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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Τα πρακτικά του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Πανελληνίου Αιματολογικού 
Συνεδρίου αποτελούν μια καταξιωμένη έκδοση, χρήσιμη τόσο σε νεότερους και όσο 
και σε εμπειρότερους Αιματολόγους αλλά και σε όλους εκείνους που ασχολούνται με τα 
αιματολογικά νοσήματα, τις εργαστηριακές εξετάσεις και την ιατρική των μεταγγίσεων. 
Το Δ.Σ. της Ε.Α.Ε. προσπαθεί συνεχώς για μια επιστημονικά άρτια και ποιοτικά υψη-
λών προδιαγραφών έκδοση, με βάση κριτήρια που χρησιμοποιούνται από αντίστοιχες 
εκδόσεις μεγάλων διεθνών συνεδρίων.

Οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της Αιματολογίας είναι καταιγιστικές και ταυτόχρο-
να εντυπωσιακές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. H E.A.E. συνεπής στην υποχρέωσή 
της για διαρκή ενημέρωση, σχεδίασε και υλοποίησε το Επιστημονικό Πρόγραμμα του 
33ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου με στόχο να καλύψει όλο το φάσμα της 
Αιματολογίας και με θέματα τα οποία παρουσιάζουν τόσο κλινικό όσο και ερευνητικό 
ενδιαφέρον. Στην έκδοση των πρακτικών του εκπαιδευτικού προγράμματος του 33ου 
Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις των ομιλητών και 
οι περιλήψεις των ανακοινώσεων.

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

Ως υπεύθυνοι σύνταξης ευχαριστούμε όλους όσους συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση 
αυτού του τεύχους, τους συγγράφεις, τους συναδέλφους οι οποίοι επιμελήθηκαν την 
ανασκόπηση και τη διόρθωση των κειμένων, καθώς και την κυρία Νάσια Τσούγια από 
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ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑνΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση του προσδό-

κιμου ζωής στις χώρες του δυτικού κόσμου είχε ως 
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του επιπολασμού 
των διαταραχών που σχετίζονται με τη γήρανση, 
γεγονός που αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση για τα συ-
στήματα υγειονομικής περίθαλψης. Οι διαταραχές που 
σχετίζονται με τη γήρανση, συμπεριλαμβανομένων 
των καρδιαγγειακών παθήσεων και των κακοηθειών, 
αποτελούν την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμό-
τητας στις αναπτυγμένες χώρες, γεγονός που φέρνει 
τη διερεύνηση της γήρανσης και των διαταραχών που 
σχετίζονται με τη γήρανση στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος. Το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) είναι 
μια τέτοια διαταραχή που σχετίζεται με τη γήρανση, 
με επίπτωση 75 έως 162 ασθενείς ανά 100 000 στον 
ηλικιωμένο πληθυσμό, ενώ 2-5 ασθενείς ανά 100 000 
άτομα ετησίως αναμένεται να διαγνωστούν με MDS 
στις ευρωπαϊκές χώρες1. Με βάση τη γήρανση του 
πληθυσμού, ο επιπολασμός αναμένεται να αυξηθεί 
τα επόμενα χρόνια. Το ΜΔΣ είναι μια ετερογενής 
ομάδα κλωνικών κακοηθειών των αιμοποιητικών 
βλαστικών κυττάρων, με σημαντική νοσηρότητα και 
υψηλή θνησιμότητα. H μη αποδοτική αιμοποίηση και 
η δυσπλασία είναι τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου, 
με αποτέλεσμα την ανάπτυξη κυτταροπενιών στο 
περιφερικό αίμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της διατα-
ραχής είναι η αναιμία και ο αυξημένος κίνδυνος για 
αιμορραγικές και λοιμώδεις επιπλοκές2. Οι ασθενείς 
με MDS διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης προς 
τη δύσκολα θεραπεύσιμη δευτεροπαθή οξεία μυελο-
γενή λευχαιμία (ΟΜΛ)2. Το ΜΔΣ προσβάλλει κυρίως 

ηλικιωμένους ασθενείς, με μέση ηλικία έναρξης την 
έβδομη δεκαετία της ζωής, ενώ στις περισσότερες 
περιπτώσεις αποτελεί σποραδική διαταραχή, αν και 
μπορεί να προκύψει από κληρονομικά σύνδρομα 
ανεπάρκειας του μυελού των οστών ή να ακολουθήσει 
χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία2. Διάφορες μεταλλάξεις 
σε κρίσιμα βιολογικά μονοπάτια έχουν συνδεθεί με 
το MDS, συμπεριλαμβανομένων των επιγενετικών 
τροποποιητών (TET2, ASXL1, EZH2, DNMT3A, IDH), 
των μηχανισμών ωρίμανσης προ-mRNA (SF3B1, 
SRSF2, U2AF1, ZRSR2), κινασών τυροσίνης (FLT3, 
JAK2, MPL) και των μεταγενέστερων μονοπατιών 
σηματοδότησής τους (RAS, CBL), μεταγραφικών 
παραγόντων (RUNX1, NPM1, ETV6, GATA2), ογκο-
κατασταλτικών παραγόντων (TP53) και πρωτεϊνών 
του συμπλέγματος συνοχής (STAG2, RAD21, SMC3, 
SMC1A)2.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΜΔΣ
Το ΜΔΣ με την παρουσία σωματικών μεταλλάξεων 

της μυελικής σειράς δεν αποτελεί παρά την κορυφή 
του παγόβουνου. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει 
αναπτυχθεί μια σειρά ακρωνυμίων με σκοπό την πε-
ριγραφή αιματολογικών καταστάσεων, με στόχο την 
καλύτερη ταξινόμηση και διαχείριση, με βάση την όλο 
και εξελισσόμενη γνώση που αποκτάται σχετικά με τις 
σχετιζόμενες με ΜΔΣ και ΟΜΛ σωματικές μεταλλάξεις.

Οι χαρακτηρισμένες αυτές νοσολογικές οντότητες 
περιλαμβάνουν την κλωνική αιμοποίηση απροσδιόρι-
στου δυναμικού (CHIP), την ιδιοπαθή κυτταροπενία 
απροσδιόριστης σημασίας (ICUS), και την κλωνική 
κυτταροπενία απροσδιόριστης σημασίας (CCUS). 
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Ι. Μητρούλης

Άλλοι όροι που επίσης χρησιμοποιούνται είναι η 
ιδιοπαθής δυσπλασία άγνωστης σημασίας (IDUS) 
ενώ ο όρος κλωνική αιμοποίηση σχετιζόμενη με την 
ηλικία (ARCH), ταυτίζεται με την CHIP. Οι καταστάσεις 
αυτές διαχωρίζονται διαγνωστικά από το ΜΔΣ λόγω 
του ότι δεν πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια του 
ΜΔΣ, καθώς δεν έχουν αυξημένους βλάστες, κυττα-
ρογενετικές ανωμαλίες ή μορφολογική δυσπλασία σε 
τουλάχιστον 10% των κυτταρικών σειρών3.

Η εισαγωγή των εννοιών αυτών έγινε σε μια προ-
σπάθεια να ταυτοποιηθούν καταστάσεις, οι οποίες 
προδιαθέτουν σε εξέλιξη προς ΜΔΣ, με στόχο τη 
στενότερη παρακολούθηση των ατόμων αυτών και 
την έγκαιρη διάγνωση του ΜΔΣ. Αν και ο σκοπός 
της προσπάθειας αυτής είναι η σαφέστερη ταξινό-
μηση ασθενών, στην πραγματικότητα έχει αυξηθεί 
η πολυπλοκότητα, προκαλώντας συχνά αμηχανία 
στους κλινικούς ιατρούς. Επιπλέον, η απουσία καλά 
τεκμηριωμένης θεραπευτικής προσέγγισης των κα-
ταστάσεων αυτών περιπλέκει ακόμα περισσότερο 
την κατάσταση.

Ιδιοπαθής κυτταροπενία απροσδιόριστης 
σημασίας, κλωνική κυτταροπενία 
απροσδιόριστης σημασίας και ιδιοπαθής 
δυσπλασία άγνωστης σημασίας

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές καταστάσεις, 
δηλαδή ICUS και CCUS είναι η απουσία σωματικών 
μεταλλάξεων που επιβεβαιώνονται με αλληλούχισης 
επόμενης γενιάς (next generation sequensing, NGS). 
H ICUS χαρακτηρίζεται από την παρουσία κυτταροπε-
νίας σε μία ή περισσότερες κυτταρικές σειρές, χωρίς 
ταυτόχρονα να ικανοποιούνται τα ελάχιστα κριτήρια 
για τη διάγνωση του ΜΔΣ, δηλαδή απουσιάζουν 
κυτταρογενετικές ανωμαλίες, καλά χαρακτηρισμένες 
μορφολογικές ανωμαλίες σε ποσοστό >10%, πα-
ρουσία μυελοβλαστών σε ποσοστό >5%, παρουσία 
δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών σε ποσοστό >15% ή 
5% με ταυτόχρονη παρουσία μεταλλάξεων στο γονίδιο 
SF3B14. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να τίθενται υπό 
παρακολούθηση, συχνά με επαναληπτική εξέταση του 
μυελού των οστών, μέχρις ότου επιβεβαιωθεί ή όχι η 
διάγνωση του ΜΔΣ7. Λόγω της δυσκολίας μερικές φο-
ρές στη διάκριση της κατάστασης αυτής από το ΜΔΣ, 
η οποία και οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις σε ότι αφορά 
στην αναφερόμενη από μελέτες επίπτωσή της5, έχει 
προταθεί η χρήση ανοσοφαινοτυπικής ανάλυσης με 
κυτταρομετρία ροής, η οποία έχει δείξει ικανοποιητική 
ευαισθησία και ειδικότητα5. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη 
σε ΜΔΣ, δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, γεγονός που 
ως ένα βαθμό μπορεί να οφείλεται και στη δυσκολία 

στη διάκριση των δύο καταστάσεων, ενώ έχει αναφερ-
θεί και η ανάπτυξη νεοπλασιών της λεμφικής σειράς4. 
Τέλος, ένας αριθμός των ασθενών με ICUS δύναται 
να εμφανίσει μικρού μεγέθους κλώνους, όπως αυτοί 
είναι δυνατό να ανιχνευθούν με κυτταρογενετικές ή 
μοριακές μεθόδους, και να εμπέσουν στην κατηγορία 
της CCUS, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένο 
κίνδυνο για εξέλιξη προς ΜΔΣ. Κατά αντιστοιχία, 
έχει περιγραφεί μια ομάδα ατόμων με δυσπλαστικές 
αλλοιώσεις στην εξέταση του μυελού χωρίς όμως να 
πληρούνται τα κριτήρια του ΜΔΣ. Για την κατάσταση 
αυτή δόθηκαν τα αρχικά IDUS.

ΚΛωνΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΥνΑΜΙΚΟΥ

Η τεχνολογική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια της 
αλληλούχησης επόμενης γενιάς φανέρωσε την παρου-
σία σε ποσοστό περίπου 10% έως 15% των ατόμων 
ηλικίας άνω των 70 ετών και πάνω από 30% σε ηλικία 
των 85 ετών κλώνων αιμοποιητικών κυττάρων που φέ-
ρουν σωματική μετάλλαξη σε γονίδια που σχετίζονται 
με το MDS και τη λευχαιμία, συμπεριλαμβανομένων 
των TET2, DNMT3A, ASXL1 και JAK2, με συχνότη-
τα παραλλαγμένων αλληλομόρφων (VAF) ≥2%5. Τα 
άτομα αυτά δεν παρουσιάζουν κυτταροπενίες, αλλά 
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά επει-
σόδια και σημαντική αύξηση για την ανάπτυξη ΜΔΣ 
και ΟΜΛ7. Η παρουσία τέτοιων κλώνων προσδίδει 
ετήσιο κίνδυνο εξέλιξης προς αιματολογική κακοήθεια 
0,5% έως 1%. Η όλο και αυξημένη διαθεσιμότητα της 
αλληλούχισης επόμενης γενιάς επιτρέπει τον εντοπι-
σμό ατόμων με κλωνική αιμοποίηση γεγονός, μπορεί 
να δημιουργήσει έναν μεγάλο πληθυσμό ατόμων 
που παρακολουθούνται σε αιματολογικές κλινικές 
και δεν θα αναπτύξουν ποτέ αιματολογικό καρκίνο, 
έχοντας σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, 
καθώς επηρεάζει τόσο το άτομο όσο και το σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης.

ΚΛωνΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥ 
ΔΥνΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙνΔΥνΟΣ

Η αυξημένη θνησιμότητα με την οποία συσχετί-
σθηκε αρχικά η CHIP δεν ήταν δυνατό να αποδοθεί 
στον αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης προς ΜΔΣ ή ΟΜΛ7. 
Σε δεύτερο χρόνο, μια μελέτη παρακολούθησης απο-
κάλυψε την σαφή συσχέτιση μεταξύ CHIP, στεφανιαίας 
νόσου και πρώιμου εμφράγματος του μυοκαρδίου8. 
Η ανάλυση δειγμάτων που προέρχονταν από δύο 
προοπτικές κοορτές αποκάλυψε ότι ο κίνδυνος στε-
φανιαίας νόσου ήταν σχεδόν διπλάσιος σε άτομα με 
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CHIP σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, 
ανάλυση δειγμάτων αναδρομικών μελετών ασθενών 
με έμφραγμα του μυοκαρδίου, φανέρωσε πως οι 
ασθενείς με CHIP διέτρεχαν τετραπλάσιο κίνδυνο8. 
Μετά την αρχική αυτή μελέτη, υπήρξαν πλήθος άλλες 
αναφορές που συσχέτισαν την CHIP με αυξημένο 
καρδιαγγειακό κίνδυνο και επιπλοκές της στεφανι-
αίας νόσου. Για παράδειγμα, η παρουσία κλώνων 
θετικών για τις μεταλλάξεις ASXL1, TET2 και JAK2 
εμφάνισε ισχυρή στατιστική συσχέτιση με την εμφά-
νιση καρδιακής ανεπάρκειας ανεξάρτητα από την 
προηγούμενη παρουσία στεφανιαίας νόσου9. Ένα 
επιπλέον ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η παρουσία 
μεταλλάξεων ταυτόχρονα στο DNMT3A γονίδιο και 
στο TET2 αύξανε την πενταετή θνησιμότητα από 18% 
σε 42%, ενώ η θνησιμότητα επηρεάστηκε και από 
το μέγεθος του κλώνου10. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα 
παρατήρηση αποτελεί η συσχέτιση μεταξύ CHIP 
και COVID-19. Φάνηκε πως οι ασθενείς με CHIP 
διέτρεχαν διπλάσιο κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρών 
επιπλοκών της νόσου11, γεγονός που ενδεχομένως 
εξηγεί την αυξημένη θνησιμότητα που παρατηρείται 
σε ασθενείς με προχωρημένη ηλικία.

Έχουν γίνει επιπλέον προσπάθειες συσχέτισης 
της CHIP με τροποποιήσιμους παράγοντες καρδιαγ-
γειακού κινδύνου. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιή-
θηκε μελέτη σε δείγματα 8709 μετεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών και συσχετίσθηκε η παρουσία της CHIP με 
παράγοντες του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένου 
του δείκτη μάζας σώματος, του καπνίσματος, της 
σωματικής δραστηριότητας και της ποιότητας της 
διατροφής. Στη μελέτη αυτή, η CHIP συσχετίσθηκε 
στατιστικά σημαντικά με τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής, 
την παχυσαρκία και το κάπνισμα12. Με βάση τη βρε-
τανική τράπεζα βιολογικών δεδομένων, μελετήθηκε 
μια κοόρτη 44.111 ατόμων και διαπιστώθηκε πως ο 
επιπολασμός της CHIP ήταν σημαντικά υψηλότερος 
σε άτομα με ανθυγιεινή διατροφή (7,1%), η οποία 
χαρακτηρίζεται ως κατανάλωση επεξεργασμένων τρο-
φίμων και υψηλή πρόσληψη αλατιού, σε σύγκριση με 
τα άτομα με υγιεινές διατροφικές συνήθειες (5,1%)13.

Εκτός των κλινικών παρατηρήσεων, έχουν γίνει 
προσπάθειες σε πειραματικά μοντέλα για τη δια-
πίστωση του μηχανισμού που εξηγεί την κλωνική 
αιμοποίηση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Έχει 
διαπιστωθεί πως η απουσία ή οι μεταλλάξεις στο 
γονίδιο Tet2 προκαλούν μια προφλεγμονώδη υπο-
γραφή, στην οποία η IL-1β διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
αθηροσκλήρωσης. Τα ευρήματα αυτά παρέχουν 
μια σύνδεση μεταξύ της κλωνικής αιμοποίησης, της 
φλεγμονής και των καρδιαγγειακών παθήσεων14,15.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να χρησιμοποιού-

νται νέοι όροι για τον χαρακτηρισμό καταστάσεων 
πρόδρομων του ΜΔΣ. Οι καταστάσεις αυτές χα-
ρακτηρίζονται από αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε 
ΜΔΣ ή ΟΜΛ και για το λόγο αυτό είναι σημαντική η 
αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός τέτοιων ατόμων. 
Σε ότι αφορά την CHIP, αν και η εξέλιξη σε ΜΔΣ δεν 
είναι ιδιαίτερα συχνή, είναι σημαντική η παρατήρηση 
της συσχέτισης με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Πρέ-
πει όμως να έχουμε κατά νου πως και η παρουσία 
τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου προδιαθέτει 
σε CHIP, οπότε μένει να διευκρινιστεί αν η συσχέτιση 
αυτή είναι πραγματική.
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ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑνΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ (ΜΔΣ): 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓνωΣΗ

Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) περιλαμ-
βάνουν μια ετερογενή ομάδα κλωνικών νοσημάτων 
που χαρακτηρίζονται από μυελοδυσπλασία, μη απο-
τελεσματική αιμοποίηση, κυτταροπενίες, γενετικές 
ανωμαλίες, καθώς επίσης και αυξημένο κίνδυνο 
εξέλιξης σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ)1. Όσον 
αφορά τη διάγνωση των ΜΔΣ απαιτείται εμμένουσα 
κυτταροπενία σε μια ή περισσότερες κυτταρικές σει-
ρές και δυσπλασία σε μια ή περισσότερες σειρές στο 
μυελό των οστών (MO) σε ποσοστό >10% και αφού 
αποκλειστούν δευτεροπαθή αίτια δυσπλασιών2,3. Επί 
της παρουσίας χαρακτηριστικών κυτταρογενετικών 
ανωμαλιών, δεν απαιτείται το κριτήριο της μυελοδυ-
σπλασίας. Οι υπότυποι των ΜΔΣ κατά WHO (World 
Health Organization, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: 
ΠΟΥ) βασίζονται στον αριθμό των κυτταρικών σειρών 
που παρουσιάζουν δυσπλασία, στην παρουσία ή μη 
των σιδηροβλαστών, στο ποσοστό βλαστών του ΜΟ 
και του περιφερικού αίματος και σε κυτταρογενετικές 
ανωμαλίες3.

ΔΙΑΣΤΡωΜΑΤωΣΗ ΚΙνΔΥνΟΥ
Η χάραξη της θεραπευτικής στρατηγικής των ΜΔΣ 

βασίζεται κυρίως στη διαστρωμάτωση κινδύνου καθώς 
επίσης και στην ηλικία και τις συννοσηρότητες των 
ασθενών. Τα ΜΔΣ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα 
παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο θανάτου 
από επιπλοκές των ΜΔΣ ή τον κίνδυνο εξέλιξης σε 
ΟΜΛ3. Μέχρι σήμερα η διαστρωμάτωση του κινδύ-
νου γίνεται με διάφορα προγνωστικά συστήματα 

(Πίνακας 1) όπως το International Prognostic Scoring 
System (IPSS) και περισσότερο πλέον το IPSS-R 
(αναθεωρημένο IPSS) με βάση τα χαρακτηριστικά 
του νοσήματος κατά τη διάγνωση4. Το IPSS-R εν-
σωματώνει 5 διαφορετικές προγνωστικές κατηγορίες 
λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως οι κυτταρο-
γενετικές ανωμαλίες, το ποσοστό των βλαστών στον 
ΜΟ, τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης, των αιμοπεταλίων 
και του απόλυτου αριθμού των ουδετεροφίλων. Με 
βάση αυτό το προγνωστικό σύστημα ασθενείς με 
σκορ έως 3 είναι πολύ χαμηλού και χαμηλού κινδύ-
νου, ενώ ασθενείς με σκορ 3.5 έως 4.5 είναι ασθενείς 
ενδιάμεσου κινδύνου. Ασθενείς πολύ χαμηλού, χαμη-
λού και ενδιάμεσου κινδύνου θεωρούνται ασθενείς 
χαμηλότερου κινδύνου, ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς 
υψηλότερου κινδύνου. Να σημειωθεί ότι η ομάδα 
ενδιαμέσου κινδύνου είναι ιδιαίτερα ετερογενής με 
αρκετούς ασθενείς να συμπεριφέρονται ως υψηλού 
κινδύνου με ταχεία πρόοδο νόσου. Αν και το IPSS και 
το IPSS-R είναι χρήσιμα εργαλεία για τη λήψη κλινι-
κών αποφάσεων, αυτά τα συστήματα βαθμολόγησης 
έχουν μειονεκτήματα και μπορεί να μην καταφέρουν 
να συλλάβουν σημαντικές προγνωστικές πληροφο-
ρίες σε ατομικό επίπεδο. Επιπλέον η πληροφορία 
για παρουσία μεταλλάξεων καθώς και το ιστορικό 
προηγούμενης έκθεσης σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, 
ακτινοθεραπεία) δεν ενσωματώνεται στο IPSS-R και 
έτσι ασθενείς χαμηλού κινδύνου μπορεί να είναι εν 
δυνάμει υψηλού κινδύνου5,6. Η σωστή και ακριβής 
διαστρωμάτωση κινδύνου είναι κρίσιμη καθώς η 
θεραπευτική στρατηγική διαφοροποιείται από απλή 
παρακολούθηση έως χημειοθεραπεία και αλλογενής 
μεταμόσχευση5.



36

Ε. Κουμπής και συν.

ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙνΔΥνΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ νΑ ΕΙνΑΙ «ΥψΗΛΟΥ» ΚΙνΔΥνΟΥ;
Μεταλλάξεις και κυτταρογενετικές διαταραχές

Βασικός περιορισμός των μέχρι πρότινος χρησιμο-
ποιούμενων προγνωστικών συστημάτων είναι ότι δεν 
ενσωματώνουν βασικές παραμέτρους της βιολογίας 
της νόσου. Συγκεκριμένα τα κυτταρογενετικά χαρα-
κτηριστικά είναι τα μόνα που ενσωματώνονται στο 
IPSS-R5. Μελέτες ωστόσο έχουν δείξει ότι η παρουσία 
συγκεκριμένων σωματικών μεταλλάξεων σε ασθενείς 
με ΜΔΣ φαίνεται να επηρεάζει τις κλινικές εκβάσεις και 
την πρόγνωση της νόσου, ανεξάρτητα από το σκορ 
στα υπάρχοντα προγνωστικά συστήματα7.

Σε πρόσφατη αναδρομική μελέτη που συμπερι-
ελήφθησαν 2043 ασθενείς με ΜΔΣ φάνηκε πως ο 
συνδυασμός κυτταρογενετικών ανωμαλιών, μεταλλά-
ξεων 47 γονιδίων και κλινικών παραμέτρων οδήγησε 

σε ένα νέο προγνωστικό μοντέλο με εξατομικευμένη 
πρόβλεψη επιβίωσης8. Οι ασθενείς κατηγοριοποιή-
θηκαν σε 8 διαφορετικούς υποτύπους ανάλογα με το 
γονιδιωματικό προφίλ. Αυτές οι υποκατηγορίες δεν 
σχετίστηκαν με μορφολογικές κατηγορίες όπως ορίζο-
νται κατά τον ΠΟΥ και παρουσίασαν διαφοροποίηση 
στον κλινικό φαινότυπο και στην πρόγνωση8. Σε άλλη 
μελέτη οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αλληλούχηση 
νέας γενιάς ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS, 
whole genome sequencing) για ασθενείς με ΜΔΣ και 
ΟΜΛ. Προοπτικά 42 ασθενείς με ΜΔΣ συμπεριλή-
φθηκαν στην μελέτη. Από αυτούς οι 12 (29%) είχαν 
γενετικές ανωμαλίες που δεν ταυτοποιήθηκαν με 
τις συμβατικές μεθόδους και οι 9 (21%) θα άλλαζαν 
κατηγορία κινδύνου κατά IPSS-R αναδεικνύοντας 
έτσι και τη μεγάλη συμβολή του WGS στη γενετική 
ανάλυση τέτοιων ασθενών9.

Η μετάλλαξη SF3B1 γενικότερα θεωρείται ευνοϊκή 

Πίνακας 1. Προγνωστικά συστήματα στα ΜΔΣ
Σύστημα Αίμα Μυελός Ασθενής Σχόλια

Hb PLT ANC Βλάστες Καρυότυπος Ηλικία Μεταγγίσεις PS

IPSS + + + + + + Αναθεωρήθηκε το 2012 
χρησιμοποιώντας τις ίδιες προγνωστικές 
παραμέτρους και έγινε ανακατανομή 
περίπου το 25% των ασθενών με 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο χαμηλού 
κινδύνου σε μία κατηγορία υψηλότερου 
κινδύνου

WPSS + + + Το μοναδικό προγνωστικό σύστημα 
το οποίο είναι δυναμικό και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της 
κλινικής πορεία του ασθενούς

MDS LR + + + + + + Προγνωστικό σύστημα ειδικό για τους 
ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού κινδύνου

MDAPSS + + + + + + + Περιλαμβάνει περισσότερες κλινικές 
παράμετρος, ειδικά την ηλικία και το 
φορτίο των μεταγγίσεων και έτσι μπορεί 
να ανεβάσει στάδιο τον ασθενή

IPSS-R + + + + + + Χρησιμοποιείται ευρέως κατά τη 
διάγνωση καθώς επίσης και στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας σε κλινικές δοκιμές

IPSS-M Προγνωστικό σύστημα το οποίο 
συμπεριλαμβάνει και τις μεταλλάξεις και 
έχει οδηγήσει σε ανακατανομή του 46% 
των ασθενών όσον αφορά τον κίνδυνο 
κατά IPSS-R

Προγνωστικά συστήματα για ασθενείς με ΜΔΣ με σειρά δημοσίευσης
ANC: absolute neutrophil count, απόλυτος αριθμός ουδετερόφιλων, Hb: hemoglobin, αιμοσφαιρίνη, IPSS: international prognostic scoring 
system, IPSS-R: international prognostic scoring system revised, MDAPSS, MD Anderson prognostic scoring system, MDS LR, προγνωστικό 
σύστημα για ασθενείς με χαμηλού κινδυνου (LR) ΜΔΣ, PLT: platelets, αιμοπεταλια, PS, performance status; WPSS, WHO classification based 
prognostic scoring system



37

ΧΑΜΗΛΟΥ/ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΔΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ... «ΥψΗΛΟΥ» ΚΙΝΔΥΝΟΥ

μετάλλαξη και οι ασθενείς που έχουν αυτή τη μετάλ-
λαξη έχουν καλή πρόγνωση. Το MDS International 
Working Group έχει προτείνει την κατηγοριοποίηση 
των ασθενών με ΜΔΣ και SF3B1 μετάλλαξη ως μια 
ξεχωριστή νοσολογική οντότητα. Η μετάλλαξη SF3B1 
σε ασθενείς με ΜΔΣ χαρακτηρίζεται από δακτυλοειδείς 
σιδηροβλάστες, μη αποτελεσματική ερυθροποίηση και 
νωθρή κλινική εξέλιξη. Ακόμα όμως κι αν οι ασθενείς 
αυτοί θεωρούνται χαμηλού κινδύνου η συνύπαρξη 
μεταλλάξεων σε RUNX1 και EZH2 συσχετίζεται με 
χειρότερη πρόγνωση5,10.

Σε άλλη αναδρομική μελέτη ασθενών με ΜΔΣ 
χαμηλού κίνδυνου φάνηκε η ανεξάρτητη αρνητική 
προγνωστική αξία των μεταλλάξεων ASXL1, EZH2, 
RUNX1, ETV6 και TP5311. Πιο συγκεκριμένα, η πα-
ρουσία ενός εξ αυτών διαστρωματώνει περαιτέρω 
ασθενείς πολύ χαμηλού, χαμηλού και ενδιαμέσου 
κινδύνου επιβαρύνοντας την πρόγνωση12. Επιπλέον, 
αυξημένα επίπεδα ερυθροποιητίνης ορού (>500 MU/
ml) ανευρίσκονταν πιο συχνά σε ασθενείς με μία από 
αυτές τις μεταλλάξεις, ενώ ειδικά η παρουσία της 
μετάλλαξης ASXL1 συσχετίστηκε επιπλέον και με 
μη ανταπόκριση στη λεναλιδομίδη12.

Καθώς λοιπόν η διαστρωμάτωση του κινδύνου 
είναι υψίστης σημασίας για την επιλογή της καταλλη-
λότερης θεραπείας, προκύπτει εκ των ων ουκ άνευ η 
ανάγκη ανάπτυξης ενός προγνωστικού μοντέλου, το 
οποίο θα συνεκτιμά τις μοριακές μεταλλάξεις και τα 
κλινικά δεδομένα ενός ασθενούς με ΜΔΣ. Πρόσφατα 
ανακοινώθηκε και δημοσιεύθηκε το προγνωστικό 
σύστημα IPSS-M, το οποίο συμπεριλαμβάνει κλινι-
κές παραμέτρους του IPSS-R αλλά και μεταλλάξεις. 
Μελετήθηκαν συνολικά 2957 δείγματα ασθενών με 
ΜΔΣ από 24 κέντρα, υπό την αιγίδα του International 
Working group for the Prognosis in MDS (IWG-PM). 
Η μελέτη συμπεριλάμβανε μεταλλάξεις 152 γονιδίων 
με στόχο την ανάπτυξη του μοριακού- IPSS (IPSS-M) 
μοντέλου το οποίο στη συνέχεια επικυρώθηκε σε μια 
ομάδα 754 ασθενών από την Ιαπωνία13. Τα κριτήρια 
ένταξης στη μελέτη απαιτούσαν δείγματα τα οποία 
συλλέγονταν πριν την έναρξη θεραπείας και στα οποία 
αφενός είχε γίνει επιτυχώς αλληλούχιση και αφετέρου 
το ποσοστό των βλαστών και ο αριθμός των λευκών 
αιμοσφαιρίων δεν ξεπερνούσαν το 20% και το 13x 
109/L αντίστοιχα13. Πιθανά ογκογόνες μεταλλάξεις 
(κλάσμα παραλλαγής αλληλομόρφου, variant allele 
fraction (VAF, >2%) από 152 γονίδια που εμπλέ-
κονται σε μυελικά νεοπλάσματα χαρακτηρίστηκαν 
με στοχευμένη αλληλούχηση νεότερης γενιάς13. Τα 
πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία της μελέτης ήταν 
η ολική επιβίωση (overall survival, OS), η επιβίωση 
χωρίς εξέλιξη σε λευχαιμία (leukemia free survival, 

LFS) και η εκτροπή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. 
O μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν τα 3,8 έτη13. 
Σε σύγκριση με το IPSS-R, το IPSS-M οδήγησε σε 
μεγαλύτερη προγνωστική ακρίβεια ως προς όλα τα 
κλινικά καταληκτικά σημεία (OS, LFS, εκτροπή σε 
ΟΜΛ) και επαναδιαστρωμάτωσε σχεδόν τους μισούς 
ασθενείς (46%) με ΜΔΣ13.

Μέσω της μελέτης αυτής χαρτογραφήθηκαν 3186 
κυτταρογενετικές αλλαγές στο 41% των ασθενών και 
9254 ογκογόνες μεταλλάξεις σε 121 γονίδια στο 90% 
των ασθενών13. Το 94% των ασθενών είχαν τουλάχι-
στον μία μοριακή ανωμαλία (διάμεσος αριθμός 4), το 
53% των ασθενών είχαν μόνο μία γονιδιακή μετάλ-
λαξη, το 4% είχαν μόνο κυτταρογενετικές ανωμαλίες 
και το 37% είχαν και τα δύο13. Η πολυπαραγοντική 
ανάλυση χαρακτήρισε τις μεταλλάξεις TP53multihit, FLT3, 
MLLPTD ως τους βασικότερους γενετικούς προγνωστι-
κούς παράγοντες δυσμενούς έκβασης σε ασθενείς με 
ΜΔΣ, με τους δύο τελευταίους να συσχετίζονται με 
αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε ΟΜΛ13. Ως TP53 multihit 

χαρακτηρίστηκαν ασθενείς με πολλαπλές μεταλλάξεις 
του TP53 ή ασθενείς με μια μετάλλαξη και ταυτόχρονη 
απώλεια ετεροζυγωτίας. Όσον αφορά στη μετάλλαξη 
SF3B1, αν και γενικότερα συσχετίζεται με ευνοϊκές 
εκβάσεις, στη συγκεκριμένη μελέτη καθορίστηκαν 
3 ανεξάρτητες υποομάδες με βάση τη συνύπαρξη 
ή όχι άλλων μεταλλάξεων13. Αυτές ήταν α. SF3B15q 

(με ταυτόχρονη παρουσία του del(5q)), β. SF3B1β 
(συνύπαρξη της μετάλλαξης SF3B1 μαζί με κάποιο 
από τα γονίδια BCOR, BCORL1, NRAS, RUNX1, 
SRSF2 ή STAG2) και γ. SF3B1a (οποιοδήποτε άλλο 
μεταλλαγμένο SF3B1)13. Διαπιστώθηκε ότι οι ευνοϊκές 
εκβάσεις που σχετίζονται με τις μεταλλάξεις SF3B1 
περιορίστηκαν στην ομάδα SF3B1a και δεν παρατη-
ρήθηκαν για τις υποομάδες SF3B15q ή το SF3B1β, 
ακόμη και σε ασθενείς με χαμηλό ποσοστό βλαστών13.

Η ανάπτυξη του IPSS-M συνδύασε τις αιματολο-
γικές, τις κυτταρογενετικές και τις μοριακές παραμέ-
τρους διατηρώντας ωστόσο τα ίδια κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται με το IPSS-R. 
Στις αιματολογικές παραμέτρους, όπως και στο IP-
SS-R, λαμβάνονται υπόψη οι κυτταροπενίες (ποσό 
αιμοσφαιρίνης, απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων, 
αριθμός αιμοπεταλίων) και το ποσοστό των βλαστών 
στο μυελό των οστών13. Επιπλέον, περιλαμβάνει 17 
διαδικά χαρακτηριστικά από 16 προγνωστικά γονίδια 
(ASXL1, CBL, DNMT3A, ETV6, EZH2, FLT3, IDH2, 
KRAS, MLLPTD, NPM1, NRAS, RUNX1, SF3B15q, 
SF3B1a, SRSF2, TP53multihit, and U2AF1) και ένα 
στοιχείο που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεταλ-
λαγμένων γονιδίων από μία υπολειπόμενη ομάδα 15 
γονιδίων (BCOR, BCORL1, CEBPA, ETNK1, GATA2, 
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GNB1, IDH1, NF1, PHF6, PPM1D, PRPF8, PTPN11, 
SETBP1, STAG2, WT1)13. Τέλος, η διαστρωμάτωση 
κινδύνου στο IPSS-M συνεκτιμώντας όλες τις ανω-
τέρω παραμέτρους εκτιμήθηκε σε έξι κατηγορίες: 
πολύ χαμηλού, χαμηλού, μετρίως χαμηλού κινδύνου, 
μετρίως υψηλού, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου13. 
Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το IPSS-M σε αντίθεση 
με τα υπόλοιπα ανεπτυγμένα προγνωστικά μοντέλα 
στα ΜΔΣ είναι εξατομικευμένο (ένα συνεχές score με 
μία μοναδική τιμή ανά ασθενή), ερμηνεύσιμο (αύξηση 
κατά μία μονάδα στο score οδηγεί σε διπλασιασμένο 
κίνδυνο), αναπαραγώγιμο (ένας εφαρμόσιμος μαθη-
ματικός τύπος και μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή)13.

Σχετιζόμενο με θεραπεία ΜΔΣ [therapy related 
myelodysplastic syndrome (t-MDS)]

Ένα άλλο μειονέκτημα στα υπάρχοντα προγνω-
στικά συστήματα είναι ότι σε αυτά δεν ενσωματώ-
νεται η πληροφορία της έκθεσης σε προηγούμενη 
θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) καθώς 
δεν συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα μελέτης για το 
IPSS-R ασθενείς με t-MDS5. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ 
t-MDS ορίζεται κάθε ΜΔΣ με προηγούμενη έκθεση σε 
χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία για μη μυελο-
γενή κακοήθεια ή για άλλο ιατρικό λόγο. Ωστόσο δεν 
είναι πάντοτε δεδομένο ότι το ΜΔΣ προκλήθηκε από 
την προηγούμενη έκθεση ή αποτελεί de novo ΜΔΣ5. 
Γενικότερα ασθενείς με s/t-MDS (secondary/t-MDS) 
θεωρούνται ως ασθενείς υψηλού κινδύνου ανεξάρτητα 
από το σκορ στο IPSS-R. Οι Zeidan και συνεργάτες 
ανέλυσαν δεδομένα από 370 ασθενείς με t-MDS με 
σκοπό την κατανόηση της χρησιμότητας των διαθέ-
σιμων προγνωστικών εργαλείων. Η ολική επιβίωση 
των ασθενών με t-MDS συγκριτικά με τους ασθενείς 
με de novo ΜΔΣ ήταν σημαντικά μειωμένη (19 έναντι 
46 μήνες)14. Η γενετική των t-MDS έχει διερευνηθεί 
με σκοπό να εξηγήσει την ετερογένεια του κινδύνου 
σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών με ΜΔΣ και αν 
υπάρχει γενετική προδιάθεση εμφάνισης του ΜΔΣ. 
Προηγούμενη θεραπεία κακοήθειας με ακτινοβολία, 
με πλατίνες ή με αναστολείς της τοποϊσομεράσης ΙΙ 
προκαλούν μεταλλάξεις σε γονίδια επιδιόρθωσης του 
DNA (TP53, PPM1D, CHEK2) και μέχρι πρότινος 
αυτός ο πληθυσμός ασθενών θεωρούνταν υψηλού 
κινδύνου ανεξάρτητα από το σκορ IPSS R. Η δε 
αντιμετώπιση τους θα πρέπει να είναι επιθετική με 
συχνή επανεκτίμηση της νόσου και της θεραπευτικής 
στρατηγικής5.

Στο πρόσφατα δημοσιευμένο IPSS-M όπως ήδη 
έχει αναφερθεί συμπεριλήφθηκαν 234 ασθενείς με 
s/t-ΜΔΣ οι οποίοι ιστορικά σχετίζονται με υψηλού κιν-

δύνου νόσο. Σε σχέση με τα πρωτοπαθή ΜΔΣ, τα s/t-
ΜΔΣ παρουσίαζαν πιο συχνά σύμπλοκο καρυότυπο 
και TP53multihit, PPM1D, και SETBP1 μεταλλάξεις. Επί 
απουσίας του συμπλόκου καρυοτύπου, η μονοσωμία 
7 ήταν η πιο συχνή στα s/t-ΜΔΣ. Όπως και αναμένετο 
ασθενείς με s/t-ΜΔΣ ταξινομήθηκαν πιο συχνά ως 
υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου κατά IPSS-M. 
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το 39% 
των ασθενών με s/t-ΜΔΣ ταξινομήθηκαν ως πολύ 
χαμηλού, χαμηλού ή μετρίως χαμηλού κινδύνου. Αυτό 
υποδηλώνει ότι και αυτή η ομάδα των ασθενών αν και 
παρουσιάζει συνήθως δυσμενή κυτταρογενετικά χα-
ρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα ετερογενής, όσον αφορά 
τον κίνδυνο ο οποίος ωστόσο μπορεί με μεγαλύτερη 
ακρίβεια να αποτυπωθεί με το IPSS-M13.

Άλλοι παράγοντες
Υπάρχουν πολλαπλοί κλινικοί παράγοντες οι οποίοι 

δεν εντάσσονται στο IPSS-R ωστόσο αποτελούν 
πιθανούς αρνητικούς προγνωστικούς παράγοντες 
που μετατρέπουν ασθενείς θεωρητικά χαμηλού 
κινδύνου σε υψηλού κινδύνου5. Βαθμού 2 ή παρα-
πάνω ίνωση στο μυελό συσχετίζεται με πτωχότερη 
πρόγνωση, όπως επίσης και η ανάγκη μεταγγίσεων 
με μονάδες συγκεκριμένων ερυθρών11. Η σχετική 
μείωση των αιμοπεταλίων περισσότερο από 25%, 
ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει με εμφάνιση εξάρτησης 
μεταγγίσεων ερυθρών αποτελεί πτωχό προγνωστικό 
παράγοντα και οι ασθενείς είναι υψηλού κινδύνου11. 
Οι ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς θεωρούνται επίσης 
χαμηλού κινδύνου. Ωστόσο αυτή η ομάδα ασθενών 
όπως αναφέρθηκε παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια 
και πολλοί ασθενείς που λογίζονται ως χαμηλού 
κινδύνου έχουν πτωχή πρόγνωση, όπως οι ασθενείς 
που είναι άνω των 66 ετών, έχουν βλάστες στο 
περιφερικό επίχρισμα 2% ή περισσότερους και ανάγκη 
μεταγγίσεων ερυθρών11. Στην κλινική πράξη έχει 
προταθεί η οριοθέτηση του κινδύνου ως χαμηλού 
ή υψηλού στο σκορ 3.5 του IPSS-R όπως φάνηκε 
σε μια μελέτη με σημαντική διαφοροποίηση της 
πρόγνωσης. Συγκεκριμένα ασθενείς με σκορ ≤3.5 
είχαν μέση επιβίωση 5.9 έτη, ενώ εκείνοι με σκορ 
>3.5 είχαν μέση επιβίωση 1.5 έτη15. Έτσι με αυτό 
το όριο ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου με σκορ 3.5 
λογίζονται ως χαμηλού και ασθενείς με σκορ 4 ή 4.5 
υψηλού κινδύνου.

Άλλοι παράγοντες που αλλάζουν τον κίνδυνο 
και μετατρέπουν ένα ασθενή θεωρητικά χαμηλού 
κινδύνου σε υψηλού αποτελούν οι ασθενείς με 
συμπτωματική ουδετεροπενία, με εξάρτηση μεταγ-
γίσεων (ερυθρών, αιμοπεταλίων), η κλωνική εμφάνιση 
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δυσμενούς καρυοτύπου, η απουσία της μετάλλα-
ξης SF3B1 (ιδιαίτερα σε ασθενείς με δακτυλοειδείς 
σιδηροβλάστες), η παρουσία πολλαπλών μεταλλά-
ξεων (3 ή περισσότερων), η παρουσία κληρονο-
μούμενης προδιάθεσης και η μη ανταπόκριση στη 
θεραπεία (Εικόνα 1).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ασθενείς με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ κατά IPSS-

R είναι μια ετερογενής ομάδα που πολλές φορές 
είναι υψηλού κινδύνου. Τα υπάρχοντα προγνωστικά 
συστήματα αδυνατούν να ενσωματώσουν σημαντικές 
παραμέτρους διαστρωμάτωσης του κινδύνου, όπως 
το γονιδιωματικό προφίλ ή η έκθεση προηγουμένως 
σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το μοντέλο 
IPSS-M αποτελεί το πιο εξελιγμένο προγνωστικό σκορ 
για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου των ασθενών 
με ΜΔΣ, το οποίο κατορθώνει να συνδυάσει το 
μοριακό προφίλ των ασθενών με τις αιματολογικές 
και κυτταρογενετικές παραμέτρους, γεγονός που 
συμβάλλει στην καλύτερη σταδιοποίηση των ΜΔΣ και 
στη λήψη αρτιότερων θεραπευτικών επιλογών. Είναι 
σημαντικό ωστόσο να γίνεται συνεχής επαναξιολόγηση 
του ασθενούς για την πλήρη ταξινόμηση του ατομικού 

κινδύνου. Ο στόχος είναι μια προληπτική προσέγγιση 
σε όλους τους ασθενείς με χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ 
για παράταση της ποσότητας ζωής με ποιότητα μέσω 
της χρήσης όλων των διαθέσιμων θεραπειών.
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ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑνΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Το συμπλήρωμα είναι ένα περίπλοκο σύστημα 

που συμμετέχει στη φυσική ανοσία. Γενετικές με-
ταλλάξεις και αυτοαντισώματα που οδηγούν σε μη 
ρυθμισμένη ενεργοποίηση του, εμπλέκονται στην 
παθογένεση διαφόρων ασθενειών. Ανάμεσα τους, 
η παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (PNH) 
παραμένει η πρότυπη ασθένεια ενεργοποίησης και 
αναστολής του συμπληρώματος1. Το eculizumab, ο 
πρώτος αναστολέας συμπληρώματος, εγκρίθηκε αρχι-
κά για την PNH και στη συνέχεια για ασθένειες όπως 
το άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS), η 
Μυασθένεια Gravis και η Oπτική Nευρομυελίτις στην 
παθογένεση των οποίων το συμπλήρωμα διαδραμα-
τίζει μείζονα ρόλο. Σε προκλινικές και κλινικές μελέτες 
έχει φανεί η ανάγκη για την εισαγωγή της επόμενης 
γενιάς αναστολέων του συμπληρώματος. Κάτω από 
το πρίσμα των νέων θεραπευτικών εξελίξεων, αυτή 
η ανασκόπηση στοχεύει να περιγράψει τη σύγχρονη 
γνώση στην παθοβιολογία και θεραπεία της PNH.

ΣΥνΟψΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡωΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟν ΚΛΙνΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

Το συμπλήρωμα αποτελείται από περισσότερες 
από 50 πρωτεΐνες που παρέχουν εγγενή ανοσία ενά-
ντια σε μικρόβια και διαμεσολαβούν τις φλεγμονώδεις 
αποκρίσεις. Ενεργοποιείται μέσω τριών οδών, της 
κλασσικής, της εναλλακτικής και της οδού της λεκτί-
νης, που όλες καταλήγουν στην τελική ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος. Δεδομένου ότι το συμπλήρωμα 
βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση «επαγρύπνησης» 
και η ενεργοποίηση του προκαλείται από αυτόμα-

τη υδρόλυση του C3, η υπερβολική ενεργοποίηση 
του συμπληρώματος αποτρέπεται φυσιολογικά από 
μεμβρανικές ή διαλυτές ρυθμιστικές πρωτεΐνες που 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεση ασθενειών 
που προκαλούνται από το συμπλήρωμα. Πρόσθετες 
άμεσες αλληλεπιδράσεις μεταξύ συμπληρώματος 
και του συστήματος της πήξης μεσολαβούνται από 
διάφορες πρωτεΐνες συμπληρώματος και άλλους πα-
ράγοντες πήξης που με τη σειρά τους ενεργοποιούν 
το συμπλήρωμα2. Η θρομβίνη δρα επίσης ως C5a 
κονβερτάση, ενώ το συμπλήρωμα και τα αιμοπετά-
λια αλληλεπιδρούν κατά την πρώιμη αθηρογενετική 
διαδικασία. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουν παρατηρη-
θεί έμμεσες επιδράσεις του συμπληρώματος στη 
θρόμβωση σε αιμολυτικές αναιμίες. Σύμφωνα με 
τα κλινικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω, 
πρόσφατα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η αναστολή 
του C5 εξασθενεί σημαντικά την επαγόμενη από την 
αίμη θρομβοφλεγμονή3.

ΠΑΘΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ PNH
Η PNH είναι επίκτητη αιματολογική νόσος που 

οφείλεται σε μεταλλάξεις που οδηγούν σε απώλεια 
της λειτουργία στο PIGA γονίδιο και εμφανίζονται σε 
ένα ή περισσότερα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, 
τα οποία τελικά επικρατούν της φυσιολογικής αιμο-
ποίησης4. Όλα τα προγονικά κύτταρα χαρακτηρίζονται 
από την έλλειψη των επιφανειακών συνδεδεμένων με 
τη γλυκοζυλοφωσφατιδυλινοσιτόλη πρωτεϊνών (GPI), 
συμπεριλαμβανομένων δύο ενδογενών ρυθμιστών συ-
μπληρώματος CD59 και CD55. Συνεπώς, τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια στην PNH δεν είναι σε θέση να ρυθμίσουν 
την ενεργοποίηση του συμπληρώματος στην επιφά-
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νειά τους, και το συνεχές, αυθόρμητο «C3 tick-over» 
οδηγεί σε ενεργοποίηση του συμπληρώματος στην 
επιφάνειά τους με τη δημιουργία C3 κονβερτάσης 
συνδεδεμένης με γλυκοφορίνη μέσω της εναλλακτικής 
οδού. Μόλις δημιουργηθούν οι C5 κονβερτάσες ξεκινά 
η τελική ενεργοποίηση του συμπληρώματος, η οποία 
τελικά οδηγεί στο σχηματισμό συμπλεγμάτων προ-
σβολής της μεμβράνης (MAC) λόγω έλλειψης CD59. 
Αυτά τα συμβάντα ευθύνονται για την ενδαγγειακή 
αιμόλυση που χαρακτηρίζει την PNH.

Όπως συζητείται παρακάτω, η τελική ενεργο-
ποίηση του συμπληρώματος αποτελεί θεραπευτικό 
στόχο για την PNH, με αξοσημείωτα κλινικά αποτε-
λέσματα. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της τελικής 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος στην κλινική 
πράξη έχει εφιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι 
η δυσλειτουργία του συμπληρώματος στην PNH 
είναι ευρύτερη και δεν περιορίζεται στην τελική οδό. 
Πράγματι, υπό αντι-C5 θεραπεία, η ενεργοποίηση των 
εγγύς οδών του συμπληρώματος (upstream) παρα-
μένει ανεξέλεγκτη στα ερυθρά της PNH, οδηγώντας 
σε επιφανειακή ενεργοποίηση του C3 και προοδευ-
τική οψωνοποίηση με εναπόθεση θραυσμάτων του 
C3 στα ερυθρά της PNH που διασώθηκαν από την 
προκαλούμενη από MAC αιμόλυση. Επομένως, η 
εξωαγγειακή αιμόλυση που προκαλείται από το C3 
προέκυψε ως πρόσθετος μηχανισμός αιμόλυσης σε 
ασθενείς με PNH που λαμβάνουν αντι-C5 θεραπεία5. 
Άρα, διαφορετικές παθοφυσιολογικές διεργασίες που 
προκαλούνται από το συμπλήρωμα μπορούν να 
συμβάλουν σε εκδηλώσεις νόσου στην PNH.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ PNH
Eculizumab

Από την εισαγωγή του το 2007, το eculizumab 
έγινε το σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση της 
PNH. Το eculizumab είναι ένα ανθρωποποιημένο μο-
νοκλωνικό αντίσωμα κατά του C5, το οποίο συνδέεται 
με C5 αποτρέποντας τη διάσπασή του σε C5a και 
C5b . Έτσι, αναστέλλει την τελική ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος και την ενδοαγγειακή αιμόλυση. Δύο 
μεγάλες διεθνείς μελέτες απέδειξαν ότι το eculizumab 
οδηγεί σε σταθεροποίηση της αιμοσφαιρίνης και μείω-
ση του αριθμού μεταγγίσεων ερυθρών, με σημαντική 
βελτίωση στα συμπτώματα της νόσου. Επιπλέον, 
ελαττώνει σημαντικά το θρομβοεμβολικό κίνδυνο 
στην PNH. Αυτές οι κλινικές επιδράσεις διατηρούνται 
μακροπρόθεσμα στη θεραπεία συντήρησης, χωρίς 
να υπάρχουν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια 
του φαρμάκου μέχρι τώρα (συμπεριλαμβανομένου 
του κινδύνου για λοιμώξεις και της χορήγησής του 

κατά την κύηση). Επιπλέον, είναι σημαντικό πως 
στην εποχή των αναστολέων του συμπληρώματος 
έχει περιοριστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης και της αντιπηκτικής θεραπείας. Τα 
διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν ότι η ολική 5ετής 
επιβίωση με το eculizumab προσεγγίζει το 95%6. 

νεότεροι αναστολείς
Ωστόσο, έχουν γίνει προσπάθειες για περαιτέ-

ρω βελτίωση, ξεκινώντας από την εμμένουσα αναι-
μία κατά τη διάρκεια της θεραπείας με eculizumab. 
Πράγματι, πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι, από 160 
ασθενείς με PNH που λάμβαναν eculizumab, μόνο 
20% περίπου πέτυχε ομαλοποίηση των τιμών της 
αιμοσφαιρίνης. Πρόσφατα, αρκετοί νέοι αναστολείς 
του συμπληρώματος έχουν διερευνηθεί στην PNH. 
Η ανάπτυξη αναστολέων συμπληρώματος δεύτερης 
γενιάς ακολούθησε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις. 

Η πρώτη ήταν η βελτιστοποίηση της θεραπείας 
με αντι-C5. Ακόμη και αν έχουν δοκιμαστεί διάφορες 
ενδιαφέρουσες θεραπευτικές στρατηγικές, οι εξελίξεις 
στην κλινική πράξη ήρθαν από δύο μονοκλωνικά 
αντισώματα μακράς δράσης, το ravulizumab και το 
crovalimab. Το ravulizumab είναι ένα παράγωγο του 
eculizumab, από το οποίο διαφέρει σε 4 υποκαταστά-
σεις αμινοξέων στις Fc περιοχές. Αυτές οι αλλαγές 
έχουν ως αποτέλεσμα παρατεταμένο χρόνο ημιζωής 
λόγω ενισχυμένης ενδοσωμικής διάστασης του C5 και 
ανακύκλωσης του στο αγγειακό μέρος του αντισώμα-
τος μέσω του νεογνικού υποδοχέα Fc. Το ravulizumab 
διερευνήθηκε σε δύο μεγάλες μελέτες φάσης 3 στις 
οποίες συμμετείχαν ασθενείς με PNH που δεν έλαβαν 
θεραπεία ή έλαβαν θεραπεία με eculizumab], αντί-
στοιχα. Το ravulizumab χορηγήθηκε ενδοφλεβίως με 
μεσοδιαστήματα δόσεων 8 εβδομάδων, και έδειξε μη 
κατωτερότητα σε σχέση με το eculizumab στην ομα-
λοποίηση της LDH, τη μείωση των μεταγγίσεων, την 
αιμόλυση, τη σταθεροποίηση της αιμοσφαιρίνης και 
των αναφερόμενων από τον ασθενή αποτελεσμάτων 
(patient-reported outcomes/PROs). Το ravulizumab 
πήρε έγκριση από τον FDA και τον EMA το 2020. 

Το crovalimab είναι ένα άλλο μονοκλωνικό αντί-
σωμα μακράς δράσης κατά του C5 που αναπτύ-
χθηκε μέσω τεχνολογίας διαδοχικής ανακύκλωσης 
μονοκλωνικών αντισωμάτων. Δεδομένης της υψηλής 
διαλυτότητάς του, μπορεί να χορηγείται υποδόρια 
σε μικρούς όγκους. Το crovalimab έχει δοκιμαστεί 
σε κλινική μελέτη ανοιχτής επισήμανσης φάσης 1/2 
που διερευνά την ασφάλεια, τη φαρμακοκινητική, 
φαρμακοδυναμική και αποτελεσματικότητα σε υγιείς 
εθελοντές, καθώς και σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει 
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αγωγή με αναστολέα συμπληρώματος ή είχαν λάβει 
anti-C5 αναστολέα. Μόλις χορηγήθηκε υποδορίως 
κάθε μήνα, το crovalimab είχε ως αποτέλεσμα πα-
ρατεταμένη αναστολή της τελικής ενεργοποίησης του 
συμπληρώματος, με επαρκή έλεγχο της ενδαγγειακής 
αιμόλυσης παρόμοια με άλλους αντι-C5 παράγο-
ντες. Το προφίλ ασφάλειας ήταν εξαιρετικό, ακόμα 
κι αν συμπλέγματα φαρμάκου-στόχου οδήγησαν σε 
αυτοπεριοριζόμενα αυτοάνοσα συμπτώματα σε πε-
ριορισμένο αριθμό ασθενών που άλλαξαν θεραπεία 
από eculizumab σε crovalimab. Συγκεκριμένα, ο επί-
τοπος του C5 που αναγνωρίζεται από το crovalimab 
είναι διαφορετικός από αυτόν που δεσμεύεται από 
το eculizumab. Επομένως, το crovalimab είναι φαρ-
μακολογικά αποτελεσματικό ακόμη και σε ασθενείς 
που φέρουν τον πολυμορφισμό του C5 που ευθύ-
νεται για την έλλειψη ανταπόκρισης στο ~3% του 
ιαπωνικού πληθυσμού. Το crovalimab είναι πλέον 
υπό διερεύνηση σε δύο μεγάλες μελέτες φάσης 3, 
τις (COMMODORE 1; ClinicalTrials.gov Identifier: 
CT04432584) και (COMMODORE 2; NCT04434092), 
με τη συμμετοχή ελληνικών κέντρων.

Η δεύτερη κατεύθυνση ανάπτυξης εκμεταλλεύτηκε 
μια νέα στρατηγική αναστολής η οποία στοχεύει 
στην εγγύς ενεργοποίηση του συμπληρώματος. 
Η πρωτοποριακή προκλινική μελέτη στην PNH ξεκί-
νησε από την πρώτη περιγραφή της εξωαγγειακής 
αιμόλυση που μεσολαβείται από το C3. Πράγματι, η 
κλινική ανάπτυξη αναστολέων του εγγύς συμπλη-
ρώματος για την PNH οφείλεται στην παρατήρηση 
ότι η αναχαίτιση της εναλλακτικής οδού στο επίπεδο 
του C3, αποτρέπει την οψωνοποίηση του C3 και τη 
λύση που προκαλείται από MAC in vitro. Οι γενετικά 
ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (όπως οι σχετιζόμενες 
με τον παράγοντα Η πρωτεΐνες TT3071 και mini-H72), 
ο αναστολέας του C3 compstatin καθώς και oι αναστο-
λείς του παράγοντα Β και του παράγοντα D είναι όλοι 
εξίσου αποτελεσματικoί στην εξάλειψη της αιμόλυσης 
ενώ αποτρέπουν και την οψωνοποίηση του C3. Η 
κλινική ανάπτυξη του πρώτου εγγύς αναστολέα που 
ερευνήθηκε in vitro για την PNH, του ΤΤ30, σταμάτησε 
λόγω της φαρμακοκινητικής. Ωστόσο, αρκετοί εγγύς 
αναστολείς του συμπληρώματος έχουν προχωρήσει 
σε κλινική ανάπτυξη και έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά 
αποτελεσματικοί σε πρόσφατες κλινικές δοκιμές.

Η πρώτη μελέτη που αφορά στο compstatin ανα-
κοινώθηκε από την Amyndas το 2012, χρησιμοποιώ-
ντας το ανάλογο τρίτης γενιάς AMY-101. Παράλληλα, 
ξεκινώντας από το ανάλογο του compstatin δεύτε-
ρης γενιάς APL-180 (επίσης γνωστό ως POT-4), η 
Apellis ερεύνησε μια πεγκυλιωμένη, μακράς δράσης 
έκδοση με το όνομα APL-2 (pegcetacoplan). Μετά 
από ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μια μελέτη φά-

σης 1β παρουσιάζοντας αύξηση της αιμοσφαιρίνης 
σε 6 ασθενείς με PNH με κακή ανταπόκριση στο 
eculizumab, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα 
του pegcetacoplan αποδείχθηκαν σε τυχαιοποιη-
μένη μελέτη ανοιχτής επισήμανσης φάσης 3, στην 
οποία εντάχθηκαν ενήλικες ασθενείς με PNH με αι-
μοσφαιρίνη <10,5 g/dL υπό θεραπεία με eculizumab 
(PEGASUS)7. Το Pegcetacoplan μόλις εγκρίθηκε από 
τον FDA για ασθενείς με PNH που αλλάζουν από μια 
αντι-C5 θεραπεία, ή δεν έχουν λάβει άλλη θεραπεία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι χορηγείται υποδόρια με τη 
χρήση αντλίας κατ’οίκον, δύο φορές την εβδομάδα.

Ο πρώτος από του στόματος αναστολέας του 
παράγοντα D, το danicopan που αναπτύχθηκε αρχικά 
από την Achillion, έχει διερευνηθεί σε δύο ανοιχτές με-
λέτες10, με ένα μόνο σκέλος, φάσης 2. Η μονοθεραπεία 
με danicopan ανέστειλε (αλλά στους περισσότερους 
ασθενείς δεν καταργεί) την ενδαγγειακή αιμόλυση που 
χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εξωαγγειακής αιμόλυσης 
και τελικώς προκαλεί κλινικά σημαντική βελτίωση 
των τιμών της αιμοσφαιρίνης. Σε παράλληλη μελέτη 
φάσης 2 που συμμετείχαν ασθενείς χωρίς ανταπό-
κριση στο eculizumab, το danicopan χορηγήθηκε ως 
συμπληρωματική θεραπεία στην από του στόματος 
δόση των 100-200 τρεις φορές την ημέρα σε 12 
ασθενείς με PNH που παρέμειναν εξαρτημένοι από 
τις μεταγγίσεις παρά τη θεραπεία με eculizumab. 
Ως πρόσθετη θεραπεία, το danicopan είχε ως απο-
τέλεσμα την πρόληψη της εξωαγγειακής αιμόλυσης 
και την επακόλουθη βελτίωση της αιμοσφαιρίνης σε 
ασθενείς με φτωχή ανταπόκριση στο eculizumab]. Το 
Danicopan βρίσκεται τώρα υπό μελέτη ως συμπληρω-
ματική θεραπεία σε φάσης 3 τυχαιοποιημένη μελέτη 
για ασθενείς με PNH με φτωχή ανταπόκριση στο 
eculizumab ή το ravulizumab (NCT04469465), στην 
οποία συμμετέχουν ελληνικά κέντρα. Ταυτόχρονα, 
αναπτύχθηκε ανάλογο του danicopan (ACH-5528 ή 
ALXN-2050), που διερευνάται επί του παρόντος ως 
μονοθεραπεία (NCT04170023).

Ένας άλλος αναστολέας του παράγοντα D που 
ονομάζεται BCX9930 έχει αναπτυχθεί από την Bio-
cryst. Έχουν αναφερθεί πρόσφατα δεδομένα από 
μελέτη φάσης 1β. Σε 6 ασθενείς με PNH με εμμένουσα 
αναιμία παρά τη θεραπεία με αντι-C5, το BCX9930 
χορηγήθηκε σε δόσεις έως και 500 mg δύο φορές 
την ημέρα, από το στόμα και ήταν ασφαλές και γενι-
κά καλά ανεκτό, οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση 
του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης και των βιοδεικτών 
αιμόλυσης. Το BCX9930 ερευνήθηκε επίσης σε δι-
αφορετικές δόσεις σε 10 ασθενείς με PNH που δεν 
είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία. Η θεραπεία 
γενικά φαίνεται ασφαλής, ακόμη κι αν 1 περίπτωση 
θανατηφόρου διάχυτης λοίμωξης από τον ιό της 
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ανεμευλογιάς-ζωστήρα εγείρει την ανάγκη για μελέτη 
πρόσθετων δεδομένων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, 
έχει ανακοινωθεί μελέτη φάσης 38.

Ο πρώτος αναστολέας του παράγοντα Β, το ip-
tacopan, διερευνήθηκε σε μελέτη φάσης 2 ανοιχτής 
επισήμανσης για ασθενείς με PNH με σημεία ενεργού 
αιμόλυσης υπό eculizumab. Η μελέτη σχεδιάστηκε αρ-
χικά ως συμπληρωματική θεραπεία, με το iptacopan 
να χορηγείται σε δόση 200 mg δύο φορές ημερησίως 
από το στόμα, επιπλέον του eculizumab. Tο πρωτεύον 
καταληκτικό σημείο ήταν η βελτίωση της LDH στις 13 
εβδομάδες. Μετά από την αρχική περίοδο της μελέτης, 
μια επακόλουθη επέκταση προσφέρθηκε σε όλους 
τους ασθενείς που έφτασαν στο πρωτεύον καταλη-
κτικό σημείο και επέτρεπε αλλαγές στο πρόγραμμα 
θεραπείας του eculizumab, συμπεριλαμβανομένης 
και της διακοπής. Το iptacopan, είτε ως επιπλέον 
(add-on) θεραπεία είτε ως μονοθεραπεία, οδήγησε 
σε πλήρη πρόληψη της εξωαγγειακής αιμόλυσης 
και καλύτερο έλεγχο της ενδαγγειακής αιμόλυσης σε 
ασθενείς που ανταποκρίνονται φτωχά στο eculizumab 
Τα προκαταρκτικά δεδομένα για τη μονοθεραπεία με 
iptacopan σε ασθενείς με PNH που δεν είχαν λάβει 
προηγούμενη θεραπεία έχουν πρόσφατα αναφερθεί: 
σε 13 ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν σε διαφορετικές 
δόσεις iptacopan, επιτεύχθηκε έλεγχος της ενδαγγεια-
κής αιμόλυσης με βελτίωση των αιμολυτικών δεικτών 
και της αιμοσφαιρίνης. Βέλτιστο αποτέλεσμα παρατη-
ρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν τη δόση των 200 mg 
δύο φορές την ημέρα, ορίζοντας αυτή ως την τυπική 
δόση για περαιτέρω μελέτες Πράγματι, το iptacopan 
βρίσκεται τώρα υπό έρευνα σε μια μεγάλη πολυκεντρι-
κή μελέτη φάσης 3 στην οποία συμμετέχουν ασθενείς 
με PNH με πτωχή αιματολογική ανταπόκριση στην 
τυπική αντι-C5 θεραπεία (NCT04558918).

ΣΥνΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑνΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  
ΜΕ ΚΛωνΟ PNH

Αν και δεν αποτελούν αμιγώς αντικείμενο της 
παρούσας ανασκόπησης, κρίθηκε σκόπιμη μια σύ-

ντομη αναφορά στα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας 
(απλαστική αναιμία ή μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο) 
που συνοδεύονται από κλώνο PNH. Στους ασθενείς 
αυτούς υπάρχει ένδειξη θεραπείας με αναστολείς 
συμπληρώματος όταν προεξάρχει το αιμολυτικό 
στοιχείο ή επί θρόμβωσης. Ακόμα και υπό αναστο-
λέα του συμπληρώματος, η ένδειξη της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης παραμένει στους ασθενείς με προ-
εξάρχουσα μυελική ανεπάρκεια. Χρήζει ιδιαίτερης 
προσοχής η διαχείριση των ασθενών αυτών πριν και 
μετά την αλλογενή μεταμόσχευση9.

ΣΥζΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟνΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η ανασκόπησή μας αποκαλύπτει προόδους και 

προκλήσεις στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο στο-
χευμένης θεραπείας έναντι του συμπληρώματος 
στην PNH. Η PNH παραμένει το πρότυπο μοντέλο 
ασθένειας ενεργοποίησης και αναστολής συμπλη-
ρώματος, και τα πρόσφατα δεδομένα έχουν εγείρει 
νέα ερωτήματα στον τομέα, ανοίγοντας το δρόμο για 
μελλοντικές αλλαγές στη θεραπεία της. Πράγματι, ο 
πρώτος εγγύς αναστολέας, το pegcetacoplan έχει 
πρόσφατα εγκριθεί από τον FDA και οι αναστολείς 
του παράγοντα Β και D από το στόμα βρίσκονται υπό 
διερεύνηση στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών φάσης 3 
(Πίνακας 1). Ενώ όλοι οι νεότεροι αναστολείς μπορούν 
εξίσου να βελτιώσουν την αιματολογική ανταπόκριση 
με την πρόληψη της εξωαγγειακής αιμόλυσης, η παρα-
τεταμένη επίδρασή τους στην ενδαγγειακή αιμόλυση 
ως μονοθεραπεία είναι θέμα συζήτησης. Η γνώση 
της βιολογίας του συμπληρώματος και τα προκλινικά 
δεδομένα υποδηλώνουν ότι εάν η εγγύς οδός είναι 
επαρκώς αποκλεισμένη, τότε η τελική οδός θα είναι 
επίσης αποκλεισμένη. Πράγματι, αυτή η ιδέα επιβεβαι-
ώθηκε in vivo, αλλά δεν είναι όλοι οι εγγύτεροι στόχοι 
ισοδύναμοι και, ακόμη περισσότερο, όλοι οι αναστολείς 
δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικοί. Για παράδειγμα, 
το C3 είναι μια υψηλής συγκέντρωσης πρωτεΐνη του 
πλάσματος που χρησιμεύει ως προένζυμο και ως το 
δικό της υπόστρωμα, ενώ ο παράγοντας Β και ο πα-

Πίνακας 1. Αναστολείς συμπληρώματος σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της PNH
Αναστολέας υπό διερεύνηση Στόχος Ασθένεια Κλινική Μελέτη
Crovalimab C5 PNH Φάση 3
Danicoplan Παράγοντας D PNH Φάση 3
ACH-5528/ALXN-2050 Παράγοντας D PNH Φάση 2
BCX9930 Παράγοντας D PNH Φάση 2
Iptacopan Παράγοντας Β PNH Φάση 3
Pegcetacoplan C3 PNH Πρώιμη πρόσβαση
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ράγοντας D είναι, αντίστοιχα, ένα προένζυμο και ένα 
ένζυμο με χαμηλότερες συγκεντρώσεις στο πλάσμα. 
Επιπλέον, το C3 είναι ένα βασικό μόριο ανεξάρτητα 
από την οδό του συμπληρώματος που ενεργοποιή-
θηκε αρχικά, ενώ ο παράγοντας Β και ο παράγοντας 
D εμπλέκονται μόνο στην εναλλακτική οδό.

Δεδομένου ότι η αιμόλυση στην PNH, in vivo, 
οφείλεται στην εναλλακτική οδό, το C3, ο παράγοντας 
Β και ο παράγοντας D φαίνονται εξίσου εξαιρετικοί 
ως θεραπευτικοί στόχοι. Ωστόσο, ακόμη και αν οι 
στόχοι είναι ισοδύναμοι, οι μεμονωμένοι αναστολείς 
δεν είναι όπως φαίνεται και από τα διαθέσιμα στοι-
χεία. Για παράδειγμα, οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες 
κάθε αναστολέα διαμορφώνουν την ιδιαίτερη τους 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, καθώς ο κίνδυνος 
παροδικών διαρροών στη θεραπευτική αναστολή 
μπορεί να οδηγήσει σε επανεμφάνιση αιμόλυσης. 
Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό επειδή η πραγματική 
μάζα των ερυθρών που είναι ευαίσθητα στην αιμόλυση 
αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό με τους εγγύς αναστολείς, 
δημιουργώντας τελικά μια νέα μορφή PNH, της οποί-
ας η κλινική πορεία και πιθανές επιπλοκές μένει να 
διευκρινιστούν. Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι 
κλινικά σημαντική αιμόλυση μπορεί να εμφανιστεί σε 
περιπτώσεις υποθεραπευτικών επιπέδων του αναστο-
λέα στο πλάσμα (περιγράφεται με τα pegcetacoplan 
και danicopan) και/ή σε περίπτωση οποιασδήποτε 
κατάστασης που ενεργοποιεί το συμπλήρωμα και 
μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το θεραπευτικό επί-
πεδο του αναστολέα στο πλάσμα.

Ενώ η αιμόλυση ακόμη και με τους εγγύς αναστο-
λείς φαίνεται να είναι αυτοπεριοριζόμενη στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, ορισμένες φορές η αιμόλυση 
μπορεί να είναι μαζική. Στη μελέτη του pegcetacoplan 
αυτή περιστασιακά οδήγησε σε διακοπή του ανα-
στολέα, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να χρειαστούν 
συγκεκριμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, συμπε-
ριλαμβανομένης μιας επιπλέον δόσης του εγγύς 
αναστολέα ή ακόμη και θεραπεία διάσωσης με τελικό 
αναστολέα. Επιπλέον, η συμμόρφωση στη θεραπεία 
μπορεί να επηρεαστεί από την οδό χορήγησης και τη 
συχνότητα δόσης, καθώς και από τη συμμόρφωση 
του ασθενούς. Ως εκ τούτου, η από του στόματος 
θεραπεία φαίνεται περισσότερο βολική έναντι της υπο-
δορίου, με την προϋπόθεση ότι η φαρμακοδυναμική 
και οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες επιτρέπουν κάποια 
ευελιξία στο καθημερινό πρόγραμμα και τουλάχιστον 
μία χαμένη δόση χωρίς διαρροές αναστολής (όπως 
φαίνεται προφανώς με το iptacopan, αλλά όχι με το 
danicopan). Απαιτούνται μακροπρόθεσμα δεδομένα 
με εγγύς αναστολείς για τη βελτίωση της κατανόη-
σης και της καλύτερης χρήσης μεγιστοποιώντας τα 

πλεονεκτήματα τους και περιορίζοντας τους πιθα-
νούς κινδύνους τους. Είναι πολύ πιθανό ότι οι εγγύς 
αναστολείς αντιπροσωπεύουν το επόμενο πρότυπο 
θεραπείας για την PNH, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί 
ότι δεν απαιτείται ταυτόχρονη θεραπεία με αντι-C5 
για τη μεγιστοποίηση της αιματολογικής ανταπόκρι-
σης ή την αποτροπή της αιμόλυσης σε ορισμένους 
ασθενείς. Καθώς το συμπλήρωμα εμπλέκεται σε 
διαφορετικούς μηχανισμούς επιτήρησης έναντι λοι-
μωδών παραγόντων και αυτοάνοσων μηχανισμών 
και πιθανώς του καρκίνου, μελλοντικές μελέτες θα 
αποκλείσουν οποιονδήποτε αυξημένο κίνδυνο για 
αυτές τις επιπλοκές κατά τη μακροχρόνια χρήση των 
εγγύς αναστολέων.
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Μοριακές υπογραφές στο Διάχυτο από Β μεγάλα κύτταρα Λέμφωμα:  
Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εξατομίκευση της θεραπείας;

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ιατρική Σχολή, Αιματολογική κλινική ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης 

Αίμα 2022;13(Suppl 1): 46–50
33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΑ ΥψΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ 

Β-ΛΕΜΦωΜΑΤΑ

Το Διάχυτο από Β-μεγάλο Κύτταρο Λέμφωμα 
(ΔΒΜΚΛ) αποτελεί μια ετερογενή ομάδα επιθετικών 
λεμφωμάτων με διαφορετική βιολογία, κλινική πορεία 
και πρόγνωση. Το ΔΒΜΚΛ μη αλλιώς τυποποιούμενο 
(ΔΒΜΚΛ-ΜΑΤ) αποτελεί την πιο συχνά απαντώμενη 
παθολογοανατομική οντότητα, η οποία χαρακτηρίζεται 
από μεγάλα, μορφολογικά σχετικά ώριμα, λεμφοειδή 
κύτταρα και απουσία κριτηρίων που καθορίζουν τους 
ειδικούς υπό τύπους του ΔΒΜΚΛ σύμφωνα με την 
τελευταία ταξινόμηση της παγκόσμιας οργάνωσης 
υγείας (ΠΟΥ ταξινόμηση των λεμφωμάτων- ΗΑΕΜ5). 
Η τελευταία ταξινόμηση των ΔΒΜΚΛ περιλαμβάνει 
17 ειδικές οντότητες λεμφωμάτων από Β μεγάλα 
κύτταρα1.

ΤΑξΙνΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΒΜΚΛ ΑνΑΛΟΓωΣ  
ΜΕ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (COO)

Αναγνωρίζονται ανάλογα με το κύτταρο προέλευ-
σης δύο υπότυποι του ΔΒΜΚΛ. Αυτό που προέρχεται 
από το βλαστικό κέντρο (GCB-subtype) που έχει σε 
επίπεδο μεταγραφικής έκφρασης γονιδίων gene ex-
pression profile (GEP) μια υπογραφή που σχετίζεται 
με το κύτταρο του βλαστικού κέντρου και εμφανίζει 
συχνά αναδιάταξη γονιδίων όπως τα IGH:BCL2 προ-
ερχόμενα από την αντιμετάθεση t(14;18)(q32;q21) 
αλλά και μεταλλάξεις γονιδίων που καθορίζουν την 
ανάπτυξη του βλαστικού κέντρου. Ο άλλος υπότυπος 
προέρχεται από το ενεργοποιημένο Β-λεμφοκύτταρο 
(ABC-subtype) που προέρχεται από κύτταρο που 
εξέρχεται από το βλαστικό κέντρο. Χαρακτηρίζεται 
από εξάρτηση του κυττάρου προέλευσης από τη 

σηματοδότηση του BCR υποδοχέα και της κατωφε-
ρούς οδού σηματοδότησης από αυτόν, αλλά και την 
ενεργό σηματοδότηση της οδού του NF-κB. Ο ABC 
υπότυπος δεν εκφράζει γονίδια που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη του βλαστικού κέντρου και υπερ-εκφράζει 
τους μεταγραφικούς παράγοντες IRF4/MUM1. Η 
χρήση των gene expression profile (GEP-assays) 
στην καθημερινή κλινική πρακτική δεν είναι εφικτή, 
αλλά παρόλα αυτά έχουν αναπτυχθεί διαγνωστικοί 
αλγόριθμοι βασισμένοι στην ανοσοϊστοχημεία με πιο 
δημοφιλή τον Hans IHC αλγόριθμο που ναι μεν δεν 
μπορούν να αναγνωρίσουν την “αταξινόμητη” GEP 
υποκατηγορία, αλλά εμφανίζουν υψηλή συχνότητα 
συμφωνίας με τις GEP δοκιμασίες και έχουν ευρεία 
κλινική εφαρμογή1. 

Οι Shmidt και συν. αναγνώρισαν τέσσερις βασι-
κούς γενετικούς υπότυπους των ΔΒΜΚΛ ονομάζο-
ντας τους: MCD (βασιζόμενοι στη συνύπαρξη των 
MYD88L265P και CD79B μεταλλάξεων), BN2 (βάση 
της συνύπαρξης αντιμεταθέσεων του BCL6 και μεταλ-
λάξεων του NOTCH2 γονιδίου), N1 (χαρακτηριζόμενη 
από μεταλλάξεις του NOTCH1), και EZB (βάσει της 
παρουσίας EZH2 μεταλλάξεων και BCL2 αντιμεταθέ-
σεων). Αυτοί οι υπότυποι διαφέρουν μεταξύ τους στη 
μεταγραφική υπογραφή τους αλλά και στην ανταπό-
κριση τους στην ανοσο-χημειοθεραπεία. Οι υπότυποι 
BN2 και EZB εμφανίζουν καλύτερη πρόγνωση μετά 
από χορήγηση ανοσο-χημειοθεραπείας ενώ κατώτερη 
επιβίωση παρατηρήθηκε στους υπότυπους MCD και 
N1. Ανάλυση των οδών που ενεργοποιούνται στους 
υπότυπους MCD και BN2 ΔΒΜΚΛ ανέδειξε χρόνια 
ενεργοποίηση του BCR υποδοχέα που οδηγεί σε 
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αντοχή στη θεραπευτική του καταστολή2.
Ακολούθως της αναγνώρισης της χειρότερης πρό-

γνωσης του non-GCB (ABC-type) ΔΒΜΚΛ με την 
ανοσο-χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής (RCHOP-
rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine 
και prednisone ή παρόμοια σχήματα) διενεργήθηκαν 
φάσης II-ΙΙΙ τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που 
πρόσθεσαν έναν αντι-λεμφωματικό βιολογικό παρά-
γοντα στο RCHOP όπως το ιμπρούτινιμπ (PHOINIX 
Trial)3, τη λεναλιδομίδη (Robust Trial, E1412 Trial)4,5 
το μπορτέζομιμπ (Re-Modl Trial)6 και το βενέτοκλαξ 
(CAVALLI Trial)7. Παρά τα πρώιμα ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα σε μελέτες φάσης Ι και ΙΙ οι τυχαιοποι-
ημένες τυφλές μελέτες φάσης ΙΙΙ με ομάδα ελέγχου 
το πλασέμπο δεν έδωσαν τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. Ο συνδυασμός R-CHOP και ιμπρούτινιμπ 
για ασθενείς με ΔΒΜΚΛ σε στάδιο I-IV ιστολογικού 
υποτύπου non-GCB/ABC ΔΒΜΚΛ (PHOENIX trial) 
δεν έδειξε κλινικό όφελος όσον αφορά το διάστη-
μα χωρίς πρόοδο νόσου και την ολική επιβίωση. 
Παρόλα αυτά οι ασθενείς <60 ετών και αυτοί που 
υπερέκφραζαν τα γονίδια BCL2 και MYC εμφανίζουν 
κλινικό όφελος από την προσθήκη του ιμπρούτινιμπ. 
Πιθανώς η ετερογενής πορεία των GC-ΔΒΜΚΛ και 
η τοξικότητα του ιμπρούτινιμπ στους ηλικιωμένους 
ασθενείς να ευθύνονται για την κακή αποτελεσματι-
κότητα στο σύνολο των ασθενών. Όσον αφορά τις 
δύο μελέτες που πρόσθεσαν τη λεναλιδομίδη στο 
R-CHOP (R2CHOP) σε ασθενείς non-GCB/ABC με 
υψηλό IPI 2–5 ΔΒΜΚΛ (ROBUST trial) απέτυχαν να 
δείξουν όφελος σε σχέση με το RCHOP. Αντίθετα η 
τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙ μελέτη E1412 που περιέλαβε 
και τους δύο υπότυπους του ΔΒΜΚΛ βρήκε σημαντική 
ελάττωση του κινδύνου προόδου της νόσου ή θανάτου 
στον συνδυασμό R2CHOP (HR 0.66; p=.03). Αυτή 
η ασυμφωνία οφείλεται στη διαφορετική δόση της 
λεναλιδομίδης, στους διαφορετικούς πληθυσμούς των 
δύο μελετών, αλλά και στη μέθοδο της στατιστικής 
ανάλυσης που εγείρει αμφιβολίες για την αντικειμενική 
αξία της προσθήκης λεναλιδομίδης στο RCHOP. Η 
προσθήκη του μπορτέζομιμπ σε 2 φάσης ΙΙ μελέτες 
και μία διπλή τυχαιοποιημένη φάσης ΙΙΙ (Re-Modl) 
απέτυχε να δείξει κλινικό όφελος αλλά εμφάνισε 
χειρότερο προφίλ ασφάλειας.8 Σε μια πρόσφατη μετα-
ανάλυση που περιέλαβε 20 τυχαιοποιημένες μελέτες 
πρώτης γραμμής στα ΔΒΜΚΛ και περιέλαβε μελέτες 
σύγκρισης του RCHOP με άλλα σχήματα στη βάση 
τριών στρατηγικών βελτίωσης της αποτελεσματικό-
τητας του ως προς το διάστημα ελεύθερο προόδου 
νόσου (PFS): ισχυρότερη χημειοθεραπεία, αύξηση 
έντασης ή αντικατάσταση μονοκλωνικού αντισώματος 
και προσθήκη στο RCHOP βιολογικού παράγοντα, 

προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα. Αναλύθηκαν 7 
μελέτες που προσέθεσαν ένα βιολογικό παράγοντα 
(λεναλιδομίδη (2), μπορτεζομίμπ (2), ιμπρουτινίμπ, 
εβερόλιμους, πολατούζουμαμπ) στο RCHOP και 
βρέθηκαν συνολικά 1740 ασθενείς στο σκέλος του 
RCHOP και 1755 στο πειραματικό σκέλος. Η κύμαν-
ση πιθανότητας (ΟR) να παραμείνουν οι ασθενείς 
ελεύθεροι προόδου νόσου (PFS) ήταν OR (95% CI) 
0.84 (0.73-0.97) και p=0.02 με χαμηλή ετερογένεια I2 
0% και p=0.45, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι 
στον ολικό πληθυσμό της μετανάλυσης η προσθήκη 
βιολογικού παράγοντα μείωσε οριακά τον κίνδυνο 
προόδου νόσου κατά 16%. Σε έμμεση σύγκριση με 
το λογισμικό CINEMA δεν βρέθηκε ποιος βιολογικός 
παράγοντας υπερέχει των άλλων, αλλά φαίνεται ότι 
συνολικά αυτή η στρατηγική βελτιώνει την πιθανότητα 
αποφυγής της υποτροπής ή του θανάτου.

Στην ίδια μετα-ανάλυση ομαδοποίηση αναλόγως 
με το κύτταρο προέλευσης (γενετικός ή βάσει ανοσο-
ϊστοχημικού αλγορίθμου καθορισμός) ήταν δυνατή σε 
10 μελέτες και από τις τρεις ομάδες στρατηγικών βελ-
τίωσης του RCHOP. Συνολικά 1546 non-GC ΔΒΜΚΛ 
ασθενείς στο σκέλος του RCHOP vs 1538 με non-GC 
ΔΒΜΚΛ ασθενείς στο πειραματικό σκέλος συγκρί-
θηκαν και το OR για το PFS ήταν 0.87 (0.72-1.05) 
και p=0.15 με χαμηλή ετερογένεια I2 και p=0.28. Δεν 
βρέθηκε δηλαδή στο σύνολο των nonGC ασθενών 
με ΔΒΜΚΛ κάποιο πλεονέκτημα επιβίωσης με τις 
πειραματικές θεραπείες έναντι του RCHOP. Συμβά-
ντα παρουσίασαν 30.38% των ασθενών με nonGC 
ΔΒΜΚΛ στο σκέλος του RCHOP vs 27.63% στο 
πειραματικό σκέλος (Intzes et al unpublished data).

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕνΑ ΤΗΣ POLARIX TRIAL ΣΕ 
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΔΒΜΚΛ ΣΤΗν ΠΡωΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Σε αυτή τη τυχαιοποιημένη προοπτική διπλή τυ-
φλή μελέτη ασθενείς με ΔΒΜΚΛ ετών 18 με 80 και 
κατάσταση ικανότητας ECOG 0-2 ΙΡΙ 2-5 τυχαιοποιή-
θηκαν μεταξύ του RCHOP ή του Polatuzumab RCHP 
(χωρίς βινκριστίνη). Μετά διάμεση παρακολούθηση 
28 μηνών (0,1-43,2) ο κίνδυνος προόδου της νόσου ή 
θανάτου μειώθηκε κατά 27% σε ασθενείς που έλαβαν 
Polatuzumab RCHP. Στο σκέλος του Pola το PFS ήταν 
76.7% [95% CI, 72.7 to 80.8] vs. 70.2% [95% CI, 65.8 
to 74.6]. Στην ανάλυση υποπληθυσμών φαίνεται ότι 
το όφελος στο PFS διατηρείται σε ασθενείς με IPI 3-5 
και όταν το κύτταρο προέλευσης του ΔΒΜΚΛ ανήκει 
στον non-GC-υπότυπο. Επομένως σε ασθενείς με 
non-GCB ΔΒΜΚΛ ή υψηλού IPI 3-5 το Polatuzumab 
RCHP φαίνεται να είναι αποτελεσματική επιλογή στην 
πρώτη γραμμή θεραπείας9. 
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Παρόλα αυτά υπάρχουν δεδομένα που δεν θε-
ωρούν τους ασθενείς που έχουν non-GCB ΔΒΜΚΛ 
χωρίς υψηλό IPI ή παρουσία διπλής αναδιάταξης 
των ογκογονιδίων MYC και BCL2 ως ασθενείς που 
έχουν χειρότερη απάντηση στη θεραπεία με το σχήμα 
RCHOP. Δεδομένα από τη Γερμανική ομάδα μελέτης 
των λεμφωμάτων και τις δύο τυχαιοποιημένες μελέτες 
(RICOVER-60, προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη 
για ασθενείς >60 years, R-MegaCHOEP, προοπτική 
τυχαιοποιημένη για ασθενείς <60 ετών με ηλικιακά 
προσαρμοζόμενο IPI 2,3) σε 452 δείγματα μονιμοποι-
ημένα σε φορμαλίνη και ενσωματωμένα σε παραφίνη 
από ΔΒΜΚΛ ασθενείς τυποποιήθηκαν για το κύτταρο 
προέλευσης με τη μέθοδο Lymph2Cx assay και με 
ανοσοϊστοχημεία για έκφραση MYC και BCL2, αλλά 
και με fluorescent in situ hybridization (FISH) ανάλυση 
για MYC, BCL2, και BCL6 αντιμεταθέσεων. Δεν βρέ-
θηκαν διαφορές επιβίωσης και προόδου της νόσου 
όσον αφορά το COO σε πολυπαραγοντική ανάλυση 
που περιέλαβε και το IPI. Αντίθετα οι ασθενείς που 
είχαν διπλή έκφραση MYC και BCL2 εμφάνισαν σε 
σχέση με τους ασθενείς ABC-like ΔΒΜΚΛ χωρίς διπλή 
έκφραση χειρότερη 5-ετή επιβίωση χωρίς πρόοδο 
νόσου ή θάνατο (5-ετής PFS, 39% [95% CI,19% to 
59%] vs 68% [95% CI, 52% to 85%]; p = .03)10. 

Η ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Των DOubLE HIT  
ΚΑΙ DOubLE EXPRESSOR ΛΕΜΦωΜΑΤων 
(DH/DEL) 

Το C-MYC είναι ένα ογκογονίδιο που εδράζεται στο 
χρωμόσωμα 8q24. Δέκα με δεκαπέντε % των ασθενών 
με νεοδιαγνωσθέν ΔΒΜΚΛ εμφανίζουν αναδιάταξη 
του γονιδίου MYC με απορρύθμιση της λειτουργίας 
του. Μισοί από αυτούς τους ασθενείς εμφανίζουν 
αναδιάταξη του αντι-αποπτωτικού γονιδίου BCL2 
ή αναδιάταξη του BCL6 που αποτελεί παράγοντα 
καταπίεσης της μεταγραφής του ΜΥC. Οι ανωτέρω 
αναδιατάξεις πρέπει να ανιχνεύονται στα ιστολογικά 
δείγματα ασθενών με ΔΒΜΚΛ με FISH. 

Η πρόσφατη ταξινόμηση των λεμφωμάτων κατά 
WHO-HAEM4R στην οντότητα των ΔΒΜΚΛ με διπλή 
αναδιάταξη (DHL) των MYC και BCL2 και/ή BCL6 
ανα-διαμόρφωσε τις οντότητες που περιλαμβάνονται 
σε αυτήν την υψηλού ρίσκου κατηγορία. Η μορφο-
λογική κατάταξη των λεμφωμάτων αυτών παραμένει 
ισχυρή και μετρά ακόμα και μετά από τον γενετικό 
χαρακτηρισμό τους. Καθορισμός των gene expression 
signatures που συνδέονται με τα DLBCL/HGBL-MYC/
BCL2 (DHITsig) αναδεικνύει ότι συχνά είναι ομοιότυ-
πα με αυτήν του λεμφώματος Burkitt (BL). Αντίθετα 
τα λεμφικά νεοπλάσματα με διπλή αναδιάταξη του 

MYC και του BCL6 παρουσιάζουν ευρύτερο φάσμα 
νοσολογικών οντοτήτων με ποικίλα gene expression 
profiles και συνδυασμό μεταλλάξεων, με συνέπεια να 
διαφέρουν σημαντικά από τα DLBCL/HGBL-MYC/
BCL2. Επόμενο ήταν στη νέα ταξινόμηση οι περι-
πτώσεις των διπλά αναδιατεταγμένων λεμφωμάτων 
για MΥC και BCL6 εξαιρέθηκαν από την κατηγορία 
της DLBCL/HGBL-MYC/BCL2 οντότητας και πρέπει 
πλέον να ταξινομούνται ως υπότυποι των DLBCL, 
NOS ή των HGBL, NOS αναλόγως των κυτταρογε-
νετικών δεικτών τους1. 

Βάσει της πρόσφατης WHO ταξινόμησης τα λεμ-
φώματα με Double-Hit gene expression signature 
(DHITsig) δεν διαχωρίζονται σε ξεχωριστές οντότη-
τες. Πάντως o DHITsig υπότυπος αφορά στο 27% 
των GCB ΔΒΜΚΛ και αποτελεί μια υποομάδα με 
χειρότερη πρόγνωση με 3ετή PFS 57% συγκριτικά 
με 81% για τους υπόλοιπους ασθενείς με GCB. Από 
την άλλη μεριά ο υπότυπος που χαρακτηρίζεται ως 
HGBCL-DH/TH με BCL2 αναδιατάξεις αποτελεί το 
50% των υψηλού κινδύνου DHITsig λεμφωμάτων και 
έχει χειρότερη πρόγνωση με την καθιερωμένη ανο-
σο-χημειοθεραπεία. Υπάρχουν δεδομένα ότι συχνά 
υπάρχουν κρυπτικές αναδιατάξεις μεταξύ των θέσεων 
των γονιδίων MYC ή BCL2 που δεν αποκαλύπτονται 
με την συμβατική κυτταρογενετική, αλλά μπορούν να 
αποκαλυφθούν με επόμενης γενεάς αληλλούχηση 
γονιδίων. Επίσης, υπάρχει και η υποκατηγορία των 
ασθενών με ΔΒΜΚΛ που χαρακτηρίζονται από υπε-
ρέκφραση των MYC και BCL2 (≥40% και >50%, αντί-
στοιχα) που αναγνωρίζονται με ανοσοϊστοχημεία και 
αποτελούν την υποκατηγορία των double expresser 
λεμφωμάτων (DEL), η οποία χαρακτηρίζεται από 
ενδιάμεση πρόγνωση με την ανοσοχημειοθεραπεία 
RCHOP και αποτελεί το 1/3 των νεοδιαγνωσμένων 
ασθενών και το 50% των ασθενών με υποτροπιάζον 
ΔΒΜΚΛ. Οι ασθενείς με DEL λέμφωμα έχουν χειρό-
τερη ανταπόκριση και στη θεραπεία διάσωσης μετά 
πρώτη υποτροπή. Χαρακτηριστικά, σε σχέση με την 
ταξινόμηση αναλόγως του κυττάρου προέλευσης η 
υποομάδα των GCB εμφανίζει συχνότερα τους DH/
TH φαινοτύπους και η υποομάδα του ABC την υπο-
ομάδα των DEL. 

Η κακή πρόγνωση με θεραπείες τύπου RCHOP 
σε ασθενείς με αναδιατάξεις του MYC οδήγησε σε 
πολυκεντρική μελέτη όπου 53 ασθενείς με αναδια-
τάξεις του MYC (45% HGBCL-DH/TH, 19% HGBCL, 
και 34% DLBCL) έλαβαν 6 κύκλους του σχήματος 
DA-EPOCH-R. Μετά διάμεση παρακολούθηση 55.6 
μηνών, το 4-ετίας επιβίωση ελεύθερης συμβάντων 
(EFS) ήταν 71% (95% CI, 56%–81%) και η 4ετής ολική 
επιβίωση (OS) ήταν 76.7% (95% CI, 63%–86%) και 
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τα δυο σημαντικά υψηλότερα από ιστορικά κοντρόλ11. 
Μια άλλη προσέγγιση που δοκιμάστηκε από την 
ομάδα της ΗOVON ήταν η προσθήκη λεναλιδομίδης 
στο R-CHOP (R2CHOP) × 6 και δοκιμάστηκε σε 82 
νεοδιαγνωσμένους MYC+ με ΔΒΜΚΛ ασθενείς. Στο 
τέλος της θεραπείας 67% των ασθενών ήταν σε πλή-
ρη ύφεση ενώ η επιτευχθείσα 2ετής OS, επιβίωση 
ελευθέρα νόσου (DFS) και EFS εκτιμήθηκαν στο 73%, 
75%, και 63%, αντίστοιχα, μετά διάμεση παρακολού-
θηση 25.4 μηνών και ήταν ανώτερη των ιστορικών 
κοντρόλ. Επιπλέον, η χορήγηση τη μεγαθεραπείας 
με υποστήριξη από αυτόλογα στελεχιαία κύτταρα 
έχει δοκιμαστεί σε μικρές μελέτες με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα8. Στη μελέτη Re-Modl με την προσθήκη 
μπορτεζομίμπ στο RCHOP οι ασθενείς με διπλή MYC 
BCL2 αναδιάταξη ήταν η μόνη υποκατηγορία βάσει 
μοριακής σφραγίδας που είχε καλύτερη αποτελεσμα-
τικότητα έναντι του RCHOP6.

Βέβαια υπάρχουν και δεδομένα που περιορίζουν 
την κακή πρόγνωση των DH/TH/DEL μόνο στην 
υποκατηγορία των ΔΒΜΚΛ που εμφανίζονται σε 
προχωρημένο στάδιο. Μια πρόσφατη μελέτη που πε-
ριέλαβε 211 ασθενείς πρώιμων σταδίων που έλαβαν 
R-CHOP η παρόμοια σχήματα, με ή χωρίς ακτινοθε-
ραπεία, αμφισβητεί την κακή πρόγνωση των DH/DEL 
στα πρώιμα στάδια. Μετά διάμεση παρακολούθηση 
4 ετών το εκτιμώμενο PFS και OS ήταν 85% (95% 
(CI, 79-89) και 88% (95% CI, 83-92), αντιστοίχως. 
Επομένως, οι ασθενείς με καθοριζόμενο από PET-
CT στάδιο I/II ΔΒΜΚΛ θεραπευμένο με R-CHOP–like 
σχήματα, DH/DEL δεν αποτελούν μια υποομάδα 
κακής πρόγνωσης12. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μεθοδολογία ανάλυσης της μοριακής υπογρα-

φής των ΔΒΜΚΛ χρήζει περαιτέρω προτύπωσης. Η 
ανεξάρτητη προγνωστική της αξία σε σχέση με το 
ισχυρότερο προγνωστικό μοντέλο στα ΔΒΜΚΛ που 
είναι ο IPI πρέπει να επιβεβαιωθεί με περαιτέρω 
μελέτες.

Tα αποτελέσματα των μελετών βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας του RCHOP με την προσθήκη 
νέων παραγόντων, δεν δείχνουν όφελος στο σύνολο 
του πληθυσμού με ABC (non-GCB) υπότυπο. Χρειά-
ζονται τυχαιοποιημένες προοπτικές μελέτες σε ομά-
δες ασθενών υψηλού κινδύνου, βάσει της μοριακής 
σφραγίδας, ώστε να εκτιμηθεί η δραστικότητα νέων 
θεραπευτικών παραγόντων, όπως του ιμπρούτινιμπ 
και της λεναλιδομίδης όταν τα προσθέτουμε στο 
RCHOP.

Η χορήγηση Polatuzumab RCHP στην πρώτη 

γραμμή ειδικά σε non-GC ΔΒΜΚΛ ή/και υψηλό IPI >3 
αποτελεί την πρώτη επιλογή μετά τα αποτελέσματα 
της μελέτης POLARIX.

Από τα έως σήμερα δεδομένα οι ασθενείς με DH/
THL ειδικά αυτοί με διπλή αναδιάταξη MYC BCL2 
αποτελούν μια κακή προγνωστική μοριακή ομάδα 
που απαιτεί πιο εντατική θεραπεία (DA-EPOCH-R ± 
ASCT) και χρήση νέων παραγόντων (όπως λεναλι-
δομίδη, μπορτέζομιμπ).
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Ο ρόλος του PET/CT scan και της ακτινοθεραπείας στη θεραπεία  
1ης γραμμής των υψηλής κακοηθείας Β-λεμφωμάτων
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33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΑ ΥψΗΛΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ 

Β-ΛΕΜΦωΜΑΤΑ

Ο σύγχρονος ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας 
1ης γραμμής των επιθετικών Β-λεμφωμάτων και ειδι-
κά του διαχύτου λεμφώματος από Β-μεγάλα κύττα-
ρα (Diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) είναι ο 
συνδυασμός ανοσοθεραπείας και χημειοθεραπείας. 

Καθώς οι κακοήθειες λεμφικής προέλευσης τεί-
νουν να έχουν ευαισθησία στην ακτινοβολία, πριν 
την εφαρμογή των νεοτέρων πρωτοκόλλων ανο-
σοχημειοθεραπείας η ακτινοθεραπεία αποτελούσε 
σημαντική θεραπευτική επιλογή. Ειδικά όμως από 
τη στιγμή που η προσθήκη του anti-CD20 μονο-
κλωνικού αντισώματος Rituximab, στο συνδυασμό 
CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, 
prednisone) έφερε επανάσταση στη θεραπευτική του 
DLBCL, βελτιώνοντας εντυπωσιακά την επιβίωση 
χωρίς πρόοδο νόσου (progression free survival, PFS) 
και τη συνολική επιβίωση, ο ρόλος της προσθήκης 
ακτινοθεραπείας παραμένει αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ο 
συνδυασμός R-CHOP-21 παραμένει μέχρι σήμερα το 
gold standard στη θεραπεία 1ης γραμμής των DLBCL1.

Προσφάτως μόνο, η προσθήκη του anti-CD79b μο-
νοκλωνικού αντισώματος polatuzumab vedotin (Pola) 
στον σκελετό του R-CHOP (R-CHP) με παράλειψη 
της βινκριστίνης λόγω αθροιστικής νευροτοξικότητος 
κατέδειξε υπεροχή έναντι του κλασικού συνδυασμού 
R-CHOP, πλέον έκδηλη σε συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες ασθενών. Συγκεκριμένα, η πρόσφατη μελέτη 
φάσης ΙΙΙ POLARIX, που συνέκρινε το Pola-R-CHP 
με το R-CHOP σε 879 ασθενείς με DLBCL, κατέδειξε 
όφελος ως προς τη 2-ετή PFS, ειδικά σε ασθενείς 
με ενδιαμέσου και υψηλού κινδύνου νόσο σύμφωνα 

με το διεθνή προγνωστικό δείκτη (IPI). Περίπου το 
1/3 αυτών των ασθενών είχε activated B-cell (ABC) 
υπότυπο, ενώ τα 2/3 αυτών είχαν τιμές IPI 3-5. Σε 
αυτούς τους ασθενείς η θεραπεία 1ης γραμμής με 
Pola-R-CHP ελάττωσε κατά 27% τον κίνδυνο προόδου 
νόσου, υποτροπής ή θανάτου έναντι του R-CHOP, 
με παρόμοιο προφίλ τοξικότητος2. Η προσθήκη άλ-
λων νέων παραγόντων στο R-CHOP έχει αποδώσει 
αμφιλεγόμενα ή αρνητικά αποτελέσματα και δεν έχει 
οδηγήσει σε εγκεκριμένες ενδείξεις.

Παράλληλα, εντυπωσιακή πρόοδος έχει σημειωθεί 
στις ημέρες μας ως προς την αξιολόγηση της αντα-
πόκρισης στη θεραπεία των DLBCL. Το πλεονέκτημα 
του 18-fluorodeoxyglucose (FDG) positron emission 
tomography (PET) scan έναντι της συμβατικής απει-
κόνισης με αξονική/μαγνητική τομογραφία έγκειται 
στη δυνατότητα να διακρίνει μεταξύ ενεργού νόσου 
ή ίνωσης/νέκρωσης σε υπολειμματικό ιστό μετά τη 
θεραπεία. Το PET-CT scan έχει ενσωματωθεί πλέον 
στην αξιολόγηση της τελικής ανταπόκρισης (end-of-
treatment, EOT-PET) στα DLBCL, μετά τη δημοσί-
ευση των Revised Response Criteria for Malignant 
Lymphoma και της ευρείας εφαρμογής των κατευ-
θυντηρίων οδηγιών Lugano3 staging, and response 
assessment of patients with Hodgkin lymphoma (HL). 
Η χρήση του PET στα υψηλής κακοηθείας λεμφώματα 
προτείνεται επίσης και στην αρχική σταδιοποίηση, ενώ 
η ενδιάμεση αξιολόγηση της ανταπόκρισης (interim, 
iPET) αποτελεί μόνο προγνωστικό δείκτη, χωρίς να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρώιμη τροποποί-
ηση της ανοσοχημειοθεραπείας.
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Αρχικά θα αναφερθούμε συνοπτικά στην εφαρμο-
γή PET/CT scan στη σταδιοποίηση και θεραπευτική 
των DLBCL.

PET/CT SCAN ΣΤΗν ΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 
Των DLbCL

Το σκεπτικό της εφαρμογής του PET/CT στην αρ-
χική σταδιοποίηση βασίζεται στην υψηλή ευαισθησία 
για την ανάδειξη της έκτασης της νόσου σε σχέση με 
τη συμβατική απεικόνιση με αξονικές τομογραφίες και 
οστεομυελική βιοψία (ΟΜΒ). Αυτό στηρίζεται κυρίως 
στη δυνατότητα ανάδειξης μεταβολικώς ενεργού 
νόσου σε μη παθολογικούς, με κριτήρια μεγέθους, 
λεμφαδένες και στη διευκόλυνση εντοπισμού εξω-
λεμφαδενικών εστιών νόσου. Επιπροσθέτως της 
ακριβέστερης σταδιοποίησης, το baseline PET/CT 
μπορεί να λειτουργήσει ως βάση σύγκρισης για τον 
τελικό έλεγχο ανταπόκρισης της νόσου με το EOT-
PET. Τέλος, το baseline PET/CT μπορεί να υποδείξει 
νέους προγνωστικούς παράγοντες, οι οποίοι βρίσκο-
νται υπό μελέτη και ευρίσκονται σε διαδικασία προ-
τύπωσης. Αυτοί, αν και δεν έχουν καθιερωθεί ακόμη 
ως προγνωστικά εργαλεία, φαίνεται να σχετίζονται 
ισχυρά με την πρόγνωση και αφορούν στο φορτίο 
και τη μεταβολική ενεργότητα της νόσου όπως π.χ. 
το συνολικό μεταβολικό φορτίο (total metabolic tumor 
volume, TMTV), η συνολική γλυκολυτική δραστηρι-
ότητα (total lesion glycolysis, TLG), η μεταβολική 
ετερογένεια (tumor heterogeneity) και άλλα4.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ρόλο του 
baseline PET/CT στην αξιολόγηση της διήθησης του 
μυελού των οστών. Όπως και στην περίπτωση του 
λεμφώματος Hodgkin, το PET/CT είναι ενδεικτικό 
διήθησης του μυελού μόνο στην περίπτωση εστιακών 
βλαβών με αυξημένη πρόσληψη 18-FDG. Η συχνότη-
τα της συμμετοχής του μυελού στα DLBCL ανέρχεται 
περίπου στο 10-15%. Η διήθηση αυτή μπορεί να είναι 
στις μισές περιπτώσεις «σύμφωνη» με τη λεμφαδενική 
νόσο (concordant histology - μεγάλα κύτταρα), ενώ 
στις υπόλοιπες μισές είναι «ασύμφωνη» (discordant 
histology - μικρά κύτταρα). Αυτό το φαινόμενο δεν 
μπορεί να αναδειχθεί αποτελεσματικά με το PET/
CT και συνεπάγεται ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα 
για διήθηση μυελού σε ποσοστό περίπου 10% των 
ασθενών κατά την αρχική σταδιοποίηση. Για αυτό το 
λόγο, οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες ESMO 
και NCCN προτείνουν ότι μπορεί να παραλείπεται η 
ΟΜΒ σε περίπτωση θετικού PET/CT λόγω της υψηλής 
θετικής προγνωστικής του αξίας αλλά να πραγματο-
ποιείται σε περίπτωση αρνητικού PET/CT, ώστε να 
μη διαφεύγει το μικρό ποσοστό ασθενών με διήθηση 

μυελού (συνήθως πρόκειται για «ασύμφωνη» ή μικρής 
έκτασης «σύμφωνη» διήθηση της τάξεως του 10-
20%)4,5. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η διενέργεια 
οστεομυελικής βιοψίας σε ασθενείς με περιορισμένο 
στάδιο, χωρίς ένδειξη διήθησης μυελού στο αρχικό 
PET/CT, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για μικρότερης 
διάρκειας ανοσοχημειοθεραπεία.

PET/CT SCAN ΣΤΗν ΤΕΛΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΗΣ ΑνΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
ΤΟΥ DLbCL (END-Of-TREATMENT, EOT-PET)

Ένα αρνητικό EOT-PET μετά από ανοσοχημειοθε-
ραπεία με R-CHOP, έχει μικρότερη αρνητική προγνω-
στική αξία στο DLBCL σε σύγκριση με το λέμφωμα 
Hodgkin και το πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου 
από μεγάλα Β κύτταρα (PMBCL). 

Η μακροπρόθεσμη ελεύθερη συμβάματος επιβίω-
ση [event-free-survival (EFS)] σε αυτούς τους ασθενείς 
είναι 70-85% και η πιθανότητα υποτροπής μπορεί 
να εξαρτάται από τον αρχικό κίνδυνο υποτροπής 
(βάσει του ΙΡΙ), το κύτταρο προέλευσης (υπότυπος 
GCB έναντι non-GCB ή ABC) καθώς και το βάθος της 
συμβατικής ανταπόκρισης στην αξονική τομογραφία 
(CR έναντι PR), το μέγεθος υπολειπόμενης μάζας και 
τον αριθμό των υπολειμματικών βλαβών7. 

Προσφάτως, δύο μεγάλες μελέτες, που περιελάμ-
βαναν κυρίως ασθενείς με προχωρημένου σταδίου 
DLBCL, αξιολόγησαν το EOT-PET μετά από R-CHOP 
(ή G-CHOP), χρησιμοποιώντας την 5-βάθμια κλίμακα 
Deauville (Deauville 5-point scale score, D5PSS). 
Στους EOT-PET-αρνητικούς ασθενείς (D5PSS 1-3) 
αμφότερες έδειξαν ποσοστό 3-ετούς επιβίωσης χω-
ρίς πρόοδο νόσου 82-83%, χωρίς συμπληρωματική 
ακτινοθεραπεία7,8. 

Στη μελέτη GOYA7, όπου αξιολογήθηκαν >1000 
ασθενείς, μεταξύ αυτών με πλήρη μεταβολική ύφεση 
(D5PS 1-3), όπως ήταν αναμενόμενο, χειρότερη πρό-
γνωση είχαν οι ασθενείς με ABC υπότυπο (2.5-ετής 
PFS 80% έναντι 89% των GCB, p<0.05). Αυτό που 
δεν ήταν αναμενόμενο, είναι το γεγονός ότι, μεταξύ 
των ασθενών με πλήρη μεταβολική ύφεση, εκείνοι 
με ΙΡΙ 0-2 είχαν μικρότερη 2.5-ετή PFS σε σχέση με 
εκείνους με ΙΡΙ 3-5 (77% έναντι 88%, p<0.0001). Από 
την άλλη πλευρά, οι ασθενείς που παρέμειναν με θετικό 
EOT-PET (D5PSS 4-5) μετά το R-CHOP είχαν <50% 
πιθανότητα να παραμείνουν ελεύθεροι νόσου. To θετικό 
EOT-PET ήταν ανεξάρτητος αρνητικός προγνωστικός 
παράγοντας μετά την προσαρμογή για τον ΙΡΙ και το 
κύτταρο προέλευσης. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή 
όμως, υπάρχει σημαντική πιθανότητα το EOT-PET 
να είναι ψευδώς θετικό, καθώς στη μελέτη GOYA οι 
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EOT-PET-θετικοί ασθενείς αποτελούσαν μόλις το 12% 
του συνόλου και είχαν 3-ετή PFS 49%. Επίσης, και 
στην ομάδα των EOT-PET-θετικών ασθενών, χειρό-
τερη 3-ετή PFS είχαν οι ασθενείς με ABC έναντι GCB 
υποτύπου (44% έναντι 63%). Δυστυχώς, στη συγκε-
κριμένη μελέτη δεν έγινε αναφορά στην επίδραση του 
συγκεκριμένου D5PSS (4 έναντι 5), το οποίο μπορεί 
να είναι κρίσιμο για την τελική έκβαση.

Η δεύτερη μελέτη είναι αναδρομική από την British 
Columbia και αξιολόγησε την έκβαση 723 ασθε-
νών με προχωρημένο DLBCL (στάδια ΙΙΙ/ΙV ή Ι/ΙΙ με 
Β-συμπτώματα ή ογκώδη νόσο >10εκ) σε σχέση με 
το EOT-PET μετά από R-CHOP9. Από αυτούς, οι 
EOT-PET-αρνητικοί (D5PSS 1-3) είχαν 3-ετή έλεγ-
χο νόσου 83% και 3-ετή συνολική επιβίωση 86%. 
Σε αυτούς τους ασθενείς, ανεξάρτητοι παράγοντες 
κινδύνου υποτροπής ήταν τα Β-συμπτώματα και η 
διήθηση μυελού. Το ενδιαφέρον σε αυτή την κατηγορία 
ασθενών που πέτυχαν μεταβολική ύφεση, είναι ότι η 
έκβαση ήταν η ίδια ακόμη και για ασθενείς με ογκώδη 
ή όχι νόσο και ανεξάρτητη από την παρουσία οστικής 
ή κρανιο-προσωπικής νόσου, ομάδες που παραδοσι-
ακά ελάμβαναν συμπληρωματική ακτινοθεραπεία σε 
ορισμένα κέντρα. Η διαπίστωση αυτή θα μπορούσε 
να υποστηρίξει την παράλειψη της ακτινοθεραπείας 
σε ασθενείς με αρνητικό EOT-PET μετά από R-CHOP 
ακόμα και σε περίπτωση ογκώδους νόσου ή νόσου 
ειδικών εντοπίσεων (εξαίρεση ο όρχις, ιδέ κατωτέρω).

Επιπλέον, η μελέτη από τη British Columbia εστία-
σε και στο ρόλο της ακτινοθεραπείας στους ασθενείς 
προχωρημένων σταδίων με θετικό EOT-PET. Συνο-
λικά, οι EOT-PET θετικοί ασθενείς μετά το R-CHOP 
ήταν περισσότεροι από τη μελέτη GOYA, ανερχόμενοι 
στο 25%. Η μελέτη επικεντρώθηκε στους ασθενείς 
που ήταν EOT-PET θετικοί αλλά χωρίς πρόοδο νόσου 
με τη συμβατική απεικόνιση, οι οποίοι θεωρούνται 
ως έχοντες ανταπόκριση με υπολειπόμενη νόσο 
και είναι δυνητικώς επιλέξιμοι για συμπληρωματική 
ακτινοθεραπεία. Από αυτούς, οι ασθενείς που έλαβαν 
ακτινοθεραπεία στην υπολειπόμενη νόσο (86/178) 
είχαν 3-ετή επιβίωση ελεύθερη εξέλιξης νόσου (time-
to-progression, TTP) 69%, δηλαδή λίγο κατώτερη από 
την TTP των EOT-PET αρνητικών ασθενών (83%). 
Σε αντίθεση, η 3-ετής TTP των EOT-PET-θετικών 
ασθενών που δεν επελέγησαν να ακτινοβοληθούν 
(κυρίως λόγω πολυεστιακής υπολειμματικής νόσου 
ή και ενδεχομένως λόγω πολύ υψηλής μεταβολικής 
δραστηριότητος - 92/178) ήταν μόνο 33%. Ωστόσο, 
ακόμα και σε αυτή τη δυσμενή κατηγορία ασθενών, 
το 1/3 αυτών παρέμειναν ελεύθεροι εξέλιξης νόσου. 
Μάλιστα το SUVmax των ασθενών που είχαν πρόοδο 
νόσου ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από τη μειοψηφία 

των ασθενών που παρέμειναν σε ύφεση [διάμεσο 
SUVmax 16.3 (έως 36), έναντι 4.5 (έως 18)].

PET/CT SCAN ΣΤΗν ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕνΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑνΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  
ΣΤΗν ΑνΟΣΟΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
(INTERIM PET, IPET/CT) ΣΤΑ DLbCL

Στο DLBCL, το iPET έχει επίσης προγνωστική ση-
μασία για την έκβαση μετά από R-CHOP ή παρόμοια 
ανοσοχημειοθεραπεία, αλλά οι διαφορές δεν είναι 
τόσο εκσεσημασμένες, όπως στο λέμφωμα Hodgkin. 
Από αρκετές μελέτες έχει φανεί ότι η ερμηνεία του 
iPET με βάση το D5PSS, ενώ είναι το gold standard 
στο λέμφωμα Hodgkin, δεν έχει το ίδιο καλή προ-
γνωστική αξία ούτε αναπαραγωγιμότητα στα DLBCL. 
Αντί αυτής, πλέον αποδεκτή ως ικανοποιητική αντα-
πόκριση στο iPET, θεωρείται η μείωση στο SUVmax 
μεταξύ baseline και interim αξιολόγησης κατά >66%4. 
Αρκετές αναδρομικές μελέτες έχουν επισημάνει την 
προγνωστική αξία του iPET. Ωστόσο μόνο μία τυχαι-
οποιημένη μελέτη, η PETAL, χρησιμοποίησε την ενδι-
άμεση ανταπόκριση με βάση τον παραπάνω ορισμό 
για εντατικοποίηση της θεραπευτικής στρατηγικής9. 

Η προγνωστική σημασία του iPET επιβεβαιώ-
θηκε στην PETAL με 2-ετή PFS 79% για τους iPET-
αρνητικούς έναντι 46% για τους iPET-θετικούς ασθε-
νείς, παρά την εντατικοποίηση της θεραπείας. Η 
αντίστοιχη 2-ετής συνολική επιβίωση ήταν 88% έναντι 
59%, με την προγνωστική σημασία του iPET να είναι 
ανεξάρτητη από εκείνη του ΙΡΙ. Ούτε η προσθήκη 2 
επιπλέον εγχύσεων rituximab στους iPET-αρνητικούς 
ασθενείς, ούτε η εντατικοποίηση της θεραπείας με την 
εφαρμογή πρωτοκόλλου λεμφώματος Burkitt στους 
iPET-θετικούς ασθενείς κατέστη δυνατό να βελτιώσει 
την έκβαση. 

Για τους ανωτέρω λόγους, προς το παρόν, δεν 
προτείνεται η χρήση του iPET για τη λήψη θερα-
πευτικών αποφάσεων στο DLBCL, αφενός διότι δεν 
υπάρχει αποδεδειγμένα αποτελεσματική εντατικο-
ποιημένη θεραπεία ικανή να βελτιώσει την έκβαση 
των iPET-θετικών ασθενών και αφετέρου διότι η 
αρνητική προγνωστική αξία του iPET παραμένει 
σχετικά χαμηλή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡωΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΚΤΙνΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (CONSOLIDATIvE RT)  
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ PET/CT ΣΤΟ DLbCL ΛΕΜΦωΜΑ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Η περιορισμένου σταδίου νόσος αποτελεί το 25-
30% των DLBCL με καλύτερη συνολική επιβίωση σε 
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σχέση με την προχωρημένων σταδίων νόσο, αλλά 
αυξημένες καθυστερημένες υποτροπές, εύρημα που 
επιμένει και στην εποχή του rituximab10. Η ακτινοθερα-
πεία παραδοσιακά αποτελούσε μέρος της θεραπείας 
1ης γραμμής για τη νόσο περιορισμένων σταδίων 
Ι/ΙΙ σε συνδυασμό με ανοσοχημειοθεραπεία. Αρχικά 
καθιερώθηκε στην προ-rituximab εποχή μέσω της 
μελέτης SWOG 8736, η οποία ανέδειξε παρόμοια μα-
κροπρόθεσμα αποτελέσματα μεταξύ CHOPx8 έναντι 
CHOPx3 και ακτινοθεραπείας 40-55 Gy. Περαιτέρω 
βελτίωση με την προσθήκη της ανοσοθεραπείας φά-
νηκε με τη μελέτη S0014, καθιστώντας τους 3 κύκλους 
R-CHOP και ακτινοβολίας προσβεβλημένου πεδίου 
(involved field radiotherapy, IF-RT) δόκιμη επιλογή 
σε περιορισμένη νόσο με τουλάχιστον 1 παράγοντα 
κινδύνου σύμφωνα με τον τροποποιημένο IPI (stage-
modified International Prognostic Index, mIPI), αν και, 
όπως προαναφέρθηκε, οι καθυστερημένες υποτροπές 
επιμένουν10.

Η καθολική εφαρμογή της ακτινοθεραπείας όμως 
τείνει να εγκαταλειφθεί, καθώς οι πιο πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες NCCN 20225 προτείνουν 
καθοδηγούμενη από το PET επιλογή στρατηγικής 
στην περιορισμένων σταδίων I/II, μη ογκώδη (<7.5 
εκ.) νόσο. Συγκεκριμένα προτείνεται διενέργεια PET 
μετά από 3 κύκλους R-CHOP και ακολούθως:
 - επί πλήρους ύφεσης (CR) (D5ΡSS 1-3) ένας 

επιπλέον κύκλος R-CHOP (σύμφωνα με τα πρό-
σφατα αποτελέσματα της μελέτης FLYER11) για 
αρχικού σταδίου Ι/ΙΙ ασθενείς έως 60 ετών, χωρίς 
ογκώδη νόσο, δηλ. <7.5 εκ. και φυσιολογική LDH, 
η οποία ανέδειξε μη κατωτερότητα της χορήγησης 
4 έναντι των καθιερωμένων 6 κύκλων R-CHOP 

χωρίς ακτινοθεραπεία με εξαιρετικά ικανοποιητικά 
αποτελέσματα). Εναλλακτική επιλογή επί CR απο-
τελεί η χορήγηση ακτινοβόλησης προσβεβλημένης 
θέσεως (involved site radiotherapy, ISRT). 

 - Επί μερικής ύφεσης (partial response, PR) (DS=4): 
1-3 επιπλέον κύκλοι R-CHOP (σύνολο 4-6 κύκλων 
R-CHOP) +/- ISRT30-36 Gy ή ISRT με μεγαλύτερη 
δόση (36-50 Gy).
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι κατευθυ-

ντήριες οδηγίες NCCN 2022 αφήνουν ερωτηματικά 
σε σχέση με την κλινική πρακτική για τους ασθενείς 
με D5PSS 4 που συνεχίζουν με 1-3 κύκλους R-CHOP 
(ρόλος της ακτινοβόλησης επί παραμονής υπολειμ-
ματικής νόσου στο πέρας της θεραπείας) καθώς και 
για τους ασθενείς με συμβατικώς ανταποκρινόμενη 
νόσο αλλά D5PSS 5 μετά από 3 κύκλους R-CHOP. 

Μέχρι σήμερα, λίγες προοπτικές μελέτες έχουν 
αξιολογήσει την παράλειψη της ακτινοθεραπείας με 
βάση το PET/CT σε βραχύτερα (<6 κύκλοι) σχήματα 
ανοσοχημειοθεραπείας στο DLBCL.

Oι Lamy et al12 αναφέρουν ότι η ακτινοθεραπεία 
μπορεί να παραληφθεί σε ασθενείς με αρχικού στα-
δίου Ι/ΙΙ, μη ογκώδες (<7 εκ.) DLBCL, εάν επιτευχθεί 
αρνητικό PET/CT (D5PSS 1-3) μετά από 4 κύκλους 
R-CHOP-14. Συνολικά οι ασθενείς έλαβαν 4 ή 6 
κύκλους R-CHOP-14 με βάση την αρχική διαστρω-
μάτωση κινδύνου. Η 5-ετής EFS ήταν 92% έναντι 
89% για τους ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραπεία 
ή όχι, ενώ τα ποσοστά υποτροπών ήταν παρόμοια. 
Μόνο 12% των ασθενών παρέμειναν PET-θετικοί και 
ακτινοβολήθηκαν (ιδέ λεπτομέρειες στον πίνακα 1).

Σε μία άλλη προοπτική μελέτη των Persky et al13 
επί 132 ασθενείς με μη ογκώδη (<10 εκ.), αρχικών 

Πίνακας. Προοπτικές ή/και τυχαιοποιημένες μελέτες παράλειψης ή εφαρμογής ακτινοθεραπείας σε dlbcl στην εποχή του rituximab
Μελέτη/Έτος Φάση/Κριτήρια 

Ένταξης
Ασθενείς (#) / 
Σκέλη

Σχεδιασμός 5-ετής  
PfS/EfS

5-ετής OS

Lamy et al, 
201813

ΙΙΙ – 10% non inferiority
▪ 18-75 ετών
▪ Στάδια Ι/ΙΙ
▪ <7εκ.

334
Σκέλος Α: 159
Σκέλος B: 160

R-CHOP-14 x 4 και PET-4  
(12% PET–4+):

PET–4+: R-CHOP-14 x 2 + RT  
εις αμφότερα σκέλη

PET–4-: ουδέν εάν mIPI=0 ή 
R-CHOP–14 x 2 εάν mIPI ≥1

Σκέλος Α: χωρίς RT
Σκέλος B: RT 40 Gy

A vs B:
89% vs 92%
p=0.18

A vs B:
92% vs 96%
p=NS

Persky et al, 
202014

II
▪ ≥18 ετών
▪ Στάδια Ι/ΙΙ
▪ <10εκ.
▪ DLBCL ή HGBCL

132 R-CHOP–21 x 3 και PET-3  
(11% PET-3+):

PET–3+ (Deauville 4-5):  
IFRT (36+9 Gy) και  
ibritumomab tiuxetan

PET–3- (Deauville 1-3):  
R-CHOP-21 x 1 χωρίς RT

87%
PET-3 (- vs +):
89% vs 86%

89%
PET-3 (- vs +):
91% vs 85%
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σταδίων Ι/ΙΙ επιθετικά Β-λεμφώματα (στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων DLBCL), το ποσοστό PET θετικό-
τητος ήταν 11%. Η ακτινοθεραπεία παραλείφθηκε σε 
ασθενείς με αρνητικό iPET (D5PSS 1-3) μετά από 3 
κύκλους R-CHOP-21, οι οποίοι έλαβαν έναν επιπλέ-
ον κύκλο (συνολικά 4 κύκλους R-CHOP-21 χωρίς 
ακτινοθεραπεία). Οι ασθενείς που ήταν iPET-θετικοί 
έλαβαν IF-RT και κατόπιν ραδιοανοσοθεραπεία με 
ibritumomab tiuxetan. Η 5-ετής PFS ήταν 89% έναντι 
86% για τους iPET-αρνητικούς έναντι των iPET-
θετικών ασθενών (ιδέ λεπτομέρειες στον πίνακα). 

Τα ανωτέρω δεδομένα συνηγορούν ότι η ακτινοθε-
ραπεία θα μπορούσε να παραλειφθεί σε εντοπισμένο, 
μη ογκώδες DLBCL, ακόμα και μετά από βραχύτερα 
σχήματα ανοσοχημειοθεραπείας, στην περίπτωση 
επίτευξης αρνητικού PET μετά από 3-4 κύκλους.

Παρομοίως, μία έμμεση σύγκριση του πληθυσμού 
της μελέτης OPTIMAL >60 με ανάλογο πληθυσμό 
αναφοράς της μελέτης RICOVER60 υποδηλώνει 
ότι η ακτινοθεραπεία μπορεί να παραλειφθεί και σε 
ηλικιωμένους ασθενείς με ογκώδες (>7.5 εκ.) DLBCL, 
οι οποίοι πετυχαίνουν αρνητικό EOT-PET μετά από 
R-CHOP-14 με 2-ετή PFS για όλους τους ασθενείς 
με ογκώδη νόσο 79% (ανεξαρτήτως PET status ή 
ακτινοθεραπείας)14.

Σύμφωνα με την αναδρομική μελέτη της British 
Columbia8, η οποία αναφέρθηκε και παραπάνω, η 
ακτινοθεραπεία θα μπορούσε επίσης να παραλει-
φθεί σε ογκώδες (>10 εκ.) DLBCL, ανεξαρτήτως 
σταδίου, εάν επιτευχθεί αρνητικό PET μετά από 6 
κύκλους ανοσοχημειοθεραπείας. Η ίδια μελέτη ανέ-
δειξε επίσης τη δυνατότητα βελτίωσης της έκβασης 
σε ασθενείς προχωρημένου σταδίου (Ι/ΙΙ ογκώδες ή 
με Β συμπτώματα, ΙΙΙ/ΙV) οι οποίοι στο τέλος της ανο-
σοχημειοθεραπείας ήταν PET-θετικοί, χωρίς ωστόσο 
να έχουν πρόοδο νόσου στη συμβατική απεικόνιση. 
Προφανώς κάτι αντίστοιχο δύναται να ισχύει και για 
τα αρχικά στάδια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η συμπληρωματική 
ακτινοθεραπεία οσχέου και του αντιπλεύρου όρχεως 
σε συνδυασμό με ανοσοχημειοθεραπεία και ενδορ-
ραχιαίες εγχύσεις μεθοτρεξάτης αποτελεί το gold 
standard στην αντιμετώπιση του DLBCL όρχεως. 

Συνοψίζοντας, σήμερα, με τα ικανοποιητικά απο-
τελέσματα της ανοσοχημειοθεραπείας στην αρχική 
θεραπεία των DLBCL, η προσθήκη ακτινοθεραπείας 
στη θεραπεία 1ης γραμμής παρουσιάζει φθίνουσα 
τάση. Το PET/CT αποτελεί μοναδικό εργαλείο στην 
αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία, επιδρώ-
ντας στη σταδιοποίηση και τη θεραπευτική πρακτική. 
Η καθοδηγούμενη εφαρμογή της ακτινοθεραπείας με 
βάση τα αποτελέσματα του PET/CT θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε μια εξατομικευμένη θεραπευτική 
προσέγγιση, υποδεικνύοντας τους ασθενείς αυτούς 
που θα μπορούσαν να έχουν μέγιστο όφελος από την 
εφαρμογή της. Ωστόσο, τα δεδομένα από προοπτικές 
μελέτες που απευθύνουν συγκεκριμένο ερώτημα 
είναι ελάχιστα. Επιπλέον ερωτήματα που αφορούν 
το ρόλο του PET στον θεραπευτικό σχεδιασμό είναι 
η δυνατότητα βελτίωσης της έκβασης με εντατικοποί-
ηση της θεραπείας στους iPET θετικούς ασθενείς και 
αντιστρόφως, η δυνατότητα αποκλιμάκωσης σε iPET 
αρνητικούς ασθενείς. Οι απαντήσεις θα δοθούν από 
δεδομένα προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών.
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Β-ΛΕΜΦωΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα 

(ΔΛΜΒΚ) αποτελεί το πλέον συχνό λέμφωμα στις 
δυτικές χώρες, περίπου 30% επί του συνόλου των 
μη-Hodgkin λεμφωμάτων (NHL). Ο συνδυασμός 
κυκλοφωσφαμίδης, δοξορουβυκίνης, βινκριστίνης 
και πρεδνιζόνης ανά 21 ημέρες (CHOP-21), αν και 
αποτελούσε τη βασική θεραπεία του ΔΛΜΒΚ ως το 
2000, είχε πτωχά αποτελέσματα με ποσοστά ίασης 
της τάξεως του 35%.

Η εισαγωγή του rituximab, του πρώτου anti-CD20 
μονοκλωνικού αντισώματος, έφερε επανάσταση στη 
θεραπεία των νεοπλασιών του λεμφικού ιστού. Δύο 
δεκαετίες μετά, το rituximab παραμένει αναντικατά-
στατο για τη θεραπεία του νεοδιαγνωσθέντος ΔΛΜΒΚ 
σε συνδυασμό με το CHOP-21 (R-CHOP). Παρά την 
αδιαμφισβήτητη αύξηση στα ποσοστά ίασης, ένα 
σημαντικό ποσοστό των ασθενών αναμένεται να 
εμφανίσει πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο ή να υποτρο-
πιάσει μετά τη θεραπεία με R-CHOP. Παραδοσιακά 
οι ασθενείς αυτοί είχαν πολύ πτωχή πρόγνωση με 
διετή επιβίωση που δεν ξεπερνούσε το 20%. Ωστόσο, 
η τεράστια πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία 
χρόνια στη θεραπευτική των λεμφωμάτων τείνει να 
θέσει υπό αίρεση την καθολικά δυσμενή πρόγνωση 
των ασθενών με ανθεκτικό/υποτροπιάζον ΔΛΜΒΚ1.

Η παρούσα ανασκόπηση αφορά τις νεότερες εξε-
λίξεις στην ανοσοθεραπεία του ΔΛΜΒΚ, συμπεριλαμ-
βανομένων νεότερων μονοκλωνικών αντισωμάτων, 
τα οποία στοχεύουν σε άλλα μόρια. Η συζήτηση θα 
επεκταθεί σε νέους παράγοντες που έχουν εγκριθεί 

ή βρίσκονται υπό ανάπτυξη, όπως τα συζευγμένα 
και τα διειδικά αντισώματα. Τέλος θα αναλυθεί ο ρό-
λος των κυτταρικών θεραπειών με T-λεμφοκύτταρα 
φέροντα χιμαιρικό υποδοχέα αντιγόνου (chimeric 
antigen receptor T-cells, CAR T-cells) στη θεραπεία 
του ανθεκτικού/υποτροπιάζοντος λεμφώματος από 
μεγάλα Β-κύτταρα.

TAfASITAMAb
To tafasitamab (MOR208) αποτελεί ένα IgG1 μο-

νοκλωνικό αντίσωμα το οποίο στοχεύει το CD19. Το 
αντίσωμα έχει υποστεί τροποποίηση στο Fc τμήμα 
με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εξαρτώμενης από 
αντισώματα κυτταρικής κυτταροτοξικότητας και της 
εξαρτώμενης από αντισώματα κυτταρικής φαγοκυτ-
τάρωσης.

Μία πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ αξιολόγησε το 
tafasitamab ως μονοθεραπεία για τα υποτροπιάζοντα/
ανθεκτικά Β-NHL. Επί των 35 ασθενών με ΔΛΜΒΚ, 
το ποσοστό αντικειμενικών ανταποκρίσεων (ORR) 
και πλήρων υφέσεων (CR) περιορίστηκε στο 26% 
και 6% αντιστοίχως. Ωστόσο, η ιδιαίτερα μακρά δι-
άρκεια ανταπόκρισης (20.1 μήνες) σέ συνδυασμό με 
το περιορισμένο ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών, 
προέκριναν το tafasitamab για περαιτέρω κλινικές 
δοκιμές.

Ο συνδυασμός tafasitamab και λεναλιδομίδης, 
ακολουθούμενος από μονοθεραπεία με tafasitamab, 
μελετήθηκε στη μελέτη L-MIND, μια ανοικτής επι-
σήμανσης πολυκεντρική μελέτη μονού σκέλους. Οι 
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λεπτομέρειες της μελέτης παρουσιάζονται στον Πί-
νακα 1. Για τους πρώτους τρεις κύκλους, οι ασθενείς 
έλαβαν 12 mg/kg tafasitamab τις ημέρες 1, 8, 15 και 
22 κάθε κύκλου 28 ημερών, συν μια δόση εφόδου την 
ημέρα 4 του κύκλου 1. Στη συνέχεια, το tafasitamab 
χορηγήθηκε τις ημέρες 1 και 15 κάθε κύκλου μέχρι την 
εξέλιξη της νόσου. Ταυτόχρονα οι ασθενείς ελάμβαναν 
25mg λεναλιδομίδης τις ημέρες 1-21 κάθε κύκλου για 
τους 12 πρώτους κύκλους. Σε σύνολο 81 ασθενών με 
υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΔΛΜΒΚ (Υ/Α ΔΛΜΒΚ), 40.0% 
πέτυχαν πλήρη ύφεση, ενώ μερική ύφεση σημειώθηκε 
στο 17.7% των ασθενών. Μετά από διάμεσο χρόνο 
παρακολούθησης 42.7 μηνών η διάμεση συνολική 
επιβίωση (OS) ήταν 31.6 μήνες (95% ΔΕ: 18,3, μη 
επίτευξη) και η επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (PFS) 
11.6 μήνες (95% ΔΕ 6.3-45.7), ενώ η διάμεση διάρ-

κεια ανταπόκρισης υπολογίστηκε σε 43.9 μήνες. Ο 
συνδυασμός tafasitamab και λεναλιδομίδης ήταν πιο 
αποτελεσματικός ως δεύτερης γραμμής θεραπεία, ενώ 
παρέμεινε αποτελεσματικός σε ασθενείς με κακούς 
προγνωστικούς δείκτες. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες 
ενέργειες ήταν: λοιμώξεις (73%), ουδετεροπενία (51%), 
εξασθένηση (38%), αναιμία (36%), διάρροια (36%), 
θρομβοπενία (31%), βήχας (26%), περιφερικό οίδημα 
(24%), πυρεξία (24%), μειωμένη όρεξη (22%). Οι πιο 
συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν λοιμώ-
ξεις (26%), συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας 
(7%), και εμπύρετη ουδετεροπενία (6%)2. Βάσει των 
ανωτέρω αποτελεσμάτων το tafasitamab σε συνδυα-
σμό με λεναλιδομίδη έλαβε έγκριση από τον FDA και 
προσφάτως από τον EMA για τη θεραπεία ενήλικων 
ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό ΔΛΜΒΚ οι 

Πίνακας 1. Κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση των νεότερων εγκεκριμένων παραγόντων για τη θεραπεία του Υ/Α ΔΛΜΒΚ
Μελέτη Φάση 

μελέτης
Ασθενείς Ηλικία, 

Διάμεση 
(εύρος)

Προηγηθείσες 
γραμμές 

θεραπείας, 
Διάμεσος 

αριθμός (εύρος)

Θεραπευτικό 
πρωτόκολλο

ORR  
(CR), %

mDOR 
(μήνες)

Διάμεση  
PfS  

(μήνες)

Tafasitamab
Duel  
(2021)

II 81 (ECOG 
PS: 0-2)

72  
(62-76)

2 (1-4) Tafasitamab 12mg/kg 
q1w για 3 κύκλους και 

εν συνέχεια q2w + 
λεναλιδομίδη 25mg για 
21 ημέρες/κύκλο για 12 

κύκλους

57.7 (40) 43.9 11.6

Polatuzumab vedotin
Palanca-
Wessels 
(2015)

I/II 25 (ECOG 
PS: 0-2)

67  
(20-81)

≥3: 88% PolaV 2.4mg/kg q3w 56 (16) 5.2 5.0
PolaV 2.4mg/kg
+ rituximab q3w

78 (22) 12.3 12.5

Morschhauser 
(2019)

Ib/II 39 (ECOG 
PS: 0-2)

68  
(55-77)

3 (2-6) PolaV 2.4mg/kg
+ rituximab q3w

54 (21) 13.4 5.6

Phillips  
(2016)

Ib/II 38 (ECOG 
PS: 0-2)

71  
(27-84)

2 (1-7) PolaV 2.4mg/kg + 
obinutuzumab q3w

52 (29) NR NR

Sehn  
(2020)

Ib/II 40 (ECOG 
PS: 0-2)

67  
(33-86)

2 (1-7) PolaV 1.8mg/kg  
+ BR q3w

45 (40) 12.5 9.5

Sehn  
(2021)

Ib/II 106 (ECOG 
PS: 0-2)

70  
(24-94)

2 (1-7) PolaV 1.8mg/kg  
+ BR q3w

42 (39) 9.5 6.6

Loncastuximab tesirine
Hamadani 
(2020)

I 139 ΔΛΜΒΚ 63  
(20-86)

3 (1-10) 0.15mg/kg q3w 42 (23) 4.5 2.8

Caimi  
(2021)

II 145 ΔΛΜΒΚ 66  
(56-71)

3 (2-4) 0.15mg/kg q3w  
για 2 κύκλους  

και μετά 0.075mg/kg  
για ένα έτος

48 (24) 12.6 4.9

ΔΛΜΒΚ: διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, ECOG PS: κατάσταση ικανότητας, PolaV: polatuzumab vedotin;  ORR: ποσοστό αντικειμενικής 
ανταπόκρισης, CR: πλήρης ύφεση, mDOR: διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης, PFS: επιβίωση ελεύθερη υποτροπής, qXw: κάθε X εβδομάδες
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οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για αυτόλογη μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Υπό εξέλιξη 
βρίσκεται τυχαιοποιημένη μελέτη φάσεως ΙΙ/ΙΙΙ για 
τον συνδυασμό tafasitamab με bendamustine έναντι 
rituximab με bendamustine (B-MIND, NCT02763319).

ΣΥζΕΥΓΜΕνΑ ΜΟνΟΚΛωνΙΚΑ ΑνΤΙΣωΜΑΤΑ
Τα ανοσοσυζεύγματα αποτελούν μονοκλωνικά 

αντισώματα τα οποία συνδέονται με ένα κυτταροτοξικό 

φάρμακο μέσω ενός χημικού δεσμού. Τα ανοσοσυ-
ζεύγματα είναι σχεδιασμένα ώστε να αποδίδουν τον 
κυτταροστατικό παράγοντα επιλεκτικά στα κύτταρα 
που φέρουν το αντιγόνο το οποίο αναγνωρίζουν, 
προκαλώντας τον κυτταρικό θάνατο. Επί του παρό-
ντος έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία του Y/A ΔΛΜΒΚ 
δύο ανοσοσυζεύγματα, το polatuzumab vedotin και 
το loncastuximab tesirine. Ενώ ένα σύνολο μορίων 
βρίσκονται σε κλινική δοκιμή όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ανοσυζευγμάτων και διειδικών αντισωμάτων σε κλινικές δοκιμές  για τη θεραπεία 
του Υ/Α ΔΛΜΒΚ
Αντίσωμα Φάση 

μελέτης
Ασθενείς Ηλικία, 

Διάμεση 
(εύρος)

Προηγηθείσες 
γραμμές 

θεραπείας, 
Διάμεσος 
αριθμός 
(εύρος)

Θεραπευτικό 
πρωτόκολλο

Αποτελεσματικότητα Ανεπιθύμητες  
ενέργειες 

Βαθμός ≥3

ΑνΟΣΟΣΥζΕΥΓΜΑΤΑ
CD19

Denintuzumab 
mafodotin  
(SGN-CD19A)

I 53 (ECOG 
PS: 0-1)

64  
(28-81)

2 (1-6) 0.5-6mg/kg q3w  
ή

 3mg/kg q6w

ORR: 33%
CR: 22%

mDOR: 1.3 μήνες

Επιφανειακή 
μικροκυστική 
κερατοπάθεια

(any grade, 84%)
Coltuximab 
ravtansine 
(SAR3419)

II 41 (No 
primary 

refractory)

69  
(30-88)

2 (0-9)  55mg/m2 q1w 
(w1-4), και στη 
συνέχεια q2w

ORR: 44%
CR: 15%

mDOR: 4.7 μήνες
PFS: 4.4 μήνες

Ουδετεροπενία (25%)
Θρομβοπενία (10%)

Ηπατοτοξικότητα (3%)

Coltuximab 
ravtansine 
(CoR) 
(SAR3419)

II 45 (ECOG 
PS: 0-2)

67  
(38-85)

2 (0-5) CoR 55mg/m2

+rituximab qw 
(w1-4), και στη 
συνέχεια q2w

ORR: 31%
CR: 9%

mDOR: 8.6 μήνες
mPFS: 3.9 μήνες  
mOS: 9.0 μήνες

Λεμφοπενία (37%)
Ουδετεροπενία (16%)

Ασθενία (2%)

CD22
Pinatuzumab 
vedotin (PiV, 
DCDT2980S)

I 47 (ECOG 
PS: 0-2)

66  
(30-89)

≥3: 67% 2.4mg/kg q3w ORR: 25%
CR: 10%

mPFS: 4.0 μήνες

Ουδεροπενία(15%)
Αναιμία (5%)
Περιφερική  

νευροπάθεια (8%)
Κόπωση (10%)

Pinatuzumab 
vedotin (PiV, 
DCDT2980S)

II 42 (ECOG 
PS: 0-2)

69  
(61-75)

3 (1-3) PiV 2.4mg/kg
+rituximab q3w

ORR: 60%
CR: 11%

mDOR: 6.2 μήνες
mPFS: 5.4 μήνες
mOS: 15.4 μήνες

Ουδετεροπενία (29%)
Υπεργλυκαιμία (10%)

Περιφερική  
νευροπάθεια (2%)

CD25
Camidanlumab 
tesirine  
(ADCT-301)

I 16 (ECOG 
PS: 0-2)

64  
(54-72)

4 (2-7) 3-150μg/kg q3w ORR: 31%
CR: 15%

Αυξημένη γ-GT (15%)
Κηλιδοβλατιδώδες 
εξάνθημα (12%)

Αναιμία(11%)
CD37

Naratuximab 
emtansine 
(IMGN529)

I 24 (ECOG 
PS 0-2)

65  
(27-86)

3 (1-13) 0.7mg/kg q3w ORR: 22%
CR: 6%

Ουδετεροπενία (33%) 
Λευκοπενία (8%) 

Θρομβοπενία (14%)
ΔΛΜΒΚ: διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, ECOG PS: κατάσταση ικανότητας, PolaV: polatuzumab vedotin; ORR: ποσοστό αντικειμενικής 
ανταπόκρισης, CR: πλήρης ύφεση, mDOR: διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης, mPFS: διάμεση επιβίωση ελεύθερη υποτροπής, qXw: κάθε X 
εβδομάδες, NR: Δεν αναφέρεται, CRS: σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών



60

Θ.Π. Θωμόπουλος και Σ.Γ. Παπαγεωργίου

Πίνακας 2. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ανοσυζευγμάτων και διειδικών αντισωμάτων σε κλινικές δοκιμές  για τη θεραπεία 
του Υ/Α ΔΛΜΒΚ
Αντίσωμα Φάση 

μελέτης
Ασθενείς Ηλικία, 

Διάμεση 
(εύρος)

Προηγηθείσες 
γραμμές 

θεραπείας, 
Διάμεσος 
αριθμός 
(εύρος)

Θεραπευτικό 
πρωτόκολλο

Αποτελεσματικότητα Ανεπιθύμητες  
ενέργειες 

Βαθμός ≥3

Naratuximab 
emtansine 
(NaE) 
(IMGN529) 

II 80 (ECOG 
PS: 0-2)

NR ≥2: 44% NaE 0.7mg/kg
+rituximab q3w

ORR: 50%
CR 43%

mDOR: Δεν έχει 
επιτευχθεί

Ουδετεροπενία (54%) 
Λευκοπενία (19%) 
Λεμφοπενία(17%)

Θρομβοπενία (12%)
AGS67E I 19 (ECOG 

PS: 0-2)
64  

(25-85)
3 (1-14) 1.5mg/kg q3w ORR: 30%

CR: 15%
Ουδετροπενία (82%)

Κόπωση (10%)
Υπόταση (3%)

Σήψη (3%)
CD70

MDX-1203 I 26 ( ECOG 
PS: 0-2)

63  
(48-74)

NR 0.5-15mg/kg 
q3w

ORR: 0% Υπερευαισθησία (8%) 
Οίδημα προσώπου (8%)

 Πλευριτική συλλογή (12%)
Θρομβοπενία (8%)

Vorsetuzumab 
mafodotin 
(SGN-75)

I 7 (ECOG 
PS: 0-1)

56  
(30-82)

4 (1-6) 3mg/kg q3w ORR: 0% Θρομβοπενία (19%)
Οφθαλμική τοξικότητα 

(23%)
SGN-CD70A I 9 (ECOG 

PS: 0-1)
65  

(28-81)
4 (2-8) 30μg/kg q3w or 

q6w
ORR: 20%,

CR: 5%
Θρομβοπενία (60%)

Ουδετεροπενια (25%)
Αναιμία (15%)

CD79b
Iladatuzumab 
vedotin 
(DCDS0780A) 

I 41 (ECOG 
PS: 0-1)

67  
(32-86)

3 (1-13) ≥2.4mg/kg
±rituximab q3w

ORR: 59%
CR: 41%

mDOR: 15.2 μήνες
mPFS: 3.9 μήνες

Ουδετεροπενια (23%)
Οφθαλμική τοξικότητα (8%)

Θρομβοπενία (5%)
Υπερασβαιστιαιμία (5%)

ROR1
Zilovertamab 
vedotin (MK-
2140) 

I 13 (ECOG 
PS 0-2

70  
(44-91)

NR 2.5mg/kg q3w OOR: 39
CR: 23%

mDOR: 7.8 μήνες

Ουδετεροπενια (29%)
Αναιμία (16%)

Περιφερική νευροπάθεια 
(8%)

ΔΙΕΙΔΙΚΑ ΑνΤΙΣωΜΑΤΑ
CD3xCD20

Glofitamab I 258 (98 
ΔΛΜΒΚ)

64  
(22-86)

3 (1-12) Σταθερή δόση: 
0.6-25mg q2w 

or q3w 
Προοδευτικά 
αυξανόμενη 

δόση: 
2.5/10/16mg ή
2.5/10/30mg 

q3w

ORR: 54%
CR: 39%

mDOR: 29.4 μήνες
mPFS: 2.9 μήνες

Ουδετεροπενία (25%)
Θρομβοπενία (8%)

Αναιμία (8%)
CRS (5%)

Epcoritamab I/II 68 (46 
ΔΛΜΒΚ)

68  
(55-74)

3 (2-4) 0.76-48mg
q1w: κύκλοι 1-2, 
q2w: κύκλοι 3-6, 
και εν συνεχεία 

q4w

ORR: 68%;
CR: 46%

Αναιμία (13%)
Κόπωση (6%)
Υπόταση (6%) 

Νευροτοξικότητα (3%)

Mosunetuzumab I 129 (82 
ΔΛΜΒΚ)

63  
(19-91)

3 (1-14) 1/2/60/60/30mg
q3w

ORR 35%;
CR 19%

mDOR: 7.6 μήνες
mPFS: 1.4 μήνες

Ουδετεροπενία (25%)
Υποφωσφαταιμία (15%)

Αναιμία (9%)
CRS (1%)

Νευροτοξικότητα (4%)
ΔΛΜΒΚ: διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, ECOG PS: κατάσταση ικανότητας, PolaV: polatuzumab vedotin; ORR: ποσοστό αντικειμενικής 
ανταπόκρισης, CR: πλήρης ύφεση, mDOR: διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης, mPFS: διάμεση επιβίωση ελεύθερη υποτροπής, qXw: κάθε X 
εβδομάδες, NR: Δεν αναφέρεται, CRS: σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών

(συνέχεια)
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Πίνακας 2. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια ανοσυζευγμάτων και διειδικών αντισωμάτων σε κλινικές δοκιμές  για τη θεραπεία 
του Υ/Α ΔΛΜΒΚ
Αντίσωμα Φάση 

μελέτης
Ασθενείς Ηλικία, 

Διάμεση 
(εύρος)

Προηγηθείσες 
γραμμές 

θεραπείας, 
Διάμεσος 
αριθμός 
(εύρος)

Θεραπευτικό 
πρωτόκολλο

Αποτελεσματικότητα Ανεπιθύμητες  
ενέργειες 

Βαθμός ≥3

Odronextamab I 127 (71 
ΔΛΜΒΚ)

NR 3 (1-11) 0.03-320mg
q1w για 12w  

και εν συνεχεία  
q2w

Μη προηγηθείσα 
θεραπεία CAR-T:

ORR: 60%
CR: 60%

mDOR: 10.3 μήνες
mPFS: 11.2 μήνες

Προηγηθείσα θεραπεία 
CAR-T:

ORR: 33%
CR: 23.8%

mDOR: 2.8 μήνες
mPFS: 2.5 μήνες

CRS (7%)
Νευροτοξικότητα (2%)

Plamotamab I 47 (27 
ΔΛΜΒΚ)

62  
(32-89)

4 (1-10) 20-125μg/kg
q1w

ORR 41%
CR: 26%

Ουδετεροπενία (14%)
Θρομβοπενία (8%)
Υποκαλιαιμία (6%)

CRS (3%)
Blinatumomab I 76 (14 

ΔΛΜΒΚ)
65  

(20-80)
3 (1-10) 60μg/m2/d

Συνεχώς IV για 
4-8 εβδομάδες 
ακολουθούμενο 

από 
σταθεροποίηση 
4 εβδομάδων

ORR: 55%
CR: 36%

mDOR: 13.5 μήνες

Λεμφοπενία (79%)
Νευροτοξικότητα (22%)
Αυξημένη CRP (20%)

Λευκοπενία (20%)
Ουδετεροπενία (17%)
Θρομβοπενία (12%)
Υπεργλυκαιμία (12%)

Blinatumomab II 25 ΔΛΜΒΚ 66  
(34-85)

3 (1-7) 112μg/d
Συνεχώς IV για 
8 εβδομάδες 

ακολουθούμενο 
από 

σταθεροποίηση 
4 εβδομάδων

ORR 43%
CR 19%

mDoR 11.6 μήνες
mPFS 3.7 μήνες

Θρομβοπενία (17%)
Λευκοπενία: 17%

Νευροτοξικότητα (22%)

Blinatumomab II/III 41 (34 
ΔΛΜΒΚ)

59  
(19-75)

NR 9μg/d for 7d 
28μg/d for 7d, 

112μg/d for 42d 
ακολουθούμενο 
από προαιρετικό 

κύκλο 4 
εβδομάδων 

ORR: 37%;
CR: 22%

mPFS: 2.5 μήνες
mOS:  

Δεν έχει  
επιτευχθεί

Ουδετεροπενία (10%)
Νευροτοξικότητα (24%)

ΔΛΜΒΚ: διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, ECOG PS: κατάσταση ικανότητας, PolaV: polatuzumab vedotin; ORR: ποσοστό αντικειμενικής 
ανταπόκρισης, CR: πλήρης ύφεση, mDOR: διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης, mPFS: διάμεση επιβίωση ελεύθερη υποτροπής, qXw: κάθε X 
εβδομάδες, NR: Δεν αναφέρεται, CRS: σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών

Polatuzumab vedotin
Το polatuzumab vedotin (PolaV) είναι ένα ανο-

σοσύζευγμα που στοχεύει στο CD79b και μεταφέρει 
επιλεκτικά έναν ισχυρό αντιμιτωτικό παράγοντα τη 
μονομεθυλαυριστατίνη Ε, ή ΜΜΑΕ στα κακοήθη 
B-κύτταρα με αποτέλεσμα τη θανάτωσή τους. Τo 
PolaV έχει λάβει έγκριση, από τον FDA και τον EMA, 
σε συνδυασμό με bendamustine και rituximab για 
τη θεραπεία ασθενών με Y/A ΔΛΜΒΚ που δεν είναι 
επιλέξιμοι για αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 

αιμοποιητικών κυττάρων. Το PolaV έχει εγκριθεί από 
τον FDA για ασθενείς που έχουν λάβει τουλάχιστον 
δύο γραμμές θεραπείας, ενώ από τον ΕΜΑ ως δεύ-
τερης γραμμής θεραπεία.

Η αποτελεσματικότητα του PolaV αξιολογήθηκε 
σε μια διεθνή, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης 
μελέτη (GO29365) η οποία περιελάμβανε τυχαιο-
ποιημένη κοορτή 80 ασθενών με Υ/Α ΔΛΜΒΚ. Οι 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1 για να 
λάβουν PolaV σε συνδυασμό με bendamustine και 

(συνέχεια)
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rituximab ή μόνο BR για έξι κύκλους διάρκειας 21 
ημερών. H προσθήκη του PolaV βελτίωσε σημαντικά 
τα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης (45% έναντι 
18%) και το ποσοστό πλήρους υφέσεως (40% έναντι 
17.5%), καθώς και την διάμεση OS (12.4 έναντι 4.7 
μήνες) και την PFS (9.5 έναντι 3.5 μήνες)3. Τα απο-
τελέσματα σε 106 επιπλέον ασθενείς που έλαβαν 
PolaV-BR ήταν ανάλογα, με ORR και CR 41.5% και 
38,7% αντιστοίχως. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και 
ασθενείς με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο πέτυχαν 
πλήρεις υφέσεις. Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες, ουδετεροπενία, θρομβοπενία και αναιμία 
βαθμού 3 ή υψηλότερου αναφέρθηκαν στο 40.4%, 
25.8% και 12.6% των ασθενών, αντίστοιχα. Περιφε-
ρική νευροπάθεια βαθμού 1 και 2 αναφέρθηκαν στο 
15.9% και στο 12.6% των ασθενών, αντίστοιχα, ενώ 
μόνο ένα περιστατικό περιφερικής νευροπάθειας 
βαθμού 3 σημειώθηκε στο σκέλος του PolaV-BR4. 
Επί του παρόντος, το PolaV μελετάται σε συνδυασμό 
με rituximab, oxaliplatin, gemcitabine (POLARGO, 
NCT04182204), με obinutuzumab και atezolizumab 
(NCT02729896) καθώς και με rituximab και venetoclax 
(NCT02611323).

Τα δεδομένα από τη χρήση του PolaV στην κλινική 
πράξη είναι συγκρίσιμα με αυτά που σημειώθηκαν 
στην εγκριτική μελέτη του φαρμάκου. Σε μια πρόσφατη 
δημοσίευση της ελληνικής εμπειρίας, σε σύνολο 49 
ασθενών, τα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης 
και πλήρους υφέσεως ήταν 43% και 25%, ενώ η 
διάμεση OS και PFS 8.5 και 4 μήνες αντίστοιχα. 
Τα χαμηλότερα ποσοστά επιβίωσης σε σχέση με 
την GO29365 θα μπορούσαν να αποδοθούν στο 
μεγαλύτερο αριθμό πολυθεραπευμένων ασθενών 
με χειρότερη κατάσταση ικανότητας, οι οποίοι δεν 
θα ήταν επιλέξιμοι για κλινική μελέτη καθώς και στο 
υψηλότερο ποσοστό ασθενών που είχαν υποβληθεί 
σε αυτόλογη μεταμόσχευση5. Ωστόσο, ακόμα και αν 
λάβει κανείς υπόψιν τα πιο μετριοπαθή δεδομένα 
από την κλινική πράξη, το PolaV παραμένει ένας 
αποτελεσματικός συνδυασμός για το Υ/Α ΔΛΜΒΚ 
ειδικά αν χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα για πιο ριζικές 
θεραπείες όπως την αλλογενή μεταμόσχευση και τις 
κυτταρικές θεραπείες με CAR T.

Loncastuximab tesirine
To loncastuximab tesirine (ADCT-402) είναι ένα 

ανοσοσύζευγμα έναντι του CD19 το οποίο μεταφέρει 
ένα διμερές πυρροβενζοδιαζεπίνης (PBD) στα κακοή-
θη κύτταρα με αποτέλεσμα την καταστροφή τους. Σε 
μια μελέτη φάσης Ι, το loncastuximab tesirine χορηγή-
θηκε σε 139 ασθενείς με Υ/Α ΔΛΜΒΚ, οδηγώντας σε 

αντικειμενική ανταπόκριση 42.3%, των ασθενών, με 
ποσοστό πλήρους υφέσεως της τάξεως του 23.4%. 
Η διάμεση PFS και OS ήταν 2.8 και 7.5 μήνες αντί-
στοιχα. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 
κυτταροπενίες, άνοδος της γ-GT, φωτοευαισθησία, 
πλευριτική και περικαρδιακή συλλογή και περιφερικά 
οιδήματα.

Στην LOTIS-2, μία μελέτη φάσεως ΙΙ σε 145 ασθε-
νείς με Υ/Α ΔΛΜΒΚ, τα ποσοστά ORR και CR ήταν 
48.3% και 24.1% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η θεραπεία ήταν αποτελεσματική ακόμα και σε 
ασθενείς που είχαν υποτροπιάσει μετά από αυτόλογη 
μεταμόσχευση ή θεραπεία με CAR T (ORR: 58.3% 
και CR: 46.2%). Οι σχετιζόμενες με το PBD ανεπι-
θύμητες ενέργειες (φωτοευαισθησία και οιδήματα) 
ήταν ήπιες και αντιμετωπίσιμες με υποστηρικτικά 
μέσα6. Βάσει των ανωτέρω το loncastuximab tesirine 
έλαβε έγκριση από το FDA για θεραπεία ασθενών 
με Υ/Α ΔΛΜΒΚ μετά από τουλάχιστον δύο γραμμές 
θεραπείας. Κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ για τη σύγκριση 
του συνδυασμού loncastuximab με rituximab έναντι 
του συνδυασμού rituximab, oxaliplatin, gemcitabine 
βρίσκεται σε εξέλιξη (NCT04384484).

ΔΙΕΙΔΙΚΑ ΑνΤΙΣωΜΑΤΑ
Τα διειδικά αντισώματα είναι υβρίδια δύο διαφορετι-

κών ειδών αντισωμάτων που δημιουργούνται είτε από 
τη χημική σύνδεση δύο διαφορετικών αντισωμάτων 
είτε από σύνθεση υβριδωμάτων τα οποία είναι απο-
τέλεσμα της σύντηξης κυττάρων δύο διαφορετικών 
κυτταρικών σειρών που εκκρίνουν μονοκλωνικά 
αντισώματα. Και με τους δύο τρόπους παράγονται 
μίγματα που περιέχουν αντισώματα μονοειδικά και 
διειδικά. Από το μίγμα αυτό θα πρέπει να διαχωρι-
στούν τα επιθυμητά διειδικά μόρια. Σήμερα με τη 
χρήση της γενετικής μηχανικής έχουν σχεδιαστεί 
διειδικά μόρια, στα οποία το μισό αντίσωμα διαθέτει 
ειδικότητα για ένα επιφανειακό μόριο ανοσοδραστικού 
κυττάρου (κυτταροτοξικού Τ λεμφοκυττάρου, φυσικού 
φονικού κυττάρου ή ενεργοποιημένου μακροφά-
γου) και το άλλο μισό είναι ειδικό για έναν όγκο. Το 
blinatumomab αποτελεί το πρότυπο διειδικό αντίσω-
μα το οποίο αναγνωρίζει το CD3 στα κυτταροτοξικά 
Τ-λεμφοκύτταρα και το CD19 στην επιφάνεια των 
κακοήθων Β-κυττάρων. Έχει λάβει έγκριση για τη 
θεραπεία της Β-οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας. Αν 
και όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 τα αποτελέσματα στη 
θεραπεία του Υ/Α ΔΛΜΒΚ ήταν αρκετά ικανοποιητικά 
το μόριο αυτό δεν επιλέχθηκε για περαιτέρω ανάπτυξη 
σε αυτή την ένδειξη κυρίως λόγω φαρμακοκινητικής 
η οποία απαιτεί συνεχή 24ωρη χορήγηση καθώς 
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και του προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών με υψηλά 
ποσοστά νευροτοξικότητας και συνδρόμου έκλυσης 
κυτταροκινών. Αντίθετα πολλά CD3xCD20 διειδικά 
αντισώματα βρίσκονται σε φάση προχωρημένων 
κλινικών δοκιμών έχοντας ήδη δείξει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα, όπως περιγράφεται στον Πίνακα 2.

Glofitamab
Το glofitamab αποτελεί ένα διειδικό CD3xCD20 

αντίσωμα με δομή ομοιάζουσα IgG. Φέρει δύο θέσεις 
αναγνώρισης του CD20 και μία θέση αναγνώρισης 
του CD3. Στη μελέτη φάσεως Ι NP30179, 258 ασθε-
νείς μεταξύ των οποίων 98 με Υ/Α ΔΛΜΒΚ έλαβαν 
glofitamab είτε σε σταθερή είτε σε προοδευτικά αυξα-
νόμενη δόση. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν προθεραπεία 
με μία δόση obinutuzumab με σκοπό τη μείωση του 
κινδύνου για σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών. Στο 
σύνολο των ασθενών με επιθετικό B-NHL, τα ποσο-
στά ORR και CR ήταν 53,7% και 39,4% αντίστοιχα 
με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης τους 29,4 μήνες. 
Η διάμεση επιβίωση ήταν 2.9 μήνες παρουσιάζοντας 
plateau περίπου στο 24% μετά τους 8 μήνες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στην υπο-ομάδα 14 ασθενών που 
έλαβαν τη συνιστώμενη δόση (2.5/10/30mg) τα πο-
σοστά αντικειμενικών ανταποκρίσεων και πλήρων 
υφέσεων ανήλθαν στο 78.6% και 71.4% αντιστοίχως. 
Αναφορικά με την ασφάλεια, η ουδετεροπενία ήταν η 
συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια βαθμού ≥3 σε 25.1% 
των ασθενών. Σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών βαθ-
μού ≥2 εμφάνισε το 71.7% των ασθενών που έλαβαν 
σταθερή δόση φαρμάκου ενώ το ποσοστό μειώθηκε 
στο 63.5% με την εφαρμογή της προοδευτικής αύ-
ξησης της δόσης του φαρμάκου. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι δεν καταγράφηκαν νευρολογικά συμβάντα βαθμού 
≥37. Το glofitamab δοκιμάζεται σε συνδυασμό με 
gemcitabine και oxaliplatin (NCT04313608) καθώς 
και atezolizumab ή PolaV (NCT03533283).

Epcoritamab
To epcoritamab είναι ένα υποδορίως χορηγούμενο 

CD3×CD20 διειδικό αντίσωμα. Τα πρώιμα αποτελέ-
σματα μιας μελέτης φάσεως Ι/ΙΙ σε 68 ασθενείς με 
B-NHL, μεταξύ των οποίων και 46 ασθενείς με Υ/Α 
ΔΛΜΒΚ, έδειξαν ORR 68% στις δόσεις 12-60 mg. Οι 
11 ασθενείς που έλαβαν το φάρμακό στη συνιστώμενη 
δόση (48mg) έδειξαν εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό 
αντικειμενικής ανταπόκρισης της τάξεως του 91% με 
ποσοστό CR 55%. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την 
παρακολούθηση διάμεσης διάρκειας 10.2 μηνών όλοι 
οι ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ύφεση διατήρησαν 

αυτή την ανταπόκριση. Επίσης η θεραπεία ήταν 
αποτελεσματική στους 4 ασθενείς που είχαν προη-
γουμένως υποβληθεί σε CAR T με δύο ασθενείς να 
εμφανίζουν πλήρη και δύο μερική ύφεση. Αναφορικά 
με τις ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν βαθμού ≤2, ενώ 
παροδικού χαρακτήρα νευροτοξικότητα βαθμού ≥3 
σημειώθηκε στο 5.1% των ασθενών8. Μια τρέχουσα 
μελέτη φάσης ΙΙΙ επιδιώκει να συγκρίνει την αποτελε-
σματικότητα του epcoritamab έναντι των συμβατικών 
σχημάτων BR και R-GemOx (NCT04628494).

Mosunetuzumab
To mosunetuzumab είναι ένα CD3xCD20 διειδικό 

αντίσωμα, το οποίο έχει δοκιμαστεί σε μελέτη φάσε-
ως Ι/ΙΙ στην οποία συμμετείχαν 129 ασθενείς με Υ/Α 
επιθετικά B-NHL. To ποσοστό ORR ήταν 34.9% με 
διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης και PFS 7.6 και 1.4 
μήνες αντίστοιχα. Πλήρης ύφεση επετεύχθη μόλις 
στο 19.4%, ωστόσο, οι υφέσεις αυτές ήταν ιδιαίτερα 
μακροχρόνιες με διάμεση διάρκεια 22.8 μήνες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι παρόμοια αποτελέσματα πέτυχαν 
και ασθενείς που προηγουμένως είχαν λάβει CAR T 
θεραπείες. Αναφορικά με την ασφάλεια, η ουδετερο-
πενία ήταν η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια βαθμού 
≥3, ενώ σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών βαθμού 
≥3 εμφάνισαν μόνο 2 ασθενείς και νευροτοξικότητα 
βαθμού ≥3 εμφάνισε το 4.1% των ασθενών9. To 
mosunetuzumab πρόσφατα έλαβε έγκριση από τον 
EMA για τη θεραπεία του Υ/Α λεμφοζιδιακού λεμφώ-
ματος μετά από τουλάχιστον 2 γραμμές θεραπείας, 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται μελέτες για τον συνδυασμό 
του με gemcitabine και oxaliplatin (NCT04313608), 
καθώς και με atezolizumab (NCT02500407) ή PolaV 
(NCT03671018).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ CAR T-ΚΥΤΤΑΡΑ
Τα CAR T αποτελούν αυτόλογα T-λεμφοκύτταρα 

που τροποποιούνται ex vivo ώστε να εκφράζουν 
υποδοχείς με στοιχεία αναγνώρισης αντιγόνου και 
δυνατότητα ενεργοποίησης των Τ-λεμφοκυττάρων. 
Τα axicabtagene ciloleucel (axi-cel), tisagenlecleucel 
(tisa-cel), και lisocabtagene maraleucel (liso-cel) είναι 
τα τρία CAR T προϊόντα που έχουν λάβει έγκριση για 
τη θεραπεία του Υ/Α ΔΛΜΒΚ μετά από τουλάχιστον 
2 γραμμές θεραπείας. Τα προϊόντα αυτά διαφέρουν 
ως προς τα μόρια συνδιέγερσης, ωστόσο εμφανίζουν 
παρόμοια αποτελεσματικότητα όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 3 στον οποίο συγκρίνονται τα αποτελέσματα 
των εγκριτικών τους μελετών, ZUMA-110, JULIET11 
και TRANSCEND NHL 00112.
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Το axi-cel, στη ZUMA-1, έδειξε εντυπωσιακά απο-
τελέσματα, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 11.1 
μήνες και διάμεση PFS 5.9 μήνες, με plateau 40% στα 
2.5 έτη και ποσοστό τετραετούς συνολικής επιβίωσης 

44%. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν παρόμοια στους 
ασθενείς άνω των 65 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι περισσότεροι ασθενείς με ανταποκρίσεις διάρκει-
ας άνω των τριών ετών, εμφάνισαν ανάκαμψη των 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των μελετών για την αξιολόγήση των CAR T στην θεραπεία του ΔΛΜΒΚ 
ZUMA-1 

axicabtagene ciloleucel
JuLIET 

tisagenlecleucel
TRANSCEND NHL 001

lisocabtagene 
maraleucel

Ασθενείς 101 111 269
Διάμεση ηλικία (εύρος)
>65 years (%)

58 (51–64) 
24 (24)

56 (22–76) 
25 (23)

63 (54–70) 
112 (42)

Άνδρες (%) 68 (67) 60 (64.5) 174 (65%)
Ιστολογία (%) ΔΛΜΒΚ: 77 (76)

tFL: 16 (16)
PMLBCL: 8 (8)

ΔΛΜΒΚ-NOS: 88 (79) 
tFL: 21 (19) 
Other: 2 (2)

ΔΛΜΒΚ NOS: 137 (51) 
εκτροπή από  iNHL: 78 (29) 

PMLBCL: 15 (6)
FL grade 3B: 3 (1)

Κύτταρο προέλευσης (%) GCB: 52/74 (70)
ABC: 18/74 (24)

GCB: 63 (57) 
non-GCB: 45 (41)

NA

Λέμφωμα διπλού ή τριπλού 
χτυπήματος (%)

7 (15) 19/70 (27) 36 (13)

Ann-Arbor στάδιο III/Iv (%) 86 (85) 84 (76) NA
IPI (%) 0-2: 55 (54)

3-4: 46 (46)
<2: 25 (27)
≥2: 68 (73)

NA

ECOG  PS(%)
0
1
≥2

42 (42)
59 (58)

ΝΑ

61 (55)
50 (45)

ΝΑ

110 (41)
155 (58)

4 (1)
Προηγηθείσες γραμμές θεραπείας
Διάμεσος αριθμός (εύρος)
1 
2 
≥3

3 (2–4)
3 (3)

28 (28) 
70 (69)

 
3

5 (5)
49 (44)
57 (52)

3 (2–4)
9 (3)

121 (45)
139 (51)

Πρωτοπαθώς ανθεκτικό 26 (26) NA NA
Ανθεκτικό στην τελευταία γραμμή 
θεραπείας

NA 50 (45) NA

Προηγηθείσα ASCT 21 (21) 54 (49) 90 (33)
Θεραπεία γεφύρωσης (%) Δεν επιτρεπόταν 102 (92) 150 (58)
Διάμεση παρακολούθηση (μήνες) 51.1 40.3 17.5
ORR (%) 84 (83) 48 (52) 186 (73)
CR (%) 59 (58) 37 (40) 136 (53)
Διάμεση PfS (μήνες) 5.9  

24-μηνη: 72%
NR 

24-μηνη:33%
6.8 

12-μηνη: 44.1%
Διάμεση OS (μήνες) 25.8

4-ετής: 44%
11.1 21.1

12-μηνη: 57.9%
Διάμεση DOR (μήνες) 11.1 NR NR
Σοβαρές ΣΕ, Βαθμός ≥3 (%)
CRS
Νευροτοξικότητα 

52 (48)
12 (11) 
35 (32)

99 (89)
24 (22)
13 (12)

213 (79)
6 (2)

27 (10)
ΔΛΜΒΚ: Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, tFL: εκτροπή λεμφοζιδιακού λεμφώματος, PMLBCL: primary mediastinal large B-cell lymphoma; 
iNHL: χαμηλής κακοήθειας NHL, IPI: διεθνής προγνωστικός δείκτης, ASCT: αυτόλογη μεταμόσχευση, CRS: σύνδρομο έκλυσης κυτταροκινών, 
ORR: ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης, CR: πλήρης ύφεση, PFS: επιβίωση ελεύθερη νόσου, OS: συνολική επιβίωση, DOR: διάρκεια 
ανταπόκρισης, AE: ανεπιθύμητες ενέργειες, NR: δεν αναφέρεται, NA: μη διαθέσιμο
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πολυκλωνικών Β-λεμφοκυττάρων και κάθαρση των 
CAR T, σημεία τα οποία υπογραμμίζουν την ασφάλεια 
των CAR T και τη δυνατότητα για μακροχρόνιο έλεγχο 
της νόσου. Τόσο τα αποτελέσματα της JULIET όσο 
και της TRANSCEND NHL 001 ήταν συγκρίσιμα με 
αυτά της ZUMA-1 τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο 
και αποτελεσματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
TRANSCEND προσομοιάζει περισσότερο στην κλι-
νική πράξη καθώς τα πιο ευρέα κριτήρια εισαγωγής 
επέτρεψαν την εισαγωγή ασθενών με συννοσηρό-
τητες από τους νεφρούς και την καρδία καθώς και 
με λεμφοπενία ή προσβολή του κεντρικού νευρικού 
συστήματος από τη νόσο.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των axi-cel, tisa-
cel και liso-cel σε πολυθεραπευμένους ασθενείς 
έδωσαν το έναυσμα ώστε να μελετηθούν τα συγκε-
κριμένα κυτταρικά προϊόντα ως δεύτερης γραμμής 
θεραπεία. Ο Πίνακας 4 συνοψίζει τα αποτελέσματα 
τριών τυχαιοποιημένων μελετών που είχαν ως στόχο 
τη σύγκριση των CAR T με τη συμβατική θεραπεία, 
δηλαδή θεραπεία διάσωσης και αυτόλογη μεταμό-
σχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων13-15. H 
ZUMA-7 ήταν μια πολυκεντρική μελέτη φάσεως ΙΙΙ 
που συμπεριέλαβε 359 ασθενείς με πρωτοπαθώς 
ανθεκτικό ή υποτροπιάζον εντός έτους ΔΛΜΒΚ. Οι 
ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν 1:1 ώστε να λάβουν axi-cel 

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά των μελετών που συνέκριναν την αποτελεσματικότητα των CAR T έναντι της κλασικής θεραπείας 
στη δεύτερη γραμμής θεραπεία του ΔΛΜΒΚ

ZuMA-7
Axicabtagene  

ciloleucel [196]

bELINDA
Tisagenlecleucel

TRANSfORM
Lisocabtagene  

maraleucel [198]
Σκέλη 
Κλασική θεραπεία 
Πειραματικό σκέλος

PCT and ASCT: 179 
Axi-cel: 180

PCT and ASCT: 160
Tisa-cel: 162

PCT and ASCT: 92
Liso-cel: 92

Ιστολογία (%)
ΔΛΜΒΚ:
Υψηλής κακοήθειας:
Υψηλής κακοήθειας DH/TH:
Άλλο:

SoC
120 (67)

1 (1)
25 (14)
33 (19)

Axi-cel
126 (70)

0 (0)
31 (17)
23 (13)

SoC
112 (70)

8 (5)
19 (11.9)
21 (13.1)

Tisa-cel
101 (62.3)

7 (4.3)
32 (19.8)
22 (10.5)

SoC
57 (62)
21 (23)

0
14 (15)

Liso-cel
60 (65)
22 (24)

0
10 (11)

Επιλεξιμότητα Υ/Α  12 μήνες, επιλέξιμοι  
για ASCT, PS ECOG 0-1,  

χωρίς προσβολή ΚΝΣ

 Υ/Α  12 μήνες, επιλέξιμοι  
για ASCT, PS ECOG 0-1,  

χωρίς ενεργό νόσο στο KNΣ

R/R at 12 mo,  
ASCT eligible,  
PS ECOG 0-1

Πρωτεύον καταληκτικό 
σημείο

EFS EFS στους 12 μήνες EFS

Θεραπεία γεφύρωσης 
(% ασθενών)

Μόνο κορτικοστεροείδη
65 (36)

Χημειοθεραπεία προαιρετικά
135 (83.3)

Χημειοθεραπεία προαιρετικά
58 (63)

Διάμεσος χρόνος για  
την έγχυση (ημέρες)

29 52 NR

Ασθενείς που ολοκλήρωσαν  
τη σχεδιασμένη θεραπεία

SoC:
CAR-T:

 

62/179 (35)
170/180 (94)

 

62/160 (39)
155/162 (96)

 

43/92 (47)
90/92 (98)

EfS (διάμεση; μήνες)
SoC:
CAR-T:

2.0
8.3

3.0
3.0

2.3
10.1

PfS (διάμεση; μήνες)
SoC:
CAR-T:

 
3.7 24-μηνη: 46%
14.7 24-μηνη 27%

NR 5.7
14.8

OS (διάμεση; μήνες)
SoC:
CAR-T:

 
35.1 24-μηνη: 52%
NR 24-μηνη: 61%

NR NR

ΔΛΜΒΚ: Διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, DH/TH: λέμφωμα διπλο/τριπλού χτυπήματος, SoC: συνήθης θεραπεία, PCT: ανοσοχημειοθεραπεία 
διάσωσης, ASCT: αυτόλογη μεταμόσχευση, ORR: ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης, CR: πλήρης ύφεση, PFS: επιβίωση ελεύθερη νόσου, 
OS: συνολική επιβίωση EFS: επιβίωση ελεύθερη συμβάντος, NR: δεν αναφέρεται,
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χημειοθεραπείας που θα μπορούσε να οδηγήσει 
ένα μικρό ποσοστό ασθενών στην ίαση. Τέλος, το 
loncastuximab tesirine, ως μονοθεραπεία θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί σε πολυθεραπευμένους 
ασθενείς ακόμα και μετά από αποτυχία των CAR T.

Αδιαμφισβήτητα, τα CAR T αντιπροσωπεύουν 
την πλέον ελπιδοφόρα θεραπευτική προσέγγιση για 
τους ασθενείς με Υ/Α ΔΛΜΒΚ, ωστόσο, απαιτούνται 
πιο ώριμα αποτελέσματα με μακρά παρακολούθηση, 
καλύτερη κατανόηση των προβλεπτικών παραγόντων 
για την έκβαση της θεραπείας, καθώς και καλύτερες 
στρατηγικές για την αντιμετώπιση του συνδρόμου 
έκλυσης κυτταροκινών και της νευροτοξικότητας. Το 
κόστος της θεραπείας και ο χρόνος που απαιτείται για 
την κατασκευή των CAR T αποτελούν αποτρεπτικούς 
παράγοντες για την ευρεία εφαρμογή των CAR T στην 
καθ’ ημέρα κλινική πράξη.

Τέλος, τα CD3xCD20 διειδικά αντισώματα που 
βρίσκονται υπό ανάπτυξη φαίνεται ότι αποτελούν 
θεραπευτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν περισσότερους ασθενείς σε πιο ριζικές 
θεραπείες όπως η αλλογενής μεταμόσχευση και τα 
CAR T. Δεδομένου ότι αυτά τα αντισώματα παραμέ-
νουν αποτελεσματικά επί αποτυχίας των CAR Τ, τα 
καθιστά μια ιδιαίτερα ελκυστική στρατηγική σε αυτούς 
τους δύσκολα αντιμετωπίσιμους ασθενείς.

Συμπερασματικά, όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
αποτελεσματικών θεραπειών, επιτείνεται και η ανάγκη 
για την προτύπωση της θεραπείας του Υ/Α ΔΛΜΒΚ 
με τον σχεδιασμό θεραπευτικών αλγορίθμων που 
ενσωματώνουν τους παράγοντες αυτούς. Η πρώιμη 
αναγνώριση υψηλού κινδύνου ασθενών θα βοηθούσε 
στην ενσωμάτωση των νέων παραγόντων σε πιο 
πρώιμες γραμμές θεραπείας στις οποίες θα μπορού-
σαν να έχουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα και να 
επιφέρουν ακόμα και την ίαση.
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ή ανοσοχημειοθεραπεία διάσωσης ακολουθούμενη 
από αυτόλογη μεταμόσχευση. Η μελέτη ανέδειξε την 
υπεροχή του axi-cel σε επίπεδο επιβίωσης ελεύθερης 
συμβάντος (EFS) (διάμεση EFS 8.3 έναντι 2 μήνες), 
το ποσοστό της οποίας στη 2ετία έφτασε στο 41% 
έναντι 16% για τη συμβατική θεραπεία. Η διάμεση 
ολική επιβίωση δεν επετεύχθη για το axi-cel, ενώ 
για τη συμβατική θεραπεία ήταν 35.1 μήνες13. Τα 
αποτελέσματα της TRANSFORM ήταν παρόμοια με 
τη διάμεση PFS να ανέρχεται στους 14.8 μήνες στο 
σκέλος του liso-cel έναντι 5.7 μηνών στο σκέλος της 
συμβατικής θεραπείας15. Αντιθέτως η μελέτη BELINDA 
απέτυχε να αναδείξει οποιαδήποτε υπεροχή του tisa-
cel έναντι της συμβατικής θεραπείας στη δεύτερης 
γραμμής θεραπεία14. Οι αξιοσημείωτες αυτές διαφορές 
στα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών θα μπο-
ρούσαν να αποδοθούν σε διαφορές στον σχεδιασμό 
τους. Για παράδειγμα, η ZUMA-7 δεν επέτρεπε τη 
χορήγηση θεραπείας γεφύρωσης στους ασθενείς 
πέραν κορτικοστεροειδών αποκλείοντας έτσι ασθενείς 
με ιδιαίτερα επιθετική νόσο πού έχρηζαν χημειοθερα-
πείας για τον έλεγχο της νόσου. Αντίθετα η BELINDA 
περιέλαβε περισσότερους ασθενείς με επιθετικούς 
υπότυπους (ABC, DH/TH). Αυτές οι διαφορές ίσως 
οδήγησαν σε υπερεκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
του axi-cel και του liso-cel έναντι του tisa-cel.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να ωριμάζουν 
τα δεδομένα για τη χρήση των CAR T εκτός κλινικών 
μελετών. Τα αποτελέσματα για το axi-cel σε επίπεδο 
ORR και ασφάλειας φαίνονται συγκρίσιμα με αυτά της 
ZUMA-1, ωστόσο ασθενείς που απαιτούν θεραπεία 
γεφύρωσης, με κατάσταση ικανότητας >1 ή υψηλή 
LDH φαίνεται να έχουν πιο περιορισμένη, αλλά όχι 
αμελητέα ανταπόκριση στο axi-cel. Παρομοίως η 
εμπειρία με το tisa-cel δείχνει παρόμοια αποτελεσμα-
τικότητα και ίσως μεγαλύτερη ασφάλεια σε σχέση με 
την JULIET, με την πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο και 
την υψηλή LDH να αποτελούν κακούς προγνωστικούς 
παράγοντες για την ανταπόκριση στη θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία πέντε έτη χαρακτηρίστηκαν από μια 

τρομερή πρόοδο στη θεραπεία του ΔΛΜΒΚ με την 
έγκριση πολλών νέων παραγόντων. Οι εξελίξεις αυτές 
προβλέπεται να αλλάξουν ριζικά τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση του Υ/Α ΔΛΜΒΚ. Το PolaV σε συνδυασμό 
με BR εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα και θα 
μπορούσε να αποτελεί θεραπεία εκλογής για ασθε-
νείς μη επιλέξιμους για αυτόλογη μεταμόσχευση. Το 
tafasitamab σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη αποτελεί 
μια ελκυστική θεραπευτική στρατηγική ελεύθερη 
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Αλλογενής μεταμόσχευση σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας.  
Είναι πλέον περισσότεροι ασθενείς υποψήφιοι;
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33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΙ νΕΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Οι αιματολογικές κακοήθειες αφορούν κυρίως 

ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, με τις περισσότερες 
περιπτώσεις να διαγιγνώσκονται σε ασθενείς άνω 
των 60 ετών. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του 
Κέντρου Ερευνών Διεθνών Μεταμοσχεύσεων Μυε-
λού του Αίματος (CIBMTR), ο αριθμός των ασθενών 
ηλικίας ≥65 ετών που υποβάλλονται σε αλλογενή 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(αλλο-ΜΑΚ) παρουσιάζει αυξητική τάση. Η οξεία 
μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) και τα μυελοδυσπλα-
στικά σύνδρομα (ΜΔΣ) είναι οι πιο συχνές ενδείξεις 
αλλογενούς μεταμόσχευσης και ως εκ τούτου θα γίνει 
ανασκόπηση των ανωτέρω νοσημάτων. Τα αποτε-
λέσματα της συμβατικής χημειοθεραπείας για τους 
ηλικιωμένους ασθενείς, με ΟΜΛ και ΜΔΣ παραμένουν 
χαμηλά1. Ηλικιωμένοι ασθενείς με ΟΜΛ ή ΜΔΣ που 
είναι κατάλληλοι για θεραπεία λαμβάνουν εντατική 
χημειοθεραπεία ή υπομεθυλιωτικούς παράγοντες 
(HMA) και πιο πρόσφατα νεότερους παράγοντες όπως 
το Venetoclax ή το CPX- 351. Ωστόσο, παρά τις προ-
σεγγίσεις αυτές, η υποτροπή της νόσου είναι συχνή.

Η αλλο-ΜΑΚ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θε-
ραπείας σταθεροποίησης για ενδιαμέσου και υψη-
λού κινδύνου ΟΜΛ και η μόνη θεραπεία ίασης για 
υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
ασθενείς, ιστορικά, δεν θεωρούνται κατάλληλοι για 
αλλο-ΜΑΚ λόγω των συχνών συννοσηροτήτων και 
του υψηλότερου κινδύνου θνητότητας σχετιζόμενη 
με τη μεταμόσχευση (Transplant Related Mortality, 
TRM) και θνητότητας μη σχετιζόμενη με υποτροπή 
(Non Relapse Mortality, NRM). Παραδοσιακά ασθε-

νείς μεγάλης ηλικίας θεωρούνται οι ασθενείς ≥65 
ετών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής ορισμός. 
Είναι γεγονός ότι οι διάφορες μελέτες παρουσιάζουν 
ανομοιογένεια στον ορισμό των ασθενών μεγάλης 
ηλικίας και συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με μεγα-
λύτερο ηλικιακό εύρος.

ΤΡΕΧΟνΤΑ ΔΕΔΟΜΕνΑ ΑΛΛΟΓΕνΟΥΣ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του CIBMTR, ο 
αριθμός των ασθενών ηλικίας ≥65 ετών που υποβλή-
θηκαν σε αλλο-ΜΑΚ παρουσίασε έκδηλη αύξηση από 
4% το 2005 σε 27% το 20202 (Εικόνα 1). Η 3-ετής 
συνολική επιβίωση (Overall Survival, OS) των ασθε-
νών με ΟΜΛ και ΜΔΣ μετά την αλλο-ΜΑΚ βελτιώθηκε 
από 35% και 38% κατά τη διάρκεια του 2001-2005, 
σε 41% και 42% κατά τη διάρκεια του 2006-2010, 
σε 48% και 45% κατά τη διάρκεια του 2011-2015, 
σε 54% και 49% κατά τη διάρκεια του 2016-2019, 
αντίστοιχα. Σε μελέτη του EBMT που περιελάμβανε 
1.333 ασθενείς ηλικίας ≥50 ετών (66% των ασθενών 
ηλικίας 50 έως 60 ετών, 34% των ασθενών >60 ετών) 
με δευτεροπαθή ΟΜΛ και MΔΣ, οι οποίοι υποβλήθη-
καν σε αλλο-ΜΑΚ, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά 
στην OS και τη NRM στις ηλικιακές ομάδες3. Η OS 
στα 4 έτη ήταν 34% και 27%, αντίστοιχα, στους ασθε-
νείς ηλικίας 50 έως 60 ετών και σε αυτούς >60 ετών 
(p= 0.23). Το τετραετές ποσοστό NRM ήταν 36% και 
39% (p= 0.39), αντίστοιχα. Μια πρόσφατη προοπτική 
πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ συνέκρινε την αλλο-
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αλλο-ΜΑΚ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟψΗΦΙΟΙ;

ΜΑΚ μετά από προθεραπεία με 5-azacytidine, έναντι 
συνεχούς θεραπείας με 5-azacytidine σε ασθενείς με 
MΔΣ υψηλού κινδύνου ηλικίας 55-70 ετών4. Η 3-ετής 
επιβίωση χωρίς νόσο (Progression Free Survival, 
PFS) και η συνολική επιβίωση ήταν 34% (95% CI, 
22 έως 47) και 50% (95% CI, 39 έως 61) μετά από 
αλλο-ΜΑΚ και 0% και 32% (95% CI, 14 έως 52) μετά 
από συνεχή θεραπεία με 5-azacytidine (p <0.0001 
και p= 0.12), αντίστοιχα. Η αθροιστική επίπτωση της 
TRM μετά από αλλο-ΜΑΚ στο 1 έτος ήταν 19%. Οι 
μελέτες αυτές συνεπώς υποστηρίζουν την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα της αλλο-ΜΑΚ σε ηλικι-
ωμένους ασθενείς.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟψΗΦΙων ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕνΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Η επιλογή των ασθενών για αλλο-ΜΑΚ πρέπει 
να βασίζεται σε μια λεπτομερή και εξατομικευμένη 
αξιολόγηση των πολυάριθμων βιολογικών, κλινικών 
και κοινωνικών παραγόντων που σχετίζονται με τη 
νόσο και τον ασθενή, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
προβλέψουν την αποτελεσματικότητα της θεραπεί-
ας, την ανοχή και την έκβαση. Στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μια λεπτομερής συζήτηση με τον ασθενή 
σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές καθώς και η επι-
θυμία του ίδιου του ασθενούς είναι μείζονος σημασίας.

Παράγοντες σχετιζόμενοι με τον ασθενή
Το ανώτατο όριο ηλικίας για την καταλληλότητα της 

αλλο-ΜΑΚ αυξάνεται σταθερά και στα περισσότερα 

κέντρα, η διαδικασία προσφέρεται επί του παρό-
ντος έως την ηλικία των 75 ετών. Με την εφαρμογή 
των μη μυελοαφανιστικών σχημάτων προετοιμασίας 
(Non Myeloablative NMA) και των σχημάτων προ-
ετοιμασίας μειωμένης έντασης (Reduced Intensity 
Conditioning, RIC) αποδείχθηκε ότι η χρονολογική 
ηλικία αυτή καθαυτή δεν αποτελεί πλέον αξιόπιστο 
δείκτη για απόρριψη του ασθενούς από την αλλο-
ΜΑΚ. Αναλύοντας πάνω από 1000 ασθενείς με ΟΜΛ 
και ΜΔΣ (ηλικίας 40-79 ετών) που υποβλήθηκαν σε 
αλλο-ΜΑΚ με RIC ή NMΑ, οι McClune και συνεργάτες 
παρουσίασαν παρόμοια NRM μεταξύ των ασθενών 
ηλικίας 40-54 ετών, 60-64 ετών και >65 ετών. Η 
γενική και η λειτουργική κατάσταση είναι πολύ πιο 
σημαντικοί δείκτες πρόβλεψης της NRM για την αλλο-
ΜΑΚ, συγκριτικά με την αναγραφόμενη ηλικία. Σε μια 
ανάλυση του EBMT με >16.000 μεταμοσχευμένους 
ασθενείς με ΟΜΛ ηλικίας 50-79 ετών, οι Ringden και 
συνεργάτες έδειξαν ότι το Karnofsky Performance 
Status (KPS) ήταν ένας σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας της NRM, με φτωχότερα αποτελέσματα 
σε ασθενείς με KPS <80%. Καθώς οι συννοσηρό-
τητες είναι πιο συχνές σε ηλικιωμένους ασθενείς, η 
ενσωμάτωσή τους μπορεί επίσης να βοηθήσει στην 
καλύτερη αξιολόγηση των ηλικιωμένων ασθενών με 
ΟΜΛ. Το 2005, ο σχετιζόμενος με τη μεταμόσχευση 
δείκτης συννοσηρότητας (HCT-CI) αναπτύχθηκε από 
τους Sorror και συνεργάτες ως ένα εργαλείο πρό-
βλεψης για την εκτίμηση του κινδύνου της NRM με 
βάση έναν αριθμό συνοδών νοσημάτων5 (αρρυθμία, 
καρδιακές παθήσεις, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου, 
διαβήτης, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ψυχιατρικές 

Εικόνα 1. Ο αριθμός των αλλογενών μεταμοσχεύσεων για αιματολογικά κακοήθη νοσήματα σε ασθενείς ≥65 έτη έχει αυξητική 
τάση. Το 2020, το 27% των αλλογενών μεταμοσχεύσεων ήταν ηλικίας > 65 έτη. Δεδομένα από το CIBMTR2.
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διαταραχές, ηπατική νόσος, παχυσαρκία, λοίμωξη, 
ρευματολογικά νοσήματα, πεπτικό έλκος, νεφρική 
ανεπάρκεια, πνευμονική νόσο, προγενέστερος συ-
μπαγής όγκος). Οι ασθενείς ταξινομούνται σε τρεις 
ομάδες κινδύνου: χαμηλή (βαθμολογία 0), μέτρια 
(βαθμολογία 1 έως 2) και υψηλή (βαθμολογία 3 ή 
μεγαλύτερη). Η 2-ετής NRM στις ομάδες χαμηλού, 
μέτριου και υψηλού κινδύνου ήταν 14%, 21% και 
41%, αντίστοιχα. Η αντίστοιχη 2-ετής OS ήταν 71%, 
60% και 34% αντίστοιχα. Το 2014, οι Sorror και συ-
νεργάτες τροποποίησαν το HCT-CI ενσωματώνοντας 
την ηλικία στον υπολογισμό της βαθμολογίας, προ-
σθέτοντας 1 ακόμα βαθμό για όλους τους ασθενείς 
ηλικίας ≥40 ετών6. Αυτός ο συνδυασμένος «δείκτης 
συννοσηρότητας/ηλικίας» έδειξε βελτιωμένη προ-
γνωστική ακρίβεια για τη NRM και την επιβίωση σε 
σύγκριση με την ηλικία. Πιο πρόσφατα, οι Shouval 
και συνεργάτες ανέπτυξαν έναν απλοποιημένο δείκτη 
συννοσηρότητας (SCI) που συνδύαζε ένα μικρότερο 
σύνολο από συννοσηρότητες (πνευμονική νόσος, 
μέτρια έως σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, καρδιακή 
νόσος οποιουδήποτε τύπου και νεφρική δυσλειτουρ-
γία) με ηλικία (>60 ετών). Ο δείκτης αυτός εμφάνισε 
μεγαλύτερη δυνατότητα διάκρισης για την ταξινόμηση 
των ασθενών σύμφωνα με τους κινδύνους για NRM 
σε σύγκριση με το HCT-CI. Σημαντική είναι η γηρι-
ατρική εκτίμηση για τους ασθενείς ηλικίας >60-65 
ετών, η οποία σε συνδυασμό με το HCT-CI μπορεί να 
προβλέψει καλύτερα την έκβαση μετά την αλλο-ΜΑΚ. 

Επιλογή δότη
Σε σύγκριση με νεότερους ασθενείς, η ανεύρεση 

HLA συμβατών αδελφών (SIB) για τους ηλικιωμένους 
ασθενείς μπορεί να αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση, 
καθώς οι περισσότεροι από τους αδελφούς δότες 
τους θα είναι ηλικιωμένοι και μπορεί να έχουν συν-
νοσηρότητες. Σε ασθενείς χωρίς SIB, η συνήθης 
εναλλακτική λύση είναι η αναζήτηση HLA συμβατού μη 
συγγενή δότη (MUD). Ωστόσο, αυτό μπορεί να θέσει 
το πρόβλημα της καθυστερημένης διαθεσιμότητας των 
δοτών (χρόνος αναζήτησης στην παγκόσμια τράπεζα) 
καθώς και δυσκολίες στην ανεύρεση HLA συμβατών 
μη συγγενών δοτών για εθνικές μειονότητες. Η χρήση 
εναλλακτικών πηγών μοσχεύματος μπορεί να μειώσει 
τον χρόνο από τη διάγνωση μέχρι τη μεταμόσχευση.

Μελέτες που συνέκριναν την έκβαση αλλο-ΜΑΚ, 
μεταξύ SIB έναντι MUD δοτών παρουσίασαν συγκρί-
σιμα αποτελέσματα, αν και σε σύγκριση με νέους 
ενήλικες, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς μπορεί 
να έχουν χειρότερα αποτελέσματα. Σε μία αναδρομι-
κή ανάλυση 405 ασθενών (διάμεση ηλικία 54,5 έτη, 

εύρος 20-72) με ποικίλες αιματολογικές κακοήθειες, 
τα αποτελέσματα που περιελάμβαναν NRM, υπο-
τροπή και συνολική επιβίωση δεν ήταν διαφορετικά 
στις αντίστοιχες ομάδες συγγενών – μη συγγενών 
συμβατών δοτών7. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι ασθενείς 
είχαν χειρότερη συνολική επιβίωση (≥50 έναντι <50 
ετών; HR 1.4, 95% CI 1.0-1.9), αλλά όχι NRM και 
υποτροπή. Σε μια αναδρομική ανάλυση 368 ασθενών 
με ΟΜΛ (διάμεση ηλικία 57 έτη, εύρος 50-73 έτη) από 
κέντρα μεταμοσχεύσεων της German Cooperative 
Transplant Study Group, η επιβίωση χωρίς συμβά-
ματα (Event Free Survival, EFS), η υποτροπή και η 
συνολική επιβίωση ήταν επίσης παρόμοιες μεταξύ 
των συμβατών συγγενών και μη συγγενών δοτών. 

Η επίδραση της ηλικίας του δότη στα αποτελέ-
σματα των μεταμοσχεύσεων είναι ένα πεδίο έρευνας. 
Μερικές μελέτες υποδεικνύουν πιθανό πλεονέκτημα 
στην επιβίωση όταν χρησιμοποιήθηκαν μικρότερης 
ηλικίας συγγενείς συμβατοί δότες σε σύγκριση με 
μεγαλύτερης ηλικίας δότες, ενώ άλλοι δεν εμφάνισαν 
καμία διαφορά στα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 
σε μια αναδρομική μελέτη ενός κέντρου στην οποία 
συμμετείχαν 442 ασθενείς (διάμεση ηλικία 48, εύρος 
7-68), οι ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν από συμ-
βατό μη συγγενή δότη είχαν παρόμοια επιβίωση με 
τους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν από SIB ηλικίας 
<60 ετών, ενώ οι ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν 
από SIB ≥60 ετών είχαν υψηλότερο κίνδυνο υπο-
τροπής (HR 4.41, 95% CI 1.52-12.80). Η διαφορά 
στα αποτελέσματα μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη 
αλλο-αντιδραστικότητα των Τ-κυττάρων των μεγα-
λύτερων δοτών. Σε μια δεύτερη αναδρομική μελέτη 
του EBMT, στην οποία συμμετείχαν 714 ενήλικες με 
ΟΜΛ (διάμεση ηλικία κατά τη μεταμόσχευση 61,4 έτη, 
εύρος 55-74), τα αποτελέσματα όπως η υποτροπή, 
η NRM, η επιβίωση χωρίς λευχαιμία και η OS ήταν 
παρόμοια σε ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από 
συμβατό συγγενή δότη ή από συμβατό μη συγγενή 
δότη8. Συνολικά, οι συμβατοί συγγενείς δότες και οι 
συμβατοί μη συγγενείς δότες εξακολουθούν να είναι 
οι προτιμώμενες πηγές δότη. 

Η απλοταυτόσημη μεταμόσχευση είναι μια πολύ 
ελκυστική επιλογή δεδομένου ότι οι περισσότεροι 
ασθενείς συνήθως έχουν ένα συγγενή (γονείς, αδέλ-
φια, ή παιδιά) με ένα συμβατό HLA απλότυπο. Η 
μεταμόσχευση από απλοταυτόσημο δότη έχει κατα-
στεί δυνατή τα τελευταία χρόνια χωρίς να απαιτείται 
αφαίρεση των Τ-λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα με 
τη μέθοδο της χορήγησης υψηλής δόσης κυκλοφω-
σφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση (post-transplantation 
cyclophosphamide, PTCY)9. Η επιλογή ενός απλοταυ-
τόσημου δότη, εξοικονομεί χρόνο από την αναζήτηση 
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δότη στην παγκόσμια δεξαμενή και μπορεί να μειώσει 
το χρόνο αναμονής για την αλλο-ΜΑΚ, προσφέρο-
ντας αυτή τη θεραπευτική επιλογή σε περισσότερους 
ηλικιωμένους ασθενείς. Μια πρόσφατα δημοσιευμένη 
αναδρομική μελέτη σε 127 ηλικιωμένους ασθενείς με 
ΟΜΛ και ΜΔΣ συνέκρινε την απλοταυτόσημη μετα-
μόσχευση έναντι SIB ή MUD. Δεν υπήρχε διαφορά 
στη 2-ετή NRM (17%, 23% και 9%), υποτροπή (32%, 
34% και 33%) και στη συνολική επιβίωση (62%, 55% 
και 67%). Άλλες μελέτες σε ΟΜΛ και ΜΔΣ που δεν 
περιορίστηκαν σε ηλικιωμένους ασθενείς έδειξαν 
επίσης παρόμοια αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, οι 
υπάρχουσες μελέτες υποστηρίζουν τη χρήση απλο-
ταυτόσημης μεταμόσχευσης με PTCY, ως αποδεκτή 
εναλλακτική λύση, ειδικά σε εκείνους τους ασθενείς 
που δεν έχουν άμεσα διαθέσιμους κατάλληλους δότες. 

Η μεταμόσχευση από μη συγγενικό ομφαλοπλα-
κουντιακό αίμα (ΟΠΑ) είναι μια άλλη εναλλακτική πηγή 
μοσχεύματος. Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα του ΟΠΑ 
είναι η άμεση διαθεσιμότητα των μονάδων καθώς και 
οι μικρότερες απαιτήσεις HLA συμβατότητας με το 
λήπτη. Ωστόσο, σημαντικός περιορισμός είναι ο μικρό-
τερος αριθμός αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
στο μόσχευμα με συνέπεια καθυστέρηση εμφύτευσης, 
αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκειας μοσχεύματος και 
καθυστερημένη ανοσιακή αποκατάσταση, γεγονός 
που συμβάλλει σε αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων και 
TRM. Σε αναδρομική ανάλυση του CIBMTR Eurocord, 
που περιελάμβανε 441 ασθενείς (41% των ασθενών 
ηλικίας 61 έως 75 ετών, 59% των ασθενών ηλικίας 50 
έως 60 ετών) που έλαβαν αλλο-ΜΑΚ από συμβατό 
μη συγγενή δότη και 205 ασθενείς που έλαβαν ΟΠΑ, 
η TRM ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν 
ΟΠΑ έναντι των 8/8 συμβατών μη συγγενών δοτών 
(35% vs 27%, p= 0,05), αλλά χωρίς διαφορά στους 
7/8 συμβατούς μη συγγενείς δότες (35% vs 41%, p= 
0,30)10. Η 3-ετής συνολική επιβίωση ήταν χαμηλότερη 
στην ομάδα ΟΠΑ σε σύγκριση με την αντίστοιχη ομάδα 
8/8 συμβατών μη συγγενών δοτών (30% vs 43%, p 
<0.01) και συγκρίσιμη με την ομάδα 7/8 συμβατών 
μη συγγενών δοτών (30% vs 37%, p= 0,25). 

Σχήμα Προετοιμασίας
Τα συμβατικά μυελοαφανιστικά σχήματα προετοι-

μασίας (myeloablative conditioning, MAC) αποτελούν 
βασική παράμετρο της δράσης της αλλο-MAK, πλην 
όμως συχνά συνοδεύονται από σημαντική τοξικότητα 
και θνητότητα. Η εφαρμογή των NMA και των RIC 
σχημάτων προετοιμασίας καθιστά εφικτή τη διενέρ-
γεια αλλο-MAK σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας ή 
σε ασθενείς με σημαντική συννοσηρότητα που δεν 

είναι κατάλληλοι να υποβληθούν σε μυελοαφανιστικά 
σχήματα. Από την άλλη πλευρά όμως, σχετίζονται με 
μειωμένη αντι-λευχαιμική δράση αν και ορισμένες 
μελέτες έχουν δείξει ότι αυτός ο υψηλότερος κίνδυνος 
υποτροπής μπορεί να αντισταθμιστεί από χαμηλότερη 
NRM, με αποτέλεσμα ισοδύναμη OS μετά από RIC 
έναντι MAC11. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 
σχήματα RIC μετά από αλλο-ΜΑΚ από HLA-συμβατό 
δότη για ασθενείς με ΟΜΛ σε CR, είναι ο συνδυα-
σμός Fludarabine με 2 ημέρες Busulfan (Flu/Bu2) 
και Fludarabine με Melphalan (Flu/Mel). Μέχρι τώρα, 
καμία μελέτη φάσης ΙΙΙ δεν συνέκρινε αυτά τα δύο 
σχήματα. Συνεπώς, οι συγκρίσεις περιορίζονται προς 
το παρόν από μελέτες μητρώων και μη πολυκεντρι-
κές μελέτες ανασκόπησης. Μία από τις μεγαλύτερες 
μελέτες του EBMT ανέλυσε τα αποτελέσματα 394 
ενήλικων ασθενών με ΟΜΛ σε CR1, οι οποίοι υπο-
βλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ με σχήμα προετοιμασίας Flu/
Bu2 (n = 218) ή Flu/Mel 140 mg/m2 (n = 176) και έδειξε 
ότι το Flu/Mel συσχετίστηκε με μικρότερη συχνότητα 
υποτροπής από ότι το Flu/Bu2 ([HR], 0,5 p= 0.01)12. 
Μικρότερη συχνότητα υποτροπής μετά από Flu/Mel 
σε σύγκριση με Flu/Bu2 παρατηρήθηκε επίσης σε μία 
αναδρομική μελέτη του CIBMTR, από τους Eapen και 
συν. Επιπλέον σε αυτή τη μελέτη το Flu/Mel έδειξε 
PFS συγκρίσιμο με αυτό που επιτυγχάνεται μετά από 
θεραπευτικά σχήματα προετοιμασίας μεγαλύτερης 
έντασης. Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν 
ότι το Flu/Mel θα μπορούσε να προσφέρει έλεγχο 
της ΟΜΛ, αν και αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί σε 
τυχαιοποιημένες μελέτες. Ωστόσο, ορισμένες μελέ-
τες συνδέουν το Flu/Mel 140mg/m2 με υψηλότερα 
ποσοστά τοξικότητας (όπως μικροαγγειοπάθεια και 
καρδιοτοξικότητα) σε σχέση με το Flu/Bu2, ιδιαίτερα 
σε πιο «unfit» ασθενείς. Για να μειωθεί περαιτέρω 
η τοξικότητα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς, 
έχει μελετηθεί και το Flu/Mel 100 mg/m2. Πρόσφα-
τα, οι ερευνητές στο MD Anderson Cancer Center 
δημοσίευσαν αναδρομικά στοιχεία για ασθενείς με 
ΟΜΛ ηλικίας >60 ετών με 4 σχήματα προετοιμασί-
ας: (1) Flu/Mel 100 mg/m2, (2) Flu/Mel 140 mg/m2,  
(3) Flu/IV Bu AUC ≥5.000/d × 4 d (Bu ≥20.000), και  
(4) Flu/IV Bu AUC 4.000/d × 4 d (Bu ≥16.000). Φάνηκε 
ότι τα σχήματα RIC με βάση τη Melphalan είχαν τα 
καλύτερα αποτελέσματα στο PFS σε μεγαλύτερους 
ασθενείς με ΟΜΛ που υποβάλλονται σε αλλο-ΜΑΚ. 
Η NRM ήταν επίσης σημαντικά χαμηλότερη στο Flu/
Mel 100 mg/m2 σε σύγκριση με το Flu/Mel 140 mg/m2, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να είναι 
η καλύτερη επιλογή για πιο ηλικιωμένους ασθενείς. 
Εναλλακτικά σχήματα RIC βρίσκονται επί του πα-
ρόντος υπό έρευνα σε ασθενείς με λιγότερο καλή 
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φυσική κατάσταση. Ο αλκυλιωτικός παράγοντας 
Treosulfan έχει δείξει ισχυρή κυτταροτοξική δράση in 
vitro έναντι των λευχαιμικών κυττάρων. Σε αντίθεση 
με τη Busulfan, η Treosulfan δεν μεταβολίζεται στο 
ήπαρ και εμφανίζει καλύτερο προφίλ ασφάλειας. Σε 
μια τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη φάσης 3 σε 
ηλικιωμένους ασθενείς (≥50 έτη) ή/και με συννοσηρό-
τητες, με ΟΜΛ/ΜΔΣ, που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
είτε Treosulfan 30g/m2 είτε Busulfan 6,4 mg/kg, σε 
συνδυασμό με Fludarabine 150 mg/m2, η διετής επι-
βίωση χωρίς νόσο ήταν 64% στην ομάδα Treosulfan 
έναντι 50% στην ομάδα της Busulfan (p <0.0001) και 
η διαφορά ήταν περισσότερο εμφανής σε ασθενείς 
≥50 έτη που έλαβαν αλλο-ΜΑΚ από συμβατό μη 
συγγενή δότη, ενώ δεν υπήρχε σημαντική διαφορά 
μεταξύ των ασθενών με ≥2 συννοσηρότητες13. Μια 
διαφορετική προσέγγιση συνίσταται στην προσθήκη 
10 ημερών Decitabine (Dec) (20 mg/m2) στον συν-
δυασμό Fludarabine +TBI 2 Gy (Dec/Flu/TBI). Σε μία 
πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙ που συμπεριέλαβε 46 
ασθενείς υψηλού κινδύνου με ΟΜΛ σε CR1 (διάμεση 
ηλικία 60 έτη, εύρος 23-74), οι Cruijsen και συνερ-
γάτες ανέφεραν μία αθροιστική συχνότητα ετήσιας 
υποτροπής 23% και NRM 11%. Η OS και PFS στο 
έτος ήταν 70% και 66%, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα 
αυτά δείχνουν ότι το Dec/Flu/TBI θα μπορούσε να είναι 
μια εφικτή και αποτελεσματική επιλογή. Πρόσφατα, 
σε μια μελέτη φάσης Ι, οι Garcia και συνεργάτες διε-
ρεύνησαν την προσθήκη του Venetoclax στα σχήματα 
RIC για ασθενείς με υψηλού κινδύνου αιματολογικές 
κακοήθειες που ανέδειξε καλό προφίλ ασφάλειας κα-
θώς και υψηλά ποσοστά αρνητικής MRD την ημέρα 
+100. Άλλες μελέτες που εξετάζουν την προσθήκη του 
Venetoclax στα σχήματα RIC βρίσκονται σε εξέλιξη 
(NCT03613532). 

Στρατηγικές πρόληψης υποτροπών μετά  
τη μεταμόσχευση

Η υποτροπή της νόσου εξακολουθεί να αποτελεί 
ένα σημαντικό πρόβλημα και μία από τις κυριότερες 
αιτίες αποτυχίας της αλλογενούς μεταμόσχευσης 
σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ως εκ τούτου, διάφορες 
στρατηγικές, όπως η προφυλακτική έγχυση λεμφο-
κυττάρων δότη (Donor Lymphocyte Infusion, DLI), 
χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της14. Ωστόσο, 
χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για τον καθορισμό 
του κατάλληλου χρόνου χορήγησης, τη δοσολογία 
και τη συγχορήγηση τους με άλλους παράγοντες. Η 
5-azacytidine έχει μελετηθεί εκτενώς ως συντήρηση 

μετά από αλλο-ΜΑΚ, ωστόσο, μια μελέτη φάσης ΙΙΙ 
έδειξε ότι η χορήγησή της μετά τη μεταμόσχευση 
απέτυχε να βελτιώσει την PFS15. Προς το παρόν, οι 
αναστολείς FLT3 δεν έχουν εγκριθεί από τον FDA 
ως θεραπεία συντήρησης μετά από αλλογενή με-
ταμόσχευση αλλά συνιστώνται από την ALWP του 
EBMT με βάση τα αποτελέσματα δύο πρόσφατων 
μελετών (SORMAIN; German Clinical Trials Register: 
DRKS00000591 και NFEC-2015-049). Μία τρέχου-
σα προοπτική κλινική μελέτη αξιολογεί τη θεραπεία 
συντήρησης με Gilteritinib σε ασθενείς με ΟΜΛ και 
μεταλλαγμένο FLT3 (NCT02997202). Πολλές άλλες 
στρατηγικές με στοχευμένους παράγοντες όπως οι 
αναστολείς IDH και το Eprenetapopt, δοκιμάζονται επί-
σης επί του παρόντος (NCT03564821, NCT03728335, 
NCT04522895 και NCT03931291). Ωστόσο, αν αυτές 
οι νέες προσεγγίσεις έχουν μέλλον ως θεραπεία 
γεφύρωσης πριν την αλλογενή μεταμόσχευση ή θα 
ενσωματωθούν θεραπευτικά μετά την αλλογενή με-
ταμόσχευση, είναι κάτι που παραμένει υπό ερώτηση. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η φροντίδα ηλικιωμένων ασθενών με αιματολο-

γικές κακοήθειες εξακολουθεί να αποτελεί πρόκλη-
ση, καθώς οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν συχνά 
συννοσηρότητες που σχετίζονται με τη γήρανση και 
υψηλότερο επιπολασμό υψηλού κινδύνου ΟΜΛ/
ΜΔΣ. Όπως και στους νεότερους ασθενείς, οι μελέτες 
έχουν δείξει ότι η αλλογενής μεταμόσχευση είναι η 
θεραπευτική προσέγγιση που προσφέρει την καλύ-
τερη πιθανότητα σταθερής και μακροχρόνιας ύφεσης 
της νόσου σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΟΜΛ/ΜΔΣ. 
Σήμερα, η χρήση εναλλακτικών πηγών δοτών αυξάνει 
την πιθανότητα διενέργειας αλλογενούς μεταμόσχευ-
σης σχεδόν σε όλους τους ασθενείς, ανεξάρτητα 
από την ηλικία του λήπτη. Επιπλέον, η χρήση NMA 
και RIC σχημάτων προετοιμασίας και η βελτιωμένη 
υποστηρικτική φροντίδα, μείωσαν την TRM και την 
NRM μετά την αλλο-ΜΑΚ σε ηλικιωμένους ασθενείς. 
Η εξατομικευμένη αξιολόγηση κινδύνου και η προσε-
κτική επιλογή του ασθενούς είναι υποχρεωτικές για 
τον συγκεκριμένο πληθυσμό με διαφορετικά προφίλ 
κινδύνου και σύνθετες ανάγκες. Τέλος, η πρόληψη 
της υποτροπής της νόσου μετά από αλλο-ΜΑΚ είναι η 
απόλυτη πρόκληση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών: 
βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες για τη διερεύνηση μιας 
ποικιλίας στρατηγικών προ-μεταμόσχευσης, κατά 
τη μεταμόσχευση και μετά τη μεταμόσχευση για τον 
περιορισμό αυτού του κινδύνου.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ 
Ο όρος μυελοΐνωση περιλαμβάνει μια ομάδα 

κλωνικών διαταραχών των αρχέγονων κυττάρων που 
περιλαμβάνουν την πρωτοπαθή μυελοΐνωση και τη 
δευτεροπάθη μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτ-
ταραιμία ή μετά από ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση. 
Παρόλο που οι σωματικές μεταλλάξεις και η βιολογία 
της νόσου μπορεί να διαφέρουν μεταξύ πρωτοπαθούς 
και δευτεροπαθούς μορφής, η αντιμετώπιση παραμέ-
νει η ίδια. Οι σωματικές μεταλλάξεις στη θέση-οδηγό 
των μυελοϋπερπλαστικών νοσημάτων (JAK2, CALR, 
MPL) ενισχύουν την αυξημένη έκλυση κυτταροκινών, 
την φλεγμονή και την ίνωση εντός του μικροπεριβάλ-
λοντος του μυελού των οστών. Οι κλινικές εκδηλώσεις 
της μυελοΐνωσης περιλαμβάνουν συστηματικά συ-
μπτώματα (νυχτερινές εφιδρώσεις, απώλεια βάρους, 
πυρετό) που οφείλονται στις κυτοκίνες, κυτταροπενίες 
λόγω της προοδευτικής ανεπάρκειας μυελού, εξω-
μυελική αιμοποίηση και δευτερεύουσες επιπλοκές 
λόγω της σπληνομεγαλίας. Η μυελοΐνωση είναι μια 
ετερογενής νόσος με μεταβλητούς ρυθμούς εξέλιξης 
σε βλαστική εκτροπή ανάλογα με την κλινική εικόνα 
και τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου, οδηγώντας 
ακόμα και μέχρι το θάνατο1.

Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητι-
κών κυττάρων είναι, προς το παρόν, η μόνη θεραπεία 
με προοπτική ίασης αλλά περιορίζεται λόγω σημαντι-
κής νοσηρότητας και θνητότητας. Η έγκριση της θερα-
πείας του JAK αναστολέα με ruxolitinib και προσφάτως 
με fedratinib, παρέχει μια εναλλακτική αποτελεσματική 
αντιμετώπιση τόσο των γενικότερων συστηματικών 
συμπτωμάτων όσο και των σχετιζόμενων με τη σπλη-

νομεγαλία, στους ασθενείς με μυελοΐνωση, που δεν 
είναι υποψήφιοι ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν σε 
αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Η 
θεραπεία με αναστολείς JAK δεν οδηγεί στην ίαση και 
η διάρκεια του κλινικού οφέλους διαρκεί λίγο καθώς 
οι μισοί από τους ασθενείς εμφανίζουν αποτυχία στη 
θεραπεία μετά από 2 έως 3 χρόνια. Τα τελευταία χρό-
νια διάφοροι νέοι παράγοντες χρησιμοποιούνται σε 
κλινικές μελέτες, και ίσως νέες αναδυόμενες θεραπείες 
οδηγήσουν στη διαφοροποίηση της νόσου και στον 
καλύτερο έλεγχο των συμπτωμάτων σε βάθος και σε 
διάρκεια. Αντίστροφα, η βελτίωση της υποστηρικτικής 
αγωγής, του σχήματος προετοιμασίας, της προφύλα-
ξης της νόσου του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή, 
ίσως και η καλύτερη επιλογή εναλλακτικών δοτών, 
μπορούν να επιτρέψουν περισσότερους ασθενείς 
να ωφεληθούν από την αλλογενή μεταμόσχευση 
αιμοποιητικών κυττάρων2. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟνΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
Η καταλληλότερη χρονική στιγμή διενέργειας της 

αλλογενούς μεταμόσχευσης δεν ήταν και δεν είναι 
ακόμα καλά καθορισμένη. Tρέχουσες απόψεις ειδικών 
συγκλίνουν συστήνοντας την αλλογενή μεταμόσχευ-
ση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς 
με μυελοΐνωση που με βάση το Δυναμικό Διεθνές 
Προγνωστικό Σύστημα Βαθμολόγησης [Dynamic 
International Prognostic Scoring System (DIPSS)] 
κατατάσσονται σε ομάδα ενδιάμεσου-2/υψηλού κιν-
δύνου και ενδιάμεσου-1 κινδύνου με επιπρόσθετους 
παράγοντες κινδύνου3. Η επίπτωση των μεταλλάξεων 
στη θέση-οδηγό των μϋελουπερπλαστικών νοση-
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μάτων (JAK2, CALR, MPL) έδειξε πιο ήπια πορεία 
όταν σχετίζεται με τη μετάλλαξη CALR τύπου 1, 
ενώ άλλες υψηλού κινδύνου μοριακές μεταλλάξεις, 
όπως ASXL1, EZH2, IDH1/2, SRSF2, σχετίζονται 
με φτωχότερη πρόγνωση. Αυτό οδήγησε στη δημι-
ουργία ενός άλλου προγνωστικού συστήματος, του 
Mutation-Enhanced International Prognostic Scoring 
System (MIPSS70), η τροποποίηση του οποίου με την 
προσθήκη της κυτταρογενετικής ονομάζεται MIPSS70 
plus. Ο ορισμός μοριακών μεταλλάξεων υψηλού 
κινδύνου μπορεί να επεκταθεί με την ενσωμάτωση 
κι άλλων μεταλλάξεων υπό διερεύνηση όπως του 
μονοπατιού RAS (NRAS, KRAS, CBL) και του NFE2, 
που έχουν αποδειχθεί να σχετίζονται με φτωχότερη 
πρόγνωση στη μυελοΐνωση4.

Η επιβίωση μετά τη μεταμόσχευση φαίνεται να σχε-
τίζεται με το DIPSS score, άσχετα με τους μεταβλητούς 
παράγοντες που σχετίζονται με τη μεταμόσχευση. Η 
κλινική κατάσταση του ασθενή, ο τύπος του δότη, η 
παρουσία μοριακών μεταλλάξεων ASXL1, CALR, 
MPL, είναι σημαντικοί παράγοντες για την πρόγνωση 
της συνολικής επιβίωσης και την θνητότητα μη σχετι-
ζόμενη με υποτροπή τόσο στην πρωτοπαθή όσο και 
στη δευτεροπαθή μυελοΐνωση.

Διάφορες μελέτες μεταμοσχεύσεων έχουν αναδεί-
ξει καλύτερη έκβαση σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
μεταμόσχευση σε πρώιμο στάδιο της νόσου. Ωστόσο, 
η ίδια ομάδα ασθενών είχε καλύτερη και μεγαλύτερης 
διάρκειας ανταπόκριση στη θεραπεία με αναστολείς 
JAK. Άλλωστε δεν υπάρχει κάποια προοπτική μελέτη 
που να συγκρίνει την έκβαση ασθενών με μυελοΐνωση 
που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση και 
αυτών που λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, 
ενώ ελάχιστες αναδρομικές μελέτες έχουν γίνει στην 
εποχή πριν τη χρήση JAK αναστολέων. Επίσης λίγες 
μελέτες έχουν γίνει για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία, 
με μικρό νούμερο ασθενών. Ως αποτέλεσμα υπάρχει 
μεγάλη διαφοροποίηση στη χρήση της αλλογενούς 
μεταμόσχευσης σε ασθενείς με μυελοΐνωση.

Όταν συζητάμε με έναν ασθενή σχετικά με την 
πιο κατάλληλη χρονική στιγμή της μεταμόσχευσης, 
διάφορα χρονικά σημεία στην πορεία της νόσου 
πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, απόφαση για 
άμεση μεταμόσχευση, η οποία λαμβάνεται συχνά κατά 
τους πρώτους μήνες από τη διάγνωση. Δεύτερον, 
απόφαση για μεταμόσχευση σε δεύτερο χρόνο, σε 
περίπτωση αποτυχίας προηγούμενης θεραπείας. 
Τρίτον, απόφαση για μεταμόσχευση στη λευχαιμική 
εξέλιξη της νόσου, δηλαδή τη στιγμή μετατροπής σε 
οξεία φάση (βλάστες 10%-19%) ή βλαστική φάση 
(βλάστες ≥20%), με μελέτες να έχουν δείξει τη δυσμενή 
πρόγνωση σε αυτούς τους ασθενείς ακόμα μετά την 
αλλογενή μεταμόσχευση.

Σίγουρα είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της 
φυσικής εξέλιξης της νόσου, που στηρίζεται σε όλες τις 
πληροφορίες σχετικά με τους κλινικούς και γενετικούς 
παράγοντες κίνδυνο, σημαντικές για τον καθορισμό 
της πρόγνωσης και την πιθανότητα ανταπόκρισης σε 
θεραπεία χωρίς μεταμόσχευση. Ασθενείς με χαμηλή 
πιθανότητα επιβίωσης μικρότερη της πενταετίας ή/και 
μικρή διάρκεια απάντησης στη θεραπεία, μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως ασθενείς με υψηλού κινδύνου 
μυελοΐνωση5.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΥΕΛΟΐνωΣΗΣ
Παρόλο που η σύσταση για αλλογενή μεταμό-

σχευση βασίζεται στην εκτίμηση των παραγόντων 
κινδύνου και την πρόγνωση της νόσου, ακόμα και 
σήμερα κύριο ρόλο στην απόφαση θεραπείας παίζει 
η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Το ruxolitinib έχει 
δείξει καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της 
σπληνομεγαλίας και των συμπτωμάτων σχετιζόμενων 
με τη μυελοΐνωση και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. Αρχικές μελέτες δεν είχαν περιλάβει ασθενείς 
με χαμηλή βαθμολόγηση IPSS, ενώ επακόλουθες 
μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς χαμηλότερου κινδύνου 
ωφελήθηκαν από τη χρήση ruxolitinib, Τα ποσοστά 
ανταπόκρισης της σπληνομεγαλίας σχετίζονται με 
τη δόση του ruxolitinib, με τις κυτταροπενίες να εκ-
φράζουν την τοξικότητα στη θεραπεία. Κι άλλοι JAK 
αναστολείς έχουν μελετηθεί σε μελέτες φάσης 3 
σε ασθενείς με μυελοΐνωση, με το fedratinib και το 
pancritinib να παίρνουν έγκριση, ενώ άλλοι όπως 
το momelotinib να βρίσκονται σε στάδιο μελέτης. 
Παράγοντες δυσμενούς πρόγνωσης με μειωμένη 
απάντηση στη χρήση αναστολέων JAK ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής αποτελούν το υψηλότερο DIPSS 
score, η εξάρτηση από μεταγγίσεις, ο αριθμός τον 
μοριακών μεταλλάξεων και ειδικά των μεταλλάξεων 
ASXL1/EZH2.

Νέοι υποσχόμενοι παράγοντες σε συνδυασμό 
με το ruxolitinib είναι υπό διερεύνηση σε τρέχουσες 
μελέτες φάσης 3. Το pelabresib είναι ένας αναστο-
λέας που μειώνει τη φλεγμονή σχετιζόμενη με τον 
πυρηνικό παράγοντα κΒ. Το navitoclax είναι ένας 
BCL-2/BCL-XL αναστολέας που προωθεί την από-
πτωση στον κακοήθη κλώνο, ενώ το parsaclixib είναι 
ένας αναστολέας PI3K, που μειώνει την παθολογική 
ενεργοποίηση του PI3K/mTOR/AKT, μειώνοντας την 
αντίσταση στους JAK αναστολείς.

Ένα επιπρόσθετο πρόβλημα στη μυελοΐνωση είναι 
η διαχείριση των κυτταροπενιών, τόσο σε ασυμπτω-
ματικούς ασθενείς όσο και σε αυτούς υπό θεραπεία με 
αναστολείς JAK, όπως η αναιμία και η θρομβοπενία. 
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Ν. Σπυρίδης

Η υποστηρικτική θεραπεία βασίζεται στην μετάγγιση 
συμπυκνωμένων ερυθρών και αιμοπεταλίων, με ταυ-
τόχρονη περιορισμένη χρήση αυξητικού παράγοντα 
της ερυθροποίησης. Το pelabresib έχει ενταχθεί σε 
μελέτες ως μονοθεραπεία για την αναιμία σε ασθενείς 
που δεν έχουν ένδειξη για αναστολείς JAK, ενώ και 
το luspatercept, ένας παράγοντας ωρίμανσης των 
ερυθρών που δεσμεύει επιλεγμένους συνδέτες υπερ-
οικογένειας transforming growth factor beta (TGF-β), 
έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα στη βελτίωση της 
αναιμίας και τη μείωση των μεταγγίσεων, σε συνδυ-
ασμό με ruxolitinib.

Αποτυχία JAK αναστολέων
Αναδρομικές μελέτες με στόχο την έκβαση ασθε-

νών με μυελοΐνωση, ανέδειξαν μια διάμεση επιβίω-
ση περίπου 11 έως 26 μήνες μετά τη διακοπή του 
ruxolitinib, με πολύ μικρότερη επιβίωση σε αυτούς με 
λευχαιμική εξέλιξη της νόσου. Ωστόσο στην πρακτική 
του πραγματικού κόσμου πολλοί ασθενείς συνεχίζουν 
την θεραπεία με ruxolitinib, παρά την εξέλιξη της 
νόσου, λόγω έλλειψης εναλλακτικής θεραπείας. Η 
πρώιμη αναγνώριση της θεραπευτικής αποτυχίας 
των αναστολέων JAK είναι μείζονος σημασίας όσον 
αφορά την επιλογή άλλης θεραπείας, με νεότερους 
παράγοντες ή/και νέες συνδυαστικές θεραπείες στα 
πλαίσια κλινικών μελετών. Λόγω της κακής πρόγνω-
σης της Η αποτυχία των αναστολέων JAK ως πρώτη 
γραμμή θεραπείας στους ασθενείς με μυελοΐνωση 
είναι δυσμενούς πρόγνωσης και η αλλογενής μεταμό-
σχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αποκτάει 
ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτήν την περίπτωση, κάτι 
που υποστηρίζεται από περιορισμένες αναδρομικές 
μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν καλύτερη συνολική 
επιβίωση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση σε σύ-
γκριση με υποστηρικτική θεραπεία1.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΛΛΟΓΕνΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ, 
ΠΡΙν ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Σε ασθενείς που παραπέμπονται για αλλογενή 
μεταμόσχευση, η σπληνομεγαλία σχετίζεται με μει-
ωμένη μυελική ανάπλαση και συνολικά χειρότερη 
συνολική επιβίωση, καθιστώντας ίσως τη σπληνε-
κτομή απαραίτητη σε αυτούς τους ασθενείς που 
παρουσιάζουν ανθεκτική νόσο. Ιδιαίτερη σημασία 
αποκτάει η χρήση αναστολέων JAK, τόσο πριν όσο 
και σχετικά γρήγορα μετά την μεταμόσχευση, με διπλό 
ρόλο, για τον έλεγχο της νόσου και την αντιμετώπι-
ση της νόσου του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή 
(GVHD). Τα αποτελέσματα της μελέτης JAK-ALLO 
με τη σταδιακή διακοπή του ruxolitinib πριν το σχήμα 

προετοιμασίας (conditioning), ανέδειξαν ασφάλεια 
χωρίς παρενέργειες από τη διακοπή του φαρμάκου. 
Η αποτελεσματικότητα της χορήγησης αναστολέων 
JAK προμεταμοσχευτικά μετά τη μεταμόσχευση, συ-
μπεριλαμβανομένης της GVHD, δεν είναι ξεκάθαρη, 
όπως αποδεικνύουν αναδρομικές μελέτες σε ασθενείς 
που λάμβαναν ή όχι, προμεταμοσχευτικά, θεραπεία 
με αναστολείς JAK6.

Όπως και στις υπόλοιπες αιματολογικές κακοή-
θειες, έτσι και στη μυελοΐνωση, η ύπαρξη ενός HLA 
συμβατού δότη, συγγενή ή μη συγγενή, σχετίζεται 
με καλύτερη συνολική επιβίωση, αν και μερικές ανα-
δρομικές μελέτες έχουν καταδείξει χειρότερη έκβαση 
από μη συγγενή συμβατό δότη. Πρόσφατες αναφορές 
από το CIBMTR (Center for International Blood and 
Marrow Transplant Research) έχουν δείξει σταθερά 
αυξανόμενη χρήση απλοταυτόσημων δοτών για τους 
ασθενείς με μυελοΐνωση, με καλύτερες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις υποστηρικτικής αγωγής και πρόληψης 
της νόσου του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή, συ-
μπεριλαμβανόμενης της χορήγησης κυκλοφωσφαμί-
δης μετά τη μεταμόσχευση. Διάφορες μελέτες έχουν 
δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τη χρήση 
εναλλακτικών δοτών σε ασθενείς με μυελοΐνωση που 
υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση, αν και 
σε όλες υπάρχει ο περιορισμός του μικρού αριθμού 
ασθενών. Αναλύσεις δεδομένων από το EBMT για 
την επιλογή συγγενών δοτών με 2 ή περισσότερες 
μη συμβατές HLA θέσεις, έδειξαν μια ικανοποιητική 
συνολική επιβίωση στη διετία και ποσοστό GVHD, με 
υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης ανεπάρκειας μοσχεύ-
ματος και θνητότητας μη σχετιζόμενης με υποτροπή7.

Σε ό,τι αφορά το σχήμα προετοιμασίας, υπάρχουν 
πολύ λίγα δεδομένα για την επιλογή του ιδανικού σχή-
ματος, κυρίως λόγω της έλλειψης προοπτικών μελετών 
που να συγκρίνουν MAC (Myeloablative Conditioning) 
με RIC (Reduced Intensity Conditioning) σε ασθενείς με 
μυελοΐνωση. Ωστόσο, αναδρομικές μελέτες στην εποχή 
πριν το ruxolitinib, ανέφεραν ότι ιδανικοί ασθενείς για 
να λάβουν MAC ήταν οι νεότεροι σε ηλικία (<40 ετών), 
χωρίς συννοσηρότητα και με συμβατό συγγενή δότη, 
ενώ το RIC θα μπορούσε να προτιμηθεί σε ασθενείς 
ηλικίας >50 ετών. Σε πρόσφατη πρόδρομη τυχαιοποιη-
μένη μελέτη που συνέκρινε fludarabin σε συνδυασμό με 
busulfan ή με thiotepa, σε ασθενείς με μυελοΐνωση που 
πρόκειται να υποβληθούν σε αλλογενή μεταμόσχευση, 
τα αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα στα 2 σκέλη. Σε μια 
άλλη πρόσφατη προοπτική μελέτη όπου σε συνέχεια 
της θεραπείας με ruxolitinib ο ασθενής λάμβανε σχήμα 
προετοιμασίας RIC, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 
αποτυχίας εμφύτευσης, θνητότητας μη σχετιζόμενης με 
υποτροπή, οξείας και χρόνιας νόσου του μοσχεύματος 
έναντι του ξενιστή ήταν ικανοποιητικά με τη συνολική 
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επιβίωση στα δύο χρόνια σε ασθενείς που λάμβαναν 
μόσχευμα από συγγενείς ή μη συγγενείς δότες να μη 
διαφέρει σημαντικά. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος 
του ruxolitinib πριν τη μεταμόσχευση, έχει μελετηθεί σε 
αναδρομικές μελέτες σε ασθενείς που λάμβαναν ή όχι 
θεραπεία, με τα αποτελέσματα όσον αφορά τον χρόνο 
εμφύτευσης, τη θνητότητα μη σχετιζόμενη με υποτροπή 
και τη συνολική επιβίωση να είναι παρόμοια. Τα ίδια 
αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί σε ασθενείς που 
είχαν ωφεληθεί από τη χρήση ruxolitinib ή που είχαν 
αρχίσει να έχουν μειωμένη απάντηση στο φάρμακο. 
Σε όλους τους ασθενείς πριν την έναρξη του σχήμα-
τος προετοιμασίας προηγείται σταδιακή μείωση της 
δόσης του ruxolitinib με διακοπή την ήμερα έναρξης 
του σχήματος προετοιμασίας, με σκοπό την αποφυγή 
συμπτωμάτων από τη διακοπή του φαρμάκου (cytokine 
rebound), με την εμφάνιση των συμπτωμάτων να είναι 
πιο συχνή στους ασθενείς που μεσολαβεί μεγαλύτερο 
διάστημα ανάμεσα στη διακοπή του ruxolitinib και την 
έναρξη του σχήματος προετοιμασίας8.

Τελευταίος αλλά πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος 
του ruxolitinib μετά την αλλογενή μεταμόσχευση. Η 
παρουσία ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) ή 
υποτροπής μετά την μεταμόσχευση, προσφέρει μια 
μεγάλη πρόκληση στους κλινικούς γιατρούς, καθώς 
η επανεμφάνιση της μυελοΐνωσης τις περισσότερες 
φορές οδηγεί στο θάνατο. Η υποτροπή μετά την με-
ταμόσχευση αποτελεί πρόκληση και για ένα ακόμα 
λόγο, καθώς η ίνωση του μυελού των οστών μπορεί 
να παραμείνει για μήνες μετά την αλλογενή μεταμό-
σχευση. Η παρακολούθηση της JAK2 μετάλλαξης μετά 
τη μεταμόσχευση μπορεί να είναι σημαντική για την 
ανίχνευση της υποτροπής σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο 
για τις υπόλοιπες μοριακές μεταλλάξεις (CARL, MPL) 
δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα, και ίσως αυτό είναι κάτι 
που καθιστά σημαντική την στενή παρακολούθηση 
των ασθενών με οστεομυελική βιοψία σε διάστημα 3, 6 
και 12 μηνών μετά τη μεταμόσχευση και τη διερεύνηση 
προς την κατεύθυνση νέων οδηγών μεταλλάξεων2.

Στους ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά την αλλο-
γενή μεταμόσχευση η διακοπή της ανοσοκαταστολής, 
η χορήγηση λεμφοκυττάρων δότη (DLI), η χημειοθε-
ραπεία, ακόμα και η δεύτερη μεταμόσχευση αποτε-
λούν θεραπευτικά όπλα. Ο ρόλος των αναστολέων 
JAK σε αυτή τη φάση μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη 
βαρύτητα, αλλά πρέπει να γίνει με προσοχή. Ειδικά 
τα τελευταία χρόνια το ruxolitinib έχει αναδειχθεί σε 
φάρμακο επιλογής για την αντιμετώπιση οξείας και 
χρόνιας GVHD ανθεκτικής στα κορτικοστεροειδή, 
ενώ ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν αναφερθεί 
σε μια μικρή ομάδα ασθενών που έχουν λάβει πολύ 
χαμηλή δόση ruxolitinib μέχρι τη σταθεροποίηση της 
εμφύτευσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποι-

ητικών κυττάρων παραμένει η κύρια θεραπευτική 
επιλογή για τους ασθενείς με μυελοΐνωση, στην 
εποχή των αναστολέων JAK. Η καταλληλότητα για 
μεταμόσχευση πρέπει να στηρίζεται σε παράγοντες 
κινδύνου που σχετίζονται τόσο με τη νόσο όσο και με 
την ίδια τη μεταμόσχευση, ειδικά στους μεγαλύτερους 
ασθενείς. Το ruxolitinib μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
γέφυρα για τη μεταμόσχευση, με καλύτερη έκβαση 
και ευνοϊκότερη πρόγνωση μετά την αλλογενή μετα-
μόσχευση. 

Θέματα υπό διερεύνηση και υλικό για μελλοντικές 
μελέτες παραμένουν ακόμα η διάρκεια θεραπείας 
με JAK αναστολείς προμεταμοσχευτικά (με επιλογή 
της καταλληλότερης στιγμής για σταδιακή διακοπή), 
η πρώιμη επιλογή για μεταμόσχευση τους πρώτους 
μήνες διάγνωσης της νόσου, και ο ρόλος του ruxolitinib 
ή άλλων νεότερων παραγόντων στη διαχείριση των 
ασθενών μετά την μεταμόσχευση.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Τα γενετικά τροποποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα με 

χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T cells) είναι μια 
καινοτόμος μέθοδος ανοσοθεραπείας που επιτρέπει 
τη στόχευση επιφανειακών αντιγόνων που εκφρά-
ζονται από λευχαιμικά ή λεμφωματικά κύτταρα. Ο 
κατεξοχήν στόχος των CAR-T cells είναι το αντιγόνο 
CD19, που εκφράζεται από τα νεοπλασματικά και τα 
φυσιολογικά Β λεμφοκύτταρα σε όλες τις βαθμίδες 
ωρίμανσης με εξαίρεση τα πλασματοκύτταρα. Οι 
υποδοχείς CAR έχουν εξωκυττάριο και ενδοκυττάριο 
τμήμα. Το εξωκυττάριο τμήμα αποτελείται από τη 
μεταβλητή περιοχή της μονής αλυσίδας ενός μο-
νοκλωνικού αντισώματος. Το ενδοκυττάριο τμήμα 
περιλαμβάνει την αλυσίδα ζ του μορίου CD3 του 
συμπλέγματος του υποδοχέα του Τ κυττάρου καθώς 
και ένα συνδιεγερτικό μόριο, το CD28 ή το 4-1ΒΒ. Οι 
υποδοχείς CAR αναγνωρίζουν απευθείας το αντιγόνο 
πάνω στην επιφάνεια του κυττάρου-στόχου χωρίς 
να απαιτείται η παρουσίαση μέσω των HLA μορίων, 
που αποτελεί προϋπόθεση για την αναγνώριση του 
αντιγόνου από τον υποδοχέα των Τ κυττάρων. Η 
πρόσδεση του αντιγόνου ενεργοποιεί ισχυρά τον 
κυτταροτοξικό μηχανισμό των Τ λεμφοκυττάρων μέσω 
της υποομάδας CD3ζ και των μορίων συνδιέγερσης1.

Τα CAR-T cells που χρησιμοποιούνται στην κλι-
νική πράξη προέρχονται κατά κανόνα από αυτόλογα 
Τ-λεμφοκύτταρα. Η διαδικασία της θεραπείας περι-
λαμβάνει διάφορα βήματα, δηλαδή τη λευκαφαίρεση, 
τη διαμόλυνση των Τ-λεμφοκυττάρων με το διαγονίδιο 
του υποδοχέα CAR, την έκπτυξη των κυττάρων ex vivo 

και την έγχυσή τους στον ασθενή μετά από λεμφοα-
φανιστικό σχήμα προετοιμασίας. Η διαδικασία αυτή 
απαιτεί μερικές εβδομάδες, με συνέπεια οι ασθενείς 
με ταχέως εξελισσόμενη νόσο να μην θεωρούνται 
επιλέξιμοι για τη θεραπεία ή να χρειάζεται να λάβουν 
θεραπεία γεφύρωσης με σκοπό τον έλεγχο της νόσου 
μέχρι να καταστεί δυνατή η έγχυση των κυττάρων. Η 
τάση αυτή για επιλογή των ασθενών εγείρει διάφορα 
ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών στο συνολικό 
πληθυσμό των ασθενών που αντιμετωπίζουμε στην 
καθημερινή κλινική πράξη. Η θεραπεία με CAR T cells 
συνοδεύεται επίσης από σημαντική τοξικότητα, που 
οφείλεται στην απελευθέρωση κυτταροκινών κατά 
την ενεργοποίηση των κυττάρων, την ενεργοποίηση 
του ενδοθηλίου και τη διέγερση των μακροφάγων. Οι 
κύριες εκδηλώσεις είναι το σύνδρομο απελευθέρωσης 
κυτταροκινών (CRS) και η νευροτοξικότητα (ICANS).

Οι αρχικές θεραπευτικές ενδείξεις των anti-CD19 
CAR-T cells ήταν η Β-οξεία λεμφοβλαστική λευχαι-
μία και το διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα 
(DLBCL). Πλέον, οι ενδείξεις επεκτείνονται στο λέμφω-
μα από κύτταρο του μανδύα (MCL), το λεμφοζιδιακό 
λέμφωμα (FL) και το πολλαπλό μυέλωμα (CAR-T cells 
με ειδικότητα έναντι του αντιγόνου BCMA).

CAR-T CELLS: ΚΑΘΙΕΡωΜΕνΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
3ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ DLbCL

Το DLBCL είναι ιάσιμο σε ποσοστό περίπου 60% 
με τη χημειοανοσοθεραπεία 1ης γραμμής. Ωστόσο, 
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οι ασθενείς με ανθεκτική νόσο στη θεραπεία 1ης ή 
2ης γραμμής ή πρώιμη υποτροπή μετά από αυτόλο-
γη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΑΚ) 
έχουν πολύ πτωχή πρόγνωση με διάμεση επιβίωση 
περίπου 6 μήνες2. 

Η ανοσοθεραπεία με CAR-T cells έναντι του αντι-
γόνου CD19 βελτιώνει σημαντικά την έκβαση των 
ασθενών αυτών. Με βάση τρεις μελέτες φάσης 2, τη 
ZUMA-13, την JULIET4 και την TRANSCEND5, τρία 
παράγωγα anti-CD19 CAR κυττάρων έχουν λάβει 
έγκριση στο DLBCL. Το Axi-cel με συνδιεγερτικό μόριο 
το CD28, το Tisa-cel και το Liso-cel με συνδιεγερτικό 
μόριο το 4-1ΒΒ. Η ένδειξη προϋποθέτει ανθεκτική 
ή υποτροπιάζουσα νόσο μετά από 2 τουλάχιστον 
γραμμές συστηματικής θεραπείας ή υποτροπή μετά 
από ΑΜΑΚ.

Τα αποτελέσματα των τριών εγκριτικών μελετών 
ήταν συγκρίσιμα ως προς τη συχνότητα και τη διάρκεια 
των ανταποκρίσεων, ενώ η συχνότητα των επιπλοκών 
διέφερε ανάμεσα στις μελέτες. Η συχνότητα πλήρους 
ύφεσης κυμαίνεται μεταξύ 40-58%, με επιβίωση 
ελεύθερη εξέλιξης νόσου (PFS) 32-44% στα 1-2 
έτη. Η συχνότητα CRS βαθμού 3-4 κυμαίνεται από 
1% έως 17% και νευροτοξικότητα σοβαρού βαθμού 
εμφανίζεται στο 12-31% των ασθενών (Πίνακας 1). 
Τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα των εγκριτικών 
μελετών επιβεβαιώνουν ότι οι ανταποκρίσεις έχουν δι-
άρκεια, ιδιαίτερα για τους ασθενείς που επιτυγχάνουν 
πλήρη ύφεση. Η επιβίωση παρουσιάζει plateau μετά 
τα 3 χρόνια σε ποσοστό 40% περίπου. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μελέτης με το μεγαλύτερο χρόνο 
παρακολούθησης, της ZUMA-1, η διάμεση επιβίωση 
στο ανθεκτικό ή υποτροπιάζον DLBCL αυξάνεται από 
6 σε 26 μήνες και η πιθανότητα επιβίωσης στα 5 έτη 
ανέρχεται στο 43%6. 

Εν τούτοις, η θεραπεία με CAR T cells φαίνεται ότι 
αποτυγχάνει σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών. 

Υπάρχει επομένως ανάγκη καθορισμού των παραγό-
ντων που επηρεάζουν την έκβαση της θεραπείας, με 
απώτερο στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Οι 
παράγοντες αυτοί αφορούν αφενός στο φορτίο της 
νόσου και αφετέρου στην ποιότητα των κυτταρικών 
παραγώγων, η οποία είναι συνάρτηση της λειτουρ-
γικής κατάστασης των Τ κυττάρων και επηρεάζεται 
από το βαθμό έκθεσης στη χημειοθεραπεία. Με το 
σκεπτικό αυτό, σε μια μελέτη φάσης 2, τη ZUMA-12, 
τα CAR T cells ενσωματώνονται στη θεραπεία 1ης 
γραμμής σε ασθενείς με DLBCL υψηλού κινδύνου, με 
βάση International Prognostic Index (IPI) score ≥3 ή 
ιστολογική διάγνωση double- ή triple-hit λεμφώματος, 
σε συνδυασμό με θετικό ενδιάμεσο PET μετά από 
2 κύκλους χημειοανοσοθεραπείας εφόδου. Με την 
έγχυση των CAR T cells, επιτυγχάνεται συνολική συ-
χνότητα ανταπόκρισης 89% και συχνότητα πλήρους 
ύφεσης 78% σε αυτήν την ομάδα ασθενών υψηλού 
κινδύνου7. Η συχνότητα δε αυτή είναι σαφώς υψηλό-
τερη σε σχέση με προηγούμενες μελέτες σε DLBCL 
υψηλού κινδύνου με σχήματα όπως το R-CHOP-14 
ή το DA-EPOCH-R. Με διάμεσο χρόνο παρακολού-
θησης 15.9 μήνες, το 73% του συνόλου των ασθε-
νών διατηρούσαν την ανταπόκριση. Στα παράγωγα, 
ανευρέθηκαν μεγαλύτεροι αριθμοί stem memory 
(CCR7+CD45RA+) Τ-λεμφοκυττάρων συγκριτικά με 
τη μελέτη ZUMA-1, που συσχετίσθηκαν με μεγαλύτε-
ρη έκπτυξη των CAR-T cells. Το διάμεσο φορτίο της 
νόσου πριν από τη θεραπεία με CAR T cells ήταν 
επίσης χαμηλότερο στην παρούσα μελέτη σε σχέση 
με τη ZUMA-1. Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν 
καλύτερη λειτουργική κατάσταση των Τ κυττάρων στο 
πλαίσιο της θεραπείας 1ης γραμμής. Ωστόσο, η θέση 
των CAR T cells στη θεραπεία 1ης γραμμής πρέπει 
να ελεγχθεί με τυχαιοποιημένες μελέτες.

CAR-T CELLS: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΜΑΚ  
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ης ΓΡΑΜΜΗΣ

Η ΑΜΑΚ μετά από θεραπεία διάσωσης είναι η 
καθιερωμένη θεραπεία 2ης γραμμής για ανθεκτικό ή 
υποτροπιάζον DLBCL και μπορεί να προσφέρει ίαση 
στο 50% περίπου των ασθενών με χημειοευαίσθητη 
νόσο. Όμως, μόνο οι μισοί από τους ασθενείς που 
είναι κατάλληλοι καταφέρνουν να υποβληθούν σε 
μεταμόσχευση λόγω απουσίας ανταπόκρισης της 
νόσου στη θεραπεία διάσωσης. Προκύπτει, λοιπόν, 
το ερώτημα κατά πόσον η θεραπεία με CAR-T cells 
μπορεί να αντικαταστήσει την ΑΜΑΚ στο πλαίσιο της 
θεραπείας 2ης γραμμής.

Πρόσφατα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
τριών τυχαιοποιημένων μελετών που συνέκριναν 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα πιλοτικών μελετών CAR-T cells στη 
θεραπεία 3ης γραμμής του DLBCL

ZuMA-13 JuLIET4 TRANSCEND5

ORR 84% 54% 73%
CR 58% 40% 53%
Διάμεσος ΧΠ (μήνες) 27 36 12
PFS στο διάμεσο ΧΠ 39% 32% 44%
CRS βαθμού ≥3 13% 17% 1%
ICANS βαθμού ≥3 31% 12% 13%
ORR: Συνολική συχνότητα ανταπόκρισης, CR: Πλήρης ύφεση, ΧΠ: 
Χρόνος παρακολούθησης (follow-up), PFS: Επιβίωση ελεύθερη εξέ-
λιξης νόσου, CRS: Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών, ICANS: 
Σύνδρομο νευροτοξικότητας σχετιζόμενο με κυτταρική ανοσοθεραπεία
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τη θεραπεία με CAR-T cells με τη χημειοθεραπεία 
διάσωσης και ΑΜΑΚ επί ανταποκρινόμενης νόσου 
με επίτευξη πλήρους ή μερικής ύφεσης (CR/PR). 
Στις ανωτέρω μελέτες εντάχθηκαν ασθενείς υψη-
λού κινδύνου με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο ή 
πρώιμη υποτροπή σε διάστημα μικρότερο των 12 
μηνών από την ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου. 
Πρόκειται για τις μελέτες ZUMA-78, TRANSFORM9 
και BELINDA10 με τα παράγωγα Axi-cel, Liso-cel και 
Tisa-cel αντίστοιχα. Υπήρχαν αρκετές διαφορές στο 
σχεδιασμό των τριών μελετών. Η σημαντικότερη 
από αυτές ήταν ότι στη μελέτη ZUMA-7 απαγορευ-
όταν η χορήγηση θεραπείας γεφύρωσης εκτός από 
κορτικοειδή και έτσι εξαιρέθηκαν από τη μελέτη οι 
ασθενείς με επιθετική νόσο και ανάγκη επείγουσας 
θεραπείας. Αντίθετα, τόσο η μελέτη BELINDA όσο και 
η TRANSFORM επέτρεπαν τη θεραπεία γεφύρωσης 
με χημειοανοσοθεραπεία και συνεπώς περιέλαβαν 
ασθενείς με ογκώδη ή ταχέως εξελισσόμενη νόσο. 
Στη μελέτη BELINDA επίσης, υπήρχε η δυνατότητα 
2ης γραμμής διάσωσης στο σκέλος της συμβατι-
κής θεραπείας για τους ασθενείς με μη ανταποκρι-
νόμενη νόσο στην πρώτη γραμμή διάσωσης. Σε 
αποτυχία της συμβατικής θεραπείας, στις μελέτες 
TRANSFORM και BELINDA προβλεπόταν crossover, 
ενώ στη μελέτη του Axi-cel υπήρχε η δυνατότητα 
θεραπείας με CAR-T cells εκτός πρωτοκόλλου. 
Πρωτεύον καταληκτικό σημείο και στις τρεις μελέτες 
ήταν η επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) αν 
και ο ορισμός της διέφερε ως προς τον χρόνο εκτί-
μησης της ανταπόκρισης, που γινόταν στις 21, 9 και 

12 βδομάδες από την τυχαιοποίηση στις ZUMA-7, 
TRANSFORM και BELINDA αντίστοιχα. Ακόμα στις 
δύο πρώτες μελέτες, σε αντίθεση με τη BELINDA, 
ο ορισμός της EFS περιελάμβανε την απουσία 
ανταπόκρισης ή την έναρξη νέας αντιλεμφωματικής 
αγωγής στο σκέλος της συμβατικής θεραπείας ως 
επιπλέον σύμβαμα πέραν από την εξέλιξη της νόσου 
ή το θάνατο11,12.

Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική υπεροχή της 
EFS με τα CAR-T cells σε σχέση με την καθιερωμέ-
νη θεραπεία στις μελέτες ZUMA-7 (8.3 vs. 2 μήνες) 
και TRANSFORM (10.1 vs. 2.3 μήνες). Αντίθετα, η 
μελέτη BELINDA δεν ανέδειξε διαφορά στην EFS (3 
vs. 3 μήνες). Στις μελέτες ZUMA-7 και TRANSFORM, 
παρατηρήθηκε ακόμα τάση ή και στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά στην ολική επιβίωση (OS) ανάμεσα στη 
θεραπεία με CAR-T cells και τη συμβατική θεραπεία. 
Οι συχνότητες ανταπόκρισης στις ανωτέρω μελέτες 
ήταν αντίστοιχες με τα αποτελέσματα από την EFS, 
η τοξικότητα δε της θεραπείας με CAR-T cells ήταν η 
αναμενόμενη σύμφωνα με τις πιλοτικές μελέτες στη 
θεραπεία 3ης γραμμής. Τα αποτελέσματα των τριών 
τυχαιοποιημένων μελετών σχετικά με το ρόλο των 
CAR-T cells στη θεραπεία 2ης γραμμής συνοψίζονται 
στον Πίνακα 2. 

Συμπερασματικά, η θεραπεία με Axi-cel απο-
δείχθηκε ανώτερη της συμβατικής θεραπείας σε 
ασθενείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον DLBCL χωρίς 
άμεσα απειλητική νόσο, η οποία δύναται να ελεγχθεί 
με θεραπεία γεφύρωσης με κορτικοειδή. Εν τούτοις, 
από τους ερευνητές της ZUMA-7 αναγνωρίζεται ότι 

Πίνακας 2. Αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών μεταξύ CAR-T cells και ΑΜΑΚ
ZuMA-78 TRANSfORM9 bELINDA10

CAR-T SoC CAR-T SoC CAR-T SoC
Αριθμός ασθενών 180 179 162 160 92 92

Ηλικία, διάμεση (εύρος) 58 (21-80) 60 (26-81) 60 (20-74) 58 (26-75) 60 (19-79) 58 (19-77)

Διάμεσος ΧΠ (μήνες) 24.9 6.2 10
Ανταπόκριση (CR), % 65 32 66 39 28 28

Διάμεση EFS, μήνες 8.3 2 10.1 2.3 3 3
EFS HR (95% CI) 0.4 (0.31-0.51) 0.35 (0.23-0.53) 1.07 (0.82-1.4)
Διάμεση OS, μήνες NE 25.7 NE 16.4 16.9 15.3

OS HR (95% CI) 0.708 (0.515-0.972) 0.51 (0.26-1.004) NR
CRS, όποιου βαθμού, % 92 - 49 - 61 -
CRS βαθμού ≥3, % 6 - 1 - 5 -
ICANS, όποιου βαθμού, % 60 - 12 - 10 -
ICANS βαθμού ≥3, % 21 - 4 - 2 -

SoC: Καθιερωμένη θεραπεία, ΧΠ: Χρόνος παρακολούθησης (follow-up), CR: Πλήρης ύφεση, EFS: Επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων, HR: Hazard 
ratio, OS: Ολική επιβίωση, NE: Not evaluable, NR: Not reported, CRS: Σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών, ICANS: Σύνδρομο νευροτοξι-
κότητας σχετιζόμενο με κυτταρική ανοσοθεραπεία
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η χημειοανοσοθεραπεία γεφύρωσης είναι συχνά 
απαραίτητη στην πραγματική κλινική πράξη. Δεν 
είναι λοιπόν βέβαιο εάν οι ασθενείς αυτοί θα έχουν 
παρόμοιο όφελος από τη θεραπεία με CAR-T cells, 
με βάση την επιθετική φύση της νόσου και την πιθανή 
δυσμενή επίδραση της θεραπείας γεφύρωσης. Με 
δεδομένο ότι η μελέτη TRANSFORM επέτρεπε τη 
χημειοθεραπεία γεφύρωσης, το Liso-cel ενδέχεται 
να είναι περισσότερο αποτελεσματικό στους ασθενείς 
με ογκώδη ή ταχέως εξελισσόμενη νόσο. Ωστόσο, 
ο χρόνος παρακολούθησης όπως και ο πληθυσμός 
των ασθενών της μελέτης ήταν σημαντικά μικρότεροι 
σε σχέση με τις μελέτες ZUMA-7 και BELINDA και 
απαιτείται ανάλυση πιο ώριμων αποτελεσμάτων. Το 
Tisa-cel, τέλος, δεν έδειξε πλεονέκτημα έναντι της 
συμβατικής θεραπείας, στο αρνητικό δε αυτό αποτέ-
λεσμα ενδέχεται να συνέβαλε η ένταξη ασθενών με 
πιο προχωρημένη ή επιθετική νόσο, όπως υποδη-
λώνεται από το υψηλότερο ποσοστό ασθενών που 
χρειάσθηκαν χημειοθεραπεία γεφύρωσης (83%) σε 
σχέση με τη μελέτη TRANSFORM (63%).

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΚ ΣΤΟ ΑνΘΕΚΤΙΚΟ Ή 
ΥΠΟΤΡΟΠΙΑζΟν DLbCL ΣΗΜΕΡΑ 

H αυτόλογη μεταμόσχευση είναι μια αποδεδειγ-
μένα αποτελεσματική θεραπεία για το ανθεκτικό ή 
υποτροπιάζον DLBCL. Aκόμα και σε ασθενείς με 
πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο που ανταποκρίνεται στη 
θεραπεία 2ης γραμμής ή σε ασθενείς με PET-θετική 
μερική ύφεση, με την ΑΜΑΚ επιτυγχάνεται επιβίωση 
ελεύθερη εξέλιξης νόσου σε ποσοστό 40% στα 5 έτη13. 
Αυτή η πιθανότητα είναι ισοδύναμη ή και καλύτερη σε 
σχέση με την επιβίωση μετά από θεραπεία με CAR-T 
cells, όπως φαίνεται και από πρόσφατη συγκριτική 
αναδρομική μελέτη του CIBMTR (Center for Inter-

national Blood and Marrow Transplant Research)14.
Οι προοπτικές μελέτες που συνέκριναν την ΑΜΑΚ 

με τη θεραπεία με CAR-T cells περιέλαβαν ασθενείς 
με πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο ή πρώιμη υποτροπή, 
οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν μεταξύ των δύο μεθόδων 
ανεξάρτητα από την ανταπόκριση στη χημειοανοσο-
θεραπεία διάσωσης. Δεν έχει επομένως αποδειχθεί 
ότι τα CAR-T cells υπερέχουν έναντι της ΑΜΑΚ στους 
ασθενείς με χημειοευαίσθητη νόσο, ενώ η χημειοθε-
ραπεία διάσωσης σε συνδυασμό με ΑΜΑΚ παραμένει 
η θεραπεία εκλογής για όψιμη υποτροπή DLBCL σε 
διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες από το τέλος της 
θεραπείας 1ης γραμμής.

Από την άλλη, τα αποτελέσματα της ΑΜΑΚ είναι 
υποδεέστερα σε ασθενείς με ανθεκτικό/υποτροπιά-
ζον double- ή triple-hit DLBCL και οι ασθενείς αυτοί 
αποτελούν μια ομάδα υψηλού κινδύνου με ανάγκη 
ερευνητικών θεραπειών πέραν από τη συμβατική 
αυτόλογη μεταμόσχευση15. Με βάση τα θετικά αποτε-
λέσματα από τις κλινικές μελέτες φάσης 2, η έγχυση 
CAR-T cells είναι προτιμητέα επιλογή ως θεραπεία 
2ης γραμμής σε αυτούς τους ασθενείς4,7. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: CAR-T CELLS ωΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
2ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ DLbCL

Με βάση τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την επι-
λογή θεραπείας 2ης γραμμής, προτείνεται οι ασθενείς 
με χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου να προχωρούν 
απευθείας σε θεραπεία CAR-T cells, οι υπόλοιποι δε 
να συνεχίζουν με θεραπεία διάσωσης και ΑΜΑΚ. Σε 
μη ανταποκρινόμενη νόσο, οι ασθενείς αυτοί δύνα-
νται να υποβληθούν σε έγχυση CAR-T cells, ενώ το 
αντίστροφο, η διάσωση δηλαδή με ΑΜΑΚ σε αποτυχία 
της θεραπείας με CAR T cells, δεν γνωρίζουμε κατά 
πόσον είναι εφικτό (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Επιλογή θεραπείας 2ης γραμμής σε ανθεκτικό/υποτροπιάζον DLBCL
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Ειδικότερα, οι ασθενείς με υποτροπή νόσου μέσα 
στον πρώτο χρόνο από την ολοκλήρωση της αρχικής 
θεραπείας, πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για 
θεραπεία με CAR T cells, ενώ όσοι υποτροπιάζουν 
μετά το χρόνο παραμένουν υποψήφιοι για ΑΜΑΚ. 
Υπολογίζεται έτσι, ότι τα CAR T cells ως θεραπεία 
2ης γραμμής μπορούν να προσφέρουν ίαση στο 20% 
περίπου του συνόλου των ασθενών με ανθεκτικό ή 
υποτροπιάζον DLBCL, δηλαδή ποσοστό μεγαλύτερο 
κατά 2-4 φορές από αυτό που επιτυγχάνεται με την 
αυτόλογη ΜΑΚ12.
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Measurable residual disease (MRD) assessment is 
recommended by current clinical guidelines to refine 
prognosis in acute myeloid leukemia (AML) patients 
who are in remission after treatment. MRD assess-
ment may be also used as a predictive tool, either in 
favourable risk AML patients with detectable MRD to 
increase treatment intensity, or in intermediate risk 
patients without MRD to decrease treatment intensity. 
The prognostic role of MRD has been demonstrated 
in numerous studies and summarized in a large 
meta-analysis of 81 trials showing a 5-year overall 

survival (OS) of 68% in MRD negative patients and 
of 34% in MRD positive patients (Short et al. 2020). 
This meta-analysis included trials evaluating standard 
induction and consolidation chemotherapy and con-
firmed the prognostic relevance of MRD for different 
AML subtypes, time points of MRD assessment, 
specimen sources, and MRD detection methods. In 
this presentation current recommendations for the ap-
propriate use of different MRD technologies, clinically 
relevant time points and cutoffs for MRD assessment 
and areas of future research will be discussed. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Έχουν περάσει πάνω από εξήντα χρόνια από 

την πρώτη προσπάθεια μεταμόσχευσης ασθενών με 
λευχαιμία και σχεδόν πενήντα χρόνια από την ανα-
κοίνωση των πρώτων ασθενών με ανθεκτική Οξεία 
Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ) που πέτυχαν μακροχρό-
νια ύφεση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού 
των οστών1. Έκτοτε, οι εξελίξεις τόσο στο πεδίο της 
μεταμόσχευσης όσο και στην παρακολούθηση και 
την αντιμετώπιση της ΟΜΛ έχουν διαμορφώσει την 
τρέχουσα θεραπευτική στρατηγική ώστε κατά προσέγ-
γιση οι μισοί ασθενείς να επιτυγχάνουν μακροχρόνια 
ύφεση. Η ενσωμάτωση των νέων παραγόντων στην 
επαγωγή ύφεσης και των βελτιωμένων στρατηγικών 
μεταμόσχευσης αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω 
την επιβίωση των ασθενών με ΟΜΛ. Για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού απαιτείται έγκαιρος και εξορθολoγι-
σμένος θεραπευτικός σχεδιασμός λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα χαρακτηριστικά της ΟΜΛ, αλλά και τη γενικό-
τερη κατάσταση υγείας ενός έκαστου ασθενούς ώστε 
η αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων να επιφέρει το 
μέγιστο αποτέλεσμα. 

ΟΜΛ ΤΟ 2022
Οι τεχνολογικές εξελίξεις έδωσαν τη δυνατότητα 

ελέγχου πολλαπλών γονιδίων για μεταλλάξεις ανα-
δεικνύοντας το μοριακό «πανόραμα» της νόσου. 
Ταυτόχρονα, με τη χρήση εργαλείων βιοπληροφορικής 
αναδείχθηκαν σταθερά επανεμφανιζόμενες μεταλλά-
ξεις, συχνή συνύπαρξη συγκεκριμένων μεταλλάξεων 
γονιδίων ή κυτταρογενετικών βλαβών και δόθηκε η 
δυνατότητα συσχέτισης αυτών των ευρημάτων με 

τη συνολικότερη έκβαση των ασθενών, όπως είναι η 
διάρκεια της ύφεσης και η συνολική επιβίωση.

Αυτό, οδήγησε στην αναθεώρηση της ταξινόμησης 
των νεοπλασμάτων μυελικής προέλευσης, αλλά και 
της διαστρωμάτωσης του κινδύνου των υποκατηγορι-
ών της ΟΜΛ. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των αλλα-
γών είναι ότι τα μορφολογικά και τα κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά, αλλά και στοιχεία από το ιστορικό, 
όπως είναι η προηγηθείσα χημειοθεραπεία για άλλο 
νεόπλασμα ή το προϋπάρχον Μυελοδυσπλαστικό 
Σύνδρομο (ΜΔΣ) είναι πλέον δευτερεύουσας σημα-
σίας, ενώ προέχουν τα μοριακά χαρακτηριστικά της 
νόσου. Ιδιαίτερα δε, οι περιπτώσεις που αφορούν 
σε ΟΜΛ σε έδαφος μετάλλαξης γαμετικής προέ-
λευσης (germ-line mutations), προηγηθέντος ΜΔΣ 
ή προηγούμενης έκθεσης σε ακτινοθεραπεία ή/και 
χημειοθεραπεία δεν αποτελούν πλέον διαγνωστικές 
κατηγορίες, αλλά αποτελούν περαιτέρω προσδιορι-
σμούς που προστίθενται στη μοριακή ταξινόμηση της 
νόσου. Αυτοί τελικώς δεν επηρεάζουν την πρόγνωση, 
αλλά συμβάλλουν στη διαμόρφωση του θεραπευτικού 
πλάνου του ασθενούς. Επιπλέον, η ισχύς της παρου-
σίας συγκεκριμένων μεταλλάξεων στη διαγνωστική 
ταξινόμηση αναδεικνύεται από τον επαναπροσδιορι-
σμό του απαιτούμενου αριθμού βλαστών από 20% 
σε 10%. Αυτή η αλλαγή επεκτείνεται πλέον πέρα από 
τις CBF λευχαιμίες και την Οξεία Προμυελοκυτταρική 
Λευχαιμία (ΟΠΛ), για να περιλάβει ΟΜΛ με μεταλλά-
ξεις του NPM1 και in-frame bzip CEBPA καθώς ΟΜΛ 
με σταθερά επανεμφανιζόμενες διαμεταθέσεις, όπως 
είναι η t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A, η t(6;9)
(p22.3;q34.1)/DEK::NUP214, η inv(3)(q21.3q26.2) ή 
t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2, MECOM(EVI1), αλλά και 
άλλες σπανιότερες2,3.
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Αναπόφευκτα, αυτές οι αλλαγές στη διαγνωστική 
ταξινόμηση της ΟΜΛ διαμορφώνουν το νέο αλγόριθμο 
στην εργαστηριακή διερεύνηση και επαναπροσδιο-
ρίζουν την προγνωστική ταξινόμηση. Πλέον, έχουν 
προσδιοριστεί τόσο το ακριβές χρονοδιάγραμμα 
όσο και ο ελάχιστος αριθμός των μοριακών και κυτ-
ταρογενετικών ελέγχων που απαιτούνται για την 
ταξινόμηση εκάστης περίπτωσης ΟΜΛ. Σε πρακτικό 
επίπεδο εντός μιας εβδομάδας ή και λιγότερο από 
τη διάγνωση χρειάζεται να υπάρχουν αποτελέσματα 
για μεταλλάξεις γονιδίων με στοχευμένη θεραπεία 
(FLT3 και IDH) και o κυτταρογενετικός έλεγχος συ-
μπεριλαμβανόμενων των ελέγχων για ΟΠΛ και CBF 
ΟΜΛ. Μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας εφόδου 
πλέον απαιτείται το πλήρες πάνελ ελέγχου γονιδίων 
με αλληλούχιση νεότερης γενιάς (Next Generation 
Sequencing, NGS), ώστε να γίνει κατάταξη σε ομά-
δα κινδύνου και να ακολουθήσει εξορθολογισμένος 
θεραπευτικός σχεδιασμός4.

Στη νέα κατάταξη διατηρούνται οι τρεις ομάδες: 
Ευνοϊκής, Ενδιάμεσης και Δυσμενούς Πρόγνωσης. 
Η ταξινόμηση βασίζεται στην πρόσφατη αναθεώρη-
ση των υποκατηγοριών ΟΜΛ από τη International 
Consensus Committee3. Oι αλλαγές είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικές και συνοψίζονται στον Πίνακα 14.

ΑΛΛΟ-ΜΑΚ ΣΕ 1η ΠΛΗΡΗ ΥΦΕΣΗ: ΑΥΤΗ ΕΙνΑΙ 
Η ΕΡωΤΗΣΗ! 

Η ΟΜΛ είναι η κυριότερη και συχνότερη ένδειξη 

της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυτ-
τάρων (Αλλο-ΜΑΚ). Ειδικότερα, για τους ασθενείς σε 
πρώτη πλήρη ύφεση ο στόχος είναι η αξιοποίηση της 
ανοσολογικής δράσης του μοσχεύματος έναντι της 
λευχαιμίας (GVL) με σκοπό την αποτροπή της υπο-
τροπής της νόσου και τελικά την ίαση. Ταυτόχρονα, 
η Αλλο-ΜΑΚ συνοδεύεται από νοσηρότητα και θνη-
τότητα που αγγίζει το 15-25%. Από την άλλη πλευρά, 
η εξέλιξη της ΟΜΛ και η τοξικότητα των σχημάτων 
διάσωσης μειώνουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την 
πιθανότητα επίτευξης δεύτερης πλήρους ύφεσης όσο 
και τον αριθμό των ασθενών που κρίνονται επιλέξιμοι 
για Αλλο-ΜΑΚ.

Συνεπώς, οι τρέχοντες αλγόριθμοι στρέφονται 
προς τρεις κατευθύνσεις: (i) στην αναγνώριση εκεί-
νων των ασθενών, η έκβαση των οποίων με εντατική 
χημειοθεραπεία καθιστά την ανάγκη της αντι-λευ-
χαιμικής δράσης του μοσχεύματος δευτερεύουσα, 
(ii) την αναγνώριση των ασθενών στους οποίους 
η Αλλο-ΜΑΚ ως ανοσοθεραπεία είναι απαραίτητη 
για τη μείωση της πιθανότητας της υποτροπής και 
(iii) την αναγνώριση του πληθυσμού των ασθενών 
στους οποίους η Αλλο-ΜΑΚ μπορεί να διενεργηθεί 
με αποδεκτή νοσηρότητα και θνητότητα5.

Σε ποιες κατηγορίες ΟΜΛ η Αλλο-ΜΑΚ αποτελεί 
επιλογή σε πρώτη πλήρη ύφεση; 

Πρακτικά, κάθε ασθενής, χωρίς ιδιαίτερες συν-
νοσηρότητες και αποδεκτή κατάσταση ικανότητας 

Πίνακας 1. Η Προγνωστική Ταξινόμηση κατά ELN4

Ομάδα Κινδύνου Γενετική Βλάβη
Ευνοϊκής Πρόγνωσης • t(8;21)(q22;q22.1)/RUNX1::RUNX1T1

• inv(16)(p13.1q22) ή t(16;16)(p13.1;q22)/CBFB::MYH11
• NPM1mut χωρίς FLT3-ITD
• bZIP in-frame mutated CEBPA

Ενδιάμεσης Πρόγνωσης • NPM1mut με FLT3-ITD
• NPM1wt με FLT3-ITD (χωρίς άλλες δυσμενούς πρόγνωσης γενετικές βλάβες)
• t(9;11)(p21.3;q23.3)/MLLT3::KMT2A
• Κυτταρογενετικές ή μοριακές βλάβες που δεν ταξινομούνται ως ευνοϊκές ή δυσμενείς

Δυσμενούς Πρόγνωσης • t(6;9)(p23.3;q34.1)/DEK::NUP214
• t(v;11q23.3)/KMT2A-αναδιάταξη
• t(9;22)(q34.1;q11.2)/BCR::ABL1
• t(8;16)(p11.2;p13.3)/KAT6A::CREBBP
• inv(3)(q21.3q26.2) ή t(3;3)(q21.3;q26.2)/GATA2, MECOM(EVI1)
• t(3q26.2;v)/MECOM(EVI1)-αναδιάταξη
• -5 ή del(5q), -7, -17/abn(17p)
• Σύνθετος καρυότυπος, μονοσωμικός καρυότυπος
• Μεταλλάξεις ASXL1, BCOR, EZH2, RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1, and/or ZRSR2
• TP53mut
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(βλ. παρακάτω), που διαγιγνώσκεται με ΟΜΛ είναι 
υποψήφιος για Αλλο-ΜΑΚ σε πρώτη πλήρη ύφεση. 
Γι’ αυτό το λόγο στη φάση της διάγνωσης θα πρέπει 
να διενεργείται HLA τυποποίηση του ασθενούς4. Η 
προσέγγιση όμως διαφέρει ανάλογα με την ομάδα 
κινδύνου της λευχαιμίας. 

Δυσμενούς και Ενδιάμεσης Πρόγνωσης ΟΜΛ

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ELN 
η Αλλο-ΜΑΚ σε πρώτη πλήρη ύφεση θα πρέπει να 
διενεργείται σε ασθενείς με ΟΜΛ που έχουν πιθανό-
τητα υποτροπής 35-40%, ώστε η πιθανότητα θανάτου 
από επιπλοκές της μεταμόσχευσης (Non-Relapse 
Mortality, NRM) να δικαιολογεί το ρίσκο. Με βάση 
αυτό το κριτήριο όλοι οι ασθενείς με δυσμενούς πρό-
γνωσης ΟΜΛ και η πλειοψηφία αυτών με ενδιαμέσου 
κινδύνου ΟΜΛ είναι υποψήφιοι για Αλλο-ΜΑΚ σε 
πρώτη πλήρη ύφεση4,6.

Πληθώρα δεδομένων αναδεικνύει το ρόλο της 
Αλλο-ΜΑΚ στους ασθενείς με ΟΜΛ ενδιάμεσης ή 
δυσμενούς πρόγνωσης. Τα περισσότερα προέρχονται 
από αναδρομικές μελέτες του αρχείου καταγραφής 
του EBMT. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η προγνωστική 
σημασία των μοριακών και κυτταρογενετικών βλαβών 
διατηρείται και μετά τη μεταμόσχευση με τον κίνδυνο 
της υποτροπής μετά την Αλλο-ΜΑΚ να κυμαίνεται 
μεταξύ 20-40% για την ενδιαμέσου κινδύνου ΟΜΛ και 
να προσεγγίζει το 70% για τη δυσμενούς πρόγνωσης 
ΟΜΛ7–10. Ωστόσο, αν και ο κίνδυνος υποτροπής για 
τη δυσμενούς πρόγνωσης ΟΜΛ είναι ιδιαίτερα υψη-
λός, η Αλλο-ΜΑΚ σε πρώτη πλήρη ύφεση προσφέρει 
πιθανότητα επιβίωσης 25-30% στα δύο έτη. Αυτές τα 
ποσοστά επιβίωσης δεν είναι εφικτά με τις τρέχουσες 
θεραπευτικές επιλογές.

Σε μια αναδρομική πολυκεντρική μελέτη μετά 
από συνεργασία μεγάλων οργανισμών των Η.Π.Α. 
(CIBMTR, SWOG, ECOG-ACRIN) ασθενείς με ΟΜΛ 
ηλικίας 60-75 ετών συγκρίθηκαν ως προς τη θερα-
πεία σταθεροποίησης που έλαβαν μετά την επίτευξη 
πρώτης πλήρους ύφεσης. Από το σύνολο των 642 
ασθενών που περιλήφθηκαν στην ανάλυση, 211 έλα-
βαν σταθεροποίηση με χημειοθεραπεία μόνο και 431 
υποβλήθηκαν σε Αλλο-ΜΑΚ. Η αναδρομική φύση της 
μελέτης είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των δύο ομάδων με τους ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε Αλλο-ΜΑΚ να είναι νεότεροι, διάμεση 
ηλικία 64,2 vs 67,9 έτη (p<0.001), αλλά ταυτόχρονα 
να έχουν συχνότερα δυσμενούς πρόγνωσης ΟΜΛ. Οι 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Αλλο-ΜΑΚ είχαν χειρό-
τερη επιβίωση τους πρώτους εννέα μήνες ένεκα της 
πρώιμης θνητότητας μη σχετιζόμενης με υποτροπή, 

αλλά εμφάνιζαν σταθερά υψηλότερη επιβίωση στα δύο 
(40.8% vs 35,1%) και στα πέντε έτη (28.6% vs 13.8%) 
σε σχέση με εκείνους που έλαβαν ως σταθεροποίηση 
χημειοθεραπεία. Η διαφορά δε στα πέντε έτη ήταν 
πιο έκδηλη στην ομάδα των ασθενών με δυσμενούς 
πρόγνωσης ΟΜΛ (20% vs 3%) σε σχέση με αυτούς 
με ενδιαμέσου κινδύνου ΟΜΛ (33% vs 19%)11. Σε 
μια άλλη αναδρομική μελέτη που ανακοινώθηκε στο 
ASH το 2021 σε ασθενείς με TP53mut ΟΜΛ η μο-
ναδική παράμετρος που σχετιζόταν με βελτίωση της 
συνολικής επιβίωσης ήταν η διενέργεια Αλλο-ΜΑΚ σε 
πρώτη πλήρη ύφεση ανεξάρτητα από τη θεραπεία 
που επελέγη για την επαγωγή της ύφεσης7.

Η χρήση των νεότερων παραγόντων στη νεο-
διαγνωσθείσα ΟΜΛ έχει αλλάξει το σκηνικό στη 
θεραπευτική στρατηγική. Τόσο η midostaurin όταν 
προστίθεται στο «7+3» στις FLT3-ITD ΟΜΛ12 όσο και 
το CPX-35113 στις ΟΜΛ σχετιζόμενες με προηγηθείσα 
χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία ή με μυελοδυσπλα-
στικού τύπου βλάβες υπερέχουν σε σχέση με το «7+3» 
ως προς τη συνολική έκβαση των ασθενών. Ωστόσο, 
και στις δύο μελέτες το αποτέλεσμα είναι πιο εμφανές 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε Αλλο-ΜΑΚ σε 
πρώτη πλήρη ύφεση. Ο αναδυόμενος δε ρόλος του 
συνδυασμού υπομεθυλιωτικών παραγόντων και 
venetoclax (HMA+Ven), με τον οποίο τα ποσοστά 
επίτευξης πλήρους ύφεσης είναι υψηλότερα στους 
ασθενείς με ΟΜΛ δυσμενούς πρόγνωσης σε σχέση με 
το «7+3» (50-60% vs 30-40%) τον καθιστά ιδιαίτερα 
ελκυστικό σε αυτούς τους ασθενείς ανεξάρτητα από 
την καταλληλότητά τους για εντατική χημειοθεραπεία. 
Τα δε αποτελέσματα της Αλλο-ΜΑΚ σε ασθενείς με 
ΟΜΛ σε πρώτη πλήρη ύφεση μετά από HMA+Ven 
υπερέχουν σημαντικά σε σχέση με τη συνεχόμενη 
χορήγηση του συνδυασμού μέχρι την υποτροπή 
(Pollyea DA et al, Bone Marrow Transplant 2022; 
57(2):160–6). 

Ευνοϊκής Πρόγνωσης ΟΜΛ

Στις περιπτώσεις ΟΜΛ ευνοϊκής πρόγνωσης οι 
αποφάσεις είναι πιο περίπλοκες. Η ευαισθησία του 
λευχαιμικού κυττάρου στη χημειοθεραπεία, ιδιαίτερα 
δε στην αρασυτίνη, καθιστά αυτήν την υποκατηγορία 
της νόσου δυνητικά ιάσιμη με το συνδυασμό «7+3». 
Ασθενείς με core-binding factor (CBF) ΟΜΛ ή με 
NPM1mut χωρίς FLT3-ITD και χωρίς υψηλού κινδύνου 
κυτταρογενετικές βλάβες έχουν πιθανότητα πενταε-
τούς επιβίωσης μετά από χημειοθεραπεία 55-60% 
με τα ποσοστά αυτά να ξεπερνούν το 70% όταν στο 
«7+3» προστίθεται το Gemtuzumab ozogamicin14. 

Εντούτοις, στο 30% περίπου των ασθενών η ΟΜΛ 
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θα υποτροπιάσει. Η αναγνώριση όμως των ασθενών 
αυτών αποτελεί πρόκληση. Η ανίχνευση μεταλλάξεων 
στο γονίδιο KIT στο παρελθόν είχε συσχετισθεί με 
δυσμενέστερη πρόγνωση των CBF ΟΜΛ. Στη συνέ-
χεια με την ανάπτυξη ευαίσθητων μοριακών τεχνικών 
ανίχνευσης της ελάχιστης μετρήσιμης υπολειμματικής 
νόσου (Measurable Residual Disease, MRD) ο ρόλος 
ανίχνευσης μεταλλάξεων του KIT υποβαθμίστηκε4.

Η μέτρηση της MRD με ποσοτική PCR για την 
CBF και την NPM1mut ΟΜΛ παρέχει την απαραί-
τητη ευαισθησία ώστε να εντοπιστούν ασθενείς που 
αναμένεται να υποτροπιάσουν μετά την ολοκλήρωση 
της χημειοθεραπείας. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό 
να τονιστεί ότι σε σημαντικό ποσοστό ασθενών σε 
μορφολογική πλήρη ύφεση μπορεί να παραμένει 
ανιχνεύσιμη η MRD σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα 
με τις συστάσεις του European Leukemia Net τόσο 
για τη CBF όσο και για την NPM1mut ΟΜΛ η πτώση 
των μεταγράφων κατά 3-4 λογαρίθμους στο τέλος 
της σταθεροποίησης ή/και, ειδικά για την περίπτωση 
του NPM1, <2% (<200/10000 ABL) ορίζουν ομάδα 
ασθενών με εξαιρετικά καλή πρόγνωση και μικρή 
πιθανότητα υποτροπής. Επίσης, η θετικοποίηση μη 
ανιχνεύσιμης MRD ή η αύξηση του αριθμού των με-
ταγράφων κατά 1 λογάριθμο μεταξύ δύο διαδοχικών 
μετρήσεων συνιστά μοριακή υποτροπή, η οποία έχει 
μεγάλη προβλεπτική αξία ως προς την πιθανότητα 
αιματολογικής υποτροπής. Οι ασθενείς με μοριακή 
υποτροπή αποτελούν ομάδα ασθενών υποψηφίων να 
υποβληθούν σε Αλλο-ΜΑΚ σε πρώτη πλήρη ύφεση15. 

Ποιοι ασθενείς είναι επιλέξιμοι για Αλλο-ΜΑΚ;
Μεγάλης σημασίας στο σχεδιασμό της Αλλο-

ΜΑΚ είναι η αξιολόγηση και η επιλογή των ασθενών 
ώστε να μειωθεί στο βαθμό του εφικτού η θνητότητα 
σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση. Ως γενική αρχή, η 
χρήση μυελοαφανιστικών σχημάτων (Myeloablative, 
ΜΑ) προετοιμασίας είναι προτιμητέα στην Αλλο-ΜΑΚ 
για ΟΜΛ δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται από μικρό-
τερο ποσοστό υποτροπής της νόσου. Εντούτοις, 
συνοδεύονται από περισσότερες επιπλοκές με αντί-
στοιχη αύξηση της θνητότητας που σχετίζεται με την 
Αλλο-ΜΑΚ. Η δυνατότητα χρήσης μειωμένης έντασης 
(Reduced Intensity, RIC) και πιο πρόσφατα μειωμέ-
νης τοξικότητας (Reduced Toxicity, RTX) σχημάτων 
προετοιμασίας διεύρυνε τη δυνατότητα διενέργειας 
Αλλο-ΜΑΚ σε μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών4,5. Οι 
παράμετροι που αξιολογούνται για την καταλληλότητα 
ενός ασθενούς είναι:

Ηλικία: Χρησιμοποιείται συμβατικά πλέον το όριο 

των 75 ετών. Ωστόσο, απαιτείται αναλυτικότερη αξι-
ολόγηση των ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας δεδο-
μένης της συσσώρευσης προβλημάτων υγείας και 
αντίστοιχος σχεδιασμός. Παρόλα αυτά η ηλικία πλέον 
θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας δεδομένου ότι 
νεότεροι ασθενείς με συν-νοσηρότητες είχαν χειρότερη 
έκβαση μετά την Αλλο-ΜΑΚ σε σχέση με ασθενείς 
μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς ανεπάρκειες οργάνων 
και με καλή κατάσταση ικανότητας5. 

Κατάσταση Ικανότητας: Αποτελεί από τους πλέον 
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την έκβα-
ση. Συνήθως χρησιμοποιούνται η κλίμακα Karnofsky 
και η κλίμακα ECOG. Ασθενείς με επηρεασμένη κα-
τάσταση ικανότητας συνιστάται να υποβάλλονται σε 
Αλλο-ΜΑΚ με RIC σχήματα προετοιμασίας.

Συν-νοσηρότητες: Μαζί με την κατάσταση ικα-
νότητας τα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας απο-
τελούν τις κυριότερες παραμέτρους αξιολόγησης 
καταλληλότητας για Αλλο-ΜΑΚ. Χρησιμοποιείται η κλί-
μακα Hematopoietic Cell Transplantation-Comorbidity 
Index (HCT-CI) κατά την οποία αξιολογείται μια σειρά 
από παραμέτρους με στόχο όχι μόνο την εντόπιση 
προβλημάτων υγείας, αλλά και την αξιολόγηση των 
λειτουργικών εφεδρειών των ζωτικών οργάνων.

Γηριατρική αξιολόγηση: Χρησιμοποιούνται δι-
άφορες κλίμακες για την πληρέστερη αξιολόγηση 
ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας. Λειτουργούν συμπλη-
ρωματικά με τις άλλες παραμέτρους και διερευνώνται 
οι γνωσιακές λειτουργίες, η θρέψη, ψυχολογικά ζητή-
ματα και η εν γένει λειτουργικότητα των ασθενών. Αν 
και δε χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στη χώρα 
μας, είναι απαραίτητες για την εντόπιση υποκλινικών 
καταστάσεων που είτε θα επηρεάσουν τη συμμόρ-
φωση του ασθενούς στις απαιτήσεις της Αλλο-ΜΑΚ 
ή θα επιδράσουν αρνητικά στην αντιμετώπιση των 
επιπλοκών. 

Κοινωνικά ζητήματα: Η αποθεραπεία της Αλλο-
ΜΑΚ είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει 
μέχρι και δύο έτη. Η ύπαρξη υποστηρικτικού περι-
βάλλοντος και φροντιστή είναι μεγάλης σημασίας για 
όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε Αλλο-ΜΑΚ.

Οι παραπάνω κλίμακες εφαρμόζονται σε μεγάλο 
βαθμό από τα μεταμοσχευτικά κέντρα και συνδυάζο-
νται με πληροφορίες από αλγορίθμους που αφορούν 
τη φάση της νόσου (Disease Related Index, ΕΒΜΤ) 
και τα χαρακτηριστικά του δότη (EBMT score) ώστε 
να υπολογιστεί η επιβίωση στα 2 έτη μετά την Αλλο-
ΜΑΚ, αλλά και η θνητότητα που δε σχετίζεται με την 
υποτροπή4,5. Τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας για 
Αλλο-ΜΑΚ συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
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Η τελευταία δεκαετία έχει χαρακτηριστεί από εξαι-
ρετικά σημαντικές εξελίξεις στην κατανόηση της μο-
ριακής βάσης της ΟΜΛ. Αναπτύχθηκαν στοχευμένες 
θεραπείες, ευαίσθητες μέθοδοι παρακολούθησης 
MRD, αλλά και σαφέστερη μοριακή προγνωστική 
ταξινόμηση. Συνάμα, στο πεδίο της Αλλο-ΜΑΚ η 
συνεχόμενη πρόοδος τόσο σε ζητήματα ασφάλειας 
(λοιμώξεις, πρόληψη και αντιμετώπιση νόσου μο-
σχεύματος έναντι ξενιστή) όσο και στην ανάπτυξη 
εργαλείων μέτρησης της έντασης των σχημάτων 
προετοιμασίας (Spyridonidis A et al, Bone Marrow 
Transplant 2020) με απώτερο σκοπό την εξατομικευ-
μένη χρήση τους, παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης 
του επιλέξιμου πληθυσμού ασθενών. 

Ο δρόμος προς την ίαση το 2022 εξακολουθεί να 
έχει ως αφετηρία την ακριβή διάγνωση και την επιλογή 
των καταλληλότερων εργαλείων για την αντιμετώπιση 
της νόσου. Ακολούθως, με ενδιάμεσο σταθμό τη βα-
θύτερη δυνατή ύφεση, η διενέργεια Αλλο-ΜΑΚ μπορεί 
να οδηγήσει στην οριστική αντιμετώπιση της ΟΜΛ. 
Η ενσωμάτωση αυτών των εξελίξεων στη θεραπευ-
τική στρατηγική αναμένεται όχι μόνο να βελτιώσει 
τη συνολικότερη έκβαση, αλλά και να διευρύνει τον 
πληθυσμό ασθενών για τους οποίους η ίαση είναι 
ρεαλιστικός στόχος. 
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Πίνακας 2. Γενικά Κριτήρια Καταλληλότητας Αλλο-ΜΑΚ

Ένδειξη βάσει νόσου
Κατάλληλος και διαθέσιμος δότης
Κατάσταση ικανότητας
• Karnofsky ≥70 για ΜΑ σχήμα προετοιμασίας
• Karnofsky ≥50 για RIC σχήμα προετοιμασίας
Νεφρική Λειτουργία:
• Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο, από πολλά κέντρα 

χρησιμοποιείται η τιμή κρεατινίνης ≤2mg/dL ή υπολογιζόμενη 
κάθαρση κρεατινίνης ≥50 ml/min

Καρδιακή Λειτουργία
• Κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας >35
Πνευμονική Λειτουργία
• Διορθωμένη διάχυση CO (DLCO) >35%
Ηπατική Λειτουργία
• Απουσία έκδηλης κίρρωσης ήπατος
Επαρκής ψυχοκοινωνική υποστήριξη
Ηλικία:
• Δεν υπάρχει συμφωνημένο όριο, αλλά πολλά κέντρα χρησι-

μοποιούν την ηλικία <60 έτη για MA σχήμα προετοιμασίας 
και <75 έτη για RIC
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η χρησιμοποίηση καινοτόμων θεραπευτικών σχη-

μάτων σε συνδυασμό με την παραδοσιακή θεραπευ-
τική προσέγγιση για την Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαι-
μία (ΟΛΛ) έχει αλλάξει δραματικά την πρόγνωση των 
ασθενών, αλλά ταυτόχρονα εισαγάγει την πρόκληση 
αντιμετώπισης καινοφανών ανεπιθύμητων αντιδρά-
σεων και τοξικότητας τα οποία καθιστούν αναγκαία 
την επανεκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας που 
επιφορτίζονται με τη νοσηλεία και αντιμετώπιση των 
ασθενών.

Στην παρουσίαση μας εστιάζουμε στην αντιμετώ-
πιση της τοξικότητας κυρίως από την εισαγωγή στην 
καθ’ ημέρα κλινική πράξη της ανοσοθεραπείας και 
κυρίως μιλάμε για τις παρενέργειες της χορήγησης 
blinatumomab, inotuzumab και CART θεραπειών. 
Ταυτόχρονα παρουσιάζουμε τις εξελίξεις για τη χορή-
γηση και αντιμετώπιση των παρενεργειών, από την 
παραδοσιακή αλλά ακόμη αναντικατάστατη χρήση 
της ασπαραγινάσης στο πλαίσιο των σύγχρονων 
χημειοθεραπευτικών σχημάτων.

ΒLINATuMOMAb
Το blinatumomab είναι δι-ειδικό αντίσωμα με ικανό-

τητα να συνδέει CD3 κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα και 
CD19 λεμφοβλάστες με απώτερο στόχο την ενεργο-
ποίηση των φυσιολογικών λεμφοκυττάρων και την κα-
ταστροφή των λεμφοβλαστών. Το blinatumomab έλαβε 
αρχικά έγκριση από τον FDA για υποτροπιάζουσα/
ανθεκτική B-OΛΛ και μετέπειτα για MRD-ανιχνεύσιμη 

νόσο σε Β-ΟΛΛ1. Δύο συγκεκριμένες ανεπιθύμητες 
ενέργειες που σχετίζονται με το blinatumomab είναι 
το σύνδρομο έκλυσης κυτοκινών (CRS) και η νευ-
ροτοξικότητα.

Όσον αφορά το CRS στις αρχικές μελέτες φάσης 
ΙΙ, οι δύο πρώτοι ασθενείς με αρκετό φορτίο νόσου 
ανέπτυξαν grade 4 (CTCAE grading) CRS και δι-
έκοψαν τη θεραπεία2. Στις μελέτες που ακολούθη-
σαν τόσο η χορήγηση πρόφασης με δεξαμεθαζόνη 
όσο και η εφαρμογή μια κλιμακούμενης δοσολογί-
ας (9μg/day week 1, 28μg/day week 2-4) οδήγησε 
σε μεγάλη μείωση της εμφάνισης σοβαρού CRS. H 
παθοφυσιολογία εμφάνισης του συνδρόμου σχετίζεται 
με την αυξημένη παραγωγή μετά την έγχυση, προ-
φλεγμονωνδών κυτταροκινών από την ενεργοποίηση 
των λεμφοκυττάρων (IL6, IL10, IFNγ)3. Η έγκαιρη 
αναγνώριση του συνδρόμου είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας καθώς και ο αποκλεισμός άλλων αιτιών 
που οδηγούν σε παρόμοια κλινική εικόνα (λοίμω-
ξη). Τα χαρακτηριστικά του CRS μετά τη χορήγηση 
blinatumomab διαφέρουν σε ένταση και ποιότητα από 
τα αντίστοιχα που συναντούμε σε CART θεραπεία, 
η αντιμετώπιση τους όμως είναι παρόμοια με χρήση 
κορτικοειδών και tocilizumab ανάλογα με τη βαρύτητα 
του συνδρόμου.

Η νευροτοξικότητα ποικίλης βαρύτητας που εμφα-
νίζεται μετά τη χορήγηση blinatumomab είναι συχνή 
με επίπτωση έως και 53%4. Η εμφάνιση της νευροτο-
ξικότητας εμφανίζεται πρώιμα την πρώτη εβδομάδα 
και περιλαμβάνει πλειάδα κλινικών συμπτωμάτων 
όπως τρόμος, αγραφία, delirium, πονοκέφαλος, δυ-
σαρθρία, αφασία, αμνησία, επιληπτικές κρίσεις και 
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νευροψυχιατρικά συμπτώματα. Η χρήση στεροειδών 
αποτελεί την κύρια θεραπευτική επιλογή ενώ δεν 
συνίσταται η προφυλακτική χρήση αντιεπιληπτικών.

Η αντιμετώπιση περαιτέρω ανεπιθύμητων ενεργει-
ών όπως της υπογαμμασφαιριναιμίας, των κυτταρο-
πενιών και της εμφάνισης των λοιμώξεων αντιμετω-
πίζεται με τις καθιερωμένες πρακτικές κάθε κέντρου.

ΙNOTuZuMAb
To inotuzumab είναι έαν antiCD22 αντίσωμα συν-

δεδεμένο με καλχιμικίνη, έναν αλκυλιωτικό παράγο-
ντα η οποία ενδοκυτταρώνεται άμα τη σύνδεση του 
αντισώματος με CD22 θετικούς λεμφοβλάστες και 
προκαλεί διασπάσεις στο DNA οδηγώντας το κύτ-
ταρο στο θάνατο5. Έχει λάβει έγκριση για ανθεκτική 
ή υποτροπιάζουσα Β-ΟΛΛ και οι δύο κυριότερες 
τοξικότητες με τις οποίες συνδέεται είναι η παράταση 
του QT διαστήματος και η ηπατοτοξικότητα.

Οι κυριότερες εκδηλώσεις ηπατοτοξικότητας και η 
συχνότητα εμφάνισης τους φαίνεται στον πίνακα 1.

H εμφάνιση της ηπατοτοξικότητας πιθανόν σχε-
τίζεται με την καλχιμικίνη εφόσον παρόμοιο προφίλ 
τοξικότητας εμφανίζει και το gemtuzumab ozogamicin 
ένα antiCD33 αντίσωμα που χρησιμοποιείται στην 
ΟΜΛ. Το εύρος της ηπατοτοξικότητας είναι ευρύ από 
μια απλή αύξηση των ηπατικών ενζύμων μέχρι την 
εμφάνιση του σοβαρού συνδρόμου SOS (sinusoidal 
obstructive syndrome) το οποίο χαρακτηρίζεται από 
φλεγμονή και αιμορραγική νέκρωση του ήπατος. Η 
κάθαρση της καλχιμικίνης από τα κύτταρα κuppfer 
μέσω των Fc υποδοχέων τους έχει ενοχοποιηθεί 
παθοφυσιολογικά στην εμφάνιση του συνδρόμου9. Η 
έτι περαιτέρω αύξηση της επίπτωσης του συνδρόμου 
μετά από αλλογενή μεταμόσχευση, η οποία ακολου-
θεί χρονικά τη χορήγηση inotuzumab έχει αποδοθεί 
στη χρήση συγκεκριμένων χημειοθεραπευτικών στο 
προπαρασκευαστικό σχήμα χημειοθεραπείας όπως 
η βουσουλφάνη. Οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμ-
βάνουν την αύξηση της χολερυθρίνης, την επώδυνη 
ηπατομεγαλία, την αύξηση του βάρους >5% και 

τον ασκίτη, ενώ η αντιμετώπιση του περιλαμβάνει 
προφυλακτικά μέτρα όπως η αποφυγή χορήγησης 
περισσότερων από δύο κύκλων inotuzumab πριν 
τη μεταμόσχευση, την αποφυγή χορήγησης πέραν 
του ενός αλκυλιούντων παραγόντων στο σχήμα 
προετοιμασίας καθώς και την αποφυγή χορήγησης 
ηπατοτοξικών φαρμάκων (αζόλες). Άμα την εμφάνιση 
του συνδρόμου λαμβάνονται συνήθως υποστηρικτι-
κά μέτρα (ισοζύγιο υγρών, διούρηση, μεταγγίσεις), 
ενώ μπορεί να χορηγηθεί defibrotide. Δυστυχώς η 
θνητότητα του συνδρόμου μπορεί να φτάνει και το 
80% σε ασθενείς που αναπτύσσουν δυσλειτουργία 
τουλάχιστον 2 οργάνων10.

Η παράταση του QT διαστήματος αποτελεί γνωστή 
παρενέργεια της χρήσης του inotuzumab εμφανίζεται 
σε ποσοστό 2-5% χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερ-
θεί περιστατικά με Torsade de Pointes. Παρότι δεν 
υπάρχει μια σαφή σύσταση για ανώτερο cutoff στην 
τιμή του Qtc, συστήνεται η στενή παρακολούθηση 
εάν διαπιστωθεί αύξηση του Qtc >60msec από το 
baseline11.

CART CELLS
Παρόλο που στην Ευρώπη η χρήση των CART cells 

για την αντιμετώπιση της OΛΛ δεν έχει αδειοδοτηθεί, 
στην Αμερική έχει λάβει έγκριση το tisagenlecleucel 
για ανθεκτική/υποτροπιάζουσα Β-ΟΛΛ για ασθενείς 
μικρότερους των 25 ετών. Το προφίλ τοξικότητας 
των CART κυττάρων στην ΟΛΛ είναι παρόμοιο με 
αυτό που διαπιστώνουμε στην κλινική πράξη και 
στην Ελλάδα από τη χορήγηση CART για ανθεκτικό 
Β λέμφωμα. Τόσο το σύνδρομο έκλυσης κυτοκινών 
(CRS) όσο και η νευροτοξικότητα, που εδώ ονομάζεται 
ΙCANS (Immune-Effector cell associated neurologi-
cal syndrome) έχουν τις ρίζες τους πολύ πιθανά σε 
κοινά παθοφυσιολογικά μονοπάτια όπως φαίνεται 
και στο σχήμα 1.

Η επίπτωση του ICANS από τη χρήση του tisa-
cell, όπως καταγράφηκε στη δοκιμή ELIANA12 άγγιξε 
το 40%, ενώ το ποσοστό σοβαρού ICANS Grade >3 

Πίνακας 1
Μελέτη φάσεως ΙΙ6 Κλινική δοκιμή b19310107 Κλινική δοκιμή INO-vATE8

Υπερχολεθρυναιμία Όλοι οι βαθμοί 5%
Βαθμός >3, 0

Όλοι οι βαθμοί 10%
Βαθμός >3, 0

Όλοι οι βαθμοί 15%
Βαθμός >3, 4%

Αύξηση ηπατικών 
ενζύμων

Όλοι οι βαθμοί 27%
Βαθμός >3, 5%

All grades 38%
Grade >3, 6%

Ολοι οι βαθμοί 41%
Βαθμός >3, 8%

SOS 23% που υποβάλλονται σε HCT 8% που υποβάλλονται σε HCT
4% που δεν υποβάλλονται HCT

22% που υποβάλλονται σε HCT
8% που δεν υποβάλλονται σε HCT

HCT: αλλογενής μεταμόσχευση μυελού των οστών, SOS: sinusoidal obstructive syndrome.
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ήταν 13%. Συνήθως η εμφάνιση του συνδρόμου νευ-
ροτοξικότητας συνυπάρχει με την εμφάνιση του CRS, 
μπορεί όμως να προηγείται ή να έπεται αυτού. Όπως 
και στο CRS, συστήματα βαθμονόμησης (ASTCT 
grading) και εργαλεία νευρολογικής επιτήρησης (ICE 
score) χρησιμεύουν για την καλύτερη παρακολούθη-
ση, την πρώιμη διάγνωση και την έγκαιρη χορήγηση 
θεραπείας. Τα στεροειδή και εδώ αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο της θεραπευτικής αντιμετώπισης, 
ενώ η χορήγηση tocilizumab συνήθως δεν βοηθά 
εκτός αν συνυπάρχει CRS. Σε περίπτωση αυξημένης 
ενδοκράνιας πίεσης δοκιμάζεται υπεραερισμός, υπε-
ρωσμωτικά αποοιδηματικά, ενώ η πρώιμη χορήγηση 
μεθοτρεξάτης με ενδορραχιαία έγχυση αποτελεί πολλά 
υποσχόμενη παρέμβαση13.

Παρόμοια με το CRS που εμφανίζεται μετά τη 
χορήγηση blinatumomab, τόσο τα διαγνωστικά κρι-
τήρια όσο και ο θεραπευτικός αλγόριθμος παραμέ-
νουν ίδια και στην περίπτωση των CART κυττάρων. 
Η μέση διάρκεια εμφάνισης του CRS στην κλινική 
μελέτη ELIANA κατά τη χορήγηση tisa-cell ήταν 3 
ημέρες, ενώ αξιοσημείωτο ήταν ότι παρατηρήθηκε 
καθυστέρηση της εμφάνισης μέχρι και 8 εβδομάδες12. 
Παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονταν με την 
εμφάνιση βαρύτερου CRS ήταν βλάστες στον μυελό 
σε ποσοστό >50%, υψηλή δόση CART κυττάρων, 
ενεργή λοίμωξη, αυξημένη LDH καθώς και παρουσία 
φλεγμονωδών δεικτών.

Η αντιμετώπιση του CRS έγκειται κυρίως στη 
χρήση του Tocilizumab και στα υποστηρικτικά μέτρα 
(οξυγονοθεραπεία, αντιπυρετικά, αγγειοσυσπαστικά) 
ανάλογα με τη βαθμονόμηση του συνδρόμου, ενώ 

πλέον αναγνωρίζεται ότι η πιο γρήγορη έναρξη χο-
ρήγησης tocilizumab ήδη σε grade 1 CRS σχετίζεται 
με καλύτερη έκβαση. Σε περίπτωση μη υποχώρησης 
των συμπτωμάτων και επιμονής του συνδρόμου 
χορηγούνται κορτικοστεροειδή και κυρίως δεξαμε-
θαζόνη σε δόση 10mg/6ωρο, ενώ σε επιμονή των 
συμπτωμάτων μεθυλπρεδνιζολόνη 500mg/12ωρο 
για 3 ημέρες. Πεδίο συζήτησης αποτελεί επίσης η 
πρώιμη χορήγηση κορτικοειδών ήδη από τις ημέρες 
χορήγησης του σχήματος προετοιμασίας σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου, καθώς και η χορήγηση εναλλακτι-
κών θεραπείων όπως το Siltuximab14.

ΑΣΠΑΡΑΓΙνΑΣΗ
Παρόλο που τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση της 

ασπαραγινάσης είναι καλά μελετημένα στην περίπτω-
ση της ΟΛΛ στην παιδική ηλικία, δεν συμβαίνει το ίδιο 
στην περίπτωση των ενηλίκων. Αν και γνωρίζουμε 
από μετα-αναλύσεις κλινικών δοκιμών ότι υψηλότερες 
και συχνότερες δόσεις ασπαραγινάσης σχετίζονται με 
ευνοϊκότερους δείκτες επιβίωσης στους ενήλικες15, οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρήση 
της αυξάνονται με την ηλικία και καθιστούν πολλές 
φορές δυσχερέστατη την ενσωμάτωση της στα θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα των ενηλίκων

Ειδικά στην εποχή που η εντατικοποίηση των 
πρωτοκόλλων στην περίπτωση νεαρών ενηλίκων 
φαίνεται να κερδίζει έδαφος, η βελτιστοποίηση της 
ασφάλειας κατά τη χρήση της ασπαραγινάσης είναι 
βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε βελτιωμένους δείκτες 
επιβίωσης της νόσου γενικότερα.

Σχήμα 1. Ther Adv Hematol 2020, Vol. 11: 1–13
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Η πιο συχνή μορφή της ασπαραγινάσης που 
χρησιμοποιείται στην πρώτη γραμμή είναι η πε-
γκυλιωμένη ασπαραγινάση. Η ΕC-ασπαραγινάση 
έχει αποσυρθεί πια από τις ΗΠΑ ενώ παρόλο που 
διατίθεται στη φαρμακευτική αγορά της Ευρώπης η 
χρήση της είναι όλο και σπανιότερη. Η πεγκυλιωμένη 
ασπαραγινάση έχει τα πλεονεκτήματα της μακρύτερης 
περιόδου ημιζωής και άρα της ανάγκης για λιγότε-
ρες χορηγήσεις ανά κύκλο, μικρότερη πιθανότητα 
ανάπτυξης υπερευαισθησίας και αντισωμάτων και 
παρόμοια αντιλευχαιμική δράση. Όσον αφορά όμως 
τις υπόλοιπες ανεπιθύμητες ενέργειες, μελέτες σύ-
γκρισης με την κλασική L-ασπαραγινάση έδειξαν ότι 
είναι παρόμοιες όσον αφορά την ηπατοτοξικότητα, 
την παγκρεατίτιδα και το ποσοστό θρομβώσεων. Η 
ηπατοτοξικότητα αποτελεί μείζον βραχνά της θερα-
πείας της ΟΛΛ των ενηλίκων με τη χρησιμοποίηση 
της ασπαραγινάσης και πλέον έχουν αναγνωριστεί οι 
κυριότεροι παράγοντες κινδύνου όπως ο αυξημένος 
δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), η υποαλβουμιναιμία 
και η θρομβοπενία. Η διαχείριση επομένως της ηπα-
τοτοξικότητας περιλαμβάνει κυρίως στρατηγικές όπως 
οι μειώσεις δόσεων, η χορήγηση L-καρνιτίνης και 

το σπουδαιότερο η χρονική επιλογή χορήγησης της 
μακριά από τα υπόλοιπα μυελοκατασταλτικά φάρμακα 
όπως στο σχεδιασμό της UKALL 14. Για τη διαχεί-
ριση της υποϊνωδογοναιμίας και των θρομβωτικών 
επεισοδίων τα περισσότερα πρωτόκολλα θεραπείας 
περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες όπως το GMALL 
08/2013 ενώ παραμένει προβληματική η εμφάνιση 
παγκρεατίτιδας με κλινική συμπτωματολογία που 
αποτελεί και επιπλοκή που οδηγεί σε μόνιμη διακοπή 
της ασπαραγινάσης.

Η εμφάνιση της υπεραιυαισθησίας κατά τη χρή-
ση της πεγκυλιωμένης ασπαραγινάσης κυμαίνεται 
σε ποσοστά 2-10% ανάλογα τη μελέτη και βεβαίως 
ανάλογα με τη χρήση rituximab στο θεραπευτικό 
πρωτόκολλο. Η εμφάνιση σοβαρών εκδηλώσεων 
υπερευαισθησίας όπως και στην περίπτωση της 
EC-ασπαραγινάσης καθιστά απαραίτητη τη χρήση 
της Erwinia-ασπαραγινάσης η οποία έχει πολλή μι-
κρή διασταυρούμενη αντίδραση με τα παραγόμενα 
αντισώματα έναντι είτε της EC-ασπαραγινάσης είτε 
της πεγκυλιωμένης ασπαραγινάσης. Όσον αφορά 
δε τη σιωπηλή μορφή ανάπτυξης υπερευαισθησίας 
με εξουδετερωτικά αντισώματα έχουν αναπτυχθεί 

Σχήμα 2. Lymphoma 2018;59(8):1797–806. 
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εξατομικευμένοι λογάριθμοι παρακολούθησης της 
δραστικότητας των σκευασμάτων ασπαραγινάσης 
όπως φαίνεται στο σχήμα 2.

Τέλος οφείλουμε να αναφέρουμε ότι νέα σκευάσμα-
τα ασπαραγινάσης δοκιμάζονται σε μελέτες φάσεως 1 
και μελέτες φάσεως 2 έχοντας ήδη λάβει άδεια για τη 
χρησιμοποίηση τους τόσο σε ενήλικες όσο και παιδιά. 
Η ανασυνδυασμένη Erwinia ασπαραγινάση (Rylaze) 
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021 για χρήση σε ασθενείς 
με υπερευαισθησία στην EC-ασπαραγινάση ενώ 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενθυλακωμένη 
σε ερυθροκύτταρα ασπαραγινάση (eryaspase) που 
δοκιμάζεται στη μελέτη φάσεως 2 ΝΟR-GRASPALL 
καθώς και η Calaspargase pegol-mknl που έχει ήδη 
εγκριθεί το 2018 από τον FDA για τη χρήση σε παι-
διατρικά θεραπευτικά πρωτόκολλα.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες είναι μια ετε-

ρογενής ομάδα νοσημάτων, που χαρακτηρίζονται 
από μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, θρομ-
βοπενία και μικροθρόμβους στη μικροκυκλοφορία 
με επακόλουθο την ισχαιμική βλάβη οργάνων. Οι 
θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες, αν και σπάνιες, 
είναι απειλητικές για τη ζωή και χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης. Μεγάλη πρόοδος έχει συντελεστεί 
ειδικά την τελευταία δεκαετία τόσο στην κατανόηση 
της παθοφυσιολογίας των συνδρόμων αυτών όσο 
και στην αντιμετώπιση τους1.

ΤΑξΙνΟΜΗΣΗ
Οι θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες ταξινομούνται 

σε κληρονομικές και επίκτητες.

Κληρονομικές
• Η κληρονομική Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορ-

φύρα ΘΘΠ (TTP, thrombotic thrombocytopenic 
purpura) που οφείλεται σε συγγενή έλλειψη του 
ενζύμου ADAMTS-13.

• Η επαγόμενη από ενεργοποίηση του συμπληρώ-
ματος (άτυπο ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο, 
HUS), από μεταλλάξεις των ρυθμιστικών πρω-
τεϊνών.

• Η επαγόμενη από μεταβολικές αιτίες: ανεπάρκεια 
κοβαλαμίνης. 

• Η επαγόμενη από πηκτικές διαταραχές μετάλλαξη 
διακυλγλυκεροκινάσης (DGKE)1.

Επίκτητες
• Η θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα (ΘΘΠ) 

που χαρακτηρίζεται από μειωμένη δραστικότητα 
της ADAMTS-13, συνήθως <5-10% με ανασταλτές 
κατά της ADAMTS–13 (anti-ADAMTS13 IgG).

• Το τυπικό ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο ΑΟΣ 
(HUS haemolytic uremic syndrome) που χαρακτη-
ρίζεται από την τριάδα της μικροαγγειοπαθητικής 
αιμολυτικής αναιμίας, της θρομβοπενίας και της 
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, και φυσιολογική ή 
ήπια μειωμένη την δραστικότητα της ADAMTS-13. 
Σχετιζόμενη με λοίμωξη από Shiga-toxin, Campy-
lobacter jejuni, Streptococcus pneumoniae, Cyto-
megalovirus, Influenza, Human immunodeficiency 
virus (HIV), Parvovirus B191.

• Άλλες επίκτητες κλινικές μορφές θρομβωτικής 
Μικροαγγειοπάθειας που παρατηρούνται μετά 
από μεταμόσχευση μυελού οστών και συμπαγών 
οργάνων, εγκυμοσύνη (σύνδρομο HELLP), από 
χρήση φαρμάκων, αυτοάνοσα νοσήματα (ΣΕΛ, 
Σκληρόδερμα), κακοήθης Υπέρταση, κακοήθει-
ες, Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο, HIV λοίμωξη, 
Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη1.

ΘΡΟΜΒωΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕνΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (ΘΘΠ)
Το σύνδρομο περιγράφηκε για πρώτη φορά το 

1924 από τον Δρ. Eli Moschovitz. Η μέση ετήσια επί-
πτωση της νόσου είναι 2–6/εκατομμύριο πληθυσμού/
έτος με συνήθη ηλικία εμφάνισης την 3η–4η δεκαετία 
της ζωής με επικράτηση των γυναικών (γυναίκες/
άνδρες: 2/1)2.
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Θ. Αδρακτάς

To 1966 καθιερώθηκε η κλασσική πεντάδα δια-
γνωστικών κριτηρίων, που περιλαμβάνει τη μικρο-
αγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία με παρουσία 
σχιστοκυττάρων στο επίχρισμα του περιφερικού 
αίματος, τη θρομβοπενία, τη νεφρική προσβολή, τον 
πυρετό και τις νευρολογικές διαταραχές. Μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του ΄60 η επιβίωση κυμαινόταν <5%. 

Η εισαγωγή της θεραπευτικής πλασμαφαίρεσης 
στα τέλη της δεκαετίας του 1970, είχε σαν αποτέλε-
σμα τη σημαντική αύξηση της επιβίωσης. Το 1982 
ανακαλύφθηκε η ασυνήθης παρουσία μεγάλων VWF 
(ultra-large multimers, UL-VWFMs) από Moake και 
συν. στο πλάσμα ασθενών με ΘΘΠ. Το 1996 ανακοι-
νώθηκε από τον Furlen και συν. η ύπαρξη μεταλλο-
πρωτεάσης με λειτουργική δράση την αποδόμηση των 
ULVWFM και ονομάστηκε ADAMTS13 (A Disintegrin 
and Metalloproteinase with a ThromboSpondin type 
1 motif, member 13). Σε πάσχοντες με ΘΘΠ φάνηκε 
ότι η έλλειψη στο πλάσμα της ADAMTS-13, οφείλεται 
στην παρουσία αυτοαντισώματος έναντι της μεταλλο-
πρωτεάσης και το 2001 ανακαλύφθηκε το ανθρώπι-
νο γονίδιο ADAMTS13 στην κυτταρογενετική θέση: 
9q34.2, στο μακρύ (q) σκέλος του χρωμοσώματος 
9 στη θέση 34.2. Η ADAMTS13 συντίθεται κυρίως 
στο ήπαρ αλλά και σε περιορισμένες ποσότητες 
στα ενδοθηλιακά κύτταρα, μεγακαρυοκύτταρα και 
αιμοπετάλια, σπειραματικά και γλοιακά κύτταρα, Τα 
επίπεδα δραστικότητας της ADAMTS-13 στη ΘΘΠ 
κυμαίνονται <5-10%2.

Οι φυσιολογικές τιμές αντιγόνου ADAMTS13 
(ADAMTS13 antigen) στο πλάσμα κυμαίνονται σε 
740-1420 ng/ml (μέση τιμή 1080 ng/ml) με αντίστοιχη 
αναλογία δραστικότητας ADAMTS13 0,48 έως 1,68 
U/mug (48%-168%).

Η πρωτεολυτική διάσπαση του VWF από την 
ADAMTS13 είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της 
ισορροπίας μεταξύ αιμόστασης και θρόμβωσης. Η 
ανεπάρκεια δραστικότητας της ADAMTS13 οδηγεί 
στην αδυναμία διάσπασης των ULVWF με συνέπεια 
τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων προκαλώντας 
την απόφραξη των αρτηριδίων και των τριχοειδών 
ενώ αντίθετα η αυξημένη έκθεση του VWF στην 
ADAMTS13 προδιαθέτει στην κλινική αιμορραγική 
εκδήλωση της νόσου von Willebrand (τύπος 2α). Η 
ΘΘΠ σχετίζεται με την ανεπαρκή δραστικότητα της 
ADAMTS13 με συνέπεια τις θρομβωτικές επιπλοκές 
λόγω της παρουσίας στο πλάσμα των μεγάλων και 
ενεργών πολυμερών VWF3.

Η κλινική εικόνα της νόσου εμφανίζεται με πυρε-
τό, συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ), με εστιακές ή διάχυτες νευρολογικές διαταρα-
χές συνήθως παρoδικές, αιμορραγικές εκδηλώσεις 

(πετέχειες, εκχυμώσεις), νεφρική προσβολή (συνήθως 
ήπια), και με λιγότερο συχνές τις γαστρεντερολογικές 
και καρδιολογικές διαταραχές (προκάρδιο άλγος, 
αρρυθμίες)3.

Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι αυτά της μικρο-
αγγειοπαθητικής αιμολυτικής αναιμίας με συνοδό 
θρομβοπενία, παρουσία σφαιροκυττάρων, σχιστο-
κυττάρων, ακανθοκυττάρων, αυξημένα ΔΕΚ, άμεση 
Coombs (DAT) αρνητική και μείωση των απτοσφαιρι-
νών. Στις βασικές δοκιμασίες της πήξης παρατηρείται 
φυσιολογικός PT (χρόνος προθρομβίνης), και APTT 
(χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης), με πιθανή μι-
κρή αύξηση των προϊόντων αποδομής του ινώδους 
(D-Dimers). Τα επίπεδα του VWF:Ag/FVIII:Ag είναι 
εντός φυσιολογικών ορίων με παρουσία παθολογικών 
πολυμερών vWF. Επίσης είναι πιθανή η αύξηση της 
θρομβομοντουλίνης, IL1/6, TNFα/TNFb και η μείωση 
ανασταλτών της πήξης (PC/TFPI). Από τον βιοχημικό 
έλεγχο παρατηρείται έμμεση υπερχολερυθριναιμία, 
αυξημένες τιμές γαλακτικής δευδρογενάσης (LDH 
>1200U/L), η οποία θεωρείται δείκτης δραστηριότητας 
της νόσου. Η εξέταση που επιβεβαιώνει τη διάγνωση 
της ΘΘΠ είναι η λειτουργικότητα της ADAMTS-13, η 
οποία δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη σε επείγουσα 
βάση4.

H ADAMTS-13 ανήκει στην οικογένεια των εξαρ-
τώμενων από ψευδάργυρο και ασβέστιο πρωτεασών 
με αλληλουχίες αργινίνης-γλυκίνης-ασπαρτικού οξέος 
(RGD) και φέρει ομάδες που προσομοιάζουν με τη 
θρομβοσπονδίνη1. Μετρήσεις <10% χωρίς αμφιβολία 
θέτουν τη διάγνωση της νόσου. Επίσης σημαντική 
είναι και η μέτρηση τίτλου αντισωμάτων έναντι της 
ADAMTS-13 (μέθοδος Bethesda). Οι μετρήσεις αυ-
τές πρέπει να γίνονται σε πλάσμα αίματος ληφθέν 
πριν την έναρξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης. 
Τέλος εάν δεν ανευρεθούν αντισώματα σε ασθε-
νείς με επιμένουσα χαμηλή δραστικότητα θα πρέπει 
να προχωρήσουμε σε ανάλυση του γονιδίου της 
ADAMTS-13, διότι η κληρονομική μορφή μπορεί να 
εκδηλωθεί σε νεαρούς εφήβους η κατά τη διάρκεια της 
πρώτης κύησης (Συγγενής TTP (:Upshaw – Schulman 
σύνδρομο)5.

Η εκτίμηση του PLASMIC/FRENCH score (Πίνα -
κας 1) είναι ένα βοηθητικό κριτήριο διαφοροδιάγνωσης 
ΘΘΠ και άλλων θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών, 
ειδικά σε περιπτώσεις μη διαθέσιμης εργαστηριακής 
επιβεβαίωσης (Πίνακας 1).

Θεραπεία της ΘΘΠ
Η ΘΘΠ αποτελεί μια επείγουσα αιματολογική 

κατάσταση η οποία χωρίς άμεση αντιμετώπιση συν-
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δέεται με θνητότητα περίπου 90%. Στην υποψία και 
μόνο ΘΘΠ απαιτείται άμεση διαδικασία ανταλλαγής 
πλάσματος (πλασμαφαίρεση). Εάν δεν υπάρχει άμεση 
δυνατότητα πλασμαφαίρεσης, μπορεί να αρχίσει η 
άμεση χορήγηση πλάσματος.

Καναδική μελέτη αποδεικνύει την υπεροχή της 
πλασμαφαίρεσης τόσο στην βελτίωση όσο και στην 
μείωση της θνητότητας, σε σχέση με τη χορήγηση 
πλάσματος. Η πλασμαφαίρεση αναπληρώνει τη 
δραστικότητα της ADAMTS13 ενώ απομακρύνει 
anti-ADAMTS αντισώματα, ADAMTS13 ανοσοσυ-
μπλέγματα και τα πολυμερή VWF. Η οδηγία της 
βρετανικής επιτροπής αιματολογίας είναι 1,5 όγκος 
πλασμαφαίρεσης (1.5 όγκος πλάσματος ασθενούς 
αφαιρείται και αντικαθίσταται από πλάσμα δοτών) 
τις 3 πρώτες μέρες ακολουθούμενες, από ένα όγκο 
πλάσματος τις επόμενες ημέρες. Άλλοι συνιστούν έναν 
όγκο πλασμαφαίρεσης από την αρχή της θεραπείας6. 
Αντενδείξεις άμεσης έναρξης της πλασμαφαίρεσης 
αποτελούν η εμφάνιση επίκτητων αρρυθμιών και η 
αιμοδυναμική αστάθεια. Οι παρενέργειες που σχε-
τίζονται με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είναι 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υποθερμία, αλλεργικές 
αντιδράσεις από το πλάσμα καθώς και επιμόλυνση 
του κεντρικού φλεβικού καθετήρα.

Στην επίκτητη ΘΘΠ συνήθως χορηγούνται υψηλές 
δόσεις κορτικοειδών, πρεδνιζόνης ή μεθυλπρεδνιζο-
λόνης, σε δόση 10 mg/Kg/day τις 3 πρώτες ημέρες, 
ακολουθούμενη από 1 mg/Kg/day μέχρι πλήρους 
ανταπόκρισης οπότε και αρχίζει η διαδικασία σταδια-
κής μείωσης. Η μακροχρόνια χορήγηση κορτικοειδών 
δεν συνιστάται6.

Ανθεκτική ΘΘΠ θεωρείται η μη ανταπόκριση της 
θρομβοπενίας και της αιμόλυσης μετά από 4-7 πλα-

σμαφαιρέσεις ή η επιδείνωση της θρομβοπενίας και 
εν γένει της κλινικής εικόνας μετά από αρχική ανταπό-
κριση ενώ συνεχίζεται η πλασμαφαίρεση. Σε αυτή την 
περίπτωση αυξάνεται ο όγκος της πλασμαφαίρεσης 
ή διενεργούνται δύο πλασμαφαιρέσεις την ημέρα6.

Σε ανθεκτικές ΘΠΠ έχει τις τελευταίες δύο δεκαε-
τίες επικρατήσει η χρήση του Rituximab στην κλινική 
πρακτική. Πρόκειται για ένα χιμαιρικό μονοκλωνικό 
αντίσωμα έναντι του CD20 των ώριμων Β λεμφο-
κυττάρων. Έχει πάρει έγκριση από τον FDA από το 
1997 για την θεραπεία του non-Hodgkin λεμφώματος 
και χρησιμοποιείται επίσης στη θεραπεία αυτοάνο-
σων νοσημάτων, περιλαμβανόμενης της ΘΘΠ. Η 
δράση του οφείλεται στη μείωση του αριθμού των 
Β λεμφοκυττάρων και στη μείωση της παραγωγής 
anti-ADAMΤS13 αντισωμάτων με επακόλουθο την 
αύξηση της δραστικότητας της ADAMΤS13. Η δόση 
του Rituximab είναι 375 mg/m2 την εβδομάδα για 4 
εβδομάδες. Μετά τη χορήγηση του Rituximab η επό-
μενη πλασμαφαίρεση πρέπει να αναβάλλεται για 24h. 
Πρόσφατες συστάσεις από ειδικούς προτείνουν την 
χορήγηση Rituximab από την αρχή της θεραπείας7. 

Σε περιπτώσεις αποτυχίας του Rituximab σε ανθε-
κτικές μορφές ΘΘΠ έχουν προταθεί άλλα ανοσοκατα-
σταλτικά όπως: η κυκλοσπορίνη, η κυκλοφωσφαμίδη 
και η βινκριστίνη.

Η σπληνεκτομή η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στο 
παρελθόν σε ανθεκτικές και συχνά υποτροπιάζουσες 
μορφές ΘΘΠ τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφθεί7.

Η αντιμετώπιση της κληρονομικής μορφής της 
ΘΘΠ περιλαμβάνει πλασμαφαιρέσεις χωρίς τη χρήση 
ανοσοκατασταλτικών.

Στη χρόνια φάση της πρόληψης των υποτροπών 
γίνεται ανά 2-3 εβδομάδες χορήγηση 1-2 μονάδων 
πλάσματος. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούνται τα 
επίπεδα της ADAMΤS13 >10%. Ο χρόνος ημίσειας 
ζωής της ADAMΤS13 είναι 2-4 ημέρες. Η χορήγηση 
πλασμάτων διατηρεί τον αριθμό των αιμοπεταλίων 
σταθερό3.

νΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕνΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΘΘΠ
Η καλύτερη κατανόηση της φυσιοπαθολογίας των 

θρομβωτικών μικροαγγειοπαθειών έχει οδηγήσει σε 
καινούργιες θεραπευτικές επιλογές.

ν-Ακετυλοκυστεΐνη
Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη (NAC) είναι μια επιπρόσθετη 

επιλογή στην θεραπεία της ΘΘΠ. Προκλινικές μελέτες 
έχουν δείξει πως η Ν-ακετυλοκυστεΐνη αναστέλλει τη 
συσσώρευση των αιμοπεταλίων και τη σύνδεση του 

Πίνακας 1
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κολλαγόνου με τον VWF μέσω δισουλφιδικού δεσμού 
στην περιοχή Α1. Φαίνεται ότι η NAC είναι μία συμπλη-
ρωματική θεραπευτική προσέγγιση στις περιπτώσεις 
ανθεκτικής ΘΘΠ. Πρέπει όμως να δοθεί προσοχή 
σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση λόγω μείωσης 
της δραστικότητας των vitamin K-εξαρτώμενων πα-
ραγόντων πήξης.

Περαιτέρω αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας της NAC ως συμπληρωματική αγωγή 
της ΘΘΠ είναι σε εξέλιξη8.

Βορτεζομίμπη (bortezomib)
H βορτεζομίμπη είναι αναστολέας πρωτεασώμα-

τος, χρησιμοποιείται στη θεραπεία του πολλαπλού 
μυελώματος και έχει προταθεί ως μια υποσχόμενη 
θεραπεία της ανθεκτικής ΘΘΠ. Η αποτελεσματικότητα 
της βορτεζομίμπης στην ανθεκτική ΘΘΠ αποδίδεται 
στο γεγονός ότι στοχεύει πλασματοκύτταρα τα οποία 
παράγουν αντι-ADAMTS13 αυτοαντισώματα.

Χρειάζονται βέβαια περισσότερες προοπτικές 
μελέτες για την επιβεβαίωση και την ασφάλεια της 
βορτεζομίμπης στη θεραπεία της ΘΘΠ8.

Caplacizumab
Το caplacizumab είναι ένα ανθρωποποιημένο 

δισθενές νανόσωμα (nanoboby), αποτελείται από 
δύο πανομοιότυπα ανθρωποποιημένα δομικά στοι-
χεία (PMP12A2hum1), γενετικά συνδεδεμένα με 
έναν συνδέτη τριών αλανινών, που στοχεύουν στην 
περιοχή Α1 του VWF αναστέλλοντας την αλληλεπί-
δραση του VWF και των ΑΜΠ (vWF–platelet GP1b-α 
interaction), Σχήμα 1.

 Ως εκ τούτου το caplacizumab εμποδίζει τη συ-
γκόλληση των ΑΜΠ με τον VWF η οποία είναι χαρα-
κτηριστική της επίκτητης ΘΘΠ (acquiredTTP - aTTP)9.

Η φαρμακολογική δράση του caplacizumab αξιο-
λογήθηκε χρησιμοποιώντας τη δραστικότητα του VWF 
(Rcof) και τη συσσώρευση (aggregation) των ΑΜΠ με 
διεγέρτη τη ριστοκετίνη (RIPA). Η πλήρης αναστολή 
της συσσώρευσης των ΑΜΠ από το caplacizumab 
επιβεβαιώθηκε από τη μείωση των επιπέδων RIPA 
και Rcof μετά την έναρξη της θεραπείας με ανάκτηση 
στα φυσιολογικά επίπεδα εντός 7 ημερών από τη 
διακοπή. Η υποδόρια δόση των 10mg έχει ως απο-
τέλεσμα την αναστολή της συσσώρευσης των ΑΜΠ, 
τα χαμηλά επίπεδα Rcof <20% σε όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας. Έπειτα από επανειλημμένη χρήση 
του caplacizumab σε κλινικές μελέτες παρατηρήθηκε 
μείωση 30%-50% των επιπέδων του VWF:Ag και του 
FVIII:C. Η μείωση των ανωτέρω παραγόντων πήξης 

ήταν παροδική και επανήλθαν στα αρχικά επίπεδα 
δραστικότητας μετά τη διακοπή της θεραπείας11.

 Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του capla-
cizumab σε ενήλικες που εμφανίζουν επεισόδιο ΘΘΠ 
διαπιστώθηκαν σε δύο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες: μελέτη φάσης 2 (ΤΙΤΑΝ), και μελέτη φάσης 
3 (HERCULES)11. Τα αποτελέσματα της μελέτης 
[ΤΙΤΑΝ) και (HERCULES) είναι ενθαρρυντικά καθώς 
ο αριθμός των αιμοπεταλίων αυξάνεται με γρηγο-
ρότερους ρυθμούς, ενώ μειώνεται η συχνότητα των 
παροξύνσεων7,12. Το caplacizumab συνεχίζεται για 30 
ημέρες μετά το τέλος της πλασμαφαίρεσης. Αρκετοί 
ασθενείς της ομάδας του φαρμάκου υποτροπιάζουν 
τον πρώτο μήνα μετά τη διακοπή της θεραπείας. Στην 
μελέτη ‘ΤΙΤΑΝ’ την περίοδο μεταξύ 30 ημερών και 12 
μηνών οι υποτροπές ανέρχονται σε 31% στην ομάδα 
του caplacizumab σε σχέση με το 8% του placebo11. 
Στην μελέτη HERCULES, 9% υποτροπιάζουν, το 
μήνα μετά τη διακοπή του caplacizumab. Από αυτά 
συμπεραίνεται ότι το caplacizumab έχει προστατευτική 
επίδραση στην οξεία φάση της ΘΘΠ, αλλά δεν έχει 
καμία επίδραση στην υποκείμενη άνοση παθοφυσι-
ολογία της επίκτητης ΘΘΠ. Για τον λόγο αυτό πρέπει 
να χορηγείται σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτική 
θεραπεία12.

Περαιτέρω μελέτες χρειάζονται για να εκτιμή-
σουν τους παράγοντες κινδύνου υποτροπής της 
ΘΘΠ (π.χ. τη δραστικότητα της ADAMΤS13 και 
αντι-ADAMΤS13 αντισώματα) μετά τη διακοπή της 
θεραπείας με caplacizumab και να αξιολογήσουν 
εάν αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σαν 

Σχήμα 1. Η καπλασιζουμάμπη εμποδίζει σύνδεση των αιμο-
πεταλίων και των μεγάλων πολυμερών UL-vWF δεσμεύοντας 
την περιοχή Α1 μέσω των υποδοχέων GIb.
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οδηγίες για τη διάρκεια της θεραπείας, όσο και για τη 
χορήγησή του ως φάρμακο πρώτης γραμμής για 
όλους τους ασθενείς δεδομένου και του υψηλού 
κόστους θεραπείας.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω το caplacizumab 
είναι το πρώτο φάρμακο που παίρνει έγκριση για τη 
ΘΘΠ, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις πε-
ριπτώσεις ανθεκτικής ΘΘΠ και να περιορίσει τα 
αποτελέσματα της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας 
στα όργανα στόχους όπως η καρδιά και το κεντρικό 
νευρικό10.

Από δεδομένα κλινικής εφαρμογής τα οποία συλ-
λέχθηκαν αναδρομικά από το 2018 έως το 2020 σε 
22 νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου 85 ασθενών 
(4 παιδιά) που έλαβαν caplacizumab παρατηρήθηκαν 
τα κάτωθι:

84 από τους 85 ασθενείς έλαβαν κορτικοειδή και 
rituximab μαζί με πλασμαφαίρεση (PEX). Το 26% 
των ασθενών διασωληνώθηκε. Ο διάμεσος χρόνος 
μέχρι την ομαλοποίηση του αριθμού των αιμοπετα-
λίων (3 ημέρες), η διάρκεια του PEX (7 ημέρες) και 
η παραμονή στο νοσοκομείο (12 ημέρες). Η διάμεση 
διάρκεια της PEX και ο χρόνος από την έναρξη της 
PEX έως την ομαλοποίηση του αριθμού των αιμο-
πεταλίων ήταν βελτιωμένοι σε σύγκριση με τις μέχρι 
τώρα εφαρμοζόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις της 
ΘΘΠ (P <0,05). Υποτροπή της νόσου εμφανίστηκε 
σε 5 από τους 85 ασθενείς και όλοι είχαν επίμονη 
δραστικότητα ADAMTS13 <5 IU/dL.

Παρατηρήθηκαν 31 ανεπιθύμητες ενέργειες σε 
26 ασθενείς, 17 από τις 31 (55%) με αιμορραγικά 
επεισόδια και 5 (16%) με θρομβωτικά συμβάντα (2 
μη σχετιζόμενα με το caplacizumab). Η θνησιμότη-

τα ήταν 6% (5/85), χωρίς να αποδίδονται θάνατοι 
στο caplacizumab. Σε 4 από τους 5 θανάτους, το 
caplacizumab εισήχθη >48 ώρες μετά την έναρξη 
του PEX (3-21 ημέρες).

Αυτά τα κλινικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν την 
πρώτη και μεγαλύτερη σειρά ασθενών με TTP, συ-
μπεριλαμβανομένων παιδιατρικών ασθενών, που 
λαμβάνουν caplacizumab εκτός κλινικών δοκιμών. 
(Πίνακας 2)

Οι οδηγίες της ISTH (International Society on 
Thrombosis and Haemostasis) προτείνουν την χο-
ρήγηση του caplacizumab να γίνεται όσο το δυνατόν 
νωρίτερα.

Ανασυνδυασμένη ADAMTS13 (rADAMTS-13)
Η ανασυνδυασμένη rADAMST13 ανακαλύφθηκε 

για να ξεπεραστούν οι παρενέργειες από την έγχυση 
πλάσματος (αλλεργικές αντιδράσεις, ιογενείς λοιμώ-
ξεις, υπερφόρτωση της κυκλοφορίας του αίματος) σε 
ασθενείς με συγγενή ΘΘΠ.

Μία πολυκεντρική μελέτη φάσης 1 (open-label) 
με κλιμάκωση δόσης περιέλαβε 15 ασθενείς με συγ-
γενή ΘΘΠ και ηλικία 12-65 ετών με δραστικότητα 
ADAMTS13 <6% και έδειξε ότι η rADAMΤS13 ήταν 
καλά ανεκτή στις τρεις δόσεις που χορηγήθηκαν (5, 
20, 40 U/Kg). Δεν ευρέθησαν αντι-ADAMTS13 αντι-
σώματα μετά τη θεραπεία9.

Παρατηρήθηκε μια μείωση των μεγάλων πολυ-
μερών VWF μετά τη χορήγηση του φαρμάκου και 
συνοδεύτηκε από μια αύξηση ενδιάμεσου μεγέθους 
πολυμερών VWF, καθώς επίσης και μια αύξηση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων με ταυτόχρονη μείωση της 

Πίνακας 2. Real-world experience with caplacizumab in the management of acute TTP
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LDH. Όλα αυτά αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα 
της rADAMΤS1310.

Εκτός από τη χρήση της ανασυνδυασμένης 
rADAMΤS13 στη θεραπεία της συγγενούς ΘΘΠ, 
υπάρχει και η προοπτική χορήγησής της στην επί-
κτητη ΘΘΠ. Μελέτες σε αρουραίους έδειξαν ότι η 
rADAMΤS13 μπορεί να ανακτήσει την ADAMΤS13 
δραστικότητα σχηματίζοντας ADAMΤS13 ειδικά άνοσα 
συμπλέγματα in vitro.9

Μια open-label μελέτη φάσης 3 (nct03393975) που 
μελετά την rADAMTS13 σε σχέση με την υπάρχουσα 
θεραπεία για τη συγγενή ΘΘΠ άρχισε τον Οκτώβριο 
του 2017 και είναι σε εξέλιξη. Μια νέα προοπτική με-
λέτη φάσης 3b (nct04683003) που άρχισε τον Απρίλιο 
του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 
2026 με σκοπό την αξιολόγηση της ασφάλειας μακράς 
διάρκειας και αποτελεσματικότητας της rADAMTS13 
για προφυλακτική και κατ’ επίκληση αντιμετώπιση σε 
ασθενείς με σοβαρή κληρονομική ΘΘΠ είναι και αυτή 
σε φάση εξέλιξης10. Επιπλέον μελέτες χρειάζονται για 
να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της rADAMTS13 
τόσο ως αντικαταστάτης της πλασμαφαίρεσης όσο και 
ως μια συμπληρωματική θεραπεία για να περιορίσει 
τον όγκο και την διάρκεια τη θεραπείας με πλάσμα13.

νΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΟΥΡΑΙΜΙΚΟ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟ 
ΣΥνΔΡΟΜΟ

Το ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (ΟΑΣ) απο-
τελεί μια από τις κυριότερες νοσολογικές οντότητες 
της θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. Διαχωρίζεται:  
1) σε τυπικό λοιμώδους αιτιολογίας, 2) σε άτυπο από 
ενεργοποίηση του συμπληρώματος.
 1) Το τυπικό ΟΑΣ αποτελεί μια θρομβωτική μικροαγ-

γειοπάθεια λοιμώδους αιτιολογίας που εμφανίζεται 
κυρίως σε παιδιά που προσβάλλονται από E. coli 
Ο157:Η7 και άλλους τύπους Ε. coli, salmonella, 
shigella και campylobacter ενέχονται επίσης, με 
ποικίλες κλινικές εκδηλώσεις όπως μη επιπλεγ-
μένο διαρροϊκό σύνδεσμο μέχρι την αιμορραγική 
κολίτιδα και το ΟΑΣ. Αυτό εκδηλώνεται με μι-
κροαγγειοπαθητικού τύπου αιμολυτική αναιμία, 
θρομβοπενία και οξεία νεφρική βλάβη. Η διάγνωση 
βασίζεται στην ανίχνευση Ε. coli (εντεροαιμορρα-
γικού στελέχους) στην καλλιέργεια κοπράνων. Η 
θεραπεία παραμένει συνήθως υποστηρικτική, ενώ 
αμφιλεγόμενος είναι ο ρόλος της πλασμαφαίρεσης. 
Το σύνδρομο είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενο14.

 2) Άτυπο ΟΑΣ χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος. Οι ασθενείς φέρουν μεταλλά-
ξεις απώλειας λειτουργικότητας σε ρυθμιστές του 
συμπληρώματος, παράγωγα συμπληρώματος Η 

και Ι, ή αυξημένης έκφρασης ενεργοποιητών του 
συμπληρώματος όπως η C3, CFB. Το σύνδρομο 
εμφανίζεται στους ενήλικες στην πλειοψηφία των 
ασθενών, που εμφανίζουν συμπτώματα θρομ-
βοπενίας, αναιμίας και οξείας νεφρικής βλάβης. 
Επίσης συχνά εμφανίζουν νευρολογικές και γα-
στρεντερικές διαταραχές.
Τα κλινικά κριτήρια για τη διάγνωση του ΟΑΣ είναι: 

μικροαγγειοπαθητικού τύπου αιμολυτική αναιμία, 
θρομβοπενία, αύξηση κρεατινίνης, δραστικότητα 
ADAMTS13 >10%, αρνητικός έλεγχος για οξίνη Shiga. 
Το άτυπο ΟΑΣ είναι απειλητικό για τη ζωή και απαιτεί 
άμεση έναρξη θεραπείας με πλασμαφαίρεση14.

Τα τελευταία χρόνια, θεραπευτικοί παράγοντες, 
οι αναστολείς του συμπληρώματος έχουν συμβάλλει 
σημαντικά στην κλινική θεραπευτική του άτυπου 
ΟΑΣ. Το eculizumab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα, ο 
πρώτος αναστολέας που στοχεύει στον παράγοντα 
C5 και αναστέλλει την τελική ενεργοποίηση του συ-
μπληρώματος. Έχει εγκριθεί από το 2011 για θεραπεία 
ασθενών με άτυπο ΟΑΣ. Τα κριτήρια για την έναρξη 
χορήγησής του περιλαμβάνουν: αποτυχία βελτίωσης 
της αιματολογικής εικόνας τις πρώτες 4-5 ημέρες 
πλασμαφαίρεσης, η προοδευτική βλάβη οργάνων 
στόχων τις πρώτες 4-5 ημέρες, η δραστικότητα της 
ADAMTS13 >10%5. Για τον κίνδυνο μηνιγγιτιδοκοκ-
κικής λοίμωξης απαιτείται εμβολιασμός τουλάχιστον 
2 εβδομάδες πριν την έναρξη της θεραπείας. Σε 
περίπτωση άμεσης έναρξης θεραπείας συγχορη-
γείται σιπροφλοξασίνη. Η αποτελεσματικότητα του 
eculizumab αγγίζει ποσοστό 70% των ασθενών14.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η συνεχής μελέτη και έρευνα οδήγησαν στη βαθύ-

τερη κατανόηση της φυσιοπαθολογίας των θρομβω-
τικών μικροαγγειοπαθειών. Κομβικής σημασίας στην 
όλη προσπάθεια ήταν η ανακάλυψη της ADAMTS13, 
καθώς επίσης και ο ρόλος του συμπληρώματος. 
Αυτό βοήθησε στην ανακάλυψη και δοκιμή νέων 
επαναστατικών φαρμάκων όπως το caplacizumab, το 
eculizumab, την ανασυνδυασμένη rADAMTS13 όπου 
αναμένεται με αισιοδοξία η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών καθώς και του προσδόκιμου 
επιβίωσής τους.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ 
Η αιμορροφιλία Α (ΗΑ) και Β (ΗΒ) είναι κληρο-

νομικές αιμορραγικές διαταραχές που οφείλονται 
σε ποσοτικές ή ποιοτικές βλάβες των παραγόντων 
πήξης VIII (FVIII) και IX (FIX) αντίστοιχα. Με βάση 
τα επίπεδα δραστικότητας των παραγόντων VIII και 
IX στο πλάσμα οι αιμορροφιλίες διακρίνονται σε 3 
τύπους βαρύτητας. Οι ασθενείς με βαριά αιμορροφιλία 
παρουσιάζουν σοβαρές αιμορραγίες από τη βρεφική 
ηλικία, ενώ χωρίς την εφαρμογή προφυλακτικής θε-
ραπείας οδηγούνται σε επαναλαμβανόμενα αίμαρθρα 
και σε μη αναστρέψιμη χρόνια αρθροπάθεια τη 2η-3η 
δεκαετία της ζωής1. Πρόοδοι στη θεραπεία, ειδικά η 
συστηματική εφαρμογή προφύλαξης με συμπυκνώ-
ματα παραγόντων VIII και IX νωρίς μετά τη διάγνωση 
ή μετά την εκδήλωση του πρώτου αιμάρθρου, έχουν 
επιτύχει τον έλεγχο των αιμορραγιών και τη σημαντική 
καθυστέρηση εκδήλωσης της αρθροπάθειας, με φυ-
σικό επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής2.

Παρά την πρόοδο των τελευταίων χρόνων στην 
προφυλακτική θεραπεία αλλά και στη θεραπεία των 
αιμορραγικών επεισοδίων με τη διάθεση των συ-
μπυκνωμάτων παραγόντων παρατεταμένου χρόνου 
ημισείας ζωής (Extended Half Life- EHL), παραμένουν 
ακόμη σημαντικές ανάγκες των ασθενών που δεν 
έχουν ικανοποιηθεί. Παραμένει η ανάγκη για επαρκή 
φλεβική πρόσβαση έστω και με μειωμένη συχνότητα 
ενδοφλέβιων εγχύσεων ανά εβδομάδα, γεγονός που 
δεν κρίνεται ικανοποιητικό, αφού οι φλεβοκεντήσεις 
θεωρούνται από τους ίδιους τους ασθενείς μη ελ-
κυστική πρακτική. Παραμένει επίσης η πιθανότητα 
ανάπτυξης ανασταλτών (anti-FVIII/FIX neutralizing 

alloantibodies –inhibitors) σε ποσοστό 20-30% των 
ασθενών με βαριά ΗΑ και 3-5% αυτών με βαριά ΗΒ. 
Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς με αιμορροφιλία 
και ανασταλτή παραμένουν χωρίς σημαντική προ-
οπτική εφαρμογής προφυλακτικής θεραπείας3. Η 
προφυλακτική θεραπεία σε αυτούς είναι δυνατή μόνο 
με προϊόντα παράκαμψης (by passing agents-BPA) 
όπως το aPCC και το rFVIIa, αμφότερα υψηλού 
κόστους, μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση και με δυ-
σκολίες στην εφαρμογή σταθερής προφυλακτικής 
αγωγής4. Εναλλακτική προσέγγιση είναι η εφαρμογή 
θεραπείας ανοσοανοχής (Immune Tolerance Induc-
tion- ΙΤΙ) με σκοπό την εξάλειψη των ανασταλτών. Η 
επιτυχία αυτής της θεραπευτικής πρακτικής ανέρχεται 
στο 60-80% για τους ασθενείς με ΗΑ και 20-30% για 
τους ασθενείς με ΗΒ. Τα πρωτόκολλα της ΙΤΙ είναι 
εντατικά, με απαίτηση για συχνές και μακροχρόνιες 
εγχύσεις συμπυκνωμάτων παραγόντων. Επιπλέον 
στους ασθενείς με ΗΒ η ΙΤΙ μπορεί να επιπλακεί με 
νεφρωσικό σύνδρομο ή αναφυλακτικές αντιδράσεις5.

Έχοντας κατά νου τα μειονεκτήματα της θεραπεί-
ας με συμπυκνώματα παραγόντων, υπήρξε ανάγκη 
ανάπτυξης άλλων προϊόντων για τη θεραπεία της 
αιμορροφιλίας που δεν βασίζονται στη χορήγηση 
υποκατάστασης ενδοφλεβίως. Η έρευνα επικεντρώ-
θηκε σε δύο εναλλακτικές οδούς: 1) για την ΗΑ σε 
προϊόντα που χορηγούνται υποδορίως και μιμούνται 
τον τρόπο δράσης του FVIII και 2) για τις ΗΑ και ΗΒ, σε 
προϊόντα για υποδόρια επίσης χορήγηση που αυξά-
νουν την παραγωγή θρομβίνης μέσω αναστολής των 
φυσικών ανασταλτικών οδών δηλ. της αντιθρομβίνης 
(ΑΤ), του ανασταλτή της οδού του ιστικού παράγο-
ντα (Tissue Factor Pathway Inhibitor- TFPI), και της 
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πρωτεΐνης C (PC) (Εικόνα 1). Προς το παρόν, μόνο 
το μονοκλωνικό αντίσωμα emicizumab, που μιμείται 
τη δράση του FVIII έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας και 
εφαρμόζεται ως θεραπεία προφύλαξης σε ασθενείς 
με ΗΑ με ή χωρίς ανασταλτή. Η εναλλακτική της εξα-
σθένισης των φυσικών αντιπηκτικών οδών, η οποία 
ενδεχομένως θα βρει εφαρμογή και στη θεραπεία 
άλλων κληρονομικών αιμορραγικών διαταραχών, 
είναι επί του παρόντος, σε πλήρη εξέλιξη με την 
ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων και 
τη διενέργεια κλινικών μελετών. Εντούτοις, κανένα 
προϊόν που βασίζεται σε αυτή την προσέγγιση δεν 
έχει λάβει ακόμη άδεια κυκλοφορίας για θεραπευτική 
εφαρμογή στους ασθενείς με αιμορροφιλία. 

Οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές, με την απαραί-
τητη επιφύλαξη στην παρούσα φάση. Επιπλοκές 
όπως η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (ΤΜΑ) και 
η θρόμβωση έχουν αναφερθεί στις κλινικές μελέτες 
όλων των νέων βιοσυνθετικών προϊόντων. 

Στη συνέχεια θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των 
μη-παραγοντικών προϊόντων (nonfactor products- 
NFP) βασισμένη στα στοιχεία από τις κλινικές μελέτες 
και την κλινική πρακτική (για το emicizumab από το 
2018).

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Των NfPS
Ενίσχυση της αιμόστασης
Emicizumab

Το emicizumab είναι ένα ανασυνδυασμένο αν-
θρώπειο διπλής ειδικότητας rIgG μονοκλωνικό αντί-
σωμα που συνδέει τον FIXa με τον FX και ευοδώνει 
την ενεργοποίηση του FXa. Μιμείται τη δράση του 
συμπαράγοντα FVIIIa, αλλά δεν έχει ακριβώς τον 
ίδιο μηχανισμό δράσης. Η δράση του emicizumab 
εξαρτάται από τα φωσφολιπίδια, ώστε να εκφράζεται 
στα σημεία αιμορραγίας. Επιπλέον, οι ανασταλτές 
του FVIII δεν συνδέονται με το emicizumab και δεν 
το εξουδετερώνουν. Έχει άριστη φαρμακοκινητική 
χορηγούμενο υποδορίως, με χρόνο ημίσειας ζωής 
3-4 εβδομάδες6.

Αναστολή φυσικών αντιπηκτικών οδών –
Εξισορρόπηση της πήξης

Η φυσιολογική αιμόσταση εξαρτάται από την ισορ-
ροπία μεταξύ φυσικών προπηκτικών και αντιπηκτι-
κών μηχανισμών. Διαταραχή της ισορροπίας αυτών 

Εικόνα 1. Παρουσίαση των εναλλακτικών μη-παραγοντικών προϊόντων για τη θεραπεία της ΗΑ και ΗΒ με ή χωρίς ανασταλτή.
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οδηγεί σε αιμορραγία ή προδιάθεση για θρόμβωση. 
Ο αιμορραγικός φαινότυπος των ασθενών με αιμορ-
ροφιλία ελέγχεται από συνδυασμό παραγόντων που 
επηρεάζουν τη φυσική ισορροπία της αιμόστασης, 
ενώ αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές αναδεικνύουν 
παράγοντες κληρονομικής θρομβοφιλίας, όπως η 
κληρονομική ανεπάρκεια της αντιθρομβίνης (ΑΤ) και 
των πρωτινών C/S, ως παράγοντες που βελτιώνουν 
την αιμορραγική διάθεση των ασθενών. Με βάση 
αυτά τα στοιχεία, νέα βιοσυνθετικά προϊόντα που 
στοχεύουν στην αναστολή των φυσικών ανασταλτικών 
οδών έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με σκοπό την 
εξισορρόπηση της αιμόστασης στην αιμορροφιλία.

Fitusiran

Η ΑΤ αδρανοποιεί σημαντικά τον FXa και τη θρομ-
βίνη. Εξουδετερώνοντας την ΑΤ δημιουργείται κλινικά 
υπερπηκτική κατάσταση. Με βάση το σκεπτικό της 
εξουδετέρωσης της οδού της ΑΤ προτάθηκε νέο βιο-
συνθετικό προϊόν (Fitusiran) για υποδόρια χορήγηση, 
χρησιμοποιώντας την τεχνική των μικρών διεισδυτικών 
RNA, συζευγμένων με Ν-ακετυλογαλακτοζαμίνη. Το 
προϊόν στοχεύει τα ηπατοκύτταρα μέσω πρόσληψής 
του από τον υποδοχέα της ασιαλογλυκοπρωτεΐνης και 
αναστέλλει την ηπατική έκφραση του mRNA της ΑΤ. 
Σε προκλινικές μελέτες σε ζωικά μοντέλα, υποδόρια 
χορήγηση του Fitusiran είχε ικανοποιητική, δοσοεξαρ-
τώμενη, και μεγάλης διάρκειας μείωση των επιπέδων 
ΑΤ στο πλάσμα, διορθώνοντας την αιμόσταση και 
βελτιώνοντας την παραγωγή θρομβίνης7.

Concizumab

Το TFPI είναι αναστολέας πρωτεϊνάσης που παίζει 
σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των αντιδράσεων που 
εξαρτώνται από τον ιστικό παράγοντα (TF) και απο-
τρέπει την έναρξη της πήξης μέσω της αναστολής 
των FVIIa-TF καθώς και των πρώιμων μορφών της 
προθρομβινάσης. Ο τομέας Κ1 του TFPI συνδέεται 
με την ενεργή θέση του FVIIa, ο τομέας Κ2 συνδέεται 
με την ενεργή θέση του FXa, και ο τομέας Κ3 αντιδρά 
με την πρωτεΐνη S, που είναι υπεύθυνη για τον εντο-
πισμό του TFPI. Μελέτες σε ζωικά μοντέλα έδειξαν 
ότι η αναστολή του TFPI βελτιώνει την αιμόσταση 
με αποτέλεσμα αυξημένη παραγωγή θρομβίνης με 
σταθερότητα αυτής, και ελαττωμένη αιμορραγική 
διάθεση. Φαίνεται ότι το TFPI των αιμοπεταλίων 
είναι πρωτογενής φυσιολογικός ρυθμιστής της αι-
μορραγίας στην αιμορροφιλία, και ότι η αναστολή 
του TFPI που στοχεύει σε ειδικές θέσεις μπορεί να 
προσφέρει εναλλακτική προσέγγιση στην θεραπεία 
της αιμορροφιλίας. Το Concizumab είναι ανθρώπειο 

μονοκλωνικό αντίσωμα για τον TFPI, το οποίο ανα-
στέλλει τον τομέα Κ2 εμποδίζοντας τη σύνδεση TFPI 
με τον FXa. Χορηγείται υποδορίως8.

Κλινικές μελέτες για την ανάπτυξη των NfPs 
Emicizumab

Τον Οκτώβριο 2018 το emicizumab πήρε άδεια 
κυκλοφορίας από τον FDA και τον EMA για τη χορή-
γησή του ως θεραπεία προφύλαξης σε ασθενείς με 
ΗΑ με ή χωρίς ανασταλτή, ανεξαρτήτου ηλικίας. Προ-
ηγουμένως, η εταιρεία LaRoche –Chungai διεξήγαγε 
κλινικές μελέτες φάσης Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ στις οποίες διαπι-
στώθηκε και τεκμηριώθηκε η κατάλληλη δοσολογία, 
η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου. 
Στις μελέτες φάσης ΙΙΙ, διερευνήθηκε η αποτελεσμα-
τικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου ως θεραπεία 
προφύλαξης, σε διάφορα δοσολογικά σχήματα, σε 
διάφορες ομάδες ασθενών με ΗΑ με ή χωρίς ανασταλ-
τή. Στη μελέτη HAVEN 1 το emicizumab χορηγήθηκε 
ως θεραπεία προφύλαξης μία φορά ανά εβδομάδα 
σε ασθενείς >12 ετών με ΗΑ και ανασταλτή σε δόση 
3.0 mg/kg/εβδ για 4 εβδομάδες και στη συνέχεια σε 
δόση 1.5 mg/kg/εβδ. Στη HAVEN 2 το emicizumab 
χορηγήθηκε ως θεραπεία προφύλαξης σε παιδιά 
ηλικίας 2-12 ετών με αιμορροφιλία Α και ανασταλτή. 
Στη HAVEN 3 διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα 
και η ασφάλεια του φαρμάκου σε ασθενείς >12 ετών 
με ΗΑ χωρίς ανασταλτή σε δοσολογικό σχήμα ανά 
εβδομάδα ή ανά 2 εβδομάδες, ενώ στη HAVEN 4 σε 
ασθενείς >12 ετών με ΗΑ με ή χωρίς ανασταλτή σε 
δοσολογικό σχήμα κάθε 4 εβδομάδες. Σε όλες τις 
μελέτες φάσης ΙΙΙ διαπιστώθηκε εξαιρετικά χαμηλός 
αριθμός αιμορραγικών επεισοδίων (ετήσιος αριθμός 
αιμορραγιών- ABR <3), με σημαντική μείωση περί-
που κατά 90% σε σύγκριση με τις ομάδες που δεν 
ελάμβαναν emicizumab. Ο αριθμός των ασθενών υπό 
προφύλαξη με emicizumab που δεν είχαν αίμαρθρα 
ήταν περίπου 85-90% σε όλες τις μελέτες φάσης ΙΙΙ. 
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η τοπική δερ-
ματική αντίδραση στο σημείο της υποδόριας έγχυσης 
(15%). Επίσης, αναφέρθηκαν 3 περιπτώσεις ΤΜΑ 
και 2 θρομβωτικά επεισόδια σε ασθενείς που έλαβαν 
ταυτόχρονη χορήγηση emicizumab και aPCC (HAVEN 
1). Πέντε περιπτώσεις θανάτων καταγράφηκαν σε 
ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε emicizumab 
ως παρηγορητική θεραπεία ή ως διευρυμένη αγωγή 
κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος της κλινικής μελέτης 
HAVEN 1. Εντούτοις, οι ερευνητές ή οι θεράποντες 
ιατροί έχουν δηλώσει πως η αιτία θανάτου των συγκε-
κριμένων ασθενών δεν σχετίζονταν με το emicizumab 
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σε καμμία από τις περιπτώσεις9. Σημαντική βελτίωση 
στην ποιότητα ζωής των παιδιών και των γονέων 
διαπιστώθηκαν στην μελέτη HAVEN 2, στην οποία 
δεν καταγράφηκαν θρομβοεμβολικά επεισόδια. Στην 
ίδια μελέτη, καταγράφηκε μία περίπτωση ασθενούς 
που ανέπτυξε ADA (αντισώματα κατά του φαρμάκου) 
στον οποίο η θεραπεία με emicizumab διακόπηκε. 
Φαίνεται πως η πιθανότητα για ανάπτυξη ADA στους 
ασθενείς που λαμβάνουν υποδορίως emicizumab 
ανέρχεται στο 5%. 

Fitusiran

Η εταιρεία Sanofi διεξήγαγε μελέτες για την υποδό-
ρια χορήγηση του Fitusiran ως θεραπεία προφύλαξης 
σε ασθενείς με ΗΑ και ΗΒ με ή χωρίς ανασταλτή. Στις 
μελέτες φάσης Ι διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα 
του φαρμάκου στη μείωση των επιπέδων ΑΤ και στην 
αποκατάσταση της παραγωγής θρομβίνης, και επιπλέ-
ον το δοσολογικό σχήμα που δίνει το βέλτιστο αποτέ-
λεσμα. Διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση του fitusiran μία 
φορά ανά μήνα είχε ως αποτέλεσμα ελάττωση των 
επιπέδων ΑΤ κατά 70-90%, με αυξημένη παραγωγή 
θρομβίνης, ανεξάρτητα από τον τύπο αιμορροφιλίας. 
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που καταγράφηκε 
ήταν δερματική αντίδραση στο σημείο της υποδόριας 
έγχυσης, στο 20% των ασθενών. Στις μελέτες φάσης 
ΙΙ δοκιμάστηκαν διαφορετικά δοσολογικά σχήματα 
ως θεραπεία προφύλαξης, χορηγούμενα μία φορά 
ανά μήνα σε ασθενείς με αιμορροφιλία με ή χωρίς 
ανασταλτή, και διαπιστώθηκε μείωση των επιπέδων 
ΑΤ κατά 80% με σημαντική μείωση των αιμορραγικών 
επεισοδίων (ABR=1), σε σύγκριση με τα αιμορραγικά 
επεισόδια που είχαν καταγραφεί στους ίδιους ασθενείς 

πριν την εισαγωγή τους στη μελέτη. Η μελέτη φάσης 
ΙΙ διακόπηκε μετά από ένα θανατηφόρο περιστατικό 
CSVT (Cerebral Sinovenous Thrombosis). Έγινε 
επαναξιολόγηση των κινδύνων και αναθεωρήθηκε η 
αρχική δόση συμπυκνωμάτων ή BPA σε περίπτωση 
οξείας αιμορραγίας. Μετά τις αναθεωρημένες οδηγίες 
για την αντιμετώπιση των αιμορραγικών επεισοδίων 
δεν υπήρξαν επιπλέον θρομβωτικά επεισόδια. Μελέ-
τες φάσης ΙΙΙ είναι σε εξέλιξη για υποδόρια χορήγηση 
fitusiran σε δόση 80 mg κάθε μήνα – σε διαφορετικές 
ομάδες ασθενών (επί ανάγκης-on demand, σε προ-
φύλαξη, και σε ασθενείς με ή χωρίς ανασταλτή)10. 

Concizumab

Η εταιρεία NovoNordisk διεξήγαγε μελέτες για την 
υποδόρια χορήγηση του Concizumab ως θεραπεία 
προφύλαξης σε ασθενείς με ΗΑ και ΗΒ με ή χωρίς 
ανασταλτή. Στις μελέτες φάσης Ι διαπιστώθηκε η 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του φαρμάκου σε 
διάφορα δοσολογικά σχήματα, χωρίς να διαπιστωθούν 
σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ διαπιστώ-
θηκε άριστη συσχέτιση των επιπέδων του φαρμάκου 
με τη μείωση του TFPI και την αντίστοιχη αύξηση της 
παραγωγής θρομβίνης. Σημειώθηκε επίσης σημαντική 
μείωση του αριθμού των αιμορραγικών επεισοδίων 
η οποία είναι δοσοεξαρτώμενη. Η πιο συχνή ανεπι-
θύμητη ενέργεια που καταγράφηκε ήταν δερματική 
αντίδραση στο σημείο της υποδόριας έγχυσης. Στις 
μελέτες φάσης ΙΙ (Explorer 3, 4 και 5), σε ασθενείς 
με ΗΑ και ΗΒ με ανασταλτή και σε ασθενείς με ΗΑ 
χωρίς ανασταλτή αντίστοιχα, διαπιστώθηκε πως η 
υποδόρια χορήγηση concizumab καθημερινά είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόληψη των αιμορραγικών επεισο-

Πίνακας 1. Φάρμακα που στοχεύουν προ-πηκτικούς και αντιπηκτικούς παράγοντες.
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δίων με σημαντική μείωση του ABR. Ακολούθησαν 
μελέτες φάσης ΙΙΙ σε ενήλικες και εφήβους με ΗΑ 
και ΗΒ με ή χωρίς ανασταλτή, οι οποίες διακόπηκαν 
προσωρινά λόγω αναφερόμενων θρομβωτικών επει-
σοδίων. Στην παρούσα φάση, υπάρχει επανέναρξη 
των μελετών, με ισχυρή επαγρύπνηση και οδηγίες 
για την αντιμετώπιση των αιμορραγικών επεισοδίων. 
Το φάρμακο αναμένεται να λάβει άδεια κυκλοφορίας 
στο τέλος του 202311.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Των NfPs
Κίνδυνος θρόμβωσης

Τρεις περιπτώσεις TMA και 2 VTE (θρόμβωση 
φλεβωδών κόλπων ΚΝΣ (CSVT) και επιφανειακή 
θρομβοφλεβίτιδα) καταγράφηκαν σε ασθενείς υπό 
προφυλακτική αγωγή με emicizumab στη μελέτη 
HAVEN 19. Ένας ασθενής ανέπτυξε TMA μετά από 
4 συνεχόμενες ημέρες θεραπείας με aPCC λόγω 
αιμορραγίας από το ορθό, η οποία τελικά ήταν θα-
νατηφόρα, αν και η TMA είχε επιλυθεί κατά τη στιγμή 
του θανάτου. Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια (ΤΕ) 
εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής 
αγωγής με aPCC σε υψηλές δόσεις >100 U/kg/day 
για ενδιάμεσες αιμορραγίες. Συνολικά μέχρι το τέλος 
του 2019 είχαν καταγραφεί 4 επεισόδια ΤΜΑ και 16 
ΤΕ σε σύνολο 6100 ασθενών που έλαβαν προφύ-
λαξη με emicizumab. Όλα τα επεισόδια ΤΜΑ και 2 
από τα ΤΕ σχετίστηκαν με υψηλές δόσεις aPCC. Τα 
υπόλοιπα ΤΕ σχετίστηκαν με την ύπαρξη κεντρικού 
καθετήρα (ν=3), με επίκτητη αιμορροφιλία Α (ν=2), και 
με καρδιολογικές και άλλες συννοσηρότητες που προ-
διέθεσαν τους ασθενείς στην εμφάνιση ΤΕ. Αντίθετα, 
δεν συνέβησαν ΤΕ σε ασθενείς που έλαβαν χαμηλές 
δόσεις aPCC (<100 U/kg ανά ημέρα), μικρότερες πε-
ριόδους θεραπείας (<24 ώρες) ή χορηγήθηκε rFVIIa 
για τη θεραπεία των ενδιάμεσων αιμορραγιών9. Ως εκ 
τούτου, η σύσταση είναι οι ενδιάμεσες αιμορραγίες 
κατά τη διάρκεια της προφύλαξης με emicizumab να 
αντιμετωπίζονται με τη χρήση rFVIIa και να αποφεύ-
γεται (αν είναι δυνατό) η χρήση aPCC. 

Αναφέρθηκε ΤΕ σε ασθενή με ΗA χωρίς ανασταλτή 
που ελάμβανε προφύλαξη με fitusiran και χρειάστηκε 
να λάβει συμπληρωματική θεραπεία με συμπύκνωμα 
FVIII για την αντιμετώπιση ενδιάμεσης αιμορραγίας. Ο 
ασθενής παραπονέθηκε για κεφαλαλγία ενώ στην CT 
εγκεφάλου διαπιστώθηκε υπαραχνοειδής αιμορραγία 
και η θεραπεία υποκατάστασης με FVIII συνεχίστηκε. 
Ο ασθενής στη συνέχεια κατέληξε λόγω εγκεφαλικού 
οιδήματος, ενώ ανασκόπηση του ιστορικού και της CT 
οδήγησε στη διάγνωση της Cerebral Sinus Venous 

Thrombosis (CSVT) ως αρχικό συμβάν. Μετά από 
επαναξιολόγηση των κινδύνων και υιοθέτηση στρα-
τηγικής μείωσής τους με οδηγίες για χαμηλότερες 
δόσεις συμπυκνωμάτων ή BPA σε περίπτωση οξείας 
αιμορραγίας δεν καταγράφηκαν νέα ΤΕ.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι περισσότερη βα-
σική έρευνα είναι απαραίτητη για να κατανοηθούν οι 
μηχανισμοί των προϊόντων και οι αντιδράσεις τους με 
την ταυτόχρονη χορήγηση Βy Passing Αgents (BPA).

Θεραπεία ενδιάμεσων αιμορραγικών επεισοδίων
Η θεραπεία των ενδιάμεσων αιμορραγικών επει-

σοδίων σε ασθενείς με αιμορροφιλία σε προφύλαξη 
με NFPs συνιστάται να γίνεται κυρίως με rFVIIa, 
ενώ αποφεύγεται η χορήγηση aPCC, ιδιαίτερα σε 
δόσεις >100 u/kg για >24 ώρες. Αν είναι απαραίτητη 
η συνχορήγηση του aPCC η συνιστώμενη δόση είναι 
η χαμηλότερη δυνατή και για μικρό χρονικό διάστημα 
που δεν ξεπερνά τις 24 ώρες9. 

Διαχείριση της αιμόστασης κατά τη διάρκεια 
χειρουργικών επεμβάσεων

Περιορισμένες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για 
την περιεγχειρητική διαχείριση της αιμόστασης ασθε-
νών που έλαβαν προφύλαξη με NFPs9. Στο πλαίσιο 
αυτό, 233 χειρουργικές επεμβάσεις διενεργήθηκαν σε 
113 ασθενείς στις μελέτες HAVEN 1-4 που έλαβαν 
θεραπεία με emicizumab. Από αυτές, 18 ήταν μείζονες 
επεμβάσεις (αρθροπλαστικές, υμενεκτομές κ.λπ.), 
ενώ 215 ήταν ελάσσονες επεμβάσεις (οδοντιατρικές, 
τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων, ενδοσκοπήσεις κ.λπ.). 
Για όλες τις μείζονες επεμβάσεις και για τις περισσό-
τερες από τις ελάσσονες απαιτήθηκε προεγχειρητικά 
χορήγηση ΒΡΑ ή συμπυκνωμάτων FVIII, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις (30%) χρειάστηκε επιπλέον 
αντιμετώπιση λόγω μετεγχειρητικής αιμορραγίας.

Πέντε χειρουργικές επεμβάσεις διενεργήθηκαν σε 
4 ασθενείς με HA που έλαβαν προφύλαξη με fitusiran 
(2 με ανασταλτή και 2 χωρίς ανασταλτή). Χορηγήθηκε 
συμπληρωματική θεραπεία με ΒΡΑ ή συμπυκνώματα 
FVIII χωρίς ανεπιθύμητα συμβάντα.

Εργαστηριακός έλεγχος αιμόστασης
Προβληματισμούς επίσης προκαλεί η καθιέρω-

ση αποτελεσματικών εργαστηριακών δοκιμασιών 
για την αξιολόγηση της αιμόστασης στους ασθενείς 
που λαμβάνουν προφύλαξη με NFPs13. Με τη χρήση 
αυτών των προϊόντων εξασφαλίζεται αποτελεσματική 
προφύλαξη όσον αφορά στη μείωση των αιμορ-
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ραγικών επεισοδίων, ωστόσο υπάρχει ανάγκη για 
τακτική παρακολούθηση των ασθενών που κάνουν 
συμπληρωματική χρήση συμπυκνωμάτων ή ΒΡΑ για 
την αντιμετώπιση ενδιάμεσων αιμορραγιών ή είναι 
ανάγκη να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις 
ή είναι σε θεραπεία ανοσοανοχής για την καταστολή 
του ανασταλτή. Ωστόσο, δεδομένου ότι κανένα από 
τα NFPs δεν μπορεί να συσχετιστεί με ένα γνωστό 
επίπεδο δραστικότητας FVIII, δεν είναι δυνατή η ερ-
γαστηριακή παρακολούθηση των προϊόντων αυτών 
με βάση τον FVIII. Για τον έλεγχο της αποτελεσματι-
κότητας του emicizumab στη συγχορήγηση με ΒΡΑ ή 
συμπυκνώματα έχει προταθεί η χρήση αντιδραστηρίου 
με χρωμογονικό υπόστρωμα βοείου τύπου και όχι τα 
αντιδραστήρια «ενός σταδίου» (one –stage assays). 
Επίσης, σημαντική είναι η βοήθεια που προσφέρει η 
περιστροφική θρομβοελαστομετρία σε ολικό αίμα για 
τον έλεγχο της παραγωγής θρομβίνης στους ασθενείς 
που είναι υπό προφύλαξη με NFPs. Σε ασθενείς που 
είναι σε θεραπεία με fitusiran ή concizumab η μέτρηση 
της παραγωγής θρομβίνης (TGT) με εξειδικευμένους 
αναλυτές θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση 
με τον βέλτιστο τρόπο των ενδιάμεσων αιμορραγιών ή 
τον προγραμματισμό των χειρουργικών επεμβάσεων, 
με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες14. 

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, είναι απαραίτη-
τος ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αιμόστασης με 
νέους αναλυτές, αντιδραστήρια και τεχνογνωσία για 
την καλύτερη διαχείριση των ασθενών υπό θεραπεία 
με NFPs.

Θεραπεία ανοσοανοχής (ΙΤΙ) στους ασθενείς με 
ανασταλτή

Η ITI είναι ευρέως αποδεκτή ως η κύρια προ-
σέγγιση για την εξάλειψη των ανασταλτών. Ωστό-
σο, η θεραπεία είναι εντατική και απαιτεί συχνή και 
μακροχρόνια χορήγηση συμπυκνωμάτων VIII/IX, 
ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης κεντρικής 
φλεβικής γραμμής ή port-a-cath, ιδιαίτερα στα παιδιά. 
Η προφύλαξη με τα NFPs δίνει τη δυνατότητα απο-
φυγής της ΙΤΙ στους μικρούς ασθενείς, εντούτοις η 
εξάλειψη του ανασταλτή σε πρώιμο στάδιο μετά την 
εκδήλωσή του παραμένει μια σημαντική επιλογή. Η 
απόφαση για την έναρξη ΙTI εξαρτάται από διάφορες 
παραμέτρους που αφορούν στον ασθενή αλλά και 
στις ιατρικές συνθήκες, όπως τον τίτλο ανασταλτή, 
τη διαθεσιμότητα προϊόντων και τις εργαστηριακές 
υποδομές για παρακολούθηση της αιμόστασης. Οι 
αποφάσεις για την θεραπεία που θα επιλεγεί εξατο-
μικεύονται λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής15.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέες θεραπείες για την 

αιμορροφιλία με μη παραγοντικά προϊόντα θα μπο-
ρούσαν να προσφέρουν ένα νέο πρότυπο φροντίδας 
κυρίως για ασθενείς με αιμορροφιλία και ανασταλτή. 
Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερες μελέτες ώστε να 
συγκεντρωθούν αξιόπιστα κλινικά δεδομένα σχετικά 
με την ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά 
τον κίνδυνο θρομβοεμβολής ή TMA με την ταυτόχρονη 
χρήση BPA ή FVIII/FIX. Τυποποιημένες τεχνικές ευ-
ρείας εφαρμογής για εργαστηριακή παρακολούθηση 
της αιμόστασης σε ασθενείς που λαμβάνουν NFPs θα 
βοηθήσουν την κλινική διαχείριση και τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Pergantou H, matsinos G, Papadopoulos A, Platokouki 

H, Aronis S. Comparative study of validity of clinical, 
X-ray and magnetic resonance imaging scores in evalu-
ation and management of haemophilic arthropathy in 
children Haemophilia 2006; 12:241–247

 2. Manco-Johnson MJ, Abshire TC, Shapiro AD, et al. 
Prophylaxis versus episodic treatment to prevent joint 
disease in boys with severe hemophilia. N Engl J Med. 
2007; 357(6):535-544.

 3. Ljung R, Auerswald G, Benson G, et al. Inhibitors in 
haemophilia A and B: management of bleeds, inhibi-
tor eradication and strategies for difficult-to-treat pa-
tients. Eur J Haematol. 2019;102:111–122. doi:10.1111/
ejh.13193 

 4. Berntorp E. Differential response to bypassing agents 
complicates treatment in patients with haemophilia and 
inhibitors. Haemophilia. 2009;15(1):3-10

 5. Mariani G, Kroner B; Immune Tolerance Study Group 
(ITSG). Immune tolerance in hemophilia with factor VIII 
inhibitors: predictors of success. Haematologica. 2001; 
86(11):1186-1193.

 6. Kitazawa T, Igawa T, Sampei Z, et al. A bispecific an-
tibody to factors IXa and X restores factor VIII hemo-
static activity in hemophilia A model. Nat Med. 2012; 
18(10):1570-1574.

 7. Sehgal A, Barros S, Ivanciu L, et al. An RNAi therapeutic 
targeting antithrombin to rebalance the coagulation 
system and promote hemostasis in hemophilia Nat 
Med. 2015; 21(5):492-497.

8. Hilden I, Lauritzen B, Sørensen BB, et al. Hemostatic 
effect of a monoclonal antibody mAb 2021 blocking the 
interaction between FXa and TFPI in a rabbit hemophilia 
model. Blood. 2012;119(24):5871-5878.

9. Oldenburg J, Mahlangu JN, Kim B, et al. Emicizumab 
Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors. N Engl J 
Med. 2017; 377(9): 809-818

10. Pasi KJ, Georgiev P, Mant T, et al Fitusiran, an investi-



108

Ε. Περγάντου

gational RNAi therapeutic targeting antithrombin for the 
treatment of hemophilia: interim results from a phase 2 
extension study in patients with hemophilia A or B with 
and without inhibitors. Res Pract Thromb Haemost. 
2017; 1:ABSASY01.2.

11. Eichler H, Angchaisuksiri P, Kavakli K, et al. A randomized 
trial of safety, pharmacokinetics and pharmacodynamics 
of concizumab in people with hemophilia A. J Thromb 
Haemost. 2018;16(11):2184-2195.

12. Kruse-Jarres R, Callaghan MU, Croteau SE, et al. Sur-
gical experience in two multicenter, open-label phase 
3 studies of emicizumab in persons with hemophilia 
A with inhibitors (HAVEN 1 and HAVEN 2) [abstract]. 
Blood 2017;130(suppl 1). Abstract 89.

13. Nogami K, Soeda T, Matsumoto T, Kawabe Y, Kitazawa 
T, Shima M. Routine measurements of factor VIII ac-
tivity and inhibitor titer in the presence of emicizumab 
utilizing anti-idiotype monoclonal antibodies. J Thromb 
Haemost. 2018;16(7):1383-1390.

14. Waters EK, Sigh J, Friedrich U, Hilden I, Sørensen BB. 
Concizumab, an anti-tissue factor pathway inhibitor 
antibody, induces increased thrombin generation in 
plasma from haemophilia patients and healthy subjects 
measured by the thrombin generation assay. Haemo-
philia. 2017;23(5):769-776

15. Nogami M, Shima M New therapies using nonfactor 
products for patients with hemophilia and inhibitors 
Blood 2019; (133): 399-406 



109

Το μέλλον στην Αντιπηκτική Αγωγή: Αναστολέας του fXIa

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ1, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ2

1Ε’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «O Ευαγγελισμός», 2Αιματολογικό Τμήμα «Γένεσις» Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική 
Κλινική, Αθήνα

Αίμα 2022;13(Suppl 1): 109–114
33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΕΙΚΟνΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟν ΣΤΗν ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Η αντιθρομβωτική αγωγή συνίσταται στην αντι-

αιμοπεταλιακή, την αντιπηκτική και τη θρομβολυτική 
αγωγή. Η αντιπηκτική αγωγή ενδείκνυται κυρίως στην 
πρόληψη και θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου, 
που περιλαμβάνει την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση 
και την πνευμονική εμβολή, καθώς και την πρωτογε-
νή και δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικού αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με κολπική 
μαρμαρυγή. Η αντιπηκτική αγωγή επίσης χορηγείται 
και σε περιπτώσεις αρτηριακών θρομβώσεων με συ-
γκεκριμένες προϋποθέσεις και ενδείξεις. Στα μέσα του 
20ου αιώνα, η ηπαρίνη και η βαρφαρίνη αποτέλεσαν 
τα πρώτα αντιπηκτικά φάρμακα που χορηγήθηκαν 
με επιτυχία, ενώ προς στο τέλος του 20ου αιώνα, οι 
ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους (ΗΜΜΒ) και η 
fondaparinux, τέθηκαν στη θεραπευτική φαρέτρα, 
ακολουθούμενα από τα αμέσως δρώντα από του 
στόματος αντιπηκτικά (Direct Oral Anti-Coagulants-
DOACs)1. Χαρακτηριστικό της εξέλιξης της αντιπηκτι-
κής αγωγής, είναι η προσπάθεια να παρασκευαστούν 
φάρμακα με πιο συγκεκριμένο στόχο, περιορίζοντας το 
εύρος των πηκτικών παραγόντων που αναστέλλονται. 
Έτσι από τα κουμαρινικά αντιπηκτικά (αντι-βιταμίνες 
Κ), που έχουν στενό θεραπευτικό εύρος και πολλα-
πλούς στόχους, τους παράγοντες II (προθρομβίνη), 
VII, IX, X, τα DOACs δρουν άμεσα είτε στην ΙΙa είτε 
στον παράγοντα Χa2. 

Τα DOACs: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, 
edoxaban, betrixaban, είναι τα χορηγούμενα σύγ-
χρονα αντιπηκτικά. Τα πλεονεκτήματά τους είναι η 
από του στόματος χορήγηση, το ευρύ θεραπευτικό 

παράθυρο και η προβλέψιμη φαρμακοκινητική. Τα 
DOACs είναι από τα συχνότερα συνταγογραφούμενα 
φάρμακα στον κόσμο. Σε συγκριτικές μελέτες με τα 
κουμαρινικά αντιπηκτικά έχουν την ίδια αποτελε-
σματικότητα και πλεονεκτούν ως προς τον κίνδυνο 
ενδοκράνιας αιμορραγίας. Φαίνεται εντούτοις ότι 
κάποια από αυτά μειονεκτούν ως προς τον κίνδυνο 
αιμορραγίας πεπτικού, ειδικά σε πληθυσμούς όπως 
οι καρκινοπαθείς. Επιπλέον, τα περιστατικά αιμορ-
ραγιών οδήγησαν στην ανάπτυξη αντίδοτων, όπως η 
ιδαρουσιζουμάμπη για το dabigatran και το Andexanet 
alfa για τα rivaroxaban και apixaban. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟνΗ 
ΑνΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓωΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Στα σύγχρονα αντιπηκτικά παραμένει ο προβλη-
ματισμός για την πιο επίφοβη παρενέργεια που είναι 
η αιμορραγία, αλλά και για τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης των επιπέδων τους1. Δεν είναι ασύνηθες 
οι κλινικοί ιατροί να μη συνταγογραφούν αντιπηκτι-
κά φάρμακα ή να συνταγογραφούν υποθεραπευτι-
κές δόσεις σε ασθενείς που έχουν απόλυτη ένδειξη 
αντιπηκτικής αγωγής, ακριβώς λόγω του φόβου 
αιμορραγίας, παρά την εφαρμογή σκορ εκτίμησης 
αιμορραγικού κινδύνου. Πολλοί ασθενείς μάλιστα 
που έχουν απόλυτη ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή 
για πρωτογενή ή δευτερογενή πρόληψη ισχαιμικού 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου επί κολπικής 
μαρμαρυγής, έχουν παράλληλα υψηλό αιμορραγικό 
κίνδυνο όπως συμβαίνει με τους ασθενείς με χρόνια 
νεφρική νόσο και τους ηλικιωμένους.

Η παρακολούθηση των επιπέδων των αντιπη-
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κτικών φαρμάκων και η δυνατότητα προβλέψιμης 
φαρμακοκινητικής είναι ένα ακόμα πεδίο στο οποίο 
λαμβάνει χώρα έρευνα. Η ανάπτυξη των νεότερων 
αντιπηκτικών από του στόματος είχε και σαν κίνητρο 
τη μείωση της ανάγκης συχνής παρακολούθησης 
παραμέτρων πήξης ή επιπέδων. Παρόλα αυτά, η 
κλινική χρήση τους έδειξε ότι συχνά απαιτείται η πα-
ρακολούθηση της δραστικότητάς τους και ιδιαίτερα 
σε πληθυσμούς με αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο, 
χωρίς όμως να έχει καθιερωθεί στην κλινική πράξη.

Το ιδανικό αντιπηκτικό φάρμακο θα πρέπει να 
θεραπεύει τη θρόμβωση, αλλά και παράλληλα να 
έχει τις λιγότερες παρενέργειες, κυρίως μικρό κίνδυ-
νο αιμορραγίας και προβλέψιμη φαρμακοκινητική. 
Η εξέλιξη της παρασκευής αντιπηκτικών φαρμάκων 
στηρίζεται στην καλύτερη κατανόηση της αιμοστατικής 
λειτουργίας και στην αποσαφήνιση του ρόλου και της 
αλληλεπίδρασης των προπηκτικών και αντιπηκτικών 
παραγόντων. Την τελευταία δεκαετία, η αναστολή 
παραγόντων της ενδογενούς οδού της πήξης απο-
τελεί σημαντικό πεδίο έρευνας, καθώς φαίνεται ότι 
μπορεί να πλεονεκτεί όσον αφορά στην ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα τόσο στην αρτηριακή όσο 
και στη φλεβική θρόμβωση2,3. Προκλινικές μελέτες σε 
πειραματόζωα με έλλειψη παραγόντων του ενδογε-
νούς συστήματος κατέδειξαν ότι αυτά προστατεύονται 
από αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις, χωρίς να 
παρουσιάζουν αιμορραγία. Η έλλειψη του FXI σε 
ανθρώπους (αιμορροφιλία C) οδηγεί συνήθως σε 
ήπιο αιμορραγικό φαινότυπο που χαρακτηρίζεται από 
μη απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες, ενώ φαίνεται 
ότι οι ασθενείς αυτοί προστατεύονται από θρομβω-
τικά επεισόδια. Επιπλέον, τα αυξημένα επίπεδα FXI 
έχουν συσχετισθεί με αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο3. 
Σκοπός της ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των 
νεότερων εξελίξεων στην αναστολή του ενεργοποι-
ημένου ή μη παράγοντα XI (FXIa-FXI).

ΣΥΓΧΡΟνΗ ΘΕωΡΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕνΔΟΓΕνΟΥΣ ΟΔΟΥ-
ΔΙΑΧωΡΙζΟνΤΑΣ ΤΗν ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ  
ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΟΜΒωΣΗ

Η δημιουργία του θρόμβου προδιαθέτει τραυ-
ματισμό του αγγείου, στάση στην κυκλοφορία του 
αίματος ή διαταραχή στους πηκτικούς παράγοντες. 
Η σύγχρονη αντιπηκτική αγωγή μπορεί να προστα-
τεύσει από θρομβωτικά επεισόδια ή να θεραπεύσει 
τη θρόμβωση, παράλληλα όμως αυξάνει τον κίνδυ-
νο αιμορραγίας καθώς επιδρά στην αιμόσταση. Η 
κλασική θεωρία της πήξης με τον καταρράκτη του 
McFarland στηρίζεται κυρίως σε in vitro παρατηρή-

σεις και πειραματικά δεδομένα4,5. Έτσι, ενδογενής 
και η εξωγενής οδός συναντώνται στην κοινή οδό για 
τη δημιουργία θρόμβου ινικής. Τα τελευταία έτη, το 
κυτταρικό μοντέλο της πήξης θεωρείται ότι είναι πιο 
αντιπροσωπευτικό της in vivo αιμόστασης4. Σύμφωνα 
με αυτό, ο ιστικός παράγοντας (Tissue Factor-TF) 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην έναρξη της. Με την 
αποκάλυψη του σε κύτταρα που τον φέρουν, όπως 
το ενδοθήλιο ή κύτταρα φλεγμονής, ενεργοποιείται ο 
αιμοστατικός μηχανισμός, με σημαντικό και τον ρόλο 
των αιμοπεταλίων. Έτσι με τον πρώτο σχηματισμό 
μικρής αρχικά ποσότητας θρομβίνης, το ενδογενές 
σύστημα συμμετέχει στην παραγωγή μεγαλύτερης 
ποσότητας. Καταρχάς ενεργοποιείται ο FXII με επαφή 
με αρνητικά φορτισμένα μόρια και ενεργοποιεί τον FXI. 
Ωστόσο ο FXI ενεργοποιείται και απευθείας από τη 
θρομβίνη που σχηματίστηκε από την εξωγενή οδό, 
αλλά και ο FIX από το σύμπλεγμα TF-FVIIa. Έτσι, η 
«ενδογενής» οδός, με τον FIXa και τον FVIIIa, συμμε-
τέχει στην επέκταση του θρόμβου, στη σταθερότητα 
αλλά και στην ταχύτητα σχηματισμού του. Η σημασία 
των παραγόντων VIII και IX άλλωστε είναι προφανής 
και στις περιπτώσεις ελλείψεως τους, δηλαδή στην 
αιμορροφιλία Α και Β αντίστοιχα.

Ο ρόλος των παραγόντων FXI και FXII της ενδο-
γενούς οδού στη φυσιολογική αιμόσταση, φαίνεται 
ωστόσο ότι είναι λιγότερο σημαντικός από το ρόλο 
της εξωγενούς και δη του ιστικού παράγοντα και του 
FVII. Η παρουσία ικανής ποσότητας TF και μόνο 
μπορεί να οδηγήσει στην αιμόσταση. Η παρατήρηση 
ότι η ανεπάρκεια του FXI (αιμορροφιλία C) οδηγεί 
σπανιότατα σε σοβαρές αιμορραγίες και μάλιστα όχι 
αυτόματες καθώς και ότι οι πάσχοντες προστατεύονται 
από αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις, καθώς 
και η αποτελεσματικότητα του ανασυνδυασμένου 
παράγοντα VIIa στην αντιμετώπιση αιμορραγιών, 
οδήγησε στην αναζήτηση αντιπηκτικών μοντέλων 
που στηρίζονται στην αναστολή παραγόντων της 
ενδογενούς οδού. Η σύγχρονη αντιπηκτική αγωγή, 
στοχεύοντας στη θρομβίνη ή τη Xa φαίνεται επηρε-
άζει και τη φυσιολογική αιμόσταση αυξάνοντας τον 
αιμορραγικό κίνδυνο. 

Σύμφωνα με τους Plow EF et al πειραματικά δε-
δομένα καταδεικνύουν ότι η φυσιολογική αιμόσταση 
και η παθολογική θρόμβωση μπορεί να διαχωρίζονται 
στο μηχανισμό παραγωγής θρόμβου6. Η εκλεκτική 
αναστολή παραγόντων που διαδραματίζουν μικρότε-
ρο ρόλο στη φυσιολογική αιμόσταση και μεγαλύτερο 
στη θρόμβωση μπορεί να οδηγήσει σε παρασκευή 
αντιπηκτικού με μικρότερο κίνδυνο αιμορραγίας. Η 
ενδογενής οδός θεωρείται ότι διαδραματίζει σημαντι-
κότερο ρόλο στον παθολογικό θρόμβο και λιγότερο 
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σημαντικό στη φυσιολογική αιμόσταση. Σημαίνουσα 
ανακάλυψη είναι το ότι ο FXI ενεργοποιείται και από 
την θρομβίνη, γεγονός που διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στη θρόμβωση, περισσότερο από τη φυσιολο-
γική αιμόσταση.

Η ενδογενής οδός ενεργοποιείται με το σύστημα 
επαφής, δηλαδή τον παράγοντα FXII, την προκαλ-
λικρεΐνη (PKK) και το υψηλού μοριακού βάρους κι-
νινογόνο (high-molecular-weight kininogen-HK). Η 
επαφή με συγκεκριμένα αρνητικά φορτισμένα μόρια 
ενεργοποιεί τον FXII που ενεργοποιεί τον FXI. Ο FXI 
επιπλέον ενεργοποιείται και από τη θρομβίνη, ενώ 
πειραματικά μοντέλα με knockout genes επίμυες τον 
προκρίνουν σαν καλύτερο στόχο από τον FXII για 
αναστολή. Συγκεκριμένα η απουσία του δεν σχετίζεται 
με σοβαρές αιμορραγίες (Εικόνα 1).

Ο FXI παράγεται από το ήπαρ ως πολυπεπτιδική 
άλυσος χωρίς να είναι βιταμινο-Κ εξαρτώμενος. Το 
γονίδιο του FXI ευρίσκεται στο χρωμόσωμα 4q32-35. 
Η δομή του θυμίζει δισκοειδή σχηματισμό γύρω από 
την πρωτεάση σερίνης του, και διαθέτει υποδοχείς για 
τη θρομβίνη, το HK και τον IX, ενώ ενεργοποιείται με 
τη διάσπαση των πεπτιδικών δεσμών Arg369-Ile370. 

Κυκλοφορεί ως διμερές στο πλάσμα και έχει χρόνο 
ημιζωής περίπου 52 ώρες. Ο FXIa και η θρομβίνη 
ενεργοποιούν τον ΙΧ διασπώντας πεπτιδικούς δε-
σμούς, ενώ η δράση του μπορεί να ανασταλεί από 
τον αναστολέα πρωτεάσης εξαρτώμενο από την 
πρωτεϊνη ζ (protein Z-dependent protease inhibitor-
ZPI). Η συγκέντρωσή του στο πλάσμα είναι συνήθως 
5 μg/mL, ενώ αιμορραγίες παρατηρούνται μετά από 
σοβαρό τραύμα ή χειρουργείο σε δραστικότητα <20%, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καθορισμού 
ορίου ασφαλείας και παρακολούθησης σε περίπτωση 
φαρμακευτικής αναστολής του. 

ΚΛΙνΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑνΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ fIX/Xia
Η βιβλιογραφία είναι ήδη πλούσια μελετών πα-

ρασκευής αναστολέων τόσο του FXII/XIIa όσο και 
του FXI/Xia, ωστόσο λόγω των προαναφερόμε-
νων πλεονεκτημάτων, το ενδιαφέρον έχει εστιασθεί 
στην αναστολή του τελευταίου8,9. Η αναστολή του 
FXI/FXIa επιτυγχάνεται με απταμερή, πεπτιδομιμη-
τικά, μονοκλωνικά αντισώματα κατά του FXIa, όπως 
το osocimab (BAY1213790), με συμπληρωματικά 
ολιγονουκλεοτίδια (anti-sense oligonucleotide- ASO) 
που καταστέλλουν την παραγωγή του FXI στο ηπατο-
κύτταρο, όπως το ISIS-FXIRx, αλλά και με μικρά μόρια 
που αναστέλλουν το ενεργό τμήμα του FXIa, όπως 
είναι τα από του στόματος Milxevian (BMS-98617) 
και asundexian (BAY 2433334). Οι κλινικές δοκιμές 
εστιάζουν αρχικά στην πρόληψη εν των βάθει φλε-
βοθρόμβωσης σε ασθενείς με αρθροπλαστική κατά 
γόνυ άρθρωσης και σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς 
που λαμβάνουν το ερευνητικό φάρμακο σε συνεδρίες 
αιμοκάθαρσης (Πίνακας 1).

Παρακάτω θα παρουσιαστούν τα μόρια που έχουν 
προχωρήσει σε κλινικές μελέτες και έχουν μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον σύμφωνα με τα αποτελέσματά τους στην 
αντιπηκτική δράση με μικρό κίνδυνο αιμορραγίας.

Το IONIS-fXIRX/fXI-ASO είναι συμπληρωμα-
τικό ολιγονουκλεοτίδιο που χορηγείται υποδορίως 
και στοχεύει στην αναστολή παραγωγής FXI στο 
ηπατοκύτταρο. Το μόριο αναστέλλει το FXI-mRNA 
στο ήπαρ, αλλά τα επίπεδα του FXI καθυστερούν να 
μειωθεί 3 εβδομάδες στα επιθυμητά. Σε τυχαιοποι-
ημένη μελέτη 300 ασθενείς έλαβαν 36 ημέρες προ 
χειρουργείου αρθροπλαστικής γόνατος 9 δόσεις του 
φαρμάκου σε δόσεις 100 mg, 200 mg και 300 mg10. 
Η δόση των 100 mg δεν φάνηκε αποτελεσματική και 
διεκόπη, ενώ η δόση 200 mg αποδείχτηκε μη κατώ-
τερη από την ενοξαπαρίνη και η δόση των 300 mg 
αποδείχτηκε ανώτερη από την ενοξαπαρίνη, ενώ το 
φάρμακο είχε 3% αιμορραγικά συμβάντα σε σχέση Εικόνα 1.
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Πίνακας 1.
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΜΗΧΑνΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΚΛΙνΙΚων ΜΕΛΕΤων
IONIS-FXIRX/FXI-ASO Αναστολή FXI-mRNA στο ήπαρ NCT02553889 ΙΙa δημοσιεύτηκε

NCT01713361 IIb δημοσιεύτηκε
NCT03358030 IIb ολοκληρώθηκε

Ocosimab Μονοκλωνικό αντίσωμα που αδρανοποιεί τον FXI NCT03276143 ΙΙb δημοσιευμένη
NCT04523220 ΙΙb ολοκληρώθηκε

Abelacimab Ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αδρανοποιεί τον FXI NCT04755283 IIb ολοκληρώθηκε
NCT05171049 IIb συνεχίζεται 
NCT05171075 ΙΙΙ συνεχίζεται

Milvexian Εκλεκτικός, άμεσος, αντιστρεπτός αναστολέας FXIa NCT03891524 ΙΙb ολοκληρώθηκε
NCT03766581 ΙΙb συνεχίζεται

Xisomab 3G3/AB023 Ανασυνδυασμένο αντίσωμα που αναστέλλει  
την ενεργοποίηση του FXI από τον FXIIa

NCT03612856 IIa δημοσιεύτηκε
NCT04465760 ΙΙa συνεχίζεται

Asundexian Άμεσος αναστολέας FXIa NCT04218266 IIb δημοσιεύτηκε
NCT04304534 ΙΙb ολοκληρώθηκε
NCT04304508 ΙΙb συνεχίζεται

με 8% των ασθενών που ελάμβαναν ενοξαπαρίνη.
Η φάση ΙΙb πραγματοποιήθηκε σε αιμοκαθαιρό-

μενους ασθενείς που λάμβαναν 200 mg, 300 mg του 
φαρμάκου ή placebo για 12 εβδομάδες πριν και μετά 
την αιμοκάθαρση. Ο σχεδιασμός της μελέτης αφορού-
σε στη φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική και την 
ασφάλεια. Οι ασθενείς που λάμβαναν φάρμακο δεν 
παρουσίασαν κλινικά σημαντική αιμορραγία, αλλά πα-
ρουσίασαν συχνότερα μη κλινικά σημαντική ελάσσονα 
αιμορραγία σε σχέση με το placebo (23% έναντι 8%). 
Αντίστοιχα αποτελέσματα όσον αφορά στην ασφάλεια 
ανακοινώθηκαν πρόσφατα με το fesomersen, που 
είναι το συζευγμένο με συνδέτη μόριο του IONIS-FIRx 
στην κλινική δοκιμή φάσης ΙΙb (RE-THINC ESRD). 
Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς ελάμβαναν 40 mg, 80 
mg ή 120 mg του φαρμάκου υποδορίως ή placebo 
κάθε 4 εβδομάδες για 48 εβδομάδες. 

To ocosimab είναι μονοκλωνικό αντίσωμα που 
προσδένεται και αδρανοποιεί το ανενεργό ένζυμο 
FXI με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιείται σε FXIa 
από τον FXII ή τη θρομβίνη. Στην πρώτη κλινική 
δοκιμή 813 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε 4 δόσεις 
(0.3, 0.6, 1.2, 1.8 mg/kg) πριν ή μετά από επέμβαση 
αρθροπλαστικής γονάτου και συγκρίθηκαν με ασθε-
νείς που ελάμβαναν ενοξαπαρίνη ή απιξαμπάνη 2,5 
mg δύο φορές ημερησίως11. Η δόση των 1.8 mg/dl 
βρέθηκε να υπερτερεί στην πρόληψη εν τω βάθει 

φλεβοθρόμβωσης είτε όταν χορηγείτο προεγχειρη-
τικά είτε όταν χορηγείτο μετεγχειρητικά. Το φάρμακο 
ήταν γενικώς καλά ανεκτό και παρατηρήθηκε ένα 
περιστατικό μείζονος αιμορραγίας σε ασθενή που 
έλαβε προεγχειρητικά 1.8 mg/kg.

Το abelacimab είναι ανθρώπινο μονοκλωνικό 
αντίσωμα που μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια ή υπο-
δορίως, με μέγιστα επίπεδα στο πλάσμα 4 ώρες μετά 
τη χορήγησή του έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί άμεσα 
μετεγχειρητικά. Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 30-44 
ημέρες μετά από υποδόρια χορήγηση. Πρόκειται για 
αντίσωμα που προσδένεται στον FXI και εμποδίζει την 
ενεργοποίησή του σε ενεργό ένζυμο. 412 ασθενείς 
που επρόκειτο να υποβληθούν σε αρθροπλαστική 
γόνατος τυχαιοποιήθηκαν σε 3 δόσεις (30, 75, 150 
mg) έναντι 40 mg ενοξαπαρίνης12. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν μη κατωτερότητα από την ενοξαπαρίνη, και 
ενδεχομένως ανωτερότητα για τις δόσεις 75 και 120 
mg. Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές αιμορ-
ραγίες. Το μονοκλωνικό αυτό αντίσωμα δοκιμάζεται 
ως προς την ασφάλεια στην πρόληψη ισχαιμικών 
αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με 
κολπική μαρμαρυγή συγκριτικά με το rivaroxaban 
αλλά και σε πρόληψη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης 
σε ογκολογικούς αρρώστους.

Το Milvexian είναι ένα μικρό μόριο που λαμβά-
νεται από του στόματος με χρόνο ημίσειας ζωής 12 
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ώρες. Πρόκειται για εκλεκτικό, άμεσο και αντιστρεπτό 
αναστολέα του FXIa. Παρατηρείται παράταση aPTT 
ανάλογα με τη δοσολογία. Τυχαιοποιήθηκαν στο 
σύνολο 1242 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθρο-
πλαστική γόνατος, οι οποίοι έλαβαν μετεγχειρητικά 
7 διαφορετικές δόσεις συγκριτικά με ενοξαπαρίνη. 
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι το φάρμακο ήταν 
όχι κατώτερο και μάλιστα 4 δοσολογικά σχήματα (50, 
100, 200 mg δις ημερησίως, 200 mg άπαξ ημερησί-
ως) αποδείχθηκαν ανώτερα της ενοξαπαρίνης στην 
πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Δεν 
παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες 
και μάλιστα δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές 
αιμορραγίες13. Σε εξέλιξη είναι μελέτη σε ασθενείς με 
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο που λαμ-
βάνουν παράλληλα διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 
(AXIOMATIC-SSP).

Το Xisomab 3G3/Ab023 είναι ανασυνδυασμένο 
αντίσωμα που συνδέεται με τον FXI και εμποδίζει 
την ενεργοποίηση του από τον FXIIa αλλά όχι από 
τη θρομβίνη, οπότε μπορεί να κατηγοριοποιηθεί 
μάλλον στους αναστολείς του FXIIa. Χαρακτηρίζεται 
από μικρό χρόνο ημίσειας ζωής σε μικρή δόση και 
σε πολλαπλάσιο χρόνο ημίσειας ζωής σε μεγαλύτερη 
δόση. Χορηγήθηκε σε αιμοκαθαιρόμενους με αντέν-
δειξη στην ηπαρίνη και δεν παρατηρήθηκαν κλινικώς 
σημαντικές αιμορραγίες14.

Το asundexian είναι ένα μικρό μόριο, άμεσος 
αναστολέας του FXIa που λαμβάνεται από του στό-
ματος. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του είναι περίπου 17 
ώρες, έχει λιγότερο από 15% νεφρικό μεταβολισμό 
και δεν αλληλεπιδρά με το κυτόχρωμα Ρ450. Σε 
κλινική μελέτη φάσης ΙΙ, 753 ασθενείς με κολπική 
μαρμαρυγή αλλά και μέτριο ή αυξημένο κίνδυνο αι-
μορραγίας τυχαιοποιήθηκαν σε δοσολογικά σχήματα 
25 mg ή 50 mg asundexian ή apixaban για διάρκεια 
4 εβδομάδων. Οι αιμορραγίες που ήταν 1,2, 0,4 και 
2,4% στο asundexian 20 mg, 50 mg και στο apixaban 
αντίστοιχα15. Η αποτελεσματικότητα δεν ήταν δυνατό 
να καταδειχθεί και απαιτούνται μελέτες φάσης ΙΙΙ. 
Το φάρμακο δοκιμάζεται επίσης σε ασθενείς με οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου καθώς και σε ασθενείς 
με μη καρδιοεμβολικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι ασθενείς που χρήζουν αντιπηκτικής αγωγής 

αλλά έχουν αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο, αποτελούν 
πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. Η σύγχρονη αντιπη-
κτική αγωγή επηρεάζει την αιμοστατική λειτουργία 
και μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία. Φαίνεται ότι 

η παθολογική θρόμβωση μπορεί να διαχωριστεί από 
τη φυσιολογική αιμόσταση, που στηρίζεται κυρίως 
στην εξωγενή οδό. Η ενδογενής οδός φαίνεται ότι 
διαδραματίζει λιγότερο σημαντικό ρόλο στη φυσιολο-
γική αιμόσταση και περισσότερο στη διαδικασία της 
θρόμβωσης. Η πορεία προς το ιδανικό αντιπηκτικό 
φάρμακο φαίνεται ότι περνάει μέσα από τη στόχευση 
πιο αρχικών σταδίων στην ενδογενή οδό της πήξης. 
Ασθενείς με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο όπως είναι 
αυτοί με χρόνια νεφρική νόσο και οι ηλικιωμένοι 
ίσως να είναι οι πιο ωφελημένοι στην περίπτωση 
κυκλοφορίας αυτών των σκευασμάτων, καθώς είναι 
οι πληθυσμοί που υφίστανται συχνότερα τις παρε-
νέργειες των αντιπηκτικών.

Σύμφωνα με προκλινικά και κλινικά δεδομένα η 
αναστολή της ενδογενούς οδού και ιδιαίτερα του FXIa 
μπορεί να συνδυάσει αποτελεσματικότητα στην πρό-
ληψη και θεραπεία της θρομβοεμβολής με μειωμένο 
τον κίνδυνο της αιμορραγίας. Ωστόσο τα δεδομένα 
σχετικά με την ασφάλεια και κυρίως την αποτελεσμα-
τικότητα είναι πρώιμα Η εξέλιξη των κλινικών μελετών 
σε πιο προχωρημένες φάσεις θα επιβεβαιώσει ή όχι 
την αρχική αισιοδοξία για τη νέα κατηγορία φαρμάκων. 

ΕνΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Montinari MR, Minelli S. From ancient leech to direct 

thrombin inhibitors and beyond: Newfrom old. Biomedi-
cine & Pharmacotherapy 2022; 149:112878.

 2. Lisha Lina, Longyan Zhaoc, Na Gaoc, Ronghua Yina, 
Sujuan Lia, Huifang Suna, et al. From multi-target an-
ticoagulants to DOACs, and intrinsic coagulation factor 
inhibitors. Blood Reviews, Article In press.

 3. Galaini D, Bane CE, Gruber A. Factor XI and contact 
activation as targets for antithrombotic therapy. Journal 
of Thrombosis and Haemostasis, 13:1383–1395

 4. Hoffman M, Monroe DM III. A cell-based model of he-
mostasis. Thromb Haemost 2001; 85:958–965.

 5. Grover PS, Mackman N. Intrinsic pathway of coagulation 
and thrombosis insights from animal models. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol. 2019; 39:331-338.

 6. Plow EF, Wang Y, Simon DI. The search for new an-
tithrombotic mechanisms and therapies that may spare 
hemostasis Blood 2018; 131:1899-1902.

 7. Rong He, Dong Chen, Shilin He. Factor XI: Hemostasis, 
Thrombosis, and Antithrombosis. Thrombosis Research 
2012; 129:541–550.

 8. Nopp S, Kraemmer D, Cihan Ay. Factor XI inhibitors for 
prevention and treatment of venous thromboembolism: A 
review on the rationale and update on current evidence. 
Frontiers in Cardiovascular Medicine 2022; 9:903029.

 9. Poenou G, Dumitru Dumitru T, Lafaie L, Mismetti V, 
Heestermans M, Bertoletti L. Factor XI inhibition for 
the prevention of venous thromboembolism: An update 



114

Ν. Πετρίδης και συν.

on current evidence and future perspectives. Vascular 
Health and Risk Management 2022;18.

 10. Walsh M, Bethune C, Smyth A, Tyrwhitt J, Jung SW, 
Yu RZ, et al. Phase 2 study of the factor XI antisense 
inhibitor IONIS-FXI(Rx) in patients with ESRD. Kidney 
Int Rep. 2022;7:200–209.

 11. Weitz JI, Bauersachs R, Becker B, Berkowitz SD, Freitas 
MCS, Lassen MR, et al. Effect of osocimab in preventing 
venous thromboembolism among patients undergoing 
knee arthroplasty: the FOXTROT randomized clinical 
trial. JAMA 2020.

 12. Verhamme P, Yi BA, Segers A, Salter J, Bloomfield D, 
Büller HR, et al. Abelacimab for prevention of venous 
thromboembolism. N Engl J Med 2021; 385:609–617. 

 13. Weitz JI, Strony J, Ageno W, Gailani D, Hylek EM, Las-
sen MR, et al. Milvexian for the prevention of venous 
thromboembolism. N Engl J Med 2021; 385:2161–2172.

 14. Lorentz CU, Tucker EI, Verbout NG, Shatzel JJ, Ol-
son SR, Markway BD, et al. The contact activation 
inhibitor AB023 in heparin-free hemodialysis: results 
of a randomized phase 2 clinical trial. Blood 2021; 
138:2173–2184.

 15. Piccini JP, Caso V, Connolly SJ, Fox KAA, Oldgren J, 
Jones WS, et al. Safety of the oral factor Xia inhibitor 
asundexian compared with apixabanin patients with atrial 
fibrillation (PACIFIC-AF): a multicentre, randomised, 
double-blind, double-dummy, dose-finding phase 2 
study. Lancet 2022; 399:1383–1390.



115

Βέλτιστη Θεραπεία Πρώτης Γραμμής στο Λέμφωμα Hodgkin

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΤΡΙΔΟΥ1, ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΗ2, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤζΗΠΑΝΤΕΛΗΣ1

1Μονάδα Παιδικής & Εφηβικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, Β΄ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, 
2Γ’ Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.,Π.Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Αίμα 2022;13(Suppl 1): 115–121
33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο:  νΕΟΤΕΡΑ ΛΕΜΦωΜΑΤΑ ΣΤΗν ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ  

Των ΛΕΜΦωΜΑΤων ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Το λέμφωμα Hodgkin αντιστοιχεί στο 5-6% των 

περιπτώσεων καρκίνου της παιδικής ηλικίας ενώ απο-
τελεί τη συχνότερη κακοήθεια (15%) στους εφήβους 
και νεαρούς ενήλικες. Η συχνότητά του παρουσιάζει 
μια χαρακτηριστική δικόρυφη κατανομή με τη μία κο-
ρυφή να αντιστοιχεί σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες 
ηλικίας 15-35 ετών και τη δεύτερη σε ενήλικες άνω των 
55 ετών1. Η επίπτωση στον παιδιατρικό πληθυσμό 
φαίνεται να παρουσιάζει γεωγραφικές διακυμάνσεις 
με 7,5 περιπτώσεις/106 σε χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης έναντι 5,1 περιπτώσεων/106 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής2. Επιπλέον, παρατηρείται υπεροχή 
του άρρενος φύλου με τη διαφορά της επίπτωσης 
μεταξύ των δύο φύλων να διαφοροποιείται με την 
πρόοδο της ηλικίας1. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑξΥ ΕνΗΛΙΚων  
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚων ΑΣΘΕνων

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως παρατη-
ρούνται ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα σε ενηλίκους 
και παιδιατρικούς ασθενείς, οι οποίες αφορούν τις 
συνηθέστερες κλινικές εκδηλώσεις, τα ιστοπαθολογικά 
ευρήματα, τη δυναμική και τις κυτταρικές αλληλεπι-
δράσεις εντός του μικροπεριβάλλοντος του όγκου, 
καθώς και τη συνολική επιβίωση. 

Τα «Β-συμπτώματα», τα οποία περιλαμβάνουν 
πυρετό που ακολουθεί την καμπύλη Pel-Ebstein, 
απώλεια ποσοστού >10% του βάρους σώματος σε 
διάστημα έξι μηνών και εφιδρώσεις, παρατηρούνται 
συχνότερα σε ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά και 

τους εφήβους κατά τη διάγνωση (48% έναντι 39%) 
με την ανώδυνη λεμφαδενοπάθεια, συνηθέστερα σε 
λεμφαδένες εντοπιζόμενους πάνω από το διάφραγμα, 
να αποτελεί τη συχνότερη αρχική κλινική εκδήλωση3. 

Το βασικό ιστοπαθολογικό χαρακτηριστικό του 
λεμφώματος Hodgkin είναι η παρουσία ενός μικρού 
(<1%) ποσοστού νεοπλασματικών κυττάρων (κύτταρα 
Hodgkin και Reed-Sternberg), τα οποία περιβάλλονται 
από άφθονα φλεγμονώδη κύτταρα και ινοβλάστες. 
Με βάση τόσο μορφολογικά χαρακτηριστικά όσο και 
ανοσοφαινοτυπικά, γίνεται διάκριση στο κλασσικό 
λέμφωμα Hodgkin που αντιπροσωπεύει τη συντρι-
πτική πλειονότητα των περιπτώσεων με τέσσερις 
υποκατηγορίες (τύπος οζώδους σκλήρυνσης, τύπος 
μικτής κυτταροβρίθειας, τύπος πλούσιος σε λεμφο-
κύτταρα και λεμφοπενικός τύπος) και στο σπάνιο 
οζώδη λεμφοεπικρατητικό τύπο4. Αναφορικά με τη 
συχνότητα των διαφόρων τύπων στις επιμέρους 
ηλικιακές ομάδες, ο τύπος της μικτής κυτταροβρί-
θειας, ο οποίος σχετίζεται συνήθως με προηγηθείσα 
λοίμωξη με τον ιό Epstein-Barr (EBV), παρατηρείται 
κυρίως στις ηλικίες κάτω των δέκα ετών, ενώ ο τύπος 
της οζώδους σκλήρυνσης επικρατεί σε εφήβους και 
νεαρούς ενήλικες3. 

Αναφορικά με τις κυτταρικές αλληλεπιδράσεις 
στο επίπεδο του μικροπεριβάλλοντος του όγκου σε 
ενήλικους ασθενείς ο EBV, μέσω κυρίως των μορίων 
CD40 και LMP2A που ενεργοποιούν το μονοπάτι NF-
κB και υποκαθιστούν τη λειτουργία του Β κυτταρικού 
υποδοχέα αντίστοιχα «σώζει» τα νεοπλασματικά 
κύτταρα από την απόπτωση. Παίζει κριτικό ρόλο 
στην παθογένεση του λεμφώματος Hodgkin, αφού 
συμβάλλει στη διαφυγή από την ανοσολογική επιτή-
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ρηση, καθώς προσελκύει μέσω κυτταροκινών τα ρυθ-
μιστικά Τ-λεμφοκύτταρα. Αντίθετα, σε παιδιατρικούς 
ασθενείς ο EBV φαίνεται να συσχετίζεται με αυξημένη 
προσέλκυση κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων στο 
μικροπεριβάλλον του όγκου και συνακόλουθα και 
καλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία5. 
Τέλος, η πρόγνωση είναι σημαντικά καλύτερη σε 
παιδιά και εφήβους (96% ± 0.4% vs. 88% ± 0.3%)3. 
Οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡωΜΑΤωΣΗ 
ΚΙνΔΥνΟΥ

Η σταδιοποίηση στηρίζεται στην κατάταξη Ann-
Arbor (τροποποίηση Cotswold)6. Η συμβατική στα-
διοποίηση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και την 
αντικειμενική εξέταση, αιματολογικές και βιοχημικές 
εξετάσεις, την απεικόνιση με αξονικές τομογραφίες 
τραχήλου, θώρακος άνω και κάτω κοιλίας και την 
οστεομυελική βιοψία7. Περαιτέρω απεικονιστικές 
εξετάσεις μπορεί να είναι απαραίτητες (π.χ. μαγνητική 
τομογραφία, υπερηχοτομογραφία, σπινθηρογράφημα 
οστών). Η σύγχρονη μεθοδολογία σταδιοποίησης 
περιλαμβάνει τη διενέργεια τομογραφίας εκπομπής 
ποζιτρονίων σε συνδυασμό με αξονική τομογραφία 
(PET/CT), η οποία υποκαθιστά τις περισσότερες 
απεικονιστικές εξετάσεις8.

Πέραν της σταδιοποίησης και της κατάταξης σε 
τέσσερα στάδια με ανατομικά κριτήρια, η νόσος 

ταξινομείται σε τρεις προγνωστικές κατηγορίες που 
καθορίζουν το θεραπευτικό πλάνο9. Έτσι, διακρίνεται 
σε εντοπισμένη νόσο (αρχικά στάδια ή αρχικά στάδια 
καλής πρόγνωσης και ενδιάμεσα στάδια ή αρχικά 
στάδια δυσμενούς πρόγνωσης) και προχωρημένη 
νόσο (προχωρημένα στάδια). Ως «αρχικά στάδια» 
ή «αρχικά στάδια καλής πρόγνωσης» νοούνται τα 
στάδια Ι/ΙΙ χωρίς κανένα δυσμενή προγνωστικό πα-
ράγοντα. Ως «ενδιάμεσα στάδια» ή «αρχικά στάδια 
δυσμενούς πρόγνωσης» νοούνται τα στάδια Ι/ΙΙ με 
έναν τουλάχιστον δυσμενή προγνωστικό παράγοντα9. 
Ως προχωρημένα στάδια νοούνται τα στάδια III/IV. 

Κατά τη Γερμανική ταξινόμηση (German Hodgkin 
Study Group – GHSG), ως προχωρημένο νοείται και 
το στάδιο ΙΙΒ με ογκώδη νόσο μεσοθωρακίου ή/και 
εξωλεμφαδενική επέκταση της νόσου, το οποίο κατά 
την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Έρευνας και Θεραπείας 
για τον Καρκίνο (European Organisation for Research 
and Treatment of Cancer-EORTC) θεωρείται «ενδι-
άμεσο στάδιο» ή «αρχικό στάδιο δυσμενούς πρό-
γνωσης». Οι δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες 
που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των «αρχικών 
σταδίων καλής πρόγνωσης» από τα «αρχικά στάδια 
δυσμενούς πρόγνωσης» είναι: α) ταχύτητα καθίζησης 
ερυθρών (ΤΚΕ) ≥30 ή ≥50 mm/h επί παρουσίας ή 
απουσίας Β-συμπτωμάτων αντίστοιχα, β) προσβολή 
τουλάχιστον τριών (κατά GHSG) ή τεσσάρων (κατά 
EORTC) λεμφαδενικών περιοχών, γ) ογκώδης νόσος 
μεσοθωρακίου (>200ml), δ) εξωλεμφαδενική επέκτα-
ση της νόσου κατά GHSG ή ηλικία >50 ετών κατά 

Πίνακας 1. Σύγκριση των χαρακτηριστικών στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των ασθενών με λέμφωμα Hodgkin.
Χαρακτηριστικά Παιδιατρικοί ασθενείς Έφηβοι και νεαροί ενήλικες Ενήλικες
Ηλικία 0-14 15-34 >35

Επιπολασμός 6/106/έτος 32/106/έτος 28/106/έτος

Κυρίαρχο φύλο Άρρεν Θήλυ (15-19),
Άρρεν (>20)

Άνδρας (συνήθως 55-74 ετών)

Ιστολογικός τύπος Μικτής κυτταροβρίθειας Οζώδους σκλήρυνσης Οζώδους σκλήρυνσης

Συνηθέστερο στάδιο 
κατά τη διάγνωση

II II II

Συχνότερα  
συμπτώματα

Ανώδυνη λεμφαδενοπάθεια 
(τραχηλική) 80%

Ασυμπτωματική νόσος 
μεσοθωρακίου

Ασυμπτωματική  
λεμφαδενοπάθεια, (<80%)

Β-συμπτώματα (40%) 
Διαλείπων πυρετός (35%)

Συσχέτιση με τον EBV Ναι (<10 έτη:80%) Όχι (<30%) Όχι (20-50 ετών),
Ναι (>60 ετών:70%)

5ετής επιβίωση 90-95% 90% 85-90%
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EORTC9. Τα παραπάνω συνοψίζονται στον πίνακα 
2 που ακολουθεί.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡωΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ  
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ  
ΜΕ ΛΕΜΦωΜΑ HODGkIN 

Οι μελέτες ΕuroNet-PHL (C1 και C2) αποτελούν 
διεθνείς πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες κλινικές 
δοκιμές, οι οποίες συμπεριέλαβαν περισσότερους 
από 4.000 ασθενείς με κλασσικό λέμφωμα Hodgkin 
(παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες) εφαρμόζοντας 
ένα θεραπευτικό πλάνο βασισμένο τόσο στην αρχική 
διαστρωμάτωση κινδύνου όσο και στην ανταπόκρι-
ση στη θεραπεία με τη διενέργεια PET/CT scan. Οι 
μελέτες αυτές βασίστηκαν στα αποτελέσματα των 
μελετών της Γερμανικής Ομάδας για την Έρευνα 
στη Λευχαιμία (DAL) και της Γερμανικής Εταιρείας 
Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (GPOH). Στη 
μελέτη DAL-HD 82 οι ασθενείς κατηγοριοποιήθη-
καν σε τρεις ομάδες θεραπείας με βάση το στάδιο 
κατά Ann Arbor ως εξής: Ομάδα 1=IA/B, IIA, Ομάδα 
2=IEA/B, IIE, IIB, IIIA, Ομάδα 3=ΙΙEB, IIIEA/B, IIIB, IVA/
B10. Το θεραπευτικό πρωτόκολλο περιελάμβανε τη 
χορήγηση δύο κύκλων βινκριστίνης, προκαρβαζίνης, 
πρεδνιζόνης/πρεδνιζολόνης, δακαρβαζίνης (ΟΡΡΑ) 
με επιπλέον χορήγηση δύο ή τεσσάρων κύκλων 
κυκλοφωσφαμίδης, βινκριστίνης, προκαρβαζίνης, 
πρεδνιζόνης (COPP). Μετά την ολοκλήρωση της 
χημειοθεραπείας οι ασθενείς όλων των ομάδων 
θεραπείας λάμβαναν ακτινοθεραπεία στις αρχικά 
προσβεβλημένες περιοχές (Involved Field Radiation 
Treatment-IFRT) με τα ποσοστά της ελεύθερης νόσου 
επιβίωσης να υπολογίζονται σε 99% για την Ομάδα 1 

και 96% και 87% για τις ομάδες 2 και 3 αντίστοιχα10. 
Παρά τα εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης, η σημαντική 
μακροπρόθεσμη τοξικότητα της θεραπείας και ιδίως 
της ακτινοθεραπείας (γοναδοτοξικότητα, καρδιοτοξικό-
τητα, καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα και του μαστού, 
οξεία μυελογενής λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικά σύν-
δρομα) οδήγησαν σε σημαντικές τροποποιήσεις του 
θεραπευτικού πρωτοκόλλου σε επόμενες μελέτες11. 

Αρχικά, η προκαρβαζίνη αντικαταστάθηκε από 
την ετοποσίδη (OEPA αντί του OPPA) στα αγόρια 
στη μελέτη DAL-HD 90 σε μία προσπάθεια μείωσης 
της γοναδοτοξικότητας12, ενώ στην GPOH-HD-2002 η 
προκαρβαζίνη αντικαταστάθηκε αυτή τη φορά από τη 
δακαρβαζίνη στο σχήμα (COPDAC αντί για COPP)13. 
Επιπλέον, το σχήμα OEPA-COPDAC συσχετίζεται με 
χαμηλότερα ποσοστά μυελοτοξικότητας συγκριτικά με 
το OPPA-COPP13. Στο σκέλος της ακτινοθεραπείας, 
η IFRT έδωσε τη θέση της στην τροποποιημένη IFRT 
με τη χρήση ορίων ασφαλείας 1-2cm στις προσβε-
βλημένες περιοχές12. 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις βάσεις η μελέτη 
EuroNET-PHL-C1 χρησιμοποίησε αρχικά την ίδια δι-
αστρωμάτωση κινδύνου-κατηγοριοποίηση των ασθε-
νών κατά τη διάγνωση με βάση το στάδιο Ann Arbor 
που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη DAL-HD 8210,14 4 
and 6 cycles of OPPA/COPP were formed (stage I/
IIA, IIB/IIIA και IIIB/IV. Ωστόσο, η διαπίστωση πως η 
παρουσία ογκώδους νόσου ≥200ml ή/και η ανεύρεση 
ΤΚΕ ≥30mm/h σχετίζονται με χειρότερη πρόγνωση 
οδήγησε στην τροποποίηση του πρωτοκόλλου το 
Δεκέμβριο του 2012, ώστε όλοι ασθενείς της Ομάδας 
1 με αυτά τα χαρακτηριστικά να συμπεριλαμβάνονται 
πλέον στην Ομάδα 214. Επιπλέον, η θεραπεία ήταν 
ανάλογη της αρχικής ανταπόκρισης. Για το σκοπό 

Πίνακας 2. Προγνωστική - θεραπευτική ταξινόμηση Λεμφώματος Hodgkin.
Ερευνητική Ομάδα GSHG EORTC
Παράγοντες κινδύνου α. ≥3 λεμφαδενικές περιοχές

β. A + ΤΚΕ> 50 ή B + ΤΚΕ >30
γ. Ογκώδης νόσος μεσοθωρακίου
δ. Ε-νόσος

α. ≥4 λεμφαδενικές περιοχές
β. A + ΤΚΕ> 50 ή B + ΤΚΕ >30
γ. Ογκώδης νόσος μεσοθωρακίου
δ. Ηλικία >50 ετών

Προγνωστική Ταξινόμηση
Αρχικά Στάδια I, II χωρίς παράγοντες κινδύνου I, II χωρίς παράγοντες κινδύνου

Ενδιάμεσα Στάδια I, IIA και 1 παράγοντας κινδύνου
IIB και παράγοντες κινδύνου: α ή/και β

I, II και ≥1 παράγοντας κινδύνου.

IIB & παράγοντες κινδύνου γ ή/και δ

Προχωρημένα Στάδια IIIB, IV III, IV 
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Εικόνα 1. Θεραπευτικό πρωτόκολλο της μελέτης Euronet-PHL-C2.

OEPA= βινκριστίνη, ετοποσίδη, πρεδνιζόνης/πρεδνιζολόνης, δακαρβαζίνη, ERA= πρώιμη εκτίμηση ανταπόκρισης (PET/CT), 
AR= ικανοποιητική ανταπόκριση, IR= μη ικανοποιητική ανταπόκριση, COPDAC-28= κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη, πρεδνιζόνη, 
δακαρβαζίνη, DECOPDAC-21=δοξορουβικίνη,ετοποσίδη,κυκλοφωσφαμίδη,βινκριστίνη,πρεδνιζόνη/πρεδνιζολόνη, δακαρβαζίνη, LRA= 
όψιμη εκτίμηση ανταπόκρισης (PET/CT), PET= τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, RT= ακτινοθεραπεία, ISRT= ακτινοθεραπεία 
προσβεβλημένων περιοχών 

αυτό ενσωματώθηκε η διενέργεια PET/CT σε τρία 
κομβικά σημεία της θεραπείας: κατά τη διάγνωση, μετά 
από τη χορήγηση δύο κύκλων OEPA (early response 
assessment-ERA) και μετά από τη χορήγηση δύο 
ή τεσσάρων κύκλων (ομάδα 2 και 3 αντιστοίχως) 
COPP ή COPDAC (consolidation chemotherapy) 
για την εκτίμηση της ανταπόκρισης (late response 
assessment-LRA)14. Όλοι οι ασθενείς της Ομάδας 1 
στη EuroNET-PHL-C1 έλαβαν δύο κύκλους OEPA και 
όσοι πέτυχαν ικανοποιητική ανταπόκριση (ασθενείς 
σε πλήρη ύφεση ή ασθενείς σε ύφεση με τις εμπλε-
κόμενες περιοχές να είναι PET-αρνητικές ή αδιευ-
κρίνιστες, αλλά σε τοπική ύφεση ή μη ανιχνεύσιμες) 
δεν υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία. Αντιθέτως, οι 
ασθενείς με μη ικανοποιητική ανταπόκριση (ασθενείς, 
όχι σε πλήρη ύφεση και τουλάχιστον με μία περιοχή 
PET-θετική). Οι ασθενείς των ομάδων 2 και 3 μετά τη 
χορήγηση δύο κύκλων OEPA και τη διενέργεια PET 
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν δύο ή τέσσερις κύκλους 

αντίστοιχα είτε COPP είτε COPDAC. Μετά την εκ νέου 
διενέργεια PET μόνο οι ασθενείς χωρίς ικανοποιητική 
ανταπόκριση υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία14. Η 
συνολική επιβίωση σε χρονικό διάστημα 2 ετών στη 
μελέτη έφτασε το 98%. 

Ένα κεφαλαιώδους σημασίας συμπέρασμα ήταν 
ότι η ακτινοθεραπεία μπορεί να αποφευχθεί σε πε-
ρίπου 40% των περιπτώσεων χωρίς να μειώνονται 
τα ποσοστά επιβίωσης, καθώς η μελέτη πέτυχε το 
στόχο της πενταετούς ελεύθερης συμβαμάτων επιβί-
ωσης, της τάξεως του 90% που είχε τεθεί με βάση τις 
μελέτες με συνδυασμό OEPA-COPP-ακτινοθεραπεία. 
Επιπλέον, το σχήμα COPP μπορεί να αντικαταστα-
θεί με ασφάλεια από το λιγότερο τοξικό COPDAC. 
Πράγματι αζωοσπερμία παρατηρήθηκε στο 83% των 
αγοριών που έλαβαν COPP έναντι του εντυπωσιακού 
0% όσων έλαβαν COPDAC και αντιστοίχως όλα τα 
κορίτσια με επίπεδα θυλακιοτρόπου ορμόνης υψη-
λότερα από 25IU/L, ενδεικτικά πρώιμης ωοθηκικής 
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Πίνακας 3. Χημειοθεραπευτικά σχήματα σε παιδιά, εφήβους και νέους ενήλικες με HL.
Ονομασία (μελέτη) Φάρμακα Δόση Τρόπος χορήγησης Ημέρες
COPP
(GPOH-HD-2002)

Cyclophosphamide 600 mg/m2 IV 1, 8
Vincristine (Oncovin) 1,4 mg/m2 IV 1, 8
Procarbazine 100 mg/m2 PO 1–15
Prednisone 40 mg/m2 PO 1–15

COPDAC (GPOH-HD-2002) Dacarbazine αντικατέστησε την procarbazine στο COPP 250 mg/m2 IV 1–3
CAPDAC Brentuximab vedotin αντικατέστησε την vincristine στο COPDAC 1,2 mg/kg IV 1, 8
OPPA (GPOH-HD-2002) Vincristine (Oncovin) 1.5 mg/m2 IV 1, 8, 15

Procarbazine 100 mg/m2 PO 1–15
Prednisone 60 mg/m2 PO 1–15
Doxorubicin (Adriamycin) 40 mg/m2 IV 1, 15

OEPA (GPOH-HD-2002) Vincristine (Oncovin) 1,5 mg/m2 IV 1, 8, 15
Etoposide 125 mg/m2 IV 3–6
Prednisone 60 mg/m2 PO 1–15
Doxorubicin (Adriamycin) 40 mg/m2 IV 1, 15

AEPA Brentuximab vedotin αντικατέστησε τη vincristine στο OEPA 1,2 mg/kg IV 1, 8, 15
ABVD Doxorubicin (Adriamycin) 25 mg/m2 IV 1, 15

Bleomycin 10 units/m2 IV 1, 15
Vinblastine 6 mg/m2 IV 1, 15
Dacarbazine 375 mg/m2 IV 1, 15

COPP/ABV Cyclophosphamide 600 mg/m2 IV 0
Vincristine (Oncovin) 1,4 mg/m2 IV 0
Procarbazine 100 mg/m2 PO 0–6
Prednisone 40 mg/m2 PO 0–13
Doxorubicin (Adriamycin) 35 mg/m2 IV 7
Bleomycin 10 units/m2 IV 7
Vinblastine 6 mg/m2 IV 7

VAMP Vinblastine 6 mg/m2 IV 1, 15
Doxorubicin (Adriamycin) 25 mg/m2 IV 1, 15
Methotrexate 20 mg/m2 IV 1, 15
Prednisone 40 mg/m2 PO 1–14

DBVE (Pediatric Oncology 
Group, POG)

Doxorubicin 25 mg/m2 IV 1, 15
Bleomycin 10 units/m2 IV 1, 15
Vincristine (Oncovin) 1,5 mg/m2 IV 1, 15
Etoposide 100 mg/m2 IV 1–5

ABVE-PC (P9425 ) Doxorubicin (Adriamycin) 30 mg/m2 IV 0, 1
Bleomycin 10 units/m2 IV 0, 7
Vincristine (Oncovin) 1,4mg/m2 IV 0, 7
Etoposide 75 mg/m2 IV 0–4
Prednisone 40 mg/m2 PO 0–9
Cyclophosphamide 800 mg/m2 IV 0

BEACOPP Children’s  
Oncology Group (COG)

Bleomycin 10 units/m2 IV 7
Etoposide 200 mg/m2 IV 0–2
Doxorubicin (Adriamycin) 35 mg/m2 IV 0
Cyclophosphamide 1,200 mg/m2 IV 1, 8
Vincristine (Oncovin) 2 mg/m2 IV 7
Prednisone 40 mg/m2 PO 0–13
Procarbazine 100 mg/m2 PO 0–6

CVP Anglo-French  
collaborative report NLPL

Cyclophosphamide 500 mg/m2 IV 1
Vinblastine 6 mg/m2 IV 1, 8
Prednisolone 40 mg/m2 PO 1–8

AV-PC COG NLPL Doxorubicin (Adriamycin) 25 mg/m2 IV 1, 2
Vincristine 1,4 mg/m2 IV 1, 8
Prednisone 20 mg/m2 PO 1–7
Cyclophosphamide 600 mg/m2 IV 1, 2
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ανεπάρκειας, είχαν λάβει COPP14. Αναφορικά με την 
αποτελεσματικότητα του COPP έναντι του COPDAC, 
παρά τα εξαιρετικά αποτελέσματα της προγενέστερης 
μελέτης GPOH-HD-200213, διαπιστώθηκε ότι οριακά 
το COPDAC δεν είναι υποδυέστερο του COPP14. Αξί-
ζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως στην GPOH-HD-2002 
όλοι οι ασθενείς έλαβαν ακτινοθεραπεία13. Σε μια 
ανάλυση υποομάδων διαπιστώθηκε ότι οι καμπύλες 
ελεύθερης συμβαμάτων επιβίωσης συνέπιπταν για 
τους ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραπεία, ενώ στην 
ομάδα όσων δεν έλαβαν ακτινοθεραπεία διαπιστώ-
νεται μία διαφορά της τάξης του -9%. Στο σύνολο 
των ασθενών η διαφορά υπολογίστηκε στο -3,7%14. 

Η μεταγενέστερη μελέτη EuroNet-PHL-C2 στό-
χευσε στην περαιτέρω μείωση της ανάγκης για 
ακτινοθεραπεία σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν 
κλασσικό Hodgkin λέμφωμα χωρίς μείωση των 
ποσοστών επιβίωσης και στην εντατικοποίηση της 
χημειοθεραπείας σε περιπτώσεις ενδιάμεσης και 
προχωρημένης νόσου, προκειμένου να αντισταθ-
μιστεί η μείωση της ακτινοθεραπείας15. Όπως και 
στην EuroNET-PHL-C1, στην οποία βασίστηκε, η 
θεραπεία στους ασθενείς όλων των ομάδων ξεκί-
νησε με τη χορήγηση δύο κύκλων OEPA. Ασθενείς 
ομάδας 1 με ικανοποιητική ανταπόκριση, η οποία 
ορίστηκε ως Deauville score 1-3 στο PET υποβλή-
θηκαν σε έναν επιπλέον κύκλο χημειοθεραπείας με 
COPDAC-28, ενώ οι ασθενείς με Deauville score 
4-5 υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία των αρχικά 
προσβεβλημένων περιοχών. Αναφορικά με τις άλλες 
δύο ομάδες ασθενών μετά τους δύο κύκλους OEPA 
και τη διενέργεια PET, τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
δύο ή τέσσερις κύκλους είτε COPDAC-28 είτε του 
εντατικοποιημένου σχήματος DECOPDAC-21 (δοξο-
ρουβικίνη, ετοποσίδη, κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη 
πρεδνιζόνη/πρεδνιζολόνη, δακαρβαζίνη). Οι ενδείξεις 
ακτινοθεραπείας περιορίστηκαν σε ασθενείς με μη 
ικανοποιητική απάντηση κατά την πρώιμη αξιολό-
γηση ανταπόκρισης με τα πεδία ακτινοβόλησης να 
εξαρτώνται αφενός από το χημειοθεραπευτικό σχήμα 
και αφετέρου από το PET για την όψιμη αξιολόγηση 
ανταπόκρισης. Οι ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν 
να λάβουν COPDAC-28 υποβλήθηκαν σε ακτινοθε-
ραπεία των αρχικά προσβεβλημένων περιοχών σε 
δόση 19,8Gy. Σε περίπτωση που ήταν αναγκαίο, οι 
ασθενείς λάμβαναν μία επιπλέον ενισχυτική δόση 
10Gy σε λεμφαδένες διαμέτρου τουλάχιστον 10mm 
με ενεργό νόσο στην όψιμη αξιολόγηση ανταπό-
κρισης. Αντίθετα, όσοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 
DECOPDAC-21 υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία 
μόνο των PET-θετικών περιοχών στην όψιμη αξιο-

λόγηση ανταπόκρισης (δόση 30Gy σε λεμφαδένες 
διαμέτρου τουλάχιστον 10mm) για την αντιμετώπιση 
νόσου ανθεκτικής σε ένα ιδιαίτερα εντατικό σχήμα 
χημειοθεραπείας15. Το θεραπευτικό πρωτόκολλο της 
μελέτης EuroNet-PHL-C2 παρουσιάζεται διαγραμ-
ματικά στην Εικόνα 1.

Οι πρόσφατες παιδιατρικές μελέτες, όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιούν ένα σκελετό 
ελεύθερο προκαρβαζίνης όπως ABVE-PC στη Βόρεια 
Αμερική και OEPA-COPDAC στην Ευρώπη. Και τα 
δύο αυτά σχήματα αντιπροσωπεύουν θεραπείες 
έξι φαρμάκων που σκοπεύουν να μεγιστοποιήσουν 
την ένταση χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα όρια της 
τοξικότητας.

 Οι σύγχρονες μελέτες για την πρώτης γραμμής 
θεραπεία του HL είναι τόσο προσαρμοσμένες στην 
ομάδα κινδύνου όσο και βασισμένες στην θεραπευτική 
ανταπόκριση που τιτλοδοτεί τη διάρκεια και την ένταση 
της χημειοθεραπείας και τη δόση της ακτινοβολίας 
με βάση παράγοντες σχετικούς με τη νόσο, όπως το 
στάδιο, ο αριθμός των λεμφαδένων, το φορτίο του 
όγκου, η παρουσία Β συμπτωμάτων και η πρώιμη 
ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία όπως αυτή καθο-
ρίζεται με λειτουργική απεικόνιση. Τα συνδυαστικά 
χημειοθεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται 
στη θεραπεία πρώτης γραμμής του λεμφώματος 
Hodgkin συνοψίζονται στον πίνακα 3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το λέμφωμα Hodgkin έχει μετατραπεί σε μία ιάσιμη 

νόσο ιδιαίτερα στα παιδιά, τους εφήβους και τους 
νεαρούς ενήλικες. Τα τελευταία χρόνια ο στόχος πα-
ραμένει σταθερός στην επίτευξη των ίδιων υψηλών 
ποσοστών επιβίωσης μειώνοντας παράλληλα τα 
ποσοστά των ανεπιθύμητων ενεργειών, ιδίως των 
μακροπρόθεσμων, όπως η γοναδοτοξικότητα, η 
καρδιοτοξικότητα και οι δεύτερες κακοήθειες είτε με 
την αντικατάσταση χημειοθεραπευτικών παραγόντων, 
είτε με τον ολοένα και μεγαλύτερο περιορισμό των 
ενδείξεων της ακτινοθεραπείας. Επιπλέον, η τεχνο-
λογική πρόοδος στο πεδίο της ακτινοθεραπευτικής 
ογκολογίας έχει επιτρέψει την ανάπτυξη μεθόδων 
για την επίτευξη μεγαλύτερης προστασίας των υγιών 
ιστών. Τέλος, τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την 
ενσωμάτωση ανοσοθεραπευτικών παραγόντων ή 
συζευγμάτων μονοκλωνικού αντισώματος-κυτταροτο-
ξικού παράγοντα (brentuximab vedotin) στη θεραπεία 
πρώτης γραμμής ενήλικων ασθενών με προχωρημένη 
νόσο ανοίγει το δρόμο για την εξερεύνηση αυτής της 
προοπτικής και στον παιδιατρικό πληθυσμό. 
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Των ΛΕΜΦωΜΑΤων ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ – ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ 
ΛΕΜΦωΜΑΤΟΣ ΗODGkIN

Το λέμφωμα Hodgkin (HL), αντιπροσωπεύει το 
6% των κακοηθειών στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Η συχνότητα εμφάνισης HL σχετίζεται με την ηλικία 
και είναι υψηλότερη μεταξύ των εφήβων (33,3 περι-
πτώσεις/1.000.000 εφήβους ηλικίας 15-19 ετών)1. Τα 
παιδιά ηλικίας 10-14, 5-9 και 0-4 ετών έχουν περίπου 
3, 10 και 20 φορές χαμηλότερα ποσοστά συγκριτικά 
με τους έφηβους. Στους εφήβους (ηλικίας 15-19 ετών), 
το HL είναι η συχνότερη κακοήθεια και εκτιμάται ότι 
4.200 έφηβοι και νεαροί ενήλικες ηλικίας 15 έως 39 
ετών διαγνώστηκαν με HL το 2020, εκ των οποίων 
800 ήταν ηλικίας 15-19 ετών. 

Αποτελεί μία από τις πλέον ιάσιμες μορφές, με 
εκτιμώμενα ποσοστά 5-ετούς επιβίωσης που υπερ-
βαίνουν το 98%, μετά χημειοθεραπεία με ή χωρίς 
συνδυασμό με ακτινοθεραπεία (RT). 

Στον αντίποδα, παρά την πολύ καλή πρόγνωση, 
η μακροχρόνια συνολική επιβίωση μειώνεται, τόσο 
από όψιμους θανάτους λόγω νόσου, όσο και από 
όψιμες επιδράσεις της θεραπείας. Δεδομένης της 
νεαρής ηλικίας εμφάνισης του HL, σε σύγκριση με 
περισσότερο διαδεδομένους καρκίνους ενηλίκων, 
ο αντίκτυπος της αυξημένης νοσηρότητας και της 
πρόωρης θνησιμότητας σε παιδιά και ενήλικες με HL 
αποφέρει το δεύτερο υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό 
κόστος λόγω απώλειας παραγωγικών οικονομικά ετών.

Έτσι, το κύριο μέλημα των διεθνών συνεργατικών 
ομάδων στην αντιμετώπιση του HL στην παιδική και 
εφηβική ηλικία είναι η ανάπτυξη στρατηγικών που 
στοχεύουν στον προσδιορισμό της βέλτιστης ισορ-
ροπίας μεταξύ της διατήρησης υψηλών ποσοστών 

συνολικής επιβίωσης και της αποφυγής της απώτερης 
μακροχρόνιας νοσηρότητας και θνησιμότητας που 
σχετίζεται με τις επιπλοκές της θεραπείας.

Στα θεραπευτικά πρωτόκολλα, οι προγνωστικοί 
παράγοντες θα συνεχίσουν να τροποποιούνται βάσει 
παραμέτρων όπως η διαστρωμάτωση των ασθενών 
σε ομάδες κινδύνου και η επακόλουθη επιλογή της 
θεραπείας, και η αξιολόγηση της πρώιμης ανταπόκρι-
σης στη χημειοθεραπεία, η οποία και έχει, κατά βάση, 
εναρμονιστεί ανάμεσα στις διαφορετικές διεθνείς 
ερευνητικές ομάδες, με τη χρήση της διαβαθμισμένης 
κλίμακας 5 σημείων Deauville στο PET 18F-FDG2. 

Η προσπάθεια μείωσης της RT και της γοναδο-
τοξικής χημειοθεραπείας που έγινε με το European 
Network Paediatric Hodgkin Lymphoma Study Group 
(EuroNet-PHL-C1) αποδείχθηκε επιτυχημένη3. Σύμ-
φωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα 
της μελέτης: α) η ακτινοθεραπεία μπορεί να αποφευ-
χθεί με ασφάλεια στο 40% περίπου των ασθενών 
με νόσο ενδιάμεσου και προχωρημένου σταδίου και 
ικανοποιητική ανταπόκριση στην έφοδο με ΟΕΡΑ 
(Vincristine/Etoposide/Prednisone/Adriamycin) χω-
ρίς να επηρεαστούν οι 5ετείς ελεύθερη συμβάματος 
επιβίωση (event free survival; EFS) και συνολική 
επιβίωση (Overall Survival; OS), όταν ακολουθεί 
θεραπεία σταθεροποίησης με COPP (Cyclophos-
phamide/Vincristine/Prednisone/Procarbazine) ή 
COPDAC (Cyclophosphamide/Vincristine/Prednisone/
Dacarbazine) και β) στους ασθενείς με νόσο ενδιά-
μεσου και προχωρημένου σταδίου, που λαμβάνουν 
RT, η δακαρβαζίνη μπορεί να αντικαταστήσει την 
προκαρβαζίνη, χωρίς να επηρεαστεί η EFS και με 
χαμηλότερη πιθανότητα γοναδοτοξικότητας3.
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ΔΙΑΓνωΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑνΘΕΚΤΙΚΗΣ νΟΣΟΥ/ 
ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση της πρώτης 
γραμμής θεραπείας με τα σύγχρονα πρωτόκολλα, 
προς αποφυγή της απώτερης τοξικότητας, τα αποτε-
λέσματα στο HL σε παιδιά και εφήβους παραμένουν 
εξαιρετικά. Εντούτοις, περίπου 10% των ασθενών 
με νόσο πρώιμου σταδίου και έως και 25% με προ-
χωρημένου σταδίου θα παρουσιάσουν υποτροπή4.

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος περιλαμβάνει συγκε-
κριμένα βήματα, ξεκινώντας από την επιβεβαίωση 
της διάγνωσης5:

Σύμφωνα με τις οδηγίες του National Comprehen-
sive Cancer Network (NCCN), οι βασικές αρχές της 
αντιμετώπισης του ανθεκτικού και υποτροπιάζοντος 
HL (R/R HL) έχουν ως εξής:
 1) Συνιστάται ιστολογική επιβεβαίωση με βιοψία 

πριν από την έναρξη της θεραπείας της υποτρο-
πιάζουσας/ανθεκτικής νόσου. Εάν η βιοψία είναι 
αρνητική, συνιστάται είτε τακτική συστηματικής 
παρακολούθησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
είτε επανάληψη της διαγνωστικής προσπέλασης, 
σε περίπτωση υψηλού δείκτη υποψίας υποτρο-
πής. Εάν η βιοψία είναι θετική, έναρξη θεραπείας 
δεύτερης γραμμής. 

 2) Μετά τη χορήγηση θεραπείας δεύτερης γραμμής, 
ακολουθεί επαναξιολόγηση με PET/CT ή PET/
MRI, και εφόσον παρατηρείται μεταβολική πλή-
ρης ύφεση (Complete metabolic response; CΜR) 
(βαθμολογία Deauville ≤3), η θεραπεία μπορεί να 
συνεχιστεί με αυτόλογη/ετερόλογη μεταμόσχευση 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με ή χωρίς 
RT των προσβεβλημένων περιοχών και με ή χωρίς 
θεραπεία συντήρησης. 

 3) Η RT συνιστάται να χορηγείται μετά τη μεταμόσχευ-
ση. Εάν δεν είναι δυνατή η επίτευξη μεταβολικής 
πλήρους ύφεσης, η RT μπορεί να προηγηθεί της 
μεταμόσχευσης.

 4) Η ετερόλογη μεταμόσχευση αποτελεί επιλογή 
για ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά αυτόλογη 
μεταμόσχευση.

Χημειοθεραπευτικές επιλογές υποτροπής/
ανθεκτικής νόσου 

Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από τυχαιοποι-
ημένες μελέτες που να υποστηρίζουν την υπεροχή 
ενός συγκεκριμένου σχήματος έναντι των άλλων. 
Οι επιλογές κλασσικής χημειοθεραπείας (Standard 
dose chemotherapy; SDCT) χωρίζονται σε 3 μεγάλες 
κατηγορίες:

 1) Platinum-based σχήματα:
  -  EPIC (etoposide, prednisolone, ifosfamide, and 

cisplatin)
  -  APE (cytosine arabinoside, cisplatin, and etopo-

side)
  -  ESHAP (etoposide, methylprednisolone, high-

dose cytarabine, and cisplatin)
  -  DHAP (dexamethasone, high-dose cytarabine, 

and cisplatin)
 2) Ifosfamide ± etoposide-based σχήματα:
  -  ICE (ifosfamide/carboplatin/etoposide)
  -  IEP-ABVD (ifosfamide/etoposide/prednisone/

doxorubicin/bleomycin/vinblastine/dacarbazine)
  - IV (Ifosfamide/vinorelbine) ± bortezomib

Το ICE αναπτύχθηκε με σκοπό να περιορίσει 
τη μη-αιματολογική τοξικότητα των Platinum-based 
σχημάτων. Σε μελέτη 65 ασθενών με R/R HL 
(διάμεση ηλικία: 27 έτη; εύρος: 12–59), μετά από 
2 κύκλους ICE ανά 15ήμερο, το ποσοστό αντα-
πόκρισης ήταν 88% και το EFS για τους ασθενείς 
που υπεβλήθηκαν σε μεταμόσχευση 68%. 

Σε αντίστοιχη μελέτη 167 ασθενών με R/R HL 
(διάμεση ηλικία=14.7 έτη; εύρος=4.3–24.5) που 
αντιμετωπίστηκαν με 2–3 κύκλους IEP εναλλάξ 
με 1–2 κύκλους ABVD, και ακτινοβόληση προ-
σβεβλημένων περιοχών (Involved field radio-
therapy; IFRT), οι 10ετείς επιβίωση ελεύθερη 
νόσου (disease-free survival; DFS) και OS ήταν 
62% και 75%, αντίστοιχα6. 

To IEP-ABVD χρησιμοποιείται στην αντιμετώ-
πιση του R/R HL και στο θεραπευτικό αλγόριθμο 
που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό πρωτόκολλο 
EuroNet PHL C1. 

Το σχήμα IV ± bortezomib έχει το πλεονέκτημα 
της μη χρήσης της etoposide, που σχετίζεται με 
κίνδυνο δεύτερης κακοήθειας, πριν ή μετά από 
μεταμόσχευση. Το συνολικό ποσοστό ανταπό-
κρισης (Objective/overall response rate; ORR) 
μετά από 2 κύκλους IV σε 66 παιδιά και νεαρούς 
ενήλικες κάτω των 30 ετών με R/R HL άγγιζε το 
72%, παρέχοντας στους περισσότερους ασθενείς 
τη δυνατότητα επακόλουθης μεταμόσχευσης7. Η 
προσθήκη του bortezomib δεν βελτίωσε την απει-
κονιστική CR μετά από 2 κύκλους, αλλά στο τέλος 
της θεραπείας, η ΟRR εμφανιζόταν βελτιωμένη7.

 3) Gemcitabine-based σχήματα:
- IGEV (Ifosfamide/gemcitabine/vinorelbine).

  -  GDP (gemcitabine, dexametha sone, and cis-
platin)

- GV (Vinorelbine / gemcitabine) ± dexamethasone
Η GV αξιολογήθηκε σε 30 πολυθεραπευμένα 

παιδιά με R/R HL (διάμεση ηλικία=17,7 έτη, εύ-
ρος=10,7–29,4) και το ORR ήταν 76%. Στους ασθενείς 
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που είχε προηγηθεί μεταμόσχευση, η ανταπόκριση 
στην GV ήταν καλύτερη8.

Σε μια μελέτη 12 παιδιών με R/R HL (εύρος=8–16 
ετών), το ORR στο IGEV ήταν 100%, με ποσοστά 
πλήρους ανταπόκρισης (complete response; CR) και 
μερικής ανταπόκρισης (partial response; PR) 58% και 
42%, αντίστοιχα. Οι 5ετείς EFS και OS ήταν 83,0% 
± 11,0% και 90,0% ± 9,5%, αντίστοιχα9.

ΔΙΑΣΤΡωΜΑΤωΣΗ ΚΑΙ ΕνΤΑξΗ ΑΣΘΕνων  
ΜΕ R/R HL ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΚΙνΔΥνΟΥ

Με βάση τις συστάσεις των ειδικών του EuroNet 
Pediatric Hodgkin Lymphoma Group, ορίζονται δύο 
ομάδες κινδύνου στη φάση υποτροπής, με κριτήρια 
(i) το χρόνο υποτροπής, (ii) την προηγηθείσα πρώ-
της γραμμής θεραπεία και iii) το στάδιο νόσου στην 
υποτροπή4:
 1. Ομάδα χαμηλού κινδύνου: Σε αυτή την ομάδα 

ασθενών, η SDCT με RT θεωρείται μια αποτε-
λεσματική επιλογή, με στόχο την αποφυγή της 
τοξικότητας της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών 
κυττάρων (High dose chemotherapy/Autologous 
stem cell transplant; HDCT/ASCT) και της υπερ-
βολικής τοξικότητας της RT. Τα κριτήρια ένταξης 
των ασθενών είναι:

• Πρόωρη υποτροπή μετά από 4 κύκλους χημειο-
θεραπείας πρώτης γραμμής, το μέγιστο

• Καθυστερημένη υποτροπή μετά από 6 κύκλους 
χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής, το μέγιστο

• Και ΟΛΑ τα παρακάτω
• Στάδιο υποτροπής Ι-ΙΙΙ
• Χωρίς προηγηθείσα RT ή υποτροπή μόνο εκτός 

προηγούμενου πεδίου RT
• Χωρίς ανάγκη υπερβολικών πεδίων στην RT 

διάσωσης.
 2. Ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου: Ο στόχος για αυτή 

την ομάδα ασθενών είναι η χορήγηση SDCT με 
επακόλουθη HDCT, χωρίς σύσταση αποκλιμάκω-
σης προς επιλογές χωρίς μεταμόσχευση. 

  Κριτήριο ένταξης στην ομάδα ενδιαμέσου κινδύνου 
μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλου-
θους παράγοντες:

 - Πρωτοπαθές ΗL σε πρόοδο νόσου
 - Πρώιμη υποτροπή μετά από περισσότερους από 

4 κύκλους χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής
 - Υποτροπή σταδίου IV
 - Υποτροπή σε προηγούμενο πεδίο RT
 - Υποτροπή που απαιτεί ευρεία RT διάσωσης, μη 

αποδεκτής τοξικότητας
Το όριο ανάμεσα στις ομάδες κινδύνου μπορεί να 

είναι δυσδιάκριτο για κάποιους ασθενείς, όταν δεν είναι 

απόλυτα σαφές, για παράδειγμα, εάν πρόκειται για 
πρωτοπαθή ανθεκτική νόσο ή πρώιμη υποτροπή ή 
και εάν μία υποτροπή παρουσιαστεί σε χρόνο οριακά 
ανάμεσα σε πρώιμη/καθυστερημένη.

Ο στόχος της χορήγησης SDCT είναι η επίτευξη 
CMR στην επαναξιολόγηση. Η CMR ορίζεται ως 
Deauville score 1–3. Η ανταπόκριση στο FDG-PET 
είναι κρίσιμη για να αποφασιστεί εάν θα παραμείνει 
ο ασθενής στην ίδια ομάδα κινδύνου:
 1. Οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου πρέπει να πληρούν 

όλα τα κριτήρια χαμηλού κινδύνου και να έχουν 
επιτύχει CMR μετά από δύο κύκλους SDCT. Εάν 
το PET δεν είναι σε μεταβολική ύφεση, οι ασθε-
νείς μεταβαίνουν σε δεύτερης γραμμής SDCT και 
αναβαθμίζονται σε ενδιαμέσου κινδύνου.

 2. Στους ασθενείς ενδιαμέσου κινδύνου περιλαμ-
βάνονται οι ασθενείς που τοποθετήθηκαν στη 
συγκεκριμένη ομάδα στην υποτροπή και οι πρώην 
χαμηλού κινδύνου ασθενείς χωρίς CMR στο PET. 
Αυτή η ομάδα πρέπει να επιτύχει CMR είτε μετά 
την πρώτη γραμμή SDCT είτε με τη δεύτερης 
γραμμής χημειοθεραπεία. Το PET πριν από την 
HDCT, απαιτείται να είναι αρνητικό και εάν όχι, 
αναβαθμίζεται σε υψηλού κινδύνου.

 3. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι εκείνοι που 
αποτυγχάνουν να επιτύχουν CMR μετά από 2 
γραμμές SDCT στο PET. Η αδυναμία επίτευξης 
CMR πριν από την HDCT σχετίζεται με κατώτερη 
πρόγνωση. Η βέλτιστη θεραπεία στη συγκεκριμένη 
περίπτωση είναι αδιευκρίνιστη, αλλά η νόσος δεν 
θεωρείται ανίατη.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ 
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων (HDCT)

Η έλλειψη τυχαιοποιημένων δοκιμών που να 
συγκρίνει την SDCT έναντι της HDCT στα παιδιά, 
σε συνδυασμό με τις πολύ περιορισμένες ενδείξεις 
οφέλους όσον αφορά την επιβίωση από τη χρήση της 
HDCT στην πρώτη υποτροπή οδηγεί σε υιοθέτησή 
της σε περιορισμένο αριθμό παιδιών, υπό συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις. Σε παιδιά που δεν έχουν 
μεταμοσχευθεί, η διάσωση με συνδυασμό SDCT 
και RT έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματική σε 
μια σειρά μελετών, οι οποίες δείχνουν σαφώς ότι 
σε ειδικά υποσύνολα ασθενών, η HDCT δεν είναι 
προαπαιτούμενο για την επίτευξη ίασης6. 

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που δημοσί-
ευσαν οι 3 μεγάλες Ευρωπαϊκές ερευνητικές ομάδες 
σε παιδιά με R/R HL, το ποσοστό των ασθενών που 
μεταμοσχεύτηκαν στη θεραπεία δεύτερης γραμμής 
κυμαίνεται από 10% στη δοκιμή DAL ST-HD-86, έως 
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53% στο UK HD3 relapse trial και 71% στη γαλλική 
μελέτη SFCE. 

Στο DAL ST-HD-86, τη μεγαλύτερη προοπτική 
μελέτη παιδιών με R/R HL που δημοσιεύθηκε έως 
σήμερα, η 10ετής επιβίωση χωρίς νόσο (DFS) ήταν 
86% με SDCT και RT (χωρίς HDCT) σε όλους τους 
ασθενείς με υποτροπή σε διάστημα 12 μηνών από 
την αρχική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων των 
ασθενών με νόσου ενδιάμεσου κινδύνου και υψηλού 
κινδύνου στην πρώτη γραμμή και έφθανε το 96% 
σε άτομα χαμηλού σταδίου στη θεραπεία πρώτης 
γραμμής6. 

Παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και από το UK 
HD3 relapse trial, με 5ετή DFS 74%, ενώ στη μελέτη 
του St Jude, η 5ετής DFS αγγίζει το 100% στους 
χαμηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου ασθενείς που είχαν 
ικανοποιητική ανταπόκριση στη θεραπεία διάσωσης 
πρώτης γραμμής10.

Το σύνολο των δεδομένων προέρχεται από μικρό 
αριθμό ασθενών, χωρίς προοπτικές, τυχαιοποιημένες 
μελέτες, ενώ δεν είναι ομογενοποιημένη η διαστρω-
μάτωση σε ομάδες κινδύνου, τόσο στην εκτίμηση 
της ανταπόκρισης στη θεραπεία διάσωσης πρώτης 
γραμμής όσο και στην υποτροπή. 

Οι ενδείξεις για HDCT δεν είναι σαφώς καθορι-
σμένες, προκρίνεται όμως σαν επιλογή σε ασθενείς 
με ανθεκτική νόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή 
για ασθενείς με υποτροπιάζουσα, εκτεταμένη νόσο 
μετά το πρώτο έτος ολοκλήρωσης της θεραπείας, 
ειδικά όταν σε αυτή συμπεριλαμβανόταν και ακτι-
νοθεραπεία.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙνΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (RT) 
Με τη χρήση των σύγχρονων πρωτοκόλλων, βαί-

νει αυξανόμενο το ποσοστό των ασθενών που δεν 
έχουν λάβει RT κατά την αρχική θεραπεία. Περίπου 
το 50% των ασθενών δεν έλαβε RT στο EuroNet-
PHl-C1 trial και προβλέπεται να φθάσει το 75% στο 
ΕuroNet-PHL-C2. Τα πεδία ακτινοβόλησης περιορί-
ζονται, επίσης, σταδιακά αποκλειστικά στα FDG-PET 
θετικά, μετά τα δύο πρώτα σχήματα. Επομένως, 
πολλοί ασθενείς δεν έχουν λάβει ποτέ RT κατά την 
υποτροπή και κάποιοι υποτροπιάζουν μεν σε αρχικά 
προσβεβληθείσες περιοχές, που όμως, δεν είχαν 
ακτινοβοληθεί στην αρχική θεραπεία. 

Η RT μπορεί να ενσωματωθεί στη θεραπεία διά-
σωσης, σαν θεραπεία σταθεροποίησης:4

 - Στους χαμηλού κινδύνου ασθενείς με CMR, μετά 
την SDCT

 - Επιλεκτικά, σε ενδιαμέσου ή/και υψηλού κινδύνου 
ασθενείς, μετά την HDCT.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες από το International 
Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG) συ-
νιστούν την ακτινοβόληση των προσβεβλημένων 
περιοχών (Involved field radiotherapy; IFRT)11. Σε 
μη ακτινοθεραπευμένους ασθενείς που υποτροπι-
άζουν στις θέσεις αρχικής νόσου, η απόφαση είναι 
ευκολότερη, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα πεδία. 
Στους ασθενείς που υποτροπιάζουν σε διαφορετικές 
από τις αρχικές περιοχές, εφόσον η υποτροπή είναι 
τον πρώτο χρόνο από τη θεραπεία και η τοξικότητα 
αποδεκτή, ακτινοβολούνται οι περιοχές που δεν ακτι-
νοβολήθηκαν σε αρχική νόσο και υποτροπή. Στους 
ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά τους πρώτους 
12 μήνες, η IFRT χορηγείται στις περιοχές που είναι 
FDG-PET θετικές στην υποτροπή.

Ακτινοβολία και μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων

Οι κατευθυντήριες γραμμές από το ILROG συστή-
νουν τη χορήγηση RT σε ασθενείς με περιορισμένη 
νόσο, όπου η τοξικότητα είναι αποδεκτή. Σε ασθενείς 
με διάσπαρτες εστίες, η RT παρέχει όφελος όταν 
κατευθύνεται σε επιλεγμένες περιοχές, όπου ο τοπι-
κός έλεγχος είναι δύσκολος. Η RT μετά από HDCT, 
μπορεί να είναι μία εναλλακτική θεραπευτική λύση, 
όταν η συντήρηση με Brentuximab δεν είναι εφικτή. 

Συνοπτικά, η RT, σε συνάρτηση με την HDCT 
συστήνεται σε:
 - Πρωτοπαθή ανθεκτική νόσο
 - Επίμονη FDG-avid νόσο, μετά από SDCT διάσω-

σης ή HDCT
 - Ειδικές περιπτώσεις, όπου η RT είναι κριτικής 

σημασίας στον τοπικό έλεγχο της νόσου, όπως 
η πίεση σε ζωτικά όργανα (λ.χ. νωτιαίος μυελός, 
άνω κοίλη φλέβα, αεραγωγός)

 - Νόσος μεγάλου όγκου (Bulky disease, >5 cm), 
ιδιαιτέρως χωρίς προηγούμενη ακτινοβόληση. 

ΣΤΟΧΕΥΜΕνΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Το Brentuximab vedotin (BV) αποτέλεσε το πρώ-

το καινοτόμο φαρμακευτικό σκεύασμα στο R/R HL. 
Αποτελεί ένα anti-CD30 αντίσωμα, ιδιαίτερα αποτε-
λεσματικό στο R/R HL, συνδεδεμένο σε auristatin. Τα 
πρώτα δεδομένα αποτελεσματικότητας από φάσης 
I/II παιδιατρικές μελέτες, μονοθεραπείας με BV σε 
CD30 θετικούς ασθενείς με R/R HL ήταν ικανοποιητικά 
(ORR και CR, 47% και 33% αντίστοιχα) με αποδεκτή 
τοξικότητα12.

Πιο σύγχρονες μελέτες, κυρίως σε ενήλικες, 
έδειξαν σαφή ανωτερότητα του συνδυασμού BV με 
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κλασσικά χημειοθεραπευτικά σχήματα (ESHAP, ICE, 
DHAP, IGEV), ή ανοσοθεραπεία:

Σε πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη 29 ασθενών 
με διάμεση ηλικία 16 έτη (εύρος: 10 – 20) που έλαβαν 
συνδυασμό BV με Bentamustin (διάμεσοι κύκλοι: 3, 
εύρος: 2–7), αναφέρεται CMR 66% και ORR 79%. 
H βασική τοξικότητα ήταν αιματολογική. Οι 16/29 
ασθενείς υπεβλήθησαν σε HSCT στη συνέχεια, με 
3ετή EFS και OS 65% και 89%, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο συνδυασμός BV με άλλα 
χημειοθεραπευτικά, όπως το Bendamustine (σχήμα 
BV-B) συστήνεται στις πρόσφατες κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΕΗΑ, σαν δεύτερης γραμμής θεραπεία 
διάσωσης4. 

ΑνΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ R/R HL 
PD-L1 inhibitors

Στο R/R HL δοκιμάζονται σε αυξανόμενη συχνό-
τητα, και εισέρχονται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα 
οι PD-L1 inhibitors: μονοκλωνικά αντισώματα, που 
αναγνωρίζουν και προσδένονται στην πρωτεΐνη PD-L1 
(Programmed Death pathway), η οποία βρίσκεται στην 
επιφάνεια πολλών καρκινικών κυττάρων και αποτε-
λεί σημείο ελέγχου (checkpoint) στην T-επαγώμενη 
κυτταρική απάντηση. Το HL ανήκει στις αιματολογικές 
κακοήθειες που μπορούν να αποτελέσουν θεραπευ-
τικούς στόχους των συγκεκριμένων φαρμακευτικών 
προϊόντων, διότι τα Ηodgkin Reed-Sternberg (HRS) 
κύτταρα υπερεκφράζουν τις πρωτεΐνες PD-L1 και 
PD-L2, που έχουν την ικανότητα αναστολής της 
ενεργοποίησης των T-cells. 

Nivolumab 
Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση για τη χρήση του 

Nivolumab σε R/R HL, η ανάλυση δεδομένων 7 
μελετών έδειξε ότι το ORR ήταν 68% με ποσοστά 
PR και CR 52% και 16,8%, αντιστοίχως. Το προφίλ 
τοξικότητας ήταν αποδεκτό.

Ακόμη πιο ενθαρρυντικά είναι τα πρώιμα αποτε-
λέσματα του συνδυασμού του Nivolumab με άλλους 
παράγοντες, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό CR. H 
Checkmate 744 είναι μία συνεχιζόμενη φάσης II με-
λέτη σε παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με R/R 
HL, που διερευνά τη θέση της ανοσοθεραπείας σαν 
πρώτης γραμμής θεραπεία διάσωσης με έφοδο BV 
και Nivolumab, ακολουθούμενη από εντατικοποίηση 
με BV-B, σε ασθενείς με πτωχή αρχική ανταπόκριση. 

Από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι 64% 
των ασθενών πέτυχε CMR μετά συνδυασμό BV/
Nivolumab. Στην Checkmate 744, η θεραπεία των 

ασθενών με ανεπαρκή απάντηση στο συνδυασμό BV/
Nivolumab τροποποιήθηκε σε δεύτερης γραμμής BV-B 
και η πλειοψηφία πέτυχε CMR μετά από 2 κύκλους. Το 
συνολικό ποσοστό CMR πριν την HDCT ήταν 86%13.

Το Nivolumab έχει λάβει, επί του παρόντος, έγκρι-
ση από τον ΕΜΑ μόνο σε ενήλικες με R/R HL, ως 
μονοθεραπεία μετά από HDCT/ASCT και θεραπεία 
με BV.

Pembrolizumab
Στην πολυκεντρική, μη τυχαιοποιημένη, ανοικτής 

ετικέτας, μονού σκέλους μελέτη φάσης Ι/ΙΙ KEY-
NOTE-051, 9/15 παιδιατρικούς ασθενείς με R/R HL 
που έλαβαν θεραπεία με pembrolizumab πέτυχαν 
ORR, συμπεριλαμβανομένων 2 που πέτυχαν CR. 
Η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης ήταν 17,3 μήνες, 
ενώ δε σημειώθηκαν θάνατοι. Η 6-μηνη και 12-μηνη 
PFS ήταν 72,7% και 51,9%, αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο 
ήταν το γεγονός ότι τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέ-
σματα δεν επιβεβαιώθηκαν στους ασθενείς με άλλους 
ιστολογικούς τύπους καρκίνου, που περιλαμβάνονταν 
στη μελέτη13.

Πρόσφατα, FDA και EMA, με βάση τα ευρήματα 
της φάσης ΙΙΙ μελέτης KEYNOTE-204, επέκτειναν 
την έγκριση του Ρembrolizumab σαν μονοθεραπεία 
σε ενήλικες και παιδιά ≥3 ετών με R/R HL, που δεν 
ανταποκρίθηκαν σε HDCT ή κατόπιν δύο τουλάχιστον 
προηγούμενων θεραπειών όταν η HDCΤ δεν αποτελεί 
θεραπευτική επιλογή. 

Στην KEYNOTE-204, η μονοθεραπεία με pem-
brolizumab υπερτερούσε σημαντικά όσον αφορά την 
επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου (Progress free 
survival; PFS) έναντι του BV, μειώνοντας τον κίνδυνο 
προόδου νόσου ή θανάτου κατά 35%. Η διάμεση 
PFS ήταν 13,2 και 8,3 μήνες για το pembrolizumab 
και το BV, αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν ενεργείς μελέτες για την αξιολόγηση 
συνδυασμού pembrolizumab με άλλες ανοσοθεραπεί-
ες στο παιδιατρικό HL. Εντούτοις, η KEYNOTE-667 
σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει το pembrolizumab μαζί 
με HDCT σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με νεοδι-
αγνωσμένο classical HL, που είναι καθυστερημένοι 
απαντητές στην πρώτης γραμμής θεραπεία14. 

Κλινικές δοκιμές CAR T cell 
Υπάρχουν αρκετές κλινικές μελέτες που αξιο-

λογούν θεραπείες με CAR T cell που στοχεύουν το 
CD30 σε ασθενείς με R/R HL. 

Σε πρόσφατη μελέτη φάσης Ι/ΙΙ ενηλίκων ασθενών 
με R/R HL, μετά από πολλαπλές γραμμές θεραπείας 
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(διάμεσος αριθμός 7), ανάμεσα στους 32/41 που 
έλαβαν Fludarabine-based λεμφοαφανιστικό σχήμα, 
το ORR ήταν 72%. Ποσοστό 59% πέτυχε CR, 13% 
PR, 9% είχε σταθερή νόσο (stable disease; SD) και 
19% πρόοδο νόσου (Progressive disease; PD) στην 
πρώτη αξιολόγηση15. Το 12μηνο PFS για τους ασθε-
νείς με ενεργό νόσο στην έναρξη της θεραπείας ήταν 
36% και σημαντικά υψηλότερο στους ασθενείς που 
έλαβαν Fludarabine-based λεμφοαφανιστικό σχήμα 
έναντι BV. Η τοξικότητα ήταν ανεκτή38.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Στον ανθεκτικό / υποτροπιάζον λέμφωμα Hodgkin, 

είναι σημαντική η ορθή διαστρωμάτωση και ένταξη 
σε προγνωστικές ομάδες κινδύνου, οι οποίες όμως 
δεν είναι εναρμονισμένες στις μεγάλες θεραπευτικές 
ομάδες. Ταυτόχρονα, ο χαμηλός αριθμός ένταξης 
ασθενών ευθύνεται για τα, επισφαλή αρκετές φορές, 
συμπεράσματα. Με γνώμονα τις τελευταίες κατευθυ-
ντήριες οδηγίες από NCCN και European Medical 
Association (ΕΜΑ), είναι απαραίτητη η χορήγηση 2 
κύκλων χημειοθεραπείας και αξιολόγηση της μεταβο-
λικής ανταπόκρισης με FDG-PET, σύμφωνα με την 
κλίμακα Deauville. 

Η θέση και ο χρόνος της αυτόλογης μεταμόσχευ-
σης αιμοποιητικών κυττάρων αλλά και της ακτινοθε-
ραπείας δεν έχουν αποσαφηνιστεί και εξαρτώνται από 
τις προηγηθείσες χορηγήσεις, το στάδιο και τον τύπο 
της νόσου (ανθεκτική/υποτροπιάζουσα).

Καινοτόμες στοχευμένες θεραπείες όπως το 
Brentuximab και οι ΡD-L1 inhibitors, Nivolumab και 
Pembrolizumab αναδύονται θεραπευτικά και με τα 
ενθαρρυντικά τους αποτελέσματα όσον αφορά την 
έκβαση και το προφίλ ασφάλειας, αποτελούν επιλο-
γές που θα βελτιώσουν περαιτέρω τη θεραπεία του 
λεμφώματος Hodgkin, μειώνοντας και την απώτερη 
τοξικότητα αυτού.
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Των ΛΕΜΦωΜΑΤων ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Τα μη-Hodgkin λεμφώματα (ΜΗΛ) στα παιδιά 

αποτελούν ξεχωριστή οντότητα από τα λεμφώματα 
που απαντώνται σε ενήλικες, εφόσον όλα τα ΜΗΛ της 
παιδικής ηλικίας είναι υψηλής κακοήθειας. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατέταξε 
τα μη-Hodgkin λεμφώματα βάσει του φαινοτύπου (Β, Τ 
και ΝΚ κυτταρικής προέλευσης), της διαφοροποίησης 
του κυττάρου (πρόδρομο ή ώριμο κύτταρο) και της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία. 

Η πληθώρα των πληροφοριών που αποκτήθηκε 
τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο της μοριακής 
βιολογίας σχετικά με το γενετικό και μοριακό τοπίο 
και τις κλινικές προεκτάσεις, οδήγησε στην καλύτερη 
κατανόηση της παθογένεσης και των οδών διαφο-
ροποίησης του «κυττάρου προέλευσης» των ΜΗΛ. 

Αναγνωρίστηκαν ξεχωριστοί μοριακοί υπότυποι 
με διαφορετικές οδούς σηματοδότησης, ιδιαίτερες 
γενετικές βλάβες και διαφορετική βιολογική συμπε-
ριφορά και ανταπόκριση στη θεραπεία τόσο για τα 
Β όσο και για τα Τ ΜΗΛ. 

Οκτώ χρόνια μετά την ταξινόμηση του ΠΟΥ του 
2008, η ανάγκη ενσωμάτωσης όλων αυτών των 
πληροφοριών, οδήγησε στην αναθεώρησή της, με 
τη μονογράφηση του ΠΟΥ που δημοσιεύτηκε το 
2016. Η τελευταία αποτελεί μια επικαιροποίηση των 
δεδομένων της ταξινόμησης του 2008 για τις υπάρ-
χουσες καλά καθορισμένες οντότητες στις οποίες 
προστέθηκε ένας περιορισμένου αριθμού οντοτήτων 
ως προτεινόμενων, δίνοντας έμφαση στα μοριακά 
χαρακτηριστικά με βαρύνουσα κλινική σημασία. Στην 

τελευταία κατάταξη του ΠΟΥ περιλαμβάνονται πάνω 
από 40 ιστολογικοί τύποι ΜΗΛ, οι οποίοι διαφέρουν 
μεταξύ τους σε επίπεδο ιστολογικών, βιολογικών και 
κλινικών χαρακτηριστικών.

ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΜΦωΜΑ  
ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  
Β ΚΑΙ Τ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

Το λεμφοβλαστικό λέμφωμα (ΛΛ) είναι ο δεύτερος 
πιο κοινός τύπος μη Hodgkin λεμφώματος στην παιδι-
κή και εφηβική ηλικία, αντιπροσωπεύοντας το 25-35% 
όλων των περιπτώσεων1. Η πλειοψηφία (70-80%), 
είναι Τ-κυτταρικής προέλευσης (Τ-ΛΛ) ενώ το 20-25% 
προέρχεται από Β κύτταρα (Β-ΛΛ). Με την τρέχου-
σα θεραπεία, η ολική επιβίωση για παιδιατρικούς 
ασθενείς με ΛΛ υπερβαίνει πλέον το 80%2. Ωστόσο, 
τα ποσοστά ίασης για ασθενείς με υποτροπιάζουσα 
ή ανθεκτική νόσο παραμένουν χαμηλά3.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΚΑΙ ΚΛΙνΙΚΗ ΕΙΚΟνΑ ΤΗΣ νΟΣΟΥ

Το T-ΛΛ εμφανίζεται 2,5 φορές πιο συχνά στα 
αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια με τη διάμεση ηλικία 
διάγνωσης να ανέρχεται περίπου στα 9 έτη3. 

Το T-ΛΛ μπορεί να εμφανιστεί σε οποιονδήποτε 
λεμφαδενική περιοχή του σώματος αλλά το μεσοθω-
ράκιο και ο τράχηλος εμπλέκονται στη συντριπτική 
πλειοψηφία των ασθενών4. Έφηβοι και νέοι ενήλικες 
(AYAs) ασθενείς με T-ΛΛ εκδηλώνουν πιο συχνά διεύ-
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ρυνση του πρόσθιου μεσοθωρακίου που μπορεί να 
προκαλέσει συμπίεση των αεραγωγών ή σύνδρομο 
άνω κοίλης φλέβας, ενώ συχνά συνοδεύεται από 
υπεζωκοτικές ή και περικαρδιακές συλλογές. Τα συ-
μπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια, βήχα και οξεία 
αναπνευστική δυσχέρεια. Οίδημα του τραχήλου και 
του προσώπου και διάταση της σφαγίτιδας φλέβας 
θα πρέπει να εγείρει την υποψία συνδρόμου άνω 
κοίλης φλέβας. Οι περισσότεροι ασθενείς με T-ΛΛ 
παρουσιάζουν εκτεταμένη νόσο κατά τη διάγνωση 
(στάδιο κατά Murphy III ή IV). Περίπου το 15-20% των 
ασθενών εμφανίζουν διήθηση του μυελού των Οστών 
(ΜΟ) και ποσοστό μικρότερο από 5% των ασθενών 
εμφανίζουν διήθηση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ). Ειδικά για ασθενείς με συμπίεση των αερα-
γωγών και σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας, η κλινική 
αντιμετώπιση κατά την αρχική διάγνωση αποτελεί 
πρόκληση. Χρειάζεται προσεκτική κλινική εκτίμηση, 
επειδή έχει αναφερθεί απόφραξη των αεραγωγών 
σε έως και 60% των ασθενών που παρουσιάζουν 
μάζα μεσοθωρακίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το 
ένα τρίτο των ασυμπτωματικών ασθενών εμφανίζει 
σημαντική μείωση στις διαστάσεις της τραχείας όταν 
αξιολογείται με αξονική τομογραφία θώρακος (CT). 
Οι υπεζωκοτικές συλλογές μπορεί να είναι αμφο-
τερόπλευρες και να επιδεινώνουν περαιτέρω την 
αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς. Συνιστάται η 
άμεση έναρξη θεραπείας με στεροειδή, η λήψη μέτρων 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση του συνδρόμου 
λύσης όγκου και η αποφυγή καταστολής ή γενικής 
αναισθησίας. Οι διαγνωστικές διαδικασίες μπορεί να 
πραγματοποιηθούν μετά από τη σταθεροποίηση της 
κλινικής κατάστασης του ασθενούς, συνήθως μετά 
από 1 ή 2 ημέρες. Η διασωλήνωση ασθενούς με όγκο 
μεσοθωρακίου, μπορεί να προκαλέσει απειλητική για 
τη ζωή αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω οιδήματος και 
συμπίεσης της τραχείας κατά την αποσωλήνωση5. 

Οι περισσότερες πρόδρομες κακοήθειες της Β 
κυτταρικής σειράς εμφανίζονται ως Β οξεία λεμφο-
βλαστική λευχαιμία (B-ΟΛΛ) με μόνο το 10-20% των 
περιπτώσεων να εμφανίζονται ως pB-LBL (Β-ΛΛ)6. 
Η B-ΟΛΛ/ΛΛ είναι πρωτίστως ασθένεια της παιδικής 
ηλικίας με το 75% των περιπτώσεων να εμφανίζε-
ται σε παιδιά μικρότερα των 6 ετών. Όπως και με 
τα T-ΛΛ, υπάρχει μια ελαφρά υπεροχή στο άρρεν 
φύλο. Ενώ μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφορές σε 
μοριακό επίπεδο, στα συστήματα ταξινόμησης, Re-
vised European-American Lymphoma Classification/
Aναθεωρημένη Ευρωπαϊκή-Αμερικανική Ταξινόμηση 
των κακόηθων Λεμφωμάτων (REAL) και του ΠΟΥ 
τα B-ΛΛ και η B-ΟΛΛ θεωρούνται φάσμα της ίδιας 
οντότητας με το Β-ΛΛ να διακρίνεται από το ποσοστό 

διήθησης στο ΜΟ στη διάγνωση, το οποίο ορίζεται 
κάτω του 25%5,6. 

Σε αντίθεση με το T-ΛΛ, όπου οι ασθενείς παρουσι-
άζουν συχνά νόσο σταδίου ΙΙΙ-IV, ανάλυση δεδομένων 
53 παιδιατρικών ασθενών που εντάχθηκαν σε μια 
σειρά κλινικών δοκιμών δείχνει ότι οι περισσότεροι 
ασθενείς με B-ΛΛ παρουσιάζουν νόσο χαμηλού στα-
δίου στη διάγνωση.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται πάντα ιστοπαθολο-
γικά και θα πρέπει να βασίζεται σε χειρουργική βιοψία 
λεμφαδένα ή άλλου προσβεβλημένου οργάνου (π.χ. 
στόμαχος, ήπαρ, πνεύμονας, μυελός των οστών). Η 
ιστολογική τυποποίηση των ΜΗΛ είναι θεμελιώδης 
για τη σωστή κλινική διάγνωση και για την επιλογή 
της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Σημαντικό 
είναι να καθορισθεί αν η διάγνωση μπορεί να τεθεί 
χωρίς χειρουργική εξαίρεση. Ορισμένες φορές χρη-
σιμοποιούνται και άλλες διαγνωστικές τεχνικές, οι 
οποίες συμβάλλουν στην ταυτοποίηση ορισμένων 
μη-Hodgkin λεμφωμάτων, όπως η διά κυτταρομετρίας 
ροής ανάλυση του πλευριτικού ή περιτοναϊκού υγρού.

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Των ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚων 
ΛΕΜΦωΜΑΤων

Μετά τη διάγνωση ο ασθενής πρέπει να υποβάλλε-
ται σε πλήρη σταδιοποίηση της νόσου η οποία γίνεται 
με αιματολογικές εξετάσεις [γενική αίματος, πλήρης 
βιοχημικός έλεγχος, γαλακτική αφυδρογονάση (LDH), 
ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), προσδιορισμός 
ηπατικής-νεφρικής λειτουργίας], λήψη/βιοψία μυελού 
των οστών, λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) και 
απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογράφημα, αξονικές 
τομογραφίες, ποζιτρονική τομογραφία (PET-CT scan), 
και σπινθηρογράφημα οστών σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις) και να ταξινομείται με βάση τα προγνωστικά 
συστήματα ταξινόμησης που εφαρμόζονται.

Μολονότι τα ΛΛ και οι ΟΛΛ μοιράζονται πανο-
μοιότυπα κυτταρογενετικά και μοριακά ευρήματα, 
γενομικές μελέτες βασιζόμενες σε πρότυπα γονιδιακής 
έκφρασης και αλληλούχιση εξωνίων ν ολόκληρου του 
γονιδιώματος έχουν αναδείξει κάποιες διαφορές7.

Τα κυριότερα ανοσοφαινοτυπικά, κυτταρογενετικά 
και μοριακά χαρακτηριστικά των λεμφοβλαστικών 
λεμφωμάτων αναφέρονται εν συντομία στη συνέχεια.

Τ-ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ/ΛΕΜΦωΜΑ
Ανοσοφαινότυπος

pro-T (cCD3+, CD7+, CD2-, CD1a-, CD34+/-), pre-T 
(cCD3+, CD7+, CD2+, CD1a-, CD34+/-), τύπου φλοιακού 
θυμοκυττάρου T (cCD3+, CD7+, CD2+, CD1a+, CD34-) 
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και τύπου μυελικού θυμοκυττάρου T (cCD3+, CD7+, 
CD2+, CD1a-, CD34-, surface CD3+).

Κυτταρογενετικά και μοριακά ευρήματα
Διαταραχές στον καρυότυπο ανευρίσκονται σε 

ποσοστό περίπου 50-70%. Αφορούν συνήθως τα 
γονίδια των αλυσίδων α και δ του TCR στη θέση 
14q11.2 (εστία TRA), το γονίδιο της β αλυσίδας στη 
θέση 7q35 (TRB) και το γονίδιο της γ αλυσίδας (7q14-
15: TRG). Στα παιδιά σε ποσοστό 7% και 20% δια-
πιστώνονται διαταραχές στα γονίδια TLX1 (10q24) 
και TLX3 (5q35) αντιστοίχως.

Άλλες περιπτώσεις αναδιατάξεων στα Τ-ΛΛ αφο-
ρούν τα γονίδια TAL1, LMO2, LYL1 και HOXA9. Τα 
παιδιά με μεταλλάξεις στο γονίδιο NOTCH1 έχουν 
καλύτερη πρόγνωση ενώ παιδιά με απώλεια ετερο-
ζυγωτίας στη θέση 6q έχουν χειρότερη πρόγνωση 
Χειρότερη πρόγνωση έχουν επίσης οι ασθενείς με 
ελλείμματα στο γονίδιο TRG και μεταλλάξεις στο 
γονίδιο PTEN7.

Β-ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ/ΛΕΜΦωΜΑ
Κυτταρογενετικά και μοριακά ευρήματα: Β-ΛΛ 

• Με t(9;22) (q34;q11.2); BCR/ABL1
• Με t(11q23); αναδιατάξεις γονιδίου KMT2A (MLL) 
• Με t(12;21) ( p13;q22); ETV6/RUNX1
• Με υπερδιπλοειδία
• Με υποδιπλοειδία
• Με t(5;14) (q31;q32); IL3/IGH
• Με t(1;19) (q23;p13.3; TCF3/PBX1)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡωΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΑ Β ΚΑΙ Τ-ΛΛ
Οι τρέχουσες στρατηγικές για τη θεραπεία του ΛΛ 

σε μεγάλο βαθμό προέρχονται και απορρέουν από 
τις επιτυχείς προσεγγίσεις για τη θεραπεία της Β- και 
Τ-ΟΛΛ. Χρησιμοποιώντας θεραπευτικά σχήματα 
τύπου ΟΛΛ, έχουν επιτευχθεί ποσοστά επιβίωσης 
ελεύθερης νόσου (EFS) 75-90%. Τα τρέχοντα πρω-
τόκολλα προέρχονται ως επί το πλείστον είτε από το 
LSA2L2 που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ (Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center) είτε από το πρωτόκολλο 
NHL-BFM που βασίζεται στη στρατηγική ALL-BFM 
όπου πέτυχαν σημαντικά ποσοστά διαρκούς ίασης 
σε παιδιατρικούς ασθενείς με ΛΛ.

Σχεδόν όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που 
αναπτύχθηκαν στη συνέχεια στη Δυτική Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ βασίστηκαν στα ανωτέρω πρωτόκολλα, τα 
οποία περιλαμβάνουν φάσεις: εφόδου, εδραίωσης 
της ύφεσης, επανεφόδου και φάση συντήρησης.

Σε αντίθεση με τα θεραπευτικά σχήματα της ΟΛΛ, 
το στάδιο στη διάγνωση είναι η μόνη παράμετρος η 
οποία λαμβάνεται υπόψιν για τη διαστρωμάτωση των 
ασθενών με T-ΛΛ ή Β-ΛΛ, ταξινομώντας τους ασθενείς 
σε χαμηλό στάδιο (στάδιο I και II) έναντι προχωρημέ-
νου σταδίου (στάδιο III και IV). Για ασθενείς με νόσο 
περιορισμένου σταδίου η EFS κυμαίνεται μεταξύ 73% 
(LMT81) έως 100% (LNH92). Αυτά τα αποτελέσματα 
ήταν δυνατόν να επιτευχθούν με σχετικές μειώσεις 
στις δόσεις ανθρακυκλινών και των αλκυλιωτικών 
παραγόντων, σε ασθενείς με χαμηλό στάδιο νόσου I/
II όπως υποδεικνύεται από το πρωτόκολλο NHL-BFM 
90, το οποίο δεν χορηγούσε επανέφοδο σε αυτήν 
την ομάδα ασθενών. Η διάρκεια της θεραπείας για 
ασθενείς με νόσο σταδίου I/II κυμαίνεται από 12 έως 
24 μήνες. Για να επιτευχθεί βελτίωση στους ασθενείς 
με διήθηση στο ΚΝΣ, έχουν αξιολογηθεί διάφορες 
τροποποιήσεις πρωτοκόλλων στη χορήγηση μεθο-
τρεξάτης (MTX). 

Η γαλλική δοκιμή LMT81 τροποποίησε το πρω-
τόκολλο LSA2L2 της Ομάδας Μελέτης Λεμφώματος 
προσθέτοντας 10 δόσεις MTX υψηλής δόσης (HD-
MTX) με επίτευξη EFS 75%8. Η δοκιμή της Ομάδας 
Παιδιατρικής Ογκολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών 
(POG) 9404 ανέλυσε την αποτελεσματικότητα μιας 
θεραπείας ανάλογης του θεραπευτικού κορμού του 
Dana Farber Cancer Institute (DFCI) με ή χωρίς προ-
σθήκη HD-MTX σε ασθενείς με T-ΟΛΛ και T-ΛΛ. Σε 
ασθενείς με T-ΛΛ, σε αντίθεση με τους ασθενείς με 
T-ΟΛΛ, δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο EFS 
στα δύο σκέλη9. Η επακόλουθη κλινική δοκιμή COG 
A5971 μελέτησε ένα σχήμα τύπου COG/BFM με δια-
φορετικά σχήματα θεραπείας για το ΚΝΣ, όπου υπήρ-
ξε τυχαιοποίηση μεταξύ ενός σκέλους με χορήγηση 
HD-MTX χωρίς πρόσθετη ενδορραχιαία έγχυση MTX 
στην ενδιάμεση συντήρηση (interim maintenance) 
έναντι ενός ενισχυμένου σχήματος με ενδορραχιαίες 
εγχύσεις MTX (IT-MTX) χωρίς σύγχρονη χορήγηση 
HD-MTX για προφύλαξη του ΚΝΣ. Κάθε σκέλος 
θεραπείας τυχαιοποιήθηκε με ή χωρίς τη χορήγηση 
πρώιμης εντατικοποίησης. Δεν υπήρξαν σημαντικές 
διαφορές στην EFS και οι ερευνητές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι είτε το σκέλος με IT-MTX είτε το 
σκέλος με HD-MTX απέτρεψαν αποτελεσματικά την 
υποτροπή του ΚΝΣ8. Μια πρόσφατη αναφορά από 
την ομάδα International-BFM έδειξε ότι η κλιμάκωση 
της MTX (Capizzi MTX) σε συνδυασμό με την BFM 
τύπου θεραπεία είχε σαν αποτέλεσμα επίτευξη EFS 
90.8% σε 58 ασθενείς με ΛΛ. Η θεραπεία για το ΚΝΣ 
βασίστηκε κυρίως σε συχνές ενδορραχιαίες εγχύσεις 
χωρίς κρανιακή ακτινοθεραπεία. Τα αποτελέσματα 
από το πρωτόκολλο COG AALL0434 έχουν ήδη 
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δημοσιευθεί10. Το πρωτόκολλο συμπεριέλαβε παιδι-
ατρικούς και νεαρούς ενήλικες ασθενείς με T-ΟΛΛ και 
T-ΛΛ και είχε διπλή τυχαιοποίηση μεταξύ Capizzi και 
HD MTX και την προσθήκη nelarabine (ARAG) ενός 
νουκλεοσιδικού αναλόγου, αντίστοιχα. Οι ασθενείς με 
T-ΛΛ δεν συμμετείχαν στην τυχαιοποίηση μεθοτρεξά-
της και μόνο οι ασθενείς με T-ΛΛ, υψηλού κινδύνου, 
οι οποίοι ορίστηκαν ότι είχαν περισσότερο από 1% 
διήθηση στον ΜΟ ήταν επιλέξιμοι για τυχαιοποίηση 
στο σκέλος που περιελάμβανε nelarabine. Οι περισ-
σότεροι ασθενείς έλαβαν προφυλακτική κρανιακή 
ακτινοθεραπεία. Το σκέλος θεραπείας με Capizzi MTX 
έδειξε σημαντικά βελτιωμένη έκβαση στους ασθενείς 
με T-ΟΛΛ με εκτιμώμενη 4ετή επιβίωση χωρίς νόσο 
(DFS) στο 92% έναντι 85% στο σκέλος με HD-MTX 
(p = 0.005). Σημειώνεται ότι, η προσθήκη nelarabine 
βελτίωσε την έκβαση στους ασθενείς με T-ΟΛΛ με 
DFS 4 ετών στο 90% έναντι 83% εκείνων χωρίς την 
προσθήκη (p = 0.0332). Μολονότι το πρωτόκολλο 
AALL0434 δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το 
ερώτημα, εντάχθηκαν 118 ασθενείς με T-ΛΛ, υψηλού 
κινδύνου και η προσθήκη nelarabine δε βελτίωσε 
την έκβασή τους με 4-ετή DFS στο 85.0 έναντι 89.0 
για το σκέλος με nelarabine (N=60) έναντι καθόλου 
nelarabine (N=58), p = 0.2788. Το συνεχιζόμενο πρω-
τόκολλο COG AALL1231 τυχαιοποιεί τους ασθενείς 
στην προσθήκη bortezomib, ενός αναστολέα πρωτε-
ασώματος σε έναν κορμό θεραπείας COG/BFM. Το 
πρωτόκολλο COG A5971 διαστρωματοποίησε τους 
ασθενείς βάσει σταδίου νόσου: περιορισμένη νόσος 
(στάδιο Murphy I και II) έναντι εκτεταμένης νόσου 
(στάδιο Murphy III και IV) αλλά όχι βάσει ανοσοφαινο-
τύπου. Από το 17% των ασθενών (66/380) με B-ΛΛ, 
το 64% παρουσίασε εντοπισμένη νόσο και είχε 5ετή 
EFS 90%. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνον ένας ασθενής 
(1/24) με εκτεταμένη νόσο κατά την διάγνωση με 
B-ΛΛ υποτροπίασε. Αντίστοιχα, η ομάδα μελέτης του 
NHL-BFM ανέφερε ευνοϊκά αποτελέσματα με EFS 
86% σε 73 ασθενείς με B-ΛΛ που έλαβαν θεραπεία 
με τα πρωτόκολα NHL-BFM 90 και 95. Ομοίως, στη 
γαλλική μελέτη LMT96 και στις μελέτες του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού για την Έρευνα και τη Θεραπεία 
του Καρκίνου (EORTC) 5881 και 58951, οι οποίες 
χρησιμοποίησαν θεραπεία τύπου ΟΛΛ βάσει BFM 
πρωτοκόλλων, 8 ασθενείς με Β-ΛΛ και με εκτεταμένη 
νόσο στην διάγνωση, παρουσίασαν πρόοδο νόσου 
ή υποτροπή της νόσου τους (23.5%) ενώ κανένας 
ασθενής με εντοπισμένη νόσο κατά την διάγνωση 
δεν είχε υποτροπή της νόσου. Τόσο τα πρωτόκολλα 
BFM-NHL όσο και τα πρωτόκολλα EORTC έδειξαν 
ότι οι μειώσεις στις δόσεις των ανθρακυκλινών αλλά 
και στην δόση της κυκλοφωσφαμίδης είναι εφικτές 

στα B-ΛΛ χωρίς να διακυβεύονται τα αποτελέσμα-
τα που αφορούν στην επιβίωση των ασθενών. Με 
βάση αυτές τις παρατηρήσεις, η τρέχουσα δοκιμή 
COG AALL0932, η οποία περιλαμβάνει ασθενείς 
μόνο με B-ΛΛ και με νόσο σταδίου I ή II, στοχεύει 
στην περαιτέρω μείωση της θεραπείας με τη χρήση 
3 φαρμάκων στην θεραπεία εφόδου μειώνοντας τη 
δόση της ανθρακυκλίνης στα 75mg/m2 (συγκριτικά 
σε 175mg/m2 σε προηγούμενες μελέτες) και στην 
θεραπεία εδραίωσης με μείωση της δόσης της κυ-
κλοφωσφαμίδης από 3 σε 1 g/m2 7-9.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑζΟνΤΑ Η ΑνΘΕΚΤΙΚΑ  
T- ΚΑΙ b-ΛΛ

Τα υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικά T- και B-ΛΛ συνε-
χίζουν να έχουν κακή πρόγνωση με τα ποσοστά επι-
βίωσης να ανέρχονται στο 10-30%11. Σε μια ιαπωνική 
μελέτη κοόρτης στην οποία εντάχθηκαν 260 ασθενείς 
με ΛΛ, οι οποίοι διαγνώσθηκαν μεταξύ 1996 και 2004, 
η συχνότητα υποτροπής/προόδου νόσου ήταν 18% 
(48/260) . Μεταξύ των 19 ασθενών που υποβλήθηκαν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΜΑΑΚ), έξι παρουσίασαν υποτροπή και 
τρεις κατέληξαν από θνησιμότητα σχετιζόμενη με τη 
θεραπεία (toxicity related mortality; TRM), ενώ δέκα 
ασθενείς επέζησαν χωρίς πρόοδο νόσου. Μεταξύ των 
έξι ασθενών που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη ΜΑΑΚ 
τέσσερις παρουσίασαν υποτροπή και κατέληξαν, ενώ 
δύο βρίσκονται εν ζωή σε ύφεση της νόσου τους. Το 
Κέντρο Διεθνούς Έρευνας Μεταμοσχεύσεων Αίμα-
τος και Μυελού των Οστών της Βόρειας Αμερικής 
παρουσίασε 53 παιδιατρικούς ασθενείς με ΛΛ που 
έλαβαν ΜΑΑΚ μεταξύ 1990 και 2005. Το EFS για 39 
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με αλλογενή ΜΑΑΚ 
ήταν 40% σε σύγκριση με 4% στους 14 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη ΜΑΑΚ12. Η EORTC 
εστίασε στο Β-ΛΛ και ανέφερε ποσοστό υποτροπής/
προόδου νόσου 15% σε οκτώ ασθενείς από τους 
53 που διαγνώστηκαν μεταξύ 1989 και 2008. Και οι 
οκτώ ασθενείς κατέληξαν, επτά μετά από αλλογενή 
ΜΑΑΚ, πέντε ασθενείς λόγω προόδου νόσου και 
τρεις λόγω TRM. Η ομάδα NHL-BFM ανέφερε πο-
σοστό υποτροπής 10%, με 34 υποτροπές μεταξύ 
324 ασθενών με ΛΛ που διαγνώστηκαν μεταξύ 1990 
και 2003. Μεταξύ 13 ασθενών που έλαβαν αλλογενή 
ΜΑΑΚ, πέντε βρίσκονται εν ζωή σε ύφεση της νόσου 
τους, έξι παρουσίασαν υποτροπή και δύο κατέληξαν 
λόγω TRM. Δύο ασθενείς υποβλήθηκαν σε αυτόλο-
γη ΜΑΑΚ και κατέληξαν και οι δύο λόγω προόδου 
νόσου13. Συνολικά, τα διαθέσιμα δεδομένα για τα 
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υποτροπιάζοντα ΛΛ δείχνουν ότι οι ασθενείς χωρίς 
εντατική θεραπεία ακολουθούμενη είτε από αυτόλογη 
είτε από αλλογενή ΜΑΑΚ δεν έχουν σχεδόν καμία 
πιθανότητα ίασης. Όσον αφορά το ερώτημα εάν η 
αυτόλογη ή η αλλογενής ΜΑΑΚ υπερτερεί, συνολι-
κά τα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν μια τάση 
για υψηλότερο ποσοστό TRM αλλά και υψηλότερη 
πιθανότητα DFS μετά από αλλογενή ΜΑΑΚ σε σύ-
γκριση με την αυτόλογη ΜΑΑΚ. Ωστόσο, ο απόλυτος 
αριθμός των περιπτώσεων στη βιβλιογραφία είναι 
πολύ μικρός για να εξαχθούν ασφαλή και οριστικά 
συμπεράσματα12-14.

ΜΕΛΛΟνΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ T ΚΑΙ Β-ΛΛ
Λόγω των χαμηλών ποσοστών ύφεσης μετά από 

υποτροπή, χρειάζονται νέα στοχευμένα και λιγότερο 
τοξικά φάρμακα. Το Nelarabine εγκρίθηκε από τον 
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ με 
βάση δύο δοκιμές φάσης ΙΙ σε παιδιατρικούς και 
ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική 
T-ΟΛΛ ή T-ΛΛ15. Πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε σε 5/39 
παιδιατρικούς ασθενείς. 

Απαιτείται επικέντρωση της έρευνας για την εφαρ-
μογή πρόσθετων νέων φαρμάκων για τους υψηλού 
κινδύνου ασθενείς με ανθεκτικό ή υποτροπιάζον παι-
διατρικό T-ΛΛ. Μια τρέχουσα ανασκόπηση για το T-ΛΛ 
στα παιδιά παρουσιάζει πολλούς πιθανούς στόχους 
σε συγκεκριμένα μονοπάτια, όπως τα μονοπάτια 
NOTCH-, PI3K-Akt-mTOR-, JAKSTAT- και MAPK, 
τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου, το πρωτεάσωμα, 
και επιγενετικούς στόχους15. 

Παρά τη μακρά λίστα, μόνο ένας περιορισμένος 
αριθμός ουσιών βρίσκεται υπό έρευνα στην T-ΟΛΛ 
και καμία για το T-ΛΛ. Οι Delgado-Martin και συνερ-
γάτες (2017) δημοσίευσαν προκλινικά δεδομένα της 
αναστολής της οδού JAK/STAT με τη ρουξολιτινίμπη, 
η οποία μπορεί να υπερνικήσει την εγγενή αντίσταση 
στα γλυκοκορτικοειδή στους ασθενείς με T-ΟΛΛ15. Τα 
προκλινικά δεδομένα σε μια ομάδα ξενομοσχευμά-
των T-ΟΛΛ που προέρχονται από ασθενείς έδειξαν 
ισχυρή έκφραση του CD38, ακόμη και μετά από 
χημειοθεραπεία, και εντυπωσιακή αποτελεσματι-
κότητα του daratumumab, ενός αντισώματος CD38 
στην T-ΟΛΛ. Πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι η PIM1, 
μια κινάση σερίνης/θρεονίνης που εμπλέκεται στην 
εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, τη μεταγραφή και την 
απόπτωση έχει ογκογόνο δράση σε Τ κυτταρικής 
προέλευσης λεμφοβλαστικά νεοπλάσματα και μπορεί 
να λειτουργήσει ως ελκυστικός μοριακός στόχος. Το 
PIM1 ενεργοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε ασθενείς 
με T-ΟΛΛ και T-ΛΛ με σπάνιες TCR καθοδηγούμενες 

αντιμεταθέσεις ή ανώμαλη ενεργοποίηση της οδού 
σηματοδότησης JAK-STAT. Επομένως, οι δεύτερης 
γενιάς αναστολείς pan-PIM αντιπροσωπεύουν μια 
νέα κατηγορία ουσιών που θα μπορούσαν να αξιο-
λογηθούν σε κλινικές δοκιμές για ασθενείς με T-ΛΛ 
που εκφράζουν PIM115. Δεδομένου ότι ο αριθμός των 
πιθανών νέων παραγόντων ξεπερνά τον περιορισμέ-
νο αριθμό ασθενών με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική 
νόσο, χρειάζονται επειγόντως νέα πρωτόκολλα κλινι-
κών δοκιμών φαρμάκων για παιδιατρικούς ασθενείς 
με ΛΛ. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αφορούν 
τόσο στον αριθμό των ασθενών όσο και τη χρήση 
νέων φαρμάκων. Ακόμη και με την προσθήκη όλων 
των ασθενών από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, 
ο αριθμός των ασθενών με υποτροπιάζοντα T-ΛΛ 
θα κυμαίνεται σε 50-100 ασθενείς ανά έτος. Όσον 
αφορά την χρήση νέων φαρμάκων στις στρατηγικές 
θεραπείας υποτροπής, μόνο η προσθήκη στα τρέ-
χοντα σχήματα υποτροπής φαίνεται λογική, καθώς η 
πρόκληση δεύτερης επίτευξης ύφεσης εξακολουθεί να 
είναι η κύρια πρόκληση της θεραπείας της υποτροπής. 

Όπως και στα Τ-ΛΛ έτσι και στα B-ΛΛ οι θεραπευ-
τικές προκλήσεις παραμένουν ίδιες λόγω του περι-
ορισμένου αριθμού ασθενών, της έλλειψης γνώσης 
σχετικά με τους προγνωστικούς μοριακούς βιοδείκτες 
και των χαμηλών ποσοστών ύφεσης στην έκβαση 
των ασθενών με υποτροπή. 

Ένα βασικό αναπάντητο ερώτημα στο B-ΛΛ πε-
ριλαμβάνει την αναγνώριση εκείνων των βιοδεικτών 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
πρόγνωση και τη διαστρωμάτωση των ασθενών 
σε ομάδες κινδύνου. Τα υψηλά ποσοστά ίασης στις 
πρόσφατες δοκιμές, παρά τη μέτρια αποκλιμάκωση 
της θεραπείας, υποδηλώνουν ότι συνεχίζουμε να 
αντιμετωπίζουμε υπερβολικά έναν σημαντικό αριθμό 
παιδιών και ότι είναι δυνατές περαιτέρω μειώσεις στη 
θεραπεία για τουλάχιστον ένα υποσύνολο ασθενών. 
Ταυτόχρονα, η κακή έκβαση των ασθενών με υπο-
τροπιάζουσα και ανθεκτική νόσο υπογραμμίζει τη 
σημασία του εντοπισμού των ασθενών υψηλού κινδύ-
νου τόσο κατά τη διάγνωση όσο και πρώιμα κατά τη 
θεραπεία που είναι πιθανό να ωφεληθούν από νέες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαμηλά ποσοστά διάσωσης κατά την υποτροπή 
αντιλαμβανόμαστε ότι απαιτείται η ενσωμάτωση νέων 
παραγόντων όχι μόνον στην υποτροπή αλλά και ως 
πρώτης γραμμής θεραπεία. 

Η διερεύνηση του ρόλου του CD19 (blinatumomab 
και χιμαιρικού υποδοχέα αντιγόνου [CAR] Τ κύτταρα) 
ή/και των κατευθυνόμενων από το CD22 ανοσοθε-
ραπειών (κύτταρα CAR-T ή συζευγμένα αντισώ-
ματα, όπως το inotuzumab ozogamicin), ως νέες 
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προσεγγίσεις για ασθενείς με ΛΛ αποτελούν συνεχή 
πρόκληση15. Για το πώς και εάν αυτά μπορούν να 
τοποθετηθούν σε πρώτης γραμμής θεραπείας πρω-
τόκολλα για ένα τουλάχιστον υποσύνολο ασθενών, 
απαιτούνται μελλοντικές κλινικές δοκιμές βασισμένες 
στην εφαρμογή τους σε ασθενείς με ΟΛΛ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα ποσοστά ίασης για παιδιατρικούς, εφήβους 

και νεαρούς ενήλικες ασθενείς με λεμφοβλαστικό 
λέμφωμα έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά. Ωστόσο, 
παραμένουν σημαντικές προκλήσεις, για την ανα-
γνώριση προγνωστικών παραγόντων και ταξινόμηση 
των ασθενών βάσει ομάδας κινδύνου, αύξηση των 
ποσοστών επιβίωσης των ομάδων υψηλού κινδύ-
νου, μείωση των άμεσων αλλά και των απώτερων 
επιπλοκών και βελτιστοποίηση της θεραπείας και 
την ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπευτικών 
προσεγγίσεων.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
Οι ασυμπτωματικές γαμμαπάθειες αποτελούν πρό-

δρομες μορφές πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών, 
που περιλαμβάνουν τη μονοκλωνική γαμμαπάθεια 
απροσδιόριστης σημασίας (MGUS) και το έρπον ή 
ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα (SMM). Ο 
όρος MGUS προτάθηκε στα τέλη του 1970 από τον 
Kyle1 για να δηλώσει την παρουσία μονοκλωνικής 
παραπρωτεΐνης σε άτομα χωρίς πολλαπλούν μυ-
έλωμα (ΠΜ), μακροσφαιριναιμία, αμυλοείδωση, ή 
άλλη λεμφοϋπερπλαστική δυσκρασία. Ο όρος SMM 
προτάθηκε από τους Kyle και Greipp2 το 1980 για 
να περιγράψει μία ομάδα ασθενών με παρουσία 
>10% πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών και 
Μ-protein ορού >3gr/dl, που είχαν αργή πορεία εξέ-

λιξης και δεν χρειάζονταν θεραπεία για 5 έτη από τη 
διάγνωση. Ο τρέχων ορισμός του SMM καθορίστηκε 
από το International Myeloma Working Group (IMWG) 
το 20143 που περιλαμβάνει, τη διήθηση του μυελού 
από πλασματοκύτταρα σε ποσοστό από 10-59% 
και/ή M-protein ορού >3 g/dL, χωρίς βλάβη τελικού 
οργάνου, όπως ορίζεται από τα κριτήρια CRAB.O 
κύριος στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν απλές δο-
κιμασίες για να αναγνωριστούν οι ασθενείς, που δεν 
έχουν όφελος από τη θεραπεία και όπου οι κίνδυνοι 
από τη χορήγηση θεραπείας ξεπερνούν τα οφέλη. 
Όπως γνωρίζουμε σήμερα, το MGUS προϋπάρχει 
στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με ΠΜ. 
Το MGUS και το SMM έχουν πιθανότητα να γίνουν 
συμπτωματικά και να εξελιχθούν σε ΠΜ.

Πίνακας 1
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Πίνακας 2. Κριτήρια διάγνωσης και κίνδυνος εξέλιξης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ «ΑΣΘΕνΟΥΣ» ΜΕ MGuS
Ταυτοποίηση μονοκλωνικής πρωτεΐνης 

Δείτε Πίνακα 2.

Απαραίτητες εξετάσεις για τη διάγνωση  
της μονοκλωνικής γαμμαπάθειας

Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού με ανοσοκα-
θήλωση, ελεύθερες αλυσίδες ορού (FLC). Η ηλεκτρο-
φόρηση ούρων 24ώρου με λεύκωμα ούρων 24ώρου 
ακολουθεί επί θετικού αποτελέσματος. Αυτές οι εξε-
τάσεις είναι εξαιρετικά ευαίσθητες γιατί ανιχνεύουν Μ 
πρωτεΐνη στο σύνολο σχεδόν των ασθενών με ΠΜ, 
Μακροσφαιριναιμία και AL αμυλοείδωση. Φυσικά 
εξετάσεις όπως η γενική αίματος, το ασβέστιο ορού 
και η κρεατινίνη είναι απαραίτητες.

Διαχείριση του MGuS με βάση τον κίνδυνο εξέλιξης
Στο low risk MGUS η οστεομυελική βιοψία μπορεί 

να παραλειφθεί καθώς και ο απεικονιστικός έλεγχος, 

αν φυσικά δεν υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα (Πί-
νακας 3).

Παρακολούθηση της εξέλιξης ανάλογα με τον 
κίνδυνο, μετά από επανέλεγχο στους 6 μήνες από 
τη διάγνωση.

Μία μεγάλη αναδρομική μελέτη που έγινε στις 
ΗΠΑ με 17.963 ασθενείς έδειξε ότι ο κίνδυνος εξέλι-
ξης του MGUS είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους (2,1%) και σταδιακά υποχωρεί (1.6%, 
1.2%, 1%, και 0,8%, για τα έτη 2-5, αντίστοιχα). Μετά 
την αρχική παρακολούθηση, οι ασθενείς με low-
risk MGUS χρειάζονται περαιτέρω παρακολούθηση 
μόνο αν εμφανίσουν συμπτώματα. Αυτοί οι ασθενείς 
έχουν μόνο 2% κίνδυνο εξέλιξης σε ένα διάστημα 20 
ετών. Όλοι οι άλλοι ασθενείς με MGUS πρέπει να 
υποβάλλονται σε ετήσιο έλεγχο με τις εξετάσεις που 
αναγράφονται στον πίνακα 4.

Πότε θα πρέπει να υποπτευόμαστε εξέλιξη του MGuS
Η αύξηση της M-protein ή του επιπέδου των FLC 

ορού πρέπει να εξετάζεται με προσοχή. Ωστόσο 
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Πίνακας 34

Πίνακας 44

ανευρίσκεται μόνο στο 50% των ασθενώνMGUS 
πριν τη διάγνωση της εξέλιξης. Ακόμη και αν πα-
ρατηρείται αύξηση της παραπρωτεΐνης αυτό δεν 
σημαίνει συμπτωματική νόσο αν δεν υπάρχουν 

συμπτώματα ή αλλαγές στην αιμοσφαιρίνη, την κρε-
ατινίνη ή το ασβέστιο. Σε αντίθεση με το SMM, όπου 
η προοδευτική αύξηση τηςM-protein σε 3 ετήσιες 
μετρήσεις συνδυάζεται με εξέλιξη μόνο στο 50% των 
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περιπτώσεων στα 10 έτη. Αντιθέτως, η πολύ αργή 
αύξηση συνδυάζεται με μικρή πιθανότητα εξέλιξης, 
περίπου 10% στα 10 έτη. Σε κάθε περίπτωση μαζί με 
τις αλλαγές των επιπέδων της M-protein, θα πρέπει 
κανείς να σκέφτεται την εξέλιξη, αν παρατηρηθούν 
ασυνήθιστα συμπτώματα και θα πρέπει να γίνουν 
παραπάνω εξετάσεις (βιοψίες, απεικονιστικός έλεγ-
χος). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση 
του MGUS ελαφρών αλυσίδων για την πιθανότητα 
εξέλιξης σε αμυλοείδωση ή Νόσο από εναπόθε-
ση ελαφρών αλυσίδων (LCDD)5. Επίσης τελευταία 
αναγνωρίστηκαν και άλλες κλινικές οντότητες που 
συνοδεύονται από την παρουσία Μ protein και χα-
ρακτηρίζονται ως Μονοκλωνικές γαμμαπάθειες με 
κλινική σημασία, που οφείλονται στην παρουσία 
μικρών επικίνδυνων κλώνων (MGRS, ΠΝ, δερματικές 
εκδηλώσεις, κ.λπ.). Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψιν 
μας ότι η MGUS μπορεί να εξελιχθεί εκτός από ΠΜ 
(συχνότερη εξέλιξη) και σε Β-λεμφοϋπερπλαστική 
δυσκρασία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕνΟΥΣ ΜΕ SMM
Το SMM είναι μία πλασματοκυτταρική δυσκρασία 

μεταξύ του MGUS και του συμπτωματικού ΠΜ. Η 
διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση είναι τα 60 με 70 
έτη. Το SMM αντιπροσωπεύει το 8% περίπου όλων 
των διαγνώσεων του ΠΜ και είναι IgG SMM (74%) ή 
IgA (22.5%). Η διάγνωση αρκετές φορές μπορεί να 
είναι δύσκολη και να χρειαστεί να γίνει πλήρης έλεγ-
χος για αποκλεισμό συμπτωματικό ΠΜ. Ο σκοπός 
όμως είναι να ερμηνευτούν και σωστά. Το τελευταίο 
είναι και το πιο σημαντικό, αφού με τα μέχρι σήμερα 
δεδομένα για το μεν SMM η στενή παρακολούθηση 

είναι η συνήθης πρακτική ενώ για το συμπτωματικό 
ΠΜ η θεραπεία είναι απαραίτητη.

Εργαστηριακές εξετάσεις
Όλα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα 

για τη διερεύνηση της μονοκλωνικής γαμμαπάθειας 
απαιτούνται, αλλά εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία ο κα-
λός απεικονιστικός έλεγχος. Το λιγότερο που είναι 
αποδεκτό είναι η χαμηλής δόσης ολόσωμη αξονική, 
αλλά το ιδανικό είναι το PET-CTκαι η Whole Body 
MRI. Η οστεομυελική βιοψία, αλλά και ο γενετικός 
έλεγχος με καρυότυπο και FISH είναι απαραίτητος. 
Για το πρώτο έτος, όλοι οι ασθενείς με SMM πρέπει 
να παρακολουθούνται κάθε 3 μήνες. Μετά οι ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου μπορούν να παρακολουθούνται 
κάθε 6 με 12 μήνες, οι ενδιάμεσου κινδύνου κάθε 
3-6 μήνες και οι υψηλού κινδύνου κάθε 3 μήνες. Για 
τους υψηλού κινδύνου ασθενείς με αυξητική τάση της 
παραπρωτεΐνης συστήνεται διενέργεια οστεομυελικής 
βιοψίας και σκελετικός έλεγχος με MRI ή PET-CT κάθε 
έτος. Η στενή παρακολούθηση αυτών των ασθενών 
είναι πολύ σημαντική για την άμεση παρέμβαση πριν 
τη βλάβη οργάνου στόχου.

Διαστρωμάτωση κινδύνου εξέλιξης σε ΠΜ
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

προγνωστικά συστήματα6 για το SMM που το διαχω-
ρίζουν σε υψηλού (high), ενδιάμεσου (intermediate) 
και χαμηλού (low) κινδύνου (risk), χρησιμοποιώντας 
διάφορες παραμέτρους, με σκοπό να αναγνωριστούν 
οι ασθενείς που κινδυνεύουν να γίνουν συμπτωματικοί 
σύντομα. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα 

Πίνακας 5
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πιο αναγνωρισμένα προγνωστικά συστήματα, που 
τυχαίνει να είναι και τα πιο απλά στην εφαρμογή και 
κατανόηση. Από αυτά το Mayo 20/20/2 είναι αυτό 
που χρησιμοποιείται περισσότερο, ενώ το IMWG 
είναι πιο λεπτομερές.

Θεραπεία ή όχι στο SMM
Μέχρι πρόσφατα για το SMM οι κατευθυντήριες 

οδηγίες πρότειναν μόνο παρακολούθηση μέχρι την 
ανάπτυξη συμπτωματικού ΠΜ. Εντούτοις η αναγνώ-
ριση του High risk SMM, ως ξεχωριστή οντότητα και η 
ανακάλυψη νέων και ασφαλών θεραπειών, οδήγησαν 
πολλές ερευνητικές ομάδες να εντάξουν ασθενείς 
σε κλινικές μελέτες χορηγώντας τους θεραπεία. Οι 
κλινικές μελέτες της PETHEMA και ECOG-AGRIN7 
έδειξαν για πρώτη φορά πλεονέκτημα ως προς την 
PFS και ίσως και της OS στους High risk ασθενείς που 

έλαβαν λεναλιδομίδη (Η PFS στα 1, 2 και 3 έτη ήταν 
98%, 93%, και 91% για το σκέλος της λεναλιδομίδης 
έναντι 89%, 76%, και 66% για το σκέλος της παρα-
κολούθησης, αντίστοιχα). Βέβαια δεν ήταν και λίγοι 
οι επικριτές που βρήκαν αρκετά μειονεκτήματα στο 
σχεδιασμό αυτών των μελετών. Και ενώ η αντιπαρά-
θεση συνεχίζεται, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 
70 κλινικές μελέτες φάσης 2 και 3, με όλα τα γνωστά 
φάρμακα για το ΠΜ μυέλωμα να εξετάζονται και στο 
SMM. Σκοπός όλων αυτών είναι να αποδειχθεί το αν 
η πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση σε αρχικά στάδια 
μπορεί να οδηγήσει περισσότερους ασθενείς σε ίαση. 
Μέχρι τότε η οδηγία είναι: Πρώιμη αναγνώριση του 
High Risk ασθενή με SMM και ένταξη σε κλινική μελέτη 
αν υπάρχει διαθέσιμη. Αλλιώς η σύσταση παραμέ-
νει, στενή παρακολούθηση. Ίσως σε κάποιους Ultra 
High Risk νεότερους ασθενείς, η έναρξη θεραπείας 
συμπτωματικού ΠΜ να είναι η προτιμότερη επιλογή.

Πίνακας 6
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Η οστική νόσος αποτελεί ένα από τα κύρια χαρα-

κτηριστικά του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ) και η 
μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει οστεολυ-
τικές αλλοιώσεις, είτε κατά την αρχική διάγνωση, είτε 
στη διάρκεια της πορείας της νόσου. Οι οστεολύσεις 
αυξάνουν τον κίνδυνο για σκελετικά συμβάματα και 
συνδέονται με αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Ο 
ορισμός της οστικής νόσου στο μυέλωμα έχει εξελιχθεί 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, κατά κύριο 
λόγο ως αποτέλεσμα σημαντικών εξελίξεων στην 
τεχνολογία της εγκάρσιας απεικόνισης καθώς και στην 
εισαγωγή λειτουργικών και μοριακών απεικονιστικών 
τεχνικών. Για δεκαετίες η οστική νόσος στο μυέλωμα 
οριζόταν ως η παρουσία οστεολυτικών αλλοιώσεων ή 
η παρουσία οστεοπόρωσης που να μπορεί να απο-
δοθεί στην υποκείμενη πλασματοκυτταρική δυσκρα-
σία, όπως αυτά ανιχνεύονταν στον ολόσωμο απλό 
ακτινογραφικό έλεγχο (conventional skeletal survey 
– CSS). Στη διάρκεια των τελευταίων ετών ο απλός 
ακτινογραφικός έλεγχος αντικαταστάθηκε σταδιακά 
από απεικονιστικές τεχνικές εγκάρσιας απεικόνισης, 
κυρίως δε από την Ολόσωμη Αξονική Τομογραφία Χα-
μηλής Δόσης (Whole Body Low Dose CT – WBLDCT), 
τη Μαγνητική Τομογραφία, συμπεριλαμβανομένης 
της Ολόσωμης Μαγνητικής Τομογραφίας (Whole 
Body MRI -WBMRI) και την Ποζιτρονική Τομογραφία 
(18F-FDG PET/CT). H oλοσωματική προσέγγιση είναι 
ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή τη νοσολογική οντότητα 
καθώς το μυέλωμα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη 
ετερογένεια στο πρότυπο κατανομής της νόσου. Με 
την εισαγωγή αυτών των προχωρημένων τεχνικών ο 
ρόλος της απεικόνισης στη διαχείριση των ασθενών 

με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες διευρύνθηκε 
σημαντικά. Εκτός από την εκτίμηση της οστικής νό-
σου σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς και την ακριβή 
διάγνωση του συμπτωματικού μυελώματος που χρει-
άζεται άμεση θεραπεία, η απεικόνιση μπορεί επίσης 
να προσφέρει χρήσιμη προγνωστική πληροφορία, 
τόσο για ασθενείς με ασυμπτωματικό πολλαπλό μυ-
έλωμα (smoldering multiple myeloma - SMM), όσο 
και σε ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ. Επιπλέον, 
οι σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές μπορούν να 
ανιχνεύσουν περιοχές εξωμυελικής νόσου (extramed-
ullary disease – EMD) και είναι απαραίτητες για τη 
διαφοροποίηση μεταξύ μονήρους οστικού πλασμα-
τοκυττώματος (solitary bone plasmacytoma – SBP) 
και πολλαπλού μυελώματος. Η απεικόνιση μπορεί 
επίσης να ανιχνεύσει και να χαρακτηρίσει κατάγματα 
σχετιζόμενα με το μυέλωμα (συμπεριλαμβανομένων 
συμπιεστικών σπονδυλικών καταγμάτων), να βοη-
θήσει στην αξιολόγηση ρίσκου κατάγματος, και να 
ανιχνεύσει περιοχές νευρολογικών επιπλοκών από 
συμπίεση που χρήζουν άμεσης τοπικής θεραπείας. 
Τέλος, η απεικόνιση παίζει ολοένα αυξανόμενο ρόλο 
στην εκτίμηση της θεραπευτικής απόκρισης και, 
μεταξύ άλλων, μπορεί να συμβάλει στον πιο ακριβή 
ορισμό της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (minimal 
residual disease - MRD). Η τυποποίηση αυτών των 
απεικονιστικών τεχνικών είναι ιδιαίτερα σημαντική 
και στο πλαίσιο αυτό έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί 
διάφορες κατευθυντήριες οδηγίες με συστάσεις όσον 
αφορά στα απεικονιστικά πρωτόκολλα καθώς και 
στον τρόπο που πρέπει να ερμηνεύονται, να κατα-
γράφονται και να επικοινωνούνται τα αποτελέσματα 
των απεικονιστικών εξετάσεων. 
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ΑΠΕΙΚΟνΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛωΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗν ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΓνωΣΗ
Ολόσωμος απλός ακτινογραφικός έλεγχος

Ο ολόσωμος απλός ακτινογραφικός έλεγχος (CSS) 
συνίσταται σε μία σειρά απλών ακτινογραφιών του 
αξονικού σκελετού και των εγγύς μακρών οστών. 
Υπήρξε η κύρια απεικονιστική μέθοδος για την ανί-
χνευση της σχετιζόμενης με το μυέλωμα οστικής 
νόσου για δεκαετίες. Ο απλός ακτινογραφικός έλεγχος 
έχει το βασικό μειονέκτημα της μειωμένης ευαισθησίας 
για την ανίχνευση οστεολύσεων σε σύγκριση με όλες 
τις σύγχρονες απεικονιστικές μεθόδους εγκάρσιας 
απεικόνισης. Έτσι, για παράδειγμα, έχει δημοσιευ-
θεί ότι η ανίχνευση οστεολυτικών αλλοιώσεων σε 
πλάγια απλή ακτινογραφία της οσφυϊκής μοίρας 
της σπονδυλικής στήλης είναι εφικτή μόνο όταν έχει 
αντικατασταθεί 50% έως 75% του δοκιδώδους οστού. 
Επιπλέον, ο ολόσωμος απλός ακτινογραφικός έλεγχος 
είναι μία χρονοβόρος εξέταση που απαιτεί πολλα-
πλές λήψεις και μπορεί να έχει σημαντικές τεχνικές 
δυσκολίες κυρίως σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας που 
υποφέρουν από oστικό πόνο. Η σαφώς υψηλότερη 
ευαισθησία της Αξονικής Τομογραφίας για την ανί-
χνευση οστικής καταστροφής έχει αναγνωριστεί πολύ 
νωρίς, αλλά η υψηλή ενεργός δόση ακτινοβολίας 
που προσλαμβάνει ο ασθενής περιόριζε την ευρεία 
χρήση της στους ασθενείς με μυέλωμα. Το 2005 οι 
Horger et al εισήγαγαν μια τεχνική για τη διενέργεια 
Aξονικής Tομογραφίας που καλύπτει όλο το σώμα με 
χαμηλή δόση απορρόφησης (WBLDCT) και από τότε 
η τεχνική σταδιακά αντικατέστησε το CSS σε πολλά 
ακαδημαϊκά κέντρα.

Ολόσωμη Αξονική Τομογραφία Χαμηλής Δόσης – 
WbLDCT

H WBLDCT επιτρέπει πολύ ικανοποιητική ποι-
ότητα εικόνας του σκελετού με αποτέλεσμα ακριβή 
ανίχνευση οστεολύσεων πολύ μικρού μεγέθους, 
με ταυτόχρονη χαμηλή ενεργό δόση ακτινοβολίας, 
συνήθως της τάξεως των 4 έως 7,5 mSv, δηλαδή 
περίπου δύο έως τρεις φορές μεγαλύτερη από τη 
δόση ακτινοβολίας ενός CSS. Πολλές μικρές μονοκε-
ντρικές μελέτες έδειξαν την αυξημένη ευαισθησία της 
WBLDCT σε σύγκριση με το CSS για την ανίχνευση 
οστεολύσεων στο μυέλωμα. Στη μεγαλύτερη πολυ-
κεντρική μελέτη που συνέκρινε τις δύο μεθόδους σε 
212 νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με SMS και MM το 
25,5% των ασθενών είχαν αρνητικό CSS αλλά τουλά-
χιστον μία οστεόλυση στην WBLDCT. Επιπλέον, σε 
ασθενείς οι οποίοι είχαν καταταγεί ως SMM με βάση 

τον ακτινογραφικό έλεγχο η παρουσία τουλάχιστον 
μίας οστεόλυσης στο WBLDCT είχε προγνωστική 
αξία, με διάμεσο χρόνο μετάπτωσης σε συμπτωματικό 
μυέλωμα 38 μήνες έναντι 82 μηνών για αυτούς που 
δεν είχαν οστεολύσεις στην Αξονική Τομογραφία. Σε 
ασθενείς με συμπτωματικό μυέλωμα η προγνωστική 
αξία της WBLDCT δεν έχει ακόμα τεκμηριωθεί, αλλά 
υπάρχουν εν εξελίξει μελέτες που συσχετίζουν το 
φορτίο όγκου όπως καταγράφεται στην Αξονική Το-
μογραφία με την επιβίωση. Το 2014 η διεθνής ομάδα 
εργασίας για το πολλαπλό μυέλωμα (International 
Myeloma Working Group – IMWG), επικαιροποίησε 
τα κριτήρια για τη διάγνωση του πολλαπλού μυελώ-
ματος συμπεριλαμβάνοντας την παρουσία μίας ή 
παραπάνω οστεολύσεων στην WBLDCT στα myeloma 
defining events, ανεξαρτήτως αν αυτές είναι ορατές σε 
απλές ακτινογραφίες. Το European Myeloma Network 
(EMN) και η European Society of Medical Oncology 
(ESMO) στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες τους, 
συστήνουν την WBLDCT ως μέρος του αρχικού δι-
αγνωστικού αλγόριθμου των ασθενών με μυέλωμα. 
Η WBLDCT παρέχει επίσης πληροφορίες για την 
παρουσία και τον χαρακτηρισμό συμπιεστικών σπον-
δυλικών καταγμάτων και είναι πολύ χρήσιμη για την 
εκτίμηση του κινδύνου κατάγματος. Ακόμη επιτρέπει 
εκτίμηση των μαλακών ιστών για την ανίχνευση 
εξωμυελικής νόσου, αν και WBMRI και PET/CT εί-
ναι πιο ευαίσθητες τεχνικές για αυτήν την ένδειξη. 
Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της τυποποίησης 
των απεικονιστικών τεχνικών για την καλύτερη διαχεί-
ριση των ασθενών, ένα πάνελ ειδικών ακτινολόγων 
και αιματολόγων πρόσφατα δημοσίευσε συστάσεις 
για τη λήψη, την ερμηνεία, την καταγραφή και την 
επικοινωνία των αποτελεσμάτων της WBLDCT στο 
πολλαπλό μυέλωμα και τις λοιπές πλασματοκυττα-
ρικές δυσκρασίες, εκ μέρους του IMWG.

MRI - Whole body MRI
Η Mαγνητική Tομογραφία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

για την καταγραφή της οστικής νόσου στο πολλαπλό 
μυέλωμα, καθώς απεικονίζει απευθείας τη διήθηση 
του οστικού μυελού, πριν από το στάδιο της οστικής 
καταστροφής. Με την προσθήκη της ακολουθίας βα-
ρύτητας διάχυσης (diffusion weighted imaging – DWI), 
δείχνει παρόμοια ή και καλύτερη ευαισθησία από την 
WBLDCT και την PET/CT για την ανίχνευση διήθησης 
του οστικού μυελού από μονοκλωνικά πλασματοκύτ-
ταρα. Τα MRI πρότυπα διήθησης του οστικού μυελού 
στο μυέλωμα έχουν περιγραφεί, ως εξής: Φυσιολογικό, 
εστιακό, διάχυτο, συνδυασμός εστιακού και διάχυτου. 
Η Oλόσωμη Mαγνητική Τομογραφία με ακολουθία 
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βαρύτητας διάχυσης χρησιμοποιείται όλο και περισ-
σότερο ως μορφολογικό και λειτουργικό απεικονιστικό 
εργαλείο για την εκτίμηση όλου του οστικού μυελού 
σε ασθενείς με μυέλωμα. Ένα πρωτόκολλο WBMRI 
συνήθως μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 45 έως 60 
λεπτών και θα πρέπει να περιλαμβάνει ακολουθία 
βαρύτητας διάχυσης και ακολουθίες Dixon οι οποίες 
επιτρέπουν την ποσοτικοποίηση του κλάσματος λί-
πους (fat fraction) του οστικού μυελού. Η χορήγηση 
παραμαγνητικής ουσίας ενδοφλεβίως δεν είναι απα-
ραίτητη στο πρωτόκολλο της WBMRI για το μυέλωμα. 
Όταν η WBMRI δεν είναι διαθέσιμη, η εκτίμηση του 
οστικού μυελού μπορεί να γίνει με Μαγνητική Τομο-
γραφία του αξονικού σκελετού, η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τη θωρακοσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης και την πύελο και θα πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνει ακολουθία βαρύτητας διάχυ-
σης. Η Μαγνητική Τομογραφία είναι η πιο ευαίσθητη 
απεικονιστική τεχνική για την ανίχνευση της πρώιμης 
διήθησης του οστικού μυελού από μυέλωμα. Μελέτες 
έδειξαν ότι ασθενείς με SMM και θετική Μαγνητική 
Τομογραφία σπονδυλικής στήλης είχαν πιο σύντομη 
εξέλιξη σε συμπτωματικό μυέλωμα από ασθενείς με 
φυσιολογική Μαγνητική Τομογραφία σπονδυλικής 
στήλης. Πιο πρόσφατα η παρουσία πάνω από μίας 
εστιακής αλλοίωσης του οστικού μυελού μεγαλύτερης 
από 5 χιλιοστά στη μαγνητική τομογραφία ασθενών 
με SMΜ συσχετίστηκε με αυξημένο ρίσκο μετάπτω-
σης σε συμπτωματικό μυέλωμα εντός δύο ετών από 
την αρχική διάγνωση. Με βάση αυτές και παρόμοιες 
μελέτες το IMWG συστήνει πως ασθενείς με SMM και 
αρνητική WBLDCT είναι σκόπιμο να απεικονίζονται 
στη συνέχεια με WBMRI και σε περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος τίθεται η διάγνωση συμπτωματικού 
μυελώματος που χρειάζεται άμεση θεραπεία. Σε 
περίπτωση αμφιβόλων αποτελεσμάτων στην MRI 
συνιστάται επανάληψη της εξέτασης μετά από τρεις 
έως έξι μήνες. Η χρήση της ακολουθίας βαρύτητας 
διάχυσης αυξάνει τη διαγνωστική βεβαιότητα και άρα 
την ευαισθησία για τη διάγνωση εστιακών ή διάχυτων 
αλλοιώσεων του οστικού μυελού στο μυέλωμα. Η 
WBMRI είναι επίσης χρήσιμη για τη διάγνωση εξω-
μυελικής νόσου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν μυέ-
λωμα, καθώς και για τον χαρακτηρισμό συμπιεστικών 
σπονδυλικών καταγμάτων. Σε ασθενείς με πολλαπλό 
μυέλωμα και εστιακό MRI πρότυπο η παρουσία 
περισσότερων από επτά εστιακές αλλοιώσεις στην 
MRI του αξονικού σκελετού ή περισσοτέρων από 25 
εστιακές αλλοιώσεις στην WBMRI έχει συσχετιστεί με 
χειρότερη επιβίωση. Το διάχυτο MRI πρότυπο στην 
αρχική διάγνωση έχει συσχετιστεί επίσης αρνητικά 
με την επιβίωση σε κάποιες μελέτες. Ο συνδυασμός 

διάχυτου MRI προτύπου, σταδίου 3 κατά ISS και 
κυτταρογενετικών ανωμαλιών υψηλού ρίσκου επιτρέ-
πει τη διάκριση μιας υποομάδας ασθενών με πολύ 
πτωχή πρόγνωση. 

Το 2015 το IMWG εξέδωσε κατευθυντήριες οδη-
γίες για τη χρήση της Μαγνητικής Τομογραφίας στις 
πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. Συστήνεται η χρήση 
της WBMRI (ή της MRI αξονικού σκελετού εφόσον δεν 
είναι διαθέσιμη ολόσωμη τεχνική) ως το απεικονιστικό 
gold standard για την εκτίμηση του οστικού μυελού. 
Eπίσης συστήνεται η WBMRI ως εξέταση πρώτης 
γραμμής για τη διερεύνηση όλων των ασθενών με 
SMM και SBP. Πολύ πρόσφατα ένα πάνελ ειδικών 
διαφόρων ειδικοτήτων εξέδωσε συστάσεις για τη 
χρήση WBMRI στο πολλαπλό μυέλωμα (σύστημα 
MY-RADS). Στοχεύει στην προαγωγή τυποποίησης 
όσον αφορά στη λήψη των απεικονιστικών δεδομέ-
νων, την ερμηνεία τους και την επικοινωνία αυτών.

18f-fDG PET/CT
Η 18F-FDG PET/CT έχει αποδειχθεί πολύ πιο ευ-

αίσθητη από τον απλό ακτινογραφικό έλεγχο για την 
ανίχνευση οστικών αλλοιώσεων σε νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με μυέλωμα με ευαισθησία και ειδικότητα, 
αναλόγως της μελέτης, της τάξεως του 80% - 100%. 
Είναι παραπλήσιας ευαισθησίας με τη Μαγνητική 
Τομογραφία για την εκτίμηση εστιακής νόσου, αν και 
μικρές (<1 εκ.) εστιακές αλλοιώσεις μπορεί να είναι 
κάτω από τη δυνατότητα χωρικής ανάλυσης της με-
θόδου. Επιπλέον, υστερεί σε σχέση με την WBMRI 
στη διάγνωση του διάχυτου προτύπου διήθησης. Η 
ευρεία χρήση της PET/CT στην αρχική διάγνωση 
περιορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως το 
αυξημένο κόστος, η μειωμένη διαθεσιμότητα και η 
αυξημένη ακτινοβιολογική επιβάρυνση του ασθενούς. 
Η PET/CT στην αρχική διάγνωση μπορεί επιπλέον να 
αποτελέσει πολύτιμο προγνωστικό εργαλείο για τους 
ασθενείς με ΠΜ. Για παράδειγμα, η παρουσία τριών 
εστιακών αλλοιώσεων ή παραπάνω ή η παρουσία 
εξωμυελικής νόσου στην baseline εξέταση έχει συ-
σχετιστεί με χαμηλότερη επιβίωση. Το 2017 το IMWG 
εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για την τεχνική, την 
ερμηνεία και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων της 
χρήσης του PET/CT στην αρχική διάγνωση και μετά 
τη θεραπεία. Οι οδηγίες αυτές συνιστούν τη χρήση της 
εξέτασης για τη διάκριση μεταξύ SMM και συμπτωμα-
τικού μυελώματος στην αρχική διάγνωση, αν δεν είναι 
διαθέσιμη η WBMRI. Επιπλέον η διενέργεια PET/CT 
στην αρχική διάγνωση επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ 
προθεραπευτικών και μεταθεραπευτικών εικόνων, με 
σκοπό την ανίχνευση της υποομάδας των ασθενών 
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που είναι αρνητικοί για ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο. 
Τα κριτήρια IMPeTuS έχουν προταθεί στην προσπά-
θεια τυποποίησης της ερμηνείας των αποτελεσμάτων 
της PET/CT στο μυέλωμα. 

ΑΠΕΙΚΟνΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛωΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Από την εποχή της εισαγωγής των νεώτερων θερα-
πευτικών παραγόντων για το μυέλωμα, η πλειοψηφία 
των ασθενών επιτυγχάνουν βαθειές θεραπευτικής 
απόκρισης. Παρόλα αυτά σχεδόν όλοι οι ασθενείς 
τελικά υποτροπιάζουν, κατ’ υπόθεσιν λόγω παραμέ-
νουσας υπολειμματικής νόσου στον οστικό μυελό ή/
και εξωμυελικά, η οποία δεν μπορεί να ανιχνευθεί με 
συμβατικές μεθόδους. Γι’ αυτό το λόγο προηγμένες 
κυτταρικές και μοριακές τεχνικές που αυξάνουν την 
ευαισθησία για ανίχνευση MRD στον οστικό μυελό 
χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως. Οι τεχνικές αυτές 
ωστόσο εξετάζουν ένα δείγμα από συγκεκριμένη θέση 
του οστικού μυελού και καθώς το μυέλωμα είναι νόσος 
με ετερογένεια στο πρότυπο κατανομής και με τάση 
για εξωμυελική διασπορά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
για ανάπτυξη περαιτέρω τεχνικών ανίχνευσης MRD. 
Με τις προχωρημένες λειτουργικές απεικονιστικές 
τεχνικές σχεδόν το σύνολο του οστικού μυελού καθώς 
και εξωμυελικές εντοπίσεις μπορούν να εξεταστούν 
ταυτόχρονα. Επιπλέον, καθώς πολλοί αντιμυελωμα-
τικοί παράγοντες απαιτούν μακροχρόνιες θεραπείες 
και μπορεί να έχουν αυξημένη τοξικότητα, είναι ση-
μαντικό να αναπτυχθούν μέσα που θα μπορούν να 
ανιχνεύσουν ασθενείς με πτωχή απόκριση νωρίς 
κατά τη διάρκεια της χορήγησης του θεραπευτικού 
σχήματος. Το 2016 το IMWG καθόρισε καινούρ-
γιες κατηγορίες αρνητικής MRD στους ασθενείς με 
μυέλωμα. Η αρνητική MRD απαιτεί την απουσία 
κλωνικών πλασματοκυττάρων στον οστικό μυελό, 
κατά την αξιολόγηση με ευαίσθητες κυτταρικές και 
μοριακές τεχνικές. Μία μείζων εξέλιξη στα καινούργια 
αυτά κριτήρια απόκρισης ήταν η εισαγωγή μιας νέας 
κατηγορίας MRD αρνητικότητας βασισμένης στην 
απεικόνιση (imaging plus MRD-negative). Η κατηγορία 
αυτή ενσωματώνει την απεικόνιση με PET/CT, ως 
αποτέλεσμα μελετών που κατέδειξαν την υπεροχή 
αυτής της τεχνικής έναντι άλλων απεικονιστικών με-
θόδων στη μεταθεραπευτική εκτίμηση των ασθενών 
με μυέλωμα. Το αρνητικό imaging MRD απαιτεί την 
εξαφάνιση όλων των εστιών αυξημένης πρόσληψης 
του FDG σε σχέση με την baseline PET/CT εξέτα-
ση (ή την προηγούμενη εξέταση). Σε ασθενείς που 
επιτυγχάνουν πλήρη απόκριση και αρνητικό MRD 
μυελού με βάση τις κυτταρικές και μοριακές τεχνικές, 

μια φυσιολογική εξέταση PET/CT πριν τη θεραπεία 
συντήρησης συσχετίζεται με σημαντικά υψηλότερη 
ελεύθερη νόσου επιβίωση. Με βάση αυτά και παρό-
μοια αποτελέσματα μελετών, από το 2017 το IMWG 
συστήνει τη χρήση PET/CT για την αξιολόγηση της 
θεραπευτικής απόκρισης στο ΠΜ. Η WBLDCT δεν 
προτείνεται για εκτίμηση θεραπευτικής απόκρισης, 
καθώς τα απεικονιστικά σημεία απόκρισης εμφανίζο-
νται σχετικά αργά, και κυρίως δεν είναι κατάλληλα για 
τη διάκριση μεταξύ ενεργών και μη ενεργών εστιών. 
Παρομοίως, στις συμβατικές ακολουθίες της Μαγνη-
τικής Τομογραφίας οι αλλαγές στο μαγνητικό σήμα 
των αλλοιώσεων του μυελώματος κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας ή μετά τη θεραπεία δεν συνιστούν 
ευαίσθητο δείκτη απόκρισης. Αντιθέτως, υπάρχουν 
αυξημένες ενδείξεις για τη χρησιμότητα λειτουργικών 
τεχνικών Μαγνητικής Τομογραφίας, όπως η ακολουθία 
βαρύτητας διάχυσης και οι τεχνικές ποσοτικοποίη-
σης του κλάσματος λίπους του οστικού μυελού, ως 
απεικονιστικών βιοδεικτών θεραπευτικής απόκρι-
σης στο μυέλωμα. Η WBMRI, με τη χρήση αυτών 
των λειτουργικών τεχνικών, επιτρέπει την εκτίμηση 
ολόκληρου του όγκου του οστικού μυελού καθώς και 
εξωμυελικών εντοπίσεων. Προοπτικές μελέτες που θα 
συγκρίνουν απευθείας τις λειτουργικές τεχνικές του 
WBMRI με την PET/CT για την εκτίμηση θεραπευτικής 
απόκρισης και τον ορισμό του απεικονιστικού MRD 
είναι απαραίτητες. Το WBMRI είναι μία δυνητικά πολύ 
χρήσιμη εναλλακτική σε αυτό το πλαίσιο, λόγω της 
απουσίας ιοντίζουσας ακτινοβολίας που θεωρητικά 
θα επέτρεπε τη χρήση της μεθόδου σε διαφορετικά 
χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και 
μετά την ολοκλήρωση αυτής. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Ο ολόσωμος απλός ακτινογραφικός έλεγχος έχει 

αντικατασταθεί από την WBLDCT για την εκτίμηση 
της οστικής νόσου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν 
πολλαπλό μυέλωμα. Η WBMRI και η 18F-FDG PET/CT 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο πλαίσιο, και 
αποτελούν μέρος της διαγνωστικής διερεύνησης ασθε-
νών με ασυμπτωματικό μυέλωμα ή μονήρες οστικό 
πλασματοκύττωμα. Για την αξιολόγηση της θεραπευ-
τικής απόκρισης και τον απεικονιστικό καθορισμό της 
ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου, η 18F-FDG PET/CT 
είναι αυτή τη στιγμή η εξέταση εκλογής. Η WBMRI 
μπορεί να ανιχνεύσει πρώιμα τη διήθηση του οστικού 
μυελού, να καθορίσει το πρότυπο διήθησης και το φορ-
τίο όγκου, να προσφέρει προγνωστική πληροφορία 
και να ανιχνεύσει εξωμυελική νόσο. Οι λειτουργικές 
τεχνικές της WBMRI είναι πολλά υποσχόμενες για 
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την αξιολόγηση της θεραπευτικής απόκρισης και είναι 
σκόπιμο να αξιολογηθούν προοπτικά σε σύγκριση με 
την 18F-FDG PET/CT.
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Λοιμώξεις σε ασθενείς με Μυέλωμα: Πρόληψη, αντιμετώπιση  
και ανοσοποίηση
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33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ

Οι ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) εμ-
φανίζουν αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις λόγω 
της σωρευτικής επίδρασης παραγόντων όπως η 
σχετιζόμενη με τη νόσο ανοσοπάρεση και η σχετιζό-
μενη με τη θεραπεία ανοσοκαταστολή. Οι λοιμώξεις 
είναι κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας σε 
ασθενείς με ΠΜ, ιδιαίτερα μεταξύ των πιο ηλικιωμέ-
νων και των ατόμων με σοβαρή ανοσοκαταστολή. 
Ενδεικτικά ~10% των ασθενών με νεοδιαγνωσμένο 
ΠΜ καταλήγουν πρόωρα ως αποτέλεσμα λοιμώξεων, 
πριν προλάβουν να επωφεληθούν από τις νεότερες 
και αποτελεσματικές θεραπείες1.

Το φάσμα των λοιμώξεων σε ασθενείς  
με πολλαπλούν μυέλωμα

Ο τύπος, η σοβαρότητα και ο χρόνος των λοιμώ-
ξεων σε ασθενείς με ΠΜ έχουν διαφοροποιηθεί με 
την εισαγωγή των νεότερων θεραπειών. Οι λοιμώ-
δεις επιπλοκές αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των 
πρώτων αρκετών μηνών της εισαγωγικής θεραπείας, 
κορυφώνονται στους 3-6 μήνες, κυρίως από Gram(+) 
κόκκους (π.χ. αρνητικών στην κοαγουλάση σταφυλό-
κοκκων, S. aureus, S. pneumoniae και Enterococcus 
fecalis) και Gram(-) βακτηρίων (π.χ. H. influenzae και 
E. coli). Η τραχειοβρογχίτιδα και η πνευμονία από ιούς 
του αναπνευστικού (π.χ. γρίπης και αναπνευστικό 
συγκυτιακό ιό) είναι επίσης συχνές2. Οι λοιμώξεις 
αυξάνουν ξανά κατά τη θεραπεία της υποτροπιάζου-
σας νόσου3, οπότε μπορεί να αναπτυχθούν λοιμώξεις 
που δεν παρατηρούνται συνήθως σε ασθενείς με ΠΜ, 
συμπεριλαμβανομένης της διηθητικής πνευμονικής 
ασπεργίλλωσης και ιογενών λοιμώξεων, όπως ο CMV, 

HBV, HCV και ο παρβοϊός Β19, ενώ η φυματίωση 
και άλλες ευκαιριακές λοιμώξεις (π.χ. λεϊσμανίαση) 
παρατηρούνται επίσης αν και σπάνια4.

ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΚΙνΔΥνΟΥ ΓΙΑ ΛΟΙΜωξΕΙΣ  
ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛωΜΑ
Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο 

Οι πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες αυξάνουν την 
ευαισθησία σε ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις, 
όπως φαίνεται σε ασθενείς με ΜΓΑΣ5. Σε μια μεγάλη 
πληθυσμιακή μελέτη6, σε σύγκριση με την ομάδα 
ελέγχου, οι ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα ήταν 
επτά φορές πιο επιρρεπείς σε βακτηριακές λοιμώξεις 
και δέκα φορές πιο ευαίσθητοι σε ιογενείς λοιμώξεις. 
Σε άλλη μελέτη μεταξύ ασθενών με πνευμονιοκοκκικές 
λοιμώξεις, η υψηλότερη επίπτωση παρατηρήθηκε 
μεταξύ ασθενών με ΠΜ, η οποία ήταν 154 φορές 
υψηλότερη από αυτή των ασθενών χωρίς ΠΜ7. Ο 
αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης σε ασθενείς με νεοδι-
αγνωσθέν πολλαπλούν μυέλωμα προκύπτει από τη 
σοβαρή ανοσοπάρεση που είναι κοινή σε αυτή την 
ομάδα ασθενών, η οποία περιλαμβάνει δυσλειτουργία 
των Β κυττάρων με υπογαμμασφαιριναιμία, διαταραχή 
της συνολικής ποικιλομορφίας των Τ-κυττάρων και 
σημαντική μεταβολή στη λειτουργική δραστηριότητα 
των δενδριτικών και των κυττάρων φυσικών φονέων, 
καθώς και της εναλλακτικής οδού του συμπληρώματος. 
Άλλες συνοδές παθήσεις, όπως η νεφρική ανεπάρκεια, 
αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου για λοιμώξεις4.

Κατά την υποτροπή της νόσου υπάρχει σημαντική 
ετερογένεια όσον αφορά τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώ-
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ξεων καθώς η υποτροπή μπορεί να είναι είτε επιθετική 
είτε πιο ήπια, βιοχημική, χωρίς κλινικές επιπλοκές. 
Σε αυτή τη φάση, οι ασθενείς μπορεί να διατηρούν 
ικανοποιητική φυσική κατάσταση αλλά μπορεί πλέ-
ον να είναι σε προχωρημένη ηλικία, να εμφανίζουν 
αθροιστικές τοξικότητες και σοβαρή ανοσοκαταστολή. 
Οι ασθενείς με υποτροπιάζον και ανθεκτικό μυέλωμα 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο απειλητικών για τη ζωή 
λοιμώξεων από ένα ευρύ φάσμα παθογόνων παρα-
γόντων, συμπεριλαμβανομένων βακτηριακών και 
ιογενών λοιμώξεων (π.χ. ιός του απλού έρπητα ή ιός 
ανεμευλογιάς ζωστήρα, κυτταρομεγαλοϊός, HBV και 
HCV) αλλά και σπανιότερα μυκητιασικών λοιμώξεων, 
συμπεριλαμβανομένης της διηθητικής πνευμονικής 
ασπεργίλλωση8 και της πνευμονοκύστης8

Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται  
με τη θεραπεία

Οι σύγχρονες θεραπείες έχουν βελτιώσει σημα-
ντικά την πρόγνωση των ασθενών με ΠΜ και έχουν 
μετατρέψει τη νόσο από μια ταχέως θανατηφόρα 
ασθένεια σε μια χρόνια νόσο με αρκετές υποτροπές 
που συχνά διασώζονται επιτυχώς, με αποτέλεσμα 
αθροιστική ανοσοκαταστολή και αυξημένο κίνδυνο 
λοιμώξεων3. Για παράδειγμα, ο αριθμός των CD4 
κυττάρων μειώνεται σημαντικά με την αύξηση των 
κύκλων θεραπείας, και συνδέεται με ευκαιριακές 
λοιμώξεις. Ωστόσο, οι βαθιές και διατηρήσιμες απο-
κρίσεις που επιτυγχάνονται με συνδυαστικές θερα-
πείες οδηγούν σε (τουλάχιστον μερική) αναστροφή 
της ανοσοπάρεσης9,10.

Η ανοσολογική κατάσταση των ασθενών με πολ-
λαπλό μυέλωμα σχετίζεται με διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της νόσου και 
της φάσης της θεραπείας (π.χ. εισαγωγική, ύφεση 
έναντι πρώτης υποτροπής έναντι υποτροπιάζουσας 
ή ανθεκτικής νόσου), την έκταση της προηγούμενης 
θεραπείας (π.χ. μία έναντι πολλών γραμμών θερα-
πείας) και την ένταση της θεραπείας (π.χ. τριπλή 
εισαγωγική θεραπεία, μυελοαφανιστικό σχήμα κατά 
την ΑΜΑΑΚ). Περαιτέρω, η συνεχής θεραπεία συν-
δέεται με επίμονη ανοσοπάρεση. 

Η δεξαμεθαζόνη αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο 
λοιμώξεων και η αθροιστική δόση της δεξαμεθαζόνης 
είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου, τόσο κατά 
την εισαγωγική θεραπεία όσο και κατά την υποτροπή3, 
ενώ υψηλές αθροιστικές δόσεις (π.χ. ≥40 mg/ημέρα 
δεξαμεθαζόνη για 4 ημέρες την εβδομάδα) αυξάνουν 
τον κίνδυνο ευκαιριακών λοιμώξεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της πνευμονίας από Pneumocystis jirovecii8.

Οι συμβατικοί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, 

όπως η κυκλοφωσφαμίδη, η ετοποσίδη, η σισπλατίνη, 
οι ανθρακυκλίνες, η μελφαλάνη και η βενδαμουστί-
νη, αυξάνουν την ευαισθησία των ασθενών με ΠΜ 
προκαλώντας ουδετεροπενία, δυσλειτουργία των 
Τ-κυττάρων και βλεννογονίτιδα. Η θεραπεία με υψηλή 
δόση μελφαλάνης (και ΑΜΑΑΚ) προκαλεί σοβαρή 
ουδετεροπενία και βλεννογονίτιδα, και σχετικά σπάνια 
παρατεταμένη ανοσοανεπάρκεια των Τ-κυττάρων 
μετά την εμφύτευση που αυξάνει τον κίνδυνο για 
πρωτολοίμωξη ή για επανενεργοποίηση ιογενών λοι-
μώξεων και πνευμονίας από Pneumocystis jirovecii4,8. 
Λοιμώξεις με clostridium difficile δεν είναι σπάνια 
επιπλοκή, ειδικά μετά την παρατεταμένη χορήγηση 
ευρέος φάσματος αντιβιοτικών. 

Η βορτεζομίμπη καταστρέφει τα Τ κύτταρα και 
καταστέλλει την αντιγονοπαρουσίαση ιϊκών αντιγό-
νων, με αποτέλεσμα υψηλό ποσοστό επανενεργο-
ποίησης του ιού VZV σε οροθετικούς ασθενείς. H 
χορήγηση προφύλαξης με ακυκλοβίρη ή παράγωγα 
της είναι απαραίτητη όπως και για το Carfilzomib και 
το ixazomib4. Οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Μυελώματος προτείνουν τη διακοπή της αντιιϊκής 
προφύλαξης 6 εβδομάδες μετά τη διακοπή των ανα-
στολέων πρωτεασώματος11 αλλά στην κλινική μας 
πρακτική προτιμάμε να προσαρμόζουμε τη διάρκεια 
της προφύλαξης ανάλογα με την βαρύτητα της ανο-
σοκαταστολής.

Η λεναλιδομίδη και η πομαλιδομίδη μπορούν να 
προκαλέσουν ουδετεροπενία, ιδιαίτερα όταν συνδυ-
άζονται με μονοκλωνικά αντισώματα. Η χορήγηση 
G-CSF κατά τη διάρκεια της θεραπείας με λεναλιδο-
μίδη δεν φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο λοιμώξεων, 
αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται κατά διαστήματα για 
την αντιμετώπιση της ουδετεροπενίας. Η θαλιδομίδη 
δεν αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο λοιμώξεων σε 
ασθενείς με νεοδιαγνωσμένο ΠΜ, εκτός εάν χορηγεί-
ται σε συνδυασμό με άλλους ανοσοκατασταλτικούς 
παράγοντες, ιδιαίτερα δεξαμεθαζόνη4.

Η θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα σχετίζεται 
με σοβαρή λεμφοπενία, πνευμονία, επανενεργοποί-
ηση ιογενών λοιμώξεων, ιδιαίτερα τον ιό VZV, και 
ευκαιριακές λοιμώξεις, ειδικά σε βαριά προθεραπευμέ-
νους ασθενείς. Οι συνδυασμοί τους με λεναλιδομίδη ή 
πομαλιδομίδη, αυξάνουν σε κλινικά σημαντικό βαθμό 
την πιθανότητα ουδετεροπενίας, αν και συχνότερα 
με τους συνδυασμούς τους με αντι-CD38 από το 
elotuzumab. Το panobinostat, ένας αναστολέας της 
αποακετυλάσης των ιστονώς, σχετίζεται επίσης με 
σοβαρή λεμφοπενία και ουδετεροπενία, όπως και 
το selinexor. 

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη στόχευση 
του BCMA, συμπεριλαμβανομένων των κυτταρικών 
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θεραπειών (π.χ. Τ κύτταρα με χιμαιρικούς υποδοχείς 
αντιγόνου – CAR T κύτταρα), αμφι-ειδικών αντισωμά-
των και συζευγμένων αντισωμάτων (π.χ. belanatmab 
mafodotin) οδηγούν σε ανοσοκαταστολή, επειδή 
στοχεύουν τα Β κύτταρα και τα πλασματοκύτταρα. 
Επιπλέον, αυτές οι θεραπείες μπορεί να οδηγήσουν 
σε σοβαρή και παρατεταμένη ουδετεροπενία και 
μυελοκαταστολή4.

Οι αντι-οστεολυτικές θεραπείες (διφωσφωνικά, 
anti-RANKL) σχετίζονται με την οστεονέκρωση της 
γνάθου, η οποία περιλαμβάνει χρόνια τοπική λοίμωξη 
και μειωμένη οστική ανανέωση, και η οποία μπορεί 
να απαιτεί θεραπεία με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος 
δραστικά κατά των αναερόβιων (συμπεριλαμβανο-
μένων των Actinomyces spp) και των ανθεκτικών 
Bacteroides fragilis ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να χρειαστεί περιορισμένη χειρουργική πα-
ρέμβαση.

Παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή
Το ΠΜ είναι μια νόσος κυρίως των ηλικιών ≥65 

ετών, δηλαδή ατόμων με γηρασμένο ανοσοποιητικό 
σύστημα, τα οποία εμφανίζουν μειωμένη ανοσολογική 
απόκριση στα εμβόλια πνευμονιόκοκκου, γρίπης και 
έναντι της COVΙD-19 και έχουν αυξημένες πιθανότητες 
να έχουν επίσης κλινικά σημαντικές συννοσηρότητες. 
Παράγοντες που έχουν προσδιοριστεί ως σχετιζό-
μενοι με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πρώιμων και 
σοβαρών λοιμώξεων περιλαμβάνουν την παρουσία 
υψηλού φορτίου νόσου (στάδιο ISS II–III), αυξημένη 
LDH, φτωχή φυσική κατάσταση απόδοσης (Per-
formance status) και νεφρική δυσλειτουργία. Ένα 
προγνωστικό μοντέλο που αναπτύχθηκε το 2018 με 
δεδομένα από κλινικές μελέτες κατηγοριοποίησε τους 
ασθενείς με βάση την φυσική κατάσταση ικανότητας, 
την β2-μικροσφαιρίνη, την LDH και την αιμοσφαiρίνη 
σε υψηλού κινδύνου (24% επίπτωση λοιμώξεων 
βαθμού 3) και χαμηλού κινδύνου (7% επίπτωση) για 
σοβαρή πρώιμη λοίμωξη12. Οι σοβαρές λοιμώξεις κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης (συνήθως με 
λεναλιδομίδη) αποδίδονται κυρίως στην ουδετερο-
πενία, ωστόσο, ο κίνδυνος είναι μάλλον χαμηλός. Η 
χορήγηση θεραπείας συντήρησης με συνδυασμούς 
(π.χ. με μονοκλωνικά αντισώματα και αναστολείς 
πρωτεασώματος) μπορεί να αυξάνει αυτό τον κίνδυνο. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗψΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΟΙΜωξΕων ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΜΥΕΛωΜΑ

Η λήψη κλινικού ιστορικού (ιδιαίτερα των εμβολια-

σμών και προηγούμενων λοιμώξεων, και η αξιολόγηση 
της λειτουργικής κατάστασης, ειδικά σε ασθενείς ηλικί-
ας άνω των 65 ετών, δηλ. η κατάταξη σε ικανοποιητική 
φυσική κατάσταση, ενδιάμεση ή ως «εύθραυστη» 
(frail) κατάσταση μπορούν να επιτρέψουν μια σχετικά 
εξατομικευμένη στρατηγική πρόληψης των σοβαρών 
λοιμώξεων. Παράδειγμα είναι η προσαρμογή της 
έντασης της θεραπείας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
για σοβαρές λοιμώξεις και κλινικά σημαντικές συν-
νοσηρότητες (ιδιαίτερα νεφρική δυσλειτουργία) ή η 
εκτίμηση της κατάστασης ανοσοκαταστολής κατά τη 
θεραπεία ενός ασθενή με πολλαπλές προηγούμενες 
γραμμές θεραπείας2-4,6,7,11,13.

Οι προληπτικές στρατηγικές περιλαμβάνουν τον 
εμβολιασμό κατά κοινών παθογόνων μικροοργα-
νισμών, με προσοχή στο χρονοδιάγραμμα του εμ-
βολιασμού και την εκπαίδευση των ασθενών και 
των φροντιστών σχετικά με μέτρα για τη μείωση της 
έκθεσης σε πιθανές πηγές παθογόνων (π.χ μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, χρήση μάσκας κ.λπ.), 
την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο για σοβαρή λοί-
μωξη αντιμικροβιακή προφύλαξη και εκτίμηση για 
χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, και πιθανώς την ανάγκη 
υποστήριξης με G-CSF σε μια μικρή υποομάδα ασθε-
νών. Η προσεκτική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια 
εξαιρετικά ανοσοκατασταλτικών θεραπειών και μετά 
από ΑΜΑΑΚ μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη της 
πιθανότητας και του τύπου της λοίμωξης9-11. Ο απο-
τελεσματικός έλεγχος της νόσου οδηγεί συνήθως σε 
βελτίωση της «φυσικής κατάστασης» του ανοσοποι-
ητικού και η περίοδος ανοσολογικής αποκατάστασης 
προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας για εμβολιασμούς 
που είναι πιθανό να δημιουργήσουν προστατευτική 
ανοσολογική απόκριση10. 

Ο πυρετός σε ασθενείς με ΠΜ πρέπει πάντα να 
θεωρείται ενδεικτικός λοίμωξης αλλά ακόμα και σε 
ασθενείς χωρίς πυρετό θα πρέπει να διατηρείται 
υψηλός δείκτης υποψίας για υποκείμενη λοίμωξη, 
ιδιαίτερα σε όσους λαμβάνουν κορτικοστεροειδή, ενώ 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τοπική και εποχική 
επιδημιολογία (π.χ. περίοδος επιδημιών και πανδημία 
COVID19). Η έναρξη αντιβιοτικών ευρέος φάσματος 
συνήθως γίνεται εμπειρικά και κατόπιν μπορεί να γίνει 
πιο στοχευμένη. Εάν αποκλειστούν λοιμώδη αίτια, θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη άλλες αιτίες εμπύρετης 
νόσου που σχετίζονται με τη νόσο (νεοπλασματικός 
πυρετός, φλεβοθρόμβωση, επινεφριδιακή ανεπάρκεια 
ή σύνδρομο εμφύτευσης μετά ΑΜΑΑΚ4). Μη λοιμώδη 
αίτια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν ο πυ-
ρετός επιμένει, παρά τη βέλτιστη διερεύνηση και την 
αντιμικροβιακή θεραπεία σε έναν ασθενή ο οποίος 
κατά τα άλλα είναι κλινικά σταθερός.
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Προφύλαξη με αντιβιοτικά 
Η χρήση αντιμικροβιακής προφύλαξης με λεβο-

φλοξασίνη κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 μηνών 
από την έναρξη θεραπείας αποτελεί μια επιλογή για 
ασθενείς με υψηλό κίνδυνο πρώιμης λοίμωξης, αν 
και το όφελός της σήμερα, με τη χρήση τριπλών ή 
τετραπλών συνδυασμών (π.χ. λεναλιδομίδη-βορτε-
ζομίμπη-δεξαμεθαζόνη με ή χωρίς δαρατουμουμά-
μπη και καρφιλζομίμπη-λεναλιδομίδη-δεξαμεθαζόνη) 
παραμένουν άγνωστα14. Τα οφέλη από τη χρήση 
φθοριοκινολόνης (π.χ. λεβοφλοξασίνη) πρέπει να 
σταθμίζονται, επειδή αυτά τα φάρμακα έχουν συσχε-
τιστεί με τενοντοπάθεια. 

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ΑΜΑΑΚ η χρήση 
αντιμικροβιακής προφύλαξης μπορεί να έχει κάποιο 
ρόλο, αν και το όφελος δεν φαίνεται να είναι σημα-
ντικό15. Η ανοσοανεπάρκεια μετά από ΑΜΑΑΚ είναι 
σημαντική και συνιστάται η χορήγηση προφύλαξης 
για Pneumocystis jirovecii για 3 μήνες και για τον ιό 
του απλού έρπητα ή τον ιό της ανεμευλογιάς ζωστήρα 
για 1 έτος βάσει κατευθυντήριων γραμμών4,8. 

Η IMWG προτείνει τον έλεγχο ασθενών με υπο-
τροπιάζον και ανθεκτικό μυέλωμα που είναι οροθετικοί 
για CMV ή σε HBV για αντιγοναιμία ή ποσοτική PCR 
ή κυκλοφορούν HBV DNA, πριν από την έναρξη 
της θεραπείας. Επίσης προτείνει και το ενδεχόμενο 
εκτίμησης των επιπέδων της γαλακτομαννάνης ορού 
για την ανίχνευση διηθητικής πνευμονικής ασπερ-
γίλλωσης πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων σε 
ασθενείς με υψηλό δείκτη υποψίας4. Ο ρόλος της 
(1,3)-β-D-γλυκάνης ορού για τη διάγνωση της διη-
θητικής πνευμονικής ασπεργίλλωσης είναι ασαφής, 
αλλά θα μπορούσε να είναι χρήσιμη στη διάγνωση 
της πνευμονίας από Pneumocystis Jirovecii8.

Ανάλογα με την ορολογική εικόνα του ασθενούς 
(anti-HBs, HBsAg, anti-core), η επανενεργοποίηση 
του HBV μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές 
και θάνατο σε ασθενείς με ΠΜ, συνήθως μετά από 
ΑΜΑΑΚ ή μετά από έντονα ανοσοκατασταλτική θε-
ραπεία όπως μετά από θεραπεία με μονοκλωνικά 
αντισώματα έναντι του CD36. Συνιστάται η χρήση 
αντιϊικής προφύλαξης για ασθενείς με μέσο προς 
υψηλό κίνδυνο επανενεργοποίησης του HBV ή η 
έγκαιρη προληπτική θεραπεία για ασθενείς χαμηλού 
κινδύνου. Θεραπεία για ιαιμία από CMV θα πρέπει να 
χορηγείται μόνο σε παρουσία κλινικών συμπτωμάτων 
(π.χ. κυτταροπενίες και νόσος από CMV)4.

Εμβολιασμός
Ο εμβολιασμός έχει εξέχοντα ρόλο στην πρόληψη 

των λοιμώξεων σε ασθενείς με ΠΜ λόγω της ασφά-

λειας και της αποτελεσματικότητας στην αποτροπή 
σοβαρών λοιμώξεων. Ωστόσο, οι κλινικές δοκιμές 
αποτελεσματικότητας σε ασθενείς με ΠΜ είναι περι-
ορισμένες. Αν και η ανταπόκριση στον εμβολιασμό 
είναι συχνά μη ικανοποιητική9,10, ακόμα και μερική 
προστασία μπορεί να περιορίσει την πιθανότητα 
σοβαρών λοιμώξεων. Η διάρκεια του οφέλους από 
τους διάφορους εμβολιασμούς δεν είναι γνωστή και 
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το εμβόλιο και το 
χρόνο εμβολιασμού10.

Αν και η ασφάλεια των περισσότερων εμβολί-
ων δεν έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς με ΠΜ, οι εμ-
βολιασμοί κατά της COVID-199,10, της γρίπης και 
κατά του πνευμονιόκοκκου είναι ασφαλείς, όπως 
και άλλα απενεργοποιημένα εμβόλια11. Τα εμβόλια 
κατά της COVID, του πνευμονιοκόκκου και των ιών 
της εποχικής γρίπης συνιστώνται για ασθενείς με 
ΠΜ, καθώς και εκείνα που κρίνονται απαραίτητα 
από τον επιδημιολογικό επιπολασμό (π.χ. HBV)11. 
Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης κατά του αιμόφιλου 
συνιστάται επίσης σε ασθενείς με ασπληνία, όπως 
π.χ. στην AL αμυλοείδωση11. Για τον εμβολιασμό 
κατά του πνευμονιοκκόκκου συνιστάται μία δόση του 
συζευγμένου εμβολίου πνευμονιόκοκκου (PCV13), 
ακολουθούμενη από μία δόση του πολυσακχαριδικού 
εμβολίου (PPSV23) τουλάχιστον 8 εβδομάδες αργό-
τερα . Εάν ο ασθενής είχε προηγουμένως εμβολιαστεί 
με PPSV23, τότε συνιστάται εμβολιασμός με PCV13 
ένα χρόνο αργότερα (επίπεδο NCCN 2Α). Επειδή 
η ανοσολογική ανταπόκριση στα εμβόλια κατά του 
πνευμονιόκοκκου μπορεί να είναι υποβέλτιστη, η 
προφύλαξη με αντιβιοτικά μπορεί να είναι χρήσιμη 
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις από S. 
pneumoniae και σε εκείνους με επεισόδιο διηθητικής 
πνευμονιοκοκκικής νόσου. 

Η ανοσογονικότητα για τα εμβόλια γρίπης μπορεί 
να είναι ασθενής σε αρρώστους με ΠΜ και πιθανά 
δύο δόσεις (του υψηλής δόσης, αδρανοποιημένου 
τριδύναμου εμβολίου γρίπης) βελτιώνουν την ανοσο-
λογική απόκριση. Η IMWG συνιστά δύο δόσεις του 
αδρανοποιημένου τετραδύναμου εμβολίου υψηλής 
δόσης για όλους τους ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα 
αντί του τυπικού εμβολίου, ανεξαρτήτως ηλικίας4. Η 
αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται όσο το δυνα-
τόν νωρίτερα στην εποχή της γρίπης και η δεύτερη 
ενισχυτική δόση 1 μήνα αργότερα. Ο εμβολιασμός 
κατά του HBV συνιστάται παγκοσμίως, ιδιαίτερα για 
ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό. 
Άλλα δυνητικά χρήσιμα εμβόλια για ασθενείς με ΠΜ 
περιλαμβάνουν αυτά κατά της Neisseria meningitides, 
του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη και 
το εμβόλιο αδρανοποιημένου ιού πολιομυελίτιδας. 
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Για τον ιό της ανεμευλογιάς- έρπητα ζωστήρα (VZV) 
υπάρχουν δύο τύποι εμβολίων: ένα μη ζωντανό εμ-
βόλιο ανασυνδυασμένης γλυκοπρωτεΐνης Ε (εγκρί-
θηκε για χρήση στις ΗΠΑ το 2017) και ένα ζωντανό 
εξασθενημένο εμβόλιο (εγκεκριμένο για χρήση στις 
ΗΠΑ το 2005). Για ασθενείς με ΠΜ συνιστάται το 
ανασυνδυασμένο και όχι το ζωντανό εμβόλιο. Σε μια 
μελέτη, το ανασυνδυασμένο εμβόλιο ζωστήρα ήταν 
ασφαλές και ανοσογόνο σε ασθενείς με ΠΜ και συ-
μπαγείς όγκους, δείχνοντας διατήρηση της χυμικής 
και κυτταρικής ανοσίας 1 χρόνο μετά τον εμβολιασμό. 
Όμως, ακόμα κι αν εμβολιαστούν, οι ασθενείς που 
λαμβάνουν αναστολέα πρωτεασώματος ή θεραπεία 
με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του CD38 θα 
πρέπει να συνεχίσουν προφύλαξη με ακυκλοβίρη, 
επειδή ο βαθμός προστασίας που παρέχεται από 
τον εμβολιασμό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Η IMWG 
συνιστά τον εμβολιασμό αυτής της ομάδας ασθενών 
με το ανασυνδυασμένο εμβόλιο ζωστήρα με το ίδιο 
δοσολογικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε σε στις 
κλινικές δοκιμές: η πρώτη δόση 50–70 ημέρες μετά 
την ΑΜΑΑΚ και η δεύτερη δόση 1–2 μήνες αργότερα11. 
Για ασθενείς που έχουν λάβει προηγουμένως το ζων 
εμβόλιο ζωστήρα, συνιστά τον επανεμβολιασμό με το 
ανασυνδυασμένο εμβόλιο με τη σειρά δύο δόσεων, ο 
οποίος θα πρέπει να ξεκινά τουλάχιστον 8 εβδομάδες 
μετά τη χορήγηση του ζωντανού εμβολίου. Γενικά, 
δεν συνιστάται η χρήση ζωντανών εμβολίων για την 
ανοσοποίηση ασθενών με ΠΜ, όμως ζώντα εμβόλια 
μπορεί να χορηγηθούν σε ασθενείς με MGUS ή 
ασυμπτωματικό ΠΜ. Το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας 
και ερυθράς έχουν χρησιμοποιηθεί μετά από ΑΜΑΑΚ 
και μπορεί να ληφθούν υπόψη σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις εάν οι ασθενείς βρίσκονται σε ύφεση.

Ο εμβολιασμός έναντι της COVID19 με εμβόλια 
mRNA πιθανό να οδηγεί σε βραχυπρόθεσμα υψηλό-
τερα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι 
του SARS-CoV-2. Η χορήγηση αναμνηστικών δόσεων 
αυξάνει την πιθανότητα ανοσολογικής απόκρισης και 
διατήρησης ικανοποιητικών επίπεδων αντισωμάτων. 
Όμως, η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού σε 
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία φαίνεται ότι είναι 
αρκετά περιορισμένη, ειδικά μεταξύ των ασθενών 
που λαμβάνουν αντι-CD38 και αντι-BCMA θεραπείες. 
Καλύτερα είναι τα αποτελέσματα μεταξύ ασθενών 
που έχουν επιτύχει βαθιά και διατηρήσιμη ύφεση 
ακόμα και μεταξύ αυτών που λαμβάνουν θεραπεία 
συντήρησης με λεναλιδομίδη10. 

Καθώς οι ασθενείς με ΠΜ ενδέχεται να μην είναι 
σε θέση να αναπτύξουν μια ικανοποιητική ανοσολο-
γική απόκριση είναι σημαντική η ανοσοποίηση των 
στενών επαφών τους με αδρανοποιημένα εμβόλια, η 

οποία μπορεί να προσφέρει σχετική προστασία στον 
ασθενή μέσω ανοσίας αγέλης.

Ο χρόνος του εμβολιασμού παίζει ρόλο στη με-
γιστοποίηση των ανοσολογικών αποκρίσεων: οι 
ασθενείς με MGUS ή ασυμπτωματικό ΠΜ έχουν 
μεγαλύτερή πιθανότητά να αναπτύξουν ισχυρή ανο-
σοαπόκριση από ότι ασθενείς με ενεργό υποτροπή10. 
Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ο τύπος της 
αντινεοπλασματικής θεραπείας που χορηγείται στον 
ασθενή, και η αθροιστική ανοσοκαταστολή που ανα-
πτύσσεται κατά τη διάρκεια της νόσου. Η αξιολόγηση 
της ανταπόκρισης στον εμβολιασμό έχει αρκετούς 
περιορισμούς και μπορεί να μην είναι εφικτή στους 
περισσότερους ασθενείς και έναντι όλων των ορότυ-
πων των εμβολίων. Γενικά πάντως, δεν συνιστάται 
αξιολόγηση της ανταπόκρισης στον εμβολιασμό στην 
καθημερινή κλινική πρακτική.

Υποκατάσταση με ανοσοσφαιρίνη 
Η θεραπεία υποκατάστασης με ανοσοσφαιρινή 

προτείνεται για ασθενείς με ΠΜ που εμφανίζουν 
υπογαμμασφαιριναιμία και υποτροπιάζουσες βα-
κτηριακές λοιμώξεις. Δυστυχώς αυτές οι συστάσεις 
προέρχονται από μικρές μελέτες (<150 ασθενείς 
συνολικά) που διενεργήθηκαν ακόμα και πριν την 
ευρεία χρήση της ΑΜΑΑΚ και των νέων θεραπειών 
ή τη χορήγηση προφυλακτικών αντιβιοτικών ενώ 
το φάσμα των λοιμώξεων σε ασθενείς με ΠΜ έχει 
αλλάξει σημαντικά από τότε. Επιπλέον, δύο μελέτες 
προφυλακτικής ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης σε 
ασθενείς με ΠΜ που υποβλήθηκαν σε ΑΜΑΑΚ δεν 
έδειξαν μείωση στις ιογενείς και βακτηριακές λοιμώξεις 
όταν χορηγήθηκε ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη κατά τη 
διάρκεια της μεταμόσχευσης ή μετά. 

Η IMWG προτείνει τη θεραπεία υποκατάστασης 
σε ασθενείς με συγκεντρώσεις IgG ορού <400 mg/dL 
και που έχουν εμφανίσει σοβαρές και υποτροπιάζου-
σες λοιμώξεις από βακτήρια (ή άλλα παθογόνα που 
πιστεύεται ότι οφείλονται σε υπογαμμασφαιριναιμία), 
παρά την κατάλληλη αντιμικροβιακή προφύλαξη και 
ανοσοποίηση. Μια άλλη πιθανή ομάδα ασθενών περι-
λαμβάνει άτομα που εμφανίζουν λοίμωξη με παθογόνα 
που είναι πιθανό να ανταποκριθούν σε χορήγηση 
IVIG, για παράδειγμα λοιμώξεις που προκαλούνται 
από παρβοϊό Β194. Το βέλτιστο δοσολογικό σχήμα της 
ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης είναι ασαφές. Η στόχευ-
ση μέσω των συγκεντρώσεων IgG περιορίζεται από 
την έλλειψη στοιχείων σε ασθενείς με ΠΜ και συχνά 
είναι δυσχερής δεδομένου ότι οι περισσότεροι από 
αυτούς τους ασθενείς έχουν IgG ΠΜ. Η προφύλαξη 
με υπεράνοση ή κοινές ανοσοσφαιρίνες μπορεί να 
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είναι προστατευτική για ανοσοκατασταλμένους ασθε-
νείς με ΠΜ μετά από έκθεση σε ανεμευλογιά -έρπη 
ζωστήρα και ηπατίτιδα Α. 

Καθώς η ανοσολογική απόκριση στα εμβόλια ένα-
ντι της COVID19 είναι συχνά ανεπαρκής, η χορήγηση 
μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 
αποτελεί εγκεκριμένη στρατηγική πρόληψης σε ασθε-
νείς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής νόσου 
COVΙD και φυσικά και σε ασθενείς με ΠΜ. Στην Ελλά-
δα είναι διαθέσιμος ο συνδυασμός των μονοκλωνικών 
αντισωμάτων tixagevimab και cilgavimab (Evusheld) 
ο οποίος χορηγείται ως δύο ενδομυϊκές ενέσεις (150 
mg tixagevimab και 150 mg cilgavimab σε διαφο-
ρετικά σημεία). Στις κλινικές μελέτες που οδήγησαν 
στην έγκριση του συνδυασμού ο κίνδυνος σοβαρή 
λοίμωξης μεταξύ των συμμετεχόντων ελαττώθηκε 
περίπου κατά 77%, όμως ο αριθμός των ασθενών με 
αιματολογικές κακοήθειες σε αυτές τις μελέτες ήταν 
εξαιρετικά μικρός. Δυστυχώς σήμερα (Οκτώβριος 
2022) οι νεότερες υποπαραλλαγές του ιού (Όμικρον 
6) φαίνεται να είναι ανθεκτικές στην εξουδετερωτική 
δράση των tixagevimab και cilgavimab, ενώ δεδομένα 
από ασθενείς με ΠΜ δείχνουν ότι πιθανά απαιτείται 
μεγαλύτερη δοσολογία (300 & 300 mg αντίστοιχα) 
και ίσως μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ των 
δόσεων (3 αντί 6 μήνες). 

Ταξίδια
Η IMWG αποθαρρύνει τους ασθενείς με ΠΜ από 

ταξίδια σε ενδημικές περιοχές και συνιστά προφυλα-
κτικά αντιμικροβιακά και ανοσοσφαιρίνη4. Τα δεδομένα 
σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 
ορισμένων από αυτά τα εμβόλια, όπως ο κίτρινος πυ-
ρετός και το BCG, σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς 
είναι περιορισμένα. Η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης 
μπορεί να προστατεύσει από την ιλαρά, την παρω-
τίτιδα και την ερυθρά, ανεμοβλογιά, Ηπατίτιδα Α και 
λύσσα όταν ο εμβολιασμός αντενδείκνυται ή εάν δεν 
υπάρχει επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη ανοσίας 
πριν από το ταξίδι.
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Η κυτταρομετρία ροής (ΚΡ) θεωρείται σήμερα βα-
σική μέθοδος, αν όχι μέθοδος εκλογής, για τη μελέτη 
του ανοσοφαινότυπου των κυττάρων του μυελού, 
του περιφερικού αίματος, αλλά και άλλων υγρών του 
σώματος (ΕΝΥ, ασκιτικό, πλευριτικό κ.ά.). Κατέχει 
πρωτεύοντα ρόλο σε πλήθος κλινικών πρακτικών 
εφαρμογών πολλών ειδικοτήτων, με κύρια την Αιματο-
λογία, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων συστημά-
των ταξινόμησης των αιματολογικών νοσημάτων και 
καταλαμβάνοντας καθοριστικό ρόλο στις διαδικασίες 
διάγνωσης, σταδιοποίησης, παρακολούθησης και 
πρόγνωσης, αιματολογικών και μη νοσημάτων1,2.

Η μελέτη του ανοσοφαινότυπου με την ΚΡ γίνεται 
με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (CD, cluster 
determinant), συνδεδεμένων με χημικές ενώσεις που 
έχουν την ιδιότητα του φθορισμού και λέγονται φθορί-
ζουσες χρωστικές. Ο στόχος είναι τα αντισώματα να 
συνδεθούν με τα αντίστοιχα αντιγόνα στην επιφάνεια 
και στο εσωτερικό των κυττάρων. Κάθε αντίσωμα είναι 
συνδεδεμένο με φθορίζουσα χρωστική που εκπέμπει 
σε διαφορετικό μήκος κύματος. Στους σύγχρονους 
αναλυτές κυτταρομετρίας κάθε κύτταρο, δέχεται την 
επίδραση διεγείρουσας φωτεινής ενέργειας (δέσμη 
φωτός laser καθορισμένου μήκους κύματος) και 
εκπέμπει σήματα φθορισμού από τις διαφορετικές 
φθορίζουσες χρωστικές, τα οποία αντιστοιχούν στα 
μονοκλωνικά αντισώματα που είναι συνδεδεμένα σε 
αυτό. Με βάση το φαινόμενο του σκεδασμού (scatter), 
από τη διασπορά φωτονίων με διαφορετική ένταση 
στις διάφορες γωνίες του χώρου, λαμβάνουμε σή-
ματα πρόσθιου σκεδασμού (forward scatter, FS) σε 
συνάρτηση με το μέγεθος του κυττάρου, και ορθο-
γώνιου ή πλάγιου σκεδασμού σε συνάρτηση με τη 
σύσταση του κυτταροπλάσματος (κοκκίωση, δείκτης 

διάθλασης, side scatter, SS). Συνδυαζόμενα τα σήματα 
φθορισμού, από κάθε διαφορετικό αντιγόνο, και του 
σκεδασμού, από τα χαρακτηριστικά κάθε κυττάρου, 
μας παρέχουν τη δυνατότητα πολυπαραμετρικής 
και πολυδιάστατης ανάλυσης καθώς και πολύτιμες 
πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ανοσοφαι-
νοτυπικής ταυτότητας κάθε κυττάρου. Με τη χρήση 
των κατάλληλων μονοκλωνικών αντισωμάτων και 
σωστών στρατηγικών ανάλυσης δίνεται η δυνατότητα 
πλήθους ανοσοφαινοτυπικών προσδιορισμών1,3. Στο 
ίδιο κύτταρο μπορούμε να αναλύσουμε συγχρόνως 
πολλαπλούς αντιγονικούς επιτόπους, μαζί με τα 
δύο σκεδαστικά σήματα, ενώ το αυτόματο λογισμικό 
ανάλυσης πλέον είναι απαραίτητο και ξεπερνάει την 
χειρωνακτική δυνατότητα, λόγω του μεγάλου αριθμού 
των συνδυασμών.

Σε κλινικό επίπεδο, η αρχική κυτταρομετρική 
προσέγγιση πραγματοποιείται με τη μελέτη περιφε-
ρικού αίματος, αλλά μόνο εάν ο κλινικός θεωρεί ότι 
ο ύποπτος κυτταρικός πληθυσμός διηθεί το αίμα. 
Η αρνητική διερεύνηση του περιφερικού αίματος 
μπορεί να σημαίνει μη ύπαρξη νόσου, αλλά μπορεί 
και να υποδεικνύει την ανάγκη μελέτης άλλου υλικού 
(μυελού, λεμφαδένα κ.λπ.).

Στις βασικές κλινικές ενδείξεις μελέτης ανοσο-
φαινότυπου με ΚΡ εντάσσονται: η παγκυτταροπενία 
(ή κυτταροπενία δύο σειρών) (με μελέτη μυελού), η 
λευκοκυττάρωση και ιδιαίτερα η λεμφοκυττάρωση 
[με μελέτη υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων αίματος 
και έλεγχο κλωνικότητας, κυτταρομετρική ανάλυση 
αίματος ή/και μυελού ή ανοσοφαινοτυπική μελέτη 
λεμφαδένα από παρακέντηση και βιοψία διά λεπτής 
βελόνης (Fine needle aspiration, FNA) με δημιουρ-
γία εναιωρήματος με ειδική διαδικασία], η παρου-
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σία άτυπων κυττάρων ή βλαστών σε περιφερικό 
αίμα, μυελό ή άλλο σωματικό υγρό, η διερεύνηση 
μονοκλωνικής γαμμαπάθειας (με μελέτη μυελού), 
αλλά και η παρουσία ανεξήγητης οργανομεγαλίας 
ή λεμφαδενοπάθειας. Παράλληλα, βασικές καθη-
μερινές επιπρόσθετες εφαρμογές της ΚΡ είναι η 
παρακολούθηση της ανταπόκρισης σε χορηγούμενη 
θεραπεία, η ανίχνευση μετρήσιμης υπολειμματικής 
νόσου (Measurable Residual Disease) και η μέτρηση 
CD34+ αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, ως κα-
θοριστικού παράγοντα για μια επιτυχή μεταμόσχευση 
μυελού των οστών.

Η ΚΡ αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τον ανο-
σοφαινοτυπικό χαρακτηρισμό της οξείας λευχαιμί-
ας κατά τη διάγνωση, καθώς επίσης επιτρέπει την 
παρακολούθηση ανίχνευσης υπολειμματικής νόσου 
κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία. Στην 
οξεία λευχαιμία μπορεί να εμφανίζονται βλάστες ή 
άτυπα κύτταρα στο περιφερικό αίμα, να υπάρχει 
παγκυτταροπενία από τη διήθηση του μυελού, αλλά 
και να υπάρχουν εξωμυελικές διηθήσεις. Ο ανοσο-
φαινότυπος με ΚΡ μπορεί να αναγνωρίσει άωρα ή 
μη φυσιολογικά κύτταρα, να διακρίνει φυσιολογικά 
άωρα από παθολογικά άωρα κύτταρα και να προ-
σανατολίσει στην αιμοποιητική σειρά που πάσχει, 
διαχωρίζοντας μυελογενείς από λεμφοβλαστικές 
λευχαιμίες και βοηθώντας στην περαιτέρω κατάτα-
ξη της λευχαιμίας σε συγκεκριμένη αναγνωρισμένη 
νοσολογική οντότητα. Στα βλαστικά κύτταρα εμφα-
νίζονται ανοσοφαινοτυπικοί δείκτες αωρότητας, ενώ 
απουσιάζουν αντιγόνα ωρίμων κυττάρων της ιδίας 
σειράς. Οι μυελοβλάστες εμφανίζουν δείκτες αωρότη-
τας (CD34, CD117), ενώ δεν έχουν μυελικούς δείκτες 
ωριμότητας, όπως CD11b, CD15 και CD16. Τα άωρα 
Β-κύτταρα, αντίστοιχα, εκφράζουν CD34 και Tdt και 
δεν έχουν ανοσοσφαιρίνη επιφανείας και CD20, ενώ 
τα T-κύτταρα εάν εκφράζουν CD34, Tdt ή CD1a ή δεν 
έχουν CD3 επιφανείας, χαρακτηρίζονται ως άωρα Τ. 
Η περιοχή που λειτουργεί ως πλατφόρμα ανίχνευσης 
των βλαστικών πληθυσμών ορίζεται στο διάγραμμα 
πλάγιου σκεδασμού (side scatter, SS) σε συνδυασμό 
με το “κοινό λευκοκυτταρικό αντιγόνο” CD45, οπότε 
και εμφανίζονται ως χαμηλού πλάγιου σκεδασμού 
και ασθενούς έκφρασης CD45. Οι πληθυσμοί, βέ-
βαια, που παρεμβαίνουν στο ονομαζόμενο “βλαστικό 
παράθυρο” είναι πολλοί, καθώς και η παρεκτόπιση 
του βλαστικού πληθυσμού προς κάποια κατεύθυνση 
(π.χ. CD45- λεμφοβλάστες σε ΟΛΛ) ποικίλλει, οπότε 
και απαιτείται πολυπαραμετρική στρατηγική ανάλυση 
“καθαρισμού” του βλαστικού παραθύρου και ανάλογη 
εμπειρία.

Η ομάδα των λεμφοκυτταρικών νεοπλασιών από 
ώριμα λεμφοκύτταρα αναγνωρίζονται με την ανεύρεση 
ανοσοφαινότυπου ώριμων φυσιολογικών λεμφοκυττά-
ρων και την έλλειψη αντιγονικών δεικτών αωρότητας, 
όπως Tdt, CD34 ή ασθενής έκφραση CD45. Με την 
αναγνώριση των ανάλογων δεικτών κάθε σειράς 
καθίσταται δυνατή η διάκρισή τους σε νεοπλασίες 
ώριμων κυττάρων Β-, Τ- και NK- σειράς. Ο κλινι-
κός θα πρέπει να αναγνωρίζει τις κλινικές ενδείξεις 
που οδηγούν στη διαγνωστική πιθανότητα λεμφοϋ-
περπλαστικών διαταραχών και μυελώματος, για τα 
οποία συνιστάται ΚΡ. Η ΚΡ αποτελεί μία αποδεκτή 
κλινική πρακτική για την εκτίμηση περιστατικών πι-
θανής λεμφοειδούς υπερπλασίας. Παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην διάγνωση, ταξινόμηση, σταδιοποίηση και 
πρόγνωση των χρόνιων λεμφικών νεοπλασιών και 
πλασματοκυτταρικών δυσκρασιών, ενώ παρέχει τη 
δυνατότητα διάγνωσης ειδικών κλινικών οντοτήτων 
σχετιζόμενων με λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές5. 
Στα κλινικά σημεία και συμπτώματα μιας τέτοιας 
νεοπλασίας περιλαμβάνονται: παγκυτταροπενία, 
λεμφοκυττάρωση, ηωσινοφιλία, άτυπα κύτταρα σε 
υγρά του σώματος, λεμφαδενοπάθεια ή/και οργανο-
μεγαλία (σπληνομεγαλία, ηπατομεγαλία), περιπτώσεις 
διηθήσεων δέρματος, βλεννογόνων και οστών. Η ΚΡ, 
επίσης, ενδείκνυται σε γνωστή λεμφική νεοπλασία 
για σταδιοποίηση, πρόγνωση, ανίχνευση πιθανού 
θεραπευτικού στόχου, εκτίμηση ανταπόκρισης στη 
θεραπεία και παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου 
και πιθανής υποτροπής6.

Σε κάθε περίπτωση, η ΚΡ θα προσδιορίσει την 
αιμοποιητική σειρά του παθολογικού πληθυσμού 
και το βαθμό ωρίμανσής του, θα διακρίνει παθολο-
γικούς από φυσιολογικούς κυτταρικούς πληθυσμούς, 
θα μελετήσει εκτενώς φαινοτυπικά τον παθολογικό 
πληθυσμό και θα καταλήξει σε ορισμένες διαγνωστι-
κές οντότητες, σε συνδυασμό με την επανεξέταση 
της μορφολογίας7. Στην περίπτωση αμφιβολίας ή 
διαφοροδιαγνωστικής δυσκολίας, θα προτείνει την 
κατάλληλη πρόσθετη εργαστηριακή εξέταση που θα 
έχει τη μέγιστη διαγνωστική ή/και προγνωστική αξία 
(καρυότυπο, in situ υβριδισμό με φθοριοχρώματα ή 
FISH, ανοσοϊστοχημεία, ανοσοκυτταροχημεία, μορι-
ακές τεχνικές). Κάθε περιστατικό απαιτεί εξατομικευ-
μένη προσέγγιση και η ΚΡ μπορεί να αποτελέσει ένα 
βασικό διαγνωστικό εργαλείο μαζί με τις άλλες βασικές 
μεθόδους: την κυτταρομορφολογία, την ιστολογική 
εξέταση του εκάστοτε ιστού, τον κυτταρογενετικό 
έλεγχο (καρυότυπος, FISH) και τον μοριακό έλεγχο. 
Δε νοείται σύγχρονη κλινική κυτταρική ανάλυση η 
οποία να μην περιλαμβάνει πολυπαραμετρική ΚΡ.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Σχεδόν 25 χρόνια μετά την ανακάλυψη της δομής 

του DNA, δημοσιεύτηκε η πρώτη μέθοδος αλληλούχη-
σής του1. Αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει την προσθήκη 
διδεοξυνουκλεοτιδίων που τερματίζουν την αλυσίδα 
και είναι ραδιενεργά σημασμένα (πρώιμη προσέγγιση) 
ή σημασμένα με φθορισμό (μεταγενέστερη προσέγγι-
ση) για την αλληλούχηση μιας αλυσίδας DNA συμπλη-
ρωματικής προς την αλυσίδα-εκμαγείο. Τα κλάσματα 
του DNA στη συνέχεια διαχωρίζονται κατά μέγεθος 
και αναλύονται με ηλεκτροφόρηση σε πηκτή για να 
προσδιοριστεί η αλληλουχία. Γνωστή ως Sanger 
sequencing, η μέθοδος συνέχισε να βελτιώνεται με 
την εισαγωγή της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης και 
κέρδισε ευρεία αποδοχή ως μέθοδος «αλληλούχησης 
πρώτης γενιάς» για την αλληλούχηση μικρών και 
μεγάλων γονιδιωμάτων από βακτήρια και φάγους 
έως τον άνθρωπο. Αυτές οι χρονοβόρες και επίπονες 
διαδικασίες συνέβαλαν στην πρώτη αλληλούχηση 
του ανθρώπινου γονιδιώματος (Human Genome 
Project), που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία και 
κόστισε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια για να ολοκλη-
ρωθεί2. Ήταν προφανές ότι για να επεκτείνουμε τις 
δυνατότητες αλληλούχησης, έπρεπε να αναπτυχθούν 
νέες τεχνολογίες.

ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ νΕΟΤΕΡΗΣ ΓΕνΙΑΣ
Από το 2004 εισήχθησαν τεχνολογίες «αλληλου-

χίας επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing, 
NGS)», οι οποίες μεταμόρφωσαν τη βιοϊατρική έρευνα 
και οδήγησαν σε πολύ σημαντική αύξηση της πα-
ραγωγής δεδομένων αλληλούχησης3. Αυτό κυρίως 

οφειλόταν στην εφαρμογή των αρχών της νανοτε-
χνολογίας και στις καινοτομίες που επέτρεψαν μα-
ζική παράλληλη αλληλούχηση ξεχωριστών μορίων 
DNA. Τα χαρακτηριστικά της υψηλής απόδοσης και 
της αλληλούχησης ενός μορίου DNA είναι μοναδικά 
χαρακτηριστικά του NGS, ανεξάρτητα από την πλατ-
φόρμα αλληλούχησης. Οι εξελιγμένες διαδικασίες της 
τεχνολογίας συνδυάστηκαν καλύτερα με την απόκτηση 
και ανάλυση δεδομένων, αποδεσμεύοντας την επιστη-
μονική κοινότητα από τις πιο εντατικές και χαμηλής 
απόδοσης ιστορικές προσεγγίσεις αλληλούχησης κατά 
Sanger και διευκολύνοντας την εκπληκτική αύξηση 
στην παραγωγή δεδομένων.

Οι προσεγγίσεις δεύτερης γενιάς γενικά ξεκινούν 
με κατακερματισμό DNA (DNA fragmentation), επιδι-
όρθωση των άκρων του DNA (DNA end-repair), σύν-
δεση προσαρμογέων (adapter ligation), προσκόλληση 
σε μια επιφάνεια (surface attachment) και επιτόπια 
ενίσχυση (in-situ amplification).

Αυτές οι τεχνολογίες αλληλούχησης «βραχέων 
κλασμάτων» (short-reads) περιλαμβάνουν τη μαζική 
παράλληλη αλληλούχηση σύντομων αναγνώσεων, 
όπου εκατομμύρια μεμονωμένες αντιδράσεις αλλη-
λούχησης συμβαίνουν παράλληλα. Ωστόσο, λόγω 
της φύσης των τεχνολογιών σύντομης ανάγνωσης, τα 
δεδομένα αλληλούχησης σε μεγάλες περιοχές DNA 
πρέπει να επανασυναρμολογηθούν (reassembly), δη-
μιουργώντας έτσι προκλήσεις σε περιοχές με δομικές 
παραλλαγές ή περιοχές χαμηλής πολυπλοκότητας.

Το NGS βραχείας ανάγνωσης, ή αλληλούχηση 
δεύτερης γενιάς, αναφέρεται ως επόμενη εξέλιξη των 
τεχνολογιών αλληλούχησης μετά την παραδοσιακή 
πρώτης γενιάς αλληλούχηση Sanger. Το κοινό χα-
ρακτηριστικό των τεχνολογιών βραχείας ανάγνωσης 
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είναι η μαζική αλληλούχηση σύντομων (250–800 bp), 
κλωνικά ενισχυμένων μορίων DNA σε παράλληλη 
αλληλούχηση4. Η ροή εργασίας NGS περιλαμβάνει 
τα στάδια της προετοιμασίας των βιβλιοθηκών, της 
αλληλούχησης και της ανάλυσης των δεδομένων5. 

Η αλληλούχηση τρίτης γενιάς, μπορεί να επιτύχει 
μήκη ανάγνωσης άνω των 10 kb, πολύ πέρα   από 
τις τεχνολογίες Sanger ή αλληλούχησης βραχείας 
ανάγνωσης. Αυτές οι τεχνολογίες «μακράς ανάγνω-
σης» μπορούν να ξεπεράσουν προβλήματα που 
αντιμετωπίζονται με βραχείες αναγνώσεις, όπως για 
παράδειγμα οι επαναλήψεις σε όλο το γονιδίωμα και 
η ανίχνευση δομικών παραλλαγών. 

Σε σύγκριση με τις τεχνολογίες αλληλούχησης 
βραχείας ανάγνωσης, οι μακράς ανάγνωσης τε-
χνολογίες, που ονομάζονται επίσης τεχνολογίες 
αλληλουχίας τρίτης γενιάς, μπορεί να αποδώσουν 
αλληλουχίες >10 kb απευθείας από φυσικό DNA. 
Ενώ οι πρώτες εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών 
έφεραν πολλές ανακρίβειες, έχουν αναπτυχθεί πιο 
πρόσφατες τροποποιήσεις και βελτιώσεις που προσ-
δίδουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και προσφέρουν 
συναρπαστικές δυνατότητες αλληλούχησης μεγάλων 
μορίων DNA, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή 
τους στη διάγνωση γενετικών ασθενειών6. Η μακράς 
ανάγνωσης αλληλούχηση είναι ιδιαίτερα επιθυμητή 
για τον προσδιορισμό του HLA γονότυπου επειδή 
επιτρέπει την πλήρη διάκριση των αλληλόμορφων και 
αντιμετωπίζει επαρκώς το ζήτημα των ανακριβειών 
στις αναγνώσεις (reads). 

Επιπλέον, σε σύγκριση με τις μεθόδους δεύτερης 
γενιάς, οι αλλαγές στη διαδικασία αλληλούχησης 
περιλαμβάνουν λιγότερα βήματα προετοιμασίας των 
βιβλιοθηκών και άμεση στόχευση μη τεμαχισμένων 
μορίων DNA σε πραγματικό χρόνο, όπου ο περιορι-
στικός παράγοντας είναι η παραγωγή DNA υψηλού 
μοριακού βάρους για αυτούς τους σκοπούς. Ένας 
πρώιμος περιορισμός αυτών των τεχνολογιών τρίτης 
γενιάς σε σύγκριση με τις μεθόδους δεύτερης γενιάς 
ήταν η ακρίβεια των αναγνώσεων, η οποία συνεχίζει 
να βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα 
με τις εξελίξεις στην ανάλυση του λογισμικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες διαθέσιμες 
τεχνολογίες και τα σχετικά πλεονεκτήματα ή μειο-
νεκτήματα, η χρήση της αλληλούχησης βραχείας 
ανάγνωσης ή μακράς ανάγνωσης εξαρτάται από την 
ανά περίπτωση έρευνα ή κλινική εφαρμογή. Μέχρι 
στιγμής, η έρευνα και οι κλινικές ανάγκες υπαγόρευ-
σαν επιπρόσθετες τεχνολογικές εξελίξεις. Ωστόσο, οι 
περιορισμοί αυτών των τεχνολογιών έχουν εμποδίσει 
πρόσθετες επιστημονικές ανακαλύψεις ή κλινικές 
εφαρμογές.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του NGS είναι η 

υψηλή απόδοση, η πολυπλεξία (multiplexing) και η 
κλωνική αλληλούχηση4. Το NGS έχει πολλά πλεονε-
κτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή αλληλούχη-
ση Sanger7. Η πολυπλεξία γονιδίων και δειγμάτων 
μειώνει δραστικά το κόστος ανά δείγμα. Η αλληλού-
χηση βραχείας ανάγνωσης έχει κυριαρχήσει στην 
τρέχουσα αγορά αλληλούχησης. Με την πρόοδο των 
τεχνολογιών NGS, οι πλατφόρμες αλληλούχησης 
τρίτης γενιάς έχουν κερδίσει περισσότερη προσοχή 
λόγω του μεγαλύτερου μήκους ανάγνωσης και της 
αλληλούχησης ενός μορίου σε πραγματικό χρόνο9. Σε 
σύγκριση με την αλληλούχηση μακράς ανάγνωσης, οι 
περιορισμοί της αλληλούχησης βραχείας ανάγνωσης 
περιλαμβάνουν μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας 
και δυσκολίες κατά την de novo συναρμολόγηση, τη 
διάκριση απλοτύπων και την αναγνώριση ισομορφών 
μεταγραφής και δομικών παραλλαγών. Ένα πλεονέ-
κτημα της αλληλούχησης σύντομης ανάγνωσης είναι 
ότι πολλά υπολογιστικά εργαλεία σχεδιάζονται και 
αφιερώνονται στην εξόρυξη δεδομένων βραχείας ανά-
γνωσης. Μέχρι πρόσφατα, η αλληλούχηση βραχείας 
ανάγνωσης είχε επίσης το πλεονέκτημα ότι είναι πιο 
ακριβής από την αλληλούχηση μακράς ανάγνωσης.

ΠΛΕΟνΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟνΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τα γενικά πλεονεκτήματα της αλληλούχησης μα-

κράς ανάγνωσης σε σύγκριση με τις τεχνολογίες 
βραχείας ανάγνωσης περιλαμβάνουν την καλύτερη 
κατάταξη των πολυμορφικών γονιδίων, την ανίχνευση 
και τον σωστό χαρακτηρισμό των δομικών αναδιατά-
ξεων, τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 
και τους ταχύτερους χρόνους απόκρισης. Επιπλέον, 
καθώς χρησιμοποιείται φυσικό DNA, τυχόν σφάλματα 
που εισάγονται κατά τη διαδικασία ενίσχυσης του 
DNA των σύντομων αναγνώσεων εξαλείφονται. Οι 
πλατφόρμες αλληλούχησης δεύτερης γενιάς έχουν το 
πλεονέκτημα ότι είναι χαμηλότερου κόστους, φορητού 
και σημαντικά μικρότερου μεγέθους, χαρακτηριστικά 
που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα σε συνθήκες χα-
μηλού προϋπολογισμού ή εφαρμογές πεδίου8.

Τα γενικά μειονεκτήματα της τεχνολογίας μακράς 
ανάγνωσης περιλαμβάνουν το γεγονός ότι τα δε-
δομένα υπόκεινται σε περιορισμούς σήματος προς 
θόρυβο που οδηγούν σε υψηλότερο επίπεδο σφάλ-
ματος (2–15%) σε σχέση με αυτό που παρατηρείται 
με τις τεχνολογίες βραχείας ανάγνωσης. Τα σφάλματα 
είναι κυρίως συστηματικά, γενονός που δε μπορεί 
να επιλυθεί τόσο εύκολα όσο τα τυχαία σφάλματα 
εξαιτίας της αυξημένης κάλυψης9.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟνΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥνΣΕΙΣ

Από την πρώτη πλήρη αλληλούχηση του ανθρώ-
πινου γονιδιώματος, η αλληλούχηση υπέστη μια 
αλλαγή υποδείγματος με τεχνολογικές αλλαγές που 
επέτρεψαν μαζική παραγωγή δεδομένων και βελτι-
ωμένη απόδοση. Απώτερος στόχος της συνεχούς 
τεχνολογικής προόδου είναι η βελτίωση ώστε να 
εξυπηρετούνται καλύτερα οι ερευνητικές και κλινικές 
εφαρμογές. Για να χρησιμοποιηθεί μια τεχνολογία 
αλληλούχησης σε κλινικό περιβάλλον, η τεχνολογία 
πρέπει να παρέχει ευαίσθητα, συγκεκριμένα και 
αναπαραγώγιμα αποτελέσματα εντός συγκεκριμένου 
χρονικού πλαισίου και με λογικό κόστος. Τεράστιες 
ποσότητες δεδομένων που δημιουργούνται πρέπει 
να αναλύονται αξιόπιστα και να διαμορφώνονται 
κατάλληλα για να παρέχουν κλινικά ουσιαστικά και 
εφαρμόσιμα αποτελέσματα. Η ικανότητα ικανοποίησης 
αυτών των προϋποθέσεων επέτρεψε στην αλληλού-
χηση βραχείας ανάγνωσης να περάσει εύκολα από 
την έρευνα στο κλινικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων για 
την ανίχνευση σπάνιων παραλλαγών σε κληρονομικές 
διαταραχές10, τη διάγνωση και τη διαχείριση ασθενών 
με συμπαγείς όγκους ή αιματολογικές κακοήθειες11 
και την τυποποίηση HLA για τις μεταμοσχεύσεις, τη 
φαρμακογονιδιωματική και κλινικές συσχετίσεις12.

Παρά τα εξαιρετικά ακριβή δεδομένα αλληλού-
χησης που επιτρέπουν τις παραπάνω εφαρμογές, 
οι τεχνολογίες αλληλουχήσης βραχείας ανάγνωσης 
εμφανίζουν περιορισμούς λόγω της ενίσχυσης με 
αλυσιδωτη αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και του 
μικρού μήκους ανάγνωσης. Αυτός ο τεχνολογικός 
περιορισμός σταματά τη συνεχιζόμενη κλινική πρό-
οδο. Οι τεχνολογίες τρίτης γενιάς παρέχουν πολύ 
μεγαλύτερα μήκη ανάγνωσης από το φυσικό DNA, 
επιτρέποντας μια πιο ομοιόμορφη, άμεση αξιολόγηση 
της αλληλουχίας και παρακάμπτοντας τους περιορι-
σμούς των τεχνολογιών σύντομης ανάγνωσης.

Ο κύριος περιοριστικός παράγοντας των τεχνο-
λογιών τρίτης γενιάς ήταν το υψηλό ποσοστό σφάλ-
ματος που τις έκανε κλινικά ακατάλληλες. Η συνεχής 
βελτίωση όμως αυτών των τεχνολογιών και των 
εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της 
ακρίβειας υπόσχεται ένα επόμενο κύμα εξελίξεων με 
σημαντικό αντίκτυπο. Έτσι αναμένεται ότι όχι μόνο 
θα είναι εφικτές οικονομικά αποδοτικές, εξαιρετικά 
ακριβείς μακρές αναγνώσεις σε ταχύ χρόνο στο 
κλινικό περιβάλλον, αλλά το πιο σημαντικό, θα είναι 
διαθέσιμες κρίσιμες γενετικές πληροφορίες καθώς 
θα δημιουργούνται πλήρεις απλότυποι με όλες τις 
παραλλαγές που έχουν εντοπιστεί.

Οι τεχνολογίες αλληλούχησης μακράς ανάγνω-
σης μπορούν να ανιχνεύσουν αξιόπιστα δομικές 
παραλλαγές που σχετίζονται συχνά με παθολογικούς 
φαινότυπους, εγχείρημα πρακτικά αδύνατο με τις 
τεχνολογίες σύντομης ανάγνωσης.

Με την ικανότητα αυτών των τεχνολογιών να 
παρέχουν ακριβή αλληλουχία μακρών κλασμάτων 
DNA και πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα μεθυ-
λίωσης και τη χρωμοσωμική αδρανοποίηση, αυτές οι 
τεχνολογίες θα προσθέσουν μια νέα διάσταση στην 
ερμηνεία που εκτείνεται πέρα   από τον χαρακτηρισμό 
του ζεύγους βάσεων της αλληλουχίας DNA, φέρνο-
ντάς μας πιο κοντά στη φυσιολογική κατάσταση του 
κυττάρου. Παράλληλα, οι πρόοδοι στις μεθοδολογίες 
που χαρακτηρίζουν τα διαφορετικά είδη RNA του 
κυττάρου χρησιμοποιώντας τεχνολογίες RNA-seq 
θα προωθήσουν περαιτέρω την κατανόησή μας για 
την έκφραση γονιδίων και τον ρόλο τους στη φυσιο-
λογία διαφορετικών τύπων κυττάρων καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις τους.

Μολονότι οι τεχνολογίες προσδιορισμού αλλη-
λουχίας DNA έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς για την 
κλινική ανοσογενετική για την προώθηση του πεδίου, 
οι τεχνολογίες χαρακτηρισμού RNA που έχουν χρησι-
μοποιηθεί για έρευνα στην ανοσογενετική13 δεν έχουν 
ακόμη χρησιμοποιηθεί σε διαγνωστικές εφαρμογές. 
Αναμένεται ότι οι εξελίξεις στο προφίλ του RNA και η 
μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών 
περιοχών εντός του MHC, και επομένως της γονι-
διακής έκφρασης, θα προωθήσουν την κατανόηση 
του ρόλου άλλων γονιδίων και περιοχών εκτός των 
HLA και θα παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
των ελεγχόμενων από MHC ανοσοαποκρίσεων. Η 
αποκτηθείσα γνώση θα οδηγούσε φυσικά σε νέες 
κλινικές εφαρμογές.

Η εισαγωγή της αλληλούχησης νέας γενιάς στο 
πεδίο της ανοσογονιδιωματικής (Immune-seq) θα 
επιτρέψει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη μελέτη του 
BcR IG/TR ρεπερτορίων και έχει ήδη βρει δύο κύριες 
εφαρμογές στις λεμφικές κακοήθειες: (i) αξιολόγηση 
της κλωνικότητας για τη διαφορική διάγνωση από 
αντιδραστικές λεμφοϋπερπλασίες που είναι τυπικά 
πολυκλωνικές, σε αντίθεση με τις κακοήθειες που 
συνήθως εμφανίζουν ενά «κλασικό» μονοκλωνικό 
προφίλ. και (ii) την παρακολούθηση της ανταπόκρι-
σης στη θεραπεία μέσω της ευαίσθητης ανίχνευσης 
ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD)14. 

Συμπερασματικά, οι νέες εξελίξεις στις τεχνολογίες 
αλληλούχησης που υπόσχονται ισχυρή, αναπαραγώ-
γιμη, ακριβή αλληλούχηση μακρών κλασμάτων με 
ακόμη υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος 
θα είναι πιθανότατα το επόμενο κύμα στις πλατφόρμες 
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αλληλούχησης15. Αυτή η τρίτη γενιά αλληλούχησης 
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα ακόμη κύμα 
πρωτοφανών ανακαλύψεων, καθώς ο χαρακτηρισμός 
των γονιδιωμάτων και των μεταγραφωμάτων πολλών 
οργανισμών και μεγάλων πληθυσμών θα γίνει εφικτός, 
προωθώντας όχι μόνο επιστημονικές ανακαλύψεις 
αλλά και άλλες εφαρμογές με σημαντικές οικονομικές 
και υγειονομικές επιπτώσεις.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Έπειτα από υψηλές δόσεις χημειοθεραπείας σε 

ασθενείς για τη θεραπεία του καρκίνου, είναι απαραί-
τητη η επανέγχυση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττά-
ρων για την αποκατάσταση της μυελικής λειτουργίας 
και την παραγωγή κυττάρων της λευκής και ερυθράς 
σειράς καθώς και της παραγωγής αιμοπεταλίων. 
Αρχικά τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (προς 
μεταμόσχευση) προέρχονταν από τον μυελό των 
οστών, αλλά στη συνέχεια και από το 1990 πολλά 
κέντρα μεταμοσχεύσεων μυελού χρησιμοποιούν το 
περιφερικό αίμα ως πηγή αιμοποιητικών κυττάρων 
ΡΒSCs.

Από το 2003, 97% των αυτόλογων μεταμοσχεύσε-
ων και το 65% των αλλογενών μεταμοσχεύσεων στην 
Ευρώπη χρησιμοποιούν PBSCs, καθώς η χρήση των 
συνεπάγεται γρήγορη αιματολογική αποκατάσταση, 
λιγότερες μεταγγίσεις και χρήση αντιβιοτικών και συ-
νεπώς λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Επιπλέον 
η συλλογή των γίνεται πιο εύκολα από εκείνη του μυε-
λού και έως τώρα έχει αποδειχθεί καλύτερη επιβίωση 
σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με AML και CML. Το 
οποιοδήποτε όμως πλεονέκτημα από τη χρήση των 
έχει ως κόστος την υψηλότερη εμφάνιση γενικευμένου 
γενικευμένου cGvHD. Για να μπορέσουμε να συλλέ-
ξουμε προγονικά κύτταρα από το περιφερικό αίμα, 
αυτά υποβάλλονται στη διαδικασία της κινητοποίησής 
τους από το περιβάλλον του μυελού στο περιφερικό 
αίμα. Η κινητοποίηση και η αντίθετη διαδικασία της 
εμφύτευσης αυτών στο μυελό μετά την επανέγχυση 

ρυθμίζονται από ένα πολύπλοκο δίκτυο μοριακών 
υποδοχέων στην επιφάνεια τόσο των προγονικών 
όσο και των στρωματικών κυττάρων του μυελού, 
ενζύμων και κυττοκινών που απελευθερώνονται από 
τα κοκκιοκύτταρα και τους οστεοκλάστες. Η γνώση 
αυτών των μηχανισμών χρησιμοποιείτε ευρέως στην 
κλινική πράξη. Σήμερα στην κλινική πράξη η κινη-
τοποίηση των προγονικών κυττάρων επιτυγχάνεται 
με τη χρήση της χημειοθεραπείας σε συνδυασμό με 
αιμοποιητικούς αυξητικούς παράγοντες (HGF) ή και 
με μόνη τη χρήση των τελευταίων. Ο παράγων GCSF 
είναι εκείνος που σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως 
λόγω της αποτελεσματικότητάς του και της σχετικά 
μικρής εμφάνισης ανεπιθύμητων παρενεργειών. Η 
από δεκαετίες χρήση του σε υγιείς δότες αποκόμισε 
μεγάλη εμπειρία σε ότι αφορά την ακριβή και αποτε-
λεσματική δόση χορήγησης αλλά και για την ασφάλεια 
χορήγησης. Σήμερα για την κινητοποίηση του μυελού 
ύστερα από τη χρήση μυελοτοξικών φαρμάκων όπως 
το revlinid στο πολλαπλούν μυέλωμα, χρησιμοποιείται 
το plerixafor (mozobil) ως αυξητικός παράγοντας, που 
μπορεί να κινητοποιήσει ευκολότερα και με διαφορετι-
κό τρόπο δράσης τον βαριά επηρεασμένο μυελό από 
τις μυελοτοξικές θεραπείες. Η συλλογή των περιφε-
ρικών κυττάρων μπορεί να γίνει με πολλούς τύπους 
διαχωριστών και η διαδικασία κυτταραφαίρεσης είναι 
πια ρουτίνα και χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο για 
τον ασθενή ή τον δότη. Για να είναι η συλλογή επαρ-
κής, αυτή πρέπει να αρχίζει όταν έχουν κινητοποιηθεί 
αρκετά προγονικά κύτταρα. Ως εκ τούτου θα πρέπει 
οι αιματολογικές εξετάσεις να μπορούν να μας πουν 
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Εικόνα 1. Ο τύπος του κυττάρου που ένα προγονικό κύτταρο θα ωριμάσει, εξαρτάται από τις ανάγκες του ασθενούς αλλά και 
από το ερέθισμα ειδικών ουσιών που ονομάζονται «αυξητικοί παράγοντες».

πια ημέρα είναι η κατάλληλη για τη συλλογή. Αυτό 
επιτυγχάνεται με το υπολογισμό των CD34 θετικών 
κυττάρων (ένα αντιγόνο επιφάνειας αυτών των κυτ-
τάρων) με κυτταρομετρία ροής. Ο αριθμός των CD34 
θετικών κυττάρων του αίματος είναι σε συνάρτηση με 
την επάρκεια της λευκαφαίρεσης και η οποία με τη σει-
ρά της προδιαγράφει την ταχύτητα της αιματολογικής 
ανάνηψης μετά τη μεταμόσχευση καθορίζοντας έτσι 
και την κατάλληλη δόση κυττάρων προς επανέγχυση. 
Μετά τη συλλογή τα PBSCs, μπορεί να επανεγχυθούν 
άθικτα ή επεξεργασμένα για την απομόνωση ειδικών 
κυτταρικών υποπληθυσμών ή να αποθηκευτούν για 
μελλοντική χρήση κατόπιν κρυοκατάψυξης χωρίς 
αξιόλογη πτώση της βιωσιμότητάς των και μετά πά-
ροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος. Η μονάδα και 
το εργαστήριο συλλογής και επεξεργασίας μοσχευ-
μάτων που συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει 
στελεχιαία προγονικά κύτταρα θα πρέπει να έχει άδεια 
και να είναι διαπιστευμένο από κατάλληλη εθνική ή 
διεθνή αρχή. Οι ρυθμιστικοί κανονισμοί πρόσφατα 
έχουν γίνει νόμοι από την EU.

ΠΡΟΓΟνΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Τα προγονικά κύτταρα είναι άωρα κύτταρα που 

διαιρούνται και ωριμάζουν σε λευκά, ερυθρά και αι-

μοπετάλια του αίματος, Η ωρίμανση αυτή λαμβάνει 
χώρα στο μυελό των οστών (Εικόνα 1).

Ο ΜΥΕΛΟΣ Των ΟΣΤων ωΣ ΠΗΓΗ 
ΑΡΧΕΓΟνων ΠΡΟΓΟνΙΚων ΚΥΤΤΑΡων

 Η συλλογή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων 
από τον μυελό γινότανε επιτυχώς πάνω από 30 
χρόνια. Είναι μία σχετικά απλή διαδικασία και γίνεται 
στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία. Ο μυελός 
συλλέγετε από τις λαγόνιες ακρολοφίες και σπάνια 
από το στέρνο, ύστερα από πολλαπλά τρυπήματα 
και αναρροφήσεις από τα λαγόνια οστά (Εικόνα 2).

Η διάρκεια είναι περίπου δύο ώρες κατά τις οποίες 
συλλέγεται μία ποσότητα 900-1200 mL μυελού. Οι 
επιπλοκές, αν και σπάνιες περιλαμβάνουν αιμορραγία, 
μόλυνση, καταστροφή νεύρων καθώς και εκείνες που 
οφείλονται στην αναισθησία. Ο συλλεχθείς μυελός 
διηθείται, εμπλουτίζεται σε εμπύρηνα κύτταρα με 
περαιτέρω επεξεργασία σε διαχωριστές κυττάρων.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ωΣ ΠΗΓΗ  
ΠΡΟΓΟνΙΚων ΚΥΤΤΑΡων

Η χρήση κινητοποιημένων αιμοποιητικών κυτ-
τάρων άρχισε το 1980 και σε 10-15 χρόνια έγινε η 
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διαδικασία εκλογής στην κλινική πράξη1. Από το 1991 
στο 1997 η αναλογία των μεταμοσχεύσεων με PBSCT 
αυξήθηκε από 15% σε 90%. Η πρώτη αλλογενής 
PBSCT έγινε το 1993 και δέκα χρόνια αργότερα το 
ποσοστό των ανέβηκε στην Ευρώπη στο 65%2.

ΜΗΧΑνΙΣΜΟΙ ΚΙνΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΣΤΗν ΚΛΙνΙΚΗ ΠΡΑξΗ

Ανθρώπινα προγονικά κύτταρα (HSCs) κυκλο-
φορούν στο αίμα σε πολύ χαμηλές ποσότητες. Οι 
Richman et al3 παρατήρησαν ότι μετά από χημειοθε-
ραπεία κυκλοφορεί ένας μεγάλος αριθμός αιμοποιη-
τικών κυττάρων. Στη συνέχεια, ευρέθη ότι διάφοροι 
τύποι ερεθισμάτων μπορούν να προάγουν την κινη-
τοποίηση των προγονικών κυττάρων. Βρέθηκε ότι 
η ιντεγρίνη VLA4 στην επιφάνεια των προγονικών 
κυττάρων παίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση4. 
Αντίσωμα κατά της VLA4 εμποδίζουν την πρόσδεση 
στον σύνδεσμο VCAM-1 (CD106), και προάγουν την 
κινητοποίηση. Άλλο ερέθισμα συνοχής είναι η πρόσ-
δεση του παράγοντα των στρωματικών κυττάρων 
(SCF) στον υποδοχέα των προγονικών κυττάρων 
c-Kit (CD117) καθώς και του στρωματικού παράγοντα 
(SDF-1) και του υποδοχέα του CXCR45.

Η δοσολογία των κυτταροτοξικών παραγόντων 
για την κινητοποίηση είναι 4-7 gr/m2. Οι παράγοντες 
αυτοί, αν και αποτελεσματικοί για την κινητοποίηση, 
έχουν σημαντική τοξικότητα και συνήθως χρειάζεται 
νοσηλεία6. Στα τέλη του 1980 ανακαλύφθηκε ότι η 
χρήση του παράγοντα GCSF (granocyte colony 
stimulating factor) καθώς και του GM-CSF (Gran-
ulocyte-Macrofage colony stimulating factor) στην 
κλινική πράξη, μπορεί να αυξήσει την ικανότητα κινη-

Εικόνα 2. 

τοποίησης της χημειοθεραπείας. Αυτοί οι παράγοντες 
μπορούν να δράσουν μόνοι τους και ως παράγοντες 
κινητοποίησης.

Η ικανότητα του GCSF να κινητοποιεί προγονικά 
κύτταρα οδήγησε στη χρήση του σε υγιείς δότες ανοί-
γοντας έτσι τον δρόμο στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις 
(στην οποία ο δότης είναι άλλος από τον ασθενή σε 
αντίθεση με την αυτόλογη μεταμόσχευση στην οποία 
ο ασθενής είναι και δότης του μοσχεύματος) με πε-
ριφερικά αιμοποιητικά κύτταρα. Κάποιοι συνδυασμοί 
χημειοθεραπείας και αυξητικών παραγόντων φαίνεται 
στον πίνακα 1.

Η δόση του αυξητικού παράγοντα σε συνδυασμό 
με τη χημειοθεραπεία, αν και υπάρχουν αμφισβη-
τήσεις7, είναι 5mg/kg. Με σκοπό την επίτευξη μιας 
ικανοποιητικής συλλογής, είναι αναγκαίο αυτή να αρ-
χίσει όταν έχει κινητοποιηθεί ικανοποιητικός αριθμός 
προγονικών κυττάρων. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα 
στους υγιείς δότες, όταν χρησιμοποιείται συγκεκρι-
μένη μέθοδος κινητοποίησης. Για παράδειγμα, στην 
κινητοποίηση με GCSF ο μέγιστος αριθμός CD34+ 

Πίνακας 1. Ηemotherapy mobilisation regimens

Εικόνα 3. 
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Εικόνα 4. 

Εικόνα 5. 

κυττάρων επιτυγχάνεται την 5η ή 6η ημέρα από την 
έναρξη του παράγοντα. Αντίθετα όταν η χημειοθερα-
πεία χρησιμοποιείται για την κινητοποίηση, η ιδανική 
ημέρα συλλογής είναι λιγότερο προβλέψιμη. Σε αυτή 
την περίπτωση είναι απαραίτητη η καθημερινή παρα-
κολούθηση με αιματολογικές δοκιμασίες και μετρήσεις, 
(μέτρηση των CD34+ κυττάρων) ώστε να καθορισθεί 
η ιδανική ημέρα για τη συλλογή8.

Υπάρχει γραμμική συσχέτιση του αριθμού των 
κυκλοφορούντων CD34+ κυττάρων και της επιτυχούς 
έκβασης της συλλογής (Εικόνα 4).

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τους ασθε-
νείς ή δότες που υποβάλλονται σε λευκαφαίρεση, 
πρέπει να είναι εκ των προτέρων καταγραμμένη 
και θα πρέπει να καθορίζει τον τρόπο της παροχής 
αίματος (υποκλείδιος, μηριαίος καθετήρας κ.λπ.), την 
επιλογή αντιπηκτικού, την τελική δόση των κυττάρων, 
πιθανότητα μετάγγισης πριν και μετά τη διαδικασία 
καθώς και την πιθανότητα αλλαγής με σκοπό την 
επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Επαρκής συλλογή 
εμπύρηνων κυττάρων τα οποία εμπεριέχουν και τα 
αρχέγονα προγονικά, μπορεί να επιτευχθεί με όλους 
τους διαφορετικούς τύπους διαθέσιμων διαχωριστών 
(Εικόνα 5).

Διαχωριστές συνεχούς ροής είναι πιο αποτελεσμα-
τικοί από εκείνους της μη συνεχούς ροής9. Οι διαφορές 
αφορούν τον τελικό όγκο συλλογής, τον αριθμό των 
αιμοπεταλίων, του αιματοκρίτη και της διάρκειας της 
συνεδρίας. Αν και η επεξεργασία 2-2,5 φορές του 
ολικού όγκου του αίματος (TBV), σε γενικές γραμμές 
αποδίδει ικανοποιητικό αριθμό CD34+, πολλές φορές 
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είναι επιθυμητή η επεξεργασία τρεις και περισσότερες 
φορές του ολικού όγκου αίματος. Αυτή η μεγάλου 
όγκου λευκαφαίρεση (large volume leukapheresis› 
(LVL) έχει ως πλεονέκτημα το σταθερό ποσοστό των 
CD34+ κυττάρων του αίματος σε ότι αφορά τον αριθμό 
και ως εκ τούτου την αποδοτικότητα της συλλογής10. 
Αυτό προϋποθέτει ότι τα CD34+ κύτταρα περνούν 
συνεχώς από τον μυελό στο περιφερικό αίμα κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίας11. Επιπλέον, η μεγάλου 
όγκου συλλογή προϋποθέτει, για τον ασθενή/δότη 
λιγότερο χρόνο νοσηλείας και γρήγορη αφαίρεση 
του καθετήρα.

Οι παρενέργειες που μπορεί να υπάρξουν, συ-
νήθως οφείλονται σε αυτή καθαυτή τη διαδικασία, 
από τη χρήση του καθετήρα12, με εξαίρεση εκείνη 
που οφείλεται στη χρήση του αντιπηκτικού (ΑCD) 
και παρατηρείται στο 45% των ασθενών, με κυρι-
ότερα συμπτώματα ελαφρύ πόνο, μούδιασμα στα 
χείλη και τα δάχτυλα και ευκαιριακά εμετός, μυικές 
κράμπες καταληψία και τετανία. Αυτά όλα μπορεί να 
μετριαστούν με την ελάττωση της ροής του αίματος 
και ως εκ τούτου μείωση του ΑCD ή διακοπή της δια-
δικασίας για λίγο. Χορήγηση ασβεστίου από το στόμα 
ή ενδοφλεβίως και για τις μεγάλου όγκου συλλογές 
γίνεται αντικατάσταση του κιτρικού με ηπαρίνη και 
τοποθέτηση στον ασκό συλλογής ηπαρίνης προς 
αποφυγή σχηματισμού πηγμάτων ή συσσωρευμάτων 
αιμοπεταλίων. Θρομβοπενία μπορεί να συμβεί στο 
22% των δοτών13.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΧΘΕνΤων ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων 
ΚΥΤΤΑΡων

Οι περισσότερες μελέτες έχουν δείξει ότι ο συ-
νολικός αριθμός των κυττάρων που εκφράζουν το 
αντιγόνο επιφάνειας CD34 είναι σε συνάρτηση των 
CFU (Μονάδες σχηματισμού αποικιών in vitro).

Η συνάρτηση όμως αυτή δεν μπορεί να προβλέ-
ψει τον χρόνο ανάνηψης από την κυτταροπενία, ως 
συνέπεια της χορήγησης των υψηλών δόσεων χη-
μικοθεραπευτικών φαρμάκων για τη μεταμόσχευση 
και για συγκεκριμένο αριθμό CD34.

Για μία πλήρη και σταθερή αιμοποίηση για την 
αυτόλογη μεταμόσχευση απαιτούνται τουλάχιστον 
2×106/χλγρμ CD34+ κύτταρα ενώ 3,5-4×106/χλγρμ 
CD34+ κύτταρα είναι ένας ελάχιστος και ικανοποιητικός 
αριθμός που αυξάνει την πιθανότητα γρηγορότερης 
ανάνηψης για την αλλογενή μεταμόσχευση.

Μεγαλύτερος αριθμός των 7-8×106/χλγρμ CD34+ 
κυττάρων και για τα δύο είδη μεταμοσχεύσεων δεν 
φαίνεται να επηρεάζει την ταχύτητα ανάνηψης του 
κατεσταλμένου μυελού αν και θα μπορούσε να θεω-

ρηθεί ωφέλιμος για την επίτευξη σταθερής και χρόνιας 
αιμοποίησης.

ΕΠΕξΕΡΓΑΣΙΑ Των ΣΥΛΛΕΧΘΕνΤων 
ΚΥΤΤΑΡων

Μαζί με τα προγονικά κύτταρα το προϊόν της 
συλλογής περιέχει λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, και 
μικρό ποσοστό κοκκιοκυττάρων. Τα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια είναι σε γενικές γραμμές κάτω από 10 mL ανά 
συλλογή και για συλλεγέντα όγκο από 70-300 mL. 
Το προϊόν, δηλαδή είναι έτοιμο προς επανέγχυση ή 
προς κρυοκατάψυξη. Επιπλέον μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για περαιτέρω επεξεργασία μείωσης όγκου, 
εμπλουτισμού, ex vivo επέκτασης ή και απομόνωσης 
συγκεκριμένων κυτταρικών υποπληθυσμών (purging, 
θετική14, αρνητική διαλογή) π.χ. καρκινικών κυττάρων 
που τυχόν μολύνουν το προϊόν συλλογής15.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Πηγή των προγονικών κυττάρων είναι ο μυελός 

των οστών ο οποίος μπορεί και συλλέγεται, υπό 
γενική αναισθησία στο χειρουργείο, με πολλαπλές 
παρακεντήσεις και αναρροφήσεις από τις λαγόνιες 
ακρολοφίες σε ικανοποιητική ποσότητα και κατόπι 
περαιτέρω επεξεργασίας εμπλουτίζεται σε εμπύρηνα 
κύτταρα, στον πληθυσμό των οποίων εμπεριέχονται 
και τα προγονικά κύτταρα.

Τα τελευταία χρόνια όμως, τα προγονικά αυτά 
κύτταρα συλλέγονται από το περιφερικό αίμα, κατόπιν 
κινητοποίησής τους από τον μυελό με τη χρήση αυ-
ξητικών παραγόντων για υγιείς δότες και για ασθενείς 
με τον συνδυασμό μυελοτοξικής χημειοθεραπείας και 
αυξητικών παραγόντων. Οι εξελίξεις στην βιοτεχνο-
λογία, η βελτίωση και ο σχεδιασμός νέων μεθόδων 
και κυτταρικών διαχωριστών, συμβάλουν στο να ευ-
οδωθούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την 
αύξηση των συλλεγέντων προγονικών κυττάρων που 
επικεντρώνονται στο ποια είναι η κατάλληλη ημέρα 
για τη συλλογή, στη χρήση καινούργιων αυξητικών 
παραγόντων με σκοπό την αύξηση των κυκλοφο-
ρούντων προγονικών κυττάρων στο περιφερικό αίμα 
καθώς και στη βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών 
αλληλεπίδρασης των προγονικών κυττάρων με το 
μικροπεριβάλλον του μυελού σε ότι αφορά τους μηχα-
νισμούς απελευθέρωσης και επανεμφύτευσης αυτών.

Επιπλέον οι ανάπτυξη μηχανισμών, κανονισμών 
ασφάλειας και ελέγχου για τη συλλογή και χρήση 
των προγονικών κυττάρων στη μεταμόσχευση και 
όχι μόνο, εγγυώνται την ασφάλεια των διαδικασιών 
και το από αυτή απορρέον όφελος για τους ασθενείς.
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Οι ιογενείς λοιμώξεις αποτελούν σημαντικό 
πρόβλημα μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ). Η μακροχρόνια 
ανοσοκαταστολή, καθιστά τους ασθενείς ιδιαίτερα 
επιρρεπείς σε λοιμώξεις από ιούς, λανθάνουσες (π.χ. 
κυτταρομεγαλοϊός -CMV) ή επεισοδιακές (π.χ. ανα-
πνευστικοί ιοί της κοινότητας). Συνήθως χορηγούνται 
αντι-ιικά φάρμακα. Υπάρχουν όμως παθογόνα που 
δεν ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους παράγοντες. 
Επιπλέον, τα αντι-ιικά είναι συχνά τοξικά, ενώ μπορεί 
να οδηγήσουν σε ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Για 
τις περιπτώσεις αυτές έχει μελετηθεί η υιοθετούμενη 
ανοσοθεραπεία με Τ λεμφοκύτταρα, που στοχεύει 
στην αποκατάσταση της ειδικής κυτταρικής ανοσίας. 
Στις αρχικές προσπάθειες εφαρμογής της μεθόδου αυ-
τής, χορηγήθηκαν λεμφοκύτταρα δότη (DLI), με βάση 
την υπόθεση ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 
μνημονικά Τ λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι ιών. 
Όμως, η αυξημένη συγκέντρωση αλλοαντιδραστικών 
κυττάρων στο DLI, δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο εμ-
φάνισης νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GvHD), 
συχνά δυσανάλογης του οφέλους1,2. Με σκοπό τη 
βέλτιστη δραστικότητα in vivo και τον περιορισμό της 
αλλοδραστικότητας, ερευνητές από διάφορα κέντρα 
ανέπτυξαν πρωτόκολλα παρασκευής καθαρών πλη-
θυσμών αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυττάρων.

Δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται σήμερα για την πα-
ραγωγή κυττάρων για ανοσοθεραπεία: η ταχεία επιλογή 
κυκλοφορούντων αντιγονοειδικών Τ λεμφοκυττάρων 
και η ex vivo έκπτυξη αντιγονοειδικών πληθυσμών. 
Για την ταχεία επιλογή χρησιμοποιούνται μαγνητικά 

σφαιρίδια συνδεδεμένα είτε με HLA-πολυμερή έναντι 
ενός συγκεκριμένου επιτόπου είτε με αντίσωμα έναντι 
της IFN-γ. Στην πρώτη περίπτωση CD8+ T λεμφοκύτ-
ταρα με ειδικότητα έναντι του συγκεκριμένου επιτό-
που προσκολλώνται στα πολυμερή και στη συνέχεια 
επιλέγονται μετά από έκλουση διαμέσου μαγνητικής 
στήλης3,4. Στη δεύτερη, Τ λεμφοκύτταρα εκτίθενται 
ex vivo στο ειδικό αντιγόνο ώστε διεγείρονται και 
παράγουν IFN-γ. Τα ενεργοποιημένα κύτταρα τελικά 
επιλέγονται με τα μαγνητικά σφαιρίδια. Η μέθοδος έχει 
εφαρμοστεί για τον CMV, τον ιό Epstein-Barr (EBV) και 
τον αδενοϊό (AdV)5,6. Όμως βασικό πρόβλημα με την 
ταχεία επιλογή αποτελεί ο μεγάλος όγκος αίματος που 
απαιτείται (συνήθως ένα προϊόν λευκαφαίρεσης), από 
τον οποίο τελικά λαμβάνεται περιορισμένος αριθμός 
αντιγονοειδικών κυττάρων, επαρκής για μία μόνο δόση. 
Επομένως, η χορήγηση επαναληπτικών δόσεων όπου 
χρειάζεται είναι πρακτικά αδύνατη.

Τη λύση στο πρόβλημα αυτό φάνηκε ότι μπορεί 
να δώσει η εκλεκτική ex vivo έκπτυξη μνημονικών 
Τ λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι ιών, που 
επιτρέπει την ανάκτηση μεγάλου αριθμού ειδικών 
κυττάρων, συγκριτικά με την ταχεία επιλογή. Για την 
παρασκευή ενός τέτοιου προϊόντος είναι απαραίτητα 
τα εξής στοιχεία: 1. Μια πηγή αντιγόνου, 2. αντιγονο-
παρουσιαστικά κύτταρα και 3. Κυτταροκίνες για τον 
πολλαπλασιασμό και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση 
των Τ-λεμφοκυττάρων. Κατά τη δεκαετία του 1990 
ερευνητές παρασκεύασαν CMV- ειδικά ή EBV- ειδι-
κά Τ λεμφοκύτταρα από το δότη της άλλο-ΜΑΚ, με 
επανειλημμένους αντιγονικούς ερεθισμούς ex vivo. 
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Τα κύτταρα χρησιμοποιηθήκαν στα πλαίσια κλινικών 
μελετών, προφυλακτικά αλλά και για ενεργείς λοιμώ-
ξεις με εξαιρετικά αποτελέσματα, χωρίς τοξικότητα 
και με υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης >90% στους 
ασθενείς με ενεργείς λοιμώξεις.

Όμως τα πρωτόκολλα παρασκευής ήταν περί-
πλοκα και ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς απαιτούνται 
πολλαπλοί αντιγονικοί ερεθισμοί με διάμεση συνο-
λική διάρκεια καλλιέργειας 6-12 εβδομάδες. Έτσι οι 
προσπάθειες των ερευνητών επικεντρώθηκαν στην 
απλούστευση των μεθόδων έκπτυξης και παράλληλα 
στη διεύρυνση του φάσματος των ιών-στόχων. Το 
αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη μιας μεθόδου παρα-
γωγής Τ λεμφοκυττάρων κατά την οποία περιφερικά 
μονοπύρηνα κύτταρα (PBMC) δότη εκτίθενται σε 
μίγμα πεπτιδίων (15-μερή με αλληλοεπικάλυψη 11 
αμινοξέων-pepmixes) που αντιπροσωπεύουν τις 
περισσότερο ανοσογόνες πρωτεΐνες των ιών-στό-
χων. Η διαδικασία περιλαμβάνει μία διέγερση, ενώ 
η επώαση διαρκεί μόνο 10 ημέρες. Με αυτόν τον 
τρόπο παρασκευάστηκε ένα πολυκλωνικό κυττα-
ρικό προϊόν με ειδικότητα έναντι πέντε ιών- EBV, 
CMV, AdV ιό ΒΚ (BKV) και ερπητοϊό 6 (HHV6). Τα 
κύτταρα που παράχθηκαν με τη σύντομη διαδικασία 
ήταν ασφαλή, όσο και εκείνα που παράγονται μετά 
από επαναλαμβανόμενες αντιγονικές διεγέρσεις, και 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση ενεργών 
λοιμώξεων από έναν ή περισσότερους ιούς (Συνολική 
ανταπόκριση 94%)7.

Οι παραπάνω θεραπευτικές μέθοδοι είναι εξατο-
μικευμένες (από ένα δότη παράγονται κύτταρα για 
έναν λήπτη) και είναι εφικτές μόνο εάν ο δότης έχει 
προηγουμένως εκτεθεί στον ιό. Στη συνέχεια λοιπόν, 
μελετήθηκε η δημιουργία τραπεζών έτοιμων προς 
χορήγηση Τ λεμφοκυττάρων που φυλάσσονται σε 
βαθιά κατάψυξη και είναι άμεσα διαθέσιμα για HLA 
μερικώς συμβατούς ασθενείς με ενεργείς λοιμώξεις. 
Στα πλαίσια κλινικών μελετών από διάφορα κέντρα, 
κύτταρα τρίτου δότη έναντι ιών (EBV, CMV, AdV, BKV, 
JCV, HHV6) με συμβατότητα 1-7/8 HLA αντιγόνα, 
χορηγήθηκαν σε ασθενείς με ενεργείς λοιμώξεις. 
Παρά την ασυμβατότητα, δεν παρατηρήθηκαν περι-
πτώσεις εκτεταμένης de novo GvHD, ενώ έως 92% 
των ασθενών με ιαιμία ή/και προσβολή οργάνων 
ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία8,9.

Παράλληλα, οι προσπάθειες περαιτέρω διεύρυν-
σης του φάσματος των ιών-στόχων, συνεχίζονται. 
Υπάρχουν ήδη προκλινικά δεδομένα και κάποια θετικά 
κλινικά για τον VZV, ιό JC και αναπνευστικούς ιούς 
(RSV, Influenza, Parainfluenza, hMPV)10. Και βέβαια η 
πανδημία, οδήγησε στη διερεύνηση T λεμφοκυττάρων 
με ειδικότητα έναντι COVID 1911.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Οι κυτταρικές θεραπείες με τη χρήση των CAR-T 

κυττάρων έχουν αναδειχθεί σε μείζον θεραπευτικό 
εργαλείο έχοντας αποδεδειγμένη θεραπευτική εφαρ-
μογή στην αιματολογία. Η θεραπεία νεοπλασμάτων 
από Β-λεμφοκύτταρα όπως το Non Hodgkin λέμ-
φωμα (NHL) και η Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία 
από Β-κύτταρα, είναι οι δύο πρώτες αιματολογικές 
κακοήθειες στις οποίες εφαρμόστηκε επιτυχώς η 
θεραπεία με CAR-T λεμφοκύτταρα. Οι ασθενείς που 
έλαβαν την θεραπεία στο τελικό στάδιο της νόσου 
τους, είδαν όχι μόνο το προσδόκιμο ζωής τους να 
διπλασιάζεται αλλά και να ζούνε ελεύθεροι νόσου 
ή/και με σταθερή νόσο για τουλάχιστον 2 χρόνια1. 
Μέχρι σήμερα, ο Οργανισμός Φαρμάκων των ΗΠΑ 
(FDA) έχει εγκρίνει 5 CAR-T σκευάσματα μεταξύ των 
οποίων τα Yescarta (GILEAD), Kymriah (Novartis) 
και Liso-cel (BMS).

Ποιό ακριβώς είναι το θεραπευτικό κενό που ήλθαν 
να καλύψουν τα CAR-T; Γνωρίζουμε ότι τα κυτταροτο-
ξικά CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα, έχουν την ικανότητα να 
αναγνωρίζουν τα αντιγόνα του νεοπλάσματος μέσω 
του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (TcR). Αλλά επειδή η 
αναγνώριση περνάει από το μείζον σύστημα ιστο-
συμβατότητας (HLA), τα CD8+ λεμφοκύτταρα του 
ίδιου ατόμου (αυτόλογα) δεν αντιδρούν στο νεόπλα-
σμα γιατί το αναγνωρίζουν σαν «εαυτό». Εάν όμως 
αντικατασταθεί η εξωκυττάρια δομή του TcR με αυτή 
της ανοσοσφαιρίνης που αναγνωρίζει τα αντιγόνα 
ανεξάρτητα από το HLA, τότε καθίσταται δυνατόν να 
προκύψει ένα CD8+ κυτταροτοξικό Τ-λεμφοκύτταρο 
που λειτουργεί κατά των νεοπλασματικών αντιγόνων 

του οργανισμού. Οι υποδοχείς αυτοί που στο ενδοκυτ-
τάριο τμήμα είναι τμήμα του TcR και στο εξωκυττάριο 
είναι τμήμα των ανοσοσφαιρινών, αποκαλούνται 
Χιμαιρικοί Αντιγονικοί Υποδοχείς (Chimeric Antigen 
Receptors, CAR)2.

Η αρχή στην οποία βασίζονται τα σκευάσματα αυτά 
είναι η απομόνωση αυτόλογων Τ-λεμφοκυττάρων του 
ασθενούς, η ex vivo καλλιέργεια των κυττάρων και η 
επιμόλυνσή τους με ρετροϊικό φορέα (Υescarta) ή με 
λεντιϊκό φορέα (Kymriah και Liso-cel)1. Οι ιϊκοί φορείς 
χρησιμοποιούνται ως «οχήματα» για την μεταφορά της 
αλληλουχίας DNA που κωδικοποιεί την πληροφορία 
για την παραγωγή του χιμαιρικού υποδοχέα και την 
ενσωμάτωση του στο γονιδίωμά τους.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΙΜΑΙΡΙΚων ΑνΤΙΓΟνΙΚων 
ΥΠΟΔΟΧΕων CAR

Η όλη διαδικασία της κατασκευής των CAR γίνεται 
με τεχνικές μοριακής βιολογίας. Τα CARs, όπως ανα-
φέρθηκε, είναι χιμαιρικά μόρια τα οποία αποτελούνται 
από μια περιοχή ενός γνωστού αντισώματος ειδικό 
για ένα αντιγόνο επιφανείας (που είναι και ο στόχος 
επί του καρκινικού κυττάρου) και τις ενδοκυττάριες 
περιοχές που ενεργοποιούν τον κυτταροτοξικό μη-
χανισμό των Τ-λεμφοκυττάρων.

Tα Βήματα για τον σχεδιασμό ενός CAR συνοψί-
ζονται παρακάτω:
 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΤΑΓΟΥΣ ΔΟΜΗΣ επί χάρτου
 2. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΙΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΥ-ΠΡΩΤΕΐΝΗΣ
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 5. ΔΟΚΙΜΗ in vitro ΚΥΤΤΑΡΟΤΟξΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΥΤ-
ΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΑ 
ΠΟΥ ΕΚΦΡΑζΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΣΤΟΧΟ.

 6. ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ CART 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ

 7. ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ζΩΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ.

Σχεδιασμός Πρωτοταγούς δομής CAR
Ο σχεδιασμός του CAR το οποίο είναι ένα χιμαι-

ρικό μόριο, προϋποθέτει τη γνώση της πρωτοταγούς 
δομής (σε επίπεδο πρωτεΐνης) ή της κωδικής αλλη-
λουχίας DNA των επιμέρους πρωτεϊνικών περιοχών 
που απαρτίζουν τον υποδοχέα. Η αλληλουχία του 
μονοκλωνικού αντισώματος του οποίου η ειδικότητα 
θα μεταφερθεί στο CAR μπορεί να προέρχεται είτε 
από βάσεις δεδομένων για τα γνωστά μονοκλωνικά 
αντισώματα ή μέσω σχεδιασμού αντισωμάτων in 
silico. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να ανήκουν 
και τα νέας γενιάς τεχνητά αντισώματα που απο-
τελούνται αποκλειστικά από βαριές αλυσίδες3. Οι 
υπόλοιπες αλληλουχίες των επιμέρους στοιχείων του 
CAR αντλούνται από βάσεις δεδομένων (π.χ. NCBI, 
PDB, Swissprot) είτε ως νουκλεοτιδικές αλληλουχίες 
είτε ως αμινοξικές αλληλουχίες που πρέπει να υπο-
στούν αντίστροφη μετάφραση ώστε να προκύψει 
η κωδικοποιούσα αλληλουχία. Ο σχεδιασμός της 
πρωτοταγούς δομής έχει μία σειρά από βήματα που 
αναλύονται παρακάτω.

Έλεγχος έκφρασης του μεταγράφου CAR – Επιλογή 
υποκινητή

Η λεγόμενη κασσέτα έκφρασης ή διαγονίδο αποτε-
λείται από έναν ισχυρό υποκινητή με υψηλή έκφραση 
στα Τ- λεμφοκύτταρα και τις επιμέρους κωδικές περι-
οχές που θα αναφερθούν αναλυτικότερα παρακάτω. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου υποκι-
νητή είναι ο υποκινητής του ενζύμου PGK (φωσφογλυ-
κερινική κινάση) ή ο υποκινητής της άλφα υπομονά-
δας του παράγοντα επιμήκυνσης μετάφρασης EF1a 
μαζί με το ιντρόνιό του (απαραίτητο για πολύ υψηλή 
έκφραση)4. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ο ελάχιστος-βασικός υποκινητής EF1a ο οποίος 
παρουσιάζει μέτρια ικανότητα παραγωγής μεταγρά-
φων, όμως είναι πολύ ενεργός στα T-λεμφοκύτταρα. 
Η επιλογή του υποκινητή ειδικά εφόσον πρόκειται για 
προϊόν με κλινική εφαρμογή είναι πολύ σημαντική και 
αυτομάτως αποκλείει ιογενούς προέλευσης υποκινη-
τές όπως ο ΜSCv (Murine Stem Cell Leukemia Virus), 

ο CAAG (ο υβριδικός υποκινητής CMV enhancer 
chicken Actin) και ο CMV (Cytomegalovirus). Επίσης, 
για κλινική εφαρμογή αποκλείονται και υβριδικοί υπο-
κινητές οι οποίοι μπορεί να φέρουν μερικά ιογενούς 
προέλευσης ρυθμιστικά στοιχεία και τα οποία μπορεί 
να προκαλέσουν την ενεργοποίηση γονιδίων μέσω 
μεταγραφής “readthrough” από το γονίδιο του CAR 
στα παρακείμενα γονίδια4.

Στόχευση στη μεμβράνη και ειδικότητα CAR

Ο CAR μπορεί να διακριθεί αδρά σε δυο κυρίως 
μέρη, το ενδοκυττάριο και το εξωκυττάριο. Το εξωκυτ-
τάριο περιλαμβάνει την περιοχή του υποδοχέα που 
προέρχεται από το αντίσωμα, εξ’ ου και ο χαρακτη-
ρισμός αντιγονικός.  Σημαντικό ρόλο στην ειδικότητα 
του CAR έχει το αντίσωμα από το οποίο προέρχεται η 
αλληλουχία που το κωδικοποιεί. Συνήθως επιλέγονται 
πλήρως χαρακτηρισμένα αντισώματα από υβριδώμα-
τα. Τα αντισώματα αυτά μπορεί να έχουν εφαρμογή 
στην κλινική ή να είναι και ερευνητικά ή να έχουν 
προκύψει από βιοπληροφορικές μελέτες. Συνήθως 
προτιμώνται αντισώματα με μέτρια ή υψηλή συγγένεια 
με τον αντιγόνο επιφανείας του όγκου. Ο λόγος είναι 
ότι στα καρκινικά κύτταρα η έκφραση του αντιγόνου-
στόχου δεν είναι ομοιογενής και δεν είναι επιθυμητό 
να μπορούν να διαφύγουν από τα CAR-T κύτταρα. 
Η στόχευση του CΑR στη μεμβράνη διαμεσολαβείται 
από σηματοδοτικές λιγοπεπτιδικές αλληλουχίες που 
στοχεύουν την πρωτεΐνη στη μεμβράνη και οι οποίες 
έχουν ταυτοποιηθεί σε «φυσιολογικά» μόρια των 
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος όπως το 
CD28, το CD4, το CD8 κ.α.

Η ειδικότητα όπως αναφέρθηκε παραπάνω προ-
έρχεται από ένα αντίσωμα και πιο συγκεκριμένα 
από τη μεταβλητή περιοχή του αντισώματος. Πιο 
συγκεκριμένα, φυσιολογικά η μεταβλητή περιοχή του 
αντισώματος αποτελείται από μια βαριά και μια ελα-
φριά αλυσίδα ενωμένες με δι-σουλφιδικούς δεσμούς 
και οι οποίες δίνουν την ειδικότητα στο αντίσωμα. Οι 
πρωτεϊνικές αλληλουχίες της ελαφριάς και της βαριάς 
αλυσίδας κωδικοποιούνται στο CAR κατά συνέχεια και 
ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας πεπτιδικής αλλη-
λουχίας γλυκίνης-σερίνης, η οποία επαναλαμβάνεται 
επτά φορές και λειτουργεί σαν μοριακός «εύκαμπτος 
σύνδεσμος». Αυτός ο «εύκαμπτος σύνδεσμος» προσ-
δίδει ευελιξία στον CAR και επιτρέπει στην πρωτεϊνική 
αλληλουχία της ελαφριάς και βαριάς αλυσίδας να 
υιοθετήσουν τη φυσιολογική τρισδιάστατη δομή τους 
και έτσι ο CAR να έχει την ειδικότητα που διαθέτει και 
το αρχικό αντίσωμα.5
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Μετάδοση σήματος στο εσωτερικό του κυττάρου  
και ενδοκυτταρική σηματοδότηση του CAR

Κατά την αλληλεπίδραση του CAR με τον αντιγόνο 
που αναγνωρίζει στην επιφάνεια του καρκινικού κυτ-
τάρου, πρέπει να μεταφερθεί το σήμα της πρόσδεσης 
του αντιγόνου στο ενδοκυττάριο τμήμα του CAR-T 
κυττάρου. Τον ρόλο αυτό εκπληρώνει η διαμεμβρανική 
περιοχή του υποδοχέα. Η αλληλουχία της προέρχεται 
από διαμεμβρανικούς υποδοχείς κυττάρων του ανο-
σοποιητικού συστήματος, όπως είναι το μόριο CD28, 
το CD8 ή ο υποδοχέας ΒCR6.

Οι CAR δεύτερης και τρίτης γενιάς αποτελούνται 
από ενδοκυττάριες σηματοδοτικές περιοχές που έχουν 
σκοπό την ενίσχυση σήματος του CAR, τη διέγερση 
των CAR-T κυττάρων και τέλος την ενίσχυση της επι-
βίωσης και του πολλαπλασιασμού τους. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με την προσθήκη διάφορων συνδιεγερτικών 
πρωτεϊνικών μοτίβων προερχόμενων από τα μόρια 
CD28 (ισχυρή ενεργοποίηση και πολλαπλασιαστικό 
δυναμικό, παραγωγή IFN-γ και IL-2), ΟΧ40 (επαγωγή 
σηματοδότησης επιβίωσης και επαγωγή φαινοτύπου 
δραστικού κυττάρου μνήμης) και 4-1-ΒΒ (επαγωγή 
σηματοδότησης επιβίωσης και επαγωγή φαινοτύπου 
δραστικού κυττάρου μνήμης)7. Σε αντίθεση με το 
CD28, του οποίου η σηματοδότηση παράγει ισχυρά 
ενεργοποιημένα CAR-T με βραχεία παραμονή στον 
ανθρώπινο οργανισμό, η σηματοδότηση από τα 
OX40 και 4-1-ΒΒ είναι ηπιότερη και παράγει CAR-T 
με μεγαλύτερη ικανότητα παραμονής στο σύστημα 
του ασθενούς7.

Τελικό συστατικό του ενδοκυττάριου σηματοδο-
τικού μηχανισμού του CAR είναι το μόριο CD3ζ. To 
μόριο αυτό ενδογενώς σχηματίζει ομοδιμερή με τον 
υποδοχέα των Τ-λεμφοκυττάρων TCR. Το σύμπλο-
κο CD3 συμμετέχει στη μεταγωγή σήματος μέσω 
περιοχών πλούσιων σε τυροσίνη που ονομάζονται 
ITAM και τα οποία έχουν διεγερτική δράση για τα 
Τ-λεμφοκύτταρα. Τα ενεργοποιούν και επάγουν τις 
αποκρίσεις της επιβίωσης, της έκπτυξης, της παρα-
γωγής κυτταροκινών και της κυτταροτοξικής δράσης8. 
Οι CD3ζ αλυσίδες περιέχουν τρεις περιοχές ΙΤΑΜ. 
Οι περιοχές αυτές σε μελέτες σε ζωικά μοντέλα έχει 
αποδειχθεί ότι είναι κρίσιμης σημασίας για την επιβί-
ωση και τη δράση των Τ- λεμφοκυττάρων8.

Φυσιολογικά η σηματοδότησης στα Τ-λεμφο-
κύτταρα ρυθμίζεται από την ταυτόχρονη σηματο-
δοτική δράση του συμπλόκου CD3 και την ταυτό-
χρονη δράση άλλων μορίων όπως το CD28 που 
προσελκύεται στην ανοσολογική σύναψη και δρα 
ως συν-διεγερτικό μόριο σηματοδότησης ελέγχοντας 
τις αποθήκες ασβεστίου του Τ-λεμφοκυττάρου. Η 

ταυτόχρονη παρουσία στο χώρο των δύο αυτών 
σηματοδοτικών συμπλόκων παίζει καίριο ρόλο στην 
υψηλής τάξης σηματοδότηση που απαιτείται για τη 
δράση των Τ-λεμφοκυττάρων9.

Κλωνοποίηση σε ιικούς φορείς
Όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της πλήρους 

αλληλουχίας της διαγονιδιακής κασέτας αυτή μπορεί 
να αποσταλεί σε εταιρεία παραγωγής ολιγονουκλε-
οτιδίων και να συντεθεί εξ’ ολοκλήρου σε ένα μόριο 
DNA ή σε κομμάτια που ονομάζονται g-blocks. Αυτά 
το γονιδιακά προϊόντα μπορούν να κλωνοποιηθούν 
με κλασσικές τεχνικές μοριακής κλωνοποίησης σε 
πλασμιδιακών φορέων είτε με πιο σύγχρονες τεχνικές 
κλωνοποίησης όπως είναι η συναρμολόγηση κατά 
Gibson (Gibson assembly) η οποία παράγει διαγονίδια 
χωρίς τη χρήση κλασσικών ενζύμων περιορισμού 
ενώ είναι πολύ αποδοτική και γρήγορη μέθοδος. 
Η μόνη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί η τεχνική 
είναι να υπάρχει ομολογία μεταξύ των 2 τμημάτων 
που είναι επιθυμητή η συρραφή τους σε ένα φορέα. 
Στη συνέχεια τα προϊόντα της κλωνοποίησης χρη-
σιμοποιούνται για τον μετασχηματισμό βακτηρίων. 
Ο κλώνος ταυτοποιείται με ανάλυση DNA με ένζυμα 
περιορισμού ή με απευθείας PCR στις βακτηριακές 
αποικίες με ζεύγη εκκινητών που στοχεύουν στο 
εσωτερικό του διαγονιδίου και σε μια δομική περιοχή 
του πλασμιδίου του φορέα.

Έλεγχος ακεραιότητας
Το προϊόν της κλωνοποίησης ελέγχεται για την 

ακεραιότητα της αλληλουχίας του με κλασσική αλ-
ληλούχηση κατά Sanger.

Έλεγχος έκφρασης του CAR
Εφόσον ο κλώνος έχει αλληλουχηθεί και τεκμη-

ριωθεί η πρωτοταγής δομή του, γίνεται παραγωγή 
μεγάλης ποσότητας πλασμιδιακού DNA (maxiprep) 
και στη συνέχεια παράγεται ιός σε κατάλληλη κυτ-
ταρική σειρά. Τα κύτταρα διαμολύνονται με το πλα-
σμιδιακό DNA που φέρει την κασέτα του CAR και 
με τα βοηθητικά πλασμίδια που απαιτούνται για να 
συναρμολογηθούν λειτουργικά ιοσωμάτια. Το ιικό 
υπερκείμενο συλλέγεται και χρησιμοποιείται για να 
επιμολύνει ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα προερ-
χόμενα από περιφερικό αίμα φυσιολογικού δότη ή 
από μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Μερι-
κές μέρες μετά την επιμόλυνση τα Τ-λεμφοκύτταρα 
ελέγχονται με κυτταρομετρία ροής για την ανίχνευση 
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του CAR στην επιφάνειά τους. Για την ανίχνευση του 
CAR μπορούν να χρησιμοποιηθούν mouseanti-Fab 
αντισώματα ή ακόμα καλύτερα ανασυνδυασμένη 
πρωτεΐνη-αντιγόνο (που αναγνωρίζει ο CAR) συ-
ζευγμένη με φθοριόχρωμα. Η έκφραση του CAR 
υποδοχέα στα Τ- λεμφοκύτταρα πρέπει να ανέρχεται 
τουλάχιστον στο 20% του πληθυσμού10.

Δοκιμή in vitro κυτταροτοξικότητας  
και χαρακτηρισμός προφίλ εκκρινόμενων 
κυτταροκινών μετά από διέγερση  
των CAR-T κυττάρων με καρκινικά  
κύτταρα στόχους

Δέκα (10) μέρες μετά από την ιική μεταφορά, τα 
CAR-T κύτταρα αναλύονται ως προς την ικανότητά 
τους να λύουν κύτταρα και κυτταρικές σειρές που 
εκφράζουν το αντιγόνο του όγκου ενάντια στο οποίο 
έχει σχεδιαστεί το CAR. Στις μελέτες αυτές, κύτταρα 
του όγκου συγκαλλιεργούνται με CAR-T σε διαφορε-
τικές αναλογίες π.χ. 1:10, 1:5, 1:1 και αναλύονται τα 
ποσοστά των νεκρών κυττάρων. Τα κύτταρα-στόχοι 
μπορούν να σημανθούν με ραδιενεργό Cr51 και να 
μετρηθεί η απελευθέρωση του χρωμίου στο υπερ-
κείμενο ή με φθορίζουσα χρωστική και να μετρηθούν 
με κυτταρομετρία ροής παράλληλα με μια χρωστική 
που ανιχνεύει νεκρά κύτταρα όπως το 7-ΑΑD κ.α.11.

Ως επιπλέον μέθοδος για να ανιχνευθεί η λει-
τουργικότητα του CAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
η μέτρηση κυτταροκινών (όπως η IFN-γ και η IL-2) 
στο υπερκείμενο της συγκαλλιέργειας, με ELISA ή 
με Luminex.

Ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός  
των CART κυττάρων

Μετά το πέρας του ex vivo χειρισμού και της 
παραγωγής των CAR-T κυττάρων, πρέπει να ακο-
λουθήσει ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός τους. 
Μετριούνται  με κυτταρομετρία ροής η έκφραση των 
επιφανειακών αντιγόνων όπως CD45RA, CD45RO, 
CD65L, TRIMM3 και PD-1. Οι δείκτες αυτοί ταυτο-
ποιούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού 
των CAR-T κυττάρων και συγκεκριμένα την τελική 
τους διαφοροποίηση και την τυχόν αντιγονική τους 
εξουθένωση. Οι πληθυσμοί που εκφράζουν CD65L, 
CD45RA και CD45RO ταυτόχρονα, αποτελούνται 
από λιγότερο διαφοροποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα 
ή/και Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης. Οι πληθυσμοί που 
εκφράζουν TIM3 και PD-1 σε υψηλό επίπεδο είναι 
τελικά διαφοροποιημένα δραστικά κύτταρα, τα οποία 
και έχουν μικρό χρόνο ζωής12.

Προκλινικές μελέτες σε ζωικά μοντέλα
Για να αξιολογηθεί ένα CAR προϊόν δεν επαρ-

κεί μόνο η απόδειξη της κυτταροτοξικής δράσης in 
vitro. Πρέπει να αποδειχθεί και η δραστικότητα και 
αντικαρκινική τους δράση in vivo σε ζωικά μοντέλα. 
Επίσης στα ζωικά μοντέλα αξιολογείται εν μέρει και η 
πρόκληση του CRS. Το CRS ή σύνδρομο απελευθέ-
ρωσης κυτταροκινών είναι μια παρενέργεια της CAR-T 
θεραπείας και που εκδηλώνεται με πυρετικά κύματα 
και εικόνα εγκεφαλίτιδας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα 
τα ζωικά μοντέλα δεν έχουν καταφέρει επιτυχώς να 
προβλέψουν το CRS που μπορεί να προκύψει από 
την χορήγηση της CAR-T θεραπείας στον ασθενή. 
Αντίστοιχα, ούτε η νευροτοξικότητα μπορεί να προ-
βλεφθεί με ακρίβεια από τα ζωικά μοντέλα ούτε από 
τα «τεχνητά» ζωικά μοντέλα με εξανθρωπισμένο 
ανοσοποιητικό σύστημα όπως τα SCID/Beige στα 
οποία έχει μεταμοσχευθεί ανθρώπινος μυελός13.

νΕΟΤΕΡΗΣ ΓΕνΕΑΣ CARS ΚΑΙ AΔΥνΑΜΙΕΣ 
ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σε προηγούμενη παράγραφο, έχουν περιγραφεί 
συνοπτικά οι δεύτερης γενεάς CAR. Σε ερευνητικό 
στάδιο βρίσκονται και άλλες δύο γενεές CAR. Οι 
τρίτης γενιάς CAR διαθέτουν  επιπλέον της κλασικής 
συνδιεγερτικής περιοχής, μία ακόμα περιοχή προερχό-
μενη από τα μόρια 4-1-BB, OX40 και CD27, ωστόσο 
αυτού του τύπου οι CAR υποδοχείς δεν φαίνεται να 
έχουν πολύ καλύτερο κλινικό αποτέλεσμα σε σχέση 
με εκείνους τις δεύτερης γενιάς.

Μια από τις αδυναμίες της CAR-Τ θεραπείας είναι 
ότι δεν έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε συμπαγείς 
όγκους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο μικροπεριβάλλον 
του όγκου, ο οποίος βρίθει ανοσοκατασταλτικών μο-
ρίων και κυττάρων, όπως η IL-4, τα κύτταρα MDMCs, 
τα T-ρυθμιστικά λεμφοκύτταρα κ.α. Επιπλέον τα 
CART έρχονται αντιμέτωπα με διάφορους προσδέτες 
όπως ο PD1-L και άλλα μόρια που προωθούν την 
απενεργοποίησή τους και τα καθιστούν ανίκανα να 
ασκήσουν την κυτταροτοξική τους δράση ενάντια στα 
κύτταρα του όγκου.

Διάφορες στρατηγικές έχουν εφαρμοστεί για να 
αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των CAR-T θεραπει-
ών. Μεταξύ αυτών είναι η ανάπτυξη των λεγόμενων 
ενισχυμένων CAR-T κυττάρων (armored CAR-Ts). 
Πρόκειται για κύτταρα που φέρουν CAR δεύτερης 
και τρίτης γενιάς και τα οποία εκφράζουν επιπλέον 
άλλα μόρια που διεγείρουν την κυτταροτοξική δράση 
όπως η IL-12. Σε ζωϊκά μοντέλα καρκίνου του μαστού, 
armored CAR-Ts με IL12, δείχνουν αυξημένη κυττα-
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ροτοξική δράση σε σχέση με τα «κλασσικά» CAR-T.
Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες γενετικές τροπο-

ποιήσεις που μπορούν να υποστούν τα CAR-T όπως:  
(i) H αφαίρεση μορίων σαν το PD-1 ώστε να μην υπάρ-
χει ανασταλτική δράση. Τα κύτταρα και το στρώμα 
του όγκου παράγουν το PDL1 μόριο το οποίο όταν 
προσδεθεί στο μόριο PD-1 στην επιφάνεια του CAR-T, 
το καθιστά ανενεργό και επάγει τον θάνατο του CAR-T 
κυττάρου. (ii) Η απαλοιφή της β2-μικροσφαιρίνης που 
είναι απαραίτητη για τη δόμηση του HLA-Class I στην 
επιφάνεια του κυττάρου. Η έλλειψη αυτή, καθιστά τα 
CAR-T «αόρατα» στο ανοσοποιητικό  σύστημα του 
λήπτη και έτσι CAR-T κύτταρα από υγιείς δότες ή 
από μονάδες ΟΠΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σαν αλλογενή μοσχεύματα υιοθετούμενης κυτταρικής 
θεραπείας14. Τα κύτταρα αυτά έχουν καλύτερο ανο-
σολογικό προφίλ in vivo όπως μετρήθηκε σε ζωικά 
μοντέλα σε σχέση με τα CAR που προέρχονται με 
τη συμβατική μέθοδο. Επίσης διατηρούν επί μακρόν 
έναν φαινότυπο κυττάρου μνήμης που τα προστα-
τεύει από την τελική διαφοροποίηση και τον θάνατο, 
αυξάνοντας την παραμονή τους στον οργανισμό των 
ζώων12. (iii) H ενσωμάτωση του CAR, στην περιοχή 
της α-αλυσίδας του ΤCR (TRAC) όπου υπάρχουν και 
όλες οι φυσιολογικές ρυθμιστικές περιοχές έκφρασης. 
Η υποκατάσταση του γονιδίου της TRAC από τον 
CAR δεν επιτρέπει την έκφραση του ενδογενούς TCR 
στη μεμβράνη του CAR-T κυττάρου, ενώ παράλληλα 
παράγει υψηλότερης ποιότητας CAR κύτταρα στα 
οποία ο CAR εκφράζεται υπό τον έλεγχο του ενδο-
γενούς υποκινητή του TRAC. Κάθε μια από αυτές 
τις τροποποιήσεις, βελτιστοποιεί την ποιότητα των 
CAR-T κυττάρων και έχει καταστεί δυνατή χάρη στην 
τεχνολογία CRISP-R. 

Κλείνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι τα CAR-T 
είναι μία τεχνολογία που είναι εφικτή για παραγωγή 
σε μικρή και μεσαία κλίμακα, (1-5 μονάδες ανά μήνα) 
από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Φαρμακευτικές Εταιρείες 
της χώρας. Στην παρούσα φάση, οι ανάγκες εξυπη-
ρετούνται από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες με 
ένα υπέρογκο κόστος (350.000 € ανά χορήγηση). 
Πλέον, υπάρχουν κλειστά συστήματα παραγωγής 
όπου με μικρές υποδομές μπορούν να καλυφθούν 
οι ανάγκες των νοσοκομειακών μονάδων στη λογική 
της point-of-care θεραπευτικής προσέγγισης15.
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ΚΑΙ ΠΡΟΐΟνΤων ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Μέχρι πρόσφατα ο καρκίνος δεν θεωρείτο μια 

χρόνια νόσος. Ωστόσο, σήμερα με τη βοήθεια των 
σύγχρονων αποτελεσματικότερων θεραπειών, καθώς 
και της δυνατότητας της έγκαιρης διάγνωσης, έχει 
επιτευχθεί παράταση του προσδόκιμου επιβίωσης 
των καρκινοπαθών. Οι θεραπείες στις οποίες υποβάλ-
λονται οι ασθενείς που πάσχουν από νεοπλασματικό 
αιματολογικό νόσημα συγκεκριμένα, μπορεί να είναι 
πολύπλοκες, στοχευμένες, υποσχόμενες μεγαλύτερα 
ποσοστά επιβίωσης, αλλά και επιθετικές συχνά, γεγο-
νός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα 
ζωής τους. Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς, μέσα σε 
ένα περιβάλλον που η πληροφορία δίνεται απλόχερα, 
διεκδικούν όλο και περισσότερο τη συμμετοχή στη 
λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της νόσου 
τους και την ποιοτικότερη φροντίδα κατά τη διάρκειά 
της. Ο ρόλος του νοσηλευτή σε αυτήν τη διαδικασία 
αναδεικνύεται κομβικός για να διεκπεραιωθεί αυτό 
το ταξίδι.

Τα επίπεδα στα οποία ο νοσηλευτής παρεμβαίνει 
καταλυτικά, ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσμα-
τικά η θεραπεία που η ιατρική ομάδα υποδεικνύει, 
είναι πολλά. Συχνά αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο 
ανάμεσα στις υπόλοιπες ειδικότητες της ομάδας. 
Άλλοτε σαν πομπός μεταφέρει ότι ερέθισμα έχει 
συλλέξει από την καθημερινή τριβή με τον ασθενή, 
κατευθύνοντας έτσι και τις αποφάσεις όλης της ομά-
δας. Πριν ξεκινήσει η θεραπεία αξιολογεί τον ασθενή, 
τον εκπαιδεύει σε θέματα σχετικά με το νόσημα και 
την αντιμετώπισή του, διαχειρίζεται τα φάρμακα που 
θα πάρει, παρακολουθεί την ανταπόκριση και διαχει-
ρίζεται τις πιθανές παρενέργειες1.

ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕνΟΥΣ
Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία 

των αιματολογικών κακοηθειών είναι κυτταροτοξικά 
(καθιστούν μη λειτουργικό- ελαττωματικό το κύτταρο 
με διάφορους τρόπους, ώστε να καταστραφεί) στην 
πλειοψηφία τους. Σχεδόν πάντα θα χρειαστεί να χο-
ρηγηθεί στον ασθενή ενδοφλέβια θεραπεία, οδός που 
είναι η πιο κοινή και αξιόπιστη. Έτσι είναι σημαντικό να 
αξιολογηθεί ποια άλλα νοσήματα συνυπάρχουν, προη-
γούμενες παρόμοιες θεραπείες ή αλλεργικά επεισόδια, 
αποικισμοί από ανθεκτικά μικρόβια, δυσλειτουργίες 
του ήπατος ή των νεφρών που θα επηρεάσουν την 
κάθαρση των τοξικών φαρμάκων, άρα και θα καθορί-
σουν τη δόση του σχήματος. Χρόνια νοσήματα, όπως 
ο διαβήτης και η υπέρταση, καθορίζουν τη συμπλη-
ρωματική αγωγή. Σε ό,τι αφορά την ενδοφλέβια οδό 
θεραπείας, ωφελεί να εκτιμηθεί σε τι κατάσταση είναι 
οι φλέβες του ασθενή π.χ. εύθραυστα αγγεία μετά 
από λήψη κορτικοειδών, παχιά τοιχώματα αγγείων 
σε διαβητικούς, λεπτές- θρομβομένες φλέβες μετά 
από χημειοθεραπεία (ΧΜΘ), με ευαίσθητo ενδοθήλιο, 
κ.λπ. Σημαντικό είναι να εκτιμηθεί και η αντιληπτική 
ικανότητα του ασθενή για κάθε πράξη που γίνεται, 
το stress που βιώνει και πως το διαχειρίζεται. Έτσι ο 
νοσηλευτής καταλαβαίνει τι πληροφορία πρέπει να 
του δώσει, ώστε να μειώσει το stress και διευκολύνει 
κάθε παρέμβαση. Τέλος, αξιολογείται το αιματολογικό- 
βιοχημικό προφίλ, αμέσως πριν τη χορήγηση, όπως 
επίσης, και τα ζωτικά σημεία του ασθενή, το βάρος 
και η επαρκής ή όχι ενυδάτωσή του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται συνεχώς επανα-
ξιολόγηση, καθώς οι ανάγκες του αλλάζουν συνεχώς 
με την εξέλιξη της νόσου2.



172

Μ. Τασηγιάννη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Των ΦΑΡΜΑΚων
Καλή γνώση των ουσιών 
και των παρενεργειών τους

Η ενδοφλέβια οδός είναι η οδός μέσω της οποίας 
μπορεί πιο άμεσα να εκδηλωθεί η αντίδραση σε έναν 
χημικό παράγοντα και να παραστεί ανάγκη για επεί-
γουσα παρέμβαση. Ο νοσηλευτής πρέπει να γνωρίζει 
καλά τους παράγοντες που χορηγεί ως προς: α) τον 
τρόπο παρασκευής τους, β) τον τρόπο χορήγησής 
τους, γ) τις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, δ) τη  
φροντίδα που απαιτούν οι ασθενείς μετά τη λήψη 
τους, ε) την πιθανή διασπορά κατά τη χορήγησή τους 
στον περιβάλλοντα χώρο, στ) τη σωστή διαχείριση 
των αποβλήτων και ζ) την απολύμανση των υλικών 
που έχουν μολυνθεί από τους παράγοντες αυτούς.

 Οι παρενέργειες της ενδοφλέβιας θεραπείας σε 
ασθενείς με αιματολογική νεοπλασία είναι πολυσυστη-
ματικές, αφού τις περισσότερες φορές πλήττονται και 
τα υγιή πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα σε όποιο επιθή-
λιο ή ιστό και αν βρίσκονται. Μπορεί να εμφανιστούν 
άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο (μετά από πολλές δόσεις). 
Πολύ κοινές είναι η ναυτία, η ανορεξία, η διάρροια, η 
αλωπεκία, η περιφερική νευροπάθεια, η κυστίτιδα, η 
βλενογονίτιδα, αλλά και η μυελοκαταστολή (λοιμώξεις 
που οφείλονται στη λευκοπενία, αναιμία, αιμορραγική 
διάθεση από τα χαμηλά αιμοπετάλια). Συχνά εμφανί-
ζεται υπερουριχαιμία, που απαιτεί εντατική ενυδάτωση 
του ασθενή και ειδική φαρμακευτική αγωγή. Η χρήση 
κορτικοστεροειδών σαν συμπληρωματική αγωγή 
μπορεί να προκαλέσει υπεργλυκαιμία, κατακράτηση 
υγρών, μυοπάθεια, κ.α. Η ανοσοθεραπεία συνηθέστε-
ρα εμφανίζει αλλεργικού τύπου αντιδράσεις (πυρετό, 
εξάνθημα, υπόταση, ρίγος, κ.λπ.)3.

Καλή πρακτική 
Όλα τα προηγούμενα έχουν νόημα όταν και η 

πρακτική που ακολουθείται για να χορηγηθεί η εν-
δοφλέβια θεραπεία είναι σωστή. Αυτό σημαίνει ότι 
ακολουθούνται οι σωστές τεχνικές (με βάση τις δι-
εθνείς οδηγίες) για α) την εύρεση της φλέβας που 
θα παρακεντηθεί, β) τον τύπο του φλεβοκαθέτηρα,  
γ) την τεχνική τοποθέτησης του, δ) τη μετέπειτα τα-
κτική εκτίμησή του.

Επιλογή φλέβας

Προτιμώνται τα άνω άκρα και ιδιαίτερα τη ράχη 
του πήχη. Η φλέβα πρέπει να είναι ευθεία, ελαστική, 
σταθερή, να ψηλαφάται πάντα και να βρίσκεται σε 
μέλος χωρίς προβλήματα κυκλοφορίας (π.χ. όπως 

μετά από λεμφαδενικό καθαρισμό). Δεν τοποθετείται 
σε εξαγγειωμένες- ουλοποιημένες ή εξελκωμένες 
περιοχές. Ποτέ δεν γίνεται φλεβοκέντηση σε φλέβα 
που έχει παρακεντηθεί προηγουμένως κεντρικότε-
ρα. Επίσης, καλό είναι να μην επιχειρεί ξανά ο ίδιος 
νοσηλευτής μετά από 2-3 ανεπιτυχείς προσπάθειες 
τοποθέτησης. Το χημειοθεραπευτικό σχήμα δίνεται 
σε νέα φλέβα. 

Επιλογή φλεβοκαθετήρα

Ο τύπος του καθετήρα που θα χρησιμοποιηθεί 
καθορίζεται από τον σκοπό του καθετηριασμού, τη 
διάρκεια χρήσης του, το ΧΜΘ σχήμα, την κατάσταση 
των αγγείων του ασθενή και τις πιθανές επιπλοκές 
του. Οι κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες (ΚΦΚ) προτιμώ-
νται στα πολυήμερα τοξικά σχήματα (π.χ. εφόδου ή 
μυελοαφανιστικά πριν από μεταμόσχευση μυελού). 
Τελευταία, χρησιμοποιούνται αρκετά οι περιφερικά 
τοποθετούμενοι κεντρικοί καθετήρες (PICC) γιατί 
συνδυάζουν την εύκολη τοποθέτηση και τη μεγάλη 
διάρκεια χρήσης.

Τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα

Χρησιμοποιείται άσηπτη τεχνική. Όταν οι φλέβες 
είναι πολύ λεπτές συστήνεται στον ασθενή να πιει 
πολλά υγρά ή ένα ζεστό ρόφημα πριν από τη φλε-
βοκέντηση. Επίσης, μπορούν να προηγηθούν ζεστές 
κομπρέσες τοπικά ή ασκήσεις με αντι-stress μπαλάκι 
στο χέρι για 10min πριν.

Έλεγχος και φροντίδα καθετήρα 

Μετά την τοποθέτηση και εφόσον έχει ξεκινήσει 
χορήγηση, εκτιμάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
η φλεβική γραμμή για τοπικές επιπλοκές όπως:
 1. διήθηση (διαφυγή υγρού υποδορίως) από εκτο-

πισμένο καθετήρα ή βλάβη στο αγγειακό τοίχωμα
 2. εξαγγείωση (διαφυγή καυστικού φαρμάκου στους 

γύρω ιστούς για τους ίδιους λόγους)
 3. μόλυνση
 4. φλεβίτιδα (φλεγμονή κατά μήκος της φλέβας από 

μηχανικό τραυματισμό κατά την τοποθέτηση, χη-
μική από ερεθιστικό παράγοντα ή σηπτική από 
επιμόλυνση)

 5. θρόμβωση (θρόμβος στο άκρο του καθετήρα από 
ιστικό τραυματισμό)

 6. αιμάτωμα (από τραυματισμό του αγγείου/κακή 
τεχνική τοποθέτησης).
Στους ΚΦΚ η σωστή τοποθέτηση επιβεβαιώνεται 

πάντα με ακτινογραφία θώρακος (όταν πρόκειται 
για υποκλείδιο ή σφαγιτιδικό καθετήρα). Η φροντίδα 
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τους περιλαμβάνει την επισκόπηση του σημείου 
εισόδου και την αλλαγή των επιθεμάτων κατά τα 
πρωτόκολλα (διάφανα κάθε 7 ημέρες και αδιαφανή 
με γάζα ημερησίως), ηπαρινισμό των αυλών όταν 
δεν χρησιμοποιούνται με διάλυμα ηπαρίνης 1:10 και 
συχνή έκπλυση με φυσιολογικό όρο μετά από κάθε 
φάρμακο ή αιμοληψία. Οι επιπλοκές που απασχολούν 
είναι οι: α) μολύνσεις (τοπικά ή ενδοαυλικά), β) η 
εξαγγείωση (ειδικά όταν πρόκειται για καυστικό, αλλά 
και για ερεθιστικό παράγοντα) και γ) η θρόμβωση4-7.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Όταν πρόκειται να χορηγηθεί χημειοθεραπεία 

προτιμάται ένας λεπτός φλεβοκαθετήρας (22G), διότι 
προκαλείται έτσι μικρότερος τραυματισμός στο αγγείο 
και εξασφαλίζεται αυξημένη ροή αίματος γύρω από τον 
μικρής διαμέτρου καθετήρα ενδαγγειακά, προστατεύ-
οντάς τον. Επίσης, συνδέεται πάντα προέκταση για 
να μειωθεί η καταπόνηση του σημείου εισόδου κατά 
τις παρεμβάσεις μας. Ελέγχεται η βατότητα με την 
επιστροφή αίματος. Αν είναι πολύ μικρός ο φλεβοκα-
θετήρας μπορεί να συμπίπτουν τα τοιχώματα κατά την 
αναρρόφηση και να μην επιστρέφει αίμα «ψευδώς». 
Όταν υπάρχουν καυστικά (vesicants) φάρμακα στο 
ΧΜΘ σχήμα (π.χ. ανθρακυκλίνες, αλκαλοειδή της 
vinca, ταξάνες, κ.λπ.) χορηγούνται πρώτα στη σειρά, 
οπότε η φλέβα είναι ακέραιη και ο κίνδυνος εξαγ-
γείωσης μικρός. Προτιμάται μεγάλη φλέβα γι΄ αυτά 
και μικρός φλεβοκαθετήρας. Κάνουμε έκπλυση με 
φυσιολογικό ορό ανάμεσα στα διαφορετικά φάρμακα. 
Σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για τη βατότητα, το-
ποθετείται σε άλλο σημείο ο φλεβοκαθετήρας. Συχνά, 
αυτά τα φάρμακα προκαλούν ερεθισμό ή σπασμό 
στη φλέβα που καταλήγουν σε μηδενική επιστροφή 
(πράγμα που αποτελεί βασικό κριτήριο για ασφαλή 
χορήγηση ΧΜΘ). Ο απλός ερεθισμός αντιμετωπίζεται 
με αργή έκπλυση (με N/S 0,9%) και μείωση του ρυθ-
μού χορήγησης. Σε περίπτωση εξαγγείωσης, οπότε 
και η ιστική βλάβη μπορεί να είναι μεγάλη, γίνεται 
προσπάθεια αναρρόφησης ποσότητας του φαρμά-
κου που διέφυγε από τον ήδη υπάρχοντα καθετήρα 
και μετά χορηγείται το αντίδοτο κατά τα πρωτόκολλα 
(π.χ. υαλουρονιδάση). Αφού βγει ο φλεβοκαθετήρας 
εφαρμόζονται τοπικά ψυχρά ή θερμά επιθέματα και 
επανεκτιμάται το σημείο τακτικά.

Πολύ βασικό είναι ο νοσηλευτής να μπορεί να 
εκτιμήσει τον κίνδυνο αναφυλακτικής αντίδρασης 
που ενέχει ένα φάρμακο. Φάρμακα όπως αυτά της 
ανοσοθεραπείας ή οι ταξάνες, συχνά μπορεί να 
οδηγήσουν άμεσα σε σημαντική υπόταση, βρογχό-
σπασμο και υποαερισμό. Θα πρέπει όλα τα φάρμακα 

που δίνονται σε τέτοιες επείγουσες καταστάσεις 
και ο απαραίτητος εξοπλισμός (παροχή οξυγόνου, 
απινιδωτής) να είναι σε ετοιμότητα, καθώς και το 
προσωπικό να καλέσει την ομάδα ανάνηψης σε 
ακραία ανάγκη. Ο νοσηλευτής οφείλει να τα έχει 
εξασφαλίσει όλα, καθώς και τις οδηγίες που θα ακο-
λουθηθούν. Επίσης, γνωρίζει ότι πρέπει να ελέγχει 
συχνότερα τα ζωτικά σημεία του ασθενούς και την 
αιμοδυναμική του σταθερότητα7-11.

ΠΡΟΛΗψΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙνΔΥνΟΥ  
ΚΑΙ ΛΑΘων 

Ο ρόλος του νοσηλευτή όμως δεν εξαντλείται 
στη σωστή πρακτική βασισμένη σε τεκμηριωμένες 
οδηγίες. Πρέπει να είναι προνοητικός τόσο για τους 
ασθενείς, όσο και για τον εαυτό και τους συναδέλφους 
του. Η χρήση κυτταροστατικών παραγόντων μπορεί 
να προκαλέσει βλάβες σε υγιή κύτταρά τους. Αν και 
οι μελέτες συχνά δίνουν αντικρουόμενα αποτελέ-
σματα, όλες όμως συγκλίνουν στο ότι η μείωση ή η 
εξάλειψη της έκθεσης είναι σημαντικός παράγοντας 
για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Επομέ-
νως, πρέπει α) να κάνει σωστή χρήση του ατομικού 
προστατευτικού εξοπλισμού κατά την προετοιμασία, 
αλλά και τη χορήγηση των φαρμάκων, β) να είναι 
σχολαστικός με την ατομική υγιεινή πριν και μετά τις 
παρεμβάσεις του, γ) να απορρίπτει με ασφάλεια τα 
σχετιζόμενα με τη ΧΜΘ υλικά12.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕνΗ 
ξεχωριστή θέση στην πορεία αντιμετώπισης ενός 

αιματολογικού νεοπλάσματος έχει η εκπαίδευση του 
ασθενή. Δεν πρόκειται για απλή παροχή πληροφο-
ριών, αλλά για την παροχή στήριξης και γνώσης 
στον ασθενή που θα ενισχύσει την ικανότητά του για 
αυτοφροντίδα.

 Πληροφορίες για τη διάγνωση, τις θεραπευτικές 
επιλογές, το κόστος και το όφελός τους, τις εναλ-
λακτικές λύσεις και την πρόγνωση δίνει συνήθως 
ο γιατρός. Ο νοσηλευτής καλείται να εξηγήσει τις 
πιθανές παρενέργειες και να δείξει τρόπους ανα-
γνώρισης και ελαχιστοποίησης των επιδράσεών 
τους στην καθημερινότητά του. Η πληροφόρηση 
είναι μεθοδική. Επιδιώκεται η παρουσία και κάποιου 
οικείου προσώπου, αν και δεν είναι πάντα εφικτό. 
Πληροφορίες δίνονται συνεχώς. Γίνεται προσπάθεια 
να αξιολογηθούν αρχικά οι ανάγκες του ασθενή και 
στη συνέχεια εξατομικεύεται η ενημέρωση. Οι πλη-
ροφορίες δεν πρέπει να είναι πολλές, κουραστικές, 
χρονοβόρες, με ακατανόητες λέξεις. Αναφορές σε 
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σπάνιες και ασυνήθιστες επιπλοκές- παρενέργειες 
της θεραπείας πρέπει να αποφεύγονται. Επανα-
λαμβάνονται σε δεύτερο και τρίτο χρόνο τα ίδια για 
λόγους αφομοίωσης. Πάντα γίνεται συζήτηση για τη 
διαδικασία (πώς θα χορηγηθεί, πόσο θα διαρκέσει, τι 
μπορεί να εκδηλωθεί άμεσα ή μεταγενέστερα, πώς θα 
παρακολουθούνται τα ζωτικά σημεία). Περιγράφεται 
κάθε αίσθηση που μπορεί να έχει κατά τη διάρκεια της 
έγχυσης (π.χ. πονοκέφαλο, ζάλη, αίσθημα καύσου, 
ερυθρότητα, πόνο στη φλέβα χορήγησης, κ.λπ.) και 
γίνεται σαφές το πόσο σημαντικό είναι να αναφερθεί 
έγκαιρα. Αν χρειαστεί δίνονται γραπτές πληροφορίες, 
ειδικά όταν πρόκειται για τις οδηγίες αντιμετώπισης 
παρενεργειών και αυτοφροντίδας στο σπίτι (π.χ. για 
την ανορεξία, τη ναυτία, την κόπωση, κ.α.). Τέλος, ο 
ασθενής ενθαρρύνεται για πιθανές ερωτήσεις. Έτσι 
αποφεύγονται οι παρανοήσεις. Πολύ βοηθητικό για 
τον αιματολογικό ασθενή είναι η σχηματική απεικόνιση 
της λειτουργίας του μυελού και του τρόπου δράσης 
της ΧΜΘ στα κύτταρα που αυτός παράγει. Έτσι το-
νώνεται η αίσθηση του αυτοελέγχου του. Μαθαίνει 
να ανταποκρίνεται μόνος του στις μεταβολές που 
συμβαίνουν στον οργανισμό του και να μειώνει το 
stress5,13,14.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Τόσο η φυσική, όσο και η ψυχολογική ευεξία των 

ασθενών που αντιμετωπίζουν αιματολογικές κακοήθει-
ες, επηρεάζονται σε καίριο βαθμό από το νοσηλευτικό 
προσωπικό που θα τους συνοδεύσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια αυτής της εμπειρίας. Είναι λοιπόν ουσιώδες 
ο νοσηλευτής να είναι εφοδιασμένος και επαρκώς 
εκπαιδευμένος, ώστε να αναγνωρίζει τα σημεία του 
επείγοντος και παράλληλα να ανταποκρίνεται στις 
ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών στην πιο ευάλωτη 
στιγμή τους. Ο συνδυασμός γνώσεων και δεξιοτήτων 
(και επικοινωνιακών κοντά στις υπόλοιπες), είναι 
αυτός που εξασφαλίζει στον αιματολογικό ασθενή 
την ποιοτική φροντίδα και αναδεικνύει τον ρόλο του 
νοσηλευτή κομβικό.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Οι ασφαλείς μεταγγίσεις σώζουν ζωές. Κάποιοι 

ασθενείς θα αποφύγουν το θάνατο αν υπάρχουν 
διαθέσιμα αποθέματα τη στιγμή που τα χρειάζο-
νται, όπως σε περίπτωση οξείας αιμορραγίας ή σε 
περίπτωση μετάγγισης πριν από χειρουργείο, χη-
μειοθεραπεία, κ.ά. ενώ κάποιοι θα διατηρήσουν την 
ποιότητα της ζωής τους, όπως οι μεσογειακοί ασθε-
νείς. Η μετάγγιση αίματος είναι απαραίτητο κομμάτι 
της φροντίδας του ασθενούς. Όταν χρησιμοποιείται 
σωστά προάγει την υγεία και σώζει ζωές. Ωστόσο 
η μετάγγιση αίματος συνδέεται και με πιθανές επι-
πλοκές οι οποίες μπορεί να εμφανισθούν είτε άμεσα 
είτε ετεροχρονισμένα. Πολλές χώρες παγκοσμίως 
αντιμετωπίζουν προκλήσεις ώστε να δημιουργήσουν 
αρκετά αποθέματα αίματος και παραγώγων του, αλλά 
και να διασφαλίσουν την ποιότητα και την ασφάλειά 
τους. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για τη χρήση 
των παραγώγων αίματος, αλλά πολλές μελέτες απο-
δεικνύουν ότι πολύ συχνά τα προϊόντα αίματος δε 
χρησιμοποιούνται σωστά ούτε στις αναπτυγμένες 
ούτε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μη τεκμηριωμέ-
νες μεταγγίσεις προϊόντων αίματος και ανεπαρκείς 
κλινικές πρακτικές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
του ασθενούς και περιορίζουν τα αποθέματα για τους 
πάσχοντες που έχουν πραγματική ανάγκη.

Οι ενδείξεις μετάγγισης αποτελούν αντικείμενο 
μελέτης πολλών επιστημονικών φορέων με στόχο το 
σωστό θεραπευτικό αποτέλεσμα με τις λιγότερες επι-
πλοκές και εν κατακλείδι τη διασφάλιση αποθεμάτων 
γι’ αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται.

ΠΡΟΐΟνΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Ολικό Αίμα

Είναι το αρχικό προϊόν που προέρχεται από την 
αιμοληψία του δότη και από το οποίο προκύπτουν 
όλα τα υπόλοιπα παράγωγα με κατάλληλη επεξεργα-
σία1. Σήμερα οι ενδείξεις του περιορίζονται μόνο σε 
αφαιμαξομεταγγίσεις νεογνών και στην παιδιατρική 
καρδιοχειρουργική.

Ερυθρά αιμοσφαίρια
Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ): προέρχονται από 

ολικό αίμα μετά από φυγοκέντρηση και διαχωρισμό. 
Αποτελούν το βασικό παράγωγο που μεταγγίζεται σε 
διόρθωση της αναιμίας και αναμένεται να προκαλέσει 
άνοδο της αιμοσφαιρίνης του ασθενή κατά 1g/dl.

Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά: θε-
ωρούνται τα ΣΕ όταν ο αριθμός των λευκών αιμο-
σφαιρίων που περιέχονται στη μονάδα αίματος είναι 
μικρότερος από 1×106. Αυτό επιτυγχάνεται με τα ειδικά 
φίλτρα τελευταίας γενιάς και η λευκαφαίρεση γίνεται 
αμέσως μετά την αιμοδοσία και πριν την αποθήκευση 
ή παρά την κλίνη του ασθενούς κατά τη διάρκεια της 
μετάγγισης.

Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά: το πλύσιμο 
των ΣΕ γίνεται με φυσιολογικό ορό και επιτυγχάνεται 
η απομάκρυνση του πλάσματος και των πρωτεϊνών 
που έχουν απομείνει στη μονάδα των ΣΕ. Η χορήγησή 
τους ενδείκνυται σε ασθενείς που παρουσιάζουν βαριά 
αλλεργική αντίδραση μετά μετάγγιση, σε ασθενείς 
με έλλειψη ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) στους οποίους 
ακόμη και ίχνη πλάσματος μπορεί να προκαλέσουν 
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αλλεργική αντίδραση, ενίοτε θανατηφόρα, και σε 
ασθενείς οι οποίοι εξ’ αιτίας του βασικού τους νοσή-
ματος παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο υπερκαλιαιμίας.

Ακτινοβολημένα: η ακτινοβόληση (25-50 Gy) 
αδρανοποιεί τα λεμφοκύτταρα του δότη τα οποία είναι 
δυνατό να προκαλέσουν αντίδραση μοσχεύματος 
εναντίον ξενιστή κατά τη μετάγγιση, (Graft versus 
Host Disease -TA-GvHD) σε ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς και σε ανοσοϊκανά άτομα που λαμβάνουν 
παράγωγα αίματος από HLA απλοταυτόσημους δότες 
ή ομόζυγους ως προς έναν HLA απλότυπό τους. Η 
ακτινοβόληση είναι απαραίτητη για τα ερυθρά, τα 
αιμοπετάλια και τα ουδετερόφιλα που χορηγούνται 
σε υψηλού κινδύνου ασθενείς. Αντίθετα δεν είναι 
απαραίτητη σε προϊόντα που έχουν καταψυχθεί, όπως 
το φρεσκοκατεψυγμένο πλάσμα και το κρυοῒζημα2.

Αιμοπετάλια
Τα αιμοπετάλια παρασκευάζονται με δύο διαφο-

ρετικές μεθόδους: τα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια 
από πρόσφατο ολικό αίμα αιμοδοτών (αιμοπετάλια 
ανάκτησης) και τα αιμοπετάλια μονού δότη με διαδικα-
σία αιμοπεταλιαφαίρεσης. Τα αιμοπετάλια ανάκτησης 
προκύπτουν από συνένωση 4-6 μονήρων ασκών 
αιμοπεταλίων. Το κύριο πλεονέκτημα των αιμοπετα-
λίων αφαίρεσης (SDP), είναι η προγραμματισμένη 
συλλογή αιμοπεταλίων από ένα μόνο δότη, με συνέ-
πεια τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων, 
συνδέονται όμως με συχνότερες αντιδράσεις των 
ασθενών μετά τη μετάγγιση. Μία θεραπευτική δόση 
αιμοπεταλίων, ανεξάρτητα της μεθόδου παρασκευής, 
περιέχει 2-2,5×1011 αιμοπετάλια και αναμένεται να 
αυξήσει τον αριθμό αιμοπεταλίων του ασθενή κατά 
30.000/μl.

Πλάσμα
Το πλάσμα παρασκευάζεται ή από ολικό αίμα 

ή με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης τα οποία 
θεωρούνται θεραπευτικά ισοδύναμα τόσο στην επί-
τευξη της αιμόστασης, όσο και στην επίπτωση των 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων. Για να διατηρηθούν 
επαρκώς οι ασταθείς παράγοντες της πήξης (FV, 
FVIII) πρέπει να καταψυχθεί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά τη συλλογή του σε θερμοκρασία 
μικρότερη των -30° C.

ΕνΔΕΙξΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡων
Ο στόχος της μετάγγισης ερυθροκυττάρων είναι 

η επίτευξη επαρκούς οξυγόνωσης στα όργανα και 

στους ιστούς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης είναι χαμηλή και η ικανό-
τητα μεταφοράς οξυγόνου μειωμένη, ενώ συγχρόνως 
ανεπαρκούν οι φυσιολογικοί μηχανισμοί προσαρμογής 
στην αναιμία. Η αναιμία αποκτά κλινική σοβαρότητα 
και χρήζει αντιμετώπισης με μετάγγιση όταν συμβάλει 
στη μείωση του αποθέματος οξυγόνου, που το καθιστά 
ανεπαρκές για τις ανάγκες του ασθενούς. Τα κριτήρια 
που λαμβάνονται υπόψιν στον προσδιορισμό της 
αναιμίας ως κλινικά σοβαρή είναι:

• Η επαρκής περιεκτικότητα του αρτηριακού αίματος 
σε οξυγόνο, και

• Η δυνατότητα που έχει η καρδιακή λειτουργία να 
μεταφέρει το αίμα στους ιστούς.
Αν και η επαρκής καρδιακή λειτουργία ελέγχεται 

εύκολα με υπερηχογράφημα, η επαρκής μεταφορά 
του οξυγόνου δεν είναι πρακτικά προσπελάσιμη 
και για το λόγο αυτό έχει καθιερωθεί η τιμή της 
αιμοσφαιρίνης του ασθενή ως ένας ικανοποιητικός 
εναλλακτικός δείκτης, που στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων αντικατοπτρίζει την ικανότητα μετα-
φοράς οξυγόνου.

Αναιμία
Η αναιμία δεν είναι μια απλή διάγνωση από μόνη 

της αλλά ένας δείκτης ενός ή περισσοτέρων αιτιών 
μειωμένης συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης. Η αναιμία 
μπορεί να οφείλεται σε οξεία ή χρόνια αιμορραγία, 
σε αιμόλυση που μπορεί να έχουν προκαλέσει διά-
φοροι παράγοντες, σε μειωμένη παραγωγή ερυθρών 
η οποία μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις 
όπως ΧΝΑ, υποθυρεοειδισμός, νεοπλασίες κ.ά.

Μη αντιμετώπιση των μεταβολικών απαιτήσεων 
που βασίζονται στο οξυγόνο μπορεί να καταλήξει σε 
σοκ το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη ζωή 
του ασθενούς3.

Ο πιο κοινός τύπος αναιμίας που συναντάται 
παγκοσμίως είναι η σιδηροπενία. Είναι πολύ σημα-
ντικό να κατανοήσουμε τους βασικούς μηχανισμούς 
μεταβολισμού του σιδήρου, καθώς αυτό θα βοηθήσει 
κυρίως στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία 
αλλά και την αποφυγή μετάγγισης4.

Αν αξιολογηθούν σωστά οι παράγοντες που προ-
καλούν την εμφάνιση της αναιμίας, και δεν υπάρχει 
τρόπος ανάσχεσης με αποτέλεσμα αυτή να γίνει 
συμπτωματική ο ασθενής πρέπει να μεταγγισθεί5.

Γενικές αρχές μετάγγισης ερυθροκυττάρων
Με βάση τις πιο πρόσφατες συστηματικές ανα-

σκοπήσεις της βιβλιογραφίας σχετικά με τα κατώτατα 
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όρια και τις κλινικές ενδείξεις μετάγγισης, γίνονται οι 
ακόλουθες συστάσεις: 

• Σε αιμοδυναμικά σταθερούς νοσηλευόμενους 
(in patient) ενήλικους ασθενείς ή και σε ασθενείς 
κρισιμότερης κατάστασης, συγκέντρωση αιμο-
σφαιρίνης όχι κάτω από 7g/dl 

• Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουρ-
γικές επεμβάσεις τα κατώτερα όρια 7,5g/dl

• Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοπεδικές 
επεμβάσεις ασφαλές όριο θεωρείται το 8g/dl 

• Σε ασθενείς με σταθεροποιημένο καρδιαγγειακό 
νόσημα το κατώτερο όριο θεωρείται 7,5g/dl 

• Για ασθενείς που εισάγονται με αιμορραγία πε-
πτικού οι μελέτες δείχνουν να έχουν χαμηλότερα 
ποσοστά θνητότητας αν διατηρείται η συγκέντρω-
ση αιμοσφαιρίνης στο 7g/dl

• Για κάποιες ασθένειες ή σύνδρομα τα στοιχεία είναι 
ανεπαρκή όσον αφορά στα βέλτιστα κατώτερα 
όρια συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης, όπως σε οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο, σε σοβαρή θρομβοκυτοπε-
νία υπό θεραπεία για αιματολογικές ή ογκολογι-
κές παθήσεις με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, 
χρόνια μεταγγιζοεξαρτόμενη αναιμία όπως π.χ. 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, και οξείες νευρο-
λογικές διαταραχές ή εγκεφαλικές παθήσεις.
Γενικά οι μεταγγίσεις ερυθρών σε αιμοδυναμικά 

σταθερούς ασθενείς, ο οποίοι δεν νοσηλεύονται, 
συστήνονται σε επίπεδα αιμοσφαιρίνης κάτω του 7g/
dl, και ποτέ σε πάνω από 10g/dl εκτός από κάποιες 
εξαιρέσεις6.

Κλινικές καταστάσεις που απαιτούν μετάγγιση
Μετάγγιση σε χρόνια αναιμία

Πρέπει πάντα να διαγιγνώσκεται η αιτιοπαθογέ-
νεια της αναιμίας, ώστε όπου ενδείκνυται να δοθεί η 
κατάλληλη θεραπεία (σίδηρος, βιταμίνη Β12, φυλλικό 
οξύ στις περιπτώσεις ανεπάρκειάς τους ή ερυθροποι-
ητίνη σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ή σε ορισμένα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα) και όχι μετάγγιση.

Σε χρόνια αναιμία λόγω των μηχανισμών προ-
σαρμογής σπάνια απαιτείται μετάγγιση σε ασθενείς 
με τιμές αιμοσφαιρίνης έως 8g/dl, εκτός αν υπάρχει 
σημαντική μείωση της οξυγόνωσης εξαιτίας διατα-
ραχών της καρδιακής ή αναπνευστικής λειτουργίας7.

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία 
ή ακτινοθεραπεία στους οποίους δε μπορεί να αναμέ-
νεται το αποτέλεσμα χορήγησης της ερυθροποιητίνη 
ή αντενδείκνυται η χορήγησή της, ως όριο μετάγγισης 
θεωρείται η τιμή αιμοσφαιρίνης στα 10g/dl.

Μετάγγιση σε ασθενή με κληρονομικές 
αιμοσφαιρινοπάθειες

• Σε ασθενείς με ομόζυγη μεσογειακή αναιμία γενι-
κά θεωρείται ότι η τιμή αιμοσφαιρίνης πρέπει να 
διατηρείται μεταξύ 9-9,5g/dl.

• Η ετερόζυγη μεσογειακή αναιμία είναι συνήθως 
ασυμπτωματική.

• Σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο οι ενδείξεις 
μετάγγισης διαφέρουν, επειδή η μετάγγιση μπορεί 
να προκαλέσει αυξημένη γλοιότητα του αίματος και 
υπεραιμόλυση. Μετάγγιση στη δρεπανοκυτταρική 
αναιμία γίνεται:
 - Για να αυξηθεί η ιστική οξυγόνωση αυξάνοντας 
την HbA σε οξείες αναιμικές κρίσεις,

 - Για να μειωθεί το ποσοστό της δρεπανοκυτ-
ταρικής αιμοσφαιρίνης HbS <30%, ώστε να 
αποφευχθεί αγγειοαπόφραξη και

 - Για να κατασταλεί η ενδογενής ερυθροποίηση.
• Σε περίπτωση επιδείνωσης της αναιμίας, χωρίς 

καρδιακή ανεπάρκεια, δύσπνοια, υπόταση, ή σημα-
ντική κόπωση αποφεύγουμε την μετάγγιση, εκτός 
αν η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης είναι <5g/dl.

• Για πρόληψη των επιπλοκών της νόσου η αιμο-
σφαιρίνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 10-11g/dl8.

Μετάγγιση σε παιδιατρικούς ασθενείς

Συνήθως μεταγγίσεις γίνονται σε βαριές κλινικές 
καταστάσεις ή σε παιδιά που υποβάλλονται σε καρδι-
οχειρουργικές επεμβάσεις. Οι πιο πρόσφατες οδηγίες 
βασιζόμενες σε δοκιμασμένες έρευνες και στη γνώση 
των εξειδικευμένων επιστημόνων είναι οι ακόλουθες:

• Σε αιμοδυναμικά σταθερά αλλά σοβαρά παιδια-
τρικά περιστατικά η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης 
7g/dl θεωρείται ικανοποιητικό κατώτατο όριο με-
τάγγισης. 

• Σε σοβαρά παιδιατρικά περιστατικά με οξύ εγκε-
φαλικό τραύμα η συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης να 
είναι 7-10g/dl. 

• Σε παιδιά που πάσχουν από δρεπανοκυτταρική 
αναιμία η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης να είναι 
στα 10g/dl πριν από χειρουργικές επεμβάσεις που 
χρήζουν γενική αναισθησία. 

• Σε καρκινοπαθή ή σε παιδιά που θα υποβληθούν 
σε μεταμόσχευση κυττάρων ή σε παιδιά με συγ-
γενή καρδιοπάθεια η τιμή της αιμοσφαιρίνης να 
είναι 7-9g/dl. 

• Δεν ενδείκνυνται μεταγγίσεις ερυθρών αν η συ-
γκέντρωση αιμοσφαιρίνης είναι πάνω από 9g/dl 
σε αιμοδυναμικά σταθερά περιστατικά που θα 
υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση9.
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Μετάγγιση σε νεογνά

Οι μονάδες που χορηγούνται πρέπει να είναι 
μικρού όγκου (25-100ml) και παρασκευάζονται από 
διαίρεση μιας κανονικής μονάδας ΣΕ σε 5-6 μικρότε-
ρες μονάδες. Οι μονάδες που δημιουργούνται μεταγγί-
ζονται διαδοχικά στο ίδιο νεογνό αν χρειαστεί, ώστε να 
αποφεύγεται η έκθεση του νεογνού σε πολλούς δότες. 
Γενικά η συνιστώμενη δόση μετάγγισης είναι 5-20ml/
kg. Τα ΣΕ πρέπει να είναι ηλικίας έως 5 ημερών από 
τη συλλογή τους και λευκαφαιρεμένα κατά προτίμηση 
πριν την αποθήκευση. Η τιμή της αιμοσφαιρίνης που 
χρησιμοποιείται ως όριο για μετάγγιση είναι 10g/dl, 
ενώ αν υπάρχει καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια το 
πρώτο 24ωρο της ζωής, το όριο αυτό ανέρχεται στα 
12-13g/dl10. 

Μετάγγιση σε ασθενή με Μαζική απώλεια Αίματος

Βασική θεραπευτική στρατηγική στη θεραπεία επί 
οξείας αιμορραγίας είναι η πρόληψη ή η διόρθωση 
της υποογκαιμικής καταπληξίας (shock). Προτεραι-
ότητα αποτελεί η διασφάλιση της οξυγόνωσης των 
ιστών μέσω της μετάγγισης και η αποκατάσταση του 
ενδοαγγειακού όγκου με κρυσταλλοειδή/κολλοειδή 
διαλύματα, σε ποσότητα που να διατηρείται επαρ-
κώς η ποσότητα και η ροή του αίματος. Στην οξεία 
αιμορραγία η ποσότητα αίματος που θα μεταγγιστεί 
δεν καθορίζεται από την τιμή της αιμοσφαιρίνης, αλλά 
από την κλινική κατάσταση του ασθενή.

Μαζική αιμορραγία και μαζική μετάγγιση

Είναι η πιο σημαντική ένδειξη μετάγγισης καθώς 
κρίνεται πλέον η ζωή του ασθενούς και αφορά κυ-
ρίως πολυτραυματίες. Η εμπειρία των τελευταίων 
χρόνων έδειξε ότι η άριστη θεραπευτική επιλογή είναι 
η μετάγγιση φρέσκου ολικού αίματος1. Επειδή στα 
σύγχρονα συστήματα αιμοδοσίας ισχύουν αυστηροί 
κανόνες ελέγχου των μεταδιδόμενων με τη μετάγγι-
ση παθογόνων, δεν είναι δυνατή η έγκαιρη παροχή 
ασφαλούς αίματος. Η μετάγγιση που ακολουθεί τον 
κανόνα ερυθρά-αιμοπετάλια-πλάσμα 1:1:1 θεωρείται 
ισοδύναμη θεραπευτικά. 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙων
Γενικές αρχές μετάγγισης αιμοπεταλίων (PLT/SDP)

• Κληρονομική ή επίκτητη θρομβοπενία και αιμορ-
ραγία ή προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση

• Αιμοπετάλια <30.000/μl και αιμορραγία
• Αιμοπετάλια <10.000/μl χωρίς αιμορραγία

Πριν από την απόφαση για χορήγηση αιμοπεταλί-
ων πρέπει να καθορίζεται η αιτία της θρομβοπενίας, 
καθώς δεν ενδείκνυται σε κάθε περίπτωση, ενώ σε 
μερικές όπως Heparin - induced Thrombocytopenia 
(HIT), Thrombotic Microangiopathies (TMAs) αντεν-
δείκνυται.

Προφυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλίων
Δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ ενός 

κλινικά σημαντικού αιμορραγικού επεισοδίου και του 
αριθμού των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με χρόνια 
θρομβοπενία, παρόλα αυτά συστήνεται μετάγγιση 
αιμοπεταλίων σε ορισμένες καταστάσεις. Η προ-
φυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλίων είναι πιθανή και 
συχνά αδύνατο να αποφευχθεί σε πολύ βαριές πε-
ριπτώσεις θρομβοπενίας, (οξεία λευχαιμία, απλασία 
μυελού των οστών και μυελοδυσπλασία σε ασταθείς 
ασθενείς ή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλογενή 
ή αυτόλογη μεταμόσχευση κ.ά.). Συστηματική προ-
φυλακτική μετάγγιση αιμοπεταλίων με ουδό 10.000/μl 
συνιστάται συνήθως σε όλους τους κλινικά σταθερούς 
ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία όταν απουσιάζουν 
κλινικοί παράγοντες όπως πυρετός >38,50C, σήψη, 
σοβαρή ασπεργίλλωση, θεραπεία με amphotericin B, 
διαταραχές παραγόντων πήξης, σοβαρή κεφαλαλγία, 
διαταραχές συνείδησης, όρασης ή νευρολογικές δι-
αταραχές, πρόσφατη ελάσσων αιμορραγία, ταχεία 
μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, αριθμός 
λευκών αιμοσφαιρίων >75.000/μl. Προφυλακτική 
μετάγγιση στα νεογνά ενδείκνυται σε περίπτωση 
όπου ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι κάτω από 
20.000-30.000μ/l.

Θεραπευτική μετάγγιση αιμοπεταλίων
Η θεραπευτική μετάγγιση αιμοπεταλίων γίνεται για 

τον έλεγχο ενεργού αιμορραγίας σε θρομβοπενικό 
ασθενή ή σε λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλί-
ων. Σε ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία η θεραπευτική 
μετάγγιση αιμοπεταλίων συνήθως συνιστάται σε ήπια 
ή σοβαρή αιμορραγία. Η μετάγγιση αιμοπεταλίων στα 
νεογνά ενδείκνυται όταν ο αριθμός αιμοπεταλίων είναι 
30.000-50.000 και το βάρος γέννησης ≤1.000gr την 
πρώτη εβδομάδα της ζωής, σε προηγηθείσα αιμορρα-
γία (εγκεφαλική, ενδοκοιλιακή, ενδοπαρεγχυματική), 
επί συνύπαρξης διαταραχών των παραγόντων πήξης 
και επί επεμβατικών διαδικασιών11.
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Γενικές αρχές μετάγγισης φρεσκοκατεψυγμένου 
πλάσματος (FFP)

Οι ενδείξεις μετάγγισης πλάσματος είναι περιορι-
σμένες. Ενδείκνυνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Άμεση διόρθωση αιμορραγικής διάθεσης λόγω 
λήψης κουμαρινικών φαρμάκων

• Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα και πλα-
σμαφαίρεση

• Σε αιμορραγικές διαταραχές και παθολογικές ερ-
γαστηριακές εξετάσεις πήξης που συνοδεύονται 
από αιμορραγία και που μπορεί να υπάρξουν σε 
καρδιοπνευμονικές επεμβάσεις, σε ηπατική νόσο, 
μαζική μετάγγιση, διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

• Αντικατάσταση μεμονωμένης έλλειψης παρα-
γόντων μόνο όταν δεν είναι διαθέσιμα τα ειδικά 
σκευάσματα υποκατάστασης.
Δεν πρέπει να χορηγείται πλάσμα για την ανα-

στροφή της δράσης των κουμαρινικών. Η θεραπεία 
εκλογής είναι η χορήγηση βιταμίνης Κ και επί μείζονος 
αιμορραγίας συμπυκνωμένα σκευάσματα προθρομ-
βινικού συμπλέγματος (PCC 50IU/Kg). Επί μη δια-
θεσιμότητας PCC συνιστάται χορήγηση πλάσματος 
σε δόση 10-15ml/kg12.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙωΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙνΙΚΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενη ευαι-
σθητοποίηση για την περιορισμένη κλινική αποτελε-
σματικότητα της μετάγγισης αίματος και ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλειά της, το κόστος παροχής των 
προϊόντων και την επάρκεια αίματος. 

Σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)3, η λύση 
βρίσκεται στα προγράμματα διαχείρισης αίματος 
ασθενών (Patient Blood Management, PBM). Η 
πρακτική αυτής της διαχείρισης περιλαμβάνει την 
εφαρμογή τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών 
για τη μετάγγιση, για τη μείωση της μεταβλητότητας 
στην πρακτική της μετάγγισης και τη σύσταση διε-
πιστημονικών ομάδων για τη μελέτη, εφαρμογή και 
παρακολούθηση δραστηριοτήτων που μπορούν να 
επηρεάσουν τη χρήση του αίματος και των παρα-
γώγων του. Αυτή η διαχείριση στοχεύει επίσης στη 
βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων αποφεύγοντας 
την περιττή έκθεση του ασθενούς σε μια ανώφελη 
μετάγγιση. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα διαχείρισης 
αίματος που περιγράφονται στη βιβλιογραφία. Συνι-
στάται στα νοσηλευτικά ιδρύματα να επανεξετάσουν 
τα διαθέσιμα μοντέλα και να προσαρμόσουν κάποιο 

που να είναι λειτουργικό στο πλαίσιο της υγειονομικής 
τους περίθαλψης.

Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος κυρί-
αρχο ρόλο παίζει ο νοσηλευτής Μετάγγισης. Διεθνώς 
χρησιμοποιούνται οι όροι Transfusion Practitioner 
(ΤΡ), Transfusion Nurse και Transfusion Safety Officer, 
και στις βιβλιογραφίες χρησιμοποιούνται διάφορες 
ορολογίες για να αποδώσουν την ιδιότητά του.

Το PBM είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση 
βασισμένη σε στοιχεία και αποβλέπει στην ασφαλή 
φροντίδα του ασθενή, ο οποίος πιθανόν χρειάζεται 
να μεταγγιστεί. Έτσι βρίσκεται ο ασθενής στο κέντρο 
των αποφάσεων όσον αφορά στη μετάγγισή του, για 
να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή θεραπεία και 
να μειωθεί η έκθεσή του σε κίνδυνο από περιττές 
μεταγγίσεις13.

Ο νοσηλευτής μεταγγίσεων έχει πολύ σημαντικό 
ρόλο σε αυτά τα προηγμένα συστήματα υγείας και 
αποτελεί τον πυρήνα μιας διεπιστημονικής ομάδας 
επαγγελματιών υγείας.

Στην Αυστραλία και τον Καναδά ο ρόλος του Νο-
σηλευτή Μεταγγίσεων είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος 
και συμμετέχει τόσο στο σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για ασθενείς που 
υποβάλλονται σε μεταγγισιοθεραπεία, όσο και στο 
σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων αιμο-
επαγρύπνησης, τα οποία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο 
στην καταγραφή και κυρίως στην αντιμετώπιση ανεπι-
θύμητων συμβάντων που οφείλονται στις μεταγγίσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο ΠΟΥ έχει υποδείξει τα παράγωγα αίματος ως 

απαραίτητο φάρμακο14 επειδή οι μεταγγίσεις μπορούν 
πραγματικά να σώσουν ζωές και ασθενείς σε όλο τον 
κόσμο εξαρτώνται από μεταγγίσεις κάθε μέρα ώστε 
να μείνουν υγιείς. Μπορεί στο μέλλον η καλύτερη 
κατανόηση της φυσιολογίας και των ασθενειών να 
αποφέρουν περισσότερα υποκατάστατα των παρα-
γώγων αίματος, αλλά προς το παρόν για πολλούς 
ασθενείς η μόνη λύση είναι η μετάγγιση. Η μη σωστή 
χρήση αίματος έγκειται κυρίως στην έλλειψη επαρ-
κούς γνώσης και εκπαίδευσης όσον αφορά στην 
κατάλληλη χρήση αίματος και παραγώγων και στα 
αδύναμα συστήματα που δεν μπορούν να ελέγξουν 
και να υποστηρίξουν μια σειρά από διαδικασίες όπως 
αυτή της εκπαίδευσης και της συλλογής εθελοντών 
αιμοδοτών.

Σημαντικό στη μείωση της ανάγκης για μετάγγιση 
είναι η έγκαιρη ανάσχεση, διάγνωση και η θεραπεία 
της αναιμίας, και των συνθηκών που την προκαλούν. 
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Επειδή για πολλούς ασθενείς είναι ζωτικής σημασίας 
η μετάγγιση, χρειάζεται να γίνεται σωστή διαχείριση 
των μεταγγίσεων ώστε να υπάρχουν αποθέματα. Σε 
αυτό συμβάλει ο νοσηλευτής μεταγγίσεων ο οποίος 
παίζει κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο. Συμβάλει στην 
επικέντρωση της ασφάλειας του ασθενούς και της σω-
στής χρήσης της μετάγγισης. Είναι υπεύθυνος για την 
επίβλεψη και τα αποτελέσματα των μεταγγίσεων, την 
εκπαίδευση και την αναφορά της αιμοεπαγρύπνησης. 
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ΚΑΙ ΠΡΟΐΟνΤων ΑΙΜΑΤΟΣ

Παρόλη τη συνεχή τεχνολογική και επιστημονική 
πρόοδο, η οποία έχει αυξήσει σε μεγάλο βαθμό την 
ασφάλεια των μεταγγίσεων οι επιπλοκές και οι αντι-
δράσεις που προκαλούνται κατά τη μετάγγιση αίματος 
ή παραγώγων αυτού δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως. 
Υπολογίζεται μάλιστα πως αντιδράσεις μπορούν να 
εμφανιστούν σε ποσοστό έως 1% και ανάλογα με 
τον μηχανισμό τους διακρίνονται σε ανοσολογικές 
και μη ανοσολογικές ενώ όσον αφορά τον χρόνο 
επέλευσης οι αντιδράσεις αυτές διαχωρίζονται σε 
άμεσες και απώτερες1,2.

ΑΜΕΣΕΣ ΑνΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Οι άμεσες αντιδράσεις εμφανίζονται εντός 24 

ωρών με την πλειονότητα αυτών να εμφανίζονται στις 
4 πρώτες ώρες μετά τη μετάγγιση3. Οι αντιδράσεις 
αυτές μπορεί να είναι ανοσολογικής προέλευσης οι 
οποίες τυπικά εμφανίζονται ως απόκριση στα αντιγόνα 
των μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων, λευκοκυττά-
ρων, αιμοπεταλίων ή πρωτεϊνών του πλάσματος ή 
μη ανοσολογικής προέλευσης. Στις ανοσολογικού 
τύπου αντιδράσεις συγκαταλέγεται η οξεία αιμολυτική 
αντίδραση, οι εμπύρετες μη αιμολυτικές αντιδράσεις, 
οι αλλεργικές ή αναφυλακτικές αντιδράσεις και το 
σύνδρομο TRALI (Transfusion Related Acute Lung 
Injury). Ενώ οι μη ανοσολογικού τύπου αντιδράσεις 
περιλαμβάνουν λοίμωξη ή σήψη σχετιζόμενη με τη 
μετάγγιση και την υπερφόρτωση κυκλοφορίας σχε-
τιζόμενη με μετάγγιση4,5. Πιο συγκεκριμένα:

Οξείες Αιμολυτικές Αντιδράσεις
Οι αιμολυτικές αντιδράσεις αποτελούν δυνητικά 

θανατηφόρες επιπλοκές της μετάγγισης και η συχνό-
τητα εμφάνιση τους είναι σπάνια. Οι οξείες αιμολυτικές 
αντιδράσεις της μετάγγισης εμφανίζονται εντός 24 
ωρών από τη μετάγγιση και προκαλούν ταχεία επιτα-
χυνόμενη καταστροφή των μη συμβατών ερυθροκυτ-
τάρων του δότη από προϋπάρχοντα αντισώματα του 
δέκτη6. Μια τέτοια αντίδραση εκδηλώνεται με πυρετό 
με ή χωρίς ρίγη, οπισθοστερνικό πόνο, οσφυαλγία, 
υπόταση, ναυτία, δύσπνοια, αιμοσφαιρινουρία ενώ 
μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και Διά-
χυτη Ενδοαγγειακή Πήξη. Η σοβαρότητα της νόσου 
εξαρτάται από το αντίσωμα του δότη και εμφανίζει 
μεγαλύτερη σοβαρότητα όταν πρόκειται για ΑΒΟ 
ασυμβατότητα7.

Εμπύρετες μη αιμολυτικές αντιδράσεις
Εμφανίζονται περίπου στο 1% του συνόλου των 

μεταγγίσεων, και μαζί με τις αλλεργικές αντιδράσεις 
αποτελούν τους συχνότερους τύπους αντιδράσεων 
μετά τη μετάγγιση. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα αποτε-
λεί η αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1°C τουλάχιστον, 
η οποία εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μετάγγισης 
ή μετά από αυτή και δεν μπορεί να αποδοθεί σε 
άλλη αιτία. Άλλα πιθανά συνωδά συμπτώματα είναι 
η ναυτία, η δυσφορία, ο εμετός, η ρίγη, η δύσπνοια 
και η υπόταση. Οι πυρετικές αντιδράσεις οφείλονται 
στα αντι-λευκοκυτταρικά αντισώματα που βρίσκονται 
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στο πλάσμα του ασθενούς τα οποία αντιδρούν με τα 
αντιγόνα των λευκοκυττάρων ή των μονοκυττάρων 
του δότη1,7.

Αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις 
μετάγγισης

Οι αλλεργικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις 
είναι από τις πιο κοινές αντιδράσεις μετάγγισης. 
Τα ποσοστά αντίδρασης ποικίλλουν ανάλογα με το 
παράγωγο αίματος με τις μεταγγίσεις πλάσματος 
και αιμοπεταλίων να ευθύνονται σε μεγαλύτερο πο-
σοστό. Στην πλειονότητα τους οι αντιδράσεις αυτές 
είναι κλινικά ήπιες και εμφανίζονται με δερματικά 
εξανθήματα και κνησμό. Ωστόσο, σοβαρότερες 
εκδηλώσεις όπως βρογχόσπασμος, αγγειοοίδημα, 
αναπνευστική δυσχέρεια, υπόταση και shock μπορεί 
να συμβoύν8.

Οξεία πνευμονική βλάβη σχετιζόμενη  
με τη μετάγγιση - Σύνδρομο TRALI

Η οξεία πνευμονική βλάβη που σχετίζεται με τη 
μετάγγιση είναι σχετικά σπάνια και αποτελεί κύρια 
αιτία θνησιμότητας σχετιζόμενη με τη μετάγγιση. Τυ-
πικά κάνει την εμφάνιση της εντός 4-6 ωρών από τη 
μετάγγιση και παρουσιάζει παρόμοια κλινική εικόνα 
με το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας, 
με αμφίπλευρα πνευμονικά διηθήματα χωρίς ωστόσο 
τη διεύρυνση του αριστερού κόλπου της καρδιάς. 
Κύρια αιτία αποτελούν τα αντισώματα έναντι των 
ανθρώπινων λευκοκυττάρων και/ή των αντιγόνων 
των ανθρώπινων ουδετερόφιλων στα μεταγγιζόμενα 
παράγωγα αίματος1,6.

Λοίμωξη σχετιζόμενη με τη μετάγγιση
Η χορήγηση μολυσμένων παραγώγων μπορεί 

να μεταδώσει αρνητικά και θετικά gram βακτηρίδια, 
ιούς, πρωτόζωα και prions στον λήπτη. Η μικροβιακή 
μόλυνση των παραγώγων μπορεί να προκύψει από 
μολυσμένο δότη, εισαγωγή δερματικής χλωρίδας 
κατά την αιμοληψία, ακατάλληλη αποθήκευση και 
μόλυνση από υδατόλουτρο κατά τη διάρκεια της δι-
αδικασίας απόψυξης του πλάσματος. Κύριος ένοχος 
μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων θεωρούνται 
τα αιμοπετάλια λόγω της αποθήκευσης τους σε 
θερμοκρασία δωματίου, η οποία παρέχει ιδανικό 
περιβάλλον για την αναπαραγωγή βακτηριδίων, 
χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η μετάδοση με οποιο-
δήποτε παράγωγο6.

Υπερφόρτωση κυκλοφορίας σχετιζόμενη  
με μετάγγιση-TACO  
(Transfusion-associated circulatory overload)

Προκύπτει ύστερα από μετάγγιση μεγάλης ποσό-
τητας αίματος ή με γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα 
την πρόκληση υδροστατικού καρδιογενούς πνευμο-
νικού οιδήματος το οποίο με τη σειρά του προκα-
λεί αναπνευστική δυσχέρεια, υποξαιμία, αυξημένη 
κεντρική φλεβική πίεση, αυξημένες συγκεντρώσεις 
β-νατριουρητικού πεπτιδίου και αριστερή κολπική 
υπέρταση. Ο κίνδυνος εμφάνισης αυξάνει με την 
ηλικία του λήπτη, τη συνολική ισορροπία υγρών και 
την αύξηση του όγκου της μετάγγισης, ιδιαίτερα σε 
άτομα με συνυπάρχουσες καταστάσεις όπως καρδια-
κή ανεπάρκεια, αναιμία και χρόνια πνευμονική νόσο.

ΑΠωΤΕΡΕΣ ΑνΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Οι απώτερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγ-

γισης εμφανίζονται ύστερα από 48 ώρες ή και αρκετές 
ημέρες μετά τη μετάγγιση και περιλαμβάνουν, την 
επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση, την αλλοα-
νοσοποίηση η οποία αφορά αντιγόνα ερυθρών αιμο-
σφαιρίων, λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων, 
την πορφύρα μετά μετάγγισης, την υπερφόρτωση με 
σίδηρο (αιμοσιδήρωση) και τέλος την νόσο μοσχεύ-
ματος έναντι του ξενιστή σχετιζόμενη με μετάγγιση 
TA-GVHD (Transfusion-associated graft-versus host 
disease)6. Αναλυτικότερα:

Επιβραδυνόμενες αιμολυτικές αντιδράσεις
Παρουσιάζονται εντός 48 ωρών ή και αρκετές 

μέρες μετά την αρχική μετάγγιση αίματος με καταστρο-
φή των ερυθροκυττάρων του δότη που προκαλείται 
λόγω αναμνηστικής ανοσιακής απάντησης του λήπτη 
εξαιτίας κάποιας παλαιότερης έκθεσης (προηγούμενη 
μετάγγιση ή κύηση) σε ερυθροκυτταρικό αντιγόνο του 
δότη6. Οι κλινικές εκδηλώσεις είναι σχεδόν πάντα 
ήπιες και χαρακτηρίζονται από πυρετό και πτώση 
της αιμοσφαιρίνης ή μη ικανοποιητική αύξηση αυτής 
κατά 1 g/dL ανά μονάδα, ενώ σπανιότερα μπορεί να 
εμφανιστεί ίκτερος και αιμοσφαιρινουρία1.

Μετά μετάγγιση πορφύρα – PTP  
(Posttransfusion Purpura)

Εμφανίζεται περίπου μία εβδομάδα μετά τη μετάγ-
γιση και οφείλεται σε αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα 
λόγω αλλοανοσοποίησης του λήπτη τα οποία οδηγούν 
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σε θρομβοπενία, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε αι-
μορραγικό σύνδρομο. Η PTP εμφανίζεται συχνότερα 
σε γυναίκες και έχει συσχετιστεί με τη μετάγγιση 
ερυθροκυττάρων ή ολικού αίματος6,9.

Υπερφόρτωση με σίδηρο – Αιμοσιδήρωση
Οφείλεται στο γεγονός ότι ο οργανισμός του αν-

θρώπου δεν έχει την ικανότητα αποβολής της περίσ-
σειας σιδήρου, με αποτέλεσμα τα άτομα που υποβάλ-
λονται σε χρόνιες μεταγγίσεις να αποκτούν αυξημένο 
φορτίο σιδήρου, ο οποίος στη συνέχεια εναποτίθεται 
στο ήπαρ, τη καρδιά, και στους ενδοκρινείς αδένες 
προκαλώντας σταδιακή βλάβη1.

Αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή μετά  
από μετάγγιση – TA-GvHD

Προκαλείται όταν ανοσοεπαρκή λεμφοκύτταρα 
μεταγγίζονται σε ανοσοκατεσταλμένους κυρίως δό-
τες οι οποίοι δεν είναι ικανοί να τα εξουδετερώσουν, 
με αποτέλεσμα τα λεμφοκύτταρα αυτά του δότη να 
προκαλούν ανοσολογική απόκριση έναντι των κυτ-
τάρων του δέκτη προσβάλλοντας διάφορους ιστούς 
του οργανισμού όπως δέρμα, ήπαρ, έντερο και μυελό 
των οστών. Αν και εμφανίζεται σπάνια η θνησιμότη-
τα φτάνει το 90% και γι’ αυτό δίνεται έμφαση στην 
πρόληψη της TA-GVHD με ακτινοβόληση όλων των 
συστατικών του κυτταρικού αίματος ειδικά σε ασθενείς 
που διατρέχουν κίνδυνο TA-GVHD6,9.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έγκαιρη πρόληψη και η κατάλληλη αντιμετώπιση 

των παραπάνω αντιδράσεων εξαρτάται τόσο από την 
κλινική όσο και από το εργαστήριο της αιμοδοσίας, 
ενώ η σωστή συνεργασία αυτών μπορεί να επιφέρει τα 
βέλτιστα αποτελέσματα για τη διαχείριση του ασθενή. 
Η αντιμετώπιση μιας ανεπιθύμητης αντίδρασης από 
την υπηρεσία της αιμοδοσίας προσαρμόζεται ανάλογα 
με το είδος της αντίδρασης και ακολουθείται μια σειρά 
διερευνήσεων όπως:

• επιστροφή της εμπλεκόμενης μονάδας στην αιμο-
δοσία συνοδευόμενη με ένα έντυπο αναφοράς και 
αξιολόγησης όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών 
από τον υπεύθυνο γιατρό της κλινικής

• έλεγχος του δείγματος του ασθενούς προ και 
μετά τη μετάγγιση και του μεταγγισθέντος ασκού 
ως προς το αντιγονικό σύστημα ΑΒΟ και Rhesus

• ανοσοαιματολογική διερεύνηση του ασθενή (άμεση 
coombs, έμμεση coombs, panel αντιερυθροκυτ-

ταρικών αντισωμάτων) και επανάληψη της διαδι-
κασίας της διασταύρωσης τόσο με το παλιό όσο 
και με το νέο δείγμα

• επανέλεγχος όλων των εγγράφων που αφορούν τη 
διαδικασία της μετάγγισης (αίτηση διασταύρωσης, 
καταγραφή συμβατότητας, παραπεμπτικό παρα-
λαβής) για τυχόν σφάλματα ορθής καταγραφής 
που παρεμπόδισαν την επιτυχή ταυτοποίηση του 
ασθενή και τη χορήγηση σε αυτόν της κατάλληλης 
μεταγγιζόμενης μονάδας10.

• Αποστολή για καλλιέργεια του περιεχομένου της 
μονάδας.
Σημαντικό ρόλο στη μείωση των ανεπιθύμητων 

αντιδράσεων παίζει η ευρύτερη ανοσοαιματολογική 
διερεύνηση του ασθενούς καθώς και η σωστή διαχεί-
ριση των ασθενών που εμφανίζουν κάποια αντίδραση 
ή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για ανεπιθύμητα 
συμβάματα. Έτσι:

• Στις απλές πυρετικές αντιδράσεις συστήνεται η 
χρήση λευκαφαιρεμένων προϊόντων αίματος.

• Σε αλλεργικές αντιδράσεις η χρήση πλυμένων 
προϊόντων αίματος.

• Σε περιπτώσεις αλλοανοσοποίησης χορηγούνται 
λευκαφαιρεμένες και φαινοτυπημένες μονάδες 
ως προς το σύστημα Rhesus (CcEe) καθώς και 
αρνητικές ως προς τα αντιγόνα που έχουν αλλο-
ανοσοποιηθεί.

• Σε περιπτώσεις βακτηριδιακής μόλυνσης πραγ-
ματοποιείται επισκόπηση της αλυσίδας της αιμο-
ληψίας (αιμοληψία – παραγώγηση –αποθήκευ-
ση – μεταφορά – χορήγηση) και διόρθωση των 
πιθανών λαθών.

• Η εξασφάλιση σε συνεργασία με τις κλινικές της 
τήρησης των κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης 
και ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων αίματος.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν τακτικές που θα 

μπορούσαν να συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση 
των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που εμφανίζονται 
στους ασθενείς κατά τη μετάγγιση.
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ΚΑΙ ΠΡΟΐΟνΤων ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
 Η μετάγγιση του αίματος και των παραγώγων 

του είναι συνήθως ένας ασφαλής και αποτελεσμα-
τικός τρόπος αντιμετώπισης διαφόρων ιατρικών 
προβλημάτων. Η ασφάλεια των μεταγγίσεων έχει 
αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια χάρη στην 
τεχνολογική πρόοδο και τον ποιοτικό έλεγχο που 
εφαρμόζεται. Παρ’ όλα αυτά, η μετάγγιση ενέχει 
πολλούς κινδύνους. Αντιδράσεις και επιπλοκές είναι 
συχνότατες και μερικές από αυτές είναι αδύνατο να 
προληφθούν με απόλυτη βεβαιότητα. Κάθε μετάγγιση 
αποτελεί παράγοντα πρόκλησης επιπλοκών στον 
ασθενή , οι επιπλοκές αυτές μπορεί να συμβούν 
με την έναρξη της μετάγγισης η και έως 24 ώρες 
μετά, άμεσες αντιδράσεις ή μετά από μέρες ή μήνες, 
απώτερες. 

ΑΜΕΣΕΣ ΑνΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Οξεία αιμολυτική αντίδραση

 Αποτελεί μια βαριά, δυνητικώς θανατηφόρα αντί-
δραση, η οποία προκαλείται κατά κανόνα από μετάγ-
γιση, ασύμβατων στο σύστημα ΑΒΟ, ερυθρών σε 
ασθενή με φυσικά αντί-Α ή/και αντί-Β αντισώματα ή 
εκτός συστήματος ΑΒΟ: π.χ. D, Kell, JKa εκδηλώνεται 
με Πυρετό, ρίγος, ναυτία, έμετους, διάρροια, αδυνα-
μία, καταβολή, κοιλιακό ή οσφυϊκό άλγος, θωρακικό 
άλγος, δύσπνοια, ταχυκαρδία, υπόταση, καύσος στο 
σημείο παρακέντησης, σκουρόχρωμα ούρα, ολιγουρία 
/ ανουρία, αιμορραγικές εκδηλώσεις, καταπληξία, 
shock. Αντιμετωπίζεται με άμεση διακοπή της μετάγ-

γισης, διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό, 
άμεση ειδοποίηση του θεράποντος ιατρού και της 
Αιμοδοσίας, αποστολή της μεταγγιζόμενης μονάδας 
και δείγματος αίματος του ασθενούς στην Αιμοδοσία. 
Πρόληψη από την κλινική: Η σωστή λήψη δείγματος 
αίματος και η σωστή προσημείωση των σωληναρίων 
όπως και η ταυτοποίηση των στοιχείων του ασθενούς 
με τον ασκό.

 Πυρετικές μη-Αιμολυτικές Αντιδράσεις
 Είναι η άνοδος της θερμοκρασίας του ασθενούς 

τουλάχιστον κατά 10C κατά τη μετάγγιση αίματος ή πα-
ραγώγων του. Συνήθως εμφανίζεται κατά τη διάρκεια 
ή προς το τέλος της μετάγγισης και σπανιότερα μετά 
το τέλος αυτής. Εκδηλώνεται με πυρετό με ή χωρίς 
φρικία. Σε σοβαρές σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται 
βήχας, ταχύπνοια, κυάνωση, υπόταση, ταχυκαρδία. 
Η διάγνωση τίθεται εξ αποκλεισμού όλων των άλλων 
αιτίων πυρετού στη μετάγγιση. Αντιμετωπίζεται με 
διακοπή της μετάγγισης, χορήγηση αντιπυρετικών 
και παρεντερική χορήγηση υγρών. Πρόληψη από την 
κλινική: Αργή χορήγηση, προφυλακτική χορήγηση 
αντιπυρετικών-κορτικοστεροειδών, χορήγηση αιμο-
πεταλίων αφαίρεσης. Χορήγηση λευκαφαιρεμένων 
παραγώγων.

Αλλεργικές αντιδράσεις
Εκδηλώνεται άμεσα με την έναρξη της μετάγγισης 

ή σε ανύποπτο χρόνο στη διάρκεια αυτής. Εκδηλώ-
νεται με κνησμό, κνιδωτικές βλάβες, ερύθημα, έξαψη 
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και αγγειοοίδημα, υπόταση, οίδημα λάρυγγα, βρογ-
χόσπασμο δύσπνοια, θωρακικό άλγος, αρρυθμία, 
ναυτία, έμετο, διάρροια, σοβαρή αναπνευστική δυ-
σχέρεια, απώλεια αισθήσεων, καταπληξία και θάνατο. 
Αντιμετωπίζεται με άμεση διακοπή της μετάγγισης. 
Επί σοβαρών συμπτωμάτων ενδείκνυται η χορήγη-
ση αντιϊσταμινικών και κορτικοειδών. Πρόληψη από 
την κλινική: Η προφυλακτική χρήση αντιϊσταμινικών 
μπορεί να βοηθήσει σε μελλοντικές μεταγγίσεις όπως 
και η χρήση πλυμένων παραγώγων ή μετάγγιση 
παραγώγων ελεύθερων IgA.

Οξεία πνευμονική βλάβη συνδεόμενη  
με τη μετάγγιση (TRALI) 

Ως TRALI ορίζεται το μη καρδιογενές πνευμονικό 
οίδημα που οφείλεται σε μετάγγιση αίματος ή και 
παραγώγων του. Δεν έχουν βρεθεί συγκεκριμένοι 
παράγοντες κινδύνου Μεγάλοι χρόνοι αποθήκευσης, 
μαζικές μεταγγίσεις, πολλές εγκυμοσύνες, ενεργός 
λοίμωξη έχουν ενοχοποιηθεί. Εκδηλώνεται με πυρετό 
με ή χωρίς ρίγος, υπόταση, ταχύπνοια, απόχρεμ-
ψη ροδόχροων πτυέλων, δύσπνοια, κυάνωση, μη 
παραγωγικό βήχα με ευρήματα μη καρδιογενούς 
πνευμονικού οιδήματος. Ακτινογραφία θώρακα με 
αμφοτερόπλευρα πνευμονικά διηθήματα (λύονται 
σχετικά γρήγορα (<96 ώρες). Η θεραπεία είναι συ-
μπτωματική. Αναπνευστική και αιμοδυναμική υπο-
στήριξη, διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό 
μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Υπερφόρτωση Κυκλοφορίας Σχετιζόμενη  
με τη Μετάγγιση (TACO) 

Ορίζεται η οξεία αναπνευστική δυσχέρεια λόγω 
υπερφόρτωσης κυκλοφορίας και το εξ’ αυτής καρδι-
ογενές πνευμονικό οίδημα στα πλαίσια μετάγγισης 
αίματος και παραγώγων εκδηλώνεται με δύσπνοια 
βήχα, κυάνωση Ορθόπνοια – ακροαστικά, παρατη-
ρείται διάταση σφαγιτίδων, συμμετρικό οίδημα κάτω 
άκρων Πονοκέφαλος Καταβολή, ταχυκαρδία, υπέρ-
ταση Αύξηση κεντρικής φλεβικής πίεσης: απότομη 
αύξηση του πνευμονικού όγκου αίματος λόγω κάμψης 
της αριστεράς κοιλίας με συνέπεια εξαγγείωση υγρού 
στον κυψελιδικό χώρο. Αντιμετωπίζεται με διακοπή 
της μετάγγισης και ειδοποίηση του θεράποντος ια-
τρού, διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό, 
διούρηση και οξυγονοθεραπεία. Πρόληψη από την 
κλινική: Χορήγηση κατά την έναρξη της μετάγγισης 
διουρητικών, μετάγγιση πολύ αργή (1-2ml/Kg/λεπτό), 
δεν μεταγγίζουμε πάνω από 2 μονάδες ΣΕ το 24ωρο, 
στενή παρακολούθηση τους ασθενή, αποφεύγετε η 

μετάγγιση τους ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. 
Συνίσταται παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού στα 
πρώτα 15 λεπτά της μετάγγισης.

Βακτηριακή επιμόλυνση
Είναι η συχνότερη λοιμώδης επιπλοκή των με-

ταγγίσεων αίματος και παραγώγων του στον ανε-
πτυγμένο κόσμο. Αφορά συχνότερα ασκούς ΑΜΠ 
που διατηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
και λιγότερο συχνά ασκούς ΣΕ. Σε Οξεία έναρξη 
30min μετά τη μετάγγιση με πυρετό, ρίγος, μυαλγίες, 
έμετο, υπόταση, ταχυκαρδία, δύσπνοια, νεφρική 
ανεπάρκεια, καταπληξία. Η κλινική βαρύτητα εξαρ-
τάται από το βακτηριακό στέλεχος, το μικροβιακό 
φορτίο, το ρυθμό πολλαπλασιασμού βακτηρίων, 
την κλινική κατάσταση του δέκτη. Zωτικής σημα-
σίας είναι η άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση 
της κατάστασης με άμεση διακοπή της μετάγγισης, 
διατήρηση της φλέβας με φυσιολογικό ορό, αποστο-
λή του ασκού και δείγματος αίματος του ασθενούς 
στην Αιμοδοσία, αποστολή δείγματος αίματος του 
ασθενούς για καλλιέργεια, χορήγηση αντιβιοτικών 
ευρέως φάσματος. Πρόληψη από την κλινική: Ποι-
ότητα στη διαδικασία της φλεβοκέντησης και στην 
προετοιμασία του ασκού.

ΑΠωΤΕΡΕΣ ΑνΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Εκτός από τις οξείες αντιδράσεις σημαντικές είναι 

και οι απώτερες επιπλοκές όπως η αλλοανοσοποί-
ηση Η αντίδραση του ανοσολογικού συστήματος 
στην είσοδο ενός αντιγόνου-Φυσιολογικός μηχανι-
σμός άμυνας έναντι ασθενειών - ξένων ουσιών. Η 
ανοσοτροποποίηση από μετάγγιση, η επιβραδυ-
νόμενη αιμολυτική αντίδραση, η πορφύρα μετά τη 
μετάγγιση αλλά και η μετάδοση λοιμωδών νόσων 
οπού η αντιμετώπιση τους απαιτεί τη συνεργασία 
των κλινικών τμημάτων με το τμήμα της αιμοδοσίας 
για τη διαχείριση των απαιτήσεων μετάγγισης των 
ασθενών αυτών όπως και για την ιχνηλασιμότητα των 
μετταγγισθέντων παραγώγων αίματος. Η αιμοσιδή-
ρωση είναι μία επιπλοκή των χρόνια μεταγγιζόμενων 
ατόμων και αντιμετωπίζεται με αποσιδήρωση με 
σιδηροδεσμευτικούς παράγοντες.

Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗν ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΛΙνΙΚΗΣ

• Σωστή συμπλήρωση ειδικής αίτησης χορήγησης.
• Σωστή λήψη και ταυτοποίηση δείγματος για την 

αιμοδοσία. 
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• Σωστή ταυτοποίηση ασκού και μεταγγιζόμενου 
ασθενή. 

• Ποιότητα στη φλεβοκέντηση.
• Σωστός έλεγχος της φλεβικής οδού.
• Αποφυγή συγχορήγησης άλλων φαρμάκων. 
• Προσοχή στην προετοιμασία του ασκού.
• Μακροσκοπικός έλεγχος του ασκού.
• Λήψη των ζωτικών σημείων και έλεγχος κλινικής 

κατάστασης του μεταγγιζόμενου πριν τη μετάγγιση.
• Προσοχή στο χρόνο μετάγγισης.
• Παρουσία προσωπικού τα πρώτα 15 λεπτά της 

μετάγγισης όπως και ο έλεγχος της σε όλη την 
έκβασή της.

• Επαρκής εκπαίδευση των ατόμων που εμπλέκο-
νται στη μετάγγιση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
 Η Μετάγγιση είναι μία διαδικασία με πολλά στάδια 

και συμπεριλαμβάνει μία σειρά από αλληλοσχετιζό-
μενες ενέργειες όπου εμπλέκονται άτομα διαφορε-
τικών ειδικοτήτων, τόσο στην κλινική όσο και στο 
εργαστήριο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το 
ότι τα παράγωγα του αίματος είναι πολύ ευαίσθητα, 
καθιστά την μετάγγιση μία διαδικασία η οποία βρί-
σκεται ανά πάσα στιγμή σε κίνδυνο σφάλματος. Για 
το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η σωστή εκπαίδευση 
και προσωπική ευθύνη κάθε ατόμου που εμπλέκε-
ται στη μετάγγιση όπως και η τήρηση των κανόνων 
ασφαλείας αυτής.
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ΚΑΙ ΠΡΟΐΟνΤων ΑΙΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της 

μετάγγισης, επιβάλλεται να τηρούνται οι τρέχουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα εργασίας 
του εργαστηρίου και της κλινικής αντίστοιχα. Κατά 
τη διάρκεια ή μετά τη μετάγγιση μπορεί να εμφα-
νιστούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις ή συμβάματα 
στον ασθενή/λήπτη όπως: αιμολυτικές ή αλλεργικές 
αντιδράσεις, υπερφόρτωση της κυκλοφορίας του 
ασθενή, βακτηριδιακή επιμόλυνση, υπερφόρτωση με 
σίδηρο, μετάδοση ιογενών λοιμώξεων, ανοσολογικές 
επιπλοκές κ.ά1,2.

Στον ανεπτυγμένο κόσμο η μετάδοση λοιμωδών 
νοσημάτων μέσω μετάγγισης είναι σπάνια και οι αντι-
δράσεις/συμβάματα μετά τη μετάγγιση αποδίδονται 
κατά 85% σε λάθη που λαμβάνουν χώρα σε κάποιο 
στάδιο της αλυσίδας μετάγγισης. Τα λάθη αυτά σε 
ποσοστό >80% θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιστατικών των 
παρ‘ ολίγον λαθών (Near Miss Events)3,4.

Τα συστήματα Αιμοεπαγρύπνησης που έχουν ανα-
πτυχθεί στις διάφορες χώρες είναι το σημαντικότερο 
εργαλείο για τη βελτίωση της ασφάλειας της μετάγγι-
σης. Στόχος των συστημάτων αυτών είναι η καταγρα-
φή των αντιδράσεων ή συμβάντων που σχετίζονται με 
την μετάγγιση, καθώς και η ανάλυσή τους με σκοπό 
να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίω-
ση/διόρθωση αλλά και την πρόληψη/αποφυγή τους. 
Δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με 
αφορμή τόσο την εμφάνιση του ιού HIV, όσο και την 
έξαρση περιστατικών μετάδοσης ηπατίτιδας Β και C 

από μεταγγίσεις. Η ιχνηλασιμότητα των δοτών και των 
ληπτών είναι βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή 
της Αιμοεπαγρύπνησης και πρέπει να εξασφαλίζεται 
σε όλα τα στάδια της αλυσίδας της μετάγγισης από 
την επιλογή του αιμοδότη μέχρι την ολοκλήρωση της 
μετάγγισης του παραγώγου αίματος4,5 .

ΟΡΙΣΜΟΙ 
Σύμφωνα με την ISBT (International Society for 

Blood Transfusion), το IHN (International Hemovigi-
lance Network) και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες EDQM 
(Εuropean Directorate for the Quality of Medicines 
and Health Care) οι ορισμοί που πρέπει να χρησι-
μοποιούνται για την καταγραφή, την ομαδοποίηση 
αλλά και την αναγνώριση των λαθών που συμβαίνουν 
κατά τη διαδικασία της μετάγγισης είναι οι εξής1,6-8,:

• Σοβαρή ανεπιθύμητη αντίδραση (Serious Ad-
verse Reaction, SAR): «μια άνευ προθέσεως 
αντίδραση του ασθενούς που σχετίζεται με τη 
συλλογή ή τη μετάγγιση αίματος ή παραγώγων 
του και η οποία είναι θανατηφόρα, απειλητική 
για τη ζωή, προκαλεί αναπηρία ή ανικανότητα ή 
έχει ως αποτέλεσμα ή παρατείνει τη νοσηλεία ή 
τη νοσηρότητα».

• Σοβαρό ανεπιθύμητο συμβάν (Serious Ad-
verse Event, SAE): «κάθε ατυχές περιστατικό 
που σχετίζεται με τη συλλογή, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή 
αίματος ή παραγώγου του, που θα μπορούσε 
να προκαλέσει το θάνατο, να απειλήσει τη ζωή, 
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ή να προκαλέσει αναπηρία ή ανικανότητα ή να 
έχει ως αποτέλεσμα ή να παρατείνει τη νοσηλεία 
ή τη νοσηρότητα”.

• Σφάλματα των μεταγγίσεων χωρίς σύμβαμα 
(uneventful transfusion errors): “η μετάγγιση 
οποιουδήποτε εσφαλμένου, ακατάλληλου ή μη 
ενδεικνυόμενου προϊόντος αίματος που δεν προ-
καλεί βλάβη στο λήπτη”

• Παρ’ ολίγον συμβάματα (“near miss” events): 
«σφάλματα που αν δεν ανιχνευθούν θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε λανθασμένο προσδιορι-
σμό ομάδας αίματος, αποτυχία ανίχνευσης ενός 
ερυθροκυτταρικού αντισώματος, ή σε διανομή, 
συλλογή ή χορήγηση εσφαλμένου ή ακατάλληλου 
προϊόντος αίματος».

• Σύμβαμα (incident): Μετάγγιση ασθενούς με 
παράγωγο που δεν πληροί όλες τις προδιαγρα-
φές για το συγκεκριμένο ασθενή ή προορίζεται 
για άλλον ασθενή, και μπορεί να προκαλέσει ή 
όχι αντίδραση.

ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Τα λάθη που μπορεί να συμβούν αφορούν όλα 

τα στάδια της διαδικασίας της μετάγγισης, δηλαδή, 
από την απόφαση χορήγησης του παραγώγου, μέχρι 
και τη χορήγησή του. Πολύ συχνά σε ένα επεισόδιο 
λάθους μετάγγισης έχουν συμβεί διαδοχικά πολλά 
λάθη, που κατά μέσο όρο σύμφωνα με εκτιμήσεις 
ανέρχονται σε τρία συνεχή λάθη3,4.

Αρχικά, το πρώτο στάδιο αφορά τη διαδικασία 
επιλογής του κατάλληλου δότη, τη σωστή αντιστοίχιση 
του αιμοδότη με το παράγωγο και τα δείγματα ελέγ-
χου, αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για 
τα παράγωγα που λήφθηκαν πριν αυτά σημανθούν 
και μπουν στο απόθεμα (διαδικασία αιμοληψίας, 
εργαστηριακός ανοσολογικός έλεγχος, καταγραφή, 
επεξεργασία, σήμανση παραγώγου)3,4,8. Οι ανωτέρω 
διαδικασίες γίνονται σε συνθήκες περισσότερο ελεγχό-
μενες από ότι παλαιότερα χάρις στην κωδικοποίηση, 
αυτοματοποίηση και χρήση βάσεων δεδομένων.

Λάθη στον τρόπο της αιμοληψίας μπορεί να οδη-
γήσουν στη δημιουργία θρόμβων αίματος στον ασκό, 
λόγω εσφαλμένης φλεβοκέντησης κατά τη συλλογή 
ή λόγω κακής ποιότητας ασκού ή αντιπηκτικού που 
περιέχεται στον ασκό συλλογής.

Εν συνεχεία, η διαδικασία της μετάγγισης στον 
ασθενή που λαμβάνει χώρα εντός του νοσοκομείου, 
αποτελείται από τα εξής 10 στάδια2:
 1. Απόφαση του Ιατρού για μετάγγιση και συναίνεση 

του ασθενούς.
 2. Αίτημα/παραγγελία για μετάγγιση.

 3. Λήψη του δείγματος από τον ασθενή για τον 
προμεταγγισιακό έλεγχο.

 4. Παραλαβή δείγματος και αιτήματος από το εργα-
στήριο.

 5. Εξέταση του δείγματος για ομάδα – φαινότυπο.
 6. Επιλογή του κατάλληλου παραγώγου και διασταύ-

ρωση (όπου απαιτείται).
 7. Επικόλληση ετικέτας στο παράγωγο ώστε να 

δεσμευθεί στον αντίστοιχο ασθενή.
 8. Παράδοση/μεταφορά παραγώγου στην κλινική.
 9. Εντολή για μετάγγιση.
 10.  Χορήγηση παραγώγου, επιτήρηση ασθενούς για 

αντιδράσεις και καταγραφή τους.
Τα στάδια αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται 

με αυτή τη σειρά και ενδεχομένως να εμπλέκονται 
διαφορετικοί επαγγελματίες υγείας διαφορετικών 
τμημάτων μέχρι να διεκπεραιωθεί η μετάγγιση. Όσον 
αφορά το εργαστήριο, πιο κρίσιμα είναι τα στάδια 4-8. 
Τα στάδια αυτά γενικά θεωρούνται περισσότερο ελεγ-
χόμενα σε σχέση με αυτά που λαμβάνουν χώρα στις 
κλινικές χάρις στη χρήση μοναδικών κωδικών, αυτο-
ματοποιήσεων, χρήση αναλυτών, βάσεων δεδομένων 
και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Ωστόσο λάθη 
και παρ’ ολίγον λάθη εξακολουθούν να συμβαίνουν 
και ο στόχος μας πρέπει να είναι να τα περιορίσουμε 
κατά το δυνατόν.

ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Παραλαβή δείγματος και αιτήματος

Για να ξεκινήσει η διαδικασία μιας ασφαλούς με-
τάγγισης αρχικά πρέπει να αποσταλεί στο εργαστήριο 
της Αιμοδοσίας ενυπόγραφο δελτίο αίτησης αίματος 
από τον θεράποντα ιατρό στο οποίο θα αναγράφονται 
με ακρίβεια τα προσωπικά στοιχεία του ασθενή: το 
ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός, η ημερομηνία 
γέννησης, ο Αριθμός Μητρώου ή το ΑΜΚΑ. Σημαντικό 
είναι να αναγράφονται η ημερομηνία αίτησης/λήψης 
του δείγματος, η διάγνωση, η Κλινική και το Τμήμα 
Νοσηλείας. Επίσης τα κλινικά στοιχεία του ασθενή 
όπως: εάν έχουν προηγηθεί μεταγγίσεις ή τυχόν 
αντιδράσεις, ο αριθμός κυήσεων στις γυναίκες, τα 
στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα και το 
επείγον ή όχι της μετάγγισης, το είδος του παραγώγου 
αίματος που ζητείται και η ποσότητα αυτού, καθώς και 
τα παράγωγα με ειδική επεξεργασία (λευκαφαιρεμένα 
ή ακτινοβολημένα παράγωγα αίματος ή πλυμένα ερυ-
θρά). Έντυπα τα οποία είναι ελλιπώς συμπληρωμένα 
θα πρέπει να επιστρέφονται1,8-10.

Τα φιαλίδια των δειγμάτων αίματος που αποστέλ-
λονται στην Αιμοδοσία για προμεταγγισιακό έλεγχο 
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θα πρέπει να έχουν barcode ή ετικέτα όπου θα ανα-
γράφεται ευκρινώς το όνομα του ασθενούς, η κλινική 
και η ημερομηνία λήψης του δείγματος. Φιαλίδια με 
ελλιπή ή δυσανάγνωστα στοιχεία ή στοιχεία που δεν 
ταυτίζονται με το συνοδό έντυπο αίτησης μετάγγισης 
πρέπει να απορρίπτονται, να ενημερώνεται άμεσα 
η κλινική και να ζητούνται νέα δείγματα. Οι εκ των 
υστέρων διορθώσεις με το χέρι ή επικολλήσεις νέων 
ετικετών στα φιαλίδια είναι μη αποδεκτές πρακτικές. 

Το εύρημα «Λάθος Αίμα στο Φιαλίδιο» (Wrong 
Blood In the Tube, WBIT), είναι το πλέον συχνό 
λάθος που συμβαίνει στην αλυσίδα μετάγγισης. Η 
συμβολή του προσωπικού και των διαδικασιών που 
τηρούνται στο εργαστήριο της Αιμοδοσίας είναι καθο-
ριστικής σημασίας για τον έγκαιρο εντοπισμό τέτοιων 
περιπτώσεων και την άμεση διόρθωσή τους. Ένα 
σύστημα ενιαίων ετικετών με γραμμωτούς κωδικούς 
(barcodes) των ασθενών για τη σήμανση δειγμάτων 
και παραγγελιών και η χρήση σαρωτών (ή ανιχνευτών) 
που ελέγχουν τους γραμμωτούς κωδικούς (barcode 
scanners) στην παραλαβή δειγμάτων και αιτήσεων 
από το εργαστήριο, αυξάνει σημαντικά την έγκαιρη 
εντόπιση των λαθών αυτών8,10.

Εξέταση του δείγματος
Οι εξετάσεις που πρέπει να διενεργηθούν πριν 

τη μετάγγιση είναι: 
• Ομάδα ΑΒΟ/Rhesus-Kell
• Screening/έμμεση Coombs (IAT)
• Διασταύρωση/crossmatch πριν τη μετάγγιση συ-

μπυκνωμένων ερυθρών ή ολικού αίματος
Η ομάδα ΑΒΟ/Rhesus-Kell γίνεται από ερυθρά 

αιμοσφαίρια, οπότε το δείγμα που πρέπει να ληφθεί 
είναι ολικό αίμα σε σωληνάριο με αντιπηκτικό EDTA 
(γενική αίματος), ενώ οι άλλες δύο γίνονται με ορό και 
πρέπει να χρησιμοποιείται σωληνάριο χωρίς αντιπη-
κτικό και κατά προτίμηση χωρίς gel. Είναι σημαντικό 
να τονισθεί ότι το εργαστήριο κάθε νοσοκομείου που 
προσφέρει Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (Νοσοκομειακές 
Υπηρεσίες Αιμοδοσίας Ν.Υ.Α.) θα πρέπει να καθορίζει 
με ακρίβεια τον τύπο των δειγμάτων που χρειάζονται.

Η ομάδα αίματος σε γνωστούς ασθενείς ελέγχεται 
με ευθεία και ανάστροφη μέθοδο. Σε ασθενείς που 
μεταγγίζονται για πρώτη φορά ζητείται πάντα δεύτε-
ρο δείγμα με αντιπηκτικό EDTA που έχει ληφθεί σε 
δεύτερο χρόνο με διαφορετική αιμοληψία από τον 
ασθενή ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της ομάδας 
του καθώς και η ορθότητα των δειγμάτων. Επίσης με 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διασταύρωσης, 
από τα ερυθρά που βρίσκονται στον πυθμένα το 
σωληναρίου χωρίς gel διενεργείται ξανά η ομάδα του 

ασθενούς με γρήγορη μέθοδο, ώστε να επιβεβαιωθεί 
και γι’ αυτό το σωληνάριο ότι όντως αντιστοιχεί στον 
ίδιο ασθενή. 

Τα στάδια αυτά επαναλαμβάνονται πάντα σε όλες 
τις μεταγγίσεις. Οι πολλαπλές επιβεβαιώσεις της 
ομάδας του ασθενούς αποτελούν βασικό εργαλείο 
στο εντοπισμό λαθών που αφορούν το «Λάθος Αίμα 
στο Φιαλίδιο» (Wrong Blood In the Tube, WBIT). Σε 
περίπτωση που με το εργαστηριακό έλεγχο αποκα-
λυφθεί ότι το εξεταζόμενο δείγμα δεν προέρχεται από 
τον συγκεκριμένο ασθενή, τα δείγματα δεν χρησιμο-
ποιούνται, ακυρώνονται τυχόν αποτελέσματα που 
έχουν εγκριθεί, και ενημερώνεται την κλινική και ο 
θεράπων ιατρός για το λάθος και την ανάγκη νέας 
αιμοληψίας. Η εύρεση ενός WBIT αφού το δείγμα 
έχει παραληφθεί από την Αιμοδοσία πρέπει να κατα-
γράφεται και να αναφέρεται ως «Παρ’ ολίγον λάθος, 
Near Miss Event»6.

Τονίζεται ότι για κάθε ασθενή που εμφανίζει «μη 
αναμενόμενο» ή διαφορετικό αποτελέσματα σε σχέση 
με την ομάδα αίματος ή το screening από προηγού-
μενο έλεγχο, θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος για 
το αν τα φιαλίδια ήταν τα σωστά.

Τα αμιγώς εργαστηριακά/αναλυτικά λάθη (δείγμα 
από το σωστό ασθενή με λάθος στην εργαστηριακή 
εξέταση) οφείλονται είτε στο προ-αναλυτικό στάδιο 
(λάθος στα δείγματα και στην ταυτοποίηση του ασθε-
νούς όπως αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς και στην 
προετοιμασία των προς εξέταση δειγμάτων) είτε στο 
αναλυτικό στάδιο. Για τον περιορισμό τους ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δίνεται: στη λήψη του δείγματος 
επιβεβαίωσης ομάδας, στις σωστές συνθήκες αρχικής 
επεξεργασίας και συντήρησης των δειγμάτων, στη 
σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού και 
αντιδραστηρίων, στη σωστή παραμετροποίηση της 
βάσης δεδομένων, στην εφαρμογή προγραμμάτων 
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου κ.ά.1,10.

Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρό λάθος στη μετάγγιση είναι ο χρόνος λήψης 
του δείγματος προμεταγγισιακού ελέγχου σε σχέση 
με τον χρόνο των προηγούμενων μεταγγίσεων. Δείγ-
ματα παλαιότερα των 7 ημερών δεν είναι κατάλληλα 
για οποιονδήποτε προμεταγγισιακό έλεγχο. Ασθενής 
χωρίς ιστορικό μετάγγισης ή με ιστορικό μετάγγισης 
παλαιότερης των 29 ημερών μπορεί να ελεγχθεί 
με δείγμα που έχει ληφθεί μέχρι 7 ημέρες πριν τη 
μετάγγιση. Ασθενής που μεταγγίστηκε πριν 15-28 
ημέρες ελέγχεται με δείγμα έως 72 ωρών πριν τη νέα 
μετάγγιση, ενώ ασθενής που μεταγγίστηκε έως και 
14 ημέρες πριν ελέγχονται με δείγμα 24ώρου. Ανά-
λογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς μπορούν 
να ακολουθηθούν διαφορετικές τακτικές πάντα με 
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την έγκριση του ιατρού της Αιμοδοσίας. Ο κίνδυνος 
που υπάρχει αν ο προμεταγγισιακός έλεγχος γίνει με 
παλιό δείγμα είναι να μην εντοπιστεί και άρα να μην 
ληφθεί υπόψιν στην επιλογή των μονάδων ερυθρών, 
η ύπαρξη αλλοαντισώματος που μπορεί να προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της προηγούμενης μετάγγισης που 
μπορεί να οδηγήσει σε αιμολυτική αντίδραση1,2.

Επιλογή του παραγώγου – Επικόλληση ετικέτας
Τα λάθη που αφορούν στην επιλογή άλλου είδους 

παραγώγου από το απαιτούμενο π.χ. να χορηγηθούν 
αιμοπετάλια (Platelets, PLTs) αντί για μονάδα αίμα-
τος συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων (Red 
blood cells, RBCs), είναι λιγότερο συχνά, ωστόσο 
μπορούν να συμβούν. Αντίθετα, συχνότερα είναι τα 
λάθη που αφορούν στην επιλογή παραγώγων που 
δεν πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτού-
νται για τον συγκεκριμένο ασθενή. Παραδείγματα 
τέτοιων λαθών που απαιτούν υψηλή επαγρύπνηση 
του προσωπικού είναι: η μη επιλογή λευκαφαιρεμένου/
ακτινοβολημένου/πλυμένου παραγώγου ερυθρών 
όταν απαιτείται, η μη διενέργεια κυτταρομεγαλοϊός 
(Cytomegalovirus, CMV) ελέγχου της μονάδας αν 
απαιτείται, η μη επιλογή μονάδας με συγκεκριμένο 
εκτεταμένο φαινότυπο, η επιλογή μονάδας που έχει 
λήξει (π.χ. ένα ακτινοβολημένο παράγωγο 14 μέρες 
μετά την ακτινοβόλησή του, ένα αποψυγμένο FFP 
που έχει παραμείνει περισσότερο από 24 ώρες στους 
4°C κ.λπ.), η επιλογή μονάδας με ακατάλληλη ημε-
ρομηνία λήξης (π.χ. μη φρέσκα RBC για μετάγγιση 
νεογνών, κ.λπ.). Η χρήση barcode scanners σε όλα 
τα επιμέρους στάδια επεξεργασίας των παραγώγων 
εντός του εργαστηρίου της Αιμοδοσίας, αλλά και η 
αντίστοιχη παραμετροποίηση της βάσης δεδομένων 
ώστε να εντοπίζει τέτοια λάθη μπορούν να μειώσουν 
σημαντικά τα συμβάματα1,8.

Λάθη μπορεί να συμβούν και κατά τη διάρκεια της 
επιμέρους επεξεργασίας και φύλαξης των παραγώγων 
εντός του εργαστηρίου της Αιμοδοσίας. Τέτοια παρα-
δείγματα αφορούν στη χρήση μιας μονάδας ερυθρών 
ατελώς λευκαφαιρεμένης ή πλυμένης, ένα πλάσμα 
(Fresh Frozen Plasma, FFP) ατελώς αποψυγμένο, 
μια μονάδα αιμοπεταλίων που έμεινε εκτός ανακίνη-
σης >1 ώρα, παράγωγα που έμειναν παρατεταμένα 
εκτός σωστής θερμοκρασίας κ.λπ. Στην περίπτωση 
αυτή τα παράγωγα πρέπει να αποσύρονται άμεσα 
από το απόθεμα. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται κατά τη δια-
δικασία της τελικής σήμανσης των παραγώγων. Αν 
και η διαδικασία αυτή είναι αυτοματοποιημένη στο 
μεγαλύτερο βαθμό, είναι πιθανό να συμβούν λάθη 

ειδικά για μονάδες που χρειάζονται επιπλέον ελέγ-
χους, όπως για παράδειγμα West Nile virus (WNV). 

Επίσης πρέπει να γίνεται έγκαιρη λήψη μέτρων 
στην περίπτωση που λαμβάνεται πληροφορία από 
τον αιμοδότη ότι απέκρυψε ή παρέλειψε να αναφέρει 
κάτι κατά την συνέντευξη με τον Ιατρό ή αναφέρει συ-
μπτώματα μετά την αιμοληψία (Πληροφορία μετά την 
Αιμοδοσία – Post-don information). Στις περιπτώσεις 
που τα παράγωγα πλέον καθίστανται ακατάλληλα 
προς χορήγηση γίνεται άμεσα η δέσμευσή τους.

Οι προς διάθεση μονάδες που διασταυρώθηκαν 
για συγκεκριμένο ασθενή σημαίνονται με ετικέτα που 
εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
που αναγράφει τα ακριβή στοιχεία του ασθενούς και 
την ημερομηνία διασταύρωσης. Και αυτή η διαδικα-
σία είναι στο μεγαλύτερο μέρος αυτοματοποιημένη, 
ωστόσο η προσθήκη barcode scanner στο τελικό 
στάδιο της επικόλλησης θα μπορούσε να μειώσει 
σημαντικά την πιθανότητα λάθους.

Παράδοση παραγώγου
Για να γίνει η παράδοση όλων των τύπων πα-

ραγώγων, πρέπει το εξουσιοδοτημένο άτομο που 
πραγματοποιεί τη διακίνηση (τραυματιοφορέας/νο-
σηλευτής) να προσκομίσει στην Αιμοδοσία το σχετικό 
συνοδευτικό σημείωμα σωστά συμπληρωμένο με 
το όνομα το ασθενούς και τον τύπο του παραγώγου 
που ζητείται. Το προσωπικό της Αιμοδοσίας κάνει 
την αντιστοίχιση των στοιχείων του ασθενή που ανα-
γράφονται στο σημείωμα και στην ετικέτα του ασκού, 
ελέγχοντας παράλληλα τη κατάσταση του παραγώγου, 
την ημερομηνία λήξης και εν συνεχεία, καταγράφει 
την παράδοση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων 
και το πρωτόκολλο της Αιμοδοσίας. Τέλος, παραδίδει 
το παράγωγο με το αντίστοιχο συνοδευτικό έντυπο 
αίτησης που έχει αποσταλεί από τον θεράποντα 
Ιατρό στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
του ασθενούς καθώς και ο τύπος του παραγώγου 
που ζητήθηκε. Για την αποφυγή λαθών κάθε φορά 
παραδίδεται ένα παράγωγο για έναν ασθενή, ποτέ 
δύο παράγωγα για τον ίδιο ασθενή, ποτέ δύο όμοια 
παράγωγα που προορίζονται για δυο διαφορετικούς 
ασθενείς10.

Άλλα στάδια 
Το προσωπικό της Αιμοδοσίας έχει άμεση και έμ-

μεση συμμετοχή και σε άλλα στάδια της αλυσίδας της 
μετάγγισης είτε αποτρέποντας τα λάθη, είτε κάνοντας 
ενέργειες για τη σωστή καταγραφή των λαθών, τη 
διερεύνησή τους και την εφαρμογή διαδικασιών που 
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θα περιορίσουν την πιθανότητα λάθους. Σε συνερ-
γασία με την Νοσοκομειακή Ιατρική Επιτροπή των 
Μεταγγίσεων το προσωπικό της Αιμοδοσίας μπορεί 
να επιτηρεί τη σωστή εφαρμογή διαφόρων πρωτο-
κόλλων που έχουν υιοθετηθεί, όπως π.χ. πρωτόκολλο 
μαζικής μετάγγισης, πρωτόκολλο χορήγησης anti-D 
ανοσοσφαιρίνης σε ασθενή RhD αρνητικό (-) που 
έλαβε RhD θετικό (+) παράγωγο, κ.ά.4.

Πολύ σημαντικό είναι να πραγματοποιείται μετά 
από την εμφάνιση άμεσης αντίδρασης σε μετάγγιση, 
η διενέργεια όλων των εργαστηριακών ελέγχων όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα, κυρίως για τον αποκλει-
σμό ABO ασύμβατης μετάγγισης. Μετά από κάθε 
αντίδραση οποιασδήποτε βαρύτητας αποστέλλεται 
στην Αιμοδοσία συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο αντί-
δρασης, δείγμα αίματος από τον ασθενή, καθώς και 
ο ασκός της αντίδρασης ακέραιος με τη συσκευή με-
τάγγισης για καλλιέργεια του περιεχομένου του ασκού. 
Διενεργείται επανέλεγχος ομάδας και screening του 
ασθενούς στο παλιό και νέο δείγμα καθώς και της 
μονάδας. Η σωστή καταγραφή των χαρακτηριστικών 
της αντίδρασης και της διερεύνησής της αποτελούν 
βασικά εργαλεία για την αιμοεπαγρύπνηση και μπο-
ρούν να συμβάλλουν στη λήψη προληπτικών και 
διορθωτικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο ώστε να 
περιοριστεί η πιθανότητα λάθους5,9,10.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΛΑΘων
Όπως ήδη έχει τονισθεί παραπάνω τα λάθη στη 

μετάγγιση οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο πα-
ράγοντα και αφορούν όλα τα στάδια της αλυσίδας 
μετάγγισης. 

Για τον περιορισμό των σφαλμάτων απαραίτητη 
είναι η υιοθέτηση πολλαπλών πρακτικών πρόλη-
ψης1-3,9,10: 

• ανάπτυξη των ηλεκτρονικών και αυτοματοποιημέ-
νων συστημάτων κατάλληλα παραμετροποιημέ-
νων, ώστε να μειώνεται η ανθρώπινη παρέμβαση

• εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 
για την καταγραφή και παρακολούθηση όλης της 
αλυσίδας της μετάγγισης

• λειτουργία των Νοσοκομειακών Επιτροπών των 
Μεταγγίσεων που επιτηρούν τη διαδικασία της 
μετάγγισης

• διαρκής εκπαίδευση όλου το προσωπικού σχετικά 
με τη μετάγγιση στις αρχές της Αιμοεπαγρύπνησης 
(τρόπος εργασίας, προσωπική ευθύνη)

• εφαρμογή τεκμηριωμένου Patient Blood Man-
agement για την αποφυγή μη απαραίτητων με-
ταγγίσεων

• συνεργασία μεταξύ αιμοδοσίας και κλινικής
• καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και ενθάρ-

ρυνση τους ώστε να συμμετέχουν στις αποφάσεις 
σχετικά με τη θεραπεία τους.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Μετάγγιση ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς 

αίματος ή παραγώγων αυτού από ένα άτομο (δό-
της) στο κυκλοφορικό σύστημα ενός άλλου ατόμου 
(λήπτης) για θεραπευτικό σκοπό. Η μετάγγιση αυτή 
καλείται αλλογενής, αφορά σχεδόν στο σύνολο των 
μεταγγίσεων και αποτελεί μία από τις συνηθέστερες 
ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις. Σε ιδιαίτερες περι-
πτώσεις, (π.χ. προεγχειρητική προκατάθεση αίματος 
ή κατά τη διεγχειρητική διάσωση), το μεταγγιζόμενο 
αίμα προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή και η με-
τάγγιση καλείται αυτόλογη.

ΠΡΟΐΟνΤΑ (Η ΠΑΡΑΓωΓΑ) ΑΙΜΑΤΟΣ
Τα κυριότερα παράγωγα είναι: Ολικό αίμα το οποίο 

συνιστά <3% του μεταγγιζόμενου αίματος και κυρίως 
χορηγείται σε οξεία μαζική απώλεια αίματος >1 λίτρο. 
Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ) τα οποία χορηγούνται 
για τη διόρθωση της αναιμίας και τη διατήρηση της 
ιστικής οξυγόνωσης. Αιμοπετάλια (ΑΜΠ) για τη πρό-
ληψη ή την αντιμετώπιση αιμορραγίας σε περιπτώσεις 
ασθενών με θρομβοπενία και το Φρέσκο Κατεψυγ-
μένο Πλάσμα (ΦΚΠ) για την αντιμετώπιση κλινικών 
καταστάσεων με διαταραχές του μηχανισμού της 
πήξης του αίματος. Άλλα παράγωγα όπως π.χ. το 
κρυοΐζημα ή τα κοκκιοκύτταρα μπορεί να μεταγγισθούν 
σε ιδιαίτερες κλινικές περιπτώσεις. 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 
Η ασφαλής μετάγγιση προϋποθέτει τη χορήγηση 

του σωστού αίματος, στο σωστό ασθενή, στο σωστό 
χρόνο και στο σωστό μέρος. Στο παρακάτω σχεδι-
άγραμμα περιγράφονται τα διαδοχικά στάδια της 
μετάγγισης και το προσωπικό που κατεξοχήν εμπλέ-
κεται σε αυτά. Εκτίμηση της ανάγκης για μετάγγιση 
è Ενημέρωση του ασθενούς και συγκατάθεση è 
Επιλογή του είδους και της ποσότητος του προϊόντος 
è Παραγγελία του προϊόντος è Αίτηση για τη μετάγ-
γιση: [Ιατροί] è Λήψη δειγμάτων αίματος: [Ιατροί, 
νοσηλευτές/τριες] è Μεταφορά: [Εκπαιδευμένοι 
μεταφορείς] è Έλεγχος και ταυτοποίηση του ασθε-
νούς και του προϊόντος è Χορήγηση του προϊόντος 
για μετάγγιση è Καταγραφή: [Ιατροί, Νοσηλευτές/
τριες] è Επιστασία της μετάγγισης è Αναφορά 
ανεπιθύμητων αντιδράσεων [Ιατροί, Νοσηλευτές/
τριες, Εργαστήριο]1. Σε κάθε στάδιο της μετάγγισης 
είναι υποχρεωτικό να τηρούνται βασικοί κανόνες, οι 
οποίοι σύμφωνα με τις οδηγίες της British Committee 
for Standards in Hematology2 περιλαμβάνουν: 1) Τη 
σωστή ταυτοποίηση του ασθενούς (identification).  
2) Τη λεπτομερή καταγραφή της διαδικασίας (docu-
mentation). 3) Τη βέλτιστη επικοινωνία των εμπλε-
κομένων (communication).

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
Όλοι οι ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να λάβουν 

μετάγγιση θα πρέπει να φέρουν κάποιου τύπου κάρ-
τα ταυτοποίησης (identification band), η οποία κατ΄ 
ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνει, επώνυμο, 
όνομα, φύλο, ημερομηνία γεννήσεως και ένα μοναδικό 
αριθμό ασθενούς (π.χ. ΑΜΚΑ ή αριθμός νοσοκομει-
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Εικόνα 1. Έλεγχος ταυτοποίησης και αντιστοιχίας ασθενούς και παραγώγου αίματος προς μετάγγιση.

ακού μητρώου) (Εικόνα 1). Ιδανικά θα πρέπει να 
εκδίδεται μέσω του συστήματος της πληροφορικής 
του νοσοκομείου και ο γραμμικός κώδικας (barcode) 
της κάρτας να ακολουθεί όλη τη διαδικασία, από το 
αίτημα για τη μετάγγιση, τη συλλογή, την αποστολή, 
την επεξεργασία των δειγμάτων, καθώς και το προ-
ϊόν της μετάγγισης4,5. Οποιαδήποτε αμφιβολία της 
ταυτοποίησης σε οποιοδήποτε στάδιο της μετάγγι-
σης, θα πρέπει να διερευνηθεί και να λυθεί πριν να 
προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο. Τη περίοδο 
2000- 2019 αναφέρθηκαν στο Food and Drug Admin-
istration των ΗΠΑ 80 θανατηφόρες περιπτώσεις λόγω 
ΑΒΟ ασύμβατης μετάγγισης ΣΕ. Αν και στη μελέτη 
καταγράφεται μείωση από 1 περίπτωση ανά 7,14×106 
μονάδες τη περίοδο 2000-2009, σε 1 ανά 2×106 μο-
νάδες τη περίοδο 2010-2019 (p <0.0001), υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Οι κυριότερες αιτίες 
αφορούσαν σε λάθη κατά τη χορήγηση (μετάγγιση 
λανθασμένης μονάδας αίματος ή μετάγγιση σε λάθος 
ασθενή), και σε λάθη στη λήψη και στη σήμανση των 
δειγμάτων αίματος3. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ 
Απαιτείται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Πε-

ριλαμβάνει τη καταγραφή με συμβατικό ή με ηλε-
κτρονικό τρόπο των απαραίτητων δεδομένων. Είναι 
καθοριστικό να καταστεί σαφής η αναγκαιότητα του 
μέτρου για την ασφάλεια του ασθενούς, τη βελτίωση 

του συστήματος και την αποφυγή μελλοντικών σφαλ-
μάτων, χωρίς να υποδηλώνεται πρόθεση τιμωρίας. 
Στα στοιχεία της καταγραφής περιλαμβάνονται1,2,4:

Πριν από τη μετάγγιση: α) Η αναγκαιότητα της 
μετάγγισης, συμπεριλαμβάνοντας τα σχετικά κλινικο-
εργαστηριακά δεδομένα. β) Οι κίνδυνοι, τα οφέλη και 
οι εναλλακτικές επιλογές της μετάγγισης, η ενημέρωση 
και συγκατάθεση του ασθενούς. γ) Το είδος του προς 
μετάγγιση παραγώγου, η δόση, ο όγκος και ο ρυθμός 
της μετάγγισης. δ) Οποιαδήποτε ιδιαίτερη απαίτηση 
για το προϊόν (π.χ. CMV αρνητικό, ακτινοβολημένο 
κ.ά.). Κατά τη διάρκεια της μετάγγισης: α) Το προ-
σωπικό το οποίον εμπλέκεται στη μετάγγιση. β) Η  
ημερομηνία και η ώρα της έναρξης και του τέλους 
της μετάγγισης. γ) Το είδος και ο αριθμός της ή των 
μονάδων της μετάγγισης. δ) Η καταγραφή των πα-
ρατηρήσεων πριν και κατά τη μετάγγιση. Μετά τη 
μετάγγιση: α) Εμφάνιση, αντιμετώπιση και έκβαση 
οποιασδήποτε αντίδρασης ή άλλου ανεπιθύμητου 
συμβάματος. β) Αν η μετάγγιση πέτυχε το επιθυμητό 
κλινικό αποτέλεσμα. 

ΕΠΙΚΟΙνωνΙΑ
Εξαιρετικής σημασίας είναι η προφορική ή η ηλε-

κτρονική επικοινωνία του ιατρικού-νοσηλευτικού 
προσωπικού, για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Πριν 
αποδεσμευτεί το προϊόν από την αιμοδοσία, θα πρέπει 
να υπάρχει ενημέρωση από το νοσηλευτικό τμήμα 
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ότι όντως ο ασθενής είναι έτοιμος για τη μετάγγιση, 
και έχει προετοιμαστεί κατάλληλα2,4.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Εξασφαλίζεται ότι η μετάγγιση θα γίνει το συ-
ντομότερο δυνατόν από την άφιξη του αίματος στη 
νοσηλευτική μονάδα. Ήδη πριν από την άφιξη και τη 
παραλαβή του προϊόντος για μετάγγιση στη νοσηλευ-
τική μονάδα, πρέπει να έχει γίνει η ενημέρωση και η 
ταυτοποίηση του ασθενούς όπως έχει ήδη περιγραφεί, 
και να έχει εξασφαλισθεί η σωστή φλεβική πρόσβαση.

Εκτός από τη περίπτωση που απαιτείται μαζική 
μετάγγιση (τραύμα, σοβαρή αιμορραγία), θα πρέπει 
να διατίθεται στο τμήμα μία μονάδα κάθε φορά. Εφό-
σον είναι δυνατόν, να αποφεύγονται οι μη επείγουσες 
μεταγγίσεις σε βάρδιες με μειωμένο προσωπικό 
ιδιαίτερα δε κατά τη νύκτα.

Η αγγειακή πρόσβαση θα πρέπει να εξασφαλίζει 
απρόσκοπτη και συνεχή ροή, είτε μέσω κεντρικών 
μακράς διάρκειας φλεβικών καθετήρων (PICC line, 
Hicκman), είτε μέσω περιφερικών καθετήρων διαμέ-
τρου συνήθως 20-18G. Η σύνδεση με τον φλεβικό 
καθετήρα θα πρέπει πάντα να γίνεται μέσω συνδε-
τικού συστήματος διπλής ή τριπλής κατεύθυνσης 
(3way) με ταυτόχρονη σύνδεση ορού NaCl 0,9%. 
Έτσι σε περίπτωση αντίδρασης, εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα άμεσης χορήγησης ορού και φαρμα-
κευτικής αγωγής.

Δεν πρέπει να γίνεται μετάγγιση σε τμήμα που δεν 
διαθέτει παροχή Ο2 και δυνατότητα επείγουσας ιατρι-
κής αντιμετώπισης. Συχνά παρατηρείται το σφάλμα 
να συγχορηγούνται από τον ίδιο αυλό του καθετήρα 
και άλλα φάρμακα. Οποιαδήποτε άλλη αγωγή θα 
πρέπει να χορηγείται είτε από άλλο φλεβικό καθε-
τήρα, είτε από διαφορετικό αυλό εφόσον ο ασθενής 
διαθέτει κεντρικό φλεβικό καθετήρα. Το μόνο διάλυμα 
που επιτρέπεται να συγχορηγηθεί είναι ορός NaCl 
0,9%. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη χορήγηση 
διαλυμάτων ηλεκτρολυτών τα οποία περιέχουν Ca, 
όπως π.χ. Haemaccel ή Ringer΄s lactate. Η συσκευή 
για τις συμβατικές μεταγγίσεις φέρει ενσωματωμένο 
φίλτρο 170-260 μm για συγκράτηση μακροσυσσω-
ρεύσεων (macroaggregate), ενώ αντίστοιχες για 
μικροσυσσωρεύσεις 20-40 μm χρησιμοποιούνται 
σπανιότερα, και συνήθως σε περίπτωση αυτόλογης 
μετάγγισης (π.χ. διεγχειρητική διάσωση). Σε περίπτω-
ση χορήγησης κάποιου συγκεκριμένου προϊόντος, 
θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η απαίτηση για 
συγκεκριμένο τύπο συσκευής μετάγγισης. Αποτελεί 
σοβαρό λάθος η χρησιμοποίηση των συσκευών αυ-

τών για μετάγγιση κοκκιοκυττάρων ή αιμοποιητικών 
κυττάρων αίματος. Συχνή είναι και η κακή χρήση των 
παρακλίνιων (bedside) φίλτρων. Ο μέγιστος αριθμός 
των χορηγουμένων μεταγγίσεων από συγκεκριμένο 
φίλτρο θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, ενώ φίλτρα για μετάγγιση αίματος δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά με αυτά 
που προορίζονται για αιμοπετάλια4-6. 

Σοβαρό και συχνό σφάλμα κατά τη μετάγγιση 
αφορά στο χρόνο διάθεσης του προϊόντος. Σύμφωνα 
με το γενικό κανόνα των 30 λεπτών, από τη στιγμή 
που το αίμα θα απελευθερωθεί από την ελεγχόμενη 
θερμοκρασία συντήρησης της αιμοδοσίας η μετάγγιση 
θα πρέπει να ξεκινήσει στα επόμενα 30 λεπτά. Διαφο-
ρετικά σε περίπτωση αναμενόμενης καθυστέρησης, 
θα πρέπει να επιστραφεί στην αιμοδοσία και δεν 
διατηρείται στα κοινά ψυγεία του τμήματος.

Απόκλιση από το κανόνα αυτό, με καθυστέρηση 
έως 60 λεπτά, μπορεί να συμβεί μόνο αν επανατοπο-
θετηθεί το αίμα σε ψυγεία αντίστοιχων προδιαγραφών 
ελεγχόμενης ψύξης (αν υπάρχουν τέτοια σε τμήματα 
τραύματος ή σε χειρουργεία). Αν η μονάδα αίματος 
συνδεθεί με τη συσκευή μετάγγισης και για οιονδήποτε 
λόγο δε μεταγγισθεί, δεν επιστρέφεται στην αιμοδοσία 
για επαναχρησιμοποίηση, αλλά καταστρέφεται.

Κατά την παραλαβή πρέπει αμέσως να ελέγχεται 
η καταλληλότητα του προϊόντος και να επιστρέφεται 
στην αιμοδοσία σε περίπτωση παρουσίας πηγμάτων 
ή συσσωματώσεων, αλλοιώσεων του χρώματος ή 
βλάβης της ακεραιότητας της μονάδος.

Ακολουθεί η ταυτοποίηση του ασθενούς, ο έλεγχος 
της σήμανσης του προϊόντος και η επιβεβαίωση ότι 
αντιστοιχεί στον ασθενή, όπως φαίνεται εικόνα 1.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται παρά τη 
κλίνη του ασθενούς και όχι, όπως συμβαίνει αρκετά 
συχνά, σε απομακρυσμένη περιοχή του τμήματος 
νοσηλείας. 

Ελέγχεται εάν η μονάδα αντιστοιχεί στο προϊόν 
της παραγγελίας, εάν πληροί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
(π.χ. ακτινοβολημένο, CMV αρνητικό ή λευκαφαιρεμέ-
νο), η ομάδα αίματος και το Rhesus, επιβεβαιώνεται 
η ύπαρξη ιολογικού ελέγχου και η ημερομηνία λήξης 
της μονάδος4,5.

Κατά το διάστημα της μετάγγισης μπορεί να συμ-
βούν λάθη και σοβαρές παραλείψεις. Ο υπεύθυνος 
της μετάγγισης, συνήθως νοσηλευτής/τρια, θα πρέπει 
να είναι εκπαιδευμένος –η για την άμεση αναγνώριση 
τους και την ταχεία και αποτελεσματική θεραπευτική 
παρέμβαση.

Ο ρυθμός της μετάγγισης των ΣΕ στα πρώτα 15 
λεπτά είναι 2ml/min, και επί απουσίας αντιδράσεων 
αυξάνεται ώστε η μετάγγιση μιας μονάδας ΣΕ να ολο-
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κληρωθεί εντός του ορίου των 4 ωρών από τη στιγμή 
της αποδέσμευσης της μονάδας από την αιμοδοσία4,6.

Ο υπεύθυνος πρέπει να παραμένει δίπλα στον 
ασθενή κατά τα πρώτα αυτά 10-15 λεπτά, περίοδος 
κατά την οποίαν εμφανίζονται οι δυνητικά θανατηφό-
ρες αντιδράσεις. Σε όλη δε τη διάρκεια της μετάγγισης 
η επιτήρηση του ασθενούς πρέπει να είναι συνεχής. 

Στον πίνακα 1 παρατίθεται ο ρυθμός και ο αντίστοι-
χος χρόνος μετάγγισης των διαφόρων παραγώγων 
αίματος6.

Κατ’ ελάχιστον πρέπει να καταγράφονται τα ζωτι-
κά σημεία του ασθενούς προ και μετά το πέρας της 
μετάγγισης, και ο πίνακας 2 αποτελεί μία ενδεικτική 
φόρμα καταγραφής6.

Η περιοδική παρακολούθηση του ασθενούς συνε-
χίζεται για τουλάχιστον 4-6 ώρες μετά τη μετάγγιση, 
αφού είναι δυνατόν να εμφανιστούν όψιμες πνευμονι-
κές επιπλοκές ή εμπύρετη αντίδραση. Σε περίπτωση 
εξόδου από το νοσοκομείο, θα πρέπει ο ασθενής 

να είναι ενημερωμένος για την πιθανότητα όψιμων 
επιπλοκών ή αντιδράσεων και να δοθούν οδηγίες 
για την αντιμετώπιση τους. Όλη η διαδικασία και οι 
ενέργειες θα πρέπει απαραιτήτως να καταγράφονται, 
όπως έχει περιγραφεί στην αντίστοιχη παράγραφο 
της καταγραφής. 

Η εξασφάλιση ασφαλούς μετάγγισης απαιτεί συ-
νεχή προσπάθεια. Για την αποφυγή ή τουλάχιστον 
για τον περιορισμό των σφαλμάτων και των παρα-
λείψεων θα πρέπει να τηρούνται εθνικές ή διεθνείς 
κατευθυντήριες οδηγίες. Τα σφάλματα θα πρέπει 
να εντοπίζονται, να αξιολογείται η σοβαρότητα των 
επιπτώσεων τους και να υιοθετούνται ενέργειες για 
μελλοντική αποφυγή τους.

Στον πίνακα 3 περιγράφεται ένας τροποποιημένος 
πίνακας σχεδιασμού βασικών ενεργειών με βάση τη 
μεθοδολογία FMEA (failure mode and effect analysis)
με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και την αποφυγή 
σφαλμάτων.7

Πίνακας 1.
Προϊόν Όγκος (ml) ½ ώρα 1 ώρα 2 ώρες 3 ώρες 4 ώρες 

Σταγόνες ανά λεπτό 
Ολικό αίμα 400 200 100 50 25 12
Συμπυκνωμένα Ερυθρά 250 120 60 30 15 15
Ερυθρά + Προσθήκη διαλύματος συντήρησης 330 160 80 40 20 20
Πλυμένα ερυθρά 180 100 50 25 25 25
Κατεψυγμένα ερυθρά 180 100 50 25 25 25
Φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα 220 120 60 30 30 30
Απογλυκερινοποιημένα ερυθρά 180 100 50 25 25 25
Πλάσμα 220 120 60 30 30 30
Αιμοπετάλια αφαίρεσης 300 160 80
Αιμοπετάλια 50 25

Θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 30 λεπτά
Κρυοΐζημα 15 20
Λευκαφαιρεμένα ερυθρά 225 120 60 Θα πρέπει να ολοκληρωθεί  

σε 30 λεπτάΚοκκιοκύτταρα αφαίρεσης 220 120 60

Πίνακας 2.
Ώρα Θερμοκρασία oC Σφύξεις/λεπ. Αναπνοές/λεπ. ΑΠ mmHg
Έναρξη
30 λεπ.
60 λεπ.
90 λεπ.
120 λεπ.
Πέρας 
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Πίνακας 3.
Στάδιο αλυσίδας μετάγγισης Σχεδιασμός μέτρων 
Ταυτοποίηση ασθενούς Κάρτα ή βραχιόλι χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά (barcode): 

- Ονοματεπώνυμο/Ημ.γεννήσεως/ΑΜΚΑ ή ο αριθμός εισαγωγής στο νοσοκομείου
- Πάντα παρά την κλίνη του ασθενούς 

Ταυτοποίηση δείγματος - Χειρόγραφη ή ηλεκτρονική καταγραφή (barcode) στο δείγμα των στοιχείων 
του ασθενούς

- Πάντα παρά την κλίνη του ασθενούς 
- Καταγραφή στη νοσηλευτική λογοδοσία, του υπεύθυνου της λήψης του δείγματος

Παραλαβή του δείγματος από τον μεταφορέα - Καταγραφή στη λογοδοσία ημερομηνίας, ώρας, ονόματος 

Μεταφορά του δείγματος και των εντύπων  
της αίτησης του προϊόντος από τον μεταφορέα 
στην αιμοδοσία 

- Καταγραφή στο αρχείο της αιμοδοσίας της ημέρας, της ώρας παράδοσης και 
παραλαβής καθώς και των στοιχείων του υπεύθυνου της παραλαβής

Εργαστηριακός, προμεταγγισιακός έλεγχος  
από το υπεύθυνο προσωπικό της αιμοδοσίας

- Καταγραφή του υπεύθυνου ιατρικού και τεχνολογικού προσωπικού
- Τεκμηρίωση της εμπειρίας και της εκπαίδευσης του προσωπικού 

Αποδέσμευση του παραγώγου  
και των εγγράφων ταυτοποίησης  
από την αιμοδοσία στον μεταφορέα

- Καταγραφή στο αρχείο της αιμοδοσίας του παραγώγου και του προσωπικού 
που το χορηγεί

- Εάν δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα ομάδα –Rh απαιτείται 2ο δείγμα

Μεταφορά του παραγώγου και των εγγράφων 
ταυτοποίησης από τον μεταφορέα  
στο νοσηλευτικό τμήμα 

- Έλεγχος και επιβεβαίωση ότι υπάρχει οδηγία για μετάγγιση
- Έλεγχος ότι πρόκειται για το σωστό παραγγελθέν παράγωγο 

Πριν την έναρξη της μετάγγισης - Προσεκτική ταυτοποίηση ασθενούς παρά την κλίνη
- Ταυτοποίηση της μονάδας που θα μεταγγισθεί παρά την κλίνη
- Έλεγχος των βασικών ζωτικών σημείων και καταγραφή στο αρχείο του τμήματος 

Έναρξη της μετάγγισης - Έλεγχος και συμμόρφωση με τις οδηγίες της μετάγγισης
- Παρά την κλίνη παρακολούθηση για πρώτα 15 λεπτά 

Πέρας της μετάγγισης - Επανέλεγχος των βασικών ζωτικών σημείων
- Καταγραφή και αρχειοθέτηση των εγγράφων της μετάγγισης 

Σε περίπτωση αντίδρασης στη μετάγγιση - Ενημέρωση του υπεύθυνου ιατρού
- Εφαρμογή των υφιστάμενων ιατρο-νοσηλευτικών οδηγιών
- Ενημέρωση της αιμοδοσίας
- Καταγραφή από τον ιατρό του γεγονότος στο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής

Σε περίπτωση ανίχνευσης λάθους  
πριν από τη μετάγγιση 

- Ενημέρωση της αιμοδοσίας για το λάθος, για περαιτέρω ανάλυση από την 
υπεύθυνη ομάδα ασφάλειας μεταγγίσεων
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Των ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙνΟΠΑΘΕΙων

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Η πυρουβική κινάση (PK) (ή πυροσταφυλική κινά-

ση) είναι το ένζυμο της γλυκολυτικής οδού που παίζει 
σημαντικό ρόλο για την παραγωγή ενέργειας με τη 
μορφή ΑΤΡ στην ερυθρά σειρά, συνεπώς είναι απαραί-
τητο για την ωρίμανση και επιβίωση των ερυθροκυτ-
τάρων. Στους ασθενείς με ανεπάρκεια PK, που είναι 
ένα αυτοσωμικό υπολειπόμενο νόσημα, τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια είναι ευαίσθητα στην αιμόλυση. Στη χρό-
νια αναιμία συμβάλει επιπλέον και η μη ικανοποιητική 
ερυθροποίηση λόγω της αρνητικής επίδρασης της ανε-
πάρκειας PK στους ερυθροβλάστες. Η θαλασσαιμία 
και η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι κληρονομικές 
αιμοσφαιρινοπάθειες που το κοινό χαρακτηριστικό 
τους με την ανεπάρκεια PK είναι η χρόνια αιμολυτική 
αναιμία και η μη αποδοτική ερυθροποίηση. Λόγω 
αυτής της ομοιότητας, οι φαρμακευτικοί παράγοντες 
που έχουν αποδειχτεί ότι βελτιώνουν την αναιμία σε 
ασθενείς με ανεπάρκεια PK, έχουν αρχίσει να δοκι-
μάζονται στη θαλασσαιμία και στη δρεπανοκυτταρική 
νόσο με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πρόκειται για 
δύο μικρά μόρια (mitapivat: AG-348 και etavopivat: 
FT-4202) που χορηγούνται από το στόμα και ενερ-
γοποιούν την PK με αλλοστερικό τρόπο, δηλαδή με 
τη σύνδεση σε μια θέση διαφορετική από την ενεργό 
θέση του ενζύμου. Στο παρόν άρθρο θα αναλυθεί ο 
ρόλος της PK στα ερυθρά αιμοσφαίρια και θα παρου-
σιαστεί περιεκτικά η κληρονομική ανεπάρκεια PK με 
σκοπό την κατανόηση των μηχανισμών. Στη συνέχεια 
θα γίνει παράθεση των δεδομένων που αφορούν 
στη χρήση των ενεργοποιητών της PK τόσο στην 
ανεπάρκεια PΚ όσο και στις αιμοσφαιρινοπάθειες. 

ΓΛΥΚΟΛΥΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
Το ώριμο ερυθροκύτταρο δεν έχει πυρήνα, μι-

τοχόνδρια και ριβοσωμάτια και αδυνατεί να συν-
θέσει πρωτεΐνες και λίπη και να δραστηριοποιήσει 
την οξειδωτική φωσφορυλίωση. Το ερυθροκύτταρο 
αντλεί την ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση 
της ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης και της 
αιμοσφαιρίνης αποκλειστικά από το μεταβολισμό της 
γλυκόζης, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Η γλυκολυτική πορεία είναι η αλληλουχία αντι-
δράσεων κατά την οποία ένα µόριο γλυκόζης κατα-
βολίζεται προς δύο µόρια πυροσταφυλικού µε την 
ταυτόχρονη καθαρή παραγωγή δύο µορίων ATP. 
Eπίσης παράγεται ΝΑDH που είναι απαραίτητο 
για την εξουδετέρωση της μεθαιμοσφαιρίνης. Σε 
φάση ηρεμίας, το ερυθροκύτταρο παράγει το 90% 
του ΑTP με την οδό της αναερόβιας γλυκόλυσης 
(κύκλος του Embden-Meyerhof). Στο τελικό στάδιο 
τo 1,3-διφωσφογλυκερινικό μετατρέπεται σε 3-φω-
σφογλυκερινικό. Καταλύεται από την κινάση του 
φωσφογλυκερινικού με την επακόλουθη παραγωγή 
ATP και 2,3 διφωσφογλυκερινικού οξέος (2,3 DPG). 
Το 3-φωσφογλυκερινικό αναδιατάσσεται σε 2-φωσφο-
γλυκερινικό με τη βοήθεια της φωσφογλυκερινικής 
μουτάσης. Το 2-φωσφογλυκερινικό αφυδατώνεται σε 
φωσφο-ενολο-πυροσταφυλικό με τη μεσολάβηση της 
ενολάσης. Τέλος, το φωσφο-ενολο-πυροσταφυλικό, 
μετατρέπεται σε μια σταθερή κετόνη, το πυροσταφυ-
λικό. Η αντίδραση καταλύεται από την πυροσταφυλική 
κινάση (ή πυρουβική κινάση, PK) με την επακόλουθη 
παραγωγή ATP.

Η ανεπάρκεια της PK επηρεάζει την παραγωγή 
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ΑΤΡ στα ώριμα ερυθροκύτταρα και τα οδηγεί σε αι-
μόλυση. Η ανεπάρκεια PK είναι η πιο συχνή και πιο 
καλά μελετημένη ενζυμοπάθεια του γλυκολυτικού 
κύκλου του ερυθροκυττάρου. Παρουσιάζει κλινική 
ανομοιογένεια, με προεξάρχουσα, ωστόσο, εκδήλωση 
τη χρόνια αιμολυτική αναιμία. 

ΑνΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙνΑΣΗΣ
Η ανεπάρκεια της PK έχει παγκόσμια, αλλά ανο-

μοιογενή κατανομή. Παρουσιάζει επίπτωση από 
3:1.000.000 έως 1:20000, ενώ το ποσοστό των ετε-
ροζυγωτών κυμαίνεται μεταξύ 0,15-6%. Όπως και 

Εικόνα 1. Μεταβολισμός της γλυκόζης στο ερυθροκύτταρο (κύκλος του Embden-Meyerhof).
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στις αιμοσφαιρινοπάθειες, φαίνεται ότι η επίπτωση 
της ανεπάρκειας PK αλλά και των ετεροζυγωτών σχε-
τίζονται με την παρουσία ελονοσίας στην αντίστοιχη 
γεωγραφική περιοχή και την προστατευτική δράση 
απέναντι στο παράσιτο.

Η πάθηση μεταβιβάζεται με τον αυτοσωμικό υπο-
λειπόμενο χαρακτήρα και έχουν περιγραφεί πάνω 
από 300 μεταλλάξεις στο γονίδιο PKLR, που περι-
λαμβάνουν ελλείμματα ή σημειακές μεταλλάξεις. Οι 
περισσότερες μεταλλάξεις (70-80%) είναι “missense 
mutations”. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχτεί σαφώς 
η κλινική συσχέτιση ανάμεσα στο είδος της μετάλλαξης 
και τη βαρύτητα της αιμόλυσης, λόγω των πολλών 
μεταλλάξεων. Υπάρχει μικρή προγνωστική αξία σε 
σχέση με την σοβαρότητα της κλινικής πορείας και η 
φαινοτυπική έκφραση πανομοιότυπων μεταλλάξεων 
μπορεί να είναι εντυπωσιακά διαφορετική. Όμως, από 
την ανάλυση των ερευνητών της Natural History Study 
φάνηκε ότι οι ασθενείς με ιδιαίτερο μοτίβο μεταλλάξε-
ων (δύο non-missense, NM/NM) έχουν σοβαρότερη 
αιμολυτική εικόνα από μικρή ηλικία και επιπλοκές1.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ανεπάρκεια της PK 
επηρεάζει την παραγωγή ΑΤΡ στα ώριμα ερυθρο-
κύτταρα και τα οδηγεί σε αιμόλυση. Ο μηχανισμός 
σύμφωνα με τον οποίο, η ανεπάρκεια ATP προκαλεί 
αιμόλυση παραμένει αδιευκρίνιστος. Η αιμόλυση είναι 
κυρίως εξωαγγειακή αλλά σε σοβαρά επεισόδια γίνεται 
και ενδοαγγειακή. Στην αναιμία συμβάλλει και η μη 
ικανοποιητική ερυθροποίηση λόγω της αρνητικής 
επίδρασης της ανεπάρκειας PK στους ερυθροβλά-
στες. Κλινική συμπτωματολογία παρουσιάζουν οι 
ομοζυγώτες και διπλοί ετεροζυγώτες μεταλλάξεων της 
PK, στους οποίους η υπολειπόμενη δραστικότητα του 
ενζύμου είναι <25%, ενώ στους ετεροζυγώτες φτάνει 
το 40-60% γι’ αυτό και δεν παρουσιάζουν προβλήματα. 
Τα συχνότερα συμπτώματα οφείλονται στη αναιμία. 
Το 90-95% των ασθενών έχει χρόνια αναιμία, από 
ήπια έως σοβαρή μεταγγισιοεξαρτώμενη που απαιτεί 
αποσιδήρωση. Στην ανεπάρκεια PK η αιμόλυση είναι 
διαρκής και χρόνια και μπορεί να επιδεινώνεται στα 
πλαίσια λοιμώξεων, stress ή στην εγκυμοσύνη. Η 
ανεπάρκεια της PK προκαλεί αυξημένες συγκεντρώ-
σεις σε ενδιάμεσα μεταβολικά προϊόντα, όπως το 
2,3-DPG που οδηγούν σε μετατόπιση της καμπύλης 
της συγγένειας της αιμοσφαιρίνης προς το οξυγόνο 
προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα την αυξημένη παρο-
χή οξυγόνου στους ιστούς. Αυτός είναι ο λόγος που 
ορισμένοι ασθενείς ανέχονται καλά τη χρόνια αναιμία, 
χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Παρουσιάζεται συχνά 
σπληνομεγαλία (80-85%), ίκτερος (40-70%) και χο-
λολιθίαση (30-45%). Σπανιότερες εκδηλώσεις είναι 
οι απλαστικές κρίσεις (2-14%), οστικές ανωμαλίες-

εξωμυελική αιμοποίηση (9%), καθυστερημένη ήβη 
(8%), υπέρχρωση δέρματος (6%), έλκη κάτω άκρων 
(2-3%) και πνευμονική υπέρταση (2-3%). Γενικά, 
όταν η ανεπάρκεια PK εκδηλώνεται σε μικρή ηλικία, 
σχετίζεται με σοβαρότερη κλινική εικόνα στη μετέπειτα 
ζωή. Οι ασθενείς με σοβαρή αναιμία διαγιγνώσκονται 
στη βρεφική ή παιδική ηλικία, αλλά σε ορισμένους 
ασθενείς εκδηλώνεται αργά στην ενήλικο ζωή. Τα 
εργαστηριακά ευρήματα είναι αυτά της ορθόχρωμης 
ορθοκυτταρικής αιμολυτικής αναιμίας με αυξημένα 
δικτυοερυθροκύτταρα (ιδιαίτερα στους σπληνεκτομη-
θέντες), αυξημένη έμμεση χολερυθρίνη και αρνητική 
άμεση Coombs. Η γαλακτική δεϋδρογενάση δεν είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη, διότι η αιμόλυση είναι κυρίως 
εξωαγγειακή. Η φερριτίνη είναι συνήθως αυξημένη, 
ακόμη και στους ασθενείς που δεν έχουν σημαντικό 
φόρτο μεταγγίσεων, εύρημα που συναντάται και σε 
άλλες μορφές αιμολυτικής αναιμίας, όπως η ενδιά-
μεση θαλασσαιμία, λόγω της μειωμένης παραγωγής 
εψιδίνης. Τιμές πάνω από 1000 μg/L διαπιστώνονται 
στο 50% των περιπτώσεων1.

Η διάγνωση της ανεπάρκειας PK στηρίζεται στην 
κλινική εικόνα και στα εργαστηριακά ευρήματα της 
χρόνιας αιμολυτικής αναιμίας, στη μειωμένη δραστι-
κότητα του ενζύμου και στη μοριακή ανίχνευση των 
μεταλλάξεων στο γονίδιο PKLR. Η αντιμετώπιση 
της ανεπάρκειας PK εξαρτάται από την ηλικία που 
γίνεται η διάγνωση. Στην ενδομήτρια περίοδο, εάν 
υπάρχει εμβρυικός ύδρωπας απαιτούνται ενδομήτριες 
μεταγγίσεις. Στη νεογνική περίοδο, εάν διαπιστωθεί 
σοβαρή αιμολυτική αναιμία και επιδεινούμενος ίκτερος 
χρειάζονται αφαιμαξομεταγγίσεις και φωτοθεραπεία. 
Στη βρεφική περίοδο, εάν υπάρχει σοβαρή αναιμία 
απαιτούνται μεταγγίσεις. Η τιμή της αιμοσφαιρίνης 
δεν είναι ο μόνος παράγοντας που εκτιμάται για την 
μετάγγιση, αλλά συνεκτιμώνται η γενική εικόνα του 
βρέφους, η σίτιση και τα ζωτικά σημεία. Οι συχνές 
μεταγγίσεις αναστέλλουν την ερυθροποίηση, συνε-
πώς προτιμάται να παρατείνονται τα μεσοδιαστήματα 
μεταξύ των μεταγγίσεων για να αυξηθεί η παραγωγή 
δικτυοερυθροκυττάρων. Στην παιδική ηλικία μέχρι 
την ενήλικο ζωή, σε περίπτωση σοβαρής αναιμίας 
απαιτούνται μεταγγίσεις, χορήγηση φυλλικού οξέος 
και σε μερικές περιπτώσεις σπληνεκτομή. Η υπερ-
φόρτωση με σίδηρο προκύπτει λόγω των συχνών 
μεταγγίσεων, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε ασθε-
νείς που δε μεταγγίζονται συχνά λόγω καταστολής 
της εψιδίνης. Χρειάζεται, λοιπόν, τακτικός έλεγχος 
με επίπεδα φερριτίνης και MRI καρδιάς-ήπατος και 
αναλόγως χορήγηση θεραπείας αποσιδήρωσης. 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η γονιδιακή θεραπεία 
είχε καλά αποτελέσματα σε προκλινικό επίπεδο και 
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έχουν αρχίσει κλινικές δοκιμές σε πάσχοντες. Η μετα-
μόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων έχει 
πραγματοποιηθεί σε μία σειρά ασθενών με σοβαρή 
νόσο αλλά σχετίστηκε με αυξημένη επίπτωση νόσου 
μοσχεύματος κατά ξενιστή και γενικά δε συστήνεται 
ως θεραπευτική προσέγγιση, ενώ δεν υπάρχουν 
ενεργείς κλινικές δοκιμές2.

Αντίθετα, υπάρχουν κλινικές δοκιμές σχετικά με 
τη χρήση από του στόματος, του mitapivat (AG-348) 
που είναι μια σουλφοναμίδη κινολόνης και ενεργοποιεί 
την PK. Σε κλινικές δοκιμές φάσης 1, η χορήγηση 
του φαρμάκου σε υγιείς εθελοντές ήταν ασφαλής 
και οδήγησε σε μείωση του 2,3 DPG και σε αύξηση 
του ερυθροκυτταρικού ATP3. Τα αποτελέσματα από 
κλινικές δοκιμές φάσης 2 και 3 2 σε ενήλικες ασθενείς 
με ανεπάρκεια PK, που δεν είχαν ανάγκη για μεταγ-
γίσεις, ήταν ενθαρρυντικά. Το φάρμακο ήταν καλά 
ανεκτό με ήπιες παρενέργειες, όπως κεφαλαλγία, 
αϋπνία και ναυτία. Οι ασθενείς έλαβαν το AG-348 
από το στόμα, δύο φορές την ημέρα και περίπου 
στους μισούς παρατηρήθηκε σταθερή αύξηση της 
αιμοσφαιρίνης πάνω από 1 g/dl σε όλη την περίοδο 
χορήγησης του φαρμάκου. Παράλληλα, σε αυτούς 
τους ασθενείς παρατηρήθηκε βελτίωση των αιμολυ-
τικών δεικτών4,5. Με βάση τα ευρήματα αυτών των 
μελετών, το mitapivat έλαβε έγκριση από τον FDA 
τον Φεβρουάριο του 2022 για χρήση σε ενήλικες με 
ανεπάρκεια PK. 

Τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα οδήγησαν 
στη σκέψη να δοκιμαστεί το φάρμακο και στις αιμ-
σφαιρινοπάθειες, λόγω των κοινού παθοφυσιολογικού 
μηχανισμού της χρόνιας αιμόλυσης, της μη αποδοτι-
κής ερυθροποίησης, του οξειδωτικού stress και της 
υπερφόρτωσης με σίδηρο.

ΕνΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙνΑΣΗΣ 
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Στη β-θαλασσαιμία η ενδοκυττάρια συσσώρευση 
σωματίων α-αλυσίδων έχει ως συνέπεια την οξειδωτι-
κή βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης και την κυτταρική 
λύση, καθώς και την επαγωγή της απόπτωσης των 
ερυθροβλαστών και την αναστολή της τελικής δια-
φοροποίησης και ωρίμανσης της ερυθροκυτταρικής 
σειράς. Στην αναιμία συμβάλλει και η περιφερική 
αιμόλυση των κυκλοφορούντων ερυθροκυττάρων. 
Η μη αποδοτική ερυθροποίηση είναι ο πλέον καθο-
ριστικός παράγοντας για τη δημιουργία των βασικών 
κλινικών εκδηλώσεων στη β-θαλασσαιμία, όπως είναι 
η υπερπλασία του μυελού των οστών και τα οστικά 
προβλήματα, η εξωμυελική αιμοποίηση και η σπλη-
νομεγαλία καθώς επίσης και η αυξημένη εντερική 
απορρόφηση του σιδήρου μέσω μειωμένων επιπέδων 
εψιδίνης και η σταδιακή αιμοσιδήρωση. 

Mitapivat στη θαλασσαιμία
Η χρήση του mitapivat σε μοντέλο ποντικιών με 

ενδιάμεση θαλασσαιμία (Hbbth3/+) έδειξε ότι μειώ-
νει την παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου και 
βελτιώνει την επιβίωση των ερυθροκυττάρων, την 
αναιμία καθώς και τη μη αποδοτική ερυθροποίηση. 
Επιπλέον έχει θετική επίδραση στη μείωση του ηπα-
τικού σιδήρου μέσω αναστολής της ερυθροφερρόνης. 
Στην ίδια μελέτη, η in vivo εφαρμογή mitapivat σε 
CD34+ κύτταρων της ερυθράς σειράς ασθενών με 
θαλασσαιμία έδειξε παρόμοια μείωση των δεικτών 
της μη αποδοτικής ερυθροποίησης6.

Πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα από 
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κλινική μελέτη φάσης 2 (NCT03692052) σε 20 
ασθενείς με μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία 
(α-θαλασσαιμία 5, β-θαλασσαιμία 15), έδειξαν αύξηση 
της αιμοσφαιρίνης (>1 g/dl) στο 80% των ασθενών 
(16/20). Το mitapivat χορηγήθηκε από το στόμα για 
24 εβδομάδες, σε δόση 50 mg δύο φορές την ημέρα 
για τις πρώτες 6 εβδομάδες και με σταδιακή αύξηση 
μέχρι 100 mg δύο φορές την ημέρα για τις επόμενες 
18 εβδομάδες. Όπως φαίνεται στο παρακάτω διά-
γραμμα, η αύξηση της αιμοσφαιρίνης διαπιστώθηκε 
μεταξύ της 4ης και 12ης εβδομάδας χορήγησης σε όλους 
τους α-θαλασσαιμικούς πάσχοντες και στο 73% των 
β-θαλασσαιμικών.

Επίσης, διαπιστώθηκε αύξηση του ATP και μείωση 
των δεικτών αιμόλυσης αλλά και της ερυθροποιητίνης. 
Το προφίλ ασφάλειας ήταν καλό, με ήπιες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες (αϋπνία 50%, ζάλη 30%, κεφαλαλγία 
25%). Μόνο ένας ασθενής εμφάνισε νεφρική ανεπάρ-
κεια, αλλά δε σχετίστηκε με το φάρμακο7. 

Σε συνεχιζόμενες μελέτες φάσης 3 με την πα-
ρουσία ομάδας εικονικού φαρμάκου, θα αναλυθεί 
καλύτερα η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του 
mitapivat σε μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη (ENERGIZE, 
NCT04770753) αλλά και σε μεταγγισιοεξαρτώμενη 
α- και β-θαλασσαιμία (ENERGIZE-T, NCT04770779).

Etavopivat στη θαλασσαιμία
Ο δεύτερος ενεργοποιητής της PK, τo etavopivat 

(FT-4202) έχει αρχίσει να χορηγείται σε κλινική δοκιμή 
φάσης 2 (NCT04987489) στη μεταγγισιοεξαρτώμενη 
αλλά και μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία και 
τα αποτελέσματα αναμένονται.

ΕνΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙνΑΣΗΣ 
ΣΤΗ ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ νΟΣΟ

Οι ενεργοποιητές της PK έχουν θέση στη δρε-
πανοκυτταρική νόσο διότι θεωρητικά μπορούν να 
οδηγήσουν σε μείωση της αιμόλυσης και σε βελτί-
ωση της μη αποδοτικής ερυθροποίησης. Επιπλέον, 
επειδή μειώνουν το 2,3 DPG, έχουν και πιθανή αρ-
νητική επίδραση στη δρεπάνωση. Υπάρχει, όμως, 
ο προβληματισμός ότι η αύξηση της αιμοσφαιρίνης 
ενδεχομένως οδηγεί σε αύξηση της γλοιότητας και 
σε αγγειοαποφρακτικές κρίσεις.

Η δρεπανοκυτταρική νόσος είναι μία κληρονο-
μούμενη αιμοσφαιρινοπάθεια που μεταβιβάζεται με 
τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα. Χαρα-
κτηρίζεται από επώδυνες αγγειοαποφρακτικές κρί-
σεις, χρόνια αιμόλυση, συχνές λοιμώξεις και χρόνια 
βλάβη ζωτικών οργάνων. Σύμφωνα με το κλασσικό 

μοντέλο παθογένεσης της νόσου, η αντικατάσταση 
της αδενίνης από θυμίνη στο έκτο κωδικόνιο του β 
γονιδίου της αιμοσφαιρίνης οδηγεί στην αντικατά-
σταση του γλουταμινικού οξέος από βαλίνη στην 6η 
θέση της β αλυσίδας και τη δημιουργία της παθολο-
γικής αιμοσφαιρίνης HbS. Η HbS πολυμερίζεται κάτω 
από συνθήκες υποξαιμίας (με την επίδραση του 2,3 
DPG) με αποτέλεσμα τη δρεπάνωση των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Τα δρεπανοκύτταρα έχουν μειωμένο 
χρόνο ζωής με αποτέλεσμα τη χρόνια αιμόλυση. Τα 
άκαμπτα δρεπανοκύτταρα είναι υπεύθυνα για τις 
επώδυνες αγγειοαποφρακτικές κρίσεις, που είναι το 
βασικό κλινικό χαρακτηριστικό της νόσου και οδηγούν 
σε χρόνια βλάβη των οργάνων. Το οξυγόνο είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τον πολυ-
μερισμό της HbS. Ο πολυμερισμός της HbS συμβαίνει 
μόνο στη μορφή της που έχει αποδεσμεύσει το οξυ-
γόνο. Όλες οι συνδεδεμένες μορφές της HbS (οξυ-, 
μεθ-, καρβοξυ- αιμοσφαιρίνη) δεν πολυμερίζονται. 
Με τον πολυμερισμό η συγγένεια της HbS με το Ο2 
μειώνεται και έτσι σταθεροποιείται η πολυμερισμένη 
αιμοσφαιρίνη. Η επίδραση του pH και του 2,3 DPG 
στον πολυμερισμό της HbS συμβαίνει έμμεσα μέσω 
της επίδρασή τους στη συγγένεια της HbS με το O2. 
Αύξηση του 2,3 DPG μειώνει τη συγγένεια της HbS 
με το O2 και ευοδώνει τον πολυμερισμό. Τόσο το 
mitapivat (AG-348) όσο και το etavopivat (FT-4202) 
έχουν δοκιμαστεί σε προκλινικό και σε κλινικό επίπεδο 
με καλά αποτελέσματα.

Mitapivat στη δρεπανοκυτταρική νόσο
Η χρήση του mitapivat σε μοντέλο ποντικιών με 

δρεπανοκυτταρική νόσο έδειξε ότι αυξάνει το ATP και 
μειώνει το οξειδωτικό stress στα ερυθρά αιμοσφαίρια5. 
Σε επόμενο ερευνητικό στάδιο, η ex vivo εφαρμογή 
mitapivat σε ερυθρά αιμοσφαίρια ασθενών με δρε-
πανοκυτταρική νόσο διαπιστώθηκε ότι αποκαθιστά 
την δραστικότητα και θερμική σταθερότητα της PK, 
και αυξάνει το λόγο ATP/2,3-DPG ενώ μειώνει δείκτες 
δρεπάνωσης8.

Σε κλινική δοκιμή φάσης 1 (NCT04000165) μελε-
τήθηκε η χορήγηση από του στόματος mitapivat σε 16 
ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο. Διαπιστώθηκε 
ότι με δόση 50 mg δύο φορές την ημέρα για 2 εβδο-
μάδες, η μέση τιμή της αιμοσφαιρίνης αυξήθηκε πάνω 
από 1 g/dL στους μισούς ασθενείς σε σύγκριση με την 
αρχή, με καλό προφίλ ασφάλειας (κεφαλαλγία, αϋπνία, 
αρθραλγία, υπέρταση). Αναφέρθηκαν 4 επεισόδια 
αγγειοαποφρακτικών κρίσεων. Στις εργαστηριακές 
αναλύσεις, διαπιστώθηκε αύξηση των επιπέδων του 
ATP, μείωση του 2,3-DPG και των δεικτών αιμόλυσης9
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Τα ενθαρρυντικά ευρήματα οδήγησαν σε κλινική 
δοκιμή φάσης 2 (ESTIMATE, NCT05031780). Στα 
πρώτα δημοσιευμένα αποτελέσματα από 8 ασθενείς 
έδειξαν ότι το mitapivat, μετά από 8 εβδομάδες (με 
δόση 20-100 mg δύο φορές την ημέρα), αυξάνει την 
αιμοσφαιρίνη ≥1 g/dL στο 75% των ασθενών (6/8) 
χωρίς σημαντικές παρενέργειες (κεφαλαλγία, τραν-
σαμινασαιμία). Επίσης, μειώνει τα επίπεδα 2,3-DPG, 
αυξάνει το λόγο ATP/2,3-DPG και μειώνει δείκτες 
αιμόλυσης. Σημαντική παρατήρηση είναι η μείωση 
των επώδυνων κρίσεων και των νοσηλειών10. Ως συ-
νέχεια των καλών αποτελεσμάτων αυτής της μελέτης 
είναι ο σχεδιασμός της μελέτη φάσης 2/3 (RISE UP, 
NCT05031780).

Εtavopivat στη δρεπανοκυτταρική νόσο
Η χρήση του etavopivat σε μοντέλο ποντικιών με 

δρεπανοκυτταρική νόσο έδειξε ότι μειώνει τη δρεπά-
νωση και την παραμορφωσιμότητα των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων, οδηγώντας σε αύξηση της επιβίωσης τους 
σε ποσοστό 30%11. Η ex vivo εφαρμογή etavopivat σε 
ερυθρά αιμοσφαίρια ασθενών με ομόζυγη δρεπανο-
κυτταρική νόσο διαπιστώθηκε ότι αυξάνει τη συγγένεια 
της αιμοσφαιρίνης στο οξυγόνο και μειώνει τη μερική 
πίεση του οξυγόνου κατά την οποία επιτυγχάνεται 
50% κορεσμός της αιμοσφαιρίνης (P50)12

Σε κλινικές δοκιμές φάσης 1 (NCT03815695), η 

από του στόματος χορήγηση του φαρμάκου σε υγιείς 
εθελοντές ήταν ασφαλής και οδήγησε σε αύξηση του 
ερυθροκυτταρικού ATP και σε μείωση του 2,3 DPG. 
Διαπιστώθηκε ότι μπορεί να χορηγείται μία φορά 
την ημέρα με ή χωρίς φαγητό. Δεν παρατηρήθηκε 
αναστολή αρωματασών, ούτε επίδραση στα επίπεδα 
οιστραδιόλης ή τεστοστερόνης13. Σε κλινική δοκιμή 
φάσης 1 (NCT03815695) η χορήγηση etavopivat σε 
δόση 300 mg, μία φορά την ημέρα για 2 εβδομάδες 
έδειξε καλό προφίλ ασφάλειας με αύξηση του ερυ-
θροκυτταρικού ATP, μείωση του 2,3 DPG, ελάττωση 
της παραμορφωσιμότητας και ενυδάτωσης των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων, βελτίωση της συγγένειας της 
αιμοσφαιρίνης στο οξυγόνο και μείωση των δεικτών 
αιμόλυσης14.

Τα αποτελέσματα από τη φάση επέκτασης της ίδιας 
μελέτης (open-label extension cohort) σε 15 ασθενείς 
έδειξαν ότι η χορήγηση etavopivat σε δόση 400 mg, 
μία φορά την ημέρα για 12 εβδομάδες (με 4 εβδο-
μάδες επέκταση χωρίς φάρμακο) έχει καλό προφίλ 
ασφάλειας15. Όμως, 9 ασθενείς (60%) παρουσίασαν 
ήπια επεισόδια πόνου, 4 (27%) επώδυνες αγγειοα-
ποφρακτικές κρίσεις και ένας εν τω βάθει θρόμβωση 
μηριαίας φλέβας που οδήγησε σε διακοπή του φαρμά-
κου. Κατά τις 4 εβδομάδες επέκτασης χωρίς φάρμακο 
αναφέρθηκαν επώδυνες αγγειοαποφρακτικές κρίσεις 
σε 4 ασθενείς (27%). Όπως αναμένονταν, διαπιστώ-
θηκε αύξηση του ερυθροκυτταρικού ATP, μείωση του 

Εικόνα 2. Η επίδραση των ενεργοποιητών της πυρουβικής κινάσης στην ανεπάρκεια πυρουβικής κινάσης και στις αιμοσφαιρι-
νοπάθειες.
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2,3 DPG, βελτίωση των δεικτών ενυδάτωσης των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, βελτίωση της συγγένειας της 
αιμοσφαιρίνης στο οξυγόνο και μείωση των δεικτών 
αιμόλυσης και φλεγμονής (TNF-a). Η αιμοσφαιρίνη 
αυξήθηκε >1g/dL σε σχέση με την αρχή στο 73% των 
ασθενών. Η καταγραφή επώδυνων αγγειοαποφρα-
κτικών κρίσεων κατά τη διάρκεια της χορήγησης του 
φαρμάκου αποτελεί έναν προβληματισμό, αλλά ίσως 
σχετίζεται με την ενεργότητα της υπάρχουσας δρεπα-
νοκυτταρικής νόσου. Εξάλλου, παρόμοια επεισόδια 
παρατηρήθηκαν και κατά τη διάρκεια των 4 εβδο-
μάδων μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Επίσης, τα 
προκαταρκτικά δεδομένα της αθροιστικής έκθεσης των 
ασθενών στο φάρμακο (3,32 ανθρωπο/έτη) έδειξαν 
μία μείωση των νοσηλειών λόγω αγγειοαποφρακτικών 
κρίσεων σε σχέση με την περίοδο πριν την έναρξη 
της μελέτης. Ενδεχομένως, η μείωση του 2,3 DPG, 
παίζει κάποιο ρόλο μέσω της αρνητικής επίδρασης 
στη δρεπάνωση. Στην επερχόμενη μελέτη φάσης 2 
(Hibiscus Study, NCT04624659), θα διερευνηθεί με 
μεγαλύτερη αξιοπιστία η ενδεχόμενη συσχέτιση της 
αύξησης της αιμοσφαιρίνης με την εμφάνιση αγγει-
οαποφρακτικών κρίσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ταχέως 

εξελισσόμενη προσπάθεια για την ανεύρεση νέων 
θεραπειών για τις αιμοσφαιρινοπάθειες, τόσο στο 
επίπεδο της ριζικής θεραπείας (μεταμόσχευση αρ-
χέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, γονιδιακή θερα-
πεία) όσο και στο πεδίο της βελτίωσης/διόρθωσης 
των υποκείμενων παθοφυσιολογικών μηχανισμών 
(χρόνια αιμόλυση, μη αποδοτική ερυθροποίηση, 
οξειδωτικό stress, αυξημένη εντερική απορρόφηση 
σιδήρου, κ.α).

Η ενίσχυση παραγωγής ενέργειας με τη μορφή 
του ATP μέσω επίδρασης στη γλυκολυτική οδό των 
ερυθροκυττάρων και η επερχόμενη βελτίωση της 
αναιμίας έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στην κληρονομική 
ανεπάρκεια της PK, που είναι και η συχνότερη ενζυ-
μοπάθεια του γλυκολυτικού κύκλου του ερυθροκυτ-
τάρου. Η αλλοστερική ενεργοποίηση της πυρουβικής 
κινάσης γίνεται με τη χρήση μικρών μορίων που 
χορηγούνται εύκολα από του στόματος και είναι το 
AG-348 (mitapivat) και το FT-4202 (etavopivat). Το 
πρώτο έχει εγκρθεί από τον FDA για ενήλικες με 
ανεπάρκεια της PK.

Επειδή το νόσημα αυτό έχει κοινούς παθοφυσιο-
λογικούς μηχανισμούς με τις αιμοσφαιρινοπάθειες, τα 
φάρμακα αυτά έχουν αρχίσει δοκιμαστικά επιτυχώς σε 
προκλινικό επίπεδο και χορηγούνται πλέον σε κλινικές 

μελέτες με ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε σχέση με 
τη βελτίωση της αναιμίας και της υποχώρησης δει-
κτών αιμόλυσης και μη αποδοτικής ερυθροποίησης 
(εικόνα 2). Το προφίλ ασφάλειας φαίνεται καλό με 
ήπιες και ελεγχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Στη 
θαλασσαιμία έχουν προχωρήσει περισσότερο οι 
μελέτες και έχουν φτάσει σε επίπεδο φάσης 3. Στη 
δρεπανοκυτταρική νόσο βρίσκονται στη φάση 1 και 
2, ενώ υπάρχει στενή παρακολούθηση των ασθενών 
για την ενδεχόμενη αύξηση των αγγειοαποφρακτικών 
κρίσεων λόγω αύξησης της αιμοσφαιρίνης και της 
γλοιότητας, η οποία μέχρι του παρόντος δε διαφαί-
νεται ενδεχομένως λόγω αύξησης του 2,3 DPG που 
εμποδίζει τη δρεπάνωση.
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Ενδείξεις μετάγγισης στη δρεπανοκυτταρική νόσο – Πρόληψη αιμολυτικών 
αντιδράσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΐΩΑΝΝΟΥ
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33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗν ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ  

Των ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙνΟΠΑΘΕΙων

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο εμφανίζουν 

αναιμία, η βαρύτητα της οποίας ποικίλλει μεταξύ των 
διαφόρων μορφών της. Οι ασθενείς προσαρμόζονται 
σε ένα επίπεδο αιμοσφαιρίνης (εύρος 5-10g/dl) και 
συνήθως δεν απαιτείται μετάγγιση για τη διόρθωση 
της, όπως θα χρειαζόταν σε οποιασδήποτε άλλης 
αιτιολογίας αναιμία1. Ωστόσο, η αναιμία αυτή μπορεί 
να επιδεινωθεί οξέως (π.χ. απλαστική κρίση) ή χρονί-
ως (π.χ. χρόνια νεφρική νόσος) και η μετάγγιση είναι 
απαραίτητη, ενώ πολλές φορές σε οξείες καταστάσεις 
αγγειοαπόφραξης η αφαιμαξομετάγγιση αποτελεί 
θεραπευτική λύση.

Η μετάγγιση ή αφαιμαξομετάγγιση συμπυκνωμέ-
νων ερυθρών αποτελεί θεραπεία πρώτης γραμμής 
για πολλές από τις επιπλοκές της νόσου και έχει απο-
δειχτεί σωτήρια, μειώνοντας τόσο τη νοσηρότητα όσο 
και τη θνητότητα. Η μετάγγιση στη δρεπανοκυτταρική 
νόσο εξυπηρετεί δύο σκοπούς: δίνεται ως θεραπεία 
για την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή επιπλο-
κών της νόσου ή χορηγείται προφυλακτικά, με σκοπό 
την πρόληψη των επιπλοκών. Επίσης η μετάγγιση 
βελτιώνει την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στους 
ιστούς. Στη δρεπανοκυτταρική νόσο τα μεταγγιζόμενα 
ερυθρά περιέχουν φυσιολογική αιμοσφαιρίνη (HbΑ) 
και η μετάγγισή τους οδηγεί σε αραίωση του ποσο-
στού των παθολογικών κυκλοφορούντων ερυθρών/
δρεπανοκυττάρων και της παθολογικής αιμοσφαιρίνης 
(HbS). Επίσης καταστέλλουν την ενδογενή παραγωγή 
ερυθροποιητίνης και συνεπώς μειώνεται η παραγωγή 
νέας παθολογικής αιμοσφαιρίνης S2,3.

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ / ΑΦΑΙΜΑξΟΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ
Απλή μετάγγιση 

Με την απλή μετάγγιση χορηγούμε μία ή περισ-
σότερες μονάδες ερυθρών χωρίς ταυτόχρονη απομά-
κρυνση του αίματος του ασθενούς. Επιτυγχάνεται έτσι 
επαρκής αύξηση της αιμοσφαιρίνης και βελτιώνεται η 
ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς. Επίσης 
σε έδαφος σοβαρής αναιμίας επιτυγχάνεται μείωση 
του ποσού της HbS χωρίς ταυτόχρονη αύξηση της 
γλοιότητας. Η απλή μετάγγιση ενδείκνυται:
 - όταν η αιμοσφαιρίνη των ασθενών μειωθεί περισ-

σότερο από 2g/dl σε σχέση με την αιμοσφαιρίνη 
της σταθερής κατάστασης,

 - όταν τα επίπεδα Hb <5g/dl σε βαριά κλινική κατά-
σταση, με στόχο επίπεδα αιμοσφαιρίνης >10-11g/dl,

 - προεγχειρητικά προφυλακτικά, εάν η Hb <9-10g/dl5.

Αφαιμαξομετάγγιση 
Η αφαιμαξομετάγγιση περιλαμβάνει την αφαίρε-

ση ποσότητας αίματος του ασθενούς και χορήγηση 
αλλογενών ερυθρών με αποτέλεσμα τη γρήγορη 
αραίωση της αιμοσφαιρίνης S και την αύξηση της 
HbA βελτιώνοντας την οξυγόνωση ιστών και οργάνων. 
Μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με τη 
βοήθεια μηχανήματος αφαίρεσης. Οι αφαιμαξομεταγ-
γίσεις ενδείκνυνται σε καταστάσεις όπου προέχει η 
μείωση της HbS, παρέχοντας το πλεονέκτημα, ειδικά 
οι αυτόματες αφαιμαξομεταγγίσεις, της γρήγορης 
μείωσης της HbS και ταυτόχρονη διόρθωση της 
αναιμίας, ενώ δεν αυξάνει τη γλοιότητα. Τα βέλτιστα 
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επίπεδα HbS που πρέπει να επιτευχθούν μετά την 
αφαιμαξομετάγγιση εξαρτώνται από την ένδειξη, το 
ιστορικό του ασθενούς, τη βαρύτητα της παρούσας 
νοσηλείας, τη δυσλειτουργία οργάνων, αλλά και την 
κλινική ανταπόκριση στην αρχική μετάγγιση2-4. Συνε-
πώς η αφαιμαξομετάγγιση έχει θέση σε:
 - επείγουσες καταστάσεις, όπου ο ασθενής εμφανίζει 

βαριά κλινική εικόνα 
 - χρόνια προγράμματα μεταγγίσεων για την πρόλη-

ψη ΑΕΕ, οξέος θωρακικού συνδρόμου, υποτρο-
πιάζουσες σοβαρές αγγειοαποφρακτικές κρίσεις5.

ΕνΔΕΙξΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ/ΑΦΑΙΜΑξΟΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Οξύ θωρακικό Σύνδρομο 

Το οξύ θωρακικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία πυρετού, συμπτωμάτων από το ανα-
πνευστικό και νέων διηθημάτων στην ακτινογραφία 
θώρακος. Αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή αιτία νο-
σηλείας και την πιο συχνή αιτία θανάτου στη ΔΝ. Η 
παθοφυσιολογία της νόσου είναι πολυπαραγοντική. 
Οι λοιμώξεις αποτελούν το συχνότερο αίτιο στα παι-
διά, ενώ τα μη λοιμώδη αίτια είναι πιο συχνά στους 
ενήλικες8.

Oι πρόσφατες οδηγίες συστήνουν την αφαιμαξο-
μετάγγιση από την απλή μετάγγιση σε σοβαρό οξύ 
θωρακικό σύνδρομο με γρήγορη επιδείνωση της 
αναπνευστικής λειτουργίας, παθολογικά ευρήματα 
στην ακτινογραφία θώρακος και πτώση του κορεσμού 
του οξυγόνου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πιο 
γρήγορη μείωση της αιμοσφαιρίνης S. Σε περίπτωση 
που η αφαιμαξομετάγγιση καθυστερεί και εν αναμονή 
αυτής, εφόσον η αιμοσφαιρίνη του ασθενούς είναι <9g/
dl, μπορεί να δοθεί απλή μετάγγιση. Απλή μετάγγιση 
μπορεί να δοθεί και σε ήπιο οξύ θωρακικό σύνδρομο 
με συνοδό μείωση της αιμοσφαιρίνης σε σχέση με τη 
συνήθη αιμοσφαιρίνη του ασθενούς1,4-8. 

Το οξύ θωρακικό σύνδρομο αποτελεί δείκτη σο-
βαρότητας της νόσου. Για την πρόληψη επαναλαμ-
βανόμενου οξέος θωρακικού συνδρόμου η υδροξυ-
ουρία (παλαιότερη ονομασία) ή υδροξυκαρβαμίδη 
αποτελεί θεραπεία επιλογής σε χρόνια χορήγηση, 
ενώ η μετάγγιση/αφαιμαξομετάγγιση μπορεί να δοθεί 
σε αποτυχία αυτής ή εάν αντενδείκνυται το φάρμακο 
για κάποιο λόγο5,8.

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ευθύνονται για 

σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα στη δρεπανο-
κυτταρική νόσο. Απουσία μεταγγίσεων, περίπου το 

11% των ασθενών με ΔΝ θα εμφανίσουν αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο πριν την ηλικία των 20 ετών9. Η 
μελέτη STOP ήταν αυτή που έδειξε ότι οι μεταγγίσεις 
μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης ενός 
πρώτου εγκεφαλικού σε παιδιά με παθολογικές τιμές 
στη διακρανιακή ηχογραφία (Transcranial Doppler 
Sonography, TDS). Η εφαρμογή της διακρανιακής 
ηχογραφίας στα παιδιά, με παθολογική ροή >200 
cm/s, αποτελεί την εξέταση αναγνώρισης των ασθε-
νών υψηλού κινδύνου για ΑΕΕ. Η σημερινή κλινική 
πρακτική για την πρωτογενή πρόληψη του αγγειακού 
εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η ένταξη του ασθενούς 
υψηλού κινδύνου σε χρόνιο πρόγραμμα μεταγγίσε-
ων, χωρίς να μπορεί να καθοριστεί με σιγουριά το 
χρονικό διάστημα των μεταγγίσεων (τουλάχιστον για 
ένα έτος), με στόχο η HbS <30%5,6,9.

Λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί ένα χρόνιο 
πρόγραμμα μεταγγίσεων, ακολούθησε η μελέτη 
STOPII, στην οποία φάνηκε πως, όταν διακοπεί 
το χρόνιο πρόγραμμα μεταγγίσεων για πρωτογενή 
πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς που 
ομαλοποίησαν της τιμές τους στη διακρανιακή ηχο-
γραφία, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υποτροπής των 
τιμών αυτών και εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου. 
Η μελέτη SWITCH με τη σειρά της έδειξε ότι μετά από 
12 μήνες μεταγγίσεων, η μετάβαση σε υδροξυκαρβα-
μίδη είναι εξίσου ωφέλιμη σε παιδιά χωρίς σοβαρή 
αγγειοπάθεια, αλλά όχι όσο αφορά στη δευτερογενή 
πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου5,6,9. 
Συνεπώς, μετά το πέρας του έτους, εφόσον οι ροές 
στη διακρανιακή ηχογραφία έχουν επανέλθει στο φυ-
σιολογικό και δεν ανιχνευτούν σιωπηλά έμφρακτα, η 
σταδιακή μετάβαση στην υδροξυκαρβαμίδη αποτελεί 
συνήθη πρακτική σε συνδυασμό με προσεκτική πα-
ρακολούθηση. Όσο αφορά τη δευτερογενή πρόληψη 
του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, εφαρμόζεται 
μακροχρόνιο πρόγραμμα μεταγγίσεων απροσδιόρι-
στης διάρκειας με στόχο η HbS <30%1,6,9. 

Τα σιωπηλά εγκεφαλικά έμφρακτα αποτελούν την 
πιο συχνή νευρολογική επιπλοκή στους δρεπανο-
κυτταρικούς ασθενείς και ευθύνονται για σημαντική 
νοσηρότητα. Ποσοστό 39% των παιδιών με HbSS 
εμφανίζουν σιωπηλά έμφρακτα. Έχει φανεί πως 
σε ασθενείς με παθολογικές τιμές TDS, τα χρόνια 
προγράμματα μεταγγίσεων μπορούν να μειώσουν 
τη συχνότητα εμφάνισης σιωπηλών εμφράκτων, 
κάτι που δε συμβαίνει σε ασθενείς οι οποίοι έχουν 
ήδη σιωπηλά έμφρακτα ή φυσιολογικό TDS. Όταν 
επιβεβαιωθούν στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου 
σιωπηλά έμφρακτα, η έναρξη χρόνιου προγράμματος 
μεταγγίσεων είναι η ενδεικνυόμενη τακτική5,6,9.

Επί εμφάνισης συμπτωμάτων ή σημείων που 



208

Κ. Παπαϊωάννου

παραπέμπουν σε οξύ ή παροδικό εγκεφαλικό επει-
σόδιο, συστήνεται αφαιμαξομετάγγιση, όσο το δυνατό 
γρηγορότερα και μέσα στις δυο πρώτες ώρες από 
την εμφάνιση, με στόχο τη μείωση HbS <30%. Από 
τη στιγμή που θα επιβεβαιωθεί το αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο, ο ασθενής πρέπει να μπει σε χρόνιο 
πρόγραμμα μεταγγίσεων ώστε να αποφευχθεί η 
υποτροπή5,9. 

Σύνδρομα ηπατικού και σπληνικού εγκλωβισμού
Τα σύνδρομα αυτά χαρακτηρίζονται από ξαφνικό 

εγκλωβισμό ποσότητας αίματος του ασθενούς στους 
κόλπους του ήπατος ή του σπληνός με αποτέλεσμα 
οξεία πτώση της αιμοσφαιρίνης, διόγκωση του οργά-
νου και ενίοτε αιμοδυναμική αστάθεια. Χρειάζεται άμε-
σα απλή μετάγγιση ώστε η αιμοσφαιρίνη να επανέλθει 
στα φυσιολογικά επίπεδα του ασθενούς, με προσοχή 
ώστε να αποφευχθεί η αύξηση της γλοιότητας κατά 
την επιστροφή του αίματος από το σπλήνα ή το ήπαρ 
στην κυκλοφορία1,5. 

Οξεία πολυοργανική ανεπάρκεια
Πολύ σοβαρή κατάσταση, οφειλόμενη είτε στην 

ίδια τη νόσο είτε σε άλλα αίτια όπως βαριά σήψη. Οι 
επιθετικές αφαιμαξομεταγγίσεις μπορεί να βοηθήσουν 
με στόχο τη διακοπή της δρεπάνωσης (HbS <30%) 
και βελτίωση της οξυγόνωσης των οργάνων5.

Οξεία συμπτωματική αναιμία
Ως οξεία αναιμία στη ΔΝ ορίζεται η πτώση της 

αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον 2g/dl κάτω από την τιμή 
της αιμοσφαιρίνης του ασθενούς σε σταθερή κατάστα-
ση5,6. Εδώ είναι ζωτικής σημασίας να προσδιοριστεί η 
αιτία της πτώσης και η αντιμετώπισή της. Η απόφαση 
για μετάγγιση θα εξαρτηθεί, εκτός από το αίτιο, από 
την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς και το 
βαθμό πτώσης της αιμοσφαιρίνης από τη συνήθη 
αιμοσφαιρίνη του ασθενούς5. Η άμεση απλή μετάγγιση 
είναι αναγκαία ώστε να επανέλθει η αιμοσφαιρίνη στα 
φυσιολογικά για τον ασθενή επίπεδα. 

Απλαστική κρίση
Προκαλείται συνήθως μετά από λοίμωξη και είναι 

χαρακτηριστική στη λοίμωξη από ερυθροϊό (Παρβοϊό 
Β19), οδηγώντας σε βαριά αναιμία λόγω μυελικής 
απλασίας. Αν και η μυελική απλασία είναι παροδική 
και αποκαθίσταται σε μερικές ημέρες ή και εβδομά-

δες, η μείωση της αιμοσφαιρίνης αντιμετωπίζεται με 
απλές μεταγγίσεις5.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑζΟνΤΑΙ 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ή 
ΑΦΑΙΜΑξΟΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ
Προεγχειρητική προφυλακτική μετάγγιση

Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο συχνά 
έχουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης (χολο-
κυστεκτομή, σπληνεκτομή, ορθοπεδικά χειρουργεία 
κ.ά.). Η αξία της προεγχειρητική μετάγγισης στην 
πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών των δρε-
πανοκυτταρικών ασθενών αποδείχτηκε με τη μελέ-
τη TAPS, στην οποία ασθενείς με HbSS ή HbS/β 
θαλασσαιμία τυχαιοποιήθηκαν σε προεγχειρητική 
μετάγγιση vs καθόλου μετάγγιση. Το συμπέρασμα 
της μελέτης ήταν σαφές: η προεγχειρητική μετάγγιση 
είναι ωφέλιμη για ασθενείς που θα υποβληθούν σε 
χειρουργείο χαμηλού και μέσου κινδύνου . Η μέθοδος 
της μετάγγισης εξαρτάται από τη βασική τιμή της αι-
μοσφαιρίνης του ασθενούς. Για ασθενείς με Hb <9g/
dl, συστήνεται απλή μετάγγιση, ενώ εάν η αιμοσφαι-
ρίνη είναι >9g/dl ενδείκνυται η αφαιμαξομετάγγιση με 
στόχο HbS <30%.Όσο αφορά τους ασθενείς που θα 
υποβληθούν σε χειρουργείο πολύ υψηλού κινδύνου 
(νευροχειρουργική, καρδιοχειρουργική επέμβαση ή 
αντικατάσταση κεφαλής ισχίου) ενδείκνυται η αφαι-
μαξομετάγγιση της απλής μετάγγισης5-7. 

Κύηση
Η κύηση στη δρεπανοκυτταρική νόσο σχετίζεται 

με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών που σχετίζονται με 
τη νόσο (επώδυνες κρίσεις, πνευμονικές επιπλοκές, 
λοιμώξεις, μητρική και περιγεννητική θνησιμότητα, 
επιπλοκές σχετιζόμενες με την κύηση και εμβρυικές 
επιπλοκές). Μελέτες όμως σχετικές με το ρόλο των 
προφυλακτικών μεταγγίσεων κατά την κύηση στη ΔΝ 
είναι περιορισμένες. Τα δεδομένα δεν είναι επαρκή για 
να στηρίξουν προφυλακτικά προγράμματα μεταγγί-
σεων (απλών ή αφαιμαξομεταγγίσεων)7. Με βάση τις 
τρέχουσες οδηγίες η μετάγγιση δεν είναι απαραίτητη 
στην κύηση γενικά5-7. Ωστόσο, ενδείκνυται πρόγραμμα 
τακτικών μεταγγίσεων, από την έναρξη της κύησης, 
σε ιστορικό σοβαρών επιπλοκών της νόσου πριν 
την παρούσα κύηση, σε κύηση χαρακτηριζόμενη ως 
υψηλού κινδύνου (π.χ. δίδυμη κύηση), καθώς και σε 
γυναίκες που κατά την παρούσα κύηση εμφανίζουν 
επιπλοκές σχετιζόμενες με τη νόσο (π.χ. οξύ θωρα-
κικό σύνδρομο)5,7.
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Σοβαρά και συχνά οξέα αγγειοαποφρακτικά 
επεισόδια

Η αυξημένη συχνότητα των επώδυνων επεισοδίων 
υποδηλώνει τη βαρύτητα της νόσου και σχετίζεται με 
αυξημένο κίνδυνο πρώιμου θανάτου. Η υδροξυκαρβα-
μίδη έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στη μείωση της 
συχνότητας και της βαρύτητας τέτοιων επεισοδίων, 
των εισαγωγών και των μεταγγίσεων. Σε περιπτώσεις 
όμως που η υδροξυκαρβαμίδη δεν έχει ανταπόκριση 
ή αντενδείκνυται η μετάγγιση/αφαιμαξομετάγγιση 
αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή5. Η έγκριση νέων 
θεραπευτικών σκευασμάτων όπως το μονοκλωνικό́ 
αντίσωμα crinzalizumab (εμπορικό όνομα Adakveo) 
που δρα προληπτικά στη μείωση εμφάνισης αγγει-
οαποφρακτικών επεισοδίων, είτε ως μονοθεραπεία 
είτε σε συνδυασμό με την υδροξυκαρβαμίδη, αυξάνει 
τις θεραπευτικές επιλογές πριν καταφύγουμε στις 
μεταγγίσεις10. 

Άλλες πιθανές ενδείξεις
Η μετάγγιση/αφαιμαξομετάγγιση εφαρμόζεται και 

σε άλλες επιπλοκές της νόσου όπως η πνευμονική 
υπέρταση, ο πριαπισμός, η δρεπανοκυτταρική νε-
φροπάθεια η άσηπτη νέκρωση του ισχίου, τα άτονα 
έλκη των κάτω άκρων5.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Των ΜΕΤΑΓΓΙΣΕων- 
ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑνΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Οι μεταγγίσεις είναι γνωστό ότι συνοδεύονται από 
κινδύνους, όπως η αλλοανοσοποίηση, η αιμόλυση, 
η καθυστερημένη αιμολυτική αντίδραση, οι οποίοι 
εκδηλώνονται πιο συχνά και με μεγαλύτερη βαρύτητα 
στους δρεπανοκυτταρικούς ασθενείς συγκριτικά με 
το γενικό πληθυσμό. Η απόφαση για την έναρξη των 
μεταγγίσεων αλλά και του είδους μετάγγισης, πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη υπολογίζοντας πάντα όφελος 
αλλά και τους πιθανούς κινδύνους. Τα χορηγούμενα 
ερυθρά, όπως και σε κάθε πολυμεταγγιζόμενο ασθενή, 
πρέπει να είναι λευκαφαιρεμένα. Επίσης πρέπει να 
είναι αρνητικά για την παρουσία HbS, η αιμοληψία 
να είναι πρόσφατη, εάν είναι εφικτό, η συλλογή να 
είναι <10 ημερών για την απλή μετάγγιση και < των 
7 ημερών για την αφαιμαξομετάγγιση11. Επίσης, δεν 
πρέπει να παραβλέπεται και ο κίνδυνος της αιμοσι-
δήρωσης (κυρίως του ήπατος).

Αλλοανοσοποίηση και αιμόλυση
Οι δρεπανοκυτταρικοί ασθενείς εμφανίζουν υψη-

λά ποσοστά αλλοανοσοποίησης (συχνότητα μεταξύ 
7%-59%). Το γεγονός αυτό οδηγεί σε δυσκολίες 
ανεύρεσης συμβατού αίματος σε μελλοντικές μεταγ-
γίσεις, προκαλώντας καθυστερήσεις σε επείγουσες 
καταστάσεις ενώ δυσκολεύει και την εφαρμογή των 
χρόνιων προγραμμάτων μεταγγίσεων. Επίσης η αλ-
λοανοσοποίηση οδηγεί σε αιμολυτικές αντιδράσεις, 
οι οποίες μπορούν να γίνουν απειλητικές για τη ζωή. 
Άλλες φορές υποδιαγιγνώσκονται κυρίως λόγω της 
ομοιότητας της συμπτωματολογίας τους με αυτή της 
αγγειοαποφρακτικής κρίσης12-15.

Η αιτιολογία της αλλοανοσοποίησης φαίνεται ότι 
είναι πολυπαραγοντική. Η φυλετική διαφορά είναι 
ένας από τους παράγοντες. Όταν οι αιμοδότες είναι 
ευρωπαίοι, εκφράζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα τα 
αντιγόνα C, E, Fya, Jkb, και S σε σχέση με ασθενείς 
οι οποίοι είναι κυρίως Αφρικανικής καταγωγής. Αυτές 
οι αντιγονικές διαφορές συμβάλλουν εν μέρει στους 
υψηλούς ρυθμούς αλλοανοσοποίησης3,11,12. Επίσης, 
ο μεγάλος αριθμός μεταγγίσεων και συνεπώς η έκ-
θεση σε μεγάλο αριθμό δοτών είναι ένας επιπλέον 
επιβαρυντικός παράγοντας12. Τα άτομα αφρικανικής 
καταγωγής εμφανίζουν συχνότερα την παραλλαγή του 
RhD θετικού φαινοτύπου, D partial, όπου λείπουν κά-
ποιοι επίτοποι του φυσιολογικού αντιγόνου. Τα άτομα 
αυτά μπορούν να αναπτύξουν αντισώματα εναντίων 
των επιτόπων που λείπουν όταν μεταγγίζονται με 
ερυθρά δοτών που φέρουν το φυσιολογικό RhD αντι-
γόνο12. Η φλεγμονή μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα 
αλλοανοσοποίησης (ΔΝ κατεξοχήν φλεγμονώδης 
νόσος). Ο κίνδυνος αλλοανοσοποίησης αυξάνει όταν 
η μετάγγιση γίνεται για την αντιμετώπιση οξείας επι-
πλοκής (συνεπώς μεγαλύτερο επίπεδο φλεγμονής)12. 
Κάποιοι ασθενείς αλλοανοσοποιούνται νωρίς μετά 
την έναρξη των μεταγγίσεων, ενώ κάποιοι άλλοι δεν 
ανοσοποιούνται ποτέ, γεγονός που υπονοεί πως 
μια γενετική προδιάθεση εμπλέκεται στο φαινόμενο 
αυτό. Γίνονται προσπάθειες να αναγνωριστούν τέτοιοι 
γενετικοί δείκτες και εφόσον αυτοί επιβεβαιωθούν θα 
βοηθήσουν στην αναγνώριση των ασθενών υψηλού 
κινδύνου για αλλοανοσοποίηση12.

Καθυστερημένη αιμολυτική αντίδραση  
μετά από μετάγγιση (DHTR, delayed  
hemolytic transfusion reaction)

Οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, σε καθυστερη-
μένη αναγνώριση προϋπαρχόντων αλλοαντισωμάτων 
από προηγούμενες μεταγγίσεις ή ανάπτυξη νέων. 
Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός οφείλεται στην 
αναμνηστική αντίδραση που προκαλείται από αλλο-
αντισώματα μη ανιχνεύσιμα τη στιγμή της μετάγγισης 
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τα οποία επανεμφανίζονται μετά τη μετάγγιση στα 
αντίστοιχα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα. Τα καλυμμένα 
με αντίσωμα ερυθρά του δότη καταστρέφονται με ή 
χωρίς την ενεργοποίηση του συμπληρώματος13-14. 

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αιματολογική Εται-
ρία (ASH), η καθυστερημένη αιμολυτική αντίδραση 
μετά τη μετάγγιση ορίζεται ως η μεγάλη πτώση της 
αιμοσφαιρίνης μέσα στις πρώτες 21 ημέρες μετά τη 
μετάγγιση, συχνά εν μέσω μιας επώδυνης κρίσης, με 
παράλληλη αύξηση των δεικτών αιμόλυσης, χολερυ-
θρίνης και LDH. Επίσης εμφανίζεται αιμοσφαιρινου-
ρία, επιταχυνόμενη αύξηση του ποσοστού της HbS 
με ταυτόχρονη μείωση της HbA και χαρακτηριστική 
δικτυοερυθροκυτταροπενία7. Καθώς η εξωαγγειακή 
αιμόλυση είναι ο πρωταρχικός μηχανισμός κάθαρσης 
των ερυθρών, οι DHTRs μπορεί να μην εμφανίσουν 
έντονα κλινικά συμπτώματα. Συχνά οι DHTRs υποε-
κτιμώνται καθώς η ανίχνευση ενός νέου αντισώματος 
δεν είναι πάντα εφικτή τη στιγμή της εκδήλωσης της 
αντίδρασης ή η αναιμία και η αιμόλυση συνοδεύονται 
από πόνο γεγονός που κάνει δύσκολη τη διαφορο-
διάγνωσή τους από την αγγειοαποφρακτική κρίση15. 

Σύνδρομο υπεραιμόλυσης (Hyperhaemolysis [HH])
Η υπεραιμόλυση ορίζεται ως η ταχεία πτώση της 

αιμοσφαιρίνης σε προ μετάγγισης επίπεδα με ταυ-
τόχρονη πτώση της μεταμεταγγισιακής HbA7. Στην 
περίπτωση αυτή καταστρέφονται τόσο τα μεταγγιζό-
μενα ερυθρά όσο και του ασθενούς. Σοβαρή αιμόλυση 
μπορεί να συμβεί με μη ανιχνεύσιμο αλλοαντίσωμα 
(περίπου 1/3 των περιπτώσεων) και αρνητική άμε-
ση Coombs1,13-15. Το σύνδρομό της υπεραιμόλυσης 
μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και 
θάνατο. Η σωστή και έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής 
σημασίας καθώς τα δείγματα μπορούν να εξεταστούν 
με πιο εξειδικευμένες μεθόδους και να αποφευχθούν 
οι πρόσθετες μεταγγίσεις. Ωστόσο, οι καθυστερημένες 
αιμολυτικές αντιδράσεις μετά από μετάγγιση είναι 
αδύνατο να εξαλειφθούν τελείως.

ΜΠΟΡΕΙ νΑ ΠΡΟΛΗΦΘΕΙ ΜΙΑ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ 
ΑνΤΙΔΡΑΣΗ;

Ο πρώτος και πιο αποτελεσματικός τρόπος να 
αποφύγουμε μια DHTR είναι η αποφυγή των μη 
απαραίτητων μεταγγίσεων. Μετάγγιση μόνο όταν 
υπάρχει απόλυτη ένδειξη. 

Εάν δε μπορεί να αποφευχθεί η μετάγγιση, τότε 
επιβάλλεται η μέριμνα για τη χορήγηση των πλέον 
συμβατών ερυθρών. Όλες οι διεθνείς οδηγίες συμ-
φωνούν ότι η προφυλακτική μετάγγιση συμπυκνω-

μένων ερυθρών είναι αναγκαίο να περιλαμβάνει τον 
έλεγχο, τουλάχιστον ως προς τα αντιγόνα C/c, E/e, 
και K (και εάν είναι εφικτό και ως προς Fya/Fyb, 
Jka/Jkb, και S/s)7,14. Εάν στο ιστορικό αναφέρονται 
αλλοαντισώματα κλινικά σημαντικά, τα ερυθρά που 
θα επιλεγούν πρέπει να είναι αρνητικά ως προς το 
συγκεκριμένο/α αντιγόνο/α. Eπίσης, συστήνεται να 
υπάρχει εκτεταμένος φαινότυπος των ερυθρών του 
ασθενή, εάν είναι δυνατό και πριν την πρώτη με-
τάγγιση, είτε ορολογικός είτε μοριακός, ο οποίος θα 
βοηθήσει στη διερεύνηση και την επιλογή ερυθρών 
σε μελλοντικές πιθανές αιμολυτικές αντιδράσεις ή σε 
άλλες πολύπλοκες μεταγγίσεις. Να σημειωθεί πως ο 
φαινότυπος με ορολογικές μεθόδους δεν είναι πάντα 
ακριβής, ειδικά εάν ο ασθενής έχει μεταγγιστεί το 
τελευταίο τρίμηνο. Αντίθετα, ο μοριακός φαινότυπος 
ξεπερνάει τον παραπάνω περιορισμό και παρέχει 
πρόσθετες αντιγονικές πληροφορίες και μεγαλύτερη 
ακρίβεια, μεταξύ άλλων και για τον προσδιορισμό του 
C partial και του Fyb αντιγόνου7.

Η αυστηρή τήρηση από πλευράς των υπηρεσιών 
αιμοδοσίας αρχείου των αλλοαντισωμάτων που έχουν 
ανιχνευθεί σε κάθε δρεπανοκυτταρικό ασθενή, οδη-
γεί στην μελλοντική αποφυγή της επανέκθεσης του 
ασθενούς σε αλλοαντιγόνο για το οποίο στο παρελθόν 
ο ασθενής έχει αναπτύξει αλλοαντίσωμα, χορηγώ-
ντας ερυθρά αρνητικά για το αλλοαντιγόνο αυτό14,15. 
Συχνά οι ασθενείς αναζητούν ιατρική φροντίδα σε 
διαφορετικά νοσοκομεία. Συνεπώς η επικοινωνία 
μεταξύ των υπηρεσιών αιμοδοσίας, ώστε να ληφθεί 
το ιστορικό μεταγγίσεων του ασθενούς είναι ζωτικής 
σημασίας. Δυστυχώς, τόσο στη χώρα μας όσο και σε 
πολλές άλλες χώρες υπάρχει μεγάλο κενό και πολλές 
φορές οι πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες ή 
είναι ελλιπείς13,15. 

Ακόμη και αν όλα τα παραπάνω εφαρμοστούν, 
υπάρχει η πιθανότητα να μην ανιχνευτούν αλλοα-
ντισώματα πριν τη μετάγγιση, εάν δε γίνει ρουτίνα 
η παρακολούθηση του ασθενούς μετά από κάθε 
μετάγγιση (νοσηλεία με πολλαπλές μεταγγίσεις) για 
την πιθανότητα ανάπτυξης αλλοαντισώματος12,15. 
Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν κάποια νέα αλλοα-
ντισώματα, τα οποία αναπτύσσονται μετά από μια 
μετάγγιση και ρίχνουν τον τίτλο τους κάτω από το 
επίπεδο ανίχνευσης πριν την επόμενη εκτίμηση για 
νέα μετάγγιση, η οποία μπορεί να είναι μήνες ή χρό-
νια μετά. Συνεπώς εάν μετά από κάθε μετάγγιση δεν 
υπάρξει ορολογική παρακολούθηση του ασθενούς, 
το φαινόμενο της εξαφάνισης του αλλοαντισώματος, 
εκθέτει τον ασθενή σε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση 
DHTR. Για το λόγο αυτό μετά από κάθε μετάγγιση 
ενός δρεπανοκυτταρικού ασθενούς, θα πρέπει να 
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εφαρμοστεί ως ρουτίνα, η διενέργεια έμμεσης Coombs 
το διάστημα ενός με τρεις μήνες μετά τη μετάγγιση. 
Ακόμη και έτσι, το 30% των DHTR με συνοδό αιμό-
λυση δεν ανιχνεύεται αλλοαντίσωμα, καθιστώντας 
ιδιαίτερα δύσκολο την πρόβλεψη ή τη πρόληψη αυτής 
της αντίδραση12. 

Δεδομένου ότι οι καθυστερημένες αιμολυτικές 
αντιδράσεις είναι μη προβλέψιμες και μπορούν να 
απειλήσουν τη ζωή του ασθενούς, είναι ανάγκη να 
αναγνωριστούν παράγοντες κινδύνου από το ιστορικό 
του ασθενούς ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν 
οι ασθενείς υψηλού κινδύνου και να αντιμετωπιστούν 
αναλόγως. Η σκέψη αυτή οδήγησε τους Narbey 
και συνεργάτες στη δημιουργία ενός προγνωστικού 
score, το οποίο βασίζεται στους εξής παράγοντες 
κινδύνου: το χαμηλό αριθμό προηγούμενων μεταγ-
γίσεων (<12), το ιστορικό αλλοανοσοποίησης και 
το ιστορικό προηγούμενης αιμολυτικής αντίδρασης. 
Οι ασθενείς βαθμολογούνται με score από 0 έως 
>14, και κατηγοριοποιούνται σε ασθενείς χαμηλού 
(<8), ενδιαμέσου8-14 και υψηλού (>14) κινδύνου για 
εμφάνιση DHTR. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε 
χρόνιο πρόγραμμα μεταγγίσεων θεωρούνται χαμηλού 
κινδύνου. Βασιζόμενοι σε αυτό το score, οι Pirenne 
και Yazdanbakhsh προτείνουν μια σειρά από μέτρα 
και χειρισμούς για την πρόληψη των DHTR. Πιο 
συγκεκριμένα, οι ασθενείς που κατηγοριοποιούνται 
ως χαμηλού κινδύνου για εμφάνιση DHTR, μπορούν 
να μεταγγιστούν με ερυθρά συμβατά κατά Rh/Kell 
και χορηγούνται αρνητικά για ερυθρά αρνητικά για 
τα αντιγόνα Fy, Jk και Ss, μόνο εφόσον ο ασθενής 
έχει αναπτύξει αντισώματα εναντίον των συγκεκρι-
μένων αντιγόνων στο παρελθόν. Για τους ασθενείς 
που κατηγοριοποιούνται ως ενδιαμέσου κινδύνου, 
λαμβάνεται υπόψη το εάν έχουν μεταγγιστεί λίγες 
φορές έως τώρα και εάν δεν έχουν ιστορικό DHTR και 
αντιμετωπίζονται όπως οι ασθενείς χαμηλού κινδύνου, 
αλλά παρακολουθούνται πιο στενά. Όμως οι ασθε-
νείς ενδιάμεσου κινδύνου που έχουν μικρό αριθμό 
μεταγγίσεων στο ιστορικό τους , αλλά ιστορικό DHTR, 
θεωρούνται υψηλού κινδύνου και λαμβάνουν ερυθρά 
συμβατά και ως προς Fy, Jk, Ss. Τέλος, οι ασθενείς 
που κατηγοριοποιούνται ως υψηλού κινδύνου, πρέ-
πει να λαμβάνουν πάντα ερυθρά συμβατά και κατά 
Fy, Jk, Ss. Στην περίπτωση που έχουν και ιστορικό 
σοβαρής DHTR και αλλοαντισωμάτων, συστήνεται 
η προφυλακτική χρήση rituximab12.

Για την αντιμετώπιση προτείνεται η ανοσοκα-
τασταλτική θεραπεία (IVIg, κοστικοστεροειδή ή/και 
rituximab)7 και ενδεχομένως του μονοκλωνικού αντι-20 
αντισώματος (Ecuzulimab, εναντίον του ενεργοποιη-
μένου συμπληρώματος).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η μετάγγιση παραμένει ακρογωνιαίος λίθος στην 

πρόληψη και την αντιμετώπιση πολλών επιπλοκών 
της νόσου. Ωστόσο, επιβάλλεται ευαισθητοποίηση 
των θεραπόντων και συστηματική παρακολούθηση 
του ασθενούς λόγω του κινδύνου των αιμολυτικών 
αντιδράσεων οι οποίες μερικές φορές είναι πολύ 
σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή των ασθενών. 
Είναι ευνόητο, όπου απαιτούνται μεταγγίσεις, αυτές 
πρέπει να γίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία 
και προσοχή.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως «μαζική καταστροφή» ή «καταστροφή - disas-

ter» ορίζεται ένα σοβαρό γεγονός που διαταράσσει 
την κανονική λειτουργία μιας κοινότητας ή της κοι-
νωνίας και υπερβαίνει την ικανότητα αντιμετώπισης 
από την πληγείσα περιοχή. Οι καταστροφές μπορεί 
να είναι μικρές, όταν επηρεάζουν μια μεμονωμένη 
επιχείρηση ή μεγάλες όταν επηρεάζουν μια ολόκληρη 
περιοχή. Μπορεί να οφείλονται σε φυσικές δυνάμεις 
(π.χ., τυφώνες, σεισμούς,πλημμύρες, πανδημίες) ή 
να είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας 
(π.χ., τρομοκρατικές ενέργειες, βιομηχανικά ή άλλα 
μείζονα ατυχήματα). Παγκοσμίως διατίθενται από 
διάφορες οργανώσεις και φορείς τεράστιοι πόροι για 
την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των απειλών που 
σχετίζονται με αυτά τα γεγονότα.

Σε ό,τι αφορά στην αιμοδοσία ο όρος αναφέρεται 
σε οποιαδήποτε ατύχημα ή τρομοκρατική ενέργεια ή 
φυσικό φαινόμενο που ξαφνικά:

• Απαιτεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα αίματος από 
τις συνήθεις ανάγκες, ή 

• Περιορίζει προσωρινά ή εξαλείφει την ικανότητα 
της αιμοδοσίας να συλλέγει, να ελέγχει, να επε-
ξεργάζεται και να διανέμει αίμα, ή

• Περιορίζει προσωρινά ή εμποδίζει τον τοπικό 
πληθυσμό να δώσει αίμα, ή περιορίζει ή εμποδίζει 
τη χρήση του διαθέσιμου αποθέματος προϊόντων 
αίματος και ως εκ τούτου απαιτεί άμεση αντικα-
τάσταση ή ανεφοδιασμό του αποθέματος αίματος 
της περιοχής από άλλη περιοχή, ή 

• Δημιουργεί μια ξαφνική εισροή δοτών, απαιτώντας 
επιταχυνόμενη συλλογή αίματος για να καλύψει 
μια αναδυόμενη ανάγκη στη συγκεκριμένη περι-
οχή ή αλλού1.

Ως εκ τούτου δημιουργείται κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, κατά την οποία είναι ζωτικής σημασίας να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής και επαρκής παροχή αίματος 
για όλες τις απαραίτητες μεταγγίσεις. Η πανδημία 
COVID-19 επιβεβαίωσε την ανάγκη για σχεδιασμό 
και ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Στις ΗΠΑ μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001, η επιστημονική κοινότητα αναγνώρισε την ανά-
γκη να αξιολογήσει τις ενέργειές της ως απάντηση 
στην τραγωδία και να αναπτύξει συστάσεις για μελ-
λοντικές καταστροφές και τρομοκρατικές ενέργειες. 
Έτσι τον Δεκέμβριο του 2001, η AABB συγκάλεσε μια 
ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους 
διαφόρων οργανισμών αιμοδοσίας, αιμοδοτών και 
προμηθευτών νοσοκομείων, καθώς και κυβερνητικών 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση τέτοιων γεγονότων. 
Η ομάδα αυτή προχώρησε στη σύνταξη του Εγχειρίδι-
ου Επιχειρήσεων Καταστροφών (Disaster Operations 
Handbook)1 με σκοπό: 

• Να προσδιορίζονται οι ανάγκες σε αίμα
• Να διευκολύνεται η μεταφορά αίματος από τη μία 

εγκατάσταση στην άλλη, και 
• Να επικοινωνήσει ένα κοινό μήνυμα προς την κοι-

νότητα της αιμοδοσίας και τους πολίτες σχετικά με 
την κατάσταση της παροχής και επάρκειας αίματος 
στην πληγείσα από την καταστροφή περιοχή και 
τη χώρα. 
Ομοίως και σε άλλα κράτη όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες και σχέδια 
έκτακτης ανάγκης2, ενώ πολύ πρόσφατα ο EDQM 
(European Directorate for the Quality of Medicine & 
Health Care) του Συμβουλίου της Ευρώπης προτείνει 
ένα λεπτομερές και εμπεριστατωμένο σχέδιο για τη 
διασφάλιση της επάρκειας αίματος σε περιπτώσεις 
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έκτακτης ανάγκης (Blood Supply Contingency and 
Emergency Plan, B-SCEP)3. Βασικά σημεία του 
σχεδίου αυτού αναφέρονται παρακάτω, στην αντί-
στοιχη ενότητα. 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦων - 
ΓΕνΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η διαχείριση καταστροφών περιλαμβάνει σχέδια 
για την αντίδραση (responses) και την αποκατάσταση 
αυτών. Ο προγραμματισμός από τη φύση του είναι 
μια κυκλική διαδικασία και όπως συμβαίνει με πολλές 
δραστηριότητες, οι μελλοντικές αντιδράσεις σε κατα-
στροφές μπορεί να βελτιώνονται χρησιμοποιώντας 
την εμπειρία από προηγούμενα γεγονότα. Ο κύκλος 
διαχείρισης περιλαμβάνει τέσσερις λειτουργικούς 
τομείς που είναι ο μετριασμός (Mitigation), η ετοι-
μότητα (Preparedness), η αντίδραση (Response), 
και η ανάκαμψη (Recovery)4.

Οι προσπάθειες μετριασμού επικεντρώνονται σε 
αλλαγές σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για τη μείωση 
της έκθεσης σε διάφορους γνωστούς κινδύνους. Οι 
στρατηγικές μετριασμού συνήθως περιλαμβάνουν 
το «πού» και το «πώς» της κατασκευαστικής δομής 
του κτιρίου όπου στεγάζεται η αιμοδοσία, καθώς και 
της προστασίας των εργαζομένων και των εγκατα-
στάσεων (π.χ. απαιτήσεις οικοδομικού κανονισμού, 
ανάλυση αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων 
και καταφυγίων καταιγίδας). Ακόμη περιλαμβάνουν 
σχετικά μικρά μέτρα για τη μείωση των απωλειών ή 
τραυματισμών (π.χ. στερέωση ραφιών ή ντουλαπιών 
αρχείου, ελεύθερη πρόσβαση από τους διαδρόμους, 
κ.α.). 

Η ετοιμότητα επικεντρώνεται σε τομείς κινδύ-
νου που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω 
προσπαθειών μετριασμού μόνον. Οι καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης είναι πολύπλοκες και δυναμικές 
γι’ αυτό και είναι απαραίτητες προσεκτικές προσπά-
θειες προετοιμασίας για τη μείωση των απωλειών 
ζωής και εγκαταστάσεων, διατηρώντας παράλληλα 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι προσπάθειες 
προετοιμασίας ξεκινούν με μια διεξοδική ανάλυση επι-
κινδυνότητας όλων των γνωστών κινδύνων (φυσικών 
και ανθρώπινων) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
έναν οργανισμό (π.χ., πυρκαγιές, σφοδρές καταιγίδες, 
σεισμοί, πανδημίες και τρομοκρατία). Με βάση την 
εκτίμηση κινδύνου (risk assessment), οι προσπάθει-
ες σχεδιασμού θα πρέπει να επικεντρωθούν στους 
ανθρώπους και την οργάνωση των συστημάτων που 
είναι πιθανότερο να επηρεαστούν. Η αποτελεσματική 
προετοιμασία περιλαμβάνει μια συνεχή διαδικασία 
βελτίωσης κατά την οποία το σχέδιο αντιμετώπισης 

της καταστροφής δοκιμάζεται τακτικά από μια σειρά 
πραγματικά ή προσομοιωμένα γεγονότα (ασκήσεις) 
μέσω των οποίων εντοπίζονται κενά και διορθώνονται.

Η ανταπόκριση πραγματοποιείται κατά τη διάρ-
κεια της έκτακτης ανάγκης και συνήθως περιλαμβάνει 
χρονικά ευαίσθητες ενέργειες (άμεσες) που λαμβά-
νονται από το προσωπικό για την προστασία της 
ζωής και των εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της 
επικοινωνίας (π.χ. επικοινωνία με το προσωπικό, 
διαδικασίες εκκένωσης του κτηρίου, απαντήσεις στους 
ασθενείς και τα ΜΜΕ). Αποτελεσματικές στρατηγικές 
αντίδρασης βασίζονται σε σαφώς περιγραφόμενες 
διαδικασίες ή διαδικασίες που μπορούν να εφαρμό-
ζονται στην πράξη κατά τη διάρκεια ασκήσεων και να 
υλοποιούνται ανά πάσα στιγμή την ημέρα ή τη νύχτα. 
Αυτές οι στρατηγικές βασίζονται επίσης σε σαφώς 
καθορισμένες οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.

Οι προσπάθειες ανάκτησης ξεκινούν αμέσως μετά 
τις ενέργειες της αρχικής ανταπόκρισης στο γεγονός. 
Εστιάζουν στην αποκατάσταση κρίσιμων συστημά-
των (π.χ., επικοινωνίες, ύδρευση, ηλεκτρισμός και 
αποχέτευση) για την επανέναρξη και διατήρηση των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι προσπάθειες 
ανάκτησης ολοκληρώνουν τον κύκλο της διαχείρι-
σης καταστροφών παρέχοντας πληροφορίες για την 
εφαρμογή πρόσθετων στρατηγικών μετριασμού που 
μπορούν να αναπτυχθούν για μελλοντικές καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑνΑΓΚΗΣ ΓΙΑ  
ΤΗν ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ EDQM

Είναι γνωστό ότι η οργάνωση της αιμοδοσίας στην 
Ευρώπη ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό (συγκεντροποιη-
μένη ή αποκεντρωμένη - τελεί υπό διαχείριση μέσω 
του δημόσιου τομέα, ιδιωτικών και/ή στρατιωτικών 
φορέων – υπόκειται στο πλαίσιο πολλών διαφορε-
τικών πολιτικών, νομοθεσίας και κανονισμών για 
το αίμα). Κατά συνέπεια, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 
μέτρων έκτακτης ανάγκης. Η αυξανόμενη ανάγκη για 
ρυθμίσεις στις περιπτώσεις αυτές και υποστήριξης 
της παροχής αίματος αυξάνει την απαίτηση για συντο-
νισμό μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων μερών 
και τη διαπεριφερειακή/διακρατική συνεργασία. Ως 
εκ τούτου, είναι σημαντικό να βρεθούν κοινές προ-
σεγγίσεις παρά την ποικιλομορφία στην οργάνωση. 

Στο πλαίσιο αυτό ο EDQM το 2022 εξέδωσε οδη-
γίες και προτείνει ένα «Σχέδιο έκτακτης ή απρόο-
πτης ανάγκης για την παροχή αίματος, B-SCEP»3 
που περιλαμβάνει τόσο γενικές συστάσεις για την 
παροχή αίματος όσο και ειδικές συστάσεις σχετικά 
με τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από δι-
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άφορους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να 
διασφαλιστεί ότι, όταν αντιμετωπίζονται τέτοιες 
καταστάσεις, μπορεί να διατηρηθεί και να διατεθεί 
ασφαλής και επαρκής παροχή αίματος για όλες 
τις βασικές μεταγγίσεις. Οι συστάσεις αυτές υπο-
στηρίζονται από τα αποτελέσματα έρευνας5 η οποία 
συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με τα υφιστάμενα 
εθνικά πλαίσια στις ευρωπαϊκές χώρες για τον σχεδι-
ασμό και την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των 
εθνικών αρμόδιων αρχών για το αίμα των κρατών 
μελών της ΕΕ μέσω της DG-SANTÉ Επιτροπής. 

Βασικές αρχές προτύπου σχεδίου ετοιμότητας
Στο σχέδιο ορίζονται τα βασικά ενδιαφερόμενα 

μέρη και οι αναμενόμενες ενέργειές τους για διαφο-
ρετικά βασικά σενάρια κινδύνου. Αυτό είναι θεμελι-
ώδους σημασίας προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντιδράσουν με αποτελεσματικό και επαρκή τρόπο 
σε μια ξαφνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σε 
ένα αναδυόμενο ζήτημα που μπορεί να οδηγήσει σε 
διακοπή της παροχής αίματος. Επιπλέον, εξασφαλίζει 
μειωμένο χρόνο απόκρισης και επιτρέπει τη θέσπιση 
γρήγορων και ακριβών στρατηγικών μετριασμού 
που θέτουν τα θεμέλια για τη συνέχεια της παροχής 
αίματος στις καταστάσεις αυτές. 

Κατά τη δημιουργία ενός B-SCEP, θα πρέπει  
να παρέχεται λεπτομερής περιγραφή των εξής:

–  Βασικές δραστηριότητες της αλυσίδας εφοδια-
σμού αίματος

• Τόποι συλλογής και επεξεργασίας (σταθεροί και 
κινητοί, ολικού αίματος και αφαίρεσης)

• Ρυθμίσεις μεταφοράς του αίματος
• Μέθοδοι επεξεργασίας (χειροκίνητες ή αυτομα-

τοποιημένες, είδος παρασκευαζόμενων παρα-
γώγων)

• Χρόνος επεξεργασίας (ημέρα ή προεπεξεργασία 
τη νύχτα)

• Τυχόν δευτερεύοντα στάδια επεξεργασίας (ακτι-
νοβόληση, μείωση παθογόνων)

• Τόπος διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου (κέντρο 
αιμοδοσίας, νοσοκομείο, εξωτερικά εργαστήρια) 
και απαραίτητες εξετάσεις

• Ρυθμίσεις για την αποθήκευση, συμπεριλαμβα-
νομένων ρυθμίσεων καραντίνας

• Ρυθμίσεις για τη διανομή
• Το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων (πλήρης 

ιχνηλασιμότητα).

–  Ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης για τις δραστηριότη-
τες της αλυσίδας εφοδιασμού αίματος

• Μέτρα για τον μετριασμό της μειωμένης προ-
σφοράς αίματος

• Στρατηγικές για την προσωρινή αύξηση των αι-
μοδοσιών (συνολικά ή συγκεκριμένων ομάδων 
ή χαρακτηριστικών)

• Προτεραιοποίηση των συστατικών του αίματος 
που θα υποβληθούν σε επεξεργασία

• Χώροι συλλογής και επεξεργασίας, δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας, εργαστηρίων ελέγχου 
για εφεδρικές δοκιμασίες, μεταφοράς δειγμάτων 
και μεταφοράς των αποτελεσμάτων στο σύστημα 
επεξεργασίας δεδομένων, υλικών, εξοπλισμού ή/
και προσωπικό

• Συμφωνίες μεταξύ κέντρων αιμοδοσίας για κοινή 
χρήση/ανταλλαγή αίματος και παραγώγων, και 
ρυθμίσεις για τη μεταφορά

• Σχέδιο εφεδρικής αποθήκευσης. 

–  Ρυθμίσεις για βασικό εξοπλισμό και υλικά 

• Επισκόπηση του βασικού εξοπλισμού και των 
υλικών

• Ρυθμίσεις και συμφωνίες με προμηθευτές για αντι-
μετώπιση των απαιτήσεων αυξημένης ανάγκης.

–  Τα ιδανικά επίπεδα κάθε καθορισμένης κατηγορίας 
συστατικών του αίματος (συμπεριλαμβανομένων 
των ομάδων αίματος/φαινοτύπων) στις διάφορες 
τοποθεσίες (αποθέματα κέντρων αιμοδοσίας/τοπικά 
αποθέματα νοσοκομείων), συμπεριλαμβανομένων 
των επιπέδων στα οποία θα πρέπει να λαμβά-
νονται μέτρα για την αύξηση/αποκατάσταση της 
προσφοράς. 

–  Δημιουργία χάρτη διαδικασίας που μπορεί να πα-
ρέχει μια σαφή επισκόπηση και να τονίσει τα βασικά 
βήματα της συλλογής αίματος και τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας της αλυσίδας εφοδιασμού αίματος.

Κατά τον σχεδιασμό του B-SCEP θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι η διαφορετική φύση των δια-
φόρων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μπορεί να 
επιβάλει διαφορετικά είδη απειλών στην παροχή 
αίματος, και απαιτεί πολύ διαφορετικές στρατηγικές 
απόκρισης προκειμένου να αποκατασταθεί η συνέχιση 
της παροχής αίματος. Τα διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορεί να διαδραματίζουν διαφορετικούς ρόλους 
και να εμπλέκονται σε διαφορετικό βαθμό ή μερικές 
φορές καθόλου, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Είναι,ως εκ τούτου, 
επωφελές να αναπτυχθούν εξατομικευμένες στρατηγι-



216

Ε. Γρουζή

κές δράσης και μετριασμού για κάθε κατάσταση, που 
θα επικεντρώνονται στα τέσσερα ακόλουθα βήματα:
 1. Απόφαση για το ποια βασικά σενάρια κινδύνου 

θα συμπεριληφθούν
 2. Προσδιορισμός των βασικών ενδιαφερόμενων 

μερών για κάθε βασικό σενάριο κινδύνου
 3. Καθορισμός των επιπέδων συναγερμού για κάθε 

βασικό σενάριο κινδύνου, με βάση τον αντίκτυπο 
στην παροχή αίματος

 4. Καθορισμός κατάλληλων στρατηγικών αντίδρασης/
μετριασμού για τους βασικούς ενδιαφερόμενους 
σε κάθε επίπεδο συναγερμού και βασικό σενάριο 
κινδύνου.
Για να αποφασιστεί ποια βασικά σενάρια κινδύ-

νου θα συμπεριληφθούν στο σχέδιο, θα πρέπει να 
αξιολογούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα κοινά βασικά 
σενάρια: 
 1. Διακοπή της αλυσίδας εφοδιασμού ή κρίσιμες 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή 
αίματος

 2. Λοιμώδεις κίνδυνοι/επιδημίες/πανδημίες
 3. Ακραία καιρικά φαινόμενα
 4. Μαζικές απώλειες/τρομοκρατικές επιθέσεις
 5. Διακοπή ή ζημιά σε εγκαταστάσεις
 6. Βλάβη του μηχανογραφικού συστήματος.

Εκτός από αυτά, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένα 
πρόσθετα εφαρμοστέα εθνικά/περιφερειακά/τοπικά 
βασικά σενάρια κινδύνου με αρκετά υψηλό αντίκτυ-
πο στην παροχή αίματος ώστε να δικαιολογείται η 
συμπερίληψή τους στο σχέδιο. 

Ένα μοντέλο για την αξιολόγηση του κινδύνου των 
βασικών σεναρίων έκτακτης ανάγκης παρέχεται στον 
πίνακα 1. Κάθε βασικό σενάριο κινδύνου αξιολογείται 
με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• Κατάταξη της πιθανότητας εμφάνισης
• Κατάταξη της σοβαρότητας

Πίνακας 1*. Βασικά σενάρια εκτίμησης κινδύνου3

Βασικό σενάριο 
κινδύνου

Κατάταξη 
εμφάνισης

Πιθανές συνέπειες Κατάταξη εμφάνισης Συνολική 
κατάταξη 

του κινδύνου
(Α) Πιθανότητα (Β) Βαρύτητα (C) Διάρκεια (Α+Β+C)

Διακοπή της αλυσίδας 
παροχής αίματος  
ή άλλων κρίσιμων 
δραστηριοτήτων

5 Έλλειψη υλικού επεξεργασίας. 
καθυστερημένη απελευθέρωση 
συστατικών αίματος

4 1 10

Λοιμώδεις κίνδυνοι/
Επιδημίες/Πανδημίες

4 Μείωση διαθέσιμων δοτών 
– Ανάγκη για πλάσμα 
αναρρωσάντων

2 5 11

Ακραία καιρικά  
φαινόμενα 

1 Καθυστερήσεις ή ακυρώσεις 
στη μεταφορά αίματος – 
Μείωση διαθέσιμων δοτών

3 2 6

Μαζικά ατυχήματα/
Τρομοκρατικές επιθέσεις

3 Αυξημένες ανάγκες αίματος 
και παραγώγων

5 1 9

Διακοπή ή βλάβη 
σε λειτουργίες ή 
εγκαταστάσεις

1 Αδυναμία επεξεργασίας ή 
αποθήκευσης αίματος και 
συστατικών του

5 4 10

Διακοπή λειτουργίας 
του πληροφοριακού 
συστήματος

4 Αδυναμία προστασίας 
ακεραιότητας δεδομένων 
αιμοδοτών και ασθενών – 
Αδυναμία καταχώρησης, 
σήμανσης και απελευθέρωσης 
αίματος και συστατικών του

4 1 9

*Παράδειγμα εκτίμησης κινδύνου για βασικά σενάρια κινδύνου. Κατάταξη κινδύνου ανά παράμετρο: 5 = υψηλότερη βαθμολογία, 1 = χαμηλότερη 
βαθμολογία. Συνολική κατάταξη κινδύνου: 15 = υψηλότερη βαθμολογία, 3 = χαμηλότερη βαθμολογία. Σε αυτό το παράδειγμα, οι μολυσματικοί 
κίνδυνοι/επιδημίες/πανδημίες έλαβαν την υψηλότερη συνολική κατάταξη κινδύνου και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σημείωσαν σημαντικά 
χαμηλότερη βαθμολογία από τα άλλα σενάρια που αξιολογήθηκαν. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι, τουλάχιστον, η διακοπή της αλυσίδας 
εφοδιασμού, οι μολυσματικοί κίνδυνοι/επιδημίες/πανδημίες, τα μαζικά ατυχήματα, η διακοπή λειτουργίας ή οι ζημιές σε εγκαταστάσεις και η 
βλάβη του μηχανογραφικού συστήματος θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο B-SCEP. Αναλόγως των συνθηκών κάθε περιοχής ή χώρας μπορεί 
να συμπεριληφθούν και άλλα σενάρια όπως για παράδειγμα σεισμός, πλημμύρα ή πυρκαγιά.
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• Κατάταξη της βιωσιμότητας του σεναρίου πριν 
από τον μετριασμό (περιορισμό).
Συνιστάται όλα τα βασικά σενάρια κινδύνου με 

υψηλή συνολική κατάταξη να εξετάζονται στο σχέδιο. 
Ακόμη πρέπει να προσδιορίζονται τα βασικά ενδιαφε-
ρόμενα μέρη (keys take holders) στα οποία θα πρέπει 
πάντα να περιλαμβάνονται οι ρυθμιστικοί εποπτικοί 
φορείς, τα κέντρα αιμοδοσίας και οι νοσοκομειακές 
υπηρεσίες αιμοδοσίας. Άλλοι βασικοί ενδιαφερόμε-
νοι μπορεί να είναι το Υπουργείο Υγείας, οι τοπικές/
πολιτικές αρχές, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και 
αιμοεπαγρύπνησης, οι προμηθευτές εξοπλισμού/
υλικών/αντιδραστηρίων, οι πάροχοι μεταφορών, οι 
σύλλογοι αιμοδοτών και ασθενών, οι Νοσοκομειακές 
Επιτροπές Ιατρικής των Μεταγγίσεων, οι υπηρεσίες 
διάσωσης(ΕΚΑΒ) και οι ένοπλες δυνάμεις. Διαφο-
ρετικά βασικά σενάρια κινδύνου απαιτούν τον συ-
ντονισμό και τη συνεργασία διαφορετικών βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών. 

Τα βασικά σενάρια κινδύνου ενδέχεται να απαιτούν 
διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με τη σοβαρότητα 
των επιπτώσεων στην παροχή αίματος. Προτείνονται 
τέσσερα διαφορετικά επίπεδα συναγερμού: χαμηλό 
(πράσινο), μεσαίο (κίτρινο), υψηλό (πορτοκαλί) και 
κρίσιμο (κόκκινο). Όταν συμβεί ένα περιστατικό και 
ενδέχεται ή είναι προφανές ότι θα έχει αντίκτυπο στην 
παροχή αίματος, θα πρέπει να καθορίζεται το επίπε-
δο συναγερμού προκειμένου να ενεργοποιούνται οι 
κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατά-
στασης. Τα τέσσερα επίπεδα συναγερμού βασίζονται 
στο εάν ένα περιστατικό έχει πράγματι συμβεί ή όχι, 
την έκταση του αντίκτυπου στην παροχή αίματος 
και εάν επηρεάζονται ή όχι οι ασθενείς. Επιπλέον, 
υπάρχει ένα βασικό επίπεδο (χωρίς προειδοποίηση, 
λευκό) που απαιτεί συνεχή ενημέρωση και παρακο-
λούθηση της παροχής αίματος (ενδείξεις ότι μπορεί 
να συμβεί ή έχει συμβεί ένα περιστατικό), αλλά καμία 
ενέργεια δεν απαιτείται. Ο ορισμός των επιπέδων 
συναγερμού είναι γενικός για όλα τα βασικά σενάρια 
κινδύνου, αλλά μπορεί να συμπληρωθεί ανάλογα με 
τις ειδικές ανάγκες κάθε συστήματος αίματος. Τέλος, 
χρήσιμο είναι ένα διάγραμμα ροής της προτεινόμενης 
διαδικασίας ενεργοποίησης συναγερμού. 

Ακόμη απαιτούνται στρατηγικές επικοινωνίας για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα-
κτης ανάγκης. Συγκεκριμένα πρέπει να ορίζονται οδοί 
επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών αιμοδοσίας, των 
νοσοκομειακών τμημάτων, και των θαλάμων ασθε-
νών. Κατά τη διάρκεια ενός συνεχιζόμενου βασικού 
σεναρίου κινδύνου είναι απαραίτητες στρατηγικές 
επικοινωνίας για την αύξηση της προσφοράς αίματος 
και οδοί επικοινωνίας για τη διαχείριση των αρχείων 

καταγραφής συμβάντων και τη μεταφορά πληρο-
φοριών μεταξύ των εργαζομένων. Ακόμη χρειάζεται 
πρωτόκολλο για τη διαχείριση των μέσων ενημέρω-
σης κατά τη διάρκεια ενός συνεχιζόμενου σεναρίου 
κινδύνου, καθώς και οδοί επικοινωνίας μεταξύ των 
βασικών ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ανάκαμψης.

Το B-SCEP είναι μη στατικό έγγραφο. Ο προβλη-
ματισμός σχετικά με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
(περιβαλλοντικές ή οργανωτικές αλλαγές που επη-
ρεάζουν βασικά σενάρια κινδύνου), η αξιολόγηση 
των δράσεων που έχουν αναληφθεί προηγουμένως 
και ο προσδιορισμός πιθανών τομέων βελτίωσης, 
είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση του B-SCEP 
επικαιροποιημένου και συνεπούς με την τρέχουσα 
κατάσταση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στρατηγικές για τη διαχείριση του σχεδίου, συμπερι-
λαμβανομένης της κατάρτισης, της εφαρμογής και της 
συντήρησης, των δοκιμών (ασκήσεων), της εκπαίδευ-
σης του προσωπικού, και της συνεχούς βελτίωσης. 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓωΓων ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΑζΙΚΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Τα μαζικά ατυχήματα (ΜΑ) συνήθως ορίζονται ποι-
οτικά ως περιστατικά πολλών θυμάτων που απειλούν 
να υπερφορτώσουν τους τοπικά διαθέσιμους πόρους 
υγειονομικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από συγκε-
κριμένο αριθμό ασθενών2,6. Οι μεταγγίσεις αίματος 
και παραγώγων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο φροντίδας 
των ασθενών μετά από ΜΑ. Από βιβλιογραφικά δε-
δομένα θεωρείται ως όριο ο αριθμός ≥50 μονάδες 
ερυθρών ανά συμβάν για να ασκηθεί σημαντική 
πίεση στην επάρκεια του αίματος και την υποστήρι-
ξη2,7. Για την εκτίμηση-πρόβλεψη των μεταγγίσεων 
σε καταστροφές, η ειδική ομάδα της ΑΑΒΒ και του 
ΝΗSBT συνιστούν πρόβλεψη 3 μονάδων ερυθρών 
ανά εισαγωγή (ΜΑΕ), ενώ σε προηγούμενη ανάλυση 
η διάμεση τιμή ΜΑΕ ήταν 2.7 ερυθρά, 1.2 πλάσμα 
και 0.27 θεραπευτικές δόσεις αιμοπεταλίων (ΘΔΑ). 
Ωστόσο, τα περισσότερα δεδομένα προέρχονταν από 
παλαιότερες αναλύσεις και όχι από την τελευταία δε-
καπενταετία που εφαρμόζονται πρωτόκολλα μαζικής 
μετάγγισης (ΠΜΜ). 

Σε μεγάλη ανάλυση με καλά ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά από ΜΑ που έγιναν από 2011-2019 φαίνεται 
ότι 3 ΜΑΕ-ερυθρών επαρκούν για τη διάμεση τιμή 
μεταγγίσεων της ημέρας-1, όμως υπάρχει ένα ευρύ 
φάσμα χρήσης μέσω πιο εκτεταμένης παρακολού-
θησης7. Γι’ αυτό προτείνεται να ακολουθείται ο ίδιος 
τρόπος εκτίμησης των αναγκών για κάθε ασθενή με 
τραύμα που εισάγεται στο νοσοκομείο, όπως γίνεται 
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η χειρουργική παραγγελία αίματος. Έτσι προβλέπε-
ται να καλυφθεί υψηλό ποσοστό των αναγκών και 
όχι μόνον η διάμεση χρήση. Για κέντρα τραύματος 
(που δέχονται συνήθως σοβαρότερα περιστατικά) 
6 ΜΑΕ-ερυθρά, 4 ΜΑΕ-πλάσμα και μισή ΘΔΑ ήταν 
επαρκείς για το 75% των ΜΑ, τόσο παλαιότερα όσο 
και στην τρέχουσα εποχή των ΠΜΜ. Για τα άλλα 
νοσοκομεία (πλην κέντρων τραύματος) προτείνονται 
3 ΜΑΕ-ερυθρά, 1-ΜΑΕ-πλάσμα και 0.25 ΘΔΑ. Αυτοί 
οι εμπειρικοί κανόνες μπορούν να αλλάξουν όσο 
συγκεντρώνονται πληροφορίες για την κατάσταση 
των ασθενών. Οι αθροιστικές μεταγγίσεις ερυθρών, 
πλάσματος και αιμοπεταλίων μετά την ημέρα-1 (διάμε-
ση παρακολούθηση 1 εβδομάδα) ήταν περίπου 50%, 
30% και 15% της χρήσης της ημέρας-1, αντίστοιχα. 
Αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχει αυξανόμενη χρήση 
πλάσματος και αιμοπεταλίων με τα ΠΜΜ (ιδιαίτερα 
σε πυροβολισμούς), που μένει να αποδειχθεί αν 
συνδέεται με όφελος ως προς την επιβίωση7,8.

Αναφορικά με το πλάσμα, ένας αυξανόμενος αριθ-
μός κέντρων τραύματος παρέχει πλάσμα ομάδας-Α 
επειγόντως, αντί ομάδας-ΑΒ λόγω περιορισμένης 
διαθεσιμότητας. Οι πρακτικές ήταν ανάμεικτες για 
το αν το πλάσμα ομάδας-Α ελέγχεται για υψηλό τίτλο 
αντι-Β7,9. Ωστόσο, για νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν 
μεγάλο αριθμό θυμάτων, το πλάσμα ομάδας-Α μπορεί 
να αποτελεί επιλογή έως ότου προσδιοριστούν οι 
ομάδες αίματος των ασθενών.

Οι φυσικές καταστροφές που προκαλούν τραύμα-
τα δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα ανάλυση. 
Μελέτες κυρίως από την Ασία για μεγάλης κλίμακας 
γεωλογικά γεγονότα, προβάλουν τον τεράστιο αριθμό 
προϊόντων αίματος που ενδεχομένως χρειάζονται10. 
Ωστόσο, η ευρείας κλίμακας διακοπή των υποδομών 
περιπλέκει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης. Μερικές μελέτες από σει-
σμούς έχουν επαρκή δεδομένα για τις τιμές ΜΑΕ. 
Στον σεισμό στην Κίνα το 2008 μεταγγίσθηκαν 1.7 
ΜΑΕ-ερυθρών και 2.1 ΜΑΕ-πλάσμα (200 ml/μονά-
δα), ενώ στο Κράιστσερτς της Νέας ζηλανδίας το 
2011 μεταγγίστηκαν και 0.7 και 0.2 αντίστοιχα11,12. 
Για ασθενείς με σύνδρομο σύνθλιψης και νεφρική 
ανεπάρκεια, στην Τουρκία το 1999 μεταγγίσθηκαν 
περίπου 4.5 ΜΑΕ ερυθρά και πλάσμα, ενώ άλλα 
κέντρα που αναφέρουν πολύ υψηλότερη χρήση σε 
πολυτραυματίες μεταγγίζουν παράγωγα αίματος για 
αντικατάσταση υγρών.

ΚΙνΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕζΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Η ετοιμότητα για μετάγγιση αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος του σχεδιασμού υγειονομικής περίθαλψης έκτα-

κτης ανάγκης και θέτει σημαντικές προκλήσεις τόσο 
για τις απομονωμένες εγκαταστάσεις όσο και για τα 
εξελιγμένα σύγχρονα συστήματα περίθαλψης13,14. Ο 
όρος Κινητή Τράπεζα Αίματος (Walking Blood Bank, 
WBB) περιγράφει τη συλλογή ολικού αίματος για 
επείγουσα χρήση στο σημείο ανάγκης. Η χρήση WBB 
δεν περιορίζεται μόνον σε ασθενείς με αιμορραγία 
λόγω τραύματος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
όλες τις αιτίες αιμορραγίας που απαιτούν μετάγγιση.

Οι WBB έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε 
στρατιωτικές ιατρικές υπηρεσίες, σε κρουαζιερόπλοια 
και σε μη στρατιωτικά σχέδια ετοιμότητας έκτακτης 
ανάγκης νοσοκομείων σε περίπτωση εξάντληση των 
αποθεμάτων14,15. 

Στη Νορβηγία, οι προσχεδιασμένες WBB πολιτών 
έχουν θεσπισθεί για τη βιομηχανία πετρελαίου όπου 
απαιτείται μεγάλος χρόνος πρόσβασης σε νοσοκο-
μείο. Tο προσωπικό στο χώρο είναι εκπαιδευμένο να 
συλλέγει και να μεταγγίζει αίμα από προελεγμένους 
συναδέλφους. Επιπλέον έχει αναπτυχθεί ένα πιλο-
τικό πρόγραμμα σε επίπεδο δήμων, μικρών πόλεων 
και αγροτικών περιοχών που ζητά και εκπαιδεύει 
εθελοντές να δώσουν αίμα εκτάκτως. Οι τράπεζες 
αυτές είναι διασυνδεδεμένες με τις αιμοδοσίες αντί-
στοιχων νοσοκομείων (μητρικές τράπεζες) που έχουν 
την ευθύνη της οργάνωσης και της εκπαίδευσης 
προσωπικού και αιμοδοτών. Τα προϊόντα αίματος 
που παρασκευάζονται έχουν πιστοποιηθεί από τη 
μητρική τράπεζα. Η πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία του 
EDQM προβλέπει τη σύσταση φορέων ρυθμιστικής 
εποπτείας που διασφαλίζουν γενικά τη διαδικασία 
έγκρισης των προϊόντων αίματος και που μπορεί να 
επιτρέπουν ευελιξία και ειδικές παρεκκλίσεις, όπου 
απαιτείται, ως ανταπόκριση σε καθορισμένα βασικά 
σενάρια κινδύνου3. Οι WBB δίνονται ως ένα παρά-
δειγμα σχετικά με αυτό. Οι τοπικές αρχές πρέπει να 
αναπτύσσουν συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές. 
Σε μικρότερες κοινότητες, ένα σχέδιο επιλογής αι-
μοδοτών έκτακτης ανάγκης μπορεί να χρειαστεί να 
εξετάσει πιθανή χαλάρωση των κριτηρίων επιλογής 
του δότη, που δεν θέτουν σε κίνδυνο τον δότη ή τους 
ασθενείς. Παράγοντες που επηρεάζουν τον δυνητικό 
αριθμό επιλέξιμων αιμοδοτών έκτακτης ανάγκης είναι: 
(1) Ορισμός του cut off χαμηλού τίτλου για αντι-Α 
και αντι-Β για ολικό αίμα ομάδας-Ο, (2) Στρατηγικές 
μετριασμού του TRALI, (3) Εάν τα RhD(+) άτομα 
περιλαμβάνονται στους δότες ολικού αίματος. 
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Η μαζική-μείζων αιμορραγία (Massive Bleeding- 

MB) αποτελεί κλινική πρόκληση και είναι σημαντική 
αιτία θνησιμότητας και νοσηρότητας σε διάφορα 
κλινικά σενάρια. Συχνότερα αφορά χειρουργικούς 
ασθενείς, ασθενείς με τραύμα, αιμορραγία από το 
ΓΕΣ ή μαιευτική αιμορραγία. Η θνητότητα 30 ημε-
ρών αγγίζει το 21-40% και παρότι αυτοί οι ασθενείς 
αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των μεταγγιζόμενων 
ασθενών καταναλώνουν 10% των προϊόντων αίματος. 
Η κλινική κατάσταση, ο αριθμός των μεταγγιζόμενων 
προϊόντων, η ηλικία και οι συννοσηρότητες είναι πα-
ράγοντες που σχετίζονται με την έκβαση.

Οι περισσότερες μελέτες αφορούν ασθενείς με 
τραύμα. Κάθε χρόνο παγκοσμίως εκατομμύρια άν-
θρωποι πεθαίνουν από τραύμα, αρκετοί πριν φτάσουν 
στο νοσοκομείο. Μεταξύ αυτών που φτάνουν στο 
νοσοκομείο η MB ευθύνεται για >50% των θανάτων 
στις πρώτες 48 ώρες ενώ οι έξι στους δέκα θάνατοι 
συμβαίνουν μέσα στις πρώτες 3 ώρες από τον τραυ-
ματισμό και το 30-50% των θανάτων συμβαίνουν πριν 
φτάσουν στο νοσοκομείο1.

Η καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών 
αλλαγών συμβάλλει στην επιτυχή αντιμετώπιση της 
μαζικής αιμορραγίας και εξαρτάται από τη συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων ειδικών που εμπλέκονται στη διαχεί-
ριση μιας κατεπείγουσας και περίπλοκης κατάστασης. 
Τα τελευταία χρόνια η γνώση της παθοφυσιολογίας 
της MB έχει βελτιωθεί σημαντικά, λόγω μελετών 
που κυρίως επικεντρώθηκαν στην αιμορραγία που 
σχετίζεται με το τραύμα.

Η αρχική αντιμετώπιση απαιτεί την ενεργοποί-

ηση πρωτοκόλλων μαζικής μετάγγισης (Massive 
Transfusion Protocol- MTP) και έλεγχο, διόρθωση 
των βλαβών (Damage Control Resuscitation- DCR). 
Η DCR είναι στρατηγική ελέγχου της αιμορραγίας, 
αποκατάστασης του κυκλοφορούντος όγκου, δια-
τήρησης της πίεσης, ελαχιστοποίησης της χρήσης 
κρυσταλλοειδών, ενεργοποίησης MTP και χρήσης 
αιμοστατικών παραγόντων. Η εισαγωγή των MTPs 
αποτελεί σημαντική παράμετρο στην προσπάθεια 
διάσωσης του ασθενή.

ΜΑζΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ (MASSIvE TRANSfuSION)
Ο όρος μαζική μετάγγιση (ΜΤ) χρησιμοποιείται σαν 

δείκτης της μαζικής αιμορραγίας γιατί αντίθετα με την 
μέτρηση της απώλειας αίματος μπορεί να καταγραφεί 
και καταμετρηθεί με ακρίβεια.

Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για την 
MT. Οι περισσότεροι ορισμοί βασίζονται στον αριθ-
μό των μεταγγισμένων προϊόντων σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Ο ορισμός που χρησιμοποιείται 
έχει επίδραση στα χαρακτηριστικά των ασθενών που 
περιλαμβάνονται σε επιδημιολογικές ή παρεμβατικές 
μελέτες και η χρήση διαφορετικών ορισμών προκαλεί 
αδυναμία σύγκρισης των μελετών.

 Ο ορισμός που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι 
μετάγγιση με ≥10 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (RBC) σε 24 ώρες. Αποτελεί δείκτη της 
βαρύτητας της αιμορραγίας που δεν έχει επικυρωθεί 
και δεν περιλαμβάνει τους πρόωρους θανάτους. 
Επίσης δεν περιλαμβάνει όγκους που χορηγούνται 
στον ασθενή μέσω τεχνικών διάσωσης. Πιο ορθο-
λογικός ορισμός της ΜΤ είναι ≥4 RBC σε 1 ώρα ή 
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«κριτικό κατώφλι χορήγησης/critical administration 
threshold (CAT) ≥3 RBC σε 1 ώρα (CAT1h) ή σε μία 
από τις πρώτες 4 ώρες (CAT4h) ή ≥4 προϊόντα σε 
30΄ (Resuscitation Intensity- RI4). 

Ο Zatta και οι συνεργάτες του συνέκριναν 3 δια-
φορετικούς ορισμούς της ΜΤ σε 7147 ασθενείς από 
3 νοσοκομεία. Ο ορισμός 10 RBC /24h «έχασε» το 
82% των μαιευτικών αιμορραγιών, 45% των θανάτων 
και 38% των ασθενών με τραύμα για τους οποίους 
ενεργοποιήθηκε πρωτόκολλο ΜΤ. Ο Meyer και οι 
συνεργάτες του χρησιμοποίησαν τα δεδομένα της 
Pragmatic, Randomized Optimal Platelet and Plasma 
Ratios (PROPPR) μελέτης, για να δουν αν οι ορισμοί 
όπως το CAT1h και το RI4 (1 RBC, 1 FFP, 1000mL 
κρυσταλλοειδή, 500mL κολλοειδή) μπορούν να προ-
βλέψουν τη θνητότητα των ασθενών με τραύμα σε 
σχέση με 10RBC /24h. Οι CAT1h και RI4 εντόπισαν 
τους ασθενείς με υψηλή θνητότητα (ευαισθησία 90% 
και 80% ειδικότητα 26% και 37%).

Τέλος, 44 εμπειρογνώμονες τραύματος με τεχνική 
Delphi για ορισμό της μαζικής αιμορραγίας, κατέλη-
ξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα τα προϊόντα που χορηγήθηκαν (≥4) σε χρονικό 
διάστημα 2 ωρών2. 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΗξΗΣ
Η επιπλοκή της αιμορραγίας με διαταραχές πη-

κτικότητας έχει κίνδυνο αρνητικής έκβασης. Η αντι-
μετώπιση της διαταραχής της πήξης και ειδικότερα 
η πρόληψη της είναι ο στόχος. Η αιμόσταση είναι 
ενζυμική διαδικασία και επηρεάζεται σημαντικά από τη 
θερμοκρασία και το pH. Διατήρηση της θερμοκρασίας 
≥34°C και pH ≥7,2 είναι καθοριστικές. Το ασβέστιο 
είναι ο παράγοντας IV της πήξης και συμπαράγοντας 
για σχεδόν κάθε ενζυμικό στάδιό της. Το ιονισμένο 
Ca2+ θα πρέπει να διατηρείται σε συγκέντρωση ≥0,9 
mmol/L. Το βέλτιστο υγρό για αντικατάσταση όγκου 
στον αιμορραγούντα ασθενή δεν έχει καθορισθεί 
ενώ κρυσταλλικά και κυρίως κολλοειδή διαλύματα 
βλάπτουν την αιμόσταση.

Η οξεία διαταραχή της πήξης λόγω τραύματος 
(Acute Coagulopathy of Trauma - ATC) είναι πρωτο-
παθής διαταραχή παρούσα στο 30% των ασθενών με 
τραύμα στην εισαγωγή. Η ATC οφείλεται στην βλάβη 
του ενδοθηλίου (Shock-Induced Endotheliopathy - 
SHINE), στη φλεγμονώδη απάντηση του ασθενή και 
τη διέγερση του συμπαθητικού λόγω ιστικής βλάβης 
και αιμορραγίας.

Στην ATC συμμετέχει η ενεργοποίηση της οδού 
θρομβομοντουλίνης-πρωτεΐνης C. Η ελαττωμένη 
αιμάτωση οδηγεί σε αυξημένη έκφραση θρομβομο-

ντουλίνης, παραγωγή ενεργοποιημένης πρωτεΐνης 
C που δρα σαν αντιπηκτικό και παρουσία σχεδόν 
φυσιολογικών επιπέδων παραγόντων πήξης γεγονός 
σημαντικό για τη διαχείριση της αιμορραγίας, υποδη-
λώνοντας ότι η υποαιμάτωση πρέπει να διορθωθεί 
για την αποκατάσταση της αιμοστατικής ισορροπίας3.

Στη φυσιολογική αιμόσταση η θρομβίνη παράγεται 
στη περιοχή της βλάβης. Στο τραύμα η παραγωγή 
θρομβίνης στη βλάβη είναι ελαττωμένη λόγω ελάτ-
τωσης των παραγόντων πήξης (αρχικά του FII και 
ακολούθως του FV), των αιμοπεταλίων και του FVII, 
ενώ αυξάνεται η κυκλοφορούσα θρομβίνη με ταυτό-
χρονη ελάττωση των αναστολέων της (ΑΤΙΙΙ).

Η διαταραχή της πήξης που επάγεται από το τραύ-
μα (Trauma Induced Coagulopathy - TIC) έχει οριστεί 
σαν παράταση του χρόνου προθρομβίνης (PT), του 
χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT) ή του INR 
κατά την εισαγωγή του ασθενούς. Χρησιμοποιείται το 
INR >1,2, ή >1,4 ή >1,5, αν και απουσιάζουν δεδομέ-
να που υποστηρίζουν αυτούς τους ορισμούς. Η TIC 
αποτελείται από: την ATC και τη διαταραχή που οφεί-
λεται στην ιατρογενή αναζωογόνηση (Resuscitation 
Coagulopathy- RC). Στην TIC έχουμε ελάττωση των 
παραγόντων πήξης, χαμηλή παραγωγή θρομβίνης, 
εξάντληση του ινωδογόνου, δυσλειτουργία αιμοπεταλί-
ων και διαταραχή της ινωδόλυσης. Η TIC επιδεινώνει 
την αιμορραγική διάθεση αρχικά και αυξάνει την ενα-
πόθεση ινώδους στη μικροκυκλοφορία στην όψιμη 
φάση, συμβάλλοντας στην πολυοργανική ανεπάρκεια 
(Multiple Organ Failure- MOF)4.

Η διαταραχή της ινωδόλυσης σχετίζεται με το 
χρόνο μετά τον τραυματισμό. Εκτός από την υπερι-
νωδόλυση μπορεί να υπάρξει φυσιολογική ινωδόλυση, 
υποϊνωδόλυση, ή «shutdown ινωδόλυσης». Συχνότε-
ρο είναι το shutdown (46%) ακολουθεί η φυσιολογική 
ινωδόλυση (36%) και η υπερινωδόλυση (18%). Η 
έκβαση διαφέρει με τη μεγαλύτερη θνητότητα σε ασθε-
νείς με υπερινωδόλυση (34%) και shutdown (22%)5.

Από τους παράγοντες πήξης το ινωδογόνο είναι 
το πρώτο που καταναλώνεται σε κρίσιμα επίπεδα και 
η διόρθωση του σε ασθενείς με αιμορραγία βελτιώνει 
το σχηματισμό και την ισχύ του θρόμβου, ελέγχοντας 
την αιμορραγία.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ
Οι προσεγγίσεις για τη διαχείριση των ασθενών 

είναι:
 Α) η μετάγγιση προϊόντων αίματος σε σταθερές 

αναλογίες
 Β) η μετάγγιση ολικού αίματος
 Γ) η εξατομικευμένη προσέγγιση με στοχευμένη 
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διαχείριση της πήξης με τη χρήση point-of-care 
συσκευών.

 Δ) Η χρήση του τρανεξαμικού οξέος και συμπυκνω-
μένων παραγόντων πήξης.

Ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα και αιμοπετάλια
Οι τρέχουσες οδηγίες για τη μετάγγιση ερυθρών 

συνιστούν περιεγχειρητική Hb 7–9 g/dL (περιοριστική 
ουδός μετάγγισης) σε σχεδόν όλους τους βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς και εστιάζουν και στις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες της μετάγγισης6. Η «κρίσιμη» Hb, για 
ηθικούς λόγους δεν τίθεται σε τυχαιοποιημένη μελέτη. 
Αναδρομική μελέτη κυρίως μαρτύρων Ιεχωβά για τη 
θνησιμότητα και τη νοσηρότητα σε ασθενείς με χαμηλά 
μετεγχειρητικά επίπεδα Hb κατέληξε ότι «ο κίνδυνος 
θνησιμότητας αυξάνεται απότομα με Hb <5-6 g/dL, 
ενώ με 6-8 g/dL υπάρχει τάση για αυξημένο κίνδυνο 
θανάτου με ασαφή κλινική σημασία όταν οι κίνδυνοι 
των μεταγγίσεων λαμβάνονται υπόψη.

Στην περίπτωση του ασθενή που αιμορραγεί, 
όπου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εκτός των ασφα-
λών επίπεδων της αιμοσφαιρίνης και η ταχύτητα της 
απώλειας και η προοπτική ελέγχου της αιμορραγίας, 
οι ειδικοί συνιστούν υψηλότερο αιματοκρίτη-στόχο 
(35%) για την κατηγορία αυτή των ασθενών7.

Αν και το πλάσμα συνιστάται από διεθνείς κατευ-
θυντήριες οδηγίες για μαζική μετάγγιση, τα στοιχεία 
από τυχαιοποιημένες μελέτες σε σύγκριση με άλλες 
παρεμβάσεις ελλείπουν. Η δοσολογία είναι 30 mL/kg 
βάρους σώματος (Body Weight- BW) με ταχύτητα 
έγχυσης 30–50 mL/min. Πειραματικές μελέτες έδειξαν 
ότι το πλάσμα δεν υποκαθιστά μόνο παράγοντες 
πήξης αλλά έχει ομοιοστατική δράση στο ενδοθήλιο 
προστατεύοντας την ακεραιότητα του γλυκοκάλυκα 
που έχει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του.

Μετανάλυση έδειξε πλεονέκτημα επιβίωσης για 
τους ασθενείς που έλαβαν υψηλότερη αναλογία 
FFP:RBC8. Η υψηλή αναλογία πλάσματος/ερυθρών 
έχει φανεί από μελέτες παρατήρησης να παρέχει 
ένα πλεονέκτημα στην επιβίωση αλλά δεν μπορεί 
να αποκλεισθεί το bias της επιβίωσης. Άλλες μελέτες 
δεν μπόρεσαν να δείξουν πλεονέκτημα επιβίωσης. 
Οι διαφορές αυτές αντανακλούν προβλήματα στη 
μεθοδολογία των μελετών.

Η υψηλή αναλογία FFP:RBC (1:1) μπορεί να 
βελτιώσει την επιβίωση για ασθενείς με τραύματα με 
κίνδυνο 40% να λάβουν ΜΤ σύμφωνα με τον δείκτη 
TASH (trauma associated severe hemorrhage) ενώ 
δεν τη βελτιώνει σε εκείνους που βρίσκονται σε χα-
μηλότερο κίνδυνο για ΜΤ9.

Για να εξαιρεθεί το survivor bias ερευνητές εξέτα-

σαν την επίδραση του ελλείμματος των FFP συγκριτικά 
με τα RBC στην επιβίωση. Κατέληξαν ότι η αναπλή-
ρωση του πλάσματος είναι σημαντική τις πρώτες 
2-3 ώρες καταδεικνύοντας την ανάγκη για κλινικούς 
προγνωστικούς παράγοντες που επιτρέπουν τη ανα-
γνώριση των ασθενών που θα χρειαστούν έγκαιρη και 
μαζική χορήγηση πλάσματος. Δυο τυχαιοποιημένες 
μελέτες όπου χορηγήθηκε πλάσμα πριν την άφιξη 
στο νοσοκομείο, την PAMPer (Prehospital Air Medical 
Plasma) και COMBAT (Control of Major Bleeding After 
Trauma), κατέληξαν σε διαφορετικά αποτελέσματα. 
Η PAMPer έδειξε ελάττωση της θνητότητας στις 30 
μέρες κατά περίπου 30% ενώ η COMBAT δεν έδειξε 
διαφορά. Μεταγενέστερη ανάλυση των ασθενών και 
των δυο μελετών έδειξε ότι το όφελος μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο για ασθενείς με διαταραχή της πήξης, 
τυφλά τραύματα και σε απόσταση >20 λεπτά από 
το νοσοκομείο.

Η ποιοτική και ποσοτική διαταραχή των αιμοπεταλί-
ων αποτελεί κομμάτι της μετατραυματικής διαταραχής 
της πήξης. Υπάρχουν λίγα δεδομένα για τα ευεργετικά 
αποτελέσματα της μετάγγισης PLT. Σε μια ανάλυση 
υποομάδας της μελέτης Pragmatic, Randomized 
Optimal Platelet and Plasma Ratios (PROPPR) η 
ομάδα που έλαβε PLT, ανεξάρτητα του αριθμού των 
αιμοπεταλίων, είχε σημαντικά χαμηλότερη θνησιμό-
τητα στο πρώτο 24ωρο (5,8% vs 16,9%, p = 0,01) και 
στις 30 ημέρες (9,5% vs 20,2%, p = 0,001)10.

Η μελέτη PROPPR μελέτησε την αναλογία 1:1:1 
και έδειξε ότι οι περισσότεροι ασθενείς στην ομάδα 
1:1:1 πέτυχαν αιμόσταση και λιγότεροι απεβίωσαν 
λόγω αιμορραγίας στις 24 ώρες (κυρίως εντός των 3 
ωρών). Το αποτέλεσμα ήταν δυνατό όταν τα προϊόντα 
ήταν διαθέσιμα εντός 8 λεπτών και η χρήση κρυσταλ-
λοειδών και κολλοειδών υγρών ήταν περιορισμένη. 
Οι λιγότερες επιπλοκές και η καλύτερη επιβίωση 
αποδόθηκαν στην έγκαιρη χορήγηση αιμοπεταλίων. 
Σε ασθενείς με σοβαρό τραύμα και μεγάλη αιμορ-
ραγία, συγκρίθηκε χορήγηση RBC, FFP και PLT σε 
αναλογία 1:1:1 με 2:1:1 χωρίς σημαντικές διαφορές 
στη θνησιμότητα στις 24 ώρες ή στις 30 ημέρες11.

Ανασκόπηση του 2018 κατέληξε ότι υπάρχουν πε-
ριορισμένα δεδομένα για να προταθεί αναλογία 1:1:1 
έναντι 2:1:1 ή τη συνήθη αντιμετώπιση για ενήλικες 
ασθενείς με κρίσιμη αιμορραγία που απαιτούν μαζική 
μετάγγιση12 ενώ μια τρέχουσα μεταανάλυση από 5 
RCT με 1.757 ασθενείς σημείωσε σημαντικά βελτιω-
μένη θνησιμότητα 24 ωρών (OR 0,69 [0,53–0,89]) και 
30 ημερών (OR 0,78 [0,63–0,98]) για υψηλή αναλογία 
PLT:RBC σε σύγκριση με χαμηλή αναλογία PLT:RBC.

Το ολικό αίμα (Whole Blood- WB) εξαλείφει την 
ανάγκη παρακολούθησης των αναλογιών μετάγγισης, 
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μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων και η εμπειρία στα 
πολεμικά πεδία υπήρξε θετική. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η χορήγηση του WB είναι ασφαλής και εφικτή, 
αλλά δεν έχει αποδειχθεί σε μεγάλες ή τυχαιοποι-
ημένες μελέτες. Μελέτες παρατήρησης και μικρές 
τυχαιοποιημένες μελέτες δεν έδειξαν ότι είναι ανώ-
τερη από την θεραπεία προϊόντων. Στις ΗΠΑ το 25% 
των πιστοποιημένων Κέντρων Τραύματος μεταγγίζει 
ολικό αίμα χαμηλού τίτλου ομάδος Ο (τίτλος αντι-A 
και αντι-B <1:256)13. Σε μελέτη στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Μπέργκεν που μεταγγίστηκαν 205 
ασθενείς με χαμηλού τίτλου ομάδα Ο ολικό αίμα το 
ποσοστό σπατάλης έφτασε το 30%.

Τρανεξαμικό οξύ/Tranexamic acid (TXA)
Το τρανεξαμικό οξύ (TXA) είναι συνθετικό ανάλογο 

λυσίνης που δρα αποκλείοντας τις θέσεις δέσμευσης 
της λυσίνης, αναστέλλοντας την ενεργοποίηση του 
πλασμινογόνου σε πλασμίνη και τη δέσμευση της 
πλασμίνης στο ινώδες, αναστέλλοντας την ινωδόλυ-
ση. Η πολυκεντρική μελέτη Clinical Randomisation 
of an Antifibrinolytic in Significant Haemorrhage-2 
(CRASH-2), σε 40 χώρες με ασθενείς με τραύμα 
n=20211 έδειξε ότι το TXA (1 g αρχική δόση και μετά 
1 g σε έγχυση 8 h) ελάττωσε τη θνησιμότητα στις 
28 μέρες (14.5% TXA vs. 16% placebo, RR 0.91, 
p=0.0035). Μόνο 5% των ασθενών κατέληξαν με 
αιμορραγία και η έναρξη του TXA μέσα σε 3 ώρες 
από το ατύχημα ελάττωσε τον κίνδυνο θανάτου από 
αιμορραγία (4.9% TXA vs. 5.7% placebo, RR 0.85, 
p=0.0077) χωρίς μεταβολή στα προϊόντα αίματος που 
χρειάστηκαν. Αν το TXA χορηγείτο μετά τις πρώτες 
3 ώρες υπήρχε αυξημένος κίνδυνος αιμορραγικού 
θανάτου. Το μεγαλύτερο όφελος είχαν ασθενείς με 
συστολική αρτηριακή πίεση ≤75 mm Hg και οι ασθε-
νείς με σοβαρό shock που πήραν το TXA ≤1 ώρα 
από τη βλάβη14.

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
διαχείριση της αιμορραγίας και της TIC μετά από 
μείζον τραύμα συνιστούν «πρώιμη χορήγηση TXA 
σε ασθενείς με αιμορραγικό τραύμα και η πρώτη 
δόση να χορηγείται καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο 
(Βαθμός 1C)»15.

Η STAAMP (Study of TXA during Air Medical 
Prehospital Transport) και η PATCH (Prehospital Anti-
fibrinolytics for Traumatic Coagulopathy and Haemor-
rhage) αποτελούν μελέτες χορήγησης TXA πριν την 
άφιξη στο νοσοκομείο. Η STAAMP δεν έδειξε διαφορές 
στη θνησιμότητα στις 30 μέρες (8.1% TXA vs. 9.9% 
placebo) ενώ σε υποανάλυση φάνηκε όφελος όταν 
το TXA χορηγήθηκε μέσα σε 1 ώρα από το τραύμα 

(4.6% vs. 7.6%, p <.002) και σε ασθενείς με σοβαρό 
shock (SBP ≤70 mm Hg, 18.5% vs. 35.5%, p <.003).

Η αντίδραση σε σοβαρό τραύμα ποικίλλει (υπερι-
νωδόλυση, φυσιολογική ινωδόλυση, υποϊνωδόλυση 
και «ινωδολυτικό shutdown») και αλλάζει ανάλογα 
με το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να προσδιορι-
στεί ο φαινότυπος της ινωδόλυσης στους ασθενείς 
με τραύμα και αιμορραγικό -shock για την παροχή 
εξατομικευμένης θεραπείας καθώς η θνησιμότητα 
είναι υψηλότερη με shutdown ινωδόλυσης και υπε-
ρινωδόλυση.

Συμπυκνωμένοι Παράγοντες Πήξης
Εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η γρήγορη 

και στοχευμένη θεραπεία για την αιμορραγία που 
προκαλείται από ανεπάρκεια των παραγόντων πήξης 
είναι δυνατή μόνο με την χορήγηση συμπυκνωμένων 
παραγόντων πήξης καθώς η συγκέντρωσή τους στο 
FFP -συμπεριλαμβανομένου του ινωδογόνου- είναι 
χαμηλή για να αυξηθούν ή να διατηρηθούν οι ήδη 
χαμηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα σε ασθενή με 
αιμορραγία.

Ινωδογόνο

Το ινωδογόνο είναι ο πρόδρομος του ινώδους 
και σημαντικός μεσολαβητής της συσσώρευσης 
PLT. Είναι ο πρώτος παράγοντας που φτάνει σε 
κριτικά επίπεδα και η εξάντληση και η δυσλειτουργία 
του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της TIC. Το 
ινωδογόνο μπορεί να αποκατασταθεί με FFP, κρυ-
οκαθίζημα ή συμπυκνωμένο ινωδογόνο (Fibrinogen 
Concentrate- FC). Το FFP περιέχει ινωδογόνο σε 
συγκέντρωση ~2,5 g/dL με μεγάλη διακύμανση 
και σε μεγάλο όγκο. Η ανάγκη για απόψυξη, η μη 
αδρανοποίηση και οι παρενέργειες (TRALI, TACO) 
είναι σημαντικοί περιορισμοί. Τρέχουσες κατευ-
θυντήριες οδηγίες δεν συνιστούν πλέον τη χρήση 
πλάσματος για τη θεραπεία της υποϊνωδογοναιμί-
ας. Το κρυοκαθίζημα περιέχει ~15 g/dL με μεγάλη 
ποικιλία επιπέδων και έχει παρενέργειες όπως το 
FFP. Τα νεώτερα δεδομένα δείχνουν όφελος με FC 
σε δόση 25–50 mg/kg BW που έχει καθορισμένη 
συγκέντρωση (15–20 mg/mL) σε μικρό όγκο, είναι 
άμεσα διαθέσιμο, αδρανοποιημένο από παθογόνα 
και δεν έχει γνωστές παρενέργειες.

H θνησιμότητα που συσχετίζεται με τα επίπεδα 
του ινωδογόνου αυξάνεται όταν η συγκέντρωση του 
ινωδογόνου είναι <1 g/l και >4 g/l με πιθανό σενάριο 
τη δυσμενή επίδραση των υψηλών συγκεντρώσεων 
ινωδογόνου να οφείλεται στο ότι προάγει τη φλεγ-
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μονή και τη μετακίνηση των ουδετερόφιλων μέσω 
του ενδοθηλίου.

Προφυλακτική χορήγηση FC σε ασθενείς χωρίς 
μέτρια ή σοβαρή αιμορραγία δεν συνιστάται. Οι διε-
θνείς κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνουν ότι ινω-
δογόνο <1,5–2 g/L είναι ένδειξη για υποκατάσταση. 
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μια δόση 3–4 g (50 
mg/kg BW) μπορεί να χορηγηθεί και στη συνέχεια να 
προσαρμόζεται ανάλογα των αποτελεσμάτων του 
θρομβοελαστογραφικού ελέγχου (VET). Επίπεδα 
ινωδογόνου 2–2,5 g/L είναι επαρκή για αιμόσταση. 

Συμπυκνωμένο προθρομβινικό σύμπλεγμα / Prothrombin 
Complex Concentrate (PCC)

Η γρήγορη διόρθωση της TIC σε ασθενείς με 
σοβαρή αιμορραγία που χρειάζονται MT παίζει ση-
μαντικό ρόλο στην επιβίωση τους. Το PCC περιέχει 
τους εξαρτώμενους από τη βιταμίνη Κ παράγοντες II, 
VII, IX, και X (PCC 4 παραγόντων) ή II, IX και X (PCC 
3 παραγόντων). Η συγκέντρωση των παραγόντων 
πήξης στο PCC είναι περίπου 25πλάσια από αυτή 
του πλάσματος. Σε μια συστηματική ανασκόπηση και 
μετανάλυση, η χορήγηση PCC δεν συσχετίστηκε με 
μείωση της θνησιμότητας σε όλες τις ομάδες ασθε-
νών μαζί (OR 0,83, 95% CI, 0,66–1,06, p = 0,13). 
Η ομάδα τραύματος με TIC (INR >1.5) παρουσίασε 
σημαντική μείωση στη θνησιμότητα όταν το PCC προ-
στέθηκε στο FFP, ταχύτερη διόρθωση INR, λιγότερες 
μεταγγίσεις RBC και FFP. Σε σοβαρή αιμορραγία με 
διαταραχή της αιμόστασης, δόση 25 IU/kg BW είναι 
αποτελεσματική ενώ για τους ασθενείς με αυξημένο 
κίνδυνο θρομβοεμβολής συνίσταται αρχική δόση 12,5 
IU/kg BW ακολουθούμενη από δεύτερη δόση εάν η 
αιμορραγία επιμένει. Σε τεκμηριωμένο αλγόριθμο 
για διαχείριση αιμορραγίας καθοδηγούμενη από 
ROTEM, η υποκατάσταση με PCC ενδείκνυται με 
EXTEM CT >80 s και FIBTEM A5 ≥9 mm (τραύμα) 
ή ≥12 mm (PPH).

Άλλοι παράγοντες και συνδυασμοί

Σχεδόν το 30% των ασθενών με τραύμα εμφανί-
ζουν FXIII μικρότερο από το 60% κατά την εισαγωγή 
ενώ επίπεδα FXIII <70% σχετίζονται με αυξημένη ανά-
γκη για μετάγγιση και αιμορραγικές επιπλοκές. Στην 
προοπτική, τυχαιοποιημένη δοκιμή RETIC (Reversal 
of trauma-induced coagulopathy), ο χρόνος μέχρι 
την πρώτη αγωγή και χρόνος μέχρι τον έλεγχο της 
αιμορραγίας ήταν σημαντικά μικρότερος με τη χρήση 
συμπυκνωμένων παραγόντων πήξης (FC, PCC και 
FXIII) έναντι του FFP. Η μελέτη τερματίστηκε νωρίς μια 

και η ενδιάμεση ανάλυση έδειξε αυξημένο κίνδυνο για 
μαζική μετάγγιση για ασθενείς που τυχαιοποιήθηκαν 
στην ομάδα του FFP. Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες 
προτείνουν 1 g TXA το συντομότερο δυνατό και 
εντός 3 ωρών από το τραύμα και στη συνεχεία FC 
τυφλά, αναμένοντας τα επίπεδα ινωδογόνου, και τέλος 
PCC εάν η αιμορραγία συνεχίζεται, ενώ το επίπεδο 
του ινωδογόνου ομαλοποιείται και οι χρόνοι πήξης 
παρατείνονται.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η χρησιμότητα των κλασσικών εργαστηριακών 

δοκιμασιών για τη διάγνωση και καθοδήγηση της 
αιμοστατικής θεραπείας στην TIC αμφισβητείται μια 
και χρόνος απάντησης (turnaround time) είναι 45–60 
λεπτά ενώ ο διάμεσος χρόνος θανάτου από ΜΒ είναι 
106 λεπτά. Εάν δεν υπάρχει άλλη εργαστηριακή εξέ-
ταση, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται από τη 
μη αποστολή εξετάσεων.

Δυνατή είναι η διάγνωση της υποκείμενης διατα-
ραχής με κλινική σημασία με τη χρήση “point-of-care” 
εξετάσεων ολικού αίματος. Για την πρωτογενή αιμό-
σταση χρησιμοποιείται η εξέταση λειτουργικότητας 
αιμοπεταλίων (Multiplate TM, ROT Emplatelet TM, 
TEG - Platelet Mapping TM) και για τη δευτερογενή 
αιμόσταση χρησιμοποιείται ο θρομβοελαστογραφικός 
έλεγχος (VET) με το TEG ή το ROTEM. Η αρχή μέ-
τρησης του VET ενσωματώνει όλους τους παράγοντες 
που συμμετέχουν στην αιμόσταση και την ινωδόλυση 
και δεν επιτρέπει την επιλεκτική αξιολόγηση μεμονω-
μένων παραγόντων, με μόνη εξαίρεση τη μέτρηση του 
ινωδογόνου (FIBTEM) όπου επιλεκτικά αναστέλλεται 
η λειτουργία των PLT.

Η χρήση του TEG ή του ROTEM ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη θεραπεία της υπερινωδόλυσης προτείνεται 
από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Τραύματος. Η υπερινωδόλυση καθορίζεται 
σαν ποσοστό μεταβολής της μέγιστης διαμέτρου του 
ιστογράμματος και μεταβολή ≥3% έχει συσχετιστεί 
με αυξημένη θνησιμότητα και ανάγκες μετάγγισης 
σε περιπτώσεις μαζικής αιμορραγίας.

Η διάγνωση και η θεραπεία σε σχεδόν ταυτόχρονο 
διάστημα επιτρέπει την «theragnostic» προσέγγιση. 
Η τυποποίηση της VET υπολείπεται έναντι άλλων ερ-
γαστηριακών μεθόδων που υπόκεινται σε λεπτομερή 
ποιοτικό έλεγχο και επιπλέον λόγω της χρήσης από 
προσωπικό μη εξοικειωμένο με το εργαστήριο. Τα 
αποτελέσματα διαφορετικών VET δεν είναι ανάλογα, 
ενώ διαφορετικές γενιές της ίδιας συσκευής και η 
χρήση διαφορετικών υποδοχέων (cartridges) μπορεί 
να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές. Αλγόριθμοι για 
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TEG- ή ROTEM- έχουν δημοσιευθεί και έχουν βρεθεί 
να είναι ακριβέστεροι στις ανάγκες μετάγγισης από 
τα κλασσικά τεστ. Παρόλα αυτά μια πολυκεντρική 
τυχαιοποιημένη σε ασθενείς με τραύμα, η μελέτη 
ITACTIC, δεν έδειξε διαφορές ανάμεσα στις δυο 
ομάδες ασθενών σε σχέση με την επιβίωση και τις 
επιπλοκές, όταν η διαχείριση βασιζόταν σε VET ή 
κλασσικά τεστ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Κάθε νοσοκομείο πρέπει να έχει MTP προσαρ-

μοσμένο στους δικούς του πόρους και δυνατότητες 
και να παρέχει σαφές πλαίσιο για τη διευκόλυνση 
συντονισμένης δράσης σε μια κρίσιμη κατάσταση. 
Όλες οι επιστημονικές εταιρείες συμφωνούν για την 
αναγκαιότητα αυτή. Η British Committee for Standards 
in Haematology συνιστά επιπλέον τη χρήση αιμοστα-
τικών παραγόντων. Η αποκατάσταση της αιμόστασης 
στα πλαίσια έλεγχου της κριτικής αυτής κατάστασης 
είναι βασική στρατηγική διαχείρισης για τη μαζική 
αιμορραγία. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες συνιστούν μια 
αρχική προσέγγιση που βασίζεται στην αναλογία, 
ακολουθούμενη όσο το δυνατόν γρηγορότερα από 
στοχευμένη προσέγγιση, τη λεγόμενη «υβριδική προ-
σέγγιση» ή «προσέγγιση της Κοπεγχάγης». Στόχος 
δεν πρέπει να είναι η έναρξη μαζικής μετάγγισης με 
έγκαιρη χορήγηση αλλογενών προϊόντων αίματος, 
αλλά η αποφυγή της με μια εξατομικευμένη και στο-
χευμένη στρατηγική ανάνηψης. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Curry NS, Davenport R. Transfusion strategies for 

major haemorrhage in trauma. Br J Haematol 2019; 
184(4):508–23.

2. Wong HS, Curry NS, Davenport RA, Yu LM, Stanworth 
SJ. A Delphi study to establish consensus on a definition 
of major bleeding in adult trauma. Transfusion 2020; 
60(12):3028-38.

3. Brohi K, Cohen MJ, Ganter MT, et al. Acute coagulopathy 
of trauma: hypoperfusion induces systemic anticoagula-
tion and hyperfibrinolysis. J Trauma 2008; 64:1211–7.

4. Moore EE, Moore HB, Kornblith LZ, Neal MD, Hoffman 
M, Mutch NJ, et al. Trauma induced coagulopathy. Nat 

Rev Dis Primers 2021;7(1):30.
5. Moore HB, Moore EE, Gonzalez E, et al. Hyperfibrinoly-

sis, physiologic fibrinolysis, and fibrinolysis shutdown: 
the spectrum of postinjury fibrinolysis and relevance 
to antifibrinolytic therapy. J Trauma Acute Care Surg 
2014; 77(6):811-7

6. Trentino KM, Farmer SL, Leahy MF, Sanfilipp FM, 
Isbister JP, Mayberry R, et al. Systematic reviews and 
meta-analyses comparing mortality in restrictive and 
liberal haemoglobin thresholds for red cell transfusion: 
an overview of systematic reviews. BMC Med 2020; 
18(1):154.

7. Hardy JF, De Moerloose P, Samama M, Groupe d’ intérêt 
en Hémostase Périopératoire. Massive transfusion and 
coagulopathy: pathophysiology and implications for 
clinical management. Can J Anaesth 2004; 51(4):293.

8. Murad MH, Stubbs JR, Gandhi MJ, et al. The effect of 
plasma transfusion on morbidity and mortality: a sys-
tematic review and meta-analysis. Transfusion 2010; 
50:1370–83. 

9. Borgman MA, Spinella PC, Holcomb JB et al. The effect 
of FFP: RBC ratio on morbidity and mortality in trauma 
patients based on transfusion prediction score. Vox 
Sang 2011;101(1):44-54.

10. Cardenas JC, Zhang X, Fox EE, Cotton BA, Hess 
JR, Schreiber MA, et al. Platelet transfusions improve 
hemostasis and survival in a substudy of the prospec-
tive, randomized PROPPR trial. Blood Adv 2018; 2(14): 
1696–704.

11. Holcomb JB, Tilley BC, Baraniuk S, et al; PROPPR 
Study Group. Transfusion of plasma, platelets, and red 
blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio and mortality in 
patients with severe trauma: the PROPPR randomized 
clinical trial. JAMA 2015; 313 (05) 471-82.

12. McQuilten ZK, Crighton G, Brunskill S, Morison JK, 
Richter TH, Waters N, Murphy MF, Wood EM. Optimal 
dose, timing and ratio of blood products in massive 
transfusion: results from a systematic review. Transfus 
Med Rev 2018; 32:6-15

13. Yazer MH, Spinella PC. The use of low-titer group O 
whole blood for the resuscitation of civilian trauma 
patients in 2018. Transfusion 2018; 58 (11) 2744-2746.

14. Shakur H, Roberts I, et al. CRASH-2 collaborators. 
Lancet 2010; 376:23–32.

15. Spahn DR, Bouillon B, Cerny V, et al. The European 
guideline on management of major bleeding and co-
agulopathy following trauma: fifth edition. Crit Care 
2019; 23(1):98.



226

Απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική βιοψία  
λεμφαδενικών διογκώσεων

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΕΡΓΑΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ, ΠΑΡΙΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ακτινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Αίμα 2022;13(Suppl 1): 226–228
33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΣΥΓΧΡΟνΟΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓνωΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚων νΟΣΗΜΑΤων

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Η απεικονιστικά καθοδηγούμενη διαδερμική βιοψία 

χρησιμοποιείται με αυξανόμενη συχνότητα στην κλι-
νική πράξη τις τελευταίες δεκαετίες. Αρκετές μελέτες 
έχουν δείξει την ακρίβειά της συγκριτικά με τη μη 
καθοδηγούμενη βιοψία1,2 ενώ η νοσηρότητα και το 
κόστος της, παραμένουν χαμηλότερα συγκριτικά με 
πιο παρεμβατικές χειρουργικές μεθόδους3. Η πρώτη 
τεχνική διαδερμικής βιοψίας που χρησιμοποιήθη-
κε είναι η βιοψία διά λεπτής βελόνης (fine needle 
biopsy - FNA), η οποία μειονεκτεί μεν όσον αφορά 
το ότι αποφέρει μόνο κυτταρολογικό δείγμα, χωρίς 
επαρκή πληροφορία για την αρχιτεκτονική του ιστού, 
αλλά με τη χρήση τεχνικών όπως είναι η κυτταρομε-
τρία ροής, η PCR ή ο φθορίζων in situ υβριδισμός 
(FISH), μπορεί να αποφέρει χρήσιμη πληροφορία 
στην διάγνωση και ταυτοποίηση των λεμφωμάτων4. 
Ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τεχνική είναι η βιοψία 
με κόπτουσα βελόνη (core needle biopsy – CNB), με 
την οποία αποσπώνται μεγάλα ιστοτεμάχια, δίνοντας 
τη δυνατότητα για ακριβή διάγνωση αιματολογικών 
κακοηθειών με πλήρη κατηγοριοποίησή τους, με επι-
πλέον πλεονέκτημα την ταχύτητα και την ασφάλεια 
της μεθόδου5.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧνΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟψΙΑΣ
Παρά τη σημαντική πρόοδο στις απεικονιστικές 

μεθόδους, υπάρχει ακόμη σημαντική αλληλοεπικά-
λυψη στα ευρήματα μεταξύ νεοπλασματικής και μη 
λεμφαδενοπάθειας. Επομένως, για την κατεύθυν-

ση της θεραπείας, η λήψη ιστικού δείγματος είναι 
αναγκαία στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Η 
κατανόηση της ακριβούς ένδειξης και η γνώση του 
ιατρικού ιστορικού του ασθενούς είναι σημαντικές, 
καθώς θα επηρεάσουν την προσέγγιση, τον τύπο 
και τον αριθμό των βιοψιών. 

Επιλογή στόχου
Η επιλογή των λεμφαδένων προς βιοψία πρέπει 

να βασίζεται στην ένδειξη, την εντόπιση και στα απει-
κονιστικά ευρήματα. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός παθολογικοί ή αμφίβολοι λεμ-
φαδένες, η επιλογή του καταλληλότερου προς βιοψία 
βασίζεται στην περιοχή εντόπισής του, στη γειτνίασή 
του με αγγεία ή εντερικές έλικες και στα απεικονιστικά 
χαρακτηριστικά του. Το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος 
εξαρτάται από την εντόπιση, τον προσανατολισμό του 
αδένα και την εμπειρία του επεμβατικού ακτινολόγου. 
Γενικά, οι απόπειρες βιοψίας σε λεμφαδένες μικρό-
τερους των 6 χιλιοστών, κατά τον άξονα της πορείας 
της βελόνης, σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά μη 
διαγνωστικών ή μη ικανοποιητικών δειγμάτων6. Σε 
περιπτώσεις παρουσίας πολλαπλών ομότιμα ύπο-
πτων λεμφαδένων, επιλέγεται αυτός με την ευκολό-
τερη και ασφαλέστερη πρόσβαση και την υψηλότερη 
πιθανότητα απόδοσης διαγνωστικού δείγματος. Σε 
ετερογενείς λεμφαδένες χρειάζεται προσοχή στην 
επιλογή του τμήματος με την υψηλότερη πιθανότητα 
διαγνωστικής απόδοσης. Πρέπει να αποφεύγονται 
κυστικά ή νεκρωτικά τμήματα. Απεικονιστικά ευρήματα 
που προσανατολίζουν σε κατάλληλο παθολογικό ιστό 
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είναι η αυξημένη σκιαγραφική ενίσχυση σε αξονική 
και μαγνητική τομογραφία, η αυξημένη αγγείωση σε 
Doppler και η παθολογική καθήλωση FDG, εφόσον 
διατίθεται απεικόνιση με PET-CT7. 

Απεικονιστικές μέθοδοι καθοδήγησης 
Η επιλογή της απεικονιστικής μεθόδου καθοδή-

γησης εξαρτάται από την εμπειρία του επεμβατικού 
ακτινολόγου και από την ανατομική θέση των λεμφαδέ-
νων στόχων. Κατά κανόνα, οι περιφερικής εντόπισης 
λεμφαδένες στόχοι υποβάλλονται σε βιοψία υπό την 
καθοδήγηση υπερήχων (US). Αντίθετα, σχεδόν όλες 
οι βλάβες με εν τω βάθει εντόπιση υποβάλλονται σε 
βιοψία υπό την καθοδήγηση υπολογιστικής τομογρα-
φίας (CT). Η βιοψία υπό US καθοδήγηση είναι φθηνή, 
χωρίς έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία και ταχεία. 
Εφαρμόζεται κυρίως για τραχηλικούς, υπερκλείδιους, 
μασχαλιαίους και βουβωνικούς λεμφαδένες. Η λήψη 
δειγμάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η βιοψία υπό 
CT καθοδήγηση διατηρεί το πλεονέκτημα της σαφούς 
απεικόνισης όλων των ανατομικών λεπτομερειών 
και σχεδόν οποιαδήποτε περιοχή του σώματος είναι 
προσβάσιμη. Εφαρμόζεται κυρίως για λήψη δειγμά-
των από μεσοθωρακικούς και οπισθοπεριτοναϊκούς 
λεμφαδένες. Περιλαμβάνει έκθεση του ασθενούς σε 
ιοντίζουσα ακτινοβολία και διαρκεί περισσότερο, κα-
θώς γενικά η βελόνη δεν απεικονίζεται σε πραγματικό 
χρόνο και πραγματοποιούνται αρκετές σαρώσεις. Οι 
επιπλοκές, εάν υπάρχουν, αναγνωρίζονται εύκολα 
κατά τη μετεπεμβατική λήψη. Σε επιλεγμένες περι-
πτώσεις δύνανται να χρησιμοποιηθούν για απεικονι-
στική καθοδήγηση η μαγνητική τομογραφία ή τεχνικές 
σύντηξης εικόνων (fusion imaging) διαφορετικών 
μεθόδων.

Τεχνική και εξοπλισμός
Η πλειοψηφία των επεμβάσεων διενεργούνται με 

τοπική αναισθησία. Σχεδόν κάθε βιοψία με βελόνα 
διενεργείται πλέον με ομοαξονική τεχνική, η οποία επι-
τρέπει τη λήψη πολλαπλών ιστοτεμαχίων με μειωμένο 
κίνδυνο επιπλοκών. Το σύστημα αποτελείται από έναν 
εξωτερικό σωληνίσκο με ένα στυλεό εισαγωγής που 
χρησιμοποιείται για την αρχική παρακέντηση. Όταν 
το άκρο του βρίσκεται στην παρυφή της βλάβης, ο 
στυλεός αφαιρείται και μια βελόνα με κόπτον άκρο 
διέρχεται διά αυτού και εκπτύσσεται στο λεμφαδένα. 
Λαμβάνεται ένα ιστοτεμάχιο σε κάθε πέρασμα. Με 
αλλαγή της γωνίας του συστήματος είναι δυνατή η 
προσέγγιση διαφορετικών τμημάτων του λεμφαδένα. 
Η διάμετρος των βελονών εξαρτάται από την εντόπιση 

του λεμφαδένα στόχου και τον κίνδυνο αιμορραγίας. 
Οι επιφανειακές βιοψίες εκτελούνται πιο συχνά με 
βελόνες μεγάλης διαμέτρου (έως 14-Gauge), ενώ μι-
κρότερες βελόνες (18 ή 16-Gauge) χρησιμοποιούνται 
περισσότερο για βιοψίες από εν τω βάθει κείμενους 
λεμφαδένες.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
Οι δυνητικές επιπλοκές της διαδερμικής βιοψίας 

περιλαμβάνουν γενικά την αιμορραγία, τη λοίμωξη 
και παραισθησίες, ενώ ανάλογα με την εντόπιση των 
λεμφαδένων μπορεί να παρατηρηθεί πνευμοθώρα-
κας ή εντερική διάτρηση. Οι μείζονες επιπλοκές είναι 
ελάχιστες και δεν ξεπερνούν το 1%8.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Η ιστολογική διάγνωση είναι δυνατή στο 95% των 

περιπτώσεων. Σε λιγότερο από το 5% των περιπτώσε-
ων, μπορεί να απαιτηθεί επανάληψη κατευθυνόμενης 
βιοψίας ή χειρουργική βιοψία για οριστική διάγνωση9. 
Στη μεγαλύτερη δημοσιευμένη σειρά 263 βιοψιών 
λεμφαδένων, επί λεμφωμάτων, έγινε διάγνωση σε 
237 περιπτώσεις (90,1%)10. Στο 67,8% των περιπτώ-
σεων, το λέμφωμα υποταξινομήθηκε πλήρως. Στις 
περιπτώσεις στις οποίες ήταν διαθέσιμη χειρουργική 
βιοψία, οι διαδερμικές μέθοδοι είχαν ευαισθησία 
96,5%, ειδικότητα 100%, θετική προγνωστική αξία 
100% και αρνητική προγνωστική αξία 90%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η προσέγγιση ασθενών με λεμφαδενοπάθεια 

απαιτεί συνεργασία ειδικοτήτων που περιλαμβάνει 
αιματολόγους, παθολογοανατόμους, χειρουργούς 
και ακτινολόγους, ώστε να επιτευχθεί γρήγορη και 
ακριβής διάγνωση. Σταθερά αυξανόμενη είναι η χρή-
ση της απεικονιστικά καθοδηγούμενης διαδερμικής 
βιοψίας λεμφαδένων ως διαγνωστικής επεμβατικής 
μεθόδου πρώτης γραμμής, καθώς είναι ταχεία, χαμη-
λού κόστους, ασφαλής, και με την κατάλληλη τεχνική 
παρέχει δείγματα υψηλής διαγνωστικής αξίας. Η 
χειρουργική βιοψία διατηρεί το ρόλο της επί διαγνω-
στικής αβεβαιότητας. 
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ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓνωΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚων νΟΣΗΜΑΤων

Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται λεμφαδενικές 
διογκώσεις στον τράχηλο και/η το μεσοθωράκιο, στη 
διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται αιματολογικά 
νοσήματα, όπως τα Hodgkin και non-Hodgkin λεμ-
φώματα. Σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των 
ασθενών με λέμφωμα Hodgkin παρατηρείται ενδο-
θωρακική συμμετοχή κατά τη διάγνωση της νόσου1. 
Τα λεμφώματα μπορεί να περιορίζονται στο πρόσθιο 
μεσοθωράκιο και στις παρατραχειακές περιοχές με 
επέκταση στις παρακείμενες λεμφαδενικές ομάδες 
ή να επεκτείνονται στο πνευμονικό παρέγχυμα και 
στο θωρακικό τοίχωμα, με τη μορφή ευμεγέθων με-
σοθωρακικών μαζών2,3. Οι διογκωμένοι λεμφαδένες 
έχουν τυπικά ομοιογενή σύσταση που προσομοιάζει 
σε αυτή των μυϊκών ομάδων στην αξονική θώρακος, 
ενώ μπορεί να έχουν και νεκρωτικά στοιχεία. Σπα-
νίως, το λέμφωμα μπορεί να παρουσιάσει έντονη 
σκιαγραφική ενίσχυση δίνοντας την εντύπωση ενός 
αγγειοβριθούς όγκου του μεσοθωρακίου4.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, συ-
μπεριλαμβανομένων και των λεμφαδενικών διογκώ-
σεων του τραχήλου, είναι αναγκαία η λήψη βιοψιών 
με σκοπό την ιστολογική ταυτοποίηση της νόσου. Η 
κοινή πρακτική ορίζει αρχικώς τη χρήση των λιγότε-
ρο επεμβατικών μεθόδων (Transbronchial Needle 
Aspiration Biopsy – TBNA, CT-guided mediastinal 
biopsy, Core Needle Biopsy, Endobronchial ultra-
sound – EBUS, Endoscopic ultrasound EUS-guided 
biopsy). Επί αδυναμίας ιστολογικής διάγνωσης, κα-
λείται ο θωρακοχειρουργός να συνδράμει είτε με 
λιγότερα επεμβατικές μεθόδους, όπως η συμβατική 
– επεκτεινόμενη μεσοθωρακοσκόπηση με ή χωρίς 

χρήση βιντεοσκόπησης (conventional cervical – ex-
tended cervical mediastinoscopy, Video – Assisted 
Mediastinoscopic Lymphadenectomy – VAMLA ) 
και η θωρακοσκόπηση (Video Assisted Thoraco-
scopic Surgery – VATS), είτε με ανοικτές μεθόδους, 
όπως η πρόσθια μεσοθωρακοτομή (Chamberlain 
procedure), η διατραχηλική εκτεταμένη μεσοθωρακική 
λεμφαδενεκτομή (Transcervical Extended Mediastinal 
Lymphadenectomy), η τομή κατά Daniels, η μερική 
στερνοτομή και τελικώς η θωρακοτομή. 

Η συμβατική τραχηλική μεσοθωρακοσκόπηση για 
πρώτη φορά περιεγράφη από τον Carlens το 1959. 
Απαιτεί την εισαγωγή ενός άκαμπτου μεταλλικού 
σωλήνα με πηγή φωτός στον ανάγγειο προτραχειακό 
χώρο της τραχείας, μετά από διενέργεια τομής στη 
στερνική εντομή. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της 
μεθόδου προσεγγίζουν το 81% και 100% αντίστοιχα5. 
Μπορεί να ληφθούν ολόκληροι λεμφαδένες ή μεγάλα 
τμήματα μεσοθωρακικής μάζας, κάτι το οποίο είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο διαφοροδιαγνωστικά, εφόσον ελα-
χιστοποιούνται τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. 
Οι λεμφαδενικές ομάδες που είναι προσπελάσιμες 
με τη μέθοδο αυτή είναι οι ανώτεροι και κατώτεροι 
παρατραχειακοί λεμφαδένες, καθώς και οι υποτροπι-
δικοί, με εξαίρεση τον οπίσθιο υποτροπιδικό χώρο. Η 
μεσοθωρακοσκόπηση απαιτεί γενική αναισθησία και 
νοσηλεία του ασθενούς. Η θνησιμότητα είναι μικρή 
(<0.5%) και αφορά τραυματισμό του παλίνδρομου 
λαρυγγικού νεύρου, αιμορραγία και πνευμοθώρακα. 
Στις αντενδείξεις για τη διενέργειά της, συγκαταλέγο-
νται η πιθανή προηγηθείσα μεσοθωρακοσκόπηση, 
η προηγηθείσα χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία 



230

Π. Τόμος και Θ. Μίχος

λόγω πιθανής ύπαρξης συμφύσεων και ινωτικών 
στοιχείων, η σοβαρού βαθμού αυχενική αρθρίτιδα με 
συνοδό αδυναμία υπερέκτασης του αυχένα και τέλος 
η προηγηθείσα διαδερμική τραχειοστομία6. 

Η χρήση της επεκτεινόμενης τραχηλικής μεσοθω-
ρακοσκόπησης (extended cervical mediastinoscopy) 
έχει εγκαταλειφθεί, λόγω της τεχνικής δυσκολίας 
κατά την παρασκευή του ανατομικού χώρου μεταξύ 
της ανώνυμης αρτηρίας και της αριστερής καρω-
τίδας οπισθίως της ανωνύμου φλέβας, με σκοπό 
να ληφθούν βιοψίες μετά από επανεισαγωγή του 
μεσοθωρακοσκοπίου. Παρ’ όλη τη δυσκολία της 
μεθόδου ο Ginsberg χρησιμοποιούσε τη μέθοδο 
αυτή για λήψη βιοψιών από τους παραορτικούς (Ln 
6) και αορτοπνευμονικού παραθύρου (Ln 5) λεμφα-
δένες7. Επιπλέον, η προηγηθείσα στερνοτομή και η 
ανευρυσματική διάταση/ασβεστοποίηση του αορτικού 
τόξου, αποτελούν αντενδείξεις για την εφαρμογή της 
επεκτεινόμενης τραχηλικής μεσοθωρακοσκόπησης5.

Περαιτέρω εξέλιξη της μεσοθωρακοσκόπησης 
αποτελεί η βίντεο – μεσοθωρακοσκόπηση (video-As-
sisted Mediastinoscopic Lymphadenectomy - VAMLA). 
Με την τελευταία μέθοδο, η οποία ανακαλύφθηκε από 
τον Hurtgen, μπορεί να εκταμεί μεγαλύτερος αριθμός 
λεμφαδένων, λόγω της μεγαλύτερης ευκρίνειας που 
προσφέρει η χρήση του βίντεο στην αναγνώριση των 
ανώτερων μεσοθωρακικών, ανώτερων παρατραχεια-
κών, προαγγειακών – οπισθοτραχειακών, κατώτερων 
παρατραχειακών και υποτροπιδικών λεμφαδένων (Ln 
1, 2, 3, 4 και 7, αντίστοιχα). Επιπλέον, παρέχεται η 
δυνατότητα χρήσης περισσότερων εργαλείων κατά τη 
βιοψία, ενώ η χρήση νευροδιεγέρτη μπορεί να διασφα-
λίσει την ακεραιότητα του παλίνδρομου λαρυγγικού 
νεύρου. Οι πιθανές επιπλοκές δεν διαφέρουν από 
αυτές της συμβατικής μεσοθωρακοσκόπησης. Για τον 
λόγο αυτό απαιτείται προετοιμασία για οποιαδήποτε 
περαιτέρω χειρουργική παρέμβαση απαιτηθεί8. 

Στις λιγότερο επεμβατικές μεθόδους αναφορικά με 
τη λήψη βιοψίας από λεμφαδένες του μεσοθωρακίου 
συγκαταλέγεται και η VATS. Η μέθοδος παρέχει, εκτός 
των άλλων, τη δυνατότητα λήψης βιοψιών από τους 
παραορτικούς (Ln 6), αορτοπνευμονικού παραθύρου 
(Ln 5), υποτροπιδικούς (Ln 7), παραοισοφαγικούς 
(Ln 8) και κάτω πνευμονικού συνδέσμου (Ln 9) λεμ-
φαδένες. Επιπλέον, μπορούν να ληφθούν βιοψίες 
από επεκτεινόμενες στα ημιθωράκια μεσοθωρακικές 
μάζες, καθώς και πλευριτικό υγρό για κυτταρολογική 
εξέταση6. Απαιτείται γενική αναισθησία με εκλεκτική 
διασωλήνωση, ενώ η προσπέλαση μπορεί να γίνει 
μέσω μίας (uniportal VATS) ή μέσω δύο οπών με τη 
χρήση κάμερας 30ο. Επιπλέον, απαιτείται περαιτέρω 
νοσηλεία και παρακολούθηση των ασθενών, οι οποίοι 

φέρουν συνήθως ένα σωλήνα κλειστής θωρακικής 
παροχέτευσης που τοποθετείται διεγχειρητικά. 

Η προσπέλαση κατά Chamberlain (αριστερή μέση 
στερνοτομή ή αλλιώς πρόσθια μεσοθωρακοτομή) 
περιγράφηκε από τους Chamberlain και McNeill και 
αφορά εγκάρσια τομή άνωθεν της δεύτερης πλευράς 
αριστερά. Μετά την αφαίρεση του πλευρικού χόνδρου 
και την παρασκευή του οπισθοστερνικού εξωυπε-
ζωκοτικού χώρου, αποκαλύπτεται ο παραορτικός 
χώρος. Από εκείνο το σημείο μπορούν να ληφθούν 
βιοψίες από τους παραορτικούς – αορτοπνευμονικού 
παραθύρου λεμφαδένες (Ln 6 και 5). Παραλλαγές της 
μεθόδου περιγράφονται και αφορούν τη διασφάλιση 
των έσω μαστικών αγγείων, την εισαγωγή μεσο-
θωρακοσκοπίου και τη μη αφαίρεση του πλευρικού 
χόνδρου5,6. Η θνησιμότητα και η θνητότητα της προ-
σπέλασης σε μεγάλες σειρές ασθενών αντιστοιχούν 
στο 8% και 0% αντιστοίχως5.

Η μερική άνω-μέση στερνοτομή είναι μια ασφαλής 
και αποτελεσματική προσπέλαση του ανώτερου και 
πρόσθιου μεσοθωρακίου. Είναι λιγότερο επεμβατική 
μέθοδος συγκριτικά με την πλήρη μέση στερνοτομή 
και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη βιοψία μαζών πρό-
σθιου μεσοθωρακίου και τραχηλικών λεμφαδενικών 
διογκώσεων. Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να 
συνδυαστεί και με τραχηλική εγκάρσια τομή. Τα όρια 
της διατομής του στέρνου φτάνουν μέχρι τη λαβή του, 
με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης προς τα κάτω, 
καθώς και στα μεσοπλεύρια διαστήματα εκατέρωθεν, 
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο9.

Η προσπέλαση κατά Daniels παρέχει τη δυνατότη-
τα βιοψίας λεμφαδενικών διογκώσεων στον τράχηλο. 
Τομή μήκους 3-4 εκατοστών διενεργείται ύπερθεν 
της κατάφυσης του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός, 
στην κλείδα. Η διατομή μεταξύ των καταφύσεων του 
μυός στην κλείδα και στο στέρνο έχει ως αποτέλεσμα 
την άμεση πρόσβαση στον λιπώδη ιστό των σκα-
ληνών μυών και, κατ΄ επέκταση στους επιχώριους 
λεμφαδένες, στην κορυφή του πρόσθιου σκαληνού 
μυός. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την αποφυγή 
τραυματισμού του φρενικού νεύρου, που πορεύεται 
έμπροσθεν του πρόσθιου σκαληνού μυός. Η Daniels 
αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο βιοψίας ψηλαφητών 
διογκώσεων στον τράχηλο, καθώς και ύποπτων λεμ-
φαδένων που ανευρίσκονται κατά τον απεικονιστικό 
έλεγχο με PET–SCAN, όταν η βιοψία δια βελόνης 
(FNA) υπό καθοδήγηση αδυνατεί να επιφέρει ιστο-
λογική ταυτοποίηση της νόσου5. 

Παρόλη την πληθώρα των λιγότερο επεμβατικών 
μεθόδων, με τις οποίες επιτυγχάνεται η διάγνωση στο 
95% των όγκων του μεσοθωρακίου, η ερευνητική 
θωρακοτομή κατέχει ακόμα θέση στη φαρέτρα των 
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θωρακοχειρουργών για τη βιοψία γενικότερα των 
όγκων του πνεύμονα, του υπεζωκότα, καθώς και των 
όγκων- λεμφαδένων του μεσοθωρακίου5. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΑ
Είναι σημαντικό να γίνεται η καλύτερη επιλογή 

της εκάστοτε μεθόδου για τη βιοψία μαζών του με-
σοθωρακίου και του τραχήλου. Αυτό προϋποθέτει 
τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων ειδικοτήτων και πιο 
συγκεκριμένα μεταξύ θωρακοχειρουργών, πνευμο-
νολόγων, γαστρεντερολόγων και επεμβατικών ακτι-
νολόγων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψιν η ανατομική θέση της βλάβης, η ποσότητα 
από τον ιστό που απαιτείται για να τεθεί η διάγνωση, 
η δυνατότητα εφαρμογής εξειδικευμένων τεχνικών, 
τα ποσοστά ακρίβειας της διαγνωστικής παρέμβασης 
και η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του ασθενούς, ενώ 
τέλος θα πρέπει να υπολογίζεται και το χρηματικό 
κόστος της κάθε παρέμβασης6. 
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ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓνωΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚων νΟΣΗΜΑΤων

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Η ενδοκοιλιακή λεμφαδενοπάθεια, είτε ενδοπε-

ριτοναϊκή, είτε οπισθοπεριτοναϊκή, αποτελεί συχνή 
εκδήλωση τόσο φλεγμονωδών όσο και κακοήθων 
καταστάσεων και μπορεί να απαιτηθεί βιοψία λεμφαδέ-
νων για να τεθεί η διάγνωση. Τις περισσότερες φορές, 
εμφανίζεται παράλληλα περιφερική λεμφαδενοπάθεια, 
που καθιστά τη βιοψία ευκολότερη και ταχύτερη, με 
τη λήψη λεμφικού δείγματος, υπό τοπική αναισθησία. 
Ωστόσο, σε απουσία εύκολης πρόσβασης περιφε-
ρικών λεμφαδένων, απαιτούνται πιο επεμβατικές 
μέθοδοι για τη λήψη διαγνωστικού ιστού. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, η ανοιχτή χειρουργική 
προσπέλαση αποτελούσε μονόδρομο για τη λήψη 
δείγματος σε καταστάσεις ενδοκοιλιακής λεμφαδε-
νοπάθειας. Τις επόμενες δεκαετίες, εμφανίστηκαν 
νέες μέθοδοι απεικόνισης και ελάχιστα επεμβατικής 
διαδερμικής προσπέλασης, όπως η διαδερμική βιοψία 
υπό υπερηχογράφημα (US)1 και υπό αξονικό τομο-
γράφο (CT)2, που προσέφεραν μικρότερη νοσηρότητα 
και αποδεκτή διαγνωστική ακρίβεια3. Λόγω όμως της 
συνήθους θέσης των ενδοκοιλιακών λεμφαδένων 
που βρίσκονται κοντά σε μείζονες αγγειακές δομές 
και σπλάγχνα, όπως και λόγω της μικρής ποσότητας 
ιστού που λαμβάνεται με τη βελόνη βιοψίας, συχνά 
κρίνεται αδύνατη η πρόσβαση και διάγνωση. 

Με την ανάπτυξη των ελάχιστα επεμβατικών μεθό-
δων τη δεκαετία του 1990, η λαπαροσκοπική βιοψία 
ενδοκοιλιακών λεφμαδενικών διογκώσεων αποτέλεσε 
βιώσιμη εναλλακτική μέθοδο, προσφέροντας τα πλε-
ονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής 
σε συνδυασμό με ακέραια παρασκευάσματα ικανού 
μεγέθους για ακριβή διάγνωση4. Πρώτος, το 1988, 

ο Salky et al.5 ανέδειξε τη δυνατότητα λαπαροσκοπι-
κής προσπέλασης και βιοψίας οπισθοπεριτοναϊκής 
λεμφαδενοπάθειας, με τις μεγαλύτερες σειρές να 
εμφανίζονται 10 έτη αργότερα, από τους Rhodes 
et al.6 και Conlon et al.7,8, όπου επιβεβαίωσαν την 
ασφάλεια και σκοπιμότητα της λαπαροσκόπησης στη 
διάγνωση των λεμφωμάτων σε απουσία περιφερικής 
λεμφαδενοπάθειας.

ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ένδειξη

Η συνήθης ένδειξη λαπαροσκοπικής βιοψίας είναι 
η αρχική διάγνωση παθολογικών ενδοκοιλιακών διο-
γκώσεων και η συμπληρωματική επαναξιολόγηση για 
περαιτέρω υποκατηγοριοποίηση του αιματολογικού 
νοσήματος9. Σε λίγες περιπτώσεις, πραγματοποιείται 
διαγνωστική λαπαροσκόπηση για τη σταδιοποίηση ή 
επανασταδιοποίηση της νόσου. Οι συνήθεις θέσεις 
λεμφαδενικών διογκώσεων είναι με σειρά συχνότητας, 
μεσεντερικοί, κοιλιακοί, πυλαίοι, οπισθοπεριτοναϊκοί, 
αλλά συχνά είναι πολλαπλοί. 

Χειρουργική τεχνική
Η λαπαροσκοπική βιοψία ενδοκοιλιακών διο-

γκώσεων πραγματοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις 
υπό γενική αναισθησία, με τον ασθενή να βρίσκεται 
σε ύπτια θέση στη χειρουργική τράπεζα. Μετά την 
πραγματοποίηση του πνευμοπεριτοναίου, τοποθετεί-
ται συνήθως ομφαλικό trocar 10mm σε συνδυασμό 
με δύο ή τρία βοηθητικά trocars 5 mm. Η αφαίρεση 
του λεμφαδενικού ιστού πραγματοποιείται με τη 
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χρήση διαθερμίας και συσκευών ενέργειας για την 
ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος. Σε περιπτώ-
σεις ευμεγέθων λεμφαδενικών διογκώσεων, γίνεται 
μερική εκτομή του ιστού ανάλογα με τη σχέση του 
με τις αγγειακές δομές και τα σπλάγχνα. Η αφαί-
ρεση του/των παρασκευασμάτων γίνεται με χρήση 
endobag, για περιορισμό πιθανής διασποράς. Τα 
παρασκευάσματα αποστέλλονται, τις περισσότερες 
φορές νωπά, δηλαδή, πριν τη μονιμοποίηση τους 
σε αιμοπαθολογοαανατομικό ή παθολογοανατομικό 
εργαστήριο.

Οι κύριοι στόχοι της επέμβασης είναι:
• Επισκόπηση και διερεύνηση της περιτοναϊκής 

κοιλότητας
• Αναγνώριση της λεμφαδενοπάθειας (καθοδηγού-

μενοι από την προεγχειρητική απεικόνιση)
• Λαπαροσκοπικό υπερηχογράφημα σε ασαφείς 

περιπτώσεις
• Βιοψία λεμφαδένα/λεμφαδένων
• Σπληνεκτομή, εάν απαιτείται.

Διαγνωστική ακρίβεια - Επιπλοκές
Το ποσοστό οριστικής διάγνωσης προσδιορίζεται 

μεταξύ 85%-96%, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών 
να είναι αντιδραστικού τύπου λεμφαδενοπάθεια και 
λέμφωμα10. Άλλα παθολογοανατομικά ευρήματα 
αποτελούν η σαρκοείδωση, άλλες μη νεκρωτικές 
κοκκιωματώδεις νόσοι, μεταστατική νόσος, φυμα-
τίωση και άλλα νοσήματα. Σε ποσοστό 10%-12%, 
αναγνωρίζεται φυσιολογικός λεμφικός ιστός και στο 
8%-10%, η διάγνωση είναι ασαφής ή το δείγμα ανε-
παρκές11. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως απαιτείται 
επανεπέμβαση.

Η νοσηρότητα της λαπαροσκοπικής βιοψίας λεμ-
φαδενικών διογκώσεων ποικίλει μεταξύ 1%-20% στη 
βιβλιογραφία με κύριες επιπλοκές να είναι η κάκωση 
του λεπτού εντέρου, το ενδοκοιλιακό απόστημα, 
η παγκρεατίτιδα, η αιμορραγία και η ατελεκτασία - 
πνευμονία10,11. 

Η μετατροπή σε ανοιχτή επέμβαση, λόγω τεχνι-
κών δυσκολιών, αναφέρεται στη βιβλιογραφία σε 
ποσοστό 4%-14% και σχετίζεται με δύσκολη εντόπιση 
(ψηλοί μεσεντερικοί, αορτο-κοιλιακοί), την ύπαρξη 
κακοήθειας, παχυσαρκία και ιστορικό πολλαπλών 
χειρουργικών επεμβάσεων10.

ΣΥζΗΤΗΣΗ
Η ενδοκοιλιακή λεμφαδενοπάθεια αποτελεί ένα 

απαιτητικά διαγνωστικό πρόβλημα που μπορεί να 
υποκρύπτει από φυσιολογικό ιστό έως κακοήθη 

νοσήματα. Για την επίτευξη επαρκούς διάγνωσης 
απαιτείται προσεκτική επιλογή της μεθόδου βιοψίας, 
με την κάθε μέθοδο να έχει τα πλεονεκτήματά και τα 
μειονεκτήματά της. 

Παρ΄όλη την ευκολία και την ασφάλεια που παρέχει 
η διαδερμική βιοψία διά βελόνης, στη βιβλιογραφία 
αναφέρεται διαγνωστική ακρίβεια μεταξύ 69%-86%, 
για τη διάγνωση του λεμφώματος, όταν αυτή επιτρέ-
πεται λόγω της θέσης της λεμφαδενικής διόγκωσης. 
Σε περιπτώσεις που η διαδερμική προσπέλαση είναι 
αδύνατη ή ανεπαρκής, τότε η λαπαροσκοπική μέθο-
δος οφείλει να είναι η πρώτη εναλλακτική επιλογή.

Συγκριτικά με την ανοικτή χειρουργική προσπέ-
λαση, η λαπαροσκοπική προσπέλαση, προσφέρει 
παρόμοια επίπεδα διαγνωστικής ακρίβειας, ειδικά 
στις περιπτώσεις όπου συμπληρώνεται με ταχείες 
διεγχειρητικές βιοψίες, συνδυαστικά με τα οφέλη της 
ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, όπως μειωμένο 
μετεγχειρητικό άλγος, ταχύτερη επούλωση τραύματος, 
ταχύτερη ανάρρωση, και ταχύτερη έναρξη θεραπευ-
τικών χειρισμών.

Η εξέλιξη στη θεραπεία των λεμφοϋπερπλαστι-
κών νοσημάτων σε συνδυασμό με την εξέλιξη και 
τυποποίηση των ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών 
μεθόδων (λαπαροσκοπική – ρομποτικά υποβοη-
θούμενη χειρουργική), επαναπροσδιορίζει το ρόλο 
της χειρουργικής στη διαχείριση των αιματολογικών 
νοσημάτων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η λαπαροσκοπική βιοψία ενδοκοιλιακών λεμφα-

δενικών διογκώσεων αποτελεί μία αποτελεσματική 
μέθοδο με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, με μειωμένο 
χρόνο νοσηλείας και χαμηλή νοσηρότητα. Η διαγνω-
στική αυτή μέθοδος, αποτελεί τη μέθοδο εκλογής 
– “gold standard”, σε ύποπτα διογκωμένους ενδο-
κοιλιακούς λεμφαδένες που απαιτούν βιοψία για να 
τεθεί η διάγνωση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υψηλής 
υποψίας λεμφώματος.
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Η βιοψία ήπατος θεωρείται μία από τις κύριες μέθο-
δος για την αξιολόγηση οξέων και χρόνιων ηπατικών 
διαταραχών. Η βιοψία ήπατος παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη διάγνωση και την εξέλιξη της νόσου, 
αλλά και την ανταπόκριση στη θεραπεία σε ασθενείς 
με χρόνια ηπατική νόσο. Ο Paul Elrich περιέγραψε 
για πρώτη φορά βιοψία ήπατος το 1883 και, έκτοτε 
έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις για τη 
δειγματοληψία του ηπατικού παρεγχύματος, συμπε-
ριλαμβανομένης της ανοιχτής χειρουργικής βιοψίας, 
της διαδερμικής βιοψίας, είτε τυφλά είτε με απεικονι-
στική καθοδήγηση [υπερηχογράφημα (US) ή αξονική 
τομογραφία (CT)], λαπαροσκοπικά και διασφαγιτιδικά. 
Η διασφαγιτιδική βιοψία ήπατος (Transjugular liver 
biopsy/TJLB) περιγράφηκε από τον Dotter το 1964 
σε πειραματικό μοντέλο1 και κλινικά εκτελέστηκε για 
πρώτη φορά από τον Hanafee το 19672.

Η διασφαγιτιδική βιοψία πραγματοποιείται για 
την λήψη ηπατικού παρεγχύματος μέσω ενός άκα-
μπτου στυλεού που εισάγεται συνήθως σε μία από 
τις ηπατικές φλέβες του δεξιού λοβού με σφαγιτιδική 
προσπέλαση. Η οδός αυτή μειώνει τον κίνδυνο αιμορ-
ραγίας μετά την βιοψία, δεδομένου ότι, η αιμορραγία 
που προκύπτει από την βελόνα βιοψίας θα διαχυθεί 
προς τις ηπατικές φλέβες. Παλαιότερα τα δείγματα που 
λαμβάνονταν διασφαγιτιδικά ήταν υποδιαίστερα σε 
σύγκριση με τα δείγματα που λαμβάνονται διαδερμικά 
γιατί ήταν μικρότερα και κατακερματισμένα. Ωστόσο, 
με την ανάπτυξη των βελόνων τύπου Tru-cut και τη 
βελτίωση της συσκευής εισαγωγής3,4 η ποιότητα των 
δειγμάτων TJLB έχει βελτιωθεί τόσο πολύ ώστε τα 
δείγματα που λαμβάνονται με τη μέθοδο αυτή να 
είναι συγκρίσιμα με εκείνα που λαμβάνονται με την 
διαδερμική τεχνική5.

H TJLB ενδείκνυται να διενεργείται σε ασθενείς με 
διάχυτη ηπατική νόσο, που χρειάζονται βιοψία, και είτε 
έχουν αντένδειξη για διαδερμική βιοψία είτε απαιτείται 
αιμοδυναμική αξιολόγηση της ροής αίματος στις ηπατι-
κές φλέβες (μεθηπατικά αίτια πυλαίας υπέρτασης), ως 
μέρος της διαγνωστικής προσέγγισης του ασθενούς. 
Μία από τις πιο κοινές ενδείξεις γιατί τη διενέργεια 
TJLB είναι οι διαταραχές της πήξης6. Ο βαθμός 
των διαταραχών πήξης, στον οποίο αντενδείκνυται 
η πραγματοποίηση διαδερμικής βιοψίας, ποικίλλει 
μεταξύ μελετών. Σε γενικές γραμμές, καλό είναι να 
μην εκτελείται διαδερμική βιοψία εφόσον το INR είναι 
>1,5 ή ο αριθμός αιμοπεταλίων είναι <50,0×109/L7. 
Άλλες ενδείξεις TJLB είναι η παρουσία ασκίτη, η 
ηπατική πελίωση, ηπατίτιδα, νοσογόνος παχυσαρκία, 
μεταμόσχευση ήπατος. Επίσης, ένδειξη διενέργειας 
TJLB έχουν ασθενείς στους οποίους η διαδερμική 
βιοψία έχει αποτύχει ή ασθενείς που υποβάλλονται 
σε διασφαγιτιδική ενδοηπατική πυλαιοσυστηματική 
αναστόμωση (Transjugular Intrahepatic Portosystemic 
Shunt - TIPS) κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για την πραγ-
ματοποίηση της TJLB. Η διαταραχή της πηκτικότητας 
δεν είναι αντένδειξη, αλλά συνιστάται η διόρθωση 
των διαταραχών της πήξης πριν τη διενέργεια της 
επέμβασης. Η Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας 
(ΕΕΑ/SIR) στις κατευθυντήριες οδηγίες της ορίζει τη 
χορήγηση παραγόντων πήξεως και αιμοπεταλίων 
όταν το INR είναι >2,5 και ο αριθμός των αιμοπετα-
λίων είναι <50,0x109/L. Άλλες σχετικές αντενδείξεις, 
για τη διενέργεια TJLB, περιλαμβάνουν την έλλειψη 
κατάλληλης φλεβικής πρόσβασης (απόφραξη σφα-
γίτιδων φλεβών ή απόφραξη άνω κοίλη φλέβας) και 
βιοψία εστιακής ηπατικής βλάβης. Γενικά, η TJLB δεν 
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ενδείκνυται ως διαγνωστική μέθοδος, για εστιακές 
ηπατικές βλάβες. Ωστόσο, σε ορισμένες σε περιπτώ-
σεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός τεχνικών 
διασφαγιτιδικής και υπερηχογραφικά κατευθυνόμενης 
από US τεχνικής για τη δειγματοληψία εστιακών 
ηπατικών αλλοιώσεων σε ασθενείς που διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας και έχουν τη βλάβη στην 
περιοχή μιας από τις ηπατικές φλέβες.

Η TJLB εκτελείται τόσο σε εξωτερικούς ασθενείς, 
με παρακολούθηση τουλάχιστον έξι ώρες μετά την 
επέμβαση, όσο και σε εσωτερικούς/νοσηλευόμε-
νους ασθενείς αλλά και σε ασθενείς με κεραυνοβόλο 
ηπατική ανεπάρκεια. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία μπορεί να εκτελείται και σε επείγουσα 
βάση. Συνιστάται νηστεία για έξι ώρες πριν από τη 
διαδικασία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ασθενείς 
χρειάζονται μέθη – αναλγησία. Η συγκατάθεση του 
ασθενούς πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες της SIR. Όλοι οι ασθενείς αξιολογούνται 
για πιθανή αλλεργία στο σκιαγραφικό. Σε ασθενείς 
με αλλεργία στο σκιαγραφικό μπορεί να προηγηθεί 
φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιώντας τις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες αντιμετώπισης αυτής8.

Η φλεβική πρόσβαση επιτυγχάνεται με καθοδήγη-
ση σε πραγματικό χρόνο με την χρήση US, χρησιμο-
ποιώντας ένα σετ βελόνας πρόσβασης χαμηλού προ-
φίλ (micropuncture kit). Μόλις παρακεντήσουμε την 
σφαγίτιδα, τοποθετείται αγγειακό θηκάρι 9FrX35cm 
προς την κάτω κοίλη φλέβα μέσω του δεξιού κόλπου. 
Σε αυτό το σημείο μπορεί να γίνει μέτρηση της δια-
φοράς πίεσης στην κάτω κοίλη φλέβα και τον δεξιό 
κόλπο. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας κεκαμμένος 
καθετήρας 5F τύπου (Vert, multipurpose, H1) για τον 
εκλεκτικό καθετηριασμό της δεξιάς, κατά προτίμηση, 
ή της μέσης ηπατικής φλέβας. Μόλις επιτευχθεί κα-
θετηριασμός της ηπατικής φλέβας, πραγματοποιείται 
φλεβογραφία για έλεγχο της βατότητας της επιλεγ-
μένης φλέβας. Εάν η γωνία εισόδου είναι ευνοϊκή, 
ένα σκληρό σύρμα τύπου Rosen (Cook) παρέχει 
αρκετή στήριξη ώστε να προωθηθεί ο στυλεός που 
φέρει την βελόνα βιοψίας. Τα δείγματα του ηπατικού 
παρεγχύματος πρέπει να λαμβάνονται με αυτόματο 
σύστημα βελόνας Tru-cut. Θα πρέπει να λαμβάνονται 
τουλάχιστον τρία δείγματα ανά ασθενή. Ιδανικά, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δύο δείγματα από το περιφε-
ρικό τμήμα του ήπατος και δύο δείγματα από μια πιο 
κεντρική θέση. Αυτό επιτρέπει στον παθολογοανατόμο 
να μελετήσει το παρέγχυμα σε διάφορες ανατομικές 
περιοχές. Οι Standish et al, στη μελέτη τους, τονί-
ζουν τη σημασία μελέτης πολλαπλών δειγμάτων 
ήπατος από τον παθολογοανατόμο για τη βελτίωση 
της διαγνωστικής και προγνωστικής απόδοσης των 

βιοψιών ήπατος9. Η μέση διάρκεια της επέμβασης 
είναι συνήθως 40 λεπτά, ενώ ο αναφερόμενος μέσος 
χρόνος ακτινοσκόπησης είναι 4 έως 6 λεπτά και η 
δόση ακτινοβολίας κυμαίνεται από 0,5 έως 1 mSv.

Μετά την επέμβαση η προσοχή, τόσο του κλινικού 
όσο και του επεμβατικού ακτινολόγου, εστιάζεται στα 
ζωτικά σημεία και στο κοιλιακό άλγος που μπορεί να 
παρουσιάσει ο ασθενής. Συνήθως οι ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε TJLB αναφέρουν βύθιο άλγος 
στο δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς ή στον δεξιό 
ώμο. Δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με τη διάρκεια 
της παρακολούθησης. Ο χρόνος παρακολούθησης, 
που προτείνεται, ποικίλλει από 4 έως 24 ώρες. Το 
έντονος κοιλιακό άλγος, μετά από την TJLB, είναι μη 
αναμενόμενο και πρέπει να ζητηθεί περαιτέρω απει-
κονιστικός και εργαστηριακός έλεγχος με μέτρηση του 
επιπέδου της αιμοσφαιρίνης ορού. Συνήθως, ασθενείς 
με έντονο άλγος στην κοιλιακή χώρα τις πρώτες ώρες 
μετά την TJLB χρήζουν ελέγχου, αρχικά με US και στη 
συνέχεια με αξονική τομογραφία μετά τη χορήγηση 
σκιαγραφικού, για την αξιολόγηση της πιθανότητας 
παρουσίας υποκάψιου αιματώματος, ενεργού εξαγ-
γείωσης ή ενδοπεριτοναϊκής αιμορραγίας.

Το συνολικό ποσοστό αποτυχίας της επέμβασης 
είναι περίπου 3,2%, με κυριότερο λόγο την αδυναμία 
καθετηριασμού της ηπατικής φλέβας (43%) ή της σφα-
γίτιδας φλέβας (26%)10. Η συχνότερη αιτία αποτυχίας, 
που επηρεάζει περίπου το 1% των επεμβάσεων, είναι 
γωνία μικρότερη από 90° μεταξύ του άξονα της κάτω 
κοίλης φλέβας και της ηπατικής φλέβας11. 

Το συνολικό ποσοστό επιπλοκών είναι περίπου 
7,1%, διαιρεμένο σε ελάσσονες επιπλοκές (6,5%), 
μείζονες επιπλοκές (0,6%) και θάνατο (0,1%). Οι 
επιπλοκές, κυρίως, αφορούν αιμοπεριτόναιο (0,2% 
των επεμβάσεων), αρρυθμία (0,02%), υποκάψιο 
αιμάτωμα χωρίς αιμοδυναμική διαταραχή (1,4%), 
παροδικό κοιλιακό άλγος (1,6%), ενδοηπατικό αι-
μάτωμα (2%), αιμάτωμα τραχηλικής χώρας στην 
περιοχή της παρακέντησης (0,8%) και άλλες πολύ 
σπάνιες επιπλοκές όπως, αιμοχολία ή ανεύρυσμα 
ηπατικής αρτηρίας. Ελάσσονες επιπλοκές όπως πό-
νος ή αιμάτωμα στην τραχηλική χώρα, ατυχηματική 
παρακέντηση της καρωτίδας και πνευμοθώρακας 
είναι πολύ πιο σπάνιες εφόσον, η παρακέντηση της 
σφαγίτιδας πραγματοποιείται με υπερηχογραφική 
καθοδήγηση. Αιτίες θνησιμότητας είναι σχεδόν απο-
κλειστικά το αιμοπεριτόναιο (0,06%) και η κοιλιακή 
αρρυθμία (0,04%)12.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑ
Η διασφαγιτιδική βιοψία ήπατος ενδείκνυται σε 
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διάχυτη ηπατική νόσο, για ασθενείς με αντενδείξεις 
για την τυπική διαδερμική βιοψία. Είναι μια σχετικά 
απλή τεχνική, εξίσου αποτελεσματική με τη διαδερ-
μική βιοψία, καλά ανεκτή με πολύ λίγες αντενδείξεις 
και βασικά μειονεκτήματα τον μεγαλύτερο χρόνο 
επέμβασης και το επιπλέον κόστος. Η χρήση υπερη-
χογραφικής καθοδήγησης για την παρακέντηση της 
έσω σφαγίτιδας φλέβας μειώνει σημαντικά τη συχνό-
τητα εμφάνισης ελάσσονων επιπλοκών στο σημείου 
παρακέντησης. Εν κατακλείδι η (TJLB) έχει σχετικά 
χαμηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας όταν 
εκτελείται από έμπειρο επεμβατικό ακτινολόγο και σε 
εξειδικευμένα κέντρα.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
H κυτταρομετρία ροής τα τελευταία δέκα χρόνια 

εξελίσσεται σημαντικά. Διαμορφώνεται μία νέα τάση, 
η οποία χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή μίας ή 
περισσοτέρων, συγχρόνως, νέων τεχνολογιών, στις 
οποίες θα αναφερθούμε. Ονομάστηκε σε αναλογία 
με τη μοριακή NGS ως NGF (Next Generation Flow 
cytometry), σε ελεύθερη μετάφραση κυτταρομετρία 
ροής επόμενης γενιάς. Η σημαντικότερη εξέλιξη 
στην κυτταρομετρία της τελευταίας πενταετίας είναι 
ότι αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των παρα-
μέτρων ο οποίος αναλύεται ταυτόχρονα σε ένα 
κύτταρο. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εμφάνιση 
νέων τεχνολογιών όπως η κυτταρομετρία μάζης (mass 
cytometry) και η κυτταρομετρία ανάλυσης φάσματος 
(spectral cytometry). Οι δυο αυτές τεχνικές πολλα-
πλασίασαν τις δυνατότητες συνδυασμών. Η κυττα-
ρομετρία μάζης συνδέει τα μονοκλωνικά αντισώματα 
με ισότοπα μετάλλων του περιοδικού πίνακα και τα 
ανιχνεύει μέσα από φασματομετρία μάζης (CyTOF)1,2. 
Η κυτταρομετρία ανάλυσης φάσματος ξεπερνάει τις 
συμβατικές επικαλύψεις των φασμάτων των συνήθων 
φθοριζουσών χρωστικών αναλύοντας διεξοδικά το 
μοναδικό τους ειδικό αναλυτικό φάσμα, έτσι ώστε 
να μπορούν να διακριθούν και συνδυαστούν χωρίς 
επικαλύψεις με άλλα φθοριοχρώματα πέρα από τις 
δυνατότητες που υπήρχαν μέχρι τώρα στην κλασική 
κυτταρομετρία3.

Η εφαρμογή της πολυπαραμετρικής κυτταρο-
μετρίας στην κλινική πράξη είχε εξελιχθεί ακόμη 
πιο παλιά, πέραν της κυττταρομετρίας μάζης και 
της κυτταρομετρίας ανάλυσης φάσματος, μέσα από 
διατάξεις τριών και άνω φωτεινών πηγών LASER, 

οι οποίες καθιστούσαν δυνατή την ανάλυση 8 και 
πλέον χρωμάτων. Ακολούθησαν οι συνδυασμοί 10-
15 χρωμάτων, ενώ 15-20 χρώματα αναμένεται να 
είναι η ρουτίνα στην κλινική πράξη στο άμεσο μέλλον.

Αναμφίβολα όμως το υψηλό κόστος έρχεται να 
εμποδίσει την εκτεταμένη χρήση πολυχρωματικών 
πρωτοκόλλων στην κλινική πράξη. Στην κυτταρομε-
τρία ροής δεν ισχύει ο κανόνας υποδιπλασιασμού του 
κόστους κάθε πέντε χρόνια, γιατί δεν είναι εφικτή η 
σύνθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων με εναλλακτι-
κές τεχνικές χαμηλού κόστους. Η πολυπαραμετρική 
κυτταρομετρία στην κλινική πράξη αν και δεν μείωσε 
το κόστος έχει αυξήσει τις διαγνωστικές δυνατότητες. 
Ειδικότερα η αναζήτηση της μετρήσιμης υπολειμμα-
τικής νόσου στις λευχαιμίες, τα λεμφώματα και το 
πολλαπλούν μυέλωμα (MRD) βασίζεται στην κλινική 
πολυπαραμετρική κυτταρομετρία με συνδυασμούς 
>8 χρωμάτων.

Το δεύτερο στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει την 
κυτταρομετρία επόμενης γενιάς είναι η πρόσληψη 
και ανάλυση μεγαλύτερου αριθμού μετρήσεων 
κυττάρων (events). Εκτός από τη δυνατότητα των 
οργάνων με τεχνικές εξελίξεις να αναλύουν και να 
επεξεργάζονται μεγαλύτερο αριθμό μετρήσεων κυτ-
τάρων, η εφαρμογή της προλύσης ή της λεγόμενης 
μαζικής λύσης (bulky lysis) οδήγησε στην εύκολη 
παρασκευή δειγμάτων μεγάλου όγκου χωρίς αύξηση 
του κόστους των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Με 
τον τρόπο αυτό σε ένα όγκο δείγματος 500-800μL 
συνδέονται συνήθεις δόσεις μονοκλωνικών αντι-
σωμάτων και μετρούνται πάνω από 2 εκατομμύρια 
κύτταρα. Ακόμη και αν οι δυνατότητες μιας μέτρη-
σης περιορίζονται μεταξύ 1-2 εκατομμύρια, υπάρχει 
λογισμικός τρόπος να ενώνονται και να αναλύονται 
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πολλοί φάκελοι μετρήσεων του ιδίου δείγματος. Μέσα 
σε λιγότερο από μισή ώρα μπορεί ένας σύγχρονος 
αναλυτής να συγκεντρώσει πάνω από 5 εκατομμύρια 
μετρήσεις. Ως αποτέλεσμα η ευαισθησία ανάλυσης 
της κλασικής κυτταρομετρίας η οποία σταματούσε στο 
1 στα 10000 κύτταρα τώρα εύκολα επεκτείνεται στο 
1:100000 κύτταρα δίνοντας δυνατότητες μέτρησης 
MRD συγκρίσιμες με τις μοριακές τεχνικές.

Το τρίτο στοιχείο που εισάγει η NGF είναι εισαγω-
γή νέων μεθόδων λογισμικού αυτόματης διακρι-
τικής ανάλυσης, δηλαδή χωρίς παρέμβαση του 
χρήστη (unsupervised). Μέχρι 10 παραμέτρους, 
η ανάλυση συνδυασμών, αν και με μεγάλη δυσκο-
λία συνδυασμού παραθύρων (gating strategy) από 
τον χρήστη, κάνει εφικτή τη διάκριση πληθυσμών. 
Πάνω από 15 παραμέτρους είναι πρακτικά αδύνατη 
η ανάλυση ενώ για πάνω από 25 αποτελεί μοναδική 
οδό η χρήση λογισμικού εφαρμογών διακριτικής 
ανάλυσης ως συνέχεια του PCA (principal component 
analysis), όπως t-distributed stochastic neighbor 
embedding (t-SNE), visualizing data using t-SNE 
(viSNE), Spanning Cancers tree Progression Analysis 
of Density-normalized Events (SPADE), Flow-Self 
Organizing Maps (FlowSOM) και άλλων, τα περισ-
σότερα βασισμένων στο διακριτικό λογισμικό πακέτο 
R (Bioconductor). Η χρησιμοποίηση αυτών των δι-
αγραμμάτων σε δύο άξονες και δενδρογραμμάτων 
με πολλαπλούς κόμβους κάνει οπτικά κατανοητή τη 
διάκριση πολλαπλών πληθυσμών και χρησιμοποιείται 
όλο και περισσότερο σε ερευνητικές αλλά και κλινικές 
προσεγγίσεις4-7. Το αναφερόμενο πλεονέκτημα είναι η 
ανάδειξη άγνωστης σημασίας μέχρι τώρα πληθυ-
σμών, οι οποίοι πιθανόν να έχουν κλινική σημασία. 
Μια κριτική αντιμετώπιση των νέων unsupervised 
διακριτικών προσεγγίσεων είναι αναγκαία αν θέλουμε 
να αποφύγουμε μία παραγωγή δεδομένων τα οποία 
είτε δεν έχουν σημασία είτε τους αποδίδουμε λάθος 
ή υπερβάλλουσα διακριτική αξία. Από μόνη της η 
λογισμική διαδικασία δεν έχει διακριτική αξία αλλά 
προϋποθέτει την κατάλληλη επιλογή των αντιγόνων 
τα οποία θα συνδυαστούν, γιατί σε κάθε διακριτική 
πολυπαραμετρική ανάλυση ισχύει ο κανόνα “garbage 
in-garbage out”.

ΚΛΙνΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η εφαρμογή NGF στην κλινική πράξη είναι το 

ερώτημα που απασχολεί την κλινική κυτταρική ανά-
λυση στο μέτρο που η ερευνητική εφαρμογή της είναι 
δεδομένη. Η ανάλυση της PUBMED βιβλιογραφίας 
δείχνει γεωμετρική αύξηση των εφαρμογών NGF. 
Από τη βιβλιογραφία όμως μέχρι το διαγνωστικό ερ-

γαστήριο τα βήματα είναι υπολογίσιμα και πρέπει να 
είναι και ελεγχόμενα. Ο ποιοτικός έλεγχος παραγωγής 
αποτελεσμάτων πρέπει να μπει σε αυστηρές IVD 
διαδικασίες όπως και στις υπόλοιπες διαγνωστικές 
προσεγγίσεις. Θα αναφέρουμε παραδείγματα εφαρμο-
γών NGF ώστε να γίνει αντιληπτή από τον αιματολόγο 
η κλινική αξία της NGF. Το πολλαπλούν μυέλωμα 
ήδη από το 2014 αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης της 
MRD με μαζική λύση και ανάλυση 5x106 κυττάρων. 
Επισημαίνεται ότι τo ποσοστό των πλασματοκυττάρων 
με κυτταρομετρία ροής είναι χαμηλότερο από εκείνο 
με τις κλασικές μεθόδους (μορφολογία και ιστολογία). 
Αποδεικνύεται ότι η μαζική λύση μπορεί να εφαρμοστεί 
σε συνδυασμό με πολυχρωματική κυτταρομετρία. Η 
αυξημένη ευαισθησία ανίχνευσης αξιολογείται θετικά 
για την προγνωστική της σημασία, όπως φαίνεται 
από τα αποτελέσματα πρόσφατης κλινικής μελέτης 
(Εικόνα 1)8. Οι περισσότερες κλινικές εφαρμογές NGF 
προς το παρόν αφορούν τη μελέτη των μυελωματικών 
κυττάρων στο μυελό των οστών και το αίμα, καθώς 
και σε ειδικές οντότητες όπως η αμυλοείδωση8-12.

Η μελέτη της MRD στην ΟΜΛ εμφανίζει εγγενείς 
δυσκολίες οι οποίες δεν παρατηρούνται στη MRD 
των λεμφοβλαστικών λευχαιμιών. Η μυελική σειρά 
δεν είναι μία αλλά πολλές συνδυασμένες σειρές και η 
λευχαιμική αιμοποίηση εισέρχεται στην ουδετεροφιλική, 
τη μονοκυτταρική, την ηωσινοφιλική, βασεοφιλική, 
μαστοκυτταρική, την ερυθρά και τις δενδριτικές σειρές 
ταυτόχρονα έτσι ώστε η μελέτη να είναι πρόκληση. Οι 

Εικόνα 1. MRD-θετικοί έναντι αρνητικών ασθενών με ΜΜ 
μετά 6 μήνες από αυτόλογη (ASCT). NGF με το EuroFlow 
τυποποιημένο πρωτόκολλο standardization protocol. Μαζική 
λύση minimum 5×106 κύτταρα, κυτταρομετρητής FACSLyric 
(BD) και ανάλυση Infinicyt@ software (version 1.8; Cytognos) 
ευαισθησία 2×10−6 (0.0002%), (consensus guidelines of ΜΜ 
MRD reporting)8.
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Eικόνα 2. Παράδειγμα μη επιτηρούμενης ανάλυσης (unsupervised) μυελού [χωρίς παράθυρα (gating) ή/και παρέμβαση του 
χρήστη] με λογισμικό R FLOWSOM συνδεδεμένο με λογισμικό Kaluza@ (Beckman-Coulter). Οι κόμβοι αριστερά αντιστοιχούν 
στα αιματογόνια, όπως φαίνεται δεξιά με αναγωγή στην κλασσική χαρτογράφηςη CD45/SS (Lacombe et al, 2019)7.

άτυποι φαινοτυπικοί συνδυασμοί (leukemia-associated 
immunophenotypes, LAIPs) αποτελούν την πρώτη 
προσέγγιση, ενώ η απόκλιση των προτύπων από τα 
φυσιολογικά (different from normal, DfN) μία δεύτερη. 
Ο ELN (European LeukemiaNet) δέχεται αμφότερες. Η 
εφαρμογή της πολυχρωματικής κυτταρομετρίας πάνω 
από 8 χρώματα κρίνεται απαραίτητη στις κατευθυντή-
ριες οδηγίες. Η ανάλυση με λογισμικές εφαρμογές 
τύπου FLOWSOM προτείνεται από τον Lacombe και 
συν6,7,13. Συνδυάζεται το πακέτο ανάλυσης δεδομένων 
του κυτταρομέτρου Kaluza@ (Beckman Coulter) με 
το πακέτο FLOWSOM και τα ευρήματα των κόμβων 
ανάγονται (back gating) στο κλασικό στικτόγραμμα 
CD45/SS (Εικόνα 2). Mέχρι σήμερα η αναλυτική αυτή 
μέθοδος δεν έχει βρει ευρύτερη αποδοχή και χρήση 
στα κλινικά διαγνωστικά εργαστήρια κυτταρομετρίας 
MRD, παρόλο που μελετήθηκε και προτείνεται από 
βασικά στελέχη της MRD ομάδας ELN13. Προτάσεις για 
την εισαγωγή NGF και στη λεμφοβλαστική λευχαιμία 
εισάγονται με το σκεπτικό αύξησης της ευαισθησίας 
από LOG-4 που είναι σήμερα σε LOG-5. Το ίδιο θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί και στη μελέτη της MRD στη 
ΧΛΛ. Η ομάδα μας προ πενταετίας προτείνει τη NGF 
με προλύση στη μελέτη με πολυχρωματική κυτταρομε-
τρία στο νευροβλάστωμα στοχεύοντας στην αυξημένη 
ευαισθησία LOG-5 κατ’ αναλογία με το μυέλωμα14.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα ερωτήματα και οι στόχοι που θα διατυ-

πωθούν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί o προ-
βληματισμός της εισήγησης είναι τα ακόλουθα:  
1) Η NGF θα καταστήσει ισοδύναμες της κυτταρομε-
τρικές προσεγγίσεις MRD με τις μοριακές τεχνικές στο 
άμεσο μέλλον όσον αφορά την ευαισθησία και την 
ειδικότητα; 2) Θα περάσουν NGF προσεγγίσεις στην 
κλινική πράξη, εκτός από το πολλαπλούν μυέλωμα 
και την αμυλοείδωση, σε άλλα αιματολογικά νοσή-
ματα (AML, ALL, CLL) στην επόμενη πενταετία ή θα 
παραμείνουν σε ερευνητικό επίπεδο; 3) Θα αυξηθεί 
το κόστος της διάγνωσης με NGF ή το αποτέλεσμα 
θα αποβεί, μακροπρόθεσμα, πλεονέκτημα λόγω της 
καλύτερης διακριτικής αξίας, και μάλιστα χωρίς την 
απαίτηση ειδικών δεξιοτήτων ανάλυσης παραθύρων 
από τον χρήστη (unsupervised analysis); 4) Υπάρχει 
κίνδυνος αποσύνδεσης από τις παραδοσιακές προ-
σεγγίσεις όπως η στρατηγική των παραθύρων και η 
συσχέτιση με την μορφολογία, οι οποίες απέδειξαν 
διαχρονικά την αξία τους; Το νεότερο δεν σημαίνει 
πάντα αναγκαστικά και καλύτερο, αλλά προϋποθέ-
τει μεγάλη προσοχή και σύνεση στην αποδοχή του 
αφού δοκιμαστεί στην πράξη, ώστε να διαπιστωθεί 
η αναπαραγωγιμότητά του και η αξία του.
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ΕΙΣΑΓωΓΗ
Το γενετικό υλικό περιέχει κωδικοποιημένες τις 

πληροφορίες για τη σύνθεση όλων των μορίων από 
τα οποία απαρτίζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. 
Οι οδηγίες αυτές είναι οργανωμένες σε δομές που 
ονομάζονται χρωμοσώματα. Αλλαγές στη δομή και 
τον αριθμό των χρωμοσωμάτων είναι υπεύθυνες για 
ένα μεγάλο εύρος γενετικών και κακοήθων νοση-
μάτων στον άνθρωπο. Οι αδρές χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες που συμβάλλουν στην παθογένεση των 
οξειών λευχαιμιών (ΟΛ) έχουν μελετηθεί σε βάθος με 
την εφαρμογή του συμβατικού καρυοτύπου και περι-
λαμβάνουν αλλαγές πλοειδίας (αυξημένο ή μειωμένο 
αριθμό χρωμοσωμάτων) και δομικές χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες1,2. Με την ανάπτυξη νέων τεχνικών μορι-
ακής γενετικής έγινε προφανές ότι μια σειρά μικρό-
τερων σε μέγεθος - υπομικροσκοπικών - γενετικών 
αλλοιώσεων μπορεί να έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο 
στην παθογένεση των ΟΛ. Η σύγχρονη μέθοδος του 
συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού σε μικροσυστοιχίες 
(chromosomal microarray analysis, CMA) ή μοριακός 
καρυότυπος, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται 
στην καθημερινή πρακτική, παρέχει τη δυνατότητα 
μελέτης όλων των χρωμοσωμάτων ενός ασθενούς 
με πολύ μεγάλη διακριτική ικανότητα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧνΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΤΟΥ ΓΟνΙΔΙωΜΑΤΟΣ

Ο γονιδιωματικός έλεγχος κατά τη στιγμή της 
παρουσίασης της νόσου παρέχει πληροφορίες τόσο 
για τη διάγνωση όσο και για τη διαχείρισή της. Αυτή η 
αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει την κυτταρογε-

νετική ανάλυση χρωμοσωμάτων, την ανάλυση με in 
situ υβριδισμό με φθορίζουσες χρωστικές (FISH), την 
ανάλυση χρωμοσωμάτων με μικροσυστοιχίες (CMA), 
τις μελέτες γονιδιακής έκφρασης και την αλληλούχιση 
γονιδίων. Καμία μέθοδος δεν είναι σε θέση να μας 
δώσει όλες τις πληροφορίες συγκεντρωμένες. Για το 
λόγο αυτό η προσέγγιση του γενετικού υπόβαθρου 
των ασθενών με οξεία λευχαιμία απαιτεί μια συνδυ-
ασμένη μελέτη με διαφορετικές τεχνικές προκειμένου 
να οδηγηθούμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα3,4.

Κλασικός καρυότυπος
Τα τελευταία 50 χρόνια, η τεχνική χρώσης των 

χρωμοσωμάτων με τη δημιουργία ζωνών (G -banding, 
R-banding) έχει επιτρέψει την ανάλυση των χρωμοσω-
μικών αλλοιώσεων, και υπάρχει πλέον τεκμηριωμένη 
γνώση για την κλινική συσχέτιση των χρωμοσωματι-
κών ανωμαλιών. Ο κλασικός καρυότυπος διερευνά 
ολόκληρο το γονιδίωμα σε χρωμοσωματικό επίπεδο, 
επιτρέποντας την ανίχνευση ισορροπημένων και μη 
ισορροπημένων δομικών αναδιατάξεων καθώς και 
αριθμητικών ανωμαλιών και περιγράφει τη χρωμο-
σωματική σύσταση κάθε κυττάρου. Η κυτταρογενετική 
είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον καθορισμό της 
αρχιτεκτονικής του κλώνου, της κλωνικής εξέλιξης 
αλλά και της δυναμικότητας του νεοπλασματικού 
κυττάρου. Ωστόσο, ένας εγγενής περιορισμός της 
κυτταρογενετικής είναι η εξάρτησή της από τη δυνα-
τότητα των νεοπλασματικών κυττάρων να διαιρούνται 
in vitro. Αλλά και όταν ακόμη τα κύτταρα διαιρούνται 
εύκολα και αποδίδουν επαρκή αριθμό μεταφάσεων, 
η μέθοδος banding των χρωμοσωμάτων έχει τη 
δυνατότητα να ανιχνεύει μεταβολές μεγέθους έως 
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5-10Mb. Μεγάλη σημασία για την ανάλυση έχει επί-
σης και η ποιότητα των χρωμοσωμάτων. Στη μελέτη 
δειγμάτων ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία 
(ΟΜΛ) συνήθως υπάρχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας 
στον εντοπισμό ανωμαλιών, που αντικατοπτρίζει και 
την ικανότητα των μυελοειδών κυττάρων να διαιρού-
νται εύκολα στην καλλιέργεια. Παρόλα αυτά μόνο το 
50-55% των ασθενών με ΟΜΛ έχουν παθολογικό 
καρυότυπο. Σε αντίθεση με τις κακοήθειες της μυ-
ελικής σειράς, το ποσοστό επιτυχίας της ανάλυσης 
χρωμοσωμάτων στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
(ΟΛΛ) αναφέρεται ότι είναι περίπου 70% έως 75%. 
Οι αποτυχίες αποδίδονται κυρίως στη κακή in vitro 
κυτταρική ανάπτυξη του κλώνου αλλά και στη μορφο-
λογία των χρωμοσωμάτων. Στην οξεία λεμφοβλαστική 
το ποσοστό του παθολογικού καρυότυπου φτάνει το 
70-80%. Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά WHO ο 
καρυότυπος είναι απαραίτητος για τον καθορισμό 
συγκεκριμένων υποτύπων λευχαιμιών1.

Μέθοδος του in situ υβριδισμού  
με φθορίζουσες χρωστικές (fISH)

Η ανάπτυξη της μεθόδου FISH, έδωσε τη δυνατό-
τητα περαιτέρω μελέτης των ΟΛ διότι δεν απαιτείται 
η ύπαρξη μεταφάσεων και έχει καλύτερη διακριτική 
ικανότητα για την ανίχνευση χρωμοσωμικών μικροαλ-
λαγών5. H μέθοδος του μεσοφασικού FISH ανιχνεύει 
μεταβολές μεγέθους ≥20kb και του μεταφασικού ≥100 
kb. Δίνει πληροφορίες για την ύπαρξη αριθμητικών 
ή δομικών χρωμοσωματικών ανωμαλιών, για την 
έλλειψη, πολλαπλασιασμό ή αναδιάταξη γονιδίων, για 
την αναγνώριση νέων χρωμοσωματικών ανωμαλιών, 
βοηθά στη μοριακή ανάλυση της χρωμοσωματικής 
ανωμαλίας και συμβάλλει στην κατάδειξη με ακρίβεια 
της συχνότητας συγκεκριμένων γενετικών βλαβών. 
Από τις μεθόδους της μοριακής κυτταρογενετικής, η 
μέθοδος FISH μέσα σε λίγα χρόνια έγινε αποδεκτή 
και εφαρμόσιμη από πολλά εργαστήρια κυτταρο-
γενετικής. Η συνεχής παραγωγή νέων ανιχνευτών 
άμεσα σημασμένων με φθορίζουσες χρωστικές, η 
βελτίωση του σήματος και ο συνδυασμός με ειδικό 
τεχνολογικό εξοπλισμό αύξησαν περαιτέρω την ευαι-
σθησία της μεθόδου και μείωσαν σημαντικά το χρόνο 
που απαιτείται για την εφαρμογή της. Η μέθοδος 
FISH εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις όπου η 
κλασική κυτταρογενετική ανάλυση δεν είναι δυνατή 
λόγω απουσίας μεταφάσεων ή όταν η ποιότητα των 
μεταφάσεων δεν επιτρέπει την πλήρη κυτταρογενετική 
μελέτη ή ακόμη όταν απαιτείται περαιτέρω μελέτη, 
για διευκρίνιση αναδιατάξεων με συμμετοχή τριών ή 
περισσοτέρων χρωμοσωμάτων. Επίσης αποκαλύπτει 

χρωμοσωματικές ανωμαλίες που δεν αναγνωρίζονται 
(cryptic) με την κλασική κυτταρογενετική. Δίνει πληρο-
φορίες μόνο για συγκεκριμένο τμήμα που ελέγχεται 
με τον ανάλογο ιχνηθέτη (probe). Σύμφωνα με τις 
Ευρωπαϊκές συστάσεις και τη διασφάλιση ποιότητας 
για κυτταρογενετική ανάλυση των αιματολογικών 
νεοπλασμάτων (European recommendations and 
quality assurance for cytogenomic analysis of hae-
matological neoplasms) στους ασθενείς με ΟΜΛ 
προτείνεται ο έλεγχος των διαγνωστικών δειγμάτων 
με μεσοφασικό FISH χρησιμοποιώντας ανιχνευτές 
για τα γονίδια KMT2A και MECOM. Επί αποτυχίας 
του καρυοτύπου ή όταν η μορφολογία των βλαστών 
κατευθύνει σε κάποιο υπότυπο ΟΜΛ, προτείνεται 
η επιβεβαίωση χρησιμοποιώντας τους ανάλογους 
ανιχνευτές (RUNX1-RUNX1T1, CBFB-MYH11, PML-
RARA)6. Στους ασθενείς με B- ΟΛΛ προτείνεται ο 
έλεγχος όλων των διαγνωστικών δειγμάτων με FISH 
όταν ο ασθενής είναι <1 έτος: αρχικά για το γονίδιο 
MLL και κατόπιν για τα γονίδια ETV6/RUNX1 και BCR/
ABL1. Στα παιδιά, τους έφηβους και τους νεαρούς 
ενήλικες <25 ετών ακολουθείται η σειρά μελέτης 
με τα ακόλουθα γονίδια ETV6/RUNX1, BCR/ABL1, 
MLL,TCF3 ενώ στους ενήλικες γίνεται πρώτα έλεγχος 
για τα γονίδια BCR/ABL1 και ακολουθεί για τα γονίδια 
MLL, TCF3 και στο τέλος για τα γονίδια ETV6/RUNX1. 
Όταν ο καρυότυπος είναι φυσιολογικός ή δεν είναι 
πλήρης η κυτταρογενετική ανάλυση, κατά επιλογή 
γίνεται έλεγχος με κεντρομεριδιακούς ανιχνευτές για 
τα χρωμοσώματα 4, 10 ,17 (high–hyperdiploid)6.

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ
Οι τεχνολογίες υψηλής ανάλυσης του γονιδιώμα-

τος όπως ο συγκριτικός υβριδισμός που βασίζεται σε 
συστοιχίες (Array-CGH), σε μικροσυστοιχίες SNP και 
σε υβριδικές μικροσυστοιχίες (Array-CGH+SNP), που 
γενικά ονομάζονται CMA, προσφέρουν σημαντικά 
πλεονεκτήματα έναντι των μεθόδων του κλασικού 
καρυότυπου και του FISH.

H μέθοδος του συγκριτικού γενωμικού υβριδισμού 
σε μικροσυστοιχίες έχει αλλάξει δραστικά το τοπίο στη 
γενετική διάγνωση και µας επιτρέπει να αντλήσουμε 
πολύτιµες πληροφορίες για τις χρωµοσωµατικές 
ανωμαλίες σε πολύ υψηλότερη ανάλυση από αυτή 
του συµβατικού καρυοτύπου. Οι μικροσυστοιχίες 
DNA είναι ένα πλέγμα καλυμμένο με χιλιάδες μικρο-
σκοπικούς ανιχνευτές (μεγέθους 0.06-200 kb) σε 
ένα στερεό υπόστρωμα (γυάλινες αντικειμενοφόρες 
πλάκες, λεπτά τσιπ πυριτίου ή νάιλον μεμβράνες. 
Οι ανιχνευτές είναι μικρά κομμάτια DNA που αντι-
στοιχούν σε γνωστές τοποθεσίες σε κάθε ένα από 
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τα 46 χρωμοσώματα και περιλαμβάνουν κλινικά 
σημαντικές ή και δυνητικά σημαντικές περιοχές του 
γονιδώματος. Το DNA από το δείγμα παρασκευάζεται 
και υβριδοποιείται στο υπόστρωμα και ακολουθεί 
μηχανογραφημένη ανάλυση του μοτίβου υβριδισμού 
που αποκαλύπτει τον αριθμό των αντιγράφων του 
DNA που αντιστοιχούν σε κάθε θέση. Επιτρέπει την 
ανάλυση όλου του γονιδιώματος για την ανίχνευση των 
παραλλαγών του αριθμού αντιγράφων CNAs (Copy 
Number aberrations), οι οποίες έχουν σαν αποτέλε-
σμα τη δημιουργία ελλειμμάτων και διπλασιασµών, 
καθώς και την ταυτοποίηση των γονιδίων τα οποία 
εδράζονται στις περιοχές αυτές και καθορίζει τα ακριβή 
σημεία θραύσης στο χρωµόσωµα. Οι πλατφόρμες που 
περιλαμβάνουν ανιχνευτές SNP έχουν την ικανότητά 
τους να ανιχνεύουν την απώλεια ετεροζυγωτίας (copy-
neutral lost of heterozygosity CN-LOH). Οι επίκτητες 
περιοχές της ομοζυγωτίας μπορεί να συγκαλύψουν 
σημειακές μεταλλάξεις σε ογκοκατασταλτικά γονίδια 
και, ως εκ τούτου, αποτελούν σημαντικούς δείκτες 
για περαιτέρω διερεύνηση με μοριακές μεθόδους.

Οι κύριοι περιορισμοί του Μοριακού Καρυοτύπου 
είναι ότι δεν ανιχνεύει μικρές αλλαγές στην αλληλου-
χία των γονιδίων (σημειακές μεταλλάξεις) καθώς και 
αλλαγές σε ομάδες καρκινικών κυττάρων (κλώνοι) αν 
αυτές βρίσκονται σε ποσοστό μικρότερο του 15-20% 
του συνολικού δείγματος. Δεν ανιχνεύει ισοζυγισµένες 
αναδιατάξεις των χρωµοσωµάτων, όπως τις µεταθέ-
σεις ή αναστροφές (αλλαγές που δεν περιλαµβάνουν 
απώλεια ή περίσσεια γενετικού υλικού). Είναι δυνατό 
οι χρωµοσωµατικές αλλαγές τις οποίες ανιχνεύει, 
όπως παραλλαγές του αριθµού αντιγράφων CNAs, 
να αποτελούν φυσιολογικούς πολυµορφισµούς χωρίς 
κλινική σημασία.

Σύμφωνα µε τις διεθνείς οδηγίες ο μοριακός κα-
ρυότυπος αποτελεί διαγνωστική εξέταση πρώτης 
γραµµής στη μεταγεννητική διάγνωση, για ενήλικα 
άτοµα ή παιδιά µε ανεξήγητη αναπτυξιακή/νοητική 
υστέρηση, διαταραχές του φάσματος του αυτισμού ή 
πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες. Στην προγεννητική 
διάγνωση αποτελεί πλέον εξέταση ρουτίνας, κυρίως 
όταν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα. Τα τε-
λευταία χρόνια, η κλινική χρησιμότητα της CMA έχει 
εδραιωθεί στη διάγνωση αρκετών νεοπλασματικών 
νοσημάτων.

Μοριακός καρυότυπος – Οξείες Λευχαιμίες
Η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου για την 

μελέτη του γονιδιώματος , εξαρτάται από τους γενετι-
κούς προγνωστικούς δείκτες που εμφανίζει το νόσημα. 
Εάν ο προγνωστικός δείκτης είναι μια ισορροπημένη 

χρωμοσωματική αναδιάταξη, χαρακτηριστική της 
οξείας λευχαιμίας, η ανάλυση συστοιχίας μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο ως συμπλήρωμα στις καθιερωμένες 
μεθοδολογίες, όπως ο συμβατικός καρυότυπος η 
FISH ή/και η RT-PCR. Όταν δεν υπάρχουν μεταφά-
σεις ή όταν ο καρυότυπος και τα αποτελέσματα της 
μεθόδου FISH κατά τη διάγνωση είναι φυσιολογικά, 
η διερεύνηση με μοριακό καρυότυπο μπορεί να είναι 
μια πολύτιμη συμπληρωματική τεχνική καθώς δεν 
απαιτείται κυτταροκαλλιέργεια και αποφεύγεται η 
επιλογή κλώνων λόγω κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Με την εφαρμογή του CMA στις αιματολογικές 
κακοήθειες εντοπίζονται πολύ μικρές γονιδιωματικές 
αλλοιώσεις σε περιοχές του γονιδιώματος στις οποίες 
υπάρχουν γονίδια που σχετίζονται με την αιμοποίηση, 
τη φυσιολογική ωρίμανση και διαφοροποίηση των 
κυττάρων καθώς και τον κυτταρικό πολλαπλασια-
σμό. Η δημιουργία ενός τόσο λεπτομερούς γενετικού 
προφίλ του γονιδιώματος των βλαστών μπορεί να 
έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο σε κλινικό όσο και σε 
ερευνητικό επίπεδο. Με πρόσβαση σε υψηλότερες 
πυκνότητες ανιχνευτών, στοχευμένους σχεδιασμούς, 
επαρκείς βιοπληροφορικούς αλγόριθμους και βελτι-
ωμένα πρωτόκολλα, η ακρίβεια και η ευαισθησία των 
συστοιχιών έχει βελτιωθεί με την πάροδο των ετών. Η 
ανίχνευση μικρών γονιδιωματικών ανισορροπιών στο 
>10% του κυτταρικού πληθυσμού είναι πλέον εφικτή. 

Κατά την εφαρμογή του CMA σε νεοπλασίες, 
προτείνονται τα ακόλουθα αυστηρά κριτήρια: α. μόνο 
τα CNAs >5 Mb θα πρέπει να ερμηνεύονται ως 
μη φυσιολογικά. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται 
η αναφορά μικρών ανωμαλιών με ασαφή κλινική 
σημασία, β. αναφέρονται τα CNAs <5 Mb μόνο όταν 
περιλαμβάνουν γνωστά γονίδια που σχετίζονται με 
το νεόπλασμα για το ποιο έγινε η παραπομπή. Πα-
ραδείγματος χάριν στην παιδική ΟΛΛ θα αναφερθεί 
η απώλεια των γονιδίων ETV6, PAX5 και BTG1 που 
έχουν συσχετιστεί με καλή πρόγνωση και η απώλεια 
των γονιδίων IKZF1, CSF2RA, IL3RA, EBF και RB1 
που έχουν συσχετιστεί με κακή έκβαση, γ. τα CNAs 
σε γονίδια υποδοχέων Τ-κυττάρων ή ανοσοσφαιρίνης 
δεν θα πρέπει να αναφέρονται, διότι αντιπροσωπεύ-
ουν ανακατατάξεις που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
της φυσιολογικής ανάπτυξης των Τ-κυττάρων και 
των Β-κυττάρων, δ. Η ερμηνεία του CN-LOH μπορεί 
να είναι δύσκολη και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
εμπλεκόμενα γονίδια, το μέγεθος, το επίπεδο μωσαϊ-
κισμού, και τη θέση τους (διάμεση έναντι τερματικού)7. 
Με βάση μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για να 
αποφευχθεί η ψευδής αναγνώριση της CN-LOH σε 
δείγματα όγκων, μόνο μεγάλα τμήματα του CN LOH 
>10 Mb θεωρούνται επίκτητες ανωμαλίες .
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Στην πράξη, η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 
CMA παραμένει σχετικά υποκειμενική και στερείται 
τυποποίησης. Τα CNAs και CN-LOH που ανιχνεύονται 
από την CMA σε νεοπλασματικές διαταραχές είναι σε 
πολλές περιπτώσεις σημαντικά για την θεραπευτική 
αντιμετώπιση των ασθενών. Αυτό απαιτεί τυποποι-
ημένη ερμηνεία και αναφορά των επίκτητων παραλ-
λαγών χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βασισμένο σε 
αποδεικτικά στοιχεία για να διαπιστωθεί με ακρίβεια 
η κλινική τους σημασία.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα ερ-
γασίας από την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του 
Εργαστηρίου ACMG (QA) και από την Κοινοπραξία 
Γονιδιωματικής του Καρκίνου (CGC) για τη σύνταξη 
συστάσεων για την ερμηνεία και την αναφορά των 
επίκτητων CNAs και CN-LOH σε νεοπλασματικές 
διαταραχές. Η ομάδα εργασίας ανέπτυξε συστάσεις 
για την κατηγοριοποίηση των CNAs και CN-LOH 
που ανιχνεύθηκαν από την CMA σε νεοπλασματικές 
διαταραχές σε συγκεκριμένες τυποποιημένες κατηγο-
ρίες (δηλαδή, βαθμίδες) κλινικής σημασίας με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια8. Συστήνονται τυποποιημένοι 
όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή με-
μονωμένων παραλλαγών ή μοτίβων παραλλαγών 
που ανιχνεύονται από την CMA. Προτείνεται η κα-
τηγοριοποίηση των γονιδιωματικών παραλλαγών 
που ανιχνεύονται από την CMA σε νεοπλασματικές 
διαταραχές σε τέσσερις βαθμίδες σύμφωνα με το 
επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων για την κλινική 
τους σημασία (1η Βαθμίδα: παραλλαγές με ισχυρή 
κλινική σημασία, 2η: παραλλαγές με κάποια κλινική 
σημασία, 3η: κλωνικές παραλλαγές χωρίς τεκμηρι-
ωμένη συσχέτιση νεοπλασματικής διαταραχής και  
4η: καλοήθεις ή πιθανές καλοήθεις παραλλαγές).

Η ερμηνεία της κλινικής σημασίας των CNAs και 
CN-LOH δεν θα πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα του καρυότυπου, της FISH και άλλων 
σχετικών δοκιμών. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας επειδή 
ορισμένες επίκτητες παραλλαγές θα έχουν διαφορετι-
κή κλινική σημασία σε διαφορετικές νεοπλασματικές 
διαταραχές. Για παράδειγμα, το κέρδος 1q σχετίζεται 
με δυσμενή πρόγνωση στο πολλαπλό μυέλωμα (MM) 
ενώ δεν έχει σημαντική προγνωστική σημασία στο 
μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ). Τα CNAs μπορεί 
επίσης να έχουν διαφορετική κλινική σημασία ανάλογα 
με άλλες κυτταρογενετικές ή μοριακές διαγνωστικές 
ανωμαλίες που υπάρχουν στο νεόπλασμα. Για παρά-
δειγμα, η απώλεια του χρωμοσώματος 7 ή τμήματος 
του 7q συνήθως σχετίζεται με χειρότερη έκβαση σε μυ-
ελογενείς κακοήθειες (βαθμίδα 1), αλλά στην ΟΜΛ με 
αναδιάταξη γονιδίου CBFB οι ίδιες χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες δεν φαίνεται να αλλάζουν σημαντικά την 

πρόγνωση (βαθμίδα 2). Αυτό το σύστημα βαθμίδων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση ενός 
συγκεκριμένου προτύπου CNAs και/ή CN-LOH που 
είναι διαγνωστικό μιας συγκεκριμένης νεοπλασματικής 
νόσου. Αυτό περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό μοτίβο 
κερδών/απωλειών ολόκληρου του χρωμοσώματος 
(π.χ. υπερδιπλοειδία και υποδιπλοειδία στη Β-ΟΛΛ) 
και ολόκληρου του χρωμοσώματος CN-LOH (π.χ. 
διπλασιασμός του υποδιπλοειδούς ή σχεδόν απλοει-
δούς καρυότυπου στη B ΟΛΛ). Περιλαμβάνει επίσης 
ένα χαρακτηριστικό μοτίβο κέρδους και απώλειας 
κατά μήκος ενός χρωμοσώματος (π.χ. ενδοχρω-
μοσωματικός πολλαπλασιασμός (amplification) του 
χρωμοσώματος 21 [iAMP21] στη B ΟΛΛ). Οι ισορρο-
πημένες χρωμοσωμικές ανωμαλίες (π.χ. μετατοπίσεις, 
αναστροφές και εισαγωγές) που ανιχνεύονται από 
τον κλασικό καρυότυπο και/ή τη μέθοδο FISH αλλά 
όχι από τη CMA, θα πρέπει να αναφέρονται στην 
έκθεση CMA. Όταν υπάρχουν ανωμαλίες στη μη 
ισορροπημένη μορφή και ανιχνεύονται από την CMA 
με χαρτογράφηση σημείων διακοπής εντός γονιδίων 
που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με μια συγκεκριμένη 
σύντηξη γονιδίων, αυτές οι ανωμαλίες μπορούν να 
ταξινομηθούν χρησιμοποιώντας το σύστημα βαθμί-
δων και να παρατεθούν στον πίνακα αποτελεσμάτων 
(π.χ. η παρουσία ενός επιπλέον αντιγράφου του 
der(22)t(9;22)(q34;q11.2) του χρωμοσώματος της 
Φιλαδέλφειας στη ΧΜΛ ή στην ΟΛΛ ή ένα επιπλέον 
αντίγραφο του der(21)t(12;21)(p13;q22) στη B-ΟΛΛ, 
και του μη ισορροπημένου der(19)t(1;19)(q23;p13) 
στη B-ΟΛΛ). Μια ενδιάμεση απώλεια ή κέρδος που 
περιλαμβάνει ένα σκέλος χρωμοσώματος με σημεία 
διακοπής σε γονίδια που είναι γνωστό ότι εμπλέκονται 
σε μια συγκεκριμένη σύντηξη γονιδίων θα πρέπει να 
αναφέρονται (π.χ. απώλεια 4q12 που οδηγεί σε σύ-
ντηξη FIP1L1-PDGFRA, απώλεια PAR1 σε Xp22.33/
Yp11.32 που οδηγεί σε σύντηξη P2RY8-CRLF2). Η 
έκθεση θα πρέπει να περιγράφει τη πιθανότητα σύντη-
ξης γονιδίων, χωρίς όμως να ταξινομεί τις παραλλαγές 
χρησιμοποιώντας το σύστημα βαθμίδων έως ότου 
επιβεβαιωθεί η σύντηξη με άλλες μοριακές τεχνικές.

Η CMA έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει επίκτητες 
παραλλαγές που σχετίζονται με δευτεροπαθείς κακο-
ήθειες. Για παράδειγμα, χρωμοσωματικές ανωμαλίες 
που σχετίζονται με το ΜΔΣ μπορεί να εντοπιστούν σε 
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για Χρόνια Λεμφο-
κυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) ή MM είτε λόγω προηγού-
μενης θεραπείας είτε λόγω ασθένειας που σχετίζεται 
με την ηλικία. Άλλα παραδείγματα όπου οι συστοιχίες 
μπορεί να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες από 
εκείνες που βρέθηκαν μόνο από τον καρυότυπο και/ή 
την ανάλυση με FISH, περιλαμβάνουν την ανίχνευση 
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της χρωμόθρυψης και της υπομικροσκοπικής γονι-
διωματικής πολυπλοκότητας. Η χρωμόθρυψη έχει 
ανιχνευθεί σε μια ευρεία ποικιλία όγκων και οι ασθενείς 
με χρωμόθρυψη τείνουν να έχουν δυσμενή έκβαση. 
Η χρωμόθρυψη μπορεί να αναγνωριστεί με ανάλυση 
συστοιχίας αλλά όχι με την κλασική κυτταρογενετι-
κή8. Επιπλέον, υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία που 
υποδηλώνουν ότι η γονιδιωματική πολυπλοκότητα 
μπορεί να είναι ένας ανεξάρτητος γενετικός δείκτης 
που προβλέπει μειωμένη την ολική επιβίωση. Μια 
αυξημένη γονιδιωματική πολυπλοκότητα με βάση 
το CNA/CNLOH που καθορίζεται από τη συστοιχία 
SNP έχει αναφερθεί ότι προβλέπει μείωση στην συ-
νολική επιβίωση των ασθενών με οξεία μυελογενή 
λευχαιμία (ΟΜΛ)9.

Μια σημαντική παρατήρηση ήταν ότι ο μοριακός 
καρυότυπος ήταν σε θέση να εντοπίσει κλινικά ση-
μαντικές γονιδιωματικές αλλοιώσεις στο 81% των 
ασθενών με ΟΛΛ που είχαν φυσιολογικό καρυότυπο, 
γεγονός που αναδεικνύει ότι η εμφάνιση της ΟΛΛ 
δεν σχετίζεται μόνο με μεγάλου μεγέθους βλάβες 
στα χρωμοσώματα, αλλά μπορεί να σχετίζεται και με 
πολύ μικρότερες αλλοιώσεις10. Η μελέτη με μοριακό 
καρυότυπο μπορεί επίσης να εντοπίσει νέα γονίδια 
που σχετίζονται με λευχαιμία11.

 Μια ανάλυση μικροσυστοιχιών ανίχνευσε CNΑs 
στο 25% των ασθενών με ΟΜΛ και φυσιολογικό κα-
ρυότυπο12. Σε ασθενείς με σύνθετους καρυότυπους, η 
ανάλυση μικροσυστοιχιών συνέβαλε σημαντικά στον 
ακριβή χαρακτηρισμό των χρωμοσωματικών ανωμα-
λιών. Η CMA βοηθά στην αναγνώριση νέων γονιδίων 
που συσχετίζονται με την ογκογένεση και μπορεί να 
αποτελέσουν θεραπευτικούς στόχους. Επιπλέον, 
στην υποτροπιάζουσα ΟΜΛ, η CMA αποδείχθηκε 
χρήσιμη για την ανίχνευση CNAs που συμβάλλουν 
στην αντίσταση στη χημειοθεραπεία, όπως η απώλεια 
του γονιδίου TP53 και η ενίσχυση του τόπου ERG. 
Ελλείψει πληροφοριών ειδικά για CNAs, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν βάσεις δεδομένων με επίκεντρο το 
γονίδιο και τις παραλλαγές του για την ερμηνεία των 
CNAs που περιλαμβάνουν συγκεκριμένα γονίδια. 
Επίσης είναι σημαντικό να σχολιαστεί ο μηχανισμός 
δράσης των γονιδίων που σχετίζονται με την ΟΛ. 
Τέτοιοι μηχανισμοί συνήθως περιλαμβάνουν απώλεια 
της λειτουργίας των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, 
κέρδος λειτουργίας των ογκογονιδίων, μη φυσιολο-
γικές συγχωνεύσεις γονιδίων και μετατοπίσεις που 
αφορούν ρυθμιστικές περιοχές. Είναι σημαντικό αυτές 
οι γονιδιωματικές πληροφορίες να συλλέγονται σε 
μελλοντικές κλινικές δοκιμές για τον προσδιορισμό 
της κλινικής και προγνωστικής συνάφειας των μικρών 
CNAs και CNLOH.

Για τη σαφή κοινοποίηση των σχετικών και απαι-
τούμενων πληροφοριών, συνιστάται η κλινική έκθεση 
CMA να οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες: απο-
τελέσματα, ερμηνεία, συστάσεις (κατά περίπτωση), 
αναφορές και περιγραφή μεθόδου και αποποιήσεις 
ευθυνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ενσωμάτωση πολλαπλών στρατηγικών διερεύ-

νησης αυξάνει την δυνατότητα ανίχνευσης γενετικών 
ανωμαλιών με πιθανή κλινική σημασία. Η χρήση 
γονιδιωματικών συστοιχιών στις οξείες λευχαιμίες 
μπορεί να δώσει πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
για το γονιδίωμα από ότι είναι δυνατόν μόνο με τον 
καρυότυπο και/ή το FISH. Ο μοριακός καρυότυπος 
επιτρέπει τον μοριακό χαρακτηρισμό των γονιδι-
ωματικών ανισορροπιών, παρέχοντας πολύτιμες 
πληροφορίες, όπως το ακριβές μέγεθος, το γονιδιακό 
περιεχόμενο και τα σημεία διακοπής, τόσο για κυτ-
ταρογενετικά ορατές όσο και για κρυπτικές βλάβες. 
Ο μοριακός καρυότυπος συμβάλλει στον εντοπισμό 
νέων γονιδίων που σχετίζονται με λευχαιμία. Ενώ 
αρκετές τεκμηριωμένες ανασκοπήσεις έχουν επιση-
μάνει την κλινική χρησιμότητα της CMA για ένα ευρύ 
φάσμα αιματολογικών κακοηθειών, η CMA δεν έχει 
ενσωματωθεί καθολικά στις τρέχουσες κλινικές κα-
τευθυντήριες γραμμές. Η χρήση μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης που αποτελείται από κυτταρογενετική, 
συστοιχία-CGH+SNP και στοχευμένο NGS, ανιχνεύει 
τουλάχιστον μία γενετική ανωμαλία σε όλους τους 
ασθενείς με οξεία λευχαιμία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 1. Heim S, Mitelman F. Cancer Cytogenetics. Chromosomal 

and molecular genetic aberrations of tumor cells. 4th 
ed. New Jersey: Wiley-Blackwell; 2015.

 2. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri 
SA, Stein H, et al. WHO classification of tumours of 
haematopoietic and lymphoid tissues. 4th ed. Lyon: 
IARC; 2017.

 3. Bene MC, Grimwade D, Haferlach C, Haferlach T, Zini 
G, European L. Leukemia diagnosis: today and tomor-
row. Eur J Haematol. 2015; 95(4):365-73.

 4. Akkari Y, Baughn L, Dubuc A, Smith A, Mallo M, Dal Cin 
P et al. Guiding the global evolution of cytogenetic test-
ing for hematologic malignancies. Blood. 2022;139(15): 
2273-84.

 5. Gozzetti A, Le Beau M. Fluorescence in situ hybridization: 
uses and limitations. Semin Hematol. 2000; 37:320-33.

 6. Rack KA, van den Berg E, Haferlach C, Beverloo HB, 
Costa D, Espinet B et al. European recommendations 



247

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ

and quality assurance for cytogenomic analysis of hae-
matological neoplasms. Leukemia. 2019; 33:1851–67.

 7. Schoumans J, Suela J, Hastings R , Muehlematter D, 
Rack K, van den Berg E et al. Guidelines for Genomic 
Array Analysis in Acquired Haematological Neoplastic 
Disorders. Genes Chromosomes Cancer. 2016;55:480–
91.

 8. Mikhail F, Biegel J, Cooley L, Dubuc A, Hirsch B, Horner 
V, et al. Technical laboratory standards for interpretation 
and reporting of acquired copy-number abnormalities 
and copy neutral loss of heterozygosity in neoplastic 
disorders: a joint consensus recommendation from the 
American College of Medical Genetics and Genomics 
(ACMG) and the Cancer Genomics Consortium (CGC).
Genetics in Medicine. 2019; 21(9):1903-16.

 9. Gronseth C, McElhone S, Storer B, Kroeger K, Sandhu 
V, Fero M et al. Prognostic Significance of Acquired 
Copy-Neutral Loss of Heterozygosity in Acute Myeloid 

Leukemia. Cancer. 2015;121(17):2900-908.
 10. Mitrakosa A, Kattamis A, Katsibardi K, Papadhimi-

triou S, Kitsiou-Tzeli S, Kanavakis E, Tzetis M. High 
resolution Chromosomal Microarray Analysis (CMA) 
enhances the genetic profile of pediatric B-cell Acute 
Lymphoblastic Leukemia patients. Leukemia Research. 
2019;83:106177.

 11. Batista-Gomes JA, Rodrigues Mello FA, Corrêa de 
Oliveira EH, Caldas de Souza MP, Wanderley AV, da 
Costa Pantoja L et al. Identifying novel genetic altera-
tion in pediatric acute lymphoblastic leukemia based 
on copy numbers analysis. Molecular Cytogenetics. 
2020; 13:(25).

 12. Papuc SM, Erbescu A, Cisleanu D, Ozunu D, Enache 
C, Dumitruet I et al. Delineation of Molecular Lesions 
in Acute Myeloid Leukemia Patients at Diagnosis: Inte-
grated Next Generation Sequencing and Cytogenomic 
Studies. Genes. 2021;12:846-59.



248

Αλληλούχηση σε Μαζική Κλίμακα. Η αναφορά του αποτελέσματος  
ως εργαλείο του Κλινικού Γιατρού

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΠΑΛΕξΑΝΔΡΗ
Αιματολόγος,Επιμελήτρια, Αιματολογική Κλινική - ΜΜΜΟ, Γ.Ν. “Γ Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη

Αίμα 2022;13(Suppl 1): 248–252
33ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: ΔΙΑΓνωΣΗ νΕΑΣ ΓΕνΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ -  

Η ΑνΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ωΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
ΤΟΥ ΚΛΙνΙΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

ΕΙΣΑΓωΓΗ
Η αλληλούχηση του ανθρώπινου DNA από το 

“Human Genome Project” ανέδειξε τεχνολογίες που 
εντοπίζουν γενωμικές, μεταγραφικές, πρωτεωμικές 
και επιγενετικές μεταβολές που επισυμβαίνουν σε 
καρκινικά κύτταρα. Βάση της ‘Ιατρικής ακριβείας’ 
είναι η χρήση των παραπάνω γενετικών και άλλων 
περιβαλλοντικών μεταβολών προκειμένου να εξα-
τομικευτεί η πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των 
κακοηθειών. Η αλληλούχηση σε μαζική κλίμακα (Next 
Generation Sequencing, NGS) αντικατέστησε την 
κλασική αλληλούχηση μοναδικού γονιδίου-στόχου 
και επέτρεψε, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 
μικρότερο κόστος, την ταυτόχρονη μελέτη πολλαπλών 
γονιδίων επιτρέποντας τη χρησιμοποίηση αυτών των 
δεδομένων στην αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο 
στην καθημερινή πρακτική. 

Οι αιματολογικές κακοήθειες αποτελούν μεν μία 
ετερογενή ομάδα κακοηθειών βιολογικά και κλινικά, 
ωστόσο, παραδοσιακά αποτελούν πεδίο εφαρμογής 
νέων τεχνολογιών, πιθανώς λόγω της ομοιογένειας 
και της εύκολης πρόσβασης στον καρκινικό ιστό. 
Ως αποτέλεσμα, η τεχνολογία του NGS γρήγορα 
εφαρμόστηκε ως συμπληρωματικό εργαλείο στις 
παραδοσιακές μεθόδους για την εξατομικευμένη 
αντιμετώπιση του αιματολογικού ασθενούς1. 

Πραγματικά, η κλινική εφαρμογή του NGS υιο-
θετήθηκε γρήγορα για τις μυελικές κακοήθειες, ενώ 
υπάρχει ευρύ πεδίο μελέτης και εφαρμογών και στην 
διάγνωση και παρακολούθηση των λεμφικών νεοπλα-
σμάτων. Ιδίως όσον αφορά στην οξεία μυελογενή 

λευχαιμία (ΟΜΛ) και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
(ΜΔΣ), η πρόσφατη δημοσίευση των κατευθυντήριων 
οδηγιών του European Leukemia Net (ELN)2 με την 
διαστρωμάτωση του κινδύνου των ασθενών αναλόγως 
της ύπαρξης μεταλλάξεων σε σχετιζόμενα γονίδια, 
καθιστά καθοριστική την ανάγκη σωστής ανάλυσης και 
ερμηνείας του γενετικού προφίλ του ασθενή. Και ενώ 
η διευρυμένη εφαρμογή του NGS στους συμπαγείς 
καρκίνους έχει οδηγήσει σε κατευθυντήριες οδηγίες 
της διενέργειας της μεθόδου, της αναφοράς και της 
ερμηνείας των αποτελεσμάτων3, για τις αιματολογικές 
κακοήθειες υπάρχουν δημοσιευμένες οδηγίες από 
ομάδες εργασίας κάποιων χωρών, με απόκλιση ενίοτε 
μεταξύ τους4-6. Η συνέπεια και εναρμόνιση στον τρόπο 
αναφοράς και ταξινόμησης των γενετικών ευρημά-
των στο πλαίσιο της σωστής διαστρωμάτωσης των 
ασθενών είναι πλέον απαιτούμενο από τον κλινικό 
ιατρό. Ο κλινικός ιατρός με τη σειρά του θα πρέπει 
να είναι ενημερωμένος ως προς τη σωστή ανάγνωση 
του αποτελέσματος. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε συνοπτικά στην 
μεθοδολογία του NGS, στους βιολογικούς περιορι-
σμούς της μεθόδου, στην εφαρμοσμένη χρήση του 
για τη διάγνωση, ταξινόμηση και παρακολούθηση 
ασθενών με οξείες λευχαιμίες και θα προσπαθήσουμε 
να συνοψίσουμε τον προτεινόμενο τρόπο αναφοράς 
και ερμηνείας των γενετικών παραλλαγών, όπως 
προκύπτει από τις δημοσιευμένες οδηγίες, φωτίζοντας 
παράλληλα πιθανούς προβληματισμούς και αβεβαιό-
τητες. Στόχος είναι να επιστήσουμε την προσοχή των 
κλινικών ιατρών στην διεξοδική και ορθή ανάγνωση 
του αποτελέσματος της εξέτασης. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αλληλούχησης σε 

μαζική κλίμακα: αλληλούχηση του συνόλου του γο-
νιδιώματος, whole genome sequencing (WGS), αλ-
ληλούχηση του συνόλου των εξονίων, whole exome 
sequencing (WES), και στοχευμένη αλληλούχηση, 
συνήθως σε ομάδες γονιδίων που σχετίζονται με τη 
βιολογία της κάθε ασθένειας. Ενώ οι δύο πρώτες 
μέθοδοι προσφέρουν μεγάλο πλήθος πολύτιμων 
πληροφοριών και η χρήση τους θα επεκταθεί στο μέλ-
λον, προς το παρόν παραμένουν εξαιρετικά ακριβές 
και η στοχευμένη αλληλούχηση είναι πρακτικότερο 
εργαλείο στα χέρια των κλινικών, με ευρεία χρήση 
στην καθημερινή πρακτική. Το αρχικό υπόστρωμα που 
χρησιμοποιείται μπορεί να είναι γονιδιωματικό DNA, 
αγγελιοφόρο ή μη κωδικό RNA (non coding RNA) ή 
άλλο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται συνήθως 
για την αναζήτηση γενετικών παραλλαγών στις αι-
ματολογικές κακοήθειες ξεκινούν από γονιδιωματικό 
DNA και σε αυτά θα επικεντρωθούμε. 

Η εφαρμογή της τεχνολογίας NGS μπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερα βήματα: 

• Κατακερματισμός DNA που χρησιμοποιείται για 
να διασπάσει το στοχευμένο DNA σε πολλά μικρά 
τμήματα, συνήθως μήκους 100-300 bp με τη δοκι-
μασία υβριδισμού (συμπληρωματικούς ανιχνευτές 
και πέψη) ή τη δοκιμασία amplicon (εκκινητές και 
ενίσχυση με PCR).

• Δημιουργία γονιδιωματικής βιβλιοθήκης ώστε 
κάθε τμήμα DNA να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τον εντοπισμό του ασθενούς από τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε η αλληλούχηση του DNA

• Αλληλούχηση, όπου η γονιδιωματική βιβλιοθήκη 
φορτώνεται σε έναν υπολογιστικό πρόγραμμα 
αλληλούχησης με ένα συγκεκριμένο αλληλουχη-
τή. Οι πληροφορίες αλληλούχησης αναλύονται 
χρησιμοποιώντας λογισμικό βιοπληροφορικής.

• Βιοπληροφορική ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων 
όπου οι πληροφορίες αλληλούχησης συγκρίνο-
νται με μια αλληλουχία αναφοράς ανθρώπινου 
γονιδιώματος για να προσδιοριστεί εάν υπάρ-
χουν μεταλλάξεις στις στοχευμένες αλληλουχίες. 
Γίνεται έλεγχος της ποιότητας των αλληλουχιών, 
ποσοτικοποίηση αριθμού αναγνώσεων ανά με-
τάγραφο και εύρεση της συχνότητας ανάγνωσης 
κάθε μεταλλαγμένης αλληλουχίας (Variant Allele 
Frequency, VAF).
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα αρχείο για κάθε 

ασθενή που περιέχει έναν πολύ μεγάλο αριθμό (της 
τάξης των δεκάδων εκατομμυρίων) αλληλουχιών μι-
κρού μήκους (μεταξύ 100 και 500 βάσεων) στις οποίες 

παρατηρείται μία αλλαγή σε σχέση με το ανθρώπινο 
γονιδίωμα αναφοράς. 

Μεταξύ των παραλλαγών που ανιχνεύονται, 
κλινικό ενδιαφέρον μπορεί να έχουν οι ακόλουθες: 
single nucleotide polymorphisms (SNPs), απαλοιφές 
ή προσθήκες (indels) που προκαλούν σιωπηρές 
(silence), παρανοηματικές (missense), μη νοηματικές 
(nonsense) μεταλλάξεις, με αλλαγή ή όχι του πλαι-
σίου ανάγνωσης (frameshift mutations), μεταλλάξεις 
στα όρια ιντρονίων/εξονίων, μεταλλάξεις στην 5’ - μη 
κωδικοποιούσα περιοχή (5’ – UT). 

Προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανότητες 
ψευδώς ανιχνευόμενων παραλλαγών, από λάθη 
στην PCR, ή στην αλληλούχηση (για παράδειγμα σε 
περιοχές πλούσιες σε GC νησίδες) γίνονται δεκτές 
παραλλαγές όταν η αλληλουχία αναφοράς ανιχνεύεται 
σε μεγάλο αριθμό αναγνώσεων (reads, π.χ. >500). 
Ιδίως στην περίπτωση των indels, είναι δύσκολη 
πολλές φορές η ανίχνευσή τους καθώς όταν αφορούν 
σε μεγάλες περιοχές γονιδίων δυσκολεύει η μελέτη 
τους σε σχέση με το γονίδιο αναφοράς. Αυτού του 
είδους οι περιορισμοί πρέπει να κοινοποιούνται στους 
κλινικούς που ζητούν την εξέταση. Για παράδειγμα η 
αλληλούχηση του CEBPA είναι δύσκολη για τα περισ-
σότερα panels, καθώς είναι πλούσιο σε GC νησίδες, 
ενώ λόγω του κατακερματισμού και συρραφής στη 
συνέχεια του DNA, μεγάλες απαλοιφές (CALR) ή 
διπλασιασμοί (FLT3) τμημάτων σημαντικών γονιδίων 
μπορούν να μη γίνουν αντιληπτοί7.

Ιδιαίτερη σημασία για τη σωστή ερμηνεία του 
αποτελέσματος της εξέτασης έχει η πρόβλεψη της 
βλάβης που προκαλεί μία παραλλαγή (βιολογική 
ταξινόμηση) και εάν είναι σχετιζόμενη με την κακο-
ήθεια (κλινική ταξινόμηση), είτε προκαλώντας την 
είτε επηρεάζοντας την πρόγνωση και τη θεραπεία. 
Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με κανόνες από τον 
ειδικό που αναλύει το αποτέλεσμα: 

Χαρτογράφηση/βιολογική ταξινόμηση της πα-
ραλλαγής: καταγράφεται η αλλαγή σε μεταγραφικό 
και πρωτεϊνικό επίπεδο, μαζί με τον αριθμό της αλ-
ληλουχίας αναφοράς (refseq accession number) 
[π.χ. TET2 NM_001127208.2: c.419del (μεταβολή σε 
επίπεδο βάσης); NP_001120680.1: p.Asn140Metfs*5 
(μεταβολή σε επίπεδο αμινοξέος)]. Αναζητάται εάν η 
παραλλαγή έχει αναφερθεί προηγουμένως σε γνω-
στές βάσεις δεδομένων (π.χ. Catalog of Somatic 
Mutations in Cancer, ClinVar) και χρησιμοποιούνται 
προβλεπτικοί αλγόριθμοι ως εργαλεία προκειμένου 
να διευκρινιστεί εάν μια νουκλεοτιδική αντικατάσταση 
θα αλλάξει τη δομή και τη λειτουργία της πρωτεΐνης. 
Στη συνέχεια η παραλλαγή ταξινομείται σύμφωνα με 
τις οδηγίες American College of Medical Genetics and 
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Α. Παπαλεξανδρή

Genomics (ACMG) and Association for Molecular 
Pathology (AMP) Standards and Guidelines σε 5 
κατηγορίες, ως: παθολογική παραλλαγή, δυνητικά 
παθολογική παραλλαγή, αγνώστου σημασίας, πιθα-
νώς καλοήθης και καλοήθης3. 

Κλινική ταξινόμηση της παραλλαγής: γίνεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες των AMP, American Soci-
ety of Clinical Oncology, and College of American 
Pathologists ως:
 1. Παραλλαγή με ισχυρή κλινική σημαντικότητα (δι-

αγνωστική, προγνωστική, θεραπευτική)
 2. Παραλλαγή με πιθανή κλινική σημαντικότητα 

(διαγνωστική, προγνωστική, θεραπευτική)
 3. Παραλλαγή με άγνωστη κλινική σημαντικότητα
 4. Παραλλαγή καλοήθης ή πιθανά καλοήθης. 

Οι παραπάνω κατηγορίες καθορίζονται από την 
ύπαρξη ή όχι ισχυρών δεδομένων κλινικών μελετών. 

Η βιολογική όσο και η κλινική ταξινόμηση των 
παραλλαγών σε κάθε εξέταση είναι μία διαδικασία 
στην οποία στηρίζεται η κλινική ερμηνεία του αποτελέ-
σματος. Κυρίως σε ότι αφορά τη βιολογική πρόβλεψη 
της επίπτωσης της παραλλαγής στην αιματολογική 
κακοήθεια υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των δημοσι-
ευμένων βάσεων. Είναι επιτακτική η ανάγκη εναρμό-
νισης της διαδικασίας προκειμένου τα συμπεράσματα 
του θεράποντος ιατρού να είναι ασφαλή.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ NGS ΣΤΙΣ ΟξΕΙΕΣ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ

Ο ρόλος της εξέτασης στην αντιμετώπιση των 
ασθενών με οξεία μυελογενή και τελευταία οξεία 
λεμφογενή λευχαιμία έχει πλέον καθιερωθεί ως απα-
ραίτητος και δεν αποτελεί σκοπό του συγκεκριμένου 
κειμένου. Συνοπτικά μόνο αναφέρουμε ότι:

• Όσο αφορά στη διάγνωση, η ΟΜΛ με μεταλλά-
ξεις στο TP53 αποτελεί διακριτή οντότητα, ενώ η 
ΟΜΛ με μεταλλάξεις σε γονίδια σχετιζόμενα με 
μυελοδυσπλασία (ΜΔΣ) (ASXL1, BCOR, EZH2, 
RUNX1, SF3B1, SRSF2, STAG2, U2AF1 και 
ZRSR2) είναι πλέον ανεξάρτητη προηγούμενου 
ιστορικού ΜΔΣ2. Επιπλέον η αναγνώριση της ΟΜΛ 
με γενετική προδιάθεση προϋποθέτει την ανάλυση 
με εξειδικευμένο πάνελ γονιδίων. Στις παραπάνω 
διαγνώσεις, η εφαρμογή του NGS βοηθά, καθώς 
η ταυτόχρονη μελέτη πολλών γονιδίων με panel 
είναι οικονομικότερη και λιγότερο εργώδης.

• Προγνωστικά, η ταξινόμηση αναλόγως του κινδύνου 
στην ΟΜΛ αλλά και στην ΟΛΛ (π.χ. η Phi-like ΟΛΛ) 
γίνεται πλέον με αναζήτηση γενετικών βλαβών. Tο 
πλήθος των γονιδίων που καλείται το εργαστήριο 
να μελετήσει οδηγεί στην εφαρμογή του NGS8.

• Όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, τόσο 
η εφαρμογή εντατικότερης θεραπείας σε ασθενείς 
με χειρότερη πρόγνωση, όσο και η θεραπεία με 
στοχευμένους παράγοντες (π.χ. IDH1/2 αναστο-
λείς) προϋποθέτουν εκτενή γενετική μελέτη. 

• Τέλος, τα τελευταία έτη η τεχνολογία του NGS έχει 
εισαχθεί και στην αναζήτηση της υπολειπόμενης 
νόσου, ιδίως στην ΟΛΛ, με την αναζήτηση των 
αναδιατάξεων της ανοσοσφαιρίνης/Τ κυτταρικού 
υποδοχέα9, αλλά και με διστακτικότερα βήματα 
στην ΟΜΛ, αφού πρόσφατα εντάχθηκε ως προτει-
νόμενη μέθοδος παρακολούθησης υπολειπόμενης 
νόσου από την ομάδα εργασίας του ELN10. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η αναφορά του 

αποτελέσματος της ανάλυσης με NGS είναι εξαιρετι-
κής σημασίας εργαλείο για τον κλινικό γιατρό. Παρότι 
υπάρχουν προσπάθειες εναρμόνισης του τρόπου 
αναφοράς, από ομάδες εργασίας διαφόρων χωρών, 
παραμένουν θέματα προς συζήτηση. Παρακάτω θα 
παραθέσουμε τα στοιχεία που συνήθως αναφέρονται 
σε ένα αποτέλεσμα NGS και αποτελούν σύσταση 
από τις περισσότερες εθνικές ομάδες που έχουν 
ήδη δημοσιεύσει τις κατευθυντήριες οδηγίες τους4-6.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑνΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΜΙΑΣ ΑνΑΛΥΣΗΣ ΜΕ NGS

Η μορφή της αναφοράς ενός αποτελέσματος είναι 
σημαντική σε κάθε εργαστηριακή εξέταση. Σκοπός 
της κλινικής αναφοράς είναι να ανακοινωθούν τα 
αποτελέσματα της εξέτασης με τρόπο σαφή και κα-
τανοητό στους κλινικούς γιατρούς που θα λάβουν τις 
θεραπευτικές αποφάσεις.

Ειδικά έπειτα από την αλληλούχηση σε μαζική 
κλίμακα, προκύπτει πληθώρα δεδομένων, το σύνολο 
των οποίων δεν είναι απαραίτητα κλινικά σημαντικό. 
Στις κατευθυντήριες οδηγίες τόσο της σκανδιναβικής 
ομάδας όσο και της βελγικής, υπάρχει σύμπνοια 
σχετικά με τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει 
να περιέχει η αναφορά:
 1. ΄Όπως σε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις, ελά-

χιστα ζητούμενα είναι ο αριθμός και το είδος δείγ-
ματος, η ημερομηνία λήψης, το όνομα του ασθενή 
και του κλινικού. Χρήσιμη, να αναφέρεται, είναι η 
ένδειξη της εξέτασης και η φάση νόσου.

 2. Απαραίτητη είναι η σαφήνεια στην αναφορά των 
αποτελεσμάτων. Εκτενείς λεπτομέρειες της μεθο-
δολογίας δεν γίνονται κατανοητές και μπερδεύουν. 
Πρέπει να αναφέρονται τα βασικά στάδια στις 
μεθόδους και οι περιορισμοί. 

 3. Προτείνεται συνήθως να προηγείται μία περίληψη 
των αποτελεσμάτων, στην πρώτη σελίδα της ανα-
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φοράς, που θα περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές 
παραλλαγές σχετικές με τη διάγνωση. 

 4. Κύρια ευρήματα που αναφέρονται στα αποτε-
λέσματα είναι οι παθολογικές και δυνητικά πα-
θολογικές παραλλαγές που σχετίζονται με την 
πάθηση του ασθενή. Περιλαμβάνεται το σύμβολο 
του γονιδίου (π.χ. SRSF2), η παραλλαγή σύμφωνα 
με την HGVS (Human Genome Variation Society) 
ορολογία ως προς το DNA (π.χ. c.320C>A) και 
αμινοξικό επίπεδο (π.χ. p.(Pro107His)) , καθώς και 
η συχνότητα εμφάνισης της παραλλαγής (Variant 
Allele Frequency, VAF). Ο αριθμός αναφοράς [NM 
reference number (NCBI)] αλλά όχι οι γενωμικές 
συντεταγμένες θα πρέπει επίσης να αναφέρονται.

 5. Στην ερμηνεία-συμπέρασμα ή σχολιασμό των 
αποτελεσμάτων αναφέρεται η ταξινόμηση (πα-
θολογική/δυνητικά παθολογική, βαθμίδα Ι-ΙΙΙ) των 
παραλλαγών. Η ταξινόμηση (βιολογική/κλινική) 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες ταξινόμησης του American College of 
Medical Genetics and Genomics (ACMG). Είναι 
χρήσιμη η αναφορά σε μελέτες της βιβλιογραφίας 
που υποστηρίζουν την παθογενετικότητα των 
παραλλαγών ή τη συσχέτιση τους με πρόγνωση 
και θεραπεία, πάντα σε σχέση με τον τύπο της 
ασθένειας. 

 6. Στο τέλος της αναφοράς πρέπει να αναφέρονται 
οι περιοχές/εξόνια των γονιδίων που δεν αναλύ-
θηκαν ή μελετήθηκαν για βιολογικούς ή τεχνικούς 
λόγους ώστε να γνωρίζει ο παραγγέλων τους 
περιορισμούς της εξέτασης.

 7. Συχνά περιλαμβάνεται στην αναφορά μία σύντομη 
περιγραφή της μεθόδου και αυτό προτείνεται και 
από τις ομάδες εργασίας (μεθοδολογία): απα-
ραίτητα στοιχεία είναι ο τύπος του αλληλουχητή, 
το πάνελ των γονιδίων αλλά και οι περιοχές των 
γονιδίων που αλληλουχούνται, αφού πρέπει να 
γνωρίζει ο παραγγέλων εάν η επιθυμητή περιοχή 
περιλαμβάνεται στην εξέταση. (π.χ. BRAF: exons 
11 and 15; DNMT3A: all coding exons), το γονιδίω-
μα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε (e.g., Hg19), 
το όριο των αναγνώσεων που γίνεται αποδεκτό 
(π.χ. >500) και το όριο VAF (π.χ. 5%). 

Παραμένουν ακόμη προς συζήτηση: 
• Υπάρχει αμφιθυμία ως προς την αναφορά των 

παραλλαγών αγνώστου σημασίας (VUS)11. Όλοι 
συμφωνούν στη διάκριση των VUS από τα παθο-
λογικά/δυνητικά παθολογικά ευρήματα. Συνήθως 
αναφέρονται σε παράρτημα, ώστε να φαίνεται η 
διαφορετική σημαντικότητα τους. Για παραλλαγές 

που αφορούν σε περιοχές γονιδίων όπου συνα-
ντώνται συχνές παθολογικές μεταλλάξεις, αλλά δεν 
υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να ταξινομηθούν 
ως πιθανά παθολογικές υπάρχει η τάση να συνο-
δεύουν το αποτέλεσμα που λαμβάνει ο κλινικός. 
Υπάρχει ωστόσο ο προβληματισμός ως προς την 
σωστή ή μη ανάγνωση της πληροφορίας, με τον 
κίνδυνο της υπερδιάγνωσης. 

• Παρά το σύνηθες όριο 500 αναγνώσεων και 5% 
VAF προκειμένου να αποκλειστούν ψευδώς θε-
τικά αποτελέσματα, σε ορισμένες παθολογικές 
προβληματικές βιολογικά παραλλαγές, π.χ. μία 
τύπου I CALR52 bp απαλοιφή, με μικρότερο αριθ-
μό reads η βλάβη δεν θα πρέπει να αγνοηθεί. 
Ομοίως σε ασθενή με τριχωτή λευχαιμία η εύρεση 
του BRAFV600E με χαμηλότερο VAF του 5% η 
πληροφορία πρέπει να ανακοινωθεί.

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, παραλλαγές που μπο-
ρεί να ανιχνευτούν ίσως αφορούν σε βλαστικό 
(germline) DNA. Ιδίως όταν ο πάσχων ιστός είναι 
αίμα ή μυελός δεν υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης 
με σωματική παραλλαγή. Ποσοστό VAF περί το 
50% θα πρέπει να υποψιάσει τον εργαστηριακό 
χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, αφού και σωματικές 
παραλλαγές μπορεί να εμφανίζονται σε τέτοιο 
ή και μεγαλύτερο ποσοστό εάν υπάρχει gain of 
function ή Loss of allele του άλλου αλληλίου12. 
Σε περίπτωση υπόνοιας θα πρέπει να ζητηθεί 
ανάλυση από τον ασθενή γενωμικού DNA (νύχια 
ή ινοβλάστες), ιδίως όταν αυτό μπορεί να έχει 
κλινική σημασία. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η τεχνολογία του NGS αποτελεί συνήθη πρακτική 

εργαστηριακής διερεύνησης των αιματολογικών κα-
κοηθειών. Το «μεταλλακτικό προφίλ» χρησιμοποιείται 
συνεργατικά στη διάγνωση, προσδιορίζει την πρόγνω-
ση και ενίοτε καθοδηγεί τις θεραπευτικές αποφάσεις. 
Η εναρμόνιση στον τρόπο αναφοράς και η σωστή 
ενημέρωση του κλινικού γιατρού προς την ερμηνεία 
του αποτελέσματος είναι κριτικής σημασίας προς τη 
σωστή χρήση του σημαντικού αυτού εργαλείου. 
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31 ΤΑ ΑΥξΗΜΕνΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Των AGE-ASSOCIATED b ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡων ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ 
ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥν ΣΤΑ ΑΥξΗΜΕνΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ IfN-γ: Ο 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟνΤΑ ETS-1 
Έ. Σολωμού1, Α. Καττάμης2, Α. Συμεωνίδης1, Χ. Σιρίνιαν1, Χ. Σαλαμαλίκη1, Ε. Πλακούλα1, Π. Διαμαντό-
πουλος3, Χ.-Ν. Κοντανδρεοπούλου3, Μ. Παλασοπούλου4, Ν. Γιαννακούλας4, Π. Κόλλια5, Α.-Ν. Βύνιου3, 
Α. Γαλανόπουλος6, Σ.-Ν. Λιόσης1, Γ. Βασιλόπουλος4

1Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 2Πανεπιστημιακή Ογκολογική-Αι-
ματολογική Μονάδα Παίδων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 3Α’ Πανεπιστη-
μιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα, 4Αιματολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠαΓΝ Λάρισας, Λάρισα, 5Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 6Αιματολογική 
Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
Η απλαστική αναιμία αποτελεί ένα σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα που χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση 
των κυτταρικών στοιχείων του μυελού με λίπος. Τα Τ κύτταρα στην απλαστική αναιμία έχουν αυξημένη 
έκφραση του μεταγραφικού παράγοντα T-bet (T-box expressed in T cells) που οδηγεί στην αυξημένη 
μεταγραφή του γονιδίου της IFN-γ. Στη μελέτη αυτή δείξαμε ότι ένας μικρός υποπληθυσμός Β 
λεμφοκυττάρων, τα age-associated Β κύτταρα (ABCs) είναι αυξημένα σε ασθενείς με απλαστική 
αναιμία. Επίσης τα κύτταρα που συμβάλουν στη δημιουργία των ABCs, τα T follicular helper cells 
είναι αυξημένα στους ασθενείς με απλαστική αναιμία. Ο μεταγραφικός παράγοντας Ets-1 που ρυθμίζει 
την έκφραση του T-bet στα ABCs κύτταρα, είναι αυξημένος στους ασθενείς σε σχέση με τους υγιείς 
μάρτυρες. Τα επίπεδα τόσο των ABCs κυττάρων αλλά και του Ets-1 σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα 
της IFN-γ στους ασθενείς αυτούς. Περιγράφουμε για πρώτη φορά ότι ένας μικρός υποπληθυσμός 
Β λεμφοκυττάρων φαίνεται να συνδέεται με την αυξημένη IFN-γ, που οδηγεί στην καταστροφή των 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και στην κλινική εμφάνιση της επίκτητης απλαστικής αναιμίας. 
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32 Ο ΑΥξΗΜΕνΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Των ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥνΤων ΚΛωνΙΚων ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡων 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑνΕξΑΡΤΗΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΜΕνΟΥΣ ΠΡΟΓνωΣΗΣ ΣΕ νΕΟΔΙΑΓνωΣΘΕνΤΕΣ 
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛωΜΑ
Ι.Β. Κωστόπουλος1, Ι. Ντανάσης-Σταθόπουλος2, Π. Ρουσάκης1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου2,  
Χ. Παντελή1, Π. Μανλανδράκης2, Ν. Αγγελής1, Ν. Κανέλλιας2, Ν. Ωρολογάς-Σταύρου1, Α. Παπανώτα2, 
Δ. Φωτίου2, Μ. Μήγκου2, Μ. Γαβριατοπούλου2, Ε. Καστρίτης2, Ο. Τσιτσιλώνη1, Μ.-Α. Δημόπουλος2,  
Ε. Τέρπος2

1Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, 2Τμήμα Θεραπευτικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ, Αθήνα 
ΕΙΣΑΓωΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙωξΕΙΣ: Η αξιολόγηση των κυκλοφορούντων κλωνικών πλασματοκυττάρων 
(CTCs) έχει προταθεί ως ένας υποσχόμενος προγνωστικός δείκτης στη διάγνωση του Πολλαπλού 
Μυελώματος (ΠΜ), αλλά τα αποτελέσματα που υπάρχουν οδηγούν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. 
Στόχος της εργασίας είναι η προγνωστική αξιολόγηση της παρουσίας των CTCs σε νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με ΠΜ και η συσχέτισή τους με τα υπόλοιπα κλινικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της νόσου. 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η παρουσία κλωνικών κυττάρων ελέγχθηκε προοπτικά 
με κυτταρομετρία ροής νέας γενιάς (NGF) σε 525 ζεύγη δειγμάτων μυελού των οστών (ΜΟ) και 
περιφερικού αίματος (ΠΑ) ασθενών με ΠΜ κατά τη διάγνωση, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν μετά τη 
θεραπεία (διάμεσο διάστημα παρακολούθησης: 42 μήνες). Παράλληλα, αναλύθηκε το ανοσολογικό 
προφίλ του ΜΟ και του ΠΑ σε 199 ασθενείς και αναζητήθηκαν διαφορές ανάλογα με τα διαφορετικά 
επίπεδα έκφρασης των CTCs τους. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CTCs εντοπίστηκαν σε 468/525 ασθενείς από 0,0002% έως 63,8%. Στο 14% των 
ασθενών υπήρχαν φαινοτυπικές αποκλίσεις μεταξύ ΜΟ και ΠΑ, ενώ οι ασθενείς αυτοί είχαν μεγαλύτερα 
ποσοστά CTCs. Η αυξημένη παρουσία των CTCs συσχετίσθηκε με κλινικές παραμέτρους δυσμενούς 
πρόγνωσης, ενώ η παρουσία CTCs σε επίπεδα >2×10-4 αποτέλεσε τον ισχυρότερο ανεξάρτητο 
δυσμενή προγνωστικό δείκτη ως προς μία μελλοντική υποτροπή. Η αυξημένη παρουσία των CTCs 
σχετίσθηκε με διακριτά ανοσολογικά προφίλ ως προς την παρουσία Τ, ΝΚ και Β κυττάρων, Τregs και 
μακροφάγων σχετιζόμενων με τον όγκο. 
ΕΡΜΗνΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αξιολόγηση των CTCs με NGF, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως εναλλακτική προγνωστική εξέταση άλλων επεμβατικών και λιγότερο πληροφοριακών εξετάσεων. Η 
ανεξάρτητη προγνωστική ισχύ των επιπέδων των CTCs, αναδεικνύει τη δυναμική της παραμέτρου και 
μπορεί να αποτελέσει το νέο σήμα κατατεθέν για την πιο αποτελεσματική στρατηγική αντιμετώπισης 
της νόσου.
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33 ΠΑΡΑΓωΓΗ ΑΛΛΟΓΕνων CD19CAR-T ΚΥΤΤΑΡων ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 
CD19+ Β-ΟξΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (Β-ΟΛΛ) ΠΑΙΔΙων ΚΑΙ ΕνΗΛΙΚων ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕνΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων (ΑΛΛΟ-ΜΑΚ)
Ε. Πετράκου1, Ε. Σφουγκατάκη1, Α. Μακρή1, Μ. Τζανουδάκη2, Ρ. Κάνε2, Ε. Λιάτσης2, Π. Τσιριγώτης3,  
Ι. Μπαλταδάκης4, Ι-Χ. Χορευτή5, Ι. Ράμπιας6, Α. Δούκας6, Ε. Σημαντηράκης7, Ι. Λαζανά7, Γ. Βασιλό-
πουλος7, Ι. Περιστέρη1, Μ. Θεοδοσάκη1, Ε. Γουσέτης1

1Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, ΓΝ Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», 3Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΠΓΝ «Αττικό», 4Αιματολογική Κλινι-
κή-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 5Διαγνωστικό Τμήμα του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, 6Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Εμβολίων και Φαρμάκων του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Παστέρ, 7Εργαστήριο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, ΙΙΒΕΑΑ
ΕΙΣΑΓωΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η υποτροπή της Β-ΟΛΛ μετά από Άλλο-ΜΑΚ αποτελεί ένδειξη για θεραπεία 
παιδιών και νεαρών ενηλίκων (έως και 25 ετών) με το αυτόλογο κυτταρικό προϊόν CAR-T κυττάρων 
Tisagenlecleucel. Ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών δεν έχουν πρόσβαση σε εγκεκριμένο από 
τον EMA κυτταρικό προϊόν CAR-T κυττάρων. Επίσης, σε ένα 10-15% των ασθενών η παραγωγή του 
Tisagenlecleucel αποτυγχάνει, με κύρια αιτία τον μη επαρκή αριθμό CD3+ κυττάρων στο περιφερικό 
αίμα των ασθενών. Κλινικές μελέτες φάσης Ι απέδειξαν την ασφάλεια της έγχυσης CD19CAR-T 
κυττάρων, παρασκευασμένων από το αίμα του δότη σε ασθενείς με υποτροπή της CD19+ ΟΛΛ μετά 
την Άλλο-ΜΑΚ. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της παρασκευής CD19CAR-T κυττάρων από 
το αίμα του δότη του αιμοποιητικού μοσχεύματος υπό συνθήκες ορθής παρασκευαστικής πρακτικής 
(GMP) για κλινική χρήση. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στα πλαίσια εγκεκριμένης κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ (Κωδικός ΕΟΦ IS 122-
21) παρασκευάσθηκαν CD19CAR-T κύτταρα από συλλογές λεμφοκυττάρων 3 συγγενών δοτών 
αιμοποιητικών μοσχευμάτων. Η παρασκευή έγινε σε αδειοδοτημένο (ΕΟΦ), για την παραγωγή γενετικά 
τροποποιημένων κυττάρων, εργαστήριο Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων. Τα 
CD19CAR-T λεμφοκύτταρα παρασκευάσθηκαν από πρόσφατα συλλεγμένα λεμφοκύτταρα του δότη 
με τη χρήση του συστήματος CliniMACS Prodigy. Η διαδικασία παρασκευής διαρκεί 12 ημέρες και 
γίνεται σε 4 στάδια: 1. Εμπλουτισμός των κυττάρων σε CD4+ και CD8+ κύτταρα, 2. Ενεργοποίηση 
των κυττάρων 3. Διαμόλυνση με τον SIN λεντι-ιό φορέα 4G7-41BBzCAR 4. Πολλαπλασιασμός των 
κυττάρων με τον συνδυασμό IL-7 και IL-15. Για την αξιολόγηση του κυτταρικού προϊόντος εκτιμήθηκαν: 
1. Η βιωσιμότητα των κυττάρων 2. Το ποσοστό διαμόλυνσης των κυττάρων με το δια-γονίδιο 3. Ο 
αριθμός των CAR-T/kg ασθενούς 4. Το ποσοστό των μνημονικών αλλά και των εξαντλημένων CAR-T 
κυττάρων και 5. Η λειτουργική τους επάρκεια με καλλιέργειες κυτταροτοξικότητας. Ως ελάχιστος 
αποδεκτός αριθμός του ποσοστού διαμόλυνσης ορίστηκε το 10% ενώ η ελάχιστη αποδεκτή δόση 
ήταν τα 5 Χ 105/kg ασθενούς. Μετά τον έλεγχο, τα CAR-T κύτταρα κατανεμήθηκαν σε δόσεις των 5 Χ 
105/kg ασθενούς και κρυοκαταψύχθηκαν. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και τα 3 κυτταρικά προϊόντα ήταν στείρα και αρνητικά για ενδοτοξίνη και 
μυκόπλασμα. Επίσης, τα copies του διαγονιδίου/κύτταρο ήταν <5 με ανώτερο επιτρεπτό όριο το 20. 
Σε συν-καλλιέργεια με CD19+ λεμφοβλάστες έδειξαν ειδική κυτταροτοξικότητα. Στον παρακάτω πίνακα 
παρατίθενται οι μετρήσεις της παρασκευής των CD19CAR-T κυττάρων

Δότης1 Δότης 2 Δότης 3
Βιωσιμότητα >90% >90% >90%
Ποσοστό διαμόλυνσης των CD3 κυττάρων με το 4G7-41BBzCAR 55,5% 49,3% 49,1%
CAR-T κύτταρα/kg ασθενούς 10 × 106/kg 6 × 106/kg 8 × 106/kg
Fold expansion των CAR-T κυττάρων 9 5 8,9
CD4/CD8 στα CAR 1,1 0,7 3,9
Μνημονικά 88,3% 93,8% 83,4%
Εξαντλημένα 0,9% 0,8% 0,85%
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζουμε την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός κλινικού πρωτοκόλλου 
αυτοματοποιημένης παρασκευής CD19CAR-T κυττάρων σε κλειστό σύστημα από το περιφερικό αίμα 
υγιών δοτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ασφαλή παραγωγή ενός αριθμού CD19CAR-T κυττάρων, 
αρκετού για πολλαπλές δόσεις σε ενήλικες ασθενείς. Με βάση την αξιολόγηση, το πρωτόκολλο εγκρίθηκε 
από τον ΕΟΦ για την παρασκευή γενετικά τροποποιημένων λεμφοκυττάρων, η αποτελεσματικότητα 
των οποίων θα μελετηθεί σε ασθενείς με υποτροπή ΟΛΛ μετά από Άλλο-ΜΑΚ, που δεν είναι επιλέξιμοι 
για τη χορήγηση Tisagenlecleucel, στα πλαίσια κλινικής μελέτης φάσης ΙΙ. 

34 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Των ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡων ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗ 
Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΚΕνΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α. Αναστασιάδη1*, Β. Τζούνακας1*, Β-ζ. Αρβανίτη1, Β. Χάιδου1, Ε. Παύλου2, Ι. Κωστόπουλος3,  
Α. ξυδάκη4, Ε. Βοσκαρίδου-Δημουλά5, Ι. Παπασιδέρη1, Ε. Νομικού2, Ο. Τσιτσιλώνη3, Κ. Σταμούλης6,  
Β. Κομνηνάκα5, Σ. Ντελίκου4, Μ. Πολίτου7, Μ. Αντωνέλου1

1Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 2Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αι-
μοδοσίας και Αιμορροφιλικών ασθενών, Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο, 3Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώ-
που, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 4Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν.Α. 
Ιπποκράτειο, 5Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Γ.Ν.Α. Λαϊκό, 6Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας, 7Αιματολογικό Εργαστήριο, Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο, ΕΚΠΑ 
(*) Ισότιμοι συγγραφείς
ΕΙΣΑΓωΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μεταγγισιοεξαρτώμενη β-Μεσογειακή αναιμία (βΜΑ) 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια στο γενετικό υπόβαθρο, στους κλινικούς φαινοτύπους αλλά 
και στην αποτελεσματικότητα της μετάγγισης. Η συζευγμένη ανάλυση αιμοδότη/παραγώγου-ασθενή 
διαθέτει δυναμική ταυτοποίησης παραγόντων που καθορίζουν την τελική έκβαση κάθε γεγονότος 
μετάγγισης. Στο πλαίσιο της πολυκεντρικής αυτής μελέτης των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
επιδράσεων της μετάγγισης σε πάσχοντες με βΜΑ και της διασύνδεσής τους με κλινικοεργαστηριακούς 
παράγοντες του αιμοδότη και του δέκτη, παρουσιάζουμε για πρώτη φορά προκαταρκτικά αποτελέσματα 
που αφορούν στη φυσιολογία των ερυθροκυττάρων προ και μετά τη μετάγγιση. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιφερικό αίμα λήφθηκε από ενήλικους φορείς βΜΑ πριν (Ν=34), αμέσως 
μετά τη μετάγγιση και μία εβδομάδα αργότερα (Ν=26), καθώς και από υγιείς μάρτυρες (Ν=30) ίδιας 
κατανομής ηλικίας/φύλου. Παράλληλα, συλλέχθηκε δείγμα από Ν=48 μονάδες ερυθροκυττάρων που 
μεταγγίστηκαν. Επιπρόσθετα των βασικών αιματολογικών αναλύσεων, έγινε κλασμάτωση αίματος 
και κυττάρων (μεμβράνη, κυτοσόλιο) και υπολογισμός φυσιολογικών παραμέτρων όπως ελεύθερη 
αιμοσφαιρίνη πλάσματος (fHb), οσμωτική/μηχανική/οξειδωτική αιμόλυση, οξειδοαναγωγική ομοιόσταση 
(συγκέντρωση ενδοκυττάριων ριζών οξυγόνου, απόκριση σε εξωγενή οξειδωτικά ερεθίσματα), 
επιφανειακοί δείκτες κυτταρικής αναγνώρισης (φωσφατιδυλοσερίνη, PS), μεμβρανική πρόσδεση 
αιμοχρωμάτων και πρωτεοστατική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας φασματομετρία, φθορισμομετρία 
και κυτταρομετρία ροής. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ερυθροκύτταρα των πασχόντων πριν τη μετάγγιση χαρακτηρίζονται από 
αντίσταση στην οσμωτική (δείκτης ευθραυστότητας MCF: 0,367±0,045 έναντι 0,413±0,033% NaCl 
στους μάρτυρες, p<0,001) και τάση για αντίσταση στη μηχανική λύση (δείκτης ευθραυστότητας 
MFI=0,696±0,166 έναντι 0,765±0,190%, p=0,067). Τα αυξημένα επίπεδα fHb συχνά συνοδεύονται από 
οξειδωτικά επαγόμενη λύση, παραγωγή δραστικών ριζών οξυγόνου υπό την επίδραση παραγόντων 
που στοχεύουν την Hb (π.χ. φαινυλυδραζίνη, 18539±5944 έναντι 15908±2440 RFU στους μάρτυρες, 
p<0,05), πρόσδεση αιμοχρωμάτων στη μεμβράνη, αυξημένη πρωτεοστατική δραστηριότητα in situ 
και επιφανειακή έκθεση PS τόσο στα ερυθροκύτταρα (1,15±1,23% έναντι 0,35±0,32%, p<0,001) όσο 
και στα αιμοπετάλια. Αντίθετα, πριν τη μετάγγιση το πλάσμα έχει μεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα 
(418±83 έναντι 348±58 μΜ Fe2+ στους μάρτυρες, p<0,001) η οποία είναι ανεξάρτητη της συγκέντρωσης 
ουρικού οξέος. Η στατιστική διακύμανση πολλών από αυτές τις παραμέτρους είναι πολύ μεγαλύτερη 
στην ομάδα των πασχόντων σε σχέση με τους μάρτυρες ως συνέπεια του βαθμού βαρύτητας των 
μεταλλαγών, της μη-αποδοτικής ερυθροποίησης κλπ. Η αύξηση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης 
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ανά μονάδα Hb των μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων (ΔHb/gHb) ποικίλει ευρύτατα και τις 2 χρονικές 
στιγμές ελέγχου μετά τη μετάγγιση (16±6 και 10±10 mg/dL, αντίστοιχα) ως συνάρτηση παραγόντων 
του δέκτη (π.χ.. βαθμός αναιμίας, αιμόλυσης) αλλά και της μεταγγιζόμενης μονάδας (π.χ.. επίπεδα 
fHb, ηλικία αποθήκευσης, όγκος ερυθροκυττάρων). Παρότι βραχυπρόθεσμα αυξάνουν έμμεσοι δείκτες 
επιδεκτικότητας στην οξείδωση και μειώνεται η αντιοξειδωτική ισχύς του πλάσματος, η μετάγγιση 
πυροδοτεί μεσοπρόθεσμη αύξηση της δραστηριότητας του πρωτεασώματος στη μεμβράνη και μείωση 
του κινδύνου απομάκρυνσης των ερυθροκυττάρων της κυκλοφορίας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ερυθροκύτταρα των πασχόντων είναι ανθεκτικά στην οσμωτική και (εν μέρει) 
στη μηχανική λύση, αλλά επιρρεπή στην οξειδωτική αιμόλυση. Παρά τη μεγάλη αντιοξειδωτική ικανότητα 
του πλάσματος, οι βλάβες στη βιοσύνθεση της αιμοσφαιρίνης επιβαρύνουν οξειδωτικά τα κύτταρα 
και επάγουν αυξημένη δραστηριότητα πρωτεασώματος, η οποία εντείνεται μεσοπρόθεσμα μετά τη 
μετάγγιση, συμβάλλοντας πιθανά στον περιορισμό των οξειδωτικών βλαβών και της αιμόλυσης. Η 
ποικίλλουσα απόκριση των ασθενών στη μεταγγισιοθεραπεία ακολουθεί την ευρύτερη ετερογένεια σε 
φυσιολογικά χαρακτηριστικά δοτών και δεκτών, τα οποία αφορούν αρχικά στα ίδια τα ερυθροκύτταρα. 
Η μελέτη συνεχίζεται. 

35 ΚΙνΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΜΕΙωΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (MRDLOGREDuCTION)
ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ Τ-ΟξΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (Τ-ΟΛΛ): EMΠΕΙΡΙΑ 20 ΕΤων 
(2000-2020) ΚΕνΤΡΟΥ ΑνΑΦΟΡΑΣ
Μ. Αμπατζίδου1, Β. Παπαδάκης1, Γ. Πατεράκης2, Μ. Τζανουδάκη3, Λ. Φλωρεντίν4, Κ. Αντωνιάδη1,  
Β. Τζότζολα1, Χ. Κελαϊδή1, Σ. Παπαργύρη1, Σ.Ι. Παπαδημητρίου5, Ι. Περιστέρη6, Σ. Πολυχρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, (ΤΑΟ), ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2Εργαστήριο 
Κυτταρομετρίας Ροής, Ανοσολογικό Τμήμα, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3Ανοσολογικό Τμήμα, ΓΝ Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», 4Εργαστήριο Άλφα-Lab, Όμιλος ΥΓΕΙΑ, 5Αιματολογικό Εργαστήριο, Τμήμα Μοριακής 
Γενετικής, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 6Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ), ΓΝ Παίδων 
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η Τ-Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (Τ-ΟΛΛ) αποτελεί μια διακριτή οντότητα με ετερογενή 
χαρακτηριστικά, βραδεία κάθαρση του λευχαιμικού φορτίου και δυσμενέστερη έκβαση. Σκοπό της 
μελέτης αποτελεί η ανάλυση των χαρακτηριστικών και της επιβίωσης των ασθενών με Τ-ΟΛΛ, η 
αξιολόγηση της MRD και η συσχέτιση της κινητικής της κάθαρσης του λευχαιμικού φορτίου (MRD 
log-reduction), ως νέου προτεινόμενου προγνωστικού δείκτη, με την τελική έκβαση των ασθενών.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μεταξύ 235 ασθενών με ΟΛΛ με ΔΗ 5.1 έτη (εύρος 1.09-17.5), αναλύονται τα 
χαρακτηριστικά 26 ασθενών με Τ-ΟΛΛ(2000-2020). Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν ομοιογενώς 
κατά τα ALL-BFM πρωτόκολλα ΧΜΘ. Ανοσοφαινοτυπική εκτίμηση της MRD σε μυελικά δείγματα 
διενεργήθηκε σε όλους τους ασθενείς τις ημέρες 15/33/78. Η στατιστική ανάλυση έγινε με διαδικασίες 
Kaplan-Meier. Η μελέτη της κινητικής της κάθαρσης του λευχαιμικού φορτίου πραγματοποιήθηκε με 
εκτίμηση της λογαριθμικής μείωσης της MRD σε καθορισμένες χρονικές στιγμές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Aπό τους 235 ασθενείς με ΟΛΛ, 26/235 (11.0%) διαγνώσθηκαν με Τ-ΟΛΛ (17 
αγόρια/9 κορίτσια), με ΔΗ 8.8 έτη (εύρος 1.76-15.45). Μεταξύ των ασθενών με T-ΟΛΛ, 6/26 ασθενείς 
διαγνώσθηκαν με early-Tprecursor ΟΛΛ (eTP-ALL). Η συνηθέστερη γενετική βλάβη που ανιχνεύθηκε 
ήταν το έλλειμμα της χρωμοσωμικής θέσης 9p21 (CDKN2A/2B deletion) (n=9). Την ημέρα 8, 13/26 
ασθενείς ήταν καλοί απαντητές στην κορτιζόνη και την ημέρα 15, οι περισσότεροι ασθενείς(24/26) 
παρουσίασαν MRD ≥10-3. Μεταξύ των ασθενών μας, η συνολική επιβίωση OS/EFS ήταν 80.8%/69.2%, 
με ΔΧ παρακολούθησης 98.8 μήνες(εύρος 1.8-252.9 μήνες). H επιβίωση EFS ήταν 87.5% και 61.1% για 
τους ασθενείς ενδιαμέσου κινδύνου-IR (n=8) και υψηλού κινδύνου-HR (n=18), αντίστοιχα. Aναλυτικότερα, 
σημειώθηκαν 2 υποτροπές(πρώιμες, μυελικές) και 3/26 ασθενείς παρουσίασαν πρωτοπαθώς ανθεκτική 
νόσο (CR1 με nelarabine σε 2/3). Ένας ασθενής παρουσίασε δευτεροπαθή κακοήθεια (θηλώδες Ca 
θυρεοειδούς). 11/26 ασθενείς υπεβλήθησαν σε allo-SCT. Η ανίχνευση MRD(+)d33 και MRD(+)d78 
φάνηκαν να σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με την επιβίωση. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με MRDd33 ≥10-4 
(n=13) παρουσίασαν EFS 61.5% ενώ οι ασθενείς με MRDd33 <10-4 (n=13) παρουσίασαν επιβίωση EFS 
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76.9%. Aντίστοιχα, την ημέρα 78, οι ασθενείς με MRDd78 ≥10-4 (n=7) παρουσίασαν στατιστικά σημαντική 
μείωση στην επιβίωση έναντι των MRDd78 <10-4(n=19), με EFS 57.1% έναντι 73.7%, αντίστοιχα. Ο 
συνδυασμένος προσδιορισμός της MRD (d15-d33) και η ταχύτητα κάθαρσης του λευχαιμικού φορτίου 
εμφάνισε μεγαλύτερη προγνωστική αξία στην εκτίμηση της πιθανότητας υποτροπής. Οι ασθενείς με 
μείωση MRD ≥2-log-reduction μεταξύ των ημερών 15 και 33 (d15-d33) (n=19), παρουσίασαν ισχυρή 
τάση για αυξημένη επιβίωση, με ποσοστιαία >διπλάσια EFS 78.9%, έναντι 33.3% αυτών με<2-log-
reduction (d15-d33) (Σχήμα 1). Αντίστοιχες σημαντικές διαφορές δεν παρατηρήθηκαν στην ανάλυση 
της κινητικής της κάθαρσης του λευχαιμικού φορτίου μεταξύ των ημερών 33 και 78. Αναλυτικότερα, οι 
ασθενείς με μείωση MRD ≥2-log-reduction (d33-d78) (n=8), παρουσίαζαν EFS 62.5%, έναντι αυτών 
με <2-log-reduction (d15-d33) (n=6), οι οποίοι παρουσίαζαν EFS 66.7%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αποτύπωση της κινητικής της κάθαρσης του λευχαιμικού φορτίου βοηθά στην 
αναγνώριση βιολογικά διακριτών υποομάδων εντός της Τ-ΟΛΛ. Η βραδεία λογαριθμική μείωση της 
MRD μεταξύ των ημερών 15-33 φάνηκε να αποτελεί καλύτερο προγνωστικό δείκτη πρόβλεψης της 
υποτροπής συγκριτικά με την αντίστοιχη μελέτη της κινητικής μεταξύ των ημερών 33-78. Κατά αντιστοιχία 
με τη Β-ΟΛΛ, προτείνουμε την εκτίμηση της κινητικής της κάθαρσης του λευχαιμικού φορτίου μεταξύ 
των 2 χρονικών στιγμών της θεραπείας εφόδου (d15-d33 log-reduction), ως πρόσθετο αξιόπιστο 
δείκτη προγνωστικής και θεραπευτικής διαστρωμάτωσης των ασθενών με Τ-ΟΛΛ.

Σχήμα 1.: Συσχέτιση της λογαριθμικής μείωσης του λευχαιμικού φορτίου (MRDlog-reductiond15-d33) με 
την επιβίωση ελεύθερη συμβαμάτων (EFS) 
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36 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕνΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡωΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΓΕνΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ νΟΣΟ
Χ. Βαρελάς1, Ε. Βλαχάκη2, Φ. Κλωνιζάκης2, Δ. Παντελίδου3, Φ. Μίντη4, Μ. Διαμαντίδης5, Ν. Σαμπά-
νης6, Χ. ζήσης6, Ι. Γιαταγαντζίδου3, Δ. Παπαδοπούλου3, Ε. Κοράβου1, Ι. Χριστοδούλου2, Ε. ζαρκάδα2,  
Σ. Θεοδωρίδου2, Τ. Τουλουμενίδου1, Α. Παπαλεξανδρή1, Ι. Σακελλάρη1, Γ. Βασιλόπουλος7, Ε. Γαβριηλάκη1

1Αιματολογική Κλινική & ΜΜΜΟ, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Μονάδα Μεσογειακής Αναι-
μίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», 
Θεσσαλονίκη, 3Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 4Εργαστήριο Μικροβιολο-
γίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 5 Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, ΓΝ Λάρισας, 
6Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, ΓΝ Τρικάλων, 7 Αιματολογική Κλινική, 
ΠαΓΝ Λάρισας
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρά τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της δρεπανοκυτταρικής νόσου 
(ΔΚΝ), η αγγειοαποφρακτική κρίση και επιπλοκές όπως η επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση 
σχετιζόμενη με μετάγγιση (DHTR) παραμένουν αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ερευνητικά 
δεδομένα υποδηλώνουν ενεργοποίηση συμπληρώματος κατά τη διάρκεια επιπλοκών. Πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη χορήγηση αναστολέων συμπληρώματος σε ασθενείς με 
DHTR και συνεχιζόμενη υπεραιμόλυση. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με άλλες 
επιπλοκές της ΔΚΝ. Υποθέσαμε ότι νέες λειτουργικές δοκιμασίες είναι αποτελεσματικές στην ανίχνευση 
ενεργοποίησης συμπληρώματος στη ΔΚΝ, ειδικά κατά τη διάρκεια επιπλοκών, και ότι αυτοί οι ασθενείς 
παρουσιάζουν διακριτά κλινικά ή γενετικά χαρακτηριστικά.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με ΔΚΝ από 4 Μονάδες Αιμοσφαιρινοπαθειών, 
που πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου: (i) ηλικία > 16 ετών, (ii) διάγνωση ΔΚΝ και (iii) προθυμία συμμετοχής 
και ενυπόγραφης συγκατάθεσης. Συλλέξαμε δείγματα κατά την ένταξη και σε τυχόν αλλαγές στην 
πορεία νόσου κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 1 έτους (έναρξη υδροξυουρίας, αγγειοαποφρακτική 
κρίση, αιμολυτικές αντιδράσεις, νεφροπάθεια) ή στην τελευταία παρακολούθηση εάν δεν παρατηρήθηκε 
κάποια εξέλιξη. Ως δείκτες ενεργοποίησης συμπληρώματος χρησιμοποιήθηκαν το sC5b-9 (Quidel) 
και η τροποποιημένη μέθοδος Ham. Οι τιμές των ανώτερων φυσιολογικών ορίων καθορίστηκαν από 
το εργαστήριό μας ως >245 ng/ml και >20%, αντίστοιχα. Εφαρμόσθηκε επίσης ανάλυση αλληλουχίας 
επόμενης γενιάς (NGS) με προσαρμοσμένο πάνελ (παράγοντας συμπληρώματος H/CFH, CFI, CFB, 
CFD, C3, CD55, C5, CD46, thombomodulin/THBD, ADAMTS13, MiniSeq, Illumina). Οι ανευρεθείσες 
παραλλαγές αξιολογήθηκαν με 4 εργαλεία βιοπληροφορικής και όσες χαρακτηρίστηκαν επιβλαβείς 
από ≥2 εργαλεία (50%), θεωρήθηκαν παθογόνες και συγκρίθηκαν με τη βάση δεδομένων παραλλαγών 
γονιδίων συμπληρώματος του 2018.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 81 ασθενείς με ΔΚΝ (Πίνακας). Μεταξύ αυτών, 23 παρουσίασαν 
εξέλιξη νόσου κατά τη παρακολούθηση (17 με αγγειοαποφρακτική κρίση, 6 με πρωτεϊνουρία). Ασθενείς 
που παρουσίασαν επιπλοκές είχαν υπερβολική ενεργοποίηση συμπληρώματος ακόμη και σε σταθερή 
κατάσταση, με αυξημένο C5b-9 (7/23, 30%, p=0,028) και θετική μέθοδο Ham (5/23, 21%, p=0,001). 
Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης, το C5b-9 αυξήθηκε σημαντικά (p<0,001), ιδιαίτερα σε ασθενείς 
με επιπλοκές (p=0,046) και η μέθοδος Ham παρέμεινε αμετάβλητη.
Στη γενετική ανάλυση, εντοπίσαμε 25 σπάνιες παραλλαγές (Συχνότητα ελάσσονος αλληλίου, MAF<1%). 
Μόνο 3 που βρέθηκαν σε 3 ασθενείς χαρακτηρίστηκαν και ως παθογόνες: rs117793540 (C3), rs1800579 
(THBD), rs143568784 (ADAMTS13). Επίσης, τεκμηριώσαμε 5 επιπλέον παθογόνες παραλλαγές 
σε 12 ασθενείς: rs144082872 (CFI), rs12614 (CFB), rs28503257, rs145825553 και rs28647808 
(ADAMTS13). Οι ασθενείς ήταν ετερόζυγοι, εκτός από 1 ομόζυγο για τη rs28647808. Οι ασθενείς με 
παθογόνες παραλλαγές είχαν αυξημένη ενεργοποίηση συμπληρώματος, εκτός από 2 ασθενείς με 
παραλλαγή στο CFB και 2 στην ADAMTS13. Είναι ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς με συνδυασμούς μιας 
παθογόνου παραλλαγής είχαν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εξάρτησης από μετάγγιση (65% έναντι 
35%, p=0,031).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αποδείξαμε για πρώτη φορά ότι το συμπλήρωμα ενεργοποιείται ακόμη και σε 
σταθερή κατάσταση στη ΔΚΝ, με σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια επιπλοκών. Γενετικές παραλλαγές 
που σχετίζονται με το συμπλήρωμα ενισχύουν την προδιάθεση ενεργοποίησης συμπληρώματος σε 
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ορισμένους ασθενείς. Λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αναστολέων 
συμπληρώματος σε άλλες παθήσεις και τα προκαταρκτικά δεδομένα στη ΔΚΝ, η μελέτη μας παραθέτει 
χρήσιμα εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενών που μπορεί να ωφεληθούν από την αναστολή 
του συμπληρώματος.
Πίνακας.
Χαρακτηριστικά Ασθενών (n=81)
Ηλικία (διάμεση) 41 (19-69)
Φύλο F: 50     M: 31
Γονότυπος ss: 16      s/β: 16
Χολοκυστεκτομή 57
Σπληνεκτομή 24
Χρήση αντιπηκτικής αγωγής 31
Χρήση υδροξυουρίας 58
Νεφρική βλάβη 13
Μεταγγίσεις 20
Πνευμονική υπέρταση 9
Προηγηθέν Αγγειακό εγεφαλικό επεισόδιο 5

37 ΔΙΕΡΕΥνΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓωΓΗΣ Των ΕξωΚΥΤΤΑΡΙων ΠΑΓΙΔων ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛων (NEuTROPHIL 
EXTRACELLuLAR TRAP -NET) ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕνΙΑ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΑξΕΙΣ ΣΤΟ ΓΟνΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ (MEfv)
Ι. Καρκεμπετζάκη1,2, Ε. Μαυρουδή1,2, Γ. Τσακνάκης1,2, Δ. Νικολέρη3,4, Σ. Γεωργάκης3,4, Γ. Μπερτσιάς3,4, 
Γ. Γουλιέλμος5, Α. Χρυσανθοπούλου6, Π. Σκένδρος6, Κ. Ρίτης6, Ε. Παπαδάκη1,2

1Εργαστήριο Μελέτης της Αιμοποίησης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 2Αι-
ματολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης, 3Εργαστήριο Ρευματολογίας, Αυτοανοσίας και Φλεγ-
μονής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 4Εργαστήριο Λοιμώξεων και Ανοσίας, 
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο 
Κρήτης, 5Εργαστήριο Μοριακής Παθολογίας και Γενετικής του Ανθρώπου, Τομέας Παθολογίας, Ιατρική 
Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, 6Α΄ παθολογική Κλινική και Εργαστήριο Μοριακής 
Αιματολογίας, ΠαΓΝ Αλεξανδρούπολης και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η Χρόνια Ιδιοπαθής Ουδετεροπενία (ΧΙΟ) είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται 
από την παρατεταμένη και ανεξήγητη μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων και 
συσχετίζεται με ένα προφλεγμονώδες μυελικό μικροπεριβάλλον με ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα 
με ολιγοκλωνικό/μονοκλωνικό προφίλ και ενδιάμεσα CD14bright/CD16+ Μονοκύτταρα με συνέπεια τον 
αποπτωτικό θάνατο των μυελικών προβαθμίδων. Για τη διερεύνηση της αιτίας της ενεργοποίησης των 
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στη ΧΙΟ είχαμε ελέγξει τη συχνότητα των μεταλλάξεων 
του γονιδίου MEFV που κωδικοποιεί την πυρίνη, σε 50 ασθενείς με ΧΙΟ χωρίς κλινικά συμπτώματα 
Οικογενούς Μεσογειακού Πυρετού (ΟΜΠ). Είχαμε βρει ότι 9/50 ασθενείς είχαν μεταλλάξεις στα εξόνια 
10 ή/και 2 που σχετίζονταν με τυπικό ή ατυπικό φαινότυπο ΟΜΠ.
ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Επειδή οι μεταλλάξεις στο γονίδιο MEFV έχουν συσχετιστεί με αυξημένη 
ενεργοποίηση ουδετεροφίλων στον ΟΜΠ και άλλα φλεγμονώδη νοσήματα, την αυτοφαγία ουδετεροφίλων 
και την προεκβολή εξωκυττάριων παγίδων ουδετεροφίλων (Neutrophil Extracellular Traps -NETs), 
σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης των μεταλλάξεων MEFV και του 
σχηματισμού NETs (NETosis) στα ουδετερόφιλα ασθενών με ΧΙΟ.
ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Μελετήθηκαν 20 ασθενείς με ΧΙΟ (17 γυναίκες, 3 άνδρες) 
ηλικίας 27-78 ετών. 6 ασθενείς είχαν τουλάχιστον 1 MEFV μετάλλαξη πιθανής κλινικής σημασίας (A744S 
ομοζυγωτία/R202Q ομοζυγωτία, I720Mετεροζυγωτία, R202Q ομοζυγωτία, K965R ετεροζυγωτία, A744S 
ετεροζυγωτία, M694V ετεροζυγωτία) και 14 ήταν αρνητικοί για παθογενετικές μεταλλάξεις. Η μετάλλαξη 
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MEFVR202Q βρίσκεται στο εξώνιο 2 ενώ οι υπόλοιπες στο εξώνιο 10. Απομονώθηκαν ουδετερόφιλα 
από 5 υγιή άτομα, αντίστοιχης ηλικίας και φύλου με τους ασθενείς και συγκαλλιεργήθηκαν με τον ορό 
ασθενών με ΧΙΟ. Τα υπερκείμενα των καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκαν για την ποσοτικοποίηση των 
NETs με τη χρωστική Sytox ελέγχοντας το εξωκυττάριο DNA ή/και με ELISA ελέγχοντας τα συμπλέγματα 
dsDNA/MPO. Τα ουδετερόφιλα από τις συγκαλλιέργειες χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της NETosis 
με ανοσοχρώση για την ελαστάση και DAPI στο συνεστιακό μικροσκόπιο. Επιπλέον, απομονωμένα 
ουδετερόφιλα ασθενών χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της άμεσης επαγωγής της NETosis. Η 
στατιστική ανάλυση έγινε με one-wayANOVA προσαρμοσμένη για πολλαπλές συγκρίσεις. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατόπιν των συγκαλλιεργειών, δεν ανιχνεύτηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
στη NETosis μεταξύ των τριών ομάδων α. ασθενών με ΧΙΟ και MEFV μεταλλάξεις, β. ασθενών με 
ΧΙΟ χωρίς παθογενετικές MEFV μεταλλάξεις και γ. υγιών μαρτύρων. Ωστόσο, σε ατομικό επίπεδο, 
ο ασθενής με διπλή ομοζυγωτία στο MEFV (A744S/R202Q) ελέγχθηκε με ανοσοχρώση, Sytox και 
ELISΑ, και εμφάνισε αυξημένη NETosis συγκριτικά με ασθενείς χωρίς μεταλλάξεις ή με υγιείς μάρτυρες. 
Επιπλέον, με μικροσκόπιση ουδετεροφίλων ασθενών με ΧΙΟ κατόπιν exvivo καλλιέργειας, έγινε 
εμφανές ότι ανεξαρτήτως των MEFV παραλλαγών, σε ασθενείς με ΧΙΟ υπάρχει αυξημένη NETosis 
συγκριτικά με υγιή άτομα, υποδηλώνοντας μια υπερβολική ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων στη ΧΙΟ.
ΣΥζΗΤΗΣΗ: Τα ουδετερόφιλα ασθενών με ΧΙΟ εμφανίζουν αυξημένη NETosis ανεξάρτητα από το προφίλ 
των MEFV μεταλλάξεων και πιθανόν να συμμετέχουν στις φλεγμονώδεις διαδικασίες που σχετίζονται 
με το νόσημα. Αν και στη μελέτη μας οι μεταλλάξεις στο γονίδιο MEFV δεν φάνηκε να συνεισφέρουν 
σημαντικά στις φλεγμονώδεις διαδικασίες μέσω του μηχανισμού της NETosis στους ασθενείς με ΧΙΟ, 
η συνεισφορά τους σε άλλες πτυχές της απoρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος, όπως μέσω 
του μονοπατιού mTOR/ αυτοφαγίας, μένει να μελετηθεί περαιτέρω.

38 Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ MRD ΚΑΙ ΤΗΣ PET/CT ΑΡνΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥν ΕνΔΕΙξΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥνΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΛΕνΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑ ΤΗν ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 
ΑΡΧΕΓΟνων ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΟνΟ-
ΚΕνΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Π. Μαλανδράκης1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Ι. Κωστόπουλος2, Μ. Γαβριατοπούλου1, Φ. Θεοδω-
ρακάκου1, Δ. Φωτίου1, Μ. Μήγκου1, Μ. Ρούσσου1, Β. Σπηλιοπούλου1, Ρ. Συρίγου1, Ε. Ελευθεράκης-
Παπαϊακώβου1, Ε. Καστρίτης1, Ο.Ε. Τσιτσιλώνη2, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Τέρπος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Τομέας Φυσιολογίας Ζώων 
και Ανθρώπων, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Οι ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ), που είναι νέοι χωρίς σημαντικές 
συννοσηρότητες, ιδανικά αντιμετωπίζονται λαμβάνοντας εισαγωγική θεραπεία, ακολουθούμενη από 
μεγαθεραπεία με μελφαλάνη και αυτολόγη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HDM/
ASCT), και θεραπεία συντήρησης έως την πρόοδο νόσου. Η επίτευξη μίας βαθιάς ύφεσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική, γιατί επηρεάζει τόσο το διάστημα ελεύθερο νόσου, όσο και την συνολική επιβίωση. Ο 
προσδιορισμός της ελάχιστης υπολειπόμενης νόσου (MRD) σε δείγματα αναρρόφησης μυελού είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας για την εκτίμηση του βάθους της ανταπόκρισης σε ασθενείς με ΠΜ, ενώ 
η MRD αρνητικότητα χρησιμοποιείται σαν αναπληρωματικό καταληκτικό σημείο σε κλινικές μελέτες όλο 
και συχνότερα. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών σε λεναλιδομίδη συντήρηση θα παραμείνουν ελεύθεροι 
νόσου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτή τη βάση, ο προσδιορισμός της βέλτιστης διάρκειας της 
συντήρησης και των κριτηρίων ασφαλούς διακοπής της είναι σημαντικά.
ΥΛΙΚΑ- ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε αυτή την προοπτική μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με νέα διάγνωση 
ΠΜ στο διάστημα 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, που έλαβαν εισαγωγική θεραπεία, 
υπεβλήθηκαν σε HDM/ASCT και τέθηκαν σε λεναλιδομίδη συντήρηση. Ο προσδιορισμός της MRD 
έγινε σε ασθενείς που βρίσκονταν σε πλήρη ύφεση (sCR) στους 6, 12, 24 και 36 μήνες μετά την έναρξη 
της συντήρησης. Τα δείγματα MRD επεξεργάστηκαν με κυτταρομετρία ροής νέας γενιάς σύμφωνα με 
τις οδηγίες EuroFlow. Ασθενείς που είχαν τουλάχιστον 3 διαδοχικά αρνητικά δείγματα MRD και είχαν 
ολοκληρώσει 36 μήνες συντήρησης, υπεβλήθησαν σε PET/CT. Όσοι εξ αυτών είχαν αρνητικό PET/
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CT διέκοψαν τη συντήρηση, και υποβάλλονταν σε μυελό κάθε 6 μήνες. Σε περίπτωση μετατροπής του 
MRD από αρνητικό σε θετικό ή σε περίπτωση απώλειας της πλήρους ύφεσης, οι ασθενείς ξεκινούσαν 
ξανά τη συντήρηση με λεναλιδομίδη. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, 151 ασθενείς έλαβαν εισαγωγική θεραπεία με σχήματα που περιελάμβαναν 
αναστολέα πρωτεασώματος, υπεβλήθησαν σε HDM/ASCT. Οι 44 έχουν εμφανίσει υποτροπή της 
νόσου, και οι 20 κατέληξαν. Σε μία περίοδο διάμεσης παρακολούθησης 60,5 μηνών (εύρος: 47-74), 
34 στους 107 ασθενείς διέκοψαν τη συντήρηση με λεναλιδομίδη. Ανάμεσα σε αυτούς που διέκοψαν τη 
συντήρηση μετά από διαδοχικά MRD αρνητικά αποτελέσματα και PET/CT αρνητικό, η διάμεση ηλικία 
διάγνωσης ήταν τα 56,5 έτη (εύρος 43-64), το 59% ήταν άνδρες, ενώ το 56% ήταν IgG ΠΜ, το 26% 
IgA και το 18% ήταν ελαφρών αλύσεων. Οι 21 στους 21 ασθενείς παρέμειναν MRD αρνητικοί μετά 
από 6 μήνες, 9 στους 11 στους 12 μήνες και 7 στους 7 στους 18 μήνες. Δύο ασθενείς ξεκίνησαν ξανά 
θεραπεία με λεναλιδομίδη μονοθεραπεία, μετά τη μετατροπή της MRD από αρνητικό σε θετικό στους 
12 μήνες μετά την αρχική ολοκλήρωση της συντήρησης. Και οι δύο παραμένουν MRD θετικοί αλλά 
δεν έχουν ενδείξεις βιοχημικής ή συστηματικής υποτροπής της νόσου 8 μήνες μετά την επανέναρξη 
της λεναλιδομίδης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η διατήρηση MRD αρνητικότητας μετά την ASCT φαίνεται ένας ασφαλής και ειδικός 
δείκτης για τη διακοπή της συντήρησης, ενώ η στενή παρακολούθηση με MRD μπορεί να ανιχνεύσει 
την πρώιμη υποτροπή. Περαιτέρω παρακολούθηση των ασθενών θα αναδείξει τον μακροπρόθεσμο 
κίνδυνο υποτροπής.



ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑνΑΚΟΙνωΣΕΙΣ
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

1 Η ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ LuSPATERCEPT ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙζΟΜΕνΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ 
ΜΕ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Α. Κοτσιαύτη1*, Κ. Μαγγανάς1*, Α. ξυδάκη1, Δ. Πατσουράκος2, Χ. Σαββίδης3, Κ. Αγγέλη2, Ι. Κοσκίνας3, 
Σ. Ντελίκου1

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 2Α’ Καρ-
διολογική Κλινική και Ομώνυμο (Α’ Καρδιολογικό - Αιμοδυναμικό) Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 
Αθήνα, 3Ενδοκρινολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 4B’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, 
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα
*Ισότιμη συμμετοχή στην εργασία 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το Luspatercept αποτελεί ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης που συμβάλει 
στην ωρίμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η σύγκριση των 
αναγκών μετάγγισης, των βιοχημικών παραμέτρων καθώς και των δεικτών ιστικής υπερφόρτωσης 
σιδήρου σε μεταγγισιοξαρτώμενους ασθενείς με β-Μεσογειακή Αναιμία και συννοσηρότητες κατά την 
χορήγηση του Luspatercept. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας μελετήθηκαν συνολικά 17 μεταγγισιοξαρτώμενοι 
ασθενείς με β – Μεσογειακή Αναιμία σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, που καθορίστηκε 12 εβδομάδες 
προ της χορήγησης του Luspatercept και 12 και 24 εβδομάδες μετά τη χορήγηση του αντίστοιχα. 
Μελετήθηκαν τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, κατανάλωση αίματος, μεσοδιαστήματα μεταγγίσεων και 
βιοχημικοί δείκτες. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι κλινικές συννοσηρότητες, η συγκέντρωση σιδήρου 
ήπατος (LIC), η ηπατική ίνωση μέσω Fibroscan και το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Οι 
ασθενείς λάμβαναν τις λοιπές θεραπείες τους κατά τη συνήθη κλινική πρακτική.
Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στατιστικά μέσω του SPSS. Στατιστικά σημαντικό θεωρήθηκε το p <0.05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ Γυναίκες/Άνδρες: 9/8, μέση ηλικία: 50,61 έτη
ΓΟνΟΤΥΠΟΙ

ΣΥννΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ
Κολπική μαρμαρυγή 6 35,3%
Ιστορικό Θρόμβωσης 4 23,5%
Σπληνεκτομή 14 82,4%
Οστεοπόρωση 13 76,5%
Υποθυρεοειδισμός 11 64,7%
Λευκωματουρία 3 17,6%
Πνευμονική υπέρταση 3 17,6%
Εξωμυελικές 9 52,9%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παράμετρος Baseline 12 

εβδομάδες
P<0,05  
(0-12w)

24 
εβδομάδες

P<0,05  
(0-24w)

P<0,05  
(12-24w)

Hb (gr/dl) 10,11 11,04 <0,001 10,50 0,150 <0,001
Όγκος αίματος 3227 2427 <0,001 2320 0,054 <0,001
Μεσοδιαστήματα Μεταγγίσεων 15,58 21,76 <0,001 22,53 <0,001 <0,001
LIC 6,31 - - 5,51 0,089 -
Fibroscan 7,57 - - 6,82 0,093 -
Κ.Ε. 56,59 - - 59,53 0,011 -
Φερριτίνη 1704 1204 0,139 816 0,234 0,014
LDH 311,08 328,70 0,720 412 0,263 <0,001
Ουρικό 5,5 5,7 0,421 6,38 0,28 <0,001

Αύξηση της δόσης από 1 mg σε 1.25mg/kg έγινε σε 3 ασθενείς μετά τον 3ο κύκλο θεραπείας, ένας 
ασθενής δεν εμφάνισε ανταπόκριση και αποφασίστηκε η διακοπή του φαρμάκου. Πέντε από τους 17 
ασθενείς διέκοψαν τη θεραπεία λόγω κόπωσης (4/5) και (1/5) οιδημάτων κάτω άκρων.



278

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2022; 13(suppl. 1)

Όσον αφορά την ηπατική ίνωση και το LIC παρατηρήθηκε βελτίωση των ευρημάτων μετά από 24 
εβδομάδες από την έναρξη της αγωγής χωρίς ωστόσο να είναι στατιστικώς σημαντική, ενώ κατεγράφη 
βελτίωση του κλάσματος εξωθήσεως. Στις 12 εβδομάδες διαπιστώθηκε στατιστικώς σημαντική 
βελτίωση στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, μείωση στην κατανάλωση αίματος καθώς και στην αύξηση των 
μεσοδιαστημάτων μετάγγισης. Στις 24 εβδομάδες οι ασθενείς συνεχίζουν να παρουσιάζουν στατιστικώς 
σημαντική βελτίωση ως προς τη αύξηση των μεσοδιαστημάτων μεταγγίσεων και σταθεροποίηση της 
αιμοσφαιρίνης. Οι λοιπές παράμετροι συνεχίζουν να παρουσιάζουν βελτίωση και στις 24 εβδομάδες 
χωρίς ωστόσο στατιστικώς σημαντικό αποτέλεσμα, εκτός της αύξησης του ουρικού οξέος και της LDH. 
Τα επίπεδα φερριτίνης εμφάνισαν βελτίωση στο διάστημα 12-24 εβδ. 
Όσον αφορά την επίδραση των συννοσηροτήτων (πνευμονική υπέρταση, κολπική μαρμαρυγή, 
υπογοναδισμός, οστεοπόρωση, λευκωματουρία, θρομβοφιλία, ηπατίτιδα C, εξωμυελικές εστίες) και 
του γονότυπου στην ανταπόκριση δεν υπήρξε στατιστική συσχέτιση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση του Luspatercept σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία και σημαντικού βαθμού 
συννοσηρότητες έχει θετική επίδραση στην ανταπόκριση της θεραπείας και βελτιώνει εργαστηριακές, 
απεικονιστικές και κλινικές παραμέτρους.

2 ΣΟΒΑΡΗ ΕνΔΙΑΜΕΣΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ωΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥνΔΥΑΣΜΟΥ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΕνΟ α-ΓΟνΙΔΙΟ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟνΟΜΙΚΗ ΕΛΛΕΙΠΤΟΚΥΤΤΑΡωΣΗ
Ε. Πρεμέτης, Ε. Βαβουράκης, Σ. Μυλωνά, Γ. Περισσάκη
Αιματολογικό εργαστήριο ΠΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία» Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: H Ενδιάμεση Θαλασσαιμία είναι κλινικός όρος για τα θαλασσαιμικά σύνδρομα στα οποία η 
ανισορροπία των α/β αλυσίδων και η συμπτωματολογία κυμαίνονται μεταξύ αυτών που παρατηρούνται 
στην ελάσσονα και τη μείζονα β-θαλασσαιμία. Η Κληρονομική Ελλειπτοκυττάρωση (ΚΕ) είναι μία 
σχετικά συχνή διαταραχή με μεγάλη κλινική, βιοχημική και γενετική ετερογένεια, η οποία κληρονομείται 
με αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από την παρουσία ελλειπτοκυττάρων 
στις επιστρώσεις περιφερικού αίματος. 
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται γυναίκα Ελληνικής καταγωγής, με σοβαρή ενδιάμεση 
θαλασσαιμία.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κυριότερα αιματολογικά και ηλεκτροφορητικά και χρωματογραφικά δεδομένα 
παρουσιάζονται στον πίνακα. 

Πατέρας Μητέρα Ασθενής 
RBC (×106/μL) 5.55 4.34 4.95
Hb (g/dL) 10.7 12.9 9.1
Hct (%) 38.3 40.4 33.1
MCV (fL) 69.0 92.9 66.8
MCH (pg) 19.2 29.7 18.4
MCHC (g/dL) 27.9 32.0 27.5
RDW (%) 22.6 12.9 22.3
Αλλοιώσεις ερυθρών υποχρωμία++

μικροκυττάρωση++
ανισοκκυττάρωση++
ποικιλοκυττάρωση++
πολυχρωματοφιλία+ 
βασεόφιλη στίξη+
πυκνοκύτταρα+
σχιστοκύτταρα +
ελλειπτοκύτταρα ++/+++

ΚΦ

υποχρωμία++ 
μικροκυττάρωση++
ανισοκκυττάρωση++
ποικιλοκυττάρωση++
πολυχρωματοφιλία+ 
βασεόφιλη στίξη+
πυκνοκύτταρα+
σχιστοκύτταρα +
ερυθρά με εκβλαστήσεις (budding cells) +
ελλειπτοκύτταρα ++/+++

ΔΕΚ (%) 3.9 1.0 4.0
Hλεκτροφόρηση Hb’s σε οξεική κυτταρίνη  
(Tris-Glycine pH 9.5)

A2  A A2 A A2  A

Fe ορού
Φεριτίνη ορού

137
659

90
45

70
348

Ανάλυση αιμοσφαιρινών με ce-HPLC  
(Variant της BioRad)

HbA2 5.5%
HbF 1.0%

HbA2 2.9%
HbF 0.0%

HbA2 5.8%
HbF 1.9%
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Η ανάλυση του DNA έδειξε ότι ο πατέρας και η ασθενής έφεραν την ίδια βο-θαλασσαιμική μετάλλαξη 
IVSI-1G→A και αλληλόμορφο με τριπλασιασμένο α γονίδιο αιμοσφαιρίνης (ααα/αα) ενώ η μητέρα 
ήταν φυσιολογική προς τα α και β γονίδια.
Για τη μελέτη της ΚΕ έγινε ανάλυση των πρωτεϊνών της μεμβράνης των ερυθροκυττάρων σε SDS-
PAGE όπου τα ευρήματα ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Από την απομόνωση και το διαχωρισμό 
των διμερών (SpD) και τετραμερών (SpT) σπεκτρίνης διαπιστώθηκε αύξηση του λόγου των διμερών 
προς το άθροισμα των διμερών και τετραμερών (SpD/SpD+SpT) στον πατέρα (25%) και την ασθενή 
(26%). Μετά από “πέψη” της σπεκτρίνης με θρυψίνη και ανάλυση των πεπτιδίων σπεκτρίνης σε SDS-
PAGE διαπιστώθηκε πως ο πατέρας και η ασθενής έφεραν την ίδια αΙ/65 ελλειπτοκυτταρική μετάλλαξη. 
Από τον έλεγχο για σύνδρομο Gilbert διαπιστώθηκε ότι η ασθενής ήταν ομοζυγώτης για το γονότυπο 
Α(ΤΑ)7ΤΑΑ.
ΣΥζΗΤΗΣΗ: Στους ετεροζυγώτες β-θαλασσαιμίας με εκδηλώσεις χρόνιου αιμολυτικού συνδρόμου, πρέπει 
να γίνεται μοριακός έλεγχος για αλληλόμορφο με τριπλασιασμένο α γονίδιο αιμοσφαιρίνης, έλεγχος για 
μεμβρανοπάθεια αν προκύπτουν ενδείξεις από τη μορφολογία των ερυθρών και έλεγχος για σύνδρομο 
Gilbert. Αν μεταξύ των μελών της ίδιας οικογένειας ποικίλλει το ποσοστό των ελλειπτοκυττάρων στο 
περιφερικό αίμα, τότε η ελλειπτοκυττάρωση οφείλεται σε μετάλλαξη της α-σπεκτρίνης στο Ν-τελικό 
άκρο της αλυσίδας στην περιοχή αυτοοργάνωσης της σπεκτρίνης σε τεραμερή, σε συνδυασμό με 
συγκληρονόμηση intrans. του αλληλομόρφου μειωμένης έκφρασης της α-σπεκτρίνης αLELY (Low 
Expression Lyon).

3 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ LuSPATERCEPT ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ. ΑνΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΛΙνΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΕνΑ ΚΕνΤΡΟ
Ε. Τσόλας, Ε. Αποστολίδου, Α.-Ε. Κουμπής, Κ. Παπαθανασίου, Ε. Χατζημιχαήλ, Ε. Καψάλη
Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Ιωαννίνων
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αποτύπωση των κλινικών χαρακτηριστικών και της κλινικής έκβασης 
ασθενών με β-θαλασσαιμία οι οποίοι έχουν λάβει λουσπατερσέπτη.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη κατά την οποία καταγράφηκαν και 
αναλύθηκαν δεδομένα από τους ιατρικούς φακέλους 10 ασθενών με β-θαλασσαιμία οι οποίοι έχουν 
λάβει λουσπατερσέπτη κατά τη χρονική περίοδο 2021-2022.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών κατά την έναρξη χορήγησης της λουσπατερσέπτης 
ήταν 44,5 έτη (εύρος 34-57 έτη) με ίση κατανομή μεταξύ των δύο φύλων (5 άνδρες, 5 γυναίκες). 
Κλινικά, το 90% των ασθενών παρουσίαζαν μείζονα θαλασσαιμία με ανάγκη συχνών μεταγγίσεων 
ερυθρών και το 10% ενδιάμεση θαλασσαιμία με ανάγκη μεταγγίσεων περιστασιακά. Τέσσερις από τους 
10 ασθενείς (40%) είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή στο παρελθόν, ενώ κανένας δεν είχε ιστορικό 
θρόμβωσης. Οι συχνότερες μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν ήταν η IVS-I-110 G>A και η Cd39 C>T 
είτε σε ομοζυγωτία είτε σε διπλή ετεροζυγωτία. Η διάμεση τιμή μονάδων ερυθρών που ελάμβαναν 
οι ασθενείς τους τελευταίους 12 μήνες πριν την έναρξη χορήγησης της λουσπατερσέπτης ήταν 50,5 
(εύρος 19-106) και η διάμεση τιμή αιμοσφαιρίνης κατά την έναρξη χορήγησης του φαρμάκου ήταν 
9,7 g/dL. Η αρχική δόση σε όλους τους ασθενείς ήταν 1 mg/kg σωματικού βάρους. Έξι από τους 
10 ασθενείς (60%) εξακολουθούν να λαμβάνουν το φάρμακο μέχρι και σήμερα. Η διάμεση διάρκεια 
από την έναρξη χορήγησης μέχρι σήμερα (σε όσους ασθενείς εξακολουθούν να λαμβάνουν το 
φάρμακο) είναι 9,92 μήνες (εύρος 5,5-16 μήνες). Στους 5 από τους 6 ασθενείς που εξακολουθούν 
να λαμβάνουν το φάρμακο μέχρι και σήμερα η δόση αυξήθηκε στο 1,25 mg/kg σωματικού βάρους 
λόγω ανεπαρκούς ανταπόκρισης στην αρχική δόση ή λόγω απώλειας της αρχικής ανταπόκρισης στην 
πορεία. Ο διάμεσος αριθμός κύκλων θεραπείας μετά τους οποίους έγινε αύξηση της δόσης ήταν 3,2 
(εύρος 2-5). Το διάμεσο ποσοστό μείωσης του αριθμού των μεταγγιζόμενων φιαλών ήταν 45%. Όσον 
αφορά τους 4 ασθενείς στους οποίους έχει διακοπεί η χορήγηση της λουσπατερσέπτης, το διάμεσο 
χρονικό διάστημα χορήγησης μετά το οποίο έγινε διακοπή του φαρμάκου ήταν 4,25 μήνες (εύρος 1-12 
μήνες) και ο διάμεσος αριθμός δόσεων που έλαβαν ήταν 6,75 (εύρος 2-12). Στους δύο από αυτούς 
τους ασθενείς ο λόγος διακοπής του φαρμάκου ήταν η ανεπαρκής ανταπόκριση και στους άλλους 
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δύο ήταν οι ανεπιθύμητες ενέργειες (κυρίως οστικά άλγη). Οι μεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν στους 
δύο ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στο φάρμακο ήταν η IVS-I-110 G>A σε ομοζυγωτία και η Cd39 
C>T σε ομοζυγωτία, αντίστοιχα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρά τον περιορισμένο αριθμό ασθενών των οποίων αναλύθηκαν δεδομένα, 
φαίνεται ότι η λουσπατερσέπτη βοηθά σημαντικά στη μείωση του αριθμού και της συχνότητας των 
μεταγγίσεων στη β-θαλασσαιμία. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου είναι γενικά καλώς 
ανεκτές. Χρήσιμη είναι η καταγραφή και ανάλυση δεδομένων περισσότερων ασθενών για την εξαγωγή 
ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

4 ΣΥΓΓΕνΗΣ ΔΥΣΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΜΕ ΠΡωΤΗ ΕΚΔΗΛωΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ 
ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΜΕΓΑΛΙΑ ΣΕ ΕΜΒΡΥΟ
Β. Παπαγεωργίου1, Κ. Σταμπολίδου2, Θ. Δαγκλής3, Ι. Παπουλίδης4, Β. Γώγου1, Ε. Λευκού1

1Περιγένεσις, Ινστιτούτο Αιματολογίας Κύησης, Θεσσαλονίκη, 2Ιδιωτικό Ιατρείο Μαιευτικής-Γυναικολογίας, 
3Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠαΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, ATG, Εργαστήριο 
Γενετικής, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Η συγγενής δυσερυθροποιητική αναιμία τύπου ΙΙ είναι ένα σπάνιο κληρονομικό υπολειπόμενο 
νόσημα με ποικίλη κλινική βαρύτητα. Σπανιότατα διαγνώσκεται ενδομητρίως και υπάρχουν ελάχιστες 
αναφορές συσχέτισης του με Περιγεννητική θνητότητα.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Περιγράφουμε την σπάνια περίπτωση εγκύου ηλικίας 39 ετών τώρα στην 5η 
της κύηση, στην οποία βρέθηκε στο υπερηχογράφημα 2ου επίπεδου σοβαρή καρδιομεγαλία και 
περικαρδιακή συλλογή στο νεογνό. Στο προηγούμενο μαιευτικό της ιστορικό αναφέρεται διακοπή 
κύησης στην 24η εβδ στην 1ης της κύηση λόγω σοβαρής ενδομήτριας καθυστέρησης ανάπτυξης 
(IUGR), μίας αποβολής 1ου τριμήνου στη 2η της κύηση, μία τρίτη ανεπίπλεκτη κύηση- φυσιολογικού 
τοκετού χωρίς αναιμία στο παιδί, και στην 4η της κύηση: θάνατος του νεογνού την 1η ημέρα ζωής 
του μετά από τελειόμηνο φυσιολογικό τοκετό, με αναφερόμενη αιτία θανάτου καρδιοαναπνευστική 
ανεπάρκεια. Για την διάγνωση της συγγενούς δυσερυθροποιητικής αναιμίας τύπου ΙΙ χρησιμοποιήθηκε 
η μεθοδολογία της Ανάλυσης της Αλληλουχίας των Εξονίων των Κλινικά Σημαντικών Γονιδίων (Clinical 
Exome Sequencing-WES) και η λήψη του δείγματος έχει μετά από αμνιοπαρακέντηση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά το εύρημα στο Υπερηχοφράφημα 2ου επιπέδου από τον Εμβρυομητρικό 
Ιατρό της σοβαρής καρδιομεγαλίας και της περικαρδιακής συλλογής, έγινε επιπλέον ενδελεχής 
υπερηχογραφικός έλεγχος του εμβρύου από Ειδικό Παιδοκαρδιολόγο χωρίς να διαπιστωθεί καμία 
συγγενής ανωμαλία στο έμβρυο. Η έγκυος υπεβλήθη σε αμνιοπαρακέντεση και σε μοριακό έλεγχο 
του καρυοτύπου του εμβρύου, Ο απλός περιφερικός καρυότυπος, αλλά και ο μοριακός καρυότυπος 
του εμβρύου βρέθηκαν φυσιολογικοί. Στην συνέχεια προχωρήσαμε σε WES όπου ανιχνεύτηκε η 
μετάλλαξη SEC23B c.1489C >T p.Arg497Cys Missense σε Ετεροζυγωτία και η μετάλλαξη SEC23B 
c.1109+1G>A - Splicing mutation σε Ετεροζυγωτία. Η μητέρα αφού ενημερώθηκε για την ανάγκη 
ενδομήτριων μεταγγίσεων στο έμβρυο, αλλά και την πιθανότητα ανάγκης τακτικών μεταγγίσεων στο 
παιδί, αποφάσισε την διακοπή της κύησης στην 26η εβδομάδα κυήσεως. Προς διερεύνηση είναι το 
κατά πόσο και οι προηγούμενες 2 κυήσεις, με διακοπή της 1ης λόγω σοβαρού IUGR και θανάτου 
νεογνού την 2η ημέρα ζωής, οφείλονται στο ίδιο νόσημα, καθώς και στα 2 προηγούμενα έμβρυα είχε 
γίνει μοριακός καρυότυπος που βρέθηκε φυσιολογικός, αλλά όχι WES. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Περιγράφεται μία σπανιότατη περίπτωση συγγενούς δυσερυθροποιητικής αναιμίας 
σοβαρού βαθμού, που οδήγησε σε βαριά αναιμία με συνοδό καρδιομεγαλία και περικαρδιακή συλλογή 
στο έμβρυο ήδη από την 22η εβδομάδα κυήσεως. Ο συνδυασμός των 2 αυτών μεταλλάξεων δεν 
έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ως αίτιο βαριάς αναιμίας σε έμβρυο και χρήζει περαιτέρω μελετών.
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5 ΟΠΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟνΙΔΙωΜΑΤΟΣ: Η ΠΡωΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗν ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗN 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
Τ. Κέλλυ, Α. Κορπετίνου, Π. Πολλάκης, Β. Κατσινή, Δ. Ιακωβάκη, Γ. Χριστοπούλου, Π. Κωνσταντουλάκης 
Γενότυπος Α.Ε. - Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρογενετικής Ανάλυσης, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Για την διάγνωση, εκτίμηση της πρόγνωσης αλλά και τη βέλτιστη διαχείριση 
ενός αιματολογικού νοσήματος είναι κρίσιμης σημασίας ο προσδιορισμός βασικών και γνωστών 
γενωμικών αναδιατάξεων. Παγκοσμίως, οι μέθοδοι πρώτης γραμμής με τις οποίες πραγματοποιείται 
ο προσδιορισμός αυτός, είναι ο κλασικός καρυότυπος, η FISH και ο μοριακός καρυότυπος (aCGH). 
H οπτική χαρτογράφηση του γονιδιώματος (Optical Genome Mapping – OGM) δίνει τη δυνατότητα, 
ως μια εναλλακτική μέθοδος, να αναγνωρίζει όλων των ειδών τις γνωστές δομικές και αριθμητικές 
αναδιατάξεις του γονιδιώματος, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και νέα ευρήματα λόγω των περιορισμών 
των μεθόδων πρώτης γραμμής. Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η σύγκριση των κλασικών 
μεθόδων με αυτή της OGM ανάλυσης και η ανάδειξη της χρησιμότητάς της στη διαχείριση των ασθενών 
με αιματολογικές νεοπλασίες. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Επιλέχθηκαν συνολικά 10 δείγματα ασθενών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο 
κέντρο μας για διερεύνηση πιθανής οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, οξείας λεμφογενούς λευχαιμίας, 
χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας και μυελοδυσπλαστικού/μυελοϋπερπλαστικού συνδρόμου. Εννέα 
αφορούσαν δείγματα μυελού των οστών και ένα περιφερικού αίματος. Πραγματοποιήθηκε χρωμοσωμική 
ανάλυση με διεξαγωγή καρυοτύπου και/ή FISH σύμφωνα με τα συνήθη πρωτόκολλα κυτταρογενετικής 
χρωμοσωμικής ανάλυσης. Επιπλέον, παρελήφθησαν προς τυφλή ανάλυση 2 δείγματα μυελού των 
οστών στα πλαίσια διεργαστηριακής σύγκρισης δειγμάτων. Από τα δείγματα απομονώθηκε υπερ-
υψηλού μοριακού βάρους DNA (Bionano Prep SP BMA Isolation Protocol ή Frozen Blood DNA 
Isolation Protocol), το οποίο σημάνθηκε (Bionano Direct Label and Stain (DLS) Protocol) σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή (Bionano Genomics). Το γονιδίωμα ανασυστάθηκε και οπτικοποιήθηκε 
στον αναλυτή Saphyr. Η βιοπληροφορική ανάλυση-οπτική χαρτογράφηση του γονιδιώματος (OGM) 
πραγματοποιήθηκε με τα ειδικά λογισμικά Bionano Solve και Bionano Access (Bionano Genomics). 
Τα αποτελέσματα της κλασσικής χρωμοσωμικής ανάλυσης συγκρίθηκαν με αυτά της OGM. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα 10 περιστατικά που εξετάστηκαν με τις δύο μεθόδους, στα 9/10 τα 
ευρήματα των κλασσικών μεθόδων (καρυότυπος και/ή FISH) ανιχνεύθηκαν επιτυχώς με OGM ανάλυση. 
Ειδικότερα, προσδιορίσθηκαν με ακρίβεια ανευπλοειδίες ολόκληρων χρωμοσωμάτων, ελλείμματα ή 
πολλαπλασιασμοί χρωμοσωμικών περιοχών και μεταθέσεις μεταξύ χρωμοσωμικών θέσεων, ενώ σε 
2/9 περιπτώσεις, προσδιορίσθηκαν επιπρόσθετα ευρήματα με OGM ανάλυση. Στο 1/10 περιστατικά 
με φυσιολογικό καρυότυπο, προσδιορίσθηκαν μικροελλείψεις σε γονίδια κλινικής σημασίας (STIL, 
CDKN2A, MTAP), λόγω αυξημένης διακριτικής ικανότητας σε σύγκριση με τις κλασικές μεθόδους. Τέλος, 
στα 2 περιστατικά, τα οποία αξιολογήθηκαν τυφλά στα πλαίσια διεργαστηριακής σύγκρισης δειγμάτων, 
αποκαλύφθηκαν κλινικής σημασίας αριθμητικές και κρυπτικές δομικές ανωμαλίες με πλήρη συμφωνία. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα εργασία είναι ενδεικτική της αξιοπιστίας της μεθόδου OGM για τον 
προσδιορισμό αριθμητικών και δομικών παραλλαγών του γονιδιώματος, ωστόσο στοχεύουμε μελλοντικά 
στη συγκριτική ανάλυση μεγαλύτερου αριθμού δειγμάτων ώστε να αντιπροσωπεύεται επαρκώς η 
πληθώρα των αιματολογικών νεοπλαστικών οντοτήτων που χρήζουν γενωμικής διερεύνησης. Επιπλέον, 
η οπτική χαρτογράφηση του γονιδιώματος δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού αναδιατάξεων, οι οποίες 
δεν ανιχνεύονται με τις κλασικές μεθόδους, αποτελώντας συνολικά μια σχετικά γρήγορη και αποδοτική 
επιλογή εργαστηριακής γενωμικής διερεύνησης, ειδικά σε περιπτώσεις που απαιτούνται πολλές και 
διαφορετικές εξετάσεις προκειμένου να τεθεί μια διάγνωση. Η αυξημένη διακριτική ικανότητα της 
OGM ανάλυσης αναμένεται να αποκαλύψει νέα ευρήματα, η τεκμηρίωση της κλινικής σημασίας των 
οποίων δύναται να οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας και της παθοφυσιολογίας των 
αιματολογικών νεοπλασιών και της ανταπόκρισης των ασθενών σε στοχεύουσες και μη θεραπείες.
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6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑξΕων ΤΟΥ ΓΟνΙΔΙΟΥ TACI ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛωΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕ-
νΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙνΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑνΟΣΟΑνΕΠΑΡΚΕΙΑ
Ι. Κάκκας1, Γ. Τσιντή2, Φ. Καλαλά2, Ε. Φαρμάκη3, Α. Κουράκλη4, Α. Καπουσούζη2, Μ. Δήμου5,  
Β. Καλαϊτζίδου6, Ε. Σεβδαλή2, Α-Μ. Περιστέρη2, Π. Πάτιου4, Ε. Παπαδημητρίου3, Θ. Βασιλακόπουλος5,  
Α. Τσιρογιάννη1, Π. Παναγιωτίδης5, Α. Κιουμή6, Α. Συμεωνίδης4, Μ. Σπελέτας2

1Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, 
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 3Α’ Παιδιατρική Κλινική 
ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», 4Αιματολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Πατρών, 5Αιματολογική 
Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Λαϊκό», 6Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ–ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασθενείς με Κοινή Ποικίλη Ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ) εμφανίζουν σε αυξημένη 
συχνότητα, συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό, αυτοάνοσες κυτταροπενίες και καλοήθεις λεμφικές 
υπερπλασίες. Σε ότι αφορά τις αυτοάνοσες κυτταροπενίες, η συχνότητα εμφάνισής τους σε ασθενείς 
με ΚΠΑ εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 20-30%. Ειδικότερα, εμφάνιση Ιδιοπαθούς Θρομβοπενικής 
Πορφύρας (ΙΘΠ) αναφέρεται στο 10-30% περίπου των περιπτώσεων ΚΠΑ. Λιγότερο συχνή είναι η 
εμφάνιση Αυτοάνοσης Αιμολυτικής Αναιμίας (ΑΑΑ), Συνδρόμου Evans και Αυτοάνοσης Ουδετεροπενίας. 
Σε ότι αφορά τις καλοήθεις λεμφικές υπερπλασίες (σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, οζώδης 
λεμφική υπερπλασία λεπτού εντέρου), η συχνότητα εμφάνισής τους σε ασθενείς με ΚΠΑ εκτιμάται ότι 
υπερβαίνει το 50%. Συγκεκριμένες μεταλλάξεις του γονιδίου TACI αποτελούν τις συχνότερες (5-15%) 
γνωστές γενετικές «βλάβες» οι οποίες σχετίζονται αιτιοπαθογενετικά µε την ΚΠΑ, η οποία είναι η πιο 
συχνή κλινικά σημαντική Πρωτοπαθής Αντισωματική Ανεπάρκεια (ΠΑΑ). Στην διεθνή βιβλιογραφία, η 
παρουσία τους έχει συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καλοήθους λεμφικής υπερπλασίας 
και αυτοάνοσης κυτταροπενίας στους συγκεκριμένους ασθενείς. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
η αξιολόγηση της επίπτωσης των μεταλλάξεων του γονιδίου TACI σε Έλληνες ασθενείς µε κλινικό 
φαινότυπο ΚΠΑ, καθώς και η προσπάθεια ανάδειξης τυχόν συσχετίσεων μεταξύ των προαναφερθεισών 
µεταλλάξεων και της παρουσίας αυτοάνοσης κυτταροπενίας και καλοήθους λεμφικής υπερπλασίας 
σε αυτούς τους ασθενείς. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 117 Έλληνες ασθενείς με κλινικό φαινότυπο 
ΚΠΑ (110 με ΚΠΑ, επτά με IgA ανεπάρκεια και συνοδό ανεπάρκεια υποτάξεων της IgG). Για την 
ανίχνευση µεταλλάξεων στο γονίδιο TACI, χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, PCR) και της αλληλούχισης βάσεων (Sequencing). Για 
την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 23.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 70 ασθενείς (59.8%) παρουσίασαν εικόνα λεμφικής υπερπλασίας. Εξήντα 
ασθενείς (51.3%) εμφάνισαν σπληνομεγαλία. Λεμφαδενοπάθεια εμφάνισαν 47 ασθενείς (40.2%), ενώ 10 
ασθενείς (8.5%) εμφάνισαν οζώδη λεμφική υπερπλασία του λεπτού εντέρου. Αυτοάνοσες κυτταροπενίες 
εμφάνισαν 29 ασθενείς, (24.8%). Πιο συγκεκριμένα, 19 ασθενείς (16.2%) εμφάνισαν ΙΘΠ, τέσσερις 
ασθενείς (3.4%) ΑΑΑ και έξι ασθενείς (5.1%) Σ. Evans. Σε 17 ασθενείς (14.5%) διαπιστώθηκε η παρουσία 
αιτιοπαθογενετικά σχετιζόμενων με την ΚΠΑ μεταλλάξεων του γονιδίου TACI. Σε 13 ασθενείς (76.5%) 
οι μεταλλάξεις ήταν απλές ετερόζυγες, ενώ σε τέσσερις (23.5%) ήταν συνδυασμένες ετερόζυγες. Η 
συχνότερα ανιχνευθείσα μετάλλαξη ήταν η C104R (58.8%), ακολουθούμενη από τις I87N (23.5%) και 
A181E (11.8%), ενώ οι μεταλλάξεις R20C, C62Y, P151L, K188M και E236X ανιχνεύτηκαν μόνο σε 
έναν ασθενή η καθεμία. Οι ασθενείς με τις προαναφερθείσες μεταλλάξεις του γονιδίου TACI εμφάνιζαν 
συχνότερα καλοήθεις λεμφικές υπερπλασίες (σπληνομεγαλία ή/και λεμφαδενοπάθεια, p: 0.047 και p: 
0.002 αντίστοιχα) καθώς και αυτοάνοσες κυτταροπενίες (p: 0.046). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η συχνότητα εμφάνισης των αιτιοπαθογενετικά σχετιζόμενων με την ΚΠΑ 
μεταλλάξεων του γονιδίου TACI στους ασθενείς της μελέτης μας είναι συμβατή με την αναφερόμενη 
στην διεθνή βιβλιογραφία. Επίσης, από τα αποτελέσματα της μελέτης μας υποστηρίζεται περαιτέρω η 
διαπίστωση ότι παρουσία τους έχει συσχετιστεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καλοήθους λεμφικής 
υπερπλασίας και αυτοάνοσης κυτταροπενίας στους ασθενείς με ΠΑΑ και κλινικό φαινότυπο ΚΠΑ.
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7 CD36+/CD64- ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΜΕ ΦΑΙνΟΤΥΠΟ ΑωΡΟΥ ΜΥΕΛΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥ-
νΗΘΙΣΤΑ ΑΥξΗΜΕνΗ ΕνΤΑΣΗ CD25. ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΑνΟΣΟΦΑΙνΟΤΥΠΙΚΗ ΟνΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ 
ΔΙΕΡΕΥνΗΣΗ
Ν.Ι. Τσαγκαράκης1, Χ. Καρελά2, Γ. Ουδατζής2, Γ. Ανδρούτσος1, Ε. Γκουμάκου1, Ι. Χαλιορή1, Μ. Μηλαί-
ου2, Σ. Νικολάου2, Σ. Παπαδημητρίου1, Σ. Χανιωτάκη1, Δ. Λιακόπουλος1, Α. Καλογιάννη1, Α. Πετρής2, 
Π. Βασιλείου3, Α. Ταπάρκου4, Α. Σπύρου5, Β. ζήνα6, Γ. Γκορτζολίδης6, Α. Γαλανόπουλος6, Ε. Μιχάλη6, 
Θ. Μαρινάκης6, Ε. Γρίβα1, Γ. Πατεράκης2 

1Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 2Ανοσολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 
Αθήνα, 3Διαγνωστικό Κέντρο «Flow Diagnosis», Αθήνα, 4Α’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Ιπ-
ποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη, 5Ιδιωτική Κλινική «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη, 6Αιματολογική 
Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αναδρομική διερεύνηση των περιστατικών οξείας λευχαιμίας με 
βλάστες CD36 θετικές, χωρίς συνέκφραση CD64, που θα επιβεβαίωνε την σαφή μονοκυτταρική τους 
διαφοροποίηση, δεδομένου του «ειδικού ανοσοφαινοτυπικού βάρους» του CD64 στον ορισμό της 
μονοκυτταρικής διαφοροποίησης μίας οξείας λευχαιμίας, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
European Leukemia Net (ELN).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι άτυπες οξείες λευχαιμίες που κατά τη διάγνωση 
εμφάνισαν μεμονωμένη CD36 θετικότητα βλαστών με CD64 ασθενές/αρνητικό, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δώδεκα ετών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά το ανωτέρω διάστημα καταγράφηκαν 16/384 (4.2%) περιστατικά οξείας 
λευχαιμίας (ΟΛ) CD36pos/CD64neg, με επικράτηση αρρένων ασθενών (10/16, 62.5%). Μόνο οι 5/16 
ΟΛ (31.2%) ήταν CD34 αρνητικές, εκ των οποίων όμως οι (4/5) ήταν CD117 έντονα θετικές. Οι 5/16 
(31.2%) επίσης ήταν CD117neg, εκ των οποίων όμως όλες (5/5) εμφάνισαν τουλάχιστον μερική θετικότητα 
στο CD34, υποδηλώνοντας αωρότητα του βλαστικού κυττάρου. Ένα μόνο περιστατικό (1/16, 6.2%) 
ήταν αρνητικό στο HLA-DR, ενώ 2/16 (12.5%) ήταν αρνητικά στο CD33. Όλες οι περιπτώσεις πλην 
μίας (με πολύ έντονο CD71 που πληρούσε τα κριτήρια αληθούς ερυθρολευχαμίας), είχαν τουλάχιστον 
ασθενή ή ενδιάμεση θετικότητα στο CD71 και ενδιάμεση θετικότητα στο CD45, ενώ 12/16 (75%) ήταν 
MPO αρνητικές. Επιπρόσθετα, υπήρξαν τρεις περιπτώσεις CD38 αρνητικές (3/16, 18.8%), όλες εκ 
των οποίων ήταν CD34 θετικές (φαινότυπος επιπέδου stem cell), αλλά και 3/16 (18.8%) που ήταν 
CD123 αρνητικές. Χαρακτηριστικά, διακρίθηκε μία υποομάδα (9/14, 64.3%) με κοινό χαρακτηριστικό 
την πολύ έντονη θετικότητα στο CD25, ενώ σε 6 εξ’ αυτών με διαθέσιμο μοριακό προφίλ, οι 5/6 (83.3%) 
είχαν FLT3-ITD μετάλλαξη. Επίσης, και τα 9 περιστατικά εμφανίστηκαν με βλάστες τύπου Ι, ενώ (3/9) 
είχαν ταυτόχρονα και μονοκυτταρόμορφο βλαστικό στοιχείο, αλλά κανένα περιστατικό από τα 9 δεν 
εμφάνισε ερυθροκυτταρόμορφα βλαστικά χαρακτηριστικά. Και τα 9 περιστατικά είχαν, επίσης, αρνητική 
κυτταρομετρική MPO (5/9) ή ασθενή ένταση (4/9), αν και 4 από 6 περιστατικά που διερευνήθηκαν, 
εμφάνισαν ασθενώς θετική ΑΝΑΕ, χωρίς τυπική εικόνα μονοκυτταρικής λευχαιμίας. Οι (2/9) περιπτώσεις 
χαρακτηρίστηκαν ως AML-MRC (μία από MDS και μία από MPN), ενώ οι υπόλοιπες χαρακτηρίστηκαν 
ως Μ0/Μ1. Από τα υπόλοιπα περιστατικά, σε (2/7) δεν προσδιορίστηκε το CD25: σε ένα που πληρούσε 
τα κριτήρια αληθούς ερυθρολευχαιμίας και σε ένα με εικόνα Μ0 και αυξημένο άωρο ερυθροκυτταρικό 
στοιχείο. Από τα υπόλοιπα (5/7) CD25neg περιστατικά, 3 διαγνώσθηκαν ως πιθανές AML-MRC (ένα 
από MPN), ένα ως therapy-relatedAML και ένα ως άτυπη Μ4, CD64neg. Συνολικά, εκτός της αληθούς 
ερυθρολευχαιμίας, κανένα περιστατικό δεν εμφάνισε ταυτόχρονη θετικότητα CD41, CD42a και CD61, 
ενώ 5/7 (71.4%) ήταν GlycophorinA αρνητικά. Χαρακτηριστικά, υπήρξαν περιστατικά με ασυμφωνία 
στην εκτίμηση MPO κυτταροχημικά και κυτταρομετρικά, αλλά και 9/11 (81.8%) με θετικότητα σε ΑΝΑΕ 
αίματος ή/και μυελού. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογα κυτταρογενετικά ευρήματα στο σύνολο 
των περιπτώσεων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι οξείες λευχαιμίες που περιγράφονται εμφανίζονται κατά τη διάγνωση ως 
CD36+ χωρίς συνέκφραση CD64 και δεν ταιριάζουν ανοσοφαινοτυπικά με μονοκυτταρικές λευχαιμίες. 
Εμφανίζουν μορφολογική, κυτταροχημική και μοριακή ετερογένεια. Διακρίθηκε εν τούτοις υποομάδα 
με κοινό χαρακτηριστικό την εμφάνιση βλαστικού κυττάρου σε επίπεδο άωρου ιεραρχικά μυελικού 
κυττάρου, με ασυνήθιστα αυξημένη έκφραση CD25. Συνιστάται η μελλοντική διερεύνηση των κλινικών, 
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μοριακών και προγνωστικών χαρακτηριστικών παρόμοιων περιστατικών, για να διευκρινιστεί η 
οντογενετική προέλευση των περιπτώσεων αυτών.

ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

8 ΑΥξΗΜΕνΗ ΕνΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑνΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ 
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Γ. Τσεκούρα, Α. Μιχαηλίδης, Μ. Πεταρούδη, Α. Ταλιουράκη, Ε. Παππά, Π. Κόλλια, Α. Αγαθαγγελίδης
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μελέτη του μηχανισμού της αυτοφαγίας στη χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (ΧΛΛ) έχει περιοριστεί στην ανάλυση μικρού αριθμού γονιδίων οδηγώντας στην εξαγωγή 
αντιφατικών αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης των BECN1, ATG5 και 
LC3-II εμφάνισαν συσχέτιση με παράγοντες καλής πρόγνωσης (Kong 2018), ενώ σε άλλη μελέτη, τα 
υψηλά επίπεδα έκφρασης των PIK3C3, PIK3R4 και BECN1 εντοπίστηκαν σε περιπτώσεις με δυσμενή 
έκβαση της νόσου (Kristensen 2015). Επιπλέον, η αναστολή της αυτοφαγικής ροής συνδέθηκε με 
λεμφοκυττάρωση και υψηλότερο αριθμό λευχαιμικών κυττάρων (Romero Macías 2019). Σε κλινικό 
επίπεδο, η αναστολή της αυτοφαγίας οδήγησε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων τύπων 
θεραπείας (Mahoney 2012, Mahoney 2013). Σκοπός της μελέτης ήταν ο εκτενής χαρακτηρισμός του 
μηχανισμού της αυτοφαγίας στη ΧΛΛ, μέσω της μελέτης της έκφρασης ενός αντιπροσωπευτικού 
αριθμού γονιδίων από διαφορετικά στάδια του μηχανισμού σε ασθενείς με διαφορετική πρόγνωση.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ομάδα μελέτης περιλάμβανε 36 ασθενείς με ΧΛΛ, 18 με αμετάλλακτα 
γονίδια IGHV (αμετάλλακτη ΧΛΛ, Α-ΧΛΛ) και 18 με μεταλλαγμένα γονίδια IGHV (μεταλλαγμένη ΧΛΛ, 
Μ-ΧΛΛ), καθώς και 3 υγιείς δότες. Συνολικά, μελετήθηκαν τα γονίδια: (α) AKT, JNK, mTOR, BCL2 και 
BECN1 (έναρξη/ρύθμιση του μηχανισμού), (β) ATG5, ATG16 και LC3 (μεταφορά του αυτοφαγοσώματος 
στο λυσόσωμα) και (γ) LAMP και CTSB (αποικοδόμηση των κυτταρικών συστατικών) με σκοπό το 
χαρακτηρισμό των 3 σταδίων της αυτοφαγίας (Chenetal. 2011). Απομονώθηκε RNA από το αίμα ασθενών 
και υγιών ατόμων και ακολούθησε σύνθεση cDNA. Η ανάλυση των επιπέδων mRNA πραγματοποιήθηκε 
με qRT-PCR χρησιμοποιώντας τη χρωστική SYBR Green, ενώ τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο 
ΔΔCt. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 2 συγκριτικές αναλύσεις που περιλάμβαναν: (α) ασθενείς 
με ΧΛΛ έναντι υγιών δοτών και (β) Α-ΧΛΛ έναντι Μ-ΧΛΛ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όσον αφορά στην πρώτη σύγκριση, παρατηρήθηκε υπερέκφραση του συνόλου 
των γονιδίων που μελετήθηκαν στη ΧΛΛ, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική (fold change 
>2, p<0.05) για τα γονίδια ΑΚΤ1, BCL2, BECN1, CTSB και LAMP1. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 
σημαντική υπερέκφραση γονιδίων που θεωρούνται αναστολείς της αυτοφαγίας, όπως τα ΑΚΤ1 και 
BCL2. Το γεγονός αυτό δε φάνηκε να επηρεάζει την ενεργότητα του μηχανισμού, καθώς η αύξηση στην 
έκφραση του mTOR ήταν μικρή (foldchange: 1.02). Παράλληλα, παρατηρήθηκε σημαντική υπερέκφραση 
γονιδίων που εντοπίζονται πιο καθοδικά στο μονοπάτι, όπως τα γονίδια BECN1, CTSB και LAMP1.
Η σύγκριση μεταξύ Α-ΧΛΛ και Μ-ΧΛΛ ανέδειξε μικρές διαφορές, με τα μισά γονίδια να υπερεκφράζονται 
και τα υπόλοιπα να υποεκφράζονται στην Α-ΧΛΛ. Πιο συγκεκριμένα, η Α-ΧΛΛ διακρίθηκε από στατιστικά 
σημαντική μείωση στην έκφραση του γονιδίου CTSB, καθώς και αύξηση στα επίπεδα έκφρασης των 
γονιδίων ΑΚΤ1, BCL2 και BECN1. Επομένως, ο μηχανισμός της αυτοφαγίας εμφάνισε γενικά παρόμοια 
ενεργότητα στους 2 υποτύπους της νόσου, με σημαντική εξαίρεση την υπερέκφραση του ρυθμιστικού 
γονιδίου BECN1 στην Α-ΧΛΛ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνολικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι ο μηχανισμός 
της αυτοφαγίας εμφανίζει σημαντικά αυξημένη ενεργότητα στη ΧΛΛ σε σχέση με τους υγιείς δότες, 
χαρακτηριζόμενη από την υπερέκφραση γονιδίων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Οι διαφορές 
μεταξύ Α-ΧΛΛ και Μ-ΧΛΛ δεν ήταν τόσο διακριτές, αν και διαφάνηκε μια αύξηση στην ενεργότητα 
του μηχανισμού στην Α-ΧΛΛ λόγω της υπερέκφρασης του γονιδίου BECN1, που αποτελεί κεντρικό 
ρυθμιστή της αυτοφαγίας. 
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9 ΚΑΙνΟΤΟΜΟΣ ΔΥνΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗν ΕξΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΒΛΕψΗΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ 8 ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜΦΟ-
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
Θ. Μωυσιάδης1, Δ. Κοπαράνης1, Κ. Λιάπης1, Γ. Βραχιώλιας1, ζ. Μπεζιργιαννίδου1, Μ. Γανοπούλου2, 
Χ. Μωυσιάδης3, Ι. Βιζιριανάκης4, Λ. Αγγελής2, Κ. Φωκιανός5, Ι. Κοτσιανίδης1

1Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 
2Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 3Τμήμα Μαθηματικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 4Τμήμα Φαρμα-
κευτικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 5Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η εξατομικευμένη πρόβλεψη αποτελεί ιδεατό στόχο στη χρόνια 
λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ). Συστηματική προσπάθεια έχει καταβληθεί για την ανάπτυξη μοντέλων 
κατηγοριοποίησης των ασθενών σε ομάδες κινδύνου. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας κυρίως πληροφορία 
στη διάγνωση ή/και προ έναρξης θεραπείας, χωρίς να ενσωματώνουν χρονοεξαρτώμενες μεταβολές, 
οδηγούν σε μεγάλες αποκλίσεις στην πρόβλεψη ακόμα και ασθενών της ίδιας ομάδας κινδύνου. Η 
μελέτη αυτή στοχεύει να συνεισφέρει στην εξατομικευμένη πρόβλεψη στη ΧΛΛ, προτείνοντας έναν 
καινοτόμο προβλεπτικό αλγόριθμο του χρόνου πρώτης θεραπείας (ΧΠΘ).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο αλγόριθμος εμπεριέχει τον υπολογισμό ενός Σκορ σε κάθε χρονικό 
στιγμιότυπο/επίσκεψη, που αξιοποιεί το σύνολο των χρονοεξαρτώμενων καταγραφών του ασθενούς 
(αιματολογικές/βιοχημικές) κατά την κλινική παρακολούθηση, σχηματίζοντας μία διακριτή χρονοσειρά 
Σκορ (ΔΧΣ). Υψηλότερες τιμές Σκορ αποτυπώνουν μεγαλύτερη επιδείνωση νόσου συγκρινόμενες με 
χαμηλότερες τιμές. Ο αλγόριθμος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: (α) Ανάπτυξη βάσης ΧΛΛ-ασθενών 
που αναλύονται αναδρομικά. Σε ασθενείς με θεραπεία, υπολογίζεται η ΔΧΣ σε όλα τα στιγμιότυπα από 
τη διάγνωση έως το ΧΠΘ, και εκτιμάται ένα κατώφλι που μετατρέπει τη ΔΧΣ σε δίτιμη με τιμές 0/1 για 
χαμηλότερο/υψηλότερο Σκορ, αντίστοιχα. Σε ασθενείς χωρίς θεραπεία (μάρτυρες), υπολογίζεται η ΔΧΣ 
από τη διάγνωση έως την τελευταία καταγραφή, (β) Για έναν «νέο» ασθενή που αναλύεται προοπτικά και 
δεν έχει λάβει θεραπεία στο στιγμιότυπο n(εδώ πραγματοποιείται η πρόβλεψη του ΧΠΘ), υπολογίζεται 
η ΔΧΣ από τη διάγνωση έως το n, συγκρίνεται με τη βάση των ΧΛΛ-ασθενών, και εντοπίζονται οι 
«πλησιέστεροι» ασθενείς, (γ) Εφαρμογή μοντέλων δίτιμων χρονοσειρών στους «πλησιέστερους» 
ασθενείς, και χρήση των αποτελεσμάτων για πρόβλεψη του ΧΠΘ του «νέου» ασθενούς. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν αναδρομικά οχτώ ασθενείς με θεραπεία και δύο μάρτυρες [βήμα (α)]. 
Ο μέσος χρόνος μεταξύ στιγμιότυπων ήταν τρεις μήνες (υποτέθηκαν ισαπέχοντα). Ο μέσος αριθμός 
χρονικών-στιγμιότυπων έως τον ΧΠΘ των οχτώ ασθενών ήταν 22 (17-35), ενώ οι μάρτυρες είχαν 47 
και 61. Έπειτα, καθένας από τους ασθενείς με θεραπεία, αντιμετωπίστηκε ως «νέος» και συγκρίθηκε 
(n=13 ώστε να υπάρχει επαρκής πληροφορία) με τους υπόλοιπους εννιά [βήμα (β)]. Τα αποτελέσματα 
της πρόβλεψης του ΧΠΘ [βήμα (γ)] φαίνονται στο Σχήμα 1. Οι ασθενείς#1,6 δεν έμοιαζαν επαρκώς 
με άλλους ασθενείς, και ο #5 έμοιαζε αρκετά με έναν από τους μάρτυρες και δεν πραγματοποιήθηκε 
πρόβλεψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τους υπόλοιπους πέντε, ο αλγόριθμος πραγματοποίησε 
πρόβλεψη με 4 στις 5 προβλέψεις (ασθενείς#3, 4, 7, 8) να είναι πολύ κοντά στον πραγματικό χρόνο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο προτεινόμενος αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρη την πληροφορία 
του/της ασθενούς. Γνωστές κατηγοριοποιήσεις ασθενών μπορούν εύκολα να ενταχθούν, συγκρίνοντας 
για παράδειγμα τη ΔΧΣ του «νέου» ασθενούς μόνο με ασθενείς στην ίδια ομάδα κινδύνου. Ο αλγόριθμος 
μπορεί να γενικευθεί για το χρόνο επόμενης θεραπείας, και την ολική επιβίωση. Αντλώντας με δυναμικό 
τρόπο πληροφορία, και αξιοποιώντας τη διαθέσιμη γνώση, μπορεί να βελτιώσει την πρόβλεψη για το 
μεμονωμένο ασθενή, προάγοντας την εξατομικευμένη πρόβλεψη στη ΧΛΛ.
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Σχήμα 1. Προβλεπόμενος και παρατηρούμενος αριθμός στιγμιότυπων από το n=13 (σημείο πρόβλεψης) 
έως τον ΧΠΘ.

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο 
πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών 
Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου: 553).

10 ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟξΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜΦωΜΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ (DLbCL): 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕ ΚΛΙνΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
Α. Πιπερίδου, Μ. Λεφάκη, Ι. Δρανδάκης, Μ. Αραπάκη, Δ. Γαλόπουλος, Ι. Ασημακόπουλος, Η. Κωνσταντί-
νου, Ι. Βασιλόπουλος, Α. Καραπασχαλίδης, Α. Κοψαυτοπούλου, Α. Γεωργοπούλου, Χ. Χατζηδημητρίου, 
Α. Μπιτσάνη, Μ. Δημοπούλου, Β. Κομνηνάκα, Π. Τσαφταρίδης, Ε. Πλατά, Φ. Πανίτσας, Μ. Δήμου,  
Μ. Σιακαντάρη, Μ.Κ. Αγγελοπούλου, Π. Παναγιωτίδης, Θ.Π. Βασιλακόπουλος
Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας με κυρίαρχη την γαλακτική 
οξέωση (τύπου Β - φαινόμενο Warburg) έχουν περιγραφεί στα πλαίσια αιματολογικών κακοηθειών 
και συχνότερα στα επιθετικά Β-λεμφώματα. Ωστόσο, ο παθογενετικός μηχανισμός και η συχνότητα 
του φαινομένου παραμένουν άγνωστα. Το DLBCL αποτελεί τον συχνότερο ιστολογικό τύπο επιθετικού 
Β-λεμφώματος. Δεδομένα για την επίπτωση της γαλακτικής οξέωσης αλλά και της ενδεχόμενης αύξησης 
των επιπέδων γαλακτικού οξέος (LA) δεν είναι διαθέσιμα με την εξαίρεση μεμονωμένων κλινικών 
περιπτώσεων. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν αξιολόγηση των επιπέδων LA σε ασθενείς με 
νεοδιαγνωσθέν DLBCL καθώς και η συσχέτισή τους με κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μετρήθηκαν τα επίπεδα LA (ανώτερη φυσιολογική τιμή 1.80 mmol/L) σε δείγμα 
αρτηριακού αίματος ασθενών με πρόσφατη διάγνωση DLBCL (12/2020-7/2022). Ο προσδιορισμός 
έγινε πριν την έναρξη οιασδήποτε αγωγής συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης κορτικοειδών. Οι 
ασθενείς εκτιμήθηκαν αρχικώς κλινικά και επί της αρχής εξαιρέθηκαν όσοι εμφάνιζαν σημεία ιστικής 
υποάρδευσης (πρακτικώς κανείς). Τα επίπεδα LA συσχετίσθηκαν με ποιοτικές παραμέτρους [ηλικία, 
φύλο, στάδιο, κυτταρική προέλευση, Β-συμπτώματα, κατάσταση ικανότητος (PS), εξωλεμφαδενικές 
θέσεις >1, LDH, IPI, aaIPI, προσβολή μυελού και ήπατος κ.α.] μέσω της δοκιμασίας chi-square καθώς 
και με συνεχείς ποσοτικές μεταβλητές [μέγιστη διάμετρος νόσου, ΤΚΕ, CRP, αιμοσφαιρίνη, λευκά 
αιμοσφαίρια (WBC), αιμοπετάλια, λευκωματίνη, β2-μικροσφαιρίνη] με το συντελεστή συσχέτισης 
Spearman. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Αναλύθηκαν 41 ασθενείς με DLBCL με διάμεση ηλικία 70 έτη (31-95). Η πλειοψηφία 
(63%) ήταν άρρενες με προχωρημένο κλινικό στάδιο ΙΙΙ/ΙV (53%) και κύτταρο προέλευσης εκτός 
βλαστικού κέντρου (non-GCB 54%). Μόνο 17% ασθενείς εμφάνιζαν PS ≥2 και 32% Β-συμπτώματα, 
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ενώ 54% παρουσίαζαν αυξημένη LDH. Ογκώδης νόσος ανευρέθη μόνο σε 4 ασθενείς (12%) ενώ 
συμμετοχή μυελού και ήπατος 22% και 13%. Οι δείκτες IPI και aaIPI είχαν τιμές ≥3 και ≥2 στο 44% 
και 50% των ασθενών αντίστοιχα. Η διάμεση τιμή των επιπέδων LA ήταν 1.50 mmol/L (0.80-4.50). 
Στο 39% των ασθενών διαπιστώθηκαν αυξημένες τιμές LA >1.8 mmol/L, στο 9.8% τιμές LA >3 
mmol/L και στο 4.8% >4 mmol/L. Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση των αυξημένων 
τιμών LA με τον aaIPI (≥2 vs <2, 21.1% vs 57.9%, p= 0.02), το κακό PS (0-1 vs 2-4, 24.1% vs 85.7%, 
p=0.002), την αυξημένη LDH (21.1% vs 54.5%, p=0.028) και την παρουσία Β-συμπτωμάτων (25.0% 
vs 69.2%, p=0.007). Όσον αφορά τις συνεχείς μεταβλητές, σημαντική συσχέτιση ανευρέθη με την 
ΤΚΕ (p=0.025), τα αυξανόμενα WBC (p=0.034) και την ελαττούμενη αλβουμίνη (p=0.001). Αντίθετα, 
διαπιστώθηκε οριακή συσχέτιση με το κύτταρο προέλευσης (GCBvsnon-GCB 22.2% vs 47.6%, p= 
0.099) και ουδεμία συσχέτιση με τον IPI και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Ανεξάρτητοι παράγοντες 
που συσχετίζονταν με αυξημένα επίπεδα LA σε logistic regression analysis ήταν το κακό PS και τα 
Β-συμπτώματα ή τα αυξανόμενα WBC. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει συσχέτιση της αύξησης 
των επιπέδων LA με την πρόγνωση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη αναφορά σχετικά με τα επίπεδα LA 
σε ασθενείς με DLBCL. Η υποκλινική αύξηση των επιπέδων LA είναι απρόσμενα συχνή στους 
νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς χωρίς να συνοδεύεται από οξέωση. Παρουσιάζει συσχέτιση με φλεγμονώδεις 
κλινικές παραμέτρους και ιδιαίτερα την κακή φυσική κατάσταση των ασθενών. Ο υποκείμενος 
παθοφυσιολογικός μηχανισμός και η ενδεχόμενη συμβολή του LA ως προγνωστικού δείκτη χρήζουν 
περαιτέρω μελέτης.

11 ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙνΑΙΜΙΑ WALDENSTROM: 
ΠΡΟΓνωΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΚΑΙ Η ΚΛΙνΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤων
Α. Γκιόκας, Α-Ι. Γκιόκα, Π. Παπαϊώαννου, Α. Αλεξανδρόπουλος, Μ. Παπαδάτου, Μ-Τ. Τρύφου, Τ. Τζένου, 
Β. Μπάρτζη, Θ. Βασιλακόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Π. Τσαφταρίδης, Γ.Α. Πάγκαλης, Π. Παναγιωτίδης, 
Μ-Χ. Κυρτσώνη
Αιματολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η Μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom (WM) αποτελεί ένα λέμφωμα χαμηλής κακοήθειας 
από Β-λεμφοπλασματοκύτταρα. Περίπου το 50% των ασθενών δεν θα χρειαστεί θεραπεία κατά τη 
διάγνωση, οντότητα που χαρακτηρίζεται ως ασυμπτωματική WM (ΑWM). Ωστόσο, οι παράγοντες 
που θα προβλέψουν ποιοι ασθενείς θα χρειαστούν μελλοντικά θεραπεία παρουσιάζουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η διερεύνηση νέων προγνωστικών παραγόντων και η επαλήθευση 
προγνωστικών δεικτών που έχουν προταθεί, σε ασθενείς με WM μακράς παρακολούθησης. 
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήσαμε αναδρομικά 161 ασθενείς με διάγνωση WM, οι φάκελοι 
των οποίων ανασκοπήθηκαν μετά από την έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών, και συλλέχτηκαν τα 
στοιχεία κατά τη διάγνωση αυτών. Εξετάσαμε διαθέσιμους κλινικό-εργαστηριακούς παράγοντες και 
συσχετίσθηκαν με τη συνολική επιβίωση {Overall Survival (ΟS)} και το χρόνο από τη διάγνωση έως 
την έναρξη θεραπείας {Time to Treatment (TTT)}, χρησιμοποιώντας όρια που έχουν προταθεί από 
διαφορετικά διεθνή προγνωστικά συστήματα για την WM (IPSS, SWOG, Mayo Clinic, French group). 
Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSSv. 26.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν τα 65 έτη (37-90) και το 59% ήταν άνδρες. Η 
μέση παρακολούθηση ήταν 77 μήνες (6-354) και ο διάμεσος χρόνος ΤΤΤ ήταν 17 μήνες (6-222). Κατά 
τη διάγνωση, 86 ασθενείς ήταν ασυμπτωματικοί (AWM) και 29 (34%) εξελίχθηκαν σε συμπτωματική 
WM, με 16 εξ αυτών ( 55%) να χρήζουν θεραπείας τους πρώτους 24 μήνες της παρακολούθησης τους. 
Οι σημαντικότεροι παράγοντες για την OS στο σύνολο των ασθενών ήταν: (1) μονοκλωνική IgM ≥7000 
mg/dL (p=0.038), (2) β2-μικροσφαιρίνη ≥4 mg/dL (p<0.0001), (3) αλβουμίνη ≤3.5 mg/dL (p<0.0001), (4) 
λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση μυελού των οστών (ΜΟ) ≥50% (p=0.009), (5) ηλικία ≥70 (p=0.001), 
(6) αιμοσφαιρίνη ≤11 mg/dL (p=0.002), (7) αιμοπετάλια ≤140 K/μL (p=0.008), (7) ηπατοσπληνομεγαλία 
(p=0.027), (8) λόγος ελευθέρων-ελαφρών-αλύσεων (FLCR) ≥ μέσης-τιμής (2,79) (p=0.033).Επίσης, η 
παρουσία λεμφαδενοπάθειας έτεινε να είναι στατιστικά σημαντική για την OS (p=0.07). Eφαρμόζοντας 
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τα ισχύοντα προγνωστικά συστήματα, μόνο το IPSS και το σύστημα της Γαλλική Ομάδας απέδωσαν 
στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (p<0.000 και p=0.001 αντίστοιχα), με 40% και 33% 5-ετή OS στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές ορίζονται αντίστοιχα. Η εφαρμογή του προγνωστικού συστήματος 
SWOG ανέδειξε 52% 5-ετή OS στην ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου, εύρημα μη στατιστικά σημαντικό (p= 
0,564). Μόνο 4 ασθενείς της ομάδος μας, οι οποίοι κατέληξαν στην πρώτη δεκαετία της παρακολούθησης 
τους, πληρούσαν τα κριτήρια για να ταξινομηθούν στην ομάδα υψηλού κινδύνου του προγνωστικού 
μοντέλου της Mayo Clinic, με αποτέλεσμα να είναι άκαιρη η στατιστική ανάλυση του συστήματος. 
Στη μονοπαραγοντική ανάλυση, στατιστικώς σημαντικά βραχύτερος χρόνος TTT παρατηρήθηκε 
στους ασθενείς με αυξημένη LDH {LDH≥UNL} (p=0.052), FLCR ≥10 (p=0.02), διήθηση ΜΟ≥50% 
(p=0.001), β2-μικροσφαιρίνη ≥4 mg/dL (p=0.001), μονοκλωνική IgM ≥4500 mg/dL (p=0.032) και 
υπογαμμασφαιριναιμία (p=0.044). Με εφαρμογή πολυπαραγοντικης παλίνδρομης ανάλυσης Cox, ο 
συνδυασμός των παρακάτω τεσσάρων παραγόντων υπήρξε στατιστικά σημαντικός για την πρόβλεψη 
του χρόνου ΤΤΤ: LDH≥UNL, διήθηση ΜΟ≥50%, FLCR≥10 και β2-μικροσφαιρίνη ≥4 mg/dL. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η WM αποτελεί ένα Β-λέμφωμα χαμηλής κακοήθειας, με πολλές θεραπευτικές 
επιλογές όταν χρήζει θεραπείας. Τόσο η βελτίωση των συστημάτων πρόγνωσης, όσο και η ανεύρεση 
του βέλτιστου χρόνου έναρξης θεραπείας, θα ωφελήσει τις κλινικές αποφάσεις και τα θεραπευτικά 
αποτελέσματα. Συνοψίζοντας, προτείνουμε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τέσσερις μεταβλητές 
(διήθηση ΜΟ, FLCR, LDH, β2-μικροσφαιρίνη), για να προβλέψει τον κίνδυνο εκτροπής της AWM σε 
συμπτωματική WM.

12 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΟνΑΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑξΥ νΕΑΡων ΓΥνΑΙΚων ΜΕ ΛΕΜΦωΜΑ 
HODGkIN ΚΑΙ NON HODGkIN
Α.Ν. Γεωργοπούλου1, Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, Ν.Α. Γεωργόπουλος3, Σ. Καλανταρίδου2, Μ. Σιακαντάρη1, 
Κ. Κεραμάρης1, Μ. Αραπάκη1, Χ. Χατζηδημητρίου1, Α. Μαχαίρας1, Α. Κοψαυτοπούλου1, Ε. Μάμαλη3, 
Π. Παναγιωτίδης1, Μ.K. Αγγελοπούλου1

1Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική ΕΚΠΑ και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ 
«Λαϊκό», Αθήνα, 2Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αρεταίειο», Αθήνα, 3Ενδοκρινολογικό 
Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Το πρωτόκολλο ABVD είναι η κλασσική χημειοθεραπεία για το λέμφωμα Hodgkin (HL), 
σε ασθενείς με αρνητικό interim PET. Τα σχήματα R-DA-EPOCH και R-CHOP είναι τα πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα στο πρωτοπαθές λέμφωμα μεσοθωρακίου/υψηλής κακοήθειας B-NHL και στο 
DLBCL, αντίστοιχα. Νεαρές γυναίκες συχνά προσβάλλονται από τα νοσήματα αυτά και πετυχαίνουν 
ίαση σε ποσοστό >80%. Συνεπώς, οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη θεραπεία αναγνωρίζονται όλο 
και περισσότερο, με κύριες τη γοναδική ανεπάρκεια και την αμηνόρροια που προκαλούν σημαντικές 
ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτό είναι πιο έκδηλο στις γυναίκες όπου η κρυοκατάψυξη ωαρίων/ωοθηκικού 
ιστού δεν αποτελεί καθημερινή πρακτική. Οι αναφορές σχετικά με την γοναδική βλάβη είναι ελλιπείς 
στη βιβλιογραφία.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η προοπτική μελέτη της γοναδικής λειτουργίας σε 
νεαρές γυναίκες με διάγνωση λεμφώματος υψηλής κακοήθειας υπό χημειοθεραπεία. Παρουσιάζουμε 
τα προκαταρκτικά αποτελέσματα επί 50 ασθενών με HL και B-NHL.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριλήφθηκαν γυναίκες ασθενείς με HL και NHL, ηλικίας έως 40 έτη. 
Τα δείγματα ελήφθησαν προ της έναρξης θεραπείας (t0), στο μέσο (t1), στη λήξη (t2), 6 (t6) και 12 
(t12) μήνες μετά το πέρας αυτής, και διατηρήθηκαν στους -80⁰C. Οι ορμόνες: θυλακιοτρόπος (FSH), 
ωχρινοτρόπος (LH), αντιμυλλέριος (ΑΜΗ), καθώς επίσης και οι ορμόνες του φύλου (οιστραδιόλη, 
προγεστερόνη), προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο ELISA. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν: 32 HL [διάμεση ηλικία: 29 ετών, 32 ABVD] και 18 
B-NHL ασθενείς [27 ετών, 9 RDAEPOCH, 7 RCHOP, 2 άλλα]. Η FSH αντανακλά τη γοναδική λειτουργία 
(αυξημένα επίπεδα υποδηλώνουν δυσλειτουργία των γονάδων). Η AMH θεωρείται ο πιο ευαίσθητος 
δείκτης της ωοθηκικής επάρκειας (μειούμενες τιμές σχετίζονται με ωοθηκική ανεπάρκεια).
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HL-ABVD: Η FSH παρουσίασε σταθερή αύξηση από την έναρξη της θεραπείας, κορυφώθηκε στο μέσο 
(fsh0-1 p<0.0001), ενώ παρέμενε σε υψηλά επίπεδα μέχρι το πέρας της θεραπείας (fsh0-2 p<0.0001). 
Επέστρεψε στα φυσιολογικά επίπεδα 12 μήνες μετά (fsh0-6 p=0.002). Η AMH μειώθηκε κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας: [διάμεσες τιμές: 2,85IU/mL(t0), 0,45IU/mL(t1), 0,62IU/mL(t2), p<0.0001 ομοίως]. Στους 
έξι μήνες παρουσίασε αύξηση-rebound σε σχέση με τις τιμές της διάγνωσης ενώ ομαλοποιήθηκε 12 
μήνες μετά το πέρας της θεραπείας. Η οιστραδιόλη και η προγεστερόνη δεν επηρεάστηκαν καθόλη 
τη διάρκεια της θεραπείας. 
B-NHL: Η γοναδική βλάβη που αντικατοπτρίζεται από την αύξηση της FSH ήταν και εδώ έκδηλη, 
αλλά με διαφορετική κινητική σε σύγκριση με το HL: [διάμεσες τιμές: 4,1IU/mL(t0), 8,3IU/mL(t2), 
fsh0-2 p=0,035]. Η FSH παρουσίασε προοδευτική αύξηση, κορυφώθηκε στο τέλος της θεραπείας και 
ομαλοποιήθηκε 6 μήνες μετά. Η AMH μειώθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας: [διάμεσες τιμές: 7,3IU/
mL(t0), 0,17IU/mL(t1), 1,57IU/mL(t2), amh0-1 p=0.002, amh0-2 p=0,043). Σε αντίθεση με το ΗL, δεν 
παρατηρήθηκε φαινόμενο rebound ενώ οι τιμές της AMH παρέμειναν εξαιρετικά χαμηλές 18 μήνες 
μετά το πέρας της θεραπείας (διάμεση τιμή: 0,23IU/mL). Τα στεροειδή του φύλου δεν επηρεάστηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γοναδική λειτουργία σε γυναίκες ασθενείς με κακοήθη λεμφώματα επηρεάζεται 
κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας τόσο σε ασθενείς με HL όσο και με B-NHL, παρουσιάζοντας 
ωστόσο διαφορετική κινητική. Σε ασθενείς με HL που έλαβαν αγωγή με ABVD, η γοναδική λειτουργία 
ομαλοποιήθηκε στους 6 μήνες, ενώ σε ασθενείς με B-NHL η γοναδική βλάβη παρέμεινε έκδηλη ακόμα 
και 18 μήνες μετά το πέρας της θεραπείας, τονίζοντας τη γοναδοτοξική επίδραση των συγκεκριμένων 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. 

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Των ΑΥΤΟΑνΟΣων ΕΚΔΗΛωΣΕων ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΡΑ ΑΣΘΕνων ΜΕ 
ΜΑΚΡΟΣΦΑΙΡΙνΑΙΜΙΑ WALDENSTRÖM
Α. Γκιόκας, Α-Ι. Γκιόκα, Β. Μπάρτζη, Μ. Παπαδάτου, Α. Αλεξανδρόπουλος, Μ-Θ. Τρύφου, Π. Παπαϊ-
ωάννου, Π. Παναγιωτίδης, Μ-Χ. Κυρτσώνη
A’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η Μακροσφαιριναιμία του Waldenström (WM) αποτελεί ένα ήπιο Β-Λέμφωμα με κύριο 
χαρακτηριστικό την έκκριση της μονοκλωνικής IgM παραπρωτεΐνης. Οι αυτοάνοσες εκδηλώσεις αποτελούν 
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γνωστές αν και σπάνιες επιπλοκές της WM, και είναι απότοκος της δράσης της μονοκλωνικής IgM ως 
αυτοαντίσωμα. Τα αυτοαντισώματα μπορούν να έχουν ποικίλες δράσεις, όπως ψυχροσυγκολλητίνες, 
κρυοσφαιρίνες, καθώς και έναντι στοιχείων του νευρικού ιστού, προκαλώντας αυτοάνοση αιμολυτική 
αναιμία (ΑΑΑ), ψυχροσυγκολλητιναιμία και περιφερική νευροπάθεια αντίστοιχα.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή της συχνότητας των 
αυτοάνοσων αυτών φαινομένων και τα χαρακτηριστικά των ασθενών που τα παρουσιάζουν.
AΣΘΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήσαμε αναδρομικά 170 ασθενείς με WM, από το 1977 έως το 2022, 
οι φάκελοι τους ανασκοπήθηκαν μετά από έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών, και συλλέχτηκαν τα 
κλινικό- εργαστηριακά δεδομένα κατά τη διάγνωση. Οι ασθενείς με WM και αυτοάνοσες εκδηλώσεις 
αναφέρονται ως Ομάδα 1, ενώ οι υπόλοιποι ως Ομάδα 2. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε 
το πρόγραμμα SPSSv. 26.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκαοκτώ ασθενείς (10,5%) παρουσίαζαν αυτοάνοσες εκδηλώσεις. Είχαν 
διάμεση ηλικία τα 67 έτη, με το 60% να είναι άνδρες. Ο τύπος της παραπρωτεΐνης ήταν IgM-κ στο 
51%, IgM-λ στο 35% και δικλωνικός στο 14%. Εφαρμόζοντας το προγνωστικό σύστημα IPSS κανείς 
ασθενής της Ομάδος 1 δεν είχε >3 δυσμενείς προγνωστικούς δείκτες. Πέντε ασθενείς (3%) είχαν ΑΑΑ 
με θετική άμεση αντίδραση Coombs. Τέσσερις ασθενείς (2,3%) είχαν θετικό τεστ για κρυοσφαιρίνες, 
με συμπτωματική νόσο (κυρίως δερματικές εκδηλώσεις). Επτά ασθενείς (4,1%) είχαν περιφερική 
νευροπάθεια με θετικό τεστ για αντισώματα έναντι της Γλυκοπρωτεΐνης σχετιζόμενη με τη Μυελίνη 
(anti-Myelin-associated-Glycoprotein - ΜΑG). Δύο ασθενείς (1,2%) είχαν αυτοάνοση θρομβοπενία. 
Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες αυτοάνοσες εκδηλώσεις ήταν παρούσες κατά τη διάγνωση, εκτός 
μίας περίπτωσης ΑΑΑ που αναπτύχθηκε μετά από τη χορήγηση Φλουδαραβίνης.
Στην Ομάδα 1, μόνο δύο ασθενείς παρουσίασαν λεμφαδενοπάθεια και μόνο δύο σπληνομεγαλία, 
στατιστικά σημαντικά λιγότεροι συγκριτικά με την Ομάδα 2 (21% και 13,9% αντίστοιχα). Το μέσο 
ποσοστό διήθησης του μυελού των οστών ήταν ίδιο (40%) και στις δύο ομάδες. Η διάμεση τιμή της 
μονοκλωνικής IgM ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην Ομάδα 1 (750 mg/dL) έναντι της Ομάδος 2 (2300 
mg/dL). Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι δύο ασθενείς της Ομάδος 1 είχαν σημαντικά αυξημένες 
ελεύθερες ελαφρές αλύσους (FLC) (>1000 mg/dL) και σχεδόν οι μισοί (8/18, 47%) είχαν λόγο FLC 
(FLCR) >10, έναντι 21% των ασθενών της Ομάδος 2. Οι δύο ομάδες δεν είχαν διαφορά στην ολική 
τους επιβίωση (p = 0.466).
Δεκαπέντε ασθενείς έλαβαν ριτουξιμάμπη σε συνδυασμό με γλυκοκορτικοειδή ( 13 ως μονοθεραπεία, 
ένας με κυκλοφωσφαμίδη, ένας με μπορτεζομίμπη, και ένας με χλωραμβουκίλη), δύο ασθενείς 
έλαβαν μονοθεραπεία με χλωραμβουκίλη και ένας ασθενής έλαβε υψηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης σε 
συνδυασμό με γάμμα-σφαιρίνες ενδοφλεβίως. Παρά την ενδεδειγμένη αγωγή είναι αξιοσημείωτο ότι 
κανένας ασθενής δεν κατάφερε να επιτύχει μακρά ύφεση των αυτοάνοσων εκδηλώσεων.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Λόγω της σπανιότητας της WM και της πιθανής «σίγασης» ήπιων αυτοάνοσων 
αντιδράσεων από την αρχική ανοσοκατασταλτική αγωγή, τίθεται υπό ερώτηση αν η συχνότητα των 
αυτοάνοσων εκδηλώσεων στην WM υποεκτιμάται. Στη δική μας ομάδα οι ασθενείς με MW και αυτοάνοσες 
εκδηλώσεις, φάνηκε ότι παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές IgM και δείκτη FLCR >10, ευρήματα που 
χρήζουν περαιτέρω μελέτης.

14 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΟνΑΔΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ νΕΑΡΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 
ΛΕΜΦωΜΑ HODGkIN
Α.Ν. Γεωργοπούλου1, Θ.Π. Βασιλακόπουλος1, Ν.Α. Γεωργόπουλος3, Σ. Καλανταρίδου2, Μ. Σιακαντά-
ρη1, Κ. Κεραμάρης1, Η. Κωνσταντίνου1, Μ. Μπελιά1, Δ. Γαλόπουλος1, Ι. Βασιλόπουλος1, Ε. Μάμαλη3, 
Π. Παναγιωτίδης1, Μ.K. Αγγελοπούλου1

1Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική ΕΚΠΑ και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ 
«Λαϊκό», Αθήνα, 2Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Αρεταίειο», Αθήνα, 3Ενδοκρινολογικό 
Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Οι χημειοθεραπευτικοί συνδυασμοί ABVD, BEACOPP ± ακτινοβολία αποτελούν την 
τρέχουσα θεραπεία για τους ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin (HL). Η βελτίωση του θεραπευτικού 
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αποτελέσματος οδηγεί σε υψηλά ποσοστά ίασης, έτσι ώστε να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι 
μακροχρόνιες – σχετιζόμενες με τη θεραπεία επιπλοκές. Η έκπτωση της γοναδικής λειτουργίας και 
η αδυναμία τεκνοποίησης 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 
αναδρομικές μελέτες.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προοπτική μελέτη της επίδρασης της χημειοθεραπείας 
στη γοναδική λειτουργία σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες πάσχοντες από HL.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με HL, ηλικίας έως 40 έτη για τις γυναίκες και 
έως 45 έτη για τους άνδρες. Τα δείγματα ελήφθησαν προ της έναρξης θεραπείας (t0), στο μέσο(t1), 
στη λήξη (t2), 6(t6) και 12(t12) μήνες μετά το πέρας αυτής, και διατηρήθηκαν στους -80⁰C. Οι ορμόνες: 
θυλακιοτρόπος (FSH), ωχρινοτρόπος (LH), αντιμυλλέριος (ΑΜΗ), καθώς επίσης και οι ορμόνες του 
φύλου (τεστοστερόνη για τους άνδρες, οιστραδιόλη και προγεστερόνη για τις γυναίκες), προσδιορίστηκαν 
με τη μέθοδο ELISA. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 55 άνδρες (διάμεση ηλικία 30 έτη) και 39 γυναίκες 
(διάμεση ηλικία 29 έτη) με διάγνωση λεμφώματος Hodgkin (HL). Στους άνδρες, η FSH αυξήθηκε στην 
έναρξη της θεραπείας, κορυφώθηκε στη λήξη και διατηρήθηκε σε τιμές άνωθεν των φυσιολογικών 6 
μήνες μετά: [t0=3.8IU/mL, t1=11.07IU/mL, t2=15IU/mL, t6=7.4IU/mL, fsh0-1 p<0.001, fsh0-2 p<0,001, 
t0-6 p=0,001], ενώ επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα στους 12 μήνες. Η AMH αυξήθηκε προοδευτικά 
από την αρχή μέχρι τη λήξη της θεραπείας και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα έως και 12 μήνες μετά 
το πέρας αυτής: (t0=8,05ng/mL, t1=8.40ng/mL, t2=13.21ng, t6=13,52ng/mL, t12=13,04ng/ml amh0-1 
p=0.0027, amh0-2 p<0.001, amh0-6 p<0.001, amh0-12 p=0,05). H τεστοστερόνη υπό τη δράση της 
LH, αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της θεραπείας: (t0=407ng/dL, t1=523ng/dL, t2=535ng/dl, t0-1 p=0.001, 
t0-2 p=0,001), και επανήλθε σε φυσιολογικά επίπεδα στο τέλος της θεραπείας.
Στις γυναίκες, η FSH αυξήθηκε από την έναρξη της θεραπείας, κορυφώθηκε στο μέσο και διατηρήθηκε 
αυξημένη έως και 6 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας: (t0=4,1U/mL, t1=8,8U/mL, t2=7,7IU/m,L, 
t6=6,6U/mL, fsh0-1 p<0,001, fsh0-2 p<0,01, fsh0-6 p=0,05). Η AMH εμφάνισε δραματική μείωση στο 
μέσο της θεραπείας, τα επίπεδα της παρέμειναν χαμηλά έως το τέλος αυτής: (t0= 2.85ng/mL, t1=0.45ng/
mL, t2= 0.62ng/mL, amh0-1 p<0.001, amh0-2 p<0.001 ), και αποκαταστάθηκαν προοδευτικά 6 μήνες 
αργότερα. Τα στεροειδή του φύλου δεν επηρεάστηκαν.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η γοναδική λειτουργία σε ασθενείς με λέμφωμα Hodgkin κατά τη διάρκεια της 
χημειοθεραπείας επηρεάζεται και στα δύο φύλα. Στους άνδρες, η σπερματογένεση (κύτταρα Sertoli), 
όπως αντικατοπτρίζεται από την αύξηση των επιπέδων FSH, διαταράχθηκε σημαντικά για ένα έτος, 
ενώ η τεστοστερόνη αυξήθηκε παροδικά, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα της τοξικότητας της θεραπείας 
στα κύτταρα Leydig. Όσον αφορά την αύξηση των τιμών της AMH που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας στους άνδρες, είναι εύρημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης καθώς η βιοχημική 
της λειτουργία στο ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα δεν είναι επαρκώς μελετημένη. Στις γυναίκες, 
η γοναδική δυσλειτουργία όπως αντικατοπτρίζεται από την ραγδαία μείωση της AMH και την αύξηση 
της FSH, ήταν έκδηλη αλλά αποκαταστάθηκε ένα έτος μετά το τέλος της θεραπείας.
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥνΔΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ bELANTAMAbMAfODOTIN 
ΜΑζΙ ΜΕ ΛΕνΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΔΕξΑΜΕΘΑζΟνΗ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ νΕΟΔΙΑΓνωΣΘΕν ΠΟΛ-
ΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕξΙΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 1/2 “belaRd”
Ε. Τέρπος1, Π. Μαλανδράκης1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Δ. Φωτίου1, Φ. Θε-
οδωρακάκου1, Σ. Γκολφινόπουλος2, Κ. Μανούσου2, Μ. Μήγκου1, Ε. Καστρίτης1, Μ.-Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠαΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Health Data Specialists, 
Δουβλίνο, Ιρλανδία
ΣΚΟΠΟΣ: Το belantamabmafodotin (belamaf), ένα μονοκλωνικό αντίσωμα συζευγμένο με τοξίνη 
που στοχεύει το BCMA, είναι αποτελεσματικό και ασφαλές σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό 
πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ). Στο πλαίσιο αυτό αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του 
belamaf σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (Rd) σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν ΠΜ 
(NDMM) που δεν είναι επιλέξιμοι για αυτόλογη μεταμόσχευση. 
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η ανοιχτή, προοπτική, δύο σταδίων, φάσης 1/2 μελέτη BelaRd (NCT04808037) έχει στόχο 
να εντάξει 66 ασθενείς με NDMM. Επιλέξιμοι για τη μελέτη είναι ενήλικες με κατάσταση ικανότητας 
κατά ECOG 0-2 και επαρκή οργανική λειτουργία. Στο πρώτο μέρος (επιλογή της δόσης) αξιολογήθηκε 
η ασφάλεια/αποτελεσματικότητα του συνδυασμού του belamaf σε τρία δοσολογικά επίπεδα (2.5, 1.9 
και 1.4 mg/kg στο d1 κάθε δεύτερου κύκλου 28 ημερών) μαζί με Rd αρχικά σε 6 ασθενείς για κάθε 
ομάδα, και ακολούθως για άλλους 6, ώστε να προσδιοριστεί η συνιστώμενη δόση της φάσης 2 (RP2D). 
Στο δεύτερο μέρος (dose expansion) θα αξιολογηθεί η ασφάλεια/αποτελεσματικότητα σε 30 επιπλέον 
ασθενείς. Δεδομένα από την πρώτη φάση για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα είναι διαθέσιμα 
για όλους τους ασθενείς που είχαν τουλάχιστον 2 αξιολογήσεις της νόσου μετά την αρχική διάγνωση.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 36 ασθενείς, οι 35 (97,2%) συνέχιζαν θεραπεία εντός της μελέτης τη 
στιγμή της ανάλυσης, ενώ 1 είχε καταλήξει λόγω ενός ανεπιθύμητου συμβάντος μη σχετιζόμενο με 
το belamaf. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 72,5 έτη (εύρος 64-86). Από 30 ασθενείς που είχαν 
δεδομένα, ISS 1, 2 και 3 ήταν το 20%, 70% και το 10% αντίστοιχα, ενώ το 10% είχε υψηλού ρίσκου 
κυτταρογενετικές αλλοιώσεις. Η μέση διάρκεια της θεραπείας ήταν 4,2 μήνες (εύρος: 0,5-11,9) και ο 
μέσος αριθμός κύκλων θεραπείας 5 (1-11). Το 61,1% είχε τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη ενέργεια (ΑΕ) 
3-4ου βαθμού. Οι συχνότερες ΑΕ (≥ 10.0% των ασθενών) ήταν η καταβολή (36,1%), μείωση οπτικής 
οξύτητας (16,7%) και εξάνθημα (13,9%). Δεν περιγράφηκαν θρομβοπενίες και λοιμώξεις, ούτε αλλεργικές 
αντιδράσεις κατά την έγχυση. Οι ασθενείς εμφάνισαν 1-2ου βαθμού οφθαλμικά συμπτώματα, μείωση 
οπτικής οξύτητας και κερατοπάθεια σε ποσοστό 75%, 58,3% και 50%, αντίστοιχα. Αντίστοιχα, 3-4ου 
βαθμού παρενέργειες εμφανίστηκαν στο 0%, 13,9% και 0%. Στο 77,8% των ασθενών αξιολογήθηκε η 
ανταπόκριση. Μετά από μέσο διάστημα παρακολούθησης 4,2 μηνών το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 
ήταν 96,4%, ενώ CR πέτυχε το 14,3%, VGPR το 35,7%, και PR το 46,4%, και κανένας ασθενής δεν 
εμφάνισε πρόοδο νόσου. Το 60% των ασθενών με VGPR είχε και αρνητικές ανοσοκαθηλώσεις ορού 
και ούρων. Το μέσο διάστημα έως την επίτευξη τουλάχιστον PR ήταν 1 μήνας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο συνδυασμός του belamaf κάθε 8 εβδομάδες μαζί με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη 
αποδείχθηκε ασφαλής θεραπευτική προσέγγιση για ασθενείς με NDMM μη επιλέξιμους για αυτόλογη 
μεταμόσχευση ειδικά στις χαμηλότερες δόσεις, ενώ παρατηρήθηκαν γρήγορες και βαθιές ανταποκρίσεις. 
Περαιτέρω δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας θα συλλεχθούν με την ολοκλήρωση και του 
δεύτερου μέρους της κλινικής μελέτης.

16 Ο ΣΥνΔΥΑΣΜΟΣ vRD Ή ΟΙ ΤΕΠΡΑΠΛΕΤΕΣ ΔΑΡΑΤΟΥΜΟΥΜΑΜΠΗΣ ΑΥξΑνΟΥν ΤΗν ΕΠΙΒΙωΣΗ 
Των ΑΣΘΕνων ΜΕ ΠΡωΤΟΠΑΘΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕνΤΡΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗν ΕΛΛΗνΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΕΛωΜΑΤΟΣ
Ε. Κατωδρύτου1, Ε. Καστρίτης2, Δ. Δαλαμπίρα1, Σ. Δελήμπαση3, Ε. Σπανουδάκης4, Β. Λαμπροπού-
λου5, Ι. Ντανάσης-Σταθόπουλος2, Α.Ι. Γκιόκα6, Ν. Γιαννακούλας7, Ν. Κανελλιάς2, Α. Σεβαστούδη1,  
Ε. Μιχάλη8, Μ. Παπαθανασίου9, Μ. Κωτσοπούλου10, Α. Σιόνη11, Θ. Τριανταφύλλου1, Μ. Παπαδάτου6,  
Ι. Κωστόπουλος12, Θ. Παπαδοπουλου1, Ε. Βέρρου1, Α. Συμεωνίδης5, Ο. Τσιτσιλώνη12, Μ.Χ. Κυρτσώνη6, 
Μ.-Α. Δημόπουλος2, Ε. Τέρπος2

1Αιματολογικό Τμήμα, ΑΝΘ «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 2Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,  
ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυτ-
τάρων, ΓΝΑ «O Ευαγγελισμός», Αθήνα, 4Αιματολογικό Τμήμα, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 5Παθολογική 
Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, ΠΓΝ Πατρών, 6Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λα-
ϊκό», Αθήνα, 7Αιματολογικό Τμήμα, ΠΓΝ Λάρισας, 8Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 
9Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 10Αιματολογικό Τμήμα, ΑΝ Πειραιά «Μεταξά», 11Αιματολογικό Τμήμα, ΑΓΝΑ «Ο Άγιος 
Σάββας», Αθήνα, 12Εργαστήριο Κυτταρομετρίας Ροής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Η πρωτοπαθής πλασματοκυτταρική λευχαιμία (πΠΚΛ) αποτελεί σπάνια νόσο με φτωχή πρόγνωση. Τα νέα 
διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιούν το όριο ≥5% κυκλοφορούντων κλωνικών πλασματοκυττάρων 
(κΠΚ), και η αποτελεσματικότητα των νεότερων συνδυασμών βορτεζομίδης-λεναλιδομίδης-δεξαμεθαζόνης 
(VRd) ή τετραπλετών δαρατουμουμάμπης (DBQ), δεν έχουν αξιολογηθεί σε σχέση με την κλινική 
έκβαση. Στόχος μας ήταν η αξιολόγηση των νεότερων θεραπειών και των προγνωστικών δεικτών 
ολικής επιβίωσης (OΕ) σε μεγάλη σειρά ασθενών που πληρούν τα νέα διαγνωστικά κριτήρια. 
Μελετήσαμε 110 ασθενείς με πΠΚΛ (Α/Θ: 51/59, διάμεση ηλικία 65 έτη, εύρος 44-86, IgG: 47, IgA: 
17, ελαφρών αλύσων: 32, IgD: 3, IgM: 2, NS: 9) από 3324 ασθενείς με Μυέλωμα (3%) (περίοδος 
διάγνωσης: 2001-2021)· 51% ήταν ≤65 ετών, η κατάσταση ικανότητας (KI) ήταν ≥2 στο 46%, 65% 
είχαν προχωρημένη οστική νόσο και 15% πλασμοκυττώματα οστών/εξωμυελικά· 45% είχε υψηλή 
LDH, 27% υπερασβεστιαιμία, 72% αναιμία, 24% σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια· 56% είχαν δυσμενείς 
μοριακές βλάβες [del17p, t(4;14), t(14;16) και 1q21+]· 30% είχε t(11;14)· ISS3 και RISS3 είχε το 69% 
και 38%, αντίστοιχα. Το διάμεσο ποσοστό κΠΚ ήταν 11% (5-71%)· CD56(-) ανιχνεύθηκε στο 52%· 
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37% είχαν κΠΚ 5-20%. Τα κΠΚ >20% συσχετίσθηκαν αντίστροφα με τον αριθμό των αιμοπεταλίων. 
Το 37% έλαβε VRd/DBQ, 52% κλασικούς συνδυασμούς βορτεζομίδης, και 11% χημειοθεραπεία· 
35% υποβλήθηκε σε αυτόλογη μεταμόσχευση (ΑΜΠΣΚ)· 83% πέτυχε ≥ μερική ανταπόκριση, 24% 
πολύ καλή μερική ανταπόκριση και 26% πλήρη ύφεση (ΠΥ). Ο διάμεσος χρόνος ανταπόκρισης ήταν 
ένας μήνας (1-5). Η θεραπεία με VRd/DBQ σχετίστηκε με υψηλότερο ποσοστό ΠΥ (45% έναντι 19%, 
p=0.007, p<0.001). Μετά από διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 51 μήνες (95% CI: 45-56), 67 
ασθενείς απεβίωσαν. Η πρόωρη θνητότητα (≤1 μήνα) ήταν 3,6% · 46% των ασθενών έλαβε θεραπεία 
2ης γραμμής, 82% με νεότερους παράγοντες. Ο διάμεσος αριθμός γραμμών θεραπείας ήταν 1 (1-5). 
Η διάμεση επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 16 μήνες (95% CI: 12-19.8), σημαντικά μεγαλύτερη στους 
ασθενείς που έλαβαν VRd/DBQ έναντι άλλων συνδυασμών (25 μήνες 95% CI: 13.5-36.5 έναντι 13 
μήνες 95% CI: 9-16.8, p=0.03). Η διάμεση ΟΕ ήταν 29 μήνες (95% CI: 19.6-38.3). Στους ασθενείς 
που έλαβαν VRd/DBQ η ΟΕ δεν έχει προσεγγισθεί ενώ ήταν 20 μήνες (95% CI: 14-26) για όσους 
έλαβαν άλλους συνδυασμούς· η 3ετής ΟΕ ήταν 70% έναντι 32%, αντίστοιχα; p<0.001; HR: 3.88). Η 
διάμεση επιβίωση μετά την πρόοδο της νόσου ήταν 8 μήνες (95% CI: 3.5-13.5). Στη μονοπαραγοντική 
ανάλυση η ΚΙ ≥2, τα αιμοπετάλια, το ποσοστό κΠΚ, η del17p(+), η θεραπεία με VRd/DBQ, η ΑΜΠΣΚ 
και η ΠΥ ήταν ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες ΟΕ. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση σημαντικοί 
προγνωστικοί παράγοντες ΟΕ αναδείχθηκαν, η θεραπεία με VRd/DBQ, το del17p(+) και τα αιμοπετάλια 
<100.000/μL. Η διάμεση ΟΕ στους ασθενείς με del17p(+) έναντι del17p(-)ήταν 17 μήνες (95% CI: 
11.7-22) έναντι 48 μήνες, αντίστοιχα (95% CI: 27.8-68). Ασθενείς με αιμοπετάλια <100.000/μL είχαν 
ΟΕ 16 μήνες (95% CI: 9-23) έναντι 46 μηνών (95% CI: 28-64 (p=0.01) για όσους είχαν αιμοπετάλια 
≥100,000/μL. Τα δεδομένα της μεγαλύτερης εθνικής πολυκεντρικής σειράς πΠΚΛ που ενσωματώνει 
τα νέα διαγνωστικά κριτήρια κατέδειξαν ότι το VRd ή οι τετραπλέτες δαρατουμουμάμπης οδηγούν 
σε βαθιές και παρατεταμένες ανταποκρίσεις αποτελώντας ισχυρό προγνωστικό παράγοντα OE. Η 
έλλειψη του 17p και η θρομβοπενία επηρεάζουν δυσμενώς την ΟΕ. 

17 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ νΕων ΚΥΚΛΙΚων RNA ΤΟΥ ΓΟνΙΔΙΟΥ BCL2L12 ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΛΛΑ-
ΠΛΟΥ ΜΥΕΛωΜΑΤΟΣ ΜΕΣω ΣΤΟΧΕΥΜΕνΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ 3ης ΓΕνΙΑΣ ΜΕ νΑνΟΠΟ-
ΡΟΥΣ (NANOPORESEQuENCING) ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
NESTEDREAL-TIMEQPCR
Π. Καρούση, Ν. Μαχαίρας, Κ. ξένου, Μ. Παπατσίρου, Α. Σκορίλας, Χ.Κ. Κοντός
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) είναι μια πλασματοκυτταρική δυσκρασία για 
την οποία κρίνεται απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση για την καλύτερη κλινική απόκριση των ασθενών. 
Τα κυκλικά RNAs είναι μια κατηγορία μορίων RNA με ρυθμιστικό ρόλο στο ΠΜ, καθώς σχετίζονται με 
την χρωμοσωμική αστάθεια, επηρεάζουν το σχηματισμό οστικής βλάβης και καταστέλλουν σημαντικά 
σηματοδοτικά μονοπάτια. Ωστόσο, οι γνώσεις μας σχετικά με τα κυκλικά RNAs που παράγονται από 
γονίδια που σχετίζονται με την απόπτωση είναι περιορισμένες. Έτσι, στόχος μας ήταν να ταυτοποιήσουμε 
νέα κυκλικά RNA του γονιδίου BCL2L12 που εκφράζονται σε κύτταρα ΠΜ και να αναπτύξουμε ένα 
ευαίσθητο πρωτόκολλο ποσοτικοποίησης για κυκλικά RNA ενδιαφέροντος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ολικό RNA απομονώθηκε από τις 3 κυτταρικές σειρές ΠΜ L-363, H929, and 
U266, και ακολούθησε αντίστροφη μεταγραφή με τη χρήση τυχαίων εξαμερών. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκαν 
ζεύγη αποκλινόντων εκκινητών πάνω σε κάθε εξώνιο του γονιδίου BCL2L12 και πραγματοποιήθηκαν 
συμβατικές και επάλληλες PCR. Η στοχευμένη αλληλούχηση 3ης γενιάς με τεχνολογία νανοπόρων 
πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα MinIONMk1C χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα Flongle. Οι 
αλληλουχίες των νέων κυκλικών RNA ταυτοποιήθηκαν με τη χρήση αλγορίθμων που σχεδιάστηκαν σε 
γλώσσα Perl. Ακολούθησε εκτενής βιοπληροφορική ανάλυση για την πρόβλεψη των αλληλεπιδράσεων 
των νέων κυκλικών RNA του BCL2L12, μέσω εργαλείων και βάσεων δεδομένων όπως οι miRDB 
και dbDEMC. Το circ-BCL2L12-38 επιλέχθηκε για περαιτέρω ανάλυση, καθώς εντοπίστηκε και 
στις 3 κυτταρικές σειρές. Σχεδιάσθηκε και εφαρμόστηκε στη συνέχεια πρωτόκολλο ποσοτικής PCR 
πραγματικού χρόνου, βασισμένο σε ειδικούς αποκλίνοντες εκκινητές που υβριδοποιούνται στο σημείο 
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οπίσθιας συρραφής του circ-BCL2L12-38. Το GAPDH χρησιμοποιήθηκε ως γονίδιο αναφοράς για την 
κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ταυτοποιήσαμε 36 νέα κυκλικά RNA που προέρχονται από το γονίδιο BCL2L12, 
4 εκ των οποίων εντοπίστηκαν σε όλες τις κυτταρικές σειρές ΠΜ. Οι εξωνιακές δομές των νέων 
κυκλικών RNA χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτη ποικιλομορφία, καθώς απαρτίζονται τόσο από ήδη 
γνωστά όσο και από κοντύτερα εξώνια, και γονιδιακές περιοχές που δεν είχαν βρεθεί να συμμετέχουν 
σε γραμμικά μετάγραφα του BCL2L12 μέχρι σήμερα. Επιπλέον, αρκετά κυκλικά RNA του BCL2L12 
προβλέπεται να προσδένουν miRNAs με σημαντικό ρόλο στο ΠΜ, όπως τα μέλη της οικογένειας 
miR-181 που σχετίζονται με την ευαισθησία στη χημειοθεραπεία, το miR-195-5p που έχει συσχετιστεί 
με την εμφάνιση θωρακικών αλλοιώσεων, και το miR-455-3p το οποίο έχει μειωμένη έκφραση σε 
ασθενείς ΠΜ με νεφρική ανεπάρκεια. Επιπρόσθετα, προσδιορίσαμε ποσοτικά τα επίπεδα έκφρασης 
του circ-BCL2L12-38 στις 3 κυτταρικές σειρές ΠΜ, αναπτύσσοντας ένα ευαίσθητο πρωτόκολλο, ειδικό 
για την ποσοτικοποίηση κυκλικών RNA με χρήση χαμηλής ολικής μάζας RNA.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη αυτή, εφαρμόσαμε στοχευμένη αλληλούχηση τεχνολογίας αιχμής με 
νανοπόρους σε κυτταρικές σειρές ΠΜ ταυτοποιήσαμε 36 νέα κυκλικά RNA του γονιδίου BCL2L12. 
Αυτά τα κυκλικά μετάγραφα σχηματίζονται μέσω γεγονότων εναλλακτικής οπίσθιας συρραφής και όλα 
τα νέα κυκλικά RNA προβλέπεται να προσδένουν miRNAs που εμπλέκονται ποικιλοτρόπως στο ΠΜ. 
Προσδένοντας miRNAs, τα κυκλικά RNAs του BCL2L12 μπορεί να επηρεάζουν τον κίνδυνο εξέλιξης 
της νόσου, την απόκριση των ασθενών στη θεραπεία και το προσδόκιμο επιβίωσης. Τα δεδομένα αυτά 
υποδηλώνουν ένα πολύπλευρο ρόλο των κυκλικών RNA του BCL2L12 στο ΠΜ, τα οποία χρήζουν 
μελέτης και σε δείγματα ασθενών, με χρήση του πρωτοκόλλου ποσοτικοποίησης που αναπτύχθηκε.

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟξΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΕΛΙνΕξΟΡΗΣ (SELINEXOR) ΣΤΗν ΚΛΙνΙΚΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗν ΥΠΟΤΡΟΠΗ 
Ε. Καστρίτης, Π. Μαλανδράκης, Β. Σπηλιοπούλου, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Φ. Θεοδωρακάκου,  
Ε. Σολιά, Ν. Κόκκαλη, Ρ. Συρίγου, Δ. Φωτίου, Μ. Ρούσσου, Μ. Μήγκου, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου, 
Ν. Κανέλλιας, Μ. Γαβριατοπούλου, Ε. Τέρπος, Μ.-Α. Δημόπουλος 
Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η σελινεξόρη είναι ένας αναστολέας της εξπορτίνης, χορηγούμενη από το στόμα, και 
εγκεκριμένη για ασθενείς με τριπλά ανθεκτικό υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλούν μυέλωμα (RRMM) (σε 
PI, IMiD, antiCD38), μαζί με δεξαμεθαζόνη (Sd), και σε ασθενείς με RRMM μετά από 1-3 προηγούμενες 
γραμμές θεραπείας μαζί με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη (SVd). Σε αυτή τη μελέτη περιγράφονται 
δεδομένα από την κλινική πρακτική για την αποτελεσματικότητα και την ανοχή των συνδυασμών της 
σελινεξόρης, καθώς και δεδομένα για τα αποτελέσματα των θεραπειών μετά την υποτροπή σε αυτή.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Η παρούσα αναδρομική μελέτη συμπεριέλαβε διαδοχικούς ασθενείς με RRMM που 
έλαβαν Sd ή SVd στο κέντρο μας στην κλινική πρακτική. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλήφθηκαν 44 ασθενείς με διάμεσο αριθμό 6 προηγούμενων γραμμών 
θεραπείας (εύρος 2-14), και διάμεσο χρόνο από τη διάγνωση 6 χρόνια (εύρος 2-15 έτη). Όλοι οι 
ασθενείς ήταν ανθεκτικοί στη λεναλιδομίδη και είχαν εκτεθεί σε PI, 91% ήταν ανθεκτικοί σε ≥1 PI (70% 
στην καρφιλζομίμπη), 86% στην πομαλιδομίδη, 93% σε anti-CD38 αντίσωμα, και 34% σε anti-BCMA. 
Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 69 έτη, 27% είχε αλβουμίνη ορού <3.5 gr/dl, 24% νόσο σταδίου 
ISS-3 και 29% κυτταρογενετικά υψηλού κινδύνου. Το 48% έλαβε Sd και 52% SVd. Η αρχική δόση ήταν 
40-100 mg/εβδομάδα σε 37% των ασθενών και >100 mg σε 63%. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 
(ORR) ήταν 29.5% (SVd:35%, Sd:24%). Σε ασθενείς που είχαν λάβει anti-BCMA η ORR ήταν 13% 
(2/15). Ο διάμεσος χρόνος έως την ανταπόκριση ήταν ένας μήνας (εύρος 0.8-2.9 μήνες). Η διάμεση 
PFS ήταν 3 μήνες για όλους τους ασθενείς και 6.9 μήνες για όσους ανταποκρίθηκαν (≥PR). Η διάμεση 
PFS ήταν 2.7 μήνες για ασθενείς που έλαβαν Sd και 3.4 μήνες για αυτούς που έλαβαν SVd, ενώ ήταν 
4 έναντι 2.7 μήνες για όσους έλαβαν αρχική δόση ≤100 mg έναντι >100mg/εβδομάδα (p=0.163).
Η δόση του selinexor μειώθηκε σε 56% των ασθενών, στο 37.5% όσων ξεκίνησαν με δόση <100mg/
εβδομάδα και 70% σε αυτούς που άρχισαν με ≥100mg. Η μείωση της δόσης δε συσχετίστηκε με 
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χειρότερο PFS (3.8 έναντι 1.9 μήνες). Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, παράγοντες που συσχετίστηκαν 
με χειρότερο PFS ήταν η χαμηλή αλβουμίνη ορού (<3.5 gr/dl) (2.1 έναντι 4.6 μήνες, p=0.001) και 
LDH >ULN (2.7 έναντι 3.97 μήνες, p=0.032), αλλά όχι ο αριθμός των προηγούμενων θεραπειών ή η 
έκθεση σε anti-BCMA. Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 13.7 μήνες και 28 μήνες για όσους πέτυχαν 
τουλάχιστον ≥PR. Οι συχνότερες ΑΕ ήταν λοιμώξεις (25%, βαθμού 3-5:16%), θρομβοπενία (55%, 
βαθμού 3-4: 23%), κόπωση (66%, βαθμού 3-4:14%), ναυτία (47%, βαθμού 3-4:9%), διάρροια (9%, 
βαθμού 3-4:2.5%), υπονατριαιμία (11%, βαθμού 3-4:9%) και διαταραχές από το ΚΝΣ (18%, βαθμού 
3:7%).
Μετά την πρόοδο νόσου στο Sd/SVd, 20 άρρωστοι έλαβαν επόμενη γραμμή θεραπείας, και είτε 
belantamabmafodotin, είτε αντι-CD38, είτε IMiD, PI ή κλασική χημειοθεραπεία, με ORR 40% και PFS 
3.4 μήνες. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε βαριά προθεραπευμένους ασθενείς με RRMM οι συνδυασμοί της σελινεξόρης 
εμφανίζουν ικανοποιητική αποτελεσματικότητα, ενώ οι ασθενείς που ανταποκρίνονται μπορεί να 
διατηρήσουν την ύφεση για σημαντικό χρονικό διάστημα. Οι μειώσεις δόσεων βελτιώνουν την ανοχή 
στη θεραπεία ενώ η χαμηλή αλβουμίνη ορού αποτελεί πολύ ισχυρό δυσμενή προγνωστικό παράγοντα 
σε αυτή την ομάδα ασθενών. 

19 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ Των ΜΟνΟΚΛωνΙΚων ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙων ΚΛΙνΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑνΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΟνΟΚΛωνΙΚΗ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΑ: ΑνΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕνΑ ΚΕνΤΡΟ ΑνΑΦΟΡΑΣ
Φ. Θεοδωρακάκου, Δ. Φωτίου, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Β. Σπηλιοπούλου, Π. Μαλανδράκης,  
Μ. Μήγκου, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου, Ν. Κανέλλιας, Μ. Γαβριατοπούλου, Ε. Τέρπος,  
Μ.-Α. Δημόπουλος, Ε. Καστρίτης
Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Οι μονοκλωνικές γαμμαπάθειες μπορεί να σχετίζονται με μια ποικιλία κλινικών συνδρόμων 
που μπορεί να επηρεάζουν τους νεφρούς, το περιφερικό νευρικό σύστημα, το δέρμα, τα μάτια ή άλλα 
όργανα και οφείλονται στις ιδιότητες της μονοκλωνικής πρωτεΐνης, στην παραγωγή κυτταροκινών ή σε 
άλλους μηχανισμούς. Τα σύνδρομα αυτά σχετίζονται συνήθως με χαμηλής κακοήθειας λεμφοκυτταρικούς 
ή πλασματοκυτταρικούς κλώνους που δεν πληρούν τα κριτήρια συμπτωματικού πολλαπλού μυελώματος 
(ΠΜ) ή συμπτωματικής Μακροσφαιριναιμίας Waldenström (WM). Αυτή η ετερογενής ομάδα συνδρόμων 
έχουν πρόσφατα χαρακτηριστεί ως «Μονοκλωνικές Γαμμαπάθειες Κλινικής Σημασίας» (MGCS). 
Η διάγνωση τους απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας ή/και βιοψία οργάνων στόχων. Η μονοκλωνική 
γαμμαπάθεια είναι συχνό εύρημα (~5% των ατόμων ηλικίας άνω των 40 ετών) και ο επιπολασμός 
των MGCS υποεκτιμάται λόγω της ετερογένειας των συμπτωμάτων, των δυσκολιών στην διάγνωση 
και του χαμηλού βαθμού υποψίας. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να υπολογίσουμε τον επιπολασμό των 
MGCS ανάμεσα σε ασθενείς με μονοκλωνική γαμμαπάθεια.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η ανάλυση συμπεριέλαβε όλους τους ασθενείς με μονοκλωνική γαμμαπάθεια 
με ή χωρίς συμπτώματα που παραπέμφθηκαν στη Θεραπευτική Κλινική μετά το 2010. Λόγω της 
ιδιαίτερης κλινική εικόνας της AL αμυλοείδωσης και της ανάγκης για άμεση έναρξη θεραπείας, οι 
ασθενείς αυτοί αναλύθηκαν ξεχωριστά. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από 1/1/2010 έως 31/12/2021, 3138 ασθενείς προσήλθαν για διερεύνηση. Από 
αυτούς, 1437 ασθενείς διαγνώστηκαν τελικά με MGUS ή ασυμπτωματικό ΠΜ (SMM) ή ασυμπτωματική 
WM (aWM), 1145 με συμπτωματικό ΠΜ, 320 με AL αμυλοείδωση, 108 με συμπτωματική WM και 
128 (4.1%) με MGCS. Από αυτούς με MGCS, η πλειονότητα είχε είτε Μονοκλωνική Γαμμαπάθεια 
με Νεφρική Σημασία (MGRS) (ν=51), είτε IgM-σχετιζόμενη νευροπάθεια (ν=58). Άλλες διαγνώσεις 
περιλάμβαναν σ. POEMS, σ. Schnitzler, νεκροβιωτικό ξανθοκοκκίωμα ή σκληρομυξοίδημα και 
άλλα σπανιότερα σύνδρομα (σ. TEMPI, IgM αμφθιβληστροειδοπάθεια, σ. Clarkson). Η περιφερική 
νευροπάθεια με συνυπάρχουσα παραπρωτεΐνη ήταν η συχνότερη διάγνωση μεταξύ των ασθενών χωρίς 
AL αμυλοείδωση εκ των οποίων 73% είχαν IgM μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη. Σε 42% των ασθενών 
με μη-IgM μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη η νευροπάθεια σχετίστηκε αιτιολογικά με την παραπρωτεΐνη 
(κυρίως σ. POEMS). Η διάμεση ηλικία των ασθενών με MGCS ήταν 64 έτη, και δεν διέφερε από την 
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διάμεση ηλικία των ασθενών με SMM/MGUS, AL αμυλοείδωση, ΠΜ ή WM (διάμεση ηλικία 65, 65, 
67 και 70 έτη αντίστοιχα). Κατά την διάγνωση η διάμεση ποσότητα μονοκλωνικής πρωτεΐνης ήταν 
0.4 gr/dl, χαμηλότερη από των ασθενών με MGUS/SMM/aWM, στους οποίους ήταν 1.04 gr/dl. Η 
διάμεση διήθηση του μυελού από κλωνικά κύτταρα ήταν 10% στα MGCS, 7% στα MGUS/SMM, 15% 
στην AL αμυλοείδωση, 50% στο ΠΜ και 40% στην WM. Οι περισσότεροι ασθενείς με MGCS έλαβαν 
θεραπείες που στόχευαν τον πλασματοκυτταρικό/λεμφοκυτταρικό κλώνο. Ασθενείς με σύνδρομο 
Schnitzler’s και με σύνδρομο Clarkson’s, έλαβαν και θεραπείες πέραν των στοχευμένων έναντι των 
κλωνικών κυττάρων. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με IgM σχετιζόμενη νευροπάθεια έλαβε μόνο 
υποστηρικτική θεραπεία. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός των MGCS μεταξύ των ασθενών με μονοκλωνική γαμμαπάθεια 
είναι περίπου 4%. Η διάγνωση τους απαιτεί υψηλό βαθμό υποψίας λόγω της σπανιότητας και την 
ετερογένειας της κλινικής εικόνας των συνδρόμων αυτών και δεδομένης της συχνότητας της μονοκλωνικής 
γαμμαπάθειας στον γενικό πληθυσμό, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με MGCS υποδιαγιγνώσκεται 
και υποφέρει από τις επιπλοκές ενός κατά τα άλλα χαμηλού βαθμού κακοήθειας νοσήματος. 

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

20 ΑνΑΛΥΣΗ microRNAs ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΡωΜΑΤωΣΗ ΚΙνΔΥνΟΥ
Σ. Συριοπούλου1, Χ-N. Κοντανδρεοπούλου1, Π.Θ. Διαμαντόπουλος1, Ν. Γιαννακοπούλου1, Δ. Βλα-
χοπούλου1, Π. Κατσιαμπούρα1, Χ. Σταφυλίδης1, Μ. Δήμου2, Α. Γαλανόπουλος3, Σ. Παπαγεωργίου4,  
Ε. Χατζημιχαήλ5, Β. Παππά4, Ι. Κοτσιανίδης6, Α. Συμεωνίδης7, Π. Παναγιωτίδης, Ν-Α. Βύνιου1

1Αιματολογικό Τμήμα, Α’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,  ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, 
ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 4Αιματολογικό 
Τμήμα, Β’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Αττικό», Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωαννίνων, 
Ιωάννινα, 6Αιματολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 7Αιματολογική 
Κλινική, ΠΓΝ Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα microRNAs (miRNAs) είναι σημαντικοί ρυθμιστές των ανθρώπινων 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HSC) και η απορρύθμισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη 
αιματολογικών κακοηθειών. Η συστηματική ανάλυση της έκφρασης και της λειτουργίας των miRNAs 
κατά την αιμοποίηση, ανέδειξε την ύπαρξη ρυθμιστικών περιοχών στις οποίες τα miRNAs συμβάλλουν 
στη διαφοροποίηση και λειτουργία των αιμοποιητικών κυττάρων. Το miR-155 μπορεί να ελέγξει την 
αιμοποίηση και η υπερέκφρασή του σε συνδυασμό με την υπερέκφραση των miR-125 και miR-181 
έχει αναφερθεί ότι επιδρά λειτουργικά στα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. Πρόσφατες ενδείξεις 
αναφέρουν πως ο διαμεσολαβούμενος από τα miRNAs μετα-μεταφραστικός έλεγχος της γονιδιακής 
έκφρασης αποτελεί κομβικό σημείο της παθογένεσης και της εξέλιξης των μυελοδυσπλαστικών 
συνδρόμων (ΜΔΣ) και της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ). Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε 
την πιθανή προγνωστική αξία έξι ήδη ταυτοποιημένων miRNAs (miR-181a-2-3p, miR-124-3p, miR-
550a-3p, miR-155-5p, miR-151a-3p και miR-125b-5p)σε ασθενείς με ΜΔΣ.
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συλλέχθηκαν δείγματα μυελού των οστών κατά τη διάγνωση 41 ασθενών 
με ΜΔΣ. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν με βάση το ανανεωμένο Διεθνές Προγνωστικό Σύστημα 
(IPSS-R). Ακολούθησε εξαγωγή RNA και αντίστροφη μεταγραφή με τη χρήση παγίων πρωτοκόλλων. 
Διενεργήθηκε PCR πραγματικού χρόνου με την τεχνική SYBRGreen. Τα σχετικά μεταφραστικά επίπεδα 
των miRNAs υπολογίστηκαν με τη μέθοδο 2-ΔΔct. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Από τα 
miRNAs που αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη, τα μεταφραστικά επίπεδα των miR-125b-5p, miR-
155-5p, miR-181a-2-3p ήταν σημαντικά αυξημένα σε υψηλότερου (ενδιάμεσου, υψηλού και πολύ 
υψηλού) κινδύνου ΜΔΣ σε σχέση με χαμηλότερου (πολύ χαμηλού και χαμηλού) κινδύνου ΜΔΣ (p=0.012, 
p=0.010 και p=0.024 αντίστοιχα). Τα miR-125b-5p, miR-151a-3p, miR-155-5p, miR-181a-2-3p και 
miR-550a-3p παρουσίασαν θετική συσχέτιση με το ποσοστό των βλαστών του μυελού των οστών 
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[p(0.001-0.05)], ενώ αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των επιπέδων των mir-151-a-3p, 
miR181a-2-3p, miR-550a-3p, και του αριθμού των πολυμορφοπυρήνων (p=0.05, 0.013, 0.010, και 
0.007 αντίστοιχα). Κανένας από τους υπόλοιπους παράγοντες που ελέγχθηκαν(τύπος ΜΔΣ με βάση 
την ταξινόμηση ΠΟΥ 2016, φύλο, ηλικία στη διάγνωση, επίπεδα αιμοσφαιρίνης, αριθμός αιμοπεταλίων 
και κυτταροπενίες) δε συσχετίστηκαν με τα επίπεδα των miRNAs. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη αναδείχθηκε η στατιστικά σημαντική διαφορά στο πρότυπο 
έκφρασης των miRNAs μεταξύ υψηλότερου και χαμηλότερου κινδύνου ΜΔΣ. Έχει αποδειχθεί ότι η 
απορρύθμιση των miR-155-5p και miR-181a-2-3p μπορεί να προκαλέσει αύξηση και διαφοροποίηση 
των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων καθώς και εξέλιξη σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. Μελέτες 
σε ποντίκια τα οποία μεταμοσχεύτηκαν με miR-155-5p επιμολυσμένα βλαστικά κύτταρα, ανέδειξαν 
μυελοϋπερπλαστική διαταραχή αντίστοιχη με φαινότυπο ΜΔΣ υψηλού κινδύνου. Έχει αναφερθεί ότι 
το miR-181a-3p παρουσιάζει ισχυρή έκφραση σε κυτταρόπλασμα κυττάρων υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, 
σε αντίθεση με τα χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ στα οποία ανιχνεύεται μειωμένη έκφραση. Η ταυτοποίηση 
των miRNAs τα οποία διαχωρίζουν τα υψηλού από τα χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ υποδεικνύει πως η 
έκφραση των miRNAs μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Με δεδομένο 
ότι συγκεκριμένα miRNAs μπορούν να διαχωρίσουν υποτύπους ΜΔΣ και ομάδες κινδύνου, μπορεί 
να προταθεί ότι η ταυτοποίηση των miRNAs θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στη 
διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με ΜΔΣ. Η έρευνα θα συνεχιστεί με διευρυμένες ομάδες ασθενών. 
Η στόχευση των miRNAs θα μπορούσε να παρέχει νέες θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς με ΜΔΣ.

21 ΑνΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧνΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓων ΑΔΙΕΥΚΡΙνΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ 
ΧΡΟνΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕνΙΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑν ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑξΕΙΣ ΜΥΕΛΙΚων 
ΓΟνΙΔΙων ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕνΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ νΕΑΣ ΓΕνΙΑΣ
Γ. Τσακνάκης, Ε. Μαυρουδή, Ε. Μπουτακόγλου, Ε. Παπαδάκη
Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ & Εργαστήριο Μελέτης Αιμοποίησης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η Χρόνια Ιδιοπαθής Ουδετεροπενία (Chronic Idiopathic Neutropenia, CIN) 
είναι διαταραχή των ουδετερόφιλων που χαρακτηρίζεται από την ανεξήγητη ελάττωση του αριθμού 
τους στο περιφερικό αίμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών. Έχουμε στο παρελθόν 
διερευνήσει το γενωμικό προφίλ πραγματοποιώντας στοχευμένη αλληλούχιση νέας γενιάς (next 
generation sequencing, NGS) σε γονίδια που εμπλέκονται στις μυελικές κακοήθειες, σε ένα σύνολο 
ασθενών με τη διάγνωση της CIN και βρήκαμε ότι 11.35% των ασθενών έχουν κλωνική αιμοποίηση 
κατόπιν ανίχνευσης παθογόνων/πιθανώς παθογόνων παραλλαγών με αλληλική συχνότητα μεγαλύτερη 
του 2%. Οι παραλλαγές αδιευκρίνιστης σημασίας (variants of undetermined significance, VUS) δεν 
συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση και η πιθανή κλινική τους σημασία δεν αναλύθηκε. Στην παρούσα 
μελέτη έχουμε αναλύσει την εμφάνιση, συχνότητα και πιθανή κλινική σημασία των παραλλαγών 
αδιευκρίνιστης σημασίας που ανιχνεύθηκαν στους ασθενείς με CIN.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Γενωμικό DNA απομονώθηκε από δείγματα περιφερικού αίματος ή μυελού, 
έγινε προετοιμασία βιβλιοθηκών οι οποίες υποβλήθηκαν σε στοχευμένη αλληλούχιση νέας γενιάς 
με χρήση της πλατφόρμας IonTorrent και του ΙonS5 prime αλληλουχητή (Thermo Fisher Scientific) 
χρησιμοποιώντας ένα πάνελ 38 γονιδίων που επαναλαμβανόμενα μεταλλάσσονται σε μυελικές 
κακοήθειες (Tsaknakis G et al. Blood. 2021;138:1249-1257).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: NGS ανάλυση των μυελικών γονιδίων πραγματοποιήθηκε σε 139 ασθενείς με CIN 
(106 γυναίκες και 33 άντρες, ηλικίας από 21 έως 89 έτη με διάμεση ηλικία τα 59 χρόνια). Επανεξέταση 
των αποτελεσμάτων της αλληλούχισης των δειγμάτων των ασθενών και ανάλυση για την εύρεση VUS 
έδειξε ότι σε 35 από τους 139 ασθενείς (25.18%) ανιχνεύθηκαν ένα ή περισσότερα VUS (συνολικά 
39, όλα με αλληλική συχνότητα στο 50% και όλα σημειακές μεταλλάξεις αντικατάστασης). Οι γενετικές 
παραλλαγές αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ιατρικής Γενετικής 
και κατηγοριοποιήθηκαν ως VUS. Η πλειοψηφία των VUS ανιχνεύθηκαν στα γονίδια ATM (n=7) και 
SETBP1 (n=6) και στα γονίδια TET2 και NOTCH1 (4 παραλλαγές αντίστοιχα) και στο PLCG2 γονίδιο 
(3 παραλλαγές). Δύο διαφορετικοί ασθενείς ανιχνεύθηκαν με την ίδια παραλλαγή στο γονίδιο ΤΕΤ2 
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ενώ δύο αδέρφια είχαν την ίδια παραλλαγή στο γονίδιο SETBP1. Πραγματοποιήθηκε υπολογισμός 
του παθογενετικού σκορ των ανιχνευμένων παραλλαγών που βασίστηκε σε συνδυαστικές ενδείξεις 
από πολλαπλούς in-silico predictors και αποκάλυψε 3 παραλλαγές σε 3 διαφορετικά γονίδια με την 
υψηλότερη πιθανότητα να είναι παθογόνες. Πιο συγκεκριμένα ήταν οι εξής: PLCG2K456ECXCR4R235Can
dSF3B1T56I. Οι PLCG2 παραλλαγές έχουν συσχετιστεί με το οικογενές αυτοφλεγμονώδες σύνδρομο 
εκ ψύχους ενώ παραλλαγές στο γονίδιο CXCR4 είναι γνωστό ότι ευθύνονται για το σύνδρομο WHIM. 
SF3B1 μεταλλάξεις δεν έχουν ακόμα βρεθεί να εμπλέκονται σε κληρονομική νόσο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη των VUS στο σύνολο των 139 ασθενών με CIN ανίχνευσε 39 VUS, όλα 
ετερόζυγα, σε 35 ασθενείς. Η ανάλυση άλλων ιστών των ασθενών θα επιβεβαιώσει ή όχι τη κληρονομική 
φύση των ανιχνευμένων μεταλλάξεων. Στη συνέχεια αυτές οι παραλλαγές θα ελεγχθούν λειτουργικά και 
θα ενσωματωθούν με πειραματικά δεδομένα και κλινικούς φαινότυπους για να αξιολογηθεί ακριβέστερα 
η πιθανή συνεισφορά τους στην εκδήλωση της νόσου. Αυτή η μελέτη ανάλυσης των VUS στους ασθενείς 
με CIN θα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των παθογενετικών αιτιών αυτής της σπάνιας νόσου.

22 ΔΕΔΟΜΕνΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡωΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕνΗΛΙΚων ΑΣΘΕνων ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΟΥΔΕΤΕ-
ΡΟνΙΑ
Ε. Μπουτάκογλου1,2, Ε. Μαυρουδή1,2, Π. Κανέλλου3, Σ. Παπαδάκης1,2, Γ. Τσακνάκης1,2, Ε. Φραγκιαδάκη1,2, 
Α. Δαμιανάκη1,2, Ι. Βούλγαρη1, Α. Αναστασάκος4, Χ. Ποντίκογλου1,2, Γ. Χαλκιαδάκης4, Ε. Παπαδάκη1,2

1Εργαστήριο Μελέτης της Αιμοποίησης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, 2Αιματολογική 
Κλινική, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, 3Αιματολογική Κλινική, «Βενιζέλειο» ΓΝΗ, Ηράκλειο, 4Τμήμα Πληροφο-
ριακών Συστημάτων, Κέντρο Υποδομών Υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η Χρόνια Ουδετεροπενία είναι μια σπάνια ετερογενής διαταραχή, συχνά με ανεξήγητη 
υποκείμενη αιτία. Η ανάπτυξη μητρώων καταγραφής ασθενών με Χρόνια Ουδετεροπενία είναι 
σημαντική, για την αποσαφήνιση των επιδημιολογικών και κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών 
της διαταραχής. Στην Κλινική μας έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονικό μητρώο καταγραφής ασθενών με 
Χρόνια Ουδετεροπενία. Αποτελείται από το αποθετήριο και διεπαφές προς χρήστες και διαχειριστές, 
φιλοξενείται στο Κέντρο Δεδομένων του Πανεπιστημίου μας και πληροί τα διεθνή κριτήρια ασφάλειας 
πρόσβασης και προστασίας προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR). 
Παρέχει δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων, δημιουργίας αναφορών, στατιστικών και γραφικών 
παραστάσεων καθώς και τη δυνατότητα διασύνδεσης με συναφή μητρώα βάσει διεθνών πρωτοκόλλων 
ανταλλαγής δεδομένων (HL7).
ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στόχος μας είναι η καταγραφή ενήλικων ασθενών με Χρόνια Ουδετεροπενία 
για την εξαγωγή νέων δεδομένων.
ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το ηλεκτρονικό μητρώο περιλαμβάνει πάνω από 250 πεδία 
στα οποία καταγράφονται, κατά τη διάγνωση και την παρακολούθηση, στοιχεία του ιστορικού και 
αποτελέσματα καθιερωμένων κλικοεργαστηριακών εξετάσεων (Γενική αίματος,Βιοχημικός/Ανοσολογικός/
Ορμονολογικός/Ιολογικός έλεγχος, Μυελόγραμμα-Οστεομυελική Βιοψία, Καρυότυπος, ανοσοσφαινότυπος 
λεμφοκυττάρων αίματος/μυελού και μυελικών προβαθμίδων). Επιπλέον καταγράφονται αποτελέσματα 
εξειδικευμένων εξετάσεων που διενεργούνται από βιολογικό υλικό μυελού ή/και αίματος όπως:  
α) ανίχνευση αντι-πολυμορφοπυρηνικών (αντι-ΠΜΝ) αντισωμάτων στον ορό των ασθενών με τεχνικές 
λευκοσυγκόλλησης και ανοσοφθορισμού, β) ανίχνευση του πολυμορφισμού SNPrs2814778 -67Τ >C 
στο γονίδιο DARC/ACKR1 με real-time PCR για τη διάγνωση εθνικής ουδετεροπενίας, γ) επόμενης 
γενιάς αλληλούχιση (Next Generation Sequencing, NGS) γονιδίων που σχετίζονται με μυελικές 
κακοήθειες για ανίχνευση κλωνικής αιμοποίησης. Τα κλινικοεργαστηριακά δεδομένα των ασθενών 
καταχωρούνται ανά 3-12 μήνες, ανάλογα με την τελική διάγνωση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Έχουν καταγραφεί 210 ασθενείς με Χρόνια Ουδετεροπενία που είχε χαρακτηριστεί 
αρχικά ως αδιευκρίνιστη. Πρόκειται για 164 γυναίκες και 46 άνδρες με διάμεση ηλικία 59 έτη (εύρος 
17–83 έτη) και μέση τιμή αριθμού ουδετεροφίλων 1383±414/μL (διάμεση 1600/μL, εύρος 100-1700/μL). 
Οι ασθενείς χαρακτηρίστηκαν τελικά μετά τον κλινικοεργαστηριακό έλεγχο, ως πάσχοντες από Ιδιοπαθή 
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Ουδετεροπενία (ΙΟ) στο 82% (n=172), οικογενή ουδετεροπενία με ανεξήγητη γενετική διαταραχή 6% 
(n=13), συγγενή ουδετεροπενία 1% (n=3: ένας ασθενής με κυκλική ουδετεροπενία και τυπική μετάλλαξη 
ELANE, ένας με τυπική μετάλλαξη G6PC3 και ένας με τυπική μετάλλαξη GFi1), εθνική καλοήθη 5% 
(n=10) και πιθανή δευτεροπαθή ουδετεροπενία 6% (n=12: ένας ασθενής/φορέας ηπατίτιδα-Β, 2 με 
LGL-λευχαιμία και 9 με αδιευκρίνιστη νόσο του συνδετικού ιστού). Από τους ασθενείς με ΙΟ, 12% είχαν 
κλωνική νόσο (μεταλλάξεις σε ένα ή περισσότερα από τα γονίδια DNMT3A, TET2, SRSF2, IDH1/2, 
ASXL1, ZRSR2, PHF6 με VAF >2%), 51% είχαν μη-κλωνική νόσο, 4% είχαν παρουσία μεταλλάξεων 
αδιευκρίνιστης σημασίας (VUS) και 33% δεν είχαν ελεγχθεί για κλωνική αιμοποίηση. Από τους 97 
ασθενείς με ΙΟ που ελέγχθηκαν, το 34% είχε παρουσία αντι-ΠΜΝ αντισωμάτων.
ΣΥζΗΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις ενήλικων ασθενών με Χρόνια Ουδετεροπενία, 
12% εξ αυτών οφείλεται σε κληρονομούμενους γενετικούς παράγοντες (συγγενής, οικογενής, εθνική 
ουδετεροπενία). Επισημαίνεται, επομένως, η σημαντικότητα της λεπτομερούς λήψης ατομικού και 
οικογενειακού ιστορικού για την σωστή διερεύνηση και διάγνωση. Η πλειοψηφία των ασθενών έχει 
ΙΟ και κρίνεται σκόπιμη η κατάλληλη γενετική διερεύνηση (NGS, whole exome/genome sequencing) 
για αναζήτηση προγνωστικών ή/και παθογενετικών μεταλλάξεων. Ο έλεγχος αντι-ΠΜΝ αντισωμάτων 
στους ενήλικες παρουσιάζει χαμηλή ευαισθησία και ειδικότητα και πρέπει πάντα να συνεκτιμάται με 
τα κλινικοεργαστηριακά δεδομένα των ασθενών. 

23 ΠΡωΤΕΟΜΙΚΗ ΑνΑΛΥΣΗ ΑνΑΔΕΙΚνΥΕΙ ΑνΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑνΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ 
ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥνΔΡΟΜΑ
Γ. Τσεκούρα1, Α. Αγαθαγγελίδης1, Ε. Κοντανδρεοπούλου2, Α. Ταλιουράκη1, Π. Διαμαντόπουλος2,  
Ε. Παππά1, Β. Αλεπόρου1, Ι. Παπασιδέρη3, Ν-Α. Βύνιου2, Π. Κόλλια1

1Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η αυτοφαγία είναι ένας αυστηρά ελεγχόμενος μηχανισμός που αφορά 
στην αποικοδόμηση κυτταρικών συστατικών. Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) αποτελούν 
μια ετερογενή κατηγορία διαταραχών του αίματος που χαρακτηρίζονται από ποιοτικές και ποσοτικές 
βλάβες στο μυελό των οστών καθώς και αυξημένη πιθανότητα μετασχηματισμού σε οξεία μυελογενή 
λευχαιμία. Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η αυτοφαγία εμπλέκεται καθοριστικά 
στην έναρξη και την εξέλιξη των ΜΔΣ.
Σύμφωνα με ευρήματα από προηγούμενη μελέτη μας (Τσεκούρα, 31ο συνέδριο της ΕΑΕ), τα επίπεδα 
έκφρασης μιας σειράς γονιδίων από όλα τα στάδια του μηχανισμού της αυτοφαγίας ήταν χαμηλότερα 
σε ασθενείς με ΜΔΣ σε σύγκριση με υγιείς δότες. Συγκεκριμένα η έκφραση των γονιδίων PI3KC3, 
AMBRA1, UVRAG, ATG12, ATG5, ATG16, LC3B και DRAM1 ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους ασθενείς 
με ΜΔΣ, ενώ το γονίδιο TGM2 παρουσίασε σημαντική αύξηση. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η 
επιβεβαίωση της απώλειας ενεργότητας του μηχανισμού της αυτοφαγίας σε ασθενείς με ΜΔΣ, μέσω 
του προσδιορισμού των επιπέδων έκφρασης των προαναφερθέντων γονιδίων σε πρωτεϊνικό επίπεδο.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η ομάδα μελέτης περιλάμβανε 20 ασθενείς με ΜΔΣ με διαφορετική πρόγνωση 
και 14 υγιείς δότες. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε δύο κύριες κατηγορίες: 12 ασθενείς ήταν χαμηλού 
κινδύνου (ΧΚ), ενώ 8 ασθενείς ήταν υψηλού κινδύνου (ΥΚ). Η ταξινόμηση αυτή βασίστηκε στο 
Αναθεωρημένο Διεθνές Σύστημα Προγνωστικής Βαθμολογίας (IPSS-R). Στην κατηγορία χαμηλού 
κινδύνου ταξινομήθηκαν οι περιπτώσεις ΜΔΣ με IPSS-R score ≤4.5, ενώ στην κατηγορία υψηλού 
κινδύνου ομαδοποιήθηκαν οι ασθενείς με IPSS-R score >4.5.
Η ανάλυση των πρωτεϊνικών επιπέδων έκφρασης πραγματοποιήθηκε με στύπωμα κατά Western. Η 
ένταση των ζωνών ποσοτικοποιήθηκε με το λογισμικό Image J και υπολογίστηκε ο λόγος έκφρασης 
κάθε πρωτεΐνης ενδιαφέροντος ως προς την πρωτεΐνη αναφοράς GAPDH. Ο στατιστικός έλεγχος 
βασίστηκε στο Student’s t-test με τη διαφορά να είναι σημαντική όταν p<0.05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα έκφρασης του συνόλου των πρωτεϊνών που μελετήθηκαν, με εξαίρεση 
την πρωτεΐνη TGM2, ήταν χαμηλότερα στους ασθενείς με ΜΔΣ σε σύγκριση με τους υγιείς δότες. 
Συγκεκριμένα, στους ασθενείς με ΜΔΣ η έκφραση των πρωτεϊνών LC3B, DRAM1, ATG5, ATG16 ήταν 
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στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη, ενώ αυτή της πρωτεΐνης TGM2 στατιστικά σημαντικά υψηλότερη 
(p<0.05) (Εικόνα 1Α). Αναφορικά με την πρόγνωση της νόσου, η έκφραση των συγκεκριμένων 
πρωτεϊνών ήταν αυξημένη στην κατηγορία MΔΣ ΧΚ σε σύγκριση με την κατηγορία ΥΚ με τις πρωτεΐνες 
LC3B, DRAM1, UVRAG να εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 κατηγοριών της 
νόσου (Εικόνα 1Β). Επιπλέον, οι ασθενείς με ΜΔΣ ΥΚ εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό έκφρασης της 
πρωτεΐνης TGM2 σε σύγκριση με τους ασθενείς ΧΚ (Εικόνα 1Β).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνολικά, παρατηρήθηκε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των μεταγραφικών 
και πρωτεϊνικών επιπέδων έκφρασης μιας σειράς γονιδίων του μηχανισμού της αυτοφαγίας, που 
υποδεικνύουν τη μείωση της ενεργότητας του συγκεκριμένου μηχανισμού σε ασθενείς με ΜΔΣ σε σχέση 
με υγιείς δότες. Η επακόλουθη σύγκριση μεταξύ ασθενών με ΜΔΣ διαφορετικής πρόγνωσης έδειξε ότι 
η απώλεια ενεργότητας της αυτοφαγίας ήταν πιο έντονη σε ασθενείς με ΜΔΣ ΧΚ, υπογραμμίζοντας 
την ύπαρξη μοριακών διαφορών μεταξύ των κατηγοριών ΜΔΣ.

Εικόνα 1. Επίπεδα έκφρασης πρωτεϊνών του μηχανισμού της αυτοφαγίας μεταξύ: (Α) Ασθενών με ΜΔΣ και υγιών δοτών, 
και (Β) ασθενών με ΜΔΣ ΧΚ και ΥΚ. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές απεικονίζονται με αστερίσκο. 
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24 ΚΥΤΤΑΡΟΓΕνΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙνΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ
Κ.Ν. Μανωλά1, Θ. Ιωαννίδου1, Χ. Κελαϊδή2, Κ.Αντωνιάδη2, Π. Διαμαντοπούλου1, Λ. Πετρίκκος2,  
Μ.Ι. Μαργαρίτη1, Δ. Παντελιά1, Κ. Σαμπάνη1, Σ. Πολυχρονοπούλου2

1Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυτταρογενετικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα, 
2Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.), ΠΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η απλαστική αναιμία (ΑΑ) αποτελεί ένα σπάνιο νόσημα που χαρακτηρίζεται 
από ανοσολογικές διαταραχές και μυελική ανεπάρκεια με μείωση της μυελικής κυτταροβρίθειας, 
με αποτέλεσμα την παγκυτταροπενία. Σκοπός της μελέτης ήταν η ταυτοποίηση χρωμοσωματικών/
γονιδιακών αλλοιώσεων σε παιδιά με ΑΑ, χρησιμοποιώντας καρυοτυπική και μοριακή κυτταρογενετική 
ανάλυση (φθορίζοντα insitu υβριδισμό, FISH) και η παράλληλη παρουσίαση των κλινικών δεδομένων 
τους με στόχο την ανάδειξη γενετικών αλλοιώσεων που χαρακτηρίζουν την παιδιατρική ΑΑ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 16 παιδιά με ΑΑ μεταξύ 2001-2021. Η καρυοτυπική ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε σε αδιέγερτες καλλιέργειες μυελού των οστών 24 και 48 ή 72 ωρών με τη μέθοδο 
ζωνοποίησης GTG. Η ανάλυση FISH διενεργήθηκε χρησιμοποιώντας εμπορικούς ιχνηθέτες για το 
κεντρομερίδιο (CEP) των χρωμοσωμάτων 7 και 8 και τις χρωμοσωμικές περιοχές 7q22, 7q31, 8q24/
MYC, 11q23/MLL και 21q22.1/RUNX1. Για κάθε ιχνηθέτη αναλύθηκαν τουλάχιστον 200 μεσοφασικοί 
πυρήνες. Το όριο θετικότητας υπολογίστηκε στο 4%. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 16 παιδιατρικούς ασθενείς, 8 ήταν αγόρια και 8 κορίτσια (αναλογία 
1/1) με διάμεση ηλικία τα 8,6 έτη (2-16 έτη). Δέκα παιδιά παρουσίασαν βαριά ΑΑ (SAA) και 6 πολύ 
βαριά ΑΑ (VSAA). Ανοσοκατασταλτική θεραπεία (IST) που περιελάμβανε αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη 
(ATG) και κυκλοσπορίνη χορηγήθηκε σε 15/16 ασθενείς ενώ 3/16 ασθενείς υποβλήθηκαν σε αλλογενή 
μεταμόσχευση μυελού των οστών (ΒΜΤ). Από τους 16 ασθενείς, 2 απεβίωσαν από τοξικότητα, 7 
και 21 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Το ποσοστό επιβίωσης στα 5 έτη ήταν 85% και στον χρόνο της 
μελέτης η επιβίωση σε κάποια παιδιά φτάνει τα 16-17 έτη. Καρυοτυπική ανάλυση πραγματοποιήθηκε: 
α) πριν τη θεραπεία σε 7 από τους 16 ασθενείς εκ των οποίων 6/7 ασθενείς παρουσίασαν φυσιολογικό 
καρυότυπο και 1/7 απουσία μεταφάσεων, β) μετά τη θεραπεία, σε 13 από τους 16 ασθενείς, 1-5 φορές 
ανά ασθενή, εκ των οποίων 12/13 ασθενείς είχαν φυσιολογικό καρυότυπο σε όλα τα δείγματα ενώ 1/13 
ασθενείς παρουσίασε παθολογικό καρυότυπο με έλλειψη στο μεγάλο βραχίονα του χρωμοσώματος 
6 [del(6q)], 24 μήνες μετά την έναρξη της ανοσοκατασταλτικής αγωγής. FISH πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας ιχνηθέτες για: α) το MLL γονίδιο σε 12/16 ασθενείς και ανέδειξε φυσιολογικό πρότυπο 
υβριδισμού σε όλους τους ασθενείς, β) το RUNX1 γονίδιο σε 14/16 ασθενείς και ανέδειξε φυσιολογικό 
πρότυπο υβριδισμού σε 13 ασθενείς ενώ απουσία του ενός γονιδίου RUNX1 στο 7,8% των αναλυθέντων 
κυττάρων στον ασθενή που παρουσίασε στον καρυότυπο del(6q) υπό IST, γ) τις χρωμοσωμικές 
περιοχές CEP 7 και CEP 8, 7q22, 7q31 και 8q24/MYC σε 14/16 ασθενείς και ανέδειξε φυσιολογικό 
πρότυπο υβριδισμού σε όλους τους ασθενείς. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ασθενής με ετερόζυγη έλλειψη 
στο RUNX1 δεν είχε απάντηση στην πρώτη έγχυση ATG ενώ απάντησε στη δεύτερη έγχυση ATG, 
είχε παροδική χρωμοσωμική ανωμαλία υπό IST [del(6q)] και ανέπτυξε δεύτερη κακοήθεια, εκτεταμένο 
καρκίνο θυρεοειδούς και παραμένει εν ζωή 7 χρόνια αργότερα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παθολογικός καρυότυπος ανιχνεύθηκε στο 6.25% των ασθενών επιβεβαιώνοντας 
ότι οι καρυοτυπικές αλλοιώσεις είναι σπάνιες στην παιδιατρική ΑΑ. Η ετερόζυγη έλλειψη του γονιδίου 
RUNX1 σε μικρό ποσοστό κυττάρων σε έναν ασθενή υποδεικνύει ότι η μοριακή ανάλυση σε σημαντικά 
γονίδια όπως ογκοκατασταλτικά γονίδια, γονίδια που ελέγχουν τον κυτταρικό κύκλο, την επιδιόρθωση 
του DNA ή την αιμοποίηση, μπορεί να συμβάλλουν στην διερεύνηση της παθογένειας της ΑΑ. 
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ - ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

25 ΜΑΚΡΟΧΡΟνΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΕΛΑΤΤωΜΕνΗΣ ΤΟξΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΛΛΗνΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ε. Γαβριηλάκη1, Δ. Μαλλουρή1, Μ. Λίγκα2, Χ. Βαρελάς1, Ι. Μπάτσης1, Ά. Βαρδή1, Ν. Σπυρίδης1,  
Α. Παντελιάδου1, Γ. Καραβαλάκης1, Δ. Τσοκάνας2, Μ. Παπαθανασίου1, Α. Συρίγου1, Α. Παπαλεξανδρή1, 
Χ. Βαδικόλιου1, Α. Αθανασιάδου1, M. Μασμανίδου1, Δ. Καλέα1, Δ. Σωτηρόπουλος1, Χ. Λαλαγιάννη1,  
Ε. Γιαννάκη1, Α. Αναγνωστόπουλος1, Α. Σπυριδωνίδης2, Ι. Σακελλάρη1

1Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2Μονάδα 
Μεταμόσχευσης, ΠΓΝ Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας ελαττωμένης τοξικότητας 
με Fludarabine και Treosulfan έχει δείξει υπεροχή έναντι των σχημάτων μειωμένης έντασης, καθώς 
κατηγοριοποιείται ως ενδιάμεσης έντασης σύμφωνα με το νέο δείκτη TCI (transplant conditioning 
intensity). Ωστόσο, τα μακροχρόνια αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη διερευνηθεί, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της νόσου και του δότη. Στην παρούσα μελέτη υποθέσαμε ότι το σχήμα ελαττωμένης 
τοξικότητας προσφέρει μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε διαδοχικούς ασθενείς που έλαβαν FT και ακολούθως υποβλήθηκαν 
σε αλλογενή μεταμόσχευση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (2014-2021). Καταγράφηκαν τα 
ακόλουθα: ηλικία, χαρακτηριστικά νόσου (διάγνωση, DRI, γραμμές θεραπείας) και δότη, δείκτης συν-
νοσηρότητας HCT-CI, αθροιστική επίπτωση νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD) και θνητότητας 
σχετιζόμενης με μεταμόσχευση (TRM), επιβίωση ελεύθερη νόσου (DFