιδίων που προκύπτουν 
με χρωμοσωμικές αναδιατάξεις, (iii) στην ανίχνευση 
κλώνων με αλληλούχιση νεότερης γενιάς (Next Gen-
eration Sequencing, NGS).

Ανίχνευση του κλώνου της νόσου με RT-PCR
Με αυτήν την τεχνική γίνεται αλληλούχιση του 

γονιδίων της επιφανειακής ανοσοσφαιρίνης (Ig) 
στο διαγνωστικό δείγμα μυελού με στόχο την ανί-
χνευση της μοναδικής αναδιάταξης του λευχαιμι-
κού Β-λεμφοκυττάρου. Κατόπιν, σχεδιάζονται ειδικοί 
εκκινητές για το αλλήλιο που ανιχνεύθηκε (allele 
specific primers), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για 
την εξατομικευμένη παρακολούθηση της MRD με RT-
PCR. Έχει υπολογιστεί ότι η δυνατότητα σχεδιασμού 
ειδικών εκκινητών υπερβαίνει το 90% των παιδιών και 
ενηλίκων που διαγιγνώσκονται με B-ΟΛΛ, ενώ με τη 
σωστή εφαρμογή υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης 
ενός λευχαιμικού κυττάρου για κάθε 100000 λεμφο-
κύτταρα (ευαισθησία 10-5). Στα μειονεκτήματα της 
μεθόδου, πέραν της αδυναμίας σχεδιασμού ειδικών 
του κλώνου εκκινητών, συγκαταλέγεται η αδυναμία 
ανίχνευσης της νόσου σε περιπτώσεις κλωνικής 
εξέλιξης και εμφάνισης λευχαιμικών κυττάρων με 
νέες αναδιατάξεις Ig. Παρά τους περιορισμούς, η 
συγκεκριμένη τεχνική είναι η πιο διαδεδομένη για την 
παρακολούθηση της MRD, έχει τον υψηλότερο βαθμό 
επικύρωσης και υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες 
οδηγίες (EuroMRD) για την εφαρμογή της μεθόδου 
και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων2,5.

Με τη χρήση της digital droplet PCR (ddPCR) και 
την ίδια προσέγγιση επιτυγχάνεται απευθείας πο-
σοτικοποίηση της MRD και παρακάμπτονται κάποιο 
περιορισμοί της RT-PCR, όπως π.χ. η παρουσία 
ανασταλτών. Η χρήση της όμως δεν είναι ευρεία, 
ενώ ο βαθμός επικύρωσής της καθώς και η συσχέ-
τισή των αποτελεσμάτων της με κλινικά δεδομένα 
περιορισμένα2.

Ανίχνευση χιμαιρικών γονιδίων
Μια άλλη μέθοδος παρακολούθησης της MRD είναι 

ανίχνευση χιμαιρικών γονιδίων. Κατά προσέγγιση 40% 
των ασθενών με Β-ΟΛΛ έχουν χρωμοσωμικές ανα-
διατάξεις από τις προκύπτουν χιμαιρικά μετάγραφα, 
τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στόχους ανίχνευ-
σης MRD. Συχνότερα στους ενήλικες εμφανίζεται το 
γονίδιο BCR/ABL [από t(9;22)], ενώ σπανιότερα σε 
ποσοστό 3-8% MLL/AF4 [από t(4;11)] ή TCF3/PBX1 
[από t(1;19)]. Στην παιδιατρική Β-ΟΛΛ σε ποσοστό 
25-30% παρατηρείται το χιμαιρικό μετάγραφο ETV6-
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RUNX1 [από t(12;21)]. 
Το πλεονέκτημα που έχουν αυτοί οι στόχοι παρα-

μένουν σταθεροί στην πορεία της νόσου και δεν επη-
ρεάζονται από την κλωνική εξέλιξη και είναι ιδανικοί 
για την παρακολούθηση της MRD με PCR. Για την 
παρακολούθηση της MRD σε αυτές τις περιπτώσεις 
χρησιμοποιείται RNA, γιατί τα σημεία διάσπασης και 
σύντηξης των χρωμωσωμάτων ενδέχεται να ποικίλ-
λουν, αλλά η διαδικασία ματίσματος παράγει ένα ή 
λίγα προϊόντα. Περιορισμός, ωστόσο, αποτελεί η 
αστάθεια του RNA, αλλά με κατάλληλο χειρισμό των 
δειγμάτων η ευαισθησία της μεθόδου φτάνει το 10-5 1,2. 

Ανίχνευση κλώνων με NGS
Με την τεχνολογία της NGS υπάρχει η δυνατότη-

τα μελέτης της MRD στη Β-ΟΛΛ χρησιμοποιώντας 
multiplex PCR με ενίσχυση διαφόρων περιοχών της 
IG και ακολούθως αλληλούχιση του DNA. Με αυτόν 
τον τρόπο αναγνωρίζονται κλωνικές αναδιατάξεις των 
γονιδίων της ανοσοσφαιρίνης για την παρακολούθηση 
της MRD. Δεν απαιτείται ο σχεδιασμός εξατομικευμέ-
νων εκκινητών και είναι δυνατή η παρακολούθηση της 

MRD σε όλες τις φάσεις της νόσου ανεξάρτητα από 
την κλωνική εξέλιξη. Η τυπική ευαισθησία της μεθόδου 
είναι 10-5, αλλά μπορεί να φτάσει και >10-6. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις όμως, απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη 
ποσότητα DNA. Το κόστος, η χρονοβόρα εργαστηριακή 
διαδικασία και η έλλειψη προτυποποιημένης μεθόδου 
είναι τα κύρια μειονεκτήματα της τεχνικής αυτής1,2,6.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Η τεχνολογική πρόοδος συνεισέφερε σημαντικά 

στην ανάπτυξη πολλών μεθόδων ανίχνευσης και με-
λέτης της MRD στη Β-ΟΛΛ. Πολλές από αυτές είναι σε 
ανάπτυξη και δε διαθέτουν υψηλό βαθμό επικύρωσης. 
Η αύξηση της ευαισθησίας είναι σημαντική, αλλά δεν 
είναι πάντοτε καθοριστική στη λήψη αποφάσεων. 
Άλλωστε η ευαισθησία δεν εξαρτάται μόνο από την 
τεχνική, αλλά και από την ποιότητα του δείγματος. 
Γι’ αυτό το λόγο, στην πράξη μόνο η συνδυασμένη 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα μπορούσε να 
καθοδηγήσει με ασφάλεια τις κλινικές αποφάσεις. 
Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα των τεχνικών.

Πίνακας 1. Συνήθεις τεχνικές για τη μελέτη της MRD στη Β-ΟΛΛ
Στόχος Εφαρμοσιμότητα Ευαισθησία Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Κυτταροετρία 
ροής

Ανοσοφαινότυπος 
σχετιζόμενος  
με τη Λευχαιμία

>90% 10-4 (για 6-8 
χρώματα)

Ταχύ αποτέλεσμα
Ευρεία εφαρμογή
Μελέτη σε επίπεδο 
ενός κυττάρου
Προτυποποιημένη 
μέθοδος

Σχετικά ευαίσθητη
Βαθμός υποκειμενικότητας
Αριθμός κυττάρων στο δείγμα 
προς ανάλυση

RQ-PCR Αναδιατάξεις IG 90-95% 10-4/10-5 Υψηλή ευαισθησία
Εφαρμόσιμη
Διεθνείς Οδηγίες για 
την εφαρμογή και 
ερμηνεία

Εξατομικευμένοι εκκινητές 
(ASO-primer)
χρονοβόρα και απαιτητική 
εργαστηριακά
Επηρεάζεται από την κλωνική 
εξέλιξη της νόσου

RT-PCR χιμαιρικά Γονίδια 
(π.χ. BCR/ABL)

30-40% 10-4/10-5 Υψηλή ευαισθησία
Σχετικά εύκολη και 
ταχεία
Σταθερός στόχος στην 
πορεία της νόσου

Περιορισμένη εφαρμογή 
(>50% μη διαθέσιμος στόχος)
Αστάθεια RNA
Κίνδυνος επιμόλυνσης

NGS Αναδιατάξεις IG >95% 10-4/10-6 Υψηλή ευαισθησία και 
εφαρμοσιμότητα
Ανίχνευση κλωνικής 
εξέλιξης
Δεν απαιτείται ASO-
primer

Περιορισμένη διαθεσιμότητα
Μη προτυποποιημένη μέθοδος: 
απουσία διεθνών οδηγιών
Ευαισθησία 10-6 απαιτεί 
μεγάλη ποσότητα DNA
Απαιτείται βιοπληροφορική 
ανάλυση
Ακριβή
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ΠΕΡΙΛήψή
Ο κοροναϊός SARS-CoV-2 έχει προκαλέσει την 

πανδημία της νόσου COVID-19 με εκατομμύρια 
θανάτους παγκοσμίως1,2. Το εύρος της πανδημίας 
προκάλεσε μια πρωτοφανή κινητοποίηση της πα-
γκόσμιας ερευνητικής κοινότητας η οποία σύντομα 
κατόρθωσε να χαρακτηρίσει με ακρίβεια τα βιολογικά 
χαρακτηριστικά (π.χ. γενετικό υλικό, μοριακή δομή, 
κύκλο ζωής, κ.τλ.) του ιού2-4.

Παράλληλα, άρχισαν οι μελέτες όσον αφορά 
στις ανοσολογικές απαντήσεις έναντι του ιού. Ο ιός 
SARS-CoV-2 μέσω της πρωτεΐνης ακίδας (Spike) 
προσδένεται στον κυτταρικό υποδοχέα ACE2 και 
αρχίζει να επιμολύνει ανθρώπινα κύτταρα προκειμέ-
νου να παραχθούν περισσότερα ιϊκά σωματίδια.[5] 
Από την άλλη ο ανθρώπινος οργανισμός πέραν της 
εγγενούς (ή έμφυτης) ανοσίας, η οποία είναι ιδιαίτερα 
αναπτυγμένη σε νεαρά άτομα, αναπτύσσει και την 
λεγόμενη προσαρμοστική (ή επίκτητη) ανοσία, η οποία 
διακρίνεται στη χυμική (παραγωγή αντισωμάτων - Β 
κύτταρα) και την κυτταρική (λύση των μολυσμένων 
κυττάρων - Τ κύτταρα) ανοσία6,7. Η καταγραφή όλων 
των παραπάνω τύπων ανοσολογικών απαντήσεων 
τόσο κατά τη λοίμωξη από τον ιό όσο και μετά από 
εμβολιασμό έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία δεδομένου 
ότι σε κάποιες περιπτώσεις το εύρος της ανοσολογικής 
απάντησης, για παράδειγμα μετά από εμβολιασμό, 
παραμένει χαμηλό8,9.

Στα πλαίσια μελέτης των ανοσολογικών (συμπε-
ριλαμβανομένων των αντισωματικών) απαντήσεων 
έναντι του ιού SARS-CoV-2 αναπτύχθηκαν διαφο-

ρετικές τεχνολογίες και μια σειρά δοκιμών οι οποίες 
αφορούν (μεταξύ άλλων) στην καταγραφή, σε διάφορα 
βιολογικά δείγματα, της ανάπτυξης (ορομετατροπή) 
αλλά και της κινητικής των διαφορετικού τύπου αντι-
σωμάτων κατά την εξέλιξη της λοίμωξης ή μετά από 
εμβολιασμό. Αυτά αφορούν π.χ. σε αντισώματα έναντι 
της επικράτειας πρόσδεσης [Receptor binding Domain 
(RBD)] στον υποδοχέα ACE2 της πρωτεΐνης ακίδας 
του ιού, αλλά και των λεγόμενων εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων (neutralizing antibodies) που δρουν 
παρεμποδίζοντας τις νέες μολύνσεις ανθρωπίνων 
κυττάρων.

Οι διαφορετικές τεχνολογικές προσεγγίσεις κατα-
γραφής των ανοσολογικών απαντήσεων μετά από 
λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 ή μετά από εμβολια-
σμό αποτελούν σημαντικό βοήθημα στο κλινικό πεδίο 
όσον αφορά στην κατανόηση και τελικά ανάσχεση 
της πανδημίας.
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Η θεραπεία με CAR-T-Λεμφοκύτταρα είναι μια 
νέα μέθοδος θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών 
που πάσχουν από ανθεκτικό ή υποτροπιάζον διάχυτο 
λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (DLBCL, Diffuse Large 
B Cell Lymphoma)1, από πρωτοπαθές λέμφωμα μεσο-
θωρακίου και από Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
μετά από 2 τουλάχιστον γραμμές χημειοθεραπείας.

Πρόκειται για ανοσοθεραπεία με αυτόλογα 
Τ-λεμφοκύτταρα, που συλλέγονται από τον ασθενή 
στο μεταμοσχευτικό κέντρο με τη μέθοδο της λευκα-
φαίρεσης και τροποποιούνται γενετικά σε εξειδικευ-
μένα εργαστήρια της φαρμακευτικής εταιρείας που 
έχει αναλάβει την παρασκευή του τελικού προϊόντος. 

Η τροποποίηση επιτυγχάνεται με την προσθήκη 
ενός χιμαιρικού αντιγονικού υποδοχέα, που ονο-
μάζεται χιμαιρικός υποδοχέας αντιγόνου (Chimeric 
Antigen Receptor, CAR) και τα κύτταρα αποκτούν 
έτσι ισχυρή αντινεοπλασματική δράση. Το προϊόν 
αυτό επαναχορηγείται στον ασθενή, τα κύτταρα που 
περιέχει πολλαπλασιάζονται, αναγνωρίζουν τα κύττα-
ρα του λεμφώματος ή της λευχαιμίας και στρέφονται 
εναντίον τους2. 

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να γίνεται ευρεία η 
χρήση της συγκεκριμένης θεραπευτικής διαδικασίας. 
Αυτό οδηγεί και στην ανάγκη εκπαίδευσης νοσηλευ-
τών που θα είναι ικανοί να διαχειριστούν ασθενείς 
που λαμβάνουν θεραπεία με CAR T κύτταρα και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις τοξικότητες που 
θα εμφανιστούν3-5.

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην όλη διαδικασία είναι 
πολύπλευρος. ξεκινά από την παραπομπή του ασθε-
νή στη μονάδα μεταμόσχευσης, συνεχίζεται τόσο κατά 
τη συλλογή των κυττάρων, τη νοσηλεία του προ και 
μετά την έγχυση καθώς και κατά την παρακολούθησή 

του στο εξωτερικό ιατρείο. Ο νοσηλευτής αναλαμβάνει 
να διεκπεραιώσει τον εργαστηριακό και παρακλινικό 
έλεγχο, καθώς και να επιμεληθεί τη διαδικασία της 
συλλογής των κυττάρων από τον ασθενή, στο χώρο 
των συλλογών.

Η φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται με την είσο-
δό του στη μονάδα όπου ο νοσηλευτής αναλαμβάνει 
να χορηγήσει το σχήμα προετοιμασίας που περι-
λαμβάνει φάρμακα, όπως η κυκλοφωσφαμίδη και η 
φλουνταραμπίνη και να επιβλέπει την τήρηση όλων 
των κανόνων ασφαλούς χορήγησης των κυττάρων. 
Από την παραλαβή του ασκού με τα αποψυχθέντα 
κύτταρα, την τήρηση των κανόνων ασηψίας-αντι-
σηψίας σε όλες τις παρεμβάσεις, την αντιμετώπιση 
τυχόν συμβαμάτων κατά την έγχυση καθώς και την 
αντιμετώπιση των φαινομένων τοξικότητας της συ-
γκεκριμένης διαδικασίας4.

Όσον αφορά την τοξικότητα, δύο είναι οι κυριό-
τερες μορφές της: α) το σύνδρομο απελευθέρωσης 
κυτταροκινών (Cytokine Release Syndrome, CRS) και 
β) το σύνδρομο των νευρολογικών διαταραχών (Im-
mune Effector Cell-Associated Neurotoxicity, ICANS)3.

Η πρώτη μορφή τοξικότητας χαρακτηρίζεται από 
διέγερση Τ-λεμφοκκυτάρων και μαζική παραγωγή 
κυτταροκινών και εκδηλώνεται με πυρετό, υπόταση 
και πτώση του κορεσμού του οξυγόνου. Εμφανίζεται 
4-5 ημέρες μετά την έγχυση των κυττάρων. Η αντι-
μετώπισή του συνδρόμου είναι η χορήγηση υγρών, 
οξυγόνου, κορτικοστεροειδών και τοσιλιζουμάμπης3.

Ο νοσηλευτής πρέπει να είναι σε επαγρύπνιση 
ώστε να αναγνωρίσει έγκαιρα τα παραπάνω συμ-
πτώματα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση αυτά ενδέχεται 
να επιδεινωθούν και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή 
του ασθενή.3 Γι’ αυτό το λόγο μετά την έγχυση των 
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κυττάρων γίνεται μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών 
σημείων του ασθενή ανά μία ώρα και αξιολόγηση της 
γενικής κατάστασής του. 

Άλλη εκδήλωση της τοξικότητας είναι το σύνδρο-
μο των νευρολογικών διαταραχών. Εκδηλώνεται με 
σύγχυση αποπροσανατολισμό, πτώση του επιπέδου 
συνείδησης, αφασία, διαταραχή στον γραπτό λόγο.
(Εικόνα 1). Μπορεί να εμφανιστεί από την πρώτη 

ημέρα έγχυσης των κυττάρων. Αντιμετωπίζεται με 
αντιεπιληπτικά, κορτικοστεροειδή και τοσιλιζουμάμπη. 
Καθημερινή αξιολόγηση της νευρολογικής κατάστα-
σης γίνεται με το ice-score (Immune Effector Cell-
Associated Encephalopathy), εργαλείο νευρολογικής 
εκτίμησης3 (Εικόνα 2).

Και οι δύο μορφές τοξικότητας βαθμονομούνται 
και αντιμετωπίζονται ανάλογα με το βαθμό της βα-
ρύτητάς τους.

Μετά την έξοδο του ασθενούς από τη μονάδα 
ακολουθεί παρακολούθηση στο εξωτερικό ιατρείο. 
Εκεί ο ασθενής παρακολουθείται για εμφάνιση λοιμώ-
ξεων, για κυτταροπενίες και υπογαμμασφαιριναιμία, 
καταστάσεις που παρουσιάζονται συχνά και χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης, με χορήγηση αιμοπεταλίων, 
ινωδογόνου ενδοφλέβια, αντιβιοτικής αγωγής και 
ανοσοσφαιρίνης.

Ο νοσηλευτής που καλείται να διαχειριστεί αυτούς 
τους ασθενείς πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευ-
μένος, να γνωρίζει τη φύση και την αντιμετώπιση 
των ειδικών επιπλοκών4, να τηρεί πιστά τα σχετικά 
νοσηλευτικά πρωτόκολλα, να ενημερώνεται και να 
ακολουθεί τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες 
οδηγίες5.Εικόνα 1.

Εικόνα 2.
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι αιματολογικοί ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι 

με σοβαρά και δυνητικά απειλητικά για τη ζωή τους 
καλοήθη και κακοήθη νοσήματα. Οι θεραπευτικές 
επιλογές, ιδίως για τους ασθενείς με τη διάγνωση 
αιματολογικής κακοήθειας, έχουν σημειώσει σημαντι-
κή πρόοδο την τελευταία δεκαετία. Η εντατικοποίηση 
της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας, η 
εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών και ανοσοθερα-
πείας και η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων, έχουν συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση 
της έκβασης και στην αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης1,2. ωστόσο, πρόκειται για απαιτητικές και 
μακροχρόνιες θεραπευτικές διαδικασίες που επιφέ-
ρουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα 
των ασθενών, την ολική ποιότητα ζωής τους και 
στον ψυχισμό τους. Οι ασθενείς με αιματολογικό 
καρκίνο βιώνουν μια έντονη και επίπονη εμπειρία 
και για να ανταπεξέλθουν χρειάζονται την υποστη-
ρικτική φροντίδα και τη συνεργατική παρέμβαση της 
θεραπευτικής ομάδας2,3. 

Η συμβολή του νοσηλευτή σε μια τέτοια προσπά-
θεια είναι καθοριστική. Στα πλαίσια της παρεχόμενης 
φροντίδας στους ασθενείς, η νοσηλευτική ομάδα έχει 
ως επίκεντρο τον ασθενή (patient-centered care) 
και η δράση της βασίζεται στην έννοια της ολιστικής 
προσέγγισης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των 
σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν στον 
ασθενή3. Ο νοσηλευτής, ως μέλος της διεπιστημονι-
κής ομάδας, με την αδιάλειπτη παρουσία του δίπλα 
στον αιματολογικό ασθενή καλείται να δημιουργήσει 

ένα ασφαλές, εν-συναισθητικό υποστηρικτικό δίκτυο 
για τον πάσχοντα, ώστε να μπορεί να διαχειριστεί 
αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της νόσου και της 
θεραπείας4. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε ένα τόσο 
απαιτητικό και πολύπλευρο ρόλο, κρίνεται αναγκαίο ο 
νοσηλευτής να κατανοήσει, όσο το δυνατόν καλύτερα, 
το βίωμα του ασθενή με καρκίνο και να κάνει χρήση 
για το σκοπό αυτό των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
του. Η νοσηλευτική πρακτική βασίζεται στην τεκμη-
ριωμένη και επικαιροποιημένη επιστημονική γνώση, 
καθώς και στην εμπειρική γνώση που προκύπτει από 
τα χρόνια εργασίας. Οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις 
του νοσηλευτή με τον ασθενή, που βρίσκεται εξ ορι-
σμού σε σωματικό και ψυχολογικό στρες, αλλά και 
με τους συναδέλφους σε ένα ψυχοφθόρο εργασιακό 
περιβάλλον, απαιτούν ωστόσο μεγάλη κατανάλωση 
συναισθηματικής ενέργειας από τον επαγγελματία 
υγείας. Η άσκηση της νοσηλευτικής είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τη «συναισθηματική εργασία» και 
κάνει επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης και χρήσης 
συναισθηματικών ικανοτήτων. Η διαδικασία διαχεί-
ρισης της συναισθηματικής εμπλοκής κατά τη φρο-
ντίδα ασθενών με σοβαρά νοσήματα περιγράφεται 
και αποτυπώνεται στην έννοια της συναισθηματικής 
νοημοσύνης5,6.

ΣΥνΑΙΣθήΜΑΤΙΚή νΟήΜΟΣΥνή
Η γνώση και οι ικανότητες που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των συναισθημάτων 
που ρυθμίζουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές 
συμπεριφορές, αποτελεί μία ιδέα για την περιγραφή 
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της οποίας έχουν προταθεί οι έννοιες της «συναι-
σθηματικής επάρκειας» (emotional competence-
EC), της «συναισθηματικής νοημοσύνης» (emotional 
intelligence-EI) ή των «συναισθηματικών δεξιοτήτων» 
(emotional skills-ES)6. 

Ο όρος «συναισθηματική νοημοσύνη» (ΣΝ) είναι 
ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος και προήλθε από 
την λέξη εν-συναίσθηση (Empathy). Η προσέγγιση 
του όρου από τον Goleman θεωρείται η πληρέστερη 
μέχρι σήμερα και ο επίσημος ορισμός της ΣΝ αναφέρει 
ότι: «πρόκειται για μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης 
που περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης των 
δικών μας συναισθημάτων και των συναισθημάτων 
των άλλων, διάκρισης μεταξύ των συναισθημάτων 
και χρήσης της πληροφορίας που απορρέει από 
τα συναισθήματα για την καθοδήγηση της σκέψης 
και των πράξεων μας». Ένας γενικός κανόνας που 
επικρατεί σε όλα τα μοντέλα ΣΝ είναι ότι ως έννοια 
είναι ευέλικτη, διδάσκεται μέσω της εκπαίδευσης και 
της συμβουλευτικής, αφομοιώνεται και μετουσιώνεται 
σε καθημερινή σκέψη και συμπεριφορά6-8.

ΚΑΤήΓΟΡΙΕΣ ΣΥνΑΙΣθήΜΑΤΙΚήΣ νΟήΜΟΣΥνήΣ
Έχουν αναγνωρισθεί πέντε διαφορετικές κατηγο-

ρίες δεξιοτήτων που αποτελούν τα χαρακτηριστικά 
κλειδιά της ΣΝ. 

Αυτές είναι:
• Η Αυτοεπίγνωση (self-awareness): αναφέρεται 

στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να 
κατανοεί τα συναισθήματά του και την επίδρασή 
τους στους άλλους, στην αυτοαξιολόγηση και την 
αυτοπεποίθηση

• Ο Αυτοέλεγχος (self-regulation): αναφέρεται στην 
αυτοπειθαρχία, την αυτορρύθμιση, την προσαρ-
μοστικότητα, την ευσυνειδησία και την καινοτομία

• Τα Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): αναφέ-
ρεται στην ικανότητα του ατόμου να δίνει ώθηση 
στον εαυτό του, να επικεντρώνεται στην επίτευξη 
της εσωτερικής ικανοποίησης, σε αντίθεση με τα 
εξωτερικά βραβεία και την ανταμοιβή. Τα άτομα 
που μπορούν να δώσουν κίνητρα στον εαυτό 
τους έχουν την τάση να είναι αφοσιωμένα και να 
διακρίνονται από τη δέσμευση, την πρωτοβουλία 
και την αισιοδοξία

• Η Ενσυναίσθηση (empathy): αναφέρεται στην ικα-
νότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί 
πως αισθάνονται οι άλλοι, στο σωστό χειρισμό της 
διαφορετικότητας

• Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): πρόκειται 
για δεξιότητες επιρροής, λεκτικής και μη επικοινω-
νίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, 

τον χειρισμό διαφωνιών, την καλλιέργεια δεσμών, 
τη συνεργασία, την ομαδικότητα5,6.

ή ΕννΟΙΑ ΤήΣ ΕνΣΥνΑΙΣθήΣήΣ
Η «ενσυναίσθηση» αποτελεί βασικό επικοινωνιακό 

χαρακτηριστικό των επαγγελματιών υγείας. Ο όρος 
περιγράφεται διεξοδικά στο έργο του ψυχολόγου Carl 
Rogers (1959) και σύμφωνα με τον ορισμό, τον οποίο 
δίνει ο ίδιος, αναφέρεται «στη δυνατότητα αντίληψης 
από την πλευρά του θεραπευτή του εσωτερικού 
πλαισίου αναφοράς του άλλου ατόμου και κυρίως 
των συναισθηματικών στοιχείων και νοημάτων που 
ενυπάρχουν σε αυτό, ωσάν να είναι ο ίδιος το άλλο 
άτομο». Ο ίδιος τονίζει ότι ο θεραπευτής δεν πρέπει 
να λησμονεί τον όρο «ωσάν». Η ενσυναίσθηση δεν 
ταυτίζεται με τη κατανόηση (sympathy) και τη συμπό-
νοια (compassion). Δεν υποδηλώνει τη συμμετοχή 
στην ψυχική κατάσταση του πάσχοντα με την έννοια 
της λύπης ή του οίκτου. Αφορά περισσότερο στην 
κατανόηση του συναισθήματος του άλλου και όχι στην 
έκφραση του προσωπικού βιώματος3,5,6,8,9.

ΕΠΙΔΡΑΣή ΤήΣ ΣΥνΑΙΣθήΜΑΤΙΚήΣ 
νΟήΜΟΣΥνήΣ ΣΤή νΟΣήΛΕΥΤΙΚή φΡΟνΤΙΔΑ

Ο νοσηλευτής που ασχολείται με τη φροντίδα του 
αιματολογικού ασθενή έρχεται αντιμέτωπος με μια 
σειρά από συναισθηματικές διακυμάνσεις που εκδη-
λώνει ο πάσχων. Η διάγνωση έρχεται ως κεραυνός εν 
αιθρία, δημιουργώντας πρωτόγνωρα συναισθήματα 
στον ασθενή στην προσπάθεια του να διαχειριστεί 
τη νέα πραγματικότητα. Αρχικά αδυνατεί να έχει μια 
ρεαλιστική αντίληψη της κατάστασης και διακατέχεται 
πιθανά από φόβο, άρνηση, θυμό, θλίψη, ανασφάλεια, 
απογοήτευση και όταν περνάει στη φάση της αποδο-
χής, προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα 
και τις απαιτήσεις της θεραπείας, καθώς και στις 
σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές που επιβάλλει η 
νόσος. Οι πολυδύναμες θεραπείες απαιτούν παρατε-
ταμένες περιόδους νοσηλείας, άλλοτε υπό συνθήκες 
απομόνωσης και συνεπάγονται από την εκδήλωση 
οξέων συμπτωμάτων, πολυάριθμων ανεπιθύμητων 
ενεργειών και σημαντικών αναγκών. Ο αιματολογικός 
ασθενής νιώθει αβεβαιότητα για την επιτυχή έκβαση 
της θεραπείας, ψυχολογική δυσφορία ως επακόλουθο 
της μακρόχρονης διαδικασίας αποκατάστασης της 
υγείας του και αγωνία για το ενδεχόμενο υποτροπής 
ή/και επανεμφάνισης της νόσου2,3.

Η διαδικασία της θεραπείας είναι μακρά και επί-
πονη και σε αυτή την πορεία ο νοσηλευτής, ως μέ-
λος της θεραπευτικής ομάδας, βρίσκεται σε συνεχή 
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επαφή με τον ασθενή. Αναπόφευκτα, εμπλέκεται 
συναισθηματικά με το πρόβλημα του ασθενούς, 
είτε με τη μορφή της υπερβολικής ταύτισης, όπου 
βιώνει και ο ίδιος τον πόνο ή ακόμα και το θάνατο, 
επιφορτίζεται με άγχος και ενδεχόμενα επέρχεται η 
επαγγελματική κόπωση ή με τη μορφή της αποστα-
σιοποίησης, όπου η σχέση του με τον ασθενή έχει 
απρόσωπο χαρακτήρα. Για να επέλθει η ισορροπία 
στην παρεχόμενη νοσηλευτική φροντίδα, απαιτείται ο 
νοσηλευτής να διαθέτει δεξιότητες αποτελεσματικής 
επικοινωνίας και ΣΝ. Η ΣΝ δύναται να επηρεάσει τις 
συμπεριφορές των νοσηλευτών προς τους ασθενείς 
και τους άλλους επαγγελματίες υγείας, την απόδοση 
στην εργασία και κατά συνέπεια την ποιότητα της 
παρεχόμενης φροντίδας υγείας3,5,6.

Η επίδραση της ΣΝ στη νοσηλευτική φροντίδα 
σχετίζεται με:

Τις επιδόσεις στην εργασία
Ο νοσηλευτής με ΣΝ εμφανίζει υψηλή αντοχή στο 

στρες, μπορεί να ανταπεξέλθει στο φόρτο εργασίας 
και να εργάζεται υπό πίεση. Ελέγχει τα συναισθήματά 
του, διαχειρίζεται τα εσωτερικά του αποθέματα, βιώ-
νει μειωμένο κίνδυνο επαγγελματικής εξουθένωσης 
και δεν υποκύπτει σε ψυχοπιεστικούς αρνητικούς 
παράγοντες. Αντλεί ικανοποίηση από το επάγγελμά 
του και θέτει κίνητρα στον εαυτό του. Εκφράζει δημι-
ουργικές ιδέες, παίρνει πρωτοβουλίες, έχει την τάση 
βελτίωσης και διάθεση για προσωπική ανέλιξη. Στην 
άσκηση της νοσηλευτικής φροντίδας η απόδοση του 
κλινικού νοσηλευτή επηρεάζεται καθοριστικά από 
την παρουσία ενός «ικανού» νοσηλευτή-ηγέτη. Ο 
προϊστάμενος νοσηλευτής που ηγείται της ομάδας, 
την οποία καλείται να καθοδηγήσει και να ενθαρρύνει 
ώστε να αποδώσει τα μέγιστα των δυνατοτήτων της, 
πρέπει να διακατέχεται από αυτεπίγνωση, αυτοπε-
ποίθηση και συναισθηματικό αυτοέλεγχο, με επίδειξη 
της απαραίτητης ενσυναίσθησης5,6,10.

Τις σχέσεις με τον ασθενή
Ο νοσηλευτής με υψηλή ΣΝ είναι σε θέση να κα-

τανοήσει και να ταυτιστεί με αλλότριες καταστάσεις, 
με το πρόβλημα του ασθενή. Προσπαθεί «να δει 
μέσα από τα μάτια του ασθενή». Αντιλαμβάνεται τα 
συναισθήματα του, κατανοεί τη συμπεριφορά του και 
τα κίνητρά της. Συμπάσχει, αλληλοεπιδρά, αλλά δεν 
καταστέλλει τα δικά του συναισθήματα. Αναπτύσσει 
σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού στην επικοινωνία 
του με τον ασθενή και την οικογένειά του, ώστε να 
μπορούν να νιώσουν ασφάλεια και να εκφράσουν τα 

συναισθήματα, τους φόβους και τις ανησυχίες τους. 
Έχει αναπτυγμένες τις επικοινωνιακές δεξιότητες, 
που βασίζονται στην ειλικρινή επίδειξη ενδιαφέρο-
ντος, ενεργοποιώντας την ικανότητα της ενεργητικής 
ακρόασης και της αποκωδικοποίησης μη λεκτικών 
σημείων επικοινωνίας5,6,8,9.

Τις σχέσεις με τους συναδέλφους
Ο συναισθηματικά ευφυής νοσηλευτής εξασφαλίζει 

υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με τους συναδέλφους 
του και συνθήκες αρμονικής συνεργασίας, με βασικό 
σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους 
ασθενείς. Γνωρίζει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά 
το θυμό, τις διαφωνίες και συγκρούσεις, ελέγχει τη 
διάθεσή του και τις αυθόρμητες αντιδράσεις του και 
αποτρέπει την κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις. 
Συμβάλλει στη δημιουργία ομαδικού και θετικού κλίμα-
τος εργασίας, ακόμα και στο πλαίσιο των πιο έντονων 
και πιεστικών συναισθηματικών καταστάσεων5,10.

Τη διαχείριση καταστάσεων 
Η ΣΝ επιτρέπει την επικέντρωση του νοσηλευτή 

στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων 
βάσει στόχων και όχι βάσει συναισθημάτων. Αποτρέ-
πει τις αποφάσεις που βασίζονται σε συναισθηματικές 
προκαταλήψεις. Αυτό δε σημαίνει ότι τα συναισθήματα 
δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις, αλλά ότι ο νοσηλευτής 
είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα συναισθήματα που 
δε σχετίζονται με το πρόβλημα και δεν επιτρέπει να 
επηρεάσουν την τελική του απόφαση6,10.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η ΣΝ αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την άσκηση 

του νοσηλευτικού επαγγέλματος. Η δημιουργία - δι-
αμόρφωση νοσηλευτών με υψηλή́ ΣΝ θα βοηθήσει 
στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και στην 
ικανοποίηση των ασθενών και των οικογενειών τους. 
Οι συναισθηματικά ευφυείς νοσηλευτές μπορούν 
πιο εύκολα να εξασφαλίσουν υγιείς διαπροσωπι-
κές σχέσεις, να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα 
συναισθήματα των ασθενών, γεγονός που οδηγεί 
στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Οι ίδιοι, ως 
εργαζόμενοι, νιώθουν σωματικά και ψυχικά υγιείς, 
αποδίδουν καλύτερα στην εργασία τους και αυτό 
εκφράζεται θετικά στην παρεχόμενη φροντίδα5.
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Οι εξελίξεις στην πρώιμη διάγνωση και αντιμε-
τώπιση των ασθενών με δρεπανοκυτταρική νόσο, 
ιδιαίτερα στις χώρες με υψηλό και μέτριο εισόδημα, 
οδήγησαν στην ελάττωση της θνησιμότητας, καθώς 
και στην παράταση της επιβίωσης των ασθενών1. Η 
ιατροφαρμακευτική φροντίδα πλέον πρέπει να εξα-
σφαλίζει, εκτός από την επιβίωση, την βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής και τη δυνατότητα αναπαραγωγής 
των ασθενών. 

Η υδροξυουρία, είναι αντιμεταβολίτης, αναστολέας 
της ριβονουκλεοτιδικής ρεδουκτάσης, και δρα κυρίως 
στην S φάση του κυτταρικού κύκλου αναστέλλοντας 
τη σύνθεση του DNA. Η ενδιάμεσης βαρύτητας κυτ-
ταροτοξική της δράση στα διαιρούμενα κύτταρα είναι 
γρήγορα αναστρέψιμη μετά τη διακοπή της. Ο τρόπος 
δράσης της υδροξυουρίας στη δρεπανοκυτταρική 
νόσο βασίζεται στην ικανότητά της να αυξάνει τα 
επίπεδα της HbF και να βελτιώνει την αιματική ροή 
ελαττώνοντας τη συγκολλητικότητα των κυττάρων 
του αίματος και του ενδοθηλίου. Ειδικότερα, προ-
καλεί μια ήπια διαλείπουσα καταστολή του μυελού, 
που οδηγεί σε ερυθροποίηση υπό πίεση και ποικίλη 
(εξαρτώμενη από γενετικούς παράγοντες) αύξηση της 
παραγωγής της HbF σε σχέση με την ερυθροποίηση 
υπό κανονικές συνθήκες. Επιπλέον, μειώνοντας την 
έκφραση των μορίων προσκόλλησης στα ερυθρά, 
και λευκά αιμοσφαίρια καθώς και στα κύτταρα του 
αγγειακού ενδοθηλίου επηρεάζει τη μετανάστευση 
των πολυμορφοπυρήνων, βελτιώνει την αιματική 
ροή και οδηγεί σε ελάττωση της αγγειοαπόφραξης. 
Στα παραπάνω δρα συνεργικά η αγγειοδιαστολή που 
προκαλείται από τη διέγερση της παραγωγής του ΝΟ 
μέσω της υδροξυουρίας2.

Η χρήση της σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική 

νόσο, με γονοτύπους HbSS, HbS/β0 thal ή/και σο-
βαρές κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, από το 1998 
στις ΗΠΑ και από το 2003 στην Ευρώπη (εγκρίσεις 
για χρήση από FDA και EMA αντίστοιχα) ελάττωσε 
τη θνησιμότητα και τη θνητότητα τους μέσω μείωσης 
των επεισοδίων αγγειοαπόφραξης, των οξέων θω-
ρακικών συνδρόμων και εισαγωγών στο νοσοκομείο 
καθώς και μέσω ελάττωσης ή πρόληψης χρόνιων 
επιπλοκών οργάνων χωρίς να χαρακτηρίζεται από 
ιδιαίτερη τοξικότητα3.

Η υδροξυουρία είναι καλά ανεκτή με λίγες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες εύκολα διαχειρίσιμες, Μερικοί ασθενείς 
εκδηλώνουν ήπια γαστρεντερολογικά ενοχλήματα, 
υπέρχρωση δέρματος και νυχιών, τριχόπτωση, λέ-
πτυνση τριχών, δερματικά έλκη. Η καταστολή του 
μυελού που εκδηλώνεται κυρίως με ουδετεροπενία 
και θρομβοπενία είναι ταχέως αναστρέψιμη μετά τη 
διακοπή του φαρμάκου. Σχετικά με τη δράση της 
υδροξυουρίας στη γονιμότητα ανδρών και γυναικών 
δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα.

Στους άνδρες, η επίδραση της υδροξυουρίας 
στη σπερματογένεση παραμένει ασαφής. Στη βι-
βλιογραφία ανευρίσκονται κυρίως παρουσιάσεις 
περιπτώσεων και λίγες προοπτικές μελέτες με μικρό 
αριθμό ασθενών με αποτέλεσμα η τεκμηριωμένη 
συμβουλευτική για το θέμα να αποτελεί πρόκληση2.

Η ποιότητα του σπέρματος των ασθενών με δρεπα-
νοκυτταρική νόσο είναι επηρεασμένη. Σε αναδρομική 
πολυκεντρική μελέτη κατά την εκτίμηση διαφόρων 
παραμέτρων του σπέρματος (όγκος εκσπερμάτισης, 
συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, αριθμός, κινητικό-
τητα, ζωτικότητα, μορφολογία σπερματοζωαρίων) 
σε 76 δείγματα από 34 ασθενείς πριν τη χορήγηση 
θεραπείας με υδροξυουρία 91% των ασθενών είχαν 
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τουλάχιστον μια παράμετρο παθολογική. Η παθολογι-
κή παραγωγή σπέρματος σε ασθενείς με βαριά κλινική 
εικόνα της νόσου, που τους καθιστά επιλέξιμους για 
χορήγηση υδροξυουρίας, οφείλεται σε υπογοναδι-
σμό, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις και πυρετικά 
επεισόδια, επανειλημμένα έμφρακτα στους όρχεις και 
υποξία. Σε δείγματα από 5 ασθενείς κατά τη διάρκεια 
χορήγησης υδροξυουρίας (σε δόση 20-30 mg/kgΒΣ) 
διαπιστώθηκε ότι όλοι οι παραπάνω δείκτες επηρε-
άστηκαν αρνητικά μετά από χορήγηση για διάστημα 
μικρότερο των 6 μηνών. Επηρεάστηκαν περισσότερο 
ο αριθμός των σπερματοζωαρίων και η κινητικότητα 
τους. Με τη διακοπή της υδροξυουρίας (σε 4 ασθενείς) 
οι τιμές των παραπάνω παραμέτρων δεν επανήλθαν 
στις προ της χορήγησης τιμές ακόμη και μετά την 
παρέλευση 4 ετών4. Παρόλα αυτά η σύγκριση των 
τιμών των παραμέτρων του σπέρματος προ και μετά 
λήψη υδροξυουρίας δεν είχαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές και στο 40% των ασθενών επιτεύχθηκαν 
36 κυήσεις με αναμενόμενα ποσοστά αποβολών και 
αναμενόμενο χρόνο για σύλληψη (<2 έτη)4. Σε μια 
πρόσφατη προοπτική μελέτη μελετήθηκε η επίδραση 
χαμηλών δόσεων υδροξυουρίας (10 mg/KgΒΣ) σε 100 
ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο. Στους 50 ασθε-
νείς που δεν έλαβαν υδροξυουρία 18% των ασθενών 
είχαν ολιγοσπερμία και 4% αζωοσπερμία. Οι ασθενείς 
που ελάμβαναν υδροξυουρία ξεκίνησαν την αγωγή με 
φυσιολογικές τιμές παραμέτρων σπέρματος. Κατά τη 
διάρκεια της θεραπείας βρέθηκε ολιγοσπερμία σε 20% 
και αζωοσπερμία σε 10% των ασθενών. Στατιστικώς 
σημαντική ελάττωση διαπιστώθηκε στη συγκέντρωση, 
τη μορφολογία και την κινητικότητα των σπερματοζω-
αρίων. Τρεις μήνες μετά τη διακοπή της υδροξυουρίας 
σε 11 από τους 15 (73%) ασθενείς με ολιγοσπερμία 
και αζωοσπερμία καταγράφηκαν φυσιολογικές τιμές 
παραμέτρων σπέρματος5. Αν και με τις υπάρχουσες 
μελέτες δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ο βαθμός στον 
οποίο επηρεάζει η υδροξυουρία την σπερματογένεση 
καθώς και το αν και πότε αναστρέφεται η τοξικότητά 
της μετά τη διακοπή της, φαίνεται ότι οι παθολογικές 
τιμές των παραμέτρων του σπέρματος σε ασθενείς 
με δρεπανοκυτταρική νόσο επιδεινώνονται με την 
υδροξυουρία. Η συσχέτιση όμως αυτών των παθο-
λογικών παραμέτρων του σπέρματος με την ανδρική 
γονιμότητα δεν είναι σαφής καθώς άνδρες με χαμηλό 
αριθμό και μορφολογικές διαταραχές σπερματοζωα-
ρίων είναι γόνιμοι και πετυχαίνουν κυήσεις4-5.

Η επίδραση της υδροξυουρίας στις παραμέτρους 
του σπέρματος σε αγόρια που την έλαβαν πριν 
την εφηβεία μελετήθηκε προσφάτως σε πολυκε-
ντρική αναδρομική μελέτη. Μελετήθηκαν δείγματα 
σπέρματος από 15 ασθενείς που εκτέθηκαν στην 

προεφηβική ηλικία σε υδροξυουρία και 23 που δεν 
είχαν λάβει ποτέ την αγωγή. Όλοι οι ασθενείς εί-
χαν δρεπανοκυτταρική αναιμία (γονότυπο SS) και 
υποβάλλονταν σε συστηματικές μεταγγίσεις (100% 
των ασθενών που εκτέθηκαν σε υδροξυουρία και 
50% στην ομάδα χωρίς έκθεση). Οι ποιοτικές και 
ποσοτικές διαταραχές που διαπιστώθηκαν σε όλα 
τα δείγματα σπέρματος δεν ανιχνεύτηκαν με στα-
τιστικώς σημαντική διαφορά σε καμία από τις δύο 
ομάδες. Κανένας ασθενής δεν είχε αζωοσπερμία, 
ενώ ολιγοσπερμία καταγράφηκε σε περισσότερους 
ασθενείς που ανήκαν στην ομάδα που δεν εκτέθηκε 
σε υδροξυουρία (48% έναντι 13% αντίστοιχα). Η 
διάρκεια των μεταγγίσεων συσχετίστηκε θετικά με 
τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, ενώ δεν βρέθηκε 
συσχέτιση των παραμέτρων του σπέρματος και της 
ηλικίας έναρξης, τη διάρκεια λήψης και τη δόση της 
υδροξυουρίας. Αν και το δείγμα των ασθενών ήταν μι-
κρό, φάνηκε ότι η τοξική επίδραση της υδροξυουρίας 
στα σπερματογόνια στην προεφηβική ηλικία μπορεί 
να είναι αναστρέψιμη. Οι συστηματικές μεταγγίσεις 
μετά τη διακοπή του φαρμάκου μπορεί να ωφελούν ή 
και να είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση των 
παραμέτρων του σπέρματος. Οι συγγραφείς σχολιά-
ζουν ότι τα αποτελέσματα μπορεί να επηρεάστηκαν 
από μη συμμόρφωση στη λήψη της αγωγής αλλά και 
από τη ρύθμιση της δοσολογίας που εφαρμόζεται 
στη Γαλλία (επίτευξη κλινικού αποτελέσματος και 
όχι μέγιστη ανεκτή δόση)6.

Η εξάντληση της δεξαμενής των σπερματογονί-
ων σε προ-έφηβους ασθενείς με δρεπανοκυτταρική 
νόσο με βαριές κλινικές εκδηλώσεις σχετίζεται με τη 
νόσο και όχι με την τοξικότητα της υδροξυουρίας. 
Στο συμπέρασμα αυτό οδηγήθηκαν οι ερευνητές 
μιας μικρής κλινικής μελέτης με βιοψίες όρχεως για 
ποσοτικό προσδιορισμό των σπερματογονίων σε 
30 ασθενείς εκ των οποίων 13 δεν είχαν εκτεθεί σε 
υδροξυουρία, 6 ελάμβαναν υδροξυουρία κατά τη 
λήψη της βιοψίας όρχεως και 11 είχαν λάβει υδρο-
ξυουρία στο παρελθόν. Η ιστολογική ανάλυση δεν 
ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ασθενών που είτε είχαν εκτεθεί σε υδροξυουρία 
είτε όχι. Παρομοίως δεν υπήρχαν διαφορές και στις 
δύο υποομάδες των ασθενών που είχαν εκτεθεί στο 
φάρμακο. Αντιθέτως, η ποσότητα των σπερματογο-
νίων των ασθενών με δρεπανοκυτταρική νόσο ήταν 
σημαντικά ελαττωμένη συγκρινόμενη με τις τιμές 
υγιών αγοριών. Οι σπάνιες διαιρέσεις των αρχέγο-
νων σπερματογονίων θα μπορούσαν να εξηγήσουν 
την σχετική αντίσταση των σπερματογονίων στην 
τοξική επίδραση της υδροξυουρίας (αναστολή της 
σύνθεσης του DNA, πρόκληση απόπτωσης μέσω 
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διακοπής του κυτταρικού κύκλου)[7]. Εντούτοις, σε 
ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο που ελάμβαναν 
υδροξυουρία η μελέτη υποπληθυσμών σπερματογο-
νίων έδειξε ελάττωση της μεθυλίωσης του συνολικού 
DNA, που αποτελεί μια επιγενετική επίδραση η οποία 
ρυθμίζει την ακεραιότητα και τη διαφοροποίηση των 
σπερματογονίων8.

Τα ευρήματα των παραπάνω μελετών παρότι 
παρατηρήθηκαν σε μικρούς αριθμούς ασθενών εγεί-
ρουν θέματα τα οποία χρήζουν αποσαφήνισης με 
μεγαλύτερες προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες. 
Ερωτήματα όπως για πόσο διάστημα πρέπει να δι-
ακοπεί η υδροξυουρία για να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή αναστροφή της τοξικότητας της, αν χρειάζο-
νται μεταγγίσεις σε αυτό το διάστημα, αν πρέπει να 
προταθεί διακοπή της υδροξυουρίας σε ασθενείς 
που ήδη την λαμβάνουν με στόχο τη συλλογή και 
κρυοσυντήρηση σπέρματος και κατά πόσο οι παθο-
λογικές παράμετροι του σπέρματος επηρεάζουν τη 
γονιμότητα, πρέπει να απαντηθούν2.

Η επίδραση της δρεπανοκυτταρικής νόσου στη 
λειτουργία των γονάδων στις γυναίκες δεν έχει απο-
σαφηνιστεί. Πρώιμες μελέτες έδειξαν καθυστέρηση 
της σεξουαλικής ανάπτυξης όπως καθυστερημένη 
εμμηναρχή. Για την πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια 
ενοχοποιήθηκαν τα συχνά επεισόδια ενδαγγειακής 
δρεπάνωσης, η αγγειακή απόφραξη καθώς και η 
ιστική υποξία αποτέλεσμα της χρόνιας αναιμίας9. Η 
ωοθηκική εφεδρεία μπορεί να εκτιμηθεί με διάφορους 
τρόπους συμπεριλαμβανομένων των ορμονών της 
αναπαραγωγής FSH, LH, οιστραδιόλη και αντιμυλλέ-
ριος ορμόνη-AMH antimüllerian hormone καθώς και 
την υπερηχογραφική μέτρηση των ωοθυλακίων με 
άντρο (antral follicle count). Η αντιμυλλέριος ορμόνη 
παράγεται από τα αναπτυσσόμενα ωοθυλάκια και οι 
τιμές της δεν επηρεάζονται από τον εμμηνορρυσιακό 
κύκλο. Σε πρόσφατες μελέτες η μέτρηση της ΑΜΗ για 
εκτίμηση της ωοθηκικής εφεδρείας έδειξε ότι αυτή 
εξαντλείται σε μικρότερη ηλικία σε ασθενείς με δρεπα-
νοκυτταρική νόσο. Ειδικότερα, η μελέτη της ΑΜΗ σε 
50 γυναίκες με ποικίλης βαρύτητας δρεπανοκυτταρική 
νόσο (78% SS) έδειξε χαμηλότερες τιμές σε σχέση 
με τις τιμές των μαρτύρων. Στην ομάδα των ασθενών 
ηλικίας 36-40 ετών πολύ χαμηλές τιμές της ΑΜΗ 
βρέθηκαν σε 90% των ασθενών και 55% των υγιών 
μαρτύρων (p=0,043). Αντιθέτως, σε γυναίκες κάτω 
των 30 ετών δεν υπήρχαν στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές στις τιμές της ΑΜΗ10. Πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν ότι σε ηλικίες μικρότερες των 35 ετών, ανεξάρ-
τητα από τη βαρύτητα της νόσου, ασθενείς που δεν 
εκτέθηκαν σε υδροξυουρία διατηρούν φυσιολογικές 
τιμές ΑΜΗ, ενδεικτικό πιθανής αρνητικής επίδρασης 

της υδροξυουρίας στην ωοθηκική εφεδρεία, γεγονός 
που χρήζει λεπτομερέστερης μελέτης11,12. Η αποσαφή-
νιση της επίδρασης της υδροξυουρίας στην πρόωρη 
ωοθηκική ανεπάρκεια θα συμβάλει ουσιαστικά στη 
συμβουλευτική για οικογενειακό προγραμματισμό 
των γυναικών με δρεπανοκυτταρική νόσο. Επιπλέ-
ον, οι οδηγίες για έναρξη εκτίμησης στειρότητας σε 
υγιείς γυναίκες μετά την ηλικία των 35 ετών φαίνεται 
ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε γυναίκες με 
δρεπανοκυτταρική νόσο, στις οποίες εμφανίζεται 
πολύ νωρίτερα η εξάντληση των εφεδρειών στις 
ωοθήκες τους. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα 
για την επίδραση της υδροξυουρίας στη γονιμότητα 
κοριτσιών που ξεκίνησαν την αγωγή στην παιδική και 
προεφηβική ηλικία αλλά και σε γυναίκες με διπλές 
ετεροζυγωτίες δρεπανοκυτταρικής νόσου11. 

Η υδροξυουρία έχει δυνητικά τερατογόνο δράση 
εξαιτίας της ικανότητας της να προκαλεί καταστροφή 
στο DNA. Σε μελέτες σε ζώα η χορήγηση υψηλών 
δόσεων φαρμάκου σε εγκυμονούντα θηλαστικά προ-
κάλεσε διαταραχές στην οντογένεση του νευρικού 
και του ερειστικού συστήματος. Στην πολυκεντρική 
μελέτη MES (Multicenter Study of Hydroxyurea in 
Sickle Cell Anemia) δεν καταγράφηκε τερατογόνος 
δράση της υδροξυουρίας σε έγκυες γυναίκες μετά 
από παρακολούθηση 17 ετών. Είκοσι οκτώ γυναίκες 
είχαν 52 κυήσεις και τα νεογνά τελειόμηνα ή πρόωρα 
δεν είχαν προβλήματα ανεξάρτητα αν η υδροξυουρία 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης ή της 
κυοφορίας13. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν 
σε Έλληνες ασθενείς που ελάμβαναν υδροξυουρία, 
με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 8 έτη στη μελέτη 
LaSHS. Έντεκα κυήσεις με τη γέννηση φυσιολογικών 
παιδιών, παρά τη μακροχρόνια χορήγηση υδροξυ-
ουρίας, καταγράφηκαν στη μελέτη14. Σε πρόσφατα 
δημοσιευμένη πολυκεντρική μελέτη (ESCORT-HU) 
που συμπεριελάμβανε 1903 ασθενείς (55% ενήλικες) 
με δρεπανοκυτταρική νόσο υπό υδροξυουρία και μέση 
διάρκεια παρακολούθησης 45 μηνών αναφέρονται 125 
κυήσεις σε 101 γυναίκες (110 κυήσεις με έκθεση σε 
υδροξυουρία κυρίως στο πρώτο τρίμηνο της κύησης) 
χωρίς διαταραχές στη διάπλαση των εμβρύων. Σχετικά 
με την εξέλιξη αυτών των κυήσεων στην καταγραφή 
συμπεριλαμβάνονται 71 γεννήσεις υγιών νεογνών, 
18 προγραμματισμένες διακοπές κύησης και 17 αυ-
τόματες αποβολές15. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη 
τη δυνητική τερατογόνο δράση της υδροξυουρίας, 
συνιστάται αντισύλληψη σε άνδρες και γυναίκες με 
δρεπανοκυτταρική νόσο που λαμβάνουν υδροξυου-
ρία και είναι στην αναπαραγωγική ηλικία καθώς και 
διακοπή του φαρμάκου για τρείς έως έξι μήνες όταν 
προγραμματίζεται εγκυμοσύνη15. 
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Η β-ΜΑ χαρακτηρίζεται από μειωμένη παραγωγή 

αλύσων β-σφαιρίνης. Η περίσσεια της α-σφαιρίνης 
έχει σαν αποτέλεσμα την αναποτελεσματική ερυ-
θροποίηση, την ενδομυελική απόπτωση πρόδρο-
μων ερυθροποιητικών κυττάρων και την αιμολυτική 
αναιμία. Οι ασθενείς εξαρτώνται από μεταγγίσεις και 
πάσχουν από σοβαρού βαθμού αναιμία, χρόνια αιμό-
λυση, υπερφόρτωση σιδήρου και άλλες επιπλοκές. 
Η επαρκής και αποτελεσματική υποστήριξη με συ-
στηματικές μεταγγίσεις και θεραπεία αποσιδήρωσης 
είναι απολύτως αναγκαία. 

Η αλλο-ΜΑΚ αποτελεί τη μοναδική θεραπεία ίασης 
για την μεταγγισιοεξαρτώμενη β-ΜΑ τις τελευταίες 4 
δεκαετίες. Συγκεκριμένα,η μεταμόσχευση από HLA-
συμβατό συγγενή (αδελφό/ή) δότη (MSD) σε παιδιά 
και έφηβους παραμένει το goldstandard1,2. ωστόσο, 
υπάρχουν αρκετοί περιοριστικοί παράγοντες όσον 
αφορά την αλλο-ΜΑΚ ως θεραπευτική επιλογή. Αρ-
χικά,MSD δότες είναι διαθέσιμοι σε ένα ποσοστό 20-
30% των ασθενών, ανάλογα με την εθνικότητα και την 
φυλετική ομάδα. Επιπλέον, η ΜΑΚ από εναλλακτικούς 
δότες, όπως οι HLA-συμβατοί μη συγγενείς (MUD) και 
οι HLA-μη-συμβατοί συγγενείς δεν έχει αποτελέσματα 
συγκρίσιμα με την αλλο-ΜΑΚ από συμβατά αδέλφια. 
Παρά το γεγονός ότι η έκβαση της ΜΑΚ από MUD, 
εκτιμώμενη από την πιθανότητα συνολικής επιβίωσης 
και επιβίωσης χωρίς ανάγκη μεταγγίσεων, δεν πα-
ρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά από τη ΜΑΚ 

από MSD, φαίνεται να συσχετίζεται με μεγαλύτερη 
πιθανότητα εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών, 
όπως η χρονία νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή, 
η ανάπτυξη αυτοάνοσων εκδηλώσεων και δευτερο-
παθών καρκίνων3.

Η γονιδιακή θεραπεία με τη χορήγηση αυτόλογων 
ex vivo γενετικά τροποποιημένων αρχέγονων αιμοποι-
ητικών κυττάρων (ΑΑΚ) αποτελεί μια καινοτόμα θερα-
πευτική προσέγγιση, η οποία μετά από πολλά χρόνια 
κλινικών δοκιμών,διεκδικεί να αποτελέσει εναλλακτική 
επιλογή ίασης σε παιδιά >12 ετών και νεαρούς ενήλι-
κες, που δε διαθέτουν HLA-συμβατό συγγενή δότη. Η 
γενετική τροποποίηση των ΑΑΚ μπορεί να γίνει με δύο 
τρόπους: 1. Με την εισαγωγή και ενσωμάτωση του 
φυσιολογικού γονιδίου της β-σφαιρίνης στο γενετικό 
υλικό των θαλασσαιμικών ΑΑΚ χρησιμοποιώντας ένα 
λεντιιό ως φορέα μεταφοράς (Bluebirdbio, Zynteglo) 
και 2. Με γονιδιακή επεξεργασία (geneediting), κατά 
την οποία πραγματοποιείται τροποποίηση του γονι-
διώματος των θαλασσαιμικών ΑΑΚ σε συγκεκριμένη 
και από πριν καθορισμένη θέση κυρίως μέσω του 
συστήματος CRISPR/Cas94.

ΜΑΚ ΑΠΟ Μή ΣΥΓΓΕνή HLA-ΣΥΜβΑΤΟ ΔΟΤή 
(MUD)

H πρώτη ομάδα που δημοσίευσε αποτελέσματα 
ασθενών με β-ΜΑ μετά από ΜΑΚ από MUD ήταν οι 
LaNasa και συνεργάτες το 20055. Για την επιλογή 
των δοτών χρησιμοποιήθηκε μέθοδος τυποποίησης 
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υψηλής ανάλυσης για τους HLA τόπους I και ΙΙ. Αν 
και οι πιθανότητες της συνολικής επιβίωσης (Overall 
Survival - OS) και της επιβίωσης χωρίς θαλασσαιμία 
(Thalassemia Free Survival-TFS) ήταν αποδεκτές, 
παρατηρήθηκε υψηλή επίπτωση ανεπάρκειας μο-
σχεύματος (13%), θνητότητας σχετιζόμενης με τη με-
ταμόσχευση (Transplantation Related Mortality-TRM) 
(20%), οξείας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή 
(aGvHD) βαθμού ΙΙ-ΙV (40%) και χρονίας GvHD (18%).

Στα χρόνια που ακολούθησαν οι προσπάθει-
ες επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της πιθανότητας 
εγκατάστασης του μοσχεύματος και στη μείωση της 
τοξικότητας των προπαρασκευαστικών σχημάτων. 
Εντυπωσιακά αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν από τη 
Κίνα, όπου σε μελέτη 48 παιδιών με μεταγγισιοεξαρ-
τώμενη β-ΜΑ χρησιμοποιήθηκε προπαρασκευαστικό 
σχήμα με Cy/Bu/Flu/ATG. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
περιφερικά αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα από 
μη συγγενείς συμβατούς δότες και όλοι επέδειξαν 
εγκατάσταση του μοσχεύματος. Η OS και TFS ήταν 
100% ενώ η αθροιστική επίπτωση της οξείας και 
χρονίας GvHD βαθμού ΙΙ έως IV ήταν 8.3% και 8.3% 
αντίστοιχα6.

Παρότι τα αρχικά προβλήματα της απόρριψης 
μοσχεύματος και της TRM έχουν αντιμετωπιστεί, οι 
επιπλοκές μετά από ΜΑΚ από HLA-συμβατό μη-
συγγενή δότη παραμένουν πρόβλημα. Μία πρόσφατη 
αναδρομική μελέτη σε 264 παιδιά με μεταγγισιο-
εξαρτώμενη β-ΜΑ, που υποβλήθηκαν σε ΜΑΚ το 
διάστημα Ιούλιος 2007–Δεκέμβριος 2018, συνέκρινε 
τους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν από συγγενείς 
με εκείνους που μεταμοσχεύθηκαν από μη συγγενείς 
δότες. Στην παρακολούθηση με μέσο διάστημα 65 
μήνες, η TFS ήταν παρόμοια. ωστόσο παρατηρήθη-
καν υψηλότερα ποσοστά οξείας και χρονίας cGvHD 
(60% έναντι 20% και 41% έναντι 17% αντίστοιχα, 
p=0.0001), συνδρόμου αναστρέψιμης οπίσθιας εγκε-
φαλοπάθειας (PRES) (10% έναντι 3% αντίστοιχα), 
άνοσης κυτταροπενίας, αναζωπύρωσης CMV (27% 
έναντι 1.4% και 25% έναντι 2% αντίστοιχα, p=0.001) 
και βακτηριαιμίας (14% έναντι 25%) στους ασθενείς 
με μη συγγενή δότη3. Ανάλογα ευρήματα προέκυψαν 
και από πρόσφατη αναδρομική μελέτη της δικής μας 
εμπειρίας στη Μονάδα ΜΜΟ του Νοσοκομείου Παίδων 
«Η Αγία Σοφία»7. Σε άλλη μελέτη από την Ινδία, που 
συνέκρινε τα αποτελέσματα της ΜΑΚ σε 43 παιδιά 
από συμβατό συγγενή δότη έναντι 14 παιδιών από 
μη-συγγενή συμβατό δότη, επισημαίνεται η υψηλότερη 
πιθανότητα aGvHD (14% έναντι 42.9%), λοιμώξεων 
(39.5% έναντι 71.4%) και μη λοιμωδών (37.2 έναντι 
8.5%) επιπλοκών στην ομάδα των μη συγγενών δο-
τών παρά τις σχετικά παρόμοιες OS και TFS8. Τέλος, 

ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα πρόσφατης 
διεθνούς μελέτης σε 1100 ασθενείς ηλικίας ≤25 ετών 
με μεταγγισιοεξαρτώμενη β-MA, που έλαβαν μοσχεύ-
ματα από HLA συμβατούς συγγενείς (MSD) (61%), 
μη πλήρως HLA συμβατούς συγγενείς δότες (MMSD) 
(7%), μη συγγενείς HLA συμβατούς δότες (MUD) 
(23%) και μη συγγενείς μη συμβατούς δότες (MMUD) 
(9%)μεταξύ 2000 και 2016. Η συνολική επιβίωση και 
η επιβίωση ελεύθερης νόσου ήταν υψηλότερες για 
ασθενείς ηλικίας ≤6 ετών χωρίς σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις ομάδες MSD και MUD (89% έναντι 
87% και 86% έναντι 82% αντίστοιχα). Οι αντίστοιχες 
πιθανότητες στις ομάδες MMSD και MMUD ήταν 73% 
έναντι 83% και 70% έναντι 78%. Η μελέτη συμπεραί-
νει ότι η ΜΑΚ θα πρέπει να προτείνεται νωρίς, πριν 
την ηλικία των 6 ετών, και ότι ο HLA-συμβατός μη 
συγγενής δότης θα πρέπει να προτιμάται αν δεν είναι 
διαθέσιμος συμβατός συγγενής δότης9.

ΜΑΚ ΑΠΟ ΑΠΛΟΤΑΥΤΟΣήΜΟ ΔΟΤή
Η πρώτη αλλογενής μεταμόσχευση από απλο-

ταυτόσημο δότη σε ασθενή με β-ΜΑ επιχειρήθηκε 
στις αρχές του 2000. Η υψηλή επίπτωση απόρριψης 
μοσχεύματος, GvHD καιTRM αποτέλεσαν τα κύρια 
εμπόδια εφαρμογής της μεθόδου. Οι επιπλοκές αυτές 
αποδόθηκαν στον προφανώς ισχυρότερο ανοσολογι-
κό φραγμό που ισχύει στη ΜΑΚ από απλοταυτόσημο 
δότη και επίσης σε επιμέρους χαρακτηριστικά των 
θαλασσαιμικών ασθενών, όπως η υπερπλασία του 
μυελού και η άλλο-ευαισθητοποίηση εξαιτίας των προ-
ηγηθεισών μεταγγίσεων. Μετά από μία τουλάχιστον 
δεκαετία κλινικής εμπειρίας στην απλοταυτόσημη 
μεταμόσχευση κατέστη σαφές ότι σημαντικό ρόλο 
στη έκβαση παίζουν η εντατική αποσιδήρωση πριν τη 
μεταμόσχευση από τη μία πλευρά, και από την άλλη, 
η επιπρόσθετη ανοσοκαταστολή προ του πρωτοκόλ-
λου προετοιμασίας και η εφαρμογή πρωτοκόλλου 
υπερμεταγγίσεων. Στόχος είναι η εντατική ανοσοκα-
ταστολή και ο έλεγχος της υπερπλασίας του μυελού 
των οστών προ της μεταμόσχευσης. Υπάρχουν δύο 
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του φραγμού της 
HLA-ασυμβατότητας και κατά συνέπεια την αποφυγή 
των επιπλοκών που απορρέουν από αυτήν. Η πρώτη 
είναι η αφαίρεση ex vivo συγκεκριμένων υποπλυθυ-
σμών Τ κυττάρων από το μόσχευμα, όπως τα TCRα/
β+ Τ-λεμφοκύτταρα και τα CD19+ Β-λεμφοκύτταρα και 
η δεύτερη ηinvivo μείωση των άλλο-αντιδραστικών Τ 
κυττάρων μέσω χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης μετά 
τη μεταμόσχευση (post-Cy)10.

Η ομάδα του Gaziev το 2018 ανακοίνωσε τα 
αποτελέσματα από 14 απλοταυτόσημες ΜΑΚ σε 
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παιδιά με αιμοσφαιρινοπάθειες, χρησιμοποιώντας 
επεξεργασμένα μοσχεύματα με ex vivo μείωση των 
TCRα/β+/CD19+ κυττάρων. Οι ασθενείς αυτοί συ-
γκρίθηκαν με άλλη ομάδα 40 ασθενών, που έλαβαν 
μοσχεύματα, στα οποία είχε γίνει ex vivo επεξεργασία 
με θετική επιλογή CD34+ κυττάρων. Η TFS ήταν 
καλύτερη και η συχνότητα απόρριψης μοσχεύματος 
ήταν χαμηλότερη για την ομάδα που έλαβε μοσχεύ-
ματα με μείωση των TCRaβ/CD19 λεμφοκυττάρων. 
Η αποκατάσταση ωστόσο των CD4+ λεμφοκυττάρων 
6 μήνες μετα-μεταμοσχευτικά ήταν ελλιπής και στις 
2 ομάδες με αποτέλεσμα σημαντική νοσηρότητα και 
θνησιμότητα11.

Σε πρόσφατη δημοσίευση των Anurathapan 
και συνεργατών, 83 ασθενείς έλαβαν επιπρόσθε-
το σχήμα ανοσοκαταστολής προ μεταμόσχευσης 
(pretransplant immune suppression phase PTIS), 
αποτελούμενο από δύο πενθήμερα σχήματα δε-
ξαμεθαζόνης και φλουνταραμπίνης τις ημέρες -68 
έως -64 και τις ημέρες -40 έως -36, προκειμένου 
να διευκολυνθεί η εγκατάσταση. Το προπαρασκευ-
αστικό σχήμα στη συνέχεια συνίστατο σε πρώιμη 
χορήγηση ATG τις ημέρες -12 έως -10 και busulfan. 
Η προφύλαξη έναντι GvHD περιλάμβανε χορήγηση 
κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση (post-Cy), 
tacrolimus και MMF. Για τους ασθενείς με υψηλούς 
τίτλους ειδικών HLA αντισωμάτων έναντι του δότη 
(anti-donors pecific HLA antibodies-DSA) η PTIS 
περιλάμβανε επιπρόσθετα bortezomib και δύο δόσεις 
rituximab τις ημέρες -40 και -13, ως πρόληψη της 
ανεπάρκειας μοσχεύματος. Η εκτιμώμενη τριετής OS 
και TFS ήταν πάνω από 96% χωρίς δευτεροπαθείς 
ανεπάρκειες μοσχεύματος. Δύο από τους πρώτους 
ασθενείς παρουσίασαν πρωτοπαθή ανεπάρκεια 
μοσχεύματος, προ της εφαρμογής στόχευσης των 
DSAs με bortezomib και rituximab και προ της 
παρακολούθησης των επιπέδων busulfan. Σοβαρή 
GvHD ανέπτυξαν 6/83 ασθενείς (7%)12.

Συμπερασματικά, την τελευταία δεκαετία πα-
ρατηρείται αύξηση των απλοταυτόσημων μεταμο-
σχεύσεων σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη 
β-ΜΑ με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Στην κλινική 
πράξη έχουν επικρατήσει κυρίως σχήματα που πε-
ριλαμβάνουν ανοσοκαταστολή πριν την έναρξη του 
προπαρασκευαστικού σχήματος και στη συνέχεια είτε 
επιλεκτική μείωση των TCRα/β+/CD19+ λεμφοκυτ-
τάρων, είτε χρήση post-Cy. Το βασικό πλεονέκτημα 
επιλογής απλοταυτόσημου δότη είναι η άμεση δια-
θεσιμότητα του δότη, χωρίς φυλετικούς ή εθνικούς 
περιορισμούς, προσφέροντας έτσι μία βιώσιμη λύση 
για θαλασσαιμικούς ασθενείς που ανήκουν σε εθνικές 
μειονότητες.

ΓΟνΙΔΙΑΚή θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤή β-θΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
Μετά από χρόνια εκτεταμένων προ-κλινικών με-

λετών, η κλινική εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας 
μέσω αυτόλογης χορήγησης γενετικά τροποποιημέ-
νων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑΚ) είναι 
γεγονός. Αποτελεί μία καινοτόμα θεραπευτική επιλογή 
που μπορεί σήμερα να εφαρμοστεί εναλλακτικά της 
μεταμόσχευσης. Η ex vivo εισαγωγή ενός διαγονιδί-
ου της β-σφαιρίνης σε αυτόλογα ΑΑΚ (CD34+) με τη 
χρήση ενός λεντιιού-φορέα έχει σαν αποτέλεσμα την 
τροποποίηση αυτόλογων CD34+ κυττάρων έτσι ώστε 
να κωδικοποιούν το γονίδιο β A-T87Q-σφαιρίνης. 
Η επαναχορήγηση των γενετικά επεξεργασμένων 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στον ασθενή 
μετά από προετοιμασία με busulfan αποκαταθιστά 
την ερυθροποίηση σε ασθενείς με β-ΜΑ, που δεν 
έχουν πλήρη έλλειψη έκφρασης της β-σφαιρίνης. 
Τα επεξεργασμένα αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα 
του ασθενή αποτελούν το προηγμένο κυτταρικό θε-
ραπευτικό προϊόν Zynteglo, το οποίο πήρε έγκριση 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό φαρμάκων, μετά από 
χρόνια κλινικών δοκιμών για ασθενείς με μεταγγισι-
οεξαρτώμενη β-ΜΑ, ≥12 ετών, χωρίς HLA-συμβατό 
συγγενή δότη και μη β0/β0 γονότυπο. Το σύμπλεγμα 
ιικου φορέα με το διαγονίδιο ενσωματώνεται στο γονι-
δίωμα των CD34+ κυττάρων και εξασφαλίζει διά βίου 
έκφραση του θεραπευτικού γονιδίου. Οι λεντιοί απο-
τελούν τους συχνότερα χρησιμοποιούμενους φορείς 
για την τροποποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων, κυρίως λόγω του ασφαλούς προφίλ τους. 
ωστόσο, λόγω της ιδιότητας τους να ενσωματώνονται 
σχεδόν τυχαία στο γονιδίωμα (semi-random integra-
tion properties) υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της εισχω-
ρητικής μεταλλαξιγένεσης, που μπορεί να οδηγήσει 
σε κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων,γεγονός που 
αποτέλεσε αίτιο προβληματισμού, όσον αφορά την 
ασφαλή χρήση τους από την αρχή της εφαρμογής 
της μεθόδου. Πράγματι, τα αυξημένα επίπεδα δια-
μόλυνσης των ΑΑΚ με το φορέα/γονίδιο (αυξημένος 
αριθμός γενετικού υλικού λεντιιού/κύτταρο), που 
απαιτούνται για να επιτευχθεί το καλύτερο θεραπευ-
τικό αποτέλεσμα ακόμη και σε ασθενείς με τον β0/
β0 γονότυπο, αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο της 
εισχωρητικής μεταλλαξιγένεσης13.

Η δεύτερη μέθοδος γονιδιακής θεραπείας είναι η 
γονιδιακή στόχευση και διόρθωση, κατά την οποία 
πραγματοποιείται τροποποίηση του γονιδιώματος σε 
συγκεκριμένη και από πριν καθορισμένη θέση μέσω 
νουκλεασών (TALENs και CRISPRs). Δρουν δημιουρ-
γώντας θραύση της διπλής έλικας στην περιοχή ανα-
γνώρισης, η οποία στη συνέχεια επιδιορθώνεται από 
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τους ενδογενείς μηχανισμούς επιδιόρθωσης DNA,είτε 
μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού (HR, homologous 
recombination), είτε με σύνδεση μη-ομόλογων άκρων 
(NHEJ, non-homologous end-joining). Μέσω των 
μηχανισμών αυτών, η επιδιόρθωση των ρηγμάτων 
δύναται να οδηγήσει σε διάσπαση, αποκοπή και ανα-
σύσταση της αρχικής αλληλουχίας, με αποτέλεσμα 
η διαδικασία αυτή να συνιστά μια σαφή στρατηγική 
γονιδιακής στόχευσης σε ασφαλείς θέσεις του γονιδι-
ώματος. Επιπλέον, αποτελεί στρατηγική διόρθωσης 
των μεταλλάξεων των υπεύθυνων για την ασθένεια, 
εισάγοντας το λειτουργικό αντίγραφο του μεταλλαγ-
μένου γονιδίου στην κανονική απόσταση από τον 
φυσικό του υποκινητή, αποκαθιστώντας πλήρως τη 
γονιδιακή έκφραση και συνεπώς και τη λειτουργία. Η 
μεταφορά των νουκλεασών και του γενετικού υλικού 
γίνεται είτε με ιικούς φορείς είτε με άλλους τρόπους, 
όπως η ηλεκτροδιάτρηση (electroporation). Στη β-ΜΑ 
η γονιδιακή επεξεργασία επικεντρώνεται κυρίως στο 
γονίδιο BCL11A, το οποίο αποτελεί γνωστό κατα-
στολέα της έκφρασης των γ-γονιδίων και επομένως 
δημιουργία ελλείμματος στην περιοχή του γονιδίου 
BCL11. Aναστέλλει την έκφραση του, με αποτέλεσμα 
τη σύνθεση αιμοσφαιρίνης F. Τα προκαταρκτικά αποτε-
λέσματα είναι ενθαρρυντικά, με αρκετούς ωστόσο πε-
ριοριστικούς παράγοντες, όπως δυνητικές εισαγωγές 
και διαγραφές στις περιοχές-στόχους και διαταραχή 
του γενωμικού DNA σε μη ειδικές περιοχές14. 

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο γονιδιακής επεξεργα-
σίας, στην κλινική πράξη προηγείται μυελοαφανιστικό 
σχήμα με busulfan, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφαλής εγκατάσταση των γενετικά τροποποιημένων 
κυττάρων, που επανεγχύονται στον ασθενή σαν 
λειτουργικό μόσχευμα.

Τα κύρια μειονεκτήματα της άλλο-ΜΑΚ σε σύγκρι-
ση με τη γονιδιακή θεραπεία είναι η ανάγκη χορήγη-
σης ανοσοκατασταλτικής αγωγής για περίπου ένα 
χρόνο, ο κίνδυνος απόρριψης μοσχεύματος και τέλος 
η πιθανότητα εμφάνισης χρονίας νόσου μοσχεύμα-
τος έναντι ξενιστή. Πράγματι, η μετρίου ή σοβαρού 
βαθμού χρόνια GvHD στη θαλασσαιμία επιβαρύνει 
σημαντικά την ποιότητα ζωής (health-related quality 
of life-HRQoL).Με τη γονιδιακή θεραπεία αποφεύ-
γονται όλες οι σοβαρές επιπλοκές της άλλο-ΜΑΚ 
(GVHD, ανοσοκαταστολή και σοβαρές λοιμώξεις). 
Παραμένει όμως, η τοξικότητα από το busulfan, που 
εκτός από την παροδική μυελική απλασία, έχει συν-
δεθεί και με την ανάπτυξη δευτεροπαθών λευχαιμιών 
και μακροχρόνιων επιπτώσεων στην θυρεοειδική 
λειτουργία και στην αναπαραγωγική ικανότητα των 
ασθενών. Επιπλέον, ο κίνδυνος της εισχωρητικής 
μεταλλαξιογένεσης είναι υπαρκτός, παρά την ύπαρξη 

ασφαλών φορέων μεταφοράς του γενετικού υλικού. 
Το εξαιρετικά υψηλό κόστος της γονιδιακής θεραπείας 
(1,575 εκατομμύριο Ευρώ) αποτελεί επίσης μεγάλο 
πρόβλημα για τις οικονομίες των χωρών εκείνων που 
έχουν ασθενείς με β-ΜΑ.

ή ΓΟνΙΔΙΑΚή θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤήν ΚΛΙνΙΚή ΠΡΑξή
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων από κλινικές 

μελέτες, ο ΕΜΑ προχώρησε σε επίσημη έγκριση 
του Zynteglo, σε αντίθεση με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Υγείας και Κλινικής Αριστείας (NICE) του Ηνωμένου 
Βασιλείου, που θεώρησε τις υπάρχουσες μελέτες 
«μικρές» και την περίοδο παρακολούθησης βραχεία 
και την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και φαρ-
μάκων (FDA), που απαίτησε επιπρόσθετα στοιχεία. 
Δυστυχώς, η επίσημη έγκριση του ζynteglo από 
τον ΕΜΑ αποδείχθηκε πρόωρη μετά από πρόσφα-
τη αναφορά σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων 
(Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction 
-SUSARs) μετά από γονιδιακή θεραπεία με χρήση 
του ίδιου λεντιιού για δύο ασθενείς με δρεπανο-
κυτταρική νόσο. Ένας ασθενής ανέπτυξε ΟΜΛ και 
ένας δεύτερος μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 5 και 3 
χρόνια μετά την θεραπεία αντίστοιχα. Η Βluebirdbio 
ανακοίνωσε προσωρινά την αναστολή των κλινικών 
δοκιμών στη δρεπανοκυτταρική νόσο και σταμάτησε 
οριστικά την προώθηση του ζynteglo για τη θεραπεία 
της β-ΜΑ. Η αιτία των ανεπιθύμητων αντιδράσεων 
επί του παρόντος ερευνάται και η προσοχή της επι-
στημονικής κοινότητας επικεντρώνεται στον κίνδυνο 
της ογκογένεσης, που συνδέεται όχι μόνο με τη 
χρήση των λεντιιών αλλά και με τη χορήγηση του 
busulfan στα πρωτόκολλα γονιδιακής θεραπείας. 
Μετά από 4 μήνες έρευνας δεν επιβεβαιώθηκε ότι 
η ΟΜΛ ήταν αποτέλεσμα εισχωρητικής μετάλλαξης, 
ενώ για το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο θεωρήθηκε 
λάθος διάγνωση. Παρά την άρση της αναστολής του 
πρωτοκόλλου από τον FDA τον Ιούνιο του 2021, η 
εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει την κυκλοφορία 
του εγκεκριμένου Zytenglo για τη θεραπεία της β-ΜΑ 
στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απο-
σαφηνιστεί η συσχέτιση διάφορων παραγόντων με 
τη δημιουργία δευτεροπαθών νεοπλασμάτων, όπως 
η προδιάθεση ασθενών με δρεπανοκυτταρική νόσο 
για την ανάπτυξη αιματολογικών κακοηθειών και 
η πιθανή αλληλεπίδραση της εισαγωγής γονιδίων 
και της μυελοαφανιστικής θεραπείας με busulfan. 
Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, φαίνεται ότι οι 
υπάρχουσες προϋποθέσεις για την επίσημη έγκριση 
των θεραπειών γονιδιακής θεραπείας τίθενται υπό 
αμφισβήτηση και απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι 
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παρακολούθησης και μεγαλύτερος αριθμός ασθενών 
στις κλινικές δοκιμές. Η αναγκαιότητα του παραπά-
νω γεγονότος γίνεται περισσότερο ξεκάθαρη, ιδίως 
όταν πρόκειται για μία καλοήθη, χρόνια νόσο όπως 
η β-θαλασσαιμία, για την οποία η συμβατική θερα-
πεία προσφέρει μία άριστη συνολική επιβίωση και 
οι νέες θεραπευτικές στρατηγικές, που στοχεύουν 
στη βελτίωση της ανισορροπίας των αλύσων σφαι-
ρίνης, στην αναποτελεσματική ερυθροποίηση και 
στην υπερφόρτωση σιδήρου θα έχουν σύντομα πολύ 
θετική επίπτωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Οι νεότερες θεραπείες πρέπει να προσφέρουν 
σαφές πλεονέκτημα έναντι της ΜΑΚ, η οποία παρα-
μένει η βέλτιστη θεραπεία ίασης, παρά τις γνωστές 
επιπλοκές. Οι γονιδιακές θεραπείες δεν έχουν ακόμη 
επιτύχει το απαραίτητο επίπεδο τεκμηρίωσης της 
ασφάλειάς τους για να εφαρμοσθούν στην κλινική 
πράξη. Οι κυριότερες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια 
πιθανώς θα αφορούν την έρευνα ασφαλών τρόπων 
γονιδιακής στόχευσης και διόρθωσης (gene editing) 
σε συνδυασμό με νέα μη γονο-τοξικά προπαρασκευ-
αστικά σχήματα με την χρήση μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων, ως εναλλακτικής των μυελοαφανιστικών 
θεραπειών15. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η γονιδιακή προσέγγιση στη θεραπεία της θα-

λασσαιμίας, αν και φάνηκε να πλησιάζει στην τελική 
εφαρμογή της, τοποθετήθηκε αρκετά βήματα πίσω. 
Μέχρι αυτές οι θεραπευτικές στρατηγικές να απο-
δειχθούν ασφαλείς όσον αφορά τις μακροχρόνιες 
επιπλοκές, η ΜΑΚ με τη χρήση εναλλακτικών δοτών, 
πρωταρχικά HLA συμβατών μη-συγγενών δοτών και 
δευτερευόντως απλοταυτόσημων δοτών, παραμένει 
η μόνη θεραπεία ίασης για τους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς χωρίς συμβατό συγγενή δότη. Οι ασθενείς 
και οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται προσεκτικά και 
με ειλικρίνεια για τις άριστες πιθανότητες συνολικής 
επιβίωσης, όπως επίσης και για τις πιθανές και συχνές 
επιπλοκές μετά την αλλογενή ΜΑΚ και να λαμβάνουν 
την απόφασή τους βασισμένοι στα επιστημονικά 
δεδομένα και στις προσωπικές τους ανάγκες.
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Πρέπει όλοι οι ασθενείς με ασυμπτωματικό μυέλωμα  
να λαμβάνουν θεραπεία;

EΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Αίμα 2021;12(Suppl 1): 190–193
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Το «ασυμπτωματικό» (ή «έρπον») πολλαπλούν 
μυέλωμα (ΑΠM) βρίσκεται στη μέση της εξελικτικής 
πορείας των μονοκλωνικών γαμμαπαθειών. Το ΑΠM 
φέρει υψηλότερο φορτίο νόσου σε σύγκριση με τη 
μονοκλωνική γαμμαπάθεια απροσδιόριστης σημασί-
ας (MGUS), αλλά χωρίς την παρουσία των κλινικών 
ευρημάτων της νόσου ή κάποιο από τους βιοδείκτες 
ενεργής νόσου. Περίπου 8-14% των ασθενών με ΠΜ 
διαγιγνώσκονται με ΑΠM: η μέση ηλικία τους είναι 
τα 67 έτη, και η ετήσια συχνότητα είναι περίπου 0,4 
περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα. Ο διάμεσος χρό-
νος μέχρι την εξέλιξη σε ενεργό/συμπτωματικό ΠΜ 
είναι περίπου 5 χρόνια, αλλά η συχνότητα εξέλιξης, 
από τη διάγνωση, είναι περίπου 10%/έτος κατά τα 
πρώτα 5 χρόνια, 3%/έτος για τα επόμενα 5 χρόνια 
και 1%/έτος στη συνέχεια. Έτσι, το ΑΠM είναι μια 
ετερογενής οντότητα, που μπορεί να εμφανίζει μια 
εξέλιξη «παρόμοια με MGUS (Μονοκλωνική Γαμμα-
πάθεια Αδιευκρίνιστης Σημασίας)» έως μια νόσο με 
χαρακτηριστικά «πρώιμου ΠM», όπου τα κακοήθη 
πλασματοκύτταρα μπορούν να πολλαπλασιάζονται 
γρήγορα και να οδηγήσουν σε συμπτωματικό ΠΜ. 
ωστόσο, σχεδόν το ένα τρίτο των περιπτώσεων 
ΑΠΜ δεν θα αναπτύξει ποτέ συμπτωματικό ΠΜ1. 
Για δεκαετίες, η συμβατική προσέγγιση των ασθε-
νών με ΑΠΜ παραμένει η στενή παρακολούθηση, 
καθυστερώντας τη θεραπεία μέχρι τη στιγμή της 
εξέλιξης σε συμπτωματικό ΠΜ. Η σημαντική πρό-
οδος στην κατανόηση της βιολογίας της νόσου, η 
βελτίωση της διαστρωμάτωσης του κινδύνου και οι 
νεότερες θεραπείες με καλύτερη αποτελεσματικότητα 
και χαμηλότερη τοξικότητα συνέβαλαν σε βαθύτερες 

αποκρίσεις και μεγαλύτερη επιβίωση για ασθενείς με 
συμπτωματικό ΠΜ2,3. Αυτές οι εξελίξεις θέτουν υπό 
αμφισβήτηση τη διαχείριση του ΑΠΜ, εγείροντας 
το ερώτημα εάν η πρώιμη έναρξη θεραπείας θα 
μπορούσε: (i) να αναστείλει ή να καθυστερήσει την 
εξέλιξη σε συμπτωματική νόσο, (ii) να προλάβει σο-
βαρές επιπλοκές της νόσου από τα όργανα στόχους,  
(iii) δυνητικά να θεραπεύσει τουλάχιστον ένα ποσοστό 
ασθενών με ΑΠΜ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις το ΠΜ εξελίσσεται μέσω 
των σταδίων του MGUS και του ΑΠΜ, αν και αυτές 
οι φάσεις συνήθως δεν είναι κλινικά εμφανείς4. Η πα-
θογένεια της νόσου ξεκινά από γενετικές βλάβες στα 
πλασματοκύτταρα, κυρίως μεταθέσεις ογκογονιδίων ή 
πολλαπλές τρισωμίες. ωστόσο, αυτά τα γεγονότα δεν 
επαρκούν για να προκαλέσουν εξέλιξη από MGUS 
σε ΑΠΜ ή ΠM, καθώς στις περισσότερες περιπτώ-
σεις ο κλώνος δε θα εξελιχθεί στη διάρκεια ζωής του 
ασθενούς. Επιπλέον μεταλλάξεις και χρωμοσωμικές 
βλάβες, ένα «ευνοϊκό» μικροπεριβάλλον στο μυελό σε 
συνδυασμό με κάποιου βαθμού ανοσολογική ανοχή, 
ήδη από το στάδιο του MGUS, απαιτούνται για την 
εξέλιξη της νόσου. Πολλαπλές μελέτες έχουν εστιά-
σει στη διερεύνηση αυτών των παραγόντων που θα 
μπορούσαν να προβλέψουν ποιοι ασθενείς με ΑΠΜ 
εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου. 

Το ΑΠΜ διαγιγνώσκεται επί του παρόντος σύμφω-
να με τα κριτήρια της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για 
το Μυέλωμα (IMWG). Τα επικαιροποιημένα κριτήρια 
IMWG επαναταξινόμησαν το 10-15% των ασθενών 
που είχαν διαγνωστεί προηγουμένως ως ΑΠΜ, με 
βάση τους βιοδείκτες (>60% διήθηση στο μυελό, 
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λόγος ελεύθερων ελαφριών αλυσίδων [FLC] >100 και 
>1 εστιακή βλάβη με μαγνητική τομογραφία [MRI]). 
Τα νέα κριτήρια IMWG δίνουν έμφαση στο ρόλο της 
απεικόνισης για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου 
σε ασθενείς με ΑΠΜ με τη χρήση σύγχρονων απει-
κονιστικών μεθόδων (ολόσωμη χαμηλής δόσης CT, 
μαγνητική τομογραφία της λεκάνης-ΣΣ ή ολόσωμη). 
Η κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση του 
ΑΠΜ θα πρέπει αρχικά να πραγματοποιείται κάθε 
2-3 μήνες μετά τη διάγνωση για τους πρώτους 6-12 
μήνες. Εάν τα αποτελέσματα είναι αμετάβλητα, οι 
ασθενείς μπορούν να παρακολουθούνται κάθε 4-6 
μήνες για άλλο ένα έτος και στη συνέχεια κάθε 6-12 
μήνες. ωστόσο, η παρακολούθηση πρέπει να εξα-
τομικεύεται με βάση τον κίνδυνο εξέλιξης. Παρά την 
απουσία προοπτικών δεδομένων, σύμφωνα με την 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, οι απεικονίσεις μπορούν 
να επαναλαμβάνονται ετησίως για τα πρώτα 5 χρόνια 
και κατόπιν επί κλινικών ενδείξεων.

ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΤΟΥ ΚΙνΔΥνΟΥ ΕξΕΛΙξήΣ 
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν 

προκύψει αρκετά προγνωστικά εργαλεία για τον κίν-
δυνο εξέλιξης του ΑΠΜ, που συνδυάζουν τις συνήθεις 
εργαστηριακές παραμέτρους αλλά και δεδομένα από 
την κυτταρομετρία ή κυτταρογενετικές βλάβες. Μετά 
την εισαγωγή των νεότερων κριτηρίων προτάθηκε ένα 
νέο προγνωστικό μοντέλο κινδύνου που χρησιμοποιεί 
τρεις παραμέτρους: τον λόγο των FLC ορού >20, την 
ποσότητα της μονοκλωνικής πρωτεΐνης ορού >2 g/dL 
και τη διήθηση του μυελού >20% (σύστημα 20/2/20)5,6. 
Με βάση αυτές τις παραμέτρους, διακρίνονται τρεις 
ομάδες κινδύνου: χαμηλού (χωρίς κανένα από τους 
παραπάνω παράγοντες), ενδιάμεσου (παρουσία ενός 
παράγοντα) και υψηλού κινδύνου (παρουσία δύο ή 
περισσότερων παραγόντων). Επιπλέον, η παρου-
σία συγκεκριμένων κυτταρογενετικών ανωμαλιών [t 
(4;14), t (14;16), amp1q και del13q] μπορεί διακρίνει 
περαιτέρω ομάδες κινδύνου5. Νεότερα μοντέλα που 
περιλαμβάνουν και «γονιδιωματική ανάλυση» πι-
θανώς προσφέρουν επιπλέον στη διαστρωμάτωση 
κινδύνου αλλά δεν είναι διαθέσιμα στην κλινική πράξη. 

ΠΡΩΙΜή θΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΜ
Οι πιθανές θεραπείες για το ΑΠΜ ποικίλλουν ση-

μαντικά, με στόχους που κυμαίνονται από τον έλεγχο 
της νόσου, την καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου 
μέχρι και την οριστική, ριζική θεραπεία και ίαση. Οκτώ 
τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές που 
έχουν εντάξει συνολικά 885 ασθενείς αξιολογήθηκαν 

σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση που αξιολόγησε το 
ρόλο της πρώιμης θεραπείας στην εξέλιξη της νόσου 
σε συμπτωματικό ΠΜ. Συνολικά, η πρώιμη θεραπεία 
μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου 
(σχετικός λόγος κινδύνου [RR] = 0,53, με 95% διά-
στημα εμπιστοσύνης 0,33-0,87, P=0,01)7. 

Όμως, μέχρι σήμερα μόνο δυο μελέτες με χρήσης 
«νεότερων» φαρμάκων έχουν δείξει σημαντικό όφελος 
όσον αφορά την εξέλιξη της νόσου και μόνο μια έχει 
δείξει όφελος στη συνολική επιβίωση. Η πρώτη αφο-
ρά την μελέτη QuiRedex8,9, με ώριμα αποτελέσματα 
μετά από διάμεση παρακολούθηση περίπου 11 έτη. 
Συνολικά 119 ασθενείς με ΑΠΜ «υψηλού κινδύνου» 
(με βάση παλαιότερα κριτήρια) τυχαιοποιήθηκαν να 
λάβουν λεναλιδομίδη+δεξαμεθαζόνη ή να παρακολου-
θούνται χωρίς θεραπεία. Ο χρόνος μέχρι την εξέλιξη 
της νόσου (κύριο καταληκτικό σημείο) ήταν 9 έναντι 
2.1 έτη (73% ελάττωση του κινδύνου, HR=0.27; 95% 
CI: 0.16-0.42; P <0.0001). Η διάμεση συνολική επι-
βίωση δεν είχε επιτευχθεί στο σκέλος της θεραπείας, 
ενώ ήταν 7,8 χρόνια στο σκέλος ελέγχου (μείωση 
46% στον κίνδυνο θανάτου, λόγος σχετικού κινδύνου 
0,54; 95% CI: 0.3-0.9; P=0,034). Δεν παρατηρήθηκαν 
διαφορές μεταξύ των βραχιόνων όσον αφορά την 
επιβίωση μετά την έναρξη επακόλουθης θεραπείας 
σε ασθενείς που εμφάνισαν εξέλιξη σε συμπτωματική 
νόσο υποδεικνύοντας ότι η θεραπεία με λεναλιδομίδη 
δε θα προκαλέσει την εμφάνιση ανθεκτικών κλώνων. 
Η κλινική μελέτη φάσης III της Eastern Cooperative 
Oncology Group E3A06 (NCT01169337)10 αξιολόγησε 
την αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με λενα-
λιδομίδη σε σύγκριση με την παρατήρηση σε ασθενείς 
με ΑΠΜ ενδιάμεσου ή υψηλού κινδύνου. Ανταπόκριση 
στη θεραπεία παρατηρήθηκε στο 50% των ασθενών 
στο σκέλος της λεναλιδομίδης, και σε κανέναν στο 
σκέλος παρατήρησης. Με μέση παρακολούθηση 35 
μηνών, η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (το κύ-
ριο καταληκτικό σημείο της μελέτης) ήταν σημαντικά 
μεγαλύτερη με λεναλιδομίδη παρά με παρατήρηση 
(σχετικός λόγος κινδύνου HR=0.28; 95% CI: 0.12-
0.62; P=0.002, μείωση 72% του κινδύνου εξέλιξης). 
Όμως, το μεγαλύτερο όφελος παρατηρήθηκε σε ασθε-
νείς με ΑΠΜ υψηλού κινδύνου. Το ποσοστό διακοπής 
της θεραπείας ήταν 50% (στο 40% των περιπτώσεων 
λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών) ενώ κατά τη στιγμή 
της δημοσίευσης της μελέτης, τα δεδομένα δεν ήταν 
ώριμα για την αξιολόγηση της συνολικής επιβίωσης.

Αρκετές διαφορετικές, πιο εντατικές θεραπείες 
δοκιμάζονται στο ΑΠM. Τέτοιες προσεγγίσεις, γενικά 
περιλαμβάνουν συνδυασμούς τριών φαρμάκων που 
περιλαμβάνουν έναν αναστολέα πρωτεασώματος με 
ένα IMiD + δεξαμεθαζόνη, μονοκλωνικά αντισώματα 
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ή ακόμη και αυτόλογη μεταμόσχευση. ωστόσο, αυτές 
οι νέες στρατηγικές έχουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής 
μόνο σε πιλοτικές μελέτες με περιορισμένο αριθμό 
ασθενών ή σε δοκιμές φάσης ΙΙ, με ακόμη προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα. 

ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ 
ΜΥΕΛΩΜΑ νΑ ΛΑΜβΑνΟΥν θΕΡΑΠΕΙΑ;

Παρά τις πολλές συνεχιζόμενες κλινικές μελέτες, 
μόνο μία τυχαιοποιημένη δοκιμή (QUIREDEX) έχει 
αποδείξει μέχρι στιγμής ένα σημαντικό όφελος επι-
βίωσης από την πρώιμη θεραπεία των ασθενών με 
ΑΠΜ υψηλού κινδύνου ενώ μια πιο πρόσφατη κλινική 
δοκιμή (SWOG E3A06) έδειξε βελτίωση στην επιβίω-
ση χωρίς εξέλιξη της νόσου, αλλά η παρακολούθηση 
είναι ακόμα πολύ σύντομη για επαρκή αξιολόγηση 
της συνολικής επιβίωσης. Και οι δύο αυτές μελέτες 
έχουν ορισμένους περιορισμούς. Το μέγεθος του 
δείγματος τους ήταν περιορισμένο, με λιγότερους από 
100 ασθενείς σε κάθε βραχίονα. Η ισπανική μελέτη 
QUIREDEX διεξήχθη μεταξύ 2007 και 2013, όταν 
κάποια νέα φάρμακα για το ΠΜ δεν ήταν διαθέσιμα, 
ενώ η οστική νόσος εκτιμήθηκε με τεχνική χαμη-
λής ευαισθησίας (απλή ακτινογραφία). Επομένως, 
το όφελος επιβίωσης σε ορισμένους ασθενείς θα 
μπορούσε να οφείλεται στη θεραπεία υποκείμενου 
συμπτωματικού ΠΜ και όχι του ΑΠΜ. Επιπλέον, οι 
ασθενείς στην ομάδα ελέγχου μπορούσαν να ξεκινή-
σουν τη θεραπεία μόνο αφού πληρούσαν τα κριτήρια 
CRAB. Από την άλλη πλευρά, στη μελέτη E3A06, 
το ποσοστό διακοπής ήταν υψηλό και η ομάδα που 
πέτυχε το σημαντικότερο όφελος με τη λεναλιδομίδη 
όσον αφορά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη περιλάμβανε 
μόνο 25 ασθενείς (υψηλού κινδύνου ΑΠΜ). 

Παρ’ όλα αυτά, όλες οι τρέχουσες μελέτες σε 
ασθενείς με ΑΠΜ φαίνεται να θεωρούν δεδομένο 
το όφελος επιβίωσης, καθώς δεν περιλαμβάνουν 
πλέον μια ομάδα ελέγχου που δεν λαμβάνει θερα-
πεία ή συγκρίνουν δύο σκέλη με ενεργές θεραπείες, 
αποδεχόμενοι ουσιαστικά τη θέση ότι ασθενείς με 
ΑΠM υψηλού κινδύνου «πρέπει» να λαμβάνουν θε-
ραπεία. Μεταξύ των ειδικών όμως υπάρχει σχετική 
διαφωνία καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι οι μελέτες 
της SWOG (Ε3Α06) και της PETHEMA (QUIREDEX) 
αντιπροσωπεύουν το τρέχον πρότυπο θεραπείας για 
ασθενείς με ΑΠΜ υψηλού κινδύνου, όμως άλλοι δεν 
είναι πεπεισμένοι και απαιτούν περισσότερα δεδομένα 
από προοπτικές μελέτες.

Οι τρέχουσες κλινικές μελέτες πιθανότατα θα δεί-
ξουν ανταπόκριση στη θεραπεία, σε περισσότερους 
ή λιγότερους ασθενείς ανάλογα με τα φάρμακα και 

τους συνδυασμούς που χρησιμοποιούνται, με επα-
κόλουθη βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της 
νόσου σε συμπτωματικό ΠΜ. ωστόσο, δύσκολα θα 
διευκρινισθεί εάν αυτές οι, συχνά εντατικές, θεραπείες 
με νέους παράγοντες θα έχουν επίσης σημαντικό αντί-
κτυπο στη συνολική επιβίωση των ασθενών με ΑΠΜ. 
Έτσι, το βασικό ζήτημα παραμένει ο εντοπισμός των 
ασθενών με ΑΠΜ υψηλού κινδύνου που «πρέπει» να 
λάβουν θεραπεία, γιατί σίγουρα θα έχουν σημαντικά 
καλύτερη επιβίωση. 

Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντιμε-
τώπιση των ασθενών με ΑΠΜ απαιτείται λεπτομερής 
εκτίμηση, ιδανικά σε έμπειρα κέντρα τουλάχιστον κατά 
την αρχική εκτίμηση. Η διαγνωστική προσέγγιση των 
ασθενών με ΑΠΜ θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη 
αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο, εκτίμηση της μο-
νοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης του ορού και των ούρων, 
τις ολικές ανοσοσφαιρίνες και τις ελαφρές αλυσίδες 
του ορού (FLC), μορφολογική και φαινοτυπική ποσο-
τικοποίηση των κλωνικών πλασματοκυττάρων, και, 
ιδανικά, εκτίμηση της παρουσίας κυτταρογενετικών 
βλαβών με FISH. Η διαγνωστική απεικόνιση πρέπει 
να περιλαμβάνει νεότερες τεχνικές όπως ολόσωμη 
χαμηλής δόσης αξονική τομογραφία και ολόσωμη 
μαγνητική τομογραφία (ή κατ’ ελάχιστο του αξονικού 
σκελετού), εάν η ολόσωμη αξονική τομογραφία είναι 
αρνητική. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
PET/CT. 

Η πρόγνωση του κινδύνου εξέλιξης σε συμπωμα-
τική νόσο θα πρέπει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα 
προγνωστικά μοντέλα, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη 
ότι τα διαφορετικά μοντέλα μπορεί να εμφανίζουν 
ασυμφωνίες στον προσδιορισμό των ασθενών με 
ΑΠΜ υψηλού κινδύνου. Ιδιαίτερα το επικαιροποιημένο 
και επικυρωμένο μοντέλο 2/20/20, αντιπροσωπεύει 
ένα σημαντικό εργαλείο που οι γιατροί πρέπει να 
χρησιμοποιούν συστηματικά για διαστρωμάτωση κιν-
δύνου σε συνδυασμό με τις κατάλληλες απεικονιστικές 
εξετάσεις. Λόγω της ετερογενούς συμπεριφοράς του 
ΑΠΜ, οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν την κατάλληλη 
ενημέρωση σχετικά με την πιθανή κλινική εξέλιξη της 
νόσου χαμηλότερου ή υψηλότερου κινδύνου, όπως 
ορίζεται από τα τρέχοντα μοντέλα. Θα πρέπει επί-
σης να τους δοθεί η δυνατότητα ένταξης σε κλινικές 
μελέτες, εάν υπάρχουν διαθέσιμες.

Όμως, ποιοι ασθενείς με ΑΠΜ μπορεί να ωφελη-
θούν από τη χορήγηση πρώιμης θεραπείας; Όσον 
αφορά τους ασθενείς με ΑΠM χαμηλότερου κινδύνου, 
που διαγνώστηκαν σύμφωνα με τα τρέχοντα κριτήρια, 
συνιστάται μόνο η παρακολούθηση, χωρίς θεραπεία. 
Όσον αφορά τη χορήγηση θεραπείας σε ασθενείς με 
ΑΠΜ υψηλού κινδύνου, δεν υπάρχει ακόμη συναίνε-
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ση. Οι δύο προοπτικές τυχαιοποιημένες δοκιμές που 
έδειξαν σημαντικά οφέλη από τη θεραπεία με λεναλι-
δομίδη ± δεξαμεθαζόνη σε αυτούς τους ασθενείς, δεν 
είχαν σκοπό την επίσημη έγκριση της θεραπείας σε 
αυτό τον πληθυσμό. Η παρουσία επιπλέον παραγό-
ντων κινδύνου, και ιδιαίτερα η σταδιακή αύξηση των 
επιπέδων της μονοκλωνικής ανοσοφαιρίνης, ελαφρών 
αλυσίδων ή της διήθησης του μυελού, η σημαντική 
μείωση του αιματοκρίτη (χωρίς να ανευρίσκεται άλλη 
αιτία που να την εξηγεί), αυξάνουν περαιτέρω τον 
κίνδυνο εξέλιξης σε συμπτωματική νόσο. Σε ασθενείς 
με αυτά τα χαρακτηριστικά, ο θεράπων θα πρέπει 
να εξετάσει την έναρξη πρώιμης θεραπείας, με την 
πρόθεση είτε να καθυστερήσει την εξέλιξη είτε ακόμη 
και να επιτύχει πλήρη θεραπεία της νόσου. ωστόσο, ο 
γιατρός θα πρέπει να συζητήσει λεπτομερώς τη σχέση 
κινδύνου/οφέλους με τον ασθενή (που ακόμα είναι 
ασυμπτωματικός και δε λαμβάνει αντινεοπλασματική 
θεραπεία), λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ποιότητα 
ζωής είναι μια βασική παράμετρος. 

Οι περισσότεροι ειδικοί (και οι συγγραφείς) συμ-
φωνούν ότι η θεραπεία σε αυτούς τους επιλεγμένους 
ασθενείς με ΑΠΜ υψηλού κινδύνου θα πρέπει να είναι 
παρόμοια με εκείνη που προσφέρεται σε ασθενείς με 
συμπτωματικό ΠΜ. Ιδανικά η θεραπεία θα πρέπει 
να χορηγείται σε μια κλινική μελέτη όπου αυτό είναι 
δυνατό.

Είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα 
των θεραπειών που αξιολογούνται επί του παρόντος 
για ασθενείς με ΑΠΜ, λόγω των ουσιαστικών διαφο-
ρών μεταξύ τους, ειδικά όσον αφορά στον ορισμό 
του ΑΠΜ υψηλού κινδύνου, της έντασης της θερα-
πείας και των κριτηρίων/μεθόδων αξιολόγησης της 
ανταπόκρισης και της εξέλιξης της νόσου σε αυτές 
τις μελέτες. Πριν από την οριστική αλλαγή των ση-
μερινών προτύπων για τη διαχείριση των ασθενών 
με ΑΠΜ, χρειαζόμαστε επιπλέον δεδομένα από 
κλινικές μελέτες που: (i) θα προσδιορίσουν νέους 
προγνωστικούς βιοδείκτες για περαιτέρω βελτίωση 
της αξιολόγησης του κινδύνου και την επιλογή των 
ασθενών με ΑΠΜ που θα έχουν καλή πρόγνωση 
χωρίς θεραπεία και εκείνων που απαιτούν αυστη-
ρότερη παρακολούθηση και πρώιμη θεραπεία (ii) θα 
αξιολογήσουν την ελάττωση του κινδύνου εξέλιξης 
(και συνακόλουθων επιπλοκών του ΠΜ) με έγκαιρη 
θεραπεία έναντι πιθανών βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων επιπλοκών, επιπτώσεις στην 

ποιότητα ζωής, δευτερογενείς κακοήθειες και ανά-
πτυξη ανθεκτικής νόσου, και (iii) θα καθορίσουν την 
«ένταση» και τον τύπο της θεραπείας για ομάδες 
ασθενών με ΑΠΜ υψηλού κινδύνου, δηλαδή, εντα-
τικές προσεγγίσεις με πρόθεση την «ίαση» έναντι 
θεραπειών που στοχεύουν στον παρατεταμένο 
έλεγχο της νόσου. Όμως, και οι δύο αυτές προσεγ-
γίσεις θα πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό στόχο 
τη βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, χωρίς να 
επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΜ ΥψήΛΟΥ ΚΙνΔΥνΟΥ (HRMM)
Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠM) είναι ένα βιολογικά 

ετερογενές νόσημα, έχοντας μεγάλες διακυμάνσεις 
ως προς την ανταπόκριση στη θεραπεία και στην 
επιβίωση. Ο καθορισμός υποομάδων ασθενών ως 
υψηλού κινδύνου συνοδεύτηκε με διαγνωστικές και 
θεραπευτικές εξελίξεις. Έτσι σήμερα η μελέτη και 
θεραπεία της νόσου υψηλού κινδύνου αποτελεί πραγ-
ματική πρόκληση.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚή ΣΤΑΔΙΟΠΟΙήΣή
Το πρώτο σύστημα σταδιοποίησης Durie- Salmon, 

βασισμένο στο φορτίο της νόσου και στη νεφρική 
ανεπάρκεια, αποδείχτηκε πως με την έλευση νέων 
θεραπειών ήταν ανεπαρκές. Το σύστημα ISS βασί-
στηκε στα επίπεδα της β2 μικροσφαιρίνης και της 
αλβουμίνης, που αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι πα-
ράγοντες που σχετίζονται με την επιβίωση στο ΠΜ. 
Μελετήθηκαν 10.750 ασθενείς με ΠΜ, με αποτέλεσμα 
να προκύψει ένα πιο απλό, αλλά συγχρόνως πιο 
ισχυρό σύστημα σταδιοποίησης, που κατάφερε να 
προβλέψει ορθότερα την επιβίωση στο μυέλωμα 
υψηλού κινδύνου (ISS Stage III)1. ωστόσο, η ταχεία 
ανάπτυξη της κυτταρογενετικής ανάλυσης με τεχνική 
FISH στο ΠΜ αποκάλυψε κυτταρογενετικές ανωμαλίες 
με ισχυρή προγνωστική αξία, δημιουργώντας την 
ανάγκη για αναθεώρηση του ISS.

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ΚΑΙ FISH
O καρυότυπος στο ΠΜ είναι συχνά φυσιολογικός, 

αντανακλώντας το χαμηλό ρυθμό πολλαπλασιασμού 

των πλασματοκυττάρων, σε σχέση με τα φυσιολογικά 
πρόδρομα μυελικά κύτταρα. ωστόσο οι χρωμοσω-
μικές ανωμαλίες, που ανιχνεύονται με FISH είναι 
αρκετά συχνές. Αυτές που συνοδεύονται με χειρό-
τερη πρόγνωση περιλαμβάνουν τις διαμετάθεσεις 
t(4;14) , t14;16) και την del 17p που παρατηρούνται 
στο 25% των νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΠΜ. 
Έτσι δημιουργήθηκε το R-ISS2 με στοιχεία από 4.445 
ασθενείς, που έλαβαν θεραπεία με βάση αναστο-
λείς του πρωτεασώματος (βορτεζομίδη) και/ή IMIDs, 
ενσωματώνοντας στο ISS τις παραπάνω κυτταρο-
γενετικές ανωμαλίες με τεχνική FISH και την LDH. 
Αναγνωρίστηκε έτσι ένας πληθυσμός ασθενών 15% 
με R-ISS stage III και πολύ φτωχή ολική επιβίωση 
(OS): 43 μήνες.

Εντούτοις και αυτή η σταδιοποίηση δεν είναι 
πλήρης καθώς σύντομα αναγνωρίστηκαν και άλλες 
ανωμαλίες όπως η διαμετάθεση t(14;20) σε 1-2% 
των ασθενών, καθώς και η παρουσία του 1q gain 
(3 μετάγραφα) και 1q amplification (>4 μετάγραφα), 
που συνδυάζονται με κακή πρόγνωση και επιπλέον 
το 1q amp με αντοχή στη βορτεζομίδη3. Πρόσφατα 
αναγνωρίστηκε ότι η παρουσία ταυτόχρονα πολλα-
πλών ανωμαλιών (biallelic TP53 inactivation, gain/
ampl 1q) σε συνδυασμό με ISS III (double hit και triple 
hit) υποδεικνύει νόσο υψηλού κινδύνου.

GENE EXPRESSION PROFILE
Η τεχνική χρησιμοποιεί DNA μικροσυστοιχίες 

για να ελέγξει το επίπεδο έκφρασης χιλιάδων γονι-
δίων ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στη 
δημιουργία υποομάδων με προγνωστική σημασία. 
Πρωτοπόρος ήταν η ομάδα του Bart Barlogie στο 
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Arkansas4. Έτσι οι 3 από τις 7 μοριακές υποομάδες 
που περιγράφηκαν και είχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο 
για πρώιμη υποτροπή ήταν η υπερέκφραση των 
γονιδίων MMSET, MAF/MAFB, CCNB1/CCNB2, 
MAGEA6. Η ίδια ομάδα δημιούργησε προγνωστικό 
μοντέλο MyPRS Risk Score βασισμένο σε 70 γονίδια 
. Οι ασθενείς που έχουν high risk score έχουν OS~ 
3έτη. Παρόμοια score χρησιμοποιούν και άλλες ομά-
δες ,όπως η HOVON με την ονομασία SKY92. Αυτά 
τα 2 panel γονιδίων είναι σήμερα εμπορικά διαθέσιμα.

ΕξΩΜΥΕΛΙΚή νΟΣΟΣ(EMD) ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (PCL)

Οι εξωμυελικές εκδηλώσεις του ΠΜ αποτελούν 
έναν επιθετικό κλινικά φαινότυπο που χαρακτηρίζεται 
από παθολογικά πλασματοκύτταρα που ξεφεύγουν 
από την επιτήρηση του μικροπεριβάλλοντος του 
μυελού και γίνονται ανεξάρτητα. Έτσι όταν διηθούν 
όργανα (λεμφαδένες, ήπαρ, πνεύμονα, δέρμα, ΚΝΣ) 
μιλάμε για EMD, ενώ όταν κυκλοφορούν στο αίμα 
για PCL (πρωτοπαθής= de novo, δευτεροπαθής= 
εξέλιξη από ΠΜ). Η πρωτοπαθής PCL συνοδεύεται 
συχνά από τις κυτταρογενετικές ανωμαλίες t(11;14) 
και del 17p.

Και οι δύο οντότητες αποτελούν νόσο υψηλού κιν-
δύνου με την πρωτοπαθή PCL να έχει μέχρι πρότινος 
επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου(PFS) 8-10 μήνες και 
5 ετή επιβίωση <10%5. Τα δεδομένα αυτά φαίνεται 
ότι θα αλλάξουν με την χρήση συνδυασμών νέων 
παραγόντων και διπλή αυτόλογη μεταμόσχευση. Η 
παρουσία εξωμυελικής νόσου πρέπει να διαχωριστεί 
από την παρουσία πλασματοκυττωμάτων που εξορ-
μούνται από τα οστά, και δεν έχουν κακή πρόγνωση.

ΔΥνΑΜΙΚή ΕΚΤΙΜήΣή ΚΙνΔΥνΟΥ
MRD και PET-CT

Δεδομένου ότι αρκετές από τις νέες θεραπείες στο 
ΠΜ πετυχαίνουν ποσοστά πλήρους ύφεσης ,CR > 
50% η παραδοσιακή εκτίμηση της ανταπόκρισης δεν 
είναι πλέον αρκετή. Ήδη γνωρίζουμε ότι η μελέτη της 
ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) στις κλινικές 
μελέτες είναι σημαντική και σε πολλές αποτελεί πρω-
τεύον καταληκτικό σημείο. Έτσι, οι ασθενείς που πετυ-
χαίνουν CR χωρίζονται σε 2 ομάδες6: MRD θετικοί και 
MRD αρνητικοί με διαφορετικές PFS και OS.Η Διεθνής 
ομάδα εργασίας του ΠΜ θέτει ως όριο ευαισθησίας για 
την MRD με κυτταρομετρία ροής νέας γενιάς (NGF) ή 
NGS το 10-5. Σε αντίθεση με τους άλλους ορισμούς 
του υψηλού κινδύνου μυελώματος, η MRD αποτελεί 
εργαλείο για δυναμική εκτίμηση της νόσου. Έτσι σε 

μελέτες όπως η IFM 2009 και PETHEMA/GEM2012 
φάνηκε ότι MRD αρνητικοί νεοδιαγνωσθέντες ασθε-
νείς με υψηλού κινδύνου χρωμοσωμικές ανωμαλίες 
είχαν παρόμοια έκβαση με MRD αρνητικούς ασθενείς 
σταθερού κινδύνου. Αντίθετα σε ασθενείς που είναι 
MRD θετικοί η έκβασή τους επηρεάζεται από το αν 
είναι σταθερού ή υψηλού κινδύνου.

Η σημασία της αρνητικής PET/CT μετά τη θε-
ραπεία αποτελεί επίσης προγνωστικό παράγοντα 
σε συνδυασμό με την MRD. Σε πρόσφατες μελέτες 
όπως η CASSIOPET (υπομελέτη της Cassiopeia, 
δηλ DARA-VTD vs VTD) φάνηκε ότι οι ασθενείς 
που ήταν PET αρνητικοί και MRD αρνητικοί, είχαν 
καλύτερη PFS από αυτούς που ήταν είτε ΡΕΤ θετικοί 
είτε MRD θετικοί7.

Για το λόγο αυτό θεραπείες με βάση τον κίνδυνο 
θα μπορούσε να στοχεύουν ασθενείς με χαρακτηρι-
στικά υψηλού κινδύνου που παραμένουν είτε MRD 
είτε PET θετικοί μετά την θεραπεία εφόδου.

Πρώιμη υποτροπή 
Εκτός από τα χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου 

που αναλύσαμε παραπάνω, όλοι πλέον αναγνωρί-
ζουν ότι η πρώιμη υποτροπή αποτελεί ανεξάρτητο 
παράγοντα κινδύνου, ασχέτως αν ο ασθενής έχει 
χαρακτηριστεί ως σταθερού κινδύνου κατά τη διά-
γνωση. Η πρώιμη υποτροπή μπορεί να σημαίνει 
εξελισσόμενη νόσο, είτε πρωτοπαθώς είτε μετά από 
θεραπεία ή λάθος σταδιοποίηση λόγω κακής λήψης 
δειγμάτων κατά τη διάγνωση. Η ομάδα του Arkansas 
έδειξε ότι λήψη βιοψίας από τη λαγόνιο ακρολοφία 
μπορεί να δείξει νόσο σταθερού κινδύνου, ενώ βιοψία 
από εξωμυελική εστία να δείξει υψηλού κινδύνου με 
διαφορετικά κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά στον 
ίδιο ασθενή. Η κοινή παραδοχή είναι ότι οι ασθενείς 
που υποτροπιάζουν 18 μήνες από τη διάγνωση 
είναι υψηλού κινδύνου, με πολύ κακή πρόγνωση. 
Επιπλέον οι ασθενείς που υποτροπιάζουν μέσα στο 
πρώτο έτος από την αυτόλογη μεταμόσχευση έχουν 
χείριστη πρόγνωση.

ή θΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥψήΛΟΥ ΚΙνΔΥνΟΥ ΠΜ
Η θεραπεία του υψηλού κινδύνου ΠΜ αποτελεί 

ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από τον ορισμό των 
χαρακτηριστικών του. Πολύ λίγες προοπτικές κλι-
νικές μελέτες έχουν διεξαχθεί αποκλειστικά για το 
HRMM. Επίσης αυτός ο ετερογενής πληθυσμός 
υπο αντιπροσωπεύεται σε όλες σχεδόν τις κλινικές 
μελέτες με πολύ μικρό αριθμό ασθενών και έτσι τα 
συμπεράσματα είναι επισφαλή. 
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Σ. Δελήμπαση και συν.

Αναστολείς του πρωτεασώματος  
και IMiDs στο HRMM

Οι PIs, τα IMiDs και οι υψηλές δόσεις δεξαμεθαζό-
νης είναι οι πυλώνες της θεραπείας για το ΠΜ και για 
το HRMM. Μελέτες όπως η SWOG S077 έδειξαν ότι 
ο συνδυασμός VRD είναι το standard of care, ακόμη 
και σε ασθενείς με HRMΜ, με χειρότερη όμως PFS και 
OS συγκριτικά με τους ασθενείς σταθερού κινδύνου.

Η μελέτη FORTE που μελέτησε έναν αναστολέα 
πρωτεασώματος δεύτερης γενιάς, το Carfilzomib, έδει-
ξε την υπεροχή του KRD έναντι του KCD στο HRMM. 
Επίσης οι λίγοι ασθενείς με HRMM, που έλαβαν KRD 
και μεταμόσχευση είχαν μικρότερο κίνδυνο πρώιμης 
υποτροπής και μεγαλύτερα ποσοστά MRD αρνητικής 
νόσου, από αυτούς που δεν έλαβαν μεταμόσχευση. 
Το αν το Carfilzomib αποτελεί τον ιδανικό PI για το 
ΗRΜΜ δεν έχει απαντηθεί8 .

Μονοκλωνικά αντισώματα στο HRMM
Τα μονοκλωνικά αντισώματα που στοχεύουν το 

CD38 (Daratumumab) και το SLAMF7 (Elotuzumab) 
έχουν μελετηθεί σε αρκετές μελέτες για το ΠΜ. Οι 
μελέτες φάσης 3 :ALCYONE (DARA-MPV vs MPV) , 
MAIA (DARA-RD vs RD), CASSIOPEIA (DARA-VTD 
vs VTD) στην πρώτη γραμμή, δεν έδειξαν αρχικά 
σαφές πλεονέκτημα με την προσθήκη του DARA 
στους λίγους ασθενείς με HRMM που συμπεριέλαβαν. 
ωστόσο η μετα-ανάλυση ανέδειξε κάποια διαφορά, 
όχι όμως τόσο σημαντική όπως στους ασθενείς στα-
θερού κινδύνου9.

Αυτόλογη Μεταμόσχευση
Η Αυτόλογη Μεταμόσχευση, μετά από υψηλή 

δόση μελφαλάνης, αποτελεί την θεραπεία εκλογής 
για τους κατάλληλους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς. 
ωστόσο δεν φαίνεται να έχει τα ίδια αποτελέσματα 
με τους ασθενείς σταθερού κινδύνου. Η ανάλυση 715 
ασθενών με δυσμενείς κυτταρογενετικές ανωμαλίες 
από το CIBMTR έδειξε ότι οι ασθενείς με HRMM έχουν 
παρόμοια ανταπόκριση με τους σταθερού κινδύνου, 
αλλά η ανταπόκριση δεν έχει διάρκεια. Υπάρχουν 
επίσης δύο αναλύσεις καταγραφής για την Πλασμα-
τοκυτταρική Λευχαιμία που δείχνουν υπεροχή της 
διπλής μεταμόσχευσης, οι οποίες όμως διεξήχθησαν 
στην εποχή πριν τους νεότερους παράγοντες. Η θέση 
της διπλής μεταμόσχευσης είναι υπό διερεύνηση στο 
ΗRΜΜ. Η ομάδα της Mayo Clinic έδειξε πρόσφατα 
πως οι ασθενείς με ΗRΜΜ που είναι MRD αρνητικοί 
μετά τη μεταμόσχευση έχουν καλύτερη PFS και OS, 
εκτός από αυτούς με del 17p ή με >2 κυτταρογενετικές 

ανωμαλίες υψηλού κινδύνου. Η συντήρηση με λενα-
λιδομίδη δεν είναι αρκετή και χρειάζεται απαραίτητα 
συνδυασμός με βορτεζομίδη.

Αλλογενής Μεταμόσχευση
Η αυτόλογη μεταμόσχευση επιμηκύνει την PFS 

και την OS στο ΠΜ αλλά η πλειονότητα τω να σθε-
νών υποτροπιάζει. Η αλλογενής μεταμόσχευση έχει 
το πλεονέκτημα του GVM αλλά και το μειονέκτημα 
της TRM της GVHD. Παρόλο που η αλλογενής με-
ταμόσχευση μπορεί να ελέγξει τη νόσο για μεγάλο 
διάστημα στο HRMM και να είναι θεραπευτική για 
ορισμένους ασθενείς δεν έχει μελετηθεί σε σύγκριση 
με τους νεότερους παράγοντες . Η χρήση των νέων 
θεραπειών αποθάρρυνε την αλλογενή μεταμόσχευ-
ση εκτός κλινικών μελετών. ωστόσο παραμένει ως 
επιλογή για πολύ νέους ασθενείς που υποτροπιάζουν 
και έχουν συμβατό δότη10.

CAR-T cells
Μετά την ΟΛΛ και το DLBCL τα CAR-T εισήχθησαν 

και στο ΠΜ. ως στόχος επιλέχθηκε το BCMA που εκ-
φράζεται σχεδόν αποκλειστικά στα πλασματοκύτταρα. 
Τα BCMA-CAR-Ts8 προκαλούν γρήγορες και βαθειές 
ανταποκρίσεις στους περισσότερους ασθενείς με πο-
λυθεραπευμένο ΠΜ ακόμη και HRMM (27-41% των 
ασθενών σε μελέτες) και EMD (10-39% των ασθενών 
σε μελέτες), αλλά η διάρκεια της ανταπόκρισης είναι 
λιγότερο από έτος στους περισσότερους ασθενείς 
.Μία τέτοια θεραπεία έχει το μειονέκτημα της αναμο-
νής μέχρι την ετοιμασία των CAR-Ts, που μπορεί να 
μην είναι ρεαλιστική για ασθενείς με επιθετική νόσο. 
Άλλες προκλήσεις αποτελούν οι βραχύχρονες τοξικό-
τητες (σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών και 
νευροτοξικότητα) αλλά και οι μακροχρόνιες όπως οι 
πενίες διαρκείας και η υπογαμμασφαιριναιμία. Κά-
ποιες μελέτες εξετάζουν την χρήση των CAR-Ts σε 
πρωιμότερα στάδια θεραπείας στο HRMM με ή χωρίς 
μεταμόσχευση. Έτσι μπορούν να δοθούν μετά την 
αυτόλογη για την μεγιστοποίηση της ανταπόκρισης, 
όταν το φορτίο της νόσου είναι μικρό, με στόχο την 
ελαχιστοποίηση της τοξικότητας και την επιμήκυνση 
της διάρκειας της ανταπόκρισης. Εκτός από το BCMA 
μελετώνται και άλλοι στόχοι για CAR-Ts με ενθαρρυ-
ντικά αποτελέσματα. 

νέα φάρμακα και μόρια
Διάφορα μικρά μόρια και ανοσοθεραπείες είναι 

υπό μελέτη στο υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΠΜ που 
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υποθετικά έχουν θέση και στη θεραπεία του HRMM. 
Ανάμεσα στα μικρά μόρια το Venetoclax (από του 
στόματος Bcl-2 αναστολέας) έχει δράση στο ΠΜ με 
t(11;14) ή υπερέκφραση του Bcl-2 και έτσι θα μπο-
ρούσε να αποδειχθεί δραστικό στην Πλασματοκυτ-
ταρική λευχαιμία με αυτές τις ανωμαλίες. Παρομοίως 
το Selinexor (από του στόματος αναστολέας της 
εξπορτίνης-1), μπορεί να έχει δράση στην θεραπεία 
των ασθενών με del 17p (monoallelic) με βάση το 
μηχανισμό δράσης της. Επίσης κλινικές μελέτες 
(BOSTON) δείχνουν δράση και στο υποτροπιάζον 
hrMM12.

Εκτός από τα CAR-Ts το BCMA είναι στόχος και 
άλλων ανοσοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως τα 
διειδικά αντισώματα (BITEs) και τα σύμπλοκα αντι-
σώμα-φάρμακο (ADCs). Προς το παρόν οι κλινικές 
μελέτες για αυτούς τους παράγοντες περιορίζονται 
στους ασθενείς που είναι ανθεκτικοί σε PIs, IMiDs 
και anti CD38 μονοκλωνικά αντισώματα ( triple class 
refractory) που μπορούν εξ ορισμού να θεωρηθούν 
ως πληθυσμός υψηλού κινδύνου. Όλα τα BITEs 
που μελετήθηκαν έδειξαν ανταποκρίσεις στα 2/3 των 
ασθενών. Το CRS και οι λοιμώξεις ήταν οι πιο ση-
μαντικές τοξικότητες. Το ADC belanatmab mafadotin 
έχει ποσοστό ανταπόκρισης 33% που είναι το ίδιο και 
στους ασθενείς με υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες. Οι κύριες τοξικότητες είναι οι πενίες και 
κερατοπάθεια13.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να υπάρξει καλύ-

τερη κατανόηση στη βιολογία του ΗRΜΜ και βελ-
τιστοποίηση της διαστρωμάτωσης του κινδύνου, 
παράλληλα με στοχευμένες κλινικές μελέτες. Επίσης 
περιμένουμε να ωριμάσουν τα αποτελέσματα των 
κλινικών μελετών που τρέχουν με βάση τα CAR-T 
cells, τα BITEs και τα ADCs, καθώς και την ανάπτυξη 
ακόμη νεότερων θεραπειών με βάση την ανοσοθε-
ραπεία. Όλα αυτά ελπίζουμε να φέρουν νέες ελπίδες 
για τους ασθενείς με HRMM. 
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ΠΕΡΙΛήψή
Τα θρoμβοεμβολικά επεισόδια σε ασθενείς με Πολλα-
πλό Μυέλωμα (ΠΜ) παραμένουν μια συχνή επιπλο-
κή που καθιστά απαραίτητη τη βελτιστοποίηση της 
θρομβοπροφυλακτικής μας πρακτικής. Η τρέχουσα 
κλινική πρακτική καθοδηγείται από τις διαθέσιμες 
οδηγίες που δημοσιεύτηκαν από τo IMWG το 2014 
αλλά o βαθμός στον οποίο αυτές εφαρμόζονται πα-
ραμένει ασαφής. Πρόσφατα πολλές ερευνητικές 
ομάδες ανέπτυξαν κλινικά σκορ για τον υπολογισμό 
του κινδύνου θρομβώσεων σε ασθενείς με ΠΜ σε μια 
προσπάθεια βελτιστοποίησης της διαστρωμάτωσης 
κινδύνου αλλά αυτά τα σκορ δεν έχουν επικυρωθεί 
ή χρησιμοποιηθεί στη κλινική πράξη μέχρι τώρα. Η 
έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο επικεντρώνεται όλο 
και περισσότερο στο να κατανοηθεί το μοναδικό προ-
φίλ πήξης του ασθενούς με ΠΜ ενώ αναδύονται όλο 
και περισσότερα δεδομένα για πιθανούς βιοδείκτες 
που θα αντανακλούν με ακρίβεια την κατάσταση υπερ-
πηκτικότητας. Τέλος, πολλά υποσχόμενα δεδομένα 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νεότερων 
αντιπηκτικών από του στόματος (NOACs) στην πρό-
ληψη θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με 
ΠΜ αρχίζουν και γίνονται διαθέσιμα. Είναι αναγκαίος 
ο συνδυασμός των κλινικών παραγόντων κινδύνου 
που σχετίζονται με την ασθένεια με τους βιοδείκτες 
πήξης για να μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική 
διαστρωμάτωση κινδύνου που εν τέλει θα οδηγή-
σει σε μείωση αυτών των σημαντικών επιπλοκών. 
Αποτελέσματα από κλινικές μελέτες που διεξάγονται 
ακόμα σχετικά με τον ρόλο των DOACs αναμένονται 
με ανυπομονησία.

ΕΙΣΑΓΩΓή
Η φλεβική θρομβοεμβολή (φΘΕ) παραμένει μια 

από τις πιο συχνές επιπλοκές σε ασθενείς με Πολλα-
πλό Μυέλωμα (ΠΜ) και περίπου 10% των ασθενών 
με νέα διάγνωση ΠΜ (ΝΔΠΜ) θα εκδηλώσουν φΘΕ 
κατά τη διάρκεια της νόσου τους. Τα περισσότερα 
συμβάματα λαμβάνουν χώρα εντός 6 μηνών από 
τη διάγνωση της νόσου και την έναρξη της θερα-
πείας, με την επίπτωση αυτών να είναι υψηλότερη 
σε ασθενείς με νέα διάγνωση έναντι ασθενών με 
υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο. Η πιο συχνή 
εντόπιση είναι η εν τω βάθει φΘΕ. Τα περισσότερα 
δεδομένα από κλινικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η 
εκδήλωση φΘΕ σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά 
συνολικής επιβίωσης. Συγκριτικά με το μέσο κίνδυνο 
φΘΕ στο γενικό πληθυσμό, τα ποσοστά φΘΕ είναι 
επίσης υψηλότερα στα προσυμπτωματικά στάδια της 
νόσου, δηλαδή σε ασθενείς με ασυμπτωματικό ΠΜ 
(ΑΠΜ) και μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης 
σημασίας (ΜΓΑΣ) υποδεικνύοντας έτσι ένα πιθανό 
αιτιοπαθογενετικό ρόλο του μονοκλωνικού πλασμα-
τοκυττάρου στην υπερπηκτικότητα που παρατηρείται 
σε αυτή την κατηγορία νοσημάτων. 

Η υπερπηκτικότητα που παρατηρείται στο ΠΜ είναι 
πολυπαραγοντική και οι παράγοντες κινδύνου εκδή-
λωσης φΘΕ διαχωρίζονται σε κλινικούς παράγοντες 
κινδύνου σχετιζόμενους με τον ασθενή, παράγοντες 
κινδύνου που σχετίζονται με το υποκείμενο νόσημα 
καθώς και παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενους με 
το είδος της χορηγούμενης θεραπείας. Το είδος του 
θεραπευτικού σχήματος παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην εκτίμηση του κινδύνου φΘΕ καθώς το ποσοστό 



199

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒωΣΗ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΣχΕΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗ

φΘΕ 1-2% που σχετίζεται με κλασικά σχήματα όπως 
μελφαλάνη και πρεδνιζολόνη αυξάνεται στο 26% όταν 
χρησιμοποιούνται ανοσοτροποποιητικοί παράγοντες 
(IMiDs) σε συνδυασμό με υψηλές δόσεις δεξαμεθαζό-
νης ή σχήματα με πολλαπλούς χημειοθεραπευτικούς 
παράγοντες. Το προφίλ πήξης του ασθενή με ΠΜ δεν 
έχει κατανοηθεί μέχρι σήμερα επαρκώς. Πολλές ομά-
δες έχουν στρέψει τις ερευνητικές τους προσπάθειες 
στη διερεύνηση και κατανόηση της παθολογίας της 
πήξης που προκύπτει από την αλληλεπίδραση του 
μονοκλωνικού πλασματοκυττάρου, του μικροπεριβάλ-
λοντος του μυελού των οστών και των παραγόντων 
της πήξης. 

 Η Διεθνής Ομάδα Εργασίας του Μυελώματος 
(International Myeloma Working Group IMWG) το 
2014, και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μυελώματος (Eu-
ropean Myeloma Network) το 2015 δημοσίευσαν 
αλγόριθμο για την κατάλληλη διαστρωμάτωση του 
κινδύνου φΘΕ σε ασθενείς με ΠΜ που λαμβάνουν 
IMiDs και την προφυλακτική αγωγή που θα πρέπει να 
ακολουθείται. Οι οδηγίες του National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) χρησιμοποιούν ανάλογη 
δομή αλλά αφορούν όλους τους ασθενείς με ΠΜ 
ανεξαρτήτως θεραπείας που χορηγείται. Η τελευταία 
έκδοση περιλαμβάνει και τη χρήση δυο κλινικών 
μοντέλων εκτίμησης κινδύνου (ΜΕΚ) φΘΕ ειδικά για 
ασθενείς με ΠΜ για την κατηγοριοποίηση του κινδύνου 
(πίνακας 1). Η σύσταση από τις παλαιότερες οδηγίες 
του IMW και του ΕΜΝ είναι να χρησιμοποιείται ασπι-
ρίνη χαμηλής δοσολογίας σε ασθενείς με κανένα ή 
έναν παράγοντα κινδύνου φΘΕ που λαμβάνουν IMiD 
και ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (HXMB) σε 
προφυλακτική δόση ή κουμαρινικά σε θεραπευτική 
δόση σε ασθενείς που λαμβάνουν IMiD και έχουν 
περισσότερους του ενός παράγοντες κινδύνου φΘΕ. 
Η σύσταση είναι να χορηγείται η αγωγή για 4-6 μή-
νες. Οι οδηγίες του NCCN προτείνουν ασπιρίνη για 
τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου και στις επιλογές 
για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου εντάσσονται και 
τα νεότερα αντιπηκτικά από του στόματος (NOACs). 

Στην κλινική πράξη τίθεται υπό αμφισβήτηση ο 
βαθμός εφαρμογής των οδηγιών αυτών με βάση 
πρόσφατα δεδομένα. Επίσης τα ποσοστά εμφάνισης 
φΘΕ παραμένουν σε σημαντικά επίπεδα ακόμα και 
στα πλαίσια κλινικών μελετών. Τίθεται λοιπόν το 
θέμα και της βελτιστοποίησης των οδηγιών αυτών 
και της σωστότερης εφαρμογής τους αλλά και η 
ανάγκη για ένα πιο ειδικό και ευαίσθητο ΜΕΚ φΘΕ 
στο ΠΜ. Έχει προταθεί από πολλούς ερευνητές ότι 
η ενσωμάτωση βιοδεικτών της υπερπηκτικότητας 
και ενεργοποίησης ενδοθηλίου στα κλινικά μοντέλα 
αξιολόγησης κινδύνου φΘΕ μπορεί να αυξήσει την 

ευαισθησία τους και να βελτιώσει την απόδοσή τους. 
Υπάρχει επίσης έλλειψη δεδομένων όσον αφορά στην 
καταλληλότερη, ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική 
μέθοδο φαρμακευτικής θρομβοπροφύλαξης. χρειά-
ζονται περισσότερα δεδομένα από τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες. Ο ρόλος και η θέση των NOACs 
στην προφύλαξη και θεραπεία της σχετιζόμενης με 
κακοήθεια φΘΕ αποτελεί αντικείμενο μελέτης όλο και 
περισσότερων ερευνητικών ομάδων.

ΚΑΤΑνΟΩνΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ 
ΠΡΟθΡΟΜβΩΤΙΚΟ ΠΡΟφΙΛ  
ΤΟΥ ΑΣθΕνΟΥΣ ΜΕ ΠΜ: 
Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται  
με τον ασθενή:

Καλά χαρακτηρισμένοι παράγοντες κινδύνου φΘΕ 
που αφορούν τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, το 
προηγούμενο ιατρικό ή χειρουργικό ιστορικό του 
καθώς και τις τρέχουσες θεραπευτικές αγωγές περι-
λαμβάνονται στη εκτίμηση του κινδύνου των ασθενών 
με ΠΜ. Δεν υπάρχουν δεδομένα από μελέτες για 
ασθενείς με ΠΜ συγκεκριμένα. 

Παράγοντες κινδύνου ειδικοί για τη νόσο  
και η αναζήτηση για έναν βιοδείκτη: 

 Οι υποκείμενοι μηχανισμοί που συμβάλλουν στο 
προθρομβωτικό περιβάλλον που παρατηρείται στο 
ΠΜ δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί μέχρι σήμερα. 
Ένας αριθμός κυτταρικών βιοδεικτών και βιοδεικτών 
του πλάσματος που σχετίζονται με την πήξη έχουν 
μελετηθεί από πολλές ερευνητικές ομάδες σε διάφορα 
χρονικά σημεία της νόσου (Πίνακας 2). 

Η νέα διάγνωση ΠΜ είναι παράγοντας κινδύνου. 
Το υπερπηκτικό περιβάλλον διατηρείται λόγω των 
υψηλών επιπέδων φλεγμονωδών κυτοκινών καθώς 
και άλλων παραγόντων που ευνοούν την πήξη. Η 
ινωδογονόλυση και ο πολυμερισμός της ινικής φαί-
νεται να διαταράσσεται με βάση κάποια δεδομένα. 
Διαταραχές αιμοπεταλίων καθώς και αυξημένη ικανό-
τητα προσκόλλησης των αιμοπεταλίων έχουν επίσης 
αναφερθεί. Κάποιες αναφορές έχουν δείξει δράση της 
μονοκλωνικής παραπρωτεΐνης αντίστοιχη με εκείνη 
του αντιπηκτικού του λύκου καθώς και την παρουσία 
αντισωμάτων έναντι της αντιθρομβίνης και των πρω-
τεινών C και S ή αντίσταση στην ενεργοποίηση του 
μονοπατιού της πρωτεΐνης. Τα Μικροσωματίδια (MP) 
προερχόμενα από ιστικό παράγοντα ή προερχόμενα 
από αιμοπετάλια (TF-MP ή PDMP), φαίνεται ότι επί-
σης συμμετέχουν στο προθρομβωτικό περιβάλλον 
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και πιθανότατα συνδέονται με την εμφάνιση φΘΕ. 
Η παραγωγή της θρομβίνης φαίνεται επίσης να 

είναι παθολογική (TG-Thrombin Generation) στους 
ασθενείς με ΠΜ. Οι περισσότερες μελέτες υποστη-
ρίζουν την καταστολή της παραγωγής θρομβίνης 
στους ασθενείς με ΠΜ σε σύγκριση με τους υγιείς 
μάρτυρες. Η αυξημένη παραγωγή θρομβίνης με βάση 
μετρήσεις του endogenous thrombin potential (ETP), 
peak thrombin concentration και time-to-peak συσχε-
τίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης φΘΕ. Τα δεδομένα 
που υπάρχουν είναι σε ένα ποσοστό αντικρουόμενα 
και είναι δύσκολο να γίνει σύγκριση μεταξύ μελετών 
καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικές δοκιμασίες 
TG. Με βάση ένα πάνελ βιοδεικτών της πήξης που 

μελετήθηκε στα πλαίσια της μελέτης ROADMAP-MM-
CAT (PROspective Risk Assessment anD bioMArkers 
of hypercoagulability for the identification of patients 
with Multiple Myeloma at risk for Cancer-Associated 
Thrombosis) οι ασθενείς με ΝΔΠΜ φαίνεται να έχουν 
προφίλ κυτταρικής υπερπηκτικότητας και υπερπηκτι-
κότητας του πλάσματος. Στη μελέτη αυτή, ο χρόνος 
πήξης εξαρτώμενος από τα προπηκτικά φωσφολι-
πίδια (Procoagulant-PPL) ήταν συντομότερος, τα 
επίπεδα P-σελεκτίνης χαμηλότερα και η παραγωγή 
θρομβίνης συνολικά κατεσταλμένη συγκριτικά με 
τους υγιείς μάρτυρες. Οι ασθενείς με ΜΓΑΣ και ΑΠΜ 
είχαν επίσης προφίλ κυτταρικής υπερπηκτικότητας 
και υπερπηκτικότητας του πλάσματος το οποίο είναι 

Πίνακας 1. Αλγόριθμος υπολογισμού κινδύνου και επιλογή θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με Πολλαπλό Μυέλωμα (ΠΜ) από: 
IMWG, EMN και NCCN. 

Αλγόριθμος διαστρωμάτωσης κινδύνου φθΕ σε ασθενείς με ΠΜ από EMN και IWMG

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με 
τον ασθενή: 1 βαθμός για καθένα από 
τα παρακάτω: 

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι 
με τη νόσο: 1 βαθμός για καθένα 
από τα παρακάτω: 

Παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι 
με τη θεραπεία: βαθμοί όπως 
αναγράφεται: 

• Δείκτης μάζας σώματος >25
• Ηλικία >75
• Ατομικό/Οικογενειακό ιστορικό φΘΕ
• Κεντρικός φλεβοκαθετήρας
• Οξεία λοίμωξη ή νοσηλεία
• Διαταραχές πήξης ή Θρομβοφιλία
• Ακινησία με performance status >1 

Συννοσηρότητες (ηπατική ή νεφρική 
ανεπάρκεια, χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, ΣΔ, ΙφΝΕ

• φυλή (Καυκάσια φυλή αποτελεί 
παράγοντα κινδύνου) 

• Διάγνωση Πολλαπλού Μυελώματος
• Απόδειξη υπεργλοιότητας 

• IMiDs σε συνδυασμό με χαμηλή δόση 
δεξαμεθαζόνης (<480mg/μήνα)  
(1 βαθμός) 

• IMiDs συν υψηλή δόση δεξαμεθαζόνης 
(>480mg/μήνα) ή δοξορουμπικίνη ή 
χημειοθεραπεία με (2 βαθμοί) 

• IMiD μόνο (1 βαθμός)
• χρήση ερυθροποιητίνης (1 βαθμοί)

Διαστρωμάτωση κινδύνου και προτεινόμενη θρομβοπροφύλαξη: 0 βαθμοί: μικρός κίνδυνος
Καμία προφύλαξη: 1 βαθμός: Ενδιάμεσος κίνδυνος 
Ασπιρίνη 100mg: >1 βαθμός: Υψηλός κίνδυνος 
Χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη σε προφυλακτική δόση ή κουμαρινικά σε θεραπευτική δόση 

NCCN οδηγίες 2020 για κίνδυνο φθΕ σε ασθενείς με ΠΜ 

Υψηλού κινδύνου:
IMPEDE-VTE score >3 βαθμούς ή SAVED score ≥2 βαθμούς
ΗχΜΒ σε προφυλακτική δόση (αντίστοιχη δόση με enoxaparin  
40mg την ημέρα 
Κουμαρινικά (INR 2-3)
Ριβαροξαμπάνη 10mg την ημέρα
Απιξαμπάνη 2.5mg δύο φορές την ημέρα
φονταπαρινόξη 2.5mg την ημέρα

Χαμηλού κινδύνου:
IMPEDE-VTE score ≤3 βαθμούς ή SAVED score  
<2 βαθμούς
Ασπιρίνη (81-325mg την ημέρα)

Διάρκεια θρομβοπροφύλαξης:
• Σε όλη τη διάρκεια θεραπείας με αντιμυελωματική αγωγή 
• 3-6 μήνες και στη συνέχεια ασπιρίνη (μεγαλύτερη διάρκεια θρομβοπροφύλαξης μπορεί να χορηγηθεί ανάλογα με συγκεκρι-

μένους παράγοντες κινδύνου-
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Πίνακας 2. Παράγοντες της πήξης που έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με Μυέλωμα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης φΘΕ 
Παράγοντες πήξης που έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με Μυέλωμα σχετικά με τον κίνδυνο φθΕ
Προερχόμενα από αιμοπετάλια και από ιστικό παράγοντα μικροσωματίδια (platelet induced and tissue factor induced 
microparticles) ↑

Μέγιστη συγκέντρωση Θρομβίνης (nmol/l) (peak thrombin concentration) ↑

χρόνος μεγιστοποίησης της Θρομβίνης (Thrombin peak time) (min) ↑

Ενδογενές Δυναμικό Θρομβίνης (Endogenous thrombin potential) (Mxmin) ↑

Αναστολέας Ινωδογονόλυσης ενεργοποιούμενος από την Θρομβίνη (Thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor) (mg/ml) ↑

Αναστoλέας του ενεργοποιητή πλασμινογόνου (Plasminogen activator inhibitor PAI-1 act) (IU/ml) ↑

χαμηλότερη διαπερατότητα θρόμβου και λύση θρόμβου (Lower clot permeability and clot lysis ) (IU/ml)

Επίκτητη Αντίσταση στην ενεργοπoιημένη πρωτεΐνη C (pC)

Πολυμορφισμοί μονού νουκλεοτιδίου στο γονίδιο NFκB1

Παράγοντας V Leiden (R506Q) ή μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A

P-σελεκτίνη (ng/ml) ↑ ή ↓

Παράγοντας von Willenbrand (VWF) ↑

Επίσης μελέτες και για τον ρόλο:
FVIII (παράγοντας VIII)
Αυξημένα επίπεδα Δ-διμερών
Αυξημένα επίπεδα προθρομβίνης 1 και 2

παρόμοιο αλλά όχι ταυτόσημο με αυτό των ασθενών 
με ΠΜ. Το Procoag-PPL, η μικρότερη παραγωγή 
θρομβίνης και τα υψηλότερα επίπεδα αναστολέα 
του μονοπατιού του ιστικού παράγοντα φάνηκε να 
σχετίζονται με την εμφάνιση φΘΕ. 

Παράγοντες σχετιζόμενοι με τη θεραπεία για το ΠΜ:
Η χρήση IMiDs στην εποχή των νεότερων παρα-

γόντων για το ΠΜ (θαλιδομίδη και τα παράγωγα της 
λεναλιδομίδη και πομαλιδομίδη) έχει συσχετισθεί με 
αυξημένο κίνδυνο φΘΕ. Η μονοθεραπεία με θαλιδο-
μίδη ή αυξάνει τον κίνδυνο φΘΕ στο 3-4% περίπου 
αλλά μπορεί να φτάσει το 26% με την προσθήκη 
υψηλής δόσης δεξαμεθαζόνης ή χημειοθεραπείας 
ή ανθρακυκλινών. Τα ποσοστά φΘΕ είναι χαμηλά 
με την θεραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη ενώ 
ο σχετικός κίνδυνος για φΘΕ παραμένει υψηλός για 
ένα χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την διακοπή 
της έκθεσης στο IMiD. Λιγότερα δεδομένα υπάρχουν 
σχετικά με το κίνδυνο θρομβώσεων που σχετίζονται 
με τη χρήση πομαλιδομίδης ο οποίος είναι μικρότερος 
σε σχέση με της λεναλιδομίδης αλλά πιθανότατα αυτό 
οφείλεται και στην πιο ευρεία χρήση θρομβοπροφύ-
λαξης. Μεταξύ των αναστολέων πρωτεασώματος, 
η χρήση βορτεζομίμπης (bortezomib) σχετίζεται με 
πολύ χαμηλά ποσοστά φΘΕ ενώ είναι πιθανό να έχει 

ακόμα και προστατευτικό ρόλο όταν συνδυάζεται με 
προθρομβωτικούς παράγοντες. Τα δεδομένα σχετικά 
με τη πιθανή προθρομβωτική ή θρομβοπροφυλακτική 
δράση του αναστολέα πρωτεασώματος 2ης γενιάς, 
καρφιλζομίμπη (carfilzomib), δεν είναι ξεκάθαρα 
ακόμα και απαιτούνται περισσότερες μελέτες. Η φΘΕ 
αναφέρεται στις συχνές επιπλοκές χορήγησης της 
καρφιλζομίμπης αλλά τα περισσότερα δεδομένα είναι 
από μελέτες όπου έχει χορηγηθεί σε συνδυασμό με 
IMiDs. Το προφίλ του φαρμάκου είναι ιδιαίτερα ενδι-
αφέρον καθώς αναφέρονται και αρκετά περιστατικά 
θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Δεν φαίνεται να 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φΘΕ ούτε με τη χρήση 
του από-του-στόματος αναστολέα πρωτεασώματος 
ιξαζομίμπη (Ixazomib), ή των μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων ελοτουζουμάμπης (elotuzumab), δαρατου-
μουμάμπης (daratumumab), belantamab-mafodotin 
και άλλων. 

Οι ακριβείς μηχανισμοί της προθρομβωτικής δρά-
σης των IMiDs δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι. Μέχρι 
τώρα οι μελέτες συσχέτισης υποθέτουν ότι σημαντικό 
ρόλο παίζουν τα υψηλά επίπεδα των παραγόντων 
vWF, VIII και ιστικού παράγοντα που επάγουν ένα 
προθρομβωτικό περιβάλλον στο ενδοθηλιακό κύτ-
ταρο. Υπάρχει επίσης αυξημένη ενεργοποίηση και 
συσσωμάτωση αιμοπεταλίων ενώ υπάρχουν και 
μελέτες που αναφέρουν αντίσταση στη δράση της 
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ενεργοποιημένης πρωτεΐνης C η οποία οφείλεται 
σε παρουσία κυτοκινών. Η ανοσολογική απόκριση 
του κάθε ατόμου και η ανοσορύθμιση αυτής μπορεί 
να επηρεάσει την επίδραση της θαλιδομίδης στην 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων καθώς η ρύθμιση 
της ανοσολογικής απάντησης μπορεί να οδηγήσει 
σε πρώιμη κάθαρση των ενεργοποιημένων αιμο-
πεταλίων. Υψηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης αυξάνουν 
τα επίπεδα των P-σελεκτίνης, vWF και FVIII ενώ η 
δοξορουβικίνη φαίνεται να επάγει ένα προπηκτικό 
φαινότυπο στα ενδοθηλιακά κύτταρα και να αυξάνει 
τα επίπεδα της θρομβίνης πλάσματος που παράγεται. 
Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η χρήση 
λεναλιδομίδης αυξάνει την παρουσία δεικτών που 
φανερώνουν αυξημένο στρες ενδοθηλιακών κυττάρων 
όπως τα ICAM, PAI-1 και VEGF. Έχουν αναφερθεί 
υψηλότερα επίπεδα P-σελεκτίνης, ινωδογόνου και 
ομοκυστεΐνης μετά από θεραπεία με λεναλιδομίδη. 
Η παροδική θρομβοπενία που παρατηρείται με τη 
χορήγηση βορτεζομίδης και το ακόλουθο αντιθρομ-
βωτικό αποτέλεσμα είναι πιθανόν να οφείλονται στη 
παρατηρούμενη αναστολή της υπομονάδας 26S του 
πρωτεασώματος.

ΜΟνΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜήΣήΣ ΚΙνΔΥνΟΥ φθΕ 
Η σημασία και το κλινικό όφελος της χρήσης των 

ΜΕΚ φΘΕ σε ασθενείς με κακοήθειες έχουν καθιε-

ρωθεί τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του σκορ 
κινδύνου του Khorana το 2008. Έχουν γίνει προσπά-
θειες να συνδυαστούν κλινικοί παράγοντες κινδύνου 
με βιοδείκτες της πήξης στα πλαίσια βελτίωσης της 
ευαισθησίας τέτοιων μοντέλων. Το προφίλ υπερπηκτι-
κότητας των ασθενών με ΠΜ είναι ιδιαίτερα περίπλοκο 
και ετερογενές οπότε και έγινε σταδιακά ξεκάθαρη η 
ανάγκη ανάπτυξης και καθιέρωσης στην κλινική πράξη 
ενός ΜΕΚ φΘΕ ειδικού για τους ασθενείς αυτούς. 
Δυο κλινικά ΜΕΚ για φΘΕ στο ΠΜ δημοσιεύθηκαν 
το 2019 χρησιμοποιώντας αναδρομικά δεδομένα. Οι 
Sanfilippo et al δημοσίευσαν το 2019 το κλινικό σκορ 
κινδύνου για IMPEDE VTE score για ασθενείς με ΠΜ 
(πίνακας 3). Τρεις ομάδες κινδύνου αναγνωρίστηκαν 
και η αντίστοιχη συσσωρευτική συχνότητα εμφάνισης 
φΘΕ μετά την έναρξη της θεραπείας ήταν 3.3% για την 
ομάδα χαμηλού κινδύνου (βαθμοί ≤3), 8.3% για την 
ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου (βαθμοί 4-7) και 15.2% 
για την ομάδα υψηλού κινδύνου (≥8 βαθμοί). Η ίδια 
ερευνητική ομάδα δημοσίευσε το 2020 δεδομένα που 
υποστηρίζουν ότι ο συνδυασμός του IMPEDE VTE 
score με τα επίπεδα των δ-διμερών στους ασθενείς 
αυτούς βελτιώνει την προγνωστική αξία του μοντέ-
λου και καθοδηγεί αποτελεσματικότερα την επιλογή 
θρομβοπροφύλαξης. Ένα δεύτερο κλινικό ΜΕΚ για 
ασθενείς με ΠΜ που λαμβάνουν θεραπεία που βα-
σίζεται σε IMiDs αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας την 
ίδια βάση δεδομένων. Το σκορ επικυρώθηκε και σε 

Πίνακας 3. Μοντέλα εκτίμησης κλινικού κινδύνου και πρόβλεψης για φΘΕ σε ασθενείς με ΠΜ. ΜΕΚ: Μοντέλο εκτίμησης κινδύ-
νου· φΘΕ: φλεβική Θρομβοεμβολή· ΠΜ: Πολλαπλό Μυέλωμα· ΔΜΣ: Δείκτης μάζας σώματος· ΚφΚ: Κεντρικός φλεβοκαθετήρας· 
ΗχΜΒ: Ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους 

Σκορ VTE IMPEDE Σκορ SAVED
• Παχυσαρκία BMI ≥ 25 kg/m2 (+1)
• Παθολογικό κάταγμα πυέλου ή μηριαίου οστού (+4)
• φΘΕ Ιστορικό (+5)
• ΚΦΚ (+2)

• Ανοσοτροποποιητικός παράγοντας (+4)
• Ερυθροποιητίνη (+1)
• Δεξαμεθαζόνη (υψηλή δόση) (+4)
• Δεξαμεθαζόνη (χαμηλή δόση) (+2)
• Δοξορουμπικίνη (+3)
• χημειοθεραπευτικό σχήμα με πολλούς παράγοντες (+3)

• Εθνικότητα/Φυλή= Ασιατική (-3)
• Θεραπευτική χρήση βαρφαρίνης ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού 

βάρους (ΗχΜΒ) (-5) 
• Προφυλακτική χρήση ΗχΜΒ ή ασπιρίνης (-3)

• χειρουργείο (εντός των τελευταίων 90 ημερών) (+2)
• Ασιατική φυλή (-3)
• φΘΕ Ιστορικό (+3)
• Ηλικία άνω των 80 (+1)
• Δόση δεξαμεθαζόνης 
• Τυπική (+1)
• Υψηλή (+2)
*Μόνο για ασθενείς που είναι σε θεραπεία με 
σκευάσματα βασισμένα σε IMiD

χαμηλού κινδύνου (βαθμοί ≤ 3)
Μέσου κινδύνου (βαθμοί 4-7)
Υψηλού κινδύνου (≥ 8 βαθμοί)

Υψηλού κινδύνου (βαθμοί ≥ 2)
 χαμηλού κινδύνου (≤1)
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άλλη βάση δεδομένων. Πέντε διαφορετικές μεταβλητές 
συμπεριλήφθηκαν (βλέπε πίνακα 3). Το IMPEDE VTE 
και το SAVED σκορ εντάχθηκαν στις νέες οδηγίες 
του NCCN το 2021 αλλά κανένα από τα δυο δεν έχει 
επικυρωθεί προοπτικά. Οι Chakraborty et al το 2020 
δημοσίευσαν το PRISM σκορ το οποίο αναπτύχθηκε 
αναδρομικά από δεδομένα σε 783 ασθενείς με ΝΔΠΜ 
και το οποίο περιλαμβάνει 5 παράγοντες κινδύνου και 
κατηγοριοποιεί τους ασθενείς σε 3 ομάδες κινδύνου 
(χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού). Η αθροιστική 
επίπτωση φΘΕ στους 12 μήνες ήταν 2,7%, 10,8% 
και 36,5% αντίστοιχα. Το ΜΕΚ που αναπτύχθηκε από 
την μελέτη ROADMAP-MM-CAT βασίζεται μόνο σε 
βιοδείκτες (Procoag-PPL® και endogenous thrombin 
potential), κατηγοριοποιεί τους ασθενείς σε 2 ομάδες 
κινδύνου και αναμένεται να συνδυαστεί με κλινικούς 
παράγοντες κινδύνου. 

θΡΟΜβΟΠΡΟφΥΛΑξή ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΙΑ 
Ισχυρά κλινικά δεδομένα που να υποστηρίζουν 

τη χρήση ενός φαρμακολογικού παράγοντα έναντι 
ενός άλλου για θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς με 
ΠΜ δεν υπάρχουν. Στην επιλογή λαμβάνονται υπόψιν 
παράγοντες όπως αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και 
ευκολία χορήγησης. 

Το σκεπτικό της χορήγησης ασπιρίνης ως θρομβο-
προφύλαξη σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς με ΠΜ που 
λαμβάνουν IMiDs βασίζεται στην αυξημένη ενεργοποί-
ηση των αιμοπεταλίων που επάγουν τα IMiDs καθώς 
και στην τροποποιημένη δράση των αιμοπεταλίων 
σε ασθενείς με ΠΜ. Στην κλινική πράξη επιλέγεται η 
δόση των 100mg παρόλο που δεν υπάρχουν ισχυρά 
δεδομένα να το υποστηρίζουν. Μια από τις ελάχιστες 
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που σχεδιάστηκαν 
για να μελετήσουν τη θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς 
με ΠΜ, δεν ανέδειξε σημαντική διαφορά στην εμφάνι-
ση φΘΕ με τη χρήση ασπιρίνης έναντι ενοξαπαρίνης 
σε ασθενείς με ΠΜ που λάμβαναν IMiDs. Μια άλλη 
μελέτη συνέκρινε την ASA, με σταθερή χαμηλή δόση 
Βαρφαρίνης (1.25 mg/ημέρα) και χΜΒΗ (Ενοξαπαρίνη 
40mg/ημέρα) ως θρομβοπροφύλαξη σε ασθενείς με 
ΝΔΠΜ που λάμβαναν θαλιδομίδη και επίσης δεν ανέ-
δειξε σημαντική διαφορά στα ποσοστά φΘΕ μεταξύ 
των τριών ομάδων. Το ποσοστό φΘΕ ήταν 10.7% 
έναντι 1.4% για ασθενείς που λάμβαναν ασπιρίνη 
έναντι ΗχΜΒ αντίστοιχα σε μια πρόσφατη αναδρομική 
ανασκόπηση που συμπεριέλαβε περισσότερους από 
1126 ασθενείς, γεγονός που υποδεικνύει το κατώ-
τερο προστατευτικό αποτέλεσμα της ασπιρίνης ως 
θρομβοπροφύλαξη ακόμα και σε ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου ενώ προσθέτει αμφισβήτηση στο ρόλο της. 

Συνίσταται η αποφυγή χρήσης της τους πρώτους 
μήνες έναρξης θεραπείας όταν ο κίνδυνος φΘΕ είναι 
υψηλός. Παραμένει μια επιλογή θρομβοπροφύλαξης 
σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο και σε ασθενείς που 
βρίσκονται σε ύφεση. 

Οι περισσότεροι ιατροί προτιμούν την ΗχΜΒ σε 
σχέση με την βαρφαρίνη ειδικά σε ασθενείς με κυκλι-
κά εμφανιζόμενες κυτταροπενίες που έχουν υψηλό 
κίνδυνο αιμορραγίας. Η συμμόρφωση των ασθενών, 
λόγω της παρεντερικής χορήγησης, παραμένει ένα 
πρόβλημα. Δυο άλλα βασικά μειονεκτήματα της ΗχΜΒ 
σε σχέση με τη Βαρφαρίνη είναι το υψηλό κόστος 
καθώς και η ανάγκη για προσαρμογή της δόσης βάσει 
νεφρικής λειτουργίας. 

Η ομάδα φαρμάκων που μελετάται περισσότερο 
στις κλινικές μελέτες όσον αφορά τον ρόλο τους στη 
θρομβοπροφύλαξη και την αποτελεσματικότητα και 
ασφάλειά τους έναντι των ΗχΜΒ είναι τα ΝOACs. 
χορηγούνται από του στόματος και δεν απαιτούν 
παρακολούθηση αιματολογικών εξετάσεων στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις. Τα NOACs έχουν λάβει 
έγκριση για θεραπεία θρομβώσεων σχετιζόμενων 
με κακοήθειες. Όσον αφορά τη θρομβοπροφύλαξη, 
η ριβαροξαμπάνη έχει ένδειξη για χορήγηση ως 
θρομβοπροφύλαξη σε μη-χειρουργικούς ασθενείς 
ενώ η απιξαμπάνη και η δαμπιγκατράνη όχι. 

Σε μια αναδρομική ανασκόπηση που αξιολόγησε 
την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των NOACs 
(δαμπιγκατράνη, ριβαροξαμπάνη ή απιξαμπάνη) 
έναντι της βαρφαρίνης σε ασθενείς που λάμβαναν 
σκευάσματα σχετιζόμενα με IMiDs, 4 ελάσσονα αι-
μορραγικά συμβάματα παρατηρήθηκαν στην ομάδα 
που έλαβε NOACs έναντι 6 περιστατικών στην ομάδα 
της βαρφαρίνης. Μια ερευνητική ομάδα συνέκρινε 
τα ποσοστά εμφάνισης φΘΕ πριν και μετά το 2014, 
οπότε και ξεκίνησε η χορήγηση απιξαμπάνης ως 
θρομβοπροφύλαξη (2.5mg, δύο φορές την ημέρα) 
σε ασθενείς υπό IMiD. Πριν το 2014, τα ποσοστά 
εμφάνισης φΘΕ ήταν 20,7% σε ασθενείς που λάμ-
βαναν ασπιρίνη και 7,4% σε ασθενείς που λάμβαναν 
ΗχΜΒ ενώ μετά το 2014 δεν υπήρξε κανένα περι-
στατικό φΘΕ τους πρώτους 6 μήνες μετά την έναρξη 
χορήγησης θεραπείας. Μια μελέτη μονού σκέλους, 
φάσης 4 αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια της απιξαμπάνης στην πρωτογενή πρόληψη 
φΘΕ σε ασθενείς με ΠΜ που λαμβάνουν IMiD. Δεν 
παρατηρήθηκε κανένα επεισόδιο φΘΕ. Αντίστοιχα 
οι Pergourie et al. παρουσίασαν δεδομένα από τη 
χρήση απιξαμπάνης ως προφύλαξη σε ασθενείς με 
ΠΜ που λαμβάνουν IMiDs. Δυο περιστατικά φΘΕ 
αναφέρθηκαν σε 140 ασθενείς σε διάστημα 6 μηνών. 
Τα ΝOACs είναι υπόστρωμα της P-γλυκοπρωτείνης 
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και του κυτοχρώματος P450 και για το λόγο αυτό 
είναι σημαντική η εκτίμηση πιθανής ύπαρξης αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ φαρμάκων. 

Όλα τα NOACs έχουν πλέον έγκριση για την 
θεραπεία φΘΕ σε ασθενείς με κακοήθειες και την 
πρόληψη υποτροπής φΘΕ στους ασθενείς αυτούς. 
Εάν ο κίνδυνος θρομβοπενίας είναι χαμηλός προ-
τείνεται η έναρξη από του στόματος αντιπηκτικής 
αγωγής (κουμαρινικά ή NOACs). Όταν ο κίνδυνος 
θρομβοπενίας είναι υψηλότερος επιλέγεται ΗχΜΒ σε 
θεραπευτική δόση αφού συνεκτιμηθούν ο κίνδυνος 
αιμορραγίας λόγω θρομβοπενίας, το κόστος, η ανάγκη 
για καθημερινές ενέσεις και ο κίνδυνος οστεοπόρω-
σης. Η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής θα πρέπει 
να συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια χορήγησης IMiD. 

Σημαντικά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψιν 
όταν λαμβάνεται η απόφαση για την κατάλληλη μέ-
θοδο θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με ΠΜ είναι η 
ηλικία, το σωματικό βάρος, ο αιμορραγικός κίνδυνος, 
η διακύμανση του αριθμού των αιμοπεταλίων λόγω 
διήθησης από τη νόσο και χορήγησης μυελοτοξικών 
παραγόντων, καθώς και η νεφρική λειτουργία. Για 
ασθενείς με GFR <30ml/λεπτό οι περισσότεροι ιατροί 
επιλέγουν τη μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη και τη 
βαρφαρίνη ή ΗχΜΒ προσαρμοσμένη στα επίπεδα 
του Xa παράγοντα. Αμφότερα τα ΝOACs και η ΗχΜΒ 
αντενδείκνυνται σε ασθενείς με GFR <30ml/λεπτό. 
Επί του παρόντος η χρήση μη κλασματοποιημένης 
ηπαρίνης ή ΗχΜΒ προσαρμοσμένης στα επίπεδα 
του αντί-χα θεωρείται η πλέον κατάλληλη επιλογή 
για ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική νόσο. Το 
κόστος, η προτίμηση του ασθενή, τα συν χορη-
γούμενα φάρμακα και το ιστορικό προκαλούμενης 
θρομβοπενίας από την ηπαρίνη πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψιν. Όσο αυξάνονται τα δεδομένα 
που υποστηρίζουν την ασφάλεια και την αποτελε-
σματικότητα τους, τα ΝOACs επιλέγονται όλο και 
περισσότερο κατά περίπτωση ακόμα και για αυτούς 
τους ασθενείς. Ο ασθενής με θρομβοπενία είναι μια 
διαφορετική πρόκληση και απαιτούνται περαιτέρω 
δεδομένα και κατευθυντήριες οδηγίες γι’ αυτή την 
ομάδα ασθενών.

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Οι υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες προτεί-

νουν μια βασική διαστρωμάτωση κινδύνου για τους 
ασθενείς με ΠΜ που λαμβάνουν IMiDs με χορήγηση 
ασπιρίνης σε ασθενείς χαμηλού κινδύνου και προ-
φυλακτική δόση ΗχΜΒ σε ασθενείς υψηλότερου 
κίνδυνου. Βλέπουμε σταδιακά τα ΜΕΚ φΘΕ να εντάσ-
σονται στις οδηγίες αυτές. Τα ποσοστά φΘΕ που 

αναφέρονται από κλινικές μελέτες παραμένουν υψηλά 
παρά την ύπαρξη των οδηγιών, υποδεικνύοντας την 
περιορισμένη ισχύ των μεθόδων διαστρωμάτωσης 
κινδύνου στο να αποτυπώσουν με ακρίβεια όλες τις 
πλευρές του πολυδιάστατου προθρομβωτικού πε-
ριβάλλοντος των ασθενών με ΠΜ. Επίσης δεν είναι 
ξεκάθαρο σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται οι οδηγίες 
αυτές στην καθημερινή κλινική πρακτική. Υπάρχει 
ανάγκη για ένα μοντέλο εκτίμησης κινδύνου (ΜΕΚ) 
που θα λαμβάνει υπόψιν του όλους τους σχετικούς 
και ειδικούς παράγοντες κινδύνου για τη νόσο και με 
βάση το οποίο θα καθοδηγείται η επιλογή θρομβοπρο-
φύλαξης. Σταδιακά έχουν αναπτυχθεί κάποια σκορ 
κινδύνου κυρίως βασισμένα σε κλινικούς παράγοντες 
που έχουν προκύψει από αναδρομικά δεδομένα 
και τα οποία πρέπει να επικυρωθούν προοπτικά 
πριν ενταχθούν στην κλινική πράξη. Δεδομένης της 
πολυπλοκότητας και της ετερογένειας του κινδύνου 
για φΘΕ στο πληθυσμό ασθενών με ΠΜ, ορισμένες 
ερευνητικές ομάδες έχουν στρέψει τις ερευνητικές 
προσπάθειες τους προς την αναγνώριση ενός γε-
νικού βιοδείκτη πήξης που θα μπορεί με ακρίβεια 
να υποδείξει το κίνδυνο για φΘΕ και θα μπορεί να 
ενσωματωθεί σε ένα κλινικό ΜΕΚ για να αυξήσει την 
ευαισθησία του. Οι τρέχουσες συστάσεις προτείνουν 
τη χρήση ασπιρίνης και ΗχΜΒ. Τα ΝOACs όμως 
εντάσσονται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινή 
κλινική πρακτική. Οι τρέχουσες μελέτες πιθανότατα 
θα καθιερώσουν τη χρήση τους και στη προφύλαξη 
φΘΕ σε περιπατητικούς ασθενείς με κακοήθεια. 
Είναι απαραίτητες προοπτικές κλινικές μελέτες που 
θα συγκρίνουν τις διαφορετικές μεθόδους φαρμα-
κευτικής θρομβοπροφύλαξης και θα χρησιμοποιούν 
σαφή κριτήρια διαστρωμάτωσης κινδύνου. Ακόμα, 
απαιτείται να γίνουν μελέτες που θα συμπεριλάβουν 
ασθενείς με ΠΜ που θα έχουν επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία και θρομβοπενία.
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ή ανοσιακή απάντηση των ασθενών με αιματολογικά νοσήματα  
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ΕΙΣΑΓΩΓή
Οι ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα όπως πολ-

λαπλούν μυέλωμα (ΠΜ), μακροσφαιριναιμία Walden-
ström (MW) και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
(χΛΛ) διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βακτηριακών και 
ιογενών λοιμώξεων. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ασθενείς 
αυτοί εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου 
COVID-19 και θανάτου, το οποίο μπορεί να οφείλεται 
στην ανοσοκαταστολή, λόγω του υποκείμενου νοσή-
ματος αλλά και της θεραπείας, στις συννοσηρότητες 
καθώς και στη μεγαλύτερη ηλικία. Ο εμβολιασμός 
έναντι του SARS-CoV-2 θεωρείται ως η πιο σημαντική 
προληπτική στρατηγική κατά της COVID-19. Τα εμβό-
λια mRNA BNT162b2 και αδενοϊού-φορέα AZD1222 
έναντι του SARS-CoV-2 έχουν δείξει σημαντική απο-
τελεσματικότητα σε υγιείς ενήλικες. Πρόσφατα δημο-
σιευμένα δεδομένα έχουν δείξει πως οι ασθενείς που 
πάσχουν από αιματολογικές κακοήθειες αναπτύσσουν 
μικρότερο αριθμό αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό 
έναντι του ιού SARS-CoV-2 συγκριτικά με τον υγιή 
πληθυσμό. Τόσο το υποκείμενο νόσημα αλλά και οι 
θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορεί να διαταράξουν 
την εύρυθμη λειτουργία των Β-λεμφοκυττάρων με 
αποτέλεσμα μια υποβέλτιστη ανοσοαπόκριση στον 
εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-21.

ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛΩΜΑ 
ΕΜφΑνΙΖΟΥν ΜΕΙΩΜΕνή ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚή 
ΑΠΑνΤήΣή ΜΕΤΑ ΤΟν ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΕνΑνΤΙ 
ΤΟΥ SARS-COV-2 

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε ελληνική μελέτη σε 

276 ασθενείς με πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα 
σχετικά με την ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισω-
μάτων μετά τον εμβολιασμό έναντι SARS-CoV-22,3. 
Το ΠΜ είναι η δεύτερη πιο συχνή αιματολογική κα-
κοήθεια. Στη συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκαν 
οι τίτλοι των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι 
του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με πλασματοκυττα-
ρικές δυσκρασίες μετά τον εμβολιασμό τους είτε με 
το εμβόλιο BNT162b2 της εταιρείας Pfizer είτε με 
το εμβόλιο AZD1222 της εταιρείας Astra Zeneca. Η 
αξιολόγηση έγινε την ημέρα της πρώτης δόσης του 
εμβολίου, την ημέρα 22 και την ημέρα 50. 

Συνολικά μελετήθηκαν 276 ασθενείς (213 με συ-
μπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα, 38 με ασυμπτω-
ματικό πολλαπλούν μυέλωμα και 25 με μονοκλωνική 
γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας). To 54,7% 
ήταν άντρες και η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 
τα 74 έτη. Η σύγκριση έγινε με 226 υγιείς που επίσης 
είχαν ενταχθεί στη συγκεκριμένη μελέτη. Τα αποτελέ-
σματα έδειξαν πως οι 2 δόσεις του BNT162b2 ή η μία 
δόση του εμβολίου AZD1222 (τόσο οι ασθενείς όσο και 
οι υγιείς δεν είχαν λάβει ακόμη στα προκαθορισμένα 
χρονικά σημεία τη δεύτερη δόση του AZD1222) οδή-
γησαν σε χαμηλότερη παραγωγή εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων στους ασθενείς με ΠΜ συγκριτικά με 
τους υγιείς, τόσο την ημέρα 22 όσο και την ημέρα 50. 
Το πιο σημαντικό εύρημα της εν λόγω μελέτης είναι 
πως ο πιο καθοριστικός αρνητικός προγνωστικός 
παράγοντας για την παραγωγή αντισωμάτων σε αυτή 
την ομάδα ασθενών είναι η λήψη αντιμυελωματικής 
θεραπείας την περίοδο του εμβολιασμού και ιδιαίτερα 
θεραπείες που περιλαμβάνουν αγωγή με μονοκλωνικά 
αντισώματα έναντι του CD38 και του BCMA. Η λήψη 
αντι-μυελωματικής θεραπείας με αντισώματα έναντι 
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του CD38 οδήγησε σε χαμηλότερη αντισωματική 
απάντηση σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέ-
σματα και μιας άλλης μελέτης αντισωμάτων μετά τον 
εμβολιασμό σε ασθενείς με ΠΜ στην Ιταλία4.

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη από τις ΗΠΑ σε 103 
ασθενείς με ΠΜ έδειξε ότι η μεγαλύτερη ηλικία, η 
επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, ο χαμηλός αριθμός 
λεμφοκυττάρων, τα χαμηλά επίπεδα μη εμπλεκόμε-
νων ανοσοσφαιρινών, οι πολλαπλές προηγούμενες 
γραμμές θεραπείας (άνω των 2) και η μη επίτευξη 
πλήρους ύφεσης, ήταν παράγοντες που συσχετίστη-
καν με μειωμένη αντισωματική απάντηση5.

Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΠΜ παρουσι-
άζουν μειωμένη αντισωματική απάντηση μετά τον 
εμβολιασμό έναντι του COVID-19 που εξαρτάται 
από το είδος της θεραπείας. Τα αποτελέσματα αυτά 
συνηγορούν υπέρ του έγκαιρου εμβολιασμού σε 
αυτή την ομάδα ασθενών, σε χρονική περίοδο που 
δε λαμβάνουν θεραπεία, όταν αυτό θεωρείται εφικτό, 
με ταυτόχρονη αυστηρή τήρηση όλων των προφυ-
λακτικών μέτρων.

ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΣφΑΙΡΙνΑΙΜΙΑ 
WALDENSTROM ΠΟΥ ΛΑΜβΑνΟΥν θΕΡΑΠΕΙΑ 
ΜΕ ΑνΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΥΡΟΣΙνΙΚήΣ ΚΙνΑΣήΣ ΤΟΥ 
BRUTON ή/ΚΑΙ ΜΟνΟΚΛΩνΙΚΑ ΑνΤΙΣΩΜΑΤΑ 
ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ CD20 ΕΜφΑνΙΖΟΥν ΜΕΙΩΜΕνή 
ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚή ΑΠΑνΤήΣή ΜΕΤΑ ΤΟν 
ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2

Η Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (MW) είναι ένα 
σπάνιο χαμηλής κακοήθειας λεμφοπλασματοκυτταρι-
κό λέμφωμα που ανήκει στην κατηγορία των πλασμα-
τοκυτταρικών δυσκρασιών. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε 
ελληνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 106 
ασθενείς με ΜW μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο 
BNT162b2 της Pfizer ή με το εμβόλιο AZD1222 της 
Astra Zeneca6,7. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης 
ήταν να καθοριστούν τα επίπεδα των εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με 
Μακροσφαιριναιμία μετά τον εμβολιασμό έναντι του 
ιού. Τα επίπεδα των αντισωμάτων μετρήθηκαν την 
ημέρα της πρώτης δόσης του εμβολίου και ακολούθως 
την ημέρα 22 και την ημέρα 50 (για τους ασθενείς 
που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Astra Zeneca 
δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμη η δεύτερη δόση). 

Η μελέτη συμπεριέλαβε 106 ασθενείς με διάμεση 
ηλικία τα 73 έτη. Το 43% ήταν άνδρες. Η σύγκριση 
πραγματοποιήθηκε με 212 υγιείς με παρόμοια χαρα-
κτηριστικά που εμβολιάστηκαν την ίδια χρονική περί-
οδο. Από το σύνολο των ασθενών, 90 (84.9%) είχαν 
εμβολιαστεί με εμβόλιο BNT162b2 και 16 (15.1%) με 

το εμβόλιο AZD1222. Αντίστοιχη αναλογία καταγράφη-
κε και στην ομάδα των υγιών. Τόσο την ημέρα 22 όσο 
και την ημέρα 50 οι ασθενείς με Μακροσφαιριναιμία 
είχαν χαμηλότερους τίτλους εξουδετερωτικών αντι-
σωμάτων συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Η λήψη 
θεραπείας για το υποκείμενο νόσημα τη στιγμή του 
εμβολιασμού και ιδιαίτερα η θεραπεία με παράγοντες 
όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του CD20 
και οι αναστολείς της κινάσης τυροσίνης του Bruton 
αποτελούν τους πιο σημαντικούς αρνητικούς προ-
γνωστικούς παράγοντες για μειωμένη αντισωματική 
απόκριση μετά τον εμβολιασμό σε αυτή την ομάδα 
ασθενών. Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΜW πα-
ρουσιάζουν επηρεασμένη αντισωματική απόκριση, 
γεγονός το οποίο ενισχύει την ανάγκη για έγκαιρο 
εμβολιασμό με σύγχρονη αυστηρή τήρηση όλων των 
μέτρων προστασίας.

ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚή 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜβΑνΟΥν ΕνΕΡΓΟ 
θΕΡΑΠΕΙΑ ΕΜφΑνΙΖΟΥν ΜΕΙΩΜΕνή 
ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚή ΑΠΑνΤήΣή ΜΕΤΑ ΤΟν 
ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2

Η χΛΛ από Β-κύτταρα σχετίζεται με σημαντική 
ανοσοκαταστολή και οι ασθενείς διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο για σοβαρή λοίμωξη COVID-19. Πρόσφατα 
δημοσιεύτηκε μελέτη από το Ισραήλ που σκοπός της 
ήταν να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα του εμ-
βολίου COVID-19 σε ασθενείς με χΛΛ8. Οι ερευνητές 
αξιολόγησαν τη χυμική ανοσολογική απόκριση στο 
εμβόλιο mRNA BNT162b2 έναντι του SARS-CoV-2 σε 
ασθενείς με χΛΛ και σύγκριναν την αντισωματική από-
κριση των ασθενών με υγιή άτομα αντίστοιχης ηλικίας. 
Οι ασθενείς έλαβαν 2 δόσεις εμβολίου, με διαφορά 21 
ημερών και οι τίτλοι αντισωμάτων μετρήθηκαν μετά τη 
χορήγηση της δεύτερης δόσης. Ανάμεσα σε συνολικά 
167 ασθενείς με χΛΛ, το ποσοστό αντισωματικής 
απόκρισης ήταν 39,5%. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε 
σύγκριση μεταξύ 52 ασθενών με χΛΛ και 52 υγιών 
ατόμων ίδιας ηλικίας και φύλου. Η ανάλυση ανέδειξε 
σημαντικά μειωμένο ποσοστό ανταπόκρισης μεταξύ 
των ασθενών συγκριτικά με τους υγιείς (52% έναντι 
100%, αντίστοιχα, p<0,001). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το ποσοστό αντισωματικής ανταπόκρισης ήταν 
υψηλότερο σε ασθενείς που βρίσκονταν σε κλινική 
ύφεση μετά τη θεραπεία (79,2%), ενώ ακολουθού-
σαν οι ασθενείς που δεν είχαν λάβει ποτέ θεραπεία 
(55,2%) και τέλος οι ασθενείς υπό θεραπεία τη στιγμή 
του εμβολιασμού (16,0%). Τα ποσοστά ανταπόκρισης 
ήταν ιδιαίτερα χαμηλά στους ασθενείς που λάμβαναν 
θεραπεία είτε με αναστολείς τυροσινικής κινάσης του 



208

Ε. Τέρπος και συν.

Bruton (16%) είτε με βενετοκλάξη ως μονοθεραπεία ή 
σε συνδυασμό με αντι-CD20 μονοκλωνικά αντισώματα 
(13,6%). Κανένας από τους ασθενείς που είχε εκτεθεί 
σε θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του 
CD20, σε χρονικό διάστημα λιγότερο από 12 μήνες 
πριν από τον εμβολιασμό, δεν ανέπτυξε αντισώμα-
τα έναντι του SARS-CoV-2. Σε μια πολυμεταβλητή 
ανάλυση, οι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες 
της αντισωματικής απόκρισης μετά τον εμβολιασμό 
ήταν η νεότερη ηλικία, το γυναικείο φύλο, η απουσία 
ενεργού θεραπείας, τα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης G 
≥550 mg/dL και τα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης M ≥40 
mg/dL. 

Μια άλλη ερευνητική ομάδα από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο μελέτησε επίσης την αντισωματική απόκριση 
έναντι της πρωτεΐνης S του SARS-CoV-2 μετά τον 
πρώτο και/ή δεύτερο εμβολιασμό COVID-19 σε 299 
ασθενείς με χΛΛ σε σύγκριση με υγιείς9. 286 ασθενείς 
έλαβαν τις δύο δόσεις του εμβολίου σε παρατεταμένο 
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα εμβολιασμού 10-12 
εβδομάδων. 154 ασθενείς έλαβαν το εμβόλιο mRNA 
BNT162b2 και 145 ασθενείς έλαβαν το ChAdOx1. 
Οι ερευνητές ανίχνευσαν αντισωματικές απαντήσεις 
στο 34% των ασθενών με χΛΛ μετά από μία δόση 
εμβολίου (n=267) σε σύγκριση με το 94% σε υγιείς 
συμμετέχοντες. Οι ασθενείς είχαν 104 φορές χαμη-
λότερους τίτλους αντισωμάτων συγκριτικά με τους 
υγιείς. ωστόσο, οι ανοσοαποκρίσεις στους ασθενείς 
αυξήθηκαν στο 75% μετά τη δεύτερη δόση του εμ-
βολίου (ν=55), σε σύγκριση με το 100% στους υγιείς. 
Οι τίτλοι των αντισωμάτων παρέμειναν χαμηλότεροι 
στους ασθενείς συγκριτικά με τους υγιείς. Η πολυμε-
ταβλητή ανάλυση έδειξε ότι η τρέχουσα θεραπεία με 
αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του Bruton καθώς 
και τα χαμηλά επίπεδα IgA συσχετίστηκαν ανεξάρτητα 
με την αποτυχία αντισωματικής απόκρισης μετά τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου.

Συμπερασματικά, η αντισωματική απόκριση έναντι 
του SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό με το mRNA 
BNT162b2 και το ChAdOx1 σε ασθενείς με χΛΛ 
είναι σημαντικά μειωμένη και επηρεάζεται τόσο από 
τη φάση της νόσου, όσο και από τη λήψη ενεργού 
θεραπείας κατά τη στιγμή του εμβολιασμού.

ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚή ΑΠΑνΤήΣή ΜΕΤΑ ΤΟν 
ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2  
ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜφΩΜΑΤΑ

Τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη χυμική 
ανοσία έναντι του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με 
λεμφώματα μετά τον εμβολιασμό τους είναι αρκετά 
περιορισμένα. Ελληνική μελέτη συνέλεξε δεδομένα 

από 79 ασθενείς με λεμφώματα που έλαβαν είτε το 
mRNA BNT162b2 είτε το ChAdOx110. Οι 57 ασθε-
νείς είχαν διαγνωσθεί με λέμφωμα non-Hodgkin 
και οι 22 με λέμφωμα Hodgkin. Στις 3 εβδομάδες 
μετά την 1η δόση του εμβολίου, η διάμεση τιμή των 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων ήταν 17% για τους 
ασθενείς με λέμφωμα non-Hodgkin και 30% για 
τους ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin. Το επίπεδο των 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων αυξήθηκε ιδιαίτερα 
μετά τη δεύτερη δόση μεταξύ των ασθενών με λέμ-
φωμα Hodgkin (94%), συγκριτικά με το αντίστοιχο 
επίπεδο αντισωμάτων μεταξύ των ασθενών με λέμ-
φωμα non-Hodgkin (23%). Πρέπει να σημειωθεί ότι 
μόνο 4 από τους 22 ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin 
λάμβαναν θεραπεία κατά τον εμβολιασμό τους. Συ-
νολικά, μεταξύ των ασθενών που λάμβαναν ενεργό 
θεραπεία και ολοκλήρωσαν τον πλήρη εμβολιασμό 
με δύο δόσεις των εμβολίων, μόνο 5 εμφάνισαν 
αντισωματική απόκριση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όλα τα παραπάνω δεδομένα αναδεικνύουν δύο 

βασικά ζητήματα για τους ασθενείς με αιματολογικές 
κακοήθειες. Αφενός, τα βασικά μέτρα πρόληψης της 
μετάδοσης όπως η χρήση μάσκας προσώπου και η 
αποφυγή του συγχρωτισμού παραμένουν υψίστης ση-
μασίας ειδικά εν μέσω του νέου πανδημικού κύματος 
με την επικράτηση της μετάλλαξης δέλτα. Αφετέρου, 
υπογραμμίζουν την ανάγκη βελτιστοποίησης της 
στρατηγικής εμβολιασμού με τη χορήγηση αναμνη-
στικών δόσεων εμβολίων με σκοπό την ενίσχυση της 
αντισωματικής απάντησης και της προστασίας έναντι 
του SARS-CoV-2. Δεν γνωρίζουμε αν μια τρίτη δόση 
του ίδιου ή άλλου εμβολίου θα μπορούσε να είναι 
αποτελεσματική στους ασθενείς με αιματολογικές 
κακοήθειες, όπως στους ασθενείς οι οποίοι μεταμο-
σχεύθηκαν με συμπαγές όργανο. Επίσης η μηνιαία 
χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του 
SARS-CoV-2 θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση 
για τους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται μετά τον 
πλήρη εμβολιασμό τους.
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32ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο:  ΔΕΔΟΜΕνΑ ΑΠΟ Τήν ΑνΟΣΟΛΟΓΙΚή ΔΙΕΡΕΥνήΣή  

ΑΣθΕνΩν ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩξή

EΙΣΑΓΩΓή
Τον Δεκέμβριο του 2019 εντοπίστηκε για πρώτη 

φορά στη πόλη Wuhan στην Κίνα ο ιός SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2) 
που είναι υπεύθυνος για την νόσο COVID-19. Ο ιός 
εξαπλώθηκε ταχύτατα σε όλο τον κόσμο παίρνοντας 
τη μορφή πανδημίας με περισσότερα από 240 εκα-
τομμύρια κρούσματα και σχεδόν 4,5 εκατομμύρια 
θανάτους (έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021) και με 
πολλές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Ο SARS-CoV-2 μπορεί να προσβάλλει όλες τις 
ηλικιακές ομάδες και η κλινική έκβαση της νόσου ποι-
κίλει από ασυμπτωματική έως θανατηφόρα. Σύμφωνα 
με επιδημιολογικές μελέτες, οι κύριοι παράγοντες 
κινδύνου για σοβαρή νόσο και υψηλότερη θνητότητα 
αποτελούν το άρρεν φύλο, η μεγάλη ηλικία και οι 
συνυπάρχουσες παθήσεις. 

Ο ιός SARS-CoV-2 αλληλεπιδρά έντονα με το ανο-
σιακό σύστημα, ενεργοποιεί τη φυσική/έμφυτη (innate 
immunity) και την ειδική/επίκτητη (adaptive immunity) 
ανοσία προκαλώντας διαταραχή της ανοσορρύθμισης, 
υπερφλεγμονή και παθολογική ανοσιακή απόκριση. 
Στα παιδιά τα δεδομένα που καταδεικνύουν τη φύση 
των ανοσολογικών αποκρίσεων κατά τη διάρκεια 
της οξείας λοίμωξης SARS-CoV-2 και του Πολυσυ-
στηματικού φλεγμονώδες Συνδρόμου (Multisystem 
Inflammatory Syndrome-MIS) είναι περιορισμένα.

COVID-19, ΑνΟΣΙΑΚή ΑΠΟΚΡΙΣή ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 
Τον πρώτο χρόνο της πανδημίας και πριν την 

έναρξη του εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2, τα 
παιδιά αποτελούσαν το 1-2% του συνόλου των ασθε-

νών με νόσο COVID-19. Στη πλειονότητα, η νόσος 
είναι ασυμπτωματική ή ήπια, δεν απαιτεί νοσηλεία, 
ενώ η θνητότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή συγκριτικά 
με τους ενήλικες (0,18% vs 4,3%). ωστόσο, ορισμένα 
παιδιά εμφανίζουν σοβαρή λοίμωξη που ενδέχεται 
να εκδηλωθεί με εικόνα αναπνευστικής ανεπάρκει-
ας (Acute Respiratory Distress Syndrome), shock, 
μυοκαρδίτιδας, νεφρικής συμμετοχής, διαβητικής 
κετοξεώσης, σοβαρών αιματολογικών και γαστρεντε-
ρολογικών διαταραχών και διαταραχών της πήξης του 
αίματος. Επιπρόσθετα, ένα μικρό ποσοστό μπορεί να 
εκδηλώσει τη σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή, το MIS 1.

Μέχρι και σήμερα, οι ανοσολογικοί μηχανισμοί 
που οδηγούν σε ηπιότερο κλινικό φαινότυπο της 
COVID-19 στην πλειονότητα των παιδιών αλλά και 
στο MIS δεν είναι απολύτως σαφείς. 

Έχουν προταθεί ποικίλοι παράγοντες προκειμέ-
νου να ερμηνευθεί η διαφορά στη σοβαρότητα της 
COVID-19 μεταξύ παιδιατρικών και ενήλικων ασθε-
νών. Αυτοί μπορεί να διακριθούν σε επιβαρυντικούς 
παράγοντες για τους ενήλικες και προστατευτικούς 
παράγοντες για τα παιδιά. 

Στους επιβαρυντικούς παράγοντες για τους ενήλι-
κες περιλαμβάνονται: 1) η σχετιζόμενη με την ηλικία 
ενδοθηλιακή βλάβη και υπερπηκτικότητα, 2) η υψη-
λότερη έκφραση και συγγένεια σύνδεσης του υποδο-
χέα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 
(ACE2), που είναι απαραίτητος για την προσκόλλη-
ση και αντιγραφή του ιού, 3) η επερχόμενη με την 
αύξηση της ηλικίας ανοσογήρανση (immunosenes-
cene) και χρόνια άσηπτη φλεγμονή (inflammaging),  
4) η υψηλότερη συχνότητα συνοσηροτήτων σχετιζό-
μενων με σοβαρή COVID-19 και 5) τα χαμηλότερα 
επίπεδα βιταμίνης D2.



211

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙωΝ ΜΕ COVID-19

Αντιθέτως, προστατευτικό ρόλο στα παιδιά φαίνεται 
να διαδραματίζουν: 1) οι διαφορές στην ανοσολογική 
απόκριση, με ισχυρότερη απόκριση της φυσικής ανο-
σίας που αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά 
του SARS-COV-2 και οδηγεί σε αποτελεσματικότερη 
κάθαρση του ιού αλλά και ασθενέστερη απόκριση 
της επίκτητης ανοσίας με ενδεχόμενη προστατευτική 
δράση έναντι της υπερφλεγμονής, 2) η ανοσολογική 
εκπαίδευση (trained immunity) που “καλλιεργείται” 
από τις συχνές ιογενείς λοιμώξεις της παιδικής ηλι-
κίας και τις ενδεχόμενες δευτερεύουσες (off-target) 
ανοσοτροποποιητικές δράσεις των ζώντων εξασθε-
νημένων εμβολίων, 3) οι διαφορές στο μικροβίωμα 
του ρινοφάρυγγα και του γαστρεντερικού σωλήνα και 
4) τα υψηλότερα επίπεδα μελατονίνης2. 

Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι τα παιδιά με CO-
VID-19 έχουν ισχυρότερη ανοσοαπόκριση στο ρι-
νοφαρυγγικό βλεννογόνο από τους ενήλικες ασθε-
νείς, η οποία σχετίζεται με μεγαλύτερη έκφραση 
κυτταροκινών, όπως IL-17A, ΙFN-γ, IFN-2α, IL-1b, 
IL-8, που θα μπορούσαν εν μέρει να εξηγήσουν τη 
χαμηλότερη ευαισθησία στη μόλυνση. Επιπλέον, 
οι συχνές λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας φαίνεται 
πως εκπαιδεύσουν τα κύτταρα της φυσικής ανοσί-
ας μέσω επιγενετικών τροποποιήσεων, ειδικά των 
NK κυττάρων, καθιστώντας τα ικανά για ταχύτερες 
και αποτελεσματικότερες αποκρίσεις σε επικείμενη 
πρόκληση από ιογενή παθογόνα3,4.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες τα περισσό-
τερα παιδιά με COVID-19 έχουν φυσιολογικό αριθμό 
λευκών και λεμφοκυττάρων. ωστόσο, έχουν παρατη-
ρηθεί αυξομειώσεις των ουδετεροφίλων και μείωση 
των λεμφοκυττάρων. Η αύξηση των ουδετεροφίλων 
έχει συσχετιστεί με παθολογικά ευρήματα στους 
πνεύμονες. Επί λεμφοπενίας, όλοι οι λεμφοκυτταρικοί 
υποπληθυσμοί (Β, Τ, ΝΚ κύτταρα) είναι ελαττωμένοι 
και παρατηρείται μια εικόνα εξάντλησης και μειωμέ-
νης λειτουργικότητας των κυττάρων αυτών (immune 
exhaustion). Αν και η μείωση των CD4+T κυττάρων 
είναι κοινό εύρημα στους ενήλικες με σοβαρή και 
μέτρια νόσο COVID-19, το εύρημα αυτό είναι σπάνιο 
στα παιδιά4-6.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στα παιδιά 
όπως και στους ενήλικες, το μετά-COVID-19 σύν-
δρομο ή χρόνια COVID-19 νόσος (Post-COVID-19 
ή Long COVID-19), τέσσερις ή περισσότερους μήνες 
μετά τη νόσηση, ακόμα κι αν ήταν ήπια ή ασυμπτωμα-
τική. Το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια 
φλεγμονώδη/ανοσολογική δυσλειτουργία και φαίνεται 
ότι θα μας απασχολεί για πολύ καιρό καθώς τώρα 
άρχισαν να διαφαίνονται οι μακροχρόνιες συνέπειες 
της νόσου και στους παιδιατρικούς ασθενείς.

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡφΛΕΓΜΟνΩΔΕΣ ΣΥνΔΡΟΜΟ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕνΟ ΜΕ Τή νΟΣΟ COVID-19

Αν και γενικά η πορεία της COVID-19 στα παιδιά 
είναι ήπια, από τον Απρίλιο του 2020 υπήρξαν ανα-
φορές για παιδιά με σοβαρή νόσο που παρουσίαζαν 
συμπτώματα παρόμοια με τη νόσο Kawasaki και το 
σύνδρομο τοξικού σοκ.

Η πρόσφατα αναγνωρισμένη αυτή οντότητα χα-
ρακτηρίστηκε από το Royal College of Pediatrics 
and Child Health ως πολυσυστηματικό φλεγμονώδες 
σύνδρομο σχετιζόμενο με τη νόσο COVID-19 (Pedi-
atric Multisystem Inflammatory Syndrome temporally 
associated with COVID-19-PMIS) και αναφέρεται 
ως πολυσυστηματικό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο 
(multisystem inflammatory syndrome-MIS) σύμφωνα 
με τον WHO (World Health Organization) και το CDC 
(Center for Disease Control and Prevention).

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, το MIS 
χαρακτηρίζεται από τα κλασικά ευρήματα της φλεγ-
μονής, με βασικό εύρημα το οξύ εμπύρετο και τη 
δυσλειτουργία πολλαπλών οργάνων. Εμφανίζεται 
με ποικίλα συμπτώματα που είχαν προηγουμένως 
συνδεθεί με τη νόσο Kawasaki όπως επιπεφυκίτιδα, 
λεμφαδενοπάθεια, βλεννοδερματικό εξάνθημα, ανευ-
ρύσματα στεφανιαίων αγγείων και, στις πιο σοβαρές 
περιπτώσεις, καρδιαγγειακό σοκ, εγκεφαλίτιδα και 
ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων7,8.

Οι παράγοντες που προδιαθέτουν στην εμφάνιση 
του MIS παραμένουν ασαφείς καθώς οι ανοσολογικοί 
μηχανισμοί δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί. Πρόκειται 
για παθολογική μετά-λοιμώδη ανοσολογική διεργα-
σία που σχετίζεται με φλεγμονή και εμφανίζεται 3-6 
εβδομάδες μετά από οξεία συμπτωματική ή ασυ-
μπτωματική SARS-CoV-2 λοίμωξη. Στη πλειονότητά 
τους, οι ασθενείς εμφανίζουν μεγαλύτερους τίτλους 
IgG εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του SARS-
CoV-2 σε σχέση με τα IgM αντισώματα. Οφείλεται 
στην αυξημένη ενεργοποίηση των CD4 βοηθητικών Τ 
κυττάρων που οδηγεί σε μαζική απελευθέρωση φλεγ-
μονωδών κυτταροκινών παρόμοια με την υπερέκκριση 
κυτταροκινών («καταρράκτης κυτταροκινών-cytokine 
storm») που παρατηρείται στους ενήλικες ασθενείς, 
στη διέγερση των μακροφάγων-μονοκυττάρων, των 
ουδετερόφιλων, καθώς και στην ταυτόχρονη διαφο-
ροποίηση των Β κυττάρων σε πλασματοκύτταρα που 
παράγουν σε μεγάλες ποσότητες ειδικά αντισώματα 
έναντι του SARS-CoV-2 οδηγώντας σε μια υπερ-
άνοση απόκριση/υπεραντίδραση του ανοσιακού 
συστήματος (Εικόνα 1) που μπορεί να αποβεί μοιραία 
για τους ασθενείς7,8.

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα από την ανοσολογική 
διερεύνηση παιδιών με MIS είναι περιορισμένα ενώ 
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τα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του σε σύγκριση με 
την οξεία COVID-19 σε παιδιά και ενήλικες παρα-
μένουν ελάχιστα κατανοητά. Οι μέχρι τώρα μελέτες 
της ανοσολογικής απόκρισης και των κυτταρικών 
υποπληθυσμών του περιφερικού αίματος σε παιδιά 
με MIS έδειξαν ότι τα ουδετερόφιλα έχουν την τάση 
να είναι αυξημένα, τα μονοκύτταρα και τα δενδριτικά 
κύτταρα ήταν συγκρίσιμα μεταξύ οξείας COVID-19 
και MIS ενώ τα πλασματοκυτταρικά δενδριτικά (pDC) 
ήταν μειωμένα στο MIS όπως και στους ενήλικες7,9,10. 
Επιπρόσθετα, στα ουδετερόφιλα των παιδιών με 
MIS παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης του CD64 
(FcγRI) που αποτελεί δείκτη ενεργοποίησης τους. 
Αυτή η ενεργοποίηση ενισχύεται από την IL-8 και 
μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των Β και Τ 
λεμφοκυττάρων10.

Οι περισσότεροι παιδιατρικοί ασθενείς εμφάνισαν 
λεμφοπενία (Τ, Β και ΝΚ κυττάρων) που παρατηρεί-
ται γενικότερα στις ιογενείς λοιμώξεις στην έναρξη 
των συμπτωμάτων, όπου συνήθως είναι παροδική 
και αποκαθίσταται γρήγορα. Στους ασθενείς με MIS 
όμως είναι πιο παρατεταμένη και σχετίζεται κυρίως με 
CD4+ T λεμφοπενία όπως στους ενήλικες με σοβαρή 
COVID-194,5.

Σχετικά με τα CD4+ και CD8+ T-μνημονικά κύτ-

ταρα, τα ποσοστά των κεντρικών μνημονικών (ΤCM, 
CD45RA-CD27+CCR7+) και των δραστικών μνημο-
νικών (ΤEM, CD45RA-CD27+CCR7-) δεν διέφεραν 
μεταξύ MIS και ήπιας COVID-19 σε παιδιά και ενήλι-
κες. Τα τελικά διαφοροποιημένα δραστικά μνημονικά 
(ΤEMRA, CD45RA+CD27-CCR7-) ήταν πιο αυξημένα 
στους ενήλικες όπως είναι αναμενόμενο, από ό,τι 
στα παιδιά4,9.

Επιπλέον, μελετήθηκε η ενεργοποίηση των Τ 
κυττάρων και ο πολλαπλασιασμός τους που είναι 
τα χαρακτηριστικά των οξέων ιογενών λοιμώξεων. 
Προσδιορίσθηκαν τα πρόσφατα ενεργοποιημένα Τ 
κύτταρα που ανταποκρίνονται στην λοίμωξη από τον 
SARS-COV-2 με βάση την συνέκφραση των HLA-DR 
και CD38 μορίων και ο ρυθμός πολλαπλασιασμού 
τους με βάση την έκφραση του πυρηνικού αντιγόνου 
πολλαπλασιασμού Ki-67. Οι ασθενείς με MIS είχαν 
υψηλότερες συχνότητες κυττάρων CD4+ HLA-DR+ 
CD38+ και CD8+ HLA-DR+ CD38+ σε σύγκριση με 
την οξεία COVID-19 σε παιδιά και ενήλικες. 

Επίσης, βρέθηκε ότι τα παιδιά με MIS είχαν έντονο 
πολλαπλασιασμό των CD4+ T κυττάρων (CD4+Ki67+) 
σε παρόμοια συχνότητα με την οξεία νόσο COVID-19, 
αλλά πιο αυξημένη συγκριτικά με τους ενήλικες ασθε-
νείς. Αντίθετα, υπήρχαν περισσότερα CD8+ Τ-κύτταρα 

Εικόνα 1. Παθογένεση του MIS-C (προέλευση Nakra NA, et al, Children 20208).
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(CD8+Ki67+) στο MIS σε σύγκριση τόσο με τα παιδιά 
με COVID-19 όσο και με τους ενήλικες με σοβαρή 
COVID-199. 

Αν και η συχνότητα των ολικών ΝΚ κυττάρων 
καθώς και των ΝΚ κυττάρων με κυτταρολυτικές ιδι-
ότητες (CD56dimCD16+) είναι μειωμένη στα παιδιά 
με MIS και οξεία COVID-19, στο MIS πάνω από το 
80% των ΝΚ κυττάρων ήταν CD38+. Υψηλότερη 
συχνότητα CD38+κυττάρων στο MIS σε σύγκριση 
με την οξεία COVID-19 στα παιδιά παρατηρήθηκε 
επίσης και για τα κύτταρα MAIT ( Mucosal Associated 
Invariant T cells). φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της 
οξείας λοίμωξης, εκτός από τα κύτταρα της ειδικής 
ανοσίας, ενεργοποιούνται και τα λεμφοκύτταρα της 
φυσικής ανοσίας. Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν 
ότι το MIS μπορεί να σχετίζεται με την ενεργοποίηση 
τόσο των CD4+, CD8+ T-κυττάρων αλλά και των 
λεμφοκυττάρων της φυσικής ανοσίας.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ 
του MIS και της οξείας COVID-19 στα παιδιά ήταν η 
ενεργοποίηση των κυττάρων CD8+CX3CR1+. Αν και 
η συχνότητα των CD4+CX3CR1+ και CD8+CX3CR1+ 
δεν διέφερε μεταξύ οξείας νόσου και MIS, βρέθηκε 
ότι τα CD8+ T-κύτταρα που εκφράζουν CX3CR1 
(CD8+CX3CR1+) ήταν περισσότερο ενεργοποιημένα 
στο MIS και είχαν πιο αυξημένο ρυθμό πολλαπλα-
σιασμού. 

O υποδοχέας CX3CR1, της χημειοκίνης CX3CL1 
που εμπλέκεται στην προσκόλληση και μετανάστευση 
(adhesion and migration) των λευκοκυττάρων, εκφρά-
ζεται, στα μακροφάγα-μονοκύτταρα, στα δραστικά 
(effector) κυτταροτοξικά CD8+ Τ κύτταρα και στα NK 
κύτταρα. Τα CX3CR1+CD8+ μπορούν να προσκολ-
ληθούν στο ενεργοποιημένο αγγειακό ενδοθήλιο που 
εκφράζει CX3CL1 (λόγω έκκρισης φλεγμονωδών 
κυτταροκινών), να αλληλεπιδράσουν με αυτό, και να 
αυξηθεί η ικανότητα τους να “περιπολούν” τα αγγεία 
με κύριο ρόλο να ελέγξουν τις επίμονες λοιμώξεις 
ή την επανενεργοποίηση ιογενών λοιμώξεων. Η 
αναγνώριση της αυξημένης ενεργοποίησης και του 
πολλαπλασιασμού των CD8+CX3CR1+ κυττάρων 
στο MIS θα μπορούσε να έχει σχέση με την αγγει-
ακή παθολογία που παρατηρήθηκε σε αυτούς τους 
ασθενείς9,10. 

Πράγματι, αυτός ο ανοσολογικός φαινότυπος 
συσχετίστηκε με αυξημένες ανάγκες για αγγειοδρα-
στική υποστήριξη, αυξημένα D-dimers και μειωμένα 
αιμοπετάλια σε όλους τους παιδιατρικούς ασθενείς 
με MIS. Στους ενήλικες με COVID-19 οι συχνότητες 
των ενεργοποιημένων CX3CR1+CD8+ Τ-κυττάρων, 
αν και χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που παρατη-
ρήθηκαν στο MIS, ήταν υψηλότερες στους ασθενείς 

με πιθανές ή επιβεβαιωμένες θρομβωτικές επιπλοκές, 
γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή σχέση μεταξύ 
θρομβωτικών επιπλοκών και ενεργοποίησης αυτών 
των κυττάρων σε ενήλικες ασθενείς με COVID-19. Αν 
περαιτέρω μελέτες δείξουν ότι όντως οι κλινικές εκδη-
λώσεις της νόσου σχετίζονται με την ενεργοποίηση 
αυτών των κυττάρων, αναστολείς του άξονα CX3CR1-
CX3CL1 μπορεί να έχουν θεραπευτικό ενδιαφέρον.

Στο MIS, ένας πιθανός μηχανισμός ανοσολογικής 
διαταραχής είναι η χρόνια αντιγονική έκθεση που 
οδηγεί σε ανοσολογική δυσλειτουργία ή εξάντληση του 
ανοσιακού συστήματος. Αυτή η θεωρία βασίστηκε στο 
γεγονός ότι ενώ το MIS εμφανίζεται κλινικά περίπου 
3-6 εβδομάδες μετά την έκθεση στον SARS-CoV-2, 
οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνιζαν θετικότητα του 
ιικού RNA, που υποδηλώνει συνεχή διαθεσιμότητα 
αντιγόνου. Για να διερευνηθεί αυτή η πιθανότητα, οι 
ερευνητές εξέτασαν δείκτες που σχετίζονται με την 
εξάντληση όπως το PD1 και CD39. Ο ανασταλτι-
κός υποδοχέας PD1 εκφράζεται από εξαντλημένα 
Τ κύτταρα αλλά μπορεί επίσης να εκφραστεί από 
πρόσφατα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα. Βρέθηκε ότι 
η ταυτόχρονη έκφραση των PD1 και CD39 συνδέεται 
έντονα με εξαντλημένα ή χρόνια διεγερμένα κύτταρα 
CD8+ Τ κύτταρα9,11.

Στα περισσότερα παιδιά με οξεία COVID-19 η 
έκφραση του PD1 από τα CD4+T-κύτταρα ήταν αυ-
ξημένη και σε συχνότητα παρόμοια με τους ενήλικες. 
ωστόσο, οι συχνότητες CD4+PD1+ και CD8+PD1+ Τ 
κυττάρων ήταν πολύ υψηλότερες στο MIS σε σύγκριση 
με τα παιδιά με COVID-19 και τους ενήλικες με σοβαρή 
νόσο6,11. Αν και χρειάζονται περαιτέρω μελέτες, η αυ-
ξημένη συχνότητα των CD8+PD1+CD39+ Τ κυττάρων 
στο MIS υποστηρίζει την άποψη για παρατεταμένη 
αντιγονική διέγερση στο φλεγμονώδες σύνδρομο9,11.

Αναφορικά με τα Β κύτταρα, οι συχνότητες των 
παρθένων (CD27-IgD+), των IgM μνημονικών (non-
switched memory) και των μνημονικών με ισοτυπική 
μεταστροφή (switched memory) ήταν παρόμοιες στα 
παιδιά με MIS και οξεία COVID-19. Παρατηρήθηκε 
όμως μια μεταβολή ειδικά στην συχνότητα των μνη-
μονικών με ισοτυπική μεταστροφή κατά τη νοσηλεία 
των παιδιών με MIS3,10.

Εντυπωσιακό εύρημα ήταν η αύξηση των πλασμα-
βλαστών (CD19+CD27++CD38++) σε παιδιά με οξεία 
COVID-19 και MIS, το οποίο πιθανόν να υποδηλώνει 
συνεχείς Β-κυτταρικές αποκρίσεις. Ειδικά για το MIS, 
οι υψηλές συχνότητες πλασμαβλαστών υποδηλώνουν 
παρατεταμένη απόκριση μετά την αρχική μόλυνση 
ή καθυστερημένη έναρξη αποκρίσεων των πλασμα-
βλαστών. Επίσης, βρέθηκε ότι στο MIS όπως στους 
ενήλικες ασθενείς με COVID-19 η συχνότητα των 
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πλασμαβλαστών στο αίμα δε σχετιζόταν με τα IgM ή 
IgG ειδικά αντισώματα έναντι S-RBD (spike receptor 
binding domain) του SARS-COV-2. Μια πιθανή εξή-
γηση μπορεί να είναι ότι αν και οι πλασμαβλάστες 
είναι αυξημένοι, ειδικά αυτοί που παράγουν IgG αντι-
σώματα είναι βραχύβιοι και υπόκεινται σε απόπτωση 
με αυξημένο ρυθμό3,10.

Παρόλο που οι συνολικές συχνότητες των πλασμα-
βλαστών ήταν συγκρίσιμες μεταξύ οξείας COVID-19 
και MIS στα παιδιά, η έκφραση μεταγραφικών παρα-
γόντων όπως T-bet και Eomesodermin (T-box brain 
protein 2, Tbr2) ήταν υψηλότερες στους πλασμαβλά-
στες στο MIS σε σύγκριση με την οξεία COVID-19. Η 
έκφραση του T-bet στα B και Τ κύτταρα έχει συσχετι-
στεί με εξω-θυλακοειδείς αποκρίσεις, προχωρημένη 
ηλικία, αυτοανοσία και ιικές λοιμώξεις3,10.

Οι διαφορές που παρατηρούνται στην αντιπροσώ-
πευση των κυτταρικών πληθυσμών τόσο της φυσικής 
όσο και της ειδικής ανοσίας, στην ενεργοποίηση και 
τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων που συμμετέχουν 
στη εκδήλωση της φλεγμονής και το διαφορετικό προ-
φίλ των κυτταροκινών που εκκρίνονται δείχνουν ότι η 
υπερφλεγμονή που παρατηρείται στο MIS διαφέρει 
από αυτή που παρατηρείται στην οξεία φάση της 
νόσου COVID-19 στα παιδιά. Η σημασία της διατή-
ρησης της ισορροπίας του ανοσιακού συστήματος 
και της αποκατάσταση των διαταραχών της ανοσορ-
ρύθμισης στο MIS διαφαίνεται και από το γεγονός ότι 
η αντιμετώπιση αυτών των ασθενών βασίζεται σε 
ανοσοτροποποιητική θεραπεία με τη χρήση είτε IVIG 
που συμβάλλει στην αναστολή της έκκρισης ή και της 
δράσης των φλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-1β, IL-6, 
IL-8, TNF) είτε/και κορτικοστεροειδών σε συνδυασμό 
με βιολογικούς παράγοντες που ανταγωνίζονται και 
καταστέλλουν τη δράση των φλεγμονωδών κυτταρο-
κινών IL-1β και IL-6 (Anakinra, Tocilizumab)12.

ΑνΟΣΟΛΟΓΙΚή ΔΙΕΡΕΥνήΣή ΠΑΙΔΙΩν ΜΕ νΟΣΟ 
COVID-19 ή MIS ΠΟΥ νΟΣήΛΕΥθήΚΑν ΣΤΟ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟ θΕΣΣΑΛΟνΙΚήΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤήΜΑ ΤήΣ ΠΑνΔήΜΙΑΣ

Από τον Μάρτιο 2020 έως τον Αύγουστο 2021, 
στην Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων της Α΄ και Γ΄ Παιδι-
ατρικής Κλινικής ΑΠΘ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης, νοσηλεύτηκαν συνολικά 182 παιδιά, 
ηλικίας 6 ημερών έως 16 ετών, με μοριακά επιβε-
βαιωμένη (θετική RT-PCR) SARS-CoV-2 λοίμωξη. 

Με στόχο τη διερεύνηση της ανοσολογικής από-
κρισης που διακρίνουν τους κλινικούς φαινοτύπους 
της λοίμωξης και των σχετιζόμενων επιπλοκών της, 
σε 49/182 παιδιά (Α:Θ=30:19) μελετήθηκαν με κυττα-

ρομετρία ροής οι υποπληθυσμοί των λευκοκυττάρων 
περιφερικού αίματος κατά τη διάρκεια της οξείας φά-
σης της νόσου COVID-19 ή κατά την εκδήλωση MIS. 

Βάσει του κλινικού φαινοτύπου, οι ασθενείς ταξι-
νομήθηκαν σε τρεις ομάδες: Ήπια νόσο (30 παιδιά), 
σοβαρή νόσο/πνευμονία (9 παιδιά) και MIS (10 παι-
διά). Η μέση ηλικία στις 3 ομάδες ήταν 5.9 vs 8.3 vs 
8.7 έτη, αντίστοιχα (p=0.1). Νεογνά έως 30 ημερών 
καθώς και παιδιά με κακοήθεια, ανοσοανεπάρκεια και 
συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα που ελάμβαναν 
ανοσοτροποποιητικές αγωγές εξαιρέθηκαν από την 
ανάλυση. 

Τα παιδιά με σοβαρή COVID-19 ή MIS είχαν σημα-
ντικά μικρότερο αριθμό λεμφοκυττάρων και ειδικότερά 
CD4+T-κυττάρων σε σχέση με τα παιδιά με ήπια νόσο, 
ευρήματα που αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό σε 
ενήλικες ασθενείς με COVID-19 και σχετίζονται με τη 
σοβαρότητα της νόσου και κακή πρόγνωση4,5.

Παρά την σημαντική λεμφοπενία/CD4+ Τ-λεμ-
φοπενία, στους ασθενείς αυτούς παρατηρήθηκαν 
παράλληλα αυξημένα ποσοστά ενεργοποιημένων 
CD3+HLA-DR+ T-κυττάρων καθώς και έκπτυξη και 
έντονη ενεργοποίηση των T-CMT-EM, T-EMRA. Το 
HLA-DR αποτελεί τον βασικό δείκτη ενεργοποίησης 
των Τ κυττάρων και η αυξημένη έκφρασή του στα Τ 
κύτταρα, ειδικά στα μνημονικά CD8+ T-κύτταρα στους 
παιδιατρικούς ασθενείς με σοβαρή COVID-19, απο-
τελεί ένδειξη ειδικής αντιγονοειδικής ενεργοποίησης 
από τον SARS-CoV-26,12. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα 
βιβλιογραφικά δεδομένα, η υπερβολική ενεργοποίηση 
των Τ-κυττάρων ακολουθείται τυπικά από εξάντληση, 
η οποία επιδρά αρνητικά στην αντι-ιική ανοσοαπόκρι-
ση και πιθανόν στην εξέλιξη της νόσου.11 Εξάντληση 
περιφερειακών Τ κυττάρων έχει βρεθεί σε ενήλικες 
με σοβαρή εξέλιξη της νόσου COVID-19 καθώς και 
σε παιδιά με MISC με βάση την έκφραση του PD1 
και του CD396,9,11. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα στη μελέτη μας ήταν 
η αύξηση των διπλά αρνητικών DN (Double negative, 
CD19+CD27−CD38−CD24−IgD-) B κυττάρων στα 
παιδιά με σοβαρή COVID-19. Τα κύτταρα αυτά έχουν 
συσχετιστεί με την ανοσογήρανση, την παθογένεια 
αυτοάνοσων νοσημάτων όπως Συστηματικός Ερυ-
θηματώδης Λύκος ενώ σύμφωνα με περιορισμένα 
δεδομένα σε ενήλικες με COVID-19 και ελάχιστα 
δεδομένα σε παιδιά πιθανόν να σχετίζονται με τη 
σοβαρότητα της νόσου13.

Στους ασθενείς μας με MIS παρατηρήθηκε επίσης 
σημαντική αύξηση του ποσοστού των ουδετεροφίλων 
καθώς και αύξηση της έκφρασης του CD64 (FcγRI) 
στην επιφάνειά τους σε σχέση με τα παιδιά με οξεία 
νόσο (ήπια ή σοβαρή). Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση 
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του ποσοστού των ολικών Β κυττάρων καθώς και των 
Β κυττάρων με ισοτυπική μεταστροφή («switched”-
memory B-cells) σε σχέση με τα παιδιά σε οξεία νόσο. 

Η ανοσολογική δυσλειτουργία που διαπιστώθηκε 
στους ασθενείς μας με MIS συνηγορεί υπέρ ενός πιο 
φλεγμονώδη φαινοτύπου με ενδείξεις παθολογικής 
παραγωγής αντισωμάτων (αυξημένη αντισωματο-
παραγωγή). Σε συμφωνία και με τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα, διαφαίνεται πράγματι ότι η υπερ-φλεγμονή 
στο MIS διαφέρει από εκείνη της οξείας λοίμωξης 
SARS-CoV-2, καθώς η πρώτη χαρακτηρίζεται από 
ουδετεροφιλική φλεγμονή με υψηλή έκφραση CD64 
στα ουδετερόφιλα, ένα εύρημα που προσομοιάζει με 
αυτά των παιδιών με νόσο Kawasaki7,10,14. Τα υψηλότε-
ρα ποσοστά των μνημονικών κυττάρων με ισοτυπική 
μεταστροφή στο MIS μπορεί να αντικατοπτρίζουν 
τους υψηλότερους τίτλους ειδικών SARS-CoV-2 spike 
IgG αντισωμάτων που έχουν αναφερθεί σε παιδιά με 
MIS σε σύγκριση με εκείνα με σοβαρή COVID-19.15

Συνολικά, τα ανωτέρω ευρήματα της μελέτης μας 
υποδεικνύουν διακριτά πρότυπα ανοσολογικής από-
κρισης μεταξύ των διάφορων κλινικών φαινοτύπων 
στα παιδιά με λοίμωξη SARS-CoV-2, (Εικόνα 2).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι μελέτες παιδιατρικών ασθενών με COVID-19 

και MIS είναι περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού 
των περιστατικών. Παράλληλα, ο διαφορετικός χρόνος 
λήψης των δειγμάτων στις διάφορες μελέτες σχετικά 
με την ημέρα της νόσου ή το είδος και τον χρόνο της 
θεραπευτικής προσέγγισης καθιστά πιο δύσκολη την 
σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Η κατανόηση της διαταραχής της ανοσορύθμισης 
που χαρακτηρίζει τη λοίμωξη στα παιδιά αλλά και της 
επίδρασης της φύσης της ανοσολογικής απόκρισης 
στην κλινική έκφραση και σοβαρότητα της νόσου, μια 
πτυχή στην οποία η τρέχουσα βιβλιογραφία στερείται 
επαρκών δεδομένων, είναι υψίστης σημασίας. 

Τα ευρήματα από την μελέτη μας, συμφωνούν 
σε μεγάλο βαθμό με τα ήδη δημοσιευμένα δεδομένα 
και δίνουν επιπλέον πληροφορίες υποδεικνύοντας 
διακριτά πρότυπα ανοσολογικής απόκρισης μεταξύ 
των διάφορων κλινικών φαινοτύπων της παιδιατρι-
κής λοίμωξης SARS-CoV-2. Τα ευρήματα αυτά θα 
μπορούσα να συνεισφέρουν στη διαγνωστική και 
θεραπευτική προσέγγιση καθώς και στην πρόγνωση 
των παιδιών με λοίμωξη SARS-CoV-2.

Εικόνα 2. Διακριτά πρότυπα ανοσολογικής απόκρισης παιδιατρικών ασθενών με νόσο COVID19 και MIS.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
 Στους θεράποντες ιατρούς των μικρών ασθενών 

με COVID-19 που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Ειδικών 
Λοιμώξεων της Α’ και Γ’ Παιδιατρικής ΑΠΘ: Ελένη Πα-
παδημητρίου, Ελισσάβετ Μιχαηλίδου, Όλγα Τσιάτσιου.

Στον Διευθυντή της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, ΑΠΘ, 
Δημήτριο ζαφειρίου. 
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ΑΣθΕνΩν ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩξή

Από τον Δεκέμβριο του 2019 ένας νέος RNA 
κορονοϊός με το όνομα ‘severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2’ (SARS-CoV-2) έκανε την 
εμφάνιση του στην επαρχία Hubei της Κίνας και σύντο-
μα εξαπλώθηκε λαμβάνοντας διαστάσεις πανδημίας. 
Όπως είναι ήδη γνωστό, ο εν λόγω ιός εισέρχεται στα 
ανθρώπινα κύτταρα μέσω του υποδοχέα ACE-2, ο 
οποίος εκφράζεται κυρίως στα επιθηλιακά κύτταρα 
της ανώτερης και κατώτερης αναπνευστικής οδού, 
προκαλώντας τη νόσο COVID-19 (coronavirus dis-
ease 2019). Η νόσος παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος 
κλινικών εκδηλώσεων, που κυμαίνεται από την πλήρη 
απουσία κλινικών συμπτωμάτων (περίπου στο 40% 
των προσβεβλημένων ατόμων), έως την εκδήλωση 
πνευμονίας και συνδρόμου οξείας αναπνευστικής 
δυσχέρειας, με ανάγκη ενδονοσοκομειακής νοσηλείας 
και τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής1.

Από τα έως τώρα δεδομένα παράγοντες κινδύνου 
για την εκδήλωση σοβαρής νόσου φαίνεται να απο-
τελούν, η μεγάλη ηλικία, το άρρεν φύλο, η αρτηριακή 
υπέρταση, η παχυσαρκία και τα υποκείμενα καρδι-
αγγειακά νοσήματα1,2. ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
παρουσιάζει η έκβαση της νόσου σε ειδικές ομάδες 
ασθενών, όπως για παράδειγμα σε ασθενείς με 
πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες, 
καθώς και σε ασθενείς με ιστορικό αυτοανοσίας και 
κακοηθειών. Μια σύντομη ανασκόπηση των δεδομέ-
νων από την ανοσολογική απάντηση και την έκβαση 
αυτών των ασθενών θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.

COVID-19 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑθΕΙΣ 
ΑνΟΣΟΑνΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

Από τις έως τώρα μελέτες η έκβαση των ασθενών 

με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες και COVID-19 
ποικίλει από ασυμπτωματική έως και την εκδήλωση 
βαριάς νόσου με νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θε-
ραπείας (ΜΕΘ) και θάνατο3. Αξίζει να σημειωθεί πως 
αρχικά η συγκεκριμένη ομάδα ασθενών παρουσίαζε 
μεγαλύτερη συμμόρφωση όσον αφορά την τήρηση 
των μέσων ατομικής προστασίας, γεγονός που συ-
νεπάγεται μικρότερη επίπτωση της νόσου συγκριτικά 
με το γενικό πληθυσμό. 

Στη μελέτη των Shields και συν. που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και η οποία περι-
ελάμβανε 60 ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανε-
πάρκειες (23 με κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια, 12 
με απροσδιόριστες αντισωματικές ανεπάρκειες, 4 με 
συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, 4 με φυλοσύνδετη 
α-γαμμασφαιριναιμία και οι υπόλοιποι με πληθώρα 
βλαβών όπως ανεπάρκειες ICOS, GATA2, MBL κ.λπ.) 
ανάγκη νοσηλείας παρουσιάστηκε στο 53.3% αυτών, 
12 εξ αυτών πέθαναν, ενώ οι δείκτες νοσηρότητας 
και θνητότητας (infection fatality rate και case fatality 
rate) αναδείχθηκαν υψηλότεροι σε σχέση με το γενικό 
πληθυσμό4. Στην εν λόγω μελέτη συμπεριλήφθηκαν 
και 33 ασθενείς με δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες, 
κατά κανόνα στα πλαίσια χρόνιας λεμφοκυτταρικής 
λευχαιμίας και non-Hodgkin λεμφώματος, με τα δεδο-
μένα να αναδεικνύουν αυξημένη θνητότητα σε σχέση 
με την ομάδα των πρωτοπαθών ανοσοανεπαρκειών4. 

ωστόσο, τα αποτελέσματα στους ασθενείς αυτούς 
δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα καθώς από μόνες τους 
οι αιματολογικές κακοήθειες αποτελούν κακό προ-
γνωστικό δείκτη για την έκβαση της νόσου (όπως θα 
συζητηθεί στη συνέχεια)3,4. 

Η μοναδική διεθνής μελέτη που πραγματοποιή-
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θηκε έως σήμερα και στην οποία συμπεριλήφθηκαν 
94 ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, εκ 
των οποίων οι 53 με πρωτοπαθείς αντισωματικές 
ανεπάρκειες, ανέδειξε πως σε ποσοστό μεγαλύτε-
ρο από 30% οι ασθενείς αυτοί αναπτύσσουν ήπια 
νόσο, ενώ οι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι σχετί-
ζονται με την εκδήλωση σοβαρής νόσου στο γενικό 
πληθυσμό φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο και 
στους ασθενείς αυτούς. Από την εν λόγω μελέτη, 
αναδείχθηκε πως ασθενείς με διαταραχές της επί-
κτητης ανοσίας (π.χ. διαταραχή σε επίπεδο χυμικής 
ανοσίας ή γενετικές βλάβες που επηρεάζουν κυρίως 
τα Τ λεμφοκύτταρα, όπως μεταλλάξεις των γονιδίων 
ZAP70, PGM3, STAT3, ARPC1B) είτε παρέμειναν 
ασυμπτωματικοί είτε εκδήλωσαν ήπια νόσο, χωρίς 
να υπάρξει ανάγκη νοσηλείας και παρά την ύπαρξη 
συν-νοσηρότητας5. Παρόμοια ευρήματα περιγράφη-
καν πρόσφατα και σε δική μας μελέτη σε Έλληνες 
ασθενείς με φυλοσύνδετη α-γαμμασφαιριναιμία και 
COVID-19, όπου χαρακτηριστικά οι ασθενείς αυτοί, 
και παρά την πλήρη αδυναμία τους να παράγουν 
αντισώματα, παρουσίασαν εξαιρετικά ήπιο κλινικό 
φαινότυπο και ταχεία ανάρρωση6. ωστόσο, η εκ-
δήλωση ήπιας νόσου σε ασθενείς με φυλοσύνδετη 
α-γαμμασφαιριναιμία πιθανόν αντανακλά όχι μόνο την 
έλλειψη των Β κυττάρων, αλλά και την ελαττωμένη 
παραγωγή IL-6 (ιντερλευκίνης 6) από τα κύτταρα 
της μυελικής σειράς, τα οποία στερούνται της BTK 
πρωτεΐνης, γεγονός που συνεπάγεται ηπιότερη νόσο 
και αποφυγή εκδήλωσης συνδρόμου απελευθέρωσης 
κυτταροκινών6.

Κατά συνέπεια τμήματα της επίκτητης ανοσίας, 
φαίνεται να μην παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσιακή 
απάντηση έναντι του ιού SARS-CoV-2 και ειδικά στις 
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις της νόσου COVID-19, 
που οφείλονται στο σύνδρομο υπερέκκρισης κυτταρο-
κινών. Επιπλέον, οι εν λόγω διαταραχές της επίκτητης 
ανοσίας πιθανώς να ασκούν και προστατευτικό ρόλο, 
καθώς συμβάλλουν στην αποφυγή εκδήλωσης υπέρ-
μετρων ανοσιακών απαντήσεων, που αιτιολογούν 
τη σοβαρή νόσο COVID-19 και την κακή έκβασή 
της. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν και με ήδη γνωστά 
δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν πως ασθενείς με 
διαταραχές που αφορούν την ανάπτυξη των Τ και Β 
λεμφοκυττάρων δεν εκδηλώνουν σοβαρή νόσο από 
τον ιό της γρίπης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσίασε 
επίσης το γεγονός ότι ασθενείς με μεταλλάξεις του 
γονιδίου STAT3 είτε παρέμειναν πλήρως ασυμπτω-
ματικοί είτε εκδήλωσαν ήπια νόσο κατόπιν λοίμωξης 
από τον ιό SARS-CoV-25, γεγονός που υποδεικνύει 
το ρόλο του σηματοδοτικού μονοπατιού του STAT3/
IL-6 στο σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο το εύρημα ότι στη 
μελέτη των Meyts και συν. όλοι οι ασθενείς με αυ-
τοφλεγμονώδη νοσήματα παρέμειναν ασυμπτωμα-
τικοί ή παρουσίασαν ήπια συμπτωματολογία5. Αυτό 
πιθανώς ερμηνεύεται τόσο από το νεαρό της ηλικίας 
των ασθενών αυτών, όσο και από τη λήψη βιολογι-
κών παραγόντων που αναστέλλουν τη δράση της 
ιντερλευκίνης-1 (IL-1), εμποδίζοντας μία ανεξέλεγκτη 
φλεγμονώδη απάντηση5,7. Παράλληλα, με εξαίρεση 
έναν ασθενή με φυλοσύνδετη χρόνια κοκκιωματώ-
δη νόσο, ο οποίος μάλιστα κατέληξε στα πλαίσια 
σήψης από Burkholderia, άλλοι τρεις ασθενείς με 
χρόνια κοκκιωματώδη νόσο εκδήλωσαν ήπια νόσο 
COVID-19, γεγονός που υποδεικνύει πιθανώς και τη 
μέτρια συνεισφορά των ουδετεροφίλων στην άμυνα 
έναντι του ιού SARS-CoV-25. 

Άλλες μικρότερες μελέτες από το Ιράν και το Ισρα-
ήλ ανέδειξαν αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η μελέτη 
από το Ιράν περιελάμβανε 19 συνολικά παιδιατρικούς 
ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, εκ 
των οποίων οι 8 έχασαν τη ζωή τους8, ενώ αντίθετα 
η μελέτη από το Ισραήλ η οποία περιελάμβανε 20 
ασθενείς, ανέδειξε πως κανένας εξ αυτών δεν χρει-
άστηκε νοσηλεία9. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αποτελέσματα των με-
λετών αυτών, καθώς και περιγραφές μεμονωμένων 
περιπτώσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία, εξάγεται το 
συμπέρασμα πως η βαρύτητα της νόσου COVID-19 
σε ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες 
ποικίλει και σχετίζεται με το διαφορετικό υπόστρω-
μα που αιτιολογεί και χαρακτηρίζει καθένα από τα 
κλινικά αυτά σύνδρομα. Από τα έως τώρα δεδομένα 
φαίνεται πως βαρύτερη κλινική εικόνα παρουσιάζουν 
οι ασθενείς με διαταραχές στο επίπεδο της φυσικής 
ανοσίας και ιδίως στα μονοπάτια που σχετίζονται με 
την άμυνα έναντι των ιών (π.χ. TLR3, TLR7 ή IRF7) 
ή ασθενείς με διαταραχές στο σηματοδοτικό μονοπάτι 
των ιντερφερονών3,5,10.

COVID-19 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ  
ΜΕ ΑΥΤΟΑνΟΣΑ νΟΣήΜΑΤΑ 

Βάσει των δεδομένων που υποστηρίζουν πως 
μια υπέρμετρη ανοσιακή απάντηση, υπό τη μορ-
φή του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτταροκινών, 
αποτελεί κομβικό σημείο για την κακή έκβαση της 
νόσου COVID-191,2, υπήρξε η άποψη πως η λήψη 
βιολογικών παραγόντων που αναστέλλουν τη δράση 
συγκεκριμένων κυτταροκινών, πιθανώς θα λειτουρ-
γούσε προστατευτικά έναντι της εκδήλωσης σοβαρής 
νόσου. Από τα δεδομένα των έως τώρα μελετών, τα 
οποία προέρχονται από σειρές ασθενών με αυτοά-
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νοσα νοσήματα τόσο από την Κίνα, την Ιταλία και την 
Ελλάδα, όσο και από άλλες χώρες, δεν φάνηκε πως 
οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα εκδηλώνουν 
σημαντικά ηπιότερη ή βαρύτερη νόσο σε σχέση με το 
γενικό πληθυσμό. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε πως 
και σε αυτή την ομάδα ασθενών παράγοντες κινδύνου 
όπως η μεγάλη ηλικία ή η συνύπαρξη άλλων νοσημά-
των, όπως η αρτηριακή υπέρταση και ο σακχαρώδης 
διαβήτης, επηρέασαν αρνητικά τη βαρύτητα και την 
τελική έκβαση της νόσου11,12.

Είναι γεγονός πως πολλά δεδομένα που αφορούν 
ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα και COVID-19 προ-
έρχονται από σχετικά μικρές μελέτες και εν συνεχεία 
από μετα-αναλύσεις. Από τα υπάρχοντα δεδομένα, 
φαίνεται πως ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα 
νοσήματα είχαν αυξημένο κίνδυνο για εκδήλωση 
βαριάς νόσου COVID-19, που απαιτούσε νοσηλεία 
σε ΜΕΘ, καθώς και αυξημένη θνητότητα σε σχέση με 
ασθενείς που έπασχαν από οργανοειδικά αυτοάνοσα 
νοσήματα. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς που ελάμβαναν 
αγωγή με κορτικοειδή και anti-CD20 (ριτουξιμάμπη) 
παρουσίασαν χειρότερη πρόγνωση, χωρίς ωστόσο 
να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα μια και 
μεγάλο μέρος αυτών των ασθενών παρουσίασαν και 
άλλους παράγοντες κινδύνους, όπως μεγάλη ηλικία 
και σημαντική συν-νοσηρότητα11,13. 

COVID-19 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ νΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
νΟΣήΜΑΤΑ

Οι ογκολογικοί ασθενείς, αποτελούν μία ιδιαίτερη 
ομάδα που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και 
από τα πρώτα κύματα της πανδημίας αντιμετώπισε 
σημαντικά προβλήματα, καθώς ο κίνδυνος έκθεσης 
στον ιό SARS-CoV-2 ήταν ιδιαίτερα μεγάλος, λόγω 
των συχνών επισκέψεων σε νοσοκομειακές δομές, 
είτε λόγω θεραπείας, είτε λόγω επιπλοκών του υπο-
κείμενου νοσήματος. Από τα έως τώρα δεδομένα, 
προκύπτει πως οι ασθενείς με νεοπλασματικά νο-
σήματα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 
σοβαρής νόσου με ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ14,15. 
Η αυξημένη βαρύτητα πιθανώς σχετίζεται με τον 
βαθμό ανοσοκαταστολής που παρουσιάζουν αυτοί 
οι ασθενείς, τόσο στα πλαίσια του υποκείμενου νο-
σήματος, όσο και της λήψης ανοσοτροποιητικών ή 
μυελοκατασταλτικών θεραπειών. Σε ηλικίες ωστόσο 
άνω τον 70 ετών, καθώς και επί συνύπαρξης άλλων 
υποκείμενων νοσημάτων, φαίνεται πως ο ρόλος των 
θεραπευτικών παραγόντων στην εκδήλωση βαριάς 
νόσου είναι μάλλον δευτερεύουσας σημασίας14,15. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέ-
σματα μίας μεταανάλυσης των Vijenthira και συν., 

σχετικά με την έκβαση ασθενών με αιματολογικές 
κακοήθειες, η οποία περιελάμβανε τόσο ενήλικες 
ασθενείς όσο και παιδιά15. Από την εν λόγω μελέτη 
προκύπτει ότι ενήλικες ασθενείς με αιματολογικές 
κακοήθειες και COVID-19 παρουσιάζουν αυξημένη 
θνητότητα τόσο σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, 
όσο και συγκριτικά με ασθενείς με συμπαγείς όγκους. 
ωστόσο και από τη μελέτη αυτή συνάγεται πως η 
ηλικία αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη για την 
έκβαση της νόσου, ιδίως για ασθενείς άνω των 60 
ετών. Σχετικά με την άποψη πως η πρόσφατη έναρ-
ξη θεραπείας σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση, 
αυτή δεν επιβεβαιώθηκε τόσο από τη μελέτη των 
Vijenthira και συν., ούτε και από άλλες μελέτες που 
περιελάμβαναν ογκολογικούς ασθενείς14, γεγονός που 
υποδεικνύει πως η έναρξη στοχευμένης θεραπείας 
δεν θα πρέπει να καθυστερεί σε αυτούς τους αρρώ-
στους με την πρόφαση του κινδύνου της COVID-19. 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως η μεγάλη ετερο-
γένεια τόσο των ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες 
όσο και των ασθενών με συμπαγείς όγκους καθιστά 
δυσχερή την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων 
που να αφορά το σύνολο των ασθενών, ενώ και από 
τις έως τώρα μελέτες προκύπτει πως ιδίως η λήψη 
κλινικών αποφάσεων θα πρέπει να εξατομικεύεται14,15 .
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25 ΑνΑΠΤΥξή ΑΛΛΟΓΕνΩν ΑνΤΙ-CD19 CAR-T ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΩν βΑΣΙΣΜΕνΩν ΣΕ φΟΡΕΙΣ 
FOAMY, ΜΕ ΙΣΧΥΡή ΚΥΤΤΑΡΟΤΟξΙΚή ΔΡΑΣή
Ε. Σημαντηράκης*1, Ι. Λαζανά*1,2, Μ. Δανιήλ1, Γ. Τσιρώνης1, Γ. Βασιλόπουλος1,2

1Εργαστήριο Kυτταρικής και Γονιδιακής θεραπείας, ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
*Οι συγγραφείς έχουν συμμετάσχει ισάξια στην εργασία
Η ανάπτυξη των αντι-CD19-CAR-T κυττάρων άλλαξε καθοριστικά τον τομέα της ανοσοθεραπείας 
στα NHL. Οι εμπορικά διαθέσιμες πλατφόρμες παραγωγής αυτών των κυττάρων είναι δομημένες με 
φορείς lenti (LV) και γ-ρετροϊους. 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας μας ήταν να αναπτύξουμε εναλλακτικούς φορείς για την παραγωγή 
CAR υποδοχέων βασισμένους στους ιούς foamy που είναι οι σχετικά ασφαλέστεροι ρετροϊοί και δεν 
καλύπτονται από δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης.
Κατασκευάστηκαν FV φορείς που εκφράζουν το αντι-CD19 CAR από τον υποκινητή EF1a και η 
βιολογική τους δράση συγκρίθηκε με αντίστοιχους LV φορείς.
Ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα από υγιείς δότες επιμολύνθηκαν με FV και LV ιούς. Η κυτταροτοξική τους 
δράση αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής και η ενεργοποίησή τους με Elisa για IFN-γάμμα. Οι τίτλοι 
των FV και LV φορέων ήταν συγκρίσιμοι ενώ η ικανότητα επιμόλυνσης των FV φορέων ήταν εξίσου 
υψηλή με αυτή των LV (60-75% έναντι 50-65%), αλλά με πολύ μικρότερη πολλαπλότητα μόλυνσης 
(ΜΟΙ 2-5, έναντι 10-20). Τα FV-επιμολυσμένα CD19 CAR T κύτταρα είχαν ισχυρή κυτταροτοξική δράση 
(85-90%), η οποία φάνηκε να είναι δοσοεξαρτώμενη και ειδική για τα CD19-θετικά κύτταρα-στόχους, 
ενώ το επίπεδο έκφρασης της IFN-γ ήταν σημαντικά υψηλότερο στα FV CAR T κύτταρα σε σχέση με 
τα μη-επιμολυσμένα κύτταρα. Περιγράφεται λοιπόν για πρώτη φορά η χρήση του ιού foamy για την 
κατασκευή αντι-CD19-CAR-T κυττάρων με ισχυρή και ειδική κυτταροτοξική δράση.
Οι φορείς μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός “εθνικού” και οικονομικά ανεκτού 
προϊόντος ανοσοθεραπείας.
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26 ή ΑΥξήΣή ΤήΣ ΑΡΤήΡΙΑΚήΣ ΠΙΕΣήΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Τήν ΚΑΡφΙΛΖΟΜΙΜΠή ΜΕΣΟ-
ΛΑβΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤήΣ ΣήΜΑΤΟΔΟΤήΣήΣ ΤΩν ΥΠΟΔΟΧΕΩν ΑΛΑΤΟΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΩν. ή 
ΕΥνΟϊΚή ΕΠΙΔΡΑΣή ΤήΣ ΕΠΛΕΡΕνΟνήΣ
Π. Εφεντάκης1, Σ. Λάμπρου1, Μ. Μακριδάκης2, Ι. Μπάρλα3, Π.-Ε. Νικολάου1, Α. χριστοδούλου1,  
Κ. Δημητρίου2, Μ. Γαβριατοπούλου4, χ.Γακιοπούλου5, Ε. Γκίκας3, Α. Βλάχου2, Ν. Θωμαϊδης3,  
Μ.-Α. Δημόπουλος4, Ι. Ανδρεάδου1*, Ε. Τέρπος4*

1Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, 2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδη-
μίας Αθηνών, 3Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ, 4Τμήμα Κλινικής Θεραπευτικής, 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 5Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
*Συγγραφείς με ομότιμη συμβολή στην εργασία
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ: Ευχαριστούμε τη Μονάδα ζωικών Προτύπων για την άριστη συνεργασία και συγκεκριμένα 
τον Ερευνητή κο Ν. Κωστομητσόπουλο, όσον αφορά την προμήθεια και τον χειρισμό των μυών. 
Ευχαριστούμε θερμά το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας για τη βοήθειά τους στις βιοχημικές 
αναλύσεις. 
ΕΙΣΑΓΩΓή ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩξΕΙΣ: Η καρφιλζομίμπη (Cfz), αποτελεί φάρμακο πρώτης γραμμής στο 
υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα. Η κλινική του χρήση περιορίζεται από την εκδήλωση 
καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών, με συχνότερη την υπέρταση άγνωστης παθοφυσιολογίας. 
Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε τη νεφρική συμβολή στην Cfz-επαγόμενη υπέρταση. Μεθοδολογία: 
Εξήντα αρσενικοί μύες τυχαιοποιήθηκαν ως εξής: 1. Πρωτόκολλο 2 δόσεων: i. Ομάδα Ελέγχου ii. Cfz 
(8mg/kg) για δύο ημέρες και 2. Πρωτόκολλο 4 δόσεων: i. Ομάδα Ελέγχου ii. Cfz (8mg/kg) για επτά 
ημέρες ημέρα παρά ημέρα ενδοπεριτοναϊκά. Μετρήθηκαν η συστολική (ΣΑΠ) και διαστολική αρτηριακή 
πίεση και συλλέχθηκαν δείγματα νεφρών, πλάσματος και ούρων για πρωτεομική, μεταβολομική και 
μοριακή ανάλυση. Για τη μεταβολομική ανάλυση πραγματοποιήθηκαν πειράματα μεταβολικών κλωβών. 
Σε επιπλέον πειραματική ομάδα η επλερενόνη (ανταγωνιστής των υποδοχέων αλατοκορτικοστεροειδών, 
MR), χορηγήθηκε per os στους μύες καθημερινά (165mg/kg) στο πρωτόκολλο των 4 δόσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜήνΕΙΑ: Η καρφιλζομίμπη αύξησε τη ΣΑΠ και τον δείκτη νεφρικής βλάβης 
NGAL, ενώ προκάλεσε εξωσπειραματική υπερπλασία στο πρωτόκολλο 4 δόσεων. Η πρωτεομική 
ανάλυση υπέδειξε ότι ο μεταβολισμός και τα μονοπάτια μεταφοράς μορίων επηρεάζονται από την 
καρφιλζομίμπη. Η μεταβολoμική ανάλυση αποκάλυψε αύξηση των μεταβολιτών του κύκλου της ουρίας και 
της ταυρίνης στους νεφρούς. Οι μύες εμφάνισαν μειωμένη διούρηση στην ομάδα της καρφιλζομίμπης και 
ενεργοποίηση του μονοπατιού MR/SGK-1 στους νεφρούς. Η συγχορήγηση επλερενόνης-καρφιλζομίμπης, 
αποκατέστησε τη διούρηση, μείωσε τη ΣΑΠ και τη NGAL και ανέστειλε τη σηματοδότηση MR/SGK-1. 
Η Cfz-επαγόμενη ενεργοποίηση των MR στους νεφρούς οδηγεί σε κατακράτηση νερού/άλατος και 
αύξηση της ΑΠ, μέσω οξείας νεφροτοξικότητας και μεταβολικών διαταραχών. Η επλερενόνη εμφανίζεται 
ως νέα θεραπευτική προσέγγιση ενάντια στην Cfz-επαγόμενη υπέρταση.
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27 ή ΔΙΑΓνΩΣΤΙΚή ΑξΙΑ ΤΟΥ βΙΟΔΕΙΚΤή SOLUBLE UROKINASE-TYPE PLASMINOGEN ACTIVATOR 
RECEPTOR (SUPAR) ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΑνΑΙΜΙΑ (Δν)
Ε. Βοσκαρίδου1, Α. Μπαρτζελιώτου2, Π. φλεβάρη1, χ. Καπόγιαννης2, Μ. Δημοπούλου1, Β. Κάππου2, 
Β. Κομνηνάκα1, Κ. Ρέπα1, Α. Μαργέλη2, Α. Μάντζου2, Ι. Παπασωτηρίου2

1Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων-Αιμοσφαιρινοπαθειών, ΓΝΑ «Λαι-
κό», Αθήνα, 2Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝΠ Αθηνών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι ασθενείς με ΔΝ παρουσιάζουν ποικίλες σπειραματικές παθήσεις, η πιο συχνή από 
τις οποίες είναι η εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση (FSGS). Η ισχαιμία των σπειραματικών 
αγγείων οδηγεί αρχικά σε αντιρροπιστική αύξηση της αιμάτωσης των νεφρών και επακόλουθη αύξηση 
του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR). Η υπερδιήθηση αυτή σε συνδυασμό με την υπερτροφία 
των αγγείων του σπειράματος οδηγεί πιθανά σταδιακά σε σκλήρυνση των σπειραματικών αγγείων. 
Ακολούθως με την επιδείνωση της σπειραματοσκλήρυνσης επέρχεται και η μείωση του GFR. Ο 
βιοδείκτης suPAR είναι η διαλυτή µορφή μίας διαμεμβρανικής πρωτεΐνης, η οποία συνδέεται με µια 
γλυκοζυλοφωσφατιδυλο-ινοσιτόλη. Εκφράζεται κυρίως σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος,  
ενδοθηλιακά κύτταρα και ποδοκύτταρα. Ο suPAR έχει συσχετιστεί με τη παθογένεση της νεφρικής 
νόσου και συγκεκριμένα με την FSGS, μέσω αλληλεπίδρασης με την μετανάστευση και την απόπτωση 
των ποδοκυττάρων. Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η συσχέτιση του βιοδείκτη suPAR με την 
επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας ασθενών με ΔΝ.
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στην παραπάνω μελέτη συμμετείχαν 138 ενήλικες ασθενείς με ΔΝ (σε 
σταθερή κατάσταση) καθώς και 20 υγιείς (ομάδα ελέγχου) παρόμοιας ηλικίας και φύλου. Η συγκέντρωση 
του suPAR μετρήθηκε με ανοσοενζυματική μεθόδο (Virogates, Denmark). Ταυτόχρονα μετρήθηκαν 
και άλλοι βιοχημικοί δείκτες που σχετίζονται με την ερυθροποίηση, την νεφρική, την ενδοθηλιακή αλλά 
και την καρδιακή λειτουργία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρέθηκε ότι 1) τα επίπεδα του suPAR ήταν σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς 
με ΔΝ, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 4.2±2.7pg/mL(1.2-18.2pg/mL) vs 1.9±0.4pg/mL(1.0-2.4pg/
mL), p<0.001. 2) Η θεραπεία με υδροξυκαρβαμίδη δε βρέθηκε να συσχετίζεται με τα επίπεδα του 
suPAR. 3) Τα επίπεδα του suPAR παρουσίασαν σημαντική αρνητική συσχέτιση με τις τιμές της eGFR, 
r=-0.657,p<0.001, καθώς και με το στάδιο της χρόνιας νεφρικής νόσου των ασθενών (ANOVA p<0.001), 
ενώ δεν συσχετίστηκε με την υπερδιήθηση, παρόλο που 70% των ασθενών με υπερδιήθηση είχαν 
αυξημένα επίπεδα suPAR. 4) Tα επίπεδα του suPAR παρουσίασαν σημαντικές συσχετίσεις με την 
ηλικία (r=0.477,p<0.001), την Hb (r=-0.493,p<0.001), τη φερριτίνη (r=0.459,p<0.001) και το ουρικό 
οξύ (r=0.215,p<0.01), ενώ δε βρέθηκε συσχέτιση με την LDH. 5) Συγκρίνοντας τα δεδομένα μας 
για την σχέση με την GFR, βιοδεικτών σωληναριακής λειτουργίας, όπως οι πρωτεϊνες: Neutrophil-
Gelatinase-Associated-Lipocalin (NGAL), Interleukin-18 (IL-18), Retinol-Binding-Protein-4 (RBP-4), 
Fatty-Acid–Binding-Protein-4 (FABP-4) και σπειραματικής φλεγμονής Growth-Differentiation-Factor-15 
(GDF-15), παρατηρήθηκε ότι μόνο η ΝGAL είχε ηπίως σημαντικότερη  συσχέτιση με την GFR, απ’ότι 
το suPAR.  Παρ’όλα αυτά ο suPAR πιθανά να σχετίζεται με  βλάβες περισσότερων συστημάτων, 
καθώς βρέθηκαν σημαντικές συσχετίσεις του  με δείκτες του συστήματος ενδοθηλίου-αιμόστασης 
(vWF:antigen: r=0.466,p<0.001, D-dimer: r=0.344, p<0.001) της καρδιακής βλάβης (hs-troponin-T: 
r=0.519, p<0.001, GDF-15: r=0.453,p<0.001) αλλά και της αγγειογένεσης (Placental-Growth-Factor 
(PlGF)): r=0.429, p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η παραπάνω μελέτη είναι η πρώτη στην τρέχουσα βιβλιογραφία που περιγράφει την 
διαγνωστική σημασία ενός βιοδείκτη της σπειραματικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΔΝ, διαπιστώνοντας 
αυξημένα επίπεδα suPAR λόγω πιθανής καταστροφής των ποδοκυττάρων. Ο βιοδείκτης suPAR θα 
μπορούσε να αποτελέσει προγνωστικό δείκτη της νεφρικής βλάβης σε ασθενείς με ΔΝ και ιδιαίτερα 
ασθενών με υπερδιήθηση και χρόνια νεφρική νόσο σταδίου-Ι, πριν την έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, 
αλλά και άλλων συστημάτων, όπως ενδοθηλίου-αιμόστασης, καρδιακής βλάβης και αγγειογένεσης. 
ωστόσο, είναι αναγκαίες περαιτέρω μελέτες, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο συγκεκριμένος βιοδείκτης 
στη κλινική πράξη ασθενών με ΔΝ.



236

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

28 ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ ΜΕ ΜΕΜΟνΩΜΕνή θΡΟΜβΟΠΕνΙΑ (ΜΔΣ-Μθ): ΧΑΡΑΚΤή-
ΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΚβΑΣή ΚΑΙ ΔΙΑφΟΡΕΣ ΑΠΟ Τήν ΙΔΙΟΠΑθή θΡΟΜβΟΠΕνΙΚή ΠΟΡφΥΡΑ (ΙθΠ) 
Κ. Λιάπης1, Β. Παπαδόπουλος1, Γ. Βραχιόλιας1, Αιμιλία Σταυρουλάκη2, Σ.Γ. Παπαγεωργίου3,  
Π.Τ. Διαμαντόπουλος4, Α.Γ. Γαλανόπουλος5, Β. Παππά3, Ν.Α. Βύνιου4, χ. Μισίδου1, Μ. Παπουτσέλης1, 
Δ. Τσοκάνας5, Θ.Π. Βασιλακόπουλος6, Ε. χατζημιχαήλ7, Ε. Μπουρονίκου8, Μ. ξημέρη9, χ. Ποντίκογλου9, 
Α. Μεγαλακάκη10, Π. ζήκος11, Π. Παναγιωτίδης12, Μ. Δήμου12, Σ. Καρακατσάνης13, Μ. Παπαϊωάννου14, 
Ά. Βαρδή15, φ. Κοντοπίδου16, Ν. χαρχαλάκης17, Ι. Αδαμόπουλος18, Α. Κουράκλη19, Α. Συμεωνίδης19,  
Ε. Παπαδάκη9, Ι. Κοτσιανίδης1

1Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελ-
λάδα, 2Αιματολογική Κλινική, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, 3Β’ Παθολογική Κλινική, 
Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα, 4Α’ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννημάτας», Αθήνα, 6Αιματολογική Κλινική, 
Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκόν», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 7Αιματολογική 
Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 8Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, 9Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηρά-
κλειο, 10Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μεταξά», Πειραιάς, 11Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσο-
κομείο «Άγιος Ανδρέας», Πάτρα, 12Α’ Προπαιδευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Αθήνα, 13Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Σωτηρία, Αθήνα, 14Αιματολογική Κλινική, 
Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 15Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού 
Οστών, Γενικό Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 16Β’ Παθολογική Κλινική, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Αθήνα, 17Αιματολογική 
Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 18Αιμα-
τολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, Καλαμάτα, 19Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Πατρών, Ρίο, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ: Η πορεία και πρόγνωση των ΜΔΣ-ΜΘ δεν έχει επαρκώς μελετηθεί. Μάλιστα, προηγούμενες 
μελέτες χρησιμοποίησαν τα όρια κυτταροπενίας του IPSS για τον ορισμό τους (Hb≥10g/dL, ANC≥1.8×109/L, 
PLT<100×109/L). ωστόσο, το IPSS αναπτύχθηκε για προγνωστικούς―όχι διαγνωστικούς―σκοπούς, 
με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο να συνυπήρχε ήπια αναιμία με «μεμονωμένη» θρομβοπενία. Η παρούσα 
μελέτη στοχεύει να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά, τη συνολική επιβίωση (OS) και επιβίωση χωρίς 
λευχαιμία (LFS) των ασθενών με ΜΔΣ-ΜΘ. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά δεδομένα ασθενών με ΜΔΣ-ΜΘ από το Ελληνικό 
Αρχείο Καταγραφής Μυελοδυσπλαστικών και Υποπλαστικών Συνδρόμων (Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.) με αριθμό 
PLT<150×109/L, Ηb >13 g/dL (άνδρες) ή >12 g/dL (γυναίκες) και ANC ≥1,8×109/L). Διακρίναμε 4 
υποομάδες: 1η (PLT=149-100×109/L), 2η (99-50×109/L), 3η (<50×109/L) και 4η (<25×109/L). Επίσης 
συλλέξαμε δεδομένα από το Μητρώο Καταγραφής ΙΘΠ με 1317 ενήλικες ασθενείς. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εντοπίσαμε 77 περιπτώσεις MΔΣ-ΜΘ (Α:Γ=45:32) (2,9% του Ε.Α.Κ.Μ.Υ.Σ.). 
Το 28,6% ανήκε στην 1η ομάδα, 49,4% στην 2η, 14,3% στην 3η και 7,8% στην 4η. Διάμεση τιμή 
PLT=87×109/L (12-139), WBC=4,6×109/L και Hb=13,6 g/dL. Το διάμεσο %βλαστών Μ.Ο. ήταν 2% 
(0-9%). Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 51,0 μήνες (41,6-60,4), 15 ασθενείς (19,5%) κατέληξαν. 
ΟΜΛ ανέπτυξαν 9 ασθενείς (11,7%). Η ιστολογική εικόνα έδειξε πολυγραμμική δυσπλασία (RCMD) σε 
77,6%, περίσσεια βλαστών (RAEB) στο 10,7% και μονογραμμική δυσπλασία (RCUD) στο 11,9% των 
περιπτώσεων. Η πλειοψηφία (73,5%) ήταν lower-risk ΜΔΣ (IPSS-R≤3,5). Κυτταρογενετικά δεδομένα 
ήταν διαθεσιμα σε 59 ασθενείς: 83,1% είχαν ευνοϊκό, 13,5% ενδιάμεσο και 3,4% δυσμενή καρυότυπο. 
Οι περισσότεροι ασθενείς με ΜΔΣ-ΜΘ (n=40) είχαν φυσιολογικό καρυότυπο ενώ 6 είχαν μεμονωμένη 
del(20q). Οι ασθενείς με del(20q) εμφάνιζαν ένα σύνολο κοινών ευρημάτων: ηλικία >60 ετών, διγραμμική 
(ερυθροκυτταρική/μεγακαρυοκυτταρική) δυσπλασία, %βλαστών 0-3% και αύξηση ρετικουλίνης Μ.Ο. 
Δεν βρήκαμε διαφορές ανάμεσα στις υποομάδες PLT αναφορικά με ηλικία, φύλο, ιστολογική εικόνα, 
καρυότυπο, %βλαστών και βαθμολογία IPSS-R. Η διάμεση OS και LFS ήταν 109 (95%CI=103-115) και 
108 (95%CI=101-115) μήνες, αντίστοιχα. Επίσης, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά OS/LFS μεταξύ των 
υποομάδων PLT (p=0.891/p=0.871). Η διάμεση ηλικία διάγνωσης ΜΔΣ-ΜΘ ήταν σημαντικά μικρότερη 
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Εικόνα 1

από τα κλασσικά ΜΔΣ: 64,7 έναντι 72,4 έτη (p<0,001). Ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι η OS/LFS 
των ΜΔΣ-ΜΘ ήταν σημαντικά καλυτερη από τα υπόλοιπα ΜΔΣ (p=0,013/p=0,017), ακόμη και μετά 
προσαρμογή για μεταβλητές όπως ηλικία, φύλο, IPSS-R, %βλαστών, αριθμός PLT (Εικόνα 1Α). Το 
κυριότερο αίτιο θανάτου ήταν οι λοιμώξεις και όχι αιμορραγίες (μείζονα αιμορραγία προκάλεσε 10,3% 
των θανάτων έναντι 12,7% στα υπόλοιπα ΜΔΣ). Οι διαφορές ΜΔΣ-ΜΘ από ΙΘΠ περιελάμβαναν: 
διάμεση ηλικία διάγνωσης 64,7 έναντι 49,0 έτη (p<0,001), το ΜΔΣ-ΜΘ σπάνια αφορούσε ασθενείς 
<50 ή >80 ετών (Εικόνα 1Β) και ήταν συχνότερο σε άνδρες (p=0,007), ενώ βαριά θρομβοπενία ήταν 
συχνότερη στην ΙΘΠ (15,0×109/L έναντι 87,0×109/L, p<0,001). Η IΘΠ είχε καλύτερη OS (p<0,001). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες σειρές στην βιβλιογραφία και την πρωτη 
συγκριση ΜΔΣ-ΜΘ/ΙΘΠ. Δείχνουμε ότι το ΜΔΣ-ΜΘ σχετίζεται με RCMD, ευνοϊκό καρυότυπο, lower-
risk IPSS-R, υψηλό ποσοστό επιβίωσης και χαμηλό κίνδυνο ΟΜΛ. Η ευνοϊκή πρόγνωση φαίνεται 
να έχει γονιδιακή βάση καθώς οι καμπύλες επιβίωσης παρέμειναν ανεπηρέαστες από τις κλασσικές 
προγνωστικές μεταβλητές. Οι υποομάδες PLT είχαν παρόμοια OS/LFS που σημαίνει ότι στα ΜΔΣ-
ΜΘ ο βαθμός θρομβοπενίας δεν σχετίζεται με τη θνησιμότητα. Στην πράξη, ηλικία <50 ή >80 έτη και 
PLT<25×109/L είναι περισσότερο χαρακτηριστικά IΘΠ παρά ΜΔΣ-ΜΘ.
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29 ΠΟΛΥ ΚΑθΥΣΤΕΡήΜΕνΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜφΩΜΑ HODGKIN (HL) ΜΕΤΑ 
Τήν ΠΑΡΕΛΕΥΣή 5 ΕΤΩν ΑΠΟ Τήν ΑΡΧΙΚή ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΜΕ ΧήΜΕΙΟθΕΡΑΠΕΙΑ ± ΑΚΤΙ-
νΟθΕΡΑΠΕΙΑ (ΧΜθ±ΑΚθ): ΕΠΙΠΤΩΣή ΚΑΙ ΠΡΟΓνΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΓΙΑ Τήν ΕΜφΑνΙΣή 
ΚΑΙ Τήν ΕΚβΑΣή
Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, Α. Λιάσκας1, Ε. Κραββαρίτη2, G. Rizzuto3, Α. Συμεωνίδης4, χ. Γιατρά5,  
Μ.Ν. Δημοπούλου1, Α. Mussetti2, φ. Κοντοπίδου6, Μ.Π. Σιακαντάρη1, Ι. Ασημακόπουλος1, Μ. Αραπάκη1, 
χ. χατζηδημητρίου1, Μ. Μπελιά1, Ι. Δρανδάκης1, Β. Κομνηνάκα1, Μ.χ. Κυρτσώνη2, Π. Κορκολοπούλου7, 
Α. Cabras8, Γ. Ρασιδάκης7, ξ. Γιακουμή9, Σ. Σαχανάς9, Κ. Πέτεβη1, Α. Κανελλόπουλος1, Θ. Ηλιάκης2, 
Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Ευσταθοπούλου9, Μ. Δήμου2, Π. Τσαφταρίδης1, Ε. Πλατά1, Ν.-Α. Βύνιου10,  
Ε. Βαριάμη10, Θ. Καρμίρης5, Π. Παναγιωτίδης2, P. Corradini3, Κ. Κωνσταντόπουλος1, M. Αγγελοπούλου1, 
S. Viviani3, Γ.Α. Πάγκαλης9

1Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ 
«Λαϊκόν», Αθήνα, 2A’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκόν», Αθήνα, 
3Department of Hematology, Istituto Nazionale dei Tumori, Μιλάνο, Ιταλία, 4Αιματολογικό Τμήμα Πα-
θολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 5Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, ΓΝΑ 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αθήνα, 6Β’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 
7 Α’Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκόν», Αθήνα, 8Department of 
Diagnostic Pathology and Laboratory Medicine, Istituto Nazionale dei Tumori, 9Αιματολογική Κλινική, 
Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, Αθήνα, 10Α’Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκόν», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Ο καθορισμός της επίπτωσης των πολύ καθυστερημένων υποτροπών (ΠΚΥ) στο HL, 
η περιγραφή των προγνωστικών παραγόντων ανάπτυξης και έκβασής τους και η αξιολόγηση των 
θεραπευτικών στρατηγικών αντιμετώπισής τους. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Αναδρομική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε δύο σκέλη και περιλαμβάνει ασθενείς 
με HL που παρέμειναν σε πρώτη πλήρη ύφεση (ΠΥ1) για διάστημα ≥5 ετών από την έναρξη της 
αντιμετώπισης με χΜΘΑΚΘ.  Στο πρώτο σκέλος αναλύθηκαν 1104 ασθενείς από 3 Ελληνικά κέντρα 
αναφοράς για να προσδιορισθεί η επίπτωση ΠΚΥ και οι παράγοντες κινδύνου με ανάλυση επιβίωσης 
λαμβάνοντας υπ’όψιν το θάνατο από άλλες αιτίες ως ανταγωνιστικό κίνδυνο (competing risk). Στο 
δεύτερο σκέλος έγινε αναζήτηση ασθενών με ΠΚΥ από 5 Κέντρα (4 Ελληνικά/1 Βορείου Ιταλίας) με στόχο 
να περιγραφεί η έκβαση σε ικανό αριθμό ασθενών και οι προγνωστικοί παράγοντες για την επιβίωση 
ελεύθερη δεύτερης εξέλιξης της νόσου (FF2P) και τη συνολική επιβίωση μετά την υποτροπή (O2S).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΚΥ αναπτύχθηκε σε 65/1104 ασθενείς με το απώτερο σύμβαμα στα 35 έτη. Η 
ανάπτυξη ΠΚΥ ήταν περίπου γραμμική με αδρή ετήσια επίπτωση 0.4%. Η αρχική χΜΘ περιελάμβανε 
ανθρακυκλίνη στο 90% [κυρίως A(E)BVD], ενώ ήταν τύπου MOPP στο 10%. Μετά από χΜΘ±ΑΚΘ 
με ανθρακυκλίνη η πιθανότητα ΠΚΥ στα 20 και 30 έτη ήταν 7.1% και 12.7%. Στην πολυπαραγοντική 
ανάλυση ανεξάρτητη προγνωστικοί παράγοντες ήταν η  χΜΘ±ΑΚΘ τύπου ABVD (HR: 0.5, p=0.033), 
η χορήγηση ΑΚΘ (HR: 0.41, p=0.004) και η μεικτή κυτταροβρίθεια (HR: 2.28, p=0.001). Μεταξύ των 
ασθενών με κλασσικό HL που έλαβαν ανθρακυκλίνη, ανεξάρτητη δυσμενή προγνωστική σημασία 
είχε μόνο η μεικτή κυτταροβρίθεια (HR: 2.52, p=0.003) και οριακή σημασία η παράλειψη της ΑΚΘ και 
η ηλικία ≥45 ετών. Στο δεύτερο σκέλος της μελέτης εντοπίσθηκαν συνολικά 137 ασθενείς διάμεσης 
ηλικίας 49 ετών (19-82). Στο 24% η υποτροπή συνέβη σε >15 έτη. Στο 24% των περιπτώσεων η 
χΜΘ διάσωσης ήταν όμοια με την αρχική. Μεγαθεραπεία με αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΑΜΑΑΚ) επιδιώχθηκε στη 2η γραμμή στο 25%  των ασθενών. Η 5-ετής και 10-ετής FF2P 
ήταν 57% και 52%, ενώ η 10-ετής  O2S ήταν 57%. Από τους 50 θανάτους που καταγράφηκαν, 22 
σχετίζονταν με τη νόσο ενώ 22 αποδόθηκαν σε δευτεροπαθείς κακοήθειες (n=16) και άσχετα αίτια 
(n=6). Η χρήση του ίδιου σχήματος χΜΘ ως διάσωσης σε επιλεγμένους ασθενείς δεν επηρέασε 
σημαντικά τις FF2P/O2S.  Στους ασθενείς <65 ετών που αντιμετωπίσθηκαν με στόχο την ΑΜΑΑΚ (30 
έναντι 74) δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη 10-ετή FF2P. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση η αναιμία, 
τα Β-συμπτώματα  και η ηλικία ≥ 65 ετών στην υποτροπή αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί 
παράγοντες για την FF2P. Επί συρροής 2-3 παραγόντων, η 5-ετής FF2P ήταν μόλις 21%. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μας, η 2η στη βιβλιογραφία με ασθενείς μετά από χΜΘ±ΑΚΘ και με 
τη μακρότερη παρακολούθηση, καταδεικνύει ότι στο HL παρατηρούνται ΠΚΥ έως και τουλάχιστον 
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35 έτη αργότερα ακολουθούσες κατά προσέγγιση γραμμικό πρότυπο, συχνότερα δε επί μεικτής 
κυτταροβρίθειας, εύρημα με βιολογική και κλινική σημασία. Η πρόγνωση των υποτροπών αυτών δε 
φαίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκή. Η θεραπευτική προσέγγιση είναι ανομοιογενής και η ΑΜΑΑΚ δεν εντάσσεται 
συχνά στις επιλογές αντιμετώπισης. Η προχωρημένη ηλικία, τα Β-συμπτώματα και η αναιμία στην 
υποτροπή αποτέλεσαν τους πιο σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες.

30 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩν ΠΟΛΥΜΟΡφΙΣΜΩν ΤΩν ΓΟνΙΔΙΩν CYP1A1, CXCL12, TP53 ΚΑΙ FAS ΣΤήν 
ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟβΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΛΛ) ΠΑΙΔΙΩν ΚΑΙ ΕφήβΩν
E. Καμπουράκη1, Μ. Λούρου1, Μ. ζερβού2, Ι. Πελαγιάδης1, Ν. Κατζηλάκης1, Γ. Γουλιέλμος2,  
Ε. Στειακάκη1

1Kλινική Αιματολογίας–Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ & Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων 
και Καρκίνου στα Παιδιά, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Μονάδα Μοριακής Παθολογίας και 
Γενετικής του Ανθρώπου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση των γενετικών πολυμορφισμών των γονιδίων CYP1A1*2C (rs1048943), 
CXCL12 (rs1801157), TP53 (rs1042522) και FAS (rs2234767) σε παιδιά και εφήβους ασθενείς με 
ΟΛΛ που διαγνώστηκαν από το 1990 έως τον Ιανουάριο 2018 και η συσχέτιση τους με την εκδήλωση 
της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Η ομάδα των ασθενών περιλαμβάνει 103 παιδιά και εφήβους με ΟΛΛ και η 
ομάδα ελέγχου 105 υγιείς αιμοδότες και 20 παιδιά.
Γενωμικό DNA απομονώθηκε από τα λευκά αιμοσφαίρια περιφερικού αίματος και ποσοτικοποιήθηκε 
με φασματοφωτομετρία. Ακολούθησε η γονοτύπιση για τους πολυμορφισμούς  FAS rs2234767, 
CXCL12 rs1801157, TP53  rs1042522 και CYP1A1 * 2C rs1048943 με τη μέθοδο των RFLPs. TP53: το 
αλληλόμορφο της Προλίνης απέδωσε προϊόν 178 ζευγών βάσεων (bp), ενώ το αλληλόμορφο Αργινίνης 
απέδωσε προϊόν 136 bp. CXCL12: το αλληλόμορφο G απέδωσε  προϊόντα 193 και 100 bp, ενώ το 
αλληλόμορφο A απέδωσε ένα προϊόν 293 bp. CYP1A1: το αλληλόμορφο A απέδωσε προϊόντα 149 
και 55 bp, ενώ το αλληλόμορφο G απέδωσε ένα προϊόν 204 bp. FAS: το αλληλόμορφο Α απέδωσε 
προϊόν 122 bp και το αλληλόμορφο G απέδωσε προϊόντα 103 και 19 bp. Η στατιστική ανάλυση των 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics Version 
25, τη μέθοδο χ2 και το Fischer’s exact test.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για το CYP1A1, βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του γονότυπου AG 
και των ασθενών με ΟΛΛ. Για το ΤΡ53 παρατηρήθηκε ότι ένα άτομο με γονότυπο TP53 Προ/Προ έχει 
2,56 φορές πιθανότητα να είναι ασθενής σε σύγκριση με ένα άτομο που φέρει το γονότυπο TP53 Αργ/
Αργ. Για το FAS βρέθηκε μια συσχέτιση μεταξύ του γονότυπου AG και των ασθενών με ΟΛΛ καθώς και 
του γονοτύπου GG και των ασθενών με ΟΛΛ, ενώ για το CXCL12 δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά 
αποτελέσματα. Επίσης, η εξέταση των συνδυασμών των γονοτύπων των παραπάνω γονιδίων έδειξε 
ότι ένα άτομο με γονότυπο CYP1A1 AG και TP53 Αργ/Προ έχει 3,14 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι 
ασθενής με ΟΛΛ σε σύγκριση με άτομα που φέρουν τον αρχέγονο γονότυπο και για τα δύο γονίδια. 
Επιπλέον, ένα άτομο με CYP1A1 AG και CXCL12 GG έχει 8,29 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι 
ασθενής από εκείνο που φέρει γονότυπο AA και για τα δύο γονίδια, ενώ ένα άτομο με γονότυπο CYP1A1 
AG και CXCL12 AG έχει 1,9 φορές τον κίνδυνο να είναι ασθενής σε σύγκριση με τον αρχέγονο γονότυπο.
Τέλος, ένα άτομο με γονότυπο CYP1A1 AG, CXCL12 AG και TP53 Προ/Προ έχει 11,2 φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να είναι ασθενής σε σύγκριση με εκείνους που έχουν γονότυπο AA για τα CYP1A1 και 
CXCL12 και γονότυπο Αργ/Αργ για το TP53.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μας είναι η πρώτη, βιβλιογραφικά, που συσχετίζει τους ετεροζυγώτες 
CYP1A1 * 2C με αυξημένο κίνδυνο για ΟΛΛ σε παιδιά Καυκάσιας φυλής και η πρώτη μελέτη που 
διερευνά τους διαφορετικούς συνδυασμούς των πολυμορφισμών των γονιδίων CYP1A1 * 2C (rs1048943), 
CXCL12 (rs1801157) και TP53 (rs1042522). Επιπλέον, συσχέτισε τους ετεροζυγώτες (AG) και τους 
ομοζυγώτες (GG) για τον πολυμορφισμό rs2234767 του FAS με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΟΛΛ. 
Θεωρούμε ότι η μελέτη μας παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για μελλοντική έρευνα χρησιμοποιώντας 
μεγαλύτερες ομάδες ασθενών και μαρτύρων για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης ΟΛΛ.



240

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

31 θΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΙΑθΕνΤΩν ΓΙΑ Τήν ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΣΟβΑΡήΣ COVID-19: ή ΕΛΛή-
νΙΚή ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Α. Μπούχλα1,#, Θ. Θωμόπουλος1,#, Α. Αντωνιάδου2, Ε. Τέρπος3, Μ. Πολίτου4, Κ. Σταμούλης5,  
Ε. Κορομπόκη3, Σ. Παπαγεωργίου1, Α. Κοτανίδου6, Ι. Καλομενίδης6, E. Jahaj6, Σ. Γρηγοροπούλου2,  
Μ. Παγώνη7, Ε. Γρουζή8, Γ. Πουλάκου9, Ι. Τρόντζας9, Κ. Ρανέλλη10, Σ. Λαμπροπούλου11, Α. Μεντής11, 
Α. Μπάμιας1, Σ. Τσιόδρας2, Β. Παππά1,*, Μ.Α. Δημόπουλος3,*
1Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, Ελλάδα, 2Δ’ Παθολογική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, Ελλάδα, 3Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα, Ελλάδα, 4Αιματολογικό Εργαστήριο – Υπηρεσία Αιμοδοσίας, 
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα, 
5Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Αθήνα Ελλάδα, 6Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα, Ελλάδα, 7Αι-
ματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γενικό Νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός», Αθήνα, Ελλάδα, 8Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Αντικαρκινικό -Ογκολογικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», Αθήνα, Ελλάδα, 9Γ’ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών Σωτηρία, 
Αθήνα, Ελλάδα, 10Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα, Ελλάδα, 
11Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδος, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστερ, Αθήνα, Ελλάδα 
#Οι συγγραφείς συνεισέφεραν εξ ίσου σε αυτήν την εργασία ως πρώτοι συγγραφείς
*Οι συγγραφείς συνεισέφεραν εξ ίσου σε αυτήν την εργασία ως τελευταίοι συγγραφείς
ΣΚΟΠΟΣ: H νόσος του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) εμφανίζει σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα 
έχοντας προσβάλει έως σήμερα πάνω από 200 εκατομμύρια του παγκοσμίου πληθυσμού. Παρά την 
ενδελεχή έρευνα μόνο η χορήγηση της δεξαμεθαζόνης φαίνεται να σχετίζεται με σημαντική  μείωση 
της θνησιμότητας, ενώ η πρώιμη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων φαίνεται να σχετίζεται με 
μείωση της πιθανότητας σοβαρής νόσησης. Η έγχυση πλάσματος ιαθέντων παρουσιάζει έως τώρα 
αντικρουόμενα αποτελέσματα σε επίπεδο τυχαιοποιημένων μελετών και μελετών παρατήρησης. 
Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε την ελληνική εμπειρία σχετικά με την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια της έγχυσης πλάσματος ιαθέντων, σε ασθενείς με σοβαρή COVID-19, στα πλαίσια 
πολυκεντρικής μελέτης φάσεως ΙΙ.
ΜΕθΟΔΟΣ: Ασθενείς με grade 4 κατά WHO COVID-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 
ΙgG anti-SARS-CoV2 αντισώματα. Οι κλινικοεργαστηριακές παράμετροι των ασθενών, καθώς και το 
επίπεδο των IgA και ΙgG αντισωμάτων έναντι της περιοχής S1 του SARS-CoV-2 προσδιορίστηκαν 
σε  διαφορετικά χρονικά σημεία (ημέρες 1-7, 14, 21, 28 από την έγχυση της πρώτης δόσης του 
πλάσματος και κατεγράφη η κλινική κατάσταση την ημέρα 14, την ημέρα 28 καθώς και στο τέλος της 
παρακολούθησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έως τις 31 Μαρτίου του 2021, 106 ασθενείς με σοβαρή COVID-19 έλαβαν πλάσμα 
ιαθέντων σε διάμεσο χρόνο 7 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Οι ασθενείς είχαν διάμεση 
ηλικία τα 61 έτη, 56.6% ήταν άνδρες και το 61.9% είχε τουλάχιστον μία συννοσηρότητα. Το διάμεσο 
SOFA score κατά την έγχυση της πρώτης δόσης πλάσματος ήταν 4. Το 82.3% των ασθενών είχε 
ανάγκη χορήγησης οξυγόνου, ενώ 4.8% βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.
Σε διάμεση παρακολούθηση 25 ημερών, 23 ασθενείς χρειάστηκαν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής 
εκ των οποίων 16 αποσωληνώθηκαν επιτυχώς μετά από διάμεση διάρκεια παραμονής στην Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας 12 ημερών, ενώ η διάμεση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών ήταν 12 ημέρες. Η 
πρώιμη θνησιμότητα την ημέρα 28 ήταν 3.8% ενώ η συνολική θνησιμότητα ανήλθε στο 6.6%. 66.7% 
των ασθενών πέτυχαν αρνητικοποίηση της PCR για τον SARS-CoV-2 σε διάμεσο χρόνο 14 ημερών, 
ενώ το 91.6% είχε θετικά ant-S1 IgG και ΙgA αντισώματα την ημέρα 7. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται 
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διαγραμματικά η κλινική κατάσταση των ασθενών την ημέρα 14, την ημέρα 28 και στο τέλος της 
παρακολούθησης.
Σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια εμφανίστηκε σε μία ασθενή με οξεία επιδείνωση δύσπνοιας και 
υποξυγοναιμίας, η οποία αντιμετωπίστηκε με συμβατικά μέσα, ωστόσο αποφασίστηκε να μη λάβει 
τις επόμενες δόσεις πλάσματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η θνησιμότητα των ασθενών με σοβαρή COVID-19 που έλαβαν πλάσμα ιαθέντων 
ανέρχεται στο 6.6%. Το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μικρότερο από το ποσοστό της θνησιμότητας 
στο σύνολο των νοσηλευόμενων ασθενών με COVID-19, όπως παρουσιάζεται σε πρόσφατες μετα-
αναλύσεις επιδημιολογικών μελετών σε ασθενείς με συγκρίσιμης βαρύτητας COVID-19 κατά την ίδια 
χρονική περίοδο. Συνεπώς 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.

32 Τ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕ ΧΙΜΑΙΡΙΚΟ ΑνΤΙΓΟνΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΕΑ (CAR T-cells) σΕ β-ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟ-
βΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (B-ALL) ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜφΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ β-ΚΥΤΤΑΡΑ (DLBCL): 
H ΕΛΛήνΙΚή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Ι. Μπαλταδάκης1, Δ. Μαλλουρή2, Ι. Τζάννου1, Ε. Γαβριηλάκη2, Ι. Τσώνης1, Α. Κομιτοπούλου3, Ι. Μπά-
τσης2, Μ. Μπουζάνη1, Τ. Τζένου1, χ. Βαρελάς2, Θ. χατζηκωνσταντίνου2, Μ. Δελλατόλα1, Β. Μπαμπα-
λή1, Μ. Κατσαρέλη1, Δ. Σωτηρόπουλος2, Σ. Γιγάντες1, Ι. Περιστέρη3, Ε. Γουσέτης3, Ι. Σακελλάρη2,  
Δ. Καρακάσης1, Α. Αναγνωστόπουλος2

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γενικό Νοσο-
κομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών, Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή-ΣΚΟΠΟΣ: Η έγχυση CAR T-cells αποτελεί καινοτόμο θεραπεία για ανθεκτικές νεοπλασίες της 
Β-κυτταρικής σειράς. Δύο παράγωγα CAR T-cells έχουν εισαχθεί στην κλινική πράξη: 1) το tisagenlecleucel 
για ανθεκτικό/υποτροπιάζον Διάχυτο Λέμφωμα από Μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL), περιλαμβανομένου του 
λεμφοζιδιακού λεμφώματος σε μετατροπή (TFL), σε ενήλικες ασθενείς και για Β-Οξεία Λεμφοβλαστική 
Λευχαιμία (B-ALL) σε παιδιά/νεαρούς ενήλικες. 2) το axicabtagene ciloleucel για ενήλικες με DLBCL, 
TFL και πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου (PMBCL). Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των 
δεδομένων από τον πραγματικό κόσμο σχετικά με την εφαρμογή της θεραπείας στην Ελλάδα.

Σχήμα 1. Κλινική κατάσταση ασθενών την ημέρα 14 και 28 μετά την έγχυση του πλάσματος καθώς και κατά την 
τελευταία παρακολούθηση
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ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν δεδομένα ασθενών από τα κέντρα που έλαβαν πιστοποίηση για 
θεραπεία με CAR T-cells. Από 11/2019 έως 07/2021, 52 ασθενείς αξιολογήθηκαν ως υποψήφιοι 
για θεραπεία. Συλλογή λεμφοκυττάρων πραγματοποιήθηκε σε 42 και η παρασκευή του προϊόντος 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε 36. Σε 2 ασθενείς παρατηρήθηκε ανεπαρκής έκπτυξη των κυττάρων, ενώ 
σε 4 η παραγωγή διεκόπη λόγω εξέλιξης νόσου/θανάτου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μεταξύ 01/2020-07/2021, 28 ασθενείς έλαβαν CAR T-cells. Τρεις δεν κατάφεραν 
να λάβουν παράγωγο λόγω κλινικής επιδείνωσης/θανάτου, ενώ σε 5 η έγχυση προγραμματίζεται. 
Δεκαεπτά έλαβαν tisagenlecleucel και 11 axicabtagene ciloleucel. Η διάμεση ηλικία ήταν 46.5 (11-69) 
έτη και η ένδειξη DLBCL (n=16), PMBCL (n=3), TFL (n=2) ή B-ALL (n=7), με διάμεσο αριθμό 3.5 (2-5) 
προηγούμενων γραμμών θεραπείας. Πέντε ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αυτόλογη και 5 σε αλλογενή 
μεταμόσχευση. 18/28 έλαβαν θεραπεία γεφύρωσης με ακτινοθεραπεία (n=5), ανοσοχημειοθεραπεία 
(n=9), κορτικοστεροειδή (n=3) ή inotuzumab ozogamicin (n=1). Ο διάμεσος χρόνος από τη λευκαφαίρεση 
μέχρι την παραλαβή και έγχυση του προϊόντος ήταν 35 (15-81) και 59 (35-152) ημέρες αντίστοιχα. 
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν λεμφοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας με Cyclophosphamide/Fludarabine. 
Η παρακολούθηση και  η αντιμετώπιση της τοξικότητας έγινε με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
EBMT (Yakoub-Agha, Haematologica 2020) και του MD Anderson (Neelapu, Nat Rev Clin Oncol 2018). 
Εικοσιεπτά ασθενείς εμφάνισαν ουδετεροπενία (βαθμού II/IV: 2/25) και 20 θρομβοπενία (βαθμού I/II/III/IV: 
7/3/1/9), διάμεσης διάρκειας 10 (1-132) και 17.5 (3-150) ημερών αντίστοιχα. Σύνδρομο απελευθέρωσης 
κυτταροκινών (CRS) παρατηρήθηκε σε 21 περιπτώσεις (βαθμού I/II/III: 8/7/6) και νευροτοξικότητα 
(ICANS) σε 5 (βαθμού I/III: 3/2). Για την αντιμετώπιση του CRS χορηγήθηκε tocilizumab σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ σε 12 ασθενείς απαιτήθηκαν κορτικοστεροειδή λόγω CRS ή/και 
ICANS. Δύο ασθενείς με ανθεκτικό ICANS χρειάστηκαν χορήγηση anakinra (n=2), siltuximab (n=1) 
και κυκλοφωσφαμίδης (n=1). Υπογαμμασφαιριναιμία διαπιστώθηκε σε 14/28 ασθενείς. Η συνολική 
συχνότητα ανταπόκρισης στους 3 μήνες ήταν 58% (14/24 ασθενείς που αξιολογήθηκαν). Με διάμεσο 
χρόνο παρακολούθησης 7.4 (1-17) μήνες, 13/24 (54%) ασθενείς βρίσκονται σε πλήρη ύφεση. Δεν 
παρατηρήθηκε θνητότητα σχετιζόμενη με τη θεραπεία. Η επιβίωση ελεύθερη νόσου (DFS) και η συνολική 
επιβίωση (OS) στο 1 έτος ήταν 54% και 86% αντίστοιχα (Εικόνα). Η DFS και OS συσχετίστηκαν 
στατιστικά σημαντικά με τα επίπεδα της LDH πριν την έναρξη της θεραπείας (p=0.017 και 0.050, 
αντίστοιχα), καθώς και με εμφάνιση CRS βαθμού II/III (p=0.041 και 0.015, αντίστοιχα). 

Εικόνα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την προκαταρκτική εφαρμογή στην κλινική πράξη, φαίνεται ότι η θεραπεία με 
CAR T-cells μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια και προσφέρει σημαντικές υφέσεις σε ασθενείς χωρίς 
αξιόλογες εναλλακτικές επιλογές. Απαιτείται στενή παρακολούθηση για την έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση των επιπλοκών, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο θεραπευτικό όφελος.



ΠΡΟφΟΡΙΚΕΣ ΑνΑΚΟΙνΩΣΕΙΣ
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ΘΡΟΜΒωΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

1 ή ΑξΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΡήΧΟΓΡΑφήΜΑΤΟΣ POINT-OF-CARE ULTRASOUND (POCUS) ΓΙΑ Τήν ΠΑ-
ΡΑΚΟΛΟΥθήΣή ΤήΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩν ΑΡθΡΩΣΕΩν ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕφήβΟΥΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟφΙΛΙΑ 
Α. Μιχαλοπούλου1, Β. Μπιζίμη2, Δ. Συρεγγέλας3, Α. Δεττοράκη1, Β. Μαντά3, Δ. Βενιζέλου3, Ο. Παπα-
κωνσταντίνου2, Ε. Περγάντου1

1Κέντρο Αιμορροφιλίας για Παιδιά και Εφήβους/Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Νοσοκομείο 
Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2Β’ Ακτινολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αττικόν», 
3Τμήμα Φυσικοθεραπείας Νοσοκομείου Παίδων « Η Αγία Σοφία»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η απεικόνιση των αρθρώσεων των ασθενών με αιμορροφιλία είναι εφικτή 
τα τελευταία έτη με τη χρήση του υπερηχογραφήματος POCUS, το οποίο πραγματοποιείται από 
διαπιστευμένους επαγγελματίες που φροντίζουν ασθενείς με αιμορροφιλία Α και Β.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της χρησιμότητας του POCUS για την διαχρονική 
παρακολούθηση της υγείας των αρθρώσεων παιδιών και εφήβων με αιμορροφιλία. Το POCUS εκτελείται 
από τον ίδιο πάντα ιατρό κέντρου αιμορροφιλίας με βάση το πρωτόκολλο HEAD-US (Haemophilia 
Early Arthroparthy Detection with Ultrasound).
ΥΛΙΚΟ/ΜΕθΟΔΟΙ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν ασθενείς ηλικίας 6-18 ετών με αιμορροφιλία Α ή Β 
υπό προφυλακτική θεραπεία με συμπυκνώματα παράγοντα VIII ή Ιχ αντίστοιχα, που παρακολουθούνται 
σε ένα κέντρο Αιμορροφιλίας για παιδιά και εφήβους. Το HEAD-US χρησιμοποιήθηκε στα παιδιά για 
την ανίχνευση ύπαρξης υμενίτιδας, αλλοιώσεων στον αρθρικό χόνδρο ή οστικών αλλοιώσεων στις 
6 βασικές αρθρώσεις που εξετάζονται στην αιμορροφιλία (αγκώνες, γόνατα, ποδοκνημικές), για το 
χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2020. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις,  
πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα κλινική εκτίμηση της υγείας των αρθρώσεων με βάση την κλινική 
βαθμολόγηση  HJHS 2.1 (Haemophilia Joint Health Score 2.1), που ελέγχει τις εξής παραμέτρους: 
ύπαρξη οιδήματος, διάρκεια οιδήματος, μυϊκή ατροφία, κριγμό κατά την κίνηση, απώλεια έκτασης, 
απώλεια κάμψης, αρθριτικό άλγος, μυϊκή ισχύ καθώς και έλεγχο βάδισης. Η συσχέτιση ανάμεσα στις 
δύο μεθόδους αναλύθηκε με τη στατιστική μέθοδο x2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριελήφθησαν 53 ασθενείς (μέση ηλικία: 13±3.5έτη, 46 με αιμορροφιλία Α, 39 
βαριά) και εξετάσθηκαν συνολικά 314 αρθρώσεις (102 αγκώνες, 106 γόνατα και 106 ποδοκνημικές). 
Στο 30 % των πραγματοποιηθέντων υπερηχογραφημάτων οι αρθρώσεις ήταν φυσιολογικές (HEAD-
US = 0). Στις περιπτώσεις με παθολογικά ευρήματα, η πιο συχνή διαταραχή ήταν η ήπια υμενίτιδα 
(≈ 70%) ακολουθούμενη από τις αλλοιώσεις στον χόνδρο και τη συμμετοχή των οστών. Υπήρχαν 54  
ταυτόχρονες εκτιμήσεις HJHS 2.1 και HEAD-US. Διαπιστώθηκε ασυμφωνία ανάμεσα στη βαθμολόγηση 
των δύο μεθόδων (p=0.028), η οποία αναλυτικότερα έχει ως εξής : σε 33 περιπτώσεις το συνολικό 
HJHS 2.1 ήταν μηδενικό, αλλά αυτό επιβεβαιώθηκε με το HEAD-US μόνο σε 9 περιπτώσεις, ενώ στις 
υπόλοιπες 24 η βαθμολογία  για το HEAD-US κυμάνθηκε από 1 έως 8. Οι περισσότερες αποκλίσεις 
αφορούσαν τις ποδοκνημικές αρθρώσεις, ακολουθούσαν τα γόνατα, ενώ στον αγκώνα υπήρχε 
μεγαλύτερη συμβατότητα ανάμεσα στις δύο μεθόδους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το POCUS σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση δύναται να ανιχνεύσει αλλοιώσεις 
των αρθρώσεων ήδη από το πρώιμα στάδια της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας. φαίνεται πάντως ότι οι 
δύο μέθοδοι παρέχουν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την υγεία των αρθρώσεων, συμβάλλοντας 
στην έγκαιρη διάγνωση και στη διαχρονική παρακολούθηση των ανατομικών αλλοιώσεων στις 
αρθρώσεις παιδιών και εφήβων με αιμορροφιλία.
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2 ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή THΣ ΧΡΟνΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΟφΙΛΙΚήΣ ΑΡθΡΟΠΑθΕΙΑΣ ΜΕ ΕνΔΑΡθΡΙΚή ΕΓΧΥΣή 
ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ (PRP)
Κ. ζέρζη1, Α. Κουραμπά1, Α. ζάννου1, Σ. χρηστίδη2, Γ. Θηβαίος2 
1Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, 2Ορθοπαιδική Κλινική, Π.Γ.Ν. 
«Λαϊκό»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια αιμάρθρων  στους αιμορροφιλικούς ασθενείς οδηγούν 
σε χρόνια υμενίτιδα και τελικά αρθροπάθεια, με παραμόρφωση,  χρόνιο άλγος και αναπηρία. Το 
πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (Platelet-rich plasma, PRP) περιέχει υψηλή συγκέντρωση αυξητικών 
παραγόντων, παραγόντων πήξης, μορίων πρoσκόλλησης και κυτοκινών (Platelet-derived growth factor 
PDGF, Transforming growth factor beta 1 TGFbeta , Fibroblast growth factors FGF, Insulin-like growth 
factor-1 IGF-1, Connective tissue growth factor CTGF,  Epidermal growth factor EGF) που μπορούν 
να έχουν αντιφλεγμονώδη χονδρο-αναγεννητική και χονδρο-προστατευτική δράση καθυστερώντας 
την εμφάνιση εκφύλισης της άρθρωσης.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενδαρθρικής έγχυσης 
PRP στην χρόνια αρθρίτιδα σε ασθενείς με  αιμορροφιλία. Στην μελέτη δεν συμπεριλάβαμε ασθενείς 
με τελικού σταδίου αιμορροφιλική αρθροπάθεια. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Σύνολο 23 ασθενών με αιμορροφιλία, με μέση ηλικία τα 43 έτη (IQR 19–70) 
και με χρόνια αρθρίτιδα σε 33 αρθρώσεις, υποβλήθηκε σε ενδαρθρικές εγχύσεις PRP κατά την χρονική 
περίοδο Δεκεμβρίου 2019-Δεκεμβρίου 2020, με διάστημα παρακολούθησης 1 έτους. Ο συνήθης 
όγκος PRP που εγχύθηκε στην προσβεβλημένες αρθρώσεις ήταν 5 ml (γόνατα) ή 3 ml  (αγκώνες ή 
ποδοκνημικές) . Οι παράμετροι που εκτιμήθηκαν για κάθε άρθρωση πριν και μετά τη θεραπεία (3, 6 και 
12 μήνες μετά) ήταν η  βαθμολογία  αξιολόγησης  της υγείας των αρθρώσεων ατόμων με αιμορροφιλία 
(Haemophilia Joint Health Score, HJHS), η κλίμακα αξιολόγησης πόνου (Visual Analogue Scale, 
VAS), το εύρος κίνησης (Range of motion, ROM) και η περίμετρος της άρθρωσης. Ο αριθμός των 
επεισοδίων αιμορραγίας μετρήθηκε κατά τη διάρκεια ενός μηνός πριν από την έγχυση PRP και κατά 
τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου (0-3 μήνες), του δεύτερου τριμήνου (3-6 μήνες) και του δεύτερου 
εξαμήνου (6-12 μήνες) από την έγχυση PRP.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκαεπτά (17) ασθενείς με  αιμορροφιλία Α  (12 βαριά, 5  μέτρια), 4 ασθενείς με  
αιμορροφιλία Β (3 βαριά, 1 μέτρια) και 2 ασθενείς είχαν σοβαρή ανεπάρκεια FVII. Οι προσβεβλημένες 
αρθρώσεις περιελάμβαναν 18 ποδοκνημικές, 8 αγκώνες και 7 γόνατα. Οι κλίμακες VAS και HJHS 
παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μείωση τιμών το διάστημα 0-3 μήνες μετά τη θεραπεία τόσο σε 
σύγκριση με το διάστημα 3-6 μήνες μετά τη θεραπεία [ διάμεσο εύρος 2.00 (0-7) και 5.00 (0-16) έναντι 
1.00 (0-8) και 3.00 (0-11) αντίστοιχα, p <0.05] όσο και συγκριτικά με τις τιμές πριν από τη θεραπεία 
[διάμεσος (εύρος) 6.00 (2-9) και 8.00 (3-17) έναντι 2.00 (0-7) και 5.00 (0-16) αντίστοιχα, p <0.001]. 
Η περίμετρος της άρθρωσης παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση (p <0.05) 0-3 μήνες μετά 
τη θεραπεία σε όλες τις αρθρώσεις, ενώ το διάστημα 3-6 μήνες μετά, στατιστικά σημαντική μείωση 
παρουσιάστηκε μόνο στην περίμετρο των γονάτων. Όλες οι παράμετροι βελτιώθηκαν 12 μήνες μετά τη 
θεραπεία σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν τη θεραπεία. Περιγράφηκε ανακούφιση των συμπτωμάτων 
σε όλους τους ασθενείς και παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των επεισοδίων αιμορραγίας, 
με τη διάμεσο από 2 (εύρος 0-4) πριν τη θεραπεία να μεταπίπτει σε 0 (εύρος 0-1) 3 μήνες μετά τη 
θεραπεία (p=0.001). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έγχυση PRP αποτελεί μια απλή, ασφαλή, ανώδυνη, χαμηλού κόστους  και 
αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση  της  χρόνιας υμενίτιδας   σε ασθενείς με αιμορροφιλία που 
φαίνεται να συμβάλει στην επιβράδυνση της εξέλιξης της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας.
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3 ΕΠΙΚΤήΤή ΑΙΜΟΡΡΟφΙΛΙΑ: 23 ΕΤή ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ ΣΤή ΔΙΑΓνΩΣή ΚΑΙ ΑνΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣή 
Α. Κουραμπά, Α. ζάννου, Γ. Κανελλοπούλου, Θ. Αδρακτάς, Σ. Γκότση, Θ. Πυρπυρή, Α. χανός,  
Ο. Κατσαρού
Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι επίκτητοι ανασταλτές των παραγόντων πήξης είναι αυτοαντισώματα, συνηθέστερα 
εναντίον του παράγοντα VIII και σπανιότερα έναντι άλλων παραγόντων πήξης. Εμφανίζονται σπάνια 
σε άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό αιμορραγικής διάθεσης με σοβαρές έως απειλητικές για τη 
ζωή αιμορραγικές εκδηλώσεις. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η αναδρομική μελέτη  περιστατικών με επίκτητους αναστολείς παραγόντων πήξης που 
διαγνώστηκαν, αντιμετωπίστηκαν και παρακολουθούνται τα τελευταία 23 χρόνια σε κέντρο αιμορραγικών 
διαθέσεων. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Έγινε αναδρομικός έλεγχος των αρχείων των ασθενών. Η διάγνωση βασίστηκε σε μέτρηση 
θετικού ανασταλτή με την μέθοδο Bethesda (τροποποίηση NIjmegen, cutoff <0.5 BU) σε ασθενείς 
με αιφνίδια αιμορραγική διάθεση και παράταση του aPTT. Πλήρης ανταπόκριση (CR) στην θεραπεία 
ορίστηκε η μέτρηση αρνητικού ανασταλτή στο τέλος της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 45 ασθενείς διάμεσης ηλικίας 60 (25-85) ετών διαγνώστηκαν μεταξύ 1997 και 
2020, 44 με αναστολείς του FVIII και ένας του FXIII. Συχνότερα συμπτώματα στη διάγνωση ήταν 
εκχυμώσεις (80%), αιματώματα σε μυς και μαλακά μόρια (85%), αιμορραγίες βλεννογόνων (17%), 
μετατραυματικές και μετεγχειρητικές αιμορραγίες (3%), ενώ τα αίμαρθρα ήταν ασυνήθη. Υψηλό τίτλο 
ανασταλτών (high responders) > 5 BU (7BU- 742BU) εμφάνισαν 32 ασθενείς και χαμηλό τίτλο (low 
responders) <5 BU (0.88 BU-4 BU) 13 ασθενείς. Η διερεύνηση για υποκείμενο αίτιο ήταν αρνητική 
στους 20/45 (44,5%) ασθενείς,  στους υπόλοιπους ασθενείς  απέδειξε κακοήθεια σε 5 ασθενείς (11.1%), 
αυτοάνοσο νόσημα σε 12 (26.6%),  MGUS σε 2 (4.4%), μετά τοκετό ( post-partum) σε 5 (11.1%)  και 
σακχαρώδη διαβήτη σε 1 ( 2.2%). 
Σε 32/45 ασθενείς (71,1%) αντιμετωπίστηκαν τα αιμορραγικά συμβάματα με ενεργοποιημένο παράγοντα 
VII(rFVIIa) ήενεργοποιημένο προθρομβινικό σύμπλεγμα (Feiba). Δεν διαπιστώθηκε διαφορά στην 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια μεταξύ των δύο σκευασμάτων. Κατά τη διάγνωση ως θεραπεία 
εκρίζωσης του ανασταλτή  έλαβαν ανοσοκατασταλτική θεραπεία: 10 ασθενείς (22.2%) μόνο πρενδιζολόνη 
(1mg/Kg/ για 4-6 εβδομάδες), 34 ασθενείς (75.5%) πρενδιζολόνη(1mg/Kg/) μαζί με κυκλοφωσφαμίδη 
per os (1.5–2.0 mg/Kg/d) για 6 εβδομάδες   και 1 ασθενής με ΣΕΛ (2.2%) κυκλοσπορίνη  . 
Rituximab (375mg/m2 την εβδομάδα για 4-5 εβδομάδες) έλαβαν 5 ασθενείς (11,1%), 3 ασθενείς με 
post- partum, 1 με HCL Τριχωτή κυτταρική Λευχαιμία και 1 με MGUS μονοκλωνική  γαμμαπάθεια 
αδιευκρίνιστης αιτιολογίας , που δεν ανταποκρίθηκαν στο κλασσικό σχήμα, από τους οποίους  δυο 
ασθενείς  πέτυχαν CR (πλήρη ύφεση). Η κλινική σταθεροποίηση συσχετίστηκε με την εξαφάνιση του 
ανασταλτή, ανεξάρτητα από την αποκατάσταση των επιπέδων του FVIII. Συνολικά ο διάμεσος χρόνος 
για CR ήταν 4 εβδομάδες (εύρος 2-6). Υποτροπή εμφάνισε το 20% των ασθενών, oι περισσότεροι με 
κακοήθεια και συσχετίστηκε με μη ελεγχόμενο υποκείμενο νόσημα.  Οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της 
μελέτης αφορούσαν την υποκείμενη  νόσο. Κανένας δεν απεβίωσε λόγω αιμορραγικών επιπλοκών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η άμεση αναγνώριση του νοσήματος και έγκαιρη χορήγηση κατάλληλης 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ταυτοχρόνως με την αντιμετώπιση των αιμορραγικών εκδηλώσεων 
συντελούν στην καλή έκβαση των ασθενών με ανασταλτές έναντι των παραγόντων πήξης. Τα σχήματα 
εκρίζωσης μπορούν να προσαρμοστούν στην κλινική βαρύτητα και στην εκάστοτε συνυπάρχουσα 
νοσηρότητα του ασθενή.
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4 ΛΟΙΜΩξή SARS-CoV-2 ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤήΣ ΠήξήΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Α. Δεττοράκη, Σ. Θυμιανού, Α. Μιχαλοπούλου, Σ. Σασλής, Μ. Μαζαράκης, Ε. Καρελιώτη, Ι. Σταμάτη, 
ζ. Καψιμάλη, Ε. Περγάντου
Μονάδα Αιμορραγικών Διαθέσεων / Κέντρο Αιμορροφιλίας Παιδιών/Εφήβων, Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Καταγραφή διαταραχών αιμόστασης σε νοσηλευόμενα παιδιά λόγω νοσήματος σχετιζόμενου 
με λοίμωξη SARS-CoV-2. Οι διαταραχές των παραμέτρων πήξης σε παιδιά με λοίμωξη SARS-CoV-2 
και πολυσυστηματικό υπερφλεγμονώδες σύνδρομο (MIS-C) βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.
ΥΛΙΚΟ/ΜΕθΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη που περιέλαβε παιδιά τα οποία νοσηλεύτηκαν λόγω COVID19 
στα πρώτα τρία κύματα της πανδημίας μέχρι τον Απρίλιο 2021 και διερευνήθηκαν για διαταραχές 
αιμόστασης στο Τμήμα μας. Τα d-dimmer, τα επίπεδα ινωδογόνου, οι χρόνοι PT και APTT, οι αντίστοιχοι 
παράγοντες πήξης, τα επίπεδα ATIII και PC καταγράφηκαν στη διάγνωση και σε πολλαπλές χρονικές 
στιγμές κατά τη διάρκεια της νοσηλείας καθώς και μετά το εξιτήριο. Οι κατηγορικές μεταβλητές 
περιεγράφησαν με κατανομές συχνοτήτων και συγκρίθηκαν μεταξύ τους με Mann-Whitneytest και 
t-test (επίπεδο σημαντικότητας 0.05).  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριελήφθησαν 226 ασθενείς (αγόρια 133, 58.8%) μέσης ηλικίας 3.7±3.0 έτη 
(0-18). Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν σε παιδιά με ήπια/μέτρια νόσο (210,92.9%), βαριά νόσο 
COVID19 (5, 2.2%) και MIS-C (11, 4.9%).Τα παιδιά με βαριά σε σύγκριση με αυτά με ήπια/ μέτρια 
νόσο είχαν στατιστικά σημαντικά αυξημένα επίπεδα D-Dimmer στην εισαγωγή (15.3 vs 4.3, μg/ml), 
PT (14.9 vs 13.5, sec), APTT (39.5 vs 32.9,sec) και μειωμένα επίπεδα αντιθρομβίνης III (63.7 vs 100, 
%). Τα παιδιά με MIS-C είχαν στατιστικά σημαντικά αυξημένο PT στην εισαγωγή (15.6 sec), επίπεδα 
ινωδογόνου (529 vs 265, mg %), παράγοντα VIII (204 vs 128 %) και μειωμένα επίπεδα παράγοντα VII 
(38.8 vs 57 %) σε σύγκριση με τα παιδιά με ήπια/ μέτρια νόσο. Ας σημειωθεί ότι τα παιδιά με MIS-C 
είχαν ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου ακόμη και σε σύγκριση με τα παιδιά με βαριά νόσο (529 
vs 286, mg %). Επιπλέον, τουλάχιστον σε 12 παιδιά στο σύνολο σημειώθηκαν επίπεδα D-Dimmer>36 
μg/ml, τα οποία όμως στα περισσότερα από αυτά αποκαταστάθηκαν σχεδόν στο φυσιολογικό μέσα 
σε 1-3 ημέρες. Κατά τη διάρκεια της νόσου οι χρόνοι PT, aPTT, τα επίπεδα ινωδογόνου, D- Dimmer 
και παράγοντα VIII σημείωσαν σοβαρή μείωση αλλά χωρίς στατιστική σημαντικότητα λόγω του μικρού 
αριθμού αιμοληψιών των ασθενών με ήπια / μέτρια νόσο στις πολλαπλές χρονικές στιγμές κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας. Όλα τα παιδιά με βαριά νόσο και MISC (N=16) και κάποια παιδιά με ήπια/
μέτρια νόσο και παράγοντες κινδύνου (Ν=5)  έλαβαν αντιπηκτική αγωγή (100% LMWH) για 1 μήνα 
περίπου. ως παράγοντες κινδύνου για έναρξη αντιπηκτικής αγωγής στα παιδιά με ήπια/ μέτρια νόσο 
αναδείχθηκαν η συνύπαρξη υποκείμενου χρόνιου νοσήματος (2/5), η παχυσαρκία (2/5) και η βαρύτητα 
της κλινικής εικόνας (1/5). Δε σημειώθηκε θάνατος στα παιδιά που μελετήθηκαν. Κανένα παιδί δεν 
είχε εμμένουσα κλινική σημειολογία κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παιδιατρικοί ασθενείς με COVID19 έχουν ήπια επηρεασμένες τις παραμέτρους 
της πήξης. Οι περιπτώσεις όμως με MIS-C έχουν περισσότερο επηρεασμένες τις παραμέτρους αυτές. 
Διαχρονική παρακολούθηση θα καταδείξει το φάσμα διαταραχών αιμόστασης και των επιπτώσεών 
τουςστα παιδιά με νόσο COVID19.
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5 ΠΛΕΟνΕΚΤήΜΑΤΑ ΑΠΟ Τή ΧΡήΣή ΠΑΡΑΓΟνΤΩν ΠήξήΣ ΜΕ ΑΥξήΜΕνΟ ΧΡΟνΟ ήΜΙΣΕΙΑΣ 
ΖΩήΣ (EHL) ΕνΑνΤΙ ΣΥΜβΑΤΙΚΩν ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜβΑΣΕΙΣ ΑΡθΡΟΠΛΑΣΤΙΚήΣ ΓΟ-
νΑΤΟΣ ΑΤΟΜΩν ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟφΙΛΙΑ
Ι. Βασιλόπουλος1, Γ. Θηβαίος2, Α. Κουραμπά1, Μ. Γαβαλάκη1, Α. ζάννου1, Ε. Κελαιδής1, Δ. Κατρισιώ-
της1, Ο. Κατσαρού1

1Ν.Υ. Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό Νοσοκομείο», 
2Ορθοπαιδική Κλινική, «Λαϊκό Νοσοκομείο»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ) συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των αιμορροφιλικών ασθενών με τελικού σταδίου αρθροπάθεια, προσφέροντας ανακούφιση από τον 
πόνο, διόρθωση των αξονικών διαταραχών και αποκατάσταση της λειτουργικότητας. Η εισαγωγή των 
EHL έχει αλλάξει σημαντικά την θεραπεία υποκατάστασης των αιμορροφιλικών ασθενών αλλά δεν 
υπάρχουν πολλά δεδομένα από τη χρήση τους σε μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις. 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης  είναι να   παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από την χρήση  των 
σκευασμάτων παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής (EHL), τα οποία λόγω της βελτιωμένης 
φαρμακοκινητικής φαίνεται ότι πλεονεκτούν έναντι των συμβατικών παραγόντων πήξης.
ΜΕθΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομικός έλεγχος από το 2015 έως το 2021 24 ορθοπαιδικών  
επεμβάσεων  σε ασθενείς  με αιμορροφιλία Α/Β που υποβλήθηκαν σε ΟΑΓ. Κατεγράφησαν το σύνολο 
των  κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων των υπό μελέτη ασθενών. Έγινε ταυτόχρονη  καταγραφή 
και αξιολόγηση του χειρισμού και της κλινικής ανταπόκρισης στην ενδοφλέβια υποκατάσταση του 
ελλείποντα παράγοντα  με συμβατικούς παράγοντες  FVIII/FIX και  EHL FVIII/FIX πριν και κατά την 
μετεγχειρητική περίοδο.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς, χωρίς επιπλοκές κατά την περιεγχειρητική 
και μετεγχειρητική  περίοδο. Ο μέσος  χρόνος παρακολούθησης ήταν 18,1 μήνες (εύρος: 7-28). 17 
ασθενείς με αιμορροφιλία Α (16 με βαριά και 1 με μέσης βαρύτητας) και 7 με αιμορροφιλία Β (5 με βαριά, 
2 με μέσης βαρύτητας ), μέσης ηλικίας ήταν τα 44 έτη ( 30-77 έτη). 16 ασθενείς έλαβαν συμβατικούς 
παράγοντες  FVIII/FIX, 6 με ΕHL-FVIII για την Αιμορροφιλία Α, και 2 ασθενείς με αιμορροφιλία Β 
έλαβαν  EHL-FIX. Η μέση δόση προεγχειρητικής χορήγησης  παραγόντων ήταν 57.42 IU/Kg (εύρος: 
26.3-79.4IU/Kg) με καλή ανταπόκριση και μέση δραστικότητα FVIII/IX 127% (εύρος: 95% -160%) 1 
ώρα μετά την  ενδοφλέβια έγχυση του ελλείποντα παράγοντα. Η μέση τιμή των επιπέδων των FVIII 
και FIX διατηρήθηκε σε 86,8% και 54,2% για της 4 πρώτες ημέρες, ενώ για τις επόμενες 6 ημέρες σε 
69,7% και 53,6% αντίστοιχα.
Η μέση διάρκεια νοσηλείας όλων των ασθενών ήταν 11,58  (εύρος: 4-17) ημέρες, για τους ασθενείς 
υπό ΕHL ήταν 6.5 (εύρος: 4-8) ημέρες, έναντι 13.6 (εύρος: 9-17) ημερών των ασθενών  υπό αγωγή 
με συμβατικούς παράγοντες (p<0.05).
Οι απαιτήσεις σε μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών (ΣΕ), ήταν  χαμηλότερες 0,17 (εύρος: 0-1) 
στους ασθενείς  υπό αγωγή  με ΕHL έναντι 1,5 (εύρος: 0-5) αυτών που έλαβαν συμβατικούς.  
 Η συνολική μέση κατανάλωση παραγόντων ήταν 473.4IU/Kg (εύρος: 146.3-784,5IU/Kg), με σημαντική 
χαμηλότερη κατανάλωση στη χρήση των EHL: 286.5 IU/Kg (εύρος: 146.3-441.2IU/Kg) έναντι των  
συμβατικών  παραγόντων : 568.5 IU/Kg (εύρος: 263.2 -784.5IU/Kg) (p<0.05). Η μετεγχειρητική 
αιμόσταση χαρακτηρίστηκε εξαιρετική σε όλες τις περιπτώσεις.    
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει αποτελεσματική αιμόσταση με καλό 
προφίλ ασφάλειας, χωρίς την παρουσία αιμορραγικών/ θρομβωτικών συμβαμάτων και χωρίς εμφάνιση 
αναστολέων και για τους δυο τύπους παραγόντων πήξης . Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε μια σημαντική 
διαφορά στις μέρες νοσηλείας, στην συνολική κατανάλωση παραγόντων και στις μεταγγίσεις ΣΕ με την 
χρήση των ΕΗL που μπορεί να  ερμηνευτεί σε  εξοικονόμηση κόστους κατά τη διάρκεια επεμβατικών 
διαδικασιών στους ασθενείς με αιμορροφιλία.   ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, σε μεγαλύτερο 
δείγμα ασθενών για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματά μας.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕωΝ

6 ΑνΤΙΟξΕΙΔΩΤΙΚή ΕνΙΣΧΥΣή ΜΟνΑΔΩν ΜΕΤΑΓΓΙΣήΣ: ΑΠΟθήΚΕΥΤΙΚή βΛΑβή ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΣή 
ΣΕ ΣΥνθήΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣήΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟνΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΤή
Β. Τζούνακας1, Α. Αναστασιάδη1, Β-ζ. Αρβανίτη1, Ε. Παύλου2, Κ. Σταμούλης3, Ι. Παπασιδέρη1,  
Α. Κριεμπάρδης2, Μ. Αντωνέλου1

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Εργαστήριο Αξιοπιστίας και 
Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα αποθηκευμένα ερυθροκύτταρα υπόκεινται σε ένα σύνολο χρονοεξαρτώμενων 
αλλοιώσεων που καλούνται αποθηκευτική βλάβη, βασικό υποβόσκοντα παράγοντα της οποίας αποτελεί 
η διαταραχή του οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει πως τα επίπεδα 
ουρικού οξέος – βασικό αντιοξειδωτικό – στο πλάσμα του αιμοδότη επιδρούν τόσο στη δομική όσο 
και στη λειτουργική επάρκεια των αποθηκευμένων ερυθροκυττάρων, μετριάζοντας τη συσσώρευση 
αποθηκευτικών βλαβών. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης του 
ουρικού ή/και ασκορβικού οξέος στις ποιοτικές και οξειδοαναγωγικές παραμέτρους ερυθροκυττάρων 
κατά την αποθήκευσή τους σε μονάδες μετάγγισης αλλά και μετά την αλληλεπίδρασή τους με πλάσμα 
αιμοδέκτη σε θερμοκρασία σώματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: 20 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων σε CPD/SAGM διαχωρίστηκαν 
άσηπτα σε 4 μικρότερες μονάδες η καθεμία, στις οποίες προστέθηκε ουρικό (8,0 mg/dL) ή/και ασκορβικό 
οξύ (2,2 mg/mL) ή παρέμειναν ως είχαν (μονάδα-μάρτυρας). Ακολούθησε αποθήκευση στους 4°C 
για 42 ημέρες και δειγματοληψία στην αρχή, το μέσο και το τέλος της αποθηκευτικής περιόδου για τη 
μελέτη ποιοτικών (π.χ. αιμόλυση, pH) και οξειδοαναγωγικών (π.χ. αντιοξειδωτική ικανότητα, οξειδωτική 
αιμόλυση, υπεροξείδωση λιπιδίων) παραμέτρων. Οι ίδιες παράμετροι εξετάστηκαν μετά από ανασύσταση 
των αποθηκευμένων (ημέρας 7 και 42) ερυθροκυττάρων σε υγιές πλάσμα και 24ωρη επώαση (37°C).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε καμία από τις 3 συνθήκες δεν σημειώθηκε μεταβολή στο pH, συσσώρευση 
ιόντων ασβεστίου, καθώς και αυθόρμητη ή μηχανική αιμόλυση, ενώ υπήρξε μία μικρή, αλλά κλινικά 
μη αξιολογήσιμη αύξηση στον δείκτη οσμωτικής ευθραυστότητας (π.χ. ημέρα 21: μεταβολή~1%). Παρ’ 
όλα αυτά, οι παράμετροι που σχετίζονται με το οξειδοαναγωγικό ισοζύγιο βρέθηκαν διαφοροποιημένες. 
Τόσο οι επαγόμενες από tBHP ενδοκυττάριες δραστικές ρίζες οξυγόνου (π.χ. ημέρα 42: 2393±370 
έναντι 2907±647 RFU/mg πρωτεΐνης, p=0,0019, ουρικό έναντι μάρτυρα), όσο και η επαγόμενη από 
φαινυλυδραζίνη αιμόλυση βρέθηκαν χαμηλότερες σε όλες τις τροποποιημένες μονάδες, ενώ τα ενδογενή 
επίπεδα δραστικών ριζών οξυγόνου ήταν αντίστοιχα ή ελαφρώς αυξημένα (ουρικό, p>0,05) σε σχέση με 
τις μονάδες-μάρτυρες. Βελτιωμένη βρέθηκε επίσης η υπεροξείδωση των λιπιδίων της μεμβράνης (π.χ. 
ημέρα 42: 35,21±8,82 έναντι 44,06±8,33 µM TBA/mL ερυθροκυττάρων, p=8x10-5, ασκορβικό έναντι 
μάρτυρα), καθώς και η ολική (σε όλες τις τροποποιήσεις, π.χ. ημέρα 7: 571±71 έναντι 273±55 μΜ Fe2+, 
p=6x10-14, ουρικό έναντι μάρτυρα), η εξαρτώμενη από το ουρικό (ουρικό και μίξη) και η ανεξάρτητη 
από το ουρικό (ασκορβικό και μίξη) αντιοξειδωτική ικανότητα του υπερκειμένου. Παρόμοιες διαφορές 
αναδείχθηκαν και μετά την ανασύσταση, καθώς δεν προέκυψε διαφορά στην αυθόρμητη, οσμωτική 
και μηχανική αιμόλυση, ενώ παρατηρήθηκε ανθεκτικότητα στην οξειδωτική αιμόλυση (π.χ. ημέρα 7: 
10,24±3,31 έναντι 15,16±6,84 mg/dL, p=0,018, μίξη έναντι μάρτυρα) και την παραγωγή δραστικών 
ριζών μετά από επίδραση με tBHP σε όλες τις ενισχυμένες μονάδες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τροποποίηση μονάδων μετάγγισης με ουρικό και ασκορβικό οξύ δεν επηρεάζει 
αρνητικά τις ποιοτικές παραμέτρους, αλλά αντιθέτως φαίνεται να προστατεύει σημαντικά τα αποθηκευμένα 
ερυθροκύτταρα από οξειδωτικές προκλήσεις μέσω ενίσχυσης του αντιοξειδωτικού δυναμικού, τόσο 
κατά τη διάρκεια της αποθηκευτικής περιόδου όσο και σε περιβάλλον που προσομοιάζει αυτό του 
μεταγγιζόμενου ασθενούς.
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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7 ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΑΚή ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΡΥθΡΟΚΥΤΤΑΡΩν ΑΠΟ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΣΤΙΓΜΑ 
β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚήΣ ΑνΑΙΜΙΑΣ
Β. Τζούνακας1, Α. Αναστασιάδη1, Ε. Παρώνης2, Α. Αποστολίδου2, Β-ζ. Αρβανίτη1, Ε. Μπαλάφας2,  
Π. Αλεξάκος2, Κ. Πασχίδης2, Ν. Κωστομητσόπουλος2, Κ. Σταμούλης3, Ι. Παπασιδέρη1, Α. Κριεμπάρ-
δης4, Μ. Αντωνέλου1

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής 
Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, (ΙΙΒΕ-
ΑΑ), 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 4Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή 
Αιματολογία (HemQcR), Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Πρόσφατες μελέτες της ομάδας μας έδειξαν πως οι μονάδες μετάγγισης 
συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων που προέρχονται από αιμοδότες με στίγμα β-μεσογειακής αναιμίας 
(βΜΑ) αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα το στρες της αποθήκευσης που προωθεί την αιμόλυση και 
τη διαταραχή του οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου, ενώ από το μεταβολικό και πρωτεομικό τους πρότυπο 
αναδεικνύεται ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό δυναμικό. Ορισμένα από τα βέλτιστα χαρακτηριστικά των 
αποθηκευμένων ερυθροκυττάρων των συγκεκριμένων αιμοδοτών, όπως η αντίσταση σε λύση και 
η ελαττωμένη εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης, μπορούν να συνδεθούν με καλύτερη ανάκτηση 
μετά τη μετάγγιση. Για το λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη μελέτη προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε την 
ανάκτηση αλλά και ποικίλες φυσιολογικές παραμέτρους των ερυθροκυττάρων με στίγμα βΜΑ μετά τη 
μετάγγιση με χρήση τόσο in vivo όσο και in vitro μοντέλων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Ερυθροκύτταρα από 10 αιμοδότες με στίγμα βΜΑ και 10 αιμοδότες-μάρτυρες 
αποθηκευμένα σε μονάδες με CPD-SAGM ανασυστάθηκαν με πλάσμα υγιούς ή μεταγγισιοεξαρτώμενου 
ασθενή με βΜΑ. Μετά από 24ωρη επώαση σε θερμοκρασία σώματος τα δείγματα αναλύθηκαν ως προς 
παραμέτρους αιμόλυσης (αυθόρμητη, οσμωτική, μηχανική, οξειδωτική), οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου 
(συσσώρευση δραστικών ριζών οξυγόνου, υπεροξείδωση λιπιδίων) και πρωτεόστασης (πρωτεασωμική 
ενεργότητα). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μετάγγιση σημασμένων ερυθροκυττάρων (8 ετερόζυγοι βΜΑ και 
8 αιμοδότες μάρτυρες, φρέσκα και αποθηκευμένα) σε ανοσοεπαρκείς (C57BL/6J) και ανοσοκατεσταλμένους 
(NOD/SCID) μύες και υπολογίστηκε η 24ωρη ανάκτησή τους μέσω κυτταρομετρίας ροής. Και στα 2 
μοντέλα, η ποσότητα των μεταγγισμένων ερυθροκυττάρων ήταν αντίστοιχη των 2 μονάδων μετάγγισης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ερυθροκύτταρα των ετερόζυγων για βΜΑ βρέθηκαν πιο ανθεκτικά στην αυθόρμητη 
(π.χ. ημέρα 7/θαλασσαιμικό πλάσμα: 3,97±2,51 έναντι 7,79±2,71 mg/dL, p=0,006, ετερόζυγοι έναντι 
μαρτύρων), οσμωτική, οξειδωτική και μηχανική αιμόλυση, είτε παρουσία υγιούς είτε θαλασσαιμικού 
πλάσματος, σε σχέση με τα ανασυσταμένα κύτταρα-μάρτυρες. Η εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης 
ήταν ισότιμη μεταξύ των δύο ομάδων, όπως και η συσσώρευση ενδοκυττάριων δραστικών ριζών 
οξυγόνου, με την εξαίρεση της μειωμένης παραγωγής τους σε ανασυσταμένα σε θαλασσαιμικό πλάσμα 
κύτταρα ετερόζυγων στο τέλος της αποθήκευσης. Η υπεροξείδωση των λιπιδίων ήταν ηπιότερη στις 
μεμβράνες των ετερόζυγων μετά την ανάμιξή τους με υγιές πλάσμα σε σχέση με των μαρτύρων (π.χ. 
ημέρα 42: 49,15±9,45 έναντι 60,87±11,07 μΜ TBA/mL ερυθροκυττάρων, p=0,032, ετερόζυγοι έναντι 
μαρτύρων), ενώ ήταν καθολικά αυξημένες οι 3 πρωτεασωμικές ενεργότητες της ίδιας ομάδας σε όλες 
τις συνθήκες (π.χ. ημέρα 7/θαλασσαιμικό πλάσμα, ενεργότητα τύπου κασπάσης: 11794±1921 έναντι 
7321±1047 RFU/mg πρωτεΐνης, p=0,0005, ετερόζυγοι έναντι μαρτύρων). Όσον αφορά στο ξενοβιοτικό 
μοντέλο μετάγγισης εντοπίστηκε σημαντική τάση για αυξημένη 24ωρη in vivo ανάκτηση τόσο με τη 
χρήση φρέσκου αίματος (p=0,013) όσο και με τη μετάγγιση πακεταρισμένων ερυθροκυττάρων (ημέρα 
42, p=0,071) σε ανοσοεπαρκείς μύες-δέκτες (C57BL/6J). Το αποτέλεσμα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε 
στην περίπτωση ανοσοκατεσταλμένων μυών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποθηκευμένα ερυθροκύτταρα των αιμοδοτών με στίγμα βΜΑ διατηρούν την 
εγγενή τους αντίσταση σε αυθόρμητη, μηχανική, οσμωτική και οξειδωτική λύση μετά από in vitro 
μετάγγιση, ενώ παρουσιάζουν πλεονέκτημα όσον αφορά πρωτεοστατικές και οξειδοαναγωγικές 
παραμέτρους. Επιπρόσθετα, η μετάγγιση ανθρώπινων ερυθροκυττάρων από ετερόζυγους για βΜΑ 
αιμοδότες σε ζωικά μοντέλα δίνει σημαντικές ενδείξεις για καλύτερα επίπεδα 24ωρης ανάκτησης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), με αρ. Σύμβασης Έργου #2032.
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8 ΜΕΛΕΤή ΑΙΜΟΣΥΜβΑΤΟΤήΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩν νΑνΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩν ΩΣ φΟΡΕΩν φΑΡΜΑΚΩν 
ΓΙΑ ΕφΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΥθΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚήΣ ΕΠΙΚΑΛΥψήΣ
Ι. Τσαμεσίδης1, χ. Γεωργατζάκου2, Σ. φόρτης2, Γ. Αλβανίδης2, Ε. Παπαγεωργίου2, Κ. Σταμούλης3,  
Δ. Γκιλιόπουλος4, Γ. Πουρουτζίδου5, Ά. Θεοχαρίδου1, Ε. Κοντονασάκη1, Α. Κριεμπάρδης2

1Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Ερευνη-
τικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία-HemQcR, Τμήμα 
Βιοιατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – ΕΚΕΑ, Αθήνα, 
4Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 5Τμήμα Φυ-
σικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα μεσοπορώδη νανοσωματίδια (MSN) έχουν πολλαπλές εφαρμογές στη 
βιοϊατρική, μεταξύ των οποίων η ελεγχόμενη χορήγηση φαρμάκων, η ενίσχυση βιοαδρανών υλικών 
για επίτευξη βιονεργότητας και η χρήση τους ως εμφυτευματικά υλικά σε κοιλότητες των οστών για 
οστική αναγέννηση. Μια ιδιαίτερα υποσχόμενη εφαρμογή των MSN είναι η χρήση τους ως μεταφορείς 
αντικαρκινικών φαρμάκων. Για να ξεπεραστεί η χαμηλή αποτελεσματικότητα των MSN λόγω της 
συσσωμάτωσής τους και του περιορισμένου χρόνου παραμονής τους στην αιματική κυκλοφορία, τα 
τελευταία χρόνια πραγματοποιείται έρευνα στην κατεύθυνση της ερυθροκυτταρικής επικάλυψης των 
MSN, με στόχο την αύξηση της ικανότητας φόρτωσης φαρμάκων και την παρατεταμένη παραμονή 
τους στην κυκλοφορία. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη διαφόρων μεσοπορώδων 
νανοσωματιδίων για διαφορετικές θεραπευτικές εφαρμογές, όπου οι αλληλεπιδράσεις τους με τα 
συστατικά του αίματος είναι αναπόφευκτες αλλά και δυνητικά επικίνδυνες, η αιμοσυμβατότητα θα 
πρέπει να είναι ένα από τα κύρια πακέτα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους για όλες τις ιατρικές 
εφαρμογές. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος αιμοσυμβατότητας μεσοπορωδών 
νανοσωματιδίων με σκοπό να διερευνηθεί μελλοντικά η δυνατότητα ερυθροκυτταρικής επικάλυψής 
τους για εφαρμογές αντικαρκινικών θεραπειών.  
YΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Συντέθηκαν μεσοπορώδη νανοσωματίδια πυριτίας (Si-NP), πυριτίας-ασβεστίου 
(SiCa-NP) και πυριτίας-ασβεστίου-δημητρίου (SiCaCe-NP), με εξαγωνική διάταξη κυλινδρικών πόρων 
και συγκεντρώσεις δημητρίου (Ce) 1 και 2.5 %. Τα δομικά και πορώδη χαρακτηριστικά των MSNs 
προσδιορίστηκαν με ανάλυση περίθλασης ακτίνων χ και Ποροσιμετρία Brunauer- Emmett-Teller 
(BET), αντίστοιχα. Συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα αποθηκευμένα σε ασκό μετάγγισης σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές  αποθήκευσης (Μέρα 0, 1 και 9) επωάστηκαν με τα νανοϋλικά σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις (0,010 mg/ml, 0,025mg/ml, 0,050mg/ml, 0,075mg/ml) για 60 λεπτά στους 37oC σε 
αιματοκρίτη 4%. Μετρήθηκαν τα επίπεδα ελεύθερης αιμοσφαιρίνης στα 540 nm και το ποσοστό της 
αιμόλυσης υπολογίστηκε με την εξίσωση Αιμόλυση % = [(απορρόφηση δείγματος -αρνητικός έλεγχος)/
(θετικός έλεγχος - αρνητικός έλεγχος)]* 100 %.) Επίσης υπολογίστηκε η ερυθροκυτταρική ευθραυστότητα 
(MCF) και οι ενδοκυττάριες δραστικές ρίζες οξυγόνου (ROS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε συγκεντρώσεις χαμηλότερες από 0,025 mg/dL τα νανοϋλικά με απλή πυριτία 
(Si-NP) και εμπλουτισμένα με ασβέστιο (SiCa-NP) και δημήτριο (SiCaCe1 και 2.5-NP) μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως αιμοσυμβατά. Παρουσία ελεύθερης αιμοσφαιρίνης εμφανίζεται στις υψηλές 
συγκεντρώσεις και δοσοεξάρτηση μόνο στην περίπτωση των Si-NP, ενώ δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σημαντικές αλλαγές όσον αφορά στην ευθραυστότητα των ερυθροκυττάρων μετά την επαφή με τα 
MSN. Όσον αφορά στα ποσοστά των ROS των ερυθροκυττάρων η μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση 
με τον αρνητικό μάρτυρα χωρίς επώαση με τα MSN (100%) παρατηρήθηκε στα ερυθροκύτταρα μετά 
από συντήρηση μιας ημέρας σε όλα τα υλικά και σε όλες τις συγκεντρώσεις. Μειωμένη συγκέντρωση 
ROS παρουσιάστηκε στα πιο φρέσκα ερυθροκύτταρα και κυρίως στις χαμηλές συγκεντρώσεις (<0,025 
mg/mL). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η παρουσία των MSN δεν προκαλεί ερυθροκυτταρική 
λύση, δεν επηρεάζει την ευθραυστότητα της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης και οδηγεί σε χαμηλή 
παραγωγή  ενδοκυττάριων δραστικών ριζών οξυγόνου, καθιστώντας τα υλικά υποσχόμενα για 
εφαρμογές ερυθροκυτταρικής επικάλυψης.
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9 ΚΥΤΤΑΡΟβΙΟΛΟΓΙΚή ΜΕΛΕΤή ΑΠΟθήΚΕΥΜΕνΩν ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩν ΣΤΟ ψΥΧΟΣ
Π. Δρόσος1, Σ. φόρτης1, X. Γεωργατζάκου1, Γ. Σπυράτος1, Ε. Παπαγεωργίου1, Δ. Κορακάκης2, Θ. Κασσή2, 
Α. Νίκα2, Σ. Ντουένας2, Θ. Κουτσούρη2, Κ. Σταμούλης3, Μ. Πολίτου2, Σ. Βαλσάμη2, Α. Κριεμπάρδης1

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία- HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας - Αιματολογικό Εργαστήριο, «Αρεταίειου» 
Νοσοκομείου, 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα τελευταία χρόνια η έρευνα στην Ιατρική των Μεταγγίσεων εστίασε 
στην αποθήκευση των αιμοπεταλίων στο ψύχος (+4oC) με σκοπό την αύξηση των αποθεμάτων του 
συστήματος Αιμοδοσίας. Σκοπός της εργασίας ήταν η κυτταροβιολογική μελέτη αποθηκευμένων 
στο ψύχος αιμοπεταλίων με τη μέτρηση δεικτών ποιότητας και απόπτωσης με απώτερο στόχο την 
επιμήκυνση του χρόνου αποθήκευσης. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: χρησιμοποιήθηκαν (Ν=2) αρχικοί ασκοί δεξαμενοποιημένων αιμοπεταλίων, οι 
οποίοι χωρίστηκαν σε δύο συνοδούς ασκούς αποθήκευσης. Οι μισοί αποθηκεύτηκαν στους 22οC και οι 
άλλοι στους 4οC, υπό ανακίνηση για διάστημα 15 ημερών. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε 4 
χρονικά σημεία (1η, 5η, 10η, 15η ημέρα). Επιπλέον, απομονώθηκαν αιμοπετάλια από αποθηκευμένους 
ασκούς ολικού αίματος (Ν=2) στα ίδια χρονικά σημεία. Στα παράγωγα πραγματοποιήθηκε αιματολογικός 
(PLTs, PCT, MPV, PDW), βιοχημικός έλεγχος (γλυκόζης και LDH), μέτρηση pH, θρομβοελαστομετρία 
(ROTEM) και καλλιέργειες αιμοπεταλίων (αερόβιες/αναερόβιες) για πιθανή μικροβιακή επιμόλυνση 
των ασκών. Επιπλέον, μελετήθηκαν τα επίπεδα ενδοκυττάριων δραστικών ριζών οξυγόνου (ROS), 
ιόντων ασβεστίου (Ca2+-PLTs), εξωτερίκευσης φωσφατιδυλοσερίνης (PS), έκφρασης P-σελεκτίνης 
(CD62P) και η λειτουργικότητα ενεργοποιημένης κασπάσης-3 ως δείκτες βιωσιμότητας και οξείδωσης 
των αιμοπεταλίων με κυτταρομετρία ροής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο απόλυτος αριθμός των αιμοπεταλίων, το εύρος κατανομής τους, ο αιμοπεταλιοκρίτης 
και το pH διατηρήθηκαν σταθερά σε όλες τις ημέρες ανεξάρτητα από τις συνθήκες αποθήκευσης 
ενώ δεν παρατηρήθηκε βακτηριακή επιμόλυνση σε κανέναν ασκό. Μετά τη 10η ημέρα αποθήκευσης  
παρατηρήθηκε αύξηση στο μέσο όγκο των αιμοπεταλίων, γεγονός που δεν παρα τηρείται στα αιμο-
πετάλια (PRP) που παρα σκευά στηκαν από τους απο θηκευμένους ασκούς ολικού αίματος. Με την 
πάροδο του χρόνου της αποθήκευσης η γλυκόζη στους ασκούς αιμοπεταλίων μειώθηκε ενώ η LDH 
αυξήθηκε. Υψηλά επίπεδα PS βρέθηκαν την 5η ημέρα και στις δύο συνθήκες αποθήκευσης. Τα υψηλά 
επίπεδα PS διατηρήθηκαν και την 10η ημέρα στους ασκούς αποθηκευμένους στους 22oC ενώ παρα-
τηρήθηκε σημαντική μείωση στους 4οC (64,5% vs 11,1%). Στο PRP από αποθηκευμένο ολικό αίμα 
βρέθηκαν τιμές PS στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τους ασκούς PLTs. Τα επίπεδα 
CD62P παρέμειναν αυξημένα σε όλες τις συνθήκες έως την ημέρα 10, χωρίς σημαντικές διαφορές 
κατά την αποθήκευση. Τα επίπεδα των ROS ήταν σημαντικά υψηλότερα στους ασκούς αιμοπεταλίων 
σε σχέση με το PRP απο θηκευμένου ολικού αίματος. Υψηλότερα ROS (%) ανιχνεύτηκαν στους ασκούς 
αποθηκευμένους στο ψύχος, σε όλη τη διάρκεια απο θήκευσης σε σχέση με τα αιμοπετάλια αποθη-
κευμένα στους 22οC. To Ca2+-PLTs διατηρήθηκε υψηλό από την 5η - 10η ημέρα της απο θήκευσης ενώ 
μειώθηκε σημαντικά την 15η ημέρα στα PLTs στους 22οC. H κασ πάση-3 είχε μία γραμμική αύξηση σε 
συνάρτηση με τη διάρκεια αποθήκευσης ανεξάρτητα από τις συνθήκες (22oC vs 4oC). Με την ROTEM 
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα αιμοπετάλια που αποθηκεύτηκαν στο ψύχος 
και σε θερμοκρασία 22oC τις πρώτες ημέρες της αποθήκευσης. Μετά από 5 ημέρες τα αιμοπετάλια 
στους 22oC δεν ενεργοποίησαν τη δημιουργία θρόμβου, σε αντίθεση με τα παγωμένα αιμοπετάλια 
που διατήρησαν μετρήσιμες παραμέτρους ROTEM μέχρι την 15η ημέρα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα PLTs στους 4οC διατηρούν βιώσιμα μεταβολικά 
χαρακτηριστικά και έχουν πιθανά αποτελεσματικό αιμοστατικό δυναμικό. Δεδομένης της βακτηριολογικής 
ασφάλειας των PLTs στους 4οC και των ενδείξεων αποτελεσματικής αιμοστατικής λειτουργίας, τα 
αποθηκευμένα αιμοπετάλια πιθανά να είναι αποτελεσματικότερα στη μαζική μετάγγιση.
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Πίνακας 1. Κυτταροβιολογική μελέτη αποθηκευμένων αιμοπεταλίων στο ψύχος. Στον Πίνακα διακρίνονται ο 
αιματολογικός, βιοχημικός έλεγχος, η θρομβοελαστομετρία, τα επίπεδα ενδοκυττάριων δραστικών ριζών οξυγόνου 
(ROS%), τα ενδοκυττάρια ιόντα Ca2+-PLTs (MFI), η εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης PS (%), η έκφραση 
P-σελεκτίνης CD62P (%) και η λειτουργικότητα ενεργοποιημένης κασπάσης-3. Οι τιμές αποτυπώνονται ως μέσοι 
όροι των μετρήσεων.

PLTs: αιμοπετάλια, PDW: εύρος κατανομής αιμοπεταλίων, PCT: αιμοπεταλιοκρίτης, MPV: μέσος όγκος αιμοπεταλίων, 
LDH: γαλακτική αφυδρογονάση, PS: φωσφατιδυλοσερίνη, ROS: δραστικές ρίζες οξυγόνου, ND: Not detect/δεν 
ανιχνεύθηκε-μετρήθηκε, CT: clotting time/χρόνος πήξης, CFT: clot formation time/χρόνος σχηματισμού θρόμβου, 
MCF: maximum clot firmness/μέγιστο ευρος του θρόμβου
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10 θΡΟΜβΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑφΙΚή ΜΕΛΕΤή  ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΥνΤήΡήΜΕνΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟνΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤήΜΑ
Α. Γιαννακάκη2, Ι.B. Κοντοτέζα2, Δ. Κουρτίδου2, Α. Πουλιάκης3, Δ. Κορακάκης1, Θ. Κασσή1, Α. Νίκα1, 
Σ. Ντουένας1, χ. χλοψίδης1, Μ. Πολίτου1,2, Κ. Σταμούλης4

1Aιματολογικό εργαστήριο – Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών, 2ΠΜΣ «Θρόμ-
βωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων,» 32ο Τμήμα Παθολογίας, Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ,4Ε.ΚΕ.Α.
ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση αιμοστατικών παραμέτρων με τη μέθοδο της θρομβοελαστομετρίας (ROTEM) 
και η ανάλυση της δραστικότητας του παράγοντα πήξης VIII (FVIII) σε δείγματα πλάσματος που 
προορίζεται για κλασματοποίηση συντηρημένου για μεγάλο χρονικό διάστημα (5 και 10 έτη). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: 60 ασκοί  πλάσματος συντηρημένοι στο ΕΚΕΑ στους -30 0C από τα έτη:α)2010 
(12 δείγματα), β)2014 (18 δείγματα), γ)2018 (17 δείγματα) και δ) 2019 (13 δείγματα-ομάδα ελέγχου). 
Οι αναλύσεις  πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας με Ca2+ 
ως ενεργοποιητή (ΝΑΤΕΜ) σε αναλυτή ROTEM Delta (TEM Diagnostics) για παρακολούθηση των 
παραμέτρων:χρόνος πήξης (clotting time-CT), χρόνος σχηματισμού θρόμβου (clot formation time-CFT), 
γωνία άλφα (a-ankle), Α10, Α20, μέγιστη συνοχή θρόμβου (maximum clot firmness-MCF), δείκτης 
λύσης θρόμβου σε 30 min και 60 min (lysis index LI 30-LI 60). Η μέτρηση της δραστικότητας του FVIII 
πραγματοποιήθηκε στον αναλυτή BCS ®>XP Siemens Healthcare diagnostics. Η στατιστική ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα λογισμικού SAS Windows 9.4. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 42% των δειγμάτων του 2010 παρουσίασε παρατεταμένο CT, ενώ τα αντίστοιχα 
ποσοστά για τα έτη 2014, 2018, 2019 ήταν περίπου 10%. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μεταβολή 
(p=0,0123) στις τιμές του CT μεταξύ των διαφόρων ετών (p=0,0012), καθώς επίσης και μεταξύ ≥10 και 
<10 έτη αποθήκευσης. Στο 50% των δειγμάτων του 2010  παρατηρήθηκε παρατεταμένο CFT,  ενώ τα 
έτη 2014, 2018 και 2019 τα ποσοστά ήταν 25%, 29% και 8% αντίστοιχα, χωρίς στατιστικά σημαντική 
μεταβολή μεταξύ των ετών. Η a-ankle στο 56% των μονάδων του 2010 ήταν φυσιολογική, ενώ το 2014, 
2018 και 2019 το ποσοστό ήταν 78%, 73% και 92% αντιστοίχως. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
μεταβολές ετησίως (p=0,0246), καθώς επίσης και μεταξύ ≥10 και <10 έτη αποθήκευσης (p=0,0483). Στις 
τιμές του Α10, παρατηρήθηκαν, επίσης, στατιστικά σημαντικές μεταβολές ετησίως (p=0,0246) και μεταξύ 
≥10 και <10 έτη αποθήκευσης 
(p=0,0483). Το MCF στην 
πλειονότητα των δειγμάτων  
ηταν παθολογικό σε όλα τα 
έτη αποθήκευσης, γεγονός 
αναμενόμενο καθώς είναι μια 
παρέμετρος που καθορίζεται 
από τον αριθμό ΑΜΠ και τα 
επίπεδα του ινωδογόνου στο 
υπο εξέταση δείγμα. Τα επίπεδα 
του FVIII ήταν φυσιολογικά στο 
85% των δειγμάτων του 2019, 
ενώ για τα έτη 2010, 2014 και 
2018 το ποσοστό ήταν 8%, 
17% και 0% αντίστοιχα. Τόσο 
κατά τη σύγκριση των ετών 
μεμονωμένα όσο και μεταξύ >1 έτος και <1 έτος αποθήκευσης, η μεταβολή του FVIII ήταν στατιστικά 
σημαντική (p<.0001). Η  πιθανότητα χαμηλών επιπέδων FVIII είναι 59 φορές μεγαλύτερη μετά από 
ένα έτος αποθήκευσης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Για πρωτη φορά στη βιβλιογραφία δείξαμε  ότι στην πλειοψηφία των παραμέτρων 
του  ROTEM, ανεξαρτήτως των ετών αποθήκευσης του πλάσματος, οι τιμές ήταν εντός φυσιολογικών 
ορίων (83% για CT, 73% για CFT, 76% για την a-ankle, 100% για τα LI30 και LI60). Στατιστικά 
σημαντική μεταβολή των παραμέτρων παρατηρείται  κυρίως μεταξύ  5 και 10 ετών αποθήκευσης. 

Πίνακας 1.
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Καθώς οι παράμετροι αυτές καθορίζονται κυρίως από τη δραστικότητα των παραγόντων πήξεως   
φάνηκε   ότι το ολικό αιμοστατικό προφιλ του πλάσματος μπορεί να  παραμείνει φυσιολογικό στο 50% 
των δειγμάτων ακόμα και μετά από 10 χρόνια αποθήκευσης  στους -30ο C  παρά την αναμενόμενη 
ελάττωση των ασταθών παραγόντων της πήξης, όπως ενδεικτικά φάνηκε από τη μέτρηση των 
επιπέδων του παράγοντα  VIII. 

11 ΕΠΙΤΥΧήΣ ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΕΜβΡΥΙΚήΣ ΚΑΙ νΕΟΓνΙΚήΣ ΑΛΛΟΑνΟΣήΣ θΡΟΜβΟΠΕνΙΑΣ 
νΕΟΓνΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣή ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩν ΤΥΠΟΠΟΙήΜΕνΩν ΚΑΤΑ HPA
Γ. Μητσιάκος1, Γ. Καλτσούνης2, Ε. Babacheva1, Δ. Γιαλαμπρίνου1, Α. Κιουμή3, Δ. Στοϊμένης2,  
Ε. Μπουλομύτη2, Σ. Καπετάνου1, B. Παπαγεωργίου2, φ. Γκιρτοβίτης2, Α. Μωραΐτης1, Μ. Μαλακόζη1, 
E. Δρογούτη1, Μ. χατζηκύρκου2, Ε. χασαποπούλου-Ματάμη2, Ε. Διαμαντή1

1Β’ Νεογνολογική Κλινική & ΜΕΝΝ Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», 2Κέντρο Αίματος Π.Γ.Ν.Θ. 
ΑΧΕΠΑ, 3Αιματολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η αλλοάνοση εμβρυική και νεογνική θρομβοπενία (FNAIT) είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή 
επιπλοκή που εμφανίζεται με συχνότητα 1/1500 γεννήσεις [de Vos, T.W. et al. (2020) ‘Epidemiology 
and management of fetal and neonatal alloimmune thrombocytopenia’, Transfusion and Apheresis 
Science, 59(1). doi: 10.1016/J.TRANSCI.2019.102704]. Οφείλεται σε μητρικά αλλοαντισώματα 
έναντι ειδικών αιμοπεταλιακών αντιγόνων του συστήματος HPA, συνηθέστερα anti-HPA-1a. Περίπου 
2,5% των γυναικών στον Καυκάσιο πληθυσμό είναι HPA-1a (-), εκ των οποίων το 35% έχει υψηλό 
κίνδυνο αλλοανοσοποίησης (μεγάλη συσχέτιση με HLA-DR B3*0101). Το 1/3 εξ αυτών θα γεννήσουν 
HPA-1a (+) νεογνά με σημαντική θρομβοπενία (<50x109 αιμοπετάλια/L) [Peterson, J. A. et al. (2013) 
‘Neonatal alloimmune thrombocytopenia: pathogenesis, diagnosis and management’, British Journal 
of Haematology, 161(1), pp. 3–14. doi: 10.1111/BJH.12235].
Η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής FNAIT και η μετάγγιση αιμοπεταλίων προερχόμενων από δεξαμενή 
αιμοδοτών τυποποιημένων κατά HPA, συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχημένη αντιμετώπιση αυτής 
της δυνητικά σοβαρής επιπλοκής [Sachs, U. J. (2013) ‘Fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia’, 
Thrombosis Research, 131(SUPPL.1). doi: 10.1016/S0049-3848(13)70020-3].
ΠΕΡΙΓΡΑφή: Άρρεν νεογνό διεκομίσθη στη Νεογνολογική Κλινική εντός 15 ωρών από τη γέννηση 
(τόκος I, καισαρική τομή λόγω ισχιακής προβολής, διάρκεια κύησης 37w+5d, βάρος γέννησης 3100 
gr) λόγω σοβαρής θρομβοπενίας 
(10x109 αιμοπετάλια/L σε 
επίχρισμα περιφερικού αίματος) 
και αιμορραγικού εξανθήματος. 
Την 32η εβδομάδα κύησης είχε 
παρατηρηθεί υποηχοϊκή περιοχή 
στη δεξιά πλάγια κοιλία του 
εγκεφάλου, πιθανή αραχνοειδής 
κύστη. Τέθηκε κλινική υποψία 
αλλοάνοσης εμβρυικής και 
νεογνικής θρομβοπενίας, το 
νεογνό τέθηκε υπό αγωγή 
με ενδοφλέβια χορήγηση 
ανοσοσφαιρίνης (IVIG) (1g/kg/D) 
και μεταγγίσεις αιμοπεταλίων 
(10 mL/kg), [απαιτήθηκαν έξι 
μεταγγίσεις αιμοπεταλίων και 2 
χορηγήσεις IVIG τις πρώτες 72 
ώρες ζωής (εικόνα 1)] και εστάλη 
δείγμα περιφερικού αίματος του 
νεογνού και της μητέρας στο 

Εικόνα 1. Διάγραμμα μετρήσεων αριθμού αιμοπεταλίων. Τα πορτοκαλί 
βέλη υποδεικνύουν μετάγγιση αιμοπεταλίων αφαίρεσης τυποποιημένων 
κατά HPA ενώ τα μπλε βέλη υποδεικνύουν μετάγγιση μη τυποποιημένων 
αιμοπεταλίων.
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Κέντρο Αίματος για μοριακή τυποποίηση HPA αντιγόνων, η οποία έγινε με τεχνική SSP-PCR με τη 
χρήση εμπορικού kit HPA-Ready Gene plus της inno-train.
Η μητέρα βρέθηκε αρνητική ως προς το αντιγόνο HPA-1a (1a-/1b+), ενώ το νεογνό βρέθηκε θετικό 
σε ετεροζυγωτία (1a+/1b+), γεγονός που ενίσχυσε την υπάρχουσα κλινική υποψία για την ύπαρξη 
αντισώματος anti-HPA-1a, η οποία δε μπορούσε να επιβεβαιωθεί λόγω μη διαθεσιμότητας κατάλληλης 
εργαστηριακής εξέτασης.
Από αρχείο δοτών αιμοπεταλίων τυποποιημένων κατά HPA με τη χρήση του ίδιου εμπορικού kit, (άνω 
των 500 δοτών) κλήθηκε δότης αιμοπεταλίων αφαίρεσης HPA-1a (-) ίδιας ομάδας κατά ABO με το 
νεογνό και τη μητέρα (ομάδα B). Κατόπιν χορήγησης αιμοπεταλίων αφαίρεσης τυποποιημένων κατά 
HPA στο νεογνό παρατηρήθηκε αυξημένη ανάκτηση αιμοπεταλίων με μεγαλύτερη διάρκεια, όπως 
φαίνεται στο σχετικό διάγραμμα [απαιτήθηκαν τρείς μόνο μεταγγίσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες 
ζωής (εικόνα 1)].
ΣΥΖήΤήΣή: Η επιτυχημένη μεταγγισιοθεραπεία, όπως φαίνεται από την αυξημένη ανάκτηση 
αιμοπεταλίων μετά από μετάγγιση, σε νεογνό με υψηλή κλινική υποψία αλλο άνοσης εμβρυικής και 
νεογνικής θρομβοπενίας που έλαβε αιμοπετάλια αφαίρεσης από δότη τυποποιημένο κατά HPA, είχε ως 
αποτέλεσμα την ταχεία αντιστροφή της θρομβοπενίας και την αποφυγή περαιτέρω πιθανών επιπλοκών.
Το παρόν περιστατικό είναι το πρώτο στην Ελλάδα που αντι μετωπίστηκε κατόπιν τυπο ποίησης κατά 
HPA και χορήγησης αιμοπεταλίων από επιλεγμένο, τυποποιημένο δότη.

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛωΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛωΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

12 ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚή ΑΠΟΚΡΙΣή ΜΕΤΑ ΤΟν ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-CoV-2 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ 
AL ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣή ΚΑΙ ή ΕΠΙΔΡΑΣή ΤήΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ 
Ε. Καστρίτης1, Ε. Τέρπος1, Α. Σκλήρου2, φ. Θεοδωρακάκου1, Δ. φωτίου1, Ε.-Δ. Παπανάγνου2,  
Τ. Μπαγκρατούνι1, Ν. Κανέλλιας1, Μ. Μήγκου1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Μ. Γαβριατοπούλου1,  
Π. Μαλανδράκης1, Ι. Τρουγκάκος2, Μ.-Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, 2Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής 
COVID-19. Σε ασθενείς με πρωτοπαθή συστηματική AL αμυλοείδωση, που επιπλέον έχουν σοβαρή 
δυσλειτουργία ζωτικών οργάνων, ο κίνδυνος μπορεί να είναι ακόμα υψηλότερος. Ο εμβολιασμός 
έναντι του SARS-CoV-2 αποτελεί το αποτελεσματικότερο μέτρο αποφυγής της σοβαρής COVID-19. Η 
ανοσιακή απάντηση, όμως, στο εμβόλιο μπορεί να είναι μειωμένη σε ασθενείς με  πλασματοκυτταρικές 
δυσκρασίες όπως η AL αμυλοείδωση. 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Αξιολογήσαμε την ανάπτυξη εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs), μετά 
το εμβόλιο BNT16b2 έναντι του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση. Ο τίτλος των NAbs 
μετρήθηκε με την χρήση εγκεκριμένης από τον FDA μεθόδου (cPass™ SARS-CoV-2 NAbs Detection 
Kit; GenScript, Piscataway, NJ, USA) σε δείγματα ορού που συλλέχθηκαν πριν την πρώτη (D1), 
πριν την δεύτερη (D22) και 30 ημέρες μετά την δεύτερη δόση(D50). Τίτλος NAbs ≥50% θεωρείται 
προστατευτικός. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην μελέτη εντάχθηκαν 144 ασθενείς με AL αμυλοείδωση και 120 είχαν μετρήσεις 
NAbs σε όλα τα χρονικά σημεία. Η σύγκριση έγινε με 240 υγιείς μάρτυρες, αντιστοιχισμένους σε 
αναλογία 1:2 ως προς την ηλικία και το φύλο (διάμεση ηλικία 66 έτη,  53% άντρες). Την περίοδο του 
εμβολιασμού, 55% των ασθενών λάμβανε θεραπεία, 17.5% λάμβανε Daratumumab, το 43% είχε 
διακόψει την θεραπεία τουλάχιστον 3 μήνες πριν την πρώτη δόση του εμβολίου, 19% είχε εκτεθεί σε 
Daratumumab και το 78% ήταν σε αιματολογική ύφεση. 
Την D1, ο τίτλος των NAbs ήταν παρόμοιος μεταξύ ασθενών και μαρτύρων (14.9% έναντι 14%, p=0.439). 
Την D22, ο τίτλος των NAbs αυξήθηκε και στις δύο ομάδες, ωστόσο, ο διάμεσος τίτλος ήταν 23.6% 
για τους ασθενείς έναντι 47.5% για τους μάρτυρες(p<0.001), ενώ το 20.5% των ασθενών έναντι του 
46.7% των μαρτύρων ανέπτυξε τίτλο ≥50%(p<0.001).
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Την D50 παρατηρήθηκε περαιτέρω αύξηση στον τίτλο των NAbs με διάμεσο τίτλο για τους ασθενείς 
83.1% έναντι 95.6% των μαρτύρων(p<0.001) ενώ 71% των ασθενών με AL έναντι 98% των μαρτύρων 
ανέπτυξαν τίτλο ≥50%(p<0.001).
Μεταξύ των ασθενών με AL αμυλοείδωση, παράγοντες που σχετίστηκαν με τον τίτλο των NAbs την 
D50 ήταν η ηλικία(p<0.001), ο αριθμός των λεμφοκυττάρων(p<0.001), η αλβουμίνη(p<0.001), η 
πρωτεϊνουρία(p=0.047), η λήψη κορτικοστεροειδών (p<0.001), η λήψη θεραπείας την περίοδο του 
εμβολιασμού(p<0.001), το διάστημα εκτός θεραπείας(p=0.001) και η αιματολογική ανταπόκριση(p=0.018). 
Δεν υπήρχε σημαντική συσχέτιση με το φύλο, το BMI, τα επίπεδα της IgG, IgA ή IgM, την καρδιακή ή 
ηπατική συμμετοχή. Οι ασθενείς υπό θεραπεία είχαν χαμηλότερο τίτλο NAbs την D50 (50.1%  έναντι 
91.6%, p<0.001) και λιγότεροι ασθενείς από αυτούς ανέπτυξαν τίτλο ≥50% (51% έναντι 87%). Η 
θεραπεία με daratumumab δεν επηρέασε περαιτέρω τον τίτλο αντισωμάτων την D50. 
Διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την τελευταία θεραπεία (p<0.001), ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων(p=0.001) και η τιμή της αλβουμίνης(p=0.02) ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες 
για τον τίτλο των αντισωμάτων την D50, ενώ το διάστημα από την τελευταία θεραπεία ήταν ο ισχυρότερος 
προγνωστικός παράγοντας για την ανάπτυξη τίτλου ≥50% (HR:7.75, p<0.001). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με AL αμυλοείδωση, ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν λάβει πρόσφατα 
θεραπεία (<3 μήνες) παρουσιάζουν εξασθενημένη αντισωματική απάντηση μετά εμβολιασμό με το 
BNT16b2. Σε αυτή την ομάδα ασθενών θα μπορούσε να εξεταστεί μία αναμνηστική δόση του εμβολίου, 
ιδανικά σε χρονική περίοδο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας. 

13 ή ΔΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΑΜΠή ΜΠΟΡΕΙ νΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Τήν ΚΑΡΔΙΑΚή ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙ-
ΖΕΤΑΙ ΜΕ Τήν ΚΑΡφΙΛΖΟΜΙΜΠή ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟν/ΑνθΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΜΥΕΛΩΜΑ: ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΜΕΛΕΤή
Ε. Τέρπος1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Ν. Μακρής1, Γ. Γεωργιόπουλος1, Μ. Γαβριατοπούλου1,  
Α. Λαϊνά1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Δ. φωτίου1, Ν. Κανέλλιας1, Π. Μαλανδράκης1, Δ. Δελιαλής1, 
Ι. Ανδρεάδου2, Α. Μπριασούλης1, Ε. Καστρίτης1, Μ.A. Δημόπουλος1, Κ. Σταματελόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Αθήνα, Ελλάδα, 2Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ: Η καρφιλζομίμπη μπορεί να προκαλέσει καρδιαγγειακή τοξικότητα, χωρίς να είναι πλήρως 
κατανοητός ο μηχανισμός, σε ποσοστό που υπολογίζεται στο 5,1% σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 
5583 ασθενών. Στην προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 CANDOR (DaraKd= δαρατουμουμάμπη 
μαζί με καρφιλζομίμπη και δεξαμεθαζόνη έναντι Kd= μόνο καρφιλζομίμπη και δεξαμεθαζόνη σε 
ασθενείς με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα) παρατηρήθηκε μειωμένη συχνότητα  
εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας στο σκέλος του DaraKd (7% έναντι 10%). Έτσι διενεργήθηκε μία 
μελέτη για να διερευνηθεί αν η δαρατουμουμάμπη μπορεί να βελτιώσει την τοξικότητα που προκαλεί 
η καρφιλζομίμπη στην λειτουργία της καρδιάς. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Προοπτικά εκτιμήθηκαν 25 ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που 
είτε λάμβαναν DaraKd (n=14) ή Kd (n=11). Όλοι οι ασθενείς στο σκέλος Kd λάμβαναν καρφιλζομίμπη 
20/56 mg/m2  τις ημέρες d1,2,8,9,15,16 μαζί με δεξαμεθαζόνη 20 mg τις ίδιες μέρες σε κύκλο 28 ημερών. 
Στο σκέλος του DaraKd οι ασθενείς λάμβαναν επίσης δαρατουμουμάμπη εβδομαδιαία για 2 κύκλους 
στα 16 mg/kg ενδοφλέβια, κάθε 15 μέρες για τους επόμενους 4 κύκλους, και ακολούθως μία φορά το 
μήνα. Διενεργήθηκε υπέρηχος καρδιάς σε όλους τους ασθενείς πριν την έναρξη της θεραπείας και 
είτε στο C6d16, είτε στο τέλος της θεραπείας. Οι ασθενείς ήταν σε παρακολούθηση για 10 μήνες για 
καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες (CVAE), όπως η αρτηριακή υπέρταση, η καρδιακή ανεπάρκεια 
και τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία (+/- SD) των ασθενών ήταν 67,8 +/- 7,6 έτη και το 60% ήταν άνδρες . 
Οι δύο ομάδες ασθενών δεν διέφεραν ως προς τα δημογραφικά στοιχεία (p>0.1 για όλα). Στην DaraKd 
ομάδα δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στη συστολική λειτουργία των κοιλιών. Αντίθετα στην 
Kd ομάδα παρατηρήθηκε μείωση του κλάσματος εξώθησης της αριστερής κοιλίας, της συνολικής 
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επιμήκους παραμόρφωσης (GLS) της αριστερής κοιλίας, της συστολικής μετακίνησης της τριγλώχινας 
(tricuspid annular plane systolic excursion) και της παραμόρφωσης του ελεύθερου τοιχώματος της 
δεξιάς κοιλίας από την πρώτη ως τη δεύτερη επίσκεψη (p<0.05). Το κλάσμα εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας αποτελεί δείκτη καρδιοτοξικότητας ενώ το GLS είναι πρώιμος δείκτης που μπορεί να προβλέψει 
τις αλλαγές του κλάσματος εξωθήσεως. Οι τοξικότητες αυτές είχαν σημαντική συσχέτιση με την ομάδα 
στην οποία ανήκε ο κάθε ασθενής (p<0.05). Οι καρδιαγγειακές ανεπιθύμητες ενέργειες αυτές ήταν πολύ 
συχνότερες στην ομάδα του Kd σε σχέση με το DaraKd (45% έναντι 28,6%). Πιο συγκεκριμένα, στην 
ομάδα του Kd περιγράφηκαν 2 περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας 3ου βαθμού και 3 περιπτώσεις 
υπέρτασης 3ου βαθμού (5 στους 11 ασθενείς). Στην ομάδα DaraKd περιγράφηκαν 2 οξέα στεφανιαία 
επεισόδια, 1 επεισόδιο καρδιακής ανεπάρκειας και 2 επεισόδια αρτηριακής υπέρτασης τουλάχιστον 3ου 
βαθμού, ενώ ένας ασθενής είχε και οξύ στεφανιαίο επεισόδιο και αρτηριακή υπέρταση 3ου βαθμού (4 
στους 15 ασθενείς).  Ο συνδυασμός DaraKd συσχετίστηκε με καλά διατηρημένη συστολική λειτουργία 
της καρδιάς μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και λιγότερες CVAEs. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μελέτη καταδεικνύει, ότι ο συνδυασμός της δαρατουμουμάμπης με την καρφιλζομίμπη 
για τη θεραπεία του ανθεκτικού/υποτροπιάζοντος πολλαπλού μυελώματος είναι ωφέλιμος, μειώνοντας 
την καρδιαγγειακή τοξικότητα της καρφιλζομίμπης, όσο αφορά στις υπερηχοκαρδιογραφικές αλλαγές 
στην καρδιά.

14 ΑΣφΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤήΤΑ ΤήΣ ΔΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΑΜΠήΣ ΣΕ ΣΥνΔΥΑΣΜΟ ΜΕ 
ΙξΑΖΟΜΙΜΠή ΚΑΙ ΔΕξΑΜΕθΑΖΟνή ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟ-
ήΓΟΥΜΕνή ΓΡΑΜΜή θΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ φΑΣήΣ 2 DARIA 
Ε. Τέρπος1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ε. Κατωδρύτου2, Ε. χατζηχαρίσση3, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1,  
Ι. Διαλούπη1, Ε. Βέρρου2, Α. Λεωνιδάκης4, Μ. Μήγκου1, Σ. Δελήμπαση5, Α. Συμεωνίδης6, Ε. Καστρίτης1, 
Μ.Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα, 2Αιματολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 
3Α’ Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 4Health Data Specialists S.A., Αθήνα, Ελλάδα, 5Αιμα-
τολογική Κλινική και Κλινική Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γενικό Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 
Αθήνα, Ελλάδα, 6Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού της 
δαρατουμουμάμπης με ιξαζομίμπη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό 
μυέλωμα (ΥΑΠΜ) που είχαν λάβει μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας με αγωγή που περιλαμβάνει 
τη λεναλιδομίδη.
ΜΕθΟΔΟΙ: Πρόκειται για μια προοπτική, πολυκεντρική μελέτη φάσης 2. Οι ασθενείς έλαβαν το 
συνδυασμό δαρατουμουμάμπης με ιξαζομίμπη και δεξαμεθαζόνη για 9 κύκλους των 28 ημερών 
(φάση εφόδου) ακολουθούμενη από τη φάση συντήρησης. Η δαρατουμουμάμπη και η ιξαζομίμπη 
χορηγήθηκαν σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχήμα. Κατά τη φάση εφόδου, οι ασθενείς και 40mg 
δεξαμεθαζόνη εβδομαδιαία, η οποία διακόπηκε κατά τη φάση συντήρησης. Το πρωτεύον καταληκτικό 
σημείο της μελέτης ήταν το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία 
συμπεριέλαβαν το διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου, τα ανεπιθύμητα συμβάματα και τη μεταβολή 
στους δείκτες οστικού μεταβολισμού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη έχουν ενταχθεί συνολικά 50 ασθενείς με ΠΜ και μέση ηλικία τα 69 έτη 
(εύρος 50-89 έτη), ενώ το 56% είναι γυναίκες. Κατά την ένταξη στη μελέτη, οι 24 (48%) είχαν γενική 
κατάσταση κατά Karnofsky τουλάχιστον 90%, ενώ 42 ασθενείς (84%) ήταν σταδίου ISS 1 και 2, και 47 
ασθενείς (94%) ήταν σταδίου R-ISS 1 και 2. Οι 32 ασθενείς (64%) ήταν ανθεκτικοί στη λεναλιδομίδη, 
και οι 15 (37.5%) είχαν υποβληθεί σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 
Ο διάμεσος αριθμός ολοκληρωμένων κύκλων θεραπείας κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 9 (εύρος 
1-26). Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 50% (n=25). Ένας ασθενής (2%) εμφάνισε πλήρη 
ανταπόκριση, 13 ασθενείς (26%) εμφάνισαν πολύ καλή μερική ανταπόκριση και 11 ασθενείς (22%) 
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εμφάνισαν μερική ανταπόκριση. Ο διάμεσος χρόνος από την πρώτη δόση θεραπείας μέχρι την 
πρώτη ανταπόκριση (τουλάχιστον μερική ανταπόκριση) ήταν 1 μήνας (0,9 έως 3,7 μήνες). Το διάμεσο 
διάστημα ελεύθερο προόδου νόσου ήταν 8,1 μήνες (95% CI: 5.8-15.6). Μετά από διάμεσο διάστημα 
παρακολούθησης 12,4 μηνών (εύρος 0,9-28,4 μήνες), οι 14 (28%) βρίσκονται υπό θεραπεία. Οι 
λόγοι διακοπής της θεραπείας ήταν πρόοδος νόσου (28 άτομα, 78%), απόφαση του θεράποντος 
και θανατηφόρο ανεπιθύμητο συμβάν (3 άτομα, 8.3%) και ανεπιθύμητο συμβάν (2 άτομα, 5.6%). 
Αναφορικά με τις μεταβολές των βιοδεικτών οστικής νόσου, οι δείκτες CTX, TRACP-5b, bALP και 
OC εμφάνισαν σημαντική μεταβολή μετά από 15 μήνες θεραπείας (p<0.05), ενώ η αυξητική τάση 
ήταν εμφανής ήδη από τους πρώτους 3 μήνες. Συνολικά, 20 ασθενείς (40%) εμφάνισαν τουλάχιστον 
1 ανεπιθύμητο συμβάν βαθμού 3 ή 4. Το συχνότερο ήταν η θρομβοπενία (10 ασθενείς, 20%). 14 
ασθενείς (28%) εμφάνισαν τουλάχιστον ένα σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν, ενώ το συχνότερο ήταν η 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια και η πνευμονία (2 ασθενείς στο καθένα, 4%). Επιπλέον, καταγράφηκαν 4 
θανατηφόρα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα (πνευμονία, λοίμωξη ουροποιητικού, λοίμωξη κατώτερου 
αναπνευστικού, σηπτική καταπληξία).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η χορήγηση θεραπείας δεύτερης γραμμής με το συνδυασμό δαρατουμουμάμπης με 
ιξαζομίμπης και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με ΥΑΠΜ που έχουν προηγούμενως λάβει λεναλιδομίδη 
οδήγησε σε ικανοποιητικές και ταχείες ανταποκρίσεις σε λιγότερο από 2 μήνες από την έναρξη της 
θεραπείας. Λιγότερο από τους μισούς ασθενείς εμφάνισαν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάματα. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στους δείκτες οστικού μεταβολισμού CTX, TRACP-5b, bALP, και 
OC κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

15 ή ΜΕΤΑΓΡΑφΩΜΙΚή ΑνΑΛΥΣή ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΛΩνΟΥ ΑΣθΕνΩν ΜΕ AL ΑΜΥ-
ΛΟΕΙΔΩΣή ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑθΕΣή t(11;14) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΙθΑνΟΥΣ ΜήΧΑνΙΣΜΟΥΣ ΑνΤΟΧήΣ 
ΣΤήν θΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ βΟΡΤΕΖΟΜΙΔή ΚΑΙ νΕΟΥΣ θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
Ε. Καστρίτης1, φ. Ακτύπη1, χ.-Ή. Λιάκου1, Μ. Σάκκου2,3,4, Κ.-Μ. Βέρρου2, Τ. Μπαγκρατούνι1, Ν. Μαυρι-
ανού-Κουτσούκου1, Δ. Πατσέας1, φ. Θεοδωρακάκου1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Δ. φωτίου1, Γ. Κόλλιας2,3,4, 
Π. Σφηκάκης2,5, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 2Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας, 
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 3Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Βάρη, 
4Τμήμα Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 5Ά Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓή: Στην πρωτοπαθή συστηματική AL αμυλοείδωση ο πλασματοκυτταρικός κλώνος εκκρίνει 
ελαφρές αλυσίδες ανοσοσφαιρινών που σχηματίζουν ινίδια αμυλοειδούς.  Η βιολογία του κλώνου 
επηρεάζει την φυσική εξέλιξη της νόσου ενώ ο κλώνος αποτελεί τον στόχο των σύγχρονων θεραπειών. 
Η διαμετάθεση t(11;14) αποτελεί την συχνότερη κυτταρογενετική βλάβη, ανευρίσκεται στο 40-50% των 
ασθενών με AL αμυλοείδωση και σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης στην βορτεζομίδη 
και την υπερέκφραση της κυκλίνης D1 (CCND1) και του BCL-2 και σημαντική ευαισθησία στην θεραπεία 
με εκλεκτικούς αναστολείς του BCL-2 (βενετοκλάξη). Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με 
τις διαφορές του μεταγραφώματος μεταξύ κυττάρων που φέρουν την (t(11;14) έναντι αυτών που δεν 
την φέρουν σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση.
ΣΤΟΧΟΣ: Η συγκριτική μελέτη του μεταγραφώματος των πλασματοκυττάρων με ή χωρίς διαμετάθεση 
t(11;14) σε ασθενείς με AL αμυλοείδωση.
ΜΕθΟΔΟΣ: Με την χρήση αλληλούχισης νέας γενιάς του RNA (NGS RNA-seq) πραγματοποιήσαμε 
ανάλυση του μεταγραφώματος σε επιλεγμένα κλωνικά CD138+ πλασματοκύτταρα από δείγματα 
μυελού των οστών 15 ασθενών με νεοδιαγνωσθείσα AL αμυλοείδωση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 63 έτη (9/15 ήταν άντρες), η διάμεση διήθηση 
στο μυελό 15%,  14/15 είχαν καρδιακή και 7/15 νεφρική συμμετοχή. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία 
με VCD, 8/15 πέτυχαν πλήρη ή πολύ καλή μερική ύφεση, 5/15 μερική ανταπόκριση  και 2/15 δεν 
ανταποκρίθηκαν. Η t(11;14) ήταν παρούσα σε 9/15 ασθενείς, ενώ 5/15 είχαν del13q  και 3/15 είχαν 
amp1q21.
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Από τα 15 δείγματα, παρήχθησαν περισσότερες από 50 εκατομμύρια αναγνώσεις και μετά από 
κανονικοποίηση και φιλτράρισμα, 19065 μετάγραφα ελέγχθηκαν για διαφορές στην έκφραση. Το 
γράφημα πολυδιάστατης κλιμάκωσης (PCA) ανέδειξε ένα ξεχωριστό μεταγραφωμικό προφίλ των 
ασθενών που φέρουν την t(11;14) και ομαδοποιούνται μαζί με εξαίρεση ένα ασθενή. Η ανάλυση 
κατέληξε σε ένα σύνολο 263 γονιδίων με διαφορική έκφραση (117 που υπερεκφράζονται και 146 που 
υποεκφράζονται στα δείγματα με t(11;14)). Στην συνέχεια εξετάσαμε γονίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
όπως της CCND1, που ήταν το γονίδιο που υπερεκφραζόταν περισσότερο στους ασθενείς με t(11;14), 
καθώς και το παρακείμενο γονίδιο LTO1. Άλλα υπερεκφραζόμενα γονίδια ήταν της πρόδρομης 
πρωτεΐνης του β-αμυλοειδούς APP, μιας αμυλοειδογόνου πρωτεΐνης που σχετίζεται με την νόσο 
Alzheimer και θα μπορούσε να υποδηλώνει αυξημένη αμυλοειδογόνο δράση των πλασματοκυττάρων 
που την υπερεκφράζουν. Το γονίδιο που υποεκφραζόταν περισσότερο στους ασθενείς με t(11;14) ήταν 
της κυκλίνης D2 (CCND2), ενώ τα γονίδια των υπομονάδων του πρωτεασώματος PSMB4, PSMC2 
και PSMD4 παρουσίασαν επίσης μειωμένη έκφραση, γεγονός που θα μπορούσε να σχετίζεται με 
την αντοχή στην βορτεζομίδη. Γονίδια που είναι σημαντικά για την εμβρυική ανάπτυξη, όπως τα 
CCND1, LTO1, APP, ο αναστολέας πρωτεασών WFDC2, το γονίδιο της συναπτοταγμίνης SYT1, της 
μεταλλοθιονίνης-1F, του καναλιού του καλίου KCNJ3, της κασπάσης CASP4LP και της λαμινίνης 
LAMA2, παρουσίασαν αύξηση της έκφρασης >8 φορές στους κλώνους των ασθενών με t(11;14). 
Τέλος, το δίκτυο των διαφορικά εκφραζόμενων γονιδίων υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο του γονιδίου 
της APP, καθώς και των FOS, LDHA, NPM1 και MARCKS. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ανάλυση του μεταγραφώματος των ασθενών με AL αμυλοείδωση αναδεικνύει 
σημαντικές διαφορές στην βιολογία των πλασματοκυττάρων που φέρουν την διαμετάθεση t(11;14) και 
ταυτοποιεί κομβικά γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
δυνητικούς στόχους νέων στοχευμένων θεραπειών και ανοσοθεραπειών. 

16 ΑνΑΛΥΣή ΜΟνΑΔΙΑΙΩν ΚΥΤΤΑΡΩν (SINGLE CELL ANALYSIS) ΑΣθΕνΩν ΜΕ MYD88L265P ΚΑΙ 
MYD88WT ΜΑΚΡΟΣφΑΙΡΙνΑΙΜΙΑΣ WALDENSTRÖM
Τ. Μπαγκρατούνι1, φ. Ακτύπη1, Μ. Σάκκου2,3,4, Κ.-Μ. Βέρρου2, Ν. Μαυριάνου-Κουτσούκου1,  
χ.-Ή. Λιάκου1, Δ. Πατσέας1, Σ. Σκούρτη1, Α. Παπαδήμου1, φ. Θεοδωρακάκου1, Γ. Κόλλιας2,3,4, Π. Σφη-
κάκης2,5, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Καστρίτης1

1Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελ-
λάδα, 2Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρική Ακριβείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, 3Τμήμα Φυσιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, 4Ινστιτούτο Βιοκαινοτομίας, Βιοιατρικές Επιστημές και Κέντρο 
Ερευνών, ‘Alexander Fleming’, Βάρη, Ελλάδα, 5Πρόγραμμα Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η κατανόηση μας για την παθογένεση της μακροσφαιριναιμίας του 
Waldenström (WM) έχει βελτιωθεί σημαντικά με την ανακάλυψη ότι η πλειοψηφία των ασθενών αυτών 
εμφανίζουν την σωματική μετάλλαξη L265P στο γονίδιο MYD88 των κλωνικών τους κυττάρων. Παρόλα 
αυτά υπάρχει μια μειοψηφία ασθενών (3-10%) που δεν εμφανίζουν την συγκεκριμένη μετάλλαξη, οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται με μια διαφορετική κλινική υπόσταση, με αυξημένο κίνδυνο για μεταμόρφωση 
της νόσου και πιθανότατα μικρότερο χρόνο επιβίωσης. Με τις πρόσφατες εξελίξεις τεχνολογίας στον 
χώρο της αλληλούχισης RNA σε επίπεδο μοναδιαίων κυττάρων (single cell analysis RNA seq), έχει 
καταστεί εφικτή η αλληλούχιση και ανάλυση χιλιάδων κυττάρων προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες 
τόσο για την κυτταρική ετερογένεια ενός όγκου όσο και για τα βιολογικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν 
τους διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς. 
Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί η ετερογένεια της WM ανάμεσα σε ασθενείς με MYD88L265P 
και MYD88WT φαινότυπο με την εφαρμογή της τεχνολογίας single cell RNA seq.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Εφαρμόσαμε αλληλούχιση RNA σε μοναδιαία απομονωμένα CD19 κύτταρα 
από το μυελό των οστών των παραπάνω ασθενών. Και οι δύο ασθενείς δεν είχαν μεταλλάξεις στο 
CXCR4 γονίδιο. Συνολικά χαρακτηρίσαμε 8.517 κύτταρα από MYD88L265P ασθενή με WM (3.116 
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κύτταρα), από MYD88WT ασθενή με WM (3.348 κύτταρα) και από έναν υγιή δότη ως δείγμα αναφοράς 
(2.053 κύτταρα).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση ομαδοποίησης των κυττάρων (clustering analysis) βασισμένη στο 
προφίλ της γονιδιωματικής έκφρασης, έδειξε ότι η πλειοψηφία των κυττάρων σχηματίζουν ένα 
μεγάλο σύμπλεγμα που αντιστοιχεί στα Β κύτταρα (αρχέγονα, ανώριμα και ώριμα; 6.852 κύτταρα), 
αναδεικνύοντας την υψηλή καθαρότητα των δειγμάτων (≥95%). H ανάλυση κλωνικότητας έδειξε πως 
ως αναμενόμενο και οι δύο ασθενείς εκφράζουν υψηλή λάμδα ελαφριά αλυσίδα, ενώ ο υγιής δότης 
εκφράζει έναν ομοιόμορφα διανεμημένο πολυκλωνικό πληθυσμό.
Για να διερευνηθεί η σχετική σύνθεση των διαφόρων κυτταρικών τύπων ανάμεσα στους γενετικά 
ξεχωριστούς ασθενείς με WM (MYD88L265P έναντι MYD88WT) αναζητήσαμε πληθυσμούς που ήταν 
εμπλουτισμένοι στην γκάμα των Β κυττάρων σε σύγκριση με το φυσιολογικό μυελό των οστών. Τα 
αποτελέσματα μας έδειξαν έναν σημαντικό εμπλουτισμό των προ-Β κυττάρων στον MYD88WT ασθενή, 
πληθυσμός που σχεδόν απουσιάζει στον MYD88L265P ασθενή και έναν αυξημένο αρχέγονο Β πληθυσμό 
στον MYD88L265P ασθενή σε σύγκριση με τον MYD88WT ασθενή άλλα και τον υγιή δότη. Επιπροσθέτως, 
η έκφραση των ανώριμων Β κυττάρων είναι 3 φορές υψηλότερη και στους δύο ασθενείς σε σχέση με 
τον υγιή δότη. Ανάλυση διαφοροποιημένης γονιδιωματικής έκφρασης έδειξε ότι ανάμεσα και στους δύο 
ασθενείς κάποια γονίδια όπως CD52, FCMR, CD74, CD37 και HLA-DPA1 έχουν υψηλότερη έκφραση 
σε σύγκριση με τον υγιή δότη. Συσχέτιση ανάμεσα στον ασθενή με MYD88L265P φαινότυπο και στον 
ασθενή με MYD88WT φαινότυπο, έδειξε πως τα γονίδια που υπερεκφράζονται στην πρώτη περίπτωση 
συμπεριλαμβάνουν τα CXCR4, TXNIP, ID3, LLT1, MTRNR2L8, ZFP36L2 και ZNF331 ενώ στην 
δεύτερη περίπτωση τα MS4A1, CD79A, CD82, CD1C, KIAA0040, CD72, EGR1, SYK, και LGALS1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ένα ξεχωριστό μεταγραφικό προφίλ στα Β κύτταρα 
του MYD88WT ασθενούς που δεν επικαλύπτεται με την διαφοροποιημένη γονιδιακή έκφραση των 
αντίστοιχων κυττάρων του MYD88L265P ασθενούς.  Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να μας οδηγήσουν 
στην περεταίρω διερεύνηση για μια βαθύτερη κατανόηση των βιολογικών και κλινικών παραμέτρων 
των ασθενών αυτών.

17 ΕΠΙΔΡΑΣή ΤήΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕφΟΔΟΥ ΜΕ νΤΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΑΜΠή ΣΤήν ΚΙνήΤΟΠΟΙήΣή ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓή ΑΡΧΕΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν , ΣΤήν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣή ΤΟΥ ΜΟΣΧΕΥ-
ΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ Τήν νΟΣήΛΕΙΑ ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟβΑΛΛΟνΤΑΙ 
ΣΕ ΑΥΤΟΛΟΓή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΡΧΕΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν 
Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου, Ε. Τέρπος, Ν. Κανέλλιας, Μ. Μήγκου, Μ. Γαβριατοπούλου, Ι. Ντάνα-
σης-Σταθόπουλος, Δ. φωτίου, Π. Μαλανδράκης, φ. Θεοδωρακάκου, Π. Τσιριγώτης, Μ.Α. Δημόπουλος, 
Ε. Καστρίτης 
ΓΝΑ Αλεξάνδρα, Ογκολογικό τμήμα, Θεραπευτική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι εξελίξεις στην θεραπεία εφόδου (ΘΕ) έχουν βελτιώσει σημαντικά την 
ανταπόκριση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) κατάλληλων για μεγαθεραπεία και αυτόλογη 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΑΑΚ).  Η νταρατουμουμάμπη είναι ένα αντίσωμα 
με ισχυρή αντιμυελωματική δράση που χορηγείται πλέον σε σχήματα ΘΕ. Υπάρχουν  ελάχιστα στοιχεία 
για την επίδρασή της νταρατουμουμάμπης στην εγκατάσταση του μοσχεύματος, την διάρκεια νοσηλείας 
και τον κίνδυνο εμφάνισης λοιμώξεων. Σε αυτή την αναδρομική ανάλυση αξιολογείται η επίδραση της 
προσθήκης νταρατουμουμάμπης στη ΘΕ στις παραμέτρους της ΑΜΑΑΚ.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Η ανάλυση περιελάβανε 200 ασθενείς με ΠΜ (40 με ΘΕ με νταρατουμουμάμπη 
και 160 με ΘΕ χωρίς) που έλαβαν  ΑΜΑΑΚ από το 2016 έως το 2020 στην πρώτης γραμμή. Οι ασθενείς 
μετά από 4-6 κύκλους ΘΕ ελάμβαναν κινητοποίηση με κυκλοφωσφαμίδη και G-CSF για να υποβληθούν 
ακολούθως σε συλλογή ΑΑΚ. Σε περιπτώσεις φτωχής κινητοποίησης και ανεπαρκούς συλλογής ΑΑΚ 
κατά την πρώτη μέρα συλλογής χορηγούνταν κατ’ επίκληση πλεριξαφόρη. Οι ασθενείς ελάμβαναν 
G-CSF ημερησίως από την ημέρα +4 μέχρι ΠΜΝ >1500/mm3 ενώ ελάμβαναν προφυλακτική αντιική 
και αντιμυκητιασική αλλά όχι αντιμικροβιακή αγωγή. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κύρια δημογραφικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά της νόσου και τα ποσοστά 
επίτευξης ≥VGPR  μετά ΘΕ ήταν παρόμοια για τις δυο ομάδες. Η προσθήκη της νταρατουμουμάμπης  
στην ΘΕ σχετίσθηκε με λιγότερα συνολικά συλλεχθέντα  CD34+ ΑΑΚ ((10.48 x 10^6/kg vs 16.58 
x 10^6/kg, p<0.0001) και λιγότερα συλλεχθέντα την ημέρα  1(7.99 x 10^6/kg vs 16.27 x 10^6/kg, 
p<0.0001). Λιγότεροι ασθενείς με ΘΕ με νταρατουμουμάμπη συνέλεξαν τουλάχιστον 5 X 10^6 CD34+/
kg (87.5 % vs 96.2%, p=0.047) ενώ χρειάστηκαν να λάβουν συχνότερα πλεριξαφόρη (42.5% vs 
7.6%, p<0.0001).  Λόγω φτωχότερου μοσχεύματος (CD34% 0.66% vs 1.26% στο προϊόν συλλογής, 
p<0.0001) οι ίδιοι ασθενείς υπεβλήθηκαν συχνότερα σε >1 μέρα συλλογής ΑΑΚ (37.5% vs 6.3%, P 
<0.0001) με μεγαλύτερης διάρκειας (689 vs 452 min, p<0.0001) και μεγαλύτερου όγκου συλλογές (723 
vs 557 ml, p<0.0001). Το 97% και το 98% των ασθενών και στις δυο ομάδες υπεβλήθησαν τελικά σε 
τουλάχιστον μια ΑΜΑΑΚ. 
Οι ασθενείς που έλαβαν ΘΕ με νταρατουμουμάμπη εμφάνισαν καθυστερημένη αιματολογική ανάκαμψη 
(11 vs 10 μέρες  για ΠΜΝ >500/mm3, p<0.001 και 12 vs 11 μέρες για PLT > 25x10^9/mm3, p<0.001), 
περισσότερες μεταγγίσεις (2 vs 1 ΜΣΕ, p=0.031 και 4 vs 2 ασκούς  PLT από δότη, p<0.001). Όταν 
εμφάνισαν ουδετεροπενικό εμπύρετο χρειάστηκαν αντιβιοτικά  για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (10 
vs 8 days, p=0.042), συχνότερα τουλάχιστον δυο γραμμές αντιμικροβιακής αγωγής (53% vs 39%, 
p=0.003) και εμφάνισαν συχνότερα σηπτικό σοκ, (12.5% vs 1.3%, p=0.003). Τα παραπάνω οδήγησαν 
σε παρατεταμένη νοσηλεία  (21 vs 19 days, p=0.02).Η θνητότητα την  D100  δεν ήταν διαφορετική 
στις δύο ομάδες (<2% σε αμφότερες).  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΘΕ  με νταρατουμουμάμπη σχετίζεται με φτωχότερη κινητοποίηση ΑΑΚ και 
συχνότερη ανάγκη για πρόσθετη κινητοποίηση με πλεριξαφόρη. Εντούτοις, οι ασθενείς σε παρόμοια 
ποσοστά και στις δυο ομάδες υπεβλήθησαν τελικά σε τουλάχιστον μια ΑΜΑΑΚ. Η προσθήκη 
νταρατουμουμάμπης στη ΘΕ σχετίσθηκε επιπλέον με ελαφρά αυξημένο κίνδυνο λοιμωδών επιπλοκών, 
με αυξημένη χρήση αντιβιοτικών και μεταγγίσεων με παράγωγα αίματος αλλά όχι με αυξημένη 
θνητότητα την D100. Σε αυτούς τους ασθενείς θα μπορούσε να εξετασθεί η προληπτική χορήγηση 
πλεριξαφόρης και αντιβιοτικών.

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤήΤΑ ΚΑΙ ΑνΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙήΣή ΣΧΕΤΙΖΟΜΕνΑ ΜΕ Τήν ΠΡΟΣθήΚή 
ΑνΟΣΟΤΡΟΠΟΙήΤΙΚΩν φΑΡΜΑΚΩν ΣΤήν ΔΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΠΑΜΠή ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛ-
ΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑνθΕΚΤΙΚή νΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤήΓΟΡΙΕΣ φΑΡΜΑΚΩν 
Δ. φωτίου1*, Ι.Β. Κωστόπουλος2*, Μ. Κρεββατά3, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1,  
Π. Ρουσάκης2, χ. Παντελή2, Π. Μαλανδράκης1, Μ. Μήγκου1, Ν. Κανέλλιας1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊα-
κώβου1, φ. Θεοδωρακάκου1, Ε. Τέρπος1, Ο. Τσιτσιλώνη2, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Καστρίτης1

1Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο Αθη-
νών «Αλεξάνδρα», Αθήνα, Ελλάδα, 2Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 15784, Αθήνα, Ελλάδα, 3Janssen Research & 
Development, LLC, Spring House, PA
*Ισότιμη προσφορά
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμηθεί προοπτικά η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού 
δαρατουμουμάμπης (DARA–μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του CD38) και ανοσοτροποποιητικών 
παραγόντων (IMiDs) σε ασθενείς με μυέλωμα που εμφανίζουν ανθεκτικότητα και τους δύο παράγοντες 
αλλά και να μελετηθούν οι πληθυσμοί ανοσοκυττάρων στο περιφερικό αίμα (PB) ώστε να κατανοηθεί 
η η πιθανή ανοσοτροποποίηση. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Αναλύθηκαν τα δείγματα από το περιφερικό αίμα 35 ασθενών ανθεκτικών 
σε IMiD λεναλιδομίδη (Len) ή πομαλιδομίδη (Pom) οι οποίοι υποτροπίασαν υπό μονοθεραπεία  με 
Dara. Κατόπιν, προστέθηκε το τελευταίο IMiD που είχε λάβει ο ασθενής σε προηγούμενη θεραπεία 
και στο οποίο υπήρχε αντοχή, διατηρώντας το σχήμα του DARA  (RESET). Έγινε λήψη δειγμάτων 
στην έναρξη του DARA, στην υποτροπή, στο χρόνο προσθήκης του IMiD, στην ανταπόκριση και στην 
υποτροπή στο RESET. χρησιμοποιήθηκε πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής με δύο πάνελ 8 
χρωμάτων [πάνελ-1: CD38-FITC, Granzyme B-PE, CD127-PeCy7, CD25-APC, CD4-APCCy7, CD3-
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BV510, Lag-3-BV421, πάνελ-2: CD14-FITC, CD56-PE, CD66-b-PeCy7, CD80-APC, CD45-APCCy7, 
CD3/CD19-BV510, CD16-BV421 και 7-AAD]. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Η διάμεση ηλικία ήταν 73 έτη, 66% ήταν άντρες και ο  διάμεσος αριθμός 
προηγούμενων θεραπειών ήταν 3 (εύρος 1-16). Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγούμενη έκθεση και 
ανθεκτικότητα σε τουλάχιστον έναν αναστολέα πρωτεασώματος, όλοι οι ασθενείς ήταν ανθεκτικοί σε Len 
και 51% σε Pom. Στο 49% έγινε προσθήκη Len και στο 51% Pom. Η διάμεση διάρκεια μονοθεραπείας 
με DARA προ του RESET ήταν 7.9 μήνες (εύρος 1-38). Η διάμεση διάρκεια θεραπείας στο RESET 
ήταν 5.5 μήνες (0.46-23.86) και 43% πέτυχε ανταπόκριση  ≥PR. Τo διάμεσο PFS ήταν 5 μήνες (95%CI 
1.5-8.4) και η διάμεση συνολική επιβίωση 19 μήνες (95%CI 13.5-24.5). Με βάση την ανταπόκριση 
στους 3 μήνες (landmark analysis), το PFS ήταν 9 μήνες για ασθενείς με ≥PR έναντι 4 μηνών για 
ασθενείς με <PR (p=0.031). Το PFS και η ανταπόκριση ήταν ανεξάρτητα από το είδος ή την δόση του 
IMiD που προστέθηκε, την ανταπόκριση στην μονοθεραπεία με DARA ή το IMiD και τον αριθμό των 
προηγούμενων θεραπειών. Η πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής ανέδειξε σημαντική ετερογένεια 
μεταξύ των ασθενών (n=20). Παρατηρήθηκε αύξηση στα CD8+ T-λεμφοκύτταρα μετά την έναρξη και 
κατά τη διάρκεια της μονοθεραπείας με DARA ενώ ο CD4+T-λεμφοκυτταρικός πληθυσμός παρέμεινε 
σταθερός. Τα συνολικά Tregs μειώθηκαν και τα Lag3+ Tregs έδειξαν τάση αύξησης. Τα NK-κύτταρα 
μειώθηκαν σημαντικά και παρέμειναν χαμηλά χωρίς αύξηση μετά την προσθήκη του IMiD. Αυξήθηκε 
ο CD16-/CD56+  ανοσοτροποποιητικός ΝΚ υποπληθυσμός και σε μικρότερο βαθμό ο CD56-/CD16+ 
κυτταροτοξικός ΝΚ υποπληθυσμός συγκριτικά με τα ώριμα CD56+/CD16+ NK-κύτταρα που έδειξαν 
τάσεις μείωσης ιδιαίτερα κατά την διάρκεια θεραπείας με DARΑ. Τα ποσοστά των CD56-CD16+ 
NK-κυττάρων στο χρόνο προόδου νόσου στο RESET (n=10) σχετίζονταν με ανταπόκριση. Τέλος 
παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση του Μ1 και μείωση του Μ2 υποπληθυσμού μακροφάγων στο 
χρόνο της ανταπόκρισης στο RESET.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η διατήρηση του DARA ως βάση θεραπείας σχετίζεται με κλινικά σημαντική 
δραστικότητα σε ασθενείς με νόσο ανθεκτική σε DARA και IMiDs όταν αυτά συνδυάζονται. Η αξιολόγηση 
των πληθυσμών του ανοσοποιητικού στο περιφερικό αίμα, ανέδειξε ανοσοτροποποίηση η οποία 
σχετίζεται με το DARA και δεν αλλάζει με την προσθήκη IMiD η οποία μπορεί να σχετίζεται με την 
επανάκτηση της ευαισθησίας στα δύο φάρμακα όταν αυτά συνδυάζονται. 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

19 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ADAR1 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟνΤΑΙ ΜΕ Τήν ΚΛΙνΙΚή ΑΠΟΚΡΙΣή ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΜΕθΥΛΙ-
ΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ
χ. Κορδελλά, Ε. Λαμπριανίδου, χ. Κυμπαρίδου, Δ. Δημητρίου, Μ. Παπουτσέλης, Γ. Βραχιώλιας,  
χ. Μισίδου, ζ. Μπεζυργιανίδου, Ε. Σπανουδάκης, Κ. Λιάπης, Ι. Μητρούλης, Ι. Κοτσιανίδης
Αιματολογικη κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, Αλεξανδρούπολη
ΥΠΟβΑθΡΟ/ΣΚΟΠΟΣ: Οι Υπομεθυλιωτικοί παράγοντες (ΥΜΠ), αζακυτιδίνη (ΑζΑ) και ντεσιταμπίνη 
(DAC), αποτελούν την κύρια θεραπεία για τα υψηλότερου κινδύνου Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα 
(ΥΚ-ΜΔΣ). ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός δράσης τους και οι προβλεπτικοί δείκτες απόκρισης στους 
ΥΜΠ, παραμένουν άγνωστοι. Δεδομένα σε καρκινικές κυτταρικές σειρές κατέδειξαν πως οι ΥΜΠ 
επανενεργοποιούν τα ενδογενή ρετροϊικά στοιχεία επάγοντας έτσι την ενδογενή αντιϊική απόκριση. 
ωστόσο, το  παραπάνω φαινόμενο δεν συνδέθηκε με την απόκριση στους ΥΜΠ σε μελέτη πρωτογενών 
CD34+ κυττάρων από ασθενείς με ΥΚ-ΜΔΣ. Νεότερα in vitro δεδομένα καταδεικνύουν πως η διαφορική 
ενεργότητα του ενζύμου  απαμινάση της αδενοσίνης (ADAR1) ενδέχεται να καθορίζει τη δραστικότητα 
των ΥΜΠ. Το ADAR1 τροποποιεί το δίκλωνο RNA (dsRNA) μέσω μετατροπής της αδενοσίνης σε 
ινοσίνη, αποσταθεροποιώντας έτσι τα διμερή του RNA και αποτρέποντας την ενεργοποίηση του 
υποδοχέα αναγνώρισης μοτίβου MDA5 και την επακόλουθη πυροδότηση της απόκρισης τύπου Ι και ΙΙΙ 
ιντερφερόνης. Αποσιώπηση του ADAR1 σε καρκινικά κύτταρα οδήγησε σε ενεργοποίηση της αντιικής 
απόκρισης, ενώ η χορήγηση DAC αύξησε την ενεργότητα της ADAR1 υποδηλώνοντας πιθανώς 
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αμφίδρομη σχέση μεταξύ ΥΜΠ και ADAR1 και ενδεχομένως ερμηνεύοντας την απουσία συσχέτισης 
της κλινικής απόκρισης με την επαγωγή ιικής μίμησης. Σκοπός της μελέτης μας ήταν η συσχέτιση των 
μεταβολών του ADAR1 με την έκβαση της θεραπείας σε πρωτογενή δείγματα ασθενών με ΥΚ-ΜΔΣ 
υπό θεραπεία με ΥΜΠ.
ΜΕθΟΔΟΙ: Προθεραπευτικά δείγματα μυελού των οστών συλλέχθηκαν από ασθενείς με ΥΚ-ΜΔΣ (n=37) 
υπό θεραπεία με AZA (n=23) ή DAC (n=14). Με τη χρήση μαγνητικών σφαιριδίων, απομονώθηκαν CD34+ 
κύτταρα με καθαρότητα ≥ 98%. Πραγματοποιήθηκε απομόνωση RNA, σύνθεση cDNA και ποσοτική 
PCR πραγματικού χρόνου με ειδικούς εκκινητές έναντι του γονιδίου ADAR1, και των δυο ισομορφών 
του, της  επαγόμενης από ιντερφερόνη ADAR1p150 και της κοινώς εκφραζόμενης ADAR1p110, καθώς 
και των γονιδίων STAT3a και STAT3b. Η έκφραση των γονιδίων υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο 2-ΔΔCt και κανονικοποιήθηκε σύμφωνα με το γονίδιο αναφοράς GAPDH. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η προθεραπευτική έκφραση του γονιδίου ADAR1 ήταν σημαντικά υψηλότερη 
στους μη αποκρινόμενους (n=23), σε σύγκριση με τους αποκρινόμενους ασθενείς (n=14, p=0.025)
(Εικόνα 1Α). Ειδικότερα η ισομορφή p150 ήταν αυξημένη προθεραπευτικά στους μη αποκρινόμενους 
συγκριτικά με τους ασθενείς που αποκρίθηκαν στους ΥΜΠ (p=0,031)(Εικόνα 1Β). Αντίθετα η έκφραση της 
ισομορφής p110 δεν παρουσίαζε σημαντική διαφορά ανάμεσα στους αποκρινόμενους και μη ασθενείς 
(p=0.13)(Εικόνα 1Γ). Καθώς, το ADAR1 αλληλεπιδρά με το STAT3 ενισχύοντας την ογκογόνο δράση 
του, μελετήθηκε παράλληλα και η προθεραπευτική έκφραση των μορίων STAT3α και STAT3β, χωρίς 
όμως να εντοπιστούν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε αποκρινόμενους και μη ασθενείς  (p=0.81 και 
p=0.49, για τα STAT3α και STAT3β αντίστοιχα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συμπερασματικά, φαίνεται πως η προθεραπευτική έκφραση του γονιδίου 
ADAR1 συσχετίζεται ισχυρά με την απόκριση των ασθενών με ΥΚ-ΜΔΣ στους ΥΜΠ, καθιστώντας 
το ADAR1 ως ένα δυνητικό βιοδείκτη. Η αποκλειστική συσχέτιση της ισομορφής ADAR1p150 με 
την απόκριση στους ΥΜΠ έρχεται σε συμφωνία με δεδομένα της βιβλιογραφίας που συνδέουν την 
έκφραση της ισομορφής p150 με αυξημένη ογκογονικότητα. Συνεπώς, καθώς η αναστολή του ADAR1 
ευαισθητοποίησε ποικίλους όγκους και στους αναστολείς σημείων ελέγχου, η θεραπευτική στόχευση 
του ADAR1 αναδεικνύεται ως υποσχόμενη στρατηγική παράκαμψης των περιορισμών των ΥΜΠ και 
της ανοσοθεραπείας στα ΥΚ-ΜΔΣ.
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20 ή ΠΑΡΟΥΣΙΑ SETPB1, RUNX1 ́ ή EZH2 ΜΕΤΑΛΛΑξήΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΛΕΙψή ΑνΤΑΠΟΚΡΙΣήΣ 
ΣΕ ΥΠΟΜΕθΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΑνΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ/
ΜΥΕΛΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΜΔΣ/ΜΥν) ΣΥνΔΡΟΜΑ
Θ. Καραντάνος1, H. Tsai2, M. Levis1, R. Varadhan2, R. Jones1, T. Jain1

1Division of Hematological Malignancies and Bone Marrow Transplantation, Sidney Kimmel Comprehensive 
Cancer Center, Johns Hopkins University, Baltimore MD, 2Division of Biostatistics and Bioinformatics, 
Johns Hopkins/Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore, MD
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η διαχείριση ασθενών με ΜΔΣ/ΜΥΝ παραμένει δύσκολη εν μέρει λόγω 
της μοριακής τους πολυπλοκότητας. Οι υπομεθυλιωτικοί παράγοντες έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
μείωση του φορτίου της νόσου και την προετοιμασία των ασθενών για την αλλογενή μεταμόσχευση. 
ωστόσο λιγότερο από 50% των ασθενών ανταποκρίνονται ενώ η πρόβλεψη της ανταπόκρισης είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η διερεύνηση του μοριακού προφίλ ασθενών 
με ΜΔΣ/ΜΥΝ για την ανεύρεση δεικτών ανταπόκρισης στους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες.  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Πραγματοποιήσαμε αναδρομική μελέτη 150 ασθενών με ΜΔΣ/ΜΥΝ που 
διερευνήθηκαν στο κέντρο μας μεταξύ 1/1/2010 και 31/12/2020. Σαράντα τρεις ασθενείς που έλαβαν 
υπομεθυλιωτικούς παράγοντες κατά την χρόνια φάση της νόσου και είχαν κάνει έλεγχο με αλληλούχηση 
νέας γενιάς (NGS) πριν από την έναρξη της θεραπείας. Μερική και πλήρης ύφεση (PR και CR) και 
ανταπόκριση μυελού (MR) διερευνήθηκαν με βάσει τα κριτήρια ανταπόκρισης της διεθνούς ομάδας 
εργασίας των ΜΔΣ/ΜΥΝ. Η συσχέτιση του αριθμού των μεταλλάξεων και του αριθμού των μεταλλάξεων 
υχηλού ρίσκου (NRAS, SETBP1, RUNX1, EZH2, TP53, ASXL1, STAG2) και άλλων χαρακτηριστικών 
της νόσου κατά την έναρξη θεραπείας με την ανταπόκριση έγινε με μονοπαραγοντική ανάλυση 
λογιστικής παλινδρόμησης. Πολυπαραγοντική ανάλυση για τη μοντελοποίηση της ανταπόκρισης έγινε 
με τη λογιστική παλινδρόμηση LASSO. Η συσχέτιση της ανταπόκρισης στους 6 μήνες θεραπείας με 
την επιβίωση έγινε με Kaplan-Meier ανάλυση χρονικού ορόσημου. Ανάλυση παλινδρόμησης Cox με 
PR/CR σαν χρονο-επηρεαζόμενη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της επίδρασης της 
μερικούς ή πλήρης υφέσεως στην ολική επιβίωση.
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκαπέντε γυναίκες και 28 άνδρες με ενδιάμεση ηλικία 67 έτη (εύρος: 45 – 85 χρόνια) 
και ενδιάμεσο χρόνο παρακολούθησης 18 μήνες (εύρος: 3 μήνες – 5.2 χρόνια) συμπεριλήφθησαν στην 
μελέτη. Τριάντα τέσσερις ασθενείς (79.1%) έλαβαν αζακιτιδίνη και 9 ασθενείς (20.9%) έλαβαν δεσιταβίνη. 
Δεκαεπτά ασθενείς (39.5%) υπεβλήθησαν σε αλλογενή μεταμόσχευση. Η επίπτωση εκτροπής σε οξεία 
μυελογενή λευχαιμία ήταν 16%. Κανένας ασθενής δεν παρουσίασε CR ενώ 56% παρουσίασαν PR και 
42% παρουσίασαν MR. Μονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι ≥2 υψηλού ρίκου μεταλλάξεις (OR 0.19, 
95% CI 0.05-0.67), SETBP1 μετάλλαξη (OR 0.16, 95% CI 0.02-0.76), RUNX1 μετάλλαξη (OR 0.1, 95% 
CI 0.01-0.48) και μετάλλαξη σε τουλάχιστον ένα από τα SETPB1, RUNX1 και EZH2 γονίδια  (OR 0.05, 
95% CI 0.01-0.21) σχετίζονται με απουσία PR. ≥2 υψηλού ρίσκου μεταλλάξεις (OR 0.23, 95% CI 0.05-
0.9), και μετάλλαξη σε τουλάχιστον 
ένα από τα SETPB1, RUNX1 και 
EZH2 γονίδια (OR 0.16, 95% CI 0.03-
0.62) σχετίζονται με απουσία MR. Η 
πολυπαραγοντική ανάλυση LASSO 
έδειξε οτι η μετάλλαξη σε τουλάχιστον 
ένα από τα SETPB1, RUNX1 και 
EZH2 γονίδια προβλέπει απουσία 
PR  (OR 0.05, 95% CI 0.01-0.27), και 
MR (OR 0.19, 95% CI 0.04-0.91). Η 
ανάλυση Kaplan-Meier έδειξε ότι PR 
εντός 6 μηνών από την έναρξη της 
θεραπείας σχετίζεται με βελτιωμένη 
ολική επιβίωση (P=0.010) (Eικόνα 1). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μεταλλάξεις στα 
γονίδια SETBP1, RUNX1 ή EZH2 Εικόνα 1.
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σχετίζονται με έλλειψη ανταπόκρισης στους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες ανάμεσα σε ασθενείς με 
ΜΔΣ/ΜΥΝ νεοπλάσματα ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένου καρυτύπου, 
ποσοστού των βλαστών και R-IPSS. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζουν ότι το μοριακό προφίλ μπορεί 
να ανιχνεύσει ασθενείς με ΜΔΣ/ΜΥΝ με φτωχή ανταπόκριση στους υπομεθυλιωτικούς παράγοντες. 

21 ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΜΕΛΕΤή ΠΑΡΑΤήΡήΣήΣ ΓΙΑ Τήν ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΤήΣ ΥΠΕΡφΟΡΤΩΣήΣ ΣΙΔήΡΟΥ 
ΣΤΟ ήΠΑΡ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥνΔΡΟΜΑ ΧΑΜήΛΟΥ/ΕνΔΙΑΜΕΣΟΥ-1 
ΚΙνΔΥνΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜβΑνΟΥν ΔΕφΕΡΑΣΙΡΟξή ΣΤήν ΕΛΛΑΔΑ (ΠΡΟΜήθΕΑΣ) 
A. Συμεωνίδης1, N.A. Βύνιου2, A. Γαλανόπουλος3, Z. Καρτάσης4, I. Κοτσιανίδης5, Π. Παναγιωτίδης6, 
Β. Παππά7, Β. Παπαστεφάνου8, E. Καλυβιώτη1, Π. Διαμαντόπουλος2, A. Κουράκλη1

1Πανεπιστημικακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας 2Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» 3Γενικό Νοσο-
κομέιο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» 4Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδος, 5Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, 6Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» 7Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττι-
κόν», 8Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η υπερφόρτωση σιδήρου επιδρά αρνητικά στην ποιότητα ζωής, τη νοσηρότητα 
και τη συνολική επιβίωση των μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
(ΜΔΣ). Λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων δεδομένων υπό πραγματικές συνθήκες κλινικής πράξης, 
η παρούσα μελέτη είχε στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης της θεραπείας με δεφερασιρόξη στη 
συγκέντρωση σιδήρου στο ήπαρ (LIC˙ μετρούμενη με μαγνητική τομογραφία T2*) και στις απαιτήσεις 
για μετάγγιση, σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού και ενδιάμεσου-1 κινδύνου και υπερφόρτωση σιδήρου 
συνεπεία μεταγγίσεων, σε πραγματικές συνθήκες κλινικής πρακτικής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στην παρούσα πολυκεντρική, προοπτική μελέτη παρατήρησης εντάχθηκαν 
ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού και ενδιάμεσου-1 κινδύνου που έλαβαν θεραπεία δεφερασιρόξης στην καθ’ 
ημέρα κλινική πράξη στην Ελλάδα (Εικόνα 1). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν κατά την ένταξη (εντός 2 
έως 6 εβδομάδων από την έναρξη θεραπείας με δεφερασιρόξη) και στους 6, 12, 18 και 24 μήνες μετά 
την ένταξη, μέσω κλινικών/απεικονιστικών αξιολογήσεων ρουτίνας. Όλοι οι συμμετέχοντες παρείχαν 
έγγραφη συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης. Τα αποτελέσματα των συνεχών μεταβλητών παρατίθενται 
ως μέσες τιμές (τυπική απόκλιση), εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εικοσιέξι ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας για ένταξη στη μελέτη 
(Εικόνα 1) [όλοι Καυκάσιοι˙ 57,7% άνδρες˙ 88,5% με συννοσηρότητα, ηλικία κατά την ένταξη: 73,5 
(12,4) έτη] παρακολουθήθηκαν για περίοδο διάμεσης διάρκειας 11,3 μηνών σε 7 Ελληνικά Αιματολογικά 
Τμήματα/Κλινικές. Η διάρκεια της θεραπείας με δεφερασιρόξη ήταν 12,0 (6,6) μήνες. Η αρχική και η 
μέση δόση δεφερασιρόξης κατά τη διάρκεια της μελέτης ήταν 17,2 (5,0) και 17,5 (4,4) mg/kg/ημέρα, 
αντίστοιχα. Κατά την έναρξη της θεραπείας, η αρχική διάγνωση του ΜΔΣ είχε τεθεί 28,4 (18,9) μήνες 
νωρίτερα, είχαν παρέλθει 23,6 (17,8) μήνες από την πρώτη μετάγγιση, και 92,3% (24/26) των ασθενών 
δεν είχαν λάβει προηγούμενη χηλική θεραπεία σιδήρου. Τα επίπεδα σιδήρου και φερριτίνης ορού 
κατά την έναρξη ήταν 186,2 (56,4) μg/dL και 2231,3 (1449,2) ng/mL, αντίστοιχα. Μετά από 6 μήνες 
θεραπείας, η LIC κατά την έναρξη [12,7 (7,9) mg Fe/g ξηρού βάρους (dw)] μειώθηκε σημαντικά κατά 
3,1 (4,0) mg Fe/g dw (p=0,017), ενώ ποσοστό 53,8% (7/13˙ 95%CI: 25,1-80,8%) των αξιολογήσιμων 
ασθενών πέτυχαν μείωση της LIC κατά ≥25%. Επιπλέον, 38,5% (5/13) των ασθενών μετέβησαν σε 
κατηγορία χαμηλότερης και 7,7% (1/13) σε κατηγορία υψηλότερης υπερφόρτωσης σιδήρου σε σύγκριση 
με την αρχική. Ο αριθμός των μεταγγίσεων ανά μήνα κατά τη διάρκεια του προγενέστερου έτους [1,9 
(1,6)] και μετά την έναρξη της θεραπείας [2,5 (1,4)] δεν μεταβλήθηκε στατιστικά σημαντικά (p=0,067). 
Η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων συμβάντων (AΣ) που σχετίζονταν με τη δεφερασιρόξη ήταν 
46,2% (ποσοστό σοβαρών AΣ σχετιζόμενων με τη δεφερασιρόξη: 26,9%). Τα σοβαρά σχετιζόμενα με 
τη δεφερασιρόξη συμβάντα που αναφέρθηκαν σε περισσότερους από έναν ασθενείς ήταν: αύξηση 
της ουρίας (7,7%) και της κρεατινίνης του ορού (15,4%), οξεία νεφρική βλάβη (7,7%) , καρδιακή 
ανεπάρκεια (7,7%) και αφυδάτωση (7,7%). 
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Εικόνα 1.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κλινική εμπειρία με τη θεραπεία αποσιδήρωσης με χηλικό παράγοντα υπό 
συνθήκες πραγματικής κλινικής πρακτικής, που αποτυπώθηκε στο πλαίσιο της μελέτης ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, 
μολονότι είναι περιορισμένη λόγω του μικρού δείγματος των συμμετεχόντων ασθενών, συνάδει 
με προγενέστερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της δεφερασιρόξης σε 
μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλότερου κινδύνου.
Ευχαριστίες: Η συγγραφή έγινε από την εταιρεία Qualities LTD.
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22 ή ΣήΜΑΣΙΑ ΤΩν ΑΥΤΟΑνΤΙΣΩΜΑΤΩν ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑνΟΣΟΛΟΓΙΚήΣ ΑΡΧήΣ θΡΟΜβΟ-
ΠΕνΙΑ: ΑνΑΔΡΟΜΙΚή ΜΕΛΕΤή ΑΠΟ ΤΟ  ΕθνΙΚΟ ΜήΤΡΩΟ ΤήΣ ΕΛΛήνΙΚήΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚήΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
χ. Ποντίκογλου1, Α. Ματθαιακάκης1, Α. Σταυρουλάκη2, Θ. χατζηγλυκερούδη3, Α. Πατρινός3, Α. Κου-
ράκλη3, Α. Συμεωνίδης3, Μ. Δήμου4, Π. Παναγιωτίδης4, Γ. Δράκος5, Μ. Βαρδάκα5, Α. Γαλανόπουλος5, 
Β. Καλιαφεντάκη1, Π. Κανέλου2, Δ. Λιάπη2, Γ. Τσιράκης6, Ά. Κολοβού6, Ε. Γαβριηλάκη7, Α. Συρίγου7, 
Α. Αναγνωστόπουλος7, Α. Μεγαλακάκη8, φ. Κλωνιζάκης9, Ε. Βλαχάκη9, Μ. Παπαϊωάννου10, Μ. Μπό-
μπολα11, Π. Διαμαντόπουλος12, Μ. Ματζουράνη12, Ν.Α. Βύνιου12, Σ. Γιαννούλη13, Ι. Κοτσιανίδης14,  
Γ. Βασιλόπουλος15, Μ. Πρωτόπαππα16, Ε. χατζημιχαήλ17, Π. ζήκος18, Γ. χαλκιαδάκης19, Ε. Παπαδάκη1 

1Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 2Αιματολογική Κλινική, Βενιζέ-
λειο-Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 3Αιματολογικό Τμήμα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών, 4Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 6Αιματολο-
γική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος», 7Αιματολογική Κλινική-ΜΜΜΟ Νοσοκομείο 
Γεώργιος Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, 8Αιματολογική Κλινική, Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Πειραιά «Μεταξά», 9Β’ Παθολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο 
Γενικό Νοσοκομείο, 10Α’Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 
11Αιματολογικό- Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Η Παμμακάριστος», 12Α’ Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Γενικό 
Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 13Β’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 14Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημι-
ακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 15Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, 16Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 17Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 18Αιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «Αγ. Ανδρέας», 
19Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ: Είναι γνωστό ότι στους ασθενείς με  ανοσολογικής αρχής θρομβοπενία (ΑΘΠ)  απαντάται 
αυξημένη συχνότητα αυτοαντισωμάτων. ωστόσο, τα επιμέρους κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά 
των ασθενών  με ΑΘΠ  που φέρουν αυτοαντισώματα δεν έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια, μέχρι στιγμής. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή real world χαρακτηριστικών κατά τη διάγνωση, 
καθώς και η εκτίμηση της έκβασης ασθενών με ΑΘΠ, στους οποίους ανιχνεύτηκαν τουλάχιστον ένα 
από τα παρακάτω αυτοαντισώματα: αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ), ρευματοειδής παράγων (RF), 
αντιφωσφολιπιδικά (APL) αντισώματα και αντιθυρεοειδικά αντισώματα.  Οι σχετικές πληροφορίες 
αντλήθηκαν από το μητρώο καταγραφής ασθενών με ΑΘΠ της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας.
ΜΕθΟΔΟΙ: Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν αναδρομικά δεδομένα από το εθνικό μητρώο 
καταγραφής ασθενών με ΑΘΠ που διαγνώσθηκαν από το 1979 έως το 2020 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην μελέτη συμπεριελήφθησαν συνολικά 554 ασθενείς ηλικίας >18 ετών. 
Από την μελέτη αποκλείσθηκαν ασθενείς με διάγνωση συστηματικού ερυθηματώδους λύκου, 
ρευματοειδούς αρθρίτιδας, αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου ή διαταραχών του θυρεοειδούς κατά την 
αρχική εμφάνιση της ΑΘΠ. Από τους 420 ασθενείς στους οποίους προσδιορίστηκαν τα ΑΝΑ, θετικός 
τίτλος αυτοαντισωμάτων (>1/160) βρέθηκε στους 94 (22,4%). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά σε ηλικία, 
φύλο ή σε προσλαμβανόμενα φάρμακα μεταξύ ANA+ και ANA- ασθενών. ωστόσο ο διάμεσος αριθμός 
αιμοπεταλίων ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε ΑΝΑ+ (21,8x109/L, IQR:5,7-30.5x109/L; P=0,048) από 
ότι σε ΑΝΑ- (28,2x109/L, IQR:8-43,3x109/L; P=0,048) ασθενείς.  Επιπρόσθετα ανευρέθηκε σημαντικά 
αυξημένη συχνότητα επίσταξης και αιμορραγιών στοματικής κοιλότητας σε ΑΝΑ+ ασθενείς (P=0,0477 
και P=0,0008 αντίστοιχα). Από τους 416 ασθενείς στους οποίους προσδιορίστηκε ο RF, οι 20 (4,9%) 
είχαν θετική δοκιμασία. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ηλικία, 
φύλο, λήψη φαρμάκων και αριθμό αιμοπεταλίων κατά την διάγνωση μεταξύ RF+ και RF- ασθενών. 
ωστόσο, επίσταξη και αιμορραγίες στοματικής κοιλότητας παρατηρήθηκαν συχνότερα σε RF+ ασθενείς 
(P=0,021 and P=0,0445 αντίστοιχα). Από τους 208 ασθενείς που ελέγχθηκαν για παρουσία APL 
αντισωμάτων  και τους 75 που ελέγχθηκαν για παρουσία αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων, οι 24 (11,5%) 
και 19 (25%) βρέθηκαν θετικοί, αντίστοιχα. Δεν αναδείχθηκαν σημαντικές διαφορές σχετικά με την 
ηλικία, φύλο, λήψη φαρμάκων, αριθμό αιμοπεταλίων κατά την διάγνωση ή εντόπιση της αιμορραγίας 
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μεταξύ ασθενών με θετικά και αρνητικά APL αντισώματα ή μεταξύ ασθενών με θετικά και αρνητικά 
αντιθυρεοειδικά αντισώματα. Τέλος, η συχνότητα αντι-αιμοπεταλιακών αντισωμάτων, η ανταπόκριση 
στην θεραπεία και η συχνότητα ανάπτυξης χρόνιας ΑΘΠ δεν φάνηκε να διαφέρει σε καμία από τις 
παραπάνω αναφερόμενες υποομάδες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε ασθενείς με ΑΘΠ, η παρουσία αυξημένων ANA και RF φαίνεται να συνοδεύεται 
από ορισμένα διακριτά κλινικά χαρακτηριστικά, ενώ δεν φαίνεται να σχετίζεται με  την ανταπόκριση στη 
θεραπεία ή τη συχνότητα ανάπτυξη χρόνιας ΑΘΠ. Από την άλλη μεριά, ούτε τα APL  αντισώματα ή τα 
αντιθυρεοειδικά αντισώματα μοιάζουν να επηρεάζουν το κλινικό προφίλ των ασθενών. Επιπρόσθετες 
μελέτες είναι ωστόσο αναγκαίες για την εις βάθος διερεύνηση του ρόλου των ανοσολογικών δεικτών 
στην ΑΘΠ.  

23 ΤΑ ΕνΑνΤΙΟΜΕΡή ΤΟΥ 2-ΥΔΡΟξΥΓΛΟΥΤΑΡΙΚΟΥ ΣΤήν ΠΑθΟΓΕνΕΣή ΤΩν ΜΔΣ
Α. Πουλάκη1,2, Θ. Κατσίλα3, Ι.Η. Στεργίου2, J.C. Gόmez Tamayo4, Μ. Βουλγαρέλης2, Σ. Γιαννούλη1

1Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο, ΕΚΠΑ, 2Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής 
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 3 Εργαστήριο Ανακάλυψης Βιοδεικτών & Μεταφραστικής Έρευνας, 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 4 Pharmacoinformatics group, GRIB (IMIM/UPF), PRBB, Βαρκελώνη, Ισπανία 
ΕΙΣΑΓΩΓή/ΣΚΟΠΟΣ: Η φυσιολογική αιμοποίηση χαρακτηρίζεται από δραστικές βιοενεργητικές 
αλλαγές, απαραίτητες τόσο για την επιβίωση των στελεχιαίων κυττάρων όσο και για την αποτελεσματική 
διαφοροποίηση. Νεότερα δεδομένα εμπλέκουν μεταβολές της βιοενεργητικής ομοιόστασης στην 
παθογένεια των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων (ΜΔΣ).
Πρόσφατα δείξαμε ότι η εγκατάσταση και εξέλιξη της νόσου σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) 
χαρακτηρίζεται από μείζονες βιοενεργητικές παρεκκλίσεις που επικεντρώνονται στη διαταραχή της 
μιτοχονδριακής λειτουργίας και σταθεροποίηση του παράγοντα HIF1 ανεξάρτητα από την συγκέντρωση Ο2.
Δεδομένου του κεντρικού ρόλου του 2-υδροξυγλουταρικού (2-hydroxyglutarate/2-HG) στην μεταβολική 
ομοιόσταση και την εμπλοκή του στην καρκινογένεση, μελετήσαμε το μεταβολίτη και τα εναντιομερή του 
L- και D- σε μια τυχαία επιλεγμένη ομάδα ΜΔΣ ασθενών με σκοπό την διερεύνηση πιθανής εμπλοκής 
τους στην εγκατάσταση και την εξέλιξη του συνδρόμου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Απομονώθηκαν διαφοροποιούμενα κύτταρα μυελικής σειράς (>95% καθαρότητα, 
>1% βλάστες) 15 πρωτοδιαγνωσθέντων ασθενών με ΜΔΣ, 11 εκ των οποίων με <5% βλάστες (ομάδα 
1-Ο1) και 4 με >5% βλάστες (ομάδα 2-Ο2) και 7 μαρτύρων. Πραγματοποιήθηκε μεταβολωμική ανάλυση 
υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας, με σύστημα υψηλής
απόδοσης σε ζεύξη με φασματόμετρο μάζας. Για την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων 
εφαρμόστηκε η ροή εργασίας Metabokit. H στατιστική και λειτουργική ανάλυση των δεδομένων έγινε 
με χρήση του Metaboanalyst v4 και προσαρμοσμένες γραφές σε Python και R. Ακολούθησε μέτρηση 
των εναντιομερών L- και D-HG. ΜΔΣ σχετιζόμενες γονιδιακές μεταλλάξεις ελέγχθηκαν χωρίς διαφορά 
μεταξύ ασθενών και μαρτύρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα και των δυο εναντιομερών του 2HG βρέθηκαν αυξημένα σε όλους τους 
ασθενείς με ΜΔΣ. Η μεταβολωμική ανάλυση ανέδειξε ισχυρή συσχέτιση των επιπέδων του 2-HG/D-/L-
2HG, με δυσλειτουργία του μιτοχονδριακού συμπλέγματος 4 και της αναπνευστικής αλυσίδας συνολικά. 
Το μεταβολικό προφίλ της Ο1 χαρακτηρίζονταν από μιτοχονδριακή δυσλειτουργία συμβατή με την 
ανασταλτική δράση του D-2HG στο μιτοχονδριακό σύμπλεγμα ΙV. Η Ο2 παρουσίαζε βελτιστοποιημένο 
οξειδοαναγωγικό δυναμικό με αυξημένα επίπεδα ανηγμένης γλουταθειόνης (GSH) και υψηλό GSH/
GSSG λόγω παρά την φαινομενική δυσλειτουργία της αναπνευστικής αλυσίδας. Το προφίλ αυτό είναι 
συμβατό με την δράση του L-2HG στο μιτοχόνδριο. ωστόσο, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική 
διαφορά τόσο στα επίπεδα όσο και στον λόγο L-2HG/D-2HG μεταξύ των Ο1 και Ο2.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα και των δύο εναντιομερών του 2ΗG είναι αυξημένα στα ΜΔΣ ανεξαρτήτως 
ποσοστού βλαστών. Ο HIF1 προκαλεί αύξηση των επιπέδων του L-2HG. Παράλληλα και τα δύο 
εναντιομερή οδηγούν άμεσα ή έμμεσα, μέσω αναστολής της μιτοχονδριακής αναπνευστικής αλυσίδας, 
σε περαιτέρω σταθεροποίηση του HIF1. Σημειώνεται ότι η βιοενεργητική αναδιάρθρωση που επάγει 
ο HIF1 αναστέλλει περαιτέρω την μιτοχονδριακή λειτουργία. Η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία μέσω 
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συσσώρευσης των ενδιαμέσων του κύκλου του Krebs επιφέρει εκ νέου αύξηση των εναντιομερών. 
Τα αυξημένα επίπεδα 2HG, η σταθεροποίηση και συνεχής δράση του HIF1 με την συνεπακόλουθη 
μιτοχονδριακή δυσλειτουργία δημιουργούν έναν ανατροφοδοτούμενο φαύλο κύκλο οξειδωτικής πίεσης 
στους διαφοροποιούμενους αιμοποιητικούς προγεννήτορες. 

24 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ CCRL2 ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤήν 
ΔΕΥΤΕΡΟΠΑθή ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Θ. Καραντάνος1, P. Teodorescu1, Β. Perkins1, H. χριστοδούλου1, C. Esteb1, Ε. Helmenstine1,  
T. Rajkhowa1, R. Varadhan2, A. Moliterno3, M. Levis1, G. Ghiaur1, R. Jones1

1Division of Hematological Malignancies and Bone Marrow Transplantation, Sidney Kimmel Cancer 
Center, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, 2Division of Biostatistics and Bioinformatics, Johns 
Hopkins/Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore, MD, 3Division of Adult Hematology, 
Department of Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, MD
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η ανακάλυψη νέων ογκογόνων μοριακών μονοπατιών είναι αναγκαία 
για την εισαγωή νέων θεραπειών για το μυελοδυσπλαστικ/ο σύνδρομο (ΜΔΣ) και την δευτεροπαθή 
οξεία μυελογενή λευχαιμία (δΟΜΛ). Μεταξύ ασθενών με χρόνια μυελικά νεοπλάσματα, οι άνδρες 
εμφανίζουν χειρότερη πρόγνωση καθιστώντας πιθανή την εμπλοκή ορμονικών μονοπατιών στην 
πρόοδο αυτών των νοσημάτων. Ο ανδρογονικός υποδοχέας επάγει την δραστηριότητα του υποδοχέα 
του ενεργοποιητή αποικιών των κοκκιοκυττάρων (GCSF-R) προάγοντας την έκφραση ενός αριθμού 
γονιδίων. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η σύγκριση της έκφρασης των γονιδίων που ρυθμίζονται 
από τον ανδρογονικό υποδοχέα σε υγιή αιμοποιητικά κύτταρα και κύτταρα ασθενών με ΜΔΣ/δΟΜΛ 
και η περιγραφή του ρόλου ενός εξ αυτών που κυδικοποεί τον άτυπο υποδοχέα CCRL2 σε κυτταρικά 
μοντέλα ΜΔΣ/δΟΜΛ. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Δεδομένα από ανάλυση αλληλουχίας RNΑ συνελέχθηκαν από την βάση 
δεδομένων BloodSpot (211434_s_at). CD34+ κύτταρα απομονώθηκαν από δείγματα μυελού των οστών 
υγιών μαρτύρων και ασθενών με ΜΔΣ/ΟΜΛ και η έκφραση του CCRL2 μελετήθηκε με κυτταρομετρία 
ροής. Καταστολή της έκφρασης του CCRL2 στις κυτταρικές σειρές MDS92, MDS-L, TF-1 και DAMI 
πραγματοποιήθηκε με επιμόλυνση με lentivirus. Κύτταρα MDS-L εγχύθηκαν σε NOD.Cg-Prkdcscid 
Il2rgtm1Wjl Tg(CMV IL3,CSF2,KITLG)1Eav/MloySzJ ποντίκια. Η παρακολούθηση της προόδου του 
νοσήματος έγινε με μέτρηση βιοφωταύγειας (bioluminescence). Το φορτίο νόσου μετρήθηκε με βάσει 
την έκφραση ανθρώπινου CD45. Western blotting και ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης 
χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη ογκογόνων μονοπατιών. Κύτταρα θεραπεύτηκαν με 0.1, 0.25, 0.5 
and 1 μΜ Fedratinib και το θεραπευτικό αποτέλεσμα μετρήθηκε με μέτρηση κλωνογονικότητας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανάμεσα στα top-5 γονίδια που ρυθμίζονται από τον ανδρογονικό υποδοχέα κατά 
την φυσιολογική παραγωγή κοκκιοκυττάρων μόνο το CCRL2 βρέθηκε υπερεκφρασμένο στα ΜΔΣ/
δΟΜΛ σε σχέση με τα φυσιολογικά αιμοποιητικά κύτταρα και τις πρωτοπαθείς (de novo) ΟΜΛ (P<0.001) 
(Εικόνα 1Α). Υψηλή έκφραση CCRL2 σχετίζεται με χειρότερη επιβίωση ανάμεσα σε ασθενείς με ΟΜΛ 
(P=0.031). Η πρωτεινική έκφραση του CCRL2 είναι υψηλότερη σε CD34+ και CD34+CD38- κύτταρα 
από ασθενείς με ΜΔΣ σε σχέση με υγιείς μάρτυρες (P<0.001) και σε CD34+ βλάστες από ασθενείς με 
δΟΜΛ σε σχέση με de novo ΟΜΛ (P=0.050) (Εικόνα 1Β). Άνδρες με ΜΔΣ είχαν υψηλότερη έκφραση 
CCRL2 σε σχέση με τις γυναίκες με ΜΔΣ (P=0.023). Η καταστολή της έκφρασης του CCRL2 μείωσε 
τον πολλαπλασιασμό και την κλωνογονικότητα των κυττάρων MDS92 και MDS-L (Εικόνα 1C). MDS-L 
κύτταρα με κατεσταλμένη έκφραση CCRL2 παρουσίασαν μειωμένη αύξηση σε NSGS ποντίκια που 
σχετίστηκε με χαμηλότερο φορτίο νόσου στον μυελό των οστών (P=0.039) (Εικόνα 1D) και στο σπλήνα 
(P=0.012). Η καταστολή της έκφρασης του CCRL2 μείωσε τη φωσφορυλίωση των JAK2/STAT3/
STAT5 (Εικόνα 1E) και τα επίπεδα RNA γονιδίων-στόχων των πρωτεινών STAT. Ανοσοκαθήλωση 
και ανοσοφθορισμός έδειξαν συν-εντόπιση του CCRL2 με το JAK2 (Εικόνες 1F, G). Καταστολή του 
CCRL2 αύξησε την ανασταλτική δράση των 0.25 και 0.5 μΜ fedratinib στα MDS-L (P=0.001), TF-1 
(P=0.002 και P=0.013) και DAMI κύτταρα (P=0.004 και P=0.040). 
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Εικόνα 1.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτέλεσματά μας υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στα γονίδια που ρυθμίζονται από 
τον ανδρογονικό υποδοχέα, το γονίδιο CCRL2 υπερεκφράζεται σε CD34+ κύτταρα από ΜΔΣ/δΟΜΛ 
ασθενείς και ιδίως άνδρες. Ο άτυπος υποδοχέας CCRL2 προάγει την αύξηση κυττάρων ΜΔΣ/δΟΜΛ, 
το οποίο σχετίζεται με ενεργοποίηση του μονοπατιού JAK2/STAT. 

SARS-CoV-2 ΚΑΙ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

33 ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛΩΜΑ ΥΠΟ θΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑνΤΙΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ CD38 ή ΤΟΥ BCMA ΚΑΙ ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΣφΑΙΡΙνΑΙΜΙΑ 
WALDENSTROM ΥΠΟ ΡΙΤΟΥξΙΜΑΜΠή ΄ή ΑνΑΣΤΟΛΕΙΣ βΤΚ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥν ΥΠΟβΕΛΤΙΣΤή 
ΧΥΜΙΚή ΑνΟΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟν ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΜΕ-
ΛΕΤή 382 ΑΣθΕνΩν
Ε. Τέρπος1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Α. Μπριασούλης1, Σ. Γούμενη2,  
Π. Μαλανδράκης1, Δ. φωτίου1, Α. Πίκουλας1, Ε.Δ. Παπανάγνου2, Μ. Μήγκου1, φ. Θεοδωρακάκου1, 
Μ. Ρούσσου1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Ν. Κανέλλιας1, Ι.Π. Τρουγκάκος2, Ε. Καστρίτης1,  
Μ.Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα, 2Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση την ανάπτυξης εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NΑbs) έναντι του SARS-
CoV-2 σε ασθενείς με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες μετά τον εμβολιασμό με το mRNA BNT162b2 
ή το AZD1222, μέχρι και 50 ημέρες μετά την αρχική δόση εμβολίου. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Πρόκειται για μια μεγάλη, προοπτική μελέτη (NCT04743388) που αποσκοπεί στην 
αξιολόγηση της κινητικής των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2, μετά τον εμβολιασμό για 
COVID-19 σε υγιείς εθελοντές και σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Στην συγκεκριμένη ανάλυση 
συμπεριελήφθησαν ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (ΜΜ,n=213), μακροσφαιριναιμία Waldenstrom 
(ΜW, n=106), ασυμπτωματικό MM (SMM,n=38) και μονοκλωνική γαμμαπάθεια απροσδιορίστου 



273

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

σημασίας (MGUS,n=25) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που περιλαμβάνει υγιή άτομα (n=226) 
παρόμοιας ηλικίας και φύλου που εμβολιάστηκαν κατά την ίδια χρονική περίοδο (Ιανουάριο - Μάρτιο 
2021). Δε συμπεριελήφθησαν άτομα με προηγούμενη διάγνωση COVID-19. Συλλέχθησαν δείγματα 
περιφερικού αίματος την 1η ημέρα (D1, πριν τη 1η δόση), την 22η ημέρα (D22, πριν τη 2η δόση του 
BNT162b2 ή 3 εβδομάδες μετά τη 1η δόση AZD1222) και την 50η ημέρα (D50, 4 εβδομάδες μετά τη 2η 
δόση BNT162b2 ή 7 εβδομάδες μετά τη 1η δόση AZD1222). Τα αντισώματα μετρήθηκαν χρησιμοποιώντας 
μέθοδο εγκεκριμένη από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (cPass™ 
SARS-CoV-2 NAbs Detection Kit, GenScript, Piscataway, NJ, USA).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 77,9% των ασθενών με MM/SMM/MGUS και το 84,9% ασθενών με WM ήταν 
εμβολιασμένοι με το BNT162b2 ενώ οι υπόλοιποι ήταν εμβολιασμένοι με το AZD1222. Εμβολιασμός 
με δυο δόσεις BNT162b2 ή μια δόση AZD1222 οδήγησε σε χαμηλότερη παραγωγή NAbs στους 
ασθενείς σε σύγκριση με τους υγιείς τις D22 και D50 (p<0,001). Μετά την αρχική δόση εμβολίου (D22), 
η ομάδα ασθενών είχε χαμηλότερους τίτλους NΑb σε σχέση με τους υγιείς με μέσο ανασταλτικό τίτλο 
NΑb 27% στους ασθενείς με MM/SMM/MGUS έναντι 20.5% στους ασθενείς με WM και 38.7% στους 
υγιείς (p<0.001). Την D50 ο μέσος ανασταλτικός τίτλος NΑb ήταν 62,8% για ασθενείς με MM/SMM/
MGUS έναντι 36% για ασθενείς με WM και 90% στους υγιείς (p<0.001). Το 57.3% των MM/SMM/
MGUS, το 42% των WM και το 81% των υγιών ανέπτυξαν τίτλους NAb ≥50% (p<0.001). Επίσης οι 
ασθενείς με ΜΜ εμφάνισαν υποδεέστερη απόκριση σε σχέση με τους MGUS την D22 (p=0.009) και D50 
(p=0.003). Η λήψη θεραπείας και η λεμφοπενία την στιγμή εμβολιασμού αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι 
προγνωστικοί παράγοντες για υποδεέστερη αντισωματική απάντηση σε ασθενείς με ΜΜ (p<0.05), 
ενώ η λήψη θεραπείας με ριτουξιμάμπη ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για υποδεέστερη 
αντισωματική απάντηση σε ασθενείς με WM (p<0.05). Όσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες, 33% 
και 31,6% των ασθενών ανέφεραν ήπιες αντιδράσεις μετά τη 1η και 2η δόση του BNT162b2 αντίστοιχα, 
ενώ το 32,8% των ασθενών που εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση του AZD1222 επίσης εμφάνισαν 
τοπικές αντιδράσεις. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ασθενείς με ΜΜ και WM εμφανίζουν ασθενέστερη χυμική ανοσιακή απάντηση 
μετά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2, ειδικά όσοι βρίσκονται υπό θεραπεία τη στιγμή του 
εμβολιασμού. Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται 
αυστηρά καθώς μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει 
η μελέτη της ανοσίας μετά τη χορήγηση μιας τρίτης αναμνηστικής δόσης σε αυτή την ομάδα ασθενών.

34 ΤΑΥΤΟΠΟΙήΣή ΚΩΔΙΚΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΠΑΡΑΛΛΑΓΩν ΓΟνΙΔΙΩν ΤΟΥ ΣΥΜΠΛήΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ COVID-19 
Ε. Γαβριηλάκη1, Τ. Τουλουμενίδου1, Σ.Α. Τσιφτσόγλου2, Ε. φαρμάκη3, Π. Παναγοπούλου4, Ε. Μιχαηλίδου5, 
Ε.Ε. Κοράβου1, Μ. Κούτρα1, Ο. Τσιατσιου5, Ε. Παπαδημητρίου3, Μ. Ιωαννίδου6, Ε. Παπαδοπούλου-
Αλατάκη4, Π.Γ. Παπαγιάννη1, χ. Βαρελάς1, Α. Παπαλεξανδρή1, Α. Ευαγγελίου4, Α. Γαλλή-Τσινοπούλου6, 
Δ. ζαφειρίου3, Ε. Ροηλίδης5, Ι. Σακελλάρη1, Α. Τραγιαννίδης6, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης, Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 
2Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 3Α’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 4Δ’ Παιδιατρική 
Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη, 5Γ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο 
Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 6Β’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Ενεργοποίηση του συμπληρώματος έχει τεκμηριωθεί στη μοριακή 
παθοφυσιολογία της λοίμωξης COVID-19 ενηλίκων, ενώ έχει πρόσφατα περιγραφεί και σε παιδιά 
με σχετιζόμενα φλεγμονώδη σύνδρομα. Δεδομένης της γενετικής μωσαϊκότητας στην προδιάθεση 
νοσημάτων που σχετίζονται με το συμπλήρωμα και κατά επέκταση την έμφυτη ανοσολογική απόκριση, 
διερευνήσαμε την ύπαρξη γενετικών παραλλαγών σε γονίδια του συμπληρώματος παιδιατρικών 
ασθενών με COVID-19. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήσαμε προοπτικά διαδοχικούς παιδιατρικούς ασθενείς που προσήλθαν 
λόγω COVID-19 λοίμωξης σε ελληνικά κέντρα αναφοράς της Θεσσαλονίκης (Νοέμβριος 2020-Μάρτιος 
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2021). Η διάγνωση της λοίμωξης επιβεβαιώθηκε με μοριακές μεθόδους. 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 το συμπλήρωμα (Complement factor H/CFH, CFH-related, CFI, CFB, CFD, C3, 
CD55, C5, MCP, thombomodulin/THBD, ADAMTS13, MASP, MBL, FCN, COLLEC11). Αναλύθηκαν 
παραλλαγές με συχνότητα αλληλίου υψηλότερη του 20%. Η κλινική σημασία των παραλλαγών 
χαρακτηρίστηκε αρχικά με την τρέχουσα βάση ClinVar κατά την προκαταρκτική ανάλυση (Α) και στη 
συνέχεια με τις βάσεις dbSNP και UniProt και τη διεθνή βιβλιογραφία κατά την περαιτέρω ανάλυση 
(Β) με στόχο την ανίχνευση δυσυνθετικών κωδικοποιητικών (missense coding) παραλλαγών που 
βιοχημικά μπορεί να συμβάλλουν στη δυσλειτουργία του συμπληρώματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 80 ασθενείς, 8 από τους οποίους εμφάνισαν φλεγμονώδη σύνδρομα 
(6 με MIS-C και 2 με Kawasaki like MIS-C). Από τους 80, 41 χρήζαν νοσηλείας, ενώ όλοι επιβίωσαν.
A. Στην προκαταρκτική ανάλυση, διαπιστώθηκαν παραλλαγές ποικίλης κλινικής σημασίας: παθολογικές 
ή δυνητικά παθολογικές, καλοήθεις ή δυνητικά καλοήθεις και αβέβαιης κλινικής σημασίας (διάμεση 
τιμή: 97 παραλλαγές, εύρος 61-103). Από τις παραλλαγές που δυνητικά έχουν κλινική σημασία και 
έχουν περιγραφεί σε σύνδρομα ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, ανιχνεύθηκαν: α) δυνητικά παθολογική 
παραλλαγή – πολυμορφισμός, rs2301612 (ADAMTS13), σε 39 ασθενείς, β) παραλλαγή – παράγων 
κινδύνου,  rs2230199 (C3), σε 33 ασθενείς, γ) παραλλαγή – παράγων κινδύνου, rs800292 (CFH) σε 36 
ασθενείς. Από αυτούς, 40 ασθενείς είχαν συνδυασμό δύο εκ των τριών παραλλαγών, που συσχετίστηκε 
στατιστικά σημαντικά με την παρουσία δύσπνοιας (p=0,031) και βήχα (p=0,042). Επιπλέον, 27 ασθενείς 
είχαν παθογενετική παραλαγή rs1800450 (MBL2), και 7 παθογενετική απαλοιφή rs532781899 (FCN3), 
που έχουν προηγούμενα περιγραφεί σε φλεγμονώδη σύνδρομα. 
Β. Κατά την περαιτέρω ανάλυση, αναγνωρίστηκαν παραλλαγές με μεγάλη συχνότητα (>70%) στο 
σύνολο του υπό μελέτη πληθυσμού (rs11098044 CFI, rs1061170 CFH, rs12711521 MASP2), καθώς 
και άλλες λιγότερο συχνές, με συχνότητα όμως που διαφέρει στους ασθενείς που χρειάστηκαν 
νοσηλεία και αυτούς που ανέπτυξαν φλεγμονώδη σύνδρομα (rs2230199 C3, rs1065489 CFH, rs12614 
και rs641153 CFB, rs1800450 MBL2, rs2273346 και rs72550870 MASP2, rs72549154 MASP3 and 
rs7567833 COLEC11). Δομικά, σε επίπεδο αμινοξέων η πλειοψηφία αυτών των παραλλαγών μπορούν 
να χαρακτηριστούν από αλλαγές σε τοπικά φορτία (charge change/reversal mutations). Κάποιες από 
αυτές είναι πιθανόν να επηρεάζουν αλληλεπιδράσεις σε πρωτεϊνικά σύμπλοκα που είναι σημαντικά 
για την ενεργοποίηση ή/και τη ρύθμιση του συμπληρώματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε παιδιατρικούς ασθενείς με COVID-19, ανιχνεύσαμε για πρώτη φορά συνδυασμούς 
κωδικοποιητικών παραλλαγών σε γονίδια του συμπληρώματος, που έχουν προηγούμενα περιγραφεί 
σε φλεγμονώδη σύνδρομα και σύνδρομα ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας. 

35 ΕΚβΑΣή ΛΟΙΜΩξήΣ COVID-19 ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ: ΠΟΛΥΚΕνΤΡΙΚή ΜΕΛΕΤή
Γ. Καραβαλάκης1, Ν. Σπυρίδης1, Ι. Δαρμάνη2, Π. Γιαννούλια3, Μ. Βάρδακα4, Α. Σεβαστούδη5,  
χ. Αποστολοπούλου6, Κ. Κούτση7, Μ. Λίγκα8, Μ. Τσαντεκίδου9, Α. Πηγαδίτου10, Α. Γιαννακοπούλου1, 
Α. Αναγνωστόπουλος1, ζ. Μέλλιος2, Ε. Κατωδρύτου5, Α. Πουλή3, Π. Τσιριγώτης6, Θ. Μαρινάκης4,  
Μ. Παγώνη2, Δ. Σωτηρόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, Γ.Ν. «Γ.Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, 
Γ.Ν. Ευαγγελισμός, Αθήνα, 3ΑιματολογικήΚλινική, Γ.Ν. Άγιος Σάββας, Αθήνα, 4Αιματολογική Κλινική, 
Γ.Ν. Γεννηματάς, Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, 6Αιματολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Ν. Αττικό, Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, 8Αιματολογική 
Κλινική, Πανεπιστημιακό Ν. Πατρών, Πάτρα, 9ΑιματολογικήΚλινική, Metropolitan Hospital, Αθήνα, 
10Αιματολογικό Τμήμα, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του WHO για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 
της πανδημίας του SARS-CoV-2 έως τον Αύγουστο-2021 έχουν νοσήσει 581.315 άτομα και έχουν 
καταγραφεί 13.636 θάνατοι σε εθνικό επίπεδο. Τα ποσοστά θνητότητας είναι υψηλότερα στους 
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ηλικιωμένους ασθενείς και σε άτομα με συννοσηρότητες συμπεριλαμβανομένων και των κακοηθειών. 
ωστόσο υπάρχει ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έκβαση των ασθενών με αιματολογική 
κακοήθεια και COVID-19 λοίμωξη.
ΣΚΟΠΟΣ: Πρόκειται για μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη που έχει ως σκοπό τη συστηματική 
καταγραφή και ανάλυση των ασθενών με υποκείμενο αιματολογικό νόσημα και COVID-19 σε εθνικό 
επίπεδο.
ΜΕθΟΔΟΣ: Συλλέχθηκαν δεδομένα για 170 αιματολογικούς ασθενείς από 10 αιματολογικές κλινικές 
την περίοδο Οκτώβριος 2020–Ιούλιος 2021 με COVID-19 λοίμωξη επιβεβαιωμένη με RT-PCR. Τα 
αιματολογικά νοσήματα κατηγοριοποιήθηκαν σε: Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία (ΟΜΛ), Οξεία 
Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ), Non-Hodgkin Λεμφώματα (NHL), χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία 
(χΛΛ), Λέμφωμα Hodgkin (HL), Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ), Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ), 
χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (χΜΛ), Μυελοϋπερπλαστικά Νεοπλάσματα (ΜΥΝ) και άλλα αιματολογικά 
νοσήματα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αξιολογήσαμε συνολικά 170 ασθενείς, 59% άνδρες και 41% γυναίκες με διάμεση 
ηλικία 62 (20-92) και 58 (17-92) ετών αντίστοιχα. 84% των ασθενών ήταν ≥40 ετών και 26% ≥70 ετών. 
Η πλειοψηφία αυτών (87%) μολύνθηκε εξωνοσοκομειακά, ενώ το 17% νόσησε ασυμπτωματικά και η 
διάγνωση επιβεβαιώθηκε με μοριακό τεστ.
Τα συχνότερα αιματολογικά νοσήματα ήταν: NHL 24,7%, χΛΛ 13,5%, ΟΜΛ 11%, ΠΜ 10%, HL 9,4% 
και ΜΥΝ 8,8%, ενώ το 17,6% είχε υποβληθεί σε αλλογενή ή αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων.
Οι ασθενείς με μέτρια/σοβαρή COVID-19 ήταν 55%, ενώ 34% των νοσηλευόμενων ασθενών χρειάστηκε 
υποστήριξη σε ΜΕΘ. Το συνολικό ποσοστό θνητότητας ήταν 22,35%, ενώ η θνητότητα στους 
διασωληνωμένους ασθενείς ήταν αξιοσημείωτα υψηλή (91%). Υψηλότερη θνητότητα παρατηρήθηκε 
στους ασθενείς με ΜΔΣ (37,5%), ΟΜΛ (37%), ΟΛΛ (33%), χΛΛ (30%), NHL(26%) και ΠΜ (23,5%).
Περαιτέρω στατιστική ανάλυση κατέδειξε συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και τη βαρύτητα της COVID-19 
(p=<0.001), στην ηλικία και τη θνητότητα (p=0.01), στην εισαγωγή στη ΜΕΘ και τη θνητότητα (p<0.001), 
αλλά όχι στο φύλο και τη θνητότητα (p=0.58).
Στη συνέχεια οι ασθενείς διαστρωματώθηκαν σε δύο υποσύνολα, σε αυτούς που έχουν λάβει τουλάχιστον 
μία γραμμή θεραπείας στο παρελθόν (82%) και σε αυτούς που βρίσκονται απλά σε παρακολούθηση 
(28%), κυρίως ασθενείς με χΛΛ και NHL χαμηλής κακοήθειας. 58% από το πρώτο σύνολο εκδήλωσε 
μέτρια/σοβαρή COVID-19 με ανάγκη νοσηλείας και με 25% θνητότητα, με τα ποσοστά στη δεύτερη 
ομάδα να είναι 33% και 10% αντίστοιχα. Αν και υπάρχει στατιστική συσχέτιση της βαρύτητας της 
λοίμωξης με το θεραπευτικό προφίλ των ασθενών (p=0.016), αυτό δε μεταφράζεται σε στατιστικά 
υψηλότερη θνητότητα στην πρώτη ομάδα (p=0.09). Περαιτέρω ανάλυση στους μεταμοσχευμένους 
ασθενείς δεν κατέδειξε σημαντική διαφορά ανάμεσα στη μεταμόσχευση, στη βαρύτητα της COVID-19 
(p=0.068) και στη θνητότητα (p=0.063).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνοψίζοντας, οι αιματολογικοί ασθενείς αποτελούν μια πληθυσμιακή ομάδα ευάλωτη 
στην COVID-19 λοίμωξη. Η σοβαρότητα της λοίμωξης φαίνεται να συσχετίζεται με την μεγαλύτερη 
ηλικία και το θεραπευτικό προφίλ των ασθενών. Το συνολικό ποσοστό θνητότητας είναι 11 φορές 
μεγαλύτερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού (22,35% έναντι 2,07%). Επομένως, οι αιματολογικές 
κλινικές θα πρέπει να παραμείνουν ζώνες ελεύθερες από SARS-CoV-2 και οι αιματολογικοί ασθενείς 
να εμβολιαστούν στο σύνολό τους και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας.
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36 ΟΙ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜφΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥν 
ΥΠΟβΕΛΤΙΣΤή ΠΑΡΑΓΩΓή ΕξΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΩν ΑνΤΙΣΩΜΑΤΩν ΜΕΤΑ ΤΟν ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ 
ΤΟΥΣ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2. ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΜΕΛΕΤή 132 ΑΣθΕνΩν
Ε. Τέρπος1, Μ.Γαβριατοπούλου1, Δ. φωτίου1, χ. Γιατρά2, Ι.Β. Ασημακόπουλος3, Μ. Δήμου4,  
Α.Δ. Σκληρού5, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Α. Πίκουλας1, Ι. Δαρμάνη2, Α. Μπριασούλης1, Ε. Καστρίτης1,  
Μ.K. Αγγελοπούλου3, Ι. Μπαλταδάκης2, Π. Παναγιωτίδης4, Ι.Π. Τρουγκάκος5, Θ.Π. Βασιλακόπουλος3, 
Μ. Παγώνη2, Μ.A. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα, 2Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Αιματολογική Κλινική και Κλινική Λεμ-
φώματος, Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός, Αθήνα, Ελλάδα, 3Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Αιμα-
τολογική κλινική,  Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική 
Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, 4Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα, Ελλάδα, 5Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της ανάπτυξης εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NΑbs) έναντι του SARS-CoV-2 
σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL), μη-Hodgkin λέμφωμα (NHL) και λέμφωμα 
Hodgkin (HL) μετά τον εμβολιασμό με το mRNA BNT162b2, μέχρι και 50 μέρες μετά την αρχική δόση 
του εμβολίου. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Πρόκειται για μια μεγάλη, προοπτική μελέτη (NCT04743388) που αποσκοπεί στην αξιολόγηση 
της κινητικής των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό για COVID-19 σε υγιείς 
εθε λοντές και σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Στη συγκεκριμένη ανάλυση παρουσιάζουμε τα 
αποτελέσματα για ασθενείς με χΛΛ (n=53), NHL (n=57) και HL (n=22) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 
που περιλαμβάνει υγιή άτομα (n=214) με παρόμοια ηλικία και φύλο και οι οποίοι εμβολιάστηκαν κατά την 
ίδια χρονική περίοδο (Ιανουάριο με Μάιο 2021). Συλλέχθησαν δείγματα περιφερικού αίματος τόσο από 
τους ασθενείς όσο και από τους υγιείς την 1η ημέρα (D1, πριν τη 1η δόση), την 22η ημέρα (D22, πριν τη 2η 
δόση) και την 50η ημέρα (D50, 3 εβδομάδες μετά τη 2η δόση). Ο ορός διαχωρίστηκε εντός 4 ωρών από την 
αιμοληψία και φυλάχθηκε στους -80°C μέχρι τη μέτρηση. Τα αντισώματα μετρήθηκαν με μέθοδο που έχει 
εγκριθεί από τον Αμερικανικό 
Οργανισμό φαρμάκων και 
Τροφίμων των ΗΠΑ (FDA) 
(ELISA, cPass™ SARS-CoV-2 
NAbsDetectionKit; GenScript, 
Piscataway, NJ, USA) στα 
προαναφερθέντα χρονικά 
σημεία. Τίτλος NAbs> 30% 
θεωρείται θετικός σύμφωνα με 
τον κατασκευαστή, ενώ τίτλος 
NAbs> 50% έχει συσχετισθεί 
με κλινική αναστολή του ιού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συ-
νο λικά, 40 ασθενείς εί-
χαν ασυμπτωματική νό-
σο ενώ από τους 92 συ-
μπτωματικούς ασθενείς, 
το 49% (n=45) λάμβαναν 
θεραπεία. Ο εμβολιασμός 
με δύο δόσεις οδήγησε σε 
χαμηλότερη παραγωγή NΑbs 
στους ασθενείς σε σύγκριση 
με τους υγιείς τις ημέρες 22 
και 50 (p<0.001 για όλες τις Εικόνα
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συγκρίσεις, Εικόνα). Την D50, μόνο το 50,8% των ασθενών έναντι του 98,1% των υγιών ανέπτυξαν 
τίτλο NΑbs>30%. Αντίστοιχα, μόλις το 43,9% των ασθενών έναντι του 95,3% των υγιών ανέπτυξαν 
NΑbs≥50% την D50 (p<0.0001 για όλες τις συγκρίσεις). H λήψη θεραπείας παράλληλα με τον εμβολιασμό 
ανεδείχθη ως ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας για υποδεέστερη αντισωματική απάντηση 
την D50 (<50%) στην ομάδα ασθενών (p<0.001). Η χορήγηση ριτουξιμάμπης τους τελευταίους 12 
μήνες συσχετίστηκε με μειωμένη αντισωματική απάντηση την D50 (p<0.01). Οι ασθενείς με HL ήταν 
πιθανότερο να εμφανίσουν επαρκή χυμική ανοσία (>50% την D50) συγκριτικά με άλλα νοσήματα 
(p<0.05). φαίνεται, λοιπόν, ότι η ανοσολογική απορρύθμιση λόγω της υποκείμενης κακοήθειας και η 
ανοσοκαταστολή λόγω της θεραπείας εμπλέκονταν στη χαμηλή ανοσολογική απάντηση των ασθενών. 
Όσον αφορά στις ανεπιθύμητες ενέργειες, 9% και 9,8% των ασθενών ανέφεραν ήπιες αντιδράσεις 
μετά τη 1η και 2η δόση του BNT162b2 εμβολίου, αντίστοιχα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ασθενείς με χΛΛ και λεμφώματα εμφανίζουν υποδεέστερη χυμική απόκριση μετά 
τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2, ειδικά όσοι λαμβάνουν ενεργό θεραπεία τη στιγμή του 
εμβολιασμού. Υπό αυτό το πρίσμα, τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται 
αυστηρά καθώς μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Περαιτέρω μελέτη της κινητικής επιπλέον 
ανοσολογικών υπο-πληθυσμών μετά τον εμβολιασμό μπορεί να οδηγήσουν σε μια πληρέστερη εικόνα 
της ανοσίας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η μελέτη 
της ανοσίας μετά τη χορήγηση μιας τρίτης αναμνηστικής δόσης σε αυτή την ομάδα ασθενών.

37 ΜΕΛΕΤή ΤήΣ ΚΙνήΤΙΚήΣ ΤΩν ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚΩν ΑΠΟΚΡΙΣΕΩν ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-2 
MEXΡI KAI 3 ΜήνΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛήΡή ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΕΜβΟΛΙΟ MRNA BNT162B2. ΜΙΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΜΕΛΕΤή ΣΕ 283 ΥΓΕΙΟνΟΜΙΚΟΥΣ 
E. Τέρπος1, Ι.Π. Τρουγκάκος2, Ε. Καραλής3, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Α. Πίκουλας1, φ. Αποστολά-
κου4, Σ. Γουμένη2, Α.Δ. Σκληρού2, Σ. Σκούρτη1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ε. Καστρίτης1, Ε. Κορομπόκη1, 
Ι. Παπασωτηρίου4, Μ.Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα, 2Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Αθήνα, Ελλάδα, 3Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, 
Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα,4Τμήμα 
Βιοχημείας, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της κινητικής των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) και των IgG 
αντισωμάτων έναντι του S-RBD σε υγειονομικούς μετά το εμβόλιο mRNA BNT162b2 κατά τους 3 
πρώτους μήνες μετά τη δεύτερη δόση. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Πρόκειται για μια μεγάλη προοπτική μελέτη (NCT04743388) που αποσκοπεί στην αξιολόγηση 
της κινητικής των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό για COVID-19. Συνολικά 
συμπεριελήφθησαν 283 υγειονομικοί με διάμεση ηλικία τα 48 έτη. Βασικά κριτήρια αποκλεισμού ήταν 
η παρουσία ενεργούς κακοήθειας, λήψη ανοσοκατασταλτικής θερα πείας ή νεφρικής νόσος τελικού 
σταδίου. Οι τίτλοι των NΑbs και των αντί-S-RBD IgG μετρήθηκαν τις ημέρες 1 (πριν τη 1η δόση εμβολίου 
– D1), 8 (D8), 22 (D22, πριν τη 2η δόση), 36 (D36), 50 (D50), και 3 μήνες μετά τη δεύτερη δόση (D111). 
χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι εγκεκριμένοι από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και φαρμάκων 
των ΗΠΑ (FDA): δοκιμασία ανίχνευσης Nabs cPass™ SARS-CoV-2 (GenScript, Piscataway, NJ, USA) 
και Elecsys Anti-SARS-CoV-2 Sassay (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Την D1 η διάμεση εξουδετερωτική ικανότητα ήταν 14,2% ενώ 29 άτομα είχαν 
επίπεδα εξουδετέρωσης >30% (όριο θετικοποίησης της μεθόδου). Τα NΑbs εμφάνισαν ταχεία αύξηση 
από την D8 στην D36 με σταθερό ρυθμό +3% ανά ημέρα και έφτασαν σε μια διάμεση τιμή  97,2% 
(SD 4,7%) την D36. Από την D36 μέχρι την D50 ανιχνεύθηκε μικρή μείωση που έγινε πιο εμφανής 
μεταξύ D50 και D111 (με ρυθμό μείωσης -0,11% την ημέρα). Η διάμεση τιμή NAbs την D111 ήταν 
92,7% (SD=11,8). Συγκρίσεις ζευγών ομάδων με χρήση τεστ προσημασμένης διάταξης κατά Wilcoxon 
(Wilcoxon signed ranks test) έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ανασταλτικά επίπεδα μεταξύ 
των ημερών D36, D50 και D111 (p<0,001 και για τα 3 ζεύγη συγκρίσεων) (Σχήμα A). Παρόμοια τάση
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ΕικόναΕικόνα

παρατηρήθηκε για τα αντισώματα anti-S-RBD. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε σχέση με NAbs, τα αντι-S-
RBD εμφάνισαν διαφορές με πιο απότομη αύξηση στο διάστημα μεταξύ των D22 και D36 και μικρότερο 
ρυθμό μείωσης μεταξύ των D36 και D111. Οι συγκρίσεις όλων των διαδοχικών ζευγών με δοκιμασία 
Wilcoxon είχαν τιμές p<0.001 (Σχήμα B). Η γραμμική σχέση που είχαν τα NΑbs και τα αντι-S-RBD 
την D22 (Συντελεστής Spearman’s ρ=0,718) έγινε μη γραμμική την D36 λόγω των διαφορών που 
αναφέρθηκαν. Επιπροσθέτως, το ιστορικό προηγούμενης νόσησης με COVID-19 και η νεαρότερη 
ηλικία σχετίσθηκαν με καλύτερες αντισωματικές αποκρίσεις στο χρόνο. Όσοι νόσησαν στο παρελθόν 
είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα αντισωμάτων στην αρχική φάση (D1, D8, Mann-Whitney p<0.001) 
και την D111 (p=0.046) ενώ από την D50 και μετά εμφάνισαν βραδύτερο ρυθμό ελάττωσης. Επίσης 
τα νεαρότερα άτομα είχαν υψηλότερους τίτλους τις D36, D50, και D111, γεγονός που οφείλεται σε 
βραδύτερη πτώση των NAbs σε σχέση με τους μεγαλύτερους ηλικιακά συμμετέχοντες (και για τις 3 
συγκρίσεις, p<0,05 Wilcoxon).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρατηρήσαμε μια εμμένουσα αλλά φθίνουσα χυμική ανοσία έναντι του SARS-
CoV-2 μέχρι και 3 μήνες μετά τον εμβολιασμό με BNT162b2 σε υγιείς εργαζόμενους στον τομέα της 
υγείας. Η μελέτη μας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα προσδιορίσει το χρονικό σημείο που τα NAbs θα 
μειωθούν κάτω από το όριο θετικότητας. Έπειτα από αυτό μια αναμνηστική δόση πιθανόν θα χρειαστεί 
για να διατηρηθεί η χυμική ανοσία έναντι του SARS-CoV-2.

38 ΧΟΡήΓήΣή ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑνΑΡΡΩΣΑνΤΩν ΑΠΟ THN COVID-19 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΚή νΕΟΠΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩξή ΑΠΟ ΤΟν ΙΟ SARS-COV-2
ζ. Μέλλιος1, Α. Μπούχλα2, φ. Καραολίδου1, Θ. Θωμόπουλος2, Α. Παππάς3, Γ. Τούντα1, Κ. Ελευθε-
ρίου3, Ε. Γιαχάι3, Ν. Λουτσίδη1, Ι. Τσώνης1, Γ. Παυλάκης4, Ε. Τέρπος5, Ι. Καλομενίδης3, Α. Μεντής6,  
Μ. Πολίτου7, Α. Κοτανίδου3, Κ. Σταμούλης8, Β. Παππά2, Μ.Α. Δημόπουλος5, Μ. Παγώνη1

1Αιματολογική – Λεμφωμάτων κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός», Αθήνα, Ελλάδα, 2Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα, Ελ-
λάδα, 3Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας - Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, Ελλάδα, 4Human Retrovirus Pathogenesis 
Section, Vaccine Branch, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, Frederick, Maryland, 
USA, 5Τμήμα Κλινικής Θεραπευτικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα, 6Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Γρίπης Νοτίου Ελλάδας, Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 
Ελλάδα, 7Αιματολογικό Εργαστήριο Αιμοδοσίας, Αρεταιείο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 8Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της έκβασης ασθενών με ενεργή λοίμωξη 
από τον ιό SARS-CoV-2 και ατομικό ιστορικό αιματολογικής νεοπλασίας, στους οποίους χορηγήθηκε 
πλάσμα αναρρωσάντων από την COVID-19 όπως, επίσης, και η καταγραφή πιθανών ανεπιθύμητων 
συμβάντων από την πρακτική αυτή.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν αναδρομικά περιπτώσεις χορήγησης πλάσματος αναρρωσάντων 
σε ασθενείς με αιματολογική νεοπλασία και COVID-19 μετά από ενυπόγραφη συγκατάθεση των 
υποκειμένων. Παράλληλα, οι ασθενείς μπορούσαν να λάβουν άλλες ενδεδειγμένες θεραπείες για την 
COVID-19, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με μετάγγιση πλάσματος από έναν δότη με ανάστροφη ΑΒΟ 
συμβατότητα. Κάθε ασκός είχε όγκο 200-250 mL και χορηγήθηκε τις ημέρες 1, 3 και 5με διάρκεια 
μετάγγισης 30-60 λεπτά. Οι ασκοί αποθηκεύτηκαν ως φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα και ήταν αρνητικοί 
για HBV, HCV, HIV, VDRL, καιHTLV-1, ενώ η χορήγησή τους έγινε μία ώρα μετά την απόψυξη. 
Οι δότες πλάσματος ήταν άτομα τα οποία είχαν αναρρώσει πλήρως από COVID-19 τουλάχιστον 14 
ημέρες πριν τη συλλογή πλάσματος και είχαν ανιχνεύσιμο τίτλο αντι – SARS-CoV-2 αντισωμάτων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμμετείχαν 16 ασθενείς από τους οποίους 4 έπασχαν από χαμηλής κακοήθειας 
Β- μη Hodgkin λέμφωμα, 4 από επιθετικό Β- μη Hodgkin λέμφωμα, 2 από Β- οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία, 2 από λέμφωμα Hodgkin, 2 από πολλαπλό μυέλωμα, 1 από οξεία μυελογενή λευχαιμία 
και 1 από σύνδρομο Sezary. Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άρρενες (81.2%, 13/16) και μόνο 3/16 
(18.8%)  ήταν γυναίκες. Η διάμεση ηλικία ήταν 59.5 έτη (38 - 83 έτη). Το αιματολογικό νόσημα βρισκόταν 
σε πλήρη ύφεση σε 5/16 (31.3%) ασθενείς, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κατά τη λοίμωξη με SARS-CoV-2 
είχαν ενεργή αιματολογική νόσο. Οι μισοί ασθενείς είχαν λάβει anti-CD20 μονοκλωνικό αντίσωμα εντός 
τελευταίου εξαμήνου (50%, 8/16), 3/16 (18.8%) ασθενείς είχαν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση 
μυελού των οστών και 3/16 (18.8%) ασθενείς λάμβαναν ανοσοκατασταλτική αγωγή κατά την περίοδο 
που νόσησαν με COVID-19. Μόνο 2/16 (12.5%) ασθενείς είχαν εμβολιαστεί για τον SARS-CoV-2. 
Στους μισούς ασθενείς (50%, 8/16) χορηγήθηκαν πλάσματα για σοβαρή COVID-19, σε 7/16 (43.8%) 
για μέτρια νόσο και σε μία ασθενή για παρατεταμένη φορεία του SARS-CoV-2 και ασυμπτωματική 
νόσο. Η πλειοψηφία των ασθενών (75%, 12/16) ανέρρωσε πλήρως από την COVID-19, ενώ ένας 
ασθενής ακόμα αντιμετωπίζει ενεργή λοίμωξη και 3/16 (18.8%) ασθενείς κατέληξαν από καταπληξία 
και πολυοργανική ανεπάρκεια στα πλαίσια εξελισσόμενης λοίμωξης. Μία ασθενής απεβίωσε λόγω 
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σηπτικής καταπληξίας, αφού όμως είχε αναρρώσει πλήρως από την COVID-19 και είχε αρνητική PCR 
για τον ιό. Δεν παρατηρήθηκε καμία επιπλοκή από τη μετάγγιση πλάσματος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε αυτή την αναδρομική καταγραφική μελέτη σε σημαντικά ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς με υποκείμενη αιματολογική κακοήθεια (68.8% με ενεργή αιματολογική κακοήθεια, 18.8% 
με ιστορικό αλλογενούς μεταμόσχευσης μυελού των οστών, 50% με πρόσφατη χορήγηση anti-CD20 
παραγόντων) και με διάμεση ηλικία 59.5 έτη και COVID-19 (94% μέτρια ή σοβαρή λοίμωξη κατά 
WHO) η χορήγηση πλάσματος αναρρωσάντων από την COVID-19, επιπρόσθετα στις καθιερωμένες 
θεραπείες, φάνηκε να είναι ασφαλής και με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ως προς την 
αποτελεσματικότητα (75% ανάρρωση) σε αυτή την ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα ασθενών με COVID-19.

39 β ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ SARS-CoV-2. Ο ΡΟΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩν ΠΟΛΥΜΟΡφΙΣΜΩν ΤΟΥ BAFFR ΣΕ 
ΣΥνΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟν ΚΛΙνΙΚΟ φΑΙνΟΤΥΠΟ COVID-19 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ φΥΛΟΣΥνΔΕΤή 
ΑΓΑΜΜΑΣφΑΙΡΙνΑΙΜΙΑ
Ε. φαρμάκη2, Σ. Ραφτοπούλου1, Γ. Τσιντή1, Ν. Γατσέλης3, Γ. Γερμανίδης4, Β. Μουχτούρη5, Σ. χα-
τζηαναστασίου6, Σ. Γεωργιάδου3, Ο. Τσαχουρίδου4, Μ. Τσιρώνη6, Σ. Μεταλλίδης4, Γ. Νταλέκος3,  
χ. χατζηχριστοδούλου5, Μ. Σπελέτας1

1Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, 
Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα, Ελλάδα, 2Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Τμήμα Ιατρικής, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, 3Τμήμα Ιατρικής και Ερευνητικό Εργαστήριο Παθο-
λογίας, Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Αυτοάνοσων Νοσημάτων Ήπατος, Γενικό Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Λάρισας, Ελλάδα, 4Α’ Παθολογική Κλινική, Τομέας Λοιμωδών Νοσημάτων, Νοσοκομείο 
ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, 5Εργαστήριο Υγιεινής και 
Επιδημιολογίας, Τμήμας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Λάρισα, 
Ελλάδα, 6Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα Β κύτταρα, μέσω τόσο της παραγωγής αντισωμάτων όσο και 
αντιγονοπαρουσίασης, αποτελούν σημαντικό παράγοντα της άμυνας του οργανισμού έναντι παθογόνων, 
όπως ο SARS-CoV-2. Η φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία είναι πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια 
που οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου ΒΤΚ και οι ασθενείς παρουσιάζουν χαμηλά έως και 
μηδενικά επίπεδα Β κυττάρων στο αίμα, με αυξημένη επίπτωση λοιμώξεων και ανάγκη για θεραπεία 
υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη εφ’ όρου ζωής. Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν μια ποικιλία στον κλινικό 
φαινότυπο ασθενών με φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία και COVID-19, που χαρακτηρίστηκε κατά 
κανόνα από ήπια έως απουσία συμπτωματολογίας, θέτοντας το ερώτημα του ρόλου των Β κυττάρων 
στη νόσο. Για να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ρόλος των Β κυττάρων στην COVID-19, στην παρούσα 
μελέτη περιγράφουμε τον κλινικό φαινότυπο της COVID-19 σε Έλληνες ασθενείς με φυλοσύνδετη 
αγαμμασφαιριναιμία, καθώς και το ρόλο λειτουργικών πολυμορφισμών των Β κυττάρων στην πρόγνωση 
της νόσου. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Τρεις (3) άρρενες ασθενείς με φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία  (15, 18 και 28 
ετών, αντίστοιχα) εκδήλωσαν COVID-19 στα πλαίσια μόλυνσης από πάσχοντα μέλη των οικογενειών 
τους, και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με μοριακή ανίχνευση του ιού σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα.  Οι 
λειτουργικοί πολυμορφισμοί του υποδοχέα BAFFR (BAFFR-P21R, rs77874543 και BAFFR-H159Y, 
rs61756766) μελετήθηκαν σε 240 ασθενείς με COVID-19 (άνδρες/γυναίκες: 165/75, μέση ηλικία: 
40.6 ± 2.2 έτη), με PCR-RFLP. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες με βάση την σοβαρότητα 
των κλινικών συμπτωμάτων: (α) απουσία συμπτωμάτων, (β) ήπιας βαρύτητας νόσος, (γ) μέτριας 
βαρύτητας νόσος που απαιτεί νοσηλεία, (δ) σοβαρή νόσος με πνευμονία, (ε) σοβαρή αναπνευστική 
ανεπάρκεια που απαιτεί διασωλήνωση και μηχανικό αερισμό.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία, παρά την αδυναμία παραγωγής 
αντισωμάτων, παρουσίασαν χαρακτηριστικά ήπια συμπτωματολογία (ένας ασθενής παρουσίασε 
αίσθημα κόπωσης και οι άλλοι δύο ήπια πυρετική κίνηση για μία ημέρα), χωρίς ανάγκη νοσηλείας. Όσον 
αφορά την μελέτη των λειτουργικών πολυμορφισμών του BAFFR,  27 ασθενείς (11.7%) έφεραν τον 
πολυμορφισμό rs77874543 σε ετεροζυγωτία, και τρεις από αυτούς (1.2% του συνόλου των ασθενών) 
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παρουσίαζαν ετερυζυγωτία και στον πολυμορφισμό rs61756766. ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε καμία 
συσχέτιση της παρουσίας των πολυμορφισμών με τον κλινικό φαινότυπο και την πρόγνωση της νόσου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Λαμβάνοντας υπόψιν την ήπια πορεία της COVID-19 σε ασθενείς με φυλοσύνδετη 
αγαμμασφαιριναιμία, τον ρόλο του BAFFR και των λειτουργικών πολυμορφισμών του στην ωρίμανση 
και διαφοροποίηση των Β κυττάρων, την απουσία συσχέτισης των πολυμορφισμών του BAFFR με τον 
φαινότυπο της νόσου, αλλά και πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές για την καλή σχετικά πρόγνωση 
ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες και COVID-19 που ελάμβαναν αντι-ΒΤΚ θεραπεία, είναι μάλλον 
προφανής η σημασία της σηματοδότησης του ΒΤΚ σε κύτταρα της φυσικής ανοσίας (μονοκύτταρα 
και μακροφάγα), και όχι στα Β κύτταρα, ως καθοριστικής σημασίας στην πορεία της φλεγμονώδους 
διαδικασίας της COVID-19 και τελικά στην πορεία και έκβαση της νόσου.  

χΡΟΝΙΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥχΑΙΜΙΑ – ΛΕΜφωΜΑΤΑ

40 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ PET/CT ΓΙΑ Τήν ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΤήΣ ΑνΤΑΠΟΚΡΙΣήΣ ΣΤΟ RITUXIMAB-DOSE-
ADJUSTED EPOCH (R-DA-EPOCH) ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤήΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ θΕΡΑΠΕΥΤΙΚήΣ 
ΣΤΡΑΤήΓΙΚήΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΠΑθΕΣ ΛΕΜφΩΜΑ ΜΕΣΟθΩΡΑΚΙΟΥ (PMLBCL): ή ΕΛΛήνΙΚή 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΠΙ 107 ΑΣθΕνΩν
Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, Α. Πιπερίδου1, ζ. Μέλλιος2, Ε. Βερίγου3, χ. Καλπαδάκη4, Ε. Κατωδρύτου5, 
Σ. Παπαγεωργίου6, χ. χατζηδημητρίου1, χ. Γιατρά2, Θ. Λεωνιδοπούλου7, Β. ξανθόπουλος8, Σ. Κα-
ρακατσάνης9, Γ. Γκαϊνάρου10, Ε. Βρακίδου11, Παλασοπούλου12, Α. Κουμαριανού13, Ε. χατζημιχαήλ14,  
Ε. Βέρρου5, Μ. Τσιρογιάννη15, Ι. Δρανδάκης1, Μ. Λεφάκη1, Α. Γεωργοπούλου1, Α. Κοψαυτοπού-
λου1, Ε. Λαμπροπούλου16, Ν. Κανέλλιας17, Π. ζήκος18, Δ. Λιάπη19, Γ. Καριανάκης8, Δ. Γρεντζελιάς6,  
Κ. Σακελλαρίου2, Ε. Παπαδάκη4, Μ.Π. Σιακαντάρη1, Π. Τσιριγώτης6, φ. Πανίτσας1, Ε. Πλατά1,  
Μ. Μπακίρη2, Ι. Δατσέρης20, Σ. χατζηιωάννου21, Β. Πρασσόπουλος22, Ε. Σκούρα23, Κ. Κωνσταντόπουλος1,  
Μ.Κ. Αγγελοπούλου1, Α. Συμεωνίδης3, Θ. Καρμίρης2, φ. Ροντογιάννη20

1Αιματολογική Κλινική, 6Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 9Γ’ Παθολογική Κλινική και 17Θεραπευτική 
Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, 
Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ρίο, 4Αιματολογική 
Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο4, 5Αιματολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεαγένειο, 
Θεσσαλονίκη, 7Αιματολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 8,10,11Νοσοκομείο «Υγεία», 
12Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 13Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο 
«Ιασώ», Αθήνα, 14Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 15Αιματολογική Κλινική, 
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
«Μεταξά», Πειραιάς, 18Αιματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Πάτρας «Αγ. Ανδρέας», 19Αιματολογική Κλι-
νική, Βενιζέλειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο, 20Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», 
Αθήνα, 21Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Ίδρυμα Ιατρικών και Βιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 
22Τμήμα Ακτινολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα; 23Τμήμα Πυρηνικής Ιατρι-
κής, «Βιοϊατρική», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η προγνωστική σημασία τελικού PET/CT (end-of-treatment PET, ΕΟΤ-PET) έχει ήδη 
αξιολογηθεί σε ασθενείς με PMLBCL μετά από R-CHOP και R-MACOP-B, μπορεί όμως να τροποποιηθεί 
μετά από εντατικότερη χημειοθεραπεία με R-da-EPOCH, αφού οι περισσότεροι ασθενείς με θετικό PET 
επιτυγχάνουν μακρές υφέσεις χωρίς ακτινοθεραπεία, υποδεικνύοντας έτσι την πιθανότητα ψευδώς 
θετικών αποτελεσμάτων. Η παράλειψη της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς με Dauville-5-point-scale-
score 4 (D5PSS4) συχνά προκαλεί αμηχανία στους κλινικούς ιατρούς, ενώ ο χειρισμός των ασθενών 
με D5PSS5 είναι αμφιλεγόμενος (ακτινοθεραπεία έναντι διάσωσης και μεγαθεραπείας). Η αξία real-life 
δεδομένων είναι προφανής για την απάντηση των ανωτέρω ερωτημάτων.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της κλινικής και προγνωστικής σημασίας των ευρημάτων του ΕΟΤ-PET και της 
επίδρασης αυτών στην περαιτέρω θεραπευτική στρατηγική σε ασθενείς με PMLBCL υπό R-da-EPOCH.
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μεταξύ 119 ασθενών με PMLBCL που έλαβαν R-da-EPOCH σε 19 
Ελληνικά Κέντρα (2014-2021), 107 αξιολογήθηκαν με ΕΟΤ-PET (2/107 με εμφανώς επιδεινούμενη 
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νόσο δεν υποβλήθηκαν σε PET/CT αλλά θεωρήθηκαν ως D5PSS5), 10 δεν είχαν ολοκληρώσει την 
θεραπεία, ενώ 2 δεν υποβλήθηκαν σε ΕΟΤ-PET (τεχνικοί λόγοι και πρώιμος θάνατος). Η βαθμονόμηση 
D5PSS4 αξιολογήθηκε οπτικά (visual assessment) αλλά και με βάση το κριτήριο «1.4x», δηλ. της 
υπέρβασης του SUVmax του ήπατος κατά >1.4 φορές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης μετά το EOT-PET ήταν 21.8 μήνες (>0-
85). Από τους 107 αξιολογήσιμους ασθενείς, 17 είχαν ΕΟΤ-PET D5PSS1 (16%), 21 D5PSS2 (20%), 
33 D5PSS3 (31%), 21 D5PSS4 (20%) και 15 D5PSS5 (14%). Από τους 19/21 ασθενείς με D5PSS4 
που αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το κριτήριο «1.4x», 12 (63%) είχαν πράγματι D5PSS4, ενώ 7 (37%) 
κατατάχθηκαν ως D5PSS3 (SUVmax υπολειπόμενης μάζας <1.4xSUVmaxliver). Μόνο 3/71 (4%) 
ασθενείς με D5PSS1-3 έλαβαν ακτινοθεραπεία (1/21-5% με D5PSS2 και 2/33-6% με D5PSS3). 
Ουδείς εμφάνισε υποτροπή με διάμεση παρακολούθηση 24.2 μηνών (0.5-85). Από τους 21 ασθενείς 
με D5PSS4, ακτινοβολήθηκαν 5 (24%) χωρίς διαφορές ανάλογα με το κριτήριο «1.4x» (29% έναντι 
17%, p=0.54). Το διάμεσο SUVmax των ακτινοβοληθέντων και μη ακτινοβοληθέντων ασθενών ήταν 4.3 
(2.9-6.0) έναντι 4.0 (2.5-5.6) (p=0.84). Μετά από διάμεση παρακολούθηση 35 μηνών (2-65) 2/16 μη 
ακτινοβοληθέντες ασθενείς υποτροπίασαν (13% ή 10% επί των D5PSS4 συνολικά) και ½ ακτινοβολήθηκε 
όψιμα με επίτευξη πλήρους ύφεσης. Συνολικά μόνο 2/92 ασθενείς με D5PS 1-4 παρουσίασαν πρόοδο 
νόσου παρά την παράλειψη της ακτινοθεραπείας σε 84/92 (91%). Από τους 15 ασθενείς με D5PSS5 
10 έλαβαν θεραπεία διάσωσης (9 με επιδεινούμενη ή σταθερή νόσο και 1 με μερική ύφεση), ενώ 5 με 
ανταποκρινόμενη νόσο έλαβαν ακτινοθεραπεία. Το διάμεσο SUVmax των δύο αυτών ομάδων ήταν 
17.2 (12.8-27.7) έναντι 10.4 (7.7-11.7) (p<0.001). Από τους ανταποκρινόμενους και ακτινοβοληθέντες 
ασθενείς 5/5 ευρίσκονται σε ύφεση έναντι μόνο 3/10 από τους ασθενείς με σταθερή/εξελισσόμενη 
νόσο μετά το R-da-EPOCH και υψηλές προσλήψεις (6/10 έχουν αποβιώσει). 
Συμπεράσματα: Το PET/CT αποτελεί πολύτιμο εργαλείο αξιολόγησης της ανταπόκρισης στο R-da-
EPOCH στο PMBCL. Οι ασθενείς με D5PSS5 είναι σπάνιοι (<15%) και επί ανταποκρινόμενης νόσου 
με SUVmax<12 φαίνεται να απαντούν πολύ καλά στην ακτινοθεραπεία. Στην καθ’ ημέραν πράξη, η 
RT παραλήφθηκε με ασφάλεια στη συντριπτική πλειοψηφία (91%) ασθενών με EOT-PET D5PS 1-4 
με μόλις 2% θεραπευτική αστοχία. Η υποομάδα με D5PSS4 θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικότερα 
σε μεγαλύτερες σειρές ασθενών. 
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41 ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΚΕνΤΡΙΚΟ νΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤήΜΑ (ΚνΣ) ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΠΑθΕΣ ΛΕΜφΩΜΑ ΜΕ-
ΣΟθΩΡΑΚΙΟΥ (PMLBCL): ΣΥΧνΟΤήΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓνΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ
Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, Σ. Παπαγεωργίου2, ζ. Μέλλιος3, Α. Πιπερίδου1, Μ. Μιχαήλ4, φ. Πανίτσας1,  
Ε. Βερίγου5, χ. Καλπαδάκη6, Ε. Κατωδρύτου7, χ. Γιατρά4, Θ. Λεωνιδοπούλου8, Ι. Κοτσιανίδης9, Σ. Κα-
ρακατσάνης10, Γ. Καριανάκης11, Ε. Βρακίδου12, Γ. Βασιλόπουλος13, Α. Κουμαριανού14, Ε. χατζημιχαήλ15, 
Ε. Βέρρου7, Μ. Τσιρογιάννη16, Μ. Κωτσοπούλου17, Ε. Τέρπος18, Π. ζήκος19, Δ. Λιάπη20, Γ. Γκαϊνάρου21, 
Κ. Σακελλαρίου3, Γ. Κούρτη10, Ε. Παπαδάκη6, Μ.Π. Σιακαντάρη1, Π. Τσιριγώτης2, Β. Παππά2, Μ. Μπα-
κίρη3, Σ. Σαχανάς22, Ε. Βαριάμη23, χ. Βαδικόλια24, Ε. Μιχάλη25, χ. Ποζιόπουλος26, Α. Πηγαδίτου27,  
Π. Τσιρκινίδης28, Μ. Παπαϊωάννου29, Κ. Αναργύρου30, Μ. Δήμου31, Δ. Μπούτσης32, Μ.χ. Κυρτσώνη31, 
Α. Συμεωνίδης5, Π. Ρούσσου10, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Π. Παναγιωτίδης1,23, Μ.Κ. Αγγελοπούλου1,  
Θ. Καρμίρης3, Γ.Α. Πάγκαλης22

1Αιματολογική Κλινική, 2Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, 10Γ’ Παθολογική Κλινική, 18Θεραπευτική, 
23Α’ Παθολογική και 31Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,3Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Αθήνα, 4Αιματολογική 
Κλινική Νοσοκομείου Λευκωσίας, Κύπρος, 5Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ρίο, 6Αιμα-
τολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 7Αιματολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη, 8Αιματολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Αθήνα, 9Αιματολογική Κλι-
νική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 11,12,21 Νοσοκομείο «Υγεία», 13Αιματολογική 
Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 14Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Ιασώ», Αθήνα, 
15Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 16Αιματολογική Κλινική, Αντικαρκινικό 
Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», Αθήνα, 17Αιματολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Μεταξά», 
Πειραιάς, 19Αιματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Πάτρας «Αγ. Ανδρέας», 20Αιματολογική Κλινική, Βενιζέ-
λειο Νοσοκομείο, Ηράκλειο, 22Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, Αθήνα, 24Αιματολογική 
Κλινική, 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, Θεσσαλονίκη, 25Αιματολογική Κλινική, ΓΚΝΑ, Αθήνα, 
26Αιματολογική Κλινική, Νοσοκομείου Metropolitan, Πειραιάς, 27Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο 
Αθηνών, Αθήνα, 28Αιματολογική Κλινική, 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα, 
29Αιματολογική Μονάδα Α’ Παθολογικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη, 30Αιματολογική Κλινική, 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Αθήνα, 32Αιματολογική 
Κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η υποτροπή στο ΚΝΣ αποτελεί σπάνιο αλλά αρκετά μελετημένο σύμβαμα στα λεμφώματα 
από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL). Αντίθετα, τα δεδομένα για την επίπτωση και τους παράγοντες 
κινδύνου για υποτροπή στο ΚΝΣ σε ασθενείς με PMLBCL είναι ελάχιστα, ιδίως μάλιστα στην εποχή του 
Rituximab. Σκοπός της μελέτης ήταν η εξαγωγή τέτοιων δεδομένων από μια καλά δομημένη, μεγάλη 
βάση δεδομένων ασθενών με PMLBCL στην εποχή της ανοσοχημειοθεραπείας.  
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μεταξύ 461 ασθενών με PMLBCL που έλαβαν R-CHOP (21 ή 14) ή 
R-da-EPOCH σε Ελληνικά Κέντρα (2001-2021), 7 εμφάνισαν ως πρώτο σύμβαμα εξέλιξης της νόσου 
υποτροπή στο ΚΝΣ. Αποτυπώθηκαν τα δημογραφικά, κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των 
ασθενών και αναλύθηκε η επίπτωση υποτροπής στο ΚΝΣ με καμπύλες Kaplan-Meier. Η ανάλυση 
προγνωστικών παραγόντων έγινε με τη δοκιμασία log-rank. Από τους 461 ασθενείς 322 (70%) έλαβαν 
R-CHOP-21, 29 (6%) R-CHOP-14 και 110 (24%) R-da-EPOCH.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των 461 ασθενών ήταν 32 έτη (16-85), 65% ήταν θήλεις, 36% 
είχαν εξωλεμφαδενική νόσο, 4% προσβολή νεφρών (19 ασθενείς), 2% επινεφριδίων (10 ασθενείς), 5% 
(24) είτε νεφρών είτε επινεφριδίων και 1% (5) αμφοτέρων. Το ¼ είχε aaIPI≥2, το 18% PS≥2, το 11% ≥2 
εξωλεμφαδενικές περιοχές, το 33% Β-συμπτώματα, το 64% ογκώδη νόσο και το 43% ορογονίτιδες. Ο 
CNS-IPI ήταν χαμηλού, ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου σε 300, 103 και 25 ασθενείς. Οι 7 υποτροπές 
στο ΚΝΣ παρατηρήθηκαν σε διάμεσο διάστημα 7 μηνών  (4.6-12.6). Η 2-ετής πιθανότητα υποτροπής 
στο ΚΝΣ ήταν 1.7% και δεν επηρεάσθηκε από κανέναν παράγοντα του IPI, τον ίδιο τον IPI, την ογκώδη 
νόσο ή τα εργαστηριακά ευρήματα, ούτε και από τα πρόσφατα δημοσιευμένα προγνωστικά μας 
συστήματα (εξωλεμφαδενική νόσος και εκσεσημασμένη αύξηση LDH ή ογκώδης νόσος) ή τη χρήση 
R-CHOP έναντι R-da-EPOCH (p=0.55). Αντίθετα, η 2-ετής πιθανότητα υποτροπής στο ΚΝΣ για CNS-
IPI χαμηλού, ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου ήταν 1.1% vs 1.2% vs 10.1% (p=0.005). Αυτό οφειλόταν 
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αποκλειστικά στην αυξημένη υποτροπή στο ΚΝΣ σε ασθενείς με προσβολή νεφρών/επινεφριδίων. Επί 
πλήρους απουσίας τους, η 2-ετής πιθανότητα υποτροπής στο ΚΝΣ ήταν 1.3%, ενώ ήταν 11.5% για τους 
19 ασθενείς με προσβολή νεφρών (p=0.001), 25.9% για τους 10 ασθενείς με προσβολή επινεφριδίων 
(p<0.001), 9.8% για τους 25 ασθενείς με προσβολή είτε νεφρών ή επινεφριδίων (p=0.003) και 40% 
για τους 5 ασθενείς με προσβολή και νεφρών και επινεφριδίων (p<0.001). Οι 2 ασθενείς με προσβολή 
νεφρών ή επινεφριδίων ήταν ταυτόσημοι και είχαν και πνευμονική συμμετοχή. Από τους 7 ασθενείς με 
πρώτη υποτροπή στο ΚΝΣ, 5 έχουν αποβιώσει, 1 ζει με νόσο και μόνο μία ευρίσκεται σε μακρά ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η υποτροπή στο ΚΝΣ αποτελεί σπάνια εκδήλωση στο PMBCL (<2%) που δεν 
προβλέπεται από κανέναν προγνωστικό παράγοντα πλην της ειδικής, σπάνιας εντόπισης σε νεφρούς/
επινεφρίδια. Κατά πόσον καθεμία εξ’ αυτών ή ο συνδυασμός τους ή η εκτεταμένη εξωλεμφαδενική 
νόσος (ή και άλλοι παράγοντες) προδιαθέτουν σε υποτροπή στο ΚΝΣ μένει να διευκρινισθεί σε 
συνεργατικές μελέτες παγκόσμιας εμβέλειας. Προφύλαξη ΚΝΣ δε δικαιολογείται με ενδεχόμενη εξαίρεση 
τις ανωτέρω εντοπίσεις ή τον συνδυασμό τους, ενώ η εντατικότερη ανοσοχημειοθεραπεία δε φαίνεται 
να προφυλάσσει από το σύμβαμα αυτό.

42 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΛΕΜφΟΖΙΔΙΑΚΟ ΛΕΜφΩΜΑ ΑΡΧΙΚΩν ΣΤΑΔΙΩν ΙΑΣΙΜή νΟΣΟ; ΜΑΚΡΟΧΡΟνΙΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθήΣή ΕΠΙ 106 ΑΣθΕνΩν ΑΠΟ ΕνΑ ΚΕνΤΡΟ 
Μ. Αγγελοπούλου1, Σ. Διαβάτη1, Θ. Γιαννίκος1, Π. Τσιρκινίδης2, Μ. Σιακαντάρη1, Π. Τσαφταρίδης1,  
Ε. Πλατά1, Ι. Ασημακόπουλος1, Η. Κωνσταντίνου1, Δ. Γαλόπουλος1, Ι. Βασιλόπουλος1, φ. Τριαντα-
φύλλου1, Μ. Μπέλια1, χ. χατζηδημητρίου1, Μ. Ευσταθοπούλου2, Γ. Τσουρούφλης1, Μ. Μοσχογιάννη2, 
Σ. Σαχανάς2, χ. Γιακουμή2, Γ. Πάγκαλης2, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Θ. Βασιλακόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης έκβασης και ο προσδιορισμός των προγνωστικών 
παραγόντων και των βέλτιστων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε μια σειρά ασθενών με λεμφοζιδιακό 
λέμφωμα (ΛΛ) αρχικών σταδίων, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν σε μια Αιματολογική μονάδα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Αναδρομική μελέτη 106 επακόλουθων ασθενών με ΛΛ σταδίων Ι και ΙΙ, οι 
οποίοι διαγνώσθηκαν μεταξύ 2000 και 2020 στο Κέντρο μας, με διάμεση παρακολούθηση 82,3 μήνες. 
Οι ακόλουθες παράμετροι αξιολογήθηκαν ως πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες: κλινικό στάδιο, ηλικία, 
φύλο, ιστολογική βαθμονόμηση βαθμού κακοηθείας, δείκτης πολλαπλασιασμού ki-67, τιμή αιμοσφαιρίνης, 
τιμή LDH, απόλυτος αριθμός μονοκυττάρων, απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων, ογκώδης νόσος (>/= 
7cm), δείκτης FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index) και τύπος θεραπείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 56,4 έτη και 67 (63%) ήταν γυναίκες. 72 (68%) 
περιπτώσεις αφορούσαν ιστολογικό βαθμό κακοηθείας 1/2 και οι υπόλοιπες 34 (32%)3Α. 71 ασθενείς 
(67%) είχαν κλινικό στάδιο 1 και 35 (33%) ΙΙ, ενώ 94 ασθενείς (88,7%) είχαν κατάσταση ικανότητος 
0. 14 ασθενείς (13,3%) είχαν αυξημένη τιμή LDH και 19 (18,1%) ογκώδη νόσο. 50 ασθενείς έλαβαν 
ακτινοθεραπεία (47,6%) και 74 (70,5%) έλαβαν anti-CD20+ μονοκλωνικό αντίσωμα.. Ειδικότερα, στο 
21% των ασθενών χορηγήθηκε μόνο ακτινοθεραπεία, στο 29% ακτινοθεραπεία+rituximab, στο 45% 
μονοκλωνικό αντίσωμα (anti-CD20+)+χημειοθεραπεία και στο 5% μόνο χημειοθεραπεία. Πλήρης 
ύφεση επιτεύχθηκε στο 92,3%. 31 ασθενείς υποτροπίασαν; από αυτούς το 35% εντός 24 μηνών από 
την έναρξη της θεραπείας (POD-24), και το 93% παρουσίασε νόσο αρχικού σταδίου κατά την πρώτη 
υποτροπή. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) ήταν 104,39 μήνες και η 5ετής και 
10ετής PFS ήταν 74% και 48% αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε επιπέδωση  (plateau) της καμπύλης PFS 
στα 8,7 έτη. Κατά την χρονική στιγμή της ανάλυσης, 10 ασθενείς (9,4%) είχαν αποβιώσει, αλλά μόνο 5 
(4,7%) εξαιτίας της νόσου, με αποτέλεσμα η 10ετής συνολική επιβίωση (OS) να είναι 88% και η 10ετής 
ειδική της νόσου επιβίωση (DSS) 95%. Οι OS, PFS και DSS, δεν διέφεραν σημαντικά ανεξαρτήτως 
επιλογής θεραπείας. Η ογκώδης νόσος ήταν ο μόνος αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για τη 
PFS, με οριακά στατιστικά σημαντική συσχέτιση, ενώ το στάδιο νόσου, η ογκώδης νόσος και η τιμή 
του FLIPI ήταν στατιστικά σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για τη DSS. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση, συμπεραίνεται ότι το οζώδες λέμφωμα 
αρχικών σταδίων αποτελεί ιάσιμη νόσο για τους μισούς περίπου ασθενείς, χωρίς να παρατηρούνται 
υποτροπές μετά από 8,7 έτη ανεξαρτήτως επιλογής θεραπείας. Η παρουσία ογκώδους νόσου αποτελεί 
την πιο σημαντική προγνωστική παράμετρο.

43 ΑΠΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑξΕΩν ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ TACI ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚή 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
Σ. Μακρή1,2, Γ. Τσιντή2, Ε. Γεωργιάδη1 Μ. Σπελέτας2, Ν. Γιαννακούλας1

1Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυμ-
βατότητας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (χΛΛ) αποτελεί τον πιο συχνό τύπο 
χρόνιας λευχαιμίας με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Αρκετοί παράγοντες εμπλέκονται στην 
παθογένεια της νόσου, μεταξύ των οποίων καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει το αντιγονικό ερέθισμα 
εντός ενός συγκεκριμένου μικροπεριβάλλοντος καθώς και η αποτυχία των αποπτωτικών μηχανισμών. 
Η πρωτεΐνη TACI (Transmembrane Activator and CALM Interactor), είναι διαμεμβρανική πρωτεΐνη 
που κωδικοποιείται από το γονίδιο TNFRSF13B, ανευρίσκεται στην επιφάνεια των Β κυττάρων και 
μέσω αλληλεπιδράσεων με άλλα μόρια, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ωρίμανση και επιβίωση 
των Β-λεμφοκυττάρων αλλά και στην παραγωγή αντισωμάτων. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η  
αναζήτηση μεταλλάξεων που αφορούν στο γονίδιο TNFRSF13B, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 
TACI, και ειδικότερα στα εξόνια 3 και 4 (όπου παρατηρείται η πλειονότητα των παθογόνων μεταλλάξεων, 
με βάση τη βιβλιογραφία) σε ασθενείς με χΛΛ και που θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει τη 
λειτουργικότητά του και συνακόλουθα το φαινότυπο και την πρόγνωση της νόσου.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς (30 άνδρες και 20 γυναίκες).  Η διάμεση ηλικία 
διάγνωσης ήταν τα 70 έτη  (εύρος 40-80). Είκοσι-τέσσερις ασθενείς (48%) βρίσκονται σε παρακολούθηση 
χωρίς να έχουν λάβει μέχρι στιγμής κάποια θεραπεία. Οι υπόλοιποι 26 (52%) είχαν λάβει τουλάχιστον 
μία γραμμή θεραπείας. Τέσσερις από τους 31 ασθενείς (13%) ήταν υψηλού κινδύνου με βάση 
μοριακά χαρακτηριστικά. Στα δείγματα των ασθενών πραγματοποιήθηκε αρχικά απομόνωση DNA 
από περιφερικό αίμα, έπειτα ενίσχυση των εξονίων 3 και 4 του γονιδίου  TNFRSF13B με αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και αλληλούχιση (sequencing) κατά SANGER. Τα προϊόντα της PCR 
αλληλουχήθηκαν με τη χρήση του αναλυτή ABI Prism BigDye (v1.1) και αναλύθηκαν με το ABI 3100 
Sequencer. Για την ανάλυση των χρωματογραφημάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SNAP GENE 
VIEWER. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του προγράμματος GraphPad 
(https://www.graphpad.com/quickcalcs/). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καμία παθογόνος μετάλλαξη δεν αναδείχτηκε από την παρούσα μελέτη που να 
αφορά στα εξόνια 3 και 4 του υπό εξέταση γονιδίου. Ανιχνεύθηκαν ωστόσο κοινοί πολυμορφισμοί, 
όπως ο ιντρονικός πολυμορφισμός rs2274893 (g.28376A>C, c.445+25A>C) σε 30 ασθενείς, αλλά και 
η σιωπηλή μετάλλαξη  rs 35062843  (g.28197T>G c.291T>G, P97=) σε τρεις ασθενείς. Επιπρόσθετα, 
σε σύγκριση με τη βάση δεδομένων Exac (συχνότητα των πολυμορφισμών στο γενικό πληθυσμό 
στην Ευρώπη) δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης  των δύο 
αλληλόμορφων μεταξύ του πληθυσμού της μελέτης και του γενικού πληθυσμού (p>0.05). Λόγω της 
απουσίας ανεύρεσης παθογόνων μεταλλάξεων, θεωρήσαμε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω 
μελέτη μεγαλύτερου πληθυσμού ασθενών με χΛΛ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μεταλλάξεις του γονιδίου TNFRSF13B δεν φαίνεται να συμμετέχουν στην 
παθογένεση και τον κλινικό φαινότυπο ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
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   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ &  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡωΝ

44 ΟψΙΜήΣ ΕνΑΡξήΣ  Ή /ΚΑΙ ΕΜΜΕνΟΥΣΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕνΙΑ ΤήΣ ΠΑΙΔΙΚήΣ ήΛΙΚΙΑΣ:  ΚΛΙνΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚβΑΣή 
χ. Κελαϊδή1, Κ. Αντωνιάδη1, Β. Τζότζολα1, Ε. Μαυρουδή2, χ. Ποντίκογλου2, Μ. Τζανουδάκη3, Γ. Πατεράκης4, 
Σ. Παπαδημητρίου5, Κ. Τσίτσικας1, Α. Μπούνταλη1, Κ. Μανωλά6, Ε. Παπαδάκη2, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ), Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 
2Εργαστήριο Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 3Τμήμα Ανοσολογίας – 
Ιστοσυμβατότητας, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 4Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, 
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς, 5Αιματολογικό Εργαστήριο, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. 
Γεννηματάς, 6Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας 
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
ΣΚΟΠΟΣ: Αντίθετα με την πρωτοπαθή αυτοάνοση ουδετεροπενία της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων (anti-ΡΝΝ), καλοήθη 
πορεία και αυτόματη ύφεση στην ηλικία 3-5 ετών, τα χαρακτηριστικά και η έκβαση της όψιμης ή/και 
εμμένουσας ουδετεροπενίας της παιδικής ηλικίας είναι λιγότερο γνωστά. 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Προοπτική μελέτη ασθενών 0-16 ετών με όψιμη (late onset: LO, σε ηλικία 
>5 ετών, κατά Fioredda et al, 2020) ή εμμένουσα (long lasting: LL, διάρκειας >3 έτη) ουδετεροπενία 
(<1,5 G/L) +/- λευκοπενία (Z-score ≤ -2 βάσει ηλικίας και φύλου), με αρχική πρώτη γενική αίματος στο 
εξειδικευμένο Αιματολογικό Εργαστήριο του Τμήματος ή συνεχιζόμενη παρακολούθηση σε Τμήμα Παιδιατρικής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας, κατά το διάστημα 2015-2020. Ασθενείς με βαριά συγγενή ουδετεροπενία (SCN) 
εξαιρέθηκαν. Η ανίχνευση anti-ΡΝΝ έγινε με τις μεθόδους GAT και GIFT σε Εργαστήριο Αναφοράς.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το 1972 ως σήμερα, καταγράφηκαν 534 ασθενείς με λευκοπενία/ουδετεροπενία 
(5, 40, 82, 134, 273 τα διαστήματα 1970-1979, 1980-1989, 1990-1999, 2000-2009, 2010-2021, 
αντιστοίχως). Εντάχθηκαν 152 ασθενείς: 61 (40%) ήταν ηλικίας <5 ετών με ουδετεροπενία που υφέθη 
εντός 3 ετών (μη όψιμη ή εμμένουσα ουδετεροπενία: noLO/LL),  77 (51%) είχαν ουδετεροπενία LO 
και 14 (9%) LL. Ο λόγος άρρενος/θήλεος ασθενών με noLO/LL vs. LO vs. LL ήταν 47% vs. 52% vs. 
28% αντιστοίχως (P=0,27), η διάμεση ηλικία 1 vs. 11,1 vs. 3,1 έτη (P<10-4), και ουδετεροφίλων 0,5 vs. 
1,2 vs. 0,6 G/L (P<10-4), είχαν συνοδό λευκοπενία 27% vs. 53% vs. 36% (P=0,009) και λεμφοπενία 
3% vs. 10% vs. 7% (P=0,27). Anti-ΡΝΝ ανιχνεύθηκαν σε 83% vs. 42% vs. 60% ασθενών noLO/LL 
vs. LO vs. LL (Ρ=0,12), αντιστοίχως. Οικογενής ουδετεροπενία σημειώθηκε σε τρία ζεύγη αδελφών/
εξαδέλφων με LL, πιθανή εθνική ουδετεροπενία σε 7 παιδιά, πιθανό οικογενές σύνδρομο προδιάθεσης 
σε καρκίνο σε 3 ασθενείς LO/LL και συγγενές μεταβολικό νόσημα σε 1 ασθενή LL. Λοιμώξεις, 
κυρίως δερματικές, σημειώθηκαν σε 17% vs. 24% vs.  66%  noLO/LL vs. LO vs. LL (P=0.02). Ο ΜΟ 
εξετάσθηκε σε 8 ασθενείς (4 LO, 4 LL) και ήταν ήπια υποπλαστικός σε 2 (LO). Ήπιες ανωμαλίες στον 
ανοσοφαινότυπο περιφερικού αίματος διαπιστώθηκαν σε ¼ των ασθενών, κυρίως με LO και ήπια 
μείωση ανοσοσφαιρινών ορού σε ¼ των ασθενών, χωρίς διαφορά μεταξύ noLO/LL και LO. Γονιδιακός 
έλεγχος έγινε σε 9% των ασθενών LO/LL (στοχευμένα για ΜΔΣ N=2, πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια 
N=2 καιSCN N=1, WES N=3) και ανέδειξε ετερόζυγη μετάλλαξη TACI σε μία ασθενή με LL με βαριές 
συχνές λοιμώξεις. Συνολικά, ΜΔΣ, ανοσοανεπάρκεια, ή αυτοανοσία στοιχειοθετήθηκε σε 1%, 5% και 
4% των ασθενών LO και ανοσοανεπάρκεια σε 14% των ασθενών LL. Ένας ασθενής LO με σύνδρομο 
Evans έλαβε eltrombopag, χωρίς απάντηση, και MMF με απάντηση. Όλοι οι ασθενείς είναι εν ζωή. Η 
ουδετεροπενία υφέθη αυτόματα σε 54% των ασθενών. Στη διετή παρακολούθηση, 26% vs. 78% vs. 
100% των ασθενών με noLO/LL, LO και LL παρέμεναν ουδετεροπενικοί (P<10-4). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ουδετεροπενία στα παιδιά με χαρακτηριστικά LL/LO χρήζει μακροχρόνιας 
παρακολούθησης και διερεύνησης καθώς είναι δυνατόν να σχετίζεται με σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας, 
ανοσοανεπάρκεια ή αυτοανοσία. Διαγνωστική γονιδιακή τυποποίηση σε εξειδικευμένα δίκτυα αναφοράς 
(Ευρωπαϊκό δίκτυο EuNet-INNOCHRON) είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ταυτοποίηση υποομάδων 
με κλινικό ενδιαφέρον.
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45 ΚΥΚΛΟφΟΡΟΥνΤΑ ΠΡΟΓΟνΙΚΑ ΕνΔΟθήΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑβΟΛΙΚΟ ΠΡΟφΙΛ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ, ΕφήβΟΥΣ ΚΑΙ νΕΑΡΟΥΣ ΕνήΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥν ΙΑθΕΙ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙνΟ ΠΑΙΔΙΚήΣ 
ήΛΙΚΙΑΣ
Ε. Αθανασόπουλος, Γ. Μαρτιμιανάκη, Μ. Στρατηγάκη, Ι. Πελαγιάδης, Ν. Κατζηλάκης, Ε. Στειακάκη
Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ & Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων και 
Καρκίνου στα Παιδιά, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ: Η παχυσαρκία και η υπέρταση αποτελούν απώτερες επιπλοκές της χημειοθεραπείας (χΜΘ) 
και μελέτες έχουν δείξει μείωση των επιπέδων των κυκλοφορούντων προγονικών ενδοθηλιακών 
κυττάρων(cEPCs) στις περιπτώσεις αυτές. Τα cEPCs διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση 
της ακεραιότητα των αγγείων. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των cEPCs σε παιδιά που έλαβαν 
χΜΘ για οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) και για συμπαγείς όγκους (ΣΟ) σε σχέση με το δείκτη 
μάζας σώματος (ΔΜΣ) και την αρτηριακή πίεση (ΑΠ) μετά την χΜΘ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Προσδιορίστηκαν τα επίπεδα των cEPCs στο περιφερικό αίμα σε παιδιά, 
εφήβους και νεαρούς ενήλικες με ΟΛΛ (N=166), ΣΟ (N= 149) και σε ομάδα μαρτύρων (N=191). Με 
κυτταρομετρία ροής αναγνωρίστηκαν υποπληθυσμοί των cEPCs CD34+CD45negdimVEGFR2+ και 
CD34+CD45negdimCD133+VEGFR2+. Υπολογίστηκε ο ΔΜΣ των ασθενών και η εκατοστιαία θέση 
(ΕΘ) του, με βάση την ηλικία και το φύλο. Μετρήθηκε η συστολική ΑΠ και τοποθετήθηκε σε ΕΘ της 
σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο και το ύψος. Ο χρόνος μετά τη χΜΘ διαιρέθηκε σε 3 περιόδους =< 
1 έτος, 1-3 έτη και > 3έτη. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση πολυπαραγοντικών 
μοντέλων γραμμικής και λογιστικής παλινδρόμησης.

Πίνακας 1.
ΟΛΛ (ν=166) ΣΟ (N=149)

Χαρακτηριστικά n % n %
Χρονική Περίοδος μέτα τη ΧΜθ
<1 έτος 26 15,66 23 15,44
1 - 3 έτη 47 28,31 43 15,44
>= 3 έτη 93 56,02 83 55,7
ΔΜΣ
φυσιολογικό βάρος 105 63,25 91 61,07
Υπέρβαροι/ Παχύσαρκία 61 36,75 58 38,93
ΑΠ
φυσιολογική ΑΠ 110 66,27 95 63,76
Αυξημένη ΑΠ/ Υπέρταση 56 33,73 49 36,24

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα χαρακτηριστικά των ομάδων απεικονίζονται στον πίνακα 1. Στην ΟΛΛ 
μετρήθηκαν μειωμένα επίπεδα και των 2 υποπληθυσμών των cEPCs CD34+CD45negdimVEGFR2+ 
και CD34+CD45negdimCD133+VEGFR2+ σε σχέση με την ομάδα ΣΟ με στατιστικά σημαντική διαφορά 
(p-value 0,0487) και βρέθηκαν μειωμένα επίπεδα στην ολοκλήρωση της χΜΘ, τα οποία με την πάροδο 
του χρόνου αυξάνονται. Στην ομάδα ΣΟ προσδιορίστηκαν αυξημένα επίπεδα στο τέλος της χΜΘ, τα 
οποία μειώνονται με την πάροδο των ετών με στατιστικά σημαντική διαφορά. Επιπλέον, στην ομάδα 
ΣΟ η παχυσαρκία συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα cEPCs. Ενώ και στις 2 ομάδες της ΟΛΛ και 
ΣΟ η αρτηριακή υπέρταση σχετίζεται με επίπεδα cEPCs σε σχέση με τα άτομα με φυσιολογική ΑΠ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καταστάσεις αγγειακής βλάβης όπως η αρτηριακή υπέρταση και η παχυσαρκία 
σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα cEPCs στα άτομα που έχουν λάβει χΜΘ για ΟΛΛ και ΣΟ.Η επίδραση 
της χΜΘ στα cEPCs είναι σημαντική και διαφοροποιείται μεταξύ των δύο ομάδων. Τα επίπεδα των 
cEPCs ομαλοποιούνται 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της χΜΘ.
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46 ΥΠΕΡφΕΡΡΙΤΙνΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ θΕΡΑΠΕΙΑ νΕΟΠΛΑΣΙΩν ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ: ΔΙΑ-
ΓνΩΣή ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚβΑΣή
Ι. Γραφάκος, Β. Παπαδάκης, Κ. Αντωνιάδη, Μ. Αμπατζίδου, Σ. Παπαργύρη, χ. Κελαϊδή, Β. Τζότζολα, 
Σ. Πολυχρονοπούλου
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας,  ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι πολλαπλές μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών κατά τη διάρκεια χημειοθεραπειών 
αποτελεί αιτία ιατρογενούς υπερφερρριτιναιμίας που συχνά δεν αναγνωρίζεται ή υποεκτιμάται. Ασθενείς 
με γενετικής βάσης προδιάθεση για υπερφερριτιναιμία ευρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 
ιατρογενούς υπερφερριτιναιμίας, που αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα πιθανά να οδηγήσει σε έκπτωση 
οργάνων.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Σκοπός της μελέτης απετέλεσε η αρχική αποτύπωση των υψηλών τιμών 
φερριτίνης σε παιδιά μετά από θεραπεία κακοηθειών, η θεραπευτική αντιμετώπισή τους και η έκβαση 
των ασθενών.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη  ασθενών με διάγνωση Οξεία 
Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας (ALL), Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (AML), Non-Hodgkin Λεμφώματος 
(NHL), Νευροβλαστώματος (NBL) και Ραβδομυοσαρκώματος (RMS) με εμμένουσα υψηλή τιμή 
φερριτίνης (>600 ng/ml) μετά την αντινεοπλασματική θεραπεία με διάγνωση κατά τα τελευταία 25 
χρόνια (1995-2020).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αποτυπώθηκε σύνολο 10 ασθενών με διάμεση ηλικία έτη 7.09 έτη, (εύρος 3 - 
15 ετών), 3 αγόρια και διαγνώσεις: ALL: 4, AML: 1, NHL: 1, NBL: 2, RMS: 2, ενώ 3 ασθενείς εκ του 
συνόλου είχαν υποβληθεί και σε δύο ΜΑΑΚ έκαστος. Τέσσερεις ασθενείς υποβλήθηκαν σε μοριακό 
έλεγχο ανίχνευσης γονιδίων αιμοχρωμάτωσης: σε δύο δεν ανιχνεύθηκαν γνωστές μεταλλάξεις στα 
γονίδια HFE, TfR2 FPN1 και δύο ασθενείς ευρέθησαν ετερόζυγοι στην μετάλλαξη His63Asp και 
H63D του γονιδίου HFE, αντίστοιχα. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν διάμεση τιμή 57 μεταγγίσεων μονάδων 
συμπυκνωμένων ερυθρών έκαστος (εύρος, 15-60 μεταγγίσεις, χορήγηση 10-15ml/kg, 6 ασθενείς με 
περισσότερες από 50 μεταγγίσεις)
Σε παρακολούθηση μόνον τέθηκαν 6 ασθενείς και παρουσίασαν μείωση της τιμής φερριτίνης σε 
διάστημα 6 μηνών μετά το τέλος της θεραπείας από 13% έως και 82% χωρίς όμως να επιτυγχάνεται 
στο διάστημα αυτό αποκατάσταση της τιμής σε φυσιολογικά επίπεδα (< 150 ng/ml). Θεραπεία έλαβαν 
4 ασθενείς (1 αφαιμάξεις μόνο, 1 αποσιδήρωση με χηλικούς παράγοντες μόνον και 2 ασθενείς με 
αφαιμάξεις και χορήγηση sc και po χηλικών παραγόντων.
Η τιμή της φερριτίνης στο σύνολο των ασθενών παρουσίασε πτωτική τάση σε διάστημα 6 μηνών από 
την ολοκλήρωση της θεραπείας, αλλά μόνον 1 μετά θεραπευτική παρέμβαση με αφαιμάξεις μόνον 
(σύνολον 35 συνεδρίες αφαίμαξης) είχε τιμές <500 ng/mL και κανένας ασθενής τιμές κάτω από 150 
ng/ml.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ιατρογενής υπεφόρτωση σιδήρου σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αντινεοπλασματική 
θεραπεία είναι μία σχετικά συχνή και συνήθως παραμελημένη διάγνωση, παρά το γεγονός ότι μπορεί 
να αποτελεί αιτία σημαντικών απώτερων επιπλοκών οργάνων. H πιστοποίηση γενετικής προδιάθεσης 
προς αιμοχρωμάτωση είναι συχνότερη στους ασθενείς που παρουσιάζουν υπερφερριτιναιμία 
μετά θεραπεία νεοπλασιών, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η πιστοποίηση και η αντιμετώπιση 
της υπερφερριτιναιμίας οφείλει να πραγματοποιείται βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών και να 
εξατομικεύονται σε κάθε ασθενή για την βέλτιστη έκβασή τους.



289

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

47 ΜΕΛΕΤή ΤΩν ΠΟΛΥΜΟΡφΙΣΜΩν ΤήΣ ΚΑΣΠΑΣήΣ 8 (CASP8) ΚΑΙ 10 (CASP10) ΣΤήν ΟξΕΙΑ 
ΛΕΜφΟβΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤή θΡΟΜβΟΠΕνΙΑ ΑνΟΣΟΛΟΓΙΚήΣ ΑΡΧήΣ ΠΑΙΔΙΩν 
ΚΑΙ ΕφήβΩν
Μ. Λούρου1, Ε.Δ. Αμπαζόγλου1, Μ. ζερβού2, E. Καμπουράκη1, Ι. Πελαγιάδης1, Ν. Κατζηλάκης1,  
Γ. Γουλιέλμος2, Ε. Στειακάκη1

1Kλινική Αιματολογίας–Ογκολογίας Παίδων ΠαΓΝΗ & Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων 
και Καρκίνου στα Παιδιά, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Μονάδα Μοριακής Παθολογίας και 
Γενετικής του Ανθρώπου, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (ΟΛΛ) είναι η πιο συχνή νεοπλασματική νόσος στα παιδιά. Τα 
τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας  και της γενετικής 
βάσης της λευχαιμογένεσης και της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Η Θρομβοπενία Ανοσολογικής 
Αρχής (ΙΤΡ) αποτελεί επίσης συχνή αιματολογική νόσο καθώς και την πιο συχνή επίκτητη αιμορραγική 
διαταραχή στα παιδιά. Η απόπτωση είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός προγραμματισμένου κυτταρικού 
θανάτου χωρίς φλεγμονώδη αντίδραση, που είναι σημαντική για τον έλεγχο του αριθμού των κυττάρων 
κατά την ανάπτυξη και επιβίωση του οργανισμού. Διαταραχές στους μηχανισμούς της απόπτωσης 
μπορεί να σχετίζονται με την εκδήλωση νοσημάτων και έχει φανεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
παθογένεια και εξέλιξη των αιματολογικών νεοπλασιών. Οι κασπάσες είναι πρωτεάσες κυστείνης που 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, ενώ πολυμορφισμοί στα 
γονίδια της απόπτωσης μπορεί να συμβάλουν στον κίνδυνο για εκδήλωση νόσου. Οι κασπάσες 8 και 
10 αποτελούν τα πρώτα ένζυμα που ενεργοποιούνται στο πρωτεολυτικό μονοπάτι που ενεργοποιείται 
από τη σύνδεση Fas/FasL. Η κασπάση 8 παίζει σημαντικό ρόλο στην απόπτωση, ενώ κασπάση 10 
είναι η μοναδική κασπάση που μοιράζεται ομόλογες αλληλουχίες ενισχυτή κυτταρικού θανάτου με 
την κασπάση 8. 
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συχνότητα εμφάνισης του πολυμορφισμού rs1045485 
στο εξώνιο 10 του γονιδίου της κασπάσης 8 και rs13006529 στο εξώνιο 10 του γονιδίου της κασπάσης 
10 σε παιδιά και εφήβους με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και Θρομβοπενία Ανοσολογικής Αρχής 
σε σύγκριση με υγιή άτομα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 50 παιδιά και έφηβοι με ΟΛΛ, 30 παιδιά 
και έφηβοι με ΙΤΡ, καθώς και ομάδα ελέγχου με 100 υγιή άτομα. Απομονώθηκε γενωμικό DNA από 
περιφερικό αίμα και οι υπό μελέτη γενετικοί τόποι πολλαπλασιάστηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (PCR). Ακολούθησε η πέψη των προϊόντων της PCR με περιοριστικά ένζυμα (BstUI για 
την κασπάση 8 και SspI για την κασπάση 10) και τα προϊόντα ηλεκτροφορήθηκαν σε γέλη αγαρόζης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε συσχέτιση του 
αλληλομόρφου G του μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού rs1045485 της κασπάσης 8 με την ΟΛΛ 
(p = 0.0002). Για τον πολυμορφισμό rs13006529 της κασπάσης 10 βρέθηκε επίσης συσχέτιση με τη 
νόσο τόσο σε επίπεδο γονοτύπων, και συγκεκριμένα του γονοτύπου ΑΤ (p = 0.011) και του γονοτύπου 
ΤΤ (p = 0.048), όσο και σε επίπεδο του αλληλομόρφου Τ (p < 0.0001). Όσον αφορά την ΙΤΡ στατιστικά 
σημαντική διαφορά αναδείχθηκε  για τον πολυμορφισμό rs13006529 της κασπάσης 10 μεταξύ 
ασθενών και υγιών ατόμων στο αλληλόμορφο Τ (p = 0.037), αλλά χωρίς  σημαντική διαφορά για τον 
πολυμορφισμό rs1045485 της κασπάσης 8. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτέλεσματα της μελέτης ο  πολυμορφισμός rs1045485 της 
κασπάσης 8 όσο και ο πολυμορφισμός rs13006529 της κασπάσης 10  συσχετίζονται με την ΟΛΛ σε 
επίπεδο γονοτύπων ή αλληλομόρφων. Επιπρόσθετα το αλληλόμορφο Τ του rs13006529 της κασπάσης 
10  παρουσιάζει συσχέτιση με την εκδήλωση ΙΤΡ. Tα αποτελέσματα θεωρούνται πρόδρομα αλλά η 
περαιτέρω μελέτη αυτών των πολυμορφισμών  έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ώστε να αποσαφηνιστεί ο 
ρόλος τους στην ανάπτυξη των νοσημάτων αυτών στα παιδιά και τους εφήβους ιδιαίτερα στον ελληνικό 
πληθυσμό.
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48 ΔΙΕΡΕΥνήΣή ΕΙΔΙΚΩν ΔΕΙΚΤΩν νΕφΡΙΚήΣ βΛΑβήΣ ΚΙΜ-1 ΚΑΙ NGAL ΣΕ ΕνήΛΙΚΕΣ ΑΣθΕ-
νΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕξΑΡΤΩΜΕνή β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚή ΑνΑΙΜΙΑ 
Θ.Μ. Βένου1, φ. Κλωνιζάκης1, Α. Γαρδικιώτη1, Γ. Γκιούλα2, χ. Αποστόλου1, Ε. Βλαχάκη1

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Ενηλίκων, Γ.Ν.Θ Ιπποκράτειο, 2Β’ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική 
Σχολή ΑΠΘ
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών με μεταγγισιοεξαρτώμενη 
β- Θαλασσαιμία (TDT) αποκαλύπτει νέες επιπλοκές όπως η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του ρόλου των ειδικών δεικτών νεφρικής βλάβης 
KIM-1 (kidney injury molecule-1) και NGAL (Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) στην πρώιμη 
ανίχνευση νεφρικής δυσλειτουργίας σε μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με β- Θαλασσαιμία. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: To δείγμα της παρούσας συγχρονικής μελέτης παρατήρησης αποτελείται από 
48 ασθενείς (24 άντρες, 24 γυναίκες, διάμεση ηλικία 38 έτη, 19-67 ετών)  με μεταγγισιοεξαρτώμενη 
β- θαλασσαιμία, υπό θεραπεία αποσιδήρωσης με χηλικό παράγοντα. Από το αρχείο ασθενών 
καταγράφηκαν οι παρακάτω παράμετροι:  Ουρία ορού, κρεατινίνη ορού, φερριτίνη, λεύκωμα ούρων 
24ώρου, αλβουμίνη και ασβέστιο ούρων 24 ώρου, MRI T2* ήπατος και καρδιάς, είδος χηλικού 
παράγοντα αποσιδήρωσης και ιστορικό σπληνεκτομής. Το λεύκωμα ούρων 24ώρου χρησιμοποιήθηκε 
ως παράμετρος διαχωρισμού των ασθενών σε δύο ομάδες, με (Α) ή χωρίς νεφρική δυσλειτουργία 
(Β). Στις δύο ομάδες Α και Β μετρήθηκαν ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR) με βάση την 
εξίσωση MDRD και οι ειδικοί δείκτες νεφρικής βλάβης KIM-1 (kidney injury molecule-1) και NGAL 
(Neutrophil gelatinase-associated lipocalin) στα ούρα με τη μέθοδο της ενζυματικής ανοσοανίχνευσης 
ELISA και τη χρήση εμπορικών αντιδραστηρίων (kit) που περιέχουν τα αντίστοιχα αντισώματα έναντι 
των πρωτεϊνών.  Οι δείκτες KIM-1 και NGAL μετρήθηκαν και σε ομάδα ελέγχου 14 υγιών μαρτύρων 
παρόμοιας ηλικίας. Οι δυο ομάδες ασθενών (Α και Β) διαχωρίστηκαν, επίσης, ως προς την ύπαρξη ή 
όχι της κυρίαρχης στο δείγμα μετάλλαξης IVS1-110, και διερευνήθηκε πιθανή συσχέτιση αυτής τόσο με 
το eGFR, όσο και με τους ειδικούς δείκτες KIM και NGAL.  Για την στατιστική ανάλυση εφαρμόσθηκαν 
οι μη παραμετρικές μέθοδοι Mann-Whitney και Spearman, με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
στο 0.05. Για τη στατιστική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα ΙΒΜ SPSS Statistics 
27.0.1.0. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p>0,05) στους ειδικούς δείκτες νεφρικής 
βλάβης KIM-1 και NGAL μεταξύ υγιών μαρτύρων και του δείγματος των ασθενών.  Παρατηρήθηκαν  
σημαντικά αυξημένα επίπεδα του δείκτη KIM στους ασθενείς της ομάδος Α, με νεφρική δυσλειτουργία, 
σε σχέση με την ομάδα Β (1,87 (0,32-4,31) έναντι 0.68 (0.01-2.99), p<0.05), ενώ δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές διαφορές για τους δείκτες NGAL και eGFR. Επίσης, παρατηρήθηκε σημαντική θετική 
συσχέτιση  μεταξύ KIM-1 και φερριτίνης ορού, ενώ δεν βρέθηκε ανάλογη συσχέτιση με τον δείκτη NGAL. 
Κανένας από τους υπό έλεγχο δείκτες δεν παρουσίασε ισχυρή συσχέτιση με το αποβαλλόμενο ασβέστιο 
ούρων 24ωρου ή το ιστορικό σπληνεκτομής. Αναφορικά με το είδος της θεραπείας αποσιδήρωσης, 
βρέθηκαν  σημαντικά υψηλότερα επίπεδα του δείκτη ΚΙΜ-1 στους ασθενείς με συνδυαστική χρήση 
deferasirox και deferiprone. Τέλος, δεν ανιχνεύθηκε στατιστική σημαντικότητα (p>0,05) μεταξύ των 
παραμέτρων KIM, NGAL, λεύκωμα ούρων 24ώρου, eGFR και του γονοτύπου IVS1-110. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η απουσία σημαντικής ελάττωσης του eGFR στους θαλασσαιμικούς ασθενείς με 
λευκωματουρία υποδηλώνει την μειωμένη ευαισθησία του, στην ιδιαίτερη αυτή ομάδα ασθενών. Ο ειδικός 
δείκτης KIM-1 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, ως πιο ευαίσθητος, για την ανίχνευση της νεφρικής 
δυσλειτουργίας στους ασθενείς με Θαλασσαιμία, ενώ ο δείκτης NGAL δεν φαίνεται να εμφανίζει την 
ίδια αξιοπιστία. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται ώστε να εκτιμηθεί το όφελος από την κλινική εφαρμογή 
του δείκτη KIM  σε μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με β-θαλασσαιμία.
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49 ΓΟνΙΔΙΑΚή θΕΡΑΠΕΙΑ ME BETIBEGLOGENE AUTOTEMCEL (BETI-CEL) ΓΙΑ Τήν θΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤήΣ ΕξΑΡΤΩΜΕνήΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ β-θΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (TDT): ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙήΜΕνΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟνΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤήΤΑΣ ΚΑΙ  ΑΣφΑΛΕΙΑΣ
E. Yannaki1, F. Locatelli2, A. Anagnostopoulos1, J.L. Kwiatkowski3, I. Sakellari1, M.C. Walters4, 
D. Mallouri1, J.B. Porter5, S. Hongeng6, A.E. Kulozik7, M.G. Sauer8, A.J. Thrasher9, I. Thuret10,  
A. Lal4, M. Cavazzana11, J.E.J. Rasko12, L. Du13, R.A. Colvin13, M. Algeri2, A.A. Thompson14

1Gene and Cell Therapy Center, Hematology-HCT Unit, G. Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, 
Greece, 2Department of Hematology/Oncology and Cell and Gene Therapy, IRCCS Bambino Gesù 
Children’s Hospital, Rome, Sapienza, University of Rome, Italy, 3Division of Hematology, Children’s 
Hospital of Philadelphia, PA, USA, 4Division of Hematology, UCSF Benioff Children’s Hospital, Oakland, 
CA, USA, 5Haematology Department, University College London Hospitals, London, UK, 6Mahidol 
University, Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand, 7Molecular Medicine Partnership Unit (MMPU), 
European Molecular Biology Laboratory (EMBL), and Department of Pediatric Oncology, Hematology, 
and Immunology, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany, 8Department of Hematology and 
Oncology, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany, 9Infection, Immunity & Inflammation 
Department, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, London, UK, 10Pediatric Hematology, 
Hôpital de la Timone, Marseille, France, 11Biotherapy Department and Clinical Investigation Center, 
Assistance Publique Hopitaux de Paris, Inserm, Paris, France, 12Cell & Molecular Therapies, Royal 
Prince Alfred Hospital, Camperdown, Australia, 13bluebird bio, Inc., Cambridge, MA, USA, 14Hematology 
Section, Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, Chicago, IL, USA 
ΥΠΟβΑθΡΟ: Η ex vivo γονιδιακή θεραπεία με beti-cel ενσωματώνει ένα τροποποιημένο γονίδιο HBB 
(HbAT87Q) μέσω ενός λεντι-ιικού φορέα (LentiGlobin) σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα ασθενών με 
TDT, με στόχο τη δια βίου, σταθερή παραγωγή λειτουργικής αιμοσφαιρίνης (Hb). Συνολικά 63 ασθενείς 
έλαβαν θεραπεία με beti-cel σε 2 ολοκληρωμένες μελέτες φάσης 1/2 (Ph1/2) και σε 2 συνεχιζόμενες 
μελέτες φάσης 3 (Ph3) με πλήρη εγγραφή ασθενών. Στη συνέχεια, οι ασθενείς κλήθηκαν να εγγραφούν 
σε µια 13ετή µελέτη παρακολούθησης ασφάλειας και αποτελεσματικότητας (LTF-303), NCT02633943). 
Εδώ, αναφέρουμε ενδιάμεσα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, από 51 ασθενείς με έως και 7 έτη 
παρακολούθησης. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Τα καταληκτικά σημεία περιλαμβάνουν τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, την ερυθροποίηση, τη 
συγκέντρωση του σιδήρου, την ανεξαρτησία από τις μεταγγίσεις (TI, σταθμισμένος μέσος όρος Hb ≥9 g/dL 
χωρίς μεταγγίσεις συμπυκνωμένων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων για ≥12 
μήνες) και την ασφάλεια. Τα δεδομένα 
παρουσιάζονται ως διάμεση τιμή 
(min–max). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έως τις 
9/03/2021, 51 ασθενείς (Ph1/2, 
n=22, Ph3, n=29) είχαν εγγραφεί 
στην LTF-303, με 44.2 (22.9–86.5) 
μήνες παρακολούθησης. Η (διάμεση) 
ηλικία κατά την συγκατάθεση μετά 
από ενημέρωση/σύμφωνη γνώμη 
στις μελέτες φάσεως 1/2 & 3 
(Ph3/Ph1/2) ήταν τα 19 έτη (7–35) 
έτη. Η ανεξαρτητοποίηση από 
τις μεταγγίσεις (TI) επετεύχθη και 
διατηρήθηκε σε 15/22 (68,2%, Ph1/2) 
και 25/29 (86,2%, Ph3) ασθενείς. Ο 
σταθμισμένος μέσος όρος Hb κατά τη 
διάρκεια της TI ήταν 10,3 (9,1–13,2· 
Ph1/2) g/dL και 11.8 (9.4–13.7· Ph3) 

Γράφημα. Συγκέντρωση ηπατικού σιδήρου σε ασθενείς που πέτυχαν 
TI.
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g/dL. Σε ασθενείς που πέτυχαν TI, η συνολική, μη υποστηριζόμενη Hb και η HbAT87Q που προέρχονταν 
από τον ιικό φορέαπαρέμειναν σταθερές με την πάροδο του χρόνου στις μελέτες φάσης 1/2 (Ph1/2) 
(Hb, HbAT87Q [g/dL] στους 24 μήνες: 10.3 [8.6–13.7· n=14], 7.3 [2.9–10.1· n=15]; 60 μήνες: 10.3 
[8.5–12.8· n=15], 7.6 [3.7–11.2· n=13]) και στη φάση 3 (Ph3) (Hb, HbAT87Q [g/dL] στους 24 μήνες: 
12.2 [9.5–14.0· n=24], 9,4 [5,0–12,4· n=25]; 36 μήνες: 12.7 [11.7–13.6· n=9], 10.6 [8.4–12.7· n=8]), με 
υψηλότερα επίπεδα Hb στη μελέτη φάσης 3 χάρη στη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής του beti-
cel. Σε ασθενείς φάσης 3 που πέτυχαν TI, ο υποδοχέας τρανσφερίνης ορού μειώθηκε στους 24 μήνες 
σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα από 116,5 (21,2–235,3) nmol/L (n=25) σε 61,2 (17,7–143,5) nmol/L 
(n=25). Σε αυτούς τους ασθενείς η συγκέντρωση του ηπατικού σιδήρου μειώθηκε με την πάροδο του 
χρόνου προς τα φυσιολογικά επίπεδα (βλέπε Σχήμα). Δεν υπήρξαν αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών 
σχετιζόμενων με το φάρμακο με έναρξη στη διάρκεια της LTF-303. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
μετά από 2 έτη παρακολούθησης περιελάμβαναν γοναδοτροπική ανεπάρκεια, έκτοπη κύηση, εμβρυϊκό 
θάνατο, πάχυνση/πολύποδα τοιχωμάτων χοληδόχου κύστης, βακτηριαιμία με ουδετεροπενία και μείζονα 
κατάθλιψη (όλα n=1). Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι, ύπαρξη λεντι-ιού με ικανότητα αναδιπλασιασμού ή 
εισχωρητική ογκογένεση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς που μελετήθηκαν για διάστημα έως 7 ετών διατήρησαν την TI με την 
πάροδο του χρόνου και η μη αποδοτική ερυθροποίηση αντιστράφηκε, υποδεικνύοντας ότι το beti-cel 
αποτελεί δυνητικά θεραπευτική επιλογή για την TDT.

50 ΕνΔΟΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΟξΥΓΟνΟΥ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚή 
ΑνΑΙΜΙΑ ΥΠΟ θΕΡΑΠΕΙΑ ΥΔΡΟξΥΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΟΥΤΑΜΙνήΣ 
Α. Γιαννάκη1, Σ. φόρτης1, X. Γεωργατζάκου1, Α. ξυδάκη2, Μ. Λίοση2, χ. φούντζουλα3, Ε. Παπαγεωρ-
γίου1, Μ. Αντωνέλου4, Σ. Ντελίκου2, Α. Κριεμπάρδης1

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία- HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρε-
πανοκυτταρικής Νόσου Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, 3Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας, 
Βιοχημείας, Κοσμητολογίας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 4Τομέας 
Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η Δρεπανοκυτταρική Νόσος (ΔΝ) αποτελεί μια συχνή αιμοσφαιρινοπάθεια 
στον Ελλαδικό χώρο που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη της παθολογικής αιμοσφαιρίνης S (HbS). 
Η HbS σε καταστάσεις υποξίας πολυμερίζεται και μετασχηματίζει το σχήμα του ερυθροκυττάρου σε 
δρεπανοειδές. Στην ΔΝ παρατηρούνται μικροαγγειοαποφράξεις, οξειδωτικό στρες και μειωμένη επιβίωση 
ερυθροκυττάρων. Ένα από τα αντιοξειδωτικά που έχουν προταθεί είναι η χορήγηση L-γλουταμίνης 
από στόματος. Σκοπός της μελέτης ήταν να μελετηθεί το οξειδωτικό δυναμικό των ερυθροκυττάρων 
ασθενών με ΔΝ υπό χορήγηση υδροξυουρίας και γλουταμίνης. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη εντάχθηκαν 18 ασθενείς με ΔΝ (μέσης ηλικίας 52 
έτη, μέσης τιμής HbS 68,02%) και 16 υγιείς μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας. Από τους ασθενείς, 6 δεν 
λάμβαναν καμία θεραπεία προ έναρξης γλουταμίνης, 8 λάμβαναν μόνο υδροξυουρία και 4 δέχονταν 
συστηματικές μεταγγίσεις ερυθροκυττάρων. Ύστερα από έγγραφη συγκατάθεση, στους υπό θεραπεία 
υδροξυουρίας ασθενείς, χορηγήθηκε γλουταμίνη σε κλιμακούμενη δόση 10-30gr ημερησίως (σκεύασμα 
Glutamine DB EXTRA), για διάστημα τεσσάρων μηνών. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις πριν και 
δύο έως τέσσερις μήνες μετά την χορήγηση γλουταμίνης. Εκτός από τον κλασσικό αιματολογικό και 
βιοχημικό έλεγχο, μετρήθηκαν οι ενδοκυττάριες δραστικές ρίζες οξυγόνου (ROS) με κυτταρομετρία ροής, 
και η ωσμωτική αντίσταση των ερυθροκυττάρων (MCF) σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις χλωριούχου 
νατρίου (NaCl). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τα προγράμματα GraphPad 
Prism 8.0.3 και SPSS v.27.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλοι οι ασθενείς είχαν αυξημένα επίπεδα ROS 
(632,30±44,83 AU) σε σχέση με τους μάρτυρες (443,07±69,40 AU) p<0,01. Οι ασθενείς που λάμβαναν 
υδροξυουρία είχαν χαμηλότερα ROS (584,00±87,00 AU) σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς θεραπεία 
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(614,34±23,56 AU, p<0,05). Οι ασθενείς που μεταγγίζονται είχαν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα ROS 
(506,50±31,80 AU) με τους μάρτυρες (p<0,05). Κατά τη συγχορήγηση υδροξυουρίας και γλουταμίνης 
παρατηρήθηκε μείωση των επιπέδων ROS κατά 22% (σε διάστημα δύο μηνών) η οποία διατηρείται 
μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων μηνών. Όλοι οι ασθενείς είχαν αυξημένη ωσμωτική ευθραυστότητα 
ερυθροκυττάρων (MCF=0,337±0,040% NaCl) σε σχέση με τους μάρτυρες (MCF=0,46±0,01% NaCl) 
γεγονός που δεν επηρεάστηκε από τη λήψη υδροξυουρίας (MCF=0,338±0,044% NaCl), γλουταμίνης 
για δύο (MCF=0,331±0,054% NaCl) ή τέσσερις μήνες (MCF=0,337±0,047% NaCl) ή από τη θεραπεία 
μετάγγισης (MCF=0,326±0,031% NaCl) (p<0,01). Τέλος, η ολική χολερυθρίνη των ασθενών που δεν 
λάμβαναν θεραπεία ήταν αυξημένη (2,46mgr/dl±0,28) σε σχέση με τους μάρτυρες (0,63mgr/dl±0,17). Οι 
ασθενείς που λάμβαναν μόνο υδροξυουρία είχαν 19,02% μειωμένα επίπεδα ολικής χολερυθρίνης ενώ 
η συγχορήγηση υδροξυουρίας και γλουταμίνης φάνηκε να προκαλεί μείωση της ολικής χολερυθρίνης 
κατά 23,24% το πρώτο δίμηνο και 51,89% μετά από τέσσερις μήνες χορήγησης (p<0,01). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ερυθροκύτταρα ασθενών που λαμβάνουν γλουταμίνη ταυτόχρονα με υδροξυουρία 
αντιμετωπίζουν καλύτερα το οξειδωτικό στρες και την εγγενή επιδεκτικότητα σε αιμόλυση. Η γλουταμίνη 
ενδέχεται να αποτελεί ένα αντιοξειδωτικό βοήθημα στην αντιμετώπιση βασικών συμπτωμάτων της ΔΝ.

ΜΕΤΑΜΟΣχΕΥΣΗ - ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

51 ΧΥΜΙΚή ΚΑΙ Τ ΚΥΤΤΑΡΙΚή ΑνΟΣΙΑΚή ΑΠΑνΤήΣή ΣΤΟν ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤήΣ COVID-19 
ΑΣθΕνΩν ΠΟΥ ΕΧΟΥν ΥΠΟβΛήθΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν 
Ε. Γαβριηλάκη1, Α. Παπαδοπούλου1, Τ. Τουλουμενίδου1, φ. Σταυρίδου1, Ε.Ε. Κοράβου1, Μ. Γιαννάκη1, 
Α. Παπαλεξανδρή1, Γ. Καραβαλάκης1, Ι. Μπάτσης1, Α. Κουρέλης2, φ. χατζοπούλου2, Δ. χατζηδημη-
τρίου2, Δ. Σωτηρόπουλος1, Ε. Γιαννάκη1, Ι. Σακελλάρη1, Α. Aναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης – Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, 
ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η πρόγνωση της νόσου COVID-19 (coronavirus disease 2019) σε 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων είναι δυσμενής. Παρά την 
προτεραιοποίηση αυτών των ασθενών στον εμβολιασμό κατά της COVID-19, ελάχιστα δεδομένα είναι 
διαθέσιμα σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό αναπτύσεται ανοσιακή απόκριση μετά τον εμβολιασμό  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήσαμε προοπτικά (Απρίλιο-Ιούλιο 2021), ενήλικες ασθενείς που είχαν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων στο κέντρο μας και έλαβαν δύο δόσεις εμβολίου 
COVID-19 (σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες), μετά από ενυπόγραφησυγκατάθεση. Η ανοσιακή απάντηση 
μελετήθηκε πριν από κάθε δόση και 12-51 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση. Εξουδετερωτικά αντισώματα 
κατά του SARS-CoV-2 (CoV-2-NAbs) μετρήθηκαν με εγκεκριμένη μεθοδολογία για διαγνωστική χρήση 
(ELISA, cPass™ SARS-CoV-2 NAbs Detection Kit; GenScript, Piscataway, NJ, USA; με θετικά τα 
επίπεδα≥30%) και CoV-2-ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα (spike-STs) με ELISPOT μετά διέγερση περιφερικών 
μονοπύρηνων  κυττάρωνμε SARS-CoV-2 πεπτίδια (spike). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χυμική ανοσιακή απόκριση ελέγχθηκε σε 65 ασθενείς μετά από μεταμόσχευση 
(αλλογενής 50,  αυτόλογη 15) και η Τ-κυτταρική απόκριση σε 38/65 ασθενείς (αλλογενής: 32 , αυτόλογη: 
6) με διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 3 (0,17-31) και 2 (1,25-8) ετών μετά την αλλογενή και 
αυτόλογη μεταμόσχευση, αντίστοιχα, καθώς και σε 19 υγιείς εμβολιασμένους εθελοντές χωρίς ιστορικό 
COVID-19. Ένας ασθενής με ιστορικό COVID-19 αποκλείστηκε από περαιτέρω ανάλυση. Όλοι οι 
ασθενείς εμβολιάστηκαν με Pfizer-BioNTech, εκτός από δύο που εμβολιάστηκαν με AstraZeneca. 
Τα CoV-2-NAbs και spike-STs δεν ήταν ανιχνεύσιμα πριν τον εμβολιασμό, ενώ ανιχνεύθηκαν μετά 
την πρώτη δόση, με στατιστική αύξηση των επιπέδων τους μετά τη δεύτερη (p<0,001 και p=0,036, 
αντίστοιχα). Τα επίπεδα κυκλοφορούντων spike-STs ήταν χαμηλότερα στους ασθενείς μετά αλλογενή 
μεταμόσχευση, έναντι των υγιών εθελοντών (p<0,001) και ασθενών μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση 
(p=0,080). Η σχετικά μεγάλη περίοδος μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση (≥1,25 έτος) ίσως δικαιολογεί 
τη βελτιωμένη ανοσιακή απόκριση, καθώς ο χρόνος μετά μεταμόσχευση συσχετίστηκε με αυξημένα 
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επίπεδα CoV-2-NAbs και spike-STs (p=0,004 και p=0,030, αντίστοιχα) σε όλους τους ασθενείς. Οι 
ασθενείς μετά αλλογενή μεταμόσχευση υπό ανοσοκαταστολή είχαν σημαντικά ελαττωμένα επίπεδα 
CoV-2-NAbs και spike-STs (p<0,001 και p=0,021, αντίστοιχα) σε σχέση με εκείνους εκτός θεραπείας. 
Συγκεκριμένα, μόνο 50% και 40% των ασθενών υπό ανοσοκαταστολή ανέπτυξαν ικανοποιητικά 
επίπεδα CoV-2-NAbs και spike-STs μετά τη δεύτερη δόση, έναντι 98% και 94% των ασθενών χωρίς 
αγωγή, αντίστοιχα. Ασθενής που δεν ανέπτυξε ανοσιακή απόκριση, εμφάνισε COVID-19 40 ημέρες 
μετά τον εμβολιασμό και απεβίωσε. Ο μοναδικός ασθενής, που δεν ελάμβανε ανοσοκαταστολή μετά 
αλλογενή μεταμόσχευση και δεν ανέπτυξε ανοσιακή απάντηση, έπασχε από μεταβολικό σύνδομο, 
μία δυνητικά ανοσοκατασταλτική οντότητα. Συνολικά, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ χυμικής και 
Τ-κυτταρικής απάντησης (p=0,013), αν και σε ελάχιστες περιπτώσεις παρατηρήθηκε ικανοποιητική 
Τ-κυτταρική απόκριση χωρίς χυμική, και αντίστροφα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Περιγράφουμε για πρώτη φορά, τη χυμική και κυτταρική απόκριση στον εμβολιασμό 
κατά της COVID-19 σε ασθενείς μετά μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Ασθενείς εκτός 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής κατά τον εμβολιασμό επωφελούνται σημαντικά, αν και ο βαθμός ανοσιακής 
απόκρισης παραμένει ελαττωμένος έναντι των υγιών. Επομένως, για τους βαριά ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς, διαφορετικά σχήματα ή πλατφόρμες εμβολιασμού είναι απαραίτητες σε συνδυασμό με μέτρα 
ελάχιστης έκθεσης και ανοσοποίησης των φροντιστών και των επαγγελματιών υγείας.

52 «ΕΠΕξΕΡΓΑΣΙΑ βΑΣήΣ» ΣΤή -200 ΠΕΡΙΟΧή ΤΟΥ ΥΠΟΚΙνήΤή γ-ΣφΑΙΡΙνήΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΩΓή 
ΕΜβΡΥϊΚήΣ ΑΙΜΟΣφΑΙΡΙνήΣ ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΙΑ ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ θΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΟΥ 
φΑΙνΟΤΥΠΟΥ
Π. Αντωνίου1*, G. Hardouin1, P. Martinucci1, T. Felix1, L. Fontana1, J. Martin1, G. Frati1, M. Brusson1, 
M. Rosello2, G. Maule3, F. Del-Bene2, A. Cereseto3, W. El-Nemer4, J.-P. Concordet5, A. Miccio1

1Πανεπιστήμιο Παρισιού, Ινστιτούτο IMAGINE, Εργαστήριο χρωματίνης και γονιδιακής ρύθμισης κατά 
την ανάπτυξη, INSERM UMR 1163, Παρίσι, Γαλλία, 2Πανεπιστήμιο Σορβόννης, INSERM, CNRS, Ιν-
στιτούτο Όρασης, Παρίσι, Γαλλία, 3CIBIO, Πανεπιστήμιο του Τρέντο, Τρέντο, Ιταλία, 4Γαλλικό Ίδρυμα 
Αίματος, UMR 7268, Μασσαλία, Γαλλία, 5Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Παρίσι, Γαλλία
Οι β-αιμοσφαιρινοπάθειες είναι αποτέλεσμα μεταλλάξεων που επηρεάζουν την παραγωγή ενήλικης 
αιμοσφαιρίνης. Στην δρεπανοκυτταρική αναιμία, η β6Glu→Val αντικατάσταση οδηγεί στον πολυμερισμό 
της HbS αιμοσφαιρίνης και στη δρεπάνωση των ερυθροκυττάρων. Στη β-θαλασσαιμία, η μειωμένη 
παραγωγή β-σφαιρίνης οδηγεί σε κατακρήμνιση των ασύζευκτων  α-αλυσίδων προκαλώντας ανεπαρκή 
ερυθροποίηση. Η αυτόλογη μεταμόσχευση γενετικά τροποποιημένων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων 
(HSPCs) κρίνεται πολλά υποσχόμενη. 
Η κλινική εικόνα των ασθενών με β-αιμοσφαιρινοπάθειες βελτιώνεται από την συγκληρονόμηση HPFH 
μεταλλαγών που προκαλούν παραμονή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης HbF στην ενήλικη ζωή. HPFH 
μεταλλαγές στην -200 περιοχή του υποκινητή γ-σφαιρίνης, είτε διαταράσσουν το μοτίβο σύνδεσης 
(ΜΣ) του LRF καταστολέα της γ-σφαιρίνης, είτε δημιουργούν ένα de novo ΜΣ του KLF1 ενεργοποιητή. 
Προσεγγίσεις βασισμένες σε νουκλεάσες στοχεύουν στην ενεργοποίηση της γ-σφαιρίνης, ωστόσο, 
δημιουργώντας θραύσματα διπλής έλικας (ΘΔΕ), αυξάνουν τους κινδύνους προς κλινική εφαρμογή. 
Η «Επεξεργασία Βάσης» (Base Editing; ΒΕ) επιτρέπει την εισαγωγή σημειακών μεταλλαγών χωρίς 
τη δημιουργία ΘΔΕ.
Σε αυτή τη μελέτη, σχεδιάσαμε ΒΕ συστήματα ώστε να εισάγουμε μία ποικιλία HPFH ή HPFH-ομοιάζοντων 
μεταλλαγών στην -200 περιοχή του υποκινητή γ-σφαιρίνης. Αρχικά, πραγματοποιήσαμε μία επιλογή 
ενζύμων ΒΕ και οδηγών-RNA, προς επεξεργασία διαφορετικών βάσεων, σε ερυθροειδείς κυτταρικές 
σειρές. Έπειτα, αναπτύξαμε ένα κλινικά αποδεκτό πρωτόκολλο μεταφοράς του συστήματος ΒΕ σε 
HSPCs βασισμένο σε RNA. Το προφίλ έκφρασης γονιδίων ενεργοποιούμενων από RNA, αποκάλυψε 
απουσία ανοσοαπόκρισης σε HSPCs. Δοκιμασία CFC, επιβεβαίωσε την ικανότητα ανάπτυξης και 
διαφοροποίησης των επεξεργασμένων HSPCs. Εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο σε δρεπανοκυτταρικά 
και β-θαλασσαιμικά HSPCs, επιτυγχάνοντας 70% αποτελεσματικότητα επεξεργασίας. 



295

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

Σε ερυθροκύτταρα, διαφοροποιημένα από επεξεργασμένα δρεπανοκυτταρικά HSPCs, RT-qPCR, 
HPLC αναλύσεις και κυτταρομετρία ροής έδειξαν ικανή ενεργοποίηση της γ-σφαιρίνης, υψηλά ποσοστά 
HbF+ κυττάρων και συνακόλουθη μείωση στο περιεχόμενο HbS/κύτταρο. Αισίως, ο παθολογικός 
δρεπανοκυτταρικός φαινότυπος διορθώθηκε. 
Όμοια, σε δείγματα β-θαλασσαιμίας, RT-qPCR και HPLC αναλύσεις κατέδειξαν ισχυρή επαγωγή HbF και 
μείωση των ασύζευκτων α-αλυσίδων, που βελτίωσαν την ανεπαρκή ερυθροποίηση, όπως υποδείχθηκε 
από τα αυξημένα ποσοστά εκπυρήνωσης και τη μείωση απόπτωσης και οξειδωτικού στρες. 
Στη συνέχεια, συγκρίναμε στρατηγικές ΒΕ που είτε διαταράσσουν το ΜΣ του LRF, είτε δημιουργούν de 
novo το ΜΣ του KLF1. Σε επίπεδο ερυθροειδών κλώνων, η δημιουργία του KLF1 ΜΣ συσχετίστηκε με 
υψηλότερα ποσοστά HbF, συγκριτικά με τη διατάραξη του LRF ΜΣ, προτείνοντας ότι απομακρύνοντας 
έναν καταστολέα ενεργοποιείται επαρκώς το γονίδιο, αλλά η δέσμευση ενός ενεργοποιητή είναι πιο 
αποτελεσματική και επιτυγχάνει υψηλότερα επίπεδα έκφρασης. Και στις δύο περιπτώσεις, η έκφραση 
της HbF ήταν επαρκής προς διόρθωση του δρεπανοκυτταρικού φαινοτύπου, ωστόσο μόνο μέσω 
δέσμευσης του KLF1, η HbF εκφράστηκε ικανώς ώστε να διορθώσει πλήρως το θαλασσαιμικό φαινότυπο. 
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν ανιχνεύσαμε προσθήκες, ελλείψεις ή μεγάλες γενωμικές 
ανακατατάξεις, ενώ δεν παρατηρήθηκε έκφραση της p21-σχετιζόμενης με βλάβες στο DNA πρωτεΐνης. 
Η εκτός τόπου δράση σε επίπεδο DNA και RNA εκτιμήθηκε μέσω GUIDE-seq/NGS και RNA-seq σε 
HSPCs, αντιστοίχως. Τελικώς, επεξεργασμένα HSPCs μεταμοσχεύθηκαν σε ανοσοκατεσταλμένους 
ποντικούς προς εκτίμηση της ικανότητάς τους προς εμφύτευση και διαφοροποίηση. Ανιχνεύθηκαν 
καλά ποσοστά χιμερισμού και μέχρι 60% επεξεργασμένοι υποκινητές γ-σφαιρίνης. 
Συμπερασματικά, αναπτύξαμε ένα κλινικά αποδεκτό πρωτόκολλο προς ΒΕ στους υποκινητές γ-σφαιρίνης 
που οδήγησε σε θεραπευτικά επίπεδα HbF έκφρασης και διόρθωσε τον δρεπανοκυτταρικό και 
β-θαλασσαιμικό φαινότυπο, παρέχοντας έτσι επαρκείς αποδείξεις για την ανάπτυξη κλινικής γονιδιακής 
θεραπείας αιμοσφαιρινοπαθειών μέσω ΒΕ. 

53 EX VIVO ΠΑΡΑΓΩΓή HLAG+ Τ ΡΥθΜΙΣΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν ΜΕΣΩ φΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚήΣ ΕΠΙΓΕ-
νΕΤΙΚήΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙήΣήΣ ΩΣ θΕΡΑΠΕΙΑ ΤήΣ ΟξΕΙΑΣ νΟΣΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ξΕνΙΣΤή 
(GvHD)
Δ. Κεφάλα1*, Π. χριστοφή2,1*, Μ. Λυσάνδρου1, Π.Γ. Παπαγιάννη2,3,1, Ν. Σαββόπουλος1, Α. Παπαδοπού-
λου2, Α. Αναγνωστόπουλος2, Ε. Γιαννάκη2,4#, Α. Σπυριδωνίδης1# 

1Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πάτρας, 
2Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική κλινική – ΜΜΑΚ, Γ.Ν.Θ.  Γεώργιος Πα-
πανικολάου, Θεσσαλονίκη, 3Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, 
ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 4University of Washington, Seattle
*ισότιμοι συγγραφείς, #ισότιμοι επιβλέποντες
ΥΠΟβΑθΡΟ-ΣΚΟΠΟΣ: Η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με χρήση κυττάρων με ανοσοκατασταλτικές 
ιδιότητες, όπως τα Τ-ρυθμιστικά κύτταρα (Tregs) θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία 
της νόσου του μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD), κύριας επιπλοκής της αλλογενούς μεταμόσχευσης. 
ωστόσο, ο πολύ μικρός αριθμός των κυκλοφορούντων Τregs και η έλλειψη ειδικών δεικτών επιφανείας 
για την απομόνωσή τους, περιορίζει την κλινική τους χρήση. Πρόσφατα δείξαμε ότι είναι εφικτή μέσω 
φαρμακολογικής υπομεθυλίωσης, η επαγωγή σταθερής έκφρασης του HLA-G μορίου σε ανθρώπινα 
περιφερικά Τ-κύτταρα (iG-Tregs) προσδίδοντάς τους ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες. Το HLA-G εκφράζεται 
στον πλακούντα προστατεύοντας από την απόρριψη το «ημι-αλλογενές» έμβρυο,  και καταστέλλεται 
επιγενετικά μετά το πέρας της κύησης. 
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης, ήταν η βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου παραγωγής iG-Tregs 
συμβατή με την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική (GMP) και ο έλεγχος του προφίλ ασφάλειάς τους in 
vitro και in vivo σε ζωικό μοντέλο πειραματικής GvHD. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Τ- λεμφοκύτταρα ενεργοποιήθηκαν επί τρεις ημέρες με anti-CD3/CD28 (GMP-συμβατά 
σφαιρίδια ή πρωτεϊνικά τετραμερή) και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν για 3-4 ημέρες σε θρεπτικό μέσο 
εμπλουτισμένο με ιντερλευκίνη 2, παρουσία ή απουσία Decitabine (10μM). Στο πέρας της καλλιέργειας, 
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τα κυτταρικά προϊόντα ελέγχθηκαν in vitro με κυτταρομετρία ροής ως προς: i) την έκφραση του HLA-G, 
ii) την παραγωγή κυτταροκινών μετά από 4ωρη ενεργοποίηση με phorbol myristate acetate (PMA)/
Ionomycin iii) την αλλοδραστικότητa σε δοκιμασία κυτταροτοξικότητας κατά αλλογενών βλαστών 
διεγερμένων με phytohemagglutinin (PHA). Η αλλοδραστικότητας των iG-Tregs ελέγχθηκε και in vivo 
σε ανθρωποποιημένο μοντέλο οξείας GvHD μετά από χορήγησή τους σε μερικώς μυελοκατασταλμένα 
NSG ποντίκια σε σχέση με τη θετική ομάδα ελέγχου που έλαβε ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα 
(untreated Τ- λεμφοκύτταρα). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε επαγωγή της HLA-G έκφρασης στα βοηθητικά CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα 
που ενεργοποιήθηκαν με τα GMP-συμβατά μέσα διέγερσης [Δm %HLA-G+/CD4+ κυττάρων διεγερμένων 
με σφαιρίδια vs πρωτεϊνικά τετραμερή: 18,55% (6,48-27,91%) vs 8,81% (3,95-14,65%), t-test p=0.0571/ 
Δm αύξηση ως προς untreated Τ λεμφοκύτταρα: 21 vs 6 φορές, p=0,577. Η παραγωγή ιντερφερόνης-γ 
και ιντερλευκίνης-2 (ΙL-2) που συνδέονται με την επαγωγή οξείας GvHD (aGvHD), ήταν σημαντικά 
μειωμένη στα iG-Tregs σε σχέση με τα αντίστοιχα untreated κύτταρα [IFN-γ: Δm 46,7% (37,1-56%) 
vs 59.9% (52-73,7%), p=0,007/ IL2: Δm 38,7%, (28,5%- 43,2%) vs 63,6% (60,3%-70,7%),p=0,018]. 
Αξιοσημείωτα, τα iG-Tregs δεν ήταν αλλοδραστικά in vitro, αντίθετα με τα untreated Τ-λεμφοκύτταρα, 
(κυτταροτοξική δράση 0% vs 41% p=0.0001). Επιπρόσθετα, η ασφάλεια των iG-Tregs επιβεβαιώθηκε 
in vivo μετά από έγχυση iG-Tregs ή untreated Τ-λεμφοκυττάρων σε ανοσοκατασταλμένα NSG ποντίκια. 
Οι λήπτες που έλαβαν untreated Τ-λεμφοκύτταρα κατέληξαν έως την ημ30 από aGvHD, ενώ το 40% 
της iG-Treg-ομάδας επιβίωσε χωρίς aGvHD μέχρι τη θυσία. Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε ένα 
βελτιστοποιημένο, GMP-συμβατό πρωτόκολλο παραγωγής iG-Tregs, με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, το 
οποίο θα αξιολογηθεί σε επερχόμενη κλινική μελέτη ως ανοσοθεραπεία της GvHD μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας μέσω του ερευνητικού 
προγράμματος Epicell (81233) προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και συνεργαζόμενο φορέα τη Μονάδα 
Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας της Αιματολογικής κλινική – ΜΜΑΚ, Γ.Ν.Θ.  Γεώργιος Παπανικολάου

54 SARS-CoV-2-ΕΙΔΙΚΑ Τ-ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡA ΩΣ θΕΡΑΠΕΙΑ ΤήΣ COVID-19: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ φΑ-
ΣήΣ Ι ΤΥΧΑΙΟΠΟΙήΜΕνήΣ ΚΛΙνΙΚήΣ ΜΕΛΕΤήΣ φΑΣήΣ Ι/ΙΙ
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Ν. Καπραβέλος7, Μ. Μπιτζάνη6, Ε. Σέρασλη2, Ι. Σακελλάρη1, Α. φυλάκτου3, Σ. Τρύφων2, Μ. Δούμας8, 
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«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Πνευμονολογική κλινική, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 
3Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας - Τμήμα Ανοσολογίας, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη, 
4Α Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 5ΜΕΘ Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Κατερίνη, 6Α ΜΕΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 7Β ΜΕΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 8Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη
ΥΠΟβΑθΡΟ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο ρόλος των SARS-CoV-2 ειδικών-Τ-λεμφοκυττάρων (CoV-2-STs) είναι 
καταλυτικός στην αντιμετώπιση της COVID-19. ωστόσο στη σοβαρή COVID-19, τα λειτουργικά 
εξουθενωμένα λεμφοκύτταρα και η λεμφοπενία εμποδίζουν τον έλεγχο της λοίμωξης. Οι αναρρώσαντες 
ασθενείς διαθέτουν μια δεξαμενή μνημονικών CoV-2-STs που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ειδική 
θεραπεία της COVID-19. 
ΣΤΟΧΟΙ της φάσης Ι κλινικής μελέτης φάσης Ι/ΙΙ,  ήταν η δημιουργία τράπεζας CoV-2-STs από 
αναρρώσαντες δότες και η διερεύνηση της ασφάλειας της χορήγησης CοV-2-STs ως κυτταρική 
ανοσοθεραπεία σε ασθενείς με σοβαρή COVID-19.
ΜΕθΟΔΟΣ: Για τη δημιουργία της τράπεζας επιλέχθηκαν COVID-19 αναρρώσαντες υγειονομικοί δότες 
με ισχυρή Τ-κυτταρική ανοσία και ευρεία HLA αντιπροσώπευση. Υπό GMP συνθήκες, μονοπύρηνα 
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κύτταρα περιφερικού αίματος διεγέρθηκαν με μείγμα αλληλοεπικαλυπτόμενων πεπτιδίων (NCAP-Spike-
Membrane) του SARS-CoV-2, καλλιεργήθηκαν για 9-11 ημέρες και κρυοσυντηρήθηκαν ως CoV-2-STs. 
Τα κυτταρικά προϊόντα τυποποιήθηκαν κατά HLA και αποδεσμεύτηκαν μετά από έλεγχο του φαινοτύπου 
(κυτταρομετρία ροής), της SARS-CoV-2 ειδικότητας, των HLA στόχευσης του SARS-CοV-2 (ELISPOT) 
και της στειρότητάς τους. Στη φάση Ι πολυκεντρικής, ανοιχτής, τυχαιοποιημένης, φάσης Ι/ΙΙ μελέτης 
(κωδικός_ΕΟφ_IS052-21/eudraCT#2021-001022-22), ασθενείς με σοβαρή COVID-19, έλαβαν CoV-
2-STs με συμβατότητα σε τουλάχιστον ένα HLA μέσω του οποίου στοχεύονταν ο SARS-CoV-2, και σε 
κλιμακούμενες δόσεις μεσοδιαστήματος 12 ημερών από το ένα επίπεδο δόσης στο άλλο (σχεδιασμός 
3+3), για αξιολόγηση της ασφάλειας. Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν επί 8 εβδομάδες ως προς την 
κλινική και εργαστηριακή εικόνα, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των Τ-κυττάρων, των επιπέδων 
κυτταροκινών φλεγμονής και της έκπτυξης των περιφερικών CoV-2-STs.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τριάντα πλήρως τυποποιημένοι COVID-19 αναρρώσαντες δότες εντάχθηκαν 
στη μελέτη και παρήχθησαν μέχρι σήμερα 26 κυτταρικά προϊόντα πολλαπλών δόσεων (~380). Τα 
προϊόντα είναι πολυκλωνικά, περιλαμβάνοντας κυρίως βοηθητικά (78,96±1,81%) αλλά και κυτταροτοξικά 
(13,85±1,54%) Τ-λεμφοκύτταρα, εμφανίζοντας παράλληλα δείκτες μνήμης (central_memory:23,12±4,25%, 
effector_memory:66,7±4,35%). Όλα τα κυτταρικά προϊόντα που αποδεσμεύτηκαν προς χορήγηση 
εμφάνιζαν ισχυρή SARS-CoV-2 ειδικότητα [2399±260 spot-forming-cells(SFC)/2x105κύτταρα]. Στα 
25/26 κυτταρικά προϊόντα χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον 1 HLA στόχευσης του SARS-CoV-2. Συνολικά, 
6 ασθενείς Δm ηλικίας 51 ετών (50-70) με COVID-19 υψηλού κινδύνου έλαβαν 15x106(n=3) και 20x106/
m2 (n=3) CoV-2-STs, παράλληλα με την πρότυπη φροντίδα, από τους οποίους αξιολογήθηκαν οι 5. 
1/6 ασθενείς νόσησε 20 ημέρες μετά από μονοδοσικό εμβόλιο. Οι ανάγκες σε οξυγόνο των ασθενών 
κατά τη χορήγηση ήταν: 1 σε ρινικό καθετήρα, 3 σε Venturi 40-60%, 1 σε High-flow. Η χορήγηση 
των CoV-2-STs κρίθηκε ασφαλής χωρίς δοσοπεριοριστική τοξικότητα και τα 20x106/m2 CoV-2-STs 
καθορίστηκαν ως τελική δόση. Αξιοσημείωτα, όλοι οι αξιολογήσιμους ασθενείς ανέρρωσαν την 11η 
ημέρα (8-14) βάσει του σκορ κατάταξης 1-3 στην 8βαθμη κλίμακα Οrdinal, αρνητικοποίησαν την PCR 
την 10η ημέρα (10-26), απεκατέστησαν την λεμφοπενία την 5η ημέρα (5-9), και έλαβαν εξιτήριο την 11η 
ημέρα (6-14). Ανεξαρτήτως δόσης, η βελτίωση της κλινικής εικόνας με μείωση των αναγκών οξυγόνου 
καθώς και των εργαστηριακών δεικτών φλεγμονής, συνδυάστηκε με ανάπτυξη και in vivo έκπτυξη 
των κυκλοφορούντων CoV-2-STs, μόλις από την ημέρα 5 μετά τη χορήγηση στους ανεμβολίαστους 
ασθενείς που δεν είχαν ενδογενή CoV-2-STs στην έγχυση (p=0,0038). Τα CoV-2-STs παρέμειναν στην 
κυκλοφορία κατά το διάστημα παρακολούθησης των ασθενών (μέγιστο ημ68). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, παρουσιάζουμε μία ασφαλή, ειδική και δυνητικά υποσχόμενη θεραπεία για την 
αντιμετώπιση της SARS-CoV-2 πανδημίας. Η αποτελεσματικότητά της αναμένεται να αξιολογηθεί 
οριστικά στην τυχαιοποιημένη τρέχουσα φάση ΙΙ της μελέτης. 
Χορηγός: Ελλάδα 2021, Γ.Ν.Θ. «Γεώργιος Παπανικολάου» και ιδιώτες

55 ΑνΟΣΟφΑΙνΟΤΥΠΙΚή ΜΕΛΕΤή ΤΩν CD19-CAR-T ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΩν (CAR-T CELLS) ΣΕ 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕΤΑ Τή ΧΟΡήΓήΣή ΤήΣ ΑνΤΙΣΤΟΙΧήΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚήΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ
Μ. Τζανουδάκη1, Ι. Τζάννου2, Ι. Τσώνης2, Α. Κομιτοπούλου3, Ρ. Κάνε1, Α. Μακρή3, Β. Πολάκη1,  
Ε. Λιάτσης1, Δ. Καρακάσης2, Ι. Μπαλταδάκης2, Ε. Γουσέτης3

1Τμήμα Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία», 2Αιματολογική-Λεμ-
φωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμος», Αθήνα, 
3Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μ. Β. Βαρδινογιάννη- 
Ελπίδα», Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή- ΣΚΟΠΟΣ: Η κυτταρική θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα (CAR-T cells) αποτελεί μια 
νέα μορφή ανοσοθεραπείας με τρέχουσες ενδείξεις το ανθεκτικό/υποτροπιάζον Διάχυτο Λέμφωμα 
από Μεγάλα Β Κύτταρα (DLBCL) σε ενήλικες και ανθεκτική υποτροπιάζουσα Β-Οξεία Λεμφοβλαστική 
Λευχαιμία (B-ALL) σε παιδιά και νέους ενήλικες. Υπάρχουν προβληματισμοί ως προς την επιβίωση 
και τη λειτουργικότητα των CAR-Τ  cells in vivo με την πάροδο του χρόνου, χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της αγωγής. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη μελέτη (1) 
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των διακυμάνσεων της συγκέντρωσης των CD19-CAR-Τ cells στο περιφερικό αίμα σε ασθενείς μετά 
από έγχυση των εν λόγω κυττάρων και (2) των μεταβολών των σχετιζόμενων με την ανοσολογική 
μνήμη ή εξάντληση ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν δείγματα περιφερικού αίματος από 7 ασθενείς 10-60 ετών 
που έλαβαν θεραπεία με tisangenleclucel (n=4, 3 για B-ALL και 1 για DLBCL) και axicabtagene 
ciloleucel (n=3 για DLBCL n=3). Για 4 ασθενείς ελήφθησαν δείγματα σε πολλαπλά χρονικά σημεία 
(4-196 ημέρες μετά την έγχυση των κυττάρων), ενώ για τους υπόλοιπους 3 μελετήθηκαν μεμονωμένα 
δείγματα 45-91 ημέρες μετά τη χορήγηση CD19-CAR-Τ cells. Επίσης, μελετήθηκε ένα δείγμα ΕΝΥ 
ενός από τους παραπάνω ασθενείς, κατά τη διάρκεια εμφάνισης νευρολογικής συνδρομής, ICANS 
grade III.  Η ανοσοφαινοτυπική μελέτη έγινε με κυτταρομετρία ροής (DxFlex, Beckman Coulter) 
με τα εξής μονοκλωνικά αντισώματα: CD3-FITC (BW264/56), CD45RA-ECD (2H4LDH11LDB9), 
CD197(CCR7)-PC7 (G043H7), CD279-APC (PD1), CD8-APC-Vio770 (BW135/80), CD45-Vioblue 
(5B1), CD4-VioGreen (VIT4). Η σήμανση των CD19-CAR-Τ cells πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 
βιοτινυλιωμένου μορίου CD19 (CD19-CAR Detection Reagent  και anti-Biotin-PE (Bio3-18E7) (Miltenyi 
Biotech), ενώ η βιωσιμότητα των κυττάρων ελέγχθηκε με 7AAD.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ασφαλής καταμέτρηση των CAR-Τ cells, από το επίπεδο του 0,3% επί των CD3+ 
λεμφοκυττάρων (1/μL), και με τις τιμές να αγγίζουν τα 6649 κύτταρα/μL (διάμεση τιμή 8/μL), ήταν 
δυνατή σε 6 ασθενείς με ανταποκρινόμενη νόσο (CR=4, PR=2). Σε 1 ασθενή με DLBCL  που δεν 
ανταποκρίθηκε στη θεραπεία δεν ήταν δυνατή η ανίχνευσή των κυττάρων. Τα CAR-T cells ήταν στην 
πλειονότητά τους CD8+, 74,3% (31%-91%), και σε μικρότερο ποσοστό CD4+, 10,6% (3,5%-69,5%), 
και είχαν ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά ανοσοδραστικών μνημονικών [CD45RA-CCR7- 42,45% 
(18,3%-99,5%) στα CD8+ και 61,1% (17,9%-99,8%) στα CD4+]. Τελικά διαφοροποιημένα CAR-Τ cells 
μετρήθηκαν 44% (0,4%-68,6%) στα CD8+ και 12,1% (0%-69,2%)  στα CD4+. Το μέγιστο ποσοστό 
CD45RA-CCR7-  αφορούσε στον ασθενή με την νευρολογική συνδρομή (98-100%). Δεν ανιχνεύθηκε 
αυξημένη ένταση έκφρασης του δείκτη ανοσιακής εξάντλησης PD1 στα μελετηθέντα δείγματα. Η 
αναλογία CD4+/CD8+ και το ποσοστό CD45RA+CCR7- CAR-T cells παρέμεναν σταθερά σε κάθε 
ασθενή με την πάροδο του χρόνου. Στον ασθενή με ICANS όπου μελετήθηκε δείγμα  ΕΝΥ παράλληλα 
με το αίμα, παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά της αναλογίας CD4+/CD8+ CAR-T cells (4,8 στο ΕΝΥ 
και 0,2 στο περιφερικό αίμα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πολυχρωματική κυτταρομετρία ροής αποτελεί ευαίσθητη μέθοδο για την 
παρακολούθηση των ποσοτικών και λειτουργικών μεταβολών των CAR-T cells in vivo. Η αναλογία 
των υποπληθυσμών των CAR-Τ cells του κάθε ασθενούς ενδέχεται να αντανακλά τις ιδιότητες του 
χορηγηθέντος κυτταρικού προϊόντος. Η διαφορά των ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών στο ΕΝΥ 
είναι ενδεικτική της ενεργητικής  εισόδου των κυττάρων στον υπαραχνοειδή χώρο. Η μελέτη της εξέλιξης  
των ανοσοφαινοτυπικών δεικτών μπορεί να συμβάλει  στην κατανόηση των μηχανισμών αποτυχίας/ 
υποτροπής και των ανεπιθύμητων ενεργειών.

SARS-CoV-2 ΚΑΙ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

56 ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΤήΣ ΕΠΙΔΡΑΣήΣ ΤήΣ ΠΑνΔήΜΙΑΣ COVID19 ΣΤήν ΠΟΙΟΤήΤΑ ΖΩήΣ ΑΣθΕνΩν 
ΜΕ ΕξΑΡΤΩΜΕνή ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚή ΑνΑΙΜΙΑ
φ. Κλωνιζάκης, Α. Διονυσίου, Ε. Καλαϊτζή, χ. Παπαδοπούλου, Σ. Παραστάτη, Ι. χριστοδούλου,  
Ε. Βλαχάκη
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Ενηλίκων, Β’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ, Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η αξιολόγηση της επίδρασης της πανδημίας COVID19 στην ποιότητα ζωής 
ασθενών με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις β-Μεσογειακή Αναιμία (β-ΜΑ). 
ΑΣθΕνΕΙΣ-ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν προοπτικά οι ενήλικες ασθενείς με β-ΜΑ, που μεταγγίζονται 
συστηματικά σε οργανωμένη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύματος 
της πανδημίας COVID19 στη χώρα μας. Οι ασθενείς συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια ποιότητας 
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ζωής, το γενικό «SF-36v2» και το ειδικό «TranQoL». Παράλληλα, δόθηκε έντυπο με  την ερώτηση 
«Πώς είναι η ποιότητα ζωής σας στην πανδημία COVID19;» και όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν με 
βάση μία κλίμακα τύπου Likert, με διαβαθμίσεις απαντήσεων από «1=Πολύ χειρότερη» έως «7=πολύ 
καλύτερη». Διαμορφώθηκαν ομάδες σύγκρισης ασθενών ανάλογα με το φύλο, την οικογενειακή 
κατάσταση, τον τόπο διαμονής, το μορφωτικό επίπεδο, την επαγγελματική κατάσταση, και το ιστορικό 
σπληνεκτομής ή συννοσηρότητας Για τη στατιστική ανάλυση εφαρμόσθηκαν παραμετρικές μέθοδοι 
και το επίπεδο σημαντικότητας ορίσθηκε ως p<0.05. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα ερωτηματολόγια απάντησαν οι 98/138 ασθενείς, μέσης ηλικίας 38,3±10 έτη 
και αναλογία γυναικών/ανδρών, 61%/31%. Οι τιμές του ερωτηματολογίου «SF-36v2» ήταν 52±7% και 
47%±11 για τους τομείς της σωματικής και ψυχικής υγείας, αντίστοιχα. Οι απαντήσεις που καταγράφηκαν 
από την ερώτηση «Πώς είναι η ποιότητα ζωής σας στην πανδημία COVID19;» ήταν  «πολύ χειρότερη» 
από το 12,6% των ασθενών, «χειρότερη» από το 32%, «λίγο χειρότερη» από το 34%, «η ίδια» από 
το 16%, «λίγο καλύτερη» από το 2%, «καλύτερη» από το 1% και «πολύ καλύτερη» από το 3%. 
Από τη σύγκριση του TranQol μεταξύ ασθενών με ή χωρίς αναφορά οποιασδήποτε επιδείνωσης 
ποιότητας ζωής στην κλίμακα Likert, προέκυψαν οι παρακατώ διαφορές στους επιμέρους τομείς 
ποιότητας ζωής: συνολική ποιότητα ζωής 71±13% έναντι 82±12% (p<0,05), σωματική υγεία 71±14% 
έναντι 79±13% (p<0,05), ψυχική υγεία 67±15% έναντι 82±13% (p<0,05), σεξουαλική υγεία 76±17% 
έναντι 88±13% (p<0,05), κοινωνική υγεία 78±15% έναντι 91±15% (p<0,05), σπουδές και καριέρα 
76±22 έναντι 87±18% (p>0,05). Στις υπόλοιπες υποομάδες σύγκρισης, η συνολική τιμή TranQol 
ήταν σημαντικά μικρότερη στους παντρεμένους ασθενείς (70±14% έναντι 77±13, p<0,05) και στους 
ασθενείς με ανώτατη εκπαίδευση (72±13% έναντι 81±15%), ενώ υπήρχε αρνητική συσχέτιση μεταξύ 
ηλικίας και συνολικής τιμής «TranQol» (r=-0,3 p<0,05). Με την εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης επιβεβαιώθηκε η ανεξάρτητη αρνητική σχέση της ποιότητας ζωής με τον έγγαμο βίο 
(b=-8,6 με 95% Δ.Ε -16,2 έως 1,2) και με την ανώτατη εκπαίδευση (b=-10 με 95% Δ.Ε -19 έως -1), 
ενώ δεν διατηρήθηκε η στατιστική σημαντικότητα της ηλικίας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο συνολικό πληθυσμό της μελέτης, οι τιμές του «SF-36v2», για τη σωματική και 
ψυχική υγεία, ήταν παρόμειες με αυτές που αναφέρονται και σε προηγούμενες μελέτες, προ πανδημίας 
COVID19. ωστόσο, η εφαρμογή του «TranQol» στους ασθενείς με ή χωρίς αναφερόμενη επιδείνωση 
στην ποιότητα ζωής τους, ανέδειξε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τιμών σε όλους τους επιμέρους 
τομείς ποιότητας ζωής, εκτός από τις σπουδές και την επαγγελματική καριέρα. Ενδεχομένως, τα ειδικά 
μέτρα στήριξης που εφαρμόσθηκαν για του ασθενείς με β-ΜΑ ήταν αποτελεσματικά και προστάτευσαν 
τους ασθενείς στον ευαίσθητο τομέα των σπουδών και του επαγγέλματος. Η ανάδειξη του έγγαμου βίου 
και της ανώτατης εκπαίδευσης, ως ανεξάρτητους αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες ποιότητας 
ζωής, υποδηλώνει την ξεχωριστή και ιδιαίτερη επίδραση της πανδημίας COVID19 στην ποιότητα ζωής 
των ασθενών με β-ΜΑ. 

57 ΑνΟΣΙΑΚΕΣ ΑΠΑνΤήΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟν ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COV-19 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑθΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑθΕΙΣ ΑνΟΣΟΑνΕΠΑΡΚΕΙΕΣ
Α. Πατσοπούλου1, Σ. Σάρρου1, Ι. Βουλγαρίδη2, Μ. Κυρίτση3, Δ. Νικούλης3, Η. Ονουφριάδης1, φ. Κα-
λαλά4, Α. Θεοδωρίδου1, χ. χατζηχριστοδούλου3, Μ. Σπελέτας1

1Εργαστήριο Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενι-
κό Νοσοκομείο Λάρισας, 3Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Ιατρικής, Λάρισα, 4Αιματολογικό Τμήμα, Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα στη βιβλιογραφία όσον αφορά την ικανότητα ανοσιακών 
απαντήσεων, τόσο αντισωματικών όσο και κυτταρικών, μετά από εμβολιασμό έναντι του ιού SARS-
CoV-2 σε ασθενείς με πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η διερεύνηση αυτών των απαντήσεων σε Έλληνες ασθενείς με ανοσοανεπάρκειες, όσο 
αφορά την ένταση αλλά και τη διατήρησή τους.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Το δείγμα αποτέλεσαν 41 ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, 27 με πρωτοπαθή 
(κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια-ΚΠΑ, άνδρες γυναίκες: 10/17, μέση ηλικία ± SD: 48.1 ± 12.9 έτη) και 
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14 με δευτεροπαθή (άνδρες γυναίκες: 7/7, μέση ηλικία ± SD: 67.6 ± 14.4 έτη). Η δεύτερη κατηγορία 
αφορούσε τόσο ασθενείς υπό θεραπεία (2 με χρόνια μυελογενή λευχαιμία, έναν με μυελοΐνωση, 2 με 
μυελοδυσπλασία, μία με ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση και 4 με λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα), 
όσο και ασθενείς που είχαν λάβει θεραπεία στο πρόσφατο παρελθόν και ήταν σε παρακολούθηση. 
Η πλειονότητα των ασθενών εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech, ένας με Moderna 
και 2 με AstraZeneca. Οι αντισωματικές απαντήσεις εκτιμήθηκαν με χημειοφωταύγεια (SARS-CoV-2 
IgG assay, Abbott Laboratories Inc., Illinois, USA) και οι κυτταρικές μετά επώαση των κυττάρων 
περιφερικού αίματος με την πρωτεΐνη S του ιού και μέτρηση της έκφρασης IFN-γ με ELISA (“SARS-
CoV-2 IGRA stimulation tube set” και “Interferon-gamma ELISA” kits, Euroimmun, NJ, USA). Οι 
απαντήσεις συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες απαντήσεις του γενιού πληθυσμού, στα πλαίσια τρέχουσας 
μελέτης των εργαστηρίων μας σε εξέλιξη.  Η ανάλυση των δεδομένων έγινε μέσω του στατιστικού 
προγράμματος SPSS, 22η έκδοση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκρινόμενες με τον γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς με ανοαοσνεπάρκεια 
παρουσίασαν σημαντικά μειωμένες τιμές IgG αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 
(p<0.001), με προοδευτική πτώση των τιμών στην πορεία του χρόνου. Είναι αξιοσημείωτο ότι 6 στους 
27 (22.2%) ασθενείς με ΚΠΑ και 3 στους 14 (21.4%) ασθενείς με δευτεροπαθή ανοσοανεπάρκεια (ένας 
με μυλοΐνωση υπό Jakavi, μία ασθενής με λέμφωμα μανδύα υπό ibrutinib και πρόσφατη αγωγή με 
rituximab, καθώς και μία ασθενής με μακροσφαιριναιμία Walldenstrom που είχε λάβει αγωγή με rituximab 
και είναι σε θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη) δεν παρουσίασαν καμία αντισωματική απάντηση 
μετά τον εμβολιασμό. Επιπρόσθετα 3 ασθενείς με ΚΠΑ και 2 με δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες 
(μία ασθενής με DLBC και πρόσφατη ολοκλήρωση θεραπείας με R-CHOP, και ένας ασθενής με HCL 
υπό ibrutinib) παρουσίασαν πολύ χαμηλές αντισωματικές απαντήσεις (οριακά πάνω από το cut-off). 
ωστόσο μελέτη των κυτταρικών απαντήσεων σε οκτώ από αυτούς τους ασθενείς έδειξε ότι παρά 
τον χαμηλό τίτλο αντισωμάτων ή και την απουσία αντισωματικών απαντήσεων, η πλειονότητα (6/8) 
παρουσίασε ικανοποιητικές κυτταρικές απαντήσεις έναντι του SARS-CoV-2.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των ασθενών με πρωτοπαθή και δευτεροπαθή ανοσοανεπάρκεια 
εμφάνισε θετικό τίτλο αντισωμάτων μετά εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2, σε ποσοστό >75%. 
ωστόσο και ασθενείς με χαμηλό τίτλο ή και απουσία αντισωματικών απαντήσεων μπορεί να παρουσιάζει 
ικανοποιητικές κυτταρικού τύπου ανοσιακές απαντήσεις, γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη περαιτέρω 
εμβολιασμού ασθενών με ανοσοανεπάρκεια ανεξάρτητα από το τίτλο αντισωμάτων. 

58 ΓΟνΟΤΥΠΙΚή ΣΥΣΧΕΤΙΣή ΠΟΛΥΜΟΡφΙΣΜΩν ΤΩν ΓΟνΙΔΙΩν MBL2 ΚΑΙ CD14 ΜΕ ΤΟν ΚΛΙνΙΚΟ 
φΑΙνΟΤΥΠΟ ΑΣθΕνΩν ΜΕ COVID-19 
Α. Συρακούλη1, Σ. Αλεξίου1, Σ. Ραφτοπούλου1, Α. Δαδούλη2, Ι. Κουλάς1, Γ. Τσιντή1, Ν. Γατσέλης3,  
Γ. Γερμανίδης4, Β. Μουχτούρη2, Α. Σαμακίδου3, Α. Νικολαΐδου4, Α. Στέφος3, Ι. Μιμτσούδης4, Σ. χα-
τζηαναστασίου5, Μ. Κουρέας2, Λ. Αναγνωστοπούλου2, Μ. Τσιρώνη5, Σ. Μεταλλίδης4, Γ. Νταλέκος3,  
χ. χατζηχριστοδούλου2, Μ. Σπελέτας1

1Εργαστήριο Ανοσολογίας & Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 
2Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 3Παθο-
λογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο Εσωτερικής Παθολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρισας, Λάρισα, 4Πρώτη Παθολογική Κλινική, Τμήμα Λοιμώξεων, ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 5Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του ρόλου των πολυμορφισμών των γονιδίων 
MBL2 και CD14 με τον κλινικό φαινότυπο ασθενών με COVID-19.
ΥΛΙΚΟ- ΜΕθΟΔΟΣ: Διακόσιοι εξήντα τέσσερις (264) ασθενείς (άνδρες/γυναίκες: 180/84, μέση 
ηλικία ± SD: 42.8 ± 18.4 έτη) με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 (με RT-PCR από 
ρινοφαρυγγικό επίχρισμα) εντάχθηκαν στη μελέτη. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε πέντε κατηγορίες με 
βάση την σοβαρότητα των κλινικών συμπτωμάτων: (α) απουσία συμπτωμάτων, (β) ήπιας βαρύτητας 
νόσος, (γ) μέτριας βαρύτητας νόσος που απαιτεί νοσηλεία, (δ) σοβαρή νόσος με πνευμονία, (ε) 
σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια που απαιτεί διασωλήνωση και μηχανικό αερισμό. Γενωμικό DNA  
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απομονώθηκε από το περιφερικό αίμα των ασθενών και οι πολυμορφισμοί των γονιδίων MBL2 
(rs7096206: αλλήλιο X/Y, rs1800450: αλλήλιο Β, rs1800451: αλλήλιο C, rs5030737: αλλήλιο D) και 
CD14 (rs2569190) αναλύθηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με χρήση περιοριστικών 
ενζύμων (PCR-RFLP), ενώ επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων έγινε με ανάλυση αλληλουχίας βάσεων 
κατά Sanger (sequencing). Στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου SPSS 
(ver. 22).  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H παρουσία του Β αλληλίου (rs1800450) της MBL (συχνότητα αλληλίου 15.9%) 
συσχετίστηκε με στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης πνευμονίας (OR 1.76, 95%CI 
1.03-3.01) και συνακόλουθα νοσηλείας (OR 1.99, 95%CI 1.17-3.40). Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση των άλλων πολυμορφισμών, ή της γονοτυπικής MBL ανεπάρκειας (χΑ/Ο 
ή Ο/Ο) με τον κλινικό φαινότυπο και την πρόγνωση της νόσου. Επιπρόσθετα, ο πολυμορφισμός 
rs2569190 του γονιδίου CD14 (συχνότητα αλληλίου 49.4%) δε συσχετίστηκε με την κλινική βαρύτητα 
της COVID-19, ωστόσο παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις (προστατευτική δράση) 
όσον αφορά την εκδήλωση κόπωσης και αγευσίας. Τέλος, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες μελέτες 
από τη βιβλιογραφία, και στην δική μας ομάδα ασθενών διαπιστώθηκε ότι η προχωρημένη ηλικία 
και η ύπαρξη συν-νοσηρότητας (παχυσαρκία, υπέρταση, χρόνια αναπνευστική νόσος, σακχαρώδης 
διαβήτης, θυρεοειδοπάθεια, χρόνια ανοσολογική ή αιματολογική νόσος) αποτέλεσαν τους κύριους 
παράγοντες για δυσμενή πρόγνωση της νόσου, με ανάπτυξη πνευμονίας και συνδρόμου αναπνευστικής 
δυσχέρειας (p< 0.05 σε μονο- και πολύ-παραγοντική ανάλυση). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ύπαρξη του Β αλληλίου του γονιδίου MBL2 φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό 
μοριακό/βιολογικό δείκτη κακής πρόγνωσης της νόσου, όσον αφορά τον κίνδυνο ανάπτυξης πνευμονίας 
και ανάγκης ενδονοσοκομειακής νοσηλείας σε ασθενείς με COVID-19. 

59 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩν ΕΡΥθΡΩν ΑΙΜΟΣφΑΙΡΙΩν ΣΤή ΛΟΙΜΩξή SARS-CoV-2 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣή 
ΤΟΥΣ ΜΕ Τήν βΑΡΥΤήΤΑ ΤήΣ νΟΣΟΥ
Α. Μπούχλα1*, Α. Κριεμπάρδης2*, X. Γεωργατζάκου2, Σ. φόρτης2, Λ. Λεκκάκου1, Κ. Μαρκάκης1, Δ. Γκο-
τζιάς1, Α. Παναγιώτου1, Ε. Παπαγεωργίου2, Α Πουλιάκης3, Κ. Σταμούλης4, Β. Παππά1#, Σ. Βαλσάμη5#

1Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Αττικόν, 2Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου 
στην Εργαστηριακή Αιματολογία – HemQcR, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής, 3Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικόν, 4Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 
5Υπηρεσία Αιμοδοσίας- Αιματολογικό Εργαστήριο Π.Ν. Αρεταίειο
*Οι συγγραφείς συνεισέφεραν εξ ίσου σε αυτήν την εργασία ως πρώτοι συγγραφείς
#Οι συγγραφείς συνεισέφεραν εξ ίσου σε αυτήν την εργασία ως τελευταίο συγγραφείς
ΣΚΟΠΟΣ: H παθοφυσιολογία της λοίμωξης από SARS-CoV-2 είναι ζωτικής σημασίας για την στοχευμένη 
αντιμετώπιση της νόσου. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της λοίμωξης στα 
ερυθρά αιμοσφαίρια και η πιθανή συσχέτιση των ευρημάτων με δείκτες βαρύτητας της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν νοσηλευόμενοι ασθενείς με λοίμωξη από SARS-
CoV-2 καθώς και μία ομάδα ελέγχου. Μετρήθηκαν η αιμοσφαιρίνη (Ηb), η έμμεση χολερυθρίνη 
(IBIL), η LDH ορού και η ελεύθερη αιμοσφαιρίνη πλάσματος (FHb). Στα ερυθροκύτταρα ελέγχθηκαν η 
ωσμωτική ευθραυστότητα (MCF), η FHb μετά από εξωγενώς επαγόμενη μηχανική καταπόνησή τους 
(FHb MECH), η ενδοκυττάρια συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου (RBC Ca2+), τα επίπεδα δραστικών 
ριζών οξυγόνου (RBC-ROS), ενεργότητας G6PD (RBC-G6PD), κασπάσης 3 (RBC caspase3) και 
ανοσοσφαιρινών G (RBC-IgGs), οι οποίες δεσμεύονται σε νέο-αντιγόνα γήρανσης των πρωτεϊνών 
του ερυθροκυττάρου (RBC-IgG) καθώς και τα επίπεδα φωσφατιδυλοσερίνης στην επιφάνεια των 
ερυθρών (RBC-PS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμμετείχαν 36 ασθενείς και 18 υγιείς εθελοντές. Τα ποσοστά των ανδρών ήταν 50% 
και 33% (p value=0.245) και η μέση ηλικία ήταν 65.16±14.24 και 66.33±13.48 ετών αντίστοιχα (μέσος 
όρος ± τυπική απόκλιση, p=0.78). Οι ασθενείς είχαν κατά την εισαγωγή τους λόγο PaO2/FiΟ2=305.92 
±76.75 και το ποσοστό διηθημάτων στην αξονική τομογραφία (CT) θώρακος ήταν: 0-25% (Ν=19), 
25-50%: (Ν=7), 50-75% (Ν=9). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Μετρήσεις ορού, πλάσματος και χαρακτηριστικών των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ασθενείς με λοίμωξη 
από SARS-CoV-2  και υγιή άτομα.

Ασθενείς (Ν=36) Ομάδα Ελέγχου (Ν=18)

Διάμεση τιμή
(25-75% τεταρτημόρια)

Διάμεση τιμή (25-75% τεταρτημόρια) p

Hb(g/dL) 12.9         (11-14.1) 13.2         (12.4-14.8)    0.19
IBIL(U/L) 0.13         (0.23-0.36) 0.2           (0.18-0.31) 0.70
LHD(U/L) 276          (234-342) 187          (160-243) <0.01
MCF(%) 0.43         (0.40-0.44) 0.435       (0.43-0.44) 0.31
FHb(g/dL) 28.1         (23.1- 42.5) 0.42         (0-11.8) <0.01
FHb MECH (g/dL) 0.24         (0.05-0.58) 0.1           (0-0.11) <0.01
RBC Ca (MFI) 1141        (935-1364) 743          (606-927) <0.01
RBC-G6PDH 23.4         (18.2-32.4) 16.9         (13.3-26.6) 0.03
RBC-ROS (MFI) 439          (400- 534) 544          (482-590) <0.01
RBC caspase3 (%) 0.48         (0.24-0.54) 0.34         (0.25-0.48) 0.38
RBC-IgGs (%) 0.6           (0.49-0.77) 0.55         (0.45-0.65) 0.21
RBC-PS (%) 0.73         (0.55-0.84) 0.53         (0.44- 0.63) <0.01

Έλεγχοι συσχετίσεων
RBC-PS ~ PaO2/FiΟ2 : Spearman’s R=-0.32, p =0.06
RBC-IgGs ~ PaO2/FiΟ2 : Spearman’s R=-0.62, p =0.02

0-25% 25-50%   50-75% p
RBC-IgGs ~ % διηθη-

μάτων στη CT 
θώρακος

0.54   (0.47-0.72) -----  0.79(0.68-1.65) 0.028
FHb 26.5  (18.8-36.8) 46.4(39.5-56.4)  25.3(22.1-36.3) 0.033
RBC-ROS 443   (403-527) 421  (371-435)  535 (412-582) 0.056

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς παρατηρήθηκαν αυξημένοι δείκτες αιμόλυσης (LDH και FHb) σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια των ασθενών παρουσιάστηκαν ευπαθή στο 
μηχανικό στρες, ενώ στατιστικά σημαντικά υψηλότερα ποσοστά των κυττάρων χαρακτηρίζονταν 
από αποπτωτικούς δείκτες (Ca2+, PS) σε σχέση με τα υγιή άτομα. Παραδόξως τα επίπεδα ROS 
ήταν μειωμένα, γεγονός που πιθανά σχετίζεται με τα αυξημένα επίπεδα G6PDH έναντι της ομάδας 
ελέγχου, ως πιθανού αντισταθμιστικού μηχανισμού έναντι της λοίμωξης από τον ιό. Ο αντιρροπιστικός 
αυτός μηχανισμός φαίνεται να χάνεται όσο αυξάνεται το ποσοστό των διηθημάτων στην CT θώρακος.  
Επιπλέον, οι RBC-IgGs φαίνεται να σχετίζονται τόσο με το ποσοστό διηθημάτων στη CT θώρακος 
όσο και με την αναπνευστική λειτουργία, που αποτελούν δείκτες βαρύτητας της λοίμωξης.

60 ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚή ΑΠΟΚΡΙΣή ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-CoV-2 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩν ΑΣθΕνΩν ΥΠΟβΛή-
θΕνΤΩν ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΡΧΕΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν (ΜΑΑΚ) ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ BNT162b2 mRNA 
Ι.Β. Ασημακόπουλος1, Ε. Λάλου1, Γ. Σεφερλής1, Ι. Βασιλόπουλος1, Μ. Μαλλιαρού2, Α.Ν. Γεωργοπούλου1, 
I. Δρανδάκης1, Π. Πέτσα1, Η. Κωνσταντίνου1, Δ. Γαλόπουλος1, Μ. Αραπάκη1, Α. Κοψαυτοπούλου1,  
Α. Μαχαίρας1, Α. Πιπερίδου1, Α. Καραπασχαλίδης1, Α. Αλεξανδρόπουλος1, Μ. Λεφάκη1, Κ. Κεραμάρης1, 
Α. Μπενέκου1, φ. Πανίτσας1, Π. Τσαφταρίδης1, Ε. Πλατά1, Μ.Κ. Σιακαντάρη1, Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, 
A.Γ. Παπαβασιλείου2, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Α. Παπαπαναγιώτου2, Μ.K. Αγγελοπούλου1

1Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική ΕΚΠΑ και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ 
Λαϊκό, 2Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΑ Λαϊκό 
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο 
εκδήλωσης βαρειάς νόσου Covid-19  και σημαντική θνητότητα σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. 
Αν και ο εμβολιασμός έναντι του SARS-CoV-2 αποτελεί το βασικό μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας, 
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υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση. Ειδικά για τους 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ΜΑΑΚ, δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα.  Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η προοπτική ανάλυση της αντισωματικής απάντησης καθώς και οι παράγοντες που την 
επηρεάζουν έναντι του SARS-CoV-2 μετά από εμβολιασμό με το εμβόλιο BNT162b2 (Pfizer), ασθενών 
με αιματολογική κακοήθεια που είχαν υποβληθεί σε ΜΑΑΚ στην Κλινική μας.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ΜΑΑΚ 
πέραν των 6 μηνών και εντός της τελευταίας 5ετίας. Διενεργήθηκε αιμοληψία προ του εμβολιασμού, 1 
και 3 μήνες μετά την 2η δόση (δ2). Ορός φυλασσόταν στους -20oC μέχρι τον προσδιορισμό του τίτλου 
αντισωμάτων (ΤΑ), ο οποίος πραγματοποιήθηκε με την ανοσοενζυμική μέθοδο της Roche/Elecsys/anti-
SARS-CoV-2, έναντι του επιτόπου RBD (receptor-binding-domain) της πρωτείνης-ακίδας[ευαισθησία 
μεθόδου≥0.8 U/mL].
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 54 ασθενείς (30 άνδρες/24 γυναίκες) με διάμεση ηλικία τα 56 
έτη (19-71): 12 και 18 με Hodgkin και μη-Hodgkin λέμφωμα, αντίστοιχα, 19 με πολλαπλό μυέλωμα και 
5 με οξεία λευχαιμία, εκ των οποίων, οι 50 είχαν υποβληθεί σε αυτόλογη και οι 4 σε αλλογενή ΜΑΑΚ. Ο 
διάμεσος χρόνος από την ΜΑΑΚ έως την 1η δόση (δ1) του εμβολίου ήταν 32,9 μήνες (6,43-63,18). Το 
46% ελάμβανε θεραπεία κατά τη στιγμή του εμβολιασμού: 10% αντι-CD20 αντίσωμα, 22% λεναλιδομίδη 
και 14% άλλη.  Όλοι οι ασθενείς δεν είχαν ανιχνεύσιμα αντισώματα προ του εμβολιασμού. Στους 1 
και 3 μήνες μετά τη δ2, ο διάμεσος ΤΑ ήταν 480,5(0,4-25000) και 293(0,4-7869) U/mL, αντίστοιχα. 
ωστόσο, σε 8(17%) παρατηρήθηκε αύξησή του στους 3 μήνες, ενώ 5 παρέμειναν με αρνητικό ΤΑ.  Η 
κατανομή των ασθενών ανάλογα με τον ΤΑ που επέτυχαν στις δύο χρονικές στιγμές παρουσιάζεται 
στον Πίνακα: 25% και 33.4% των ασθενών είχαν είτε μη ανιχνεύσιμo είτε χαμηλό ΤΑ (<20 U/ml) 
στους 1 και 3 μήνες μετά τη δ2. Οι ΤΑ στα δύο χρονικά σημεία σχετίζονταν σημαντικά μεταξύ τους 
(p<0.0001). Η ηλικία, το φύλο, το νόσημα, η αυτόλογη έναντι της αλλογενούς ΜΑΑΚ, ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων και μονοκυττάρων δεν επηρέασαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό την παραγωγή 
αντισωμάτων. Αντίθετα, η χορήγηση θεραπείας κατά την στιγμή του εμβολιασμού (p=0,001), η 
υπογαμμασφαιριναιμία [(IgG<500mg/dl), p=0,01] και χρόνος μεταξύ της ΜΑΑΚ και εμβολιασμού ≤18 
μηνών (p=0,03) αναδείχθηκαν ως σημαντικοί δυσμενείς παράγοντες της αντισωματικής απόκρισης. 
Ειδικότερα, ο διάμεσος ΤΑ για τους ασθενείς που δεν ελάμβαναν θεραπεία ήταν 1488, έναντι 0,4, 
210 και 18,5 U/mL αυτών που ελάμβαναν ριτουξιμάμπη,  λεναλιδομίδη ή άλλη θεραπεία, αντίστοιχα. 

Μη ανιχνεύσιμα 0,8-19,9 20-249,9 250-999,9 1000-1999,9 2000-4999,9 ≥5000
1 μήνας 15,4% 9,6% 13,5% 23,1% 13,5% 15,4% 9,6%
3 μήνες 12,2% 6,3% 27,1% 22,9% 18,4% 10,2% 2%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τουλάχιστον τα 2/3 των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ΜΑΑΚ παρουσιάζουν 
υψηλό ΤΑ έναντι του SARS-COV-2 μετά από εμβολιασμό με BNT162b2. Σύμφωνα με τα ως άνω 
ευρήματα, συστήνεται ο εμβολιασμός των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ΜΑΑΚ. Η αναγκαιότητα 
χορήγησης 3ης δόσης, συνεπεία της πτωτικής τάσης του ΤΑ στους 3 μήνες, παραμένει να διερευνηθεί. 

61 ΠΡΑΣΙνΑ ΣΩΜΑΤΙΑ Ή GREEN BODIES (GBs): ΣΠΑνΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΟΡφΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡήΜΑ 
ΕΓΚΛΕΙΣΤΩν, ΔΥΣΜΕνΟΥΣ ΠΡΟΓνΩΣήΣ, ΣΕ ΚΡΙΣΙΜή νΟΣΟ COVID-19
Ι. χαλιορή1, Δ. Λιακόπουλος1, Ν.Ι. Τσαγκαράκης1, Σ. Αντωνοπούλου2, Γ. Ανδρούτσος1, Σ. χανιωτάκη1, 
Μ. Καραγιάννη1, Α. Τσολάκη1, Α. Αλεξόπουλος1, Ε. φαρμάκη1, Κ. Κωνσταντίνου1, Ε. Γκουμάκου1,  
Σ.Ι. Παπαδημητρίου1, Γ. Πατεράκης3, Α. Καλογερομήτρος2, Ε. Κρητικού-Γρίβα1

1Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2ΜΕΘ, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3Ανοσολογικό Τμήμα, 
ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα green bodies (GBs) είναι έγκλειστα ζωηρού πράσινου ή σπανιότερα 
μπλε χρώματος στη χρώση Giemsa, που παρατηρούνται σε ουδετερόφιλα ή μονοκύτταρα του αίματος. 
Έχουν συσχετισθεί με υψηλή θνητότητα σε ποικίλες κλινικές καταστάσεις, όπως η οξεία ηπατική βλάβη 
και η σηπτική καταπληξία, έχουν δε πρόσφατα περιγραφεί σε κρίσιμη νόσο COVID-19 ως «προάγγελος  
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θανάτου». Συσχετίζονται, επίσης, με αύξηση γαλακτικού οξέος (LAC) και τρανσαμινασαιμία. Έχουν 
πιθανώς λιπιδική σύσταση. Η παθογένειά τους παραμένει αδιευκρίνιστη, αν  και θεωρείται ότι 
προέρχονται από την φαγοκυττάρωση προϊόντων ιστικής βλάβης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
η αναζήτηση τους σε επιχρίσματα περιφερικού αίματος νοσούντων από COVID-19 και η συσχέτισή 
τους με την κλινική εικόνα και την πρόγνωση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Σε 158 ασθενείς με COVID-19 μικροσκοπήθηκαν 224 επιχρίσματα αίματος 
για την αναζήτηση GBs (επί 400 λευκών), από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021. Σε 
τρεις ασθενείς αναζητήθηκαν και σε επιχρίσματα μυελού των οστών. Ο ιατρικός φάκελος των ασθενών 
με GBs μελετήθηκε για την κλινικοεργαστηριακή αξιολόγηση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: GBs βρέθηκαν σε 9 από τους 158 ασθενείς (5.7%), διάμεσης ηλικίας 64 ετών 
(εύρος 55-83), 5 γυναίκες και 4 άνδρες, όλοι με υποκείμενα νοσήματα πλην ενός. Οι 8/9 ασθενείς 
νοσηλεύθηκαν στη ΜΕΘ. Από τους 9 ασθενείς απεβίωσαν οι 8 (89%), σε διάστημα 1 έως 52 
ημερών από την ανίχνευση των GBs, οι περισσότεροι εντός ολίγων ημερών (διάμεσο διάστημα, 10 
ημέρες). Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών την ημέρα ανίχνευσης των GBs ήταν αναπνευστική 
ανεπάρκεια σε όλους (8/9 διασωληνωμένοι), 5/9 με νεφρική βλάβη, 5/9 με σήψη, 3/9 με ηπατική 
βλάβη, 1/9 με έμφραγμα μυοκαρδίου. Από τα εργαστηριακά ευρήματα σημειώνουμε (μέσες τιμές) την 
λευκοκυττάρωση (25745/μl), την αυξημένη φερριτίνη (11905 μg/L), την LDH (1254 IU/L), τα D-Dimers 
(12.8 μg/l), το LAC (3.4 mmol/L) και την τρανσαμινασαιμία (SGOT=125.1 IU/L, SGPT=53.4 IU/L). 
Στο επίχρισμα του αίματος ανιχνεύθηκαν GBs  μόνο στα ουδετερόφιλα σε 4/9 ασθενείς, μόνο στα 
μονοπύρηνα σε 1/9, ενώ σε αμφότερα σε 4/9. Συχνά συνυπάρχοντα μικροσκοπικά ευρήματα ήταν 
η κενοτοπιώδης εκφύλιση των ουδετεροφίλων με διαταραχές της λόβωσής τους, τα σωμάτια Dohle, 
η ποικιλοκυττάρωση, η εχινοκυττάρωση, η αριστερά στροφή της κοκκιώδους σειράς και η παρουσία 
αποπτωτικών κυττάρων. Στα επιχρίσματα του μυελού του ενός ασθενή παρατηρήθηκαν, απρόσμενα, 
GBs όχι μόνο σε ουδετερόφιλα και μονοκύτταρα, αλλά και σε μεταμυελοκύτταρα και μυελοκύτταρα, 
και σπάνια σε δυσπλαστικούς ερυθροβλάστες. Οι COVID-19 ασθενείς μας με GBs+ παρουσιάζουν 
υψηλό ποσοστό θνητότητας, συμβατό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά με μεγαλύτερο εύρος 
ημερών επιβίωσης από την ημέρα ανίχνευσης των GBs.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα GBs αποτελούν ένα σπάνιο κυτταρομορφολογικό εύρημα σε κρίσιμη νόσο 
COVID-19. Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την δυσμενή προγνωστική τους σημασία. Η ανεύρεση 
τους  και σε άλλα κύτταρα του μυελού των οστών πέρα των ουδετεροφίλων και των μονοκυττάρων, 
καθιστά πιθανή την ύπαρξη και άλλων παθογενετικών μηχανισμών, πλην της φαγοκυττάρωσης 
προϊόντων ιστικής βλάβης. Η αναζήτηση των GBs στο αίμα ασθενών με COVID-19, και όχι μόνο, και η 
κλινικοεργαστηριακή  τους συσχέτιση, μπορεί να συμβάλλει ως προγνωστικός δείκτης στην καλλίτερη 
αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.

62 ΟΡΟΛΟΓΙΚή ΑνΟΣΙΑΚή ΑΠΟΚΡΙΣή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ mRNA ΕΜβΟΛΙΟ BNT162b2 
ΓΙΑ Τήν COVID-19: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΜήνΟΥ
Δ. Μοσχανδρέου*1, Ι. Σαρρηγεωργίου*2, Α. Δημητριάδης3, Κ. Λαζαρίδης2,3, Ε. Σωτηροπούλου3,  
Α. Μπαλάφας2, Α. Σπηλιόπουλος1, Α. Κουτσοβασίλη1, Π. Ηλιάδης3,4, Β. Λαμπροπούλου5, Α. Μεντής5, 
Α. Μαμαλάκη3,4, Ε. Γρουζή1, Π. Λυμπέρη2

1Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. « Ο Άγιος Σάββας», 2Εργαστήριο Ανοσολογίας, Τμήμα Ανοσολογίας Ελ-
ληνικό Ινστιτούτο Pasteur (ΕΙΠ), 3Βιοτεχνολογική Υποδομή (ΕΙΠ), 4Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 
και Ανοσοβιοτεχνολογίας (ΕΙΠ), 5Τμήμα Διάγνωσης (ΕΙΠ)
*Ισότιμη συμβολή
ΣΚΟΠΟΣ: Με την πανδημία της COVID-19 σε πλήρη εξέλιξη, πολλά ερωτήματα μένουν αναπάντητα 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη διάρκεια της ανοσίας που επιτυγχάνεται με τον εμβολιασμό 
ενάντια στον SARS-COV-2. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί η χυμική ανοσία μετά 
από εμβολιασμό με το mRNA εμβόλιο BNT162b2 ως προς τον τύπο, τον τίτλο και την διάρκεια των 
αντισωμάτων.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη μελέτη στην οποία συμμετέχουν 146 
επαγγελματίες υγείας τριτοβάθμιου νοσοκομείου, οι οποίοι εμβολιάστηκαν με το mRNA εμβόλιο 
BNT162b2 στις αρχές του 2021. Ελήφθησαν δείγματα ορού πριν την 1η και πριν τη 2η δόση του εμβολίου 
καθώς και 6 εβδομάδες, 3 και 6 μήνες μετά τη 1η δόση, ενώ η μελέτη θα ολοκληρωθεί με την ανάλυση 
δειγμάτων που θα ληφθούν 9 και 12 μήνες μετά τη 1η δόση. Μετρήθηκαν τα IgG και IgΑ αντισώματα 
έναντι του τμήματος RBD (Receptor Binding Domain) της πρωτεΐνης ακίδας (Spike/S) –τα οποία 
συνδέονται με την εξουδετέρωση του ιού– καθώς και έναντι της ολικής πρωτεΐνης S. Παράλληλα οι 
οροί ελέγχθησαν για IgG και IgΑ αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης νουκλεοκαψιδίου (Ν) προκειμένου 
να προσδιοριστούν τυχόν ασυμπτωματικοί δότες. Οι μετρήσεις έγιναν με in house ανοσοδοκιμασίες 
ELISA, χρησιμοποιώντας ανασυνδυασμένα αντιγόνα (διαλυτή έκφραση των ανασυνδυασμένων SARS-
CoV-2 wt-αντιγόνων στη μη προσκολλητική σειρά κυττάρων Expi293F). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά τις δύο δόσεις εμβολιασμού, παρατηρήθηκαν υψηλοί τίτλοι ΙgG και IgA 
αντισωμάτων έναντι τόσο της ολικής S, όσο και του RBD, ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο. 
h 1η δόση του εμβολίου οδήγησε σε ανοσολογική απόκριση έναντι της S στο 81.8%, και έναντι του 
RBD στο 66.1% των εμβολιασμένων, ενώ η 2η οδήγησε σε ανοσολογική απόκριση στο 100% αυτών. 
Ο μέγιστος τίτλος αντισωμάτων ανιχνεύεται 3 εβδομάδες μετά τη 2η δόση του εμβολίου σε όσους δεν 
είχαν νοσήσει, ενώ στους ασυμπτωματικούς ή νοσήσαντες 3 εβδομάδες μετά την 1η δόση. Επιπλέον, 
η πτώση του τίτλου των αντισωμάτων 6 μήνες μετά την 1η δόση είναι μεγαλύτερη στα anti-RBD (μέση 
τιμή ποσοστιαίας μείωσης 76.7% ±13.2%), σε σχέση με αυτή των anti-S (μέση τιμή ποσοστιαίας 
μείωσης 52.1% ±16.4%). Τα αντισώματα anti-RBD και anti-S παραμένουν ανιχνεύσιμα 6 μήνες μετά 
την 1η δόση σε ποσοστό 86.7% και 97.4% αντίστοιχα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο σύνολο των συμμετεχόντων παρατηρήθηκε ανοσιακή απόκριση με υψηλούς 
τίτλους των εξεταζόμενων αντισώματων μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Μικρό ποσοστό 
των συμμετεχόντων δεν είχαν ανιχνεύσιμα αντισώματα 6 μήνες μετά την 1η δόση. H συνδυαστική 
παρακολούθηση των αντισωμάτων έναντι των δύο αντιγόνων (ολικής πρωτεΐνης S και RBD που σχετίζεται 
με την εξουδετέρωση του ιού) φαίνεται να συμβάλλει στην πιο ολοκληρωμένη ορολογική διερεύνηση 
της επαγόμενης χυμικής ανοσίας και κατ’ επέκταση της αποτελεσματικότητας του BNT162b2 εμβολίου. 
Ευχαριστίες
Παροχή πλασμιδίων: Ιnstitut Pasteur Paris
Χρηματοδότηση:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ: Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκκίνηση παραγωγής SARS-
CoV-2 αντιγόνων σε ευρεία κλίμακα για ορολογικές  ανοσοδοκιμασίες SARS-CoV-2 αντισωμάτων και 
εφαρμογή στον επικείμενο εθνικό εμβολιασμό, 2021».
Πρόγραμμα «INSPIRED»: The National Research Infrastructure on Integrated Structural Biology, 
Drug Screening Efforts and Drug target functional characterization» και MIS 5002550 στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020

63 ΕΠΙΔΡΑΣή ΠΟΛΥΜΟΡφΙΣΜΩν ΤΩν ΓΟνΙΔΙΩν CD40 KAI RIG-I ΣΤΙΣ ΑνΤΙΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑνΤή-
ΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑνΟΣΟΠΟΙήΣή ΜΕ ΤΟ ΕΜβΟΛΙΟ  BNT162b2
E. Μπακαρός1, Ι. Βουλγαρίδη2, Σ. Σάρρου1, Β. Μουχτούρη3, Δ. Νικούλης3, Α. Θεοδωρίδου1, χ. χατζη-
χριστοδούλου3, Μ. Σπελέτας1

1Εργαστήριο Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Γενι-
κό Νοσοκομείο Λάρισας, 3Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Ιατρικής, Λάρισα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Το σκεύασμα BNT162b2 (Comirnaty®; BioNTech and Pfizer) είναι ένα από 
τα εμβόλια mRNA που χρησιμοποιούνται για ενεργητική ανοσοποίηση έναντι του ιού SARS-CoV-2, 
με στόχο την πρόληψη της νόσου COVID-19. Διάφοροι παράγοντες, όπως η ηλικία και το γενετικό 
υπόβαθρο των εμβολιαζόμενων ατόμων, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε διαφορετικής έντασης 
αντισωματικές απαντήσεις, μετά την ανοσοποίηση. Πολυμορφισμοί (SNPs) των γονιδίων CD40 και 
RIG-I έχουν συσχετιστεί με μεταβολές στις ΙgG ανοσοαποκρίσεις έναντι συγκεκριμένων παθογόνων. 
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Ειδικότερα, o πολυμορφισμός c.-1C>T (rs1883832) του γονιδίου CD40, το οποίο κωδικοποιεί ένα 
κρίσιμο μόριο συνδιέγερσης των Β λεμφοκυττάρων, έχει συσχετιστεί αρνητικά με την παραγωγή IgG 
αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης PvDBP του Plasmodium vivax. Κατά παρόμοιο τρόπο, άτομα που 
φέρουν τον πολυμορφισμό c.19C>T (rs10813831) του γονιδίου RIG-I παρουσιάζουν χαμηλότερο τίτλο 
ειδικών για ερυθρά IgG αντισωμάτων, μετά από ανοσοποίηση με το εμβόλιο ζώντων-εξασθενημένων 
μικροοργανισμών για ιλαρά-παρωτίτιδα-ερυθρά (MMR-II). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να 
αξιολογηθεί η επίδραση των παραπάνω πολυμορφισμών στα επίπεδα των παραγόμενων IgG και ΙgA 
αντισωμάτων, μετά από ανοσοποίηση με το mRNA εμβόλιο BNT162b2.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Στη μελέτη συμμετείχαν 333 άτομα (άνδρες/γυναίκες: 133/200, διάμεση ηλικία: 
56 έτη, εύρος ηλικιών: 26-105 έτη), σε καθένα από τα οποία χορηγήθηκαν ενδομυϊκά δύο δόσεις του 
εμβολίου BNT162b2 (μεσοδιάστημα χορήγησης: 21 μέρες). Σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα, 21 
και 42 ημερών από τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου, συλλέχθηκαν από κάθε εμβολιασμένο 
δείγματα περιφερικού αίματος, στα οποία έγινε ορολογικός έλεγχος για την παρουσία IgG (στο σύνολο 
των εμβολιασθέντων) και IgA (σε 234/333 εμβολιασθέντες) anti-SARS-CoV-2 αντισωμάτων. Τα επίπεδα 
των IgG και IgA αντισωμάτων προσδιορίστηκαν με χημειοφωταύγεια (SARS-CoV-2 IgG assay, Abbott 
Laboratories Inc., Illinois, USA) και ELISA (Serion ELISA agile IgA, Würzburg, Germany), αντίστοιχα. 
Παράλληλα, από το περιφερικό αίμα κάθε εμβολιασμένου απομονώθηκε, με κλασικές μεθόδους, 
γενωμικό DNA, που κατόπιν αναλύθηκε με μοριακές τεχνικές (PCR-RFLP και αλληλούχιση), για τον 
εντοπισμό των πολυμορφισμών που προαναφέρθηκαν. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Wizard (vs 1.9.48 for Mac).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και οι δύο πολυμορφισμοί ανιχνεύτηκαν σε ισορροπία σύνδεσης Hardy-Weinberg. 
H συχνότητα του αλληλίου Τ στην περίπτωση του SNP rs1883832 ήταν 30,1%, ενώ σε εκείνη του 
SNP rs1081383 22,7%. Διαπιστώθηκε ότι η παρουσία του αλληλίου Τ του γονιδίου CD40 (rs1883832) 
δεν επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή των IgG αντισωμάτων, ωστόσο φαίνεται να έχει στατιστικά 
σημαντική επίδραση στα επίπεδα των παραγόμενων IgA αντισωμάτων, τα οποία εμφανίζονται ελαττωμένα 
τόσο 21 (p=0.016) όσο και 42 μέρες (p=0.004) μετά τον εμβολιασμό. Μάλιστα, οι παρατηρούμενες 
διαφορές είναι εντονότερες στα ομόζυγα για τον πολυμορφισμό άτομα. Αντίθετα, η παρουσία του SNP 
rs1883832 του γονιδίου RIG-I  (αλλήλιο Τ) δε φάνηκε να επηρεάζει τις IgG και ΙgA αντισωματικές 
απαντήσεις μετά τον εμβολιασμό. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο πολυμορφισμός rs1883832 του γονιδίου CD40 θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
ένας χρήσιμος γενετικός/βιολογικός δείκτης, με ικανότητα να παρέχει μια πρώτη εκτίμηση της ΙgA 
ανοσιακής απάντησης έναντι του εμβολίου BNT162b2 και κατ’ επέκταση του βαθμού προστασίας έναντι 
της COVID-19. H σημασία του πολυμορφισμού όσον αφορά τη διάρκεια των ανοσιακών απαντήσεων 
αναμένεται επίσης να εκτιμηθεί. 

ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥχΑΙΜΙΕΣ

64 φΑΡΜΑΚΟΓΟνΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟνΤΑΙ ΜΕ ΤΟξΙΚΟΤήΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟβΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Α. Ανδρίτσου, Σ. Γλεντής, Κ.Κατσιμπάρδη, Γ. Αυγερινού, Μ. φιλιππίδου, Α. Καττάμης
Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες που προκύπτουν από την αντινεοπλασματική 
θεραπεία είναι συχνές και παρατηρούνται στο 75% των παιδιατρικών ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία 
λόγω οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ΟΛΛ). Γενετικές παραλλαγές σε γονίδια που εμπλέκονται 
στον μεταβολισμό φαρμάκων, μπορεί να συμβάλλουν στην εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εύρεση της συχνότητας του ελάσσονος αλληλίου (minor allele 
frequency, MAF) σε στόχους που εμπλέκονται σε μονοπάτια μεταβολισμού των αντινεοπλασματικών 
φαρμάκων σε παιδιατρικούς ασθενείς με ΟΛΛ και η συσχέτισής τους με την εμφάνιση τοξικότητας.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Aξιολογήθηκαν 50 παιδιατρικοί ασθενείς που διαγνώσθηκαν με ΟΛΛ τα 
τελευταία τρία έτη. χρησιμοποιήθηκε βιολογικό υλικό (μυελός ή περιφερικό αίμα σε ύφεση ή σάλιο) 
από τη βιοτράπεζα. Για την γενετική ανάλυση, απομονώθηκε γενωμικό DNA μέσω τεχνολογίας 
στηλών (PureLink® Genomic DNA Minikit). Η μελέτη επικεντρώθηκε στους πολυμορφισμούς 
rs1142345, rs1800462 (TPMT), rs116855232(NUDT15), rs1801133(MTHFR), rs11045879 (SLCO1B1), 
rs738409 (PNPLA3) και rs6021191(NFATC2). Ειδικοί εκκινητές σχεδιάστηκαν για την γονοτύπηση 
των πολυμορφισμών μέσω λογισμικού (Primer 3.0, Blast). Η γονοτύπησηπραγματοποιήθηκε με τις 
μεθόδους PCR-ARMS ή αλληλούχησης κατά Sanger. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
έγινε μέσω της εφαρμογήςPrism8,GraphBad(https://www.graphpad.com/scientificsoftware/prism/).
Τα τεστ που χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική ανάλυση ήταν το Fisher’sexact test, ChiSquaret est 
και Fraction of total.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για τους πολυμορφισμούς που ελέχθηκαν στον πληθυσμό της μελέτης μας τα 
MAF ήταν αντίστοιχα με τα MAF στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, όπως αναφέρονται σε μεγάλες βάσεις 
δεδομένων (πχ.gnomAD). Οι πολυμορφισμοί στα γονίδια MTHFR και PNPLA3 συσχετίστηκαν με 
αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας στη μεθοτρεξάτη και την ασπαραγινάση, αντίστοιχα (p-value<0,05). 
Αντίθετα, οι πολυμορφισμοί rs1142345, rs1800462 (TPMT), rs116855232 (NUDT15), rs11045879 
(SLCO1B1), rs6021191 (NFATC2) δε συσχετίστηκαν με την εκδήλωση τοξικότητας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο μικρός αριθμός των ασθενών σε συνδυασμό με το χαμηλό MAF των πολυμορφισμών ενδέχεται 
να αποτελούν παραμέτρους που επηρεάζουν την στατιστική ανάλυση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη καταγραφή της εμφάνισης τοξικότητας σε 
σχέση με τους προαναφερθέντες γενετικούς πολυμορφισμούς σε παιδιατρικούς ασθενείς με ΟΛΛ στην 
Ελλάδα. Η διερεύνηση επιπλέον πολυμορφισμών είναι απαραίτητη, ώστε βαθμιαία να επιτευχθεί μια 
φαρμακογενετικά βελτιστοποιημένη και εξατομικευμένη δοσολογία των αντινεοπλασματικών φαρμάκων 
που χρησιμοποιούνται στα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της ΟΛΛ στην παιδική ηλικία. Στην παρούσα 
φάση, η αντινεοπλασματική θεραπεία δεν τροποποιείται βάσει της ανίχνευσης πολυμορφισμών που 
συνδέονται με τοξικότητα, όμως η καταγραφή της επίπτωσή τους σε κάθε πληθυσμό φαίνεται να είναι 
σημαντική. 

65 ή ΕΛΛήνΙΚή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ Τήν ΧΟΡήΓήΣή GILTERITINIB ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑνθΕΚΤΙΚή/
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ FLT3 ΜΕΤΑΛΛΑξΕΙΣ 
χ. Λαλαγιάννη1, χ. Βαδικόλια2, Σ. χονδρόπουλος3, Π. Λαμπροπούλου4, φ. Κοντοπίδου5, Μ. Κωτσο-
γιάννη4, φ. Πανίτσας6, Σ. Δελήμπαση7, Ε. Πλατά6, Κ. Λιάπης8, Δ. Τσοκάνας9, Μ. Σταμούλη3, Ι. Κοτσια-
νίδης8, Ε. Μιχάλη9, Κ. Γκίρκας3, Α. Παπαλεξανδρή1, Θ. Μαρινάκης9, Α. Αναγνωστόπουλος1, Ι. Τσώνης7,  
Β. Παππά3, Μ. Παγώνη7, Ι. Σακελλάρη1, Π. Τσιριγώτης3 
1Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης, Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, 
2Αιματολογική Κλινική, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογική Μονάδα, 
Β-Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Αιματολογική Κλινική, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ, 
Πειραιάς, 5Αιματολογική Μονάδα, Β-Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΙΚΟ, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Γενικό Νοσοκομείο 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, Αθήνα, 8Αιματολογική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπο-
λης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, 9Αιματολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓή – ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) 
και μεταλλάξεις στο FLT3 έχουν ιδιαίτερα πτωχή πρόγνωση. Η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί την 
μοναδική θεραπεία με δυνατότητα ίασης, με καλύτερα αποτελέσματα όταν έχει προηγηθεί ύφεση της 
νόσου. Η εισαγωγή στην θεραπευτική των  FLT3-αναστολέων βελτίωσε σημαντικά την πρόγνωση. 
Σήμερα ο μοναδικός αναστολέας με ένδειξη την θεραπεία της ανθεκτικής/υποτροπιάζουσας νόσου 
είναι το Gilteritinib. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των Ελληνικών δεδομένων από την 
χορήγηση του σκευάσματος. 
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ΑΣθΕνΕΙΣ – ΜΕθΟΔΟΙ: Καταγράφηκαν οι ασθενείς με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα ΟΜΛ και FLT3 
μεταλλάξεις που έλαβαν θεραπεία με Gilteritinib σε Ελληνικά νοσοκομεία από την χρονική στιγμή έναρξης 
της διάθεσης του φαρμάκου. Έγινε καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών, των προηγηθεισών 
θεραπειών, των κυτταρογενετικών και μοριακών χαρακτηριστικών και της έκβασης της θεραπείας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καταγράφηκαν 17 ασθενείς (8 γυναίκες και 9 άνδρες) μέσης ηλικίας 52 (17-76) 
ετών  που έλαβαν θεραπεία με Gilteritinib. Τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά ήταν: 1) φυσιολογικός 
καρυότυπος, 11-ασθενείς, 2) τρισωμία 8, 3-ασθενείς, 3) σύνθετες χρωμοσωμικές βλάβες, 1-ασθενής, 4) 
τρισωμία 13, 1-ασθενής, και 5) 1 ασθενής παρουσίαζε del5q και t(1;5).  Σχετικά με τις FLT3-μεταλλάξεις, 
15 ασθενείς παρουσίαζαν FLT3-ITD, 1 ασθενής FLT3-TKD, ενώ 1 ασθενής δεν είχε μεταλλάξεις στο 
FLT3. Το αλληλικό φορτίο του FLT3-ITD ήταν υψηλό (mut/wt>0.5) σε 8 από 15 ασθενείς. Οι FLT3-
μεταλλάξεις ήταν ανιχνεύσιμες σε διάγνωση και υποτροπή σε 14 από 16 ασθενείς, ενώ σε 2 ασθενείς 
μόνο στην υποτροπή.  Μεταλλάξεις στο NPM1 ανιχνεύθηκαν σε 7 από τους 17 ασθενείς (42%). 
Έλεγχος με NGS έγινε σε 8/17 ασθενείς και ανιχνεύθηκαν μεταλλάξεις στα εξής γονίδια: 1) στο 
DNMT3A: 2 ασθενείς, 2) στο NRAS: 2 ασθενείς, 3) στα IDH2, EZH2, UFA1, WT1, ZRSR2, σε 1 ασθενή 
αντίστοιχα, ενώ 1 ασθενής παρουσίαζε μόνο FLT3-μετάλλαξη.   
Δεκαέξι από 17 ασθενείς είχαν προηγούμενα υποβληθεί σε εντατική χημειοθεραπεία εφόδου και 
σταθεροποίησης, ενώ 1 ασθενής είχε λάβει μη εντατική θεραπεία με συνδυασμό νέων παραγόντων 
(venetoclax/azacytidine). Σε 3 ασθενείς είχε προηγηθεί και αλλογενής μεταμόσχευση. Ο μέσος αριθμός 
των προηγούμενων θεραπευτικών γραμμών ήταν 2 (εύρος, 1-4). Άλλοι FLT3-αναστολείς είχαν χορηγηθεί 
σε 13/17 ασθενείς. Midostaurin είχε χορηγηθεί σε 12 ασθενείς, στα πλαίσια θεραπείας 1ης γραμμής, 
ενώ 2 ασθενείς έλαβαν sorafenib για θεραπεία υποτροπής. Δεκατρείς από 17 ασθενείς είχαν ανθεκτική 
νόσο στην θεραπεία που χορηγήθηκε πριν το Gilteritinib.  
Ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε 9 από 17 (53%) ασθενείς. Συγκεκριμένα CR, CR-incomplete, και 
MLFS επιτεύχθηκε σε 4, 3, και 2 ασθενείς αντίστοιχα. Σε 5 από 12 (41%) επιλέξιμους ασθενείς την 
θεραπεία με Gilteritinib ακολούθησε αλλογενής μεταμόσχευση. Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 
5 μήνες (1-13) η μέση επιβίωση μετά την έναρξη της θεραπείας είναι 7 μήνες, ενώ η ολική επιβίωση 
στους 12 μήνες είναι 29%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά το γεγονός ότι η μελέτη μας περιλαμβάνει μικρό αριθμό ασθενών αξίζει 
να σημειωθούν τα εξής. Η θεραπεία με Gilteritinib έδωσε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα εάν ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι οι ασθενείς στην πλειονότητα είχαν δυσμενή κλινικά χαρακτηριστικά/ανθεκτική 
νόσο και είχαν προηγουμένως παρουσιάσει θεραπευτική αστοχία σε άλλους FLT3-αναστολείς. Η 
παρατήρηση είναι σημαντική εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην μελέτη έγκρισης η πλειοψηφία των 
ασθενών δεν είχε προηγούμενη έκθεση σε FLT3-αναστολείς. Επίσης έδωσε τη δυνατότητα αλλογενούς 
μεταμόσχευσης (ως γέφυρα) σε σημαντικό ποσοστό των επιλέξιμων ασθενών.   

66 ή ΑΣΠΑΡΑΓΙνΑΣή ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟβΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΤΩν ΕνήΛΙΚΩν: ΠΡΟΓνΩΣΤΙΚή 
ΣήΜΑΣΙΑ ΤήΣ ΔΟΣήΣ ΚΑΙ ΑνΟΧή
χ. Λαλαγιάννη, Μ. Ισκάς, Μ. Παπαθανασίου, χ. Βαρελάς, Π. Δόλγυρας, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, χ. Δη-
μοσθένους, Δ. Μαλλουρή, Κ. Παντελιάδου, Α. Μαρβάκη, Α. Συρίγου, χ. Βαδικόλιου, Ι. Σακελλάρη,  
Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, ΓΝΓ Παπανικολάου, Θεσ-
σαλονίκη
Η ασπαραγινάση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φάρμακα στην αντιμετώπιση της Οξείας 
Λεμφοβλαστικής Λευχαιμίας των παιδιών (ALL), όμως η χρήση της είναι πιο περιορισμένη στα 
θεραπευτικά πρωτόκολλα των ενηλίκων. Γίνεται προσπάθεια τελευταία να εφαρμοστούν πρωτόκολλα 
εμπνευσμένα από τα παιδιατρικά κυρίως στους νέους ενήλικες (ως 35-40 ετών), με μεγαλύτερες δόσεις 
ασπαραγινάσης. Το ιδιαίτερο προφίλ ασφάλειας και η αυξημένη τοξικότητα στους ενήλικες συχνά 
εμποδίζουν τη χορήγηση υψηλών δόσεων και δεν είναι γνωστή η βέλτιστη δόση.
Μελετήσαμε αναδρομικά 224 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για ALL σε ένα Κέντρο, 93 γυναίκες και 
131 άνδρες με διάμεση ηλικία 31(14-75) ετών, για να εκτιμήσουμε την ανοχή στην ασπαραγινάση και 
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την προγνωστική σημασία της δόσης. Εξήντα τρείς έπασχαν από T-ALL, 161 από B-ALL, 38 ασθενείς 
ήταν Ph+ και 68 είχαν WBC>30 x109/μl. Οι ασθενείς έλαβαν ασπαραγινάση (L-Asparaginase E.Coli) 
σε δόσεις που καθορίζονταν από τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου και την ανοχή/τοξικότητα. Τριάντα 
εννέα ασθενείς δεν έλαβαν καθόλου ασπαραγινάση είτε γιατί ακολούθησαν διαφορετικό θεραπευτικό 
πρωτόκολλο (HyperCVAD, με TKI οι ph+, με rituximab οι ALL-L3/Burkittlike, συνολικά 22 ασθενείς) είτε 
γιατί επρόκειτο για ευάλωτους/ηλικιωμένους ασθενείς ή με ανθεκτική νόσο: 17 ασθενείς. Πλήρη ύφεση 
(CR) πέτυχαν 207/224 ασθενείς, ποσοστό 92% και earlyCR 143/224 ασθενείς, 63,8%. Η διάμεση 
επιβίωση όλων των ασθενών ήταν 71 μήνες. Οι 185 ασθενείς που έλαβαν ασπαραγινάση χωρίστηκαν 
σε 3 ομάδες: χαμηλή δόση (ως 50000IU/m2): 64 ασθενείς, ενδιάμεση δόση (60000-80000IU/m2): 51 
ασθενείς και υψηλή δόση (>80000ΙU/m2): 70 ασθενείς. Η έκβαση διέφερε σημαντικά για τις 3 ομάδες: 
διάμεση επιβίωση 25 μήνες για την χαμηλή δόση και μη επιτευχθείσα για την ενδιάμεση και υψηλή δόση 
και 5ετής πιθανότητα συνολικής επιβίωσης (OS) 37.4% έναντι 65.2% και 71% αντίστοιχα, p<0.0001. 
Η  5ετής πιθανότητα επιβίωσης χωρίς νόσο (DFS) ήταν 30.7%, 45.7% και 55.4% αντίστοιχα, p=0.001. 
Eιδικότερα για την B-ALL η επιβίωση ήταν ίδια για την ενδιάμεση και υψηλή δόση και ήταν σημαντικά 
καλύτερη από της χαμηλής δόσης ενώ για την T-ALL τα αποτελέσματα ξεχώριζαν μόνο για την υψηλή 
δόση. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση για OS σημαντικοί παράγοντες ήταν κατά σειρά η πρώιμη CR, 
η δόση της ασπαραγινάσης, η ηλικία, η LDH και η διενέργεια μεταμόσχευσης και για DFS η πρώιμη 
CR, η δόση της ασπαραγινάσης, η διενέργεια μεταμόσχευσης και η ηλικία. Η τοξικότητα ήταν συχνή 
(grade≥2 73 ασθενείς, 39,4%) και περιελάμβανε ηπατοτοξικότητα (37 ασθενείς, 24%), υποϊνωδογοναιμία 
(19%) υπερτριγλυκεριδιαιμία (18%), θρομβώσεις(12%). Η παγκρεατίτιδα ήταν σπάνια (2 ασθενείς, 
1%). Βαριά τοξικότητα grade≥4 παρουσίασαν 14 ασθενείς (7.5%)  και 4 ασθενείς απεβίωσαν (TRM, 
ηπατική ανεπάρκεια 2, θρόμβωση οβελιαίων κόλπων 1 και πνευμονική εμβολή 1). Έξι ασθενείς με 
αλλεργική αντίδραση έλαβαν erwinase και την τελευταία 4ετία χορηγείται προφύλαξη με LMWH όταν 
δεν συνυπάρχει θρομβοπενία. Η τοξικότητα δεν συσχετίσθηκε με την δόση και ήταν σχετικά συχνότερη 
στους ασθενείς >55 ετών (58% έναντι 42.3% στους νεότερους, p=0.1)
Συμπερασματικά η δόση της ασπαραγινάσης είναι σημαντική στην  ALL των ενηλίκων, και οι υψηλότερες 
δόσεις επηρεάζουν ευνοϊκά την επιβίωση. Κατά αναλογία με τα παιδιά, το όφελος της υψηλής δόσης 
ήταν μεγαλύτερο στην T-ALL. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι επίσης συχνές, ιδιαίτερα στους πιο 
ηλικιωμένους ασθενείς και η προσπάθεια στρέφεται στην έγκαιρη αντιμετώπιση και την πρόληψή τους. 

67 VENETOCLAX ΣΕ ΣΥνΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΠΟΜΕθΥΛΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟνΤΑ ΣΤήν ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή 
ΤήΣ νΕΟΔΙΑΓνΩΣθΕΙΣΑΣ ΟξΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΓΕνΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ: ΔΕΔΟΜΕνΑ ΚΑθήΜΕΡΙνήΣ 
ΚΛΙνΙΚήΣ ΠΡΑΚΤΙΚήΣ
Ι. Τσώνης1, Ε. Θεοδώρου2, Ν. Ελ Γκότμι1, Μ. Δήμου3, Θ. Θωμόπουλος4, Ι. Κοτσιανίδης5, ζ. Αραπίδου6, 
Α. Μπουλά7, Π. Τσιριγώτης8, Γ. φακίνος9, Α. Ματθαιακάκης10, Π. Οικονομόπουλος11, Α. Πηγαδίτου12,  
Ε. χανδρινού13, Μ. Μπραΐμη2, Β. Παρδάλης3, Μ. Παπουτσέλης5, Ι. Μάρκου6, ζ. Μέλλιος1, Σ. Δελήμπα-
ση1, Σ. Γιγάντες1, Δ. Καρακάσης1, Β. Παππά4, Π. Παναγιωτίδης3, Μ. Μιχαήλ2, Μ. Παγώνη1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα, Ελλάδα, 2Αιματολογική 
Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος, 3Aιματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο 
Λαϊκό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 4Aιματολογικό Τμήμα, Β’ Πα-
θολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, 
Αθήνα, Ελλάδα, 5Αιματολογικό Τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 
Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 6Α’ Αιματολογική Κλινική, Metropolitan General, Αθήνα, 
Ελλάδα, 7Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Βενιζέλειο», Ηράκλειο, Ελλάδα, 8Aιματολογικό Τμήμα και Μ.Μ.Μ.Ο., 
Β’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικό, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο 
Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 9Αιματολογικό Τμήμα, Ευρωκλινική Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 10Αιματολογική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα, 12Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό 
Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα, 13Αιματολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η εισαγωγή νέων παραγόντων, θεραπειών στόχευσης και μη, στην 
αντιμετώπιση της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ) αύξησε τόσο το προσδόκιμο όσο και την 
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ποιότητα ζωής των ασθενών, ιδιαίτερα δε αυτών μεγαλύτερης ηλικίας και/ή με συννοσηρότητες. Η 
εφαρμογή τους σχετίζεται με ιδιαίτερες-καινοφανείς τοξικότητες, που ενδέχεται να επηρεάζουν την 
έκβαση. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του 
συνδυασμού υπομεθυλιωτικού παράγοντα και Venetoclax (HMA+Ven) σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα 
ΟΜΛ, όπως εφαρμόστηκε σε 13 κέντρα Ελλάδας και Κύπρου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη, στην οποία εντάχθηκαν 65 ασθενείς με 
νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ, (Γ/Α:31/34), διάμεσης ηλικίας 72έτη (εύρος:48-81). Οι 16/65 (24.6%) ασθενείς 
είχαν επηρεασμένη κατάσταση ικανότητας (ECOG≥2), ενώ 24/65 (37.0%) δείκτη συννοσηρότητας HCT-
CI≥3. Οι 38/65 (58.5%) διαγνώσθηκαν με de novo ΟΜΛ, 19/65 (29.2%) με δευτεροπαθή και 8 (12.3%) 
με λευχαιμία σχετιζόμενη με προηγηθείσα θεραπεία. Καρυότυπο υψηλού κινδύνου είχε 64% (32/50).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Χορήγηση Ven: Οι περισσότεροι ασθενείς (54/65) έλαβαν το φάρμακο σε συνδυασμό 
με azacitidine, ενώ 11 με decitabine. Οι 43/65 (66.1%) έλαβαν ταυτόχρονα τα δύο φάρμακα, ενώ 22 
έλαβαν Ven μετά την έναρξη του HMA (8 στον πρώτο κύκλο, 8 στο δεύτερο/τρίτο, 6 μετά τον τέταρτο). 
Η πλειοψηφία των ασθενών (58/65, 89.2%) έλαβε Ven σε τελική δόση 400mg, αλλά μόνο στο 69% 
(40/58) έγινε σταδιακή αύξηση της δόσης για πρόληψη συνδρόμου λύσης όγκου (TLS). Κυτταρομείωση 
(υδροξυουρία) έλαβαν 9/58 ασθενείς πριν τη χορήγηση του συνδυασμού HMA+Ven. ωστόσο, σε 4/10 
ασθενείς με WBC≥25000/μL δεν προηγήθηκε κυτταρομειωτική αγωγή. Δέκα ασθενείς λάμβαναν φάρμακα 
που αλληλεπιδρούν με το Ven. Τροποποίηση της δόσης του Ven έγινε σε μια μόνο περίπτωση. Με 
διάμεσο αριθμό 4 κύκλων (εύρος:1-28) σε 9/65 ασθενείς απαιτήθηκε μείωση της δόσης του HMA και 
σε 23 μείωση της δόσης του Ven.
Αποτελεσματικότητα: Από τους 58 ασθενείς, που ήταν αξιολογήσιμοι ως προς την ανταπόκριση, 36 
(62.1%) πέτυχαν CR/CRi, 6 (10.3%) MLFS, ενώ 16 (27.6%) δεν ανταποκρίθηκαν. Ο διάμεσος χρόνος για 
την πλήρη ύφεση ήταν 2 μήνες (εύρος:1-7). Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 4 μήνες (εύρος:1-28), 
το διάμεσο διάστημα ελεύθερο νόσου (LFS) επί 
των ανταποκριθέντων υπολογίστηκε σε 18 μήνες 
(95%CI:18-NR, Εικόνα1). Η διάμεση συνολική 
επιβίωση επί του συνόλου των ασθενών δεν 
έχει επιτευχθεί. 
Τοξικότητες-Θάνατοι: Προεξάρχουσα τοξικότητα 
ήταν η αιματολογική με εμφάνιση βαθμού≥3: 
ουδετεροπενίας στο 81.6% (53/65) των ασθενών, 
θρομβοπενίας στο 63% (41/65) και αναιμίας 
στο 63% (41/65). Βιοχημικό TLS καταγράφηκε 
στο 9.2% (6/65) των ασθενών, αλλά κλινικό 
TLS εμφάνισαν 2 (βαθμού2=1, βαθμού4=1). 
Λοιμώξεις παρατηρήθηκαν στο 56.9% (37/65) 
των ασθενών με βαθμού ≥3 στο 32.3% (21/65). 
Καταγράφηκαν 18 θάνατοι εκ των οποίων 
13 σχετίζονταν με εξέλιξη/υποτροπή ΟΜΛ. 
Παρατηρήθηκαν 3 θάνατοι σε ασθενείς σε CR/
CRi (σήψη=2, ηπατική εγκεφαλοπάθεια σε έδαφος 
γνωστής κίρρωσης=1), 1 θάνατος σε ασθενή με 
MLFS λόγω ΔΕΠ και 1 από σήψη μετά επιτυχή 
αντιμετώπιση TLS βαθμού 4 και πριν την εκτίμηση 
της ανταπόκρισης.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός HMA+Ven αναδεικνύεται σε αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς 
με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ, μη επιλέξιμους για εντατική χημειοθεραπεία, των οποίων η πρόγνωση 
είναι δυσμενής. Αν και με μικρό διάμεσο χρόνο παρακολούθησης, τα δεδομένα πραγματικής ζωής 
της μελέτης μας συνάδουν με τα δεδομένα των κλινικών μελετών. Για την έκβαση σημαντικός είναι 
ο ρόλος της σωστής πρόληψης και διαχείρισης της τοξικότητας με έλεγχο των αλληλεπιδράσεων και 
έγκαιρη ρύθμιση του δοσολογικού σχήματος του συνδυασμού. 

Εικόνα
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67β CNA (COPY NUMBER ALTERATION)-PROFILE:  ΠΡΟΤΕΙνΟΜΕνΟΣ ΑνΕξΑΡΤήΤΟΣ ΠΡΟΓνΩΣ-
ΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΑΣ (RISK INDEX) ΓΕνΩΜΙΚήΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣήΣ ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟ-
βΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΛΛ) ΠΑΙΔΙΩν, ΕφήβΩν ΚΑΙ νΕΑΡΩν ΕνήΛΙΚΩν 
Μ. Αμπατζίδου1, Λ. φλωρεντίν2, Β. Παπαδάκης1, Γ. Πατεράκης3, Μ. Τζανουδάκη4, Δ. Μπουζαρέλου2, 
Σ. Παπαδημητρίου5, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.), Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2Εργαστήριο 
Άλφα-Lab, Όμιλος Υγεία, 3Εργαστήριο Κυτταρομετρίας, Ανοσολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννημα-
τάς», 4Eργαστήριο Κυτταρομετρίας, Ανοσολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», 5Αιματολογικό 
Εργαστήριο, Tμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»,  Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Πρόσφατες εξελίξεις στην γενωμική ανάλυση των ασθενών με Οξεία Λεμφοβλαστική 
Λευχαιμία (ΟΛΛ), αναδεικνύουν συνεχώς νέους προγνωστικούς δείκτες που σχετίζονται με την τελική 
έκβαση των ασθενών. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ενσωμάτωση του CΝΑ-profile στη διαγνωστική προσέγγιση παιδιών, εφήβων και 
νεαρών ενηλίκων με ΟΛΛ, με σκοπό την αναγνώριση διακριτών μοριακών υποτύπων με ανεξάρτητη 
προγνωστική αξία, στην έκβαση των ασθενών. 
ΑΣθΕνΕΙΣ-ΜΕθΟΔΟΣ: Μεταξύ 227 ασθενών με ΟΛΛ που αντιμετωπίσθηκαν στο Τμήμα μας 
σύμφωνα με τα BFM-πρωτόκολλα θεραπείας (2000-2020), μελετήθηκαν αναδρομικά και προοπτικά, 
85 μη επιλεγμένα  δείγματα μυελού των οστών διάγνωσης,  με τη χρήση του Salsa-MLPA-P335-Kit, 
για την ανίχνευση αριθμητικών αναδιατάξεων (copy-number-alteration/CNA-profile) 8 γονιδίων (IKZF1/
CDKN2A/2B/PAR1/BTG1/EBF1/PAX5/ETV6/RB1). Με βάση το προτεινόμενο CΝΑ-profile, οι ασθενείς 
ταξινομήθηκαν σε 2 ομάδες, με τα εξής κριτήρια: 
Oμάδα χαμηλού κινδύνου (Good-risk/GR-CNA-profile) με: α) κανένα έλλειμμα των γονιδίων IKZF1/
CDKN2A/B/PAR1/BTG1/EBF1/PAX5/ETV6/RB1 ή β) μεμονωμένα ελλείμματα των ETV6/PAX5/BTG1 
ή γ) ETV6 ελλείμματα με ένα επιπλέον έλλειμμα των BTG1/PAX5/CDKN2A/B.
Oμάδα υψηλού κινδύνου (Poor-risk/PR-CNA-profile) με: α) οποιοδήποτε έλλειμμα των ΙΚζF1/PAR1/
EBF1/RB1 ή β) οποιοδήποτε άλλο CΝΑ-profile.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) ήταν 96,0% για τους GR-CNA-profile, 
έναντι 57,6% των PR-CNA-profile (p<0.001, Δχ παρακολούθησης:49,9 μήνες). Μεταξύ των IR 
(intermediate-risk) ασθενών, η  ΕFS ήταν 100,0% για τις IR/GR-CNA profile, έναντι 60,0% για τους 
IR/PR-CNA profile ασθενείς, αντίστοιχα (p<0.001).  Εντός τις ομάδας των HR (high-risk) ασθενών, 
η EFS για τις υποομάδες ΗR/CNA-GR profile και HR/PR-CNA profile ήταν 88.2% έναντι 55.6% 
(p=0.047), αντίστοιχα. Μεταξύ των ασθενών με ανιχνεύσιμη ελάχιστη υπολειμματική νόσο την ημέρα 
15 τις χημειοθεραπείας εφόδου (MRDd15>10-4), η  EFS  ήταν 95,3% και 51,7% για  τις υποομάδες  
GR-CNA/PR-CNA (p<0.001). Οι ασθενείς με ανιχνεύσιμη ελάχιστη υπολειμματική νόσο την ημέρα 33, 
στο τέλος της χημειοθεραπείας εφόδου (MRDd33>10-4), παρουσίασαν EFS 92,9% και 27,3% για  τις 
υποομάδες  GR-CNA/PR-CNA (p<0.001). Eπιπλέον, αναλύοντας τους ασθενείς με μη ανιχνεύσιμη 
νόσο την ημέρα 33 (FC-MRDd33-), η χρήση του CNA Profile διαστρωμάτωνε περαιτέρω τους ασθενείς, 
με EFS 97.2%/72.7% (p=0.004), για τους GR-CNA/PR-CNA, αντίστοιχα. Στην πολυπαραγοντική Cox-
Regression ανάλυση, το CΝΑ-profile διατηρούσε ανεξάρτητη προγνωστική σημασία, αποτελώντας 
τον σημαντικότερο προγνωστικό παράγοντα έναντι της MRD και της ομάδας κινδύνου (hazard ratio 
20.2, 95% Confidence-Interval:4.2–96.3, p<0.001). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση της MLPA στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με ΟΛΛ, μπορεί 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο διαμόρφωσης risk-index, βασισμένο στις αριθμητικές αλλοιώσεις 
συγκεκριμένων γονιδίων (copy-number-alteration/CNA profile). Η αποτύπωση του CΝΑ-status είναι μια 
απλή, γρήγορη και οικονομική μέθοδος, που μπορεί να εφαρμοσθεί με επιτυχία στα BFM-πρωτόκολλα 
θεραπείας. Η ενσωμάτωση του προτεινόμενου risk-index με τη χρήση του CNA-profile, πέραν της MRD 
και των λοιπών κλασσικών προγνωστικών κριτηρίων, μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διαστρωμάτωση 
και αντίστοιχη θεραπεία, αναγνωρίζοντας διακριτά υποσύνολα διαφορετικής πρόγνωσης εντός των 
καθιερωμένων ομάδων κινδύνου.



ΑνΑΡΤήΜΕνΕΣ ΑνΑΚΟΙνΩΣΕΙΣ
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ΜΕΤΑΜΟΣχΕΥΣΗ - ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

68 ΑνΑΣΤΟΛή ΤήΣ LCK ΜΕ ΚΑΙνΟΤΟΜΑ νΑνΟΑνΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΕ Τ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΑ
Ι. Τυριτίδης, Κ. Κονναρής, Β. Μόρφος, Ν. Κούτρας, Κ. Νίκα
Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα «υπερδραστικά» Τ-λεμφοκύτταρα ευθύνονται για συχνές και σοβαρές 
παθήσεις μεταξύ των οποίων αυτοάνοσα νοσήματα, Τ-λευχαιμίες, και για θανατηφόρες παρενέργειες 
των «Τ κυτταρικών θεραπειών» που χρησιμοποιούνται ως νέα αντικαρκινικά φάρμακα. Η δράση των 
Τ-λεμφοκυττάρων εξαρτάται απόλυτα από την ειδική-λεμφοκυτταρική τυροσινική κινάση LCK(Nika and 
Acuto, 2015)(Palacios and Weiss, 2004), καθιστώντας την ελκυστικό στόχο για την ανάπτυξη αναστολέ-
ων. ωστόσο λόγω της υψηλής ομολογίας της με άλλων ειδών Src-κινάσες, που έχουν καίριο ρόλο στην 
διαφοροποίηση και στο πολλαπλασιασμό των κυττάρων, η ανάπτυξη Lck-αναστολέων είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη λόγω της υψηλής τοξικότητας που παρουσιάζουν(Parsons and Parsons, 2004)(Zhang and 
Yu, 2012). Σκοπός του έργου είναι η εξειδικευμένη αναστολή της Lck με καινοτόμα νανοαντισώματα, 
τα οποία θα δραστηριοποιούνται στο ενδοπλασματικό δίκτυο και θα στοχεύουν μια μικρή αλλά ειδική 
περιοχή της Lck, καταστέλλοντας με ειδικό και ασφαλή τρόπο την νεοσυντιθέμενη Lck. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Ο έλεγχος της δραστικότητας των νανοαντισωμάτων έγινε μέσω διαμόλυν-
σης HEK293T κυττάρων με Lck και με παρουσία ή απουσία διαφορετικών νανοαντισωμάτων και 
ποσοτικοποίηση των επίπεδων έκφρασης της Lck με Western Blot, CoIP και FACS. Η ανίχνευση των 
νανοαντισωμάτων γίνεται μέσω ΗΑ tag, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο καρβοξυτελικό τους άκρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα πειράματα διαλογής (Western Blot, FACS) έδειξαν ότι 
2 νανοαντισώματα (Α, Β) μειώνουν την έκφραση της Lck κατά 30% και το νανοαντίσωμα C κατά 50% 
(Εικόνα 1α, γ). Επιπλέον, πειράματα ανοσοκατακρίμνισης της Lck ανέδειξαν ότι τα ανωτέρω νανοα-
ντισώματα αλληλοεπιδρούν με την Lck, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει με νανοαντισώματα (X) που δεν 
μειώνουν την έκφραση της Lck (Εικόνα 1β).

Εικόνα 1. Α) Επίπεδα της LCK απουσία (-) ή παρουσία (+) διαφόρων νανοαντισωμάτων. Β) Ανοσοκατακρίμνινη 
της LCK και ταυτόχρονη ανίχνευση των νανοαντισωμάτων μέσω του HA tag. Γ) Επίπεδα της LCK με κυτταρομετρία 
ροής απουσία (κόκκινο) και παρουσία νανοαντισώματος (μπλε).
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Τα αποτελέσματα αυτά τονίζουν ότι καινοτόμα νανοαντισώματα, τα οποία σχεδιάστηκαν από το εργα-
στήριο μας, έχουν την ικανότητα να προσδένουν την Lck και ταυτόχρονα να μειώνουν την έκφραση 
της. Συνεπώς, τα νανοαντισώματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν καινοτόμοι αναστολείς της Lck, 
φαινόμενο το οποίο θα δοκιμαστεί και σε διάφορες Τ κυτταρικές σειρές και κατόπιν σε πρωτογενή αν-
θρώπινα λεμφοκύτταρα. Επομένως, τα νανοαντισώματα θα μπορούν να έχουν πληθώρες εφαρμογές 
σε αυτοάνοσα νοσήματα, μεταμοσχεύσεις και σε θεραπείες με γονιδιακά τροποποιημένα Τ-κύτταρα 
(CAR-T cells). 

69 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚή ΠΡΩΤΟΓΕνήΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕνήΣ ΠΡΟφΥΛΑξή CMV ΟΡΟθΕΤΙΚΩν 
ΑΣθΕνΩν ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕνή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΜΕ Τή ΧΡήΣή LETERMOVIR: ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
ζ. Μπούσιου, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, Ε. Γαβριηλάκη, Δ. Μαλλουρή, Α. Βαρδή, Κ.Α. Παντελιάδου,  
Α. Παπαλεξανδρή, Ι. Μπατσής, Π. Δόλγυρας, Ε. Γιαννάκη, Α. Αναγνωστόπουλος, Ι. Σακελλάρη
Αιματολογική Κλινική-ΜΜΜΟ, Γ.Ν.Θ. Γ.Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η έγκριση του letermovir, φαρμάκου ειδικού έναντι του κυτταρομεγαλοιού 
(CMV) το 2017 για ασθενείς υψηλού κινδύνου εμφάνισης CMV λοίμωξης (αναζωπύρωσης ή και νό-
σου), επαναπροσδιορίζει την προφύλαξη των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αλλογενή μεταμό-
σχευση (alloHCT). Λίγα δεδομένα υπάρχουν επίσης για την αποτελεσματικότητα του ως δευτερογενή 
προφύλαξη. Σκοπός της μελέτης μας είναι η ανάλυση της αποτελεσματικότητας της πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς προφύλαξης με letermovir.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Αναλύσαμε δεδομένα 29 ασθενών που έλαβαν letermovir ως πρωτογενή( 19) ή 
δευτερογενή (12) προφύλαξη. Δύο ασθενείς έλαβαν το φάρμακο τις πρώτες 100 ημέρες και στη συ-
νέχεια χορηγήθηκε εκ νέου για δευτερογενή προφύλαξη.  Οι ασθενείς είχαν υποβληθεί σε alloHCT για 
μυελικά(21), λεμφικά (7) νεοπλάσματα και απλαστική αναιμία (1), με μικρό ποσοστό (34,4%) εξ αυτών 
σε πρώτη πλήρη ύφεση. Δύο ασθενείς έλαβαν μυελικό και οι υπόλοιποι περιφερικό μόσχευμα από 
αδελφό (4), πλήρως συμβατό(15), 7/8 συμβατό (1), απλοταυτόσημο (8) και HLA συμβατό υιο δότη. 
Οι δότες ήταν σε ποσοστό 51,7%(n=15) οροαρνητικοί για τον CMV, ενώ ως υψηλού κινδύνου για την 
εμφάνιση λοίμωξης ήταν το 62% (απλοταυτόσημη μεταμόσχευση, υπεροξεία GVHD). Η πρωτογενής 
προφύλαξη έγινε σύμφωνα με την ένδειξη του φαρμάκου σε οροθετικούς ασθενείς έως την ημέρα 
100.  Δευτερογενής προφύλαξη χορηγήθηκε σε ασθενείς που είχαν παρουσιάσει τουλάχιστον ένα 
επεισόδιο λοίμωξης και ήταν υψηλού κινδύνου για υποτροπή. Οι περισσότεροι είχαν λάβει πάνω από 
μια γραμμή θεραπείας (1-4), χορηγήθηκαν και τα τρία αντιικά φάρμακα (ganciclovir,foscarnet, cidfovir) 
και όλοι είχαν εμφανίσει τοξικότητα από την θεραπεία, κυρίως μυελοτοξικότητα και νεφροτοξικότητα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση διάρκεια χορήγησης συνολικά ήταν 72 ημέρες (6-368). Το ποσοστό των 
ασθενών που παρουσίασαν CMV λοίμωξη στη διάρκεια της θεραπείας ήταν 15,7% για τους ασθενείς 
που έλαβαν το φάρμακο ως πρωτογενή προφύλαξη (n=3), οι δύο παρουσίασαν αναζωπύρωση εντός 
του μήνα και ο τρίτος τρείς μήνες μετά εμφάνισε γαστρίτιδα. Η οροθετικότητα του δότη, η παρουσία 
ανιχνεύσιμου φορτίου DNA του CMV και η υψηλού κινδύνου alloHCT δεν επηρέασαν σημαντικά την 
αναζωπύρωση. Η παρουσία όμως GVHD και η χορήγηση κορτικοειδών σχετίστηκε οριακά με λοίμωξη 
(ρ=0,07). Το ποσοστό αναζωπύρωσης είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με προηγούμενη μελέτη 
του κέντρου μας, όπου με το ίδιο πρωτόκολλο παρακολούθησης (εβδομαδιαία ανίχνευση DNA του ιου 
με RT-PCR) και προληπτικής θεραπείας, 37% των ασθενών (71/193 σε διάστημα 7 ετών) εμφάνισαν 
CMV λοίμωξη.
Από τους ασθενείς που έλαβαν δευτερογενή προφύλαξη, στη διάρκεια της, μόνο ένας εμφάνισε λοί-
μωξη, με χαρακτηριστικά πολύ υψηλού κινδύνου. Η διακοπή της προφυλακτικής αγωγής οδήγησε σε 
εκ νέου CMV λοίμωξη σε 25% (3) των ασθενών χωρίς να υπάρχει σημαντική συσχέτιση με κάποιον 
παράγοντα. Σε μία ασθενή, μετά την αντιμετώπιση της λοίμωξης, έγινε έναρξη εκ νέου της προφύλα-
ξης με καλά αποτελέσματα.
Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ούτε διέκοψε τη θεραπεία.Στη διάρκεια 
παρακολούθησης απεβίωσαν 4 ασθενείς, από άλλες αιτίες χωρίς εμφάνιση CMV λοίμωξης.
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Συμπεράσματα: Η χορήγηση του letermovir είναι αποτελεσματική ως προφύλαξη, είτε πρωτογενής 
είτε δευτερογενής στην CMV λοίμωξη με καλή ανοχή και χωρίς παρενέργειες. Απαιτούνται όμως πε-
ρισσότερα δεδομένα για την αποσαφήνιση του ιδανικού χρόνου χορήγησης, ειδικά στους αρρώστους 
με GVHD και σε αυτούς που χορηγείται για δευτερογενή προφύλαξη.

70 ΑΛΛΟΓΕνήΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν (ΜΑΚ) ΣΤή νΕΑνΙΚή ΜΥΕΛΟ-
ΜΟνΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (JMML) – ή ΕΛΛήνΙΚή ΕΜΠΕΙΡΙΑ
χ. Οικονομοπούλου, Α. Παϊσίου, Α. Κομιτοπούλου, Ε-Δ. Ιωαννίδου, Α. Καίσαρη, Μ. Κασταμούλας,  
Γ. Σταυρουλάκη, Γ. Βεσσαλάς, Ε. Γουσέτης, Ι. Περιστέρη
Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη - Ελπίδα», Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
ΣΚΟΠΟΣ: Η JMML αποτελεί σπάνια παιδιατρική λευχαιμία τοποθετούμενη μεταξύ μυελοδυσπλαστικών 
και μυελοϋπερπλαστικών συνδρόμων, με σημαντική ετερογένεια στις κλινικές και εργαστηριακές της 
εκδηλώσεις, καθώς στην κλινική πορεία και έκβαση. Σχετίζεται με μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικο-
ποιούν πρωτεϊνες στο μονοπάτι σηματοδότησης RAS/MAPK. Οι μεταλλάξεις αφορούν κυρίως πέντε 
γονίδια: PTPN11,NRAS,KRAS,NF1,CBL και ανάλογα με αυτές καθορίζεται η θεραπευτική προσέγγιση. 
Για τους περισσότερους ασθενείς η ΜΑΚ αποτελεί τη μόνη θεραπεία ίασης. Σκοπός της μελέτης μας 
ήταν να μελετήσουμε αναδρομικά τα παιδιά με JMML που έχουν μεταμοσχευθεί στη Μονάδα μας ως 
προς την έκβαση και τις επιπλοκές από τη μεταμόσχευση.  
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: 13 ασθενείς, με διάμεση ηλικία 2.2 έτη (εύρος 6 μήνες-13.5 έτη), υποβλή-
θηκαν σε ΜΑΚ στη μονάδα μας από τον 4ο/1998 έως τον 11ο/2020. Από αυτά, 10 ήταν αγόρια. Οι 
μεταμοσχεύσεις που έγιναν στη Μονάδα μας ήταν 16 (τρία παιδιά υποβλήθηκαν σε δευτέρη ΜΑΚ λόγω 
υποτροπής). Η πηγή του μοσχεύματος ήταν μυελός, περιφερικά αιμοποιητικά κύτταρα και ομφαλοπλα-
κουντιακό μόσχευμα σε 13,2 και 1 περιπτώσεις αντίστοιχα. Δότες ήταν HLA10/10 συμβατά αδέλφια 
για επτά ασθενείς, συγγενείς ιστοσυμβατοί δότες (ΗLA9/10) για τρεις και μη συγγενείς ιστοσυμβατοί 
δότες (HLA10/10 ή 9/10) για έξι. 
χορηγήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας, συγκεκριμένα Busulfan/
Cyclophosphamide σε 5 περιπτώσεις, Busulfan/ Cyclophosphamide/Melphalan σε 7 περιπτώσεις και 
Treosulfan/Fludarabine/Melphalan ή Thiotepa σε 4 περιπτώσεις. Για την εκτίμηση της συνολικής επιβί-
ωσης και επιβίωσης ελεύθερης νόσου χρησιμοποιήθηκε η καμπύλη Kaplan-Meier, ενώ για την εκτίμηση 
της αθροιστικής επίπτωσης των TRM (Transplantation Related Mortality), GvHD (νόσου μοσχεύματος 
έναντι ξενιστή), υποτροπής και επιπλοκών, η cumulative incidence, λαμβάνοντας υπόψη τον θάνατο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πιθανότητα συνολικής επιβίωσης σε όλους τους ασθενείς ήταν 79% (95% CI 
36.7%-94.7%). Η πιθανότητα επιβίωσης ελεύθερης νόσου ήταν 63.5% (95% CI 28.9%-84.7%).  Η 
αθροιστική επίπτωση της υποτροπής μετά τη ΜΑΚ υπολογίστηκε στο 33.7% (95% CI 9%-61%), με 
διάμεσο χρόνο εμφάνισης τις 158 ημέρες από τη μεταμόσχευση.
H αθροιστική επίπτωση της TRM τις πρώτες 100 ημέρες από τη μεταμόσχευση υπολογίστηκε στο 
18.7% (95% CI 0%-35.8%) και ήταν η ίδια και στο έτος από τη μεταμόσχευση. Συνολικά απεβίωσαν 
2 ασθενείς, ο ένας λόγω τοξικότητας από τη μεταμόσχευση την ημέρα +56 και ο δεύτερος λόγω ση-
πτικής καταπληξίας την ημέρα +152 από τη δεύτερη μεταμόσχευσή του. 
Η αθροιστική επίπτωση της οξείας (acute) GvHD υπολογίστηκε στο 57.7% (95% CI 18%-78%), ενώ 
εκείνη της aGvHD grade III στο 36% (95% CI 5%-59%). Δεν είχαμε περίπτωση aGvHD grade IV. 
χρόνια (chronic) GvHD εμφάνισαν 4/13 ασθενείς (31%): ένας αποφρακτική βρογχιολίτιδα και τρεις 
περιορισμένη, ηπατική cGvHD (1 ασθενής) και δερματική cGvHD (2 ασθενείς).
Η επίπτωση της φλεβοαποφρακτικής νόσου του ήπατος υπολογίστηκε στο 12.5%, η επίπτωση CMV 
ιαιμίας έφτασε το 44% και η συνολική επίπτωση λοιμώξεων από μικροβιακούς παράγοντες το 31%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία της μονάδας μας επιβεβαιώνει ότι η ΜΑΚ αποτελεί θεραπεία ίασης για 
τη JMML, με υψηλή πιθανότητα συνολικής επιβίωσης και επιβίωσης ελεύθερης νόσου. Ο γονιδιακός 
έλεγχος που διενεργείται τα τελευταία 5 έτη στους ασθενείς αυτούς και η επακόλουθη κατηγοριοποίησή 
τους είναι ζωτικής σημασίας και για την ΜΑΚ, καθώς καθορίζει το πρωτόκολλο προετοιμασίας, αλλά 
και τη μετά τη μεταμόσχευση αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, προς αποφυγή της υποτροπής. 
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71 ΔΩΡΕΑ ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν ΚΑΤΑ Τή ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤήΣ ΠΑνΔήΜΙΑΣ COVID-19: ή 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ ΔΟΤή
Π. Σαμαρά*, Ι. Βαρελά*, Ι. Γραφάκος, Σ. Γραφάκος
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», Ογκολογική Μονάδα Παίδων 
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
*ισότιμη συμμετοχή
ΣΚΟΠΟΣ: Η πανδημία προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια νο-
σήματα, μεταξύ των οποίων και αιματολογικών που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Το 
κέντρο μας ιδρύθηκε το 2014, έχει εγγράψει 120.000 εθελοντές δότες και έχει προσφέρει 159 μοσχεύ-
ματα έως τώρα. Περιγράφουμε τις συνέπειες της πανδημίας στη λειτουργία του και τις προσπάθειες 
για επαρκή και ασφαλή συλλογή/διάθεση μοσχευμάτων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Αναλύουμε τις επιδράσεις της πανδημίας και τις τροποποιήσεις που ακολού-
θησαν, σύμφωνα με τις συστάσεις του EBMT και του WMDA, στη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων: από 
την εγγραφή νέων δοτών, τον αρχικό έλεγχο των υποψήφιων συμβατών δοτών (στάδιο επιβεβαιωτικής 
εξέτασης), τον ιατρικό έλεγχο του συμβατού δότη και τη συλλογή του μοσχεύματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ενημερωτικές δράσεις για προσέλκυση νέων δοτών αναστάλθηκαν (22 το 
2020 vs 286 το 2019) με συνέπεια τη μείωση των εγγραφών (7.973 το 2020 vs 22.077 το 2019). Η 
πλειοψηφία των εγγραφών πραγματοποιήθηκε με αποστολή κατ’οίκον πακέτου εγγραφής. ωστόσο, 
η υπάρχουσα δεξαμενή εθελοντών δοτών προσέφερε μοσχεύματα σε πολλούς ασθενείς, μολονότι 
παρατηρήθηκε μείωση των αιτημάτων για επιβεβαιωτική εξέταση (198 το 2020 vs 257 τo 2019). 
Αναπόφευκτα, το ξέσπασμα της πανδημίας προξένησε φόβο/επιφυλακτικότητα στους δότες για την 
ασφάλεια των διαδικασιών καθώς διεξάγονταν σε νοσοκομεία-κέντρα αναφοράς COVID-19. Εντούτοις, 
το ποσοστό άρνησης δεν ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (7% το 
2020 vs 4.6% το 2019). Το επιβεβλημένο κλείσιμο των γραφείων μας το πρώτο τρίμηνο της πανδη-
μίας οδήγησε στη μη έγκαιρη εκπλήρωση 21 αιτημάτων ελέγχου δοτών (10,6%) και την αναζήτηση 
εναλλακτικών δοτών/πηγών μοσχευμάτων για τους ασθενείς. Για την ασφάλεια δοτών και κυτταρικών 
προϊόντων έγιναν προσαρμογές σε όλη τη διαδικασία: 1) Σε 7 περιπτώσεις συμπτύχθηκε το στάδιο 
της επιβεβαιωτικής εξέτασης με τον ιατρικό έλεγχο του δότη πριν τη συλλογή μοσχεύματος. 2) Σε 4 
περιπτώσεις παιδιών-ληπτών επιλέχθηκε η συλλογή από το περιφερικό αίμα αντί για παρακέντηση 
των οστών λόγω αδυναμίας μετακίνησης του δότη και αποφυγής διανυκτέρευσης στο νοσοκομείο. 3) 
Όταν η κρίση επιδεινώθηκε με κλείσιμο συνόρων, απαγορεύσεις ταξιδιών και ακυρώσεις πτήσεων, 
καταγράφηκε εμφανής προτίμηση σε εγχώριους δότες. 4) Η διαχείριση των δοτών τροποποιήθηκε με την 
προσθήκη πρόσθετου ερωτηματολόγιου για την έκθεση στον SARS-CoV-2, την αποφυγή μετακίνησης 
με ΜΜΜ, την απαγόρευση συνοδείας του δότη και τη στενή τηλεφωνική επικοινωνία πριν από κάθε 
στάδιο. 5) Οι δότες ελέγχονται για COVID-19 πριν τη δωρεά ή επί υποψίας συμπτωμάτων ή επαφής 
με θετικό άτομο, χωρίς να καταγραφεί δότης με επιβεβαιωμένη COVID-19 λοίμωξη πριν τη δωρεά. 
6) Η πλειοψηφία των μοσχευμάτων κρυοσυντηρήθηκε ως προσωρινή τακτική για ελαχιστοποίηση 
των κινδύνων που σχετίζονται με τη μεταφορά του μοσχεύματος και τη διαθεσιμότητα των δοτών. Η 
υψηλή HLA τυποποίηση σε 6 γενετικούς τόπους συνέβαλε στην επιλογή του πλέον κατάλληλου δότη, 
με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μοσχευμάτων να αυξηθεί κατά τη διάρκεια 
της κρίσης (37 μοσχεύματα το 2019, 43 το 2020 και 45 έως τον Αύγουστο του 2021). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επηρέασαν διεθνώς τη διαδικασία της δωρεάς, 
το κέντρο μας σε συνεργασία με τον ΕΟΜ και τα κέντρα συλλογής εξασφάλισε την ασφαλή παροχή 
αιμοποιητικών μοσχευμάτων στους ασθενείς, από τους οποίους μεγάλος αριθμός ήταν Έλληνες. 
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72 AΛΛΟΓΕνήΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή (ΑΛΛΟΜΑΚ) ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΜΛ) ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΑξΕΙΣ FLT3: ΜΕΛΕΤή ΤήΣ ΕΚβΑΣήΣ Τήν ΕΠΟΧή ΤΩν ΣΤΟΧΕΥΜΕνΩν θΕΡΑΠΕΙΩν
Ε.-Κ. Δημητράκη, Ν.-Ε. Λουτσίδη, Ι. Τσώνης, φ. Καραολίδου, Δ. Γαρδέλη, Μ. Δελλατόλα, Β. Μπαμπαλή, 
Κ. Καουράνης, Λ. Λυγδή, Μ. Γαροφαλάκη, Ε. Τζιότζιου, ζ. Μέλλιος, χ. Γιατρά, Ι. Τζάννου, Τ. Τζένου, 
Μ. Μπουζάνη, Σ. Δελήμπαση, Μ. Παγώνη, Ι. Μπαλταδάκης, Σ. Γιγάντες, Δ. Καρακάσης
Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα, Ελλάδα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι FLT3 μεταλλάξεις αφορούν στο 30% των ασθενών με νεοδιαγνωσθεί-
σα ΟΜΛ. Συσχετίζονται με χαμηλότερα ποσοστά ύφεσης, υψηλό ποσοστό υποτροπών και δυσμενή 
πρόγνωση. Η πρόσφατη χρήση αναστολέων τυροσινικής κινάσης έναντι των μεταλλάξεων FLT3 
άλλαξε την έκβαση της νόσου. Στη παρούσα μελέτη αναλύεται η έκβαση της αλλοΜΑΚ σε ασθενείς 
με FLT3-ΟΜΛ και οι παράγοντες που την επηρεάζουν. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 41 ασθενείς (18 άνδρες, 23 γυναίκες) που υπο-
βλήθηκαν σε αλλοΜΑΚ από 01/01/2010 έως 15/05/2021, με διάμεση ηλικία 52 έτη (εύρος 33-65) και 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 32.8 μήνες (5-122). Οι 36/41(83%) ασθενείς ήταν FLT3-ITD+ και 
5/41(12%) TKD+. Έξι ασθενείς  είχαν υψηλό αλληλικό φορτίο (>0.5), και 15 χαμηλό. Για τους υπόλοι-
πους 20 δεν υπήρχαν δεδομένα. 27/41(66%) ασθενείς είχαν φυσιολογικό καρυότυπο ενώ 13/41(32%) 
διάφορες καρυοτυπικές ανωμαλίες. Ο διάμεσος χρόνος από τη διάγνωση μέχρι τη μεταμόσχευση ήταν 
8.7 μήνες (εύρος 2.6-25.5). 25/41(61%) μεταμοσχεύθηκαν σε ΠΥ1 11/41(27%) σε ΠΥ2, και 5/41(12%) 
με ανθεκτική νόσο. Μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας έλαβε το 90% και μειωμένης έντασης το 
10%. 33/41 ασθενείς (80%) έλαβαν μόσχευμα από περιφερικά κύτταρα, 4/41 μυελό,  και 4/41 διπλό 
ΟΠΑ. 2 ασθενείς έλαβαν μόσχευμα από απλοταυτόσημο δότη, 21/41(51%) από μη συγγενή δότη 
και 14/41(34%) από ιστοσυμβατό αδελφό. 12/41(29%) ασθενείς υποτροπίασαν όλοι με FLT3-ITD,  
17/41(41%) απεβίωσαν, 7 λόγω νόσου και 10(24%) λόγω TRM. 7/41(17%) έλαβαν sorafenib,  6 ως 
προφύλαξη και 1 για υποτροπή μετά την αλλοΜΑΚ. Οι παράγοντες που μελετήθηκαν ήταν: η συνύ-
παρξη NPM1, το είδος FLT3 μετάλλαξης το αλληλικό φορτίο, η ηλικία, ο καρυότυπος, το είδος δότη, 
η παρουσία MRD κατά τη μεταμόσχευση, ο αριθμός λευκών στη διάγνωση, η κατά ELN κατάταξη 
κινδύνου, το σχήμα προετοιμασίας και η λήψη midostaurin. Η LFS και η OS υπολογίσθηκαν με Kaplan 
– Μeyer και η πολυπαραγοντική ανάλυση έγινε με Cox Regression ανάλυση. χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό R Statistics (Rcran).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η 2ετής CIR ήταν 22.5% 
(95% CI 12.4-40.1%), η 2ετής NRM 13.6% (95% 
CI 5.9-31.3%), η εκτιμώμενη 2ετής OS 66 % 
(95% CI 52.4-3.1%) και η εκτιμώμενη 2ετής LFS 
64.2% (95% CI 35.8-72.6%). Στη μονοπαραγο-
ντική ανάλυση στατιστικά σημαντικοί παράγοντες 
για την LFS αναδείχθηκαν η ηλικία >60 ετών 
(p=0.006), η φάση της νόσου στη μεταμόσχευση 
(p=0.017), η προηγηθείσα χορήγηση midostaurin 
(p=0.01). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση για την 
LFS αναδείχθηκαν η ηλικία >60 (p=0.017) και η 
φάση της νόσου στη μεταμόσχευση (p= 0.03). 
Για τη OS στατιστικά σημαντικός παράγων ήταν 
μόνο η ηλικία > 60 ετών (p=0.005). Η χορήγηση 
midostaurin έδειξε τάση για  ευνοϊκή επίδραση 
στην LFS (p=0.07). Αν και στατιστικά μη σημα-
ντική, φάνηκε μείωση της CIR 7.7% (95% CI 1.1 
-54.6) έναντι 29.6% (95% CI 16.3 -53.8) με p=ns 
και ΝRM 0% έναντι 15.6% (95% CI 6.1-39.4). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αλλοΜΑΚ αποτελεί τη θε-
ραπεία εκλογής σε ασθενείς με ΟΜΛ-FLT3+ σε ΠΥ1 ανεξαρτήτως άλλων παραγόντων. Η καλύτερη 
έκβαση που φαίνεται να επιτυγχάνουν νεότεροι ασθενείς πιθανόν να οφείλεται στη δυνατότητα λήψης 

Εικόνα
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μυελοαφανιστικών σχημάτων προετοιμασίας. Η προσθήκη της midostaurin, παρά το μικρό αριθμό 
ασθενών, φαίνεται να βελτιώνει την έκβαση της αλλοΜΑΚ. Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της συντήρησης με sorafenib απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ασθενών και χρόνος παρακολούθησης.

73 ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΜΟΣ ΤΩν ΜΥΕΛΙΚΩν ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν 
(MYELOID DERIVED SUPPRESSOR CELLS, MDSCS) ΣΤΟ ΟΜφΑΛΟ-ΠΛΑΚΟΥνΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ 
(UMBILICAL CORD BLOOD, UCB)
Ν. Μαστρογαμβράκη*, Ν. Μπιζύμη*, Ν. Αρέστη, Α. Γεωργοπούλου, Α. Δαμιανάκη, Ι. Γόντικα, Ε. φρα-
γκιαδάκη, Ε. Μαυρουδή, χ. Ποντίκογλου, Ε. Παπαδάκη
Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
*Ισότιμη συμμετοχή
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα Μυελικά Κατασταλτικά Κύτταρα (Myeloid-derived suppressor cells, 
MDSCs) είναι ανοσορρυθμιστικά κύτταρα που διακρίνονται στους HLA-DRlow/-/CD11b+/CD33+/CD15+ 
πολυμορφοπυρηνικούς (PMN-MDSCs) και HLA-DRlow/-/CD11b+/CD33+/CD14+ μονοκυτταρικούς 
(M-MDSCs) υποπληθυσμούς. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το ανοσοποιητικό σύστημα εμφα-
νίζει ανοσοκατασταλτικά χαρακτηριστικά που προστατεύουν το έμβρυο από τη μητρική απόρριψη. 
Αναφέρεται ότι τα MDSCs έχουν ρόλο στην ανοσοκατασταλτική αυτή διαδικασία και για τον λόγο αυτό, 
πιθανότατα, παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα στο αίμα της μητέρας στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
αλλά και στο ομφαλο-πλακουντιακό αίμα (Umbilical cord blood, UCB). Ο σκοπός της παρούσας μελέτης 
είναι να εκτιμηθεί ο αριθμός των MDSCs στο UCB τελειόμηνων κυήσεων καθώς και οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη συχνότητά τους. Τα δεδομένα θα συμβάλλουν σε μελέτες ενδεχόμενης χορήγησης 
MDSCs στα πλαίσια νέων κυτταρικών θεραπειών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήσαμε 40 μονάδες UCB από τελειόμηνες κυήσεις (37 εβδομάδων έως 
40 εβδομάδων και 6 ημερών), καθώς και το περιφερικό αίμα (ΠΑ) των μητέρων. Οι υπο-πληθυσμοί 
μετρήθηκαν με κυτταρομετρία ροής στο κλάσμα των μονοπύρηνων κυττάρων με το συνδυασμό αντι-
σωμάτων CD33-PC7/CD15-PC5/HLA-DR-ECD/CD14-PE/CD11b-FITC και το πρόγραμμα Kaluza. 
Προσδιορίστηκε επίσης, ομοίως, ο πληθυσμός των UCB-CD34+ κυττάρων με το συνδυασμό CD34-PE/
CD45-FITC. Καταγράφηκαν η ηλικία της κύησης κατά τον τοκετό, το βάρος και το φύλο του νεογνού, το 
βάρος της μονάδας UCB, και ο χρόνος που πέρασε από τη συλλογή του UCB έως και την επεξεργασία 
του για την μέτρηση των MDSCs. Η στατιστική ανάλυση για τη σύγκριση των υπο-πληθυσμών των δύο 
φύλων έγινε με τη μη-παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney και οι συσχετίσεις των υπο-πληθυσμών 
με τις παραμέτρους που καταγράφηκαν με Spearman correlation (Στατιστικό Πρόγραμμα GraphPad). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα PMN-MDSCs του UCB (1.33% ± 4.17, μέσος όρος ± σταθερή απόκλιση) 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τα UCB-CD34+ κύτταρα (0.40% ± 0.33, 
r=0.5444, p=0.0006), τα PMN-MDSCs της μητέρας (2.48% ± 6.92, r=0.4678, p=0.0031), και οριακά μη 
στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με την ηλικία της κύησης κατά τον τοκετό (r=0.3169, p=0.056). 
Τα M-MDSCs του UCB (2.35% ± 2.42) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με το 
βάρος του νεογνού (2420g έως 4070g, r=0.3369, p=0.036), το βάρος της μονάδας (70gr έως 120gr, 
r=0.5501, p=0.0003), και με τα UCB-CD34+ κύτταρα (r=0.3696, p=0.0265), αλλά όχι με τα M-MDSCs 
της μητέρας (4.02% ± 3.55). Το φύλο του νεογνού και ο χρόνος από τη συλλογή της μονάδας έως την 
επεξεργασία της δεν επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τους υπό μελέτη πληθυσμούς. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθμό των 
MDSCs στο UCB είναι η εβδομάδα κύησης κατά τον τοκετό, το βάρος της μονάδας και του νεογνού 
και ο πληθυσμός των UCB-CD34+ κυττάρων. Η συσχέτιση των UCB-MDSCs με αυτά της μητέρας 
πιθανότατα δείχνει ότι ίδιοι παράγοντες επηρεάζουν τον αριθμό τους. Στα επόμενα βήματά μας είναι 
η μελέτη των λειτουργικών χαρακτηριστικών των UCB-MDSCs και η συσχέτισή τους με τις ανωτέρω 
παραμέτρους. Οι μονάδες UCB που δεν είναι κατάλληλες για αλλογενή μεταμόσχευση μπορούν να 
αποτελέσουν πλούσια πηγή MDSCs και η γνώση των παραμέτρων που επηρεάζουν τον αριθμό και 
την ποιότητα των κυττάρων αυτών είναι σημαντική.



321

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

74 ή ΠΡΟφΥΛΑξή ΜΕ LETERMOVIR ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕνή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΡΧΕΓΟνΩν 
ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚή ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑ-
ΡΟΜΕΓΑΛΟϊΟΥ ΣΕ ΣΥνΔΥΑΣΜΟ ΜΕ Τήν ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣή ΤήΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚήΣ ΑνΟΣΙΑΣ
Ι. Τζάννου1, Μ. Δελλατόλα1, Τ. Τζένου1, Ι. Τσώνης1, Ε.-Κ. Δημητράκη1, Β. Μπαμπαλή1, Μ-Ε. Καρατζά1, 
ζ. Πουλοπούλου1, Σ. Τρυφωνίδου1, Μ. Παπαγεωργίου1, Κ. Ρανέλλου2, Σ. Γιγάντες1, Ι. Μπαλταδάκης1, 
Δ. Καρακάσης1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Γενικό Νοσοκο-
μείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Μικροβιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή-ΣΚΟΠΟΣ: Η ενεργοποίηση του κυτταρομεγαλοϊού (CMV) αποτελεί τη συχνότερη ιογενή 
επιπλοκή μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ) και μπορεί να 
οδηγήσει σε CMV λοίμωξη ή νόσο με προσβολή τελικών οργάνων. Υψηλό κίνδυνο ενεργοποίησης του 
ιού έχουν εν γένει οι οροθετικοί ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι υποβάλλονται σε αλλο-ΜΑΚ από μη πλήρως 
συμβατό δότη ή ομφαλοπλακουντιακό αίμα, με ex vivo αφαίρεση Τ λεμφοκυττάρων, ασθενείς με GvHD 
ή υπό αγωγή με υψηλές δόσεις κορτικοστεροειδών. Προφυλακτική θεραπεία έναντι του CMV δεν 
ήταν διαθέσιμη μέχρι τον 01/2018, οπότε το letermovir έλαβε έγκριση για CMV-οροθετικούς ασθενείς 
κατά τη διάρκεια των 100 πρώτων ημερών από την αλλο-ΜΑΚ. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του letermovir στην πρωτογενή προφύλαξη έναντι του CMV και 
της επίπτωσης της όψιμης λοίμωξης/νόσου μετά από αλλο-ΜΑΚ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη ανασκοπήσαμε 29 ασθενείς που έλαβαν προ-
φυλακτική θεραπεία με letermovir από τον 08/2019 μέχρι τον 02/2021. Η χορήγηση του letermovir 
άρχιζε από την ημέρα +7 και διαρκούσε έως την ημέρα +100. Παρακολουθήσαμε το φορτίο του CMV 
με ποσοτική PCR 1-2 φορές την εβδομάδα για τουλάχιστον 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Μελετή-
θηκε η επίπτωση CMV ενεργοποίησης και νόσου κατά τη διάρκεια της θεραπείας με letermovir και 
μετά τη διακοπή του φαρμάκου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 55.4 (21-71) έτη. Η ένδειξη της αλλο-ΜΑΚ 
ήταν AML/MDS (n=23), NHL/CLL, (n=3), MPN (n=2) ή ALL (n=2). 20 ασθενείς έλαβαν μυελοαφανιστικό 
και 9 μειωμένης έντασης σχήμα προετοιμασίας. Από τους 29 ασθενείς, 18 ήταν υψηλού κινδύνου για 
ενεργοποίηση CMV, λόγω μεταμόσχευσης από μη συγγενή δότη με συμβατότητα 7/8 (n=3), απλο-
ταυτόσημο συγγενή (n=1) ή εμφάνισης οξείας GvHD  grade ≥ΙΙ (n=15) και λήψης υψηλών δόσεων 
κορτικοστεροειδών (n=13).  Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των 100 πρώτων ημερών και σε 
διάμεσο χρόνο 25 (8-96) ημερών μετά τη μεταμόσχευση διαπιστώθηκαν 11 επεισόδια ανίχνευσης CMV 
DNA σε 10 ασθενείς από τους οποίους οι μισοί ανήκαν στην ομάδα υψηλού κινδύνου. 10/11 επεισόδια 
αφορούσαν σε χαμηλό φορτίο που αρνητικοποιήθηκε χωρίς προληπτική (pre-emptive) αντι-ιική αγωγή. 
Ένας μόνο ασθενής είχε κλινικά σημαντική CMV ενεργοποίηση και χρειάστηκε να λάβει foscarnet για 
15 ημέρες χωρίς να εμφανίσει CMV νόσο. Μετά την ολοκλήρωση της προφύλαξης με letermovir, 14 
ασθενείς ενεργοποίησαν τον ιό σε διάμεσο χρόνο 160,5 (116-195) ημερών μετά τη μεταμόσχευση. 
Κανένας ασθενής δεν ανέπτυξε CMV νόσο. 8/14 έλαβαν αντι-ιική αγωγή  με Valgancyclovir (n=7) ή 
Foscarnet (n=1), 2 από τους οποίους  χρειάστηκαν 2ης γραμμής θεραπεία. Η CMV ενεργοποίηση δε 
συσχετίστηκε με την παρουσία χρόνιας GvHD (p=0,193). Στον έλεγχο ανοσιακής αποκατάστασης, 
διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που ενεργοποίησαν τον CMV μετά  τη διακοπή του letermovir είχαν στα-
τιστικά σημαντικά χαμηλότερο απόλυτο αριθμό CD3+ κυττάρων από εκείνους που δεν ενεργοποίησαν 
τον ιό. (438/μL έναντι 701/μL, p=0,02).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αγωγή με letermovir φάνηκε αποτελεσματική στην προφύλαξη έναντι της ενερ-
γοποίησης CMV μετά την αλλο-ΜΑΚ, ακόμα και στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. Μετά τη διακοπή 
του letermovir, οι ασθενείς με καλύτερη αποκατάσταση των Τ κυττάρων είχαν μικρότερο κίνδυνο CMV 
λοίμωξης, που πιθανώς οφείλεται στην ανάπτυξη CMV-ειδικής κυτταρικής ανοσίας η οποία μπορεί 
να αποτελέσει δείκτη για τον καθορισμό της απαιτούμενης διάρκειας της προφυλακτικής αγωγής.



322

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

75 ΠΡΟβΛΕψή ΚΑΙ ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓήΣ CD34+ ΚΥΤΤΑΡΩν ΠΕΡΙ-
φΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕνΑν ΑΠΛΟ ΜΑθήΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ
Ε. Λάλου, Κ. Κεραμάρης, Π. Πέτσα, Κ. Μπενέκου, φ. Πανίτσας, Α. Κοψαυτοπούλου, Ι. Γαλόπουλος, 
Α. Μαχαίρας, Μ. Μπελιά, χ. χατζηδημητρίου, Ι. Ασημακόπουλος, Ι. Κωνσταντίνου, Μ. Σιακαντάρη, 
Θ.Π. Βασιλακόπουλος, Π. Τσαφταρίδης, Κ. Κωνσταντόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου
Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική ΕΚΠΑ - Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Λαϊκό 
Νοσοκομείο Αθηνών
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η υιοθέτηση ενός απλού μαθηματικού τύπου ως εργαλείου για τη διαχείριση 
επιλογών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της συλλογής αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(ΑΑΚ) με τον κυτταροδιαχωριστή Spectra Optia, με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα και την αξιολόγηση 
του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του συστήματος πιστοποίησης JACIE (EBMT).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Ο προτεινόμενος μαθηματικός τύπος προέκυψε από την ανάλυση των δε-
δομένων των συλλογών, που πραγματοποιήθηκαν το 2008-2013 με τον κυτταροδιαχωριστή COBE 
Spectra, και εφαρμόσθηκε συστηματικά και επιτυχώς στις συλλογές του κέντρου από το 2013 έως 
σήμερα. Η χρησιμότητα του τύπου διερευνήθηκε με στατιστική ανάλυση των δεδομένων συλλογών 
ΑΑΚ, που έλαβαν χώρα το 2018-2021 με τον κυτταροδιαχωριστή Spectra Optia (CMNC, version 11). 
Προτεινόμενος μαθηματικός τύπος: 

όπου, x = ο αριθμός των CD34+ κυττάρων/Kg στο προϊόν, CD34 = ο αριθμός των κυκλοφορούντων 
CD34+ κυττάρων αίματος (PB) προ συλλογής (/μl), V = ο όγκος του προϊόντος συλλογής σε ml, cef 
= ο συντελεστής απόδοσης συλλογής (collection efficiency factor) και ΒΣ = το βάρος σώματος σε Kg. 
Η τιμή του cef είναι σταθερή και εξαρτώμενη από την συγκέντρωση των WBC, τον Ht και το ποσοστό 
των μονοπυρήνων κυττάρων (MNC) στο προϊόν συλλογής (Εικόνα).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Για την ορθή εφαρμογή του μαθηματικού τύπου πρέπει: α) η χορήγηση G-CSF 
να προηγείται της αιμοληψίας προ συλλογής, κατά τουλάχιστον 30min, β) το διάστημα μεταξύ αι-
μοληψίας και συλλογής να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες, και γ) ο όγκος του προϊόντος να αφορά τον 
ακριβή, «καθαρό» όγκο συλλογής MNC. Ο cef εκτιμάται ασφαλώς σε προϊόν συλλογής >50ml. Τα 
κριτήρια επιλογής του cef και οι ενέργειες στις οποίες οδηγεί η εκτίμηση του αποτελέσματος της 
συλλογής περιγράφονται στην εικόνα. Αναλύθηκαν τα δεδομένα 113 αυτόλογων και 12 ετερόλογων 
συλλογών ΑΑΚ. Σε πρώτη φάση: α) το 51,2% εκτιμήθηκαν ως καλής απόδοσης (cef=36), β) το 24% 
ως μέτριας απόδοσης (cef=30), γ) το 16,8% ως χαμηλής απόδοσης (cef=20) και δ) το 8% ως υψη-
λής απόδοσης (cef=40). Στο 90,4% των συλλογών η χρήση του τύπου οδήγησε σε τροποποιήσεις 
με στόχο τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος ως εξής: α) στο 45,6%  των συλλογών μειώθηκε η 
παράμετρος επιλογής στιβάδας (CP), β) στο 42,4% η διάρκεια συλλογής παρατάθηκε, γ) στο 37,6% 
η συλλογή ολοκληρώθηκε νωρίτερα, δ) στο 1,6% των περιπτώσεων (N=2) ζητήθηκε επανεκτίμηση 
του αποτελέσματος με κυτταρομετρία ροής. Η διάμεση διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου αριθμού 
CD34+/Kg στο τελικό προϊόν συλλογής - βάσει του μαθηματικού τύπου - και του αριθμού των CD34+/
Kg, όπως αυτός καταμετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής, ήταν 0,333x106 ± 0,926±106. Στo 69,6% των 
συλλογών η απόκλιση ήταν ≤10%, στo 85,6% ήταν ≤15%, και στo 88,8% ήταν ≤20%. Στο 64,3% των 
περιπτώσεων, με απόκλιση >20%, η επαρκής κινητοποίηση είχε επιτευχθεί με χορήγηση Plerixafor 
(διάμεση τιμή cef: 64,4±10,7 και διάμεση διαφορά μεταξύ εκτιμώμενου και τελικού αποτελέσματος: 
1,980x106±0,872x106). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση του μαθηματικού τύπου (CD34 X V X 1000 X cef )/ΒΣ=x, επιτρέπει την 
επίτευξη βέλτιστης σχέσης κόστους-αποτελέσματος, με τη βελτίωση της απόδοσης της συλλογής, 
την αποφυγή πολλαπλών συνεδριών, την αποφυγή περίσσειας προϊόντος. Επιπλέον αποτελεί ένα 
πολύτιμο, απλό εργαλείο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της συλλογής ΑΑΚ, όπως απαιτείται 
από συστήματα πιστοποίησης (JACIE). 

76 NETosis: «ΑΥΤΟΚΤΟνΙΚΟΣ» ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ θΑνΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΟΚΥΤΤΑΡΩν ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΣΟ-
ΠΟΡΩΔΩν νΑνΟϋΛΙΚΩν 
Σ. φόρτης1, χ. Γεωργατζάκου1, Ι. Τσαμεσίδης2, Γ. Αλβανίδης1, Ε. Παπαγεωργίου1, Δ. Γκιλιόπουλος3,  
Γ. Πουρουτζίδου4, Ά. Θεοχαρίδου2, Ε. Κοντονασάκη2, Α. Κριεμπάρδης1

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία- HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστη-
μών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα μεσοπoρώδη νανοϋλικά με βάση το πυρίτιο (MSN) θεωρούνται πολλά 
υποσχόμενοι φορείς φαρμάκων λόγω της δομής και του μεγέθους των πόρων τους, καθώς διαθέτουν 
υψηλή ικανότητα φόρτωσης/ενθυλάκωσης και απελευθέρωσης βιοδραστικών ουσιών. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος συμβατότητας νανοϋλικών που έχουν συντεθεί με διαφορετικές 
φυσικοχημικές ιδιότητες με τα λευκοκύτταρα. Ακόμα, παραμένει αμφιλεγόμενο αν η απελευθέρωση 
εξωκυττάριων «παγίδων» ουδετεροφίλων (ΝΕΤs) αντιπροσωπεύει ένα ενεργό και ειδικό φυσιολογικό 
μηχανισμό ή είναι αποτέλεσμα κυτταρικής ρήξης λόγω τοξινών, οξειδωτικών ουσιών κ.α. Ο απώτερος 
στόχος ήταν ο έλεγχος της συμβατότητας των λευκοκυττάρων με MSN εξετάζοντας την βιωσιμότητα, 
τη μορφολογία καθώς και την ικανότητα αυτών να ενεργοποιούν ΝΕΤs, έναν αυτοκτονικό κυτταρικό 
θάνατο γνωστό ως ΝΕΤosis.
YΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε απομόνωση λευκοκυττάρων περιφερικού αίματος από 
υγιείς δότες (Ν=3) και ακολούθησαν καλλιέργειες των κυττάρων παρουσία μεσοπορωδών νανοϋλικών 
πυριτίας με και χωρίς την ενσωμάτωση ιόντων Ca και Ce (Si-NP,SiCa-NP,SiCaCe2.5-NP,SiCaCe5-
NP) σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (0.010mg/ml, 0.025mg/ml, 0.050mg/ml και 0,075mg/ml). Μετά 
την επώαση, προσδιορίστηκε η βιωσιμότητα των κυττάρων με κυτταρομετρία ροής (Annexin V/
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Propidium Iodide) ενώ μετά από επίστρωση και χρώση παρατηρήθηκε η μορφολογία σε φωτονικό 
μικροσκόπιο για τον έλεγχο της ικανότητάς τους να ενεργοποιούνται μέσω ΝΕΤosis. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρουσία των νανοϋλικών, σε όλες τις συγκεντρώσεις, δεν επηρέασε τη βιωσι-
μότητα και τη μορφολογία των λεμφοκυττάρων και μονοκυττάρων. ωστόσο, παρατηρήθηκε μειωμένη 
βιωσιμότητα των κοκκιοκυττάρων παρουσία όλων των νανοϋλικών. Για τα νανοϋλικά Si-NP,SiCa-NP, 
SiCaCe2.5-NP,SiCaCe5-NP στη συγκέντρωση 0.010mg/ml παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση 
της βιωσιμότητας των κοκκιοκυττάρων (σε σχέση με τους μάρτυρες) κατά 6.4%, 11.8%, 12.23% και 9.62%, 
αντίστοιχα (p<0,01). Στην συγκέντρωση των 0.025mg/ml η μείωση της βιωσιμότητας ήταν 11.87%, 8.13%, 
8.8% και 11.2% για τα Si-NP,SiCa-NP,SiCaCe2.5-NP,SiCaCe5-NP, αντίστοιχα (p<0,01). Το παράδοξο 
ήταν ότι με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις των νανοϋλικών δεν παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση της 
βιωσιμότητας. Η μικροσκοπική παρατήρηση επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της κυτταρομετρίας και 
βρέθηκε ότι τα κοκκιοκύτταρα παρουσίασαν εικόνα ΝΕΤosis. Σε ποσοστό 12% τα κοκκιοκύτταρα είχαν 
ομοιογενή υαλώδη εμφάνιση του κυτταροπλάσματος, άφθονα κενοτόπια ενώ σε ορισμένα από αυτά 
(9%) παρουσιάστηκε βλάβη στην 
κυτταρική μεμβράνη και κυτταρο-
πλασματικά συσ σω ματώματα. Οι 
πυρήνες εμφα νίζονταν κατεστραμ-
μένοι με πυρηνικές πυκνώσεις στα 
περισ σότερα. Σε μεγάλο ποσοστό 
(12%) εντοπίστηκε εξωκυττάρια 
κατεστραμμένο πυρηνικό υλικό 
με αποσυμπύκνωση και εξωτε-
ρίκευση χρωματίνης. Περίπου 
11% των ουδετερόφιλων κοκκι-
οκυττάρων παρουσίασαν εικόνα 
αποκο κκίωσης. Τα μονοκύτταρα 
πα ρόλο που μορφολογικά ήταν 
φυσιολογικά παρουσίασαν έντονη 
φαγοκυττάρωση κατεστραμμένων 
κοκκιοκυττάρων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μικροσκοπικά 
φαίνεται τα MSN να ενεργοποιούν τα κοκκιοκύτταρα και την NETosis. Αυτή η ενεργοποίηση εγκλωβίζει 
τα MSN στα NET και επιτρέπει την έναρξη μίας φλεγμονώδους αντίδρασης. Τα τελευταία χρόνια, έχει 
αποδοθεί στα ουδετερόφιλα, πολύ σημαντικός ρόλος στην εξέλιξη διαφόρων ασθενειών (π.χ. καρκίνος 
ή αυτοάνοσα νοσήματα) και πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν ως στόχο την ρύθμιση τους μέσω 
MSN. Έρευνες υποστηρίζουν την απελευθέρωση ΝΕΤ ως κομβικής σημασίας αμυντικό μηχανισμό 
(ζωτική ΝΕΤosis). Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την αξιοποίηση των παρόντων νανοϋλικών στη 
θεραπεία ασθενειών με φλεγμονώδες υπόστρωμα μέσω ενεργοποίηση της NETosis.

77 LETERMOVIR: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ ΣΤήν ΠΡΟφΥΛΑξή ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟϊΟΥ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕνή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΡΧΕΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν 
Μ. Λίγκα1, Δ. Τσοκάνας1, Μ. Μπαλή1, χ. Κοροβίλα1, φ. Παληογιάννη2, Μ. Μαραγκός3, Α. Σπυριδωνίδης1

1Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 2Μικροβι-
ολογικό/Ανοσολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, 3Παθολογική Κλινική, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ: Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ) αποτελεί 
σωτήρια θεραπεία για πολλαπλά κακοήθη και μη κακοήθη νοσήματα. ωστόσο, οι ασθενείς που 
υποβάλλονται σε αλλο-ΜΑΚ βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο νόσου από ενεργοποίηση του κυτταρομε-
γαλοΐου (CMV). O CMV είναι ερπητοϊός -β που προκαλεί ασυμπτωματική λοίμωξη σε 70-80% των 
ανοσοεπαρκών ατόμων και στη συνέχεια παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα μονοκύτταρα και 

Εικόνα 1. Ενδεικτική εικόνα της NEΤosis στα κοκκιοκύτταρα ύστερα 
από επώαση με τα μεσοπoρώδη νανοϋλικά με βάση το πυρίτιο (MSN).  
(Α) Καταστροφή συνέχειας κυτταρικής μεμβράνης και απελευθέρωση 
κοκκίων στον εξωκυττάριο χώρο. (Β) Κυτταρική μεμβράνη κοκκιοκυττάρου 
που έχει χάσει τα κοκκία και τον πυρήνα του.
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τα μακροφάγα. Ενεργοποίηση του ιού σε μεταμοσχευμένους ασθενείς, μπορεί να οδηγήσει σε CMV 
νόσο με προσβολή πολλών οργάνων, που εκδηλώνεται ως πνευμονία γαστρίτιδα/κολίτιδα, ηπατίτιδα, 
εγκεφαλίτιδα και αμφιβληστροειδίτιδα. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εμπειρία ενός κέντρου 
στην CMV προφύλαξη μετά από αλλο-ΜΑΚ με  χορήγηση letermovir.
ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ. Η χορήγηση του letermovir έγινε αποκλειστικά pos σε ασθενείς μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση και μετά από έγκριση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης φαρμάκων (ΣΗΠ). 
‘Ολοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε εβδομαδιαίο εργαστηριακό έλεγχο για ανίχνευση του DNA του ιού 
(CMV) με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR-CMV), από την εμφύτευση έως τουλάχιστον την 
ημέρα +100. Οι ασθενείς με Νόσο Μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GvHD) που ελάμβαναν ανοσο-
κατασταλτική αγωγή συνέχιζαν τον εβδομαδιαίο έλεγχο με PCR-CMV και μετά την ημέρα +100, έως 
την διακοπή της ανοσοκαταστολής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 18 ασθενείς έλαβαν CMV προφύλαξη με letermovir μετά από αλλο-ΜΑΚ.  
Τα χαρακτηριστικά των ασθενών αναγράφονται στον Πίνακα 1.  ‘Εξι ασθενείς έλαβαν  letermovir ως 
πρωτοπαθή CMV προφύλαξη, ενώ 12 ασθενείς έλαβαν  letermovir ως δευτεροπαθή CMV προφύ-
λαξη. Δυο ασθενείς εμφάνισαν ενεργοποίηση του CMV (11%) και έλαβαν  προληπτική (pre-emptive) 
θεραπεία. Η διάμεση ημέρα έναρξης και διακοπής αγωγής με letermovir ήταν 87 (εύρος: 27-608) και 
180 (εύρος: 56-924), αντίστοιχα. Η διάμεση διάρκεια θεραπείας ήταν 85 ημέρες (εύρος: 2-438 ). Οι 
διαφορές των ασθενών μεταξύ πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς προφύλαξης αναγράφονται στον 
Πίνακα 1. Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε CMV νόσο. Ανεπιθύμητες ενέργειες από το φάρμακο εμ-
φάνισε ένας ασθενής (διαρροϊκό σύνδρομο). Αξίζει να σημειωθεί ότι δυο ασθενείς μετά την διακοπή 
του φαρμάκου παρουσίασαν CMV επανενεργοποίηση. 14 ασθενείς είναι εν ζωή και 4 απεβίωσαν (3 
από υποτροπή της νόσου και 1 από σήψη/ΒΚ νεφρίτιδα)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία του κέντρου μας στην CMV προφύλαξη μετά από αλλο-ΜΑΚ με  χο-
ρήγηση letermovir, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και καλά ανεκτή. 

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία των ασθενών που έλαβαν CMV προφύλαξη με  letermovir.
Χαρακτηριστικά Ασθενών Σύνολο ασθενών

(n= 18)
Πρωτοπαθής Προφύλαξη

(n= 6)
Δευτεροπαθής Προφύλαξη

(n=12)
ήλικία (εύρος) 22-72 24-65 22-72
φύλο (Α/Θ) 9/9 3/3 6/6
νόσημα
ΟΜΛ
ΟΛΛ
ΜΔΣ
MPAL
χΜΛ
Μυελοϊνωση

8
4
3
1
1
1

3
0
1
0
1
1

5
4
2
1
0
0

Δότης
Sibling
WMUD
MMUD
haplo

1
6
5
6

0
4
1
1

1
2
4
5

CMV status (ασθενής/δότης)
θετ/θετ
θετ/αρν

3
15

0
6

3
9

CMV ενεργοποίηση 2 0 2
CMV νόσος 0 0 0
ήμέρα έναρξης letermovir 87 51 106
ήμέρα διακοπής letermovir 183 145 243
Διάρκεια αγωγής letermovir 85 86 86
Ολική επιβίωση 14 6 8
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78 ΕΚΤΙΜήΣή ΤΩν ΕΠΙΠΕΔΩν ΑΓΓΕΙΟΠΟΙήΤΙνήΣ-2 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩν ΑΥΤΟΑνΤΙΣΩΜΑΤΩν 
ΕνΑνΤΙ ΥΠΟΔΟΧΕΩν ΤΟΥ ΕνΔΟθήΛΙΟΥ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΣΥνΔΡΟΜΑ ΕνΔΟθήΛΙΑΚήΣ 
βΛΑβήΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕνή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν: ΠΡΩΙΜΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Δ. Βυθούλκας1, Ε. Γαβριηλάκη2, χ. Κρούπης3, Α. Καραγιαννίδη1, Κ. Λουκαρή1, χ. Αποστολοπού-
λου1, Θ. Θωμόπουλος1, Σ. χονδρόπουλος1, Κ. Γκίρκας1, Δ. Μαλλουρή2, Ι. Μπάτσης2, Μ. Σταμούλη1,  
Α. Αναγνωστόπουλος2, Ι. Σακελλάρη2, Π. Τσιριγώτης1 
1Αιματολογική Μονάδα, Β-Προπαιδευτική παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
«Αττικό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μετα-
μόσχευσης, Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 3Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικό», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΙΣΑΓΩΓή - ΣΚΟΠΟΣ: Αυτο-αντισώματα έναντι των υποδοχέων των angiotensin II type 1 receptor 
(AT1R) και endothelin A receptor (ETAR) συσχετίζονται με την δυσλειτουργία και την απόρριψη μετά 
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων. Η παθογενετική δράση των αυτό-αντισωμάτων είναι αποτέλεσμα 
της ενεργοποίησης του υποδοχέα και της επίδρασης στην λειτουργία του ενδοθηλίου, στην έναρξη 
της φλεγμονής και της ινωτικής διαδικασίας. 
Σκοπός της μελέτης είναι: 1) ο προσδιορισμός των επιπέδων της αγγειοποιητίνης-2 (ANG2) στον ορό 
σαν δείκτης της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, και 2) η ανίχνευση της παρουσίας αυτό-αντισωμάτων 
έναντι AT1R και ETAR και η συσχέτιση τους με σύνδρομα ενδοθηλιακής βλάβης μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση. 
ΑΣθΕνΕΙΣ – ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν 19 ασθενείς με σύνδρομο θρομβωτικής μικροαγγειοπάθει-
ας (ΤΜΑ) και 18 ασθενείς με νόσο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) χωρίς ΤΜΑ μετά αλλογενή 
μεταμόσχευση. Σε δείγματα ορού που συλλέχθηκαν από τους ασθενείς κατά τον χρόνο διάγνωσης 
των αντίστοιχων συνδρόμων, προσδιορίσθηκε η παρουσία αυτό-αντισωμάτων έναντι AT1R και ETAR 
καθώς και τα επίπεδα ANG2 με τεχνική ELISA. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σύνολο των ασθενών μελετήθηκε η συσχέτιση των επιπέδων ANG2 με την 
πιθανότητα θανάτου και διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα της ANG2 στον ορό ήταν υψηλότερα στους 
ασθενείς που απεβίωσαν (p=0.04)
Αυτό-αντισώματα έναντι AT1R και ETAR ανιχνεύθηκαν σε χαμηλό τίτλο σε 6 από 19 ασθενείς (31.5%) 
με ΤΜΑ και σε 2 από 18 (11.1%) με GVHD. Οι ασθενείς με ΤΜΑ παρουσιάζουν στατιστικά υψηλό-
τερους τίτλους αυτο-αντισωμάτων σε σχέση με ασθενείς με GVHD και χωρίς ΤΜΑ (AT1R, p=0.04), 
(ETAR, p=0.06).  
Στην ανάλυση Spearman παρατηρήθηκε πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των τίτλων των αυτό-αντι-
σωμάτων έναντι AT1R με τα αυτο-αντισώματα έναντι ETAR, (rho=0.949, p<0.001). χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι θετικοί για την παρουσία αυτό-αντισωμάτων έναντι AT1R και ETAR βρέθηκαν οι ίδιοι 
ακριβώς 8 ασθενείς. 
Μελετήθηκαν τα επίπεδα της ANG2 στον ορό σε σχέση με την παρουσία αυτό-αντισωμάτων και 
διαπιστώθηκε ότι ασθενείς με αυτό-αντισώματα έχουν υψηλότερα επίπεδα ANG2 και πιθανόν αυτό 
αντανακλά μεγαλύτερη ενδοθηλιακή δυσλειτουργία. Η συσχέτιση αυτή παρατηρήθηκε και στο σύνολο 
των ασθενών (p=0.006) αλλά και στη υπο-ομάδα των ασθενών με ΤΜΑ (p=0.01).
Παρατηρήθηκε πολύ ισχυρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ σκληροδέρματος και θετικών 
αυτο-αντισωμάτων. Σκληροδερματικού τύπου GVHD παρουσίαζαν 8 ασθενείς εκ των οποίων 5 είχαν 
αυτο-αντισώματα (62.5%). Αντίθετα από 28 ασθενείς με GVHD χωρίς σκληρόδερμα μόνο 2 είχαν 
αυτο-αντισώματα (7.1%), (p=0.002). Η ειδικότητα και η ευαισθησία της παρουσίας αυτο-αντισωμάτων 
για την συνύπαρξη σκληροδερματικού GVHD ήταν 92.9 και 62.5 αντίστοιχα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη ανακοινωμένη μελέτη για την παρουσία 
λειτουργικών αυτο-αντισωμάτων έναντι ενδοθηλιακών υποδοχέων σε ασθενείς με σύνδρομα ενδο-
θηλιακής βλάβης μετά αλλογενή μεταμόσχευση.  Από τα πρόδρομα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η 
αξία της ANG2 για την εκτίμηση της βαρύτητας των συνδρόμων.  Η ανίχνευση αυτο-αντισωμάτων σε 
ασθενείς με ΤΜΑ και η συσχέτιση τους με αυξημένα επίπεδα ANG2 εγείρει σοβαρά την πιθανότητα 
συμμετοχής στην παθογένεια του συνδρόμου.    
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα ήταν η πολύ ισχυρή και στατιστικά σημαντική συσχέτιση των αυτο-
αντισωμάτων με την παρουσία σκληροδέρματος. Η ενεργοποίηση των υποδοχέων AT1R και ETAR 
προάγει την ινωτική διαδικασία και θεωρείται πολύ πιθανό να υπάρχει άμεση συμμετοχή στην παθο-
γένεια.  Η εργασία μας θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και θα μελετηθεί η παρουσία 
περισσότερων δεικτών και αυτο-αντισωμάτων.

79 ΕΠΑΓΩΓή ΕΚφΡΑΣήΣ IDO1 ΣΕ CD4+ T ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΑ ΥΠΟ ΑΓΩΓή νΤΕΣΙΤΑΜΠΙνήΣ
Μ. Λυσάνδρου1,2, χ. Πιερίδου3,4, Δ. Κεφάλα1,2, Π. Στάμου1, Μ. Κυριάκου3,4, Ν. Σαββόπουλος1,2,  
Π. Κωστέας3,4, Α. Σπυριδωνίδης1,2

1Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 2Ινστιτούτο 
Κυτταρικών Θεραπειών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 3Κέντρο Μελέτης Αιματολογικών και άλλων Κακοηθειών, 
Λευκωσία, Κύπρος, 4Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
ΣΚΟΠΟΣ: Προηγούμενη μελέτη της ομάδας μας έχει δείξει ότι η Decitabine (Dec) επάγει την de novo 
έκφραση του HLA-G στα Τ κύτταρα μέσω απομεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου. Τα HLA-G+ CD4+ 
Τ κύτταρα που έχουν υποστεί αγωγή με Dec αποκτούν ισχυρή ανοσοκατασταλτική λειτουργία in vitro, 
η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη, αλλά όχι αποκλειστική, από το HLA-G, υποδηλώνοντας 
έτσι μια συμπληρωματική κατασταλτική λειτουργία διαμεσολαβούμενη από άλλα γονίδια. Σκοπός της 
παρούσας μελέτης είναι ο χαρακτηρισμός του πλήρους μηχανισμού δράσης του ανοσοκατασταλτικού 
αυτού πληθυσμού με απώτερο στόχο την εφαρμογή του ως υιοθετούμενη κυτταρική θεραπεία έναντι 
της νόσου του μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GvHD).
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μετά την απομόνωση Τ κυττάρων (n=5) και την αγωγή με Dec, απομονώθηκαν 
οι πληθυσμοί HLA-G+CD4+ και HLA-G-CD4+ με την χρήση κυτταροδιαχωρισμού (BD FACSAria III). 
Στη συνέχεια, απομονώθηκε υλικό RNA (miRNeasy kit, Qiagen) και πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση 
νέας γενιάς (Next Generation Sequencing - HiSeq 2000, Illumina) όπου οι αναγνώσεις αλληλουχιών 
ευθυγραμμίστηκαν με το γονιδίωμα αναφοράς (Homo sapiens: hg19 GRCh38). Για την αξιολόγηση 
της έκφρασης του IDO1,  πραγματοποιήθηκαν RT-PCR σε HLA-G+ και HLA-G- απομονωμένα CD4+ Τ 
κύτταρα (n = 4). Μετά από απομόνωση υλικού RNA και σύνθεση cDNA, πραγματοποιήθηκαν TaqMan 
assays για ανάλυση γονιδιακής έκφρασης (BioRad CFX96). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο 
ΔΔCT και υπολογίστηκε η σχετική έκφραση του γονιδίου ως προς το ABL1 (housekeeping γονίδιο). 
Η έκφραση του IDO1 στα HLA-G+CD4+ Τ κύτταρα αξιολογήθηκε και με τη χρήση κυτταρομετρίας 
ροής (n=3). Τέλος, η στατιστική ανάλυση και η ανάλυση κυτταρομετρίας ροής πραγματοποιήθηκαν 
στα λογισμικά GraphPad Prism και FlowJo αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis – PCA) μαζί με 
το προφίλ γονιδιακής έκφρασης που προέκυψε από τη βιοπληροφορική ανάλυση απεικονίζουν έναν 
σαφή διαχωρισμό μεταξύ των δύο πληθυσμών. Επιπλέον, μια στατιστικά σημαντική αύξηση των 
μεταγράφων του γονιδίου IDO1 σημειώθηκε στον πληθυσμό HLA-G+CD4+ (log2 fold change = 2,55, 
padj = 0,028). Τα αποτελέσματα RT-PCR ανέδειξαν μια στατιστικά σημαντική αύξηση στην σχετική 
έκφραση του IDO1 στα HLA-G+ κύτταρα  σε σχέση με τα HLAG- κύτταρα (εύρος HLA-G-CD4+ IDO1-
σχετικής έκφρασης = 6,76 x 10-5 – 65,14 x 10-5 , διάμεση = 11,22 x 10-5 και εύρος HLA-G+CD4+ 
IDO1-σχετικής έκφρασης = 102,94 x 10-5 – 184,41 x 10-5 , διάμεση = 142,8 x 10-5 , paired t-test p = 
0,0476) . H κυτταρομετρία ροής επικύρωσε την αύξηση στην έκφραση του IDO-1 στον HLA-G+CD4+ 
πληθυσμό μέσω της αύξησης της διάμεσης έντασης φθορισμού - MdFI - του IDO1 (εύρος HLA-
G+CD4+IDO1-MdFI = 4680-7441, διάμεση = 6114 και εύρος HLA-G-CD4+IDO1-MdFI = 4070-6561, 
διάμεση 5096, paired t-test p = 0,02).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνοπτικά, στην παρούσα μελέτη αναδεικνύεται η επαγωγή της έκφρασης του 
IDO1 σε CD4+ Τ κύτταρα μετά από υπομεθυλιωτική αγωγή με Dec. Το IDO1 είναι γνωστό για τις 
ισχυρές ανοσορρυθμιστικές του ιδιότητες και θα μπορούσε έτσι να συμβάλλει στη λειτουργία των HLA-
G+CD4+ Τ κυττάρων. Μελλοντικά, η αποσαφήνιση του μηχανισμού ανοσοκαταστολής που προκαλείται 
από το IDO1 στα IDO1highHLA-G+CD4+ Τ κύτταρα θα διερευνηθεί μέσω μοριακών, ανοσολογικών και 
λειτουργικών δοκιμασιών.
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡωΝ

80 ΣΥνΔΥΑΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣφΑΙΡΙνήΣ G PHILADELPHIA (HbGPhil α68Asn→Lys) ΜΕ ΕΤΕΡΟΖΥΓΟ 
ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΑνΑΙΜΙΑ (HbSA)
Γ. Περισσάκη, Σ. Μυλωνά, Ε. Βαβουράκης, Ε. Πρεμέτης
Αιματολογικό εργαστήριο ΓΠΝΠ «Η Αγία Σοφία» Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η HbGPhil είναι μια δομική παραλλαγή του μορίου αιμοσφαιρίνης που αφορά στην α-αλυσίδα. 
Έχει συχνότητα περίπου 1 στους 5.000 Αφροαμερικανούς αλλά έχει αναφερθεί και σε άλλες εθνικές 
ομάδες στην περιοχή της Μεσογείου. Η HbGPhil συσχετίζεται συχνά με έλλειψη −α3.7kb με αποτέλεσμα το 
ποσοστό της παραλλαγμένης αιμοσφαιρίνης να βρίσκεται στο 30-35% του συνόλου της αιμοσφαιρίνης.
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται περιστατικό με υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία ως 
αποτέλεσμα συνδυασμού HbGPhil και HbS. Πρόκειται για παιδί 6 ετών στο οποίο ζητήθηκε διερεύνηση 
αναιμίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κυριότερα εργαστηριακά ευρήματα ήταν:
RBC 5.12x106/μL, Hb 11.2g/dL, Hct 34.0%, MCV 66.5fL, MCH 21.8pg, MCHC 32.8g/dL, RDW 14.4%. 
Μορφολογικές αλλοιώσεις ερυθρών: υποχ. +/++, μικροκ. +, ανισοκ. +,ποικιλοκ. +.
Στην ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης σε οξεική κυτταρίνη (Tris-Glycine pH 9.5) βρέθηκαν: κλάσμα 
στη θέση της HbA2,(≈15%) κλάσμα στη θέση της HbS (≈50%) και HbΑ (≈30%). Η ανάλυση των αιμο-
σφαιρινών με χρωματογραφία ανταλλαγής κατιόντων (ce-HPLC, Variant II, BioRad) αποκάλυψε ένα 
σύνθετο χρωματογράφημα στο οποίο παρατηρούνται 4 κύριες κορυφές αιμοσφαιρινών: HbA (α2β2), 
HbGPhil (α2GPhil β2) [Retention time(min) 3.292], HbS (α2 β2S) και το υβρίδιο (α2GPhil β2S). Το test δρε-
πανώσεως ήταν θετικό.
ΣΥΖήΤήΣή: Η αιμοσφαιρίνη G Philadelphia είναι μία σταθερή αιμοσφαιρίνη με φυσιολογικές λει-
τουργικές ιδιότητες. Η αλλαγή α68Asn→Lys οφείλεται στην αλλαγή AAC→AAG όταν υπάρχει σύ-
ντηξη α2α1 γονιδίων, ενώ στην AAC→AAΑ στο α2 γονίδιο. Επειδή ως γνωστόν υπάρχουν τέσσερα 
α-γονίδια, θεωρητικά ένα μεταλλαγμένο α-γονίδιο θα παρήγαγε περίπου το 25% της παραλλαγμένης 
αιμοσφαιρίνης και το υπόλοιπο ποσοστό των αιμοσφαιρινών θα ήταν HbA και HbA2. ωστόσο, επειδή 
η HbGPhil συνδέεται συνήθως με έλλειψη –α3.7 kb (–α3.7G/αα) ανευρίσκεται σε ποσοστό 30-35% στο 
σύνολο των αιμοσφαιρινών. Η παρουσία όμως και μίας άλλης έλλειψης ενός α−γονιδίου στο άλλο 
χρωμόσωμα(–α3.7GPhil/–α), που δεν εμπλέκεται με τη δομική παραλλαγή, θα μπορούσε να ανεβάσει 
το ποσοστό της HbGPhil στο 40%. Και στις δύο περιπτώσεις λόγω συνύπαρξης α-θαλασσαιμίας άτομα 
με HbGPhil έχουν επηρεασμένους ερυθροκυτταρικούς δείκτες.

81 ΕΠΙβΡΑΔΥνΟΜΕνή ΑΙΜΟΛΥΤΙΚή ΑνΤΙΔΡΑΣή ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣή – ΣΥνΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΑΙΜΟΛΥΣήΣ. 
ΠΟΙΚΙΛή ΚΛΙνΙΚή βΑΡΥΤήΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ECULIZUMAB ΣΤήν ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΤΟΥ
Δ. Παντελίδου1, Β. Περιφάνης2, Σ. Μπουντόλα2, Σ. Δάιος2, Δ. Πιλάλας2, Δ. Παπαδοπούλου1, Α. Τσάρα2, 
χ. Γώγου2, χ. Σαββόπουλος2, Γ. Καϊάφα2

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Α΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 2Α’ Προπαιδευτική Παθολογική 
κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η επισήμανση του ρόλου του  eculizumab στη διαχείριση ασθενών με 
β-μεσογειακή αναιμία (β-ΜΑ). Είναι γνωστό ότι οι επιβραδυνόμενες αντιδράσεις αιμόλυσης μετά 
μετάγγιση (EΑΥΜ) αποτελούν σπάνιες επιπλοκές μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή ασθενών 
με αιμοσφαιρινοπάθειες (Panch SR et al. 2019). Παρόλο που οι σχετιζόμενοι με την υπεραιμόλυση 
μηχανισμοί παραμένουν αδιευκρίνιστοι, όπως καταδεικνύεται από την ανταπόκριση των ασθενών με 
δρεπανοκυτταρική αναιμία σε θεραπεία με eculizumab (αναστολέας C5-κονβερτάσης) φαίνεται ότι η 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος συμμετέχει στην παθοφυσιολογία αυτής της κατάστασης (Chonat 
S et al. 2020). 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Παρουσιάζονται 3 κλινικές περιπτώσεις σε ασθενείς με β-ΜΑ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κλινική Περίπτωση 1: 35χρονη με ιστορικό μεταγγισιοεξαρτώμενης β-ΜΑ, παρα-
πέμφθηκε ως πιθανή ΕΑΥΜ την 8η ημέρα μετά προηγηθείσα μετάγγιση. Την 7η ημέρα μετά μετάγγιση, 



329

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

διαπιστώθηκαν χαμηλότερα επίπεδα Hb 7,7 g/dl έναντι 9,5 g/dl προ μετάγγισης. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος ανέδειξε αιμόλυση με LDH 924 U/L, υπερχολερυθριναιμία, αιμοσφαιρινουρία, μη ανιχνεύσιμη 
απτοσφαιρίνη, χαμηλά ΔΕΚ και άμεση Coombs αρνητική. χορηγήθηκε θεραπεία με φoλικό οξύ, ερυ-
θροποιητίνη καθώς και ανοσοκαταστολή με ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη και κορτικοστεροειδή με γρήγορη 
σταθεροποίηση της κατάστασης. Η από την 14η ημέρα επανέναρξη των μεταγγίσεων καθώς και η 
σταδιακή διακοπή των κορτικοστεροειδών σε διάστημα 4 εβδομάδων έγιναν καλά ανεκτά.
Κλινική Περίπτωση 2: 38χρονη με ιστορικό μεταγγισιοεξαρτώμενης β-ΜΑ με ιστορικό ΣΔ-1, αντιφω-
σφολιπιδικού συνδρόμου και υποθυρεοειδισμού προσήλθε  τέσσερεις ημέρες μετά προγραμματισμένη 
μετάγγιση  με βαριά αναιμία (Hb 5,8 g/dl),  δικτυοερυθροπενία και ευρήματα ενδαγγειακής αιμόλυσης, 
ενώ ο ανοσοαιμα-τολογικός έλεγχος αποκάλυψε την παρουσία anti-Η αντισώματος. χορηγήθηκαν 
φολικό οξύ, ερυθροποιητίνη, κορτικοστεροειδή και ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη. Όμως μετά 48 ώρες η 
αιμόλυση επιδεινώθηκε με πτώση Hb 3,9 g/dl. Τα χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος πιστοποίησαν 
τη συμμετοχή του συμπληρώματος και αποφασίστηκε η χορήγηση eculizumab. Γρήγορα η αιμόλυση 
και η αιμοσφαιρινουρία αποκαταστάθηκαν και η ασθενής συνέχισε ανεπίπλεκτα τις συστηματικές της 
μεταγγίσεις.
Κλινική Περίπτωση 3: 23χρονη με μη μεταγγισιοεξαρτώμενη β-ΜΑ και  σπληνεκτομή  κατά τη νοση-
λεία της για παγκρεατίτιδα και θρόμβωση πυλαίας μεταγγίστηκε με λευκαφαιρεμένα ερυθροκύτταρα. 
Μετά 2 εβδομάδες προσήλθε με συμπτωματολογία βαριάς αναιμίας και  διαπιστώθηκε Ηb 3,2gr/dl, 
δικτυοερυθροκυτταροπενία, αιμοσφαιρινουρία και χαμηλό συμπλήρωμα-στοιχεία ενδεικτικά βαριάς 
ΕΑΥΜ και συνδρόμου υπεραιμόλυσης-ενώ δεν τυποποιήθηκε νέο αλλοαντίσωμα. Αντιμετωπίστηκε 
επειγόντως με διακοπή των μεταγγίσεων, κορτιζόνη, ερυθροποιητίνη, ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη χωρίς 
ανταπόκριση.  Περαιτέρω πτώση της Hb στο 2,6gr/dl οδήγησε σε μυοκαρδιακή και ηπατική ισχαιμία, 
οξέωση επιδείνωση της κλινικής συμπτωματολογίας και αναγκαιότητα διασωλήνωσης. Η κατάσταση 
σταθεροποιήθηκε με τη χορήγηση eculizumab και στη συνέχεια μετάγγισης ερυθροκυττάρων. Παρά 
την αντιπηκτική αγωγή που ελάμβανε εμφάνισε νέα θρόμβωση στην περιοχή της δεξιάς μηριαίας 
φλέβας. Εξήλθε σε σταθερή κατάσταση υπό αντιπηκτική αγωγή και κορτιζονοθεραπεία με σταδιακή 
αποκλιμάκωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ΕΑΥΜ είναι σπάνιες και απειλητικές επιπλοκές των μεταγγίσεων και εμφανίζονται 
συνηθέστερα σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες και ιδιαίτερα σε μη συστηματικά μεταγγιζόμενους. 
Το eculizumab πέραν της λοιπής ενδεικνυόμενης αγωγής συστήνεται για τη διαχείριση σοβαρών 
επιπλοκών, με περιορισμένα δεδομένα όσον αφορά τη μεταγγισιοεξαρτώμενη β-MA.

82 ή δ-θΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕνΕΣ δ-ΑΛΥΣΙΔΕΣ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΜΕνΕΣ HbA2) 
ΑΠΟΤΕΛΟΥν ΔΙΑΓνΩΣΤΙΚή ΠΑΓΙΔΑ ΣΤή ΔΙΕΡΕΥνήΣή θΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΩν ΣΥνΔΡΟΜΩν
Ε. Βαβουράκης, Σ. Παφτούνος, Α. Βεργάκη, Γ. Περισσάκη, Ε. Πρεμέτης
Αιματολογικό εργαστήριο ΓΠΝΠ «Η Αγία Σοφία» Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η HbA2 αντιπροσωπεύει το 2-3% της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης των ενηλίκων αλλά 
αποτελεί ανεκτίμητο δείκτη για την ανίχνευση φορέων θαλασσαιμικών συνδρόμων. Στην ετερόζυγο 
β–θαλασσαιμία υπάρχει αύξηση της HbΑ2, (HbA2>3.5%). ωστόσο, η συνύπαρξη μετάλλαξης δ–θαλασ-
σαιμίας ή παθολογικής δ-αλυσίδας μειώνει την τιμή της HbΑ2 σε φυσιολογικά επίπεδα, αποκρύπτοντας 
έτσι τη διάγνωση των ετεροζυγωτών β–θαλασσαιμίας. Στους ετεροζυγώτες α–θαλασσαιμίας υπάρχει 
μείωση της HbA2 (ανάλογα με το γονότυπο). Συνεπώς σε άτομα με α – θαλασσαιμία και παθολογική 
δ-αλυσίδα ή δ–θαλασσαιμία μπορεί να υπάρξει παρερμηνεία των διαγνωστικών αποτελεσμάτων.
ΣΚΟΠΟΣ: Να εντοπιστούν άτομα με παθολογική HbA2 καθώς και διπλοί ετεροζυγώτες δ–και β–θαλασ-
σαιμίας, να αξιολογηθούν οι ερυθροκυτταρικοί τους δείκτες καθώς και τα ποσοστά της παθολογικής 
όσο και της φυσιολογικής HbA2 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν 14 περιπτώσεις με χαμηλά ποσοστά HbA2 με ή χωρίς την παρουσία 
δεύτερου κλάσματος HbA2. Το υλικό μας έχει επιλεγεί από 7079 δείγματα της τελευταίας πενταετίας, που 
εξετάστηκαν στο Αιματολογικό Εργαστήριο για διερεύνηση αναιμίας ή στα πλαίσια ελέγχου για πρόληψη 
Μεσογειακής αναιμίας. Κριτήριο επιλογής ήταν: HbA2<1.7% και η ταυτόχρονη ύπαρξη μικρού κλάσματος 
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στο παράθυρο της HbS κατά την ανάλυση των αιμοσφαιρινών με ce-HPLC. Επίσης επιβεβαιωμένα 
με ανάλυση DNA, άτομα που ήταν φορείς β–θαλασσαιμίας αλλά είχαν φυσιολογικά ποσοστά HbA2 και 
εμφάνιζαν μικρό κλάσμα στο παράθυρο της HbS είτε είχαν HbA2 εντός φυσιολογικών ορίων χωρίς όμως 
δεύτερο κλάσμα HbA2 αλλά με οικογενειακό ιστορικό με πολύ χαμηλές τιμές HbA2. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος περιελάμβανε γενική αίματος (ADVIA 2120i, SIEMENS,) μορφολογία ερυθρών, μέτρηση σιδήρου 
(μέθοδος FERENE, χρωματομερική τελικού σημείου) και φερριτίνης ορού (ηλεκτροχημειοφωταύγεια 
Elecsys Ferritin, ROCHE), ηλεκτροφορηση αιμοσφαιρίνης σε οξεική κυτταρίνη (Tris-Glycine pH9.5) και 
χρωματογραφική ανάλυση αιμοσφαιρινών με ce-HPLC (Variant II BioRad ή G11 TOSOH). 
Αποτελέσματα: Τα κυριότερα αιματολογικά και χρωματογραφικά δεδομένα (μέση τιμή±SD) παρου-
σιάζονται στον πίνακα.

Πίνακας
Hb

(g/dL)
MCV
(fL)

MCH
(pg)

HbA2
(%)

Παθολογική HbA2
(%)

Παραλλαγμένη HbA2

(μεταλλαγμένη δ-αλυσίδα) Ν=11
13,0±1,1 83,9±6,2 27,2±1,8 1,5±0,2 1,4±0,3

α-θαλασσαιμία*

-α3.7/αα
Ν=24

13,2±1,3 80,7±4,2 26,2±1,3 2,5±0,4 -

β-θαλασσαιμία και παθολογική 
δ-αλυσίδα

10,8 63,8 20,6 1,9 1,9

Διπλή ετεροζυγωτία β-θαλασσαιμίας 
και δ-θαλασσαιμίας

9,3 55,4 18,9 2,6

δ-θαλασσαιμία 11,8 86,9 28,5 1,6
*Δεδομένα του εργαστηρίου

Η συχνότητα όλων των φορέων μεταλλαγμένων δ-αλυσίδων στο δείγμα είναι 0.2%
Συμπεράσματα: Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο δ-αλυσίδας σφαιρίνης δεν έχουν παθολογική σημασία, 
ωστόσο μπορεί να οδηγήσουν σε παρερμηνεία των διαγνωστικών αποτελεσμάτων Η διάγνωση των 
φορέων β-θαλασσαιμίας καθίσταται πιο περίπλοκη παρουσία δ-θαλασσαιμίας, επειδή η αλληλεπίδραση 
μεταξύ των μεταλλαγμένων δ και β-γονιδίων σφαιρίνης τροποποιεί τις τιμές HbA2. Δείγματα με επίπεδα 
HbA2<1,7%, μικρό κλάσμα στο παράθυρο της HbS και φυσιολογικούς ερυθροκυτταρικούς δείκτες είναι 
φορείς μεταλλαγμένης δ-αλυσίδας αιμοσφαιρίνης. Επίσης άτομα με HbA2<1,7% και φυσιολογικούς 
ερυθροκυτταρικούς δείκτες υποπτευόμαστε ότι είναι φορείς δ-θαλασσαιμίας. 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

83 ή ΑνΑΖήΤήΣή ΠΑθΟΓΟνΩν ΠΑΡΑΛΛΑΓΩν ΜΕ NEXT GENERATION SEQUENCING ΣΕ ΓΟνΙΔΙΑ 
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕνΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟήθΕΙΕΣ ΣΥΜβΑΛΛΕΙ ΣΤήν ΔΙΑφΟΡΙΚή ΔΙΑΓνΩΣή 
ΤΩν ΚΥΤΤΑΡΟΠΕνΙΩν
Α. Παπαλεξανδρή1, Τ. Τουλουμενίδου1, Μ. Ισκάς1, χ. Δημοσθένους1, Μ. Κούτρα1, Α. Μαρβάκη1, Β. Δού-
κα1, Μ. Παπαθανασίου1, χ. Βαρελάς1, Π. Δόλγυρας1, Ε. Γαβριηλάκη, Ι. Μαυρίκου, Γ. Κωνσταντινίδου, 
Π. ζέρβα, Γ. Παπαϊωάννου, χ. Λαλαγιάννη1, Ι. Σακελλάρη1, Α. Αναγνωστόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η διάκριση ανάμεσα στην ιδιοπαθή κυτταροπενία αδιευκρίνιστης σημασίας, την απλαστική 
αναιμία και το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς, είναι συχνά δύσκολο 
να γίνει με τις κλασσικές διαγνωστικές μεθόδους. Η αναζήτηση παθογόνων γενετικών παραλλαγών 
σε γονίδια σχετιζόμενα με την μυελική σειρά μπορεί να συνδράμει στην αναγνώριση ασθενών με 
μυελική κακοήθεια. Η αλληλούχηση νέας γενιάς (next generation sequencing, NGS) προσφέρει 
αξιόπιστη και γρήγορη τεχνολογία για την πλήρη χαρτογράφηση της διεργασίας αιμοποίησης και με 
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την αναζήτηση μεταλλάξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή πρακτική για την επίλυση 
διαφοροδιαγνωστικών ζητημάτων.
ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ: Στην παρούσα μελέτη μελετήσαμε το γονιδιακό προφίλ ασθενών με κυτταροπενίες μη 
οφειλόμενες σε κακοήθεια, πασχόντων είτε από απλαστική αναιμία(ΑΑ) είτε από ιδιοπαθή  κυτταροπε-
νία(ΙΚ). ως ομάδα ελέγχου μελετήσαμε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ). Η διάγνωση 
της ΑΑ και του ΜΔΣ έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της WHO. Ιδιοπαθής κυτταροπενία αδιευκρίνιστης 
σημασίας θεωρήθηκαν  μία ή περισσότερες κυτταροπενίες που δεν πληρούσαν τα κριτήρια ΜΔΣ και 
δεν μπορούσαν να αποδοθούν σε άλλη αιματολογική ή μη νόσο. Απομονώθηκε DNA από μυελό και 
έγινε αναζήτηση γενετικών παραλλαγών (variants) σε 30 γονίδια σχετιζόμενα με μυελικές κακοήθειες 
με την πλατφόρμα της Illumina. Αναφέρθηκαν γενετικές παραλλαγές που είναι χαρακτηρισμένες ως 
παθογόνες ή δυνητικά παθογόνες στη βάση δεδομένων COSMIC, πληρούσαν το κριτήριο των x500 
reads και βρέθηκαν σε συχνότητα (VAF) μεγαλύτερη του 5%.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλάβαμε 20 ασθενείς, 11 με ιδοπαθή κυτταροπενία (ουδετεροπενία:5, 
αναιμία:2, θρομβοπενία:2, παγκυτταροπενία:2) διάμεσης ηλικίας 55 έτη (31-76) και 9 με απλαστική 
αναιμία, διάμεσης ηλικίας 34 (16-73). Η ομάδα ελέγχου περιλάμβανε 17 ασθενείς με ΜΔΣ ηλικίας 60 
(17-83) έτη. Κατά τη διαγνωστική διερεύνηση των ασθενών πραγματοποιήθηκε πλήρης αιματολογικός, 
ανοσολογικός, ιολογικός και απεικονιστικός έλεγχος που ήταν αρνητικός. Το μυελικό αναρρόφημα σε 
6/11 ασθενείς με ΙΚ περιλάμβανε στοιχεία δυσαιμοποιίας, καθιστώντας δύσκολη τη διαφορική διάγνω-
ση, ενώ σε όλους τους ασθενείς  με ΑΑ περιγράφηκε ελαττωμένη κυτταροβρίθεια με υποπλασία όλων 
των σειρών. Η κυτταρογενετική μελέτη ανέδειξε φυσιολογικό καρυότυπο συχνότερα στους ασθενείς 
με ΙΚ/ΑΑ έναντι των ασθενών που έπασχαν από μυελική κακοήθεια (19/20 ασθενείς με ΙΚ/ΑΑ vs 
13/17 με ΜΔΣ p=0.025). Η μελέτη του γονιδιακού προφίλ με NGS ανέδειξε σπανιότερα παθολογικές 
παραλλαγές σε ασθενείς με ΙΚ ή ΑΑ  (3/20 έναντι 12/17 με ΜΔΣ, p=001). Σε 3 ασθενείς με ΙΚ ή ΑΑ, 
ηλικίας 71-76 ετών, εντοπίστηκε μεμονωμένη παραλλαγή του DNMT3A, με μέση VAF:27%, πιθανώς 
ως κλωνική αιμοποιία αδιευκρίνιστης σημασίας. Στους 12/17 ασθενείς με ΜΔΣ με παθολογικό προφίλ, 
τα συχνότερα μεταλλαγμένα γονίδια ήταν τα: RUNX1 (4/12), ASXL1 (4/12), SF3B1 (3/12) και TET2 
(3/12), με μέση VAF:38%, υψηλότερη των παραλλαγών σε ΙΚ ή ΑΑ (27%). Κανείς ασθενής με ΙΚ ή 
ΑΑ δεν παρουσίασε >1 παθολογική παραλλαγή , έναντι 7/17 ασθενών με ΜΔΣ που εμφάνισαν 2 ή 3 
ταυτόχρονες παραλλαγές (p=0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Οι ασθενείς που πάσχουν από ανεξήγητη κυτταροπενία ή απλαστική αναιμία δεν 
παρουσιάζουν συχνά παθολογικές παραλλαγές σε γονίδια που σχετίζονται με την μυελική κακοήθεια. 
Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να παρουσιάσουν κλωνική αιμοποιϊα αδιευκρίνιστης σημασίας 
που αντιστοιχεί σε μεμονωμένες βλάβες με χαμηλότερη αναλογία. Η τεχνολογία NGS συμβάλλει 
στην επίλυση διαφοροδιαγνωστικών προβλημάτων στην καθημερινή κλινική πράξη και μπορεί να 
ενσωματωθεί σε εξειδικευμένα κέντρα σε αλγόριθμους αντιμετώπισης ασθενών με κυτταροπενίες. 

84 ΑνΑΙΜΙΑ FANCONI: ΠΟΣΟ ΣΥΧνΑ ΥΠΟΔΙΑΓΙΓνΩΣΚΕΤΑΙ? ΠΕΡΙΓΡΑφή 4 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩν
Ε. Ερκοτίδου1, Ά. Αδραμερινά1, Ν. Σελέντη2, Α. Τέλη1, J. Traeger-Synodinos2, Μ. Οικονόμου1

1Α΄ Π/Δ Κλινική ΑΠΘ, Ιπποκράτειο ΓΝΘ, Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής ΕΚΠΑ,  
Ν. Παίδων «Αγ.Σοφία»,  Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: H αναιμία Fanconi είναι το πιο γνωστό από τα σύνδρομα κληρονομούμε-
νης  μυελικής ανεπάρκειας. χαρακτηρίζεται από προοδευτική πανκυτταροπενία, ποικίλες συγγενείς 
ανωμαλίες και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κακοήθειας – ωστόσο, η κλινικοεργαστηριακή εικόνα είναι 
εξαιρετικά ετερογενής.  ως εκ τούτου, η διάγνωση ενδέχεται να διαλάθει, ιδιαιτέρους στους ασθενείς 
με ηπιότερο φαινότυπο. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η περιγραφή τεσσάρων περιπτώσεων 
αναιμίας Fanconi, η διάγνωση της οποίας καθυστέρησε σημαντικά, παρά την παρουσία κλινικοεργα-
στηριακών ευρημάτων ενδεικτικών του νοσήματος. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι ασθενών που παρακολουθούνται στο 
κέντρο μας και έχουν διαγνωστεί με αναιμία Fanconi στο χρονικό διάστημα 2014-2021. Καταγράφηκαν 
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τα δημογραφικά στοιχεία, ο λόγος παραπομπής, τα κλινικά ευρήματα κατά τη διάγνωση, καθώς και 
τα εργαστηριακά δεδομένα διάγνωσης και πρότερης παρακολούθησης, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 4 ασθενείς με αναιμία Fanconi. Εξ αυτών, τα 3 ήταν 
κορίτσια, ενώ η διάμεση ηλικία διάγνωσης επί του συνόλου ήταν τα 10,3 έτη και το ηλικιακό εύρος 
5,4-17,1 έτη. Στους 3 από τους 4 ασθενείς η διάγνωση τέθηκε κατά την εισαγωγή στην κλινική για μη 
αιματολογικό αίτιο (οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού, ουροποιητικού και γαστρεντερικού, αντίστοιχα), 
ενώ στον τελευταίο ασθενή η διάγνωση τέθηκε αμέσως μετά τη διάγνωση της αδελφής του, κατά την 
προσκόμιση του στα πλαίσια ζητηθέντος οικογενειακού ελέγχου. ως προς τις κλινικές εκδηλώσεις της 
νόσου, 2 από τους 4 ασθενείς  παρουσίαζαν cafe au lait κηλίδες και 3 από τους 4 ασθενείς  καθυστέρηση 
της σωματικής αύξησης – ένας εκ των οποίων, μάλιστα, βρισκόταν σε συστηματική παρακολούθηση 
από ενδοκρινολόγο λόγω του κοντού αναστήματος. Αναφορικά με τα εργαστηριακά ευρήματα, όλοι 
οι ασθενείς παρουσίαζαν κυτταροπενία, διαπιστωθείσα από 1-3 έτη προ της διάγνωσης – χωρίς, 
ωστόσο να έχει παραπεμφθεί κανείς για περαιτέρω αιματολογικό έλεγχο. Συγκεκριμένα, δύο ασθενείς 
παρουσίαζαν λευκοπενία/ουδετεροπενία και θρομβοπενία και δύο ασθενείς πανκυτταροπενία. Όλοι οι 
ασθενείς παρουσίαζαν αυξημένο μέσο όγκο ερυθρών αιμοσφαιρίων σε σχέση με τις φυσιολογικές για 
την ηλικία τιμές. Κατά τη διάγνωση, η διάμεση τιμή των λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), του απόλυτου 
αριθμού ουδετεροφίλων,  της αιμοσφαιρίνης, του μέσου όγκου ερυθρών (MCV) και των αιμοπεταλίων 
(PLT) ήταν 3615/μl, 691/μl, 11.2mg/dl, 96.3fl και 72500/μl αντίστοιχα, με εύρος 3000-4200/μl, 328-
1155/μl, 7-16mg/dl, 90.1-111fl και 26000-157000/μl, αντίστοιχα. Επιπλέον, όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν 
αυξημένη HbF κατά τη διάγνωση, με διάμεση τιμή 14.4% και εύρος 4.7-15%. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λανθασμένη γενική αντίληψη ότι τα κληρονομούμενα νοσήματα μυελικής 
ανεπάρκειας εκδηλώνονται πάντα με βαρύ κλινικοεργαστηριακό φαινότυπο και από τους πρώτους 
μήνες της ζωής οφείλει και πρέπει να αλλάξει. Η υπόνοια του νοσήματος θα πρέπει να τίθεται σε κάθε 
περίπτωση κυτταροπενίας μη καθορισθείσης αιτιολογίας, ενώ χαρακτηριστικά κλινικοεργαστηριακά 
ευρήματα, όπως καθυστέρηση σωματικής αύξησης και μακροκυττάρωση δε θα πρέπει να αγνοούνται 
κατά τη συνήθη παρακολούθηση από το γενικό παιδίατρο ή τον παθολόγο. Η έγκαιρη αναγνώριση του 
νοσήματος είναι απαραίτητη για τη σωστή διαχείριση των ασθενών και τη βελτίωση του προσδόκιμου 
επιβίωσης αυτών.

85 ή θΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΜΕθΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ (HMA) ΕΠήΡΕΑΖΕΙ ΚΑΙ ΡΥθΜΙΣΤΙΚΑ CpG 
νήΣΙΔΙΑ ΤΩν ΓΟνΙΔΙΩν HLA-G ΚΑΙ HLA-DRB1 ΣΤΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥνΔΡΟΜΟ (ΜΔΣ)
Θ. χατζηλυγερούδη1, Β. χονδρού2, Α. Αθανασοπούλου2, Σ. Αλέξης1, Ε. Πλακούλα1, χ. Βαλερά1,  
Β. Λάζαρης1, Β. Λαμπροπούλου1, Α. Σαραντόπουλος1, Μ. Τηνιακού1, Α. Κουράκλη1, Α. Σγουρού2,  
Α. Συμεωνίδης1

1Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογικής Κλινινής, Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία 
η Βοήθεια», 2Εργαστήριο Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο 
ΕΙΣΑΓΩΓή - ΣΚΟΠΟΣ: Τα αντιγόνα HLA του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητος (MHC) δι-
ακρίνονται σε τρεις τάξεις. Το γονίδιο HLADRB1, κωδικοποιεί την πιο διαδεδομένη β-υπομονάδα 
του HLA-DR τάξης ΙΙ. Ορισμένοι πολυμορφισμοί του γονιδίου αυτού έχουν συσχετιστεί με αυξημένο 
κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων νεοπλασιών. Το μη-κλασικό τάξης Ι αντιγόνο HLA-G είναι γνωστό ότι 
εκφράζεται και ρυθμίζει τη δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος σε ιστούς όπου φυσιολο-
γικά η ανοσολογική ανοχή είναι απαραίτητη. ωστόσο, συχνά περιγράφεται επαγωγή της έκφρασης 
του σε πολλούς τύπους καρκίνου, καθώς και συσχέτισή του με δυσμενή πρόγνωση (Maria Loustau 
et al. 2020). Επειδή η έκφραση αυτών των HLA γονιδίων ελέγχεται και από επιγενετικές συνιστώσες, 
μελετήσαμε τα επίπεδα μεθυλίωσης ρυθμιστικών CpG νησίδων σε δείγματα μυελικού αναρροφήματος 
ασθενών με ΜΔΣ, πριν την έναρξη και μετά από θεραπεία με HMA, σε μία προσπάθεια αναζήτησης 
επιγενετικών δεικτών για την ανταπόκριση στην θεραπεία.
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ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΙ: Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δείγματα μυελικού αναρροφήματος 10 ασθενών 
με ΜΔΣ πριν από την λήψη αγωγής με HMA και 6 μήνες μετά (κατά την εκτίμηση της ανταπόκρισης), 
καθώς και 10 υγιών μαρτύρων παρόμοιου ηλικιακού φάσματος. Απομονώθηκε ολικό γονιδιωματικό 
DNA, έγινε κατεργασία με διθειώδες νάτριο (bisulfite conversion) και αναλύθηκαν τα επίπεδα μεθυλίω-
σης στη νησίδα CpG96 του υποκινητή του HLA-G και στη νησίδα CpG73 στο εξόνιο 2 του HLADRB1, 
με την μεθοδολογία Pyrosequencing CpG Assay. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 
p<0.05 και η ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σύνολο των ασθενών τα επίπεδα μεθυλίωσης του HLA-G ελαττώθηκαν σε 
βαθμό στατιστικά σημαντικό μετά την θεραπεία με HMAs, στις θέσεις ένα και πέντε (p1=0.004, και 
p5=0.029 αντίστοιχα), ενώ δεν παρατηρήθηκε το ίδιο για το γονίδιο HLA-DRB1. Ειδικά για το γονιδίο 
HLA-G, η ανταπόκριση στην θεραπεία συσχετίστηκε με την διαφορά μεθυλίωσης στους 6 μήνες 
θεραπείας στη θέση τρία και έξι της υπό μελέτη νησίδας CpG (p3=0.045, και p6= 0.035 αντίστοιχα), 
ενώ στις ίδιες θέσεις, στους ανταποκριθέντες στην θεραπεία ασθενείς φάνηκε στατιστικά σημαντική 
διαφορά στα επίπεδα μεθυλίωσης πριν και 6 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας με HMA (p3=0.046, 
και p6= 0.028 αντίστοιχα). Όσον αφορά το γονίδιο HLA-DRB1, στην θέση 3 της υπό μελέτη νησίδας η 
ελάττωση της μεθυλίωσης φάνηκε επίσης να συσχετίζεται με ευνοϊκή ανταπόκριση στην θεραπεία με 
HMA (p=0.038). Τα επίπεδα αρχικής μεθυλίωσης δεν βρέθηκε να έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά 
στις  μελετούμενες νησίδες CpG, μεταξύ υγιών μαρτύρων και ασθενών με MDS.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη αυτή αποδείχθηκε για πρώτη φορά ότι η θεραπεία με HMA στους ασθε-
νείς με υψηλού κινδύνου MDS τροποποιεί το status μεθυλίωσης των γονιδίων του MHC. Ενδιαφέρον 
εύρημα αποτελεί η διαπίστωση απομεθυλίωσης του γονιδίου HLA-G, ειδικά σε δύο από τις θέσεις 
που μελετήθηκαν. Επιπροσθέτως, ο βαθμός απομεθυλίωσης στις θέσεις τρία και έξι της υπό μελέτη 
νησίδας CpG του γονιδίου HLA-G και η αύξηση της μεθυλίωσης στην θέση τρία για το HLA-DRB1 
συσχετίστηκαν με την in vivo ανταπόκριση των ασθενών στην αγωγή. Αν και αναμένεται επικύρωση 
των αποτελεσμάτων μας σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών, θεωρούμε ότι η επιγενετική τροποποίηση 
των γονιδίων του MHC και η συνεπακόλουθη αύξηση της έκφρασής τους μπορεί να αντικατοπτρίζει 
έναν ακόμα μηχανισμό δράσης των απομεθυλιωτικών παραγόντων μέσω ανοσιακής τροποποίησης.

86 ΜΑΚΡΟΠΡΟθΕΣΜή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθήΣή ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕνή ΑΛΛήΛΟΥΧΙΣή νΕΑΣ ΓΕνΙΑΣ ΑΣθΕ-
νΩν ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΙΔΙΟΠΑθή ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕνΙΑ ΚΑΙ ΚΛΩνΙΚή ΑΙΜΟΠΟΙήΣή- ΣΥΣΧΕΤΙΣή ΜΕ 
Τήν  ΠΟΡΕΙΑ ΤήΣ νΟΣΟΥ
Γ. Τσακνάκης1, Σ. Παπαδάκης1, Π. Κανέλλου2, Ε. Μαυρουδή1, Ε. φραγκιαδάκη1, χ. Ποντίκογλου1,  
Ε. Παπαδάκη1

1Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου & Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Αιματολογική Κλινική Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου
ΣΚΟΠΟΣ: Πραγματοποιώντας στοχευμένη αλληλούχιση νέας γενιάς (next-generation sequencing, 
NGS) σε γονίδια που εμπλέκονται σε μυελικές κακοήθειες, διερευνήσαμε  σε προηγούμενη μελέτη το 
γενωμικό προφίλ ασθενών με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία (Chronic Idiopathic Neutropenia, CIN). 

Υπολογίσαμε για πρώτη φορά τη συχνότητα της κλωνικής αιμοποίησης στη CIN (11.54%) και βρήκαμε 
ότι οι  ασθενείς με κλωνική νόσο έχουν σχετικό κίνδυνο εκτροπής σε μυελική κακοήθεια 31.2. Στην 
παρούσα μελέτη πραγματοποιήσαμε μακροπρόθεσμες NGS αναλύσεις σε CIN ασθενείς με κλωνική 
νόσο για  παρακολούθηση της κλωνικής εξέλιξης και τη συσχέτιση με την πορεία της νόσου. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Γενωμικό DNA απομονώθηκε από δείγματα αίματος ή μυελού των CIN ασθε-
νών. Έγινε προετοιμασία βιβλιοθηκών με πλατφόρμα IonTorrent S5 prime sequencer-Thermo Fisher 
Scientific χρησιμοποιώντας ένα πάνελ 38 γονιδίων που μεταλλάσσονται συχνά σε μυελικές κακοήθειες.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μακροπρόθεσμη (follow-up) NGS ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 16 CIN ασθενείς 
με κλωνική νόσο (Εικόνα 1). O διάμεσος χρόνος μεταξύ της πρώτης και των επακόλουθων αναλύσεων
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Εκόνα 1.

είναι 28.5 μήνες (εύρος 8-164 μήνες). Συνολικά, 4 ασθενείς εξελίχθηκαν σε ΜΔΣ/ΜΥΝ, ΟΜΛ, ΜΔΣ με 
πολυγραμμική δυσπλασία, και χΜΜΛ αντίστοιχα. Δέκα από τους 16 ασθενείς βρέθηκαν να φέρουν 
τις ίδιες σωματικές μεταλλάξεις με πολύ μικρές αλλαγές στο μέγεθος του κλώνου, όπως προσδιορί-
ζεται από την αλληλική συχνότητα στις επακόλουθες NGS αναλύσεις. Oι συγκεκριμένοι ασθενείς δεν 
εμφάνισαν επιπρόσθετες μεταλλάξεις και δεν ανέπτυξαν μυελική κακοήθεια (Εικόνα 1A-C, E-G, I, K, 
L, P). Δύο ασθενείς εμφάνισαν μία δεύτερη μετάλλαξη στη 2η χρονική στιγμή ανάλυσης. Ο ένας από 
αυτούς έχει σταθερή πορεία νόσου (Εικόνα 1D) ενώ ο δεύτερος ανέπτυξε χΜΜΛ (Εικόνα 1H). Η ανά-
λυση επίσης έδειξε ότι ένας ασθενής έχασε την αρχική μετάλλαξη μετά από 98 μήνες (Εικόνα 1J). Δύο 
ασθενείς που ανέπτυξαν ΜΔΣ/ΜΥΝ και ΟΜΛ αντίστοιχα, εμφάνισαν σημαντική αύξηση του μεγέθους 
των κλώνων με επιπρόσθετες μεταλλάξεις στη φάση της εκτροπής (Εικόνα 1M και 1Ν, αντίστοιχα). 
Συγκεκριμένα, στον ασθενή που εκδήλωσε ΜΔΣ/ΜΥΝ ανιχνεύθηκαν 2 μεταλλάξεις στα JAK2 και ASXL1 
ενώ στον ασθενή που εκδήλωσε OΜΛ  ανιχνεύθηκε μετάλλαξη στη NPM1 (p.L287fs). Ένας ασθενής 
που εκδήλωσε ΜΔΣ με πολυγραμμική δυσπλασία και ο οποίος έφερε 3 μεταλλάξεις στα DNMT3A και 
ΙDH1, εμφάνισε  ήπια αύξηση της αλληλικής συχνότητας των μεταλλάξεων στο πρώτο follow-up (2ο 
χρονικό σημείο ανάλυσης, Εικόνα 1Ο). O ασθενής εξελίχθηκε σε ΟΜΛ στο δεύτερο follow-up με μια 
επιπρόσθετη μετάλλαξη στο ETV6. Μετά από θεραπεία (3ο και 4ο follow-up), η μετάλλαξη στο ETV6 
χάθηκε ενώ οι μεταλλάξεις στα DNMT3A και ΙDH1 παρέμειναν και αυξήθηκε το μέγεθος των κλώνων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των CIN ασθενών με κλωνική αιμοποίηση παρουσιάζουν σχε-
τική σταθερότητα στους μεταλλαγμένους κλώνους στην πάροδο του χρόνου, χωρίς επιπρόσθετες 
μεταλλάξεις και χωρίς εξέλιξη σε μυελική κακοήθεια. Σε 2 ασθενείς που ανέπτυξαν μυελική νόσο 
παρατηρήθηκε αύξηση του μεγέθους των κλωνικών  μεταλλάξεων και εμφάνιση επιπρόσθετων τη 
στιγμή της εξέλιξης ενώ στον τρίτο ασθενή παρατηρήθηκε μικρή αλλαγή της αλληλικής συχνότητας 
πριν την εκτροπή.  Τέλος, ο  ασθενής που φέρει 4 μεταλλάξεις, μετά από 12 μήνες παρακολούθησης 
δεν έχει εξελιχθεί σε μυελική κακοήθεια. Οι επαναλαμβανόμενες NGS αναλύσεις σε CIN ασθενείς με 
κλωνική νόσο συμβάλλουν στην περαιτέρω αναγνώριση των ασθενών με υψηλό κίνδυνο εξέλιξης 
που χρήζουν συστηματικής παρακολούθησης. Παράλληλα, συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση  
της φυσικής ιστορίας της νόσου.
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ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥχΑΙΜΙΕΣ

87 ή CD20 θΕΤΙΚή ΟξΕΙΑ ΛΕΜφΟβΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ RITUXIMAB
Μ. Παπαθανασίου, χ. Λαλαγιάννη, Μ. Ισκάς, Α. Συρίγου, Α. Μαρβάκη, Π. Δόλγυρας, χ. Δημοσθένους, 
Β. Δούκα, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, χ. Βαρελάς, Δ. Γκουσιάρης, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, ΓΝ Γ Παπανικολάου
Αρκετές νέες θεραπείες έχουν εισαχθεί στην αντιμετώπιση της Οξείας Λεμφοβλαστικής Λευχαιμί-
ας(ΟΛΛ) τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά στους ενήλικες παραμένει μια δυσίατη νόσος. Το CD20 
είναι επιφανειακό αντιγόνο στα λευχαιμικά κύτταρα και εκφράζεται στο 30-50% των πρώιμων μορφών 
Β-ΟΛΛ. Αποτελεί πιθανά δυσμενή προγνωστικό παράγοντα και ταυτόχρονα έναν δελεαστικό στόχο 
για στοχευμένη θεραπεία. Η προσθήκη του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος rituximab στη συ-
στηματική χημειοθεραπεία φάνηκε σε κάποιες μελέτες να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την 
επιβίωση ασθενών τόσο με ανθεκτική/υποτροπιάζουσα νόσο όσο και στην πρώτη γραμμή θεραπείας.
Mελετήσαμε αναδρομικά 224 ασθενείς με ΟΛΛ στο κέντρο μας: 161 έπασχαν από Β-ΟΛΛ και 63 από 
Τ-ΟΛΛ. Εξηνταεννέα ασθενείς με Β-ΟΛΛ εξέφραζαν το CD20 στον ανοσοφαινότυπο της διάγνωσης. 
Οι 40 ήταν άντρες και οι 29 γυναίκες με διάμεση ηλικία 28 έτη, 37 διαγνώσθηκαν με pre-B και δέκα 
με ώριμη ΟΛΛ. Ph(+) ήταν 15 ασθενείς ενώ 18 προσήλθαν με υψηλό αριθμό λευκών >30000/μl. Σε 
σύγκριση με τους CD20(-) ασθενείς δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στα ποσοστά ύφεσης 
και στην  συνολική (OS) και την ελεύθερη νόσου επιβίωση (DFS): Η 5ετής DFS ήταν 40,3% για τους 
CD20(+) ασθενείς και 41.9% για τους CD20(-), p=0,7, και η 5ετής OS ήταν 50% και 47,9% αντίστοιχα, 
p=0,3. Οι 24/69 ασθενείς (12 άνδρες και 12 γυναίκες) έλαβαν Rituximab σε συνδυασμό με την χημειο-
θεραπεία, 4-8 δόσεις. H χορήγηση του φαρμάκου ήταν γενικά ανεπίπλεκτη (μία αλλεργική αντίδραση). 
Πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε στο σύνολο των ασθενών (100%) με την πλειοψηφία (15/24, ποσοστό 
62,5%) να πετυχαίνουν πρώιμη ύφεση. Υποτροπή της νόσου παρουσίασαν 8/24(33%). Από τους 45 
CD20+ ασθενείς που δεν έλαβαν Rituximab CR πέτυχαν οι 43 (95.5%, πρώιμη CR 75,5%) και υπο-
τροπή παρουσίασαν 17/43(39.5%). Η χορήγηση rituximab δεν φάνηκε να επηρεάζει την επιβίωση: 
5ετής DFS 47% έναντι 42% (p=0.78) και 5ετής OS 49% έναντι 60,4% (p=0.67) για τους ασθενείς με 
ή χωρίς rituximab αντίστοιχα. 
Σε πολυπαραγοντική ανάλυση σημαντικές μεταβλητές για την OS αναδείχθηκαν η νεαρή ηλικία, η LDH 
και η πρώιμη ύφεση. Στην ομάδα των ασθενών που μελετήσαμε δεν φάνηκε να υπάρχει μειονέκτημα 
στην ολική και στην ελεύθερη νόσου επιβίωση για τους ασθενείς με CD20+. Επίσης η χορήγηση 
rituximab δεν αποδείχθηκε να ωφελεί σημαντικά την επίτευξη ύφεσης ή την επιβίωση των ασθενών.
Η έκβαση των ενηλίκων ασθενών με ΟΛΛ παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια 
παραμένει υποδεέστερη αυτής στα παιδιά. Στη δική μας αναδρομική μελέτη ο μικρός αριθμός ασθενών 
πιθανόν δεν δύναται να αναδείξει το αναφερόμενο στη βιβλιογραφία όφελος από την χορήγηση του 
rituximab στους CD20+ ασθενείς με Β-ΟΛΛ. Η χρησιμοποίηση εντατικών πρωτοκόλλων του τύπου 
των παιδιατρικών στους νεότερους ενήλικες σε συνδυασμό με νέες στοχευμένες θεραπείες αναμένεται 
να βελτιώσει στο μέλλον την επιβίωση τους.

88 ΕΠΙΠΡΟΣθΕΤΕΣ  ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΑνΩΜΑΛΙΕΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ  ΜΕ CORE –BINDING FACTOR 
ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟβΛΑΣΤΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕ INV(16)  ή t(8;21). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
χ. Δημοσθένους, Γ. Παπαϊωάννου, χ. Λαλαγιάννη, Μ. Γκαϊτατζή, Μ. Ισκάς, Α. Παπαλεξανδρή,  
χ. Βαρελάς, Ι. Ευτυχίδης, Μ. Παπαθανασίου, Α. Μαρβάκη, Α. Τσομπανάκου, Β. Δούκα, ζ. Λαζάρου, 
Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος, Α. Αθανασιάδου
Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η core –binding factor  οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία (CBF ΟΜΛ)  με inv(16)  ή t(8;21) 
θεωρείται  ότι είναι ευνοϊκής   πρόγνωσης αλλά το ποσοστό υποτροπής κυμαίνεται περίπου στο 30-
40%. Οι ασθενείς με CBFB-MYH11 ή RUNX1/RUNX1T1 μετάγραφα  συμπεριφέρονται διαφορετικά και 



336

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

χρειάζονται μια πιο εξελιγμένη κατηγοριοποίηση από το  να συμπεριληφθούν στην ομάδα “λευχαιμία 
CBF”. 
ΣΚΟΠΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά την συχνότητα και το είδος των επιπρόσθετων χρωμοσωματικών  
ανωμαλιών (ACAs) των ασθενών με CBF ΟΜΛ καθώς και τα κλινικοεργαστηριακά  χαρακτηριστικά  
και την έκβαση της νόσου των ασθενών με ή χωρίς ACAs.  
ΑΣθΕνΕΙΣ – ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αξιολογήσαμε αναδρομικά 61 ασθενείς με inv(16)  ή t(8;21) από το 
2000–2020. Δείγματα μυελού των οστών υποβλήθηκαν σε κυτταρομορφολογική, ανοσοφαινοτυπική 
και κυτταρογενετική ανάλυση. Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν  41 έτη (15-72), η αναλογία ανδρών/
γυναικών (38/23). Τριάντα τρεις ασθενείς είχαν  inv(16) ή t(16;16) και 28 t(8;21).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δώδεκα από τους  33 ασθενείς (36,3%)   με inv(16)  και  δεκαεννέα από τους 
28 (67,8%) με t(8;21) είχαν ACAs p=0,014. Υπερδιπλοειδία είχαν 9/33 με inv(16)  και 5/28 με t(8;21) 
p=0,338. Υποδιπλοειδία είχαν  μόνο  5/28 με t(8;21) p=0,011. Πολύπλοκο καρυότυπο είχαν 2/33 με 
inv(16)  και 5/28 με t(8;21) p= 0,149. Οι συχνότερες ACAs στους ασθενείς με  inv(16)  ήταν η τρισωμία 
8 σε τέσσερις και  τρισωμία 22 σε τέσσερις, ενώ στους ασθενείς με  t(8;21) ήταν η απώλεια του Υ σε 
επτά και del(9q) σε πέντε ασθενείς. Απώλεια χ, Υ , τρισωμία 4, del(9q) και del(7q) ανευρέθηκαν  μόνο 
στους ασθενείς με  t(8;21) ενώ τρισωμία 21 και 22 μόνο στους ασθενείς με inv(16).   
Κλινικές πληροφορίες  είχαμε για  59 ασθενείς με διάμεση παρακολούθηση 73,4 μήνες (1-266 μήνες). 
Αξιολογήθηκαν οι 56 που πήραν κανονικά σχήματα χημειοθεραπείας και όλοι παρουσίασαν αιματο-
λογική ύφεση. 
Δεκατέσσερις   ασθενείς από τους 31  με  inv(16)  υποτροπίασαν (45%), οι  οκτώ δεν είχαν ACAs. 
Δέκα  ασθενείς με  t(8;21) από τους 25  υποτροπίασαν (40%), οι πέντε δεν είχαν ACAs. Υπήρχανε 
διάφορές  μεταξύ των  ασθενών με inv(16) και  t(8;21), στην πιθανότητα ολικής επιβίωσης 82,2% έναντι  
61,2% στην 5ετία καθώς και  μεταξύ των ασθενών με inv(16) , inv(16) με ACAs, t(8;21), και t(8;21) με 
ACAs (90%, 72,7%, 44,4% και 72,4% αντίστοιχα)  και  στο διάστημα  ελεύθερο  νόσου (DFS 53,1% 
έναντι  53,2% στην 5ετία) καθώς και  μεταξύ των ασθενών με inv(16) , inv(16) με ACAs, t(8;21), και 
t(8;21) με ACAs (57,9%, 43,6%, 37,5% και 60,8% αντίστοιχα) αλλά δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 
Η πολυπαραγοντική ανάλυση δεν ανέδειξε  κάποιον σημαντικό παράγοντα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η CBF ΟΜΛ είναι μια νόσος με καλή πρόγνωση και  μεγάλη ετερογένεια. Το 50,8% 
των ασθενών παρουσιάζει ACAs που είναι πιο συχνές στους ασθενείς με t(8;21). Οι συχνότερες χρω-
μοσωματικές  ανωμαλίες στους ασθενείς με  inv(16)   ήταν οι τρισωμίες των χρωμοσωμάτων  8 και   22 
ενώ στους ασθενείς με  t(8;21) ήταν η απώλεια του Υ και η del(9q). Δεν υπήρξε σημαντική στατιστική 
διαφορά  στην πιθανότητα  OS   και  DFS μεταξύ των  ασθενών με inv(16) και  t(8;21) ανεξαρτήτως  
της ύπαρξης ACAs. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών προκειμένου να 
διερευνηθεί πλήρως  η βιολογική και προγνωστική  σημασία των ACAs και η αναγνώριση εκείνων 
που πιθανά  επηρεάζουν την  πρόγνωση. 

89 ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνήΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΜΛ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕφήβΟΥΣ: θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ  (2012-2021)
Γ. Αυγερινού1, Ι. Μπινενμπάουμ1, Ν. Τουρκαντώνη1, χ. Τσίπου1, Μ. φιλιππίδου1, Κ. Ρόκα1, Σ. Πα-
παδημητρίου2, Π. Παναγιωτίδης3, Μ. Τζανουδάκη4, Α. Κατσιμπάρδη1, Ε. Ρηγάτου1, Α. Βλάχου1,  
Σ. Γλεντής1, Α. Καττάμης1 
1Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα (Π.Ο.Αι.Μ), Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νο-
σοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Αιματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα,  
3Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αθήνα, 4Ανοσολογικό εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά και την έκβαση των ασθενών της 
Κλινικής μας με ΟΜΛ, που αντιμετωπίστηκαν στο διάστημα 9/2012-07/2021.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Αναλύονται 46 ασθενείς (32 αγόρια), 35 με de novo, 7 με MPAL και 4 με δευ-
τερογενή ΟΜΛ (1 μετά από Όγκο Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, 2 μετά από Μυελοδυσπλαστικό 
Σύνδρομο και 1 κατά τη διάρκεια χΜΘ συντήρησης ΟΛΛ). Η Διάμεση Ηλικία διάγνωσης ήταν 7 έτη 
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(0.2-17.0). Οκτώ (8) ασθενείς θεραπεύθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο AML-BFM 2004, 22 ασθε-
νείς σύμφωνα με το AML-BFM 2012 και 16 ασθενείς σύμφωνα με το AML-BFM 2019. Σημειώνεται 
ότι  οι ασθενείς με MPAL θεραπεύτηκαν βάσει πρωτοκόλλων AML-BFM 2004 (4/7), AML-BFM 2012 
(1/7) και AML-BFM 2019 (2/7).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων στη διάγνωση κυμαινόταν από 1.080- 
523.200/uL. Βάσει μορφολογίας και ανοσοφαινοτύπου οι ασθενείς ταξινομήθηκαν ως:Μ2(10), 
Μ3(7),Μ3v(2),Μ4(2),Μ5(12),Μ7(4) και MPAL(7):Μ1:(2),Μ2:(2) και Μ5:(3). Δυσμενούς πρόγνωσης 
κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά ανευρέθηκαν σε 25/46 ασθενείς (54,34%), ενδιαμέσου πρόγνωσης 
σε 7 ασθενείς (15,2%) και καλής πρόγνωσης σε 14 ασθενείς (30,43%). Βάσει των κριτηρίων του 
πρωτοκόλλου, 25 ασθενείς έλαβαν σχήμα υψηλού κινδύνου, 7 ενδιαμέσου και 10 ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου. Τέσσερις ασθενείς με Μ3 δεν έλαβαν χΜΘ αλλά συνδυασμό ATRA-Arsenic Trioxide.  Με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 1,68  έτη (0.04-8,31), OS και EFS στα 3 έτη είναι 76% και 71%, 
αντιστοίχως . Από τους ασθενείς με πρωτοπαθή ΟΜΛ: 33 βρίσκονται σε CR1 (31 εκτός/2 υπό θερα-
πεία) και 1 σε CR2 μετά 2η Αλλογενή Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΑΚ). 
Σε ΜΑΑΚ οδηγήθηκαν 21 ασθενείς: CR1:19  και CR2:2. Κατέληξαν 10 ασθενείς,  4 μετά υποτροπή (2 
μετά ΜΑΑΚ,1 λόγω ανθεκτικής νόσου και 1 λόγω τοξικότητας κατά τη διάρκεια ΜΑΑΚ), 6/10 κατέληξαν 
πρώιμα:3 ασθενείς στη θεραπεία εφόδου λόγω τοξικότητας και σε 3 ασθενείς (1 με t(9;11) και 2 με 
t(10;11)(p11.2;q23)) δεν επετεύχθη CR1 και κατέληξαν λόγω ανθεκτικής νόσου. Από το σύνολο των 
ασθενών: 17/25 υψηλού κινδύνου (6 MPAL ), 3/7 ενδιαμέσου και όλοι οι χαμηλού κινδύνου ασθενείς 
είναι σε ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα συνολικής επιβίωσης των ασθενών μας με ΟΜΛ είναι ικανο-
ποιητικά και συμβαδίζουν με τα διεθνή καταγεγραμμένα.Η εφαρμογή νέων μοριακών τεχνικών θα 
συμβάλλει στην καλύτερη προγνωστική κατηγοριοποίηση της ΟΜΛ και στην ανάπτυξη στοχευμένης 
και εξατομικευμένης θεραπείας.

90 ΚΥΤΤΑΡΟΓΕνΕΤΙΚΕΣ ΑνΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤή ΔΕΥΤΕΡΟΓΕνή ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
(sAML):  ΣΥΓΚΡΙΣή ΜΕΤΑξΥ ΑΥΤΩν ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ νΟΣήΜΑΤΑ  (sAML-AHD) 
ΕνΑνΤΙ ΤΩν  ΣΧΕΤΙΖΟΜΕνΩν ΜΕ Τή θΕΡΑΠΕΙΑ (tAML)
Γ. Παπαϊωάννου, χ. Λαλαγιάννη, Μ. Γκαϊτατζή, Ε. Γαβριηλάκη, Μ. Ισκάς, χ. Βαρελάς, Μ. Παπαθανασίου, 
Α. Συρίγου, Α. Μαρβάκη, χ. Βαδικόλιου, Β. Δούκα, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, Ο. Αστερίου, Α. Τσιμόγλου,  
Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος, Α. Αθανασιάδου 
Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η δευτεροπαθής Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (sAML–AHD) σε έδαφος προηγηθείσας 
διάγνωσης Mυελοδυσπλαστικού ή Mυελοϋπερπλαστικού Συνδρόμου έχει συσχετιστεί προσφάτως με 
καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με την tAML
ΣΤΟΧΟΙ: Μελετήσαμε αναδρομικά την συχνότητα και το είδος των χρωμοσωματικών ανωμαλιών, 
καθώς και την έκβαση των ασθενών με  sAML-AHD ή tAML.
ΑΣθΕνΕΙΣ – ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αξιολογήσαμε αναδρομικά 149 ασθενείς με sAML-AHD ή tAML από 
516 ασθενείς με διάγνωση AML από το 2000 – 2020. Δείγματα μυελού των οστών όλων των ασθενών 
υποβλήθηκαν σε κυτταρομορφολογική, ανοσοφαινοτυπική και κυτταρογενετική ανάλυση. Η μέση ηλικία 
των ασθενών στη διάγνωση ήταν τα 58 έτη (εύρος 15-75), η αναλογία ανδρών/γυναικών (85/64) και 
η αναλογία sAML-AHD / tAML (104/45).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Πλήρης κυτταρογενετική μελέτη ήταν εφικτή στους 145/149 ασθενείς (sAML-
AHD:101, tAML:44).φυσιολογικός καρυότυπος παρατηρήθηκε στους 58/145 ασθενείς και συγκεκριμένα 
η κατανομή αφορούσε 15/44 με tAML και 43/101 με sAML-AHD. Παθολογικός καρυότυπος βρέθηκε 
σε 87 ασθενείς (60%) με την κατανομή να αφορά σε  29/44 ασθενείς με tAML και  58/101 ασθενείς με 
sAML-AHD p=0.33). Τρεις ασθενείς είχαν t(8;21), 3 t(9;11), 2 t(6;9), 1 inv16, 1 inv3q (7/10 με tAML). 
Καρυότυπος ευνοϊκής πρόγνωσης ανευρέθηκε σε  4 ασθενείς, ενώ κακής πρόγνωσης σε 55 (tAML 
20/44, 45.4% και  sAML-AHD 35/101, 34.6%, p= 0.21). Καρυότυπος ενδιάμεσης πρόγνωσης ανευ-
ρέθηκε σε   85 ασθενείς (tAML: 20/44, 45.4% και  sAML-AHD 65/101,  65.3% p=0.033). Πολύπλοκος 
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καρυότυπος  διαπιστώθηκε σε 37 ασθενείς (tAML 13/44, sAML-AHD 24/101, p=0.46), με  διάμεσο 
αριθμό 8 ανωμαλιών (3-14) στις tAML και 6 (3-14) στις sAML-AHD p=0,33. Οι ανωμαλίες του χρωμο-
σώματος 7 ήταν οι πιο συχνές και ανευρέθηκαν σε 29 ασθενείς (tAML 11/44 και sAML-AHD 18/101, 
p=0.32). Ανωμαλίες του χρωμοσώματος 11 υπήρχαν σε 19 ασθενείς με επικράτηση του 11q στο 
σκέλος της tAML (p = 0.00027). Δεν παρατηρήθηκαν συσχετίσεις με άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλί-
ες. Πλήρης ύφεση (CR) επιτεύχθηκε στο 42,3%  (63/149) των ασθενών (tAML 20/45 και sAML-AHD 
43/104) και  8 ασθενείς απεβίωσαν λόγω θνητότητας σχετιζόμενης με θεραπεία (TRM). Ανευρέθηκαν 
υψηλά ποσοστά υποτροπής  (45% tAML και 65% sAML-AHD). H μόνη σημαντική διαφορά ανάμεσα 
στα δύο σκέλη αφορούσε στην ηλικία (p=0.003). Η επιβίωση ήταν δυσμενής και στις δύο νόσους 
(125/149 ασθενείς απεβίωσαν).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με sAML εμφάνιζαν παθολογικό  και πολύπλοκο καρυότυπο με συ-
χνότητα 60% και 23,7% αντίστοιχα και αυτό μπορεί να εξηγήσει τα αυξημένα ποσοστά ανθεκτικής 
νόσου και υποτροπής σε αυτούς τους ασθενείς.  Οι επαναλαμβανόμενες γνωστές χρωμοσωματικές 
αναδιατάξεις, ο καρυότυπος καλής πρόγνωσης  και οι ανωμαλίες του χρωμοσώματος 11q ήταν πιο 
συχνές στους ασθενείς  tAML. Ο κακής πρόγνωσης  καρυότυπος δεν είχε καμία επίδραση στην επι-
βίωση σε ασθενείς με tAML, ενώ επηρέασε αρνητικά την επιβίωση στην  sAML- AHD. Ο καρυότυπος 
ενδιάμεσης πρόγνωσης ήταν συχνότερος στη sAML-AHD. Η συχνότερη ανωμαλία αφορούσε το 
χρωμόσωμα 7. Ανεξαρτήτως καρυοτύπου, τόσο η tAML όσο και η sAML-AHD παρουσιάζουν πτωχά 
αποτελέσματα μετά τη χημειοθεραπεία. Νέες στοχευμένες θεραπείες απαιτούνται ενδεχομένως για 
αυτούς τους ασθενείς.

91 Ο ΡΟΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩν ΠΟΛΥΜΟΡφΙΣΜΩν ΤήΣ φΥΣΙΚήΣ ΑνΟΣΙΑΣ ΣΤήν ΕΠΙΠΤΩΣή ΛΟΙ-
ΜΩξΕΩν ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
χ. Παπαδόπουλος1,2, Γ. Τσιντή2, Ε. Πετεινάκη3, Κ. Δαδούλη4, Μ. Σπελέτας2, Ν. Γιαννακούλας1

1Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας, Λάρισα, 2Εργαστήριο Ανοσολογίας 
και Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Τμήμα 
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4Εργαστήριο Επιδημιολογίας και Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι ασθενείς με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) εμφανίζουν λόγω της 
βασικής νόσου αλλά και των χορηγούμενων θεραπειών μεγάλες περιόδους ουδετετεροπενίας. Αυτό 
τους καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητους σε λοιμώξεις από μια σειρά παθογόνων, οι οποίες αφενός αυξά-
νουν τη νοσηρότητα και θνησιμότητά τους. Η φυσική ανοσία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας ενάντια σε 
μικροβιακά παθογόνα, ενώ παράλληλα αποτελεί τον ενορχηστρωτή της ειδικής ανοσίας. Διαταραχές 
στα κύρια μόρια της φυσικής ανοσίας όπως είναι οι υποδοχείς TLRs ή σε επιμέρους συστατικά άλλων 
συστημάτων όπως το συμπλήρωμα, είναι πιθανόν να δημιουργούν ένα δυσμενές υπόβαθρο για τον 
ήδη επιβαρυμένο ασθενή. Ο ρόλος κοινών λειτουργικών πολυμορφισμών των TLR στην επίπτωση 
λοιμώξεων σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία παραμένει ασαφής καθώς η βιβλιογραφία 
παρέχει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η διερεύνηση του 
ρόλου πολυμορφισμών της φυσικής ανοσίας (C2 SNPrs9332736, TLR4 D299Grs4986790, TLR4 
399rs4986791, TLR4D299G & T399I,  TLR2 R753Qrs5743708)  στην επίπτωση και έκβαση διαφόρων 
τύπων λοιμώξεων σε ασθενείς με ΟΜΛ.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: I. Καταγραφή κλινικών στοιχείων (είδη λοιμώξεων, επιβίωση κλπ)  107 ασθενών 
με ΟΜΛ (73 άντρες, 34 γυναίκες, διάμεσης ηλικίας 68 έτη) οι οποίοι είχαν συναινέσει για την δυνατό-
τητα μελέτης του γενετικού τους υλικού. 84 ασθενείς είχαν πρωτοπαθή ΟΜΛ. II. Συλλογή γενετικού 
υλικού. III. Μοριακή ανάλυση για τον εντοπισμό των ανωτέρω πολυμορφισμών με PCR & RFLP-PCR 
(Liadaki et al 2011, Kompoti et al 2017) VII. Στατιστική ανάλυση μέσω SPSS 2017, Fisher exact test. 
Σε όλες τις αναλύσεις, το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως α=0.05 (δικατάληκτο).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της έρευνας παρατίθενται στον πίνακα 1. Δεν υπήρχε καμιά 
συσχέτιση ανάμεσα στους πολυμορφισμούς των ανοσογονιδίων και την εμφάνιση λοίμωξης από 
συγκεκριμένους λοιμογόνους παράγοντες. 
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Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης.

Fisher Exact Test
X>0,05
V<0,05

Πολυμορφισμοί C2 SNP
rs9332736

TLR4 D299G
rs4986790

TLR4 399
rs4986791

TLR4
D299G & T399I

TLR2 R753Q
rs5743708

Συχνότητα  
Γονοτύπου N (%) 3(2.8) 12(11.2) 12(11.2) 9(8,4) 3(2.8)

Θάνατος από ή κατά την 
διάρκεια λοίμωξης (32,7%) X X X X X

Ταυτοποιημένοι Λοιμογόνοι 
Παράγοντες
Βακτήρια X X X X X
Μύκητες X X X X X
Gram+ Κόκκοι X X X X X
Gram+  Βάκιλοι X X X X X

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Προηγούμενες μελέτες συσχετίζουν την εμφάνιση των SNP D299G, T399I & R753Q 
των γονιδίων TLR4 και TLR2 με ευαισθησία και δυσμενή πρόγνωση έναντι μικροβιακών λοιμώξεων 
(Van der Graaf et al 2006, Schnetzke etal 2015, Fisher M et al, 2016) σε ασθενείς με ΟΜΛ. Αντιθέτως 
οι παραπάνω πολυμορφισμοί προστατεύουν έναντι λοιμώξεων σε άλλου τύπου ασθενείς (Liadaki 
et.al 2011,  Kompoti et.al 2017). Γονιδιακά ελλείμματα πρωτεϊνών του συμπληρώματος φαίνεται πως 
αποτελούν παράγοντες που σε συνδυασμό με άλλες μεταλλάξεις αυξάνουν την ευαισθησία έναντι 
λοιμώξεων (Igreja RP 2011). Στην μελέτη μας δεν παρατηρήθηκε καμία  συσχέτιση των SNP των 
γονιδίων TLR4, TLR2 και C2 με την εμφάνιση απομονωθέντων λοιμογόνων παραγόντων, αλλά και με 
το θάνατο από λοίμωξη. Για αυτό θεωρούμε πως αυτοί οι πολυμορφισμοί δεν αποτελούν βιοδείκτες 
προφύλαξης έναντι πρόκλησης λοιμώξεων. Τα δεδομένα μας θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση 
μελλοντικής μετά-ανάλυσης, με σκοπό την αποσαφήνιση του ρόλου των πολυμορφισμών έναντι λοι-
μώξεων σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

92 ή ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΤήΣ ΟξΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΓΕνΟΥΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ νΕΟΤΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑ-
ΓΟνΤΕΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣή ΚΛΙνΙΚήΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣήΣ
Ν. Ελ Γκότμι1, Ι. Τσώνης1, Ε. Τζιότζιου2, Μ. Γαροφαλάκη2, Α. ψαρρά3, ζ. Αραπίδου1, Τ. Τζένου1,  
Δ. Καρακάσης1, Σ. Γιγάντες1, Μ. Παγώνη1 
1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα, 2Εργαστήριο Μοριακής 
Βιολογίας, Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα, 3Εργαστήριο 
Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ Ευαγγελισμός, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) NPM1mut μη επιλέξιμοι για 
εντατική χημειοθεραπεία, που αντιμετωπίζονται με υπομεθυλιωτικό παράγοντα (HMA) παρουσιάζουν 
συνήθως φτωχές μικρής διάρκειας ανταποκρίσεις (ORR: 45.5%, CR: 23.5%, median OS: 10 μήνες). 
ωστόσο, από μελέτες έχει αποδειχθεί η ευνοϊκή επίδραση της προσθήκης του venetoclax (Ven) στη 
συνολική επιβίωση των ασθενών με ΟΜΛ NPM1mut, ιδίως στις ηλικίες ≥65 ετών. Παρουσιάζεται η 
κλινική περίπτωση ηλικιωμένου ασθενούς με ευνοϊκής πρόγνωσης ΟΜΛ που μετά την αρχική θεραπεία 
εφόδου με «7+3» αντιμετωπίστηκε με το συνδυασμό HMA+Ven.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Άνδρας ασθενής 76 ετών προσήλθε για διερεύνηση  λευκοκυττάρωσης 
(60000/μl) και θρομβοπενίας (52000/μl). Ανέφερε διπλωπία και διάχυτα μυϊκά άλγη από ημερών. 
Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται στεφανιαία νόσος. Κατά την αντικειμενική εξέταση διαπι-
στώθηκε ηπατομεγαλία. Από το μυελόγραμμα διαπιστώθηκε  παθολογικά αυξημένη κυτταροβρίθεια 
με απωθημένες τις φυσιολογικές κυτταρικές σειρές και διήθηση από βλαστικά κύτταρα σε ποσοστό 
80%. Η κυτταρομετρία ροής  ανέδειξε την παρουσία άωρων κυττάρων μονοκυτταρικής προέλευσης 
σε ποσοστό 77% [CD34-/ CD117(μερική έκφραση)/CD33+/HLADR+/CD38+/CD11b+/ CD15+/CD64+/
CD13+(μερική έκφραση στο 50% των κυττάρων)/ CD56+/CD4weak/CD45+/MPO-]. Ο καρυότυπος 
ήταν φυσιολογικός, ενώ στο μοριακό έλεγχο ανιχνεύθηκε η μετάλλαξη Α του εξωνίου 11 του γονιδίου 
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NPM1 (RQ-PCR: 129899.03copies/10000 ABLcopies). Έτσι, τέθηκε η διάγνωση της de novo ΟΜΛ 
NPM1mut/FLT3wt. O απεικονιστικός έλεγχος του ΚΝΣ δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα, ενώ στο 
ΕΝΥ δεν ανιχνεύθηκαν κύτταρα. Με βάση την καλή γενική κατάσταση και την επιθυμία του ασθενούς 
αφενός και τα χαρακτηριστικά της ΟΜΛ αφετέρου αποφασίστηκε να λάβει συνδυασμένη χημειοθεραπεία 
με το συνδυασμό «7+3» (Cytarabine 100mg/m2/ημx7ημ, Idarubicin 10mg/m2/ημx3ημ). Στη διάρκεια 
της απλασίας παρουσίασε λοίμωξη αναπνευστικού με εικόνα θαμβής υάλου (grade 3), κολπική μαρ-
μαρυγή και ορογονίτιδα, ενώ απαιτήθηκε επιθετική υποστήριξη με παράγωγα αίματος. 

Εικόνα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επετεύχθη πλήρης ύφεση και σημαντική  μείωση του φορτίου ΝPM1mut 
(255,2copies/10000 ABLcopies). Λαμβάνοντας υπόψιν τις επιπλοκές, την επηρεασμένη γενική κα-
τάσταση του ασθενούς και την ηλικία του, τροποποιήθηκε ο θεραπευτικός σχεδιασμός. χορηγήθηκε 
αζακυτιδίνη. Μετά τον πρώτο κύκλο η MRD ήταν 36,15 ΝΡΜ1mut copies/10000ABLcopies, ενώ 
μετά τον δεύτερο κύκλο αύξηση κατά 1log (125,6 ΝΡΜ1mut copies/10000ABLcopies=molecular 
progression). Με δεδομένο τον κίνδυνο της μοριακής υποτροπής προσετέθη στον τέταρτο κύκλο 
θεραπείας το venetoclax. Μετά τρεις κύκλους HMA+Ven επετεύχθη βαθιά μοριακή ανταπόκριση και 
ο ασθενής παραμένει με ανιχνεύσιμη νόσο με πολύ χαμηλό φορτίο (molecular persistence at low 
copy numbers/0,12 NPM1mutcopies/10000ABLcopies). Ο ασθενής, με τροποποιήσεις στο δοσολο-
γικό σχήμα της αζακυτιδίνης, ανέχεται καλά τη θεραπεία, χωρίς σημαντικές επιπλοκές και παραμένει 
ανεξάρτητος μεταγγίσεων από τον έβδομο κύκλο θεραπείας. Στην τελευταία επανεκτίμηση, μετά τον 
εικοστό κύκλο HMA+Ven και τρία χρόνια από τη διάγνωση παραμένει σε καλή γενική κατάσταση και 
η νόσος σε πλήρη ύφεση με molecular persistence at low copy numbers.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ: Η εισαγωγή των νέων παραγόντων στη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
ΟΜΛ αύξησε το προσδόκιμο και βελτίωσε την ποιότητα ζωής των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας και/ή 
με συννοσηρότητες. Η χαμηλή σχετιζόμενη με τη θεραπεία θνητότητα και η επίτευξη βαθέων υφέ-
σεων, ανοσοφαινοτυπικών και μοριακών, όπως αποτυπώνεται σε τρέχουσες κλινικές μελέτες, με τη 
συνεργική δράση στην επαγωγή της κυτταρικής απόπτωσης, δια μέσου της εξωτερικής μιτοχονδριακής 
μεμβράνης, με το συνδυασμό υπομεθυλιωτικών παραγόντων και bcl2 αναστολέων, δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για εξατομικευμένες θεραπείες με καλύτερη ανοχή, μικρότερη τοξικότητα και σταθερή 
ανταπόκριση σε ασθενείς μη επιλέξιμους για εντατική χημειοθεραπεία.
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93 ΕξΩΜΥΕΛΙΚή νΟΣΟΣ ΣΤήν ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ.ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣθΕνΩν 
ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Α. Κοτσιαύτη1, Η. Τάσση2, Ε. Κουμπής2, Ε. Αποστολίδου2, Α. Βάσσου2, Δ. Γουγωπούλου2, Ε. Τσόλας2, 
Κ. Παπαθανασίου2. Λ. Κυριαζοπούλου2, Ε. χατζημιχαήλ2, Ε. Καψάλη2

1Αιματολογικό Τμήμα, ΠΓΝΑ Αλεξάνδρα, 2Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη καταγράφει την εμφάνιση εξωμυελικής νόσου (ΕΝ- μυελικό σάρκωμα) σε ασθενείς 
με διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας είτε στην διάγνωση είτε στην υποτροπή που νοσηλεύ-
θηκαν σε ένα κέντρο σε χρονικό διάστημα δύο ετών σε σύνολο 50 ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Παρουσιάζονται στοιχεία 8 ασθενών που εμφάνισαν μυελικό σάρκωμα είτε 
στην διάγνωση του νοσήματος, είτε στην υποτροπή. Περιλαμβάνονται  5 άνδρες ηλικίας από 52   έως 
78 ετών και 3 γυναίκες από 54  έως 79   ετών. Η διάγνωση έγινε με βιοψία των οργάνων, με κυττα-
ρολογική εξέταση και κυτταρομετρία ροής (περικαρδιακού, πλευριτικού ή ασκιτικού υγρού), ή με την 
κλινική και απεικονιστική βελτίωση της εστίας μετά την χορήγηση της χημειοθεραπείας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα. Σε τρεις ασθενείς 
η ΕΝ εμφανίσθηκε ταυτόχρονα με την διάγνωση, ενώ σε πέντε κατά την υποτροπή Στην μικρή αυτή 
ομάδα κοινό χαρακτηριστικό είναι ο φυσιολογικός καρυότυπος στις περισσότερες περιπτώσεις και 
αρνητικές οι μεταλλάξεις NPM1 (εκτός ενός ασθενή) και FLT3.  Η έκφραση του CD56 διαπιστώθηκε 
μόνο σε δύο περιπτώσεις. Η εξωμυελική εντόπιση του νοσήματος περιλαμβάνει : λεμφαδένας, επι-
νεφρίδια, μαστός , περιτοναϊκή κοιλότητα, στοματοφάρυγγας, μεσοθωράκιο, περικάρδιο, οφθαλμικός 
κόγχος. Όλοι οι ασθενείς έχουν αποβιώσει  λόγω ανθεκτικού νοσήματος, εκτός από έναν.

Πίνακας 1. χαρακτηριστικά Ασθενών με Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία και Εξωμυελική Νόσο
Εστία 
Εξωμυελικής νόσου

Διάγνωση
υποτροπή

φύλο
ήλικία (έτη)

AML de novo
Δευτεροπαθής

Καρυότυπος
Μοριακός έλεγχος

Ανοσοφαινότυπος

Μαστός
Ασκιτικό υγρό

Υποτροπή 
μετά SCT 

Θ
54

Μετά από Μυε-
λοϊνωση

46χχ
nPM1-
FLT3-

CD8+,CD3+,CD16+,CD56+
CD4+,CD34+,CD117+
MPo+

Μάζα μεσοθωρακίου Υποτροπή Θ
78

  de novo 46XX. add7
del 17
add 14

CD34+,
CD117+,CD13+
HLA-DR+.CD33+

Βουβωνικός 
λεμφαδένας

Διάγνωση Α
53

de novo nPM1-
FLT3-

CD34+.CD68/KP1+,
MPo+
,CD7+,CD99+

Περικάρδιο Διάγνωση Α
75

de novo nPM1-
FLT3-

CD33+,
CD34+,CD117+
CD13+,HLA-DR+

Μάζα στοματοφά-
ρυγγα

Υποτροπή Θ
79

de novo 46XX,+8
nPM1-
FLT3-

CD34+
,CD33+,CD13+
CD117+

Μάζα οφθαλμικού
κόγχου

Υποτροπή Α
76

 de novo 46XY
FLT3-
nPM1-

CD33+
,CD34+,CD117+
HLA-DR+

Επινεφρίδια Διάγνωση Α
52

de novo 46XY
nPM1-
FLT3-

CD33+,
CD64+,CD56+
CD117+,HLA-DR+

Μάζα μεσοθωρακίου
Πλευριτικό υγρό

Υποτροπή Α
71

Μετά από Μυε-
λοίνωση

46χΥ
nPM1-
FLT3-

CD38+,
CD33+,CD117+
MPo+

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Καθώς στην διάγνωση της ΟΜΛ δεν γίνεται έλεγχος για ΕΝ η  συχνότητα  της 
παραμένει ακόμη ασαφής, με ποσοστά που κυμαίνονται στην βιβλιογραφία από  2% έως   9  % , ενώ 
σε μελέτη με PET 17%  και στην ομάδα μας 16%.Η εμφάνιση της ως υποτροπή μπορεί να προβλη-
ματίσει ιδίως αν δεν είναι εφικτή η βιοψία ,ενώ όταν προηγείται της διάγνωσης μπορεί να οδηγήσουν 
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σε λάθος διαγνώσεις, κυρίως λεμφώματος. Έχει συσχετισθεί με Μ4/Μ5 μορφολογία, έκφραση του 
CD56 που «οδηγεί» τους  βλάστες στο δέρμα, μαστό, γαστρεντερικό και αναπαραγωγικό σύστημα, 
t(8;21), inv (16), 11q23, t(9;11),t(8;17), t(8;16),τρισωμίες 4,8,11 και σε μελέτη με 181 περιστατικά 
NPM1+  στο 14% και FLT3+ στο 15%.Συνδυάζεταί κυρίως με  κακή πρόγνωση. Οι ασθενείς με ΟΜΛ 
συνήθως καταλήγουν λόγω υποτροπής του νοσήματος και η εξωμυελική εντόπιση , που ίσως δεν 
είναι τόσο σπάνια  ίσως  θα πρέπει να ληφθεί  υπόψιν στην αρχική εκτίμηση  στον καθορισμό της 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου με απεικονιστικές μεθόδους όπως το PET/CT.

94 ή νΡΜ1 ΜΕΤΑΛΛΑξή ΣΤήν ΟΜΛ: ΠΟΣΟ ΚΑΛήΣ ΠΡΟΓνΩΣήΣ ΕΙνΑΙ ΤΕΛΙΚΑ?
χ. Λαλαγιάννη, Α. Παπαλεξανδρή, Μ. Ισκάς, Α. Μαρβάκη, Μ. Παπαθανασίου, Α. Συρίγου, χ. Βαρελάς, 
Π. Δόλγυρας, χ. Δημοσθένους, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, φ. Κίκα, Α. Παλέτα, Δ. Μαλλουρή, Α. Αθανασιά-
δου, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική - Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, ΓΝΓ Παπανικολάου, Θεσ-
σαλονίκη
Η οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία (ΟΜΛ) με μετάλλαξη στο γονίδιο NPM1 (nucleophosmin member1) 
αποτελεί ξεχωριστή οντότητα στην WHO κατάταξη και συμπεριλαμβάνεται στις καλής πρόγνωσης 
ΟΜΛ στις οδηγίες του ELN 2017 όταν η μετάλλαξη FLT3-ITD είναι αρνητική ή σε χαμηλή αναλογία. 
Παρατηρούνται όμως αρκετές υποτροπές ή και εμφάνιση νέας ΟΜΛ ΝΡΜ1-. Σκοπός της μελέτης ήταν 
να εκτιμηθεί σε συνθήκες καθημερινής πρακτικής η προγνωστική σημασία της μετάλλαξης ΝΡΜ1. 
Μελετήθηκαν αναδρομικά 163 ασθενείς με καρυότυπο ενδιάμεσης πρόγνωσης που είχαν ελεγχθεί 
στην διάγνωση για τις μεταλλάξεις FLT3-ITD και NPM1. Επρόκειτο για 74 άνδρες και 89 γυναίκες 
διάμεσης ηλικίας 53(17-72) ετών που έλαβαν εντατική χημειοθεραπεία για ΟΜΛ. Οι 133/163 ασθενείς 
είχαν φυσιολογικό καρυότυπο. Από τους 78 ασθενείς που ήταν ΝΡΜ1+ οι 25 (32%) ήταν συγχρόνως 
FLT3-ITD+ ενώ από τους 85 ΝΡΜ1- οι 12(14%) ήταν FLT3-ITD+. Ένας μόνο ασθενής είχε χαμηλή 
αναλογία FLT3-ITD/FLT3wt. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ΝΡΜ1+ και 
ΝΡΜ1- ασθενών στην ηλικία (διάμεση 53 έτη), στην επίτευξη πλήρους ύφεσης (91% έναντι 82.3%) 
και στην υποτροπή (35% έναντι 38.5%). Αντίθετα παρατηρήθηκαν στην ΝΡΜ1+ΟΜΛ αυξημένα λευκά 
αιμοσφαίρια διάγνωσης (WBC>50000/μl 32% έναντι 10.6%, p=0.001 και WBC<10000/μl 27% έναντι 
56.4%, p=0.0001 αντίστοιχα), αυξημένη LDH>400 (68% έναντι 39%, p=0.002) αυξημένο ποσοστό 
μονοκυτταρικής έκφρασης (47.4% έναντι 22.3%, p=0.001) και σπανιότερα δευτεροπαθής ΟΜΛ (10.2% 
έναντι 31.8%, p=0.001). Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ΝΡΜ1+ και ΝΡΜ1- ασθενών στη συνολική 
επιβίωση (5ετής OS 47.6% έναντι 50.5% αντίστοιχα, p=0.7) και στην ελεύθερη νόσου επιβίωση (5ετής 
DFS 45.8% έναντι 41.3%, p=0.4). Ειδικότερα στην ομάδα ΝΡΜ1+/FLT3-ITD- (53 ασθενείς) παρατη-
ρήθηκαν υψηλά ποσοστά απάντησης: CR 96.2%. Η υποτροπή ήταν 33.3% (τρεις ασθενείς υποτρο-
πίασαν με άλλη, ΝΡΜ1- λευχαιμία). Σε σχέση με την παρουσία FLT3-ITD, και πάλι δεν διαπιστώθηκε 
σημαντική διαφορά στην έκβαση μεταξύ ΝΡΜ1+ και ΝΡΜ1- ασθενών όταν δεν συνυπήρχε FLT3-ITD 
(5ετής OS 55% έναντι 46.7% αντίστοιχα, p=0.8 και 5ετής DFS 48% και οι δύο) ενώ οι διπλά θετικοί 
ασθενείς είχαν χειρότερη έκβαση (5ετής DFS για ΝΡΜ1+/FLT3-ITD+ 32.7%, 40.8%). Η διενέργεια 
αλλογενούς μεταμόσχευσης (HCT, n=26/78) επηρέασε θετικά την επιβίωση στους ΝΡΜ1+ ασθενείς 
(είτε με ή χωρίς FLT3-ITD) με 5ετή OS 68.4% έναντι 45% χωρίς HCT, p=0.038. Σε πολυπαραγοντική 
ανάλυση σημαντικοί παράγοντες ήταν για DFS η ηλικία και για OS η ηλικία και η HCT. Συγκρίνοντας την 
ομάδα ΝΡΜ1+/FLT3-ITD- με 58 ασθενείς με καλής πρόγνωσης καρυότυπο (CBF AML) διαπιστώθηκαν 
παρόμοια ποσοστά υποτροπής (33.3% και 34% αντίστοιχα) και DFS (5ετής DFS 48% έναντι 54.8% 
αντίστοιχα, p=0.1) ενώ υπήρχε σημαντική διαφορά στην επιβίωση (5ετής OS 55% έναντι 67.9% για 
την CBF AML, p=0.025). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ και παρά τα μειονεκτήματα λόγω της διαφορετικής αντιμετώπισης με ή χωρίς 
HCT βάσει των οδηγιών, στην παρούσα μελέτη κλινικής πρακτικής σε ασθενείς με ενδιάμεσης πρό-
γνωσης καρυότυπο διαπιστώθηκε ότι οι ΝΡΜ1+ ασθενείς είχαν παρόμοια έκβαση με τους ΝΡΜ1- ενώ 
η συνέκφραση της μετάλλαξης FLT3-ITD επιβάρυνε την έκβαση. Προγνωστικά οι ΝΡΜ1+ ασθενείς 
βρίσκονταν πλησιέστερα στην ομάδα ενδιάμεσου κινδύνου και όχι στην χαμηλού κινδύνου (CBF AML). 
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Η πρωιμότερη διενέργεια HCT βασισμένη στην MRD (ποσοτική PCR-ΝΡΜ1) και στις συνυπάρχουσες 
μεταλλάξεις (NGS) που χρησιμοποιούνται ήδη τα τελευταία έτη, αναμένεται να βελτιώσει την έκβαση 
στους ΝΡΜ1+ ασθενείς.

95 ή ΣήΜΑΣΙΑ ΤΩν ΕΠΙΠΡΟΣθΕΤΩν ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩν ΑνΩΜΑΛΙΩν ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ  ΜΕ ΟξΕΙΑ 
ΠΡΟΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (APL) Τήν ΕΠΟΧή ΤΟΥ ALL-TRANS ΡΕΤΙνΟϊΚΟΥ ΟξΕΟΣ: 
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤή ΜΑΚΡΟΧΡΟνΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥθήΣήΣ
χ. Βαρελάς, χ. Λαλαγιάννη, Γ. Παπαϊωάννου, Μ. Γκαϊτατζή, Μ. Ισκάς, Β. Δούκα, Α. Συρίγου,  
Α. Τσομπανάκου, ζ. Λαζάρου, Τ. Τουλουμενίδου, Α. Παπαλεξανδρή, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπου-
λος, Α. Αθανασιάδου
Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η Οξεία Προμυελοκυτταρική Λευχαιμία (ΟΠΛ) αποτελεί  υπότυπο της οξείας μυελογε-
νούς λευχαιμίας (ΟΜΛ) που χαρακτηρίζεται από την αναδιάταξη t(15;17)(q22:q21)/ PML- RARΑ και 
συσχετίζεται  με μακροχρόνια επιβίωση χωρίς νόσο (DFS) των ασθενών που αντιμετωπίζονται με  
την σύγχρονη θεραπεία ( all-trans ρετινοϊκό οξύ (ATRA), με χημειοθεραπεία ή  τριοξείδιο του αρσενι-
κού (ATO). Η προγνωστική σημασία των επιπρόσθετων χρωμοσωματικών ανωμαλιών (ACAs) είναι 
ακόμη υπό συζήτηση.
ΣΚΟΠΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά την συχνότητα και το είδος των επιπρόσθετων χρωμοσωματικών 
ανωμαλιών (ACAs) καθώς και τα κλινικοεργαστηριακά  χαρακτηριστικά  και την έκβαση των ασθενών 
με ή χωρίς ACAs  που έλαβαν θεραπεία με πρωτόκολλα που βασίζονται σε ATRA. 
ΜΕθΟΔΟΛΟΓΙΑ: Αξιολογήσαμε 47 ασθενείς με  ΟΠΛ από 570 ασθενείς με διάγνωση ΟΜΛ από το 
2000– 2020. Κυτταρογενετική ανάλυση ήταν εφικτή στους 42. H διάμεση ηλικία ήταν 39,5 έτη (εύρος: 
12-84), 20 γυναίκες και 22 άνδρες και η διάμεση παρακολούθηση των ασθενών ήταν 81 μήνες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκατέσσερις από τους 42 ασθενείς εμφάνιζαν ACAs  πέραν  της t(15;17) ποσοστό 
33,3 %. H πιο συνηθισμένη ACA ήταν η τρισωμία 8 που βρέθηκε σε 6 ασθενείς, ενώ 2 ασθενείς είχαν 
απώλεια χρωμοσώματος Υ (1 ασθενής με ταυτόχρονη τρισωμία 8), και ένας 1 ασθενής είχε  μονοσωμία 
13. Δομικές ανωμαλίες είχαν 7 ασθενείς. Πολύπλοκος καρυότυπος ανευρέθηκε σε 4 ασθενείς. Τέσσερις 
ACAs  δεν έχουν αναφερθεί, del(2)(p16p23), del(11)(q14),  del(14)(q24), t(6;7)(p12;q21). Από  τους 
28 ασθενείς  με τυπική αναδιάταξη t(15;17)(q22:21), 6  ήταν  υψηλού κινδύνου (21,4%), 15  ενδιάμε-
σου και 7 χαμηλού. Η διάμεση ηλικία ήταν 37 (12-80) έτη, LDH>400IU παρουσίαζαν 10/28 (35,7%) 
. Είκοσι επτά ασθενείς έλαβαν θεραπευτικά σχήματα  με βάση το ATRA, 25/27 με ανθρακυκλίνη (14  
έλαβαν και Aracytin) και 2/27 με αρσενικό. Είκοσι πέντε ασθενείς πέτυχαν πλήρη ύφεση (CR1) και οι 
2 απεβίωσαν πρώιμα λόγω TRM. Δύο παρουσίασαν υποτροπή (2/25: 8%) στους 13 και 110 μήνες.
Από τους 14/42 ασθενείς που έφεραν ACAs,  2 ασθενείς χαρακτηρίστηκαν ως υψηλού κινδύνου 
(14,3%), 10 ως ενδιάμεσου και 2 ως χαμηλού. Η διάμεση ηλικία ήταν 39 έτη (14-84), LDH>400IU 
παρουσίαζαν 6/14 (42,8%) . Όλοι οι ασθενείς έλαβαν αγωγή με βάση ATRA, οι 13 με ανθρακυκλίνη 
(7 έλαβαν και Aracytin) και 1/14 με αρσενικό. Έντεκα πέτυχαν CR1 και  3 απεβίωσαν λόγω TRM. Δύο 
ασθενείς υποτροπίασαν( 2/11:18%)  στους 24 και 37 μήνες.  
Δεν υπήρχε διαφορά στα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά μεταξύ των  ασθενών με t(15;17) με 
ή χωρίς ACAs. Παρότι υπήρχε διαφορά  στη πιθανότητα ολικής επιβίωσης (OS) των  ασθενών με  ή 
χωρίς ACAs  70,7% έναντι 88,8%   και  στο DFS  77,8% έναντι 95,8% στην 5ετία,  δεν ήταν στατιστικά 
σημαντική. Η πολυπαραγοντική ανάλυση για  OS ανέδειξε  ως μόνο σημαντικό παράγοντα την ηλικία 
(p=0,025). H πολυπαραγοντική ανάλυση για   DFS δεν ανέδειξε   κάποιον σημαντικό παράγοντα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΟΠΛ ανευρίσκεται  σε ποσοστό 8,2% στην ΟΜΛ. Το  33,3% των ασθενών πα-
ρουσιάζουν ACAs μαζί με t (15;17) με συχνότερη την  τρισωμία 8. Η πρόγνωση της ΟΠΛ παραμένει 
ευνοϊκότερη σε σύγκριση με άλλους κυτταρογενετικούς υποτύπους, ανεξάρτητα από την παρουσία 
ACAs. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για την κατανόηση της βιολογίας της νόσου με ή χωρίς ACAs 
καθώς και αναγνώριση συγκεκριμένων επιπρόσθετων ανωμαλιών που ενδεχομένως επηρεάζουν  
την πρόγνωση.
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χΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥχΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΥΕΛΟϋΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

96 ΔΙΑΚΟΠή ΑΓΩΓήΣ ΜΕ ΑνΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΥΡΟΣΙνΙΚήΣ ΚΙνΑΣήΣ  ΣΕ ήΛΙΚΙΩΜΕνΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ 
ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: Ο ΑνΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤήν ΠΟΙΟΤήΤΑ ΖΩήΣ
E. Bέρρου1, Γ. Καϊάφα2, Ν. Καραμπατζάκης1, Θ. Τριανταφύλλου1, Α. Σεβαστούδη1, Κ. Τσίρου1,  
Θ. Παπαδοπούλου1, Π. Κωνσταντινίδου1, Α. Παπαλεξανδρή3, Π. Παναγιωτίδης4, Ε. Κατωδρύτου1

1Αιματολογική Κλινική ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ, 2Α΄ Προπαιδευτική Κλινική ΑΧΕΠΑ, 3Εργαστήριο Μοριακής 
Διάγνωσης  Αιματολογική Κλινική ΓΝΝΘ Παπανικολάου, 4Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λαϊκό 
Νοσοκομείο Αθηνών
ΣΚΟΠΟΣ: Η νέα πρόκληση για τους ασθενείς με χρόνια Μυελογενή Λευχαιμία (χΜΛ) που δεν έχουν 
επιδείξει ανθεκτικότητα στη θεραπεία και διατηρούν μακροχρόνια βαθιά  ύφεση ( Deep Molecular 
Remission - DMR) είναι η διακοπή της αγωγής με αναστολείς τυροσινικής κινάσης (ΤΚΙs). Οι ηλικιωμένοι  
ασθενείς  με τη διακοπή θεραπείας ενδέχεται να απαλλαγούν από   ήπιες μακροχρόνιες ανεπιθύμητες 
ενέργειες της αγωγής τους που έχουν ωστόσο αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής τους. Με βάση το 
γεγονός ότι ελάχιστα δεδομένα από την καθημερινή κλινική πρακτική είναι διαθέσιμα σχετικά με αυτό 
το ζήτημα αναλύσαμε δεδομένα από ηλικιωμένους ασθενείς με χΜΛ που πληρούσαν τα κριτήρια 
διακοπής ΤΚΙ και καταγράψαμε τις μεταβολές στην ποιότητα ζωής τους.
ΥΛΙΚΟ/ΜΕθΟΔΟΙ: Αναλύσαμε δεδομένα από  13 ασθενείς  (άνδρες/γυναίκες : 7/6) άνω των 60 
ετών  που πληρούσαν τα κριτήρια διακοπής όπως έχουν περιγραφεί στις κατευθυντήριες οδηγίες του 
European LeukemiaNet. Καταγράψαμε: α) τη διάρκεια αγωγής με ΤΚΙ β) τη διάρκεια DMR πριν τη 
διακοπή της θεραπείας γ) τη διάρκεια της ύφεσης χωρίς θεραπεία ( Treatment Free Remission- TFR). 
Παράλληλα αξιολογήσαμε τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Ηemoglobin-Hb) και τα αποτελέσματα στα 
ερωτηματολόγια EQ-5D-5L  ακριβώς πριν τη διακοπή της  αγωγής και κατά τη διάρκεια της TFR. ως 
υποτροπή ορίστηκε η απώλεια μείζονας μοριακής ανταπόκρισης ( Major Molecular Response- MMR). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία κατά τη διακοπή της αγωγής ήταν τα 72 έτη (εύρος: 61–88).  Η 
διάμεση διάρκεια της θεραπείας πριν τη διακοπή ήταν 12  έτη  (εύρος 5-18) ενώ η διάμεση διάρκεια 
DMR πριν τη διακοπή της αγωγής ήταν 8 έτη ( εύρος 3-11). Eξι ασθενείς λάμβαναν αγωγή με nilotinob, 
ένας με sprycel και έξι με imatinib. Ύστερα από διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 31 μηνών  (εύρος 
5-34), 12 ασθενείς παραμένουν σε TFR.  Mόνο ένας ασθενής εμφάνισε απώλεια MMR, 5 μήνες μετά τη 
διακοπή της θεραπείας και  πέτυχε εκ νέου  MR 4.5   εντός 4 μηνών από την επανέναρξη της αγωγής. 
Αναφορικά με το βάθος της μοριακής ύφεσης όλοι οι ασθενείς παραμένουν  σε MR 4.5  με την εξαίρεση 
ενός ασθενή που εμφάνισε MMR σε δυο διαδοχικές μετρήσεις και στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε 
σε MR 4  χωρίς καμία παρέμβαση. Κατά τη διάρκεια της  TFR, τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης αυξήθηκαν 
σε 11 ασθενείς (διάμεση τιμή: 2.8 gr/dl, εύρος: 0.8-4 gr/dl). Δέκα ασθενείς παρουσίασαν καλύτερα 
αποτελέσματα στη σκάλα αξιολόγησης   EQ-5D-5L κατά τη διάρκειας της TFR ενώ μόνο δύο γυναίκες 
ασθενείς ανέφεραν μυοσκελετικούς πόνους και αρθραλγίες κατά το πρώτο εξάμηνο της διακοπής TKI. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς που λαμβάνουν επί πολλά έτη TKI και έχουν πολυετή  
DMR ενδέχεται να μπορούν να απολαύσουν μακράς  διάρκειας TFR.  Επιπλέον φαίνεται ότι μετά τη 
διακοπή της αγωγής βελτιώνονται τα επίπεδα Hb των ηλικιωμένων ασθενών και αυτό τους επιτρέπει 
να εκτελούν πιο αποτελεσματικά τις καθημερινές τους δραστηριότητες οδηγώντας σε βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους. Η  συλλογή δεδομένων από την καθημερινή κλινική πράξη πιθανώς θα  αναδείξει 
την αξία της διακοπής της αγωγής στη συγκεκριμένη υποομάδα ασθενών με χΜΛ και την  απώτερη 
επίδρασή της στη σχετιζόμενη με την υγεία τους ποιότητα ζωής τους. 
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97 ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΛήθή ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥνΟΔΑ νΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ
Κ. Βαλλιανάτου1, Π. Παντούλα2, Γ. Καραπιπέρης3, Ε. Καλαγιάκου1, Γ. Κανέλλης4, Γ. Μπενάκης5,  
Α. Καρακώστα2, Ν. Τζατζαδάκης5, χ. Μπέλεση1 
1Αιματολογικό τμήμα Γενικού  Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας - Πειραιά- Δυτικής Αττικής, 2Παθολογοανα-
τομικό εργαστήριο  Γενικού  Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας - Πειραιά- Δυτικής Αττικής, 3Πνευμονολογική 
Κλινική Γενικού  Κρατικού Νοσοκομείου Νικαίας - Πειραιά- Δυτικής Αττικής, 4Αιμοπαθολογοανατομικό 
εργαστήριο Νοσοκομείου Ευαγγελισμού, 5Θωρακοχειρουργική Κλινική Γενικού  Κρατικού Νοσοκομείου 
Νικαίας - Πειραιά- Δυτικής Αττικής 
Στο τμήμα μας απο 6ετίας παρακολουθούνται 15 ασθενείς με ιδιοπαθή πολυκυτταραιμία ηλικίας 45-
79 ετών. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη τριών ασθενών  μας, ηλικίας 69-72 ετών, πού είχαν 
ή ανέπτυξαν ταυτόχρονα με την διάγνωση της ιδιοπαθούς πολυκυτταραιμίας άλλες πρωτοπαθείς 
κακοήθειες.
Ο πρώτος ασθενής προσήλθε με νυχτερινή συχνουρία και ζάλη όπου διαπιστώθηκαν Λευκά  14720/κ.κ.χ.  
με πολυμορφοπυρηνικό τύπο,   Hb=16,5gr%  και Αιμοπεταλια=963000/κ.κ.χ. χωρίς λοίμωξη, παρατε-
ταμένο ΑPTT και υψηλό PSA.  Είχε σπληνομεγαλία 15 εκ , χαμηλή ερυθροποιητίνη και ήταν θετικός 
στη μετάλλαξη V677F του γονιδίου JAK-2.. Η οστεομυελική βιοψία ανέδειξε πολυκυτταραιμία οπότε 
άρχισε υδροξυουρία. Η παράταση  του ΑΡTT αποδόθηκε σε επίκτητη νόσο  von Willebrand που 
αποκαταστάθηκε με τη θεραπεία.
Η βιοψία προστάτη αποκάλυψε αδενοκαρκίνωμα στον αριστερό λοβό με gleason score 7 , grade 3  και 
η ορμονοθεραπεία που έλαβε  αποκατέστησε το PSA στο φυσιολογικό. Συνέχισε με ακτινοθεραπεία 
προστάτου. Μετά τρία χρόνια παρακολούθησης  ο ασθενής έχει φυσιολογική γενική αίματος και  ο 
σπλήνας μειώθηκε στα 13,5 εκ.
Η δεύτερη ασθενής, καπνίστρια, προσήλθε με ερυθροκυττάρωση Ηb=17,8gr%  χωρίς ερυθρότητα 
προσώπου και φυσιολογικό μέγεθος σπλήνα. Συνεστήθη πνευμονολογικός έλεγχος. Βρέθηκε χαμηλή 
ερυθροποιητίνη, ενώ ήταν θετική στη μετάλλαξη V677F του γονιδίου JAK-2, οπότε συνεστήθη έναρξη 
αφαιμάξεων και λήψη salospir .  Είχε οστεομυελική βιοψία συμβατή με πολυκυτταραιμία.
Στην αξονική θώρακος βρέθηκε σκίαση  στο δεξιό κάτω  λοβό και όζος στον αριστερό άνω λοβό, ενώ 
στη βρογχοσκόπηση βρέθηκε διήθηση βρόγχων από μη μικροκυτταρικό καρκίνο  πνεύμονα ΝΟS.Το 
PET –CT ανέδειξε υπερμεταβολική πρόσληψη (ένδειξη νεοπλασίας) σε μάζα στο δεξιό κάτω λοβό και 
όζο στο αριστερό άνω  λοβό και στους  λεμφαδένες.
Έγινε δεξιά κάτω λοβεκτομή που αποκάλυψε αδενοκαρκίνωμα χαμηλού και μέσου βαθμού διαφορο-
ποίησης και αριστερά άνω σφηνοειδής εκτομή του πνεύμονα που έδειξε  αδενοκαρκίνωμα χαμηλής 
διαφοροποίησης χωρίς διήθηση του  υπεζωκότα.
Η ασθενής υποβλήθηκε σε ανοσοθεραπεία με 3πλό σχήμα αλλά μετά τέσσερις κύκλους παρουσίασε 
σακχαρώδη διαβήτη και ηπατική μετάσταση και άλλαξε θεραπεία . Λαμβάνει προφυλακτικά ηπαρίνη.
Ο τρίτος ασθενής προσέρχεται με ζάλη, αστάθεια και ερυθρότητα προσώπου και έχει  τραχειοστομία. 
χειρουργήθηκε προ 3ετίας για νεοπλασία λάρυγγος και έκανε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. 
Αναφέρεται οικογενές ιστορικό νεοπλασιών  .Έχει Hb =19,6gr% , φυσιολογικά Λευκά, Αιμοπετάλια 
=447000/κ.κχ  και σπλήνα φυσιολογικών διαστάσεων. Συνεστήθη άμεση έναρξη αφαιμάξεων και 
λήψη salospir. 
Είχε χαμηλή ερυθροποιητίνη, ενώ ήταν θετικός στη μετάλλαξη V677F του γονιδίου JAK-2.και είχε 
αρνητικούς καρκινικούς δείκτες , η δε οστεομυελική βιοψία ανέδειξε πολυκυτταραιμία. Η αξονική 
εγκεφάλου ανέδειξε ισχαιμική μικροαγγειοπάθεια και η αξονική θώρακος μικρούς  λεμφαδένες στο 
μεσοθωράκιο και στην αριστερή πύλη- μικροοζώδεις αλλά όχι σαφείς εστιακές αλλοιώσεις στους κάτω 
λοβούς των πνευμόνων.
Με τη συνέχιση των αφαιμάξεων έφθασε Ηb=15,5gr% αλλά μετά δίμηνο άρχισε αιμοπτύσεις από την 
τραχειοστομία  και έγινε αλλαγή του salospir σε ηπαρίνη. 
Διεπιστώθη νεόπλασμα πνεύμονα και ο ασθενής χειρουργήθηκε. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η πιθανότητα εμφάνισης δεύτερης κακοήθειας σε ασθενείς με ιδιοπαθή πολυκυττα-
ραιμία επιβάλλουν τη συχνή και ενδελεχή παρακολούθηση των ασθενών αυτών τόσο κλινικά όσο και 
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εργαστηριακά με όλες τις διαθέσιμες τεχνικές με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη δυνατή 
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών. 

χΡΟΝΙΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥχΑΙΜΙΑ

98 ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΩΤΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΑ: ΑνΑΛΥΣή ΤήΣ ΚΛΙνΙΚήΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ Τή 
ΔΥΤΙΚή ΕΛΛΑΔΑ
Α. Βαβυλουσάκη4, Π. Πατιού1, Β. Λαμπροπούλου1, Β. Λάζαρης1, Π. ζήκος2, Δ. Παυλοπούλου3, χ. Βα-
λερά1, Ε. Βερίγου1, Α. Σαραντόπουλος1, Ε. Τζουβάρα1, Α. Κουράκλη1, Μ. Τηνιακού1, Α. Συμεωνίδης1,4

1Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, 2Γενικό Νοσοκομείο 
«Άγιος Ανδρέας», 3Ιδιωτικό Αιματολογικό Ιατρείο, Πύργος Ηλείας, 4Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
ΕΙΣΑΓΩΓή - ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση της 
εμπειρίας από τη διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση ασθενών με λευχαιμία από τριχωτά 
λεμφοκύτταρα (HCL). Η HCL αποτελεί χαμηλού βαθμού κακοήθειας λεμφοϋπερπλαστική διαταραχή, 
προερχόμενη από κλωνική υπερπλασία λεμφοκυττάρου με ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά οριακής 
ζώνης και ιδιαίτερη μορφολογία.
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Αναλύθηκε αναδρομικά για το διάστημα 1987-2020 η εμπειρία από τη 
διάγνωση, αντιμετώπιση, πορεία και εξέλιξη των ασθενών με HCL στην περιοχή της Δυτικής Ελλά-
δας. Τα δεδομένα συνελέγησαν από τους φακέλους των ασθενών και αναλύθηκαν με τη χρήση του 
προγράμματος SPSS Statistics-27.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Την προαναφερθείσα περίοδο διαγνώστηκαν συνολικά 81 ασθενείς με HCL, 
62 άνδρες και 19 γυναίκες (σχέση 3.26), με διάμεση ηλικία στη διάγνωση 63 έτη (όρια 26-98 έτη). 
Γεωγραφικά οι ασθενείς προέρχονταν από την Αχαΐα (31), Αιτωλοακαρνανία (16), Ηλεία (19), νησιά 
Ιονίου (3) και άλλες περιοχές (15). Μία ενεργή συννοσηρότητα είχαν 24 ασθενείς (29.6%), δύο συν-
νοσηρότητες 23 (28.4%), τρεις συννοσηρότητες 7 (8.6%) και τέσσερις μόνον ένας ασθενής (1.2%). Τα 
συχνότερα συνυπάρχοντα νοσήματα ήταν υπέρταση (16 ασθενείς), ισχαιμική καρδιοπάθεια, υπερτροφία 
προστάτη και σακχαρώδης διαβήτης (6 ασθενείς έκαστο) και χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια 
σε 4. Η νόσος εμφανίστηκε με λοίμωξη σε 25 ασθενείς (30.9%), αναιμία σε 63 (77.7%) από τους 
οποίους οι 27 (33.3%) χρειάστηκαν μεταγγίσεις, ασυμπτωματική σπληνομεγαλία σε 36 (44.4%) και 
τυχαίο παθολογικό εργαστηριακό εύρημα (ουδετεροπενία, θρομβοπενία, τριχωτά κύτταρα κλπ.) σε 52 
(64.2%). Οκτώ ασθενείς (9.9%) είχαν Β-σύμπτωμα πυρέτιο χωρίς λοίμωξη. 46 ασθενείς είχαν ψηλα-
φητή σπληνομεγαλία από τους οποίους 23 (28.4%) είχαν μικρή (≤5εκ), 9 (11.1%) μέτρια (5-10εκ) και 
14 (17.3%) μεγάλη (>10εκ), ενώ 3 ασθενείς (3.7%) είχαν ήδη υποβληθεί σε σπληνεκτομή που έθεσε 
τη διάγνωση, και 23 (28.4%) δεν είχαν σπληνομεγαλία. Η εξωσπληνική συμμετοχή αφορούσε τον 
αιμοποιητικό μυελό (80~98.5%, με διάμεσο ποσοστό διήθησης 63.4%), το ήπαρ (26~32.1%) και τους 
λεμφαδένες (9~11.1%). Τρείς ασθενείς (3.7%) είχαν εμφανείς αιμορραγικές εκδηλώσεις, 12/80 (15%) 
είχαν αυξημένη LDH, 11/59 (18.6%) αυξημένη CRP, 16/50 (32%) αυξημένη β2-μικροσφαιρίνη και 9/81 
(11.1%) είχαν χαμηλή αλβουμίνη. Θεραπευτική παρέμβαση έγινε μετά από διάμεσο διάστημα 15 (όρια 
1-82) ημερών από τη διάγνωση. Αρχική θεραπεία με κλαδριμπίνη έλαβαν 36 ασθενείς, συνδυασμό 
κλαδριμπίνης με ριτουξιμάμπη 11, μονοθεραπεία ριτουξιμάμπη 6 και ιντερφερόνη-α 9 ασθενείς. Ευ-
νοϊκή ανταπόκριση ενεφάνισαν 60 ασθενείς (74.1%). Το διάμεσο διάστημα ελεύθερο νόσου για όλο 
τον πληθυσμό ήταν 66.8 μήνες και μεγαλύτερο στη θεραπεία με κλαδριμπίνη και ριτουξιμάμπη (90.2 
μήνες). Μετά από διάμεσο χρονικό διάστημα 48 μηνών (όρια 1-301 μήνες) 28 ασθενείς (34.6%) υπο-
τροπίασαν και χρειάστηκαν θεραπεία 2ης γραμμής. Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 97.6 μήνες και 
ήταν μεγαλύτερη στους ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό κλαδριμπίνης με ριτουξιμάμπη (101.4 μήνες).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η HCL είναι σπάνια λεμφοϋπερπλαστική νόσος με μέση συχνότητα εμφάνισης 2.4 
νέους ασθενείς ετησίως που αντιστοιχούν σε 3.5 νέες περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Ανταποκρίνεται στις διαθέσιμες θεραπείες κυρίως με ανάλογα πουρίνης 
και ενίοτε δεν απαιτεί καμία θεραπευτική παρέμβαση. Νεότερες θεραπείες όπως οι αναστολείς της 
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BTK και της BRAF κινάσης, αναμένεται να δώσουν λύσεις στις λιγότερο συχνές ανθεκτικές και ταχέως 
υποτροπιάζουσες περιπτώσεις.

Εικόνα

 99 ΚΑΤΑΓΡΑφή ΑνΕΠΙθΥΜήΤΩν ΕνΕΡΓΕΙΩν ΚΑΙ ΑΙΤΙΩν ΔΙΑΚΟΠήΣ ΤΟΥ IBRUTINIB ΣΕ ΑΣθΕ-
νΕΙΣ ΜΕ ΧΛΛ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Ε. Αποστολίδου, Η. Τάσση, Ε. Κουμπής, Α. Σερπάνου, Κ. Παπαθανασίου, Ι. Παπακωσταντίνου,  
Α. Βάσσου, Λ. Κυριαζοπούλου, Ε. χατζημιχαήλ, Ε. Καψάλη
Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ: Η χρήση αναστολέων  Bruton Kinase Inhibitors(BTK και ιδιαίτερα του ibrutinib στην θερα-
πευτική αντιμετώπιση της χρονίας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας ( χΛΛ) ολοένα και αυξάνεται τόσο στην 
πρώτη όσο και στις μετέπειτα γραμμές θεραπείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναδρομική  
καταγραφή της τοξικότητας του φαρμάκου στην καθημερινή πράξη και  της συχνότητας που οδηγεί 
στην διακοπή του σε ομάδα ασθενών από ένα κέντρο.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά  20  ασθενείς  χΛΛ στους οποίους χορηγήθηκε 
ibrutinib  σε χρονικό διάστημα 7 ετών. Η ομάδα αποτελείται από 8 γυναίκες ( ηλικίας 63-83 ετών) και 
12 άνδρες (ηλικίας 54-83ετών )  και  πρώτη χορήγηση  το 2004. Κατά την  διάγνωση τους οι ασθενείς 
βρισκόταν κατά RAI  σε  στάδιο 0 (4 ασθενείς),  στάδιο Ι (7 ασθενείς),  στάδιο ΙΙ (5 ασθενείς),  στά-
διο IV(2 ασθενείς), μη-γνωστό στάδιο (2 ασθενείς). Συννοσηρότητες καταγράφηκαν σε 11 ασθενείς 
και περιλαμβάνουν :   αρτηριακή υπέρταση,  σακχαρώδης διαβήτης,  καρκίνος μαστού,  μελάνωμα,  
κολπική μαρμαρυγή και βηματοδότης. Έλλειψη του χρωμοσώματος 17 ή TP53 καταγράφηκαν σε 11 
ασθενείς και 5 ασθενείς είχαν σύμπλοκο καρυότυπο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 15 ασθενείς χορηγήθηκε ibrutinib ως δεύτερη γραμμή θεραπείας ( είχε 
προηγηθεί θεραπεία με Chlorambucil + Rituximab, Fludarabine+Cyclophosphamide+ Rituximab, 
Rituximab+Bendamustine) και σε 5 ασθενείς ως πρώτη γραμμή. H   εκτίμηση της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία έχει   καταγράφει ως  πλήρης ύφεση και μερική ύφεση σε 11 ασθενείς. Ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες έχουν καταγραφεί στο σύνολο των ασθενών ( 16/20) και περιλαμβάνουν:  ουδετεροπενία grade 
I-III, αναιμία grade I-II, θρομβοπενία grade I-IV , αιματώματα, εκχυμώσεις, γαστρεντερικές διαταραχές,  
παγκρεατίτιδα, κολπική μαρμαρυγή.
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Σε πέντε ασθενείς έχει διακοπεί το φάρμακο για τους παρακάτω λόγους : δύο ασθενείς εμφάνισαν 
πρόοδο νόσου, αλλά και τοξικότητα , σε έναν δεν υπάρχουν στοιχεία και δύο διέκοψαν μόνο λόγω 
τοξικότητας. Πρόκειται για δύο άνδρες ασθενείς 71 και 70 ετών στους οποίους χορηγήθηκε ibrutinib 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Ο πρώτος ασθενής με ατομικό ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και 
σακχαρώδη διαβήτη ενώ εμφάνισε πλήρη ύφεση είχε ταυτόχρονα γαστρεντερικές διαταραχές με 
αιμορραγική διάθεση και πνευμονική εμβολή. Ο δεύτερος ασθενής με ελεύθερο ατομικό ιστορικό 
εμφάνισε κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, ουδετεροπενία grade II καθώς και 
γαστρεντερικές διαταραχές. Δέκα   ασθενείς  συνεχίζουν να  λαμβάνουν την θεραπεία  σε πλήρη δόση 
και δύο σε μειωμένη δόση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:  Η χορήγηση του ibrutinib ως θεραπεία δεύτερης η πρώτης γραμμής σε ασθενείς με 
χΛΛ οδηγεί σε ύφεση του νοσήματος στην πλειοψηφία των περιπτώσεων , παρότι μπορεί να συνοδεύεται 
από ανεπιθύμητες ενέργειες ιδίως κατά τη έναρξη του φαρμάκου. Στην παραπάνω ομάδα  ασθενών 
μόνο δύο ασθενείς σε σύνολο 20 διέκοψαν το φάρμακο λόγω τοξικότητας(10%), ποσοστό που δεν δι-
αφέρει από αυτό που αναφέρεται στην βιβλιογραφία. Οι συννοσηρότητες των ασθενών θα  πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψιν χωρίς όμως να αποτελούν υποχρεωτικά αντένδειξη στην χορήγηση του φαρμάκου.

100 ΜΕΛΕΤή ΕΚφΡΑΣήΣ ΤΟΥ mRNA ΤήΣ ΡΙβΟνΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚήΣ ΑνΑΓΩΓΑΣήΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓνΩΣ-
ΤΙΚΟΣ ΤήΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
Σ. χατζηδαυίδ1, χ.Ν. Κοντανδρεοπούλου1, Π. Διαμαντόπουλος1, Ν. Γιαννακοπούλου1, Π. Κατσια-
μπούρα1, χ. Σταφυλίδης1, Γ. Δρύλλης1, Μ.χ. Κυρτσώνη2, Μ. Δήμου2, Π. Παναγιωτίδης3, Ν.Α. Βύνιου1

1 Αιματολογικό Τμήμα,  Α΄ Παθολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική 
Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Λαϊκό», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η ριβονουκλεοτιδική αναγωγάση (RNR) καταλύει την μετατροπή των ρι-
βονουκλεοτιδίων σε δεοξυριβονουκλεοτίδια που απαιτούνται για την αντιγραφή και την επιδιόρθωση 
του DNA. Η RNR αποτελείται από δύο υπομονάδες, την RRM1 και την RRM2. Λειτουργική απορρύθ-
μιση αυτών οδηγεί σε γενετική αστάθεια και αυξημένο αριθμό μεταλλάξεων. Η έκφραση της RNR έχει 
συσχετιστεί με την πρόγνωση σε κακοήθειες του παγκρέατος, πνεύμονα, μαστού και ηπατοχολικού 
συστήματος. Η παρούσα μελέτη αφορά την έκφραση και την προγνωστική αξία του ενζύμου στη χΛΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Δείγματα περιφερικού αίματος συλλέχθηκαν από 84, 27, 15 και 9 ασθενείς 
με χΛΛ, πριν, μετά από μια γραμμή θεραπείας, δύο γραμμές και τρεις γραμμές θεραπείας αντίστοιχα. 
Ακολούθησε εξαγωγή RNA και αντίστροφη μεταγραφή με χρήση παγίων πρωτοκόλλων. Διενεργήθηκε 
PCR πραγματικού χρόνου με την τεχνική Taqman σε συσκευή CFX96 RT-PCR (Bio-Rad Laboratories, 
Hercules, CA, USA).  Τα επίπεδα του RRM1/RRM2 mRNA εκφράστηκαν ως λόγος RRM1/GAPDH και 
RRM2/GAPDH αντίστοιχα. Ανίχνευση των επιπέδων της πρωτεΐνης διενεργήθηκε με τεχνική Western 
Blot, σε δείγμα 41 ασθενών. Πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση για να μελετηθούν οι πιθανές 
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 135 ασθενείς με χΛΛ που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη το 56,3% ήταν 
γυναίκες και η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση ήταν τα 64 έτη. Από αυτούς οι 84 (62.2%) δεν είχαν 
λάβει θεραπεία. Η μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 6.66 έτη (3.47 ─ 11.13) και ο διάμεσος χρόνος 
από τη διάγνωση έως τη θεραπεία πρώτης γραμμής ήταν 23.1 μήνες (IQR: 5.8 – 56.5 μήνες). Από 
τους 135 ασθενείς, 69 (51.1%) έλαβαν μια γραμμή θεραπείας και 35 ασθενείς (25.9%) δύο γραμμές 
με διάμεσο χρόνο μεταξύ τους, 26.5 μήνες (IQR: 7.8 – 40.8 μήνες). Επιπλέον, 48.5%, 33.8%, 12.3%, 
3.1% και 2.3% των ασθενών είχαν κατά τη διάγνωση score Rai 0, I, II, III και IV αντίστοιχα. Η μέση 
έκφραση RRM1-RRM2 mRNA  ήταν 0.04 (IQR: 0 - 0,09) και 0.01 (IQR: 0 – 0.1) αντίστοιχα. Η έκφραση 
RRM1 mRNA ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς χωρίς αναιμία (p= 0.025), χωρίς λεμφαδενοπά-
θεια (p=0.002),  και σε ασθενείς με έλλειψη TP53 (p=0.036). Υψηλότερες τιμές ταχύτητας καθίζησης 
ερυθρών (r =-0.30; p = 0.028), LDH (r =-0.20; p = .026) και score Rai (r =-.18; p = .037) σχετίζονται 
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με χαμηλότερη έκφραση RRM1 mRNA. Σημαντικά υψηλότερη έκφραση RRM2 mRNA βρέθηκε σε 
ασθενείς χωρίς λεμφαδενοπάθεια (p=0.021) και score Rai 0 (p=0.003), καθώς και σε ασθενείς με 
Τρισωμία 12 (p=0.050) Σε ασθενείς προ-θεραπείας, υψηλότερη έκφραση RRM1 mRNA παρουσίασε 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με χαμηλότερο score Rai (r =-0.30; p = 0.005) και μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα μεταξύ των δύο πρώτων γραμμών θεραπείας (r = 0.95; p = 0.050). Η ανάλυση με Western 
blot επιβεβαίωσε την ανίχνευση της πρωτεΐνης RRM1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Για πρώτη φορά, η έκφραση mRNA των RRM1 και RRM2 μελετάται σε ασθενείς 
με χΛΛ. Η υψηλότερη έκφραση mRNA των RRM1 και RRM2 που βρέθηκε στην έλλειψη 17p και στην 
τρισωμία 12 αντίστοιχα υποδεικνύουν την εμπλοκή ενός μηχανισμού εξαρτώμενου από τη μεθυλίωση, 
όπως έχει προταθεί από προηγούμενες δημοσιεύσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης μας καταδεικνύουν 
την RNR ως προγνωστικό παράγοντα και πιθανό θεραπευτικό στόχο στη χΛΛ. Η μελέτη συνεχίζεται 
σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

101 ΜΕΛΕΤή ΤήΣ ΕΠΙΔΡΑΣήΣ ΤήΣ ΙΜΠΡΟΥΤΙνΙΜΠήΣ ΣΤΟν ΑΡΙθΜΟ ΤΩν ΜΥΕΛΙΚΩν ΚΑΤΑΣΤΑΛ-
ΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΛΛ)
Α. Γεωργοπούλου1, Κ. ζαβιτσάνου1, Ν. Μπιζύμη1, Ε. Μαυρουδή1, Α. Κολοβού2, Π. Κανέλλου3,  
Μ. Παπαϊωάννου4, Ε. Παπαδάκη1

1Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποί-
ησης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Αιματολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, 
Ηράκλειο, Κρήτη, 3Αιματολογική Κλινική Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Ηράκλειο, Κρήτη, 4Α Παθολογική 
Κλινική, ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η χΛΛ αποτελεί την συχνότερη αιματολογική νεοπλασία στους ενήλικες και 
χαρακτηρίζεται από την αυξημένη παρουσία παθολογικών κλωνικών Β-λεμφοκυττάρων στο αίμα, το 
μυελό των οστών και τους λεφαδένες. Τα Μυελικά Κατασταλτικά Κύτταρα (Myeloid-derived suppressor 
cells, MDSCs) είναι ανοσορρυθμιστικά κύτταρα που εμπλέκονται σε χρόνια φλεγμονώδη και νεοπλα-
σματικά νοσήματα. Διακρίνονται στους HLA-DRlow/-/CD11b+/CD33+/CD15+ πολυμορφοπυρηνικούς 
(PMN-MDSCs) και HLA-DRlow/-/CD11b+/CD33+/CD14+ μονοκυτταρικούς (M-MDSCs) υποπληθυσμούς. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί ο αριθμός των PMN-MDSCs και Μ-MDSCs σε 
ασθενείς με χΛΛ, πριν και 6 μήνες μετά τη θεραπεία με Ιμπρουτινίμπη. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε δείγμα αίματος από 22 ασθενείς με χΛΛ σταδίου 
C (που στην πλειοψηφία τους είχαν λάβει προηγούμενες θεραπείες πριν την Ιμπρουτινίμπη), και 25 
δείγματα υγιών εθελοντών, ανάλογης ηλικίας και φύλου με τους ασθενείς. Πέντε από τους ασθενείς 
μελετήθηκαν και 6 μήνες μετά την θεραπεία με  Ιμπρουτινίμπη. Η αριθμητική αναλογία των PMN-
MDSCs και M-MDSCs στα άτομα της μελέτης ελέγχθηκε με κυτταρομετρία ροής στο κλάσμα χαμηλής 
πυκνότητας μονοπύρηνων κυττάρων του περιφερικού αίματος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: O αριθμός τόσο των PMN-MDSCs στους ασθενείς με χΛΛ πριν την έναρξη της 
θεραπείας (0,46% ± 0,50%, median 0,34%) ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερος  σε σχέση με τους 
υγιείς δότες (2,86%  ± 2,34%, median 2,23%) (P<0,001). Ομοίως, ο αριθμός των M-MDSCs στους 
ασθενείς με χΛΛ πριν την έναρξη της θεραπείας (0,42% ± 0,39%, median 0,29%) ήταν στατιστικά 
σημαντικά μικρότερος σε σχέση με τους υγιείς δότες (4,50% ± 2,54%, median 4,01%) (P<0,001).  
Έξι μήνες μετά τη θεραπεία με Ιμπρουτινίμπη, στους ασθενείς με χΛΛ (n=5) δεν παρατηρήθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στους αριθμούς των PMN-MDSCs (0,43% ±  0,10%, median 0,42%)  
και M-MDSCs (0,25% ± 0,22%, median 0,17%) σε σχέση με τους αριθμούς πριν  την έναρξη της θε-
ραπείας (0,23% ± 0,19%, median 0,30% και 0,30%   ±  0,18 %, median 0,29% αντίστοιχα) (P=0,087 
και P=0,82, αντίστοιχα). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Oι αναλογίες των MDSCs είναι μικρότερες στους ασθενείς με χΛΛ προχωρημένου 
σταδίου σε σχέση με ανάλογης ηλικίας και φύλου φυσιολογικά άτομα. Το εύρημα αυτό είναι αντίθετο 
με προηγούμενα αποτελέσματα από το Εργαστήριό μας σε ασθενείς μα χΛΛ σταδίου Α στους οποίους 
παρατηρούμε αυξημένες αναλογίες MDSCs σε σχέση με τα φυσιολογικά άτομα. Μετά τη θεραπεία με 
Ιμπρουτινίμπη παρατηρείται τάση αύξησης των αναλογιών των MDSCs, εύρημα που θα τεκμηριωθεί 
περαιτέρω με αύξηση του αριθμού των ασθενών. 
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ΛΕΜφωΜΑΤΑ

102 ΜΕΛΕΤή ΤήΣ ΓΟνΑΔΙΚήΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΥΠΟ θΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΜφΩΜΑ HODGKIN
Α.Ν. Γεωργοπούλου1, Α. Γιαννακού1, Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Ν.Α. Γεωργό-
πουλος3, Σ. Καλανταρίδου2, Ε. Λάλου1, Κ. Κεραμάρης1, Ε. Λουκαρή, Μ. Αραπάκη1, Ι. Ασημακόπου-
λος1, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Μπελιά1, χ. χατζηδημητρίου1, Δ. Γαλόπουλος1, Α. Κοψαυτοπούλου1,  
Ι. Βασιλόπουλος1, Ε. Μάμαλη3, Μ.K. Αγγελοπούλου1

1Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική ΕΚΠΑ και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ 
«Λαϊκό», 2Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΓΝΑ «Αρεταίειο», 3Ενδοκρινολογικό Τμήμα Παθολογικής 
Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί ABVD, BEACOPP +/- ακτινοβολία αποτελούν την 
τρέχουσα θεραπεία για τους ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin (ΛΗ). Η βελτίωση του θεραπευτικού 
αποτελέσματος οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ίασης, έτσι ώστε να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι μα-
κροχρόνιες – σχετιζόμενες με τη θεραπεία επιπλοκές. Η αδυναμία τεκνοποίησης λόγω ενδεχόμενης 
γοναδικής δυσλειτουργίας σχετίζεται με ψυχολογικές/κοινωνικές συνέπειες, ιδιαίτερα στον γυναικείο 
πληθυσμό, όπου η συλλογή και η κρυοσυντήρηση ωοκυττάρων/ωοθηκικού ιστού δεν εφαρμόζονται 
συχνά. Τα δεδομένα στην διεθνή βιβλιογραφία είναι ελλιπή και προέρχονται κυρίως από μικρές ανα-
δρομικές μελέτες. 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προοπτική μελέτη της επίδρασης της χημειοθερα-
πείας στη γοναδική λειτουργία σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες πάσχοντες από ΛΗ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει ασθενείς με ΛΗ, ηλικίας έως 40 έτη για τις 
γυναίκες και 45 έτη για τους άνδρες. Διενεργήθηκε αιμοληψία προ της έναρξης θεραπείας, στο μέσο, 
στη λήξη, 6 και 12 μήνες μετά το πέρας. Ορός φυλάσσονταν στους -80°C μέχρι τους ορμονικούς 
προσδιορισμούς, που πραγματοποιήθηκαν με μέθοδο ELISA. Μετρήθηκαν οι εξής ορμόνες: θυλακιο-
τρόπος (FSH), ωχρινοτρόπος (LH), οιστραδιόλη (Ε2), αντιμυλλέριος (ΑΜΗ), ανασταλτίνη-Β (Ιnhibin-B) 
[γυναίκες] και FSH, LH, τεστοστερόνη (Testo), AMH, Ιnhibin-B [άνδρες].
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 50 ασθενείς: 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη (19 
ABVD/1 Beacopp) και 30 άνδρες διάμεσης ηλικίας 30 ετών (26 ABVD/4 Beacopp). Στους άνδρες, 
η σπερματογένεση (κύτταρα Sertoli), όπως αντικατοπτρίζεται από την αύξηση των επιπέδων FSH, 
διαταράχθηκε σημαντικά:[διάμεσες τιμές: 3.71IU/mL (έναρξη), 11IU/mL (μέσον), 15IU/mL (λήξη), 7,5 
IU/mL (6 μήνες), 6,25 IU/mL (12 μήνες), FSH0-1 p=0.000, FSH0-2 p<0,0001]. Η FSH αυξήθηκε προ-
οδευτικά από την έναρξη της θεραπείας, κορυφώθηκε στη λήξη, ενώ δεν επέστρεψε στα φυσιολογικά 
επίπεδα 6 μήνες μετά το πέρας της θεραπείας (p=0,017), παρά μόνον ένα χρόνο μετά. Η AMH που 
αντικατοπτρίζει το προσδόκιμο της γοναδικής λειτουργίας, αυξήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας:[διάμεσες τιμές: 4,13IU/mL (έναρξη), 4,28IU/mL (μέσο), 5,61IU/mL (τέλος), p=0.001] και 
διατηρήθηκε σε τιμές άνωθεν των φυσιολογικών 6 μήνες μετά. Παραδόξως η τεστοστερόνη υπό τη 
δράση της LH, αυξήθηκε (τεστοστερόνη κατά την έναρξη, το μέσο και το πέρας: 430ng/dL, 534ng/dL, 
596ng/dl, 0-1 p=0,003, 0-2 p-0,002 αντιστοίχως).
Στις γυναίκες, η γοναδική δυσλειτουργία ήταν πλέον έκδηλη. Οι τιμές της FSH αυξήθηκαν μεταξύ της 
έναρξης και της λήξης της θεραπείας(διάμεσες τιμές: 4.35IU/mL, 7.7IU/mL, p=0.001). Η FSH αυξήθηκε 
από την έναρξη της θεραπείας, εμφάνισε κορύφωση στο μέσο και διατηρήθηκε αυξημένη έως και 
το τέλος χωρίς να επιστρέφει στις φυσιολογικές τιμές 6 μήνες μετά. Η AMH, που αντικατοπτρίζει την 
ωοθηκική επάρκεια, παρουσίασε δραματική πτώση κατά τη διάρκεια της θεραπείας:[διάμεσες τιμές: 
1,92IU/mL (έναρξη), 0,18IU/mL (μέσο), p=0.000], διατηρώντας τα ίδια χαμηλά επίπεδα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της αγωγής και αποκαταστάθηκε προοδευτικά 6 μήνες αργότερα. Αντίθετα από τους άνδρες, 
τα στεροειδή του φύλου (οιστραδιόλη) δεν επηρεάστηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γοναδική λειτουργία σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας επηρεάζεται και στα δύο φύλα. Στους άνδρες, η αύξηση των τιμών της τεστοστερό-
νης που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας πιθανώς να αντανακλά την καταστροφή των 
κυττάρων Leydig. Και στα δύο φύλα, η AMH αντανακλά, με μεγαλύτερη ακρίβεια σε σχέση με την FSH, 
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την γοναδική δυσλειτουργία, γεγονός που καθιστά την AMH πιο ευαίσθητο δείκτη παρακολούθησης 
της γοναδικής λειτουργίας. 
Hormonal 
measurment

Beginning of treatment
Median (25-75)

During treatment 
Median (25-75)

End of treatment
Median (25-75)

P

Men
FSH (IU/ml) 3.71 (1.98 - 12.2) 11 (7.7 - 25.8) 15 (10.2 - 29) 0.000
AMH (ng/ml) 4.13 (2.14 - 4.28) 4.28 (2.42 - 4.55) 5.61 (2.06 - 6.2) 0.001
Women
FSH (IU/ml) 4.4 (3.1 - 4.8) 8.75 (3.3 - 26.3) 7.7 (3.33 - 57.68) 0.131
AMH (ng/ml) 1.92 (0.64 - 2.22) 0.18 (0.03 - 0.55) 0.51 (0.08 - 1.2) 0.001

103 ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΤΟΥ ΔΙΕθνΟΥΣ ΠΡΟΓνΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤή FLIPI ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜφΟΖΙΔΙΑΚΟ 
ΛΕΜφΩΜΑ ΣΤήν ΕΠΟΧή ΤήΣ ΡΙΤΟΥξΙΜΑΜΠήΣ ΕΚΤΟΣ ΚΛΙνΙΚΩν ΜΕΛΕΤΩν
Μ. Αγγελοπούλου1, Σ. Διαβάτη1, Θ. Γιαννίκος1, Π. Τσιρκινίδης2, Μ. Σιακαντάρη1, Π. Τσαφταρίδης1,  
Ε. Πλατά1, Ι. Ασημακόπουλος1, Η. Κωνσταντίνου1, Δ. Γαλόπουλος1, Ι. Βασιλόπουλος1, φ. Τριαντα-
φύλλου1, Μ. Μπέλια1, χ. χατζηδημητρίου1, Μ. Ευσταθοπούλου2, Γ. Τσουρούφλης1, Μ. Μοσχογιάννη2,  
Σ. Σαχανάς2, χ. Γιακουμή2, Γ. Πάγκαλης2, Κ. Κωνσταντόπουλος1, Θ. Βασιλακόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογικό Τμήμα, Ιατρικό Κέντρο 
Ψυχικού, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάλυση της προγνωστικής σημασίας του διεθνούς προγνωστικού δείκτη FLIPI (Follicular 
Lymphoma International Prognostic Index) σε μια σειρά ασθενών με λεμφοζιδιακό λέμφωμα (ΛΛ), στην 
εποχή της ριτουξιμάμπης, εκτός κλινικών μελετών. Ο FLIPI αναπτύχθηκε και είναι προγνωστικός για 
την συνολική επιβίωση (OS), ενώ η σημασία του για την πρόβλεψη της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της 
νόσου (PFS), δεν έχει επαρκώς τεκμηριωθεί.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Αναδρομική μελέτη 282 επακόλουθων ασθενών με ΛΛ που διαγνώστηκαν 
και έλαβαν θεραπεία από το 2000 έως το 2020 σε ένα Κέντρο. Αναλύθηκε μια σειρά προγνωστικών 
παραμέτρων ως προς την OS, την PFS και την ειδική της νόσου επιβίωση (DSS).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 112 ασθενείς ήταν άνδρες με διάμεση ηλικία τα 56,7 έτη. Ο ιστολογικός βαθμός 
κακοηθείας ήταν 1/2 σε 206 ασθενείς (73%) και 3Α σε 76 (27%). 12% των ασθενών παρουσίαζε Β 
συμπτωματολογία, 21% αυξημένη LDH, 25% ογκώδη νόσο (>7εκ), 7% λευχαιμική εικόνα, και 41% 
διήθηση του μυελού των οστών, 43% συμμετοχή >4 λεμφαδενικές περιοχές. Η διάμεση PFS ήταν 114 
μήνες, ενώ η 5ετής και η 10ετής PFS ήταν 67,5% και 49%, αντίστοιχα. Για την PFS, ο FLIPI δεν ήταν 
προγνωστικός, ενώ η ογκώδης νόσος (p<0,0001) και ο αριθμός των προσβεβλημένων λεμφαδενικών 
περιοχών (p=0,018) ήταν οι μόνοι στατιστικά σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες με μονοπαραγο-
ντική ανάλυση. Η ογκώδης νόσος παρέμεινε σημαντική και με πολυπαραγοντική ανάλυση (p<0,0001). 
Διαμορφώθηκε έτσι ένα εύχρηστο προγνωστικό για την PFS σύστημα με βάση τον αριθμό των λεμφα-
δενικών περιοχών (0 βαθμοί για ≤4, 1 βαθμός για >4) και την ογκώδη νόσο (1 βαθμός αν >7εκ), που 
διαχωρίζει τους ασθενείς σε 3 ομάδες με σημαντικά διαφορετική την PFS (p<0,0001). Για της OS και 
την DSS, o FLIPI ήταν προγνωστικός (p<0,0001), αλλά οι ομάδες χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου 
είχαν παρόμοια έκβαση. Όταν οι ομάδες χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου ομαδοποιήθηκαν (FLIPI 
0-2) έναντι των ομάδων υψηλού κινδύνου (FLIPI 3-5), η 5ετής και 10ετής OS ήταν 95% και 90,4% 
για FLIPI 0-2 έναντι 76% και 59% για FLIPI 3-5. Η 10ετής DSS ήταν 96% για το FLIPI 0-2 έναντι 90% 
και 76% για το FLIPI 3-5. Από τις 5 παραμέτρους του FLIPI, με πολυπαραγοντική ανάλυση, η αιμο-
σφαιρίνη, η ηλικία και η ογκώδης νόσος ήταν στατιστικά σημαντικές για την OS, ενώ μόνο η ογκώδης 
νόσος ήταν σημαντική για τη DSS.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: O FLIPI, αν και εδραιώθηκε στην προ-ριτουξιμάμπης εποχή, εξακολουθεί να αποτελεί 
προγνωστικό εργαλείο για την OS, αλλά έχει περιορισμένη αξία για την PFS. Για την PFS, προτείνεται 
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ένας εύκολα εφαρμόσιμος δείκτης που περιλαμβάνει την ογκώδη νόσο και τον αριθμό των προσβε-
βλημένων λεμφαδενικών περιοχών, ο οποίος πρέπει να επαληθευθεί σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. 

104 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟξΕΟΣ ΕΙνΑΙ ΣΥΧνΑ ΑΥξήΜΕνΑ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ νΕΟΔΙΑΓνΩΣθΕν 
ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜφΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ β-ΚΥΤΤΑΡΑ (DLBCL): ΠΑΡΑΤήΡήΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΜΕ ΚΛΙνΙΚΟΕΡΓΑΣΤήΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
Α. Πιπερίδου, Μ. Λεφάκη, Ι. Δρανδάκης, Μ. Αραπάκη, Δ. Γαλόπουλος, Ι. Ασημακόπουλος, Η. Κων-
σταντίνου, Ι. Βασιλόπουλος, Α. Καραπασχαλίδης, Α. Κοψαυτοπούλου, Α. Γεωργοπούλου, Μ. Δημο-
πούλου, Β. Κομνηνάκα, Π. Τσαφταρίδης, Ε. Πλατά, φ. Πανίτσας, Μ.Κ. Αγγελοπούλου, Μ. Σιακαντάρη,  
Θ.Π. Βασιλακόπουλος
Αιματολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Γ.Ν. «Λαϊκό», 
Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: To DLBCL αποτελεί τον συχνότερο ιστολογικό τύπο επιθετικού Β-λεμφώματος 
και ως εκ τούτου συνιστά μια ευρέως μελετημένη κλινική οντότητα. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορ-
ροπίας με κυρίαρχη την γαλακτική οξέωση (τύπου Β) έχουν περιγραφεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
ασθενών με DLBCL (φαινόμανο Warburg). Δεδομένα όσον αφορά την επίπτωση του συμβάματος 
δεν είναι διαθέσιμα. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης 
αυξημένης τιμής γαλακτικού οξέος (LA) με ή χωρίς κλινικές συνέπειες σε ασθενείς με πρόσφατη δι-
άγνωση DLBCL και η αναζήτηση κλινικών παραμέτρων και χαρακτηριστικών του νοσήματος που να 
σχετίζονται με την εν λόγω αύξηση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μετρήθηκε η τιμή του LA σε δείγμα αρτηριακού αίματος ασθενών με πρό-
σφατη διάγνωση DLBCL (12/2020-7/2021). Ο προσδιορισμός της τιμής του LA έγινε πριν την έναρξη 
οποιασδήποτε αγωγής για το υποκείμενο νόσημα. Κατάλληλοι κρίθηκαν οι ασθενείς που δεν εμφάνιζαν 
κλινικά σημεία ιστικής υποάρδευσης. Οι τιμές του LA συσχετίσθηκαν με κατηγορικές παραμέτρους 
[ηλικία, φύλο, κυτταρική προέλευση, στάδιο, Β-συμπτώματα, κατάσταση ικανότητας (PS), εξωλεμφα-
δενικές θέσεις >1, αυξημένη LDH, IPI, aaIPI, προσβολή ήπατος κ.α.] μέσω του chi-square test καθώς 
και με συνεχείς ποσοτικές μεταβλητές (μέγιστη διάμετρος νόσου, ΤΚΕ, CRP, αιμοσφαιρίνη, λευκά, 
λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, λευκωματίνη, β2-μικροσφαιρίνη κ.α.) με το συντελεστή συσχέτισης του 
Spearman. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν 18 ασθενείς με DLBCL με διάμεση ηλικία τα 70.5 έτη (32-95). Η 
πλειοψηφία (67%) ήταν άνδρες με εντοπισμένο κλινικό στάδιο Ι/ΙΙ (61%). Μόνο 4/18 (25%) ασθενείς 
παρουσίαζαν PS ≥2 και 33% Β-συμπτώματα, ενώ 56% είχαν νόσο προερχόμενη από το βλαστικό 
κέντρο (GCB 56%, non-GCB 44%). Από το σύνολο των 18 ασθενών δύο εμφάνιζαν χαμηλές τιμές 
HCO3- (<22mmol/L) και μόνο ένας pH <7.35 (χρόνια νεφρική νόσος). Όσον αφορά τους προγνωστικούς 
δείκτες IPI και aaIPI, 56% και 61% είχαν τιμές <3 και <2 αντίστοιχα. Αύξηση της LDH παρατηρήθηκε 
στο 39% των ασθενών ενώ ηπατική συμμετοχή και ογκώδης νόσος στο 11% και 6%. Η διάμεση τιμή 
του LA ήταν 1.75mmol/L (1.00-4.50), ενώ σε 44% των ασθενών διαπιστώθηκαν παθολογικά αυξημένες 
τιμές LA (>1.8 mmol/L). Παρατηρήθηκε οριακή συσχέτιση των αυξημένων τιμών LA με το κύτταρο 
προέλευσης (GCB vs non- GCB 22% vs 57%, p= 0.15) και την παρουσία Β-συμπτωμάτων (33% vs 
67%, p=0.18). Αντίθετα, δε διαπιστώθηκε συσχέτιση με την LDH, τον IPI και τα δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά. Παρόμοια οριακή ανευρέθη η συσχέτιση των αυξανομένων επιπέδων LΑ με τη μέγιστη 
διάμετρο της νόσου (p=0.12), την ΤΚΕ (p=0.10) και την CRP (p=0.18). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αύξηση της τιμής του LA σε ασθενείς με πρόσφατη διάγνωση DLBCL έχει πε-
ριγραφεί στη βιβλιογραφία αποκλειστικά στα πλαίσια παρουσίασης σπανιότατων κλινικών περιπτώ-
σεων. Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη αναφορά που εξετάζει αποκλειστικά το σύμβαμα αυτό 
μέσα από μία καλά καθορισμένη βάση δεδομένων και παρέχει δεδομένα για τη συσχέτιση αυτού με 
διάφορες μεταβλητές. Η υποκλινική αύξηση των επιπέδων LA είναι απρόσμενα συχνή σε νεοδιαγνω-
σθέντα DLBCL χωρίς να συνοδεύεται από οξέωση, ενώ φαίνεται να υπάρχει οριακή συσχέτιση του LA 
με φλεγμονώδεις παραμέτρους (CRP, TKE, Β-συμπτώματα) και το κύτταρο προέλευσης. Περαιτέρω 
μελέτη σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών ευρίσκεται υπό εξέλιξη προκειμένου να διερευνηθούν οι κλι-
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νικοεργαστηριακές συσχετίσεις, η υποκείμενη παθοφυσιολογική βάση και ενδεχόμενη προγνωστική 
αξία του LA στους ασθενείς με DLBCL. 

105 ΑνΤΙΜΕΤΏΠΙΣή ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟν-ΠΟΛΥΑνθΕΚΤΙΚΟ Μή HODGKIN ΛΕΜφΩΜΑ β 
ΚΥΤΤΑΡΙΚήΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΙΔΙΚΟ ΑνΤΊΣΩΜΑ anti-CD20xCD3, GLOFITAMAB. ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
χ. Γιατρά1, Α. Σουραβλά1, Ι. Δαρμάνη1, Α. Ρουμελιώτη1, Κ. Καουράνης1, Β. Μπαμπαλή1, Π. Κοσμάς1,  
Μ. Παπαγεωργίου1, ζ. Μέλλιος1, Ι. Τσώνης1, Μ. Καρατζά1, Λ. Μαρίνος2, Κ. Σακελλαρίου1, Δ. Καρακά-
σης1, Θ. Καρμίρης1, Μ. Μπακίρη1, Μ. Μπουζάνη1

1Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, ΜΜΜΟ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2Αιμοπαθολογοανατομικό 
Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασθενείς με Μη Hodgkin λέμφωμα Β κυτταρικής σειράς (B-NHL) υποτροπιάζον - ανθε-
κτικό σε πολλαπλές θεραπευτικές γραμμές έχουν χείριστη πρόγνωση. Θεραπείες που μπορούν να 
προσφέρουν την ίαση, όπως η αυτόλογη μεταμόσχευση στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων και η 
καινοτόμος θεραπεία με CAR-T κύτταρα, απαιτούν για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος τον 
μέγιστο έλεγχο της νόσου. Το Glofitamab είναι ένα νέο διειδικό αντίσωμα, που προσδένεται σε 2 θέσεις 
του CD20 αντιγόνου των Β κυττάρων και σε 1 θέση του CD3 αντιγόνου των Τ κυττάρων. Σε μελέτη 
φάσης 1, το αντίσωμα έδειξε 65% συνολική ανταπόκριση και 57% πλήρη ύφεση (ΠΥ). Το 84% των 
ΠΥ διατηρήθηκε για μέγιστο χρόνο παρακολούθησης 27,4 μηνών (Hutchings M. et al. JCO 2021). Με 
βάση τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα, εντάξαμε 4 ασθενείς μας στο πρόγραμμα παρηγορητικής 
θεραπείας με Glofitamab, που είναι διαθέσιμο στη χώρα μας.
ΜΕθΟΔΟΣ: Συλλέξαμε τα δεδομένα 4 διαδοχικών ασθενών με πολυανθεκτικόB-NHL, που αντιμετω-
πίστηκαν στην Κλινική μας με Glofitamab τους τελευταίους 10 μήνες. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τρεις άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 48 έτη (εύρος 41 - 62), ήταν 
ανθεκτικοί σε 4 (ν = 2) και 5 (ν = 2) γραμμές προηγούμενων θεραπειών. Το υποκείμενο λέμφωμα ήταν 
Richter μετατροπή β-χΛΛ μετά από αλλογενή μεταμόσχευση, DLBCL μετατροπή οζώδους λεμφώματος 
(trFLDLBCL), Πρωτοπαθές Λέμφωμα Μεσοθωρακίου και εξέλιξη DLBCL μετά από CAR-T θεραπεία. 
Ο διάμεσος αριθμός κύκλων Glofitamab που χορηγήθηκαν ήταν 5 (2-7). Και οι 4 ασθενείς ανταπο-
κρίθηκαν στη θεραπεία, η οποία κατέστη αντιληπτή αμέσως μετά τη χορήγηση της 1ης δόσης των 
2,5mg. Ο ασθενής με το σύνδρομο Richter πέτυχε μεταβολική ύφεση μετά τον 4ο κύκλο και οδηγήθηκε 
σε 2η αλλογενή μεταμόσχευση μετά τον 7ο κύκλο βρισκόμενος σε ΠΥ. Ο ασθενής με το trFLDLBCL 
πέτυχε επίσης μεταβολική ύφεση, ενώ η χορήγηση του φαρμάκου διεκόπη μετά τον 7ο κύκλο λόγω 
COVID-19 λοίμωξης. Τέλος, και οι άλλοι δύο ασθενείς εμφανίζουν ανταποκρινόμενη νόσο μετά από 
3 και 2 κύκλους θεραπείας αντίστοιχα. Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (CRS) εκδήλωσαν 
3 από τους 4 ασθενείς. Σε όλες τις περιπτώσεις ήταν βαθμού 2, εκδηλώθηκε στην 1η χορήγηση του 
φαρμάκου, μετά από 4, 32 και 10 ώρες από την έναρξη έγχυσης και ήταν διαχειρίσιμο σε κοινό θάλαμο 
νοσηλείας. Αντιμετωπίστηκε με αντιπυρετικά και κορτικοστεροειδή. Μόνον ένας ασθενής χρειάστηκε 
χορήγηση 3 δόσεων tocilizumab. Επίσης, 1 ασθενής εκδήλωσε λοίμωξη και νόσο από κυτταρομεγα-
λοϊό που αντιμετωπίστηκε με Γανκυκλοβιρη.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το διειδικό αντίσωμα Glofitamab είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση ασθε-
νών με πολυανθεκτική νόσο. Η τοξικότητά του είναι διαχειρίσιμη, ενώ η διάρκεια των ανταποκρίσεων 
το καθιστά κατάλληλη ‘θεραπεία - γέφυρα’ πριν την αυτόλογη, αλλογενή μεταμόσχευση ή την CAR-T 
θεραπεία.
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106 ή ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΤΟΥ ΛΕΜφΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΑνΔΥΑ (Mantle Cell Lymphoma, 
MCL) ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΕΤή. ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
A. Ρουμελώτη1, Μ. Δελατόλλα1, Ε.-Κ. Δημητράκη1, χ. Γιατρά1, Μ. Μπουζάνη1, Γ. Κανέλλης2, Α. Λουτσί-
δη1, Ν. Ελ-Γκότμι1, Π. Κοσμάς1, Α. Σουραβλά1, Ι. Δαρμάνη1, Β. Μπαμπαλή1, Δ. Γαρδέλη1, Λ. Λυγδή1,  
E. Ανδρέου1, Κ. Καουράνης1, ζ. Μέλλιος1, φ. Καραολίδου1, Ι. Τσώνης1, Τ. Τζένου1, Σ. Γιγάντες1,  
Ι. Μπαλταδάκης1, Κ. Σακελλαρίου1, Δ. Καρακάσης1, Δ. Ροντογιάννη3, Μ. Μπακίρη1, Θ. Καρμίρης1

1Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, ΜΜΜΟ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2Αιμοπαθολογοανατομικό 
εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
ΣΚΟΠΟΣ: Το MCL ανήκει στα χαμηλής κακοήθειας NHL Β-κυτταρικής σειράς και χαρακτηρίζεται από 
χειρότερη έκβαση σε σύγκριση με άλλα χαμηλού βαθμού NHL. Σημαντική βελτίωση της ανταπόκρισης 
επετεύχθη την τελευταία 20ετία, με τη χορήγηση θεραπειών με βάση το αντι-CD20 αντίσωμα Rituximab 
(R), την εντατικοποίηση των πρωτοκόλλων με τις υψηλές δόσεις κυτταραβίνης και την ενσωμάτωση 
της αυτόλογης μεταμόσχευσης στην 1η θεραπευτική γραμμή. Στόχος μας είναι η ανάδειξη από δεδο-
μένα ‘πραγματικού κόσμου’ των μεταβολών που επέφεραν οι νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
ΜΕθΟΔΟΙ: Συλλέξαμε αναδρομικά δεδομένα 109 διαδοχικών ασθενών της Κλινικής μας μεταξύ 
1992 - 2021.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ογδόντα επτά άνδρες και 22 γυναίκες με διάμεση ηλικία 66 έτη (24-88), η πλει-
ονότητα (91%) είχε νόσο προχωρημένου σταδίου (AnnArbor III-IV). Οι περισσότεροι ασθενείς (75%) 
είχαν καλή κατάσταση ικανότητας. Ο δείκτης πολλαπλασιασμού ki-67 ήταν διαθέσιμος σε 59 βιοψίες: 
58% ήταν υψηλός >30% και 42% ήταν χαμηλός ≤30%. Σε 86 περιπτώσεις ήταν εφικτή η εκτίμηση 
του προγνωστικού δείκτη MIPI: παρατηρήθηκε υψηλή βαθμολογία στο 64%, ενδιάμεση στο 20% 
και χαμηλή στο 16%. Σαράντα ένας ασθενείς έλαβαν R-Cyclophosphamide, Hydroxydaunorubicin, 
Oncovin, Prednisone (R-CHOP), 16 εντατικοποιημένο σχήμα (R-CHOP/R-DHAP), 18 R-Bendamustin, 
4 R-Chlorambucil, 3 R-μονοθεραπεία, 7 υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή, ενώ 6 δεν έλαβαν θεραπεία. 
Δεκαεπτά αντιμετωπίστηκαν με χημειοθεραπεία χωρίς R: 10 με CHOP, 7 με Chlorambucil. Δώδεκα 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση, 2 σε αλλογενή. Συντήρηση με R έλαβαν 24 ασθενείς.
Με διάμεση παρακολούθηση 65,9 μηνών (0,3-356), η διάμεση ολική επιβίωση (OS) ήταν 51,7 μήνες 
(0,3-356). Για τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν πριν το 2000, η επιβίωση ήταν μόλις 24,3 μήνες 
(1,2-356), έναντι 62,8 μηνών (1-261) για εκείνους μετά το 2000.
Δεδομένα για την ανταπόκριση στην 1ης γραμμής θεραπεία βρέθηκαν για 107 ασθενείς: 52% πλήρη 
ύφεση (ΠΥ), 28% μερική ύφεση (ΜΥ), 3% σταθερή νόσο (ΣΝ), 17% πρόοδο νόσου (ΠΝ). Για 22 ασθε-
νείς που αντιμετωπίστηκαν πριν το 2000, η έκβαση ήταν πτωχότερη: 36% ΠΥ, 18% ΜΥ και 45% ΠΝ.
Σαράντα έξι (55%) ασθενείς με ανταποκρινόμενη νόσο, υποτροπίασαν. Η διάμεση επιβίωση ελεύθερη 
εξέλιξης νόσου (PFS) ήταν 47,7 μήνες (3,3-272). Σημαντικά καλύτερη PFS παρουσίαζαν οι ασθενείς 
με χαμηλά MIPI, ki-67 ≤30% και όσοι έλαβαν εντατικοποιημένη θεραπεία.
Σαράντα εννέα (46%) ασθενείς έλαβαν 2ης γραμμής θεραπεία: R-CHOP-like (20), R-Bendamustin 
(9), σχήματα με βάση την πλατίνα (9), Ibrutinib (5), κορτικοστεροειδή (2), R-Chlorambucil (2), σπλη-
νεκτομή (1), R-μονοθεραπεία (1). Δεύτερη ανταπόκριση πέτυχαν 24 (49%) ασθενείς. Η διάμεση PFS 
τους ήταν 21,3 μήνες (4-164), ενώ η επιβίωση μετά την 1η υποτροπή ήταν μόλις 16 μήνες (0,2-233). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα μας επιβεβαιώνουν τη διεθνή βιβλιογραφία που καθιστά τους βιολο-
γικούς δείκτες της νόσου προγνωστικούς παράγοντες της έκβασης. Η επίτευξη ΠΥ στην 1η γραμμή 
είναι κομβικής σημασίας για τη μακροχρόνια επιβίωση των ασθενών. Οι θεραπείες της τελευταίας 
20ετίας έχουν αυξήσει σημαντικά τα ποσοστά ΠΥ και την επιβίωση των ασθενών. Η αύξηση του πο-
σοστού της 1ης ΠΥ με την εντατικοποίηση της θεραπείας και τη χρήση νέων στοχευμένων θεραπειών 
θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω την επιβίωση των ασθενών με MCL.
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107 ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΕΠΙθΕΤΙΚΩν ΛΕΜφΩΜΑΤΩν β-ΚΥΤΤΑΡΙΚήΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕ Τή ΣΥνΔΥΑΣΜΕνή 
ΑνΟΣΟΧήΜΕΙΟθΕΡΑΠΕΙΑ RITUXIMAB - DOSE ADJUSTED EPOCH: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤήΤΑ 
ΚΑΙ ΑνΟΧή ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Ε.-Κ. Δημητράκη1, χ. Γιατρά1, Μ. Δελατόλλα1, Α. Ρουμελώτη1, Μ. Μπουζάνη1, Γ. Κανέλλης2, Ν. Ελ-
Γκότμι1, Α. Λουτσίδη1, Π. Κοσμάς1, Α. Σουραβλά1, Ι. Δαρμάνη1, Β. Μπαμπαλή1, Δ. Γαρδέλη1, Λ. Λυγδή1, 
Ε. Ανδρέου1, Κ. Καουράνης1, ζ. Μέλλιος1, φ. Καραολίδου1, Ι. Τσώνης1, Σ. Δελήμπαση1, Μ. Παγώνη1, 
Κ. Σακελλαρίου1, Δ. Καρακάσης1, Δ. Ροντογιάννη3, Θ. Καρμίρης1, Μ. Μπακίρη1

1Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, ΜΜΜΟ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2Αιμοπαθολογοανατομικό 
εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Το πρωτόκολλο R-DA-EPOCH (rituximab και dose-adjusted etoposide, prednisone, 
vincristine, cyclophosphamide, doxorubicin) στοχεύει στη βελτίωση της 1ης γραμμής θεραπείας των 
επιθετικών λεμφωμάτων Β-κυτταρικής σειράς. Η παρατεταμένη, για 96 ώρες, χορήγηση των χημειο-
θεραπευτικών φαρμάκων καθώς και οι κλιμακούμενες από κύκλο σε κύκλο δόσεις τους, επιδιώκουν τη 
μείωση της αντίστασης της νόσου στη θεραπεία, συνοδεύονται όμως από ανεπιθύμητες εκδηλώσεις, 
που περιορίζουν την ευρεία εφαρμογή του πρωτοκόλλου.
ΣΚΟΠΟΣ: Να καταθέσουμε την εμπειρία του Κέντρου μας στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου αυτού.
ΜΕθΟΔΟΙ: Συλλέξαμε αναδρομικά δεδομένα από 50 διαδοχικούς ασθενείς που διαγνώστηκαν στην 
Κλινική μας με επιθετικό λέμφωμα Β-κυτταρικής σειράς και αντιμετωπίστηκαν με τον συνδυασμό 
R-DA-EPOCH.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Είκοσι οκτώ γυναίκες και 22 άνδρες με διάμεση ηλικία 37 έτη (εύρος 18-76) δια-
γνώστηκαν μεταξύ 2013 και 2021, με επιθετικό λέμφωμα από Β κύτταρα (23 περιπτώσεις) και Πρω-
τοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου, Primary Mediastinal B cell Lymphoma, PMBCL (27 περιπτώσεις). 
Το στάδιο κατά AnnArbor ήταν I (16 περιπτώσεις), II (13 περιπτώσεις), III (4 περιπτώσεις) και IV (17 
περιπτώσεις). Η πλειονότητα (84%) των ασθενών είχε καλή (0-1) κατάσταση ικανότητας ECOG-PS. 
Ο θεραπευτικός σχεδιασμός για όλους τους ασθενείς ήταν η χορήγηση 6 κύκλων R-DA-EPOCH. Δέκα 
ασθενείς αναγκάστηκαν σε αλλαγή της θεραπείας, οι μισοί εξ αυτών λόγω εξέλιξης της νόσου και οι 
υπόλοιποι λόγω τοξικότητας. 
Μεταξύ των ασθενών με PMBCL, 22 πέτυχαν πλήρη ύφεση, ΠΥ, 1 μερική ύφεση, ΜΥ ενώ σε 4 ασθενείς 
διεπιστώθη ανθεκτική νόσος, ΑΝ. Μεταξύ των υπολοίπων ασθενών με επιθετικό Β-Λέμφωμα, οι 17 
πέτυχαν ΠΥ, 3 εκδήλωσαν ΑΝ ενώ για 3 ασθενείς η αξιολόγηση της ανταπόκρισης δεν ήταν δυνατή 
λόγω πρόωρου θανάτου σχετιζόμενου με τη νόσο. Με διάμεση παρακολούθηση 24 μηνών (εύρος 
1-82), η επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου, progression free survival (PFS) και η ολική επιβίωση, 
overall survival (OS) δεν άγγιξαν τις διάμεσες τιμές τους.
Μεταξύ των 40 ασθενών που ολοκλήρωσαν 6 κύκλους θεραπείας, μόλις 3 έφτασαν στο επίπεδο 5 της 
κλιμακούμενης δόσης, 12 στο επίπεδο 4, 13 στο επίπεδο 3, 6 στο επίπεδο 2 και 4 παρέμειναν στο 
επίπεδο 1. Πέντε ασθενείς κατάφεραν αύξηση δόσης κατά 1 επίπεδο, 14 ασθενείς κατά 2 επίπεδα, 13 
ασθενείς κατά 3 επίπεδα και μόλις 3 ασθενείς κατά 4. Σε 7 περιπτώσεις, απαιτήθηκε αποκλιμάκωση 
δόσης: 1 επίπεδο για 6 ασθενείς και 2 επίπεδα για 1 ασθενή. Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις παρατηρήθηκαν 
σε 47 από τους 50 ασθενείς. Η αιματολογική τοξικότητα με ουδετεροπενία ήταν η πιο συχνή εκδήλω-
ση με βαθμό 4 στο 89%, βαθμό 3 στο 8% και βαθμό 1 στο 2%. Σοβαρή θρομβοπενία εκδηλώθηκε 
σε 6 περιπτώσεις. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν ερυθροποιητίνη για τη θεραπεία της αναιμίας. Τριάντα 
ένα ασθενείς (62%) εμφάνισαν εμπύρετη ουδετεροπενία. Ο πυρετός συσχετίστηκε με βακτηριδιακή 
λοίμωξη σε 13 περιπτώσεις (42%) και ιογενή λοίμωξη σε 6 περιπτώσεις (20%). Νευροπάθεια παρατη-
ρήθηκε στο 18% των ασθενών, στοματίτιδα στο 22%, διαταραχές του πεπτικού στο 12% και ηπατική 
τοξικότητα βαθμού 3 ή μεγαλύτερου στο 12%. Οκτώ ασθενείς κατέληξαν λόγω υποτροπής ή εξέλιξης 
νόσου. Κανένας θάνατος δεν αποδόθηκε στην τοξικότητα της θεραπείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το R-DA-EPOCH αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία για τα επιθετικά λεμφώ-
ματα Β-κυτταρικής σειράς, η εφαρμογή του όμως περιορίζεται από την τοξικότητα. Κατά συνέπεια η 
χορήγησή του θα πρέπει να περιορίζεται σε υποομάδες επιθετικών Β - λεμφωμάτων, όπου υπάρχει 
αποδεδειγμένη υπεροχή της αποτελεσματικότητας του έναντι άλλων πρωτοκόλλων, λιγότερο τοξικών.
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108 ΕΠΙΠΕΔΑ ΤήΣ φΕΡΡΙΤΙνήΣ ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ νΕΟΔΙΑΓνΩΣθΕν ΚΛΑΣΙΚΟ ΛΕΜφΩΜΑ 
HODGKIN: ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓνΩΣΤΙΚή ΣήΜΑΣΙΑ
Σ. Καρακατσάνης1, φ. Πανίτσας2, Μ. Αραπάκη2, Δ. Γαλόπουλος2, Ι.Β. Ασημακόπουλος2, Α. Λιάσκας2, 
χ. χατζηδημητρίου2, Μ. Μπελιά2, Ε. Κωνσταντίνου2, Ι. Βασιλόπουλος2, Σ. Σαχανάς3, Μ. Ευσταθοπού-
λου2,3, ξ. Γιακουμή3, Β. Παρδάλης4, Θ. Ηλιάκης4, Ν. Γιαννακοπούλου5, Μ. Δήμου4, Σ. χατζηδαυίδ5,  
Γ. Μπούτσικας2, Κ. Πέτεβη2, Α. Κανελλόπουλος2, Γ. Γκαϊνάρου2, Ε. Βαριάμη5, Μ.Π. Σιακαντάρη2,  
Μ.χ. Κυρτσώνη4, Ε. Πλατά2, Π. Τσαφταρίδης2, Μ.Ν. Δημοπούλου2, Ν.Α. Βύνιου5, Γ.Α. Πάγκαλης3,  
Π. Παναγιωτίδης4, Κ. Κωνσταντόπουλος2, Μ.Κ. Αγγελοπούλου2, Θ.Π. Βασιλακόπουλος2

1Γ’ Παν. Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλι-
νική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ Αθηνών «Λαϊκό», 
Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Αθηνών, Υποκατάστημα Ψυχικού, Αθήνα, 4Α’ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα, 5Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή/ΣΚΟΠΟΣ: Η φερριτίνη είναι πρωτεΐνη οξείας φάσης που αυξάνεται στο κλασικό λέμφωμα 
Hodgkin (classical Hodgkin lymphoma, cHL), χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ισχυρά στοιχεία για τις τιμές 
της σε σχέση με το στάδιο της νόσου, τη συσχέτισή της με άλλα χαρακτηριστικά της νόσου κατά τη 
διάγνωση αλλά και τον προγνωστικό της ρόλο. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των 
αρχικών επιπέδων, της προγνωστικής σημασίας και των συσχετίσεων της τιμής της φερριτίνης στον 
ορό (serum ferritin, SF) - μίας από τις πλέον συχνά πραγματοποιούμενες εργαστηριακές εξετάσεις - με 
άλλες κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους σε μία μεγάλη σειρά νεοδιαγνωσθέντων, μη επιλεγμένων 
ασθενών με cHL οι οποίοι έλαβαν το ενδεδειγμένο χημειοθεραπευτικό σχήμα, με ή χωρίς ακτινοθεραπεία. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Αναλύθηκαν αναδρομικά τα στοιχεία 529 μη παιδιατρικών, HIV αρνητικών ασθενών με cHL 
την περίοδο μεταξύ 2004 και 2020 και με διαθέσιμες τιμές SF πριν την έναρξη της θεραπείας. Λόγω 
της επίδρασης του φύλου των ασθενών στην τιμή της SF και επειδή οι περισσότερες θήλεις ασθενείς 
της κοόρτης ήταν σε αναπαραγωγική ηλικία, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή ανάλυση των τιμών της 
ανά φύλο. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το διάστημα χωρίς εξέλιξη της νόσου (freedom 
from progression, FFP), ενώ αναλύθηκαν και η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (progression free 
survival, PFS) και η συνολική επιβίωση (overall survival, OS). Αφού εξετάστηκαν πιθανές ανεξάρτητες 
μεταβλητές για τα FFPκαι PFS στη μονοπαραγοντική ανάλυση, όσες από αυτές βρέθηκε να έχουν 
σημαντική επίδραση συμπεριελήφθησαν στα μοντέλα πολυπαραγοντικής ανάλυσης στα οποία και 
έγινε μεταξύ τους σύγκριση με ή χωρίς την προσθήκη της τιμής της SF. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών (εκ των οποίων το 54% ήταν άρρενες) ήταν τα 34 
έτη (εύρος, 15-88 έτη). Το 51 % των ασθενών είχαν διαγνωσθεί σε αρχικά στάδια της νόσου, ενώ το 
36% είχαν B συμπτώματα. Υψηλότερα επίπεδα SF συσχετίστηκαν με δείκτες προχωρημένης ή/και 
επιθετικής νόσου. Τα επίπεδα SF ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα σε άνδρες και ηλικιωμένους 
ασθενείς, σε εκείνους με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (body mass index, BMI) και ιστολογικό υπότυπο 
μικτής κυτταροβρίθειας. Η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε μεταξύ των επιπέδων SF και της τιμής 
της C αντιδρώσας πρωτεΐνης (Creactive protein, CRP) (Spearman’s rho 0,626, p <0,001). Επιπλέον, 
προσδιορίσαμε την κατά φύλο διάμεση τιμή της SF η οποία παρείχε τον καλύτερο διαχωρισμό των 
ασθενών όσον αφορά το FFP. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, τα αυξημένα επίπεδα SF πάνω από 
την ειδική κατά φύλο διάμεση τιμή, το προχωρημένο στάδιο νόσου και η αυξημένη τιμή γαλακτικής 
δεϋδρογενάσης (lactatede hydrogenase, LDH) ήταν ανεξάρτητοι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες 
για την FFP. Η SF φαίνεται επίσης να διατηρεί την προγνωστική της αξία για την PFS παρουσία άλλων 
προγνωστικών παραμέτρων (ηλικία, προχωρημένο στάδιο και LDH) αλλά όχι για την OS (Εικόνα 1). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα SF στο cHL αντανακλούν τη δραστηριότητα της νόσου και σχετίζονται 
ανεξάρτητα με δυσμενή έκβαση των ασθενών όσον αφορά τον έλεγχο της νόσου.
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Εικόνα 1. gsc: gender specific cutoff.

109 ΜΕΛΕΤή ΤήΣ ΕΚφΡΑΣήΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑφΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟνΤΑ GATA3 ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΛΕΜφΩΜΑ 
HODGKIN ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣή ΜΕ ΚΛΙνΙΚΟΕΡΓΑΣΤήΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Ε. Κουμπής1, Α. Παπούδου-Μπάη2, Λ. Κυριαζοπούλου1, Κ. Παπαθανασίου1, Ι. Παπακωνσταντίνου1, 
Ε. Τσόλας1, Η. Τάσση1, Α. Σερπάνου1, Ε. Αποστολίδου1, Ε. Καψάλη1, Ε. χατζημιχαήλ1

1Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 2Παθολογοανατομικό Εργα-
στήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΕΙΣΑΓΩΓή: Τα T βοηθητικά κύτταρα (THs) κυριαρχούν στο μικροπεριβάλλον του κλασσικού λεμφώ-
ματος Hodgkin (cHL). Ο GATA-binding protein 3 (GATA-3) είναι ο κύριος μεταγραφικός ρυθμιστής των 
κυττάρων TH2, ρυθμίζει την έκφραση της ιντερλευκίνης-4 (IL-4), IL-5 και IL-13 και η δραστηριότητα του 
συμβάλλει σημαντικά στην σηματοδότηση κυτταροκινών στα κύτταρα Hodgkin και Reed/Sternberg, η 
οποία παίζει ουσιαστικό ρόλο στην παθογένεση της νόσου. Η έκφραση του GATA3 και η συσχέτισή 
της με κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στο cHL.
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ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η αξιολόγηση της έκφρασης του GATA3 σε ασθενείς με cHL κατά τη 
διάγνωσή τους και η συσχέτισή της με κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά, την ανταπόκριση στη 
θεραπεία και την ολική επιβίωση. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 58 ασθενείς με cHL και εκτιμήθηκε η έκφραση του 
GATA3 με ανοσοϊστοχημεία σε βιοψίες λεμφαδένων. Ορίστηκε ως cutoff υψηλής έκφρασης το ποσοστό 
40% των κυττάρων. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση των χ2test, Fisherexacttest και Mann-
Whitney 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-ranktest. Coxregression ανάλυση, 
μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική, χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των μεταβλητών σε 
σχέση με την ολική επιβίωση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 58 ασθενείς, 26 ήταν γυναίκες και 32 άνδρες με διάμεση ηλικία διάγνωσης 
τα 47 έτη. Οι 37/58 ασθενείς (64%) εξέφραζαν το GATA3. Υψηλή έκφραση του GATA3 (40%) είχαν 
19 ασθενείς. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης της έκφρασης του GATA3 με κλινικοεργαστηριακές 
παραμέτρους φαίνονται στον Πίνακα 1. Η υψηλή έκφραση του GATA3 συσχετίστηκε στατιστικώς ση-
μαντικά με την ηλικία διάγνωσης. Το 21% των ασθενών με υψηλή έκφραση GATA3 ήταν >45 ετών στη 
διάγνωση, έναντι 76% των ασθενών με χαμηλή έκφραση (p<0.001). Η υψηλή έκφραση του GATA3 
συσχετίστηκε στατιστικώς σημαντικά με αυξημένη τιμή lactatede hydrogenase (LDH) (p=0.02), και 
φυσιολογικά επίπεδα β2 μικροσφαιρίνης (β2Μ) ορού (0/17 ασθενείς έναντι 10/34 ασθενείς με χαμηλή 
έκφραση GATA3, p=0.02). Η μέση τιμή ολικής επιβίωσης σε ασθενείς με χαμηλή έκφραση του GATA3 
ήταν 440 μήνες ενώ σε ασθενείς με υψηλή έκφραση ήταν 345 μήνες (p=0.57). Η διάμεση ολική επι-
βίωση δεν επετεύχθη στους ασθενείς με χαμηλή έκφραση, ενώ σε ασθενείς με υψηλή έκφραση ήταν 
498 μήνες. Τρεις από τις 13 μεταβλητές που μελετήθηκαν συσχετίστηκαν στατιστικώς σημαντικά με 
την ολική επιβίωση στη μονοπαραγοντική ανάλυση, και πιο συγκεκριμένα τα αυξημένα επίπεδα της 
β2Μ (p<0.001), η παρουσία β συμπτωματολογίας (p=0.01) και η παρουσία πρωτοπαθούς ανθεκτικής 
νόσου (p=0.003), ενώ στη πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ότι τα επίπεδα της β2Μ αποτελούν 
ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την ολική επιβίωση (p=0.04). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη η χαμηλή έκφραση του GATA3 συσχετίστηκε με μεγαλύτερη 
ηλικία διάγνωσης cHL, ενώ η υψηλή έκφραση συσχετίστηκε με αυξημένη LDH και φυσιολογική β2Μ κατά 
τη διάγνωση. Επιβεβαιώνουμε ότι τα αυξημένα επίπεδα της β2Μ και η παρουσία β συμπτωματολογίας 
καθώς και η παρουσία πρωτοπαθούς ανθεκτικής νόσου σχετίζονται με πτωχή πρόγνωση, ενώ ειδικά 
η β2Μ αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα. Σχετικά με την κλινική σημασία της έκφρασης 
GATA3 και τη χρήση του ως βιοδείκτη στο cHL απαιτούνται μεγαλύτερες ή/και προοπτικές μελέτες.
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110 ΛΕΜφΩΜΑ HODGKIN (HL) ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (2012-2021): ΔΙΑΓνΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΔΟΙ ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΥ-
ΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ. Αυγερινού1, Ι. Μπινενμπάουμ1, Σ.χάντε1, Α. Κατσιμπάρδη1, Ν. Τουρκαντώνη1, χ. Τσίπου1, Μ. φιλιπ-
πίδου1, Κ. Ρόκα1, Ε. Ρηγάτου1, Α. Βλάχου1, Σ. Γλεντής1, Ι. Σεβασλίδου2, Μ. Γαβρά2, Κ. Στεφανάκη3, 
Α. Καττάμης1

1Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα (Π.Ο.Αι.Μ), Α’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν. 
Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», 3Τμήμα 
Παθολογοανατομίας, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και 
την έκβαση των ασθενών της Κλινικής μας μεHL , που αντιμετωπίστηκαν στο διάστημα 9/2012-07/2021.
ΑΣθΕνΕΙΣ–ΜΕθΟΔΟΙ: Συνολικά διαγνώσθηκαν 36 παιδιά (16 κορίτσια), με διάμεση ηλικία 13,8 
έτη. Β-συμπτωματολογία παρουσίασαν 10/36 ασθενείς: 2 σταδίου II, 5 σταδίου III και 3 σταδίου IV. Η 
διάγνωση ετέθη από βιοψία λεμφαδένα σε 35 ασθενείς, ενώ σε μία ασθενή η διάγνωση τεκμηριώθηκε 
αποκλειστικά από τη βιοψία οστού. Δεκαέξι ασθενείς έλαβαν αγωγή βάσει πρωτοκόλλου EuroNet–
PHL-C1,18 βάσει EuroNet–PHL-C2 και 2 ασθενείς θεραπεύθηκαν σύμφωνα με το EuroNet–PHL-
LP1. Πέντε ασθενείς έλαβαν ανοσοθεραπεία με Brentuximab vedotin (3 λόγω υποτροπής και 2 ως 
θεραπεία συντήρησης). Μία ασθενής λόγω πολυανθεκτικής νόσου έλαβε επιπλέον μονοθεραπεία 
με Pembrolizumab και τριπλή ανοσοθεραπεία με Nivolumab, Brentuximab vedotin και Ipilimumab. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ιστολογικά διαγνώσθηκαν ως κλασσικό HL 33 ασθενείς: οζώδης σκλήρυνση 21/36, 
μικτή κυτταροβρίθεια 11/36, πλούσιο σε λεμφοκύτταρα 1/36 και 3/36 ασθενείς διαγνώσθηκαν με οζώ-
δη λεμφοεπικρατών τύπο HL. Σταδιοποίηση βάσει AnnArbor συστήματος: στάδιο ΙΑ:3, στάδιο ΙΙΑ:7/
ΙΙΒ:2, στάδιο ΙΙΙΑ:11/ΙΙΙΒ:5 και στάδιο ΙVΑ:4/IVB:4. Συνολικά, ακτινοβολήθηκαν 11/36 ασθενείς βάσει 
ανταπόκρισης Petscan μετά 2 OEPA. Τέσσερις ασθενείς υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση 
μυελού των οστών, τρεις λόγω ανθεκτικής νόσου (στάδιο ΙΙΒ, IIIB και IVB) και 1 μετά υποτροπή (αρ-
χικό στάδιο IIIA). Υποτροπίασαν 5 ασθενείς: 3 ασθενείς με κλασσικό HL (2 ασθενείς σταδίου IIIA και 
1 ασθενής σταδίου ΙΑ) και 2 ασθενείς με λεμφοεπικρατών HL (1 ασθενής σταδίου ΙΑ και 1 ασθενής 
σταδίου ΙΙΑ). Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 3,5 έτη, OS και EFS στα 3 έτη είναι 92% και 82,6%, 
αντιστοίχως. Συνολικά κατέληξαν 2 ασθενείς: 1 ασθενής με πολυανθεκτική νόσο κατά την διάρκεια 
αλλογενούς-ΜΑΑΚ και 1 ασθενής λόγω προόδου νόσου (δεύτερη κακοήθεια, σε ασθενή με σύνδρομο 
Noonan). Εν ζωή βρίσκονται 34/36 παιδιά: 31/36 σε 1η ύφεση, 1 σε 2η ύφεση και 2 σε 3η ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η έκβαση των ασθενών μας με νόσο Hodgkin είναι σύμφωνη με την διεθνή εμπειρία. 
Εξακολουθούν να προβληματίζουν η προγνωστική σημασία και η λήψη θεραπευτικών αποφάσεων 
βάσει ανταπόκρισης PET scan, ο ρόλος της ακτινοθεραπείας και η επιτυχής αντιμετώπιση της ανθε-
κτικής νόσου και των υποτροπών.

111 ΔΙΑφΟΡΕΣ ΣΤήν ΕΠΙβΙΩΣή ΤΟΥ DLBCL ΛΕΜφΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣή ΜΕ ΚΟΙνΩνΙΚΟ-ΔήΜΟΓΡΑ-
φΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ: ΑνΑΔΡΟΜΙΚή ΜΕΛΕΤή ΣΕ 253 ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕDLBCL ΠΟΥ ΕΛΑβΑν 
θΕΡΑΠΕΙΑ ME RCHOP
Μ. Συμεωνίδου, Σ. Ιντζές, Κ. ζαγορίδης, ζ. Μπεζυριαννίδου, Α. Πεντίδου, χ. Μυσίδου, Γ. Βραχιολάς, 
Μ. Παπουτσέλης, Κ. Λιάπης, Ι. Κοτσιανίδης, Ε. Σπανουδάκης
Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολη
ΕΙΣΑΓΩΓή: Το διάχυτο λέμφωμα από Β μεγάλα κύτταρα (DLBCL) είναι ένα επιθετικό λέμφωμα με 
ετερογενή έκβαση στην εποχή του RCHOP. Τεκμαίρετε ότι οι κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες 
είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιβίωση ασθενών με DLBCL λέμφωμα.
ΜΕθΟΔΟΙ: Στην αναδρομική μελέτη συμπεριλάβαμε 253 ασθενείς με λεμφαδενικά ή εξωλεμφαδενικά 
DLBCL που διαγνώστηκαν μετά από το 2000 και υποβλήθηκαν σε θεραπεία με RCHOP. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία ήταν 67 έτη (16-89), η αναλογία ανδρών προς γυναικών ήταν 
148/92 και μεταξύ των ασθενών μας 186 ήταν ελληνικής καταγωγής και 64 ήταν Έλληνες Mουσουλ-
μάνοι. χαρακτηριστικά της νόσου (IPI, Ογκώδης νόσος, κύτταρο προέλευσης σύμφωνα με τον Hans 
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Δείκτη, στάδιο ΙΙΙ-ΙV) δεν διαφέρουν ανάλογα με την εθνική προέλευση, εκτός από την παρουσία ≥2 
εξωλεμφαδενικών θέσεων, που εμφανίστηκαν συχνότερα στην ομάδα των Ελλήνων Μουσουλμά-
νων (33,5% έναντι 16,3 %% για τους Έλληνες, p = 0,007, chi-square). Συνολικά, η επιβίωση (OS) 
σύμφωνα με την εθνικότητα/φυλή ήταν μη στατιστικά σημαντική. Η τιμή της διάμεσης επιβίωσης για 
τους Έλληνες 96 (61,2-130,8) μήνες έναντι 63(49-77,7) μήνες για τους Έλληνες Mουσουλμάνους 
(Κατάταξη καταγραφής p = 0,084, Εικόνα 1). Το ποσοστό PET/CT πλήρους μεταβολικής απόκρισης 
(CMR) μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ήταν ίσο με 78,8% έναντι 81% Έλληνες έναντι Ελλήνων 
Μουσουλμάνων (p = 0,831, πίνακας 1).
Η τροποποιημένη κλίμακα Kuppuswamy χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση SES και σύμφωνα με 
αυτό το μοντέλο οι 100 ασθενείς θεωρούνται χαμηλό SES και 148 υψηλό SES. Τα χαρακτηριστικά 
της νόσου ήταν παρόμοια μεταξύ χαμηλού και υψηλού SES στην κοόρτη εκτός από το ποσοστό >1 
εξωλεμφαδενικών εντοπίσεων (χαμηλό SES 53,5% έναντι 42,3 για υψηλούς βαθμούς SES, p = 0,004) 
και ≥2 εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις (χαμηλό SES 27,5% έναντι 16,8% για υψηλούς βαθμούς SES, p 
= 0,004). Οι ασθενείς με χαμηλό SES είχαν συχνότερα Β-συμπτώματα (62% έναντι 47,3% για υψη-
λούς βαθμούς SES, p = 0,023). Η συνολική επιβίωση (OS) σύμφωνα με το SES ήταν μη στατιστικά 
σημαντική. Η τιμή της διάμεσης επιβίωσης για χαμηλά SES ήταν 51 (13,7-88,2) μήνες έναντι 96 (52-
140) μηνών για υψηλά σημεία SES (LogRank p = 0,15, Εικόνα 2). Το ποσοστό PET/CT η πλήρης 
μεταβολική ανταπόκριση (CMR) μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ήταν ίση με 87% έναντι 76,6% 
για χαμηλό και υψηλό SES αντίστοιχα (p = 0,291).
Η κλίμακα αθροιστικής βαθμονόμησης ασθένειας-γηριατρικής (CIRS-G) υπολογίστηκε για όλους 
τους ασθενείς καθώς και η ολική επιβίωση σύμφωνα με το CIRS-G <3. Υπολογίστηκαν ≥3 CIRS-G 
≤7 και CIRS-G >7. Η τιμή της διάμεσης ολικής επιβίωσης ήταν χαμηλότερη για ασθενείς με DLBCL 
με CIRS-G περισσότερο ή ίσο με 3. Η τιμή της διάμεσης ολικής επιβίωσης για CIRSG <3 ήταν 126,5 
(103,7-149) μήνες για CIRSG 3-7 62,4 (52,1-73,6) μήνες και για CIRSG >7 49,9 (35,2-64,7) μήνες 
(LogRank p = 0,05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα χαρακτηριστικά της νόσου, επίτευξη CMR και συνολική επιβίωση, εκτός του 
ποσοστού ασθενών με εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις που εμφανίστηκαν συχνότερα σε ασθενείς με 
χαμηλό SES και Έλληνες μουσουλμάνους ασθενείς με DLBCL, δεν ήταν διαφορετικά ανάλογα με το 
SES και την εθνικότητα/φυλή. Ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται αρνητικά με τη συνολική επιβίωση 
είναι ο δείκτης CIRS-G περισσότερο ή ίσο με 3.

112 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤήΤΑ ΚΑΙ ΑΣφΑΛΕΙΑ ΤήΣ ΜΟνΟθΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΠΙξΑνΤΡΟνή ΣΕ ΑΣθΕ-
νΕΙΣ ΜΕ ΑνθΕΚΤΙΚΟ ή ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟν ΔΙΑΧΥΤΟ β NON-HODGKIN ΛΕΜφΩΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ: ή ΚΑθήΜΕΡΙνή ΚΛΙνΙΚή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ 
E. Bέρρου, Ν. Καραμπατζάκης, Θ. Τριανταφύλλου, Α. Σεβαστούδη, Μ. Καμαργιάννη, Α. Γκόγκος,  
Κ. Τσίρου, Θ. Παπαδοπούλου, Π. Κωνσταντινίδου, Ε. Κατωδρύτου
Αιματολογική Κλινική, ΑΝΘ «Θεαγένειο»
ΣΚΟΠΟΣ: Η πιξαντρόνη, μία τελευταίας γενιάς ανθρακενοδιόνη που σχεδιάστηκε με στόχο μειωμένη 
καρδιοτοξικότητα, έχει εγκριθεί ως μονοθεραπεία ενηλίκων με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον διάχυτο Β 
non-Hodgkin λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (DLBCL). Περιορισμένα ωστόσο δεδομένα είναι διαθέσι-
μα σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της πιξαντρόνης σε ασθενείς εκτός κλινικών 
μελετών. Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζουμε τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
από τη χρήση της πιξαντρόνης στην καθημερινή κλινική πράξη του κέντρου μας. 
ΥΛΙΚΟ - ΜΕθΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά τα δεδομένα 11 ασθενών με ανθεκτικό υποτροπιάζον 
DLBCL που έλαβαν μονοθεραπεία με πιξαντρόνη μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Μαΐου 2021. Δοσολογικό 
σχήμα: πιξαντρόνη 50mg/m2 ημέρες 1,8,15 κάθε κύκλου, μέχρι 6 κύκλους των 28 ημερών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έντεκα ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL (6 γυναίκες/5 άνδρες) έλα-
βαν θεραπεία με πιξαντρόνη για έναν διάμεσο αριθμό 3 κύκλων (εύρος: 1-6). Η διάμεση ηλικία των 
ασθενών ήταν 76 έτη (εύρος: 67-87). Αναφορικά με τους υποτύπους έξι ασθενείς είχαν DLBCL από 
κύτταρα του βλαστικού κέντρου (Germinal Center B cell - GCB) και 5 ασθενείς έπασχαν από υπότυπο 
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από ενεργοποιημένα κύτταρα (Αctivated B Cell - ΑΒC). Όλοι οι ασθενείς είχαν λάβει θεραπεία πρώτης 
γραμμής με rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin vincristine και prednisone (R-CHOP) ή R-mini-
CHOP. Mε βάση την ανταπόκρισή τους μετά την αρχική θεραπεία 3 ασθενείς είχαν χαρακτηριστεί ως 
πρωτοπαθώς ανθεκτικοί. Ο διάμεσος αριθμός θεραπειών που είχαν λάβει οι ασθενείς ήταν 4 (εύρος: 
3-5). Eννέα ασθενείς είχαν καρδιαγγειακές συννοσηρότητες. Η συνολική απάντηση στη θεραπεία ήταν 
45.4% (5/11). Τρείς ασθενείς εμφάνισαν πλήρη ύφεση (ΠΥ) που διαπιστώθηκε μετά από 2, 4 και 6 
κύκλους θεραπείας αντίστοιχα. Δύο από τους ασθενείς που πέτυχαν ΠΥ έλαβαν πιξαντρόνη ως τρίτη 
γραμμή θεραπείας και ένας ως πέμπτη γραμμή θεραπείας. Όλοι οι ασθενείς με ΠΥ είχαν επιδείξει 
ευαισθησία στις ανθρακυκλίνες κατά την αρχική τους αντιμετώπιση, είχαν GCB υπότυπο ενώ δυο 
παρουσίαζαν εξωλεμφαδενικές εντοπίσεις (στόμαχο και στοματοφάρυγγα). Από τους υπόλοιπους 
ασθενείς δύο εμφάνισαν μερική ύφεση μετά από 2 και 4 κύκλους αντίστοιχα, τέσσερις ασθενείς είχαν 
σταθερή νόσο και 2 παρουσίασαν εξέλιξη νόσου υπό θεραπεία. Η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης 
ήταν 5 μήνες (εύρος: 2-17 μήνες). Παρατηρήθηκαν συνολικά 4 επεισόδια ουδετεροπενίας βαθμού 3 
που αφορούσαν σε 3 ασθενείς, ένας ασθενής παρουσίασε 2 επεισόδια θρομβοπενίας βαθμού 3 και 
ένας ασθενής εμφάνισε 2 επεισόδια αναιμίας βαθμού 3 που αντιμετωπίστηκαν με μετάγγιση ερυθρών. 
Δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις εμπύρετης ουδετεροπενίας ούτε καρδιοτοξικότητας κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με πιξαντρόνη. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση  τα αποτελέσματά μας η πιξαντρόνη ενδέχεται να είναι μια χρήσιμη επι-
λογή για τη θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών με ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL που είχαν επιδείξει 
ευαισθησία στις ανθρακυκλίνες κατά την αρχική αντιμετώπισή τους. Το ποσοστό ΠΥ που παρατηρή-
σαμε (27.3%) είναι ανάλογο με το ποσοστό ΠΥ που καταγράφηκε στην εγκριτική μελέτη του φαρμάκου 
(20%). Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται περισσότερες μελέτες βασισμένες σε ασθενείς που έλαβαν 
πιξαντρόνη εκτός κλινικών μελετών για να καθοριστούν τα βιολογικά χαρακτηριστικά των ασθενών 
που ενδέχεται να ωφεληθούν από τη συγκεκριμένη θεραπεία. 

113 ΠΡΩΤΟΠΑθΕΣ ΛΕΜφΩΜΑ ΚΕνΤΡΙΚΟΥ νΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ, ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Ν.-Ε. Λουτσίδη1, ζ. Μέλλιος1, Ν. Ελ-Γκότμι1, χ. Γιατρά1, Α. Σουραβλά1, Ι. Δαρμάνη1, Ε.-Κ. Δημητράκη1, 
Μ. Δελλατόλα1, Α. Ρουμελιώτη1, Β. Μπαμπαλή1, Π. Κοσμάς1, Κ. Καουράνης1, Λ. Λυγδή1, Δ. Γαρδέλη1, 
Ε. Ανδρέου1, φ. Καραολίδου1, Δ. Οικονομοπούλου1, Β. Δρακοπούλου1, Γ. Κανέλης2, Δ. Ροντογιάννη3, 
Κ. Σακελλαρίου1, Δ. Καρακάσης1, Θ. Καρμίρης1, Μ. Μπακίρη1, Μ. Μπουζάνη1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευγ-
γελισμός», 2Αιμοπαθολογοανατομικό τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Τμήμα Ιστοπαθολογίας και 
Μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Το Πρωτοπαθές Λέμφωμα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Primary 
Central Nervous System Lymphoma, PCNSL) είναι ένας επιθετικός τύπος εξωλεμφαδενικού μη Hodgkin 
λεμφώματος, που αντιπροσωπεύει το 5% των εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων και παρουσιάζει στις 
μέρες μας τάση αύξησης μεταξύ των ανοσοεπαρκών ατόμων. Το λέμφωμα αυτό προσβάλει απο-
κλειστικά τον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό, τις μήνιγγες, τα κρανιακά νεύρα και τους οφθαλμούς. Σε 
σύγκριση με άλλα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα, το PCNSL χαρακτηρίζεται από χειρότερη πρόγνωση. 
Η πτωχή έκβασή του οφείλεται σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς περιορισμούς, καθώς και στην 
επηρεασμένη κατάσταση ικανότητας των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά τα δεδομένα 22 ασθενών με PCNSL, που διαγνώ-
στηκαν και αντιμετωπίστηκαν στην Κλινική μας μεταξύ των ετών 2009 και 2020.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δέκα άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 64 έτη (εύρος 25 - 77) διαγνώ-
στηκαν με Διάχυτο Λέμφωμα από Β-μεγάλα κύτταρα, που εντοπιζόταν στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. 
Το στάδιο της νόσου κατά Ann Arbor ήταν σε όλους τους ασθενείς IAE. Το PCNSL εκδηλώθηκε κυρίως 
με κινητικές διαταραχές (56,5%) και μεταβολές της συμπεριφοράς (43%). Άλλες εκδηλώσεις αφορού-
σαν συμπτώματα ενδοκράνιας υπέρτασης (30%), διαταραχές στην ομιλία (22%), επιληπτικές κρίσεις 
(9%), διαταραχές στην ακοή (4,3%), διαταραχές στην ούρηση (4,3%) και της αισθητικότητας (4%). Το 
45 % των ασθενών παρουσίαζαν πτωχή κατάσταση ικανότητας κατά τη διάγνωση (ECOG-PS 3-4). 
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Το λέμφωμα ήταν συχνότερα πολυεστιακό (16 από τις 22 περιπτώσεις) κι εντοπιζόταν στις βαθιές 
δομές του εγκεφάλου στο 40% των περιπτώσεων. Η προγνωστική βαθμολογία κατά το International 
Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG) ήταν υψηλή στο 41% των περιπτώσεων, ενδιάμεση 
επίσης στο 41% και χαμηλή στο 18% των ασθενών. Σύμφωνα με την προγνωστική βαθμολογία του 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), το 59% των περιπτώσεων χαρακτηρίστηκε ως 
κατηγορία 3, το 36% ως κατηγορία 2 και μόνο το 5% ως κατηγορία 1. Η πλειονότητα (18 από τους 22) 
των ασθενών έλαβε ως θεραπεία τον συνδυασμό Rituximab-Methotraxate-Procarbazine -Vincristine 
(R-MPV). Δύο ασθενείς υπεβλήθησαν σε θεραπεία με υψηλές δόσεις Μεθοτρεξάτης (HDMTX) και 
Κυταραβίνης (HDAC), 1 νεαρή γυναίκα με το σχήμα MATRIX ενώ 1 ασθενής αρνήθηκε να λάβει 
οποιαδήποτε θεραπεία. Μόνο 3 ασθενείς υπεβλήθησαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση. Κανείς δεν έλαβε 
ακτινοθεραπεία. Μετά το τέλος της θεραπείας, 3 ασθενείς εμφάνισαν λευκοεγκεφαλοπάθεια. Σοβαρές 
λοιμώξεις παρατηρήθηκαν σε 5 ασθενείς. Η νεφροτοξικότητα της θεραπείας προκάλεσε οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια σε 5 περιπτώσεις. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) ήταν 68% με 63% πλήρη 
ύφεση (CR). Μεταξύ αυτών, 7 ασθενείς (46%) υποτροπίασαν. Με διάμεση παρακολούθηση τους 61 
μήνες (εύρος 1,4 - 123), η διάμεση τιμή της επιβίωσης ελεύθερης εξέλιξης νόσου (PFS) στους ασθε-
νείς που πέτυχαν οποιαδήποτε ανταπόκριση στη θεραπεία (n = 15) ήταν 36 μήνες (εύρος 4 - 97) και 
η διάμεση τιμή της συνολικής επιβίωσης (OS) επιβίωσής τους ήταν 52 μήνες (4 - 123). Η διάμεση 
OS του συνόλου των ασθενών ήταν 19,6 μήνες (1,4 - 123) [HR 0,5, 95% CI αναλογίας 0,25-1,29].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το PCNSL αποτελεί οντότητα με δυσμενή πρόγνωση. Η αποτελεσματικότητα της 
κλασικής θεραπείας περιορίζεται από τη βιολογία της νόσου και την ανοχή των εντατικοποιημένων 
σχημάτων. Για τη βελτίωση της έκβασης απαιτούνται νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με καλύτερο 
προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητα.

114 ΕξΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟψΙΜΕΣ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ (>15 ΕΤή) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΛΟΓή ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΡΧΕ-
ΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΛΕΜφΩΜΑ HODGKIN
Α. Λιάσκας1, Μ.Κ. Αγγελοπούλου1, ξ. Γιακουμή2, Δ. Γαλόπουλος1, Α. Πιπερίδου1, Γ.Α. Πάγκαλης2,  
Θ.Π. Βασιλακόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ιατρική Σχολή Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό», 2Αιματολογική Κλινική, Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού
ΕΙΣΑΓΩΓή/ΣΚΟΠΟΣ: Η μεγαθεραπεία ακολουθούμενη από αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (AMAAK), αποτελεί θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με ανθεκτικό/
υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin (Hodgkin lymphoma, HL). Το 50% όμως των ασθενών αυτών δε 
θα επιτύχει μακροχρόνια ύφεση, με την πλειονότητα των υποτροπών να συμβαίνει την πρώτη 2ετία 
μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΑΑΚ. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή 2 μοναδικών 
περιπτώσεων ασθενών με HL που παρουσίασαν ασυνήθιστα καθυστερημένη υποτροπή, 17 και 20 
έτη μετά την ΑΜΑΑΚ και περισσότερο από 20 έτη από την αρχική διάγνωση. 
ΜΕθΟΔΟΙ: Περίπτωση #1:Άνδρας 21 ετών διαγνώσθηκε το 1987 με κλασικό HL, υπότυπου οζώδους 
σκλήρυνσης, με εντόπιση στον τράχηλο και τους πνεύμονες. Ο ασθενής σταδιοποιήθηκε ως IVA(IPS: 
3) και εισήλθε σε πλήρη ύφεση (ΠΥ) με MOPP/ABVD. Δύο έτη αργότερα, υποτροπίασε και υποβλή-
θηκε σε ΑΜΑΑΚ επιτυγχάνοντας και πάλι ΠΥ. Περίπτωση #2: Άνδρας 35 ετών διαγνώσθηκε το 1999 
με κλασικό HL, υπότυπου οζώδους σκλήρυνσης. Ο ασθενής σταδιοποιήθηκε ως ΙΑ (IPS: 2) και έλαβε 
6 κύκλους ABVD, αλλά παρουσίασε πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο. Αρχικά, δεν ανταποκρίθηκε στη 
θεραπεία διάσωσης με συνδυασμό λιποσωμιακής δαουναρουβικίνης, ετοποσίδης, μπλεομυκίνης και 
βιντεζίνης, αλλά διασώθηκε επιτυχώς με ESHAPκαι ακολούθως ΑΜΑΑΚ, επιτυγχάνοντας ΠΥ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περίπτωση #1: Ο ασθενής υποτροπίασε 17 έτη μετά την ΑΜΑΑΚ και 20 έτη μετά 
την αρχική διάγνωση. Ο ιστολογικός υπότυπος της υποτροπής ήταν και πάλι οζώδης σκλήρυνση, 
ενώ κλινικά παρουσίαζε προχωρημένη νόσο σταδίου IVA με πνευμονική συμμετοχή και πλευριτική 
συλλογή. Αντιμετωπίστηκε με τον συνδυασμό γεμσιταβίνης, βινορελμπίνης και λιποσωμιακής δοξο-
ρουβικίνης (GND) επιτυγχάνοντας ΠΥ και παραμένει ελεύθερος νόσου μέχρι σήμερα, 14 έτη μετά τη 
δεύτερη υποτροπή. Περίπτωση #2: Ο ασθενής υποτροπίασε 20 έτη μετά την ΑΜΑΑΚ και 22 έτη μετά 



363

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

την αρχική διάγνωση. Παρουσίαζε τραχηλική, μεσοθωρακική, πυλαία, λαγόνιο και βουβωνική λεμ-
φαδενοπάθεια και σταδιοποιήθηκε ως IIIA. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι ο ιστολογικός υπότυπος 
της υποτροπής ήταν διαφορετικός από της διάγνωσης, καθώς επρόκειτο για μεικτή κυτταροβρίθεια 
με θετικό EBER in situ υβριδισμό για τον ιό for Epstein-Barr (EBV). Επί του παρόντος λαμβάνει τον 
συνδυασμό χλωραμβουκίλης, βινμπλαστίνης, προκαρβαζίνης και πρεδνιζολόνης (ChlVPP) και ανα-
μένεται η αξιολόγηση της ανταπόκρισης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η βιβλιογραφία στερείται μελετών που να εστιάζουν αποκλειστικά στις πολύ καθυ-
στερημένες υποτροπές μετά από ΑΜΑΑΚ σε ασθενείς με HL. Η πιο απομακρυσμένη υποτροπή έχει 
περιγραφεί 13 έτη από την ΑΜΑΑΚ (Keller SF et al, 2012), ενώ οι 2 περιπτώσεις που παρουσιάζουμε 
αποτελούν μοναδικά παραδείγματα ασυνήθιστα καθυστερημένων υποτροπών που υπερβαίνουν τα 
17 έτη από την ΑΜΑΑΚ. Εξαιτίας της σπανιότητας τέτοιων περιπτώσεων δεν έχουν προσδιοριστεί 
παράγοντες κινδύνου, προγνωστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ή θεραπευτικές στρατηγικές για την 
αντιμετώπιση των πολύ όψιμων υποτροπών. Η παθοφυσιολογία των υποτροπών αυτών παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρουν, καθώς ο ασυνήθιστα απομακρυσμένος χρόνος εμφάνισης τους και η πιθανό-
τητα αλλαγής ιστολογικού υπότυπου εγείρουν υπόνοιες ότι μπορεί να πρόκειται, είτε για υποτροπή, 
είτε για ανάπτυξη νέου HL. Η εύρεση του ιστολογικού υλικού τέτοιων περιπτώσεων είναι ουσιώδης, 
ώστε να ταυτοποιηθούν οι κλώνοι και να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, γεγονός που δύναται να 
επηρεάσει την θεραπευτική αντιμετώπιση τέτοιων υποτροπών. 

115 ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΠΑνΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣή ΠΡΩΤΟΠΑθΟΥΣ ΕξΩΛΕΜφΑΔΕνΙΚΟΥ ΛΕΜφΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΠΡΟΣβΟΛή ΤήΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩν ΕΠΙνΕφΡΙΔΙΩν
Ε. Μιχάλη1, Μ. Βάρδακα1, Λ. Παπαναστασίου2, Ν. Σκαράκης2, Π. Λαμπροπούλου3, Α. Δημητριάδη4, 
Θ. χορευτάκη4, Α. Περπινιά5, Θ. Κουνάδη2, Θ. Μαρινάκης1

1Αιματολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Μονάδα Ενδοκρινολογίας και Σακχαρώδη Διαβήτη, ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηματάς», 3Τμήμα Ακτινολογίας, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηματάς», 5Καρδιολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Το πρωτοπαθές εξωλεμφαδενικό μη Hodgkin Λέμφωμα (NHL) αποτελεί μία σπάνια οντό-
τητα και αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1/3 των ασθενών με NHL στη διάγνωση. Η διήθηση 
της καρδιάς και των επινεφριδίων είναι εξαιρετικά σπάνια.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η περιγραφή μιας εξαιρετικά ασυνήθους περίπτωσης πρωτοπαθούς εξω-
λεμφαδενικού λεμφώματος διάχυτου από μεγάλα κύτταρα Β-κυτταρικής σειράς (DLBCL) με εντόπιση 
στα επινεφρίδια και την καρδιά.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Άνδρας ηλικίας 72 ετών εισήχθη τον 7ο/2020 στην Ενδοκρινολογική κλινική για 
διερεύνηση μάζας δεξιού επινεφριδίου, που ανευρέθη σε αξονική τομογραφία (CT) κοιλίας στα πλαίσια 
διερεύνησης κοιλιακού άλγους. Κατά την εισαγωγή του επαναλήφθηκε η CT κοιλίας και διαπιστώθηκε 
η παρουσία αμφοτερόπλευρων μαζών στα επινεφρίδια μεγέθους 6,7 cm στο δεξιό επινεφρίδιο με συ-
μπίεση της κάτω κοίλης φλέβας και 3,7 και 3,6 cm στο αριστερό επινεφρίδιο. Επιπλέον η CT θώρακα 
ανέδειξε την παρουσία μάζας 4,6 cm στον δεξιό κόλπο της καρδιάς,επεκτεινόμενη από την εκβολή της 
άνω κοίλης φλέβας μέχρι την εκβολή της κάτω κοίλης φλέβας. Η μαγνητική τομογραφία (MRI) καρδιάς 
περιέγραφε ανάλογα ευρήματα και το κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής κοιλίας (LVEF) ήταν 55%.
Οι ορμονολογικές μετρήσεις και δοκιμασίες κορτιζόλης και αλδοστερόνης απέκλεισαν την ύπαρξη 
αυτόνομου αδενώματος και επινεφριδιακής ανεπάρκειας. Οι τιμές μετανεφρίνης και νορμετανεφρίνης 
των ούρων ήταν φυσιολογικές .
Η κατευθυνόμενη υπό CT βιοψία του όγκου του δεξιού επινεφριδίου έθεσε την διάγνωση DLBCL 
με τριπλή έκφραση (Triple Expressor Lymphoma: TEL)των ογκογονιδίων bcl2, bcl6, c-myc (70%), 
σταδίου IVE.
Ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki-67 ήταν 99%.Η αξονική τομογραφία εκπομπής ποζιτρο-
νίων (PET-CT) παρουσίαζε έντονη μεταβολική δραστηριότητα στον δεξιό κόλπο (SUVmax=21,2) και 
τα επινεφρίδια (SUVmax=20,5). Ο ιολογικός έλεγχος για Epstein Barr και HIV απέβη αρνητικός. Το 
μυελόγραμμα, η οστεομυελική βιοψία και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ήταν αρνητικά για διήθηση 
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από το DLBCL. O καρυότυπος μυελού ήταν φυσιολογικός και η MRI φασματοσκοπία εγκεφάλου ήταν 
αρνητική για διήθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) επίσης.
Ο ασθενής υποβλήθηκε σε ανοσοχημειοθεραπεία με έξι κύκλους R-DA-EPOCH (rituximab, dose 
adjustment etoposide, prednisone, vincristine, cyclophosphamide and doxorubicin) και σε δύο κύ-
κλους με υψηλή δόση μεθοτρεξάτης (μετά το 4ο και τον 6ο κύκλο R-DA-EPOCHEPOCH αντίστοιχα) 
για προφύλαξη του ΚΝΣ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας κατά την επανασταδιοποίηση με PET-CT, 
MRI-καρδιάς, διαπιστώθηκε πλήρης εξαφάνιση όλων των υπερμεταβολικών αλλοιώσεων (Deauville 
score: 1) και φυσιολογική απεικόνιση της καρδιάς με βελτίωση του LVEF=61%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια περίπτωση πρωτοπαθούς εξωλεμφαδενικού 
λεμφώματος DLBCL: TEL με ταυτόχρονη διήθηση της καρδιάς και των επινεφριδίων. Η επιλογή της 
κατάλληλης θεραπείας οδηγεί σε επίτευξη πλήρους ανταπόκρισης, η οποία συνεχίζεται έξι μήνες μετά 
την ολοκλήρωση της θεραπείας.

116 ΚΥΤΤΑΡΟΓΕνΕΤΙΚή ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤήΤΑ ΣΤήν Τ-ΠΡΟΛΕΜφΟΚΥΤΤΑΡΙΚή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (Τ- 
ΡROLYMPHOCYTIC LEUKEMIA)
χ. Βαρελάς, Γ. Παπαϊωάννου, Μ. Γκαϊτατζή, Β. Δούκα, Μ. Ισκάς, Ι. Μπάτσης, Α. Τσομπανάκου,  
Ο. Αστερίου, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος, Α. Αθανασιάδου
Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η Τ-Προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Τ-PLL) είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο νόσημα που χα-
ρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη αύξηση των ώριμων Τ-λεμφοκυττάρων με πολύ επιθετική κλινική 
πορεία και χαρακτηρίζεται από την παρουσία της παρακεντρικής αναστροφής του μακρού σκέλους του 
χρωμοσώματος 14 [inv(14)(q11q32)/t(14;14)(q11;q32)]. ωστόσο συχνά συνυπάρχουν επιπρόσθετες 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες
ΣΚΟΠΟΣ: Μελετήσαμε την κυτταρογενετική πολυπλοκότητα της T-PLL και τη συσχέτιση της με κλινικά, 
μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν 6 ασθενείς με de novoT-PLL, 
καθώς και την έκβαση της νόσου.
ΑΣθΕνΕΙΣ - ΜΕθΟΔΟΙ: Η ομάδα των 6 ασθενών περιλάμβανε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση 
ηλικία κατά τη διάγνωση 73, 5 έτη (εύρος, 45-83). Κυτταρογενετική ανάλυση διεξήχθη στη διάγνωση 
της νόσου σε 5 /6 και στην υποτροπή σε 1/6. Η κυτταρομετρία ροής επιβεβαίωσε T-PLL με Τ-helper 
ανοσοφαινότυπο (CD4+/CD8-). Πέντε ασθενείς είχαν σπληνομεγαλία, 2 ηπατομεγαλία και 3 είχαν 
αναπτύξει λεμφαδενοπάθεια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς είχαν πολύπλοκο καρυότυπο (Complex Karyotype: CK) με 5-13 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες (διάμεσος αριθμός 10,5). Πέντε ασθενείς είχαν inv (14) (q11q32) και μία 
ασθενής είχε t(14;14)(q11;q32). Η πιο συνηθισμένη καρυοτυπική ανωμαλία που βρέθηκε στο σύνολο 
των ασθενών ήταν ένα παθολογικό χρωμόσωμα 8, με απώλεια χρωμοσωμικού υλικού στο βραχύ 
σκέλος (8p) στους 4 ασθενείς και προσθήκη χρωμοσωμικού υλικού στο μακρό σκέλος (8q) στους 2. 
Ελλείψεις σε τμήματα των χρωμοσωμάτων 17p, 11q, 6q,12p παρατηρήθηκαν σε 2, 4, 4 και 2 ασθενείς 
αντίστοιχα. Πέντε ασθενείς έλαβαν 1-3 γραμμές θεραπείας (διάμεση τιμή: 2). Τρεις στους 5 ασθενείς 
έλαβαν Alemtuzumab, με 1 ασθενή να επιτυγχάνει πλήρη ύφεση (CR), 1 μερική ύφεση (PR), ενώ σε 3 
ασθενείς η νόσος δεν απάντησε στη θεραπεία. Δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευ-
ση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ): ένας είναι σε CR, εν ζωή 60 μήνες από τη διάγνωση και ο άλλος 
ασθενής κατέληξε 28 μήνες από τη διάγνωση και 18 μήνες μετά την ΜΑΚ σε CR, λόγω σηπτικού shock 
κατόπιν λοίμωξης. Στο τέλος της μελέτης , 2/6 ασθενείς ήταν ζωντανοί, με χρόνο παρακολούθησης 
από τη διάγνωση 1-60 μήνες (διάμεση τιμή 15.4). Η πιθανότητα ολικής επιβίωσης (OS) στην 5ετία 
μετά από την κυτταρογενετική ανάλυση ήταν 20% με διάμεση 3,47 μήνες. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η T-Προλεμφοκυτταρική Λευχαιμία (T-PLL) είναι επιθετική νόσος, κακής πρόγνωσης 
κυρίως σε ασθενείς με πολύπλοκο καρυότυπο και συχνά ανθεκτική στη συμβατική χημειοθεραπεία . Η 
αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων προσφέρει πιθανότητα μακρόχρονης 
επιβίωσης.
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117 ΣΤΟ ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΠΟ β-ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΛΕΜφΩΜΑ (DLBCL) ή ΕξΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕνή ΠΙθΑ-
νΟΤήΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠήΣ ΜΠΟΡΕΙ νΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΜΕ Τή ΧΡήΣή ΜΑθήΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟνΤΕΛΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚήΣ ΠΑΛΙνΔΡΟΜήΣήΣ ΜΕ Τή ΧΡήΣή ΤΟΥ IPI, ήΛΙΚΙΑΣ β2-ΜΙΚΡΟΣφΑΙΡΙνήΣ ΚΑΙ 
ΟΓΚΩΔΟΥΣ νΟΣΟΥ
Μ. Συμεωνίδου, Σ. Ιντζές, Κ. ζαγορίδης, ζ. Μπεζυριανίδου, χ. Ρουμπάκης, Γ. Βραχιώλιας, χ. Μυσίδου, 
Α. Πεντίδου, Μ. Παπουτσέλης, Κ. Λιάπης, Ι. Κοτσιανίδης, Ε. Σπανουδάκης
Αιματολογική κλινική, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι ασθενείς με διάχυτο από Β-μεγάλα κύτταρα λέμφωμα DLBCL μετά από ανοσοχημειο-
θεραπεία με RCHOP έχουν πιθανότητα για πενταετή επιβίωση περί το 68% με το διεθνή προγνωστικό 
δείκτη (Revised-IPI) να αποτελεί τον πλέον καθιερωμένο προγνωστικό μοντέλο διαστρωμάτωσης της 
πιθανότητας επιβίωσης. Αν και η θεραπεία πρώτης γραμμής για το DLBCL έχουν καλή αποτελεσμα-
τικότητα στην υποτροπή της νόσου δεν υπάρχουν θεραπείες πλην της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
και ενδεχομένως των κυτταρικών θεραπειών με CART19 cells που να υπόσχονται μακροχρόνια επι-
βίωση. Επομένως έχει μεγάλη σημασία να βρούμε προγνωστικά μοντέλα που να προβλέπουν την 
πιθανότητα υποτροπής στη διάγνωση ώστε να επιλέξουμε τους ασθενείς που ίσως ωφεληθούν από 
πρώιμη εντατικοποίηση της θεραπείας τους.
ΜΕθΟΔΟΙ: Σε μια αναδρομική μελέτη 152 ασθενών με DLBCL από το κέντρο μας που έλαβαν πρώτη 
γραμμή θεραπείας με το σχήμα RCHOP διάμεσης ηλικίας 67 ετών (18-89) με 5ετή παρακολούθηση 
είχαμε 40 υποτροπές. Αναλύσαμε σε διχότομη μεταβλητή τη συσχέτιση της υποτροπής με παραμέ-
τρους όπως (IPI, β2 μικροσφαιρίνη, ηλικία, ογκώδης νόσος >7,5 εκ, κύτταρο προέλευσης βάση του 
HansIndex, ρυθμός πολλαπλασιασμού Ki67, ένταση θεραπείας στη μονάδα του χρόνου, συνολική 
δόση ανθρακυκλινών, έκφραση των CD30 και CD5) σε μονοπαραγοντική ανάλυση με την στατιστική 
μέθοδο του χ2 και βρήκαμε συσχέτιση της υποτροπής με 4 παραμέτρους ( IPIp=0,00, ηλικία p=0,021, 
β2-μικροσφαιρίνη p=0,00 και ογκώδης νόσος p=0,05). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη συνέχεια προβήκαμε για τις δύο μετρικές μεταβλητές σε ανάλυση με ROC 
curve για να βρούμε την τιμή μέγιστης συσχέτισης με την υποτροπή και για την ηλικία ήταν τα 70 έτη 
ενώ για τη β2-μικροσφαιρίνη η τιμή των 3,38 mg/dL. 
Προχωρήσαμε σε πολυπαραγοντική συσχέτιση την υποτροπής με τη μέθοδο Logistic Regression 
analysis με τις 4 παραμέτρους (διαστρωμάτωση ασθενών για ηλικία και β2-μικροσφαιρίνη βάση των 
τιμών που προέκυψαν από την ROC curve) και προέκυψε στατιστική ανεξάρτητη συσχέτιση και των 
4 παραμέτρων με τον κίνδυνο υποτροπής (Πίνακας 1).

Odds Ratio Lower (95 % CI) Higher (95 % CI) Sig. p=
β2 μικροσφαιρινη 0,280 0,114 0,685 0,005
ΙPI 0,269 0,088 0,903 0,034
Ηλικία 4,754 1,794 12,599 0,002
ΟγκώδηςΝόσος 0,398 0,169 0,936 0,035

Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη δημιουργία εξίσωσης με βάση τον σχετικό κίνδυνο και την διακύμανση 
του ώστε να υπολογίζουμε βάση αυτού την πιθανότητα υποτροπής σε κάθε ασθενή αναλόγως με τις 
τιμές των 4 παραμέτρων.

In ( p ) = –0,747 – 1,274 · (β2 – micro) -1,313 · (IPI Category) -0,921 · (Bulky) +1,559 · (Age)
1–p

P= πιθανότητα υποτροπής, β2-micro <3,38 mg/dL=0 or >3,38 mg/dL=1
 IPI cat 0-2=0 or 3-5=1
 Bulky No=0 or Yes=1
 Age <70 ys=0 or >70 ys=1
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η πιθανότητα υποτροπής του DLBCL μπορεί να υπολογιστεί με τη χρήση του μοντέ-
λου μας που περιλαμβάνει 4 παραμέτρους στη διάγνωση ( ηλικία, β2-μικροσφαιρίνη, ογκώδης νόσος, 
IPI) Η προβλεπτική του αξία πρέπει να εξεταστεί σε μεγαλύτερη και ανεξάρτητη κοόρτη ασθενών. 
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118 ΠΡΩΤΟΠΑθΕΣ ΛΕΜφΩΜΑ ΜΑΣΤΟΥ, ΔΙΑΓνΩΣΤΙΚή ΚΑΙ θΕΡΑΠΕΥΤΙΚή ΠΡΟΣΕΓΓΙΣή
Β. Μπαμπαλή1, χ. Γιατρά1, Δ. Οικονομοπούλου1, Ι. Δαρμάνη1, Α. Σουραβλά1, Γ. Κανέλλης2, Μ. Κωτσο-
πούλου3, Ε. Σπανουδάκης4, Δ. Μπαρμπαρούση5, Α. Κουμαριανού6, Δ. Ροντογιάννη7, Δ. Καρακάσης1, 
Θ. Καρμίρης1, Μ. Μπακίρη1, Μ. Μπουζάνη1

1Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, ΜΜΜΟ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2Αιμοπαθολογοανατομικό 
Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Αιματολογική Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά», 4Αιματολογική Κλινική 
ΔΠΘ, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 5Αιματολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα», 6Α΄ Αιματολογική Κλινική 
Metropolitan General, 7Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρωτοπαθές λέμφωμα μαστού (Primary Breast Lymphoma, PBL) ανήκει στα εξω-
λεμφαδενικά Μη Hodgkin λεμφώματα (NHL). Διηθεί τον μαστό, με ή χωρίς συμμετοχή σύστοιχων 
μασχαλιαίων λεμφαδένων, αντιπροσωπεύει λιγότερο του 2% των εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων 
και θεωρείται υψηλού κινδύνου για συμμετοχή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Λόγω της 
ποικιλίας της ιστολογίας και της σπανιότητας της νόσου, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες θεραπευτικές 
κατευθυντήριες οδηγίες. Σκοπός μας είναι η κατάθεση της εμπειρίας διαφορετικών Κέντρων της χώρας 
μας στη προσέγγιση του σπάνιου αυτού εξωλεμφαδενικού λεμφώματος.
ΜΕθΟΔΟΙ: Συλλέξαμε αναδρομικά δεδομένα από 17 ασθενείς, που διαγνώστηκαν και αντιμετωπί-
στηκαν σε 5 διαφορετικά Κέντρα στη χώρα μας, μεταξύ 2009 και 2020.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς, εκτός ενός, ήταν γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 63 έτη (εύρος 
31-78). Σε όλες τις περιπτώσεις η νόσος διηθούσε ετερόπλευρα τον μαστό, ενώ σε 6 ασθενείς διεπι-
στώθη συμμετοχή σύστοιχου μασχαλιαίου λεμφαδένα (στάδιο Ann Arbor IIE). Κανείς από τους ασθε-
νείς δεν παρουσίαζε Β συμπτώματα στη διάγνωση. Ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης (International 
Prognostic Index, IPI) ήταν χαμηλός σε όλες τις περιπτώσεις. Στο 76% των περιπτώσεων η γαλακτική 
αφυδρογονάση ήταν φυσιολογική. Στο 65% των ασθενών παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα βήτα-
2-μικροσφαιρίνης (β2μ). 
Σε 13 ασθενείς τεκμηριώθηκε επιθετικό NHL: σε 11 ασθενείς επρόκειτο για Διάχυτο λέμφωμα από 
μεγάλα Β κύτταρα (Diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) και σε 2 άλλους Αναπλαστικό λέμφωμα 
από μεγάλα κύτταρα σχετιζόμενο με ενθέματα μαστού. Οι υπόλοιποι 4 ασθενείς εμφάνισαν χαμηλής 
κακοήθειας NHL, προερχόμενο από κύτταρα της οριακής ζώνης (Marginal zone lymphoma, MZL). Όλοι 
οι ασθενείς με επιθετικό NHL υποβλήθηκαν σε οσφυονωτιαία παρακέντηση και βρέθηκαν αρνητικοί 
για διήθηση του ΚΝΣ. 
Δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική εξαίρεση ενθέματος, 5 σε ογκεκτομή και ένας σε μαστεκτομή. 
Δώδεκα από τους 13 ασθενείς με επιθετικό λέμφωμα έλαβαν θεραπευτικά σχήματα τύπου CHOP, με 
προσθήκη Rituximab αναλόγως του ιστολογικού τύπου. Σε μία ασθενή χορηγήθηκαν συμπληρωματικά 
στη χειρουργική εξαίρεση, 4 κύκλοι Βrentuximab Vedotin. Δύο ασθενείς με MZL αντιμετωπίστηκαν 
μόνον με Rituximab, ένας ετέθη σε παρακολούθηση μετά από ογκεκτομή, χωρίς περαιτέρω θεραπεία 
και μία άλλη περίπτωση έλαβε Rituximab-COP μετά την ογκεκτομή. Έντεκα από τους 13 ασθενείς 
με DLBCL, οι μισοί από τους ασθενείς με MZL και 1 ασθενής με Αναπλαστικό λέμφωμα σχετιζόμενο 
με ενθέματα μαστού έλαβαν προφύλαξη ΚΝΣ. Σε κανέναν ασθενή δεν χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία. 
Όλοι οι ασθενείς πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση, εκτός ενός που πέτυχε μερική ύφεση. Δύο περιπτώσεις 
με MZL υποτροπίασαν: μία ασθενής που είχε αντιμετωπιστεί μόνον χειρουργικά πέτυχε 2η πλήρη 
ύφεση μετά από θεραπεία με Rituximab, ενώ ο 2ος ασθενής που είχε αντιμετωπιστεί με ανοσοθερα-
πεία, κατάφερε πλήρη ανταπόκριση με τον συνδυασμό Rituximab-χλωραμβουκίλης.
Με διάμεση παρακολούθηση 66 μηνών (εύρος 13 - 131), όλοι εκτός ενός των ασθενών, είναι εν ζωή. 
Η ολική επιβίωση και η επιβίωση ελεύθερη υποτροπής δεν έχουν αγγίξει τις διάμεσες τιμές τους. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα PBL που αντιμετωπίζονται με συνδυασμένη θεραπεία (χειρουργική εξαίρεση 
+ ανοσοχημειοθεραπεία) παρουσιάζουν άριστη έκβαση. Υποτροπές παρατηρήθηκαν μόνον στους 
χαμηλής κακοήθειας ιστολογικούς τύπους. Σε καμία περίπτωση δεν διεπιστώθη συμμετοχή του ΚΝΣ. 
Η β2μ θα μπορούσε ν’ αποτελέσει δείκτη της δραστηριότητας της νόσου.
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛωΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛωΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

119 ΜΟνΟΚΕνΤΡΙΚή ΑνΑΔΡΟΜΙΚή ΜΕΛΕΤή ΚΛΙνΙΚΟΕΡΓΑΣΤήΡΙΑΚΩν ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΤΙΚΩν 
ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 1
Ε. Αποστολίδου1, Ε. Κουμπής1, Κ. Παπαθανασίου1, Δ. Σαΐνη1, Ι. Παπακωνσταντίνου1, Η. Τάσση1,  
Α. Σερπάνου1, Ε. Τσόλας1, Λ. Κυριαζοπούλου1, Α. Βάσσου1, Δ. Γουγωπούλου1, Α. Παπούδου-Μπάη2, 
Ε. Καψάλη1, Ε. χατζημιχαήλ1

1Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 2Παθολογοανατομικό Εργα-
στήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η αύξηση του χρωμοσώματος 1q (+1q) είναι μία από τις πιο συχνές κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες στο πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ), που συμβαίνει περίπου στο 40% των νεοδιαγνωσθέντων 
ασθενών. Παρά τη συχνότητά του παραμένει σημαντική συζήτηση σχετικά με τον προγνωστικό αντί-
κτυπό του και δεν έχει υιοθετηθεί ως κυτταρογενετική ανωμαλία υψηλού κινδύνου στο αναθεωρημένο 
προγνωστικό σύστημα R-ISS (revised international scoring system).
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η αναδρομική καταγραφή των κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών 
ασθενών με ΠΜ και διαταραχές του χρωμοσώματος 1.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα στοιχεία 48 ασθενών με ΠΜ που επισκέφθηκαν 
τους τελευταίους 18 μήνες για πρώτη φορά το Τμήμα μας και παρουσίασαν διαταραχή του χρωμοσώ-
ματος 1 ανιχνεύσιμη με fluorescent in situ hybridization (FISH) ή κλασσική κυτταρογενετική ανάλυση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 48 ασθενείς, διαταραχή στο χρωμόσωμα 1 είχαν 11 ασθενείς (7 άνδρες, 
4 γυναίκες). Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 73 έτη. Οι 9 από τους 11 είχαν διαταραχή του 
χρωμοσώματος 1 στη διάγνωση και 2 ασθενείς στην 1η υποτροπή. Ειδικότερα ενίσχυση του χρω-
μοσώματος 1 (amp1q) ανιχνεύσιμη με FISH είχαν 6 ασθενείς, gain (1q) 3 ασθενείς, ενώ τρισωμία 1 
στον καρυότυπο είχαν 2 ασθενείς.
Κατά τη διάγνωση ISSΙ είχαν 2 ασθενείς, ISSII 6 ασθενείς και ISSIII 3 ασθενείς, R-ISSII 8 ασθενείς 
και RISSIII 3 ασθενείς,8/11 ασθενείς είχαν οστική νόσο, 5/11 υπερασβεστιαιμία, 5/11 νεφρωσικού 
επιπέδου πρωτεϊνουρία, 4/11 ασθενείς είχαν αιμοσφαιρίνη <10 g/dl, 4/11 ασθενείς αυξημένη β2 μι-
κροσφαιρίνη (β2Μ: >5.5 mg/L), 3/11 ασθενείς eGFR <40 mL/min/m2 και 1/11 ασθενείς αυξημένη LDH. 
Όλοι οι ασθενείς πλην ενός είχαν διήθηση μυελού από πλασματοκύτταρα >60%. Όλοι οι άνδρες είχαν 
σύμπλοκο καρυότυπο και όλες οι γυναίκες φυσιολογικό καρυότυπο. Από τις λοιπές κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες 2/11 ασθενείς είχαν del 17p, 1/11t(4;14), 1/11t(14;16). Πλασματοκύτταρα στο περιφερικό 
αίμα σε ποσοστό ≥20% παρατηρήθηκαν σε 2 ασθενείς, ενώ ο ένας από τους 2 ασθενείς εμφάνισε 
νέα υποτροπή με διήθηση Κεντρικού Νευρικού Συστήματος από πλασματοκύτταρα στη 2η υποτροπή 
5 μήνες μετά. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν εισαγωγική θεραπεία με τριπλέτα με βάση το bortezomib. Από 
τους ασθενείς που είχαν διαταραχή του χρωμοσώματος 1 στη διάγνωση ανταπόκριση ≥ VGPR εμφά-
νισαν μόνο 3/9 ασθενείς. Από τους 2 ασθενείς που εμφάνισαν διαταραχή του χρωμοσώματος 1 στην 
υποτροπή ο ένας ανταποκρίθηκε ενώ ο άλλος υποτροπίασε. Τέσσερις από τους 9 ασθενείς εμφάνισαν 
υποτροπή σε 11-18 μήνες από τη διάγνωση ενώ ο ένας από τους 2 που εμφάνισε τη διαταραχή στην 
υποτροπή υποτροπίασε εκ νέου στους 3 μήνες. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαταραχές στο χρωμόσωμα 1 παρατηρήθηκαν περίπου στο 20% των ασθενών 
με ΠΜ που επισκέφθηκαν το Τμήμα μας τους τελευταίους 18 μήνες. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν 
ιδιαίτερα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά,είναι προχωρημένου σταδίου κατά R-ISS στη διάγνω-
ση, με πτωχές ανταποκρίσεις ενώ οι υποτροπές είναι συχνές και σε διάστημα <18 μηνών. Σκόπιμη 
κρίνεται η προοπτική καταγραφή των χαρακτηριστικών αυτών των ασθενών εντός και εκτός κλινικών 
δοκιμών και η αξιολόγηση της προγνωστικής αξίας αυτών των διαταραχών με σκοπό να ενταχθούν 
και στα προγνωστικά συστήματα. 
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120 ΕΠΙΤΕΥξή Μή ΑνΙΧνΕΥΣΙΜήΣ ΕΛΑΧΙΣΤήΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚήΣ νΟΣΟΥ ΜΕΤΑ Τήν ΑΥΤΟΛΟΓή 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣή ΑΡΧΕΓΟνΩν ΑΙΜΟΠΟΙήΤΙΚΩν ΚΥΤΤΑΡΩν ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΔΥΣΜΕνή ΚΥΤΤΑΡΟΓΕνΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΤΙΚΑ
Β. Δούκα, Α. Γιαννακοπούλου, Μ. Ισκάς, Ε. Γαβριηλάκη, Α. Αθανασιάδου, Γ. Παπαϊωάννου, Ι. Μπάτσης, 
Ρ. Αβραμίδου, Μ. Μουτσιάνα, Α. Τσομπανάκου, Ι. Σακελλάρη, Α. Αναγνωστόπουλος
Αιματολογική Κλινική – ΜΜΜΟ, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της μη ανιχνεύσιμης ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (ΕΥΝ) ένα μήνα μετά την 
αυτόλογη μεταμόσχευση σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα.
ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν διαδοχικοί ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων στους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα αποτελέσματα ΕΥΝ ένα μήνα μετά τη μετα-
μόσχευση (2020-2021). ως αρνητική ΕΥΝ ορίστηκε η παρουσία κλωνικών πλασματοκυττάρων σε 
επίπεδο <1x10-5 με πολυχρωματική κυτταρομετρία ροής επόμενης γενιάς (πρωτόκολλο EUROFLOW).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 11 άνδρες και 10 γυναίκες, διάμεσης ηλικίας 53 (31-62) ετών, με 
πολλαπλό μυέλωμα τύπου IgG, IgA και ελαφρών αλυσίδων (11, 5 και 5 ασθενείς, αντίστοιχα). Το 
στάδιο της νόσου κατά ISS και R-ISS ήταν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ σε 6, 5, 6 και 8, 6, 3 ασθενείς αντίστοιχα. Σε 4 
ασθενείς το στάδιο δεν ήταν διαθέσιμο. Στους 5/21 ασθενείς υπήρχε εξωμυελικό πλασμοκύτωμα στη 
διάγνωση. Στους 19/21 έγινε κυτταρογενετικός έλεγχος, με φυσιολογικό καρυότυπο σε 14 ασθενείς. 
Οι υπόλοιποι 5 είχαν σύνθετο καρυότυπο, οι δύο υποδιπλοειδικό και οι 3 υπερδιπλοειδικό. Από το 
FISH 4/18 ασθενείς είχαν del17p, 2/14 +1q, 1/14 del1p και 4/12 t(4;14). Η βλάβη στο χρωμόσωμα 
17p συνδυάστηκε και στους 4 ασθενείς με επιπρόσθετη κυτταρογενετική ανωμαλία δυσμενούς πρό-
γνωσης. Συγκεκριμένα, σε 2/4 ανιχνεύθηκε σύνθετος καρυότυπος, 2/4 t(4;14), 2/4 βλάβη στο 1p/1q. 
Ένας ασθενής είχε ταυτόχρονα υποδιπλοειδικό σύνθετο καρυότυπο με βλάβες στο 17p, 1p και t(4;14) 
και εξωμυελικό πλασμοκύτωμα. Συνολικά, 8/20 εμφάνιζαν δυσμενή κυτταρογενετικά χαρακτηριστι-
κά. Από τα σχήματα εφόδου, 7 ασθενείς έλαβαν VCD, 8 VTD, 2 ξεκίνησαν VTD και ένας VRD αλλά 
συνέχισαν με VCD λόγω τοξικότητας. Τρεις ασθενείς που ξεκίνησαν με VCD είχαν μη ικανοποιητική 
ανταπόκριση και συνέχισαν με VRD, KRD, DaraRD. χορηγήθηκαν συνολικά 6 (4-7) κύκλοι θεραπεί-
ας. Οι ασθενείς έλαβαν 4.11x106 (2.00-9.33)/kg CD34+ κύτταρα, με εμφύτευση πολυμορφοπυρήνων 
και αιμοπεταλίων στις 11 ημέρες. Η φάση νόσου προμεταμοσχευτικά ήταν CR/VGPR/PR σε 7/12/2 
ασθενείς. Με διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 6 (1-18) μηνών, υποτροπή παρουσίασε στους 4 
μήνες ο προαναφερθείς ασθενής με τις πολλαπλές δυσμενείς βλάβες.
Από τους 12 ασθενείς με VGPR και τους 7 με CR προμεταμοσχευτικά, 9 και 5 είχαν μη ανιχνεύσιμη 
ΕΥΝ ένα μήνα μετά τη μεταμόσχευση αντίστοιχα. Από τους 2 ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα σε μερική 
ύφεση, ο ένας είχε αρνητική ΕΥΝ στο μήνα. Από τους 8 με δυσμενή κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά, 
οι 4 είχαν CR προμεταμοσχευτικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μήνα μετά την αυτόλογη και οι 8 ασθε-
νείς της ομάδας αυτής είχαν αρνητική ΕΥΝ. Από τους υπόλοιπους 12 χωρίς δυσμενή κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά, μόλις 3 ήταν σε CR προμεταμοσχευτικά και οι 7/12 (58%) είχαν μη ανιχνεύσιμη ΕΥΝ 
ένα μήνα μετά. Ο ασθενής που είχε ταυτόχρονα υποδιπλοειδικό σύνθετο καρυότυπο με βλάβες στο 
17p, 1p και t(4;14), παρά την αρνητική ΕΥΝ στον ένα μήνα, υποτροπίασε δύο μήνες αργότερα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Παρά το μικρό αριθμό ασθενών, φαίνεται πως η αυτόλογη μεταμόσχευση αυξάνει το 
βάθος της ανταπόκρισης στους ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα. Ακόμη και σε αυτούς με δυσμενείς 
κυτταρογενετικές βλάβες επιτυγχάνεται αρνητική ΕΥΝ. Aπαιτείται περαιτέρω παρακολούθηση για τη 
διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά στη διατήρηση της αρνητικής ΕΥΝ στους ασθενείς 
υψηλού ρίσκου.

121 ΔΕΔΟΜΕνΑ ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛΩΜΑ (ΠΜ) ΑνθΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤή ΛΕνΑΛΙΔΟΜΙΔή
Α. Γκιόκα, Μ. Παπαδάτου, Α. Γκιόκας, Α. Κουδούνα, Β. Μπάρτζη, Α. Μπιτσάνη, Θ. Ηλιάκης, Μ. Δήμου, 
Β. Παρδάλης, Π. Παναγιωτίδης, Μ.-χ. Κυρτσώνη
 Α’ Προπαιδευτικη Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα 
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η ανθεκτικότητα στη λεναλιδομίδη αποτελεί δυσμενή προγνωστικό παράγοντα. Η λε-
ναλιδομίδη χορηγείται ευρέως σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη, τριπλά ή τετραπλά σχήματα ως 1η 
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γραμμή θεραπείας ή στην υποτροπή ενώ επί του παρόντος αποτελεί το μόνο εγκεκριμένο φάρμακο 
για θεραπεία συντήρησης στο ΠΜ. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με ΠΜ θα αποκτήσουν κάποια στιγμή 
ανθεκτικότητα στη Λεναλιδόμιδη. ωστόσο, οι ορισμοί της ανθεκτικότητας σε αυτήν και η προσεκτική 
αξιολόγηση είναι ανεπαρκείς. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της συμπεριφοράς της νόσου σε ασθενείς με ΠΜ που έλαβαν θεραπεία με 
Λεναλιδομίδη-Δεξαμεθαζόνη (RD) ανάλογα με τον χρόνο μέχρι την ανάπτυξη πιθανής αντοχής στη 
λεναλιδομίδη. 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: H μελέτη συμπεριέλαβε 186 ασθενείς εκ των οποίων 158 έλαβαν θε-
ραπεία με RD σε οποιαδήποτε γραμμή και 18 θεραπεία συντήρησης. Οι ασθενείς χωρίσθηκαν σε 5 
ομάδες ανάλογα με τον χρόνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη Λεναλιδομίδη. Στην 1η ομάδα εντάχθηκαν 
ασθενείς πρωτοπαθώς ανθεκτικοί με καμία ανταπόκριση στο φάρμακο μετά από 2 μήνες θεραπείας 
(PRMM), στην 2η ασθενείς με πρόοδο νόσου μέσα σε 6 μήνες μετά από την έναρξη θεραπείας, στην 
3η ασθενείς με υποτροπή μετά από 7 εώς και 12 μήνες από την έναρξη θεραπείας, στην 4η ομάδα 
ασθενείς αρχικά ευαίσθητοι στη Λεναλιδομίδη που εμφάνισαν υποτροπή μετά από 12 μήνες και λι-
γότερο από 4 χρόνια και τέλος στην 5η ομάδα ασθενείς παρουσίαζαν μακροχρόνια ανταπόκριση με 
υποτροπή ή μή μετά από 4 χρόνια χορήγησης λεναλιδομίδης (RALR). H στατιστική ανάλυση έγινε με 
το πρόγραμμα SPSS, v21. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 158 ασθενείς, 16 ήταν PRMM, 23 VRMM, 25 ResMM, 70 ISMMP, 24 
RALR. Η διάμεση συνολική επιβίωση μετά τη Λεναλιδομίδη (LenOS) ήταν 3 μήνες στους ασθενείς με 
PRMM με 2, 4, 4, 3, 1, 2 να βρίσκονται σε θεραπεία 1ης, 2ης, 3ης και >4ης γραμμής. Μόνο 5 ασθενείς 
με PRMM έλαβαν επόμενη γραμμή θεραπείας μετά από len και κατόρθωσαν έναν επιπλέον χρόνο 
εώς στην επόμενη θεραπεία (ΤΝΤ) 9 μηνών. Οι VRMM ασθενείς είχαν 7 μήνες LenOS. H διάμεση 
LenOS στους ISMMM ασθενείς ήταν 39 μήνες. Οι ασθενείς με RALR είχαν διάμεση LenOS τους σε 
87 μήνες. Η διάμεση LenOS ήταν σημαντικά διαφορετική μεταξύ όλων των ομάδων (p <0.0001). Ο 
διάμεσος χρόνος από τη θεραπεία συντήρησης με λεναλιδομίδη έως την υποτροπή ήταν 28 μήνες. 
Τρεις ασθενείς κατά τη διάρκεια της συντήρησης έγιναν ανθεκτικοί στους 4 μήνες (2 ασθενείς) και 
στους 6 μήνες (1 ασθενής) αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Επιβεβαιώνουμε την εξαιρετικά δυσμενή πρόγνωση των PRMM και VRMM 
ασθενών ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει για την ομάδες των ResMM και ISMMP όπου οι μεταγενέστερες 
θεραπευτικές δυνατότητες είναι αρκετές με καλές πιθανότητες ανταπόκρισης στην εποχή των νέων 
παραγόντων και της διαθεσιμότητας μονοκλωνικών αντισωμάτων.

122 ΕΚβΑΣή ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΧΟΡήΓήΣήΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩν θΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩν ΓΡΑΜΜΩν ΣΕ ΑΣθΕ-
νΕΙΣ ΜΕ ΠΜ Τήν ΕΠΟΧή ΤΩν νΕΩν ΠΑΡΑΓΟνΤΩν 
Α. Γκιόκα1, Α. Γκιόκας1, Μ. Παπαδάτου1, Α. Κουδούνα1, Β. Μπάρτζη1, Α. Μπιτσάνη1, Μ. Δήμου1,  
Β. Παρδάλης1, Θ. Ηλιάκης1, Ν.Α. Βύνιου2, Π. Τσαφταρίδης3, Θ. Βασιλακόπουλος3, Μ. Αγγελοπούλου3, 
Π. Παναγιωτίδης1, Μ.-χ. Κυρτσώνη1

1Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό, Αθήνα», 2Α’ Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, 
Γ.Ν.Α «Λαϊκό», Αθήνα, 3Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, ΕΚΠΑ και Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών Γ.Ν.Α «Λαϊκό», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Πρόσφατα δύο σημαντικές μελέτες ανέδειξαν τη μείωση της δυνατότητας θεραπείας 
ασθενών με ΠΜ μετά από την 3η γραμμή λόγω θανάτου ή εγκατάλειψη παρακολούθησης. Η εισαγωγή 
νέων θεραπευτικών παραγόντων άλλαξε ενδεχομένως αυτή την απογοητευτική κατάσταση.
ΣΚΟΠΟΣ: Η καταγραφή των γραμμών θεραπείας και της πορείας ασθενών με ΠΜ που έλαβαν θε-
ραπεία με νέους παράγοντες.
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Ανασκοπήθηκαν συνολικά 300 φάκελοι από ασθενείς με συμπτωματικό 
ΠΜ αφού ελήφθη η συγκατάθεσή τους μετά από ενημέρωση. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν επεξερ-
γάστηκαν με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS, v.25.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εξετάστηκαν 300 φάκελοι ασθενών εκ των οποίων 173 (58%) ήταν άνδρες και 127 
(42%) γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη (εύρος: 29-89). Κατά τη διάγνωση, 26%, 23% και 51% 



370

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

των ασθενών σταδιοποιήθηκαν ως ISS 1, ISS 2 και ISS 3 αντίστοιχα. Ο τύπος της ανοσοσφαιρίνης 
ήταν IgG στο 61 % των ασθενών, IgA στο 24 %, Ελαφρών Αλύσεων στο 14 % και άλλοι τύποι στο 2 %. 
204 ασθενείς (68%) υπέκυψαν από τη νόσο τους ενώ 96 (32%) παρακολουθούνται επί του παρόντος 
και βρίσκονται υπό αγωγή για το ΠΜ.Από τους 204 ασθενείς, το σύνολο (100%) έλαβε θεραπεία 1ης 
γραμμής, ενώ 178 (87,3%), 128 (62,8%), 84 (41,2%), 57 (28%), 33 (16,2%), 22 (10,8%), 16 (7,9%), 
12 (5,9%), 9 (4,41%) ασθενείς έλαβαν 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η και >9η γραμμή θεραπείας αντίστοιχα.
Από τους 97 ασθενείς υπό θεραπεία για το ΠΜ, 28 (29,2%) βρίσκονται στη θεραπεία 1ης γραμμής 
ανευ υποτροπής, 27 (28,1%) στη 2η γραμμή, 24 (25%) στην 3η γραμμή, 6 (6, 3%) στην 4η γραμμή, 
8 (8,3%) στην 5η γραμμή, 2 (2,1%) στην 6η γραμμή και 1 (1%) στην 7η γραμμή θεραπείας. Ενενήντα 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε ASCT και 3 από αυτούς δύο φορές.
Η διάμεση συνολική επιβίωση (ΟS) του συνόλου των ασθενών ήταν 56 μήνες (εύρος: 0-376) και 50 
μήνες (0-376) των ασθενών που έχουν καταλήξει ενώ στους ασθενείς που βρίσκονται υπό παρακο-
λούθηση η διάμεση OS είναι 69,5 μήνες (1-285). Ο διάμεσος χρόνος των ασθενών εώς την επόμενη 
θεραπεία (TNT) στην 1η γραμμή ήταν 10 μήνες, στη 2η ήταν 12 μήνες, στην 3η γραμμή 7 μήνες, στην 
4η γραμμή 8 μήνες, στην 5η γραμμή 5,5 μήνες και >6η γραμμή 5 μήνες. Τα θεραπευτικά σχήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν 62% VD, 58% RD, 20% MP, 16% VCD, 12% MPT 13% PAD, 7% PD, 7% 
Δαρατουμουμάμπη και 6% σχήματα που περιείχαν Ιξαζομίμπη, 6% VRD, 5% KD, 3 % Μπενταμουστί-
νη. Η επαναχορήγηση των ανοσοτροποιητικών φαρμάκων (IMiDs) σε ασθενείς που είχαν ήδη λάβει 
θεραπεία με αναστολείς πρωτεασώματος (PI) και IMiDs, σχετίζονταν με καλύτερο TNT (p = 0,01) σε 
σύγκριση με τα PI αλλά όχι με OS (p = 0,229), πιθανώς λόγω της συνεχούς θεραπείας. Το βάθος της 
ανταπόκρισης μειωνόταν με κάθε πρόσθετη γραμμή με το 35% των ασθενών να φθάνει σε απόκριση 
≥VgPR στην θεραπεία 1ης γραμμής ενώ μόνο το 22% στη θεραπεία 5ης γραμμής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μετά την εισαγωγή των νέων παραγόντων, αυξήθηκαν οι θεραπευτικές δυνατό-
τητες καθώς και οι γραμμές θεραπείας σε ασθενείς με ΠΜ.

123 ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟνΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΚΙΤήΣ Μή ΠΥΛΑΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣήΣ 
ΩΣ ή ΠΡΩΤή ΚΛΙνΙΚή ΕΚΔήΛΩΣή ΣΕ ΑΣθΕνή ΜΕ ΕΠΙΚΤήΤΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔήΜΑ (ΕΑ) ΕΠΙ ΕΔΑ-
φΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ (ΠΜ)
A.M. Περιστέρη1, Γ. Ανατολίωτη2, Α. Μιχαήλ2, Α. Πολύζος2, Μ. Σπελέτας1, Κ. ζάχου2, Γ.Ν. Νταλέκος2

1Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και Ιατρείο Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών Πανε-
πιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, 2Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο 
Ερευνητικό Εργαστήριο Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τα Αυτοάνοσα Νοσήματα Ήπατος (ΦΕΚ 
4040/5-11-2019), Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα
Το Επίκτητο Αγγειοοίδημα (ΕΑ) αποτελεί ένα σπάνιο νόσημα το οποίο χαρακτηρίζεται από επίκτητη 
ανεπάρκεια του αναστολέα της C1 εστεράσης και τυπικά εμφανίζεται σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας 
χωρίς οικογενειακό ιστορικό Αγγειοοιδήματος. Κλινικά χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα επεισόδια 
τοπικού οιδήματος σε περιοχές όπως το δέρμα, οι ανώτεροι αεραγωγοί και το γαστρεντερικό σύστημα. 
Υποκείμενο αίτιο του ΕΑ αποτελούν συχνά τα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα και κυρίως τα non-
Hodgkin λεμφώματα (Cicardietal, 2010). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η περίπτωση ενός 
ασθενούς με υποτροπιάζοντα επεισόδια κοιλιακού άλγους και ασκίτη μη πυλαίας υπέρτασης λόγω 
ΕΑ, που εκδηλώθηκε σε έδαφος Πολλαπλού Μυελώματος (ΠΜ). 
ΠΕΡΙΓΡΑφή ΠΕΡΙΠΤΩΣήΣ: Πρόκειται για ασθενή 72 ετών με ατομικό αναμνηστικό Αρτηριακής Yπέρ-
τασης και πολλαπλές προσελεύσεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λόγω κοιλιακού άλγους. 
Η παρούσα νόσος άρχεται από μηνός οπότε και αναφέρονται υποτροπιάζοντα επεισόδια κοιλιακού 
άλγους με συνοδά εμέτους και παρουσία ασκίτη μη πυλαίας υπέρτασης σε ένα εκ των επεισοδίων 
αυτών. Στα πλαίσια διερεύνησης, ο ασθενής εισήχθη στην Παθολογική κλινική. Κατά την εισαγωγή 
στην Παθολογική κλινική η αντικειμενική εξέταση, ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος (πλην παρουσί-
ας μακροκυττάρωσης στη γενική εξέταση αίματος) καθώς και ο απεικονιστικός έλεγχος αναδείχθηκε 
αρνητικός. Λαμβάνοντας υπόψιν τον υποτροπιάζοντα χαρακτήρα των επεισοδίων αναζητήθηκαν 
σπανιότερα αίτια κοιλιακού άλγους οπότε και πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος εργαστηριακός έλεγχος 
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ο οποίος ανέδειξε αρχικά μη ανιχνεύσιμα επίπεδα C4 και ακολούθως χαμηλά επίπεδα αναστολέα 
C1 εστεράσης και C1q, οπότε και τέθηκε η διάγνωση του ΕΑ. Στα πλαίσια περαιτέρω διερεύνησης 
προς αναζήτηση του υποκείμενου αιτίου εστάλη ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού η οποία ανέδειξε 
παρουσία μονοκλωνικού κλάσματος και πραγματοποιήθηκε οστεομυελική βιοψία με τον ανοσοφαινό-
τυπο να αναδεικνύει διήθηση από νεοπλασματικά (CD56+, κ-κλωνικά) πλασματοκύτταρα και με την 
οστεομυελική βιοψία επίσης να αναδεικνύει διήθηση από κλωνικό πληθυσμό πλασματοκυττάρων. 
Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια του International Myeloma Working Group 
τέθηκε η διάγνωση του ΠΜ και έγινε έναρξη αγωγής με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη, στην οποία 
ο ασθενής παρουσίασε κλινικοεργαστηριακή ανταπόκριση, χωρίς να αναφέρεται έκτοτε νέο επεισόδιο 
κοιλιακού άλγους και με τον εργαστηριακό έλεγχο να αναδεικνύει ομαλοποίηση των επιπέδων C4 και 
C1 αναστολέα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία τα non–Hodgkin λεμφώματα αποτελούν τα 
συχνότερα αίτια ΕΑ, στην παρούσα εργασία περιγράφουμε την περίπτωση ενός ασθενούς με υπο-
τροπιάζοντα επεισόδια κοιλιακού άλγους και συνοδά ασκίτη μη πυλαίας υπέρτασης στα πλαίσια ΕΑ 
επί εδάφους ΠΜ. Στα πλαίσια αυτά, αναδεικνύεται η σημασία της ύπαρξης υψηλής κλινικής υποψίας 
σχετικά με την αναζήτηση αιματολογικών κακοηθειών πέραν των λεμφωμάτων σε ασθενείς με ΕΑ, το 
οποίο πιθανά να αποτελεί και την πρώτη κλινική εκδήλωση στους ασθενείς αυτούς. 

124 ή ΤΑΧΕΙΑ ΕΛΑΤΤΩΣή ΤήΣ ΠΑΡΑΠΡΩΤΕϊνήΣ ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛΩΜΑ (ΠΜ) 
ΥΠΟ θΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΛΕνΑΛΙΔΟΜΙΔή ΠΡΟβΛΕΠΕΙ Τήν ΕΠΙβΙΩΣή
Α. Γκιόκα, Α. Γκιόκας, Μ. Παπαδάτου, Γ. Καραμανάκος, Β. Μπάρτζη, Α. Μπιτσάνη, Α. Κουδούνα,  
Μ. Δήμου, Θ. Ηλιάκης, Β. Παρδάλης, Π. Παναγιωτίδης, Μ.-χ. Κυρτσώνη
Ά  Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Το ΠΜ χαρακτηρίζεται από τη διήθηση του μυελού των οστών από πλασματοκκύτταρα 
και την παραγωγή παραπρωτεΐνης. Τα κριτήρια ανταπόκρισης στη θεραπεία βασίζονται στη παρακο-
λούθηση των διακυμάνσεων τόσο της βαριάς αλυσσίδας (Ιg) όσο και της ελεύθερης ελαφριάς (FLC) 
αλυσίδας ανοσοσφαιρινών στον ορό. Ακόμη, έχει προταθεί ότι η μείωση της παραπρωτεΐνης κατά 50% 
μετά από τον 1ο κύκλο θεραπείας με λεναλιδομίδη σχετίζεται με την επιβίωση των ασθενών (Gassiot 
et al. 2019). Η σημασία της ταχύτητας ανταπόκρισης σε συγκεκριμένους θεραπευτικούς συνδυασμούς 
αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της πιθανής προγνωστικής αξίας της ελάττωσης των επιπέδων Ιg/FLC στον 
ορό ασθενών μετά από 1 μήνα θεραπείας με λεναλιδομίδη –δεξαμεθαζόνη (RD). 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήσαμε 92 ασθενείς με ΠΜ από τη διάγνωση έως την τελευταία 
παρακολούθηση ή το θάνατο. Οι φάκελοί τους ανασκοπήθηκαν και συλλέχθηκαν δεδομένα μετά τη 
λήψη συγκατάθεσης των ασθενών. Τα επίπεδα Ig/FLCs μετρήθηκαν κατά την έναρξη του RD και μετά 
από ένα μήνα θεραπείας. Το 8%, το 38%, το 23%, το 18%και το 14% ήταν στην 1η, 2η, 3η, 4η, >5η 
γραμμή, αντίστοιχα. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με λογισμικό SPSS, v.25.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 67 έτη, το 48% ήταν άνδρες. Το 31%, 23% 
και 46% σταδιοποίηθηκαν ως ISS1, ISS2 και ISS3 αντίστοιχα. Ο τύπος ανοσοσφαιρίνης ήταν 63% 
IgG, 22% IgA, 12% ελαφριές αλυσίδες και 3% άλλοι τύποι. Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) του 
συνόλου των ασθενών της σειράς ήταν 69,5 μήνες, η διάμεση επιβίωση μετά τη λεναλιδομίδη (LenOS) 
ήταν 34 μήνες ενώ ο χρόνος μέχρι την επόμενη θεραπεία (ΤΝΤ) ήταν 13,5 μήνες. Η διάμεση τιμή των 
επιπέδων του ορού της εμπλεκόμενης Ig κατά την έναρξη του RD ήταν 26,5 g/L ενώ μετά από ένα μήνα 
RD ήταν 14,05 g/l (p <0,001). H διάμεση τιμή των επιπέδων FLCs κατά την έναρξη RD ήταν 332,5 
mg/l ενώ μετά από ένα μήνα θεραπείας ήταν 73,7 mg/l (p <0.000). Η μείωση Ig κατά 50 % σχετίζεται 
με σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης (p = 0,013) και επιβίωσης μετά τη λεναλιδομίδη (p 
= 0,024). Παρόμοια ανάλυση για τις ελεύθερες ελαφριές αλυσίδες ανέδειξε ότι η μείωση 50% μετά 
από 1 μήνα θεραπείας δεν σχετίζεται με τη συνολική επιβίωση (p = 0,262), την LenOS (p = 0,905). 
Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στον χρόνο εώς την επόμενη θεραπεία τόσο στην μείωση κατά 50% 
της Ig (p=0.239) όσο και της FLC (p=0,256).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: φαίνεται ότι η μείωση της μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης στο ΠΜ κατά 50 % στον 
ένα μήνα προβλέπει την επιβίωση μετά τη λεναλιδομίδη. Έτσι, επιβεβαιώνουμε τα αποτελέσματα 
προηγηθείσας μελέτης, με την μείωση αυτή της παραπρωτεΐνης να αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
παρακολούθησης νωρίς μετά την έναρξη θεραπείας.

125 ή ΠΡΟΟΠΤΙΚή ΜΕΛΕΤή ΤΩν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩν ΠνΕΥΜΟνΙΚΩν ΔΟΚΙΜΑΣΙΩν ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ 
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑθή AL ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣή ΔΕΙΧνΕΙ ΣΥΧνή ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙνΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Δ. φωτίου, Γ. Τρακαδά, Α. Καλλιάνος, Μ. Μήγκου, Μ. Γαβριατοπούλου, φ. Θεοδωρακάκου,  
Ν. Κανέλλιας, Π. Μαλανδράκης, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου,  
Ι. Διαλούπη, Ε. Τέρπος, Μ.-Α. Δημόπουλος, Ε. Καστρίτης
Θεραπευτική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Αθήνα 
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η δύσπνοια είναι από τα συχνότερα συμπτώματα σε ασθενείς με πρωτοπαθή AL αμυλο-
είδωση και συνήθως αποδίδεται σε καρδιακή δυσλειτουργία. Η προσβολή των πνευμόνων δεν είναι 
συχνή εκδήλωση της νόσου και η τεκμηρίωση της απαιτεί ιστολογική επιβεβαίωση της είτε εκδήλωση 
συμπτωμάτων σε συνδυασμό με τυπικά ακτινολογικά ευρήματα. Νεκροτομικά ευρήματα και μερικές 
αναδρομικές μελέτες πιθανολογούν ότι η προσβολή των πνευμόνων στην AL αμυλοείδωση υποε-
κτιμάται ενώ δεν υπάρχουν δεδομένα από την συστηματική μελέτη των λειτουργικών πνευμονικών 
δοκιμασιών σε αυτούς τους ασθενείς.
ΣΚΟΠΟΣ: Η συστηματική μελέτη της πνευμονικής λειτουργίας σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με 
πρωτοπαθή συστηματική αμυλοείδωση AL. 
ΜΕθΟΔΟΣ: Σε αυτή την μη παρεμβατική μελέτη συμμετείχαν 139 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με 
συστηματική AL αμυλοείδωση. Ασθενείς με εντοπισμένη αμυλοείδωση πνευμόνων αποκλείσθηκαν. Η 
σπιρομέτρηση, οι μετρήσεις πνευμονικών όγκων, ο προσδιορισμός της πρόσληψης του μονοξείδίου του 
άνθρακα μετά μία εισπνοή στους πνεύμονες (carbonmonoxide diffusion capacity, DLCO), οι μέγιστες 
εκπνεόμενες (Pe) και εισπνεόμενες (Pi) πιέσεις μετρήθηκαν σε καθιστή θέση. Η ηλικία του ασθενούς, 
το ύψος και το βάρος καταγράφηκαν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις τιμές αναφοράς. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών καταγράφονται στον πίνακα 1: 
68% των ασθενών είχαν φυσιολογικό πρότυπο αναπνοής, 9% αποφρακτικό και 23% περιοριστικό. 

Πίνακας 1
Κλινικά χαρακτηριστικά: (N=139)

Ηλικία (Διάμεση) 65

Άντρες/Γυναίκες 59%/41%

BMI (διάμεση) 25.5

dFLC (mg/L) 195

Διήθηση μυελού (διάμεση) 15%

Προσβολή Νεφρών/Καρδιάς/Ήπατος/ ΑΝΣ-ΠΝΣ 65%/79%/24%/22%

Στάδιο κατά Mayo 1/2/3A/3B 10%/52%/31%/7%

Συμμετοχή πνευμόνων 2%

Καπνιστές 47%

Υπήρχε συσχέτιση του περιοριστικού προτύπου με προχωρημένο στάδιο κατά Mayo (p=0.034) και 
η θνητότητα στον ένα χρόνο ήταν 14% μεταξύ ασθενών με φυσιολογικό πρότυπο αναπνοής έναντι 
18% με αποφρακτικό και 34% αυτών με περιοριστικό. Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, το περιορι-
στικό πρότυπο αναπνοής σχετίσθηκε με χειρότερη επιβίωση (28.6 έναντι 76 μηνών των ασθενών 
με αποφρακτικό/φυσιολογικό πρότυπο, p=0.002) ακόμα και μετά την προσαρμογή για στάδιο κατά 
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Mayo (HR:2.01, p=0.034). Συγκεκριμένες παράμετροι των PFTs οι οποίες αντανακλούν τη νευρομυϊκή 
λειτουργία και όχι τα πρότυπα αναπνοής (Pi και Pe), ήταν σημαντικά επηρεασμένες στην πλειοψηφία 
των ασθενών (93% για Pi και 61% για Pe είχαν <80% των προβλεπόμενων τιμών). Οι δείκτες FEV%, 
FVC1%, TLC, DLCO και Pe% εμφάνιζαν συσχέτιση με την επιβίωση ενώ οι FEV1%<80%, FVC1%<80% 
και Pe%<80% των προβλεπόμεων τιμών εμφάνιζαν συσχέτιση με την επιβίωση ακόμα και μετά την 
προσαρμογή για το στάδιο Mayo (FEV1% <80%, HR:2.1, p=0.016 , FVC1%<80% HR:2.8, p<0.001, 
Pe% <80%, HR: 4.6, p=0.002). Η χαμηλή τιμή Pe% παρέμεινε ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης για 
την επιβίωση (HR 3.1, p=0.005) ακόμα και μετά την προσαρμογή με το πρότυπο αναπνοής (περιο-
ριστικό έναντι φυσιολογικό/αποφρακτικό). Επιπλέον, μεταξύ ασθενών με στάδιο MayoIIIb, η χαμηλή 
Pe% χαρακτηρίζει μια υποομάδα ασθενών με νόσο πολύ υψηλού ρίσκου (p=0.033). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αναλυτική προοπτική μελέτη την πνευμονικής λειτουργίας σε ασθενείς με συ-
στηματική AL αμυλοείδωση υποδεικνύει κλινικά σημαντική αναπνευστική δυσλειτουργία, παρόλη την 
απουσία τυπικών απεικονιστικών ευρημάτων, με πιθανές προγνωστικές και θεραπευτικές προεκτά-
σεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει στοιχεία πνευμονικής δυσλειτουργίας, με συχνό 
περιοριστικό πρότυπο αναπνοής, ενώ οι δείκτες που σχετίζονται με την νευρομυϊκή λειτουργία είναι 
σημαντικά επηρεασμένοι στους περισσότερους ασθενείς και σχετίζονται με την πρόγνωση, ανεξάρτητα 
από τον βαθμό της καρδιακής δυσλειτουργίας. 

126 ΚΛΙνΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚβΑΣή ΤΩν ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΜΥΕΛΩΜΑ ΜΕΤΑ Τήν ΕφΑΡΜΟΓή 
ΤΩν ΔΙΑΓνΩΣΤΙΚΩν ΚΡΙΤήΡΙΩν IMWG 2014 
Ε. Καστρίτης1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Μ. Ρούσσου1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Μ. Μήγκου1,  
Ν. Κανέλλιας1, Δ. φωτίου1, φ. Θεοδωρακάκου1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Π. Μαλανδράκης1,  
Β. Σπηλιοπούλου1, Σ. Γιανούλη2, Ε. Τέρπος1, Μ.Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Β’ Παθολογική 
Κλινική Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Το 2014, το International Myeloma Working Group (IMWG) επικαιροποίησε τα διαγνωστικά 
κριτήρια του συμπτωματικού μυελώματος, προσθέτοντας στα κλασσικά ‘’CRAB’’, τους ‘’δείκτες κακοή-
θειας’’ (Biomarkers of Μalignancy - BoM: λόγος ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων >100, πάνω από μία 
εστιακή βλάβη στη μαγνητική τομογραφία και διήθηση μυελού των οστών >60%). Έτσι, προηγουμένως 
“ασυμπτωματικοί” ασθενείς, ξεκινούν θεραπεία νωρίτερα. Όμως δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα η επίδρασή 
της αλλαγής των κριτηρίων σε κλινικό επίπεδο. Έτσι, αξιολογήσαμε και συγκρίναμε τα χαρακτηριστικά 
και την έκβαση των ασθενών που ξεκίνησαν θεραπεία, μετά την εφαρμογή των κριτηρίων IMWG 2014 
με αυτά των ασθενών που ξεκίνησαν σε προηγούμενη περίοδο. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στην ανάλυση συμπεριελήφθησαν 1007 ασθενείς οι οποίοι χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες αναλόγως της χρονικής περιόδου έναρξης θεραπείας: από 1/1/2010 έως και 31/12/2014 
και από 1/1/2015 έως και 31/12/2020, δηλαδή μετά την εφαρμογή των κριτηρίων IMWG 2014. Οι 
μέθοδοι αξιολόγησης της νόσου ήταν παρόμοιες, εκτός από την ευρύτερη χρήση του ldWBCT μετά 
το 2013 και την συχνότερη χρήση της συμβατικής CT πριν το 2013. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 393 ασθενείς ξεκίνησαν θεραπεία την περίοδο 2010-2014, έναντι 614 μεταξύ 2015-
2020. Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ηλικία, τα επίπεδα β2-μικροσφαιρίνης, στην συχνότητα 
αυξημένης LDH ορού, υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικών, στη διήθηση του μυελού, την eGFR και 
τα επίπεδα ασβεστίου ορού ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών. Η αιμοσφαιρίνη, τα αιμοπετάλια και 
η αλβουμίνη ορού ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα των ασθενών 2015-2020 αλλά 
η κατανομή στα στάδια ISS και R-ISS ήταν παρόμοια. Κατά την διάγνωση διαπιστώθηκε η παρουσία 
τουλάχιστον ενός κριτηρίου CRAB σε 96.4% έναντι 94% στους ασθενείς των δύο περιόδων αντίστοιχα 
(p=0.603). Έτσι, πριν το 2015, μόνο 3.6% των ασθενών που ξεκίνησαν θεραπεία δεν πληρούσαν τα 
κριτήρια CRAB, όμως οι περισσότεροι, είχαν τουλάχιστον ένα BoM. Αντίστοιχα, την περίοδο 2015-
2020, 6% των νέων ασθενών θεωρήθηκαν συμπτωματικοί με βάση μόνο την παρουσία βιοδεικτών 
κακοήθειας. Η διάμεση παρακολούθηση στην ομάδα 2010-2014 ήταν 63 μήνες έναντι 25 μηνών στην 
ομάδα 2015-2020, και η συνολική επιβίωση στο 1ο και 2ο έτος ήταν 83% και 75% έναντι 90% και 79%, 
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αντίστοιχα, ενώ η πρώιμη θνητότητα (εντός τριών μηνών από την έναρξη της θεραπείας) ήταν 7.4% 
έναντι 3.9%, αντίστοιχα. Η επιβίωση στα 3 έτη των ασθενών που ξεκίνησαν θεραπεία με βάση την 
παρουσία βιοδεικτών ήταν 87% έναντι 65% για τους ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια CRAB. 
Για την ελάττωση της πιθανότητας συστηματικού σφάλματος, συγκρίναμε επίσης την έκβαση των 
ασθενών με παρουσία μόνο βιοδεικτών κακοήθειας με αυτούς που πληρούσαν τα κριτήρια CRAB και 
που είχαν νόσο σταδίου ISS-I: η συνολική επιβίωση ήταν παρόμοια αν και με τάση βελτίωσης στους 
ασθενείς με παρουσία μόνο βιοδεικτών κακοήθειας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: μετά την εφαρμογή των διαγνωστικών κριτηρίων IMWG 2014 περίπου 6% των 
νεοδιαγνωσθέντων ασθενών ξεκινούν θεραπεία με βάση μόνο την παρουσία βιοδεικτών κακοήθειας. 
Παρόλο που με την εφαρμογή των κριτηρίων οι ασθενείς εμφάνιζαν λιγότερο συχνά ορισμένες επιπλοκές 
της νόσου και ελαττωμένη πρώιμη θνητότητα, οι περισσότεροι ασθενείς με μυέλωμα εξακολουθούν 
να διαγιγνώσκονται με σοβαρές επιπλοκές. Συνεπώς, είναι αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων για την 
έγκαιρη διάγνωση των ασθενών με μυέλωμα, πριν εμφανίσουν δυσμενείς επιπλοκές, προκειμένου 
να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα ζωής τους.

ΘΡΟΜΒωΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

127 ΧΡήΣή ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙήΜΕνΩν ΑΛΓΟΡΙθΜΩν ΜήΧΑνΙΚήΣ ΜΑθήΣήΣ ΓΙΑ Τήν ΠΡΟΓνΩΣή 
ΕΠΑνΕΙΣΑΓΩΓήΣ ΑΣθΕνΩν ΜΕ θΡΟΜβΩΣή ΣΕ ΜΟνΑΔΕΣ ΕνΤΑΤΙΚήΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕθ) 
Β. Δανηλάτου1,2, Σ. Νικολακάκης3, Δ. Μαυροειδής4, χ. Τζαγκαράκης4, Δ. Αντωνακάκη4, Α. Καντεράκης4, 
Θ. Κωστούλας5

1Sphynx Technology Solutions, 2Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 3Πολυτεχνείο Κρήτης, 4Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας, 5Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η επανεισαγωγή ασθενών με θρόμβωση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 
συνοδεύεται από παρατεταμένες νοσηλείες, υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, αυξημένο κόστος και 
αποτελεί αρνητικό ποιοτικό δείκτη παροχής υγειονομικών υπηρεσιών. O κλασσικός προγνωστικός 
δείκτης θνητότητας APACHE έχει χρησιμοποιηθεί και για την πρόβλεψη της επανεισαγωγής στις 
MEΘ, με μέτρια όμως απόδοση. Δεδομένου ότι οι σύγχρονες ιατρικές βάσεις περιέχουν μεγάλο όγκο 
διαχρονικών δεδομένων που οι κλασικές στατιστικές μέθοδοι αδυνατούν να διαχειριστούν, η χρήση 
αυτοματοποιημένων και κλινικά ερμηνεύσιμων τεχνικών μηχανικής μάθησης (autoΜL) πιθανώς είναι 
πιο αποτελεσματικές στην πρόβλεψη τέτοιων εκβάσεων.
ΣΚΟΠΟΣ: χρήση autoML σε μεγάλο όγκο αναδρομικών διαχρονικών δεδομένων κατά τη διάρκεια 
νοσηλείας των ασθενών για την πρόβλεψη της επανεισαγωγής ασθενών ΜΕΘ με θρόμβωση, από 
την πολυκεντρική βάση δεδομένων eICU (Johnson A et al. MIMIC-III, a freely accessible critical care 
database. Sci Data 2018; 3: 160035).
ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 3838 ασθενείς νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ με θρόμβωση ηλικίας >15 ετών, με 
διάμεση ηλικία 63 ετών. Συλλέχθηκαν συνολικά 464 χαρακτηριστικά και μεταβλητές (δημογραφικά, 
κλινικά, εργαστηριακά, φάρμακα, επεμβάσεις, κλασσικά προγνωστικά μοντέλα όπως APACHE) σε 
διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια νοσηλείας, με τα οποία εκπαιδεύτηκαν τα μοντέλα πρόβλεψης 
στη διαδικτυακή πλατφόρμα JADBio (www.jadbio.com). Δοκιμάστηκαν διαφορετικοί αλγόριθμοι με πα-
ραμετροποίηση και τη μέθοδο επαναληπτικής δειγματοληψίας bootstrapbias-correctedcross-validation.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: O αλγόριθμος Random Forests (https://towardsdatascience.com/understanding-
random-forest-58381e0602d2) είχε την υψηλότερη απόδοση για την πρόγνωση θνητότητας (συνολικό 
ΑUC= 0.92, F1 score 0.96). Ο αλγόριθμος Τest-budgeted Statistically Equivalent Signature (Lagani 
V., Athineou G., Farcomeni A., Tsagris M., Tsamardinos I. Feature Selection with the R Package 
MXM: Discovering Statistically Equivalent Feature Subsets. Journal of Statistical Software, 2017; 
80: 1-25) ανέδειξε τα ακόλουθα κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά με την υψηλότερη προγνωστική 
αξία: διάρκεια νοσηλείας, ηλικία, παρουσία αρτηριακής θρόμβωσης, χορήγηση τρανεξαμικού, τιμές 
εξόδου γλυκόζης, ασβεστίου, κρεατινίνης, ηωσινοφίλων, καθώς και ενδιάμεσες τιμές καρδιακής και 
αναπνευστικής συχνότητας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πρόβλεψη της επανεισαγωγής στη ΜΕΘ ασθενών με θρόμβωση είναι εφικτή με 
τη χρήση μεγάλων δεδομένων και autoΜL που πιθανώς υπερτερούν των κλασσικών προγνωστικών 
μοντέλων. Η αναγνώριση κλινικά ερμηνεύσιμων παραγόντων ειδικά κατά την έξοδο του ασθενούς 
από το νοσοκομείο μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό ιατρό στην λήψη αποφάσεων και στη βελτίωση 
θεραπευτικών χειρισμών. Με τη χρήση πιο εξειδικευμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης όπως 
βαθιάς μάθησης και νευρωνικών δικτύων πιθανώς να ξεπεραστεί το εμπόδιο των πολύπλοκων και 
χρονοεξαρτώμενων μεταβλητών που χαρακτηρίζουν τα ιατρικά δεδομένα. Εξωτερική επιβεβαίωση σε 
άλλες βάσεις δεδομένων θεωρείται απαραίτητη. 

128 θΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟφΥΛΑξήΣ ΜΕ EMICIZUMAB ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟφΙΛΙΑ Α ΚΑΙ ΑνΑ-
ΣΤΑΛΤή ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟνΤΑ VIII
Σ. χισσάν, Θ. Παπαδοπούλου, Ε. Μόκα, Σ. Βακαλοπούλου
Αιμορροφιλικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Το emicizumab είναι ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα διπλής 
ειδικότητας, το οποίο συνδέει τον ενεργοποιημένο παράγοντα IX με τον παράγοντα X και επιτυγχάνει 
επαρκή αιμόσταση, υποκαθιστώντας τη δραστικότητα του παράγοντα FVIII (FVIII). Ενδείκνυται για τη 
θεραπεία ασθενών με αιμορροφιλία Α με ή χωρίς ανασταλτή και χορηγείται υποδορίως. Σκοπός της 
εργασίας ήταν η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της προφυλακτικής χορήγησης του emicizumab, 
μια φορά την εβδομάδα, σε ενήλικες ασθενείς με αιμορροφιλία Α και ανασταλτή του FVIII. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στο χρονικό διάστημα 1/2020 – 9/2020, τρεις ασθενείς ηλικίας 27 – 35 ετών, 
με βαριά αιμορροφιλία Α και ανασταλτή του FVIII, έλαβαν προφυλακτική θεραπεία με emicizumab. Οι 
ασθενείς είχαν ιστορικό υψηλού τίτλου ανασταλτή του FVIII από την παιδική ηλικία και υποβλήθηκαν 
σε θεραπεία ανοσοανοχής, με αποτυχία εκρίζωσης του ανασταλτή. Παρουσίαζαν πολύ συχνά αιμορ-
ραγικά επεισόδια, κυρίως αίμαρθρα και αιματώματα, τα οποία αντιμετωπίζονταν με παράγοντες, που 
παρακάμπτουν τον FVIII (by pass ingagents) στον καταρράκτη της πήξης και συγκεκριμένα με συ-
μπυκνωμένο ενεργοποιημένο προθρομβινικό σύμπλεγμα (aPCC) ή ενεργοποιημένο ανασυνδυασμένο 
FVII (rFVIIa). Το emicizumab χορηγήθηκε υποδορίως με δοσολογία 3 mg/kg μία φορά την εβδομάδα 
για τις πρώτες 4 εβδομάδες (δόση εφόδου) και στη συνέχεια 1,5 mg/kg μία φορά την εβδομάδα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά το χρόνο θεραπείας, διάρκειας 11 – 19 μηνών, οι ασθενείς δεν παρουσίασαν 
αιμορραγικά επεισόδια. Ανεπιθύμητες ενέργειες και συγκεκριμένα κεφαλαλγία μετά την 1η ένεση και 
αίσθημα ελαφράς ζάλης και ήπιες αρθραλγίες, στις 2 πρώτες ενέσεις παρουσίασαν αντίστοιχα δύο 
ασθενείς. Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια ή θρόμβωση, που συνήθως συνδέεται με τη συγχορήγηση 
aPCC, δεν παρατηρήθηκε. Η προφυλακτική χορήγηση του emicizumab βελτίωσε τα συμπτώματα της 
αιμορροφιλικής αρθροπάθειας των την κινητικότητα των ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η προφυλακτική θεραπεία με υποδόρια χορήγηση του emicizumab, σε ασθενείς 
με βαριά αιμορροφιλία και ανασταλτή, μειώνει σημαντικά τα αιμορραγικά επεισόδια των ασθενών και 
τις επιπλοκές της νόσου. Επιπλέον, απαλλάσσει τους ασθενείς από τις συχνές ενδοφλέβιες εγχύσεις 
των by passing παραγόντων, αυξάνει τη συμμόρφωση στην προφυλακτική θεραπεία και βελτιώνει 
την ποιότητα ζωής των ασθενών.
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129 ΠΑΡΟξΥΣΜΙΚή νΥΧΤΕΡΙνή ΑΙΜΟΣφΑΙΡΙνΟΥΡΙΑ ΚΑΙ θΡΟΜβΩΣή: ΠΟΛΥΚΕνΤΡΙΚή ΑνΑΔΡΟ-
ΜΙΚή ΜΕΛΕΤή
Σ. χατζηλεοντιάδου1, Ν. Λουτσίδη2, Ι. Ασημακόπουλος3, Θ. χατζηκωνσταντίνου4, Π. ζήκος5,  
A. Μπούχλα6, ζ. Μπεζιργιαννίδου7, Ε. Κουβατά8, Α. Αψεμίδου1, Α. ξανθοπούλου1, χ. φρουζάκη1,  
Ε. χατζηχαρίση1, Π. χαλούδης1, Δ. Σωτηρόπουλος4, Β. Δούκα4, Α. Συρίγου4, Ε. Μανδαλά9, Μ. ψυλλά-
κη10, Ε. Παπαδάκη10, Θ. Μαρινάκης11, Ν.Α. Βύνιου12, Σ. Κοκκόρη13, Γ. Βασιλόπουλος8, Ι. Κοτσιανίδης7, 
Β. Παππά6, Μ. Παγώνη2, Ε.χ. Λαλαγιάννη4, Α. Αναγνωστόπουλος4, Ι. Μπαλταδάκης2, Σ. Δελήμπαση2, 
Μ. Αγγελοπούλου3, Μ. Παπαϊωάννου1

1Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογική-
Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., 
Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 4Αιματολογική Κλινική – Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 5Αι-
ματολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα, 6Αιματολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα, 7Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, 
Αλεξανδρούπολη, 8Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα, 9Δ΄ Παθολογική Κλινική, Α.Π.Θ., 
Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 10Αιματολογική Κλινική, Πα.Γ.Ν.Η., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 
Κρήτη, 11Αιματολογική Κλινική, Γ.Ν. «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 12Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική 
Κλινική, Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν. «Λαϊκό», Αθήνα, 13Αιματολογικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) είναι μια σπάνια, επίκτητη κλωνική 
διαταραχή των στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων, δυνητικά απειλητική για τη ζωή, που εκδηλώνεται 
με χρόνια αιμολυτική αναιμία, θρόμβωση και ποικίλου βαθμού ανεπάρκεια του μυελού των οστών. Οι 
κλινικές εκδηλώσεις στους ασθενείς με ΠΝΑ αφορούν πολλά συστήματα και είναι συχνά μη ειδικές. 
Έχει αναφερθεί ότι 29% - 44% των ασθενών με ΠΝΑ παρουσιάζουν τουλάχιστον ένα θρομβοεμβολικό 
συμβάν κατά τη διάρκεια της νόσου με ποικίλη εντόπιση. Οι πιο συχνές εντοπίσεις περιλαμβάνουν 
τις ενδοκοιλιακές και εγκεφαλικές φλέβες. Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια αποτελούν την πιο συχνή 
αιτία θανάτου στους ασθενείς με ΠΝΑ. Ο μηχανισμός της θρόμβωσης στην ΠΝΑ είναι σύνθετος και 
συνεχίζει να επικεντρώνει ερευνητικό ενδιαφέρον. 
ΣΤΟΧΟΣ-ΑΣθΕνΕΙΣ: Στόχος της μελέτης είναι η αναδρομική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν 
τα θρομβωτικά επεισόδια 38 ασθενών με ΠΝΑ, που προέρχονται από 13 αιματολογικά κέντρα της 
Ελλάδας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 38 ασθενείς, 17 ήταν γυναίκες (45%) και 21 άνδρες (55%) με διάμεση 
ηλικία κατά την διάγνωση 38 έτη (εύρος 11 - 82 έτη). Με κλασική μορφή ΠΝΑ διαγνώσθηκαν 20 (52,6%) 
ασθενείς ενώ 16 (42,1%) ασθενείς εμφάνισαν ΠΝΑ σε έδαφος άλλης πρωτοπαθούς διαταραχής του 
μυελού των οστών. Τα κύρια συμπτώματα των ασθενών που καταγράφηκαν ήταν αδυναμία, κοιλιακό 
άλγος, αιμοσφαιρινουρία, ραχιαλγία, κεφαλαλγία, δυσφαγία και στυτική δυσλειτουργία. Σε 92,10% των 
ασθενών διαπιστώθηκε αναιμία κατά τη διάγνωση με 60,52% να έχουν ανάγκη μετάγγισης ερυθρών, 
ενώ θρομβοπενία παρατηρήθηκε σε 25 ασθενείς (65,79%) με 15,7% να έχουν ανάγκη μετάγγισης 
αιμοπεταλίων. Συνολικά, 15 (39,47%) ασθενείς εμφάνισαν ένα τουλάχιστον επεισόδιο θρόμβωσης, 
οκτώ (21,05%) κατά τη διάγνωση και οι υπόλοιποι κατά την πορεία της νόσου ενώ 5 από αυτούς 
εμφάνισαν επεισόδια θρόμβωσης σε πολλαπλές θέσεις κατά τη διάρκεια της νόσου. Οι συχνότερες 
εντοπίσεις αφορούσαν σε έξι ασθενείς σύνδρομο Budd-Chiari, σε έξι θρόμβωση πυλαίας φλέβας, σε 
4 θρόμβωση μεσεντερίων αγγείων, σε 2 θρόμβωση οφθαλμικών αγγείων. Από τους 8 ασθενείς που 
εμφάνισαν θρόμβωση κατά τη διάγνωση, 6 έλαβαν eculizumab και μέχρι σήμερα δεν παρουσίασαν 
νέο θρομβωτικό επεισόδιο [(διάμεσος χρόνος 22 μήνες (εύρος 12 – 179)]. Από τους 15 ασθενείς 
χωρίς θρόμβωση που έλαβαν eculizumab λόγω αιμολυτικής αναιμίας, 2 εμφάνισαν θρόμβωση κατά 
την πορεία της νόσου (ο ένας μετά 14 μήνες σε έδαφος πρωτοπαθούς μυελοΐνωσης, και ο δεύτερος 
μετά από 5 χρόνια χωρίς να διαπιστωθεί άλλος παράγοντας για θρόμβωση). Η δευτερογενής αντι-
πηκτική αγωγή που χορηγήθηκε στην πλειονότητα των ασθενών μετά το θρομβωτικό επεισόδιο ήταν 
ασενοκουμαρόλη, μετά από μια σύντομη περίοδο αγωγής με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη. Σε 
κανέναν από τους 15 ασθενείς το θρομβωτικό επεισόδιο δεν είχε θανατηφόρο έκβαση. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα θρομβωτικά επεισόδια εκδηλώνονται σε σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΠΝΑ 
και στην πλειονότητα έχουν ασυνήθη εντόπιση. Η τρέχουσα αντιμετώπιση με τους αναστολείς του 



377

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

συμπληρώματος συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των θρομβωτικών επεισοδίων και κατ’ επέκταση 
στην αύξηση της επιβίωσης των ασθενών. 

130 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚή ΜΕΛΕΤή ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΣΥΜβΑΤΟΤήΤΑΣ νΑνΟϋΛΙΚΩν ΣΕ ΔΕξΑΜΕνή 
ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩν
χ. Γεωργατζάκου1, Σ. φόρτης1, Ι. Τσαμεσίδης2, Ε. Παπαγεωργίου1, Κ. Σταμούλης3, Δ. Γκιλιόπουλος4, 
Γ. Πουρουτζίδου5, Α. Θεοχαρίδου2, Ε. Κοντονασάκη2, Α. Κριεμπάρδης1

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία-HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών 
Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας – ΕΚΕΑ, Αθήνα, 4Τμή-
μα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 5Τμήμα Φυσικής, 
Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Ο έλεγχος της αιμοσυμβατότητας είναι υψίστης σημασίας κατά τη δημιουργία 
νέων νανοϋλικών (NP) τα οποία προορίζονται ως μεταφορείς φαρμάκων. Προηγούμενες μελέτες έχουν 
αναφέρει διαταραχές στην αιμόσταση οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες των NP. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος των επιδράσεων NP διαφορετικής 
σύστασης, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με βάση το πυρίτιο, σε ασκούς αιμοπεταλίων (PLTs).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: χρησιμοποιήθηκαν μονάδες δεξαμενοποιημένων PLTs ίδιας ομάδας κατά 
ΑΒΟ. Οι ασκοί PLTs αποθηκεύτηκαν για πέντε ημέρες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. Τα PLTs 
επωάστηκαν με τα νανοϋλικά Si-NP, SiCa-NP, SiCaCe 2.5-NP, SiCaCe 5-NP σε διαφορετικές συγκε-
ντρώσεις (0,010 mg/ml, 0,025mg/ml, 0,050mg/ml, 0,075mg/ml) για 30min στους 37oC. Μετρήθηκαν 
τα επίπεδα ενδοκυττάριων δραστικών ριζών οξυγόνου (ROS), τα ποσοστά (%) των ROS+ καθώς και 
τα ποσοστά (%) PS+/CD62P+ αιμοπεταλίων με κυτταρομετρία ροής, ως δείκτες ενεργοποίησής τους, 
την 1η και 5η ημέρα αποθήκευσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Την 1η ημέρα αποθήκευσης όλα τα νανοϋλικά προκάλεσαν σημαντική αύξηση 
στα ενδοκυττάρια ROS (171-209%), τα οποία διατηρήθηκαν υψηλά σε όλες τις συγκεντρώσεις για τα 
νανοϋλικά Si-NP, SiCa-NP, SiCaCe 2.5-NP. Όσον αφορά στα ποσοστά των ROS+ αιμοπεταλίων η 
μεγαλύτερη αύξηση (11,9%) παρατηρήθηκε στα SiCaCe 2.5-NP σε συγκέντρωση 0,010mg/ml, στα 
οποία αυξανόμενης συγκέντρωσης παρουσιάστηκε μικρή μείωση (1,44%) των ROS+ αιμοπεταλίων. 
Στο SiCaCe 5-NP η αύξηση της συγκέντρωσης οδήγησε σε απότομη μείωση στην ένταση του φθο-
ρισμού και στα ποσοστά ROS+ PLTs υποδηλώνοντας πιθανή τοξική επίδραση του συγκεκριμένου 
υλικού στα αιμοπετάλια, η οποία επιβεβαιώνεται και από τη μέτρηση των PS+/CD62P+ PLTs. Την 5η 
ημέρα αποθήκευσης, όλα τα νανοϋλικά επέφεραν σημαντική αύξηση (167 έως 329%) στα επίπεδα 
ενδοκυττάριων ROS, σε όλες τις συγκεντρώσεις, ενώ η σημαντικότερη αύξηση των ROS+ PLTs (%) 
παρατηρήθηκε μετά από επώαση με το SiCaCe 2.5-NP. Όσον αφορά στα επίπεδα των PS+/CD62P+ 
PLTs, την 1η ημέρα αποθήκευσης, τα SiCa-NP, SiCaCe 2.5-NP και SiCaCe 5-NP σε όλες τις συγκε-
ντρώσεις επέφεραν αύξηση που ξεπερνούσε το 70%, σε αντίθεση με το Si-NP όπου αύξηση ήταν 
σημαντικά χαμηλότερη(<61%) στις χαμηλές συγκεντρώσεις (0,010 και 0,025mg/ml). Την 5η ημέρα 
αποθήκευσης, τα υψηλότερα ποσοστά ενεργοποιημένων PS+/CD62P+ PLTs παρατηρήθηκαν μετά από 
επώαση με το νανοϋλικό SiCa-NP σε όλες τις συγκεντρώσεις και στο Si-NP μόνο στις συγκεντρώσεις 
0,010 και 0,075mg/ml, ενώ το SiCaCe 2.5-NP παρουσίασε τη χαμηλότερη αύξηση (0 έως 7,3%) στις 
συγκεντρώσεις 0,010 και 0,075mg/ml.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όλα τα υλικά που ελέγχθηκαν οδηγούν σε σημαντική αύξηση των δεικτών ενερ-
γοποίησης των αιμοπεταλίων. Η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων που προκύπτει από τη σημαντική 
επίδραση των νανοϋλικών SiCa-NP, SiCaCe 2.5-NP και SiCaCe 5-NP, πιθανά οφείλεται στην παρουσία 
των ιόντων ασβεστίου που συμμετέχουν στη δημιουργία του συμπλόκου προθρομβινάσης. ωστόσο, η 
παρουσία του δημητρίου (Ce) σε συγκεκριμένες συγκεντρώσεις φαίνεται να είναι παράγοντας εν μέρει 
ανασταλτικός για την ενεργοποίηση των PLTs. Επιπλέον, οι διαφορετικές συγκεντρώσεις του κάθε 
υλικού παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίδραση που έχουν στα κύτταρα, η οποία δεν είναι απαραίτητα 
ανάλογη της συγκέντρωσης. Η εύρεση των κατάλληλων συγκεντρώσεων και της κατάλληλης σύστα-
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σης των νανοϋλικών, πιθανά να επιτρέψει τη μελλοντική χρήση τους ως αιμοστατικούς παράγοντες, 
σε επείγουσες καταστάσεις αιμορραγίας σε συνδυασμό με τη χορήγηση μονάδων αποθηκευμένων 
αιμοπεταλίων.

131 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣήΣ ΣΤήν ΠΑθΟΛΟΓΙΑ ΤήΣ ΧΡΟνΙΑΣ νΕφΡΙΚήΣ ΑνΕΠΑΡΚΕΙΑΣ: ή 
ΑΛΛήΛΕΠΙΔΡΑΣή ΜΕΤΑξΥ ΚΥΤΤΑΡΩν ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΩν ΠΑΡΑΓΟνΤΩν
Ε. Παύλου1,2, χ. Γεωργατζάκου1*, Σ. φόρτης1, Κ. Τσαντέ1, Α. Τσαντές1, Ε. Νομικού2, Α. Καποτά3,  
Δ. Πετράς3, Μ. Βενετίκου4, Ε. Παπαγεωργίου1, Μ. Αντωνέλου5, Α. Κριεμπάρδης1

1Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία-HemQcR, Τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2ΝΥ Αιμοδοσίας και Τμήματος Αιμόστασης- Αι-
μορροφιλικών Ασθενών, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 3Νεφρολογικό Τμήμα, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 
4Εργαστήριο Ανατομίας - Παθολογικής Ανατομίας & Φυσιολογίας – Διατροφής, Τμήμα Βιοϊατρικών 
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 5Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιο-
λογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι διαταραχές αιμόστασης στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σχετίζονται με 
υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας και θρομβωτικών επεισοδίων. Η παρούσα μελέτη στόχευε στη διερεύνηση 
των αιμοστατικών διαταραχών που οφείλονται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαλυτών παραγό-
ντων πήξης και των κυττάρων του αίματος, καθώς και στις επιδράσεις που έχει η αιμοκάθαρση, σε 
ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 32 ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια υπό αιμοκάθαρση 
και 15 υγιείς μάρτυρες. Πραγματοποιήθηκε λήψη ολικού αίματος από τους υγιείς μάρτυρες και τους 
ασθενείς, πριν και μετά το τέλος της συνεδρίας αιμοκάθαρσης. Η αξιολόγηση της αιμόστασης περι-
λάμβανε την εργαστηριακή διερεύνηση της πρωτογενούς και δευτερογενούς αιμόστασης, ανάλυση 
των σχετικών παραγόντων (συστήματος πήξης, ινωδόλυσης και αναστολής) και την ενεργότητα της 
πρωτεΐνης ADAMTS-13. Επιπλέον, μετρήθηκαν τα επίπεδα ενδοκυττάριων δραστικών ριζών οξυγόνου 
(ROS) και η εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης (PS) στα ερυθρά αιμοσφαίρια και στα αιμοπετάλια, 
καθώς και ο δείκτης ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων CD62P, με κυτταρομετρία ροής. Η στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τα προγράμματα Graph Pad Prism 8.0.3 και SPSS v.27.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο έλεγχος της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων με την προσθήκη των αγωνιστών 
επινεφρίνη και ADP (PFA/EPI και PFA/ADP) έδειξε παθολογικά αυξημένες τιμές στους ασθενείς. Στην 
πλειονότητά τους, η ενεργότητα των παραγόντων πήξης, ινωδόλυσης και των αναστολέων της πήξης 
ήταν εντός των φυσιολογικών τιμών, όμως η διαδικασία της αιμοκάθαρσης προκάλεσε αύξηση των 
τιμών στους μισούς από αυτούς. Επιπλέον, η αιμοκάθαρση επιδείνωσε τα ήδη παθολογικά αυξημένα 
επίπεδα του αναστολέα της πρωτεΐνης ADAMTS-13. Τα αιμοπετάλια των ασθενών χαρακτηρίζονταν 
από αυξημένους δείκτες ενεργοποίησης (PS, CD62P, ROS), ενώ βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συ-
σχετίσεις μεταξύ των επιπέδων οξειδωτικού στρες και εξωτερίκευσης PS των ερυθρών αιμοσφαιρίων 
με τους παράγοντες πήξης και με χαρακτηριστικά των αιμοπεταλίων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη αποδεικνύει την πολυπλοκότητα του μηχανισμού αιμόστασης 
στην νεφρική ανεπάρκεια. Ενδείξεις αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας συνυπάρχουν με διαλυτά και 
κυτταρικά προθρομβωτικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με μια υπερινωδολυτική κατάσταση σε 
αυτούς τους ασθενείς. Η αιμοκάθαρση φαίνεται να επιδεινώνει το προθρομβωτικό δυναμικό, ενώ 
η εμμένουσα αιμοπεταλιακή δυσλειτουργία πιθανά αποτελεί έναν αντισταθμιστικό παράγοντα στην 
αυξημένη προδιάθεση για θρομβωτικά επεισόδια, μετά την αιμοκάθαρση. Η αλληλεπίδραση των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων με τα αιμοπετάλια, το θρόμβο, το ενδοθήλιο, τα διαλυτά συστατικά των μονο-
πατιών πήξης και η συμβολή των εξωκυττάριων κυστιδίων στην αιμόσταση της ουραιμίας, καθώς και 
η ταυτοποίηση του αναστολέα της πρωτεΐνης ADAMTS-13 στη νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, 
χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.

*«Η υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας/εργασίας συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
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Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ - Β κύκλος» (MIS 5033021) που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

132 ΣΠΑνΙΕΣ ΕΛΛΕΙψΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΩν ΠήξήΣ
Α. Μεϊμαρίδης1, Σ. χισσάν1, Ε. Μανδαλά2, Ε. Μόκα1, Σ. Βακαλοπούλου1

1Αιμορροφιλικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2Δ΄ Παθο-
λογική Κλινική Α.Π.Θ.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι ελλείψεις των παραγόντων πήξης, πλην του VIII και IX, είναι σπάνιες 
κληρονομικές διαταραχές, που προκαλούν διά βίου αιμορραγική διάθεση. Σκοπός της μελέτης ήταν η 
καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων, των κλινικών εκδηλώσεων, των εργαστηριακών ευρημάτων 
και της αντιμετώπισης των ασθενών με σπάνιες ελλείψεις παραγόντων πήξης με στόχο, την κατανόηση 
της παθοφυσιολογίας των διαταραχών, της κλινικοεργαστηριακής εικόνας και της αντιμετώπισης των 
ασθενών, προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη πληρο-
φόρησης σχετικά με αυτά τα σπάνια νοσήματα και να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι 
αιμορραγικές εκδηλώσεις των πασχόντων. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι 60 ενηλίκων ασθενών, 23 ανδρών και 
37 γυναικών, με σπάνιες κληρονομικές ελλείψεις παραγόντων πήξης, που είναι καταγεγραμμένοι 
στο Αιμορροφιλικό Κέντρο και συγκεκριμένα: 12 ασθενείς με έλλειψη ινωδογόνου, 3 με έλλειψη του 
παράγοντα V, 33 με έλλειψη του παράγοντα VII, 5 με έλλειψη του παράγοντα X, 6 με έλλειψη του 
παράγοντα χΙ και μία ασθενής με έλλειψη του παράγοντα χΙΙΙ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάγνωση των ασθενών της μελέτης έγινε με προσδιορισμό των επίπεδων 
δραστικότητας των παραγόντων στα πλαίσια διερεύνησης αιμορραγικής διάθεσης ή λόγω οικογενει-
ακού ιστορικού ή λόγω παθολογικών εξετάσεων πήξης σε εξετάσεις ρουτίνας ή σε προεγχειρητικό 
έλεγχο ασυμπτωματικών ασθενών. Οι συνήθεις αιμορραγικές εκδηλώσεις, κοινές σε όλους σχεδόν 
τους ασθενείς που μελετήθηκαν, ήταν αιμορραγίες από τους βλεννογόνους και αιμορραγίες στη δι-
άρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Βαρύτερες αιμορραγικές εκδηλώσεις παρουσίαζαν οι ασθενείς με 
έλλειψη ινωδογόνου ή ελλείψεις των παραγόντων χ και χΙΙΙ. Μηνορραγίες, αιμορραγίες στον τοκετό 
ή αυτόματες εκτρώσεις αναφέρθηκαν σε γυναίκες ασθενείς με έλλειψη ινωδογόνου και ελλείψεις των 
παραγόντων VII, X, XI και XIII. Θρομβωτικά επεισόδια παρουσίασε μία ασθενής με ανινωδογοναιμία. 
Η συσχέτιση μεταξύ της βαρύτητας των αιμορραγικών συμπτωμάτων των ασθενών και των επιπέδων 
δραστικότητας του παράγοντα ήταν ετερογενής. Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του παρά-
γοντα και της βαρύτητας του αιμορραγικού φαινότυπου παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ελλείψεις 
του ινωδογόνου και των παραγόντων IX και XIII, ενώ στους ασθενείς με έλλειψη των παραγόντων V, 
VII και χΙ δεν βρέθηκε σαφής συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του παράγοντα και των αιμορραγικών 
εκδηλώσεων. Η αντιμετώπιση των αιμορραγικών επεισοδίων ή των χειρουργικών επεμβάσεων των 
ασθενών έγινε με τη χορήγηση φρεσκοκατεψυγμένου πλάσματος (FFP) και σκευασμάτων συμπυκνω-
μένου ινωδογόνου, παράγοντα χ, ανασυνδυασμένου ενεργοποιημένου παράγοντα VII (rFVIIa) και 
παράγοντα χΙ. Προφυλακτική θεραπεία χορηγήθηκε στους ασθενείς με ανινωδογοναιμία και έλλειψη 
του παράγοντα χΙΙΙ. ως επιπλοκές της θεραπείας υποκατάστασης έχουν αναφερθεί αναφυλακτικές 
αντιδράσεις στη μετάγγιση FFP και μόλυνση από τους ιούς της ηπατίτιδας C και Β. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη περιέλαβε μόνο ασθενείς, οι οποίοι απευθύνθηκαν ή παραπέμφθηκαν 
στο Αιμορροφιλικό Κέντρο. Οι ασθενείς αυτοί αποτελούσαν μικρό ποσοστό (14,6%) των ασθενών 
με σπάνιες ελλείψεις παραγόντων πήξης, που έχουν καταγραφεί στο Ελληνικό πληθυσμό, ποσοστό 
δυσανάλογο του πληθυσμού της περιοχής, γεγονός που καταδεικνύει ότι πολλοί ασθενείς παραμέ-
νουν αδιάγνωστοι. Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, επιβεβαιώνουν αυτά της βιβλιογραφίας όσον 
αφορά τα κλινικά συμπτώματα, το λόγο διάγνωσης και τον τρόπο αντιμετώπισης. 
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133 ΤΥΠΟΠΟΙήΣή ΑΣθΕνΩν ΜΕ νΟΣΟ VON WILLEBRAND ΜΕ ΑνΑΛΥΣή ΠΟΛΥΜΕΡΩν ΤΟΥ ΠΑ-
ΡΑΓΟνΤΑ VON WILLEBRAND
Π. Κατσιαμπούρα1, Α. Πουλιάκης3, Γ. Δρύλλης1, Ν. Γιαννακοπούλου1, Ι. Αναστασοπούλου2, Α. Κουρα-
μπά2, Σ. χατζηδαυίδ1, χ. Σταφυλίδης1, Σ. Συριοπούλου1, Δ. Βλαχοπούλου1, Κ. ζέρζη1, Ο. Κατσαρού2, 
Α.-Ν. Βύνιου1

1Ά  Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Λαϊκό», 2Κέντρο Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό», 3Β’ Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Η νόσος von Willebrand είναι η πιο συχνή κληρονομική αιμορραγική διαταραχή. Οφείλεται σε έλ-
λειψη ή δυσλειτουργία του παράγοντα von Willebrand, ενός μορίου που βοηθά την προσκόλληση 
των αιμοπεταλίων στο ενδοθήλιο και συνδέει και σταθεροποιεί τον πηκτικό παράγοντα VIII. Αφορά 
το 1% του γενικού πληθυσμού, άντρες και γυναίκες. Προκαλεί αιμορραγίες από το δέρμα και τους 
βλεννογόνους που κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές. Η διάγνωση και η τυποποίηση της νόσου 
είναι σχετικά σύνθετες ,όμως, η κατανόηση τους συμβάλλει σε ορθότερη διαχείριση των ασθενών με 
νόσο von Willebrand. Ανάμεσα στις διαγνωστικές δοκιμασίες, ξεχωριστό ρόλο κατέχει η ανάλυση των 
πολυμερών (multimers) του παράγοντα von Willebrand, μία δοκιμασία που συσχετίζει τη δομή του 
μορίου με την λειτουργικότητά του και συμβάλλει σε καλύτερη τυποποίηση της νόσου. Στην παρούσα 
μελέτη αναλύθηκε το πρότυπο των πολυμερών σε 36 ασθενείς με νόσο von Willebrand και συγκρίθηκε 
στατιστικά η τυποποίηση της νόσου με βάση τα κλασικά screening tests και με βάση τα πολυμερή του 
παράγοντα. Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο που δίνει λύσεις σε σημαντικά διαγνωστικά ζητήματα. 
Δεν θεωρείται αναπληρωματική δοκιμασία για τη φαινοτυπική διάγνωση της νόσου VWD, αλλά ένα 
συμπληρωματικό εργαλείο για μία πιο σωστή και ακριβή διάγνωση. 

134 ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΠήξήΣ ΜΕ ΑΥξήΜΕνΟ ΧΡΟνΟ ήΜΙΣΕΙΑΣ ΖΩήΣ (EHL) ΚΑΙ ΜΕΙΖΟνΕΣ ΟΡθΟ-
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜβΑΣΕΙΣ: ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩν ΔΙΑθΕΣΕΩν
Α. Κουραμπά1, Γ. Θηβαίος2, Μ. Γαβαλάκη1, Σ. χρηστίδη2, Α. ζάννου1, Ο. Κατσαρού1

1Ν.Υ. Αιμοδοσίας Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό», 2Ορθοπαιδική 
Κλινική, Π.Γ.Ν. «Λαϊκό»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Στον αιμορροφιλικό ασθενή οι επαναλαμβανόμενες ενδοαρθρικές αιμορραγίες και τα 
αιματώματα μαλακών ιστών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή αρθροπάθεια, μυϊκές συσπάσεις και 
ψευδοόγκους, οδηγώντας σε χρόνιο πόνο και αναπηρία που συχνά δικαιολογούν μείζονες ορθοπαι-
δικές επεμβάσεις. Τα προϊόντα παρατεταμένου χρόνου ημίσεια ζωής (EHL) έχει αποδειχθεί ότι είναι 
αποτελεσματικά και ασφαλή για την πρόληψη και τη θεραπεία των αιμορραγιών κατά τη διάρκεια 
ορθοπαιδικών επεμβάσεων.
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ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι να περιγράψουμε την εμπειρία μας σε ασθενείς με αιμορροφιλία 
Α/Β που έλαβαν θεραπεία με παρατεταμένο χρόνο ημίσειας ζωής της περιεγχειρητικής αιμόστασης 
σε μεγάλες ορθοπαιδικές επεμβάσεις.
ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήσαμε την περιεγχειρητική αιμόσταση και κατανάλωση παραγόντων EHL 15 ασθενών 
με αιμορροφιλία Α/Β βαριάς μορφής (9 με αιμορροφιλία Α και 6 με αιμορροφιλία Β) που υποβλήθηκαν 
σε μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις από το 2018 έως το 2021.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα δημογραφικά, το είδος των ορθοπαιδικών επεμβάσεων, η δόση που χορηγή-
θηκε ανά Kg βάρους προεγχειρητικά, τα επίπεδα που επιτεύχθηκαν και η συνολική κατανάλωση των 
EHL, καθώς και οι μέρες νοσηλείας αναφέρονται στον πίνακα 1. Δεν αναφέρθηκαν αιμορραγικά και 
θρομβωτικά συμβάματα. Κανένας από τους ασθενείς δεν παρουσίασε ανασταλτή κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης.
Πίνακας 1
ήλικία Διάμεση τιμή (Ελάχ. - Μεγ.)

50 (36-63) έτη
Είδος χειρουργείου  
Ολ. Αρθροπλαστική Γόνατος 8
Ολ. ΑρθροπλαστικήΙσχίου 1
ΑρθρόδεσηΠοδοκνημικής 2
Συμφυσιόλυση 2
Διατροχαντήριο Κάταγμα 1
ωλένειος Νευρίτιδα 1
Αιμορροφιλία Α/β (ν=15)
Δόση παράγοντα προ-εγχειρητικά ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους (IU/Kg) 53,19 (37,5-73,53) IU/Kg
Προ-εγχειρητικά επίπεδα δραστικότητας παράγοντα 104% (33%-191%)
Συνολική κατανάλωση παράγοντα ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους (IU/Kg) 281,55 (138,3-602,94) IU/Kg
Συνολική κατανάλωση παράγοντα (IU) 23.000 (12.000-41.000) IU
Ημέρες νοσηλείας 8 (4-17) ημέρες
Αιμορροφιλία A (ν=9)
Δόση FVIII προ-εγχειρητικά ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους (IU/Kg) 53,19 (42,55-69,44) IU/Kg
Προ-εγχειρητικά επίπεδα δραστικότητας παράγοντα 125% (71%-191%)
Συνολική κατανάλωση FVIII ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους (IU/Kg) 281,55 (138,22-347,22) IU/Kg
Συνολική κατανάλωση FVIII (IU) 23.000 (13.000-29.000) IU
Ημέρες νοσηλείας 8 (4-10) ημέρες
Αιμορροφιλία β (ν=6)
Δόση FIX προ-εγχειρητικά ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους (IU/Kg) 52,17 (37,5-73,53) IU/Kg
Προ-εγχειρητικά επίπεδα δραστικότητας παράγοντα 58% (33%-70%)
Συνολική κατανάλωση FIX ανά χιλιόγραμμο σωματικού βάρους (IU/Kg) 353,08 (146,34-602,94) IU/Kg
Συνολική κατανάλωση FIX (IU) 26.500 (12.000-41.000) IU
Ημέρες νοσηλείας 8 (4-17 ημέρες) ημέρες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία υποκατάστασης με EHL σε 15 μείζονες ορθοπαιδικές χειρουργικές 
επεμβάσεις, έδειξαν αποτελεσματική αιμόσταση με σταθερά μετεγχειρητικά επίπεδα, τα οποία είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία επούλωσης, με μειωμένο αριθμό εγχύσεων και ελάττωση στη 
συνολική κατανάλωση παραγόντων. Δεν παρουσιάστηκε εμφάνιση ανασταλτών και θρομβωτικών 
συμβαμάτων. ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, σε μεγαλύτερο δείγμα χειρουργικών επεμβά-
σεων για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματά μας.
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135 ΕξΩΤΕΡΙΚή ΕΠΙΚΥΡΩΣή ΜΟνΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓνΩΣήΣ ΕνΔΟνΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚήΣ θνήΤΟΤήΤΑΣ 
ΑΣθΕνΩν ΜΕ θΡΟΜβΩΣή ΠΟΥ νΟΣήΛΕΥΟνΤΑΙ ΣΕ ΜΟνΑΔΕΣ ΕνΤΑΤΙΚήΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕθ) 
ΜΕ Τή ΧΡήΣή ΑΛΓΟΡΙθΜΩν ΜήΧΑνΙΚήΣ ΜΑθήΣήΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΕΣ 
βΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕνΩν
B. Δανηλάτου1,2, Σ. Νικολακάκης3, Δ. Μαυροειδής4, χ. Τζαγκαράκης4, Δ. Αντωνακάκη4, Α. Καντεράκης4, 
Θ. Κωστούλας5

1Sphynx Technology Solutions, 2European University of Cyprus, 3Πολυτεχνείο Κρήτης, 4Ίδρυμα Τε-
χνολογίας και Έρευνας, 5Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η νοσηλεία ασθενών με θρόμβωση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) συνοδεύ-
εται από υψηλή θνητότητα. Tα υπάρχοντα προγνωστικά μοντέλα για τη θνητότητα στις ΜΕΘ, όπως 
ΑPACHE, δεν αφορούν ειδικά ασθενείς με θρόμβωση και βασίζονται σε κλασσικές στατιστικές μεθό-
δους με συλλογή λίγων δεδομένων κατά το πρώτο 24ωρο νοσηλείας. Άλλα μοντέλα όπως το Wells και 
Padua για τη θνητότητα ασθενών με θρόμβωση δεν είναι κατάλληλα για ασθενείς ΜΕΘ. Οι σύγχρονες 
ιατρικές βάσεις περιέχουν μεγάλο όγκο διαχρονικών δεδομένων που οι κλασικές στατιστικές μέθοδοι 
αδυνατούν να διαχειριστούν, ενώ η χρήση αυτοματοποιημένων, κλινικά ερμηνεύσιμων τεχνικών μη-
χανικής μάθησης (autoΜL) μπορεί να υποστηρίξουν τον κλινικό ιατρό στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.
ΣΚΟΠΟΣ: χρήση autoML σε μεγάλο όγκο αναδρομικών διαχρονικών δεδομένων κατά τη νοσηλεία 
των ασθενών για την πρόβλεψη της ενδονοσοκομειακής θνητότητας ασθενών ΜΕΘ με θρόμβωση 
και εξωτερική επικύρωση του μοντέλου πρόβλεψης.
ΜΕθΟΔΟΣ: Ασθενείς ΜΕΘ με θρόμβωση >15 ετών: i) 1651 ασθενείς από τη βάση δεδομένων 
MIMIC-III (Johnson A et al. MIMIC-III, a freely accessible critical care database. Sci Data 2018; 3: 
160035. 5) με διάμεση ηλικία 67 ετών και ii) 4385 ασθενείς από την πολυκεντρική βάση δεδομένων 
eICU (Pollard TJ et al. The eI CU Collaborative Research Database, a freely available multi-center 
database for critical care research. Sci Data. 2018;11:180178) με διάμεση ηλικία 64 ετών. Από τη 
ΜIMIC-III συλλέχθηκαν 1471 χαρακτηριστικά και μέσες τιμές μεταβλητών όπως δημογραφικά, κλινικά, 
εργαστηριακά, φάρμακα, επεμβάσεις, γνωστά προγνωστικά μοντέλα καθώς και ιατρικές σημειώσεις 
μέσω τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας NLP, ενώ από την eICU 464 διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά και μεταβλητές σε διαφορετικούς διαδοχικούς χρόνους κατά τη διάρκεια νοσηλείας, με τα οποία 
χτίστηκαν τα μοντέλα πρόβλεψης στη διαδικτυακή πλατφόρμα JADBio (www.jadbio.com). Δοκιμά-
στηκαν διαφορετικοί αλγόριθμοι με παραμετροποίηση και τη μέθοδο επαναληπτικής δειγματοληψίας 
bootstrap bias-corrected cross-validation.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: O αλγόριθμος Random Forests είχε την υψηλότερη απόδοση για την πρόγνωση 
θνητότητας (συνολικό ΑUC= 0.93 για την eICU και 0.94 για τη ΜΙΜΙC-III). Ο αλγόριθμος Τest-budgeted 
Statistically Equivalent Signature, ανέδειξε μερικά κοινά προγνωστικά χαρακτηριστικά, όπως APACHE 
score, καρκίνος, μηχανικός αερισμός, χορήγηση αγγειοσυσπαστικών, αναπνοές, SaO2, λευκά, RDW, 
καρδιακή συχνότητα, διττανθρακικά, κάλιο, ολική πρωτεΐνη, ηωσινόφιλα, ουρία και γλυκόζη, με βάση 
τα οποία επιτυγχάνεται η υψηλότερη απόδοση. Από το σύνολο των δεδομένων τελικά επιλέχθηκαν 30 
μεταβλητές με τις οποίες επιτεύχθηκε υψηλή προγνωστική απόδοση και στις δύο βάσεις δεδομένων 
(ΑUC 0.88). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πρόβλεψη της θνητότητας στους ασθενείς ΜΕΘ με θρόμβωση είναι εφικτή με 
τη χρήση πολυποίκιλων δεδομένων και autoΜL που πιθανώς υπερτερούν των κλασσικών προγνω-
στικών μοντέλων. Η αναγνώριση κλινικά ερμηνεύσιμων παραγόντων μπορεί να βοηθήσει τον κλινικό 
ιατρό στην λήψη αποφάσεων. Η συγκεκριμένη μελέτη ανέδειξε κάποιους παράγοντες από τη γενική 
αίματος, όπως o αριθμός των ηωσινόφιλων και ο δείκτης RDW που πιθανώς να έχουν ενδιαφέρον, 
καθώς προϋπάρχουσες μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση με θνητότητα σε ασθενείς με ΜΕΘ (Abidi K, 
et al. Eosinopenia, an early marker of increased mortality in critically ill medical patients. Intensive 
Care Med. 2011;37:1136-42. Zhang Z, et al. Red cell distribution width is associated with hospital 
mortality in unselected critically ill patients. J Thorac Dis. 2013;5:730-6.) Εξωτερική επιβεβαίωση σε 
άλλες βάσεις δεδομένων θεωρείται απαραίτητη. 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕωΝ

136 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤήΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣήΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩν ΑφΑΙΡΕΣήΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚή 
νΕΟΠΛΑΣΙΑ
ζ. Μέλλιος1,4, Μ. Δελατόλλα1,4, Ι. Τσώνης1, Ε. Ανδρέου1, Δ. Γαρδέλη1, Ι. Δαρμάνη1,4, Ν. Ελ Γκότμι1,  
Ν. Λουτσίδη1,4, Λ. Λυγδή1, Π. Κοσμάς1, Β. Μπαμπαλή1, Α. Σουραβλά1, φ. Καραολίδου1, Μ. Μπουζάνη1, 
Σ. Σαριδάκης2, Π. Κουτσογιάννη2, Μ. Παγώνη1, Σ. Βαλσάμη3,4, Μ. Πολίτου3,4

1Αιματολογική – Λεμφωμάτων Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός», 2Τμήμα αιμοδοσίας ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Αιματολογικό Εργαστήριο Αιμοδοσίας 
Αρεταιείου Νοσοκομείου, 4Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική 
των Μεταγγίσεων» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή της συχνότητας της μη αποδοτικής 
μετάγγισης αιμοπεταλίων και των επεισοδίων μείζονας αιμορραγίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς με 
αιματολογική νεοπλασία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν προοπτικά περιπτώσεις μεταγγίσεων αιμοπεταλίων αφαίρεσης 
σε ασθενείς με αιματολογική νεοπλασία.
Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της μετάγγισης έγινε αιμοληψία στους ασθενείς (2 mL 
φλεβικού αίματος σε φιαλίδιο EDTA, αναλυτής γενικής αίματος SysmexXE-2100™) μία ώρα μετά την 
ολοκλήρωση της και υπολογίστηκε ο δείκτης διορθωμένης προσαύξησης [CCI = προσαύξηση τιμής 
αιμοπεταλίων (×109/µL) μία ώρα μετά τη μετάγγιση × επιφάνεια σώματος (m²)/περιεχόμενο ασκού 
σε αιμοπετάλια]. Εφόσον, ο CCI >7500 m2/μL τότε η μετάγγιση αιμοπεταλίων θεωρήθηκε επιτυχής.
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν μετάγγιση προϊόντος αιμοπεταλιαφαίρεσης (αυτοματοποιημένο σύστημα 
συλλογής TrimaAccel®), το οποίο ήταν ακτινοβολημένο (25 – 40 Gy για 500 sec, ακτινοβολητής 
GSRC1 Gamma-Service Medical) και λευκομειωμένο (αριθμός λευκοκυττάρων <1×106/ασκό) χωρίς 
να απαιτείται ΑΒΟ ή RhD συμβατότητα μέσω απλής συσκευής μετάγγισης. Ο μικροβιολογικός έλεγ-
χος των δοτών έγινε από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Η αποθήκευση των ασκών έγινε σε 
θερμοκρασία δωματίου υπό συνεχή ανακίνηση και ήταν διαθέσιμοι για χορήγηση έως πέντε ημέρες 
από την παρασκευή τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμμετείχαν 41 ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από οξεία μυελογενή λευχαιμία σε 
ποσοστό 53.7% (22/41), μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο σε ποσοστό 17.1% (7/41), οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία σε ποσοστό 17.1% (7/41), μη Hodgkin λέμφωμα σε ποσοστό 7.3% (3/41), χρόνια μυελο-
γενή λευχαιμία σε βλαστική εκτροπή σε ποσοστό 2.4% (1/41) και πολλαπλό μυέλωμα σε ποσοστό 
2.4% (1/41). Το 80.5% (33/41) είχε λάβει εντατική χημειοθεραπεία, το 17.1% (7/41) υπομεθυλιωτικό 
παράγοντα και το 22% (9/41) είχε υποβληθεί σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Στην πλειοψηφία των ασθενών υπήρχε ιστορικό μετάγγισης με μη λευκαφαιρεμένα προϊ-
όντα αίματος [58.5% (24/41)]. Πραγματοποιήθηκαν 94 μεταγγίσεις αιμοπεταλίων αφαίρεσης από τις 
οποίες μόνο 56.4% (53/94) ήταν επιτυχείς. Συνολικά, συνυπήρχε πυρετός σε ποσοστό 29.2% (26/89), 
λοίμωξη σε ποσοστό 38.6% (34/88), διάχυτη ενδαγγειακή πήξη σε ποσοστό 8.5% (8/94), σπληνο-
μεγαλία σε ποσοστό 5.3% (5/94), χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων σε ποσοστό 60% (45/76) και 
μείζονα ΑΒΟ ασυμβατότητα σε ποσοστό 26.7% (24/90) των μεταγγίσεων αιμοπεταλίων. Οι διαφορές 
στη συχνότητα των παραπάνω δεν ήταν στατιστικά σημαντικές ανάμεσα στους ασθενείς που είχαν 
αποδοτική μετάγγιση αιμοπεταλίων και σε αυτούς που δεν είχαν. Σε κανέναν ασθενή της μελέτης δεν 
παρατηρήθηκε μείζονα αιμορραγία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συχνότητα της μη αποδοτικής μετάγγισης αιμοπεταλίων αφαίρεσης ήταν ιδιαί-
τερα υψηλή χωρίς όμως να συνοδεύεται από αύξηση της επίπτωσης κλινικά σημαντικής αιμορραγίας 
στην παρούσα μελέτη. Μεγάλο ποσοστό των ασθενών είχε γνωστούς παράγοντες κινδύνου για μη 
αποδοτική μετάγγιση αιμοπεταλίων, αλλά δεν αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση πιθανώς 
λόγω του μικρού στατιστικού δείγματος. Σε ένα μικρό ποσοστό των μεταγγίσεων δεν συνυπήρχε 
κάποιος γνωστός παράγοντας κινδύνου για μη αποδοτική μετάγγιση αιμοπεταλίων υποδηλώνοντας 
την πιθανή ύπαρξη επιπλέον αιτιών π.χ. αντι-HLA ή αντι-HPa αλλοανοσοποίηση. Η μη αποδοτική 
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μετάγγιση αιμοπεταλίων είναι αρκετά συχνό, σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα, το οποίο συνοδεύεται 
από σημαντικό οικονομικό κόστος για τα συστήματα υγείας.

137 ΑνΑΛΥΣή ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛήθΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ Τή ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤήΣ ΠΑνΔήΜΙΑΣ COVID-19
Ε. Ντινοπούλου, Γ. Ταλιώνα, Α. Κωνσταντινίδου, φ. Γκιρτοβίτης, Γ. Καλτσούνης, Β. Μπακαλούδη,  
Μ. Παπέ, Β. Βουλγαρίδου, Β. Παπαγεωργίου, Δ. Στοϊμένης, Γ. Νεοχωρλή, Λ. Τσαντήλα, Δ. Σφηντσιώτη, 
Α. Βαφειάδου, Α. Κωνσταντίνου, Μ. χατζηκύρκου
Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι αιμοδότες του Κέντρου Αίματος καταγράφονται ως εθελοντές (μεμονω-
μένοι ή συλλόγων εθελοντών) ή ως δότες αντικατάστασης (Δ.Α.). Σκοπός μας είναι να αποτυπώσουμε 
την εικόνα του αιμοδοτικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και να εκτιμήσουμε 
την επίδραση των εθελοντών μας στην επάρκεια του αίματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήσαμε όλους τους δότες ολικού αίματος στην Υπηρεσία μας, ως προς 
την κατηγορία (εθελοντές αιμοδότες -μεμονωμένοι και συλλόγων-και δότες αντικατάστασης) το χρο-
νικό διάστημα Μάρτιος 2020 - φεβρουάριος 2021 και το συγκρίναμε με το αντίστοιχο διάστημα προ 
πανδημίας (Μάρτιος 2019 - φεβρουάριος 2020)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στον πίνακα φαίνεται αναλυτικά σε απόλυτους αριθμούς ανά μήνα και συνολικά 
σε ποια κατηγορία ανήκουν οι αιμοδότες μας. Στις περιόδους που υπήρχαν αυστηρότερα μέτρα με 
απαγόρευση κυκλοφορίας (1ο και 2ο πανδημικό κύμα) είναι πολύ μεγαλύτερη η προσέλευση των 
μεμονωμένων εθελοντών. Ενδεικτικά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 οι μεμονωμένοι εθελοντές 
αποτελούν το 59,5 % και 65,8% των αιμοδοτών ενώ το προηγούμενο έτος τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν 27,33% και 27,34%.

Μάρτιος 2020- φεβρουάριος 2021
3-20 4-20 5-20 6-20 7-20 8-20 9-20 10-20 11-20 12-20 1-21 2-21 ΣΥνΟΛΟ % ΣΥνΟΛΟ

Εθελοντές 914 666 523 540 493 418 486 368 365 552 541 416 6282 36,06%
Σύλλογοι 399 149 439 815 725 575 909 979 538 450 629 815 7422 42,59%
Περιβάλλον 223 197 373 404 339 357 438 345 130 226 375 314 3721 21,35%
Σύνολο 1536 1012 1335 1759 1557 1350 1833 1692 1033 1228 1545 1545 17425

Μάρτιος 2019- φεβρουάριος 2020
3-19 4-19 5-19 6-19 7-19 8-19 9-20 10-19 11-19 12-19 1-20 2-20 ΣΥνΟΛΟ % ΣΥνΟΛΟ

Εθελοντές 340 353 432 381 437 546 451 476 319 419 502 382 5038 26%
Σύλλογος 559 686 1061 1076 615 469 806 970 777 748 1068 978 9813 50,65%
Περιβάλλον 345 252 411 362 354 394 440 409 334 363 502 357 4523 23,35%
Σύνολο 1244 1291 1904 1819 1406 1409 1697 1855 1430 1530 2072 1717 19374

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από μεμονωμένους εθελοντές αιμοδότες προήλθε το 36,05% και από εθελοντές 
συλλόγων το 42,59% των μονάδων που συλλέξαμε σε διάστημα 12 μηνών εν μέσω πανδημίας 
(συνολικά 78,64%). Το μεγάλο ποσοστό εθελοντών είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών, η αναστολή διά ζώσης εργασίας και σπουδών, η αναβολή προγραμ-
ματισμένων χειρουργείων, η μεταφορά της αίθουσας αιμοληψιών σε χώρο εκτός νοσοκομείου με 
ασφάλεια και εύκολη πρόσβαση και η συνεχής υπενθύμιση για την αιμοδοσία (μέσω τηλεφώνων, 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Οι εθελοντές αιμοδότες (μεμονωμένοι 
ή μέλη συλλόγων) είναι η δεξαμενή στην οποία πρέπει να στηριζόμαστε για να πετύχουμε επάρκεια 
αίματος και παραγώγων. 
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης παρατηρείται έξαρση του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Στό-
χος μας θα πρέπει να είναι να μετατρέψουμε σε σταθερούς εθελοντές όλους όσους προσέρχονται σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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138 ΕΠΙΚΥΡΩΣή ΤήΣ ΔΙΑΣΥνΔΕΣήΣ ΔΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙήΜΕνΩν ΑνΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩν ΑνΑ-
ΛΥΤΩν ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤήΜΑ ΠΛήΡΟφΟΡΙΚήΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤήΡΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Κ. Καμιτάκη, φ. Βάκος, Α. Αργυρού, Κ. Μαντά, Μ. Κοκκίνου, χ. Κυριακόπουλος, Α. Γάφου
ΝΥΑ Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα 
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι αυτοματοματοποιημένοι ανοσοαιματολογικοί αναλυτές διενεργούν κρίσιμες εξετάσεις 
στην Αιμοδοσία και σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Πρακτικής (GPG 4.31.3) χρήζουν επικύρωσης 
(validation) κατά την πρώτη εγκατάσταση, αναβάθμιση ή επισκευή. Επικύρωση απαιτεί και η αμφί-
δρομη διασύνδεση των αναλυτών με το πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου (Laboratory Information 
System, LIS), δηλαδή η αποστολή αιτήματος για διενέργεια εξετάσεων και η μεταφόρτωση της ανα-
φοράς αποτελεσμάτων. 
Η διαδικασία της Επικύρωσης αφορά στην καταγραφή και τεκμηρίωση στο αντίστοιχο Σχέδιο Επικύ-
ρωσης (Validation Plan) αντικειμενικών ενδείξεων (evidence), που εγγυώνται ότι μια συγκεκριμένη 
διαδικασία πληροί με συνέπεια τις προκαθορισμένες απαιτήσεις, στις εξής χρονικά αλληλοδιάδοχες 
φάσεις: 
• Τεκμηρίωση καταλληλότητας εγκατάστασης (Installation Qualification-IQ), 
• Τεκμηρίωση καταλληλότητας λειτουργίας (Operational Qualification-OQ), 
• Τεκμηρίωση καταλληλότητας απόδοσης (Performance Qualification-PQ). 
Της διαδικασίας Επικύρωσης προηγούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες Εκτίμησης Κινδύνου (Risk 
Management- RM) και Ελέγχου Αλλαγής (Change Control-CC). 
ΣΚΟΠΟΣ: Επικύρωση της διασύνδεσης δυο νέων αναλυτών (IDGELSTATION, ORTHOAUTOVIEW 
INNOVA) με το σύστημα LIS (πλατφόρμα Windows XPPROFESSIONAL VERSION 2002 SERVICE 
PACK 3) του ανοσοαιματολογικού εργαστηρίου. 
ΜΕθΟΔΟΣ: Η ομάδα σχεδιασμού της Επικύρωσης περιελάμβανε προσωπικό από το ανοσοαιματολογικό 
εργαστήριο, την προμηθεύτρια εταιρεία και το Τμήμα Πληροφορικής του Νοσοκομείου. Καταρτίστηκαν 
τα πρωτόκολλα συνδυασμού ανοσοαιματολογικών εξετάσεων (ομάδα ABO/ RhD πλήρης/βραχεία, 
screening IAT/enzyme) για τους δύο αναλυτές με την συνεργασία του τμήματος Πληροφορικής των 
αντίστοιχων εταιρειών. Η απόδειξη της ακρίβειας και της αξιοπιστίας μεταφοράς των εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων και των ερμηνειών τους έγινε με το σχεδιασμό λίστας δειγμάτων ανασύστασης QVC, 
ικανών να αποδείξουν ότι η πληροφορία μεταφέρεται ορθά και προς τις δυο κατευθύνσεις μεταξύ ανα-
λυτή και LIS. χρησιμοποιήθηκαν δείγματα με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ΑΒΟ/ RH/ Screen, 
όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Συνδυασμοί ΑΒΟ/ RH/ Screening για τα δείγματα QCV

ΔΕΙΓΜΑ ABO Rh Ab
QCV1 Α ΑΡΝ
QCV2 Β ΑΡΝ
QCV3 Ο ΘΕΤ Ε- Anti-E
QCV4 Ο ΑΡΝ K- Anti-K
QCV5 Α ΘΕΤ C- Anti-C
QCV6 Β ΘΕΤ E-K- Anti-E, Anti-K
QCV7 ΑΒ ΘΕΤ
QCV8 ΑΒ ΑΡΝ
QCV9 Ο ΑΡΝ K- Anti-K
QCV10 Ο ΘΕΤ C-K- Anti-C, Anti-K

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της Επικύρωσης καταγράφηκαν ταυτόχρονα με την διεξαγωγή 
τους, ανασκοπήθηκαν και δημιουργήθηκε αναφορά η οποία επιβεβαίωσε την αποδοχή των αποτελε-
σμάτων σύμφωνα με τις αναμενόμενες θετικότητες. Δεν παρατηρήθηκαν ασυμφωνίες στην ερμηνεία 
και την μεταφορά αποτελεσμάτων μεταξύ των δυο αναλυτών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η δυνατότητα αμφίδρομης διασύνδεσης των αυτοματοποιημένων ανοσοαιματο-
λογικών αναλυτών με το LIS του εργαστηρίου συνεισφέρει θετικά στον περιορισμό του ανθρώπινου 
σφάλματος (λάθη αντιγραφής-clerical errors), στην τυποποίηση της ροής εργασίας και στην εξοικονό-
μηση εργασιακού χρόνου. Η αξιοπιστία και η ακρίβεια στην αμφίδρομη μεταφορά πληροφορίας μεταξύ 
αναλυτή και LIS θεωρείται σημαντική στη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στην Αιμοδοσία.

139 ΕΚ ΤΩν ΥΣΤΕΡΩν ΠΛήΡΟφΟΡήΣή ΑΠΟ ΤΟν ΑΙΜΟΔΟΤή ΓΙΑ ΛΟΙΜΩξή/ φΛΕΓΜΟνή ΚΑΤΑ 
Τή ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤήΣ ΠΑνΔήΜΙΑΣ COVID-19
Ε. Ντινοπούλου, φ. Γκιρτοβίτης, Α. Κωνσταντινίδου, Β. Βουλγαρίδου, Γ. Καλτσούνης, Β. Μπακαλούδη, 
Μ. Παπέ, Β. Παπαγεωργίου, Δ. Στοϊμένης, Θ. Μαντούδη, Σ. Καπετάνου, Α. Μαρκοτσάνη, Ε. Κορδώνη, 
Β. Γκίνα, Μ. χατζηκύρκου
Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Οι αιμοδότες συχνά ενημερώνουν μετά την αιμοδοσία για συμπτώματα ίωσης/φλεγμονής 
που εμφανίζουν μετά την αιμοδοσία. Σκοπός μας είναι να καταγράψουμε τον αριθμό των μονάδων 
αίματος και των παραγώγων τους που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2020, τα αίτια 
καταστροφής και τη συσχέτιση με το πρώτο και δεύτερο κύμα της πανδημίας Covid-19.
ΥΛΙΚΟ - ΜΕθΟΔΟΣ: Στην Υπηρεσία μας εφοδιάζουμε συστηματικά τον αιμοδότη με σημείωμα με 
το οποίο καλείται να μας ενημερώσει για τυχόν εμφάνιση συμπτωμάτων ίωσης/φλεγμονής εντός 30 
ημερών μετά την αιμοδοσία. Τηρείται βιβλίο όπου αυτές οι περιπτώσεις καταγράφονται αναλυτικά. 
Εφόσον κριθεί ότι ο αιμοδότης είχε ιαιμία ή βακτηριαιμία κατά την αιμοληψία, τα ελεύθερα παράγωγα 
καταστρέφονται. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά το έτος 2020, 182 αιμοδότες (129 το 1ο εξάμηνο και 53 το 2ο εξάμηνο) επι-
κοινώνησαν τηλεφωνικά ως και ένα μήνα μετά την αιμοληψία και ανέφεραν συμπτώματα λοίμωξης. 
Από αυτούς 99 ανέφεραν συμπτώματα κοινού κρυολογήματος, 38 γριππώδη συνδρομή, 17 γαστρε-
ντερίτιδα, 8 άλλα συμπτώματα και 20 λοίμωξη από Covid-19. 
Αποσύρθηκαν και τελικά καταστράφηκαν συνολικά 135 παράγωγα αίματος (77 ΣΕ, 43 FFP, 15 PLT, 
1 SDP) λόγω εκ των υστέρων ενημέρωσης από τον δότη. Είχαν ήδη χορηγηθεί 189 παράγωγα πριν 
την ενημέρωση (105 ΜΣΕ, 17 FFP, 67 PLT). 
Στο πρώτο εξάμηνο που αφορά το πρώτο πανδημικό κύμα είχαμε μόνο 1 εκ των υστέρων ενημέρω-
ση για Covid-19 (ποσοστό 0,8%), ενώ στο δεύτερο εξάμηνο όπου είχαμε και τη μεγάλη έξαρση της 
πανδημίας στην πόλη μας οι ενημερώσεις για Covid-19 ήταν 19 (35,8%). Καταστράφηκαν συνολικά 
15 παράγωγα (8 ΜΣΕ, 5FFP, 1PLT και ένας ασκός αιμοπεταλίων αφαίρεσης) ενώ χορηγήθηκαν συ-
νολικά 27 παράγωγα (11 ΜΣΕ, 4 FFP, 12 PLT) από αιμοδότες που ενημέρωσαν εκ των υστέρων για 
Covid-19 και ακολούθησε ενημέρωση των κλινικών ιατρών για παρακολούθηση των ασθενών τους. 
Δεν αναφέρθηκε περίπτωση ασθενούς που να βρέθηκε εκ των υστέρων θετικός στον κορονοϊό.

1ο ΕξΑΜήνΟ 2ο ΕξΑΜήνΟ
Κοινό Κρυολόγημα 77 (59,7%) 22 (41,6%)
Γριππώδες σύνδρομο 31 (24%) 7 (13,2%)
Γαστρεντερίτιδα 13 (10,1%) 4 (7,5%)
Covid-19 1 (0,8%) 19 (35,8%)
Άλλο 7 (5,4%) 1 (1,9%)
ΣΥΝΟΛΟ 129 53

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖήΤήΣή: Η ασφάλεια των μεταγγιζόμενων παραγώγων είναι το πρωταρχικό 
μέλημα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας. Είναι απαραίτητο να τηρούνται πρωτόκολλα και βιβλία καταγρα-
φής, που σχετίζονται με οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να παρέχει ο αιμοδότης μετά την αιμοληψία.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, φαίνεται ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο (συμπίπτει χρονικά με το δεύτερο 
πανδημικό κύμα) είχαμε πολλές εκ των υστέρων ενημερώσεις για Covid-19, σε αντίθεση με το πρώτο 
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εξάμηνο όπου ήταν ελάχιστες στατιστικά οι αναφορές για Covid-19. Από τα δεδομένα που συλλέξαμε 
δε φαίνεται να προκύπτει μετάδοση του SARS-Cov-2 από την μετάγγιση παραγώγων αίματος.

140 ΧΟΡήΓήΣΕΙΣ ΜΟνΑΔΩν ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ Τήν ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 1ou ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΚΥΜΑΤΟΣ ΤήΣ 
ΠΑνΔήΜΙΑΣ COVID-19 
Β. Βουλγαρίδου, Ε. Ντινοπούλου, Μ. Δελίτσκου, Β. Παπαγεωργίου, Α. Κωνσταντινίδου, φ. Γκιρτοβίτης, 
Β. Μπακαλούδη, Μ. Παπέ, Γ. Καλτσούνης, Δ. Στοϊμένης, Ο. Περπερίδου, Ε. Μουμτσάκη, Σ. Θωμαΐδου, 
Δ. Παρλάκογλου, Μ. χατζηκύρκου
Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός μας είναι η καταγραφή των χορηγήσεων μονάδων αίματος και παραγώγων αυ-
τού κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου πανδημικού κύματος (Μάρτιος – Μάιος 2020 και 
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2020) και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες περιόδους προ πανδημίας 
(Μάρτιος – Μάιος 2019 και Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2019). 
ΥΛΙΚΟ -  ΜΕθΟΔΟΣ: Στις δυο τρίμηνες περιόδους που καταγράψαμε και συγκρίναμε υπήρξε απαγό-
ρευση της κυκλοφορίας, απουσία προγραμματισμένων χειρουργείων και μετατροπή της πλειονότητας 
των κλινών των νοσοκομείων σε κλίνες Covid.
χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα μας από το ηλεκτρονικό σύστημα e-aima. Οι μεταγγίσεις αφορούν 
το Νοσοκομείο μας και οι αποστολές τις μονάδες αίματος και παραγώγων αυτού που στάλθηκαν στα 
καλυπτόμενα από το Κέντρο μας Νοσοκομεία .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 2020 διαθέσαμε συνολικά 48718 παράγωγα (26553 ΜΣΕ, 9837 FFP, 10530 PLT, 
1798 SDP)ενώ το 2019 διαθέσαμε 52530 παράγωγα (29784 ΜΣΕ, 10779 FFP, 10214 PLT, 1753 SDP). 
Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας Covid-19 διαθέσαμε 10769 παράγωγα (6280ΜΣΕ, 1909FFP, 
2225 PLT, 456 SDP) ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 διαθέσαμε 13062 παράγωγα (7669ΜΣΕ, 
2576FFP, 2390 PLT, 427SDP). Στο δεύτερο πανδημικό κύμα διαθέσαμε 11482 παράγωγα (6178 ΜΣΕ, 
2350 FFP, 2603 PLT, 406 SDP) ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 διαθέσαμε 15948 παράγωγα 
(9498 ΜΣΕ, 3106 FFP, 2854 PLT, 490 SDP).
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

ΧΟΡήΓήΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩν ΑΙΜΑΤΟΣ 2019  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩν ΑΙΜΑΤΟΣ 2019
 Μαρ-19 Απρ-19 Μαϊ-19  Οκτ-19 νοε-19 Δεκ-19   Μαρ-19 Απρ-19 Μαϊ-19  Οκτ-19 νοε-19 Δεκ-19
ΜΣΕ 1006 984 1094  1418 1546 1612  ΜΣΕ 1441 1429 1715  1835 1577 1510

FFP 495 257 298  369 449 546  FFP 406 704 416  628 477 637

PLT 197 329 337  310 372 527  PLT 485 523 519  618 544 483

SDP 98 121 74  128 123 100  SDP 37 45 52  50 42 47

ΣΥνΟΛΟ 1796 1691 1803  2225 2490 2785  ΣΥνΟΛΟ 2369 2701 2702  3131 2640 2677
ΧΟΡήΓήΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩν ΑΙΜΑΤΟΣ 2020  ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩν ΑΙΜΑΤΟΣ 2020

 Μαρ-20 Απρ-20 Μαϊ-20  Οκτ-20 νοε-20 Δεκ-20   Μαρ-20 Απρ-20 Μαϊ-20  Οκτ-20 νοε-20 Δεκ-20
ΜΣΕ 798 643 817  840 671 735  ΜΣΕ 1424 1242 1356  1546 1242 1144

FFP 111 104 227  149 63 155  FFP 525 616 326  1055 413 515

PLT 268 250 325  421 117 165  PLT 483 386 513  687 550 663

SDP 96 82 101  74 55 72  SDP 48 66 63  82 59 64

ΣΥνΟΛΟ 1273 1079 1369  1484 851 1127  ΣΥνΟΛΟ 2480 2310 2258  3370 2264 2386

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖήΤήΣή: Όπως προκύπτει από την έρευνά μας οι μεταγγίσεις παραγώγων 
αίματος στα Νοσοκομεία ευθύνης μας μειώθηκαν κατά 18% στο πρώτο κύμα της πανδημίας και 29% 
στο δεύτερο κύμα. Η μείωση αφορά στο ότι δεν υπήρχαν προγραμματισμένα χειρουργεία αυτό το 
διάστημα. Στις μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών έχουμε μείωση 18% και 35% αντίστοιχα.
Οι μεταγγίσεις των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες (Μονάδα Μεσογειακής αναιμίας) και των λοιπών 
πολυμεταγγιζόμενων ασθενών (αιματολογικοί, ογκολογικοί κ.λπ.) δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά 
λόγω των πάγιων αναγκών τους.
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141 ή ΔΙΑΚΥΜΑνΣή ΤΩν ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩν ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩν ΠΑΡΑΓΩΓΩν ΤΟΥ ΣΤή ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟβΑθΜΙΟ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΕνΤΡΩΣή ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣήΣ 
ΣΤΙΣ ΜΟνΑΔΕΣ ΕνΤΑΤΙΚήΣ νΟΣήΛΕΙΑΣ
Α. Συντριβάνης1, Γ. Καλτσούνης2, Ε. Καϊμακάμης3, Γ. Πίτσιου4, Β. Παπαγεωργίου2, Κ. Μπακαλίδου1, 
Α. Κιουμή1

1Αιματολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», 2Κέντρο Αίματος ΑΧΕΠΑ, 3Α΄ Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας Π.Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου», 4Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Π.Γ.Ν.Θ. «Παπανικολάου»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Στόχος αυτής της αναδρομικής μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πορείας 
των διακυμάνσεων των μεταγγίσεων μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών (ΜΣΕ), φρέσκου κατεψυγμένου 
πλάσματος (FFP) και μονάδων αιμοπεταλίων (PLT)που πραγματοποιήθηκαν σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο 
κατά τη διάρκεια ενός έτους και η πιθανή συσχέτιση αυτής της πορείας με συγκεκριμένους παράγοντες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Ελήφθησαν δεδομένα σχετικά με τη χρήση των παραγώγων αίματος που μεταγγίστηκαν 
κατά το 2019 στους ασθενείς των διαφόρων Τομέων του νοσοκομείου (χΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ). 
Επιπλέον, μελετήθηκαν ειδικότερα δείγματα 100 ασθενών ανδρών και γυναικών σε ειδικές μονάδες(ΜΕΘ, 
ΚΡχ-ΜΕΘ, ΣΤΕφΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ). Εξετάστηκαν τα εξής στοιχεία ασθενών: νόσημα, ηλικία, τιμή αιμο-
σφαιρίνης και αιμοπεταλίων προμετάγγισης, και τρείς παράγοντες που σχετίζονται με τη χορήγηση του FFP: 
ινωδογόνο, ΑΡΤΤ και ΙΝR. Επίσης οι μεταγγισθείσες ποσότητες ΜΣΕ, PLT και FFP. H στατιστική επεξεργασία 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Στατιστικού πακέτου SPSSver. 24 και περιελάμβανε: (i) Ανάλυση 
απλής συμμεταβολής, (ii) Ανάλυση πολλαπλής συμμεταβολής, (iii) Ανάλυση παραλλακτικότητας (ANOVA).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. φαίνεται πως ούτε η 
νόσος, αλλά ούτε και η ηλικία επηρέασαν σημαντικά το επίπεδο της προ μετάγγισης Ηb ή των PLΤ. 
Όσον αφορά τις διακυμάνσεις των παραγώγων των διαφόρων Τομέων, η μεγαλύτερη διακύμανση 
στον αριθμό χορηγηθέντων ΜΣΕ παρατηρήθηκε στην ΚΡχ-ΜΕΘ, ωστόσο βρέθηκαν γενικά σε όλους 
ανεξαιρέτως του Τομείς ότι είναι στατιστικά μη σημαντικές. χαμηλότερες τιμές αριθμού αιμοπεταλίων 
παρατηρήθηκαν στους ασθενείς της ΜΕΘ και ΚΡχ-ΜΕΘ (μέτρια-βαριά θρομβοπενία), γι αυτό και 
χορηγήθηκαν περισσότεροι ασκοί αιμοπεταλίων.

Τομέας Μετάγγιση Συμπυκνωμένων
Ερυθρών (ΜΣΕ)

Μετάγγιση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος 
(FFP)

Μετάγγιση Αιμοπεταλίων 
(PLT)
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ΜΕΘ Α 21-89 58 5,7-9,5 1-2 16 2-10 61-507 17,9-55,2 1,27-3,08 15.000 15 1
Γ 35-87 36 5,2-9,3 1-2 14 2-4 136-626 10,7->180 1,01-5,53 14-20.000 14-20 3

ΚΡχ-ΜΕΘ Α 37-82 66 7,6-9,5 1-8 19 1-8 103-488 29,1-114,5 1,11-2,62 30-124.000 2-5 7
Γ 45-82 34 7,1-9,4 2-7 10 2-7 114-278 23,1-53,5 1,20-1,83 48.000 5 1

ΣΤΕφΑΝΙΑΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ

Α 25-91 40 6,6-10,0 2 2 2 497 28,9-134,1 1,13-0,00 66-164.000 2-5 2
Γ 20-88 28 5,3-9,7 1-2 5 1-2 199-711 50,4->180 1,13-1,66 - - 0

Α: Άνδρες, Γ: Γυναίκες
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Κατά πάσα πιθανότητα, η έλλειψη στατιστικής σημασίας στις διακυμάνσεις των πα-
ραγώγων των διαφόρων Τομέων αυτό οφείλεται στην εφαρμογή της «περιοριστικής πρακτικής» και 
στη εφαρμογή της «αρχής της μίας μονάδας», που εφαρμόζεται κατά την μετάγγιση των ΣΕ από το 
κλινικό προσωπικό του Νοσοκομείου, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες της AABB.
Όπως φαίνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία,πρώτον η περιοριστική μετάγγιση κερδίζει συνεχώς 
έδαφος, και δεύτερον η ύπαρξη πρωτοκόλλων για τις μεταγγίσεις σε κάθε νοσοκομείο δίνει περιθώρια 
βελτίωσης όσο αναφορά το διαχειριστικό κομμάτι των μεταγγίσεων.
Η παρούσα εργασία τονίζει την σημασία διεξαγωγής τυχαιοποιημένων μελετών σχετικά με τις διακυ-
μάνσεις σε σχέση με τις πρακτικές μετάγγισης και τις διάφορες ασθένειες, καθώς και για τη μελέτη 
της σχέσης «διάγνωση εισόδου(ασθένειας) και διακυμάνσεις». Που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
πιθανή εύρεση στατιστικά σημαντικών μαθηματικών σχέσεων.
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142 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΙΜΟΛήψΙΩν ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩν ΚΑΤΑ Τή ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΡΙΩν ΚΥΜΑΤΩν ΤήΣ ΠΑν-
ΔήΜΙΑΣ COVID-19: ΔΕΔΟΜΕνΑ ΑΠΟ 4 ΥΠήΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤήΣ ΑθήνΑΣ
Ε. Τράιτσε*1,2, Ι. Δαρμάνη*2,7, Ε. Ματσούκα*2,8, Β. ζάρα*2,6, Α. Πουλιάκης3, φ. Ρουσσίνου1, Θ. Κου-
τσούρη1, Ε. Καραγκουζη6, Ι. Σοφούλης6, Σ. Μέλλου5, Κ. Αρμύρος5, Π. Κουτσογιάννη4, Μ. Πολίτου1,2

1Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Π.Ν «Αρεταίειο», 2Π.Μ.Σ «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσε-
ων», 3Β΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ Π.Γ.Ν «Αττικόν», 4Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Α 
«Ο Ευαγγελισμός», 5Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», 6Υπηρεσία Αιμοδοσίας Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών, 7Αιματολογική Κλινική-Λεμφωμάτων Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», 8Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο Ψ.Ν.Α «Δρομοκαΐτειο»
*Ισότιμη συμμετοχή
ΕΙΣΑΓΩΓή: Οι επιδράσεις της πανδημίας COVID-19 στην Αιμοδοσία είναι πολλές και αφορούν το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της. Οι ριζικές αλλαγές που έφερε στη καθημερινότητα μας προκάλεσαν 
παγκόσμια ανησυχία για την επάρκεια αίματος. Τα μέτρα και οι οδηγίες επικαιροποιούνται συνεχώς 
με την εξέλιξη της πανδημίας, έχοντας στόχο τη διατήρηση τόσο των αποθεμάτων αίματος, όσο και 
την ασφάλεια των αιμοδοτών, ασθενών και προσωπικού. Μια μεγάλη πρόκληση για τις υπηρεσίες 
αιμοδοσίας είναι ο σωστός προγραμματισμός των αιμοληψιών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις 
πραγματικές ανάγκες σε συνθήκες πανδημίας.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Να μελετήσουμε των αριθμό των αιμοληψιών αλλά και να τις συσχετίσουμε 
με τις μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών, για να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την 
επάρκεια αίματος κατά την διάρκεια των τριών κυμάτων της πανδημίας COVID-19.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Καταγράφηκαν από το ηλεκτρονικό αρχείο τεσσάρων ΝΥΑ ο αριθμός των 
αιμοληψιών, δοκιμασιών συμβατότητας και μεταγγίσεων συμπυκνωμένων ερυθρών κατά τους μήνες 
που ήταν σε εφαρμογή τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα και μελετήθηκαν συγκριτικά με τον αριθμό τους 
κατά τους ίδιους μήνες του 2019.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο 1α σε πίνακα καταγράφονται συνολικά τα δεδομένα ανά μήνα, τα ποσοστά 
αύξησης (ή μείωσης) συγκριτικά με το 2019 για την κάθε δραστηριότητα καθώς και η διαφορά των 
ποσοστών. Στο 1β παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο στο διάγραμμα οι δραστηριότητες της αιμοδο-
σίας για τους μήνες της μελέτης. 
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Πίνακας 1α. Πίνακας συνολικών δραστηριοτήτων ανά μήνα και σύγκριση.

Πίνακας 1β. Διάγραμμα συνολικών δραστηριοτήτων.

Τον Μάρτιο του 2020 παρατηρήθηκε αύξηση 24,9% στις αιμοληψίες, ενώ μικρότερη αύξηση (6,4%) 
τον Μάρτιο του 2021. Στις διασταυρώσεις τον Μάρτιο 2020 και 2021 παρατηρήθηκε μείωση 17,5% 
και 7,3% αντίστοιχα. Παρόμοια, για τις μεταγγίσεις υπήρξε μείωση: 20,0% και 8,3%.
Τον Απρίλιο 2020 είχαμε μεγάλη μείωση στις αιμοδοσίες (28,7%) αλλά μικρότερη στις διασταυρώσεις 
(22,7%) και ακόμα μικρότερη στις μεταγγίσεις (17%), προκύπτει έλλειμμα της τάξης του 11,7%. Τον 
Απρίλιο 2021, παρατηρήθηκε μείωση στις αιμοδοσίες κατά 8,4% ενώ μεγαλύτερη μείωση στις δια-
σταυρώσεις κατά 13% και στις μεταγγίσεις κατά 12,1% (πιθανώς πλεόνασμα 4%).
Τον Οκτώβριο του 2020 καταγράφηκε μείωση και στις τρεις δραστηριότητες με ποσοστά μείωσης: 
-9,9%, -12,2%, -11,7% αντίστοιχα για την κάθε δραστηριότητα. 
Τον Νοέμβριο είχαμε μεγάλη μείωση των αιμοληψιών (23,7%) που δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη 
μείωση των διασταυρώσεων και μεταγγίσεων (12,5% και 14,1%). 
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Τον Δεκέμβριο είχαμε αύξηση αιμοληψιών (+15,2%) και μείωση διασταυρώσεων και μεταγγίσεων 
(16,4% και 14,4%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν εξαιρέσουμε τον Μάρτιο 2020 (σε μικρότερο βαθμό Μάρτιος και Δεκέμβριος 
2021) όπου παρατηρήθηκε αύξηση στις αιμοληψίες, τους υπόλοιπους μήνες της πανδημίας υπάρχει 
ελάττωση τους σε σημαντικό ποσοστό. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλους τους μήνες υπήρξε ελάττωση των μεταγγίσεων συμπυκνωμένων ερυ-
θρών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αναβολή προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων.
Οι μήνες της πανδημίας με θετικό ισοζύγιο μεταξύ αιμοληψιών και μεταγγίσεων συμπυκνωμένων 
ερυθρών ήταν: Μάρτιος, Οκτώβριος, Δεκέμβριος 2020 Μάρτιος, Απρίλιος 2021.
Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ανάγκη της ύπαρξης καλύτερου προγραμματισμού του χρόνου 
των αιμοληψιών από τις υπηρεσίες αιμοδοσίας, ώστε να εξασφαλίζεται συνολικότερα πιο σταθερά η 
επάρκεια αίματος και ιδιαιτέρα σε συνθήκες πανδημίας.

143 ΕφΑΡΜΟΓή ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ «ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ/ΑνΑΛΥΣή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ Τήν 
ΕΚΤΙΜήΣή ΚΙνΔΥνΟΥ ΤήΣ ήΛΕΚΤΡΟνΙΚήΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ-ΜΕΤΑΓΓΙΣήΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩν ΑΙΜΑ-
ΤΟΣ (ήΠΜ)
φ. Βάκος, Κ. Καμιτάκη, Μ. Τσέργα, Σ. Νικολοπούλου, Α. Αργυρού, Α. Ποδάρας, Α. Γάφου
ΝΥΑ Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα 
ΕΙΣΑΓΩΓή: Τα Συστήματα ποιότητας των ΝΥΑ που βασίζονται στα ISO 9001:2015, ISO 15189 
ενσωματώνουν τη διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνου στην υιοθέτηση αλλαγών που αφορούν και στον 
εξοπλισμό (ιδίως μετά και τη μελλοντική εφαρμογή της EU Directive 2017/745 που περιλαμβάνει και 
τα προγράμματα λογισμικού που εμπλέκονται στην λήψη αποφάσεων για διάγνωση/θεραπεία-Medical 
Device Coordination Group Document MDCG 2019-11 Annex VIII, Rule 11, BECS IIa). Η χρήση του 
εργαλείου «πεδία αποτυχίας/ανάλυση αποτελέσματος» (Failure Mode Effect Analysis, FMEA) βοηθάει 
στην προληπτική εκτίμηση και κατηγοριοποίηση των κινδύνων και στη λήψη προληπτικών μέτρων 
για την ελάττωσή τους
ΣΚΟΠΟΣ: Εφαρμογή του εργαλείου FMEA για την εξέταση της ασφάλειας της Διαδικασίας ΗΠΜ, με 
έμφαση στο τμήμα της εφαρμογής Blood checkout-CCS, που αφορά στη διαδικασία από την παρά-
δοση των παραγώγων στον μεταφορέα της κλινικής έως την λήξη και καταγραφή της μετάγγισης στο 
βιβλίο μεταγγίσεων. Εφαρμόσθηκε πιλοτικά στην Αιματολογική κλινική του νοσοκομείου. 
ΜΕθΟΔΟΣ: Ενέργειες: 
1η: Απόφαση επέκτασης του προγράμματος με προσθήκη της Διαδικασίας της ΗΠΜ. 
2η: Σύσταση διεπιστημονικής ομάδας μελέτης (Αιμοδοσία, τμήμα μηχανοργάνωσης, κλινικοί ιατροί) 
3η: Κατανόηση βημάτων ΗΠΜ (διάγραμμα ροής)-κρίσιμα σημεία της Διαδικασίας 
4η:  Κατηγοριοποίηση -Βαθμός κινδύνου (ΒΚ)σε κάθε βήμα της ΗΠΜ ως εξής: ΒΚ= Σοβαρότητα επί-

πτωσης συμβάματος (severity- S) x Πιθανότητα συμβάματος (likelihood of occurrence-O) 
5η:  Θεωρητική εφαρμογή κοινών σεναρίων για τον εντοπισμό αδύνατων σημείων του προγράμματος 

(π.χ. διαβάθμιση πρόσβασης χρηστών, αλλαγή στοιχείων αίτησης, μη ολοκλήρωση λήξης μετάγγισης)
6η: Προκαταρτική εφαρμογή πρωτοκόλλου επί δίμηνο- επανεκτίμηση κινδύνων
7η: Απόφαση επέκτασης προγράμματος στις υπόλοιπες κλινικές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το διάγραμμα ροής της ΗΠΜ περιλαμβάνει δύο βασικά βήματα (ηλεκτρονική 
παραγγελία και παραλαβή/μετάγγιση) ως εξής:
Α. Ηλεκτρονική Παραγγελία 
Α1. Δημιουργία ηλεκτρονικής αίτησης αίματος από κλινικό ιατρό.
Α2. Αποστολή αίτησης – δείγματος στην ΝΥΑ
Β. Ηλεκτρονική παράδοση/μετάγγιση
Β1. Παράδοση μονάδων από ΝΥΑ σε μεταφορέα ηλεκτρονικά
Β2. Παραλαβή μονάδων από νοσηλευτή κλινικής
Β3. Έναρξη μετάγγισης από ιατρό 
Β4. Λήξη μετάγγισης από ιατρό/νοσηλευτή 
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Αξιολογήθηκαν πέντε κίνδυνοι (οι 4 με σκορ ≥8) και εξετάσθηκαν οι πιθανές αιτίες τους με στόχο πα-
ρέμβαση με ασφαλιστικές δικλείδες (ανθρώπινο παράγοντας, SOP/Οδηγίες, εξοπλισμός) (βλ Πίνακα).

ΣΚΟΠΟΣ ΠΙθΑνή 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ

ΠΙθΑνή ΑΙΤΙΑ ΣΚΟΡ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ

ΑνΑΠΤΥξή  
ΕφΑΡΜΟΓήΣ

Παράδοση λάθος 
παραγώγου από 
αιμοδοσία 

Λάθος επιλογή 
κωδικού αίτησης

4 Μήνυμα προγράμματος 
για ασυμφωνία 

παραγώγου με τα στοιχεία 
αίτησης 

Εισαγωγή λάθος 
παραγώγου στην 
κλινική

Λάθος δημογραφικά 
στο παραπεμπτικό 

παραλαβής (έντυπο)

8 Εικόνα προγράμματος με 
τα στοιχεία του ασθενούς 

στον οποίο αντιστοιχεί  
το παράγωγο 

Έναρξη μετάγγισης Ηλεκτρονική 
υπογραφή νοσηλευτή 

αντί ιατρού

8

Εκπαίδευση 
προσωπικού

Διαχωρισμός  
αρμοδιοτήτων ιατρού/

νοσηλευτή
Έναρξη μετάγγισης Λάθος επιλογή 

ασθενούς επί κλίνης 
για μετάγγιση

8 Υποχρεωτική εφαρμογή 
κωδικού ασθενούς  

(RFID)
Καταγραφή 
μετάγγισης  
στην κλινική

Μη ολοκλήρωση 
της ηλεκτρονικής 

διαδικασίας της λήξης

8 Ηλεκτρονικό αρχείο 
μεταγγίσεων με δυνατότητα 
αποθήκευσης/εκτύπωσης 

(ιχνηλασιμοτητα)

Κατά το διάστημα προκαταρκτικής εφαρμογής παρατηρήθηκε ικανοποιητική αντιμετώπιση από τους 
χρήστες των κλινικών (προηγήθηκε εκπαίδευση με προφορικό/ γραπτό υλικό). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το πρόγραμμα ΗΠΜ βελτιώνει σημαντικά τη διαδικασία χορήγησης-μετάγγισης 
παραγώγων αίματος, και την καταγραφή της ιχνηλασιμότητας των μεταγγίσεων. 
Τρία σημεία της διαδικασίας απαιτούν περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής.

144 ΠΡΟΣΠΑθΕΙΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟφήΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩν ΑνΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣήΣ ΣΕ ΕθΕΛΟνΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
Μ. Τσέργα, Α. Αργυρού, Μ. Γεωργοπούλου, Σ. Νικολοπούλου, Ε. Κουκά, χ. Παναγιωτοπούλου,  
Α. χαραλάμπους, χ. Μαράκη, Α. Γάφου
ΝΥΑ Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Καταγραφή της προσπάθειας μεταστροφής αιμοδοτών αντικατάστασης-ΑΑ σε εθελοντές 
αιμοδότες-ΕΑ, στη ΝΥΑ ενός Νοσοκομείου.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΙ: Κατά το εξάμηνο 3ος/2020-10ος/2020 επιλέχθηκαν τυχαία 89 αιμοδότες (69 άνδρες-20 
γυναίκες) αντικατάστασης (εσωτερικού-εξωτερικού περιβάλλοντος) που προσήλθαν να αιμοδοτήσουν 
στη ΝΥΑ μας. Η Επισκέπτρια Υγείας ενημέρωνε κάθε αιμοδότη για την εθελοντική αιμοδοσία και τον 
παρότρυνε να αιμοδοτήσει εθελοντικά, διαβεβαιώνοντας πως ο ασθενής για τον οποίο προσερχόταν να 
αιμοδοτήσει, θα καλυπτόταν από τη ΝΥΑ μας. Ταυτόχρονα, καταγραφόταν το ιστορικό αιμοδοτήσεών 
του (παλαιότερες αιμοδοτήσεις, αιμοδότης αντικατάστασης, εθελοντής, «μικτός»-ΜΑ) και η μελλοντική 
του συμπεριφορά (αιμοδότησε ξανά;, ΑΑ/ΕΑ/ΜΑ;). Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη συνέντευξη αιμο-
δότη και την ανασκόπηση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο διάστημα μελέτης, όλοι οι επιλεγμένοι ΕΑ (12/89, 13,48% εσωτερικού, 77/89, 
86,52% εξωτερικού περιβάλλοντος), πείσθηκαν να αιμοδοτήσουν εθελοντικά κατά την αρχική προ-
σέλευση στη ΝΥΑ μας. Από αυτούς, αιμοδότησαν ξανά οι 38 (42,7%). Εξ αυτών, οι 33/38 (86,84%) 
αιμοδότησαν στα δικό μας και οι 5/33 (15,16%) σε άλλα νοσοκομεία (2/5 ΕΑ, 3/5 ΑΑ). Η αιμοδοτική 
συμπεριφορά του μελετώμενου πληθυσμού πριν/μετά την αρχική προσέλευση στη ΝΥΑ μας, απει-
κονίζεται στον Πίνακα.
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Πίνακας. Ο αιμοδοτικός πληθυσμός πριν και μετά την αρχική προσέλευση στη ΝΥΑ
ΠΡΙν Τήν ΑΡΧΙΚή ΠΡΟΣΕΛΕΥΣή ΣΤή νΥΑ

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ Α’ φΟΡΑΣ ΕθΕΛΟνΤΕΣ  
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 
ΑνΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣήΣ

ΜΙΚΤΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

28/89 (31,4%) 9/89 (10,1%), με ιστορικό 
1-6 αιμοδοτήσεων

34/89 (38,2%), με ιστορικό 
1-5 αιμοδοτήσεων

18/89 (20,2%), ως εξής:
- 9/18 ΕΑ>ΑΑ
- 8/18 ΑΑ>ΕΑ
- 1/18 ΑΑ=ΕΑ

ΜΕΤΑ Τήν ΑΡΧΙΚή ΠΡΟΣΕΛΕΥΣή ΣΤή νΥΑ: ΕΠΑνήΛθΑν 38/89 (42,69%)
ΠΡΩήν ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ  
Α΄ φΟΡΑΣ

ΕθΕΛΟνΤΕΣ  
ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 
ΑνΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣήΣ

ΜΙΚΤΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 

9/28 (32,14%)ως εξής:
ΕΑ: 3/9 (33,3%)
*1/3 έδωσε 2 φορές
ΑΑ: 5/9 (55,5%)
ΜΑ: 1/9 (11,1%)

2/9 (22,2%) ως εξής:
ΕΑ: 2/2 (100%)
*1/2 έδωσε 2 φορές

14/34 (41,17%) ως εξής:
ΕΑ: 11/14 (78,57%)
*2/11 έδωσαν 2 φορές
ΑΑ: 3/14 (21,43%)

13/18 (72,22%) ως εξής:
ΕΑ: 11/13 (84,61%)
*5/11 ΕΑ>ΑΑ
 5/11 ΑΑ>ΕΑ
 1/11 ΕΑ=ΑΑ
ΑΑ:2/13 (15,39%)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1. Οι ΑΑ αποτελούν το μεγαλύτερο υποσύνολο των αιμοδοτών (38.2%). Έπονται 
οι ΜΑ και οι ΕΑ (20.2 και 10.1% αντίστοιχα)
2. Οι ΜΑ επανεισάγονται κατά κανόνα στη δεξαμενή αιμοδοτών (72,22%)- επανααιμοδοτούν δε, κυ-

ρίως, ως ΕΑ (84,61%).
3. Οι αιμοδότες α΄ φοράς αποτελούν περίπου το 1/3 του συνόλου των αιμοδοτών στο διάστημα μελέτης. 

Επανεισάγονται στη δεξαμενή αιμοδοτών κατά το 1/3 τους και το 1/3 από αυτούς ξανααιμοδοτεί ως 
ΕΑ.

4. Οι ΕΑ εμφανίζουν το μικρότερο ποσοστό νέας αιμοδότησης στο διάστημα μελέτης (22,2%).
5. Σκόπιμη είναι η εντατικοποίηση της προσπάθειας διατήρησης (retention) κυρίως των αιμοδοτών 

α φοράς και των ΕΑ, ώστε μελλοντικά να αποτελέσουν τον βασικό κορμό του αιμοδοτικού πληθυ-
σμού στη χώρα. Το γεγονός ότι όλοι οι αιμοδότες που προσήλθαν αρχικά να αιμοδοτήσουν ως ΑΑ 
(86.52% για εξωτερικό περιβάλλον) δέχτηκαν να αιμοδοτήσουν ως ΕΑ, δείχνει διάθεση εμπιστο-
σύνης απέναντι στο Σύστημα της Αιμοδοσίας.

6. Παρακολούθηση του αιμοδοτικού πληθυσμού σε μεγαλύτερο αριθμό και για περισσότερο χρόνο, 
μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή ακριβέστερων συμπερασμάτων όσον αφορά στη συμπεριφορά 
και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του και στη στοχευμένη αξιοποίηση των συμπερασμάτων αυτών 
προς την κατεύθυνση της μαζικότερης μεταστροφής- διατήρησης των αιμοδοτών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝωΣΗ - ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

145 ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔή ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ νΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟνΤΑΙ ΜΕ 
ΜΥΕΛΟΓΕνΕΙΣ ΚΑΚΟήθΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥνθΕΤΟΥΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥΣ
Π. Διαμαντοπούλου, Μ.Ι. Μαργαρίτη, Δ. Παντελιά, Μ. Καλομοιράκη, Π. Νακόπουλος, Κ. Παναγιωτο-
πούλου, Α. Σταματοπούλου, Κ. Σαμπάνη, Κ.Ν. Μανωλά
Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυτταρογενετικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα δακτυλιοειδή χρωμοσώματα (ring chromosomes, r), χρωμοσώματα με 
μορφή δακτυλίου, είναι ασυνήθιστες και μη επαρκώς μελετημένες κυτταρογενετικές αλλοιώσεις στις 
αιματολογικές κακοήθειες. Σκοπός της μελέτης ήταν η ταυτοποίηση της χρωμοσωμικής προέλευσης 
των δακτυλιοειδών χρωμοσωμάτων και των πιο συχνών επιπρόσθετων χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
τους σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες με καρυοτυπική και μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Η κυτταρογενετική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε αδιέγερτες καλλιέργειες 
μυελού των οστών 24 και 48 ωρών, χρησιμοποιώντας την τεχνική ζωνοποίησης χρωμοσωμάτων 
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G-banding-Trypsin-Giemsa (GTG). Οι καρυότυποι περιγράφηκαν σύμφωνα με το International System 
for Human Cytogenetic Nomenclature (ISCN) 2016. Η μοριακή κυτταρογενετική ανάλυση πραγμα-
τοποιήθηκε με την τεχνική του φθορίζοντος in situ Υβριδισμού (Fluorescence In Situ Hybridization, 
FISH) και τη μελέτη μεταφάσεων (mFISH) χρησιμοποιώντας ιχνηθέτες για τα κεντρομερίδια των 
χρωμοσωμάτων (CEP) 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, και τις χρωμοσωμικές περιοχές 8q24.21/MYC, 11q23/MLL 
και 17p13/p53 που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την εικόνα του r χρωμοσώματος στον καρυότυπο και 
τη διάγνωση του ασθενή. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εντοπίστηκαν 40 ασθενείς με r χρωμόσωμα σε σύνολο 28.881 (0,14%) ασθενών, 
εκ των οποίων 88% είχαν μυελογενείς και 12% λεμφογενείς κακοήθειες. Πιο συγκεκριμένα 48,5% 
των ασθενών είχαν ΟΜΛ, 33,5% ΜΔΣ, 6% ΜΥΝ, 9% ΛΥΝ και 3% ΟΛΛ. Η αναλογία φύλου ήταν 1,1 
(21 άνδρες/19 γυναίκες) και η μέση ηλικία 67,6 έτη (εύρος 12-91). Τα r χρωμοσώματα βρέθηκαν ως 
μοναδική αλλοίωση σε 2 ασθενείς (5%), με μία επιπρόσθετη αλλοίωση σε 4 (10%) και σε σύνθετους 
καρυότυπους σε 34 ασθενείς (85%). Οι πιο συχνές επιπρόσθετες χρωμοσωμικές ανωμαλίες ήταν 
τα χρωμοσώματα-δείκτες (marker chromosomes) (51,2%), -5/del(5q) (43,8%), -7/del(7q) (34,1%), 
-11 (26,8%), +8 (24,3%), -21 (19,5%), -17 (17,1%), -18 (14.6%). Η ταυτοποίηση της προέλευσης 
των r χρωμοσωμάτων ήταν επιτυχής σε 21 περιπτώσεις και έδειξε: α) CEP 11 με πολλαπλασιασμό 
(amplification) του MLL γονιδίου στις περισσότερες από αυτές στις 10/21, β) CEP8 με πολλαπλασιασμό 
του MYC γονιδίου στις 2/21 και χωρίς πολλαπλασιασμό σε 1/21, γ) πολλαπλασιασμό του MYC χωρίς 
CEP 8 σε 1/21, δ) CEP 7 σε 2/21 περιπτώσεις (χωρίς επιπλέον ανωμαλία στον καρυότυπο εκτός από 
-7), ε) CEP 1 (1/21), CEP 3 (1/21),CEP 6 (1/21), CEP 9 (1/21) και παρουσία του p53 γονιδίου (1/21).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δακτυλιοειδή χρωμοσώματα αποτελούν πολύ σπάνιες χρωμοσωμικές αλλοι-
ώσεις στις αιματολογικές κακοήθειες, παρατηρούνται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΟΜΛ και 
ΜΔΣ και σε σύνθετους καρυότυπους. Οι πιο συχνές επιπρόσθετες χρωμοσωμικές ανωμαλίες είναι 
τα χρωμοσώματα-δείκτες (markers), -5/del (5q) και -7/del (7q). Η πιο κοινή προέλευση των r χρωμο-
σωμάτων ήταν αυτή του χρωμοσώματος 11, συνοδευόμενη από πολλαπλασιασμό του MLL γονιδίου.

146 ΑξΙΟΛΟΓήΣή ΤΡΙΩν ΜΕθΟΔΩν ΜΕΤΡήΣήΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩν ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ 
ΣΥνΔΡΟΜΑ
Π. Τσιάτσιου1, Κ. Κουΐρουξής1, Λ. Κουρούδη1, Ι. Γιαταγαντζίδου1, Α. Λάντα1, Δ. Παντελίδου2, Δ. Πα-
παδοπούλου2, Λ. Σκούρα1

1Αιματολογικό Εργαστήριο, Μικροβιολογικό Τμήμα, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 2Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, 
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Στα μεσογειακά σύνδρομα κατά τη μέτρηση των αιμοπεταλίων παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της 
ψευδοθρομβοκυττάρωσης λόγω της παρεμβολής των μικροποικιλοκυττάρων και των θραυσμάτων 
των ερυθροκυττάρων. Οι αιματολογικοί αναλυτές ανάλογα με τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιούν 
μπορεί να παρουσιάσουν διαφορές ως προς τον αριθμό και τις παραμέτρους των αιμοπεταλίων. Οι 
αναλυτές πρώτης γενιάς χρησιμοποιούν την μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης οπής (impedance) 
χαρακτηρίζοντας ως αιμοπετάλια (PLT-I), όλα τα σωματίδια με όγκο μικρότερο των 20 fl. Οι δεύτερης 
γενιάς αιματολογικοί αναλυτές χρησιμοποιούν την οπτική μέθοδο σκεδασμού του φωτός (lightscatter), 
με χρήση δύο διαστάσεων δεσμίδων laser και μεθόδους φθορισμού. Στην οπτική μέθοδο φθορισμού 
χρησιμοποιούνται οι χρωστικές πολυμεθίνη και η κατιονική χρωστική φαινοξαζίνη. Η χρωστική πολυ-
μεθίνη μέσω του καναλιού μέτρησης των δικτυοερυθροκυττάρων χρωματίζει το RNA των αιμοπεταλίων 
και εκπέμπει φθορισμό, όταν προσπίπτει ακτίνα laser (PLT-O). Η χρωστική φαινοξαζίνη μέσω ειδικού 
καναλιού χρωματίζει τα πυκνά κοκκία των αιμοπεταλίων, τα μιτοχόνδρια και το κυτοσολικό αγγελιοφόρο 
RNA (PLT-F). Οι δύο χρώσεις έχουν διαφορετικές ιδιότητες στα ερυθροκύτταρα. Η χρωστική των PLT-O 
χρωματίζει ισχυρά τη μεμβράνη των ερυθρών και τα δικτυοερυθροκύτταρα, ενώ η χρωστική των PLT-F 
χρωματίζει αμυδρά τη μεμβράνη των ερυθρών. ωστόσο και οι δυο αποκλείουν τη συγκαταμέτρηση 
άλλων σωματιδίων στα αιμοπετάλια και προσμετρούν μεγάλα ή γιγάντια αιμοπετάλια με όγκο >20 fl.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Ο σκοπός της μελέτης είναι η μέτρηση των αιμοπεταλίων σε άτομα που 
πάσχουν από αιμοσφαιρινοπάθειες, με τρεις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης (PLT-I, PLT-O, PLT-F) 
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στον ίδιο αναλυτή SYSMEXXN 3000 και η σύγκριση αυτών, με την αρίθμηση των αιμοπεταλίων κατά 
τη μικροσκόπηση του περιφερικού επιχρίσματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 50 ασθενείς με μεσογειακά σύνδρομα, 21 άνδρες και 29 γυναίκες, 
με μέση ηλικία τα 43 έτη (27-75 έτη). Αναλύθηκε η γενική εξέταση αίματος των ασθενών, μετρήθηκαν 
τα αιμοπετάλια με τρείς διαφορετικές μεθόδους και έγινε σύγκριση αυτών με την μικροσκόπηση του 
περιφερικού επιχρίσματος. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι: η μέθοδος της ηλεκτρικής αντί-
στασης οπής (PLT-I), η μέθοδος φθορισμού (PLT-O) μέσω του καναλιού μέτρησης των δικτυοερυθρο-
κυττάρων και η μέθοδος φθορισμού (PLT-F) μέσω ξεχωριστού καναλιού. Η στατιστική ανάλυση έγινε 
με paired samples test (IBMSPSS 25.0), ενώ το επίπεδο σημαντικότητας καθορίστηκε στο sig<0.05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέτρηση των αιμοπεταλίων με PLT-I, PLT-O και PLT-F έχουν τις εξής αντίστοιχες 
μέσες τιμές (mean) και τυπικές αποκλίσεις (SD): mean (386.76) με SD (248.13), mean (383.08) με 
SD (235.84) και mean (286.82) με SD (195.38), ενώ η μέση τιμή της μικροσκοπικής μεθόδου και η 
τυπική απόκλιση είναι (304.98) και (181.20) αντίστοιχα. Από την στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι η 
μέτρηση των PLT-F με την μικροσκοπική μέθοδο έχει μη στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες 
τιμές (sig.= 0.086 >0.05), με αποτέλεσμα η μέση τιμή της μέτρησης με φθορισμό να μη διαφέρει από 
τη μέση τιμή της μικροσκόπησης. Επίσης, η μέθοδος μέτρησης των αιμοπεταλίων με φθορισμό PLT-F 
έχει την πιο ισχυρή θετική συσχέτιση με τη μέτρηση των αιμοπεταλίων στη μικροσκόπηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η νέα μέθοδος μέτρησης των αιμοπεταλίων μέσω ξεχωριστού καναλιού PLT-F 
θα μπορούσε να αντικαταστήσει με ασφάλεια τη μικροσκόπηση του περιφερικού επιχρίσματος, να 
ελαττώσει τα ψευδή αποτελέσματα και να βελτιώσει τη διαγνωστική ακρίβεια.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

147 ΣΥνΔΡΟΜΟ ΕΥθΡΑΥΣΤΟΤήΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕφήβΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕξΑΡΤΩΜΕνή 
β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚή ΑνΑΙΜΙΑ
Α. χαΐνογλου, Σ. Σταμπουλή, Γ. Τσιγάρας, Ά. Αδραμερινά, Α. Τέλη, Μ. Οικονόμου
Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Το σύνδρομο ευθραυστότητας (Frailty Syndrome) που ορίζεται από τις 
παραμέτρους απώλεια βάρους (body shrinkage), βραδύτητα (slowness), μυϊκή αδυναμία (weakness), 
εξάντληση (exhaustion) και μειωμένη φυσική δραστηριότητα (low physical activity) έχει αποκτήσει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε παιδιά με χρόνια νοσήματα. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση του σ. 
ευθραυστότητας σε μεταγγισιοεξαρτώμενους παιδιατρικούς ασθενείς με θαλασσαιμικά σύνδρομα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 25 παιδιατρικοί ασθενείς με θαλασσαιμικά σύνδρομα, 
οι οποίοι μεταγγίζονται τακτικά σε Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας. Για την διερεύνηση του σ. Ευθραυ-
στότητας με βάση τα ανωτέρω κριτήρια διενεργήθηκαν: 1. μέτρηση του βάρους σώματος, του ύψους, 
της περιμέτρου μέσης και βραχίονα, 2. 6-λεπτη δοκιμασία βάδισης (6MWT), 3. χειροδυναμoμέτρη-
ση (δύναμη χειρολαβής, hand grip strength), 4. συμπλήρωση ερωτηματολογίων της Παιδιατρικής 
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Πολυδιάστατης Κλίμακας Κόπωσης (Peds QL Multidimensional Fatigue Scale), και 5. συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων φυσικής Άσκησης (PAQ-C και PAQ-A). Το Σύνδρομο Ευθραυστότητας ορίστηκε ως 
η παρουσία ≥3 των παραπάνω παραμέτρων. Επίσης, έγινε μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ιατρείου, 
της αρτηριακής σκληρίας (Pulse wave velocity, PWV),και καταγράφηκαν στοιχεία σχετικά με το ιστορικό 
και τον εργαστηριακό έλεγχο ρουτίνας από τους φακέλους των ασθενών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 25 ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας 15,04 (±3,16 έτη), οι 17 (68%) ήταν 
αγόρια. Λιποβαρή με βάση το Δείκτη Μάζας Σώματος ήταν το 8%,ύψος<5η ΕΘ παρουσίαζε το 24% και 
περίμετρο του βραχίονα<5η ΕΘ το 28%.Όλα τα παιδιά παρουσίαζαν βραδύτητα,με τιμές στην 6-λεπτη 
δοκιμασία βάδισης <3η ΕΘ (μέσος όρος 399,12±47,92m). Επίσης, όλα τα παιδιά παρουσίαζαν μυϊκή 
αδυναμία, με τιμές στη δύναμη χειρολαβής < 10η ΕΘ (μέσος όρος 25,7±9,57 kg). Το 4% των παιδιών 
πληρούσε το κριτήριο της εξάντλησης με μέσο όρο βαθμολογίας στα ερωτηματολόγια Peds QL Multi 
dimensional Fatigue Scale των τελευταίων 7 ημερών (acute version)70,0±15,14 και του τελευταίου 1 
μηνός 69,21±17,31. Όσον αφορά στη μειωμένη φυσική δραστηριότητα,το 4% εμφάνιζε χαμηλή φυσική 
δραστηριότητα με μέσο όρο βαθμολογίας στα ερωτηματολόγια φυσικής Άσκησης 2,63±0,852. Στο σύνολο 
των εξεταζόμενων, ποσοστό 44% πληρούσε τουλάχιστον 3 κριτήρια και επομένως τη διάγνωση του 
σ. Ευθραυστότητας, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά πληρούσαν 1 ή 2 κριτήρια, εύρημα συμβατό με στάδιο 
προ της εκδήλωσης του σ. Ευθραυστότητας (pre-frailty). Δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των παιδιών 
με σ. Ευθραυστότητας και των παιδιών που δεν συμπλήρωναν τα κριτήρια όσον αφορά στην ηλικία, 
το φύλο, την προμεταγγισιακή αιμοσφαιρίνη, τη φερριτίνη, τη CRP, τις τιμές της αρτηριακής πίεσης 
και του PWV. ωστόσο, τα παιδιά με σ. Ευθραυστότητας λάμβαναν μεταγγίσεις για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα (13,54±3.58 έναντι 9,85±4,63, p< 0,05). Στη λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης για κάθε έτος 
μετάγγισης ο κίνδυνος σ. Ευθραυστότητας αυξανόταν κατά 1,35 φορές (95%CI 1,01-1,79, p< 0,05).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σημαντικό ποσοστό των μεταγγισιοεξαρτώμενων παιδιών με θαλασσαιμικά σύνδρομα 
παρουσιάζει σ. Ευθραυστότητας, με τον κίνδυνο εμφάνισης να αυξάνει με τα χρόνια μετάγγισης. Παρότι 
στην παρούσα μελέτη το σ. Ευθραυστότητας δεν παρουσίαζε διαφορές σε καρδιαγγειακές παραμέ-
τρους, μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών απαιτούνται για τη διευκρίνιση της αιτιολογίας και την 
αναγνώριση των σχετιζόμενων επιβαρυντικών παραγόντων και την παρουσία συννοσηροτήτων. Η 
έγκαιρη ανίχνευση του συνδρόμου στην παιδική ηλικία ίσως συμβάλλει στη μείωση της νοσηρότητας 
και της θνητότητας στην ενήλικο ζωή. 

148 ΜΕΛΕΤή ΤήΣ ΜΕΤΑβΟΛήΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΥ φΑΙνΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩν ΑΣθΕνΩν ΜΕ 
ΑΙΜΟΡΡΟφΙΛΙΑ ΥΠΟ ΠΡΟφΥΛΑΚΤΙΚή ΑΓΩΓή ΜΕ νΕΟΤΕΡΑ ΑνΤΙ-ΑΙΜΟΡΡΟφΙΛΙΚΑ ΣΚΕΥΑ-
ΣΜΑΤΑ: ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Π. ζύμαρης, Α. Αδραμερινά, Α. χαΐνογλου, Α. Τέλη, Μ. Οικονόμου
Ειδικό Κέντρο Αιμορραγικών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων, Α΄ Π/Δ Κλινική ΑΠΘ
ΣΚΟΠΟΣ: Η αιμορροφιλία χαρακτηρίζεται από συγγενή έλλειψη του παράγοντα πήξης VIII (αιμορρο-
φιλία Α) ή IX (αιμορροφιλία Β), με επακόλουθη προδιάθεση για εμφάνιση αιμορραγικών επεισοδίων - 
κυρίως, αιμάρθρων και αιματωμάτων σκελετικών μυών. Η προφυλακτική χορήγηση ανασυνδυασμένων 
παραγόντων αποτελεί, εδώ και δεκαετίες, τη θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση του νοσήματος. 
ωστόσο, ο σχετικά βραχύς χρόνος ημίσειας ζωής των συμβατικών σκευασμάτων (SHLs: rFVIII 8-12 
ώρες και rFIX: 18-30 ώρες) οδηγεί σε ανάγκη τακτικών ενδοφλέβιων εγχύσεων και, ακολούθως, σε κακή 
ποιότητα ζωής για τους μικρούς ασθενείς. Οι παράγοντες παρατεταμένου χρόνου ημίσειας ζωής (EHL) 
κυκλοφόρησαν πρόσφατα, παρέχοντας τη δυνατότητα χορήγησης σε αραιότερα χρονικά διαστήματα. 
Εναλλακτικά, η χορήγηση τους στα ίδια χρονικά διαστήματα με τα SHLs επιτρέπει την επίτευξη υψη-
λότερων επιπέδων πριν την επόμενη έγχυση (troughs), παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την 
καθημερινή φυσική δραστηριότητα. Ένα άλλο νέο σκεύασμα, η εμισιζουμάμπη, αποτελεί υποδορίως 
χορηγούμενο εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο υποκαθιστά τη λειτουργία του 
FVIIIa γεφυρώνοντας τον FIXa με τον FX. Η παρούσα εργασία μελετά την επίδραση των νεότερων 
σκευασμάτων στον αιμορραγικό φαινότυπο αιμορροφιλικών ασθενών.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Εννιά ασθενείς με αιμορροφιλία Α και 2 ασθενείς με αιμορροφιλία Β υπό 
προφυλακτική αγωγή με SHL, άλλαξαν σχήμα αγωγής σε EHL παράγοντες ή εμισιζουμάμπη. Όλοι 
οι ασθενείς παρουσίαζαν βαριά αιμορροφιλία (VIII <1%) ή νόσο μέτριας βαρύτητας (1-5%), αλλά με 
βαρύ κλινικό φαινότυπο. Σχετικά με το δοσολογικό σχήμα των ασθενών που έλαβαν EHL παράγοντες, 
η ημερήσια δόση πριν την αλλαγή κυμαινόταν από ~15 έως 45 IU/kg χορηγούμενη από μέρα παρ’ 
ημέρα μέχρι μία φορά την εβδομάδα. Μετά την αλλαγή σε EHL, η ημερήσια δόση κυμαινόταν από 
~25 έως 65 IU/kg χορηγούμενη από ημέρα παρ’ ημέρα μέχρι μία φορά κάθε 14 ημέρες. Σε όλους 
τους ασθενείς, οι οποίοι άλλαξαν είτε σε EHL είτε σε εμισιζουμάμπη αξιολογήθηκε η μεταβολή του 
αριθμού αιμορραγιών μετά την αλλαγή του θεραπευτικού σχήματος. Ένας εκ των ασθενών έλαβε δύο 
διαφορετικούς EHL παράγοντες, οπότε οι μεταβολές του αριθμού αιμορραγιών συγκρίθηκαν με την 
περίοδο που λάμβανε SHL παράγοντα. Υπολογίσθηκε ο ετήσιος αριθμός αιμορραγιών πριν και μετά 
την αλλαγή. Η σύγκριση των διάμεσων τιμών αιμορραγιών των δύο ομάδων (SHL και EHL/εμισιζου-
μάμπη) ελέγχθηκε με το Wilcoxonsigned-rank test στο IBMSPSS Statistics 25.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 15,5 έτη (εύρος 7-19), η διάμεση ηλικία κατά 
την αλλαγή της θεραπείας ήταν τα 13 έτη (5-19) και το διάμεσο διάστημα παρακολούθησης μετά την 
αλλαγή ήταν 25,5 μήνες (5-40). Ο διάμεσος αριθμός αιμορραγιών υπό προφυλακτική αγωγή με SHL 
ήταν 6 (0-13), ενώ υπό θεραπεία με EHL ή εμισιζουμάμπη ήταν 2,1 (0-7,5). Η διαφορά μεταξύ των 
δύο ομάδων κρίθηκε ως στατιστικά σημαντική (p=0,02).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση των νεότερων σκευασμάτων φαίνεται να συμβάλλει σημαντικά στην 
πρόληψη εμφάνισης αιμορραγικών επεισοδίων σε παιδιατρικούς ασθενείς με αιμορροφιλία. Παρά το 
φαινομενικά υψηλό κόστος των νέων σκευασμάτων, η μείωση του αριθμού των αιμορραγιών ισοδυναμεί 
με περιορισμό του κόστους που σχετίζεται με νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης 
αρθρώσεων και παροχές αναπηρίας – άρα, η χρήση των νέων σκευασμάτων εξασφαλίζει ορθότερη 
διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
αιμορροφιλικών ασθενών.

149 θΡΟΜβΩΣΕΙΣ ΣΤήν ΠΑΙΔΙΚή ήΛΙΚΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣή ΔΕΔΟΜΕνΩν ΠΡΙν ΚΑΙ ΚΑΤΑ Τή ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤήΣ ΠΑνΔήΜΙΑΣ 
Λ. Ιωαννίδου, Α. Δεττοράκη, Α. Μιχαλοπούλου, ζ. Καψιμάλη, Σ. Σασλής, Μ. Μαζαράκης, Ε. Περγάντου
Κέντρο Αιμορροφιλίας, Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Οι αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις αν και σπάνιες στην παιδική ηλικία, 
παρουσιάζουν σταθερά αυξανόμενη επίπτωση, λόγω του αυξημένου προσδόκιμου επιβίωσης των 
ασθενών με σοβαρά χρόνια νοσήματα, της εκτεταμένης χρήσης καθετήρων και της υψηλής ευαισθησίας 
των διαγνωστικών εργαλείων. Η πανδημία COVID-19 ενδεχομένως να προκάλεσε περαιτέρω αύξηση 
των θρομβωτικών συμβαμάτων στα παιδιά, ίσως ως άμεσο αποτέλεσμα των θρομβωτικών επιπλοκών 
του SARS-COV-2 αλλά και έμμεσα, λόγω της μειωμένης κινητικότητας του παιδιατρικού πληθυσμού. 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των θρομβώσεων στην παι-
δική ηλικία και να εντοπιστούν πιθανές διαφοροποιήσεις κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Δεδομένα συλλέχθηκαν αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 2016 έως και 
τον Αύγουστο του 2021, για παιδιά με φλεβική και αρτηριακή θρόμβωση, ηλικίας 28 ημερών έως 18 
ετών, τα οποία παραπέμφθηκαν σε κέντρο αναφοράς για τις παιδιατρικές θρομβώσεις. Ασθενείς με 
θρομβώσεις σχετιζόμενες με κακοήθεια ή περιγεννητική ισχαιμία δεν συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, 235 παιδιά καταγράφηκαν με θρόμβωση από τον Ιανουάριο του 2016 
έως και τον Αύγουστο του 2021. Κατά την πενταετία 2016-2020, η επίπτωση των θρομβώσεων αυ-
ξανόταν ανά έτος, με τη στατιστικά σημαντικότερη (p: 0,024) αύξηση, κατά 51%, να εμφανίζεται το 
2020 (74 νέες περιπτώσεις θρομβώσεων σε σύγκριση με 49 περιπτώσεις το 2019). Για το χρονικό 
διάστημα αυτό, η μέση ηλικία, η αναλογία του φύλου των ασθενών, η εντόπιση και τα υποκείμενα 
αίτια των θρομβώσεων δε διαφοροποιούνταν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ετών. Συνολικά, η 
μέση ηλικία των ασθενών ήταν 6,1 ± 5,1 έτη και 133 (62,1%) ήταν άρρενα παιδιά. Η πλειοψηφία των 
θρομβώσεων (54,5%) αφορούσαν σε θρομβώσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), με ίση 
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συχνότητα αρτηριακών ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων και θρομβώσεων φλεβωδών κόλπων, 
ακολουθούμενες από εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις (ΕΒφΘ) των άκρων (34,5%), σπλαχνικές 
φλεβικές θρομβώσεις (5,9%) και περιπτώσεις πνευμονικής εμβολής (3,4%). Η παρουσία λοίμωξης 
ήταν ο συνηθέστερος προθρομβωτικός παράγοντας (23,7%) στις περιπτώσεις όπου ανευρέθηκε 
κάποιο αίτιο θρόμβωσης (δύο ασθενείς διεγνώσθησαν με COVID-19 μέσω θετικής PCR to 2020), το 
21,8% ήταν θρομβώσεις σχετιζόμενες με κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες και το 16,7% θρομβώσεις 
φλεβωδών κόλπων σε έδαφος μέσης ωτίτιδας ή μαστοειδίτιδας. Το 2021 ωστόσο,σε αντίθεση με την 
αυξητική τάση των προηγουμένων ετών, μόνο 21 περιστατικά θρομβώσεων σε παιδιά καταγράφηκαν 
έως και τον Αύγουστο του 2021 και, με τα έως τώρα δεδομένα, δεν αναμένονται περισσότερες από 32 
θρομβώσεις μέσα στο έτος. Διαπιστώνεται επομένως μια στατιστικά σημαντική μείωση συγκριτικά με 
το 2020 (p<0.01). Όσον αφορά στην εντόπιση, υπήρξε μια σημαντική μείωση των θρομβώσεων του 
ΚΝΣ (53.2% από 33.3% το 2020) και αντιστρόφως διαπιστώθηκε μια σημαντική αύξηση των ΕΒφΘ 
(57.1% από 34.8% το 2020). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η επίπτωση των θρομβώσεων αυξήθηκε περισσότερο από 50% το 2020 συ-
γκριτικά με το προηγούμενο έτος. Αντιθέτως, οι θρομβώσεις στα παιδιά φαίνεται να περιορίζονται 
στατιστικά σημαντικά μέσα στο 2021, με εξαίρεση την αύξηση της συχνότητας των περιστατικών 
ΕΒφΘ. Τα ανωτέρω μπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορετικές συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν 
στις διάφορες φάσεις της πανδημίας. 

SARS-CoV-2 ΚΑΙ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

150 ή ΑνΟΣΙΑΚή ΑΠΟΚΡΙΣή ΕνήΛΙΚΩν ΑΣθΕνΩν ΜΕ ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚή νΟΣΟ ΜΕΤΑ ΤΟν 
ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤήΣ COVID-19
χ. Βαρελάς1, Ε. Γαβριηλάκη1, Ι. Σακελλάρη1, φ. Κλωνιζάκης1, Ε. Κοράβου1, Ι. χριστοδούλου2,  
Α. Κουρέλης3, φ. χατζοπούλου3, Δ. χατζηδημητρίου3, Τ. Τουλουμενίδου1, Α. Παπαλεξανδρή1, Α. Ανα-
γνωστόπουλος1, Ε. Βλαχάκη2

1Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 2Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρε-
πανοκυτταρικής Νόσου, Β’ Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», 3Εργαστήριο Μικροβιολογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Τα συστήματα υγείας παγκοσμίως ακόμη αντιμετωπίζουν σημαντική πίεση 
από την εξελισσόμενη απειλή της πανδημίας COVID-19 (coronavirus disease-19). Αν και οι ασθενείς 
με Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΔΚΝ), λόγω της συνυπάρχουσας ανοσοκαταστολής τους και της πιθανής 
ανάπτυξης οξέος θωρακικού συνδρόμου, εμβολιάσθηκαν ως ομάδα υψηλού κινδύνου, δεν υπάρχουν 
δεδομένα για την ανοσιακή απόκριση σε αυτήν την ομάδα ασθενών. Για αυτό το λόγο, μελετήσαμε τα 
επίπεδα των εξουδετερωτικών αντισωμάτων ενηλίκων ασθενών με ΔΚΝ μετά τον εμβολιασμό κατά 
της COVID-19.
ΑΣθΕνΕΙΣ – ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν προοπτικά διαδοχικοί ενήλικες ασθενείς που έλαβαν τουλά-
χιστον μία δόση εμβολίου κατά της COVID-19 μέχρι τον Ιούλιο 2021, , Εξουδετερωτικά αντισώματα 
κατά του SARS-CoV-2 (CoV-2-NAbs) μετρήθηκαν με εγκεκριμένη μεθοδολογία για διαγνωστική χρήση 
(ELISA, cPass™ SARS-CoV-2 NAbsDetectionKit; GenScript, Piscataway, NJ, USA; με θετικά τα επί-
πεδα≥30%), 21 μέρες μετά από κάθε δόση. Διερευνήθηκε επιπλέον η συσχέτιση με χαρακτηριστικά 
ασθενών, όπως η ηλικία, η λήψη υδροξυουρίας, η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής, η πνευμονική 
υπέρταση αλλά και η ενεργοποίηση του συμπληρώματος (ποσοτική μέτρηση του διαλυτού C5b-9 με 
εμπορικά διαθέσιμη ELISA πριν τον εμβολιασμό των ασθενών).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 53 ασθενείς με ΔΚΝ που παρακολουθούνται στο Κέντρο μας, 23 με-
λετήθηκαν μετά την πρώτη δόση του mRNA εμβολίου (Pfizer – BioNTech), με διάμεση ηλικία 41 έτη 
(εύρος 19-69) και αναλογία γυναικών/ανδρών 15:8. Πέντε ασθενείς είχαν το γονότυπο SS και 18 το 
γονότυπο S/β. Εξουδετερωτικά αντισώματα (≥30%) ανέπτυξαν 12/23, από τους οποίους οι 9 (75%) 
είχαν αυξημένη ενεργοποίηση συμπληρώματος. Αντίθετα, μόλις 3 ασθενείς είχαν αυξημένη ενεργο-
ποίηση από τους 11 (27%) που δεν ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα μετά την πρώτη δόση 
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(p=0.022). Επιπλέον, οι 2/23 ασθενείς που είχαν στο παρελθόν υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
δεν ανέπτυξαν εξουδετερωτικά αντισώματα. Δεν βρέθηκε άλλη συσχέτιση των αντισωμάτων με τους 
παράγοντες που μελετήθηκαν. Μετά την πρώτη δόση, μόλις 10/23 ασθενείς ανέπτυξαν επίπεδα≥50%, 
που έχουν συσχετιστεί με κλινικά σημαντική αναστολή του ιού. Από το σύνολο των 23 ασθενών κανείς 
δεν είχε ευρήματα πνευμονικής υπέρτασης, ενώ όλοι παρουσιάζουν λειτουργική ασπληνία είτε λόγω 
σπληνεκτομής είτε λόγω ρικνού σπληνός. Μετά τις 2 δόσεις εμβολιασμού, μελετήθηκαν 7 ασθενείς. 
Όλοι ανέπτυξαν επίπεδα ≥50% , αν και 3/7 δεν είχαν αναπτύξει επαρκή επίπεδα με την πρώτη δόση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: O εμβολιασμός έναντι της COVID-19 ήδη από την πρώτη δόση μπορεί να προ-
καλέσει ικανοποιητική ανοσιακή απόκριση, κυρίως σε ασθενείς που έχουν ήδη ανιχνευθεί αυξημένα 
επίπεδα ενεργοποίησης συμπληρώματος. Ασθενείς με σοβαρές επιπλοκές, όπως το αγγειακό εγκε-
φαλικό επεισόδιο, φαίνεται πως αναπτύσσουν κλινικά σημαντικά επίπεδα μετά τη δεύτερη δόση. Πε-
ρισσότερα δεδομένα είναι απαραίτητα για να αξιολογηθεί η διάρκεια και επάρκεια της δεύτερης δόσης, 
με στόχο την κατάλληλη επιλογή ασθενών που ίσως πληρούν τα κριτήρια για μια πιθανή τρίτη δόση.

151 ΑνΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕνΑνΤΙ SARS-CoV-2 ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩν ΜΕΤΑ Τήν ΑΠΟΜΑ-
ΚΡΥνΣή ΤΟΥ ΚΡΥΟϊΖήΜΑΤΟΣ
Λ. Μαραγκάκη, Μ. Τσίρου, φ. Κατινάρη, Π. Κουτσογιάννη, Α. Μεγάλου
Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η παθητική ανοσοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση εξάρ-
σεων ιογενών λοιμώξεων συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προκαλείται από τον SARS-CoV-2. 
Μελετήσαμε τον τίτλο και την εξουδερωτικότητα των αντισωμάτων 9 αιμοδοτών πριν τη δωρεά αίματος 
και στο τελικό προϊόν πλάσματος μετά την απομάκρυνση του κρυοϊζήματος (CP).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Ελήφθησαν δείγματα γενικής αίματος 9 αιμοδοτών (8 εμβολιασμένων και ενός 
πρόσφατα νοσήσαντα) και στο πλάσμα έγινε με τη μέθοδο CMIA και το kitSARS-CoV-2 IgG II Quant 
(ΑΒΒΟΤΤ) ανίχνευση και ποσοτική μέτρηση των IgG αντισωμάτων (Ab) έναντι της ακίδας (Spike) του 
SARS-CoV-2. Ο αιμοδότης με ιστορικό λοίμωξης (b-1711) ελέγχθηκε επιπλέον και για την ύπαρξη IgG 
αντισωμάτων έναντι του νουκλεοκαψιδίου του ιού (NC) με την ίδια μέθοδο και το kitSARS-CoV-2 IgG 
(ABBOTT). Σε όλα τα δείγματα έγινε μέτρηση του ποσοστού των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι 
της ακίδας με μέθοδο ELISA και το kitSARS-CoV-2 Surrogate Virus Neutralization Test (GenScript). 
Μετά την παραγώγισή του από τον ασκό αίματος το πλάσμα αδρανοποιήθηκε με ριβοφλαβίνη+UV 
στο σύστημα MirasolPRT, καταψύχθηκε αμέσως στους -70οC και μετά από 40 λεπτά συντηρήθηκε 
στους -30οC μέχρι την παρασκευή του CP. Αυτό το πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) αφού απο-
ψύχθηκε overnight στους 4οC, φυγοκεντρήθηκε στους 4οC και το CP απομακρύνθηκε σε νέο ασκό. 
Στο υπερκείμενο (cryosupernatant) διενεργήθηκε έλεγχος αντισωμάτων έναντι SARS-CoV-2 όπως 
και στο αρχικό δείγμα αίματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο τίτλος αντισωμάτων καθώς και το ποσοστό των εξουδετερωτικών Ab φαίνονται 
στον πίνακα. Παρατηρείται μια μείωση των Ab του προϊόντος συγκριτικά με τη μέτρηση στο φιαλίδιο 
γενικής αίματος των αιμοδοτών αλλά μετά την όλη διαδικασία παραμένει σταθερό το ποσοστό των 
εξουδετερωτικών Ab.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παραγωγή CP, με σημαντικά οφέλη σε συγκεκριμένες διαδικασίες μετάγγισης, 
μπορεί να οδηγήσει και στη παραγωγή του υπερκείμενου πλάσματος φτωχού σε παράγοντες πήξης 
(V, VIII, ινωδογόνου, XIII, vWV και φιμπρονεκτίνης) χωρίς επιπλέον κόστος και με τη διατήρηση 
του ποσοστού των εξουδετερωτικών αντισωμάτων του. Το προϊόν αυτό (cryosupernatant), το οποίο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στην αντιμετώπιση της TTP, ειδικά όταν προέρχεται από υγιείς εμβο-
λιασμένους αιμοδότες οι οποίοι δεν έχουν και τα ενδεχομένως αυτοαντισώματα των αναρρωσάντων 
αιμοδοτών [Jean Amiral et al, Transfus Apher Sci, 2020 Jun;59(3)], θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
ειδικά σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς με SARS-CoV-2 λοίμωξη [Diego Curtò et al, Frontiers in 
Immunology, June 2021, 12].
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ΑΡΙθΜΟΣ 
ΑΣΚΟΥ

ΓΕνΙΚή ΑΙΜΑΤΟΣ Cryosupernatant
anti-Spike (AU/mL) / 

anti-NC (S/CO)
ΕξΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΑ 

Ab (%)
anti-Spike (AU/mL) / 

anti-NC (S/CO)
ΕξΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΑ 

Ab (%)
b-1711 800 / 4,93 80 605 / 3,97 79

r-1829 4527 92 2811 90

r-1840 17276 97 9454 97

r-1848 5724 92 2787 87

r-1853 > 40000 97 > 40000 97

r-1868 11830 96 9748 97

r-1892 7824 97 4740 95

r-1906 4911 93 2777 91

r-1917 6823 95 3852 94

152 ΜΠΟΡΟΥν ΑΠΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤήΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ νΑ ΠΡΟβΛΕψΟΥν Τήν ΣΟβΑΡΟΤήΤΑ ΤήΣ 
SARS-CoV-2 ΛΟΙΜΩξήΣΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕνήΛΙΚΕΣ?
Μ. Λαγκαδινού1, Δ. Γκέντζη2, Ε. Κωστοπούλου2, Μ. Μαραγκός1, φ. Παλιογιάννη3, Γ. Δημητρίου2,  
Ε. Σολωμού1

1Παθολογική, 2Παιδιατρική Κλινική και 3Μικροβιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Πατρών
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η νόσος COVID-19 γρήγορα εξελίχθηκε σε παγκόσμια πανδημία. Οι αλλαγές σε αρκετές 
εργαστηριακές παραμέτρους έχουν συνδεθεί με τη σοβαρότητα της νόσου.
ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνήσουμε εάν εύκολα μετρήσιμες εργαστηριακές παράμετροι θα μπορούσαν να 
σχετίζονται με τη σοβαρότητα της νόσου COVID-19 τόσο στον παιδιατρικό πληθυσμό όσο και στους 
ενήλικες.
ΑΣθΕνΕΙΣ - ΜΕθΟΔΟΙ: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 81 παιδιά και 105 ενήλικες, οι οποίοι δια-
γνώστηκαν με λοίμωξη SARS-CoV-2 και αντιμετωπίσθηκαν στο Νοσοκομείο μας. Όλοι οι ασθενείς 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: ομάδα 1: ασθενείς που διαγνώστηκαν με σοβαρή λοίμωξη SARS-CoV2 
και νοσηλεύτηκαν και ομάδα 2: ασθενείς που διαγνώστηκαν με μέτρια νόσο και έλαβαν θεραπεία σε 
εξωτερική βάση. Οι ακόλουθες παράμετροι είναι αυτές που αναλύθηκαν σε όλα τα άτομα της μελέτης: 
συνολικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων (ALC), ουδετε-
ροφίλων, μονοκυττάρων και αιμοπεταλίων, ινωδογόνο, D-dimers, χρόνος προθρομβίνης (PT), χρόνος 
μερικής θρομβοπταστίνης (ΑPTT), C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, γαλακτική αφυδρογονάση (LDH) και εύρος 
κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW). Η παρουσία διηθήσεων των πνευμόνων περιλαμβάνεται 
επίσης στην ανάλυση από ακτινογραφίες θώρακος ή αξονική τομογραφία όπου είναι διαθέσιμη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε ότι αφορά τον παιδιατρικό πληθυσμό, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν 
θεραπεία εξωνοσοκομειακά στους απόλυτους αριθμούς μονοκυττάρων, την LDH και τα D-dimers 
(Πίνακας 1α). Οι ενήλικες ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία εμφάνισαν επιπλέον στατιστικά σημα-
ντικές διαφορές στον απόλυτο αριθμό λεμφοκυττάρων, στους δείκτες NLR και RDW, όπως και στο 
PT και APPT (Πίνακας 1β).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Απλές εργαστηριακές παράμετροι που συνήθως εξετάζονται στο τμήμα επειγό-
ντων περιστατικών ιδίως όταν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας μπορεί να βοηθήσουν στη διάκριση 
ασθενών που κινδυνεύουν να αναπτύξουν σοβαρή ασθένεια και χρήζουν νοσηλεία. Η μέτρηση της 
LDH, των D-dimers και των μονοκυττάρων στα παιδιά μπορεί να διακρίνουν ποιος χρήζει νοσηλεία, 
ενώ αντίστοιχα στους ενήλικες ηCRP, ινωδογόνο, φερριτίνη, D-dimers, και το NLR σε συνδυασμό με 
τη κλινική εικόνα μπορούν να είναι χρήσιμοι δείκτες για την πρόβλεψη της σοβαρότητας της νόσου.
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Πίνακας 1: Εργαστηριακές παράμετροι σε παιδιά(1α) και ενήλικες (1β)
1α - Παράμετροι (παιδιά)

Παράμετροι (παιδιά) Εισαχθέντες (Ομάδα 1) Εξωνοσοκομειακοί (Ομάδα 2) P value
CRP(mg/dL) 1.05±2.5 0.9±1.6 p:0.862
φεριτίνη (mg/dL) 166.6±192 153±175.5 p:0.743
Ινωδογόνο (mg/dL) 340.7±128.9 317.1±56.7 p:0.891
D-dimers (mg/dL) 1758.6 ±1186.9 570.8± 385.5 p:0.046
ALC (Κ/μL) 3469.3±3188.1 2792.3±1992.8 p:0.304
Μονοκύτταρα (K/μL) 848.6±691.3 1328.4± 1294.3 p=0.009
PLTs (Κ/μL) 291.3±126.2 287.4±89.2 p:0.694
PT (sec) 13.4±1.3 13.01 ± 1.2 p:0.375
PTT (sec) 29.66±3.4 29.35±2.6 p:0.976
RDW 13.42±1.6 13.6±1.75 p:0.680
LDH (U/l) 337.05 ± 128.5 279.9 ± 84.5 p:0.039

1β - Παράμετροι (ενήλικες)
Εισαχθέντες (Ομάδα 1) Εξωνοσοκομειακοί (Ομάδα 2) P value

CRP (mg/dL) 6.46±6. 1.7±1,6 p:0.005
φεριτίνη (mg/dL) 1340±2779.2 82.3±91.5 p:0.001
Ινωδογόνο (mg/dL) 560.9±158.9 422.6±85.9 p:0.007
D-dimers (mg/dL) 1608.5±2343.7 510.1±335.9 p:0.019
ALC (Κ/μL) 1391±450.8 1871.9±6898 p:0.05
Mονοκύτταρα (K/μL) 577.1±299.6 774.6± 344.9 p=0.073
PLTs (Κ/μL) 236.5±90.9 273.5±146.4 p:0.612
PT (sec) 15.9±5.4 14.8 ± 0.6 p:0.034
PTT (sec) 32.5±5.4 28.5±1.8 p:0.014
nLR 6.96 ±7.9 3± 2.5 p:0.017
RDW 14.02±1.36 13.27±0.8 p:0.05
LDH (U/l)  346.5 ±174.4 254.7±77.9 p:0.046

153 COVID-19 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ θΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ/ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚή νΟΣΟ: ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ 
ΕΛΛήνΙΚΟΥ ΚΕνΤΡΟΥ
Μ.Ν. Δημοπούλου, Π. φλεβάρη, Β. Μπάρτζη, Β. Κομνηνάκα, Κ. Ρέπα, Ε. Βοσκαρίδου
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Αιμοσφαιρινοπαθειών, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασθενείς με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο (ΔΝ) θεωρούνται ότι ανήκουν στις 
ευπαθείς ομάδες για COVID-19, ιδιαίτερα όταν παρουσιάζουν αιμοσιδήρωση, καρδιολογικές επιπλο-
κές ή διαβήτη. Οι επιπλοκές της ΔΝ, εκτός των επώδυνων κρίσεων, περιλαμβάνουν οξύ θωρακικό 
σύνδρομο (ΟΘΣ) και θρομβοεμβολική νόσο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των 
ασθενών ενός ελληνικού κέντρου που νόσησαν από COVID-19 και της βαρύτητα της νόσου σε σχέση 
με τις συννοσηρότητες. 
ΑΣθΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στο κέντρο παρακολουθούνται 200 ασθενείς με θαλασσαιμία και 320 με 
ΔΝ (εξ’ αυτών 73 και 53 μεταγγιζόμενοι αντίστοιχα). Καταγράφηκαν οι πάσχοντες που διαγνώστηκαν 
με COVID-19 από την έναρξη της πανδημίας, Συγκεντρώθηκαν κλινικοεργαστηριακά δεδομένα του 
ιστορικού, και της κλινικής εικόνας/πορείας της λοίμωξης, της χορηγηθείσας αγωγής και της έκβασης.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τον Οκτωβριο 2020 έως τον Αύγουστο 2021 νόσησαν 25 πάσχοντες, 15 με 
θαλασσαιμία και 10 με ΔΝ (6.5% και 3,1% των παρακολουθούμενων ασθενών αντίστοιχα), διάμεσης 
ηλικίας 47 ετών, 9 άρρενες. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά προ λοίμωξης, η 
κλινική εικόνα της COVID-19 και η έκβαση. Κανένας ασθενής δεν είχε καρδιακή σιδήρωση και τρεις 
είχαν μέτρια/βαρειά ηπατική σιδήρωση. Η διάμεσες τιμές φερριτίνης και LIC (Liver Iron Concentration) 
ήταν 602 ng/mL και 4.85mg Fe/gr ξηρού ιστού αντίστοιχα. Τέσσερις ασθενείς είχαν συννοσηρότητες 
(1 πνευμονική υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια, 2 κολπική μαρμαρυγή, 1 σακχαρώδη διαβήτη, 1 
νεοπλασματική νόσο). Τέσσερις ήταν υπέρβαροι και ένας παχύσαρκος. Μία ασθενής ήταν εμβολια-
σμένη για COVID-19 πριν νοσήσει. 

Πίνακας 1
βΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣθΕνΩν ΑΡΙθΜΟΣ
ΔΙΑΓΝωΣΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕξΑΡΤωΜΕΝΗ 
β-θαλασσαιμία (TDT)
ΜΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕξΑΡΤωΜΕΝΗ 
β-θαλασσαιμία (NTDT)
ΑΙΜΟΣφΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΑ H
ΔΝ (ΜΕΤΑΓΓΙζΟΜΕΝΟΙ)
ΣΥΝΟΛΟ

7 
6 
2

10 (3)
25

ΗΛΙΚΙΑ (έτη)* 47 (26 – 66)
φΥΛΟ (ΑΡΡΕΝ /ΘΗΛΥ) 9/16
ΒΜΙ (kgr/m2)* 23,6 (19,5 – 29,7)
ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ /ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΣΠΛΗΝΙΑ

7 / 3

ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ 4
ΛΗψΗ ΥΔΡΟξΥΟΥΡΙΑΣ(ΔΝ) 5
ΑΓωΓΗ ΑΠΟΣΙΔΗΡωΣΗΣ:

ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

6
3

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓωΓΗ 2
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ (ΑΣΠΙΡΙΝΗ) 7
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΘΣ (ΔΝ) /ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ 
ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ

3/1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ 3
φΕΡΡΙΤΙΝΗ ΟΡΟΥ (ng/μL)* 602 (49 – 2820)
LIC (mgFe/ gr ξΗΡΟΥ ΙΣΤΟΥ)* 4.8 (1.1-21.4)

βΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤήΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣθΕνΩν ΑΡΙθΜΟΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ COVID-19 1
ΒΑΡΥΤΗΤΑ COVID-19 ΛΟΙΜωξΗΣ

ΑΣΥΜΠΤωΜΑΤΙΚΗ
ΗΠΙΑ (ΣΥΜΠΤωΜΑΤΙΚΗ χωΡΙΣ 
ΔΥΣΠΝΟΙΑ)
ΜΕΤΡΙΑ (ΣΥΜΠΤωΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 
ΔΥΣΠΝΟΙΑ/SpO2 ≥94%)
ΒΑΡΕΙΑ (ΣΥΜΠΤωΜΑΤΙΚΗ ΜΕ 
ΔΥΣΠΝΟΙΑ/SpO2 <94%)

1
20
3
1

ΕΜΠΥΡΕΤΟ >38οC 18
ΔΕΚΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 3
ΑΝΟΣΜΙΑ/ΑΓΕΥΣΙΑ 10/8

ΒΗχΑΣ 14

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΔΙΗΘΗΜΑΤΑ 3

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 0
ΝΟΣΗΛΕΙΑ 5
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΝΤΙΒΙωΣΗ
ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ
ΡΕΜΝΤΕΣΙΒΙΡΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓωΓΗ
ΟξΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

11
4
4
1
6
4

ΘΑΝΑΤΟΙ 0

*διάμεση τιμή (εύρος)

Συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 εμφάνισαν 24/25 ασθενείς, 20/24 με ήπια συμπτωματολογία, 3/24 
με μέτρια. Βαρειά συμπτωματολογία εμφάνισε ένας μεταγγισιοεξαρτώμενος β-θαλασσαιμικός ασθενής 
με ομάδα αίματος 0 Rh+, και ιστορικό σπληνεκτομής, καρδιακής ανεπάρκειας, πνευμονικής υπέρ-
τασης και κολπικής μαρμαρυγής. Κανένας ασθενής με ΔΝ δεν εμφάνισε επώδυνη κρίση/ΟΘΣ. Δεν 
παρατηρήθηκαν αυξημένες ανάγκες μεταγγίσεων. Πέντε ασθενείς νοσηλεύτηκαν, 4/5β-θαλασσαιμικοί 
με LIC <5mg Fe/gr ξηρού ιστού, 2/4 με συννοσηρότητες και 1/5 με ΔΝ χωρίς ιστορικό ΟΘΣ. Οι 3/5 
χρειάστηκαν οξυγονοθεραπεία με ρινική κάνουλα, 1/5 μάσκα Ventouri 60%, ενώ κανένας μηχανική 
υποστήριξη αναπνοής. Όλοι ανέρρωσαν χωρίς επιπλοκές και δεν προέκυψε θάνατος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Μολονότι οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες θεωρούνται ευπαθείς για COVID-19, 
στο Κέντρο νόσησαν σε ποσοστό αντίστοιχο του γενικού πληθυσμού, οι περισσότεροι εκδήλωσαν ήπια 
κλινική εικόνα και είχαν άριστη έκβαση, που συγκρίνεται ευνοϊκά με αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδομένα.
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154 ΕΜβΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ COVID-19 ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚή ΑνΙΧνΕΥΣή ΑνΤΙ-SPIKE ΑνΤΙΣΩΜΑΤΩν ΣΕ 
ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕνΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΣφΑΙΡΙνΟΠΑθΕΙΕΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤήΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣή ΜΕ ΚΛΙνΙΚΟΕΡΓΑΣΤήΡΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ 
Σ. Ντελίκου1, Α. ξυδάκη1, Μ. Λιόση2, Α. Παρασκευά3, Γ. Σαρανταρίδου2, Α. Νίτσα2, Ε. Κωστούλα2,  
Β. Καραμπάση2, Β. Σκανδάμη2

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 3Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας,Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Τα εμβόλια για την πρόληψη της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 θεωρούνται η πιο 
ελπιδοφόρα προσέγγιση για τον περιορισμό της πανδημίας. Στη χώρα μας 4 εγκεκριμένα εμβόλια 
(Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, Moderna COVID-19 vaccine, AstraZeneca COVID-19 vaccine 
και Johnson & Johnson vaccine) χρησιμοποιηθήκαν για τον γενικό πληθυσμό αλλά και τις ευπαθείς 
ομάδες όπως είναι οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες οι οποίοι εμβολιάστηκαν κατά προτεραιοποίηση.
ΣΚΟΠΟΣ: Η ποσοτική ανίχνευση των αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης spike του SARS- CoV- 2 σε 
πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς και η συσχέτιση με κλινικοεργαστηριακούς παράγοντες.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Κατά τη χρονική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2021 εμβολιάστηκαν 53 πολυμεταγ-
γιζόμενοι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες (δημογραφικά δεδομένα στο διάγραμμα 1). Έγινε ποσο-
τικός προσδιορισμός anti-spike αντισωμάτων σε δείγματα αίματος 14-20 ημέρες μετά τη 2η δόση του 
εμβολιασμού με μέθοδο CLIA, Architect, Abbott ενώ σε όλους τους ασθενείς είχε προηγηθεί απλός 
ποιοτικός προσδιορισμός αντισωμάτων. 

Διάγραμμα 1. Δημογραφικά στοιχεία.

H στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με AVOVA και Point-Biserial Correlation με με το πρόγραμμα 
MedCalc 2018.ως στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το p <0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς ανέπτυξαν θετικούς τίτλους αντισωμάτων (από 844-86677 AU/
ml), θεωρώντας θετικά τα δείγματα με επίπεδα >50 AU/ml. Από τον ποιοτικό προσδιορισμό κανένας 
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ασθενής δεν είχε θετικά αντισώματα IgG ενδεικτικά προηγηθείσης λοίμωξης. Συγκρίνοντας τους τίτ-
λους αντισωμάτων, οι γυναίκες n=32 είχαν στατιστικά χαμηλότερους τίτλους (r= -0.2935, p=0,032), 
όπως και οι μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς (r=0.10,p=0,41) ενώ η συσχέτιση με τα επίπεδα φερρίτινης 
(τιμές 44-14609 ng/dl) αν και θετική (r=0,0906 ήταν μη στατιστικά σημαντική p=0,51881) ενώ η λήψη 
αποσιδήρωσης δεν συσχετίστηκε με τον τίτλο αντισωμάτων, ούτε με τα χορηγούμενα σκευάσματα. Η 
ύπαρξη σπληνεκτομής δεν συσχετίστηκε με τον τίτλο αντισωμάτων (r= 0,259 ,μη στατιστικά σημαντική 
p= 0,71).
Η ανοχή στο εμβόλιο ήταν καλή, ενώ ανεπιθύμητες ενέργειες από το εμβόλιο παρουσίασαν 43/53 
ασθενείς (81,1%) και ήταν οι ακόλουθες: κόπωση 14/43 (32,5%), υπνηλία 10/43(23,2%), τοπικό οίδημα 
στο σημείο έγχυσης 6/43 (13,9%), μυαλγίες 3/43 (6,9%), ρίγος 1/43 (2,3%) και πυρετό 1/43 (2,3%).
Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί για ανεπιθύμητη ενέργεια. Κανένας ασθενής δεν 
εμφάνισε θρομβοεμβολικό επεισόδιο σε FU1 μηνός μετά τον εμβολιασμό ,ενώ η λήψη αντιπηκτικής 
αγωγής δεν συσχετίζεται με τη μη εμφάνιση του.
Από όλους τους ασθενείς που εμβολιάστηκαν 1 νόσησε από λοίμωξη SARS-CoV-2 σε χρονικό διά-
στημα 20 ημερών μετά την 2η δόση εμβολίου με ήπια συμπτωματολογία (κυνάγχη) και θετική PCR. 
Ο ασθενής ανάρρωσε χωρίς επιπλοκές.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς ανταποκρίθηκαν στον εμβολιασμό χωρίς ιδιαίτερες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες. Η ανταπόκριση στον εμβολιασμό δεν επηρεάζεται από κάποιον από τους γνωστούς 
κλινικοεργαστηριακούς παράγοντες. 

155 ΛΟΙΜΩξή ΑΠΟ SARS CoV-2 ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΟΣφΑΙΡΙνΟΠΑθΕΙΕΣ: ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ 
ΚΕνΤΡΟΥ
Σ. Ντελίκου1, Α. ξυδάκη1, χ. Κρανιδιώτη2, Ε. Κουλλιάς2, Μ. Παπαβδή2, Η. Μαριόλης2, Ε. Γελαδάρη2, 
Δ. Βασιλόπουλος2

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», 2Β΄ Πανεπι-
στημιακή Παθολογική Κλινική -Μονάδα COVID 19, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2, γνωστή και ως νόσος COVID-19, παρουσιάζει ιδιαί-
τερες προκλήσεις και κινδύνους για τους πάσχοντες από αιμοσφαιρινοπάθειες λόγω συννοσηροτήτων 
αλλά και χειρουργικής ή λειτουργικής ασπληνίας που μπορεί να συνυπάρχει.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η καταγραφή των κλινικοεργαστηριακών εκδηλώσεων ασθενών 
με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο που νόσησαν από SARS-CoV-2 κατά την περίοδο της 
πανδημίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν αναδρομικά τα στοιχεία 15 ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες 
και συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 κατά την περίοδο Μαρτίου 2020-Ιουλίου 2021 από το σύνολο 
των 253 που παρακολουθούνται στη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου 
Ιπποκράτειο ΓΝΑ. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε χαμηλού και μέτριου-υψηλού κινδύνου σύμφωνα με 
την ταξινόμηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά νόσησαν 15 ασθενείς (10 γυναίκες, 5 άνδρες) μέσης ηλικίας 44.5 ετών. 
Τα δημογραφικά στοιχεία τους φαίνονται στο διάγραμμα 1. Η συμπτωματολογία που εμφάνισαν ήταν 
πυρετός 6/15 (40%), κόπωση 5/15 (33,4%), μυαλγίες 5/15 (33,4%),βήχας 4/15 (26,7%), ανοσμία 3/15 
(20%), φαρυγγαλγία 2/15 (13,4%)και δύσπνοια 1/15 (6,7%). Η διάγνωση τέθηκε με rapid test σε 4/15 
(26,7%) και επιβεβαιώθηκε με μοριακό έλεγχο σε όλους. Ένας από τους ασθενείς είχε ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech (20 ημέρες πριν) ενώ μια άλλη μια ασθενής είχε λάβει 
μόνο την 1η δόση του εμβολίου της AstraZeneca (2 μήνες πριν). Τέσσερις ασθενείς (27%) χρειάστηκε 
να νοσηλευτούν σε Μονάδα COVID-19 λόγω υποξυγοναιμίας (pO2 <85 mmHg), επίμονου πυρετού και 
παθολογικών ευρημάτων στην απεικόνιση του θώρακα (διηθήματα άμφω). Η μέση διάρκεια νοσηλείας 
ήταν 12 ημέρες και οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με βάση τα καθιερωμένα πρωτόκολλα με χορήγηση 
οξυγόνου, γλυκοκορτικοειδών και ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους. Ένας ασθενής έλαβε remdesivir 
με καλή ανταπόκριση. Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς εργαστηριακά εμφάνισαν αύξηση d dimers (μέση 
τιμή: 1800ng/mL), CRP (μέση τιμή: 230mg/L), χωρίς αύξηση της τροπονίνης και της CPK ενώ η LDH 
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και η φερριτίνη εμφάνισαν μέτρια αύξηση μη αξιολογήσιμη. Κανένας ασθενής δεν διασωληνώθηκε ή 
κατέληξε. Έντεκα ασθενείς (73%) διαγνώστηκαν θετικοί μετά από εργαστηριακό έλεγχο και συνεστήθη 
η παραμονή κατ’ οίκον. Η μέση διάρκεια νόσησης με συμπτώματα ήταν 5.5 ημέρες ενώ οι ασθενείς 
παρέμειναν σε κοινωνική απομόνωση για 20 ημέρες. Η PCR αρνητικοποιήθηκε σε 23.7 ημέρες. Όλοι 
οι ασθενείς ανέπτυξαν αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης spike (μέσος τίτλος αντισωμάτων 7228,3 AU/
ml) ενώ σημειώνεται ότι κανένας δεν είχε στο παρελθόν ΙgG (ποιοτικός τίτλος) ενδεικτικά νόσησης. 
Κατά τη διαχρονική παρακολούθηση τους κανένας ασθενής δεν εμφάνισε long Covid επιπλοκές.

Διάγραμμα 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Περίπου to¼ των ασθενών (27%) με COVID-19 χρειάσθηκε νοσηλεία κατά την 
διάρκεια της πανδημίας. Mε την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, δεν σημειώθηκαν θάνατοι ή εισαγωγές 
στην ΜΕΘ. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν την καλή πρόγνωση των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες 
και COVID19 με την κατάλληλη αντιμετώπιση.

156 ΠΑΡΟΥΣΙΑ θΕΤΙΚήΣ ΑΜΕΣήΣ COOMBS (DAT) ΣΕ νΟΣήΛΕΥΟΜΕνΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ COVID-19 
ΣΕ ΤΡΙΤΟβΑθΜΙΟ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Β. Παπαγεωργίου, Γ. Καλτσούνης, Ε. Ντινοπούλου, φ. Γκιρτοβίτης, Μ. Παπέ, Α. Κωνσταντινίδου,  
Β. Μπακαλούδη, Δ. Στοϊμένης, Β. Βουλγαρίδου, Δ. Γκούντιας, Π. Καλτσά, χ. Γεωργιάδου, Σ. Δημη-
τριάδου, Σ. Καλαντζής, Π. Καρπάτση, Α. ξανθοπούλου, Μ. χατζηκύρκου
Κέντρο Αίματος, Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η θετικότητα της DAT έχει αναφερθεί από παλιά σε διάφορες ιογενείς 
λοιμώξεις. Η COVID-19 είναι μια πρόσφατα εμφανιζόμενη ασθένεια που προκαλείται από το νέο ιό 
SARS-CoV-2. Σταδιακά, πολλαπλές κλινικές και εργαστηριακές πτυχές αυτής της νέας λοιμώδους οντό-
τητας γίνονται αντιληπτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα 
αναφέρουν μια αυξημένη συχνότητα θετικοποίησης της DAT στην COVID-19. Σκοπός της παρούσας 
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μελέτης είναι να προσδιοριστεί η συχνότητα του θετικού αποτελέσματος DAT σε νοσηλευόμενους 
ασθενείς με COVID-19, των οποίων δείγματα αίματος στάλθηκαν στο εργαστήριο για τις συνήθεις 
ανοσοαιματολογικές εξετάσεις προ μετάγγισης
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης. Συλλέχθηκαν προοπτικά τα δεδομένα σε 
διάστημα 5 μηνών και περιλαμβάνουν: ηλικία, φύλο, αποτέλεσμα DAT (θετικότητα-βαθμός). Η μελέτη 
περιέλαβε νοσηλευόμενους ασθενείς με επιβεβαιωμένη COVID-19, των οποίων τα δείγματα αίματος 
στάλθηκαν στο εργαστήριο για τον συνηθισμένο ανοσοαιματολογικό έλεγχο πριν από μετάγγιση. Οι 
ασθενείς λάμβαναν θεραπεία με συνδυασμό φαρμάκων. Για την DAT ερυθρά αιμοσφαίρια των ασθενών 
λήφθηκαν από δείγματα EDTA, αφού πλύθηκαν μία φορά με φυσιολογικό ορό. Στην αρχική διαλογή 
χρησιμοποιήθηκε πολυδύναμο αντιδραστήριο (το οποίο ταυτόχρονα ανιχνεύει IgG ή/και C3d) και όταν 
η θετικότητα επιβεβαιωνόταν γινόταν χρήση μονοδύναμων αντιδραστηρίων (IgG, IgA, IgM, C3c, C3d). 
Η θετικότητα της DAT βαθμονομήθηκε από 0 έως +4 (0: θεωρήθηκε αρνητική).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Θετική DAT βρέθηκε σε 44 από τους 144 (31%) ασθενείς με COVID-19. 27 (61%) 
ήταν άνδρες και 17 (39%) ήταν γυναίκες. Το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει τη θετικότητα της DAT 
(p: 0,68). Η μέση ηλικία όλων των ασθενών ήταν τα 69 έτη, ενώ η μέση ηλικία των ασθενών με θετική 
DAT ήταν τα 77 έτη. Κατά τον προσδιορισμό του είδους της DAT: 33 (100%) των ασθενών που ελέγ-
χθηκαν με μονοδύναμα αντιδραστήρια είχαν αποκλειστικά IgG και η ένταση των θετικών αντιδράσεων 
κυμάνθηκε μεταξύ ασθενών και 3+ (w: 24%, 1+: 45%, 2+: 21%, 3+: 9%).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε οξέα νοσήματα το ποσοστό των ασθενών με θετική DAT είναι υψηλότερο, με 
μελέτες να δείχνουν 1%-15% επίπτωση θετικής DAT σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Οι νοσηλευόμε-
νοι ασθενείς μπορεί να διαθέτουν διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τη θετικότητα της DAT 
(φάρμακα, λοίμωξη, υπεργαμμασφαιριναιμία, σχηματισμός rouleaux, αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα). 
Σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα, ο μηχανισμός που προκαλεί θετικότητα DAT με τον SARS-CoV2, 
μπορεί να αποδοθεί σε τροποποιήσεις της επιφάνειας των ερυθρών αιμοσφαιρίων κατά τη διάρκεια 
της οξείας πορείας. Η «υπερ-φλεγμονή» μπορεί να ενισχύσει τη συσσώρευση συμπληρώματος και 
τη σύνδεση αυτοαντισωμάτων IgG στη μεμβράνη των ερυθρών, που προάγει την κάθαρσή τους από 
μακροφάγα. Ένας σημαντικός περιορισμός της μελέτης μας είναι ότι τα δεδομένα που διαθέτουμε, 
σχετικά με τα φάρμακα που χορηγήθηκαν στους ασθενείς, δεν ήταν πλήρη, επομένως, η πιθανή 
συμβολή φαρμακοεπαγόμενων μηχανισμών δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Συμπερασματικά, μια 
θετική DAT ανιχνεύθηκε σχεδόν στο ένα τρίτο των ασθενών με COVID-19. Τα δεδομένα μας ενισχύ-
ουν τις ήδη δημοσιευμένες αναφορές ότι η COVID-19 σχετίζεται με αυξημένη συχνότητα θετικής DAT. 
Απομένει να διερευνηθεί, εάν οι μεταβολές της μεμβράνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων σχετίζονται με 
τη θετικότητα DAT και εάν αυτές οι μεταβολές θα μπορούσαν να προωθήσουν θρομβωτικές επιπλοκές 
που παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με COVID-19.

157 ΕΠΙΤΥΧήΣ ΕΚβΑΣή ΑΣθΕνΟΥΣ ΜΕ νΕΟΔΙΑΓνΩΣΜΕνΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕ-
ΛΩΜΑ ΚΑΙ ΣΟβΑΡή ΛΟΙΜΩξή COVID-19 ΜΕ ΧΟΡήΓήΣή TOCILIZUMAB
Σ. χατζηλεοντιάδου1, Α. Νικολαΐδου2, Α. Αψεμίδου1, Α. ξανθοπούλου1, χ. φρουζάκη1, Α. Τσώνα2,  
Π. ζεμπεκάκης2, Ε. χατζηχαρίση1

1Αιματολογικό Τμήμα, Α’ Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 2Α’ Παθολογική 
Κλινική Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓΩΓή: Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία οι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) έχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο λοίμωξης SARS-CoV-2, σοβαρής νόσησης και θνητότητας (~30%) σε σύγκριση με 
το γενικό πληθυσμό. Η ηλικία,η εθνικότητα, η νεφρική βλάβη και η ενεργότητα της νόσου αναδείχθη-
καν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες που προδικάζουν δυσμενή έκβαση της Covid-19 νόσου 
και σχετίζονται με υψηλή θνητότητα. Το οξύ υπερφλεγμονώδες σύνδρομο, θεωρείται βασικός παθο-
γενετικός μηχανισμός της σοβαρής Covid-19 και η εμφάνισή του συνδέεται με αυξημένη θνητότητα. 
Κεντρικό ρόλο στην παθογένεση του συνδρόμου αυτού έχει η ιντερλευκίνη 6 (IL-6), κυτταροκίνη, με 
γνωστό ρόλο στην ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των νεοπλασματικών πλασματοκυττάρων και την 
παθοβιολογία του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ). Το tocilizumab, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι 
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του υποδοχέα της IL-6, που χρησιμοποιήθηκε στην αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρή λοίμωξη 
από τον SARS-CoV-2 φάνηκε να ελαττώνει τη θνητότητα και την ανάγκη για μηχανικό αερισμό των 
ασθενών. Σε υποστήριξη των παραπάνω δεδομένων παρουσιάζουμε την περίπτωση ηλικιωμένου 
ασθενούς με ΠΜ και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω της Covid-19, ο οποίος διασώθηκε μετά 
τη χορήγηση tocilizumab.
ΠΕΡΙΓΡΑφή ΠΕΡΙΠΤΩΣήΣ ΑΣθΕνΟΥΣ: Άνδρας 82 ετών, με πρόσφατη διάγνωση ΠΜ, IgG-λ, στα-
δίου ISS ΙΙΙ, που προέκυψε στα πλαίσια διερεύνησης αναιμίας, νεφρικής και καρδιακής ανεπάρκειας, 
διακομίσθηκε τον Απρίλιο του 2021 στην κλινική αναφοράς Covid-19, για την περαιτέρω αντιμετώ-
πιση συμπτωματικής λοίμωξης Covid-19. Η διάγνωσή της τέθηκε στο πλαίσιο εμφάνισης δεκαδικής 
πυρετικής κίνησης μετά την 2η δόση του εμβολίου για τον SARS-CoV-2 (PCR-SARS-CoV-2: θετική). 
Από τον κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ταχύπνοια και υποοξυγοναιμία. Η αξονική τομογραφία (CT) 
θώρακος ανέδειξε μόνο υπεζωκοτικές συλλογές αμφοτερόπλευρα χωρίς πνευμονικές διηθήσεις. Ο 
εργαστηριακός έλεγχος έδειξε λεμφοπενία, αυξημένα επίπεδα IL-6, επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, 
αναιμία και ανοσοπάρεση. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε αρχικά με οξυγονοθεραπεία (μάσκα venturi), 
διουρητικά, αντιμικροβιακή αγωγή με πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, χαμηλού μοριακού βάρους ηπα-
ρίνη (ενοξαπαρίνη) και δεξαμεθαζόνη (6mg/ημ για 10 ημέρες). Μετά από παροδική βελτίωση των 
συμπτωμάτων, επανεμφάνισε πυρετό, με ταυτόχρονη αύξηση των δεικτών φλεγμονής και των λευκών 
αιμοσφαιρίων. Λόγω της παρατεταμένης νοσηλείας του και του κινδύνου εμφάνισης ενδονοσοκομεια-
κής λοίμωξης τέθηκε σε αγωγή με μεροπενέμη και δαπτομυκίνη αλλά επιδεινώθηκε αναπνευστικά και 
χρειάστηκε να υποστηριχθεί με συσκευή υψηλής ροής οξυγόνου. Παράλληλα διαπιστώθηκαν εκτετα-
μένες διηθήσεις αμφοτερόπλευρα στους πνεύμονες και αποφασίστηκε η χορήγηση tocilizumabiv (640 
mg) σε συνδυασμό με μεθυλπρεδνιζολόνη (20mg/ημ για 5 μέρες). Ο ασθενής παρουσίασε βραδεία 
αλλά σταθερή βελτίωση που οδήγησε σε σταδιακή αποκλιμάκωση της αγωγής του, ελάττωση των 
αναγκών σε οξυγόνο και έξοδο από το Νοσοκομείο μετά από 47 ημέρες νοσηλείας. Στην τελευταία 
εξέταση είναι σε πολύ καλή γενική κατάσταση, δεν αντιμετωπίζει όψιμες επιπλοκές από τη Covid-19 
ενώ διαπιστώθηκε και αποκατάσταση της αναιμίας του με σημαντική ελάττωση της συγκέντρωσης 
του φορτίου της νόσου (πλασματοκύτταρα μυελού 25% από 80% κατά τη διάγνωση).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Περιορισμένα δεδομένα, από περιγραφή κυρίως περιπτώσεων, υποστηρίζουν 
τη σημαντική αποτελεσματικότητα του tocilizumab έναντι σοβαρής λοίμωξη Covid-19 σε ασθενείς με 
ΠΜ. Ενδεχομένως, η έγκαιρη χορήγησή του που οδηγεί σε αποκλεισμό της δράσης της IL-6 μπορεί 
να αποτρέψει την εξέλιξη σε κρίσιμη νόσο και την κλιμάκωση στον επεμβατικό αερισμό. 

158 ΑνΤΙΓΟνΑ ΣΥΣΤήΜΑΤΩν ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Αβ0-LEWIS-P1PK ΣΕ νΟΣήΛΕΥΟΜΕνΟΥΣ ΑΣθΕ-
νΕΙΣ ΜΕ COVID-19
Γ. Καλτσούνης, Β. Παπαγεωργίου, Ε. Ντινοπούλου, Μ. Παπέ, Β. Μπακαλούδη, φ. Γκιρτοβίτης,  
Α. Κωνσταντινίδου, Ε. Μπουλομύτη, Β. Παπαγεωργίου, Ι. Ταλιώνα, Α. Παυλοπούλου, Β. Βουλγαρίδου, 
Δ. Στοϊμένης, Β. Μασλίντζη, Μ. χατζηκύρκου
Κέντρο Αίματος, Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η COVID-19 εκδηλώνεται με ευρύ φάσμα κλινικής βαρύτητας και αυτό 
υποδηλώνει ότι ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες ή/και παράγοντες κινδύνου σχετιζόμενοι με 
τον ασθενή μπορεί να παίζουν ρόλο. Παραδοσιακά, η ομάδα αίματος ABO έχει συσχετισθεί με την 
προδιάθεση σε διάφορες λοιμώξεις. Η παρουσία/απουσία αντιγόνων Α/Β και αντίστοιχων αντισωμάτων 
αντι-Α/Β μπορεί να παρέχει προστασία έναντι μόλυνσης. Τα προκαταρκτικά βιβλιογραφικά δεδομένα 
σχετικά με τη σχέση μεταξύ λοίμωξης SARS-CoV-2 και ομάδας αίματος ABO είναι αμφιλεγόμενα. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να προσδιοριστεί πιθανή συσχέτιση μεταξύ διαφόρων ομάδων 
αίματος και της COVID-19
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Πρόκειται για προοπτική μελέτη παρατήρησης που πραγματοποιήθηκε από 
μέσα Νοεμβρίου 2020 έως Μάρτιο 2021. Συμπεριλήφθηκαν όλοι οι νοσηλευόμενοι ασθενείς θετικοί 
για COVID-19 που χρειάστηκαν μετάγγιση αίματος. Συλλέξαμε δεδομένα σχετικά με: ηλικία, φύλο και 
ομάδα αίματος. Συγκριτικά δεδομένα σχετικά με τον επιπολασμό διαφορετικών ομάδων αίματος στην 
Ελλάδα ελέγχθηκαν μέσω του PubMed.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν συνολικά 147 ασθενείς. 87 (59%) ήταν άνδρες και 60 (41%) 
ήταν γυναίκες. Οι συχνότητες των ομάδων αίματος Α, Β, ΑΒ και Ο ήταν: 50%, 12%, 5% και 33%, αντί-
στοιχα. Η ομάδα αίματος Ο εκπροσωπήθηκε αναλογικά λιγότερο και η ομάδα αίματος Α αντίστοιχα, 
στους νοσηλευόμενους ασθενείς σε σύγκριση με τον ελληνικό γενικό πληθυσμό. Επιπλέον ελέγχθηκαν 
τα αντιγόνα Lea και P1. Το Lea βρέθηκε θετικό στο 18% των ασθενών (23/130) και το Ρ1 θετικό στο 
75% των ασθενών (98/131) και τα ποσοστά αυτά συμπίπτουν με βιβλιογραφικές αναφορές για τους 
Καυκάσιους πληθυσμούς
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ομάδα αίματος ABO έχει προταθεί ως προδιαθεσικός παράγοντας για την 
COVID-19. Οι σχετικές μελέτες επί του παρόντος είναι αμφιλεγόμενες. Τα ευρήματά μας υποδηλώ-
νουν ότι μπορεί να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ COVID-19 και των ομάδων αίματος ABO. Σύμφωνα 
με δημοσιευμένα στοιχεία, η κατανομή των ομάδων αίματος στην Ελλάδα είναι: Ο 44%, Α 38%, Β 
13% και ΑΒ 5%. Οι ακριβείς μηχανισμοί που θα εξηγούσαν τις συσχετίσεις μεταξύ των αντιγόνων της 
ομάδας αίματος και της νόσου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. φυσικά αντισώματα αντι-Α που 
κυκλοφορούν στο αίμα μπορεί να εμποδίσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του SARS-CoV-2 και του 
υποδοχέα του, παρέχοντας προστασία, εξηγώντας γιατί οι ασθενείς με ομάδα αίματος Α φαίνονται πιο 
επιρρεπείς στη μόλυνση από SARS-CoV-2, ενώ ασθενείς με ομάδα αίματος Ο δεν είναι. Επιπλέον ο 
κυρίαρχος ισότυπος της συγκολλητίνης αντι-Β και αντι-Α είναι IgM στον ορό από άτομα της ομάδας Α 
και Β αντίστοιχα, αλλά IgG στον ορό της ομάδας Ο. ωστόσο, ενδέχεται να εμπλέκονται άλλοι μηχανισμοί 
και απαιτείται περαιτέρω μελέτη. Τα ποσοστά Lea και P1 που βρέθηκαν σε ασθενείς με COVID-19 
ήταν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σχετικά με τον υγιή Καυκάσιο πληθυσμό. Η μελέτη μας έχει αρκε-
τούς περιορισμούς. Πρώτον, δεν εξετάστηκαν όλοι οι ασθενείς που εισήχθησαν με COVID-19 για να 
προσδιοριστεί η ομάδα αίματός τους, με εξαίρεση εκείνοι μόνο που χρειάστηκαν μετάγγιση αίματος. 
Δεύτερον, πρόκειται για μελέτη ενός μόνο κέντρου. Συμπερασματικά, η ομάδα αίματος μπορεί να 
είναι ένας παράγοντας κινδύνου για COVID-19. Η ομάδα αίματος πρέπει να ελέγχεται για κάθε άτομο 
θετικό για COVID-19. Απαιτούνται περαιτέρω, μεγάλης κλίμακας συνεργατικές μελέτες για τη συσχέ-
τιση του ABO με τον επιπολασμό και τη θνησιμότητα της COVID-19. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της συγκεκριμένης νόσου.

159 ΣΥΣΧΕΤΙΣή ΤΩν ΕΥΡήΜΑΤΩν ΤήΣ θΡΟΜβΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑφΙΑΣ ROTEM νΟΣήΛΕΥΟΜΕνΩν 
ΑΣθΕνΩν ΜΕ COVID-19 ΛΟΙΜΩξή ΜΕ Τήν ΚΛΙνΙΚή ΕξΕΛΙξή ΤήΣ νΟΣΟΥ
Ν.-E. Λουτσίδη1, M. Πολίτου2,3, Δ. Κορακάκης2, Θ. Κασσή2, Α. Νίκα2, Μ Πουλιάκης4, Β. Βλαχάκος5,  
Κ. Ελευθερίου5, Α. Παππάς5, Ι. Καλομενίδης5 

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευγγελι-
σμός», 2Αιματολογικό Εργαστήριο- Ν.Υ. Αιμοδοσίας «Αρεταίειο», 3ΠΜΣ Αιμορραγία-Θρόμβωση-Ιατρική 
των Μεταγγίσεων, 4Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 5Α’ Πανεπιστημιακή 
Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: H παρακολούθηση της σφαιρικής πηκτικότητας του αίματος ασθενών με 
COVID-19 νόσο με την μέθοδο της θρομβοελαστογραφίας (ΘΕΓ) ROTEM κατά την διάρκεια της νο-
σηλείας τους και της παρακολούθησής τους μετά το εξιτήριο καθώς και η συσχέτιση των ευρημάτων 
με την κλινική εικόνα και εξέλιξη της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετάμε προοπτικά ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω COVID-19 νόσου και 
μετά το εξιτήριο, παρακολουθούνται στο ιατρείο COVID-19 του νοσοκομείου ΘΕΓ πραγματοποιείται 
στα παρακάτω χρονικά σημεία της μελέτης: 1) κατά την εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο, 2) 
επικλινικής επιδείνωσης του ασθενούς 3) κατά την έξοδο των ασθενών από το νοσοκομείο, 4) ένα 
μήνα μετά την έξοδο τους, 5) κατά τις επισκέψεις παρακολούθησης στο εξωτερικό ιατρείο, εφόσον 
η ΘΕΓ ήταν παθολογική κατά το εξιτήριο και σε κάθε επίσκεψη μέχρι η ΘΕΓ να δώσει φυσιολογικά 
αποτελέσματα. Καταγράφονται κλινικά/εργαστηριακά δεδομένα και εξέλιξη της νόσου με την χρήση 
των CRFs του ΠΟΥ καθώς και οι παράμετροι του ROTEM, CT (clotting time), CFT (clot formation 
time), MCF (maximum clot firmness), aankle, LI60 με την εξέταση ΝΑΤΕΜ και την τροποποιημένη 
ΝΑ-ΗepΤΕΜ με την προσθήκη ηπαρινάσης) για τη μελέτη ασθενών που λαμβάνουν ηπαρίνη.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 22 ασθενείς που αναλύθηκαν 11/22 ασθενείς (50%) στην εισαγωγή είχαν 
θρομβωτικό προφίλ ΘΕΓ (μικρότερο CT και CFT μεγαλύτερο α-ankle και MCF ενώ σε μία περίπτωση 
ήταν αιμορραγικό. Υπήρχε μάλιστα μια τάση συσχέτισης των επηρεασμένων παραμέτρων με τη βα-
ρύτητας της νόσου. Σε 7/14 ασθενείς (50%) που αξιολογήθηκαν κατά την έξοδο από το νοσοκομείο 
παρέμειναν τα θρομβωτικά ΘΕΓ ευρήματα. 5/22 (22,7%) ασθενείς επιδεινώθηκαν κλινικά κατά την 
διάρκεια της νοσηλείας τους: 1 με αιμορραγικά, 2 με θρομβωτικά και 2 με φυσιολογικά ΘΕΓ ευρήματα 
στην εισαγωγή και όλοι παρουσίασαν θρομβωτικό προφίλ στην επιδείνωση. Από τους 9 ασθενείς 
που εκτιμήθηκαν ένα μήνα μετά την έξοδο, οι 8 είχαν φυσιολογικά ΘΕΓ ευρήματα ενώ σε 1 παρέμενε 
θρομβωτικό. Από την ανάλυση των ΘΕΓ παραμέτρων στα διάφορα σημεία της μελέτης φάνηκε ότι 
το MCF αυξήθηκε από 61,5 σε 64,5 (p=0,0233) για τους ασθενείς που επιδεινώθηκαν σε σχέση με 
την εισαγωγή. Στο σύνολο των ασθενών ο δείκτης λύσης θρόμβου Li60 ήταν αυξημένος κατά την 
έξοδο (96,5[93-98], p= 0,0164) και ένα μήνα μετά το εξιτήριο (96[96-99], p=0,0304) σε σχέση με την 
εισαγωγή (92,5[91-96]) υποδηλώνοντας και τη σχετική συμβολή του ινωδολυτικού μηχανισμού στο 
αιμοστατικό προφίλ (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Συνδυασμένα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων αίματος και TEG στα διάφορα 
χρονικά σημεία της μελέτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κλινική εξέλιξη της νόσου Covid-19 συνοδεύεται από σημαντικές μεταβολές σε 
ΘΕΓ παραμέτρους οι οποίες αντικατοπτρίζουν την βαρύτητα της κλινικής εικόνας. Η δοκιμασία ΝΑ-
Heptem είναι μια γρήγορη σφαιρική δοκιμασία πηκτικότητας. Η συνεχιζόμενη μελέτη θα μπορούσε 
να χαρακτηρίσει παραμέτρους σφαιρικών δοκιμασιών της πήξης που θα μπορούσαν να προβλέψουν 
την υποτροπή ή βελτίωση της νόσου. 
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160 ΣΥΣΧΕΤΙΣή ΠΑΡΑΜΕΤΡΩν ΤήΣ ΓΕνΙΚήΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠήΚΤΙΚΟΤήΤΑΣ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ ΤΟΥ βΑθΜΟΥ θΕΤΙΚΟΤήΤΑΣ REAL TIME RT-PCR CYCLE THRESHOLD NUMBER (CT), ΜΕ 
Τή βΑΡΥΤήΤΑ ΤήΣ ΛΟΙΜΩξήΣ COVID-19 ΚΑΤΑ Τή ΧΡΟνΙΚή ΣΤΙΓΜή ΤήΣ ΔΙΑΓνΩΣήΣ 
Ν.Ι. Τσαγκαράκης1, Μ. Καραγιάννη1, Μ. Ορφανίδου2, Δ. Λιακόπουλος1, Α. Τσολάκη1, χ. Σταυροπούλου2, 
Σ. χανιωτάκη1, Ε. Βαγιάκου2, Ε. Γκουμάκου1, Σ.Ι. Παπαδημητρίου1, Α. Αλεξόπουλος1, Ε. φαρμάκη1,  
Κ. Κωνσταντίνου1, Γ. Πατεράκης3, Ι. χαλιορή1, Ε. Κρητικού-Γρίβα1

1Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 
3Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η προγνωστική σημασία των παραμέτρων της γενικής αίματος στη νόσο 
COVID-19 έχει ήδη αναδειχθεί μέσω πολλών επιστημονικών μελετών, αντίθετα η σημασία των κυττα-
ρικών πηλίκων, όπως ουδετεροφίλων προς λεμφοκύτταρα (NLR), λεμφοκυττάρων προς ινωδογόνο 
(LFR) και αιμοπεταλίων προς λεμφοκύτταρα (PLR), δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς. Στην παρούσα 
αναδρομική μελέτη, την ημέρα της διάγνωσης της νόσου, διερευνήθηκε πιθανή συσχέτιση των ανωτέ-
ρω αιματολογικών παραμέτρων, των κυτταρικών πηλίκων και του βαθμός θετικότητας της Real-Time 
RT-PCR, δηλαδή του αριθμού CycleThreshold (CT), ο οποίος αντιστοιχεί σε ποσοτική εκτίμηση του 
ιικού φορτίου στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, με τη βαρύτητα της νόσου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Η μελέτη συμπεριέλαβε 307 ασθενείς που προσήλθαν στο ΤΕΠ COVID από 
Ιανουάριο έως Ιούνιο 2021 και διαγνώστηκαν θετικοί– 133 γυναίκες (43.3%) και 174 άντρες (56.7%). 
Αυτοί διαχωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: 1) ασθενείς που δεν έχρηζαν νοσηλείας (OUT) -Ν=138 (46.4% 
γυναίκες), 2) ασθενείς που εισήχθησαν σε κλινική (RW)-Ν=161 (41% γυναίκες) και3) ασθενείς που εισή-
χθησαν σε ΜΕΘ (ICU) -Ν=8 (37.5% γυναίκες). Διενεργήθηκε έλεγχος γενικής αίματος και πηκτικότητας 
εντός του πρώτου 24ώρου της προσέλευσής τους. Η διάγνωση COVID-19 βασίστηκε στο σύστημα 
POCT Convergys® (RT-POCT-PCR) του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας. Η εξέταση έγινε στο κατάλληλο 
υγρό μεταφοράς ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος προς ανίχνευση του SARS-COV-2. H RT-POCT-PCR 
βασίζεται στην ανίχνευση των ιικών γονιδίων Spike (S), Nucleocapsid (N) και Ηuman-Ribonuclease-P 
(RP). Ο αριθμός CycleThreshold (CT) του γονιδίου Nucleocapsid (N) κανονικοποιήθηκε βάση του 
γονιδίου-ελέγχου Ηuman-Ribonuclease-P (RP), ως πηλίκο CT-Ratio, ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση 
του ιικού φορτίου στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα κατά την ημέρα της διάγνωσης, στη βαρύτητα της 
νόσου. Η στατιστική αξιολόγηση έγινε με SPSS 26.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην γενική αίματος και στις εξετάσεις πηκτικότητας ρουτίνας, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρήθηκαν στις παραμέτρους WBC (p=0.03), ουδετερόφιλων (p=0.007), ινωδογόνου 
(p<0.001), D-Dimers (p=0.011), NLR (p=0.004), PLR (p=0.027) και LFR (p=0.013). Συγκεκριμένα το 
ινωδογόνο ήταν σημαντικά υψηλότερο στους RW (502.1±15.47) έναντι των OUT (435.6±15.5) (p=0.001), 
ενώ σημαντικά χαμηλότερο στους ICU (347.2±23.2) έναντι των OUT (p=0.006). Συγκρίνοντας τους RW 
με τους OUT, τα NLR, PLR ήταν σημαντικά υψηλότερα στους RW (p=0.001 και p=0.009 αντίστοιχα), 
ενώ το πηλίκο LFR ήταν σημαντικά χαμηλότερο (P=0.005). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο αριθμός των 
λεμφοκυττάρων όπως και το CT-Ratio του ιικού γονιδίου (N) δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά 
μεταξύ των τριών ομάδων (p=0.135 και p=0.396, αντίστοιχα). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι περαιτέρω γνώση της 
κινητικής των παραμέτρων της γενικής αίματος και των κυτταρικών πηλίκων NLR, PLR, LFR, αλλά 
και της συγκέντρωσης ινωδογόνου και D-Dimers, μπορεί να διευκολύνει στη διαχείριση των ασθε-
νών και την εκτίμηση της βαρύτητας της νόσου COVID-19. Αντίθετα, ο αριθμός CT της Real-Time 
RT-PCR που αντιστοιχεί σε ποσοτική εκτίμηση του ιικού φορτίου στο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, δε 
φαίνεται να σχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου. Η πτωτική τάση του αριθμού των λεμφοκυττάρων 
που παρατηρείται στην COVID-19, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, δεν επιβεβαιώνεται ως στατιστικά 
σημαντικό εύρημα στην πρώτη ημέρα της διάγνωσης, με βάση τα δεδομένα του εργαστηρίου μας. 
Τέλος, λόγω του χαμηλού αριθμού των ασθενών ICU, οι συσχετίσεις με τη συγκεκριμένη ομάδα χρή-
ζουν περαιτέρω διερεύνησης.
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413

32o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙωΝ Haema 2021; 12(suppl. 1)

161 ΔΙΕΡΕΥνήΣή ΑΙΤΙΩν ΑνΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔή ΔΙΑβήΤή
Ε. Μυλωνά1, Π. Τσολακίδου2, Γ. Καϊάφα3

1Νοσοκομείο Γεννηματάς Θεσσαλονίκης, 2Ιατρός Βιοπαθολόγος, 3Α.Π.Θ. Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική 
Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
ΕΙΣΑΓΩΓή: Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μια σύγχρονη νόσο, της οποίας η συχνότητα 
αυξάνεται ραγδαία, ώστε οι διαβητικοί ασθενείς να ανέρχονται περισσότερο από 300 εκατομμύρια 
παγκοσμίως. Έχει παρατηρηθεί ότι όσο μεγαλύτερη η διάρκεια της νόσου, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
πιθανότητα εμφάνισης της αναιμίας και υπολογίζεται ότι είναι 2-3 μεγαλύτερη από τον γενικό πληθυσμό.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας ήταν η ανεύρεση των αιτιών της αναιμίας σε διαβητικούς ασθενείς 
με σκοπό την ορθότερη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Στο ερευνητικό μέρος μελετήθηκαν πενήντα (50) ασθενείς με αναιμία χωρίς 
ΣΔ, και πενήντα (50) ασθενείς με αναιμία και ΣΔ , ενώ επίσης έγινε αναφορά από το ιστορικό στα 
φάρμακα που έλαβαν οι ασθενείς. Η μελέτη διήρκεσε 6 μήνες και η ανάλυση υλοποιήθηκε με στατιστικό 
πακέτο SPPSv.23.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών παρατηρήθηκαν 
για τις παρακάτω μεταβλητές: Το βάρος, τον δείκτη μάζας σώματος, την αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη, τη 
γλυκόζη, την κρεατινίνη, τα τριγλυκερίδια, τον σίδηρο, τη φερριτίνη, την τεστοστερόνη, τη γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη, την TSH και την TIBC.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι στους ασθενείς με αναιμία και Σ.Δ κάποιοι δείκτες 
δεν μπορούν να είναι αξιόπιστοι, όπως η φερριτίνη, γιατί ενώ οι τιμές της είναι μετρήσιμες, ωστόσο 
δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό επίπεδο του σιδήρου στους ασθενείς. Η τιμή της T.I.B.C. μπορεί 
να βοηθήσει στην εκτίμηση της επάρκειας ,υπερφόρτωσης ή έλλειψης Fe. Υπάρχει ανάγκη για πλήρη 
εργαστηριακό έλεγχο σε ασθενείς με Σ.Δ και αναιμία για την ανεύρεση του αιτίου της αναιμίας και την 
κατάλληλη θεραπεία των ασθενών πριν την χορήγηση ερυθροποιητίνης ή σιδήρου για τη διόρθωση 
της αναιμίας.

162 ΕΚΤΡΟΠή ΛΕΜφΩΜΑΤΟΣ ΧΑΜήΛήΣ ΚΑΚΟήθΕΙΑΣ ΣΕ HODGKIN ΛΕΜφΩΜΑ
Ν. Κεραμιδάς1, Γ. Κακιόπουλος2, Μ. Βάρδακα1, Λ. Μαλάκου1, Γ. Δράκος1, Γ. Λεβέτα1, Ε. Μιχάλη1,  
Α. Γαλανόπουλος1 
1Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Εκτροπή λεμφώματος χαμηλής κακοηθείας, μικρού λεμφοκυτταρικού λεμφώματος/
χΛΛ (CLL/SLL) σε διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα υψηλής κακοηθείας (σύνδρομο Richter) 
αναφέρεται σε ποσοστό 5-10%. Εκτροπή προς Ηοdgkin λέμφωμα (ΗL) είναι πολύ πιο σπάνια οντότητα 
με συχνότητα περίπου 0,7%, με συνέπεια έλλειψη επαρκών στοιχείων για τα κλινικά χαρακτηριστικά, 
εξέλιξη και πρόγνωση των ασθενών αυτών. Η βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη και αναφέρονται 
μόνον κλινικές περιπτώσεις με κακή πρόγνωση και κακή ανταπόκριση στην θεραπεία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Παρουσιάζεται σπάνια περίπτωση ασθενούς ηλικίας 86 ετών με διάγνωση 
CLL/SLL, ooποίος εμφάνισε εκτροπή σε ΗLκατά τη διάρκεια της θεραπείας του για την πρωτοπαθή 
του νόσο.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Ο ασθενής είχε CLL/SLL ( CD20+,CD5, CD23+ πρωτεΐνη ζΑP-70-/+, t-Bet+, 
LEF-1+, CyclinD1-, με Κi-67 30-35%), σταδίου IV,κατά AnnArbor. Yπήρχε λεμφική διήθηση μυελού 
των οστών περίπου 40%, ενώ από την κλινική του εικόνα παρουσίαζε τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, 
παρατραχειακούς και μασχαλιαίους λεμφαδένες με απουσία οργανομεγαλίας. Ο ασθενής έλαβε 12 
κύκλους θεραπεία με ομπινουτουζουμάμπη και χλωραμβουκίλη και στη συνέχεια ελάμβανε θεραπεία 
συντήρησης με ομπινουτουζουμάμπη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά το πέρας των 12 κύκλων χημειοθεραπείας ο απεικονιστικός έλεγχος με 
αξονικές τομογραφίες ανέδειξε υπολειμματική νόσο στους λεμφαδένες μεσοθωρακίου, μασχάλης και 
ενδοκοιλιακούς λεμφαδένες και συνέχισε με τη θεραπεία συντήρησης. Η επανεκτίμηση με μυελόγραμμα, 
οστεομυελική βιοψία και κυτταμετρία μυελού των οστών δεν ανέδειξαν υπολειπόμενη νόσο. Ακολούθησε 
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διενέργεια βιοψίας των υπολειπόμενων λεμφαδένων από την οποία προέκυψαν άφθονα κύτταρα 
(CD30+, CD15+, EMA-, LCA-, L-26-, CD23-) συμβατά με διπύρηνα κύτταρα Reed-Sternberg και 
μονοπύρηνα κύτταρα, ευρήματα συμβατά με εξέλιξη της νόσου του προς κλασικό λέμφωμα Ηodgkin, 
πιθανότατα του λεμφοκυτταροβριθούς τύπου (Lymphocyterich Hodgkin’s lymphoma).Στην συνέχεια, 
ο ασθενής έλαβε 6 κύκλους θεραπεία με το σχήμα ABVD. Το interim PET-CTμετά από δύο κύκλους 
θεραπεία έδειξε ανταπόκριση της νόσου στην χορηγούμενη θεραπεία (Deaville scale score: 2). Mετά 
την ολοκλήρωση των 6 κύκλων ΑΒVD, ο απεικονιστικός έλεγχος έδειξε μικρή υπολειμματική νόσο στους 
λεμφαδένες του θώρακος. Ο ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση, συνεχίζει θεραπεία συντήρησης 
με ομπινουτουζουμπάμπη και είναι εν ζωή εννέα μήνες μετά την διάγνωση του ΗL.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το σύνδρομο Richter σε ένα χαμηλής κακοήθειας λέμφωμα (CLL/SLL) προς ΗL 
αποτελεί σπάνια και ενδιαφέρουσα oντότητα, η οποία συνοδεύεται από χειρότερη πρόγνωση και 
ανταπόκριση στη θεραπεία συγκριτικά με το πρωτοπαθές (de novo) HL. Λόγω της περιορισμένης 
βιβλιογραφίας, απαιτείται η αναφορά των μεμονωμένων περιστατικών, προκειμένου να εξαχθούν 
περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα κλινικά χαρακτηριστικά, πρόγνωση, εξέλιξη και πιθανή 
βελτίωση της θεραπείας των ασθενών αυτών με νέους θεραπευτικούς συνδυασμούς.

163 θΡΟΜβΩΣή ΔΕξΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΕφήβΟ ΠΟΥ ΕΛΑβΕ ΧήΜΕΙΟθΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΕΜ-
φΩΜΑ HODGKIN, ΠΕΡΙΓΡΑφή ΠΕΡΙΠΤΩΣήΣ
Β. Αντάρη, Γ. Τοτικίδης, Μ. Λάμπρου, Κ. Κοτσογλανίδου, Λ. Δαμιανίδου, Α. ζαγκούτης, Α. Μπουντά, 
Ε. Παπακωνσταντίνου 
Παιδοογκολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η εμφάνιση θρομβωτικού επεισοδίου σε ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια 
αποτελεί μία όχι σπάνια επιπλοκή με πολυπαραγοντική αιτιολογία. Η μακροχρόνια χρήση κεντρικών 
φλεβικών καθετήρων, η χημειοθεραπεία καθώς και γενετικοί παράγοντες αποτελούν κάποιους από 
τους προδιαθεσικούς παράγοντες για δημιουργία θρόμβων. Οι παιδιατρικοί ασθενείς με λέμφωμα 
Hodgkin παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης θρομβωτικών επεισοδίων, η ακριβής συχνότητα 
των οποίων είναι άγνωστη. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση περίπτωσης άρρενος εφήβου με Λέμφωμα 
Hodgkin και θρόμβωση του δεξιού κόλπου της καρδιάς, ως τυχαίο εύρημα στον υπερηχογραφικό 
έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Άρρεν έφηβος ηλικίας 12 ετών διαγνώσθηκε με λέμφωμα Hodgkin, σταδίου 
IV με κλινική εικόνα τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας, παθολογικούς λεμφαδένες μεσοθωρακίου, οζώδεις 
σχηματισμούς πνευμόνων και υπεζωκοτική συλλογή. Η ιστολογική εξέταση ανέδειξε Νόσο Hodgkin 
οζώδους σκλήρυνσης ινοϊστοκυτταρικού υπότυπου grade ΙΙ κατά BNLI (British National Lymphoma 
Investigation). Κατά τη διάγνωση πραγματοποιήθηκε παροχέτευση της υπεζωκοτικής συλλογής 
και έγινε άμεση έναρξη χημειοθεραπείας, μετά την τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα στην 
είσοδο του δεξιού κόλπου. Μετά από δύο κύκλους OEPA ο απεικονιστικός έλεγχος με Interim PET/
CT έδειξε πλήρη μεταβολική ύφεση των εστιών όπως και μετά 4 κύκλους COPDAC. Ο ασθενής έλαβε 
τα χημειοθεραπευτικά σχήματα χωρίς να εμφανίσει ανεπιθύμητα συμβάματα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας και την αφαίρεση του κεντρικού 
φλεβικού καθετήρα ακολούθησε προγραμματισμένος υπερηχογραφικός έλεγχος της καρδιάς, ο οποίος 
ανέδειξε έναν κινητό σχηματισμό εντός του δεξιού κόλπου, μέγιστης διαμέτρου 2,3 cm. Η μαγνητική 
τομογραφία καρδιάς επιβεβαίωσε την παρουσία ενός κινητού σχηματισμού εντός του δεξιού κόλπου, 
μέγιστης διαμέτρου 2,3 cm, με λοβωτά όρια και πρόσφυση στο οπίσθιο τοίχωμα του δεξιού κόλπου. Στον 
έλεγχο για προδιάθεση θρομβοφιλίας που ακολούθησε διαπιστώθηκε ετεροζυγωτία για τον παράγοντα 
FVLeiden και MTHFR (C677T). O ασθενής τέθηκε σε αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους 
για διάστημα 2 μηνών, χωρίς να παρατηρηθεί, ωστόσο, βελτίωση των υπερηχογραφικών ευρημάτων. 
Στον επαναληπτικό έλεγχο το μόρφωμα απεικονίστηκε σταθερό, με μέγεθος 2,5 x 1,5 cm, συμβατό 
με θρόμβο και εντόπιση άνωθεν της τριγλώχινας, χωρίς να προκαλεί αποφρακτικά φαινόμενα. Λόγω 
της χρονιότητας του θρόμβου και της απουσίας ενδείξεων απόφραξης ή εμβολής δε διενεργήθηκε 
θρομβόλυση και ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή με κουμαρινικά αντιπηκτικά και τακτικό υπερηχογραφικό 
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έλεγχο. Το παιδί παραμένει αιμοδυναμικά σταθερό και ασυμπτωματικό και στον πρόσφατο επανέλεγχο 
διαπιστώθηκε μείωση του μεγέθους του θρόμβου. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με Λέμφωμα Hodgkin εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
θρομβωτικών επεισοδίων. Η επίπτωση στους παιδιατρικούς ασθενείς δεν είναι γνωστή, ενώ οι 
περιπτώσεις εμφάνισης καρδιακών θρόμβων σε παιδιά που έλαβαν θεραπεία για Λέμφωμα Hodgkin είναι 
περιορισμένες. Η έγκαιρη ανίχνευση των προδιαθεσικών παραγόντων και η τακτική υπερηχογραφική 
παρακολούθηση των ασθενών αυτών είναι χρήσιμα εργαλεία στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση 
των θρομβωτικών επεισοδίων. 

164 ΑνΑΔΡΟΜΙΚή ΑνΑΛΥΣή ΚΛΩνΙΚήΣ ΜΕΤΑΜΟΡφΩΣήΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜφΟΓΕνή 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΛΛ)
Κ. Νικολάου2, Μ. Αντωνιάδης3, R. Βashford-Rogers4, Λ. Κούμα1,2, χ. Πιερίδου1,2, Μ. Κυριακού1,  
Γ. Σταύρου1, Α. Σπυριδωνίδης, G. Vassiliou1,4, Π. Κωστέας1,2

1The Center for Study of Hematological Malignancies (CSHM), Nicosia, Cyprus, 2Karaiskakio Foun-
dation, Nicosia, Cyprus, 3Nicosia General Hospital, Nicosia, Cyprus, 4Wellcome - MRC Cambridge 
Stem Cell Institute, UK, 5Wellcome Trust Sanger Institute, Hinxton, UK
Η μελέτη περιλαμβάνει την ανάλυση των ρεπερτορίων των BCR ανοσοσφαιρινών και γενετικών 
μεταλλάξεων πριν και κατά την διάγνωση των χρόνιων Β λεμφοϋπερπλαστικών παθήσεων με σκοπό 
την κατανόηση του μοριακού μηχανισμού που εμπλέκεται στην εξέλιξη της νόσου. Το Ίδρυμα μας έχει 
στρατολογήσει περισσότερους από 160.000 εθελοντές δότες τα τελευταία 18 χρόνια, καλύπτοντας 
το 33% του συνόλου των ενηλίκων ηλικίας 35-45 ετών και το 20% των ενηλίκων ηλικίας 45-60 ετών 
στην Κύπρο. Έτσι, πολλοί από τους ασθενείς που διαγνώστηκαν με αιματολογική κακοήθεια στην 
Κύπρο καταγράφηκαν ως δότες μυελού των οστών 5-15 χρόνια πριν από τη διάγνωση. Η μοναδική 
ευκαιρία μας, να έχουμε πρόσβαση σε δείγματα των ασθενών πριν νοσήσουν αλλά και σε επακόλουθα 
δείγματα μετά την διάγνωση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια αναδρομική 
μελέτη των μοριακών συμβάντων που εμπλέκονται στην εξέλιξη της νόσου. Οι στόχοι μας είναι: α) να 
εφαρμοστεί αλληλούχιση επόμενης γενιάς για την ανάλυση των ρεπερτορίων BCR, σε διαγνωστικά 
και προ-διαγνωστικά δείγματα, β) τον έλεγχο της παρουσίας ή όχι σωματικών μεταλλάξεων (SHM) 
καθεστώς και η παρουσία «στερεοτυπίας» στην ανοσοσφαιρίνη των Β-κυττάρων γ) διερεύνηση της 
εξέλιξης των μεταλλάξεων σε γονίδια τα οποία έχουν συσχετιστεί με την νόσο και δ) αξιολόγηση της 
έκφραση σημαντικών προγνωστικών δεικτών που σχετίζονται με αυτές τις κακοήθειες. Το αποτέλεσμα 
αυτής της μελέτης αναμένεται να ρίξει φως στους μηχανισμούς της εξέλιξης της νόσου. Αυτές οι 
πληροφορίες θα είναι κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών και τη 
μελλοντική κλινική έκβαση

165 ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΑνθΕΚΤΙΚΟ ΛΕΜφΩΜΑ BURKITT ΣΤΟΜΑΧΟΥ
ξ. Λόσεβα, Μ. Σερβιτζόγλου, Δ. Δογάνης, Μ. Νικήτα, Ε. Μάγκου, Μ. Μπάκα
Ογκολογικό Τμήμα Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίαση του συγκεκριμένου ασθενούς γίνεται λόγω της σπανιότητας του λεμφώματος 
Burkitt στομάχου στα παιδιά, που παρά την αναμενόμενη καλή πρόγνωση, είχε νόσο ανθεκτική στη 
χημειοθεραπεία.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αγόρι 10 ετών προσκομίστηκε λόγω εμπυρέτου από 10ημέρου, 
απώλειας βάρους, ανορεξίας και επιγαστραλγίας από 3μήνου με διαλείποντες εμέτους. Από τον 
απεικονιστικό έλεγχο η CT κοιλίας ανέδειξε εκτεταμένη πάχυνση του τοιχώματος στο θόλο και στο 
σώμα του στομάχου με διογκωμένους τους λεμφαδένες κοιλίας. Η βιοψία στομάχου ανέδειξε Burkitt 
λέμφωμα στομάχου, αρνητική για H. pylori. Το PET scan επιβεβαίωσε τα ευρήματα της αξονικής 
τομογραφίας. Από τον εργαστηριακό έλεγχο είχε σταδιακή πτώση αιμοσφαιρίνης στο 8,9mg/dl και 
αυξανόμενη τιμή LDH έως 1153. Δεν υπήρχε διήθηση ΚΝΣ, ούτε μυελού των οστών.
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Με τα παραπάνω δεδομένα έγινε έναρξη χημειοθεραπείας σύμφωνα με το πρωτόκολλο Inter 
BNHLritux 2010 Group B. Μετά το 1ο σχήμα χημειοθεραπείας (COP) δεν υπήρχε ανταπόκριση, οπότε 
η χημειοθεραπεία του ασθενούς αναβαθμίστηκε σε Group C. Στη συνέχεια έλαβε 2 κύκλους Rituximab 
COPADM, με σχετικά καλή ανταπόκριση.
Μετά από συμπλήρωση 2 κύκλων R-COPADMκαι 2 κύκλων R-CYVE πραγματοποιήθηκε νέος 
απεικονιστικός έλεγχος, όπου ανεδείχθη υπολειπόμενη νόσος στο στόμαχο,η οποία επιβεβαιώθηκε 
και ιστολογικά, οπότε θεωρήθηκε ανθεκτική νόσος. Ακολούθησε 1 σχήμα με R-ICE. Στον επόμενο 
απεικονιστικό έλεγχο δεν υπήρχε ανταπόκριση, με τη βλάβη να επεκτείνεται στον αριστερό λοβό του 
ήπατος. 
Επειδή δεν πληρούσε τα κριτήρια για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ακολούθησε 
2ο κύκλο ICE. Ο μοριακός έλεγχος για double ή triple hit lymphoma ήταν αρνητικός. Στη συνέχεια 
υπεβλήθη σε στοχευμένη bispecific θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα Glofitamab (antiCD20/antiCD3), 
στα πλαίσια ερευνητικού πρωτοκόλλου. Μετά τον 1ο κύκλο θεραπείας παρουσίασε σημαντική κλινική 
και απεικονιστική βελτίωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά την καλή πρόγνωση που έχουν τα Burkitt λεμφώματα, σπάνιες αλλά υπαρκτές 
ειναι οι πιθανότητες ανθεκτικότητας της νόσου στη χημειοθεραπεία. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει 
να αναζητούνται άλλοι τρόποι θεραπείας, εκτός από την κλασσική χημειοθεραπεία. 

166 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣθΕνΩν ΟΙΚΟΓΕνΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ
Ε. Κουβάτα, Γ. Στεφανή, Α. Αντωνίου, Ε. Μπουρονίκου, Γ. Βασιλόπουλος, Ν. Γιαννακούλας
Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) αποτελεί τη 2η σε συχνότητα αιματολογική 
κακοήθεια. Η αιτιοπαθογένειά του παραμένει ασαφής. χαρακτηρίζεται από την παρουσία μονοκλωνικής 
πρωτεΐνης και υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των οντοτήτων: μονοκλωνική γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης 
αιτιολογίας (ΜGUS), ασυμπτωματικό ΠΜ και συμπτωματικό ΠΜ (Kumar SK, et al, 2017). Το οικογενές 
πολλαπλό μυέλωμα είναι υποκατηγορία του, που παρουσιάζει οικογενή συνάθροιση, δύο η περισσότερων 
μελών που πάσχουν σε κάθε οικογένεια. Έχουν περιγραφεί περισσότερες από 150 οικογένειες με 
πολλαπλά προσβεβλημένα μέλη με μυέλωμα ή άλλες δυσκρασίες κυττάρων. Οι συγγενείς πρώτου 
βαθμού ασθενών με ΠΜ έχουν 2-4 φορές υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό. Επίσης έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξουν αιματολογικούς καρκίνους καθώς 
και συμπαγείς όγκους (Catalano C, et al, 2021).Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τεσσάρων 
ασθενών με ΠΜ από δύο οικογένειες (ανά δύο αδελφές). 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Παρουσιάζονται στην εικόνα τα γενεαλογικά δέντρα των δύο οικογενειών. Οι 
γονείς των τεσσάρων ασθενών έπασχαν από κάποιο συμπαγή όγκο.

        
Οι ασθενείς προσήλθαν για έλεγχο λόγω κυρίως οστικών αλγών ή για διερεύνηση αναιμίας. Στους 
ασθενείς πραγματοποιήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος (αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος, 
προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών και β2 μικροσφαιρίνης, ηλεκτροφόρηση και ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών 
ορού και ούρων, οστικός έλεγχος, οστεομυελική βιοψία, έλεγχος καρυότυπου και FISH για τις συχνότερες 
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χρωμοσωμικές ανωμαλίες). Η διάγνωση και η κατάταξη έγινε με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια IMWG 
για το ΠΜ. Η ασθενής 1Α έπασχε από συμπτωματικό ΠΜIgG-l, η 1Β και η 2Α από ασυμπτωματικό ΠΜ, 
και η 2Β από συμπτωματικό ΠΜ IgG-l, IgA-k. Η ασθενής 1Α απεβίωσε από λοίμωξη αφού ήδη είχε λάβει 
διάφορες θεραπείες και είχε υποτροπιάζει, οι ασθενείς 1Β και 2Α δεν λαμβάνουν κάποια θεραπεία και 
είναι υπό παρακολούθηση, ενώ η 2Β είχε λάβει θεραπεία με λεναλιδομίδη+δεξαμεθαζόνη με επίτευξη 
μερικής ανταπόκρισης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και οι οικογένειες με πολλαπλές περιπτώσεις ΠM είναι σπάνιες και δεν 
υπάρχουν ακόμη δεδομένα για τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου στους ασυμπτωματικούς συγγενείς, 
δεν μπορεί να αποκλειστεί κλινικά σημαντικός κίνδυνος εμφάνισης της νόσου. Αν και ενοχοποιούνται 
διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής όπως η παχυσαρκίας, 
οι ανοσολογικές δυσλειτουργίες, η χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών ουσιών και η ακτινοβολία, οι 
οποίοι συχνά είναι κοινοί στα μέλη των οικογενειών, φαίνεται από μελέτες case-control και γενετικής 
συσχέτισης ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση στην εμφάνιση της νόσου (Morgan G., et al, 2014). Η 
κληρονομικότητα δεν ακολουθεί μεντελικό πρότυπο, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο περίπλοκη 
γενετική βάση για τον φαινότυπο (Ozet A., et al, 2008). Όπως συνίσταται και στην βιβλιογραφία 
(Hodgson SV., et al, 2007), δόκιμος θα ήταν ο έλεγχος με χρήση ηλεκτροφόρησης πρωτεΐνης αίματος 
και ούρων σε συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με οικογενές ΠΜ.

167 IgD MYELOMA: ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Μ. Βάρδακα1, Λ. Μαλάκου1, Γ. Δράκος1, Α. Γαλανόπουλος1, Γ. Πατεράκης2, Γ. Κακιόπουλος3, Ι. Κάκκας4, 
Ε. Μιχάλη1

1Αιματολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Ανοσολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3Παθο-
λογοανατομείο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 4Ανοσολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
ΕΙΣΑΓΩΓή: Το IgD μυέλωμα αποτελεί μία σπάνια κλινική οντότητα που αφορά ποσοστό 1-2% του 
συνόλου των περιπτώσεων ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ). χαρακτηρίζεται από νεφρική 
προσβολή σε ποσοστό 20-40% κατά την διάγνωση και φτωχή πρόγνωση με διάμεση επιβίωση (median 
OS) 13-36,5 μήνες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Σκοπός της παρουσίασης είναι η περιγραφή δύο περιπτώσεων με IgD 
μυέλωμα, που διεγνώσθησαν στην κλινική μας το 2020 και η έκβαση αυτών με τη χρήση των νεότερων 
παραγόντων (ανοσοτροποποιητικών: IMIDs και αναστολέων του πρωτεασώματος: PIs).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν δύο ασθενείς, που διεγνώσθησαν με IgD μυέλωμα, το 2020 στην 
Αιματολογική Κλινική. Ο πρώτος ασθενής, άνδρας 66 ετών (ασθενής #1), υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία 
εντοπισμένου πεδίου με συνολική δόση 30Gy και σε ένα κύκλο με κυκλοφωσφαμίδη- βορτεζομίμπη- 
δεξαμεθαζόνη (CyBorDex). Η δεύτερη ασθενής, γυναίκα 61 ετών (ασθενής #2), υποβλήθηκε σε ένα 
κύκλο με κυκλοφωσφαμίδη- βορτεzoμίμπη-λεναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη (RCyBorDex) και ένα κύκλο 
με δαρατουμουμάμπη- βορτεzoμίμπη-λεναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη (Dara-VRdlite) και σε συνεδρίες 
αιμοκάθαρσης. Αναλυτικά, τα δεδομένα παρουσιάζονται στον Πίνακα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο ασθενής #1, στην επανεκτίμηση παρουσίασε σαφή βελτίωση με πτώση των 
τιμών των ελεύθερων αλύσεων και της IgD, αλλά απεβίωσε από λοίμωξη αναπνευστικού, 2 μήνες 
μετά τη διάγνωση. Η ασθενής #2, παρουσίασε την ημέρα 10 του πρώτου Dara-VRdlite αρνητική 
ανοσοκαθήλωση ορού και φυσιολογικό κλάσμα ελεύθερων ελαφρών αλύσεων, αλλά κατέληξε από 
καρδιοαναπνευστική ανακοπή κατά την διάρκεια της αιμοκάθαρσης, 2,2 μήνες μετά τη διάγνωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το IgD μυέλωμα εξακολουθεί να έχει πολύ φτωχή πρόγνωση και στην εποχή των 
IMIDs και PIs. Η καταγραφή μεγαλύτερου αριθμού ασθενών σε πανελλήνια κλίμακα θα οδηγήσει στην 
εξαγωγή στατιστικώς σημαντικών αποτελεσμάτων και στο σχεδιασμό συνδυαστικών θεραπειών για 
βελτίωση της ανταπόκρισης και της επιβίωσης των ασθενών αυτών.
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Πίνακας: Ευρήματα κατά τη διάγνωση των ασθενών
Ευρήματα Ασθενής #1 Ασθενής #2
Ανοσοκαθήλωση ορού Μονοκλωνική δέσμη IgD λ

IgD= 773mg/dl
Μονοκλωνική δέσμη IgD λ και free λ
IgD= 271mg/dl

Ανοσοκαθήλωση ούρων Free λ Free λ
Κ-freeορού(s)
Λ-freeορού(s)
Κ- free-s/ λ- free-s

11,90mg/l
441,00mg/l
0,027

19,20mg/l
8930,00mg/l
0,002

Κ ούρων|(u)
Λ ούρων(u)
κ-u/ λ-u

10,800mg/l
59,700mg/l
0,180

33,800mg/l
1400,000mg/l
0,024

Κυττταρογενετική
(Καρυότυπος,FISH)

46, XY [20]
t(11;14)(q13;q32)

t(11;14)(q13;q32)
4πλή εκπροσώπηση 14q32
Μονήρης εκπροσώπηση 16q23
t(8;14)(q24;q32)
Υπερεκπροσώπηση 1q21

Στάδιο κατά ISS
R-ISS

ISS III
R-ISS II

ISS III
R-ISS II

Hb 7,9mg/dl 7,2g/dl
b2m 19,03mg/l 35mg/l
Crt ορού 3,5mg/dl 8,1mg/dl
eGFR(Cockroft-Gault) 22,02ml/min 10,36ml/min
Αιμοκάθαρση Όχι Ναι
Ποσοστό πλασματοκυττάρων 
στο περιφερικό αίμα

4% 8%

Ποσοστό διήθησης μυελού 
στην οστεομυελική βιοψία

71% διήθηση από πλασματοκύτταρα
χρώση Congo Red (-)

85% διήθηση από πλασματοκύτταρα
χρώση CongoRed (-)

Ανοσοφαινότυπος μυελού 35% κάππα μονοκλωνικά CD138+++/CD38+, 
CD19(-), CD20(-), με κλωνική κυτταροπλασματι-
κή λάμδα και κυτταροπλασματική IgD, CD45(-), 
CD27(-), CD56+, CD81+, Ki67=7,5% DNA index=2

Ανοσοφαινότυπος 
περιφερικού αίματος

7,6% μυελωματικά στοιχεία CD56+ 16,87% λάμδα μονοκλωνικά πλασμα-
τοκύτταρα με IgD βαρειά αλυσίδα, 
CD138 strong, CD38 strong, CD45(-), 
CD27(-), CD56(-), CD81(-), CD19(-), 
Ki67=3,4% DNA index=1,09

Παρουσία 
πλασματοκυτωμάτων

Μάζα μαλακού ιστού στο ΑΡ πλάγιο τόξο του Θ4, 
που προβάλλει ενδοκαναλικά.

Όχι

Οστική νόσος 
(WBLDCT,MRI)

Σφηνοειδής παραμόρφωση Ο1 και μείωση ύψους 
Θ12

Ακτινολογικός έλεγχος με απλές 
ακτινογραφίες σκελετού αρνητικός  
για οστεολύσεις

168 ΕΠΙΤΥΧήΣ ΑνΤΙΜΕΤΩΠΙΣή ΑΤΥΠΟΥ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥνΔΡΟΜΟΥ
Σ. Μπουντόλα1, Β. Περιφάνης1, Μ. Τζαβέλας1, χ. Γώγου1, Α. Τσάρα1, Ε. Κανάκης1, Ε. Γαβριηλάκη2, 
χ. Σαββόπουλος1, Γ. Καϊάφα1

1Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., ΑΧΕΠΑ, 2Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Γ.Ν. «Γ. Πα-
πανικολάου» Θεσσαλονίκης
Το άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS) αποτελεί Θρομβωτική Μικροαγγειοπάθεια (ΤΜΑ), 
εξαιρετικά σπάνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενία και προσβολή 
των αγγείων, ιδιαίτερα του νεφρού, με δημιουργία θρόμβων και εκδήλωση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, 
συχνά εξελισσόμενη σε τελικού σταδίου. 
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Διακρίνεται σε πρωτοπαθές και δευτεροπαθές και οφείλεται σε ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος.
Γυναίκα, 32 ετών, με ελεύθερο ιστορικό, διεκομίσθη στο νοσοκομείο μας από δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, 
όπου νοσηλευόταν λόγω εμπυρέτου, επιγαστραλγίας, ναυτίας, εμέτων και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας 
για αντιμετώπιση λόγω επιδείνωσης της κλινικής της εικόνας. Ήταν ανουρική, με θρομβοπενία 
(19.000), παρουσία σχιστοκυττάρων στο περιφερικό επίχρισμα και σημαντικά υψηλή LDH (970 U/L). 
Προσκομίστηκε αξονική με παρουσία ενδοκοιλιακών και υπεζωκοτικών συλλογών. 
Εισήχθη με διάγνωση ΤΜΑ, ελήφθη δείγμα για ADAMTS13, τέθηκε σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή και 
άρχισε συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και αιμοκάθαρσης. Έγινε οστεομυελική βιοψία, ανοσοφαινότυπος 
μυελού, καθώς και ολόσωμη αξονική – και εγκεφάλου λόγω διαταραχών επιπέδου συνείδησης. Η 
κλινική της εικόνα παρέμενε κρίσιμη, χωρίς ανταπόκριση στις πλασμαφαιρέσεις. Στην πορεία εμφάνισε 
οξεία αναπνευστική δυσχέρεια, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ, όπου και παρέμεινε για 5 
ημέρες, ενώ η αιμοκάθαρση συνεχίστηκε κανονικά. ωστόσο από την εξέταση για ADAMTS 13 >10% 
και Soluble C5b-9 τέθηκε η διάγνωση του άτυπου αιμολυτικού συνδρόμου, και ζητήθηκε έγκριση της 
ενδεδειγμένης θεραπείας με Eculizumab, στην οποία ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά.
Η ασθενής προσέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για παρακολούθηση και χορήγηση θεραπείας 
(Εκουλιζουμάμπη), έχει γίνει γονιδιακός έλεγχος NGS και πρόκειται να ενταχθεί σε μελέτη για διακοπή 
της θεραπείας.
Στο aHUS η έγκαιρη διάγνωση και στοχευμένη θεραπεία είναι μείζονος σημασίας για την έκβαση.

169 ΑνΕΥΡΕΣή ΣΠΛΑΧνΙΚήΣ ΛΕϊΣΜΑνΙΑΣήΣ ΣΕ ΑΣθΕνΕΙΣ ΥΠΟθΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕ-
νή ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ: ΑΤΥΠή ΚΛΙνΙΚή ΕΙΚΟνΑ, ΠΡΟΤΕΙνΟΜΕνή 
ΕΡΓΑΣΤήΡΙΑΚή ΔΙΕΡΕΥνήΣή
Α. Τσολάκη1, Ν.Ι. Τσαγκαράκης1, Ι. χαλιορή1, Γ. Δράκος2, Γ. Λεβέτα2, Σ. χανιωτάκη1, Γ. Ανδρούτσος1, 
Γ. Γκορτζολίδης2, Α. Γαλανόπουλος2, Δ. Λιακόπουλος1, Μ. Καραγιάννη1, Ε. Γκουμάκου1, Σ.Ι. Παπαδη-
μητρίου1, Γ. Πατεράκης3, Θ. Μαρινάκης2, Ε. Κρητικού-Γρίβα1

1Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3Ανο-
σολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η σπλαχνική λεϊσμανίαση παρουσιάζει υψηλή επίπτωση σε 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, στους οποίους μπορεί να εμφανιστεί με άτυπη κλινική εικόνα, 
μιμούμενη υποτροπή της νόσου ή επιπλοκή από την θεραπεία, δυσκολεύοντας τη διάγνωση και 
καθυστερώντας την σωστή αντιμετώπιση των ασθενών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η 
παρουσίαση δύο περιστατικών μη αναμενόμενης ανίχνευσης σπλαχνικής λεϊσμανίασης, σε ασθενείς 
με αιματολογική κακοήθεια υπό θεραπεία. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Περιστατικό 1ο, άνδρας 77 ετών με δευτεροπαθή Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία 
σε έδαφος BCR/ABL αρνητικού μυελοδυσπλαστικού/μυελοϋπερπλαστικού νοσήματος (ΜΔΣ/ΜΥΝ), 
νοσηλεύτηκε για εμπύρετο και παρατεταμένη μυελική απλασία μετά το 4ο σχήμα Azacitidine. 
Περιστατικό 2ο, άνδρας 67 ετών με ιστορικό πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ) υπό DVd (daratumumab, 
bortezomib, dexamethasone)και συνυπάρχον άτυπο ΜΥΝ, παρουσίασε σταδιακή αύξηση του μεγέθους 
του σπλήνα και βαρύτερη θρομβοπενία από την αναμενόμενη. 
Σε αμφότερα τα περιστατικά, στα πλαίσια του διερευνητικού ελέγχου διενεργήθηκε μυελόγραμμα. 
Στο 1ο περιστατικό διενεργήθηκε και κυτταρομετρία ροής (ΚΡ) σε μυελικό εναιώρημα με τη χρήση 
πρωτοκόλλου βασιζόμενου στο SYTO-16 (έμβια χρώση γενετικού υλικού, που παρέχει ενδείξεις και 
για την ανίχνευση παρασίτων). Επιπλέον, στον ίδιο ασθενή, λόγω υποψίας ύπαρξης λεϊσμανιών, 
ακολούθησε συμπύκνωση του μυελικού εναιωρήματος από το φιαλίδιο EDTA, με τη μεθοδολογία 
λευκοκυτταρικού διαχωρισμού με Ficoll και μικροσκοπήθηκαν τα νέα επιχρίσματα που παρασκευάστηκαν. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περιστατικό 1ο: στο μυελόγραμμα δεν τεκμηριώθηκαν ευρήματα συμβατά με την νόσο 
του, παρατηρήθηκαν, ωστόσο, αμφίβολα μορφολογικά ευρήματα για λεϊσμάνια. Τα ευρήματα της ΚΡ 
ήταν υποστηρικτικά της θετικής διάγνωσης, η οποία, στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε μορφολογικά με την 
ανωτέρω αναφερόμενη μέθοδο συμπύκνωσης, καθώς και με αντιλεϊσμανιακά αντισώματα. Ο ασθενής 
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κατέληξε γρήγορα, προτού λάβει θεραπεία για την λεϊσμάνια. Περιστατικό 2ο: σε διενέργεια PET-CT για την 
επανεκτίμηση της νόσου παρατηρήθηκαν εστίες υπερμεταβολισμού σε σπλήνα και μυελό, συνηγορητικά 
υπέρ ενεργού νόσου. Το μυελόγραμμα δεν τεκμηρίωσε διήθηση από τα εν λόγω αιματολογικά νοσήματα, 
ανέδειξε, ωστόσο, ενδοκυττάριες και εξωκυττάριες λεϊσμάνιες. Στη συνέχεια βρέθηκαν, επίσης, θετικά τα 
αντιλεϊσμανιακά αντισώματα και η PCR. Ο ασθενής έλαβε θεραπεία για τη λεϊσμανίαση και βελτιώθηκε.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λεϊσμανίαση υπεισέρχεται στη διαφορική διάγνωση εμπυρέτου ή κυτταροπενιών 
σε ασθενείς με αιματολογική κακοήθεια, ενίοτε χωρίς τα τυπικά κλινικά και εργαστηριακά της ευρήματα. 
Επί αμφιβολιών, η μέθοδος συμπύκνωσης του μυελικού εναιωρήματος μετά από διαχωρισμό με Ficoll, 
με παρασκευή επιχρισμάτων από το συμπύκνωμα, καθώς και η ΚΡ, μπορούν να συμβάλλουν στην 
ταχύτερη διάγνωση της νόσου.

170 ΣΠΛΑΓΧνΙΚή ΛΕϊΣΜΑνΙΑΣή ΜΙΜΟΥΜΕνή ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ
Ι. Παπακωνσταντίνου1, Ε. Κουμπής1, Ε. φυτσιλή2, Α. Παντελή2, χ. Μηλιώνης2, Α. Παπούδου-Μπάη3, 
Ε. Καψάλη1, Ε. χατζημιχαήλ1

1Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2Α’ Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάν-
νινα, 3Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Η σπλαγχνική λεϊσμανίαση (ΣΛ) συνηθέστερα εμφανίζεται με την τυπική 
εικόνα εμπυρέτου, ηπατοσπληνομεγαλίας και κυτταροπενιών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ωστόσο, 
εμφανίζεται με εργαστηριακά στοιχεία που δημιουργούν διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα, ομοιάζουσα 
με άλλες παθήσεις.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Παρουσιάζουμε περίπτωση ασθενούς με εκσεσημασμένη υπεργαμμασφαιριναιμία 
και μονοκλωνικό κλάσμα στην ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού, θέτοντας αρχικά διαφοροδιαγνωστικό 
πρόβλημα με πλασματοκυτταρική δυσκρασία στον οποίο τέθηκε η διάγνωση της λεϊσμανίασης από 
το μυελόγραμμα, ενώ παρουσιάζουμε και την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Άνδρας 50 ετών εισήχθη στο νοσοκομείο λόγω απώλειας βάρους, παγκυτταροπενίας 
(λευκά αιμοσφαίρια 1.58×109/L, αιμοσφαιρίνη 70 g/L, αιμοπετάλια 86×109/L) και υπεργαμμασφαιριναιμίας 
(ολικά λευκώματα 10.7g/dL, αλβουμίνη 2.3g/dL). Εμφάνιζε υψηλή ΤΚΕ (120 mm/h)και οριακή 
σπληνομεγαλία (13,2 cm). Ευρέθησαν αυξημένες ΙgG(7230 mg/dL) και IgE (664 U/mL), και φυσιολογικές 
IgA και IgM. Η ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού ανέδειξε μονοκλωνική πρωτεΐνη υψηλής συγκέντρωσης 
(5.75 g/dL) και η ανοσοκαθήλωση πιθανή δικλωνική γαμμαπάθεια (IgG-κ και IgG-λ). Οι ελεύθερες 
κ (385 mg/L) και λ (215.75 mg/L) αλυσίδες ορού ήταν αμφότερες αυξημένες. Με βάση τα ευρήματα, 
διενεργήθηκε μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία. Στα μυελικά επιχρίσματα παρατηρήθηκε ήπια 
φαγοκυττάρωση, αυξημένο ποσοστό πλασματοκυττάρων (17%) (Eικ. 1Α) και παρουσία κυττάρων 
Mott (Εικ. 1Β). H προσεκτική, ωστόσο, επισκόπηση των επιχρισμάτων οδήγησε στην παρατήρηση 
παρασίτων (Εικ. 1Γ-Δ), ενδοκυττάριων και εξωκυττάριων, σε πολλαπλά οπτικά πεδία. Η μορφολογία 
τους ήταν συμβατή με αμαστιγωτικές μορφές λεϊσμάνιας, με την παρουσία του κινετοπλάστη πλησίον 
του πυρήνα. Η δοκιμασία έμμεσης αιμοσυγκόλλησης επιβεβαίωσε την ύπαρξη ΣΛ (τίτλος 1:1024).Η 
οστεομυελική βιοψία ανέδειξε πλασματοκύτταρα σε ποσοστό 30%, τα οποία ήταν πολυτυπικά, καθώς 
εξέφραζαν αμφότερες τις κ και λ αλυσίδες. Η απουσία κλωνικότητας των πλασματοκυττάρων επιβεβαίωσε 
την αντιδραστική τους φύση στα πλαίσια της λοίμωξης. χορηγήθηκε λιποσωμική αμφοτερικίνη Β σε 
δόση 3 mg/kg τις ημέρες 1-5, 14 και 21. Με τη λήξη της θεραπείας, παρατηρήθηκε βελτίωση της 
γενικής αίματος (λευκά αιμοσφαίρια 4.21×109/L, αιμοσφαιρίνη 104 g/L, αιμοπετάλια 111×109/L) και 
μείωση της τιμής των γ-σφαιρινών(ολικά λευκώματα 9,2 g/dL, αλβουμίνη 3,2 g/dL).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΣΛ αποτελεί μία δυνητικά θανατηφόρα παρασιτική νόσο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, 
κυρίως επί ανοσοκαταστολής ή σε χρόνιες παραμελημένες εικόνες, μπορεί να εμφανιστεί χωρίς πυρετό και 
να μιμηθεί άλλες νοσολογικές οντότητες. Moνοκλωνικές ή δικλωνικέςπαραπρωτεΐνες(κυρίως IgGκαιIgA) 
έχουν αναφερθεί περιστασιακά σε ασθενείς με ΣΛ, πιθανώς στα πλαίσια χρόνιου αντιγονικού ερεθισμού. 
Μετά τη θεραπεία, τα επίπεδα των σφαιρινών απαιτούν συνήθως αρκετούς μήνες προκειμένου να 
αποκατασταθούν. Τα κύτταρα Mott, πλασματοκύτταρα με πολλαπλά κυτταροπλασματικά έγκλειστα 
ανοσοσφαιρινών, έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, λέμφωμα, σύνδρομο 
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Wiskott-Aldrich και λοιμώξεις. Στην παρούσα κλινική περίπτωση, υπήρξαν εργαστηριακά ευρήματα 
που έθεσαν ισχυρή υποψία πολλαπλού μυελώματος. Η μορφολογία του μυελού των οστών ήταν 
καθοριστικής σημασίας για την τελική διάγνωση.

Εικόνα 1. Μυελικά επιχρίσματα με αυξημένο ποσοστό πλασματοκυττάρων (A-B). Παρατηρείται κύτταρο 
Mott (B) και πολλαπλές λεϊσμάνιες(Γ-Δ).

171 ΑνθΕΚΤΙΚΕΣ ΟξΕΙΕΣ ΛΕΜφΟβΛΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. θΕΡΑΠΕΥΤΙΚή ΠΡΟΣΕΓΓΙΣή ΚΑΙ 
ΕΚβΑΣή
Μ. Νικήτα1, Δ. Δογάνης1, Μ. Σερβιτζόγλου1, Ε. Μάγκου1, ξ. Λόσεβα1, Α. Παισιου2, Θ. Αναστασίου3,  
Μ. Μπάκα1

1Ογκολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, Αθήνα, 2Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυ-
ελού των Οστών, Νοσοκομείο Παίδων“Αγία Σοφία”, Αθήνα, 3Αιματολογικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο 
Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, Αθήνα
ΕΙΣΑΓΩΓή: Παρά την αύξηση του ποσοστού επιβίωσης των παιδιών με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
( ΟΛΛ) υπάρχει ένας μικρός αριθμός ασθενών με ανθεκτική νόσο που έχουν δυσμενή πρόγνωση. Με 
την χρήση νέων θεραπευτικών σχημάτων επιτυγχάνεται η μορφολογική ύφεση της νόσου ώστε να 
οδηγηθούν σε αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Ο σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των θεραπευτικών σχημάτων 
που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου η νόσος τους να τεθεί σε ύφεση και να οδηγηθούν σε αλλογενή 
μεταμόσχευση μυελού των οστών καθώς και η έκβαση τους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΣ: Ανθεκτικές ΟΛΛ θεωρήθηκαν αυτές με αύξηση του λευχαιμικού φορτίου την 
ημέρα 8, με μη ανταπόκριση την ημέρα 15 και με μη επίτευξη μορφολογικής ύφεσης την ημέρα 33. Κατά 
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την χρονική περίοδο 2011 -2021, 13 παιδία είχαν ανθεκτική ΟΛΛ και έλαβαν αρχικά χημειοθεραπεία 
σύμφωνα με το πρωτόκολλο ALL IC-BFM 2009. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν 
για την επίτευξη της μορφολογικής ύφεσης ήταν HD AraC-etoposide, nelarabine-cyclophosphamide-
etoposide, clofarabine- cyclophosphamide- etoposide, clofarabine-AraC και HD cyclophosphamide-
vincristine. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 13 παιδιά, 9 αγόρια και 4 κορίτσια με διάμεση ηλικία 118 μήνες είχαν ανθεκτική ΟΛΛ. 
8 παιδιά είχαν Τ-ΟΛΛ, 4 Β-ΟΛΛ και 1 διφαινοτυπική (Τ-ΟΛΛ/Μ4). Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των 
παιδιών οι διάμεσες τιμές για τα WBC, Ηb, βλάστες και PLT ήταν 34200/mm3, 10,9 g/dl, 99000/mm3 
και 18000/mm3 αντίστοιχα. 10 παιδιά είχε αυξημένο λευχαιμικό φορτίο και 7 διεύρυνση μεσοθωρακίου. 
Όσον αφορά τα κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά τους 9 παιδιά είχαν πολύπλοκο καρυότυπο και 
κυτταρογεννετικές ανωμαλίες. Σε 3 παιδιά έγινε τροποποίησης της χημειοθεραπείας την ημέρα 
8, σε 4 παιδιά την ημέρα 15 ενώ σε 6 παιδιά την ημέρα 33.12/13 πέτυχαν CR1, 7 με 2ης γραμμής 
χημειοθεραπεία, 2 με 3ης γραμμής και 3 με 4ης γραμμή και υπεβλήθησαν σε αλλογενή μεταμόσχευση. 
1 παιδί κατέληξε με πρόοδο νόσου 3 μήνες από τη διάγνωση. 2 παιδιά υποτροπίασαν, ένα στο 
μυελό και το άλλο στο μυελό και Κ.Ν.Σ μετά από αλλογενή μεταμόσχευση σε 1η ύφεση σε 2 μήνες 
και 9 μήνες αντίστοιχα. Το ένα ζει σε CR2 24 μήνες μετά από δεύτερη αλλογενή μεταμόσχευση ενώ 
το άλλο κατέληξε με πρόοδο νόσου 2 μήνες από την υποτροπή. Τα παιδιά αυτά είχαν Τ-ΟΛΛ έλαβαν 
4ης γραμμής χημειοθεραπεία. Τα υπόλοιπα 11 παιδιά ζουν σε CR1 2,5,5,10,16, 18, 29, 36, 41,42, 72 
μήνες από τη διάγνωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση νέων θεραπευτικών σχημάτων στα παιδιά με ανθεκτική οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία επιτυγχάνει μορφολογική ύφεση της νόσου με αποτέλεσμα την καλύτερη έκβαση των 
παιδιών αυτών. 

172 COVID ΛΟΙΜΩξή ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣθΕνΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕνΔΟνΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚή ΔΙΑΣ-
ΠΟΡΑ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚή-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚή ΚΛΙνΙΚή
Μ. Ευστρατιάδου, χ. Αποστόλου, Β. Καλαϊτζίδου, Μ. Καλιού, Μ. Κίκης, Κ. Κοκοβιάδου, Μ. Τοπαλίδου, 
Α. Μπαντή, Ε. Παπαδάκης, Α. Κιουμή
Αιματολογική Κλινική - Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»
ΣΚΟΠΟΣ: Περιγραφή πορείας Covid-19 λοίμωξης σε νοσηλευόμενους ασθενείς μετά από 
ενδονοσοκομειακή διασπορά σε Αιματολογική-Ογκολογική Κλινική.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕθΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν συνολικά επτά ασθενείς( 4 γυναίκες -3 άντρες) με διάμεση 
ηλικία τα 60 έτη(52-76) , οι οποίοι εμφάνισαν CΟVID-19 λοίμωξη στην διάρκεια της νοσηλείας τους 
στην Αιματολογική κλινικήτον Μάρτιο του 2021. Όλοι οι ασθενείς είχαν αρνητικό μοριακό έλεγχο 
στην εισαγωγή τους και υποβάλλονταν σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο με PCR.Το σύνολο του 
ιατρικού προσωπικού της κλινικής ήταν ήδη πλήρως εμβολιασμένο,όχι όμως και το σύνολο του λοιπού 
προσωπικού.Τα χαρακτηριστικά των ασθενών περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

φΥΛΟ ήΛΙΚΙΑ νΟΣΟΣ φΑΣή νΟΣΟΥ θΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥννΟΣήΡΟΤήΤΑ
ΑΡΡΕΝ 78 ΑΜL ΔΙΑΓΝωΣΗ DECITABINE Ca ΠΑχΕΟΣ, ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ,  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ
ΑΡΡΕΝ 52 ΑML ΔΙΑΓΝωΣΗ 3+7 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΡΕΝ 52 ΑΜL ΔΙΑΓΝωΣΗ DECITABINE NOΣΟΣ CROHN, ψΥχωΣΗ
ΘΗΛΥ 60 AML INDUCTION FAILURE HiDAC ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ,  

ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ
ΘΗΛΥ 70 ItP ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ χΑΠ,ΚΑΤΑΘΛΙψΗ
ΘΗΛΥ 75 ΑΜL REFRACTORY DISEASE AZACITIDINE ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΘΗΛΥ 57 T-LGL RELAPSE ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ ΘΡΟΜΒΟφΙΛΙΑ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΑζΟΝΤΑ  

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ φΛΕΒΟΘΡΟΜΒωΣΗΣ
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΣθΕνΩν: Το σύνολο των ασθενών ήταν ασυμπτωματικοί στη διάγνωση της λοίμωξης. Το 
χρονικό διάστημα από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος έως και τη θετικοποίηση του τελευταίου 
ασθενούς ήταν επτά ημέρες. Όλοι νοσηλεύτηκαν στα τμήματα COVID του νοσοκομείου και έλαβαν 
Remdesivir βάσει των τρεχόντων την περίοδο εκείνη πρωτοκόλλων. 4/7 ασθενείς εμφάνισαν κλινική και 
ακτινολογική εικόνα πνευμονίας με ανάγκη για υποστήριξη με οξυγόνο. 3/7 παρέμειναν ασυμπτωματικοί 
χωρίς απεικονιστικά ευρήματα.(1/3 ITP, 2/3 AML με high intensity σχήματα αλλά ελεύθερο ιστορικό).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε διασωλήνωση. 2/7 ασθενείς είχαν θανατηφόρο 
έκβαση με θετικό μοριακό έλεγχο. (1/2 συνεπεία εγκεφαλικής αιμορραγίας στα πλαίσια αλλεργικής 
αντίδρασης σε μετάγγιση αιμοπεταλίων, 17 ημέρες από το πρώτο θετικό δείγμα, 1/2 στα πλαίσια 
σηπτικής καταπληξίας, 22 ημέρες από το πρώτο θετικό δείγμα). 4/7 είχαν πλήρη αποκατάσταση. 
1/7 εμφάνισε παρατεινόμενη υποπλασία μυελού. Όλοι οι ασθενείς ανέπτυξαν αντισώματα έναντι του 
COVID-19.
Ο διάμεσος χρόνος αρνητικοποίησης της PCR ήταν 69 ημέρες(49-82 ημέρες).
Οι ασθενείς που ελάμβαναν Decitabine συνέχισαν τους επόμενους κύκλους μέχρι την αρνητικοποίησή 
τους σε μονάδες COVID.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πορεία της λοίμωξης δεν σχετίστηκε με το αιματολογικό νόσημα των ασθενών 
αλλά με τα υποκείμενα νοσήματά τους. Η συνέχιση της πανδημίας και η ανάγκη για συνέχιση αγωγής 
σε παρατεταμένα μοριακά θετικούς ασθενείς, θέτουν πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τον 
τρόπο διαχείρισής τους (χώρος εξέτασης-νοσηλείας, μέτρα αποφυγής διασποράς και προφύλαξης 
προσωπικού).

173 ΑΠΛΑΣΙΑ ΜΥΕΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ COVID-19 ΛΟΙΜΩξή ΣΕ ΑΣθΕνή ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΛΕΜφΩ-
ΜΑΤΑ ΣΕ ΥφΕΣή 
E. Βέρρου1, Α. Σεβαστούδη1, Ν. Καραμπατζάκης1, Θ. Τριανταφύλλου1, Μ. Καμαργιάννη1, Α. Γκόγκος1, 
Κ. Τσίρου1, Θ. Παπαδοπούλου1, Ν. Βλαδήκα2, Δ. Μαρκάλα3, Π. Κωνσταντινίδου1, Ε. Κατωδρύτου1

1Αιματολογική Κλινική ΑΝΘ «Θεαγένειο», 2Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΑΝΘ «Θεαγένειο», 
3Αιματολογικό Εργαστήριο ΑΝΘ «Θεαγένειο»
ΣΚΟΠΟΣ: Να παρουσιάσουμε μια σπανιότατη περίπτωση εμμένουσας παγκυτταροπενίας μετά από 
Covid-19 λοίμωξη σε αιματολογικό ασθενή. 
ΜΕθΟΔΟΛΟΓIΑ: Πραγματοποιήσαμε ιστολογικές, κυτταρογενετικές, μοριακές, ορολογικές και 
ανοσοφαινοτυπικές εξετάσεις για να αποκλείσουμε άλλα αίτια της παγκυτταροπενίας που παρατηρήθηκε 
στον ασθενή. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Άνδρας ασθενής γεννημένος το 1965 διαγνώστηκε το 2008 με λέμφωμα Hodgkin 
σταδίου ΙΙ και έλαβε 6 κύκλους ABVD επιτυγχάνοντας πλήρη ύφεση (ΠΥ). Το 2014 εμφάνισε εκ νέου 
λεμφαδενοπάθεια ωστόσο η βιοψία λεμφαδένα και το Pet-CT οδήγησαν σε διάγνωση διάχυτου 
λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) σταδίου ΙΙΙ. O ασθενής έλαβε 6 κύκλους R-CEOP με 
αποτέλεσμα ΠΥ ωστόσο το 2018 εμφάνισε εκ νέου υποτροπή με DLBCL σταδίου IV. Έλαβε DICE 
με σκοπό να υποβληθεί σε  μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση αλλά δεν ήταν δυνατή η 
κινητοποίηση των στελεχιαίων κυττάρων και τελικά ολοκλήρωσε τη θεραπεία με συνολικά 4 κύκλους 
DICE  επιτυγχάνοντας ΠΥ. Παρέμεινε σε παρακολούθηση και το φεβρουάριο του 2021 είχε τις ακόλουθες 
εργαστηριακές εξετάσεις: White Blood Cells (WBC) 6490/μl (neutrophils 63.3 %, lymphocytes 23%, 
monocytes 9.6%, eosinophils 2.8%), Hb 14.9 gr/dl και Plts 207000/μl. 
Toν Απρίλιο του 2021 ο ασθενής εμφάνισε ήπια συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης με αύξηση θερμοκρασίας 
ως 37.5 C, μυαλγίες και ανοσμία. Εξετάσθηκε από γενικό ιατρό και τελικά βρέθηκε θετικός με RT-
PCR για SARS-COV-2 RNA σε ρινοφαρυγγικό δείγμα. Ο ασθενής έλαβε 6 μέρες αζιθρομυκίνη χωρίς 
να αναπτύξει επιπρόσθετα συμπτώματα. Υποβλήθηκε εκ νέου σε μοριακό έλεγχο για SARS-COV-2 
RNA14 και 21 ημέρες μετά την αρχική διάγνωση της λοίμωξης και βρέθηκε και τις 2 φορές αρνητικός. 
Έξι εβδομάδες μετά την τεκμηρίωση της Covid-19 λοίμωξης ο ασθενής προσήλθε στο κέντρο μας 
για τακτικό επανέλεγχο. Ανέφερε αίσθημα κόπωσης. Κατά την κλινική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν 
παθολογικά ευρήματα. Η γενική εξέταση αίματος έδειξε: WBC 2720/μl (neutrophils 51%, lymphocytes 
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35%, monocytes 10%, eosinophils 2 %), Hb 9.9 gr/dl και Plts 40.000/μl). Ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
μυελόγραμμα που έδειξε μειωμένη κυτταροβρίθεια χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν μυελοβλάστες ή 
παθολογικά λεμφοκύτταρα ούτε κατά τη μορφολογική ούτε κατά την ανοσοφαινοτυπική ανάλυση. Η 
καρυοτυπική ανάλυση είχε φυσιολογικά ευρήματα. Λόγω επιμονής της παγκυτταροπενίας ο ασθενής 
υποβλήθηκε σε οστεομυελική βιοψία (ΟΜΒ) που έδειξε υποκυτταρικό μυελό χωρίς νεοπλασματική 
διήθηση με σχέση λιπώδους προς κυτταρικό μυελό 95:5. Η αντίστοιχη αναλογία στην ΟΜΒ του ασθενή 
πριν 2 χρόνια ήταν 30:70. Έγινε έλεγχος για κλώνο παροξυσμικής νυκτερινής αιμοσφαιρινουρίας που 
ήταν αρνητικός. Όλες οι μοριακές και ορολογικές εξετάσεις για την τεκμηρίωση πρόσφατης λοίμωξης 
από Cytomegalovirus, Epstein –Barrvirus, parvovirus B19, Hepatitis B και C ήταν επίσης αρνητικές. Η 
παγκυτταροπενία δεν συσχετίστηκε με πρόσφατη έκθεση σε κάποιο φάρμακο ή άλλο τοξικό παράγοντα 
και επιμένει 3 μήνες μετά τον αρνητικό έλεγχο του ασθενή για SARS-COV-2 RNA. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η περίπτωση που περιγράφουμε υποδεικνύει ότι βαριά προθεραπευμένοι 
αιματολογικοί ασθενείς μπορούν να αναπτύξουν σπάνιες απώτερες επιπλοκές μετά από Covid-19 
λοίμωξη με άγνωστο παθογενετικό υπόβαθρο. Ενδέχεται η διαταραχή στην αναλογία κυτταρικού προς 
λιπώδους μυελού που παρατηρήθηκε να οφείλεται στην επίδραση του SARS-COV-2 στον μυελό σε 
συνδυασμό με την αποτυχία συλλογής στελεχιαίων κυττάρων που είχε επιδείξει ο ασθενής στο παρελθόν. 

174 ΠνΕΥΜΟνΙΚή ΕΜβΟΛή ΣΕ ΑΣθΕνή ΜΕ ΟΛΛ ΚΑΙ COVID19 – ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕνΤΡΟΥ ΜΑΣ
Μ. Λάμπρου, Κ. Κοτσογλανίδου, Β. Αντάρη, Γ. Τοτικίδης, Ε. Παπαδημητρίου, Ε. Ροηλίδης, Ε. Παπα-
κωνσταντίνου
Παιδοογκολογικό Τμήμα ΕΣΥ του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
Η πανδημία του COVID19, που ξεκίνησε στη Wuhan της Κίνας (Liu, 2020), το 2019, συνεχίζεται. Ένα 
χρόνο μετά από το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα (Μάρτιος 2021), παρουσιάζουμε το πρώτο παιδί 
στην Ελλάδα που νοσηλεύτηκε για COVID19 και Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, η οποία διεγνώσθη 
ταυτόχρονα. Πρόκειται για ένα 3-χρονο κορίτσι από τη Βορειοδυτική Ελλάδα, του οποίου νόσησε όλη 
η οικογένεια από Sars-Cov2. Η ασθενής είχε σοβαρή μυελοκαταστολή λόγω της ΟΛΛ και μολύνθηκε 
με τον νέο κορονοϊό. Στη φάση της θεραπείας εφόδου εμφάνισε πνευμονική εμβολή.
ΣΚΟΠΟΣ ΤήΣ ΜΕΛΕΤήΣ: Το πρώτο παιδί που νοσηλεύτηκε για COVID19 και ΟΛΛ υπήρξε πραγματική 
κλινική και θεραπευτική πρόκληση, αποδεικνύοντας την ανάγκη εξατομίκευσης της θεραπείας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕθΟΔΟΣ: Κορίτσι τριών ετών με εμπύρετο και βήχα που ήταν θετικό για τον ιό Sars-Cov2, 
εμφάνισε πανκυτταροπενία στη διάγνωση. Κατά τη νοσηλεία, διεγνώσθη με Β-ΟΛΛ με υπερδιπλοειδία 
(56χχ) κι εμφάνισε μικροβιαιμία από Escherichia Hermannii (Ioannou, 2019) και Πνευμονική εμβολή 
(Hughes 2021, Winant 2020). Είχε θετική PCR για 35 μέρες αλλά δεν εκδήλωσε σοβαρή νόσο. Ήταν 
ετερόζυγη για τον παράγοντα VLeiden. Έλαβε ρεμντεσιβίρη για 7 μέρες και ξεκίνησε χημειοθεραπεία, 
βάσει του πρωτοκόλλου ALLIC 2009, 15 μέρες μετά τη διάγνωση. Είχε πλήρη ύφεση την 33η μέρα. 
Την 40η μέρα εμφάνισε ταχύπνοια και η αξονική θώρακα αποκάλυψε πνευμονική εμβολή άμφω. Έλαβε 
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους για τρεις μήνες και δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καταγράψαμε 13 ογκολογικούς ασθενείς με COVID19, που είχαν ήπια πορεία. 
Οι εφτά είχαν ΟΛΛ, (οι τρεις στη συντήρηση), ένας είχε aleukemic leukemia cutis, δύο είχαν όγκο 
εγκεφάλου (εντατική χημειοθεραπεία), δύο είχαν Λέμφωμα Hodgkin και ένας νευροβλάστωμα. Στους 
12 ασθενείς η μετάδοση ήταν ενδοοικογενειακή. Οι περισσότεροι ήταν ασυμπτωματικοί.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο πραγματικός αντίκτυπος της μόλυνσης COVID19 σε παιδιά που υποβάλλονται 
σε θεραπεία καρκίνου είναι προς το παρόν άγνωστος. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί λίγα θετικά ΟΛΛ 
περιστατικά Sars-Cov2 και η κλινική πορεία αυτών που περιγράφηκαν είναι ενός ήπιου έως μέτρια 
σοβαρού αναπνευστικού συνδρόμου. Η μικρή καθυστέρηση στην αντινεοπλασματική θεραπεία του 
ασθενούς μας και η ταυτόχρονη χορήγηση θεραπείας COVID19 δεν είχε καμία αρνητική επίδραση 
στην κλινική πορεία του παιδιού ούτε στην αρχική της απάντηση στη θεραπεία της λευχαιμίας.
Συνολικά, δεν βρήκαμε καμία ένδειξη ότι οι συννοσηρότητες των ασθενών μας επηρέασαν με 
σημαντικό τρόπο την πορεία της νόσου. ωστόσο, η ογκολογική θεραπεία πρέπει να παραμείνει στις 
προτεραιότητές μας.
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Πίνακας 1
Περιστατικό νόσος Χθ Πηγή Συμπτώματα

1. 3 ετών κορίτσι ΟΛΛ - οικογένεια Πυρετός
2. 8 ετών κορίτσι ΟΛΛ + (συντήρηση) οικογένεια Ρινικήσυμφόρηση
3. 17 ετών κορίτσι ΟΛΛ - οικογένεια Ρινικήσυμφόρηση
4. 9 ετών αγόρι ΟΛΛ + (συντήρηση) οικογένεια Ρινικήσυμφόρηση – δέκατα
5. 5 ετών αγόρι ΟΛΛ + (συντήρηση) οικογένεια ασυμπτωματικός
6. 6 ετών κορίτσι ΟΛΛ - οικογένεια πυρετός
7. 14 ετών αγόρι Hodgkin Λ. - οικογένεια πυρετός
8. 14 ετών αγόρι Hodgkin Λ. - άγνωστο ασυμπτωματικός
9. 2 ετών κορίτσι Όγκος ΚΝΣ + (εντατική) οικογένεια ασυμπτωματικό

10. 18 ετών αγόρι Νευροβλά-στωμα - οικογένεια ασυμπτωματικός
11. 7 ετών κορίτσι Όγκος ΚΝΣ + (εντατική) οικογένεια ασυμπτωματικό
12. 7 ετών αγόρι ΟΛΛ - οικογένεια ασυμπτωματικός
13. 40 ημερών αγόρι Συγγενής αλευχαιμική 

Λευχαιμία (Cutis) 
- οικογένεια ασυμπτωματικός
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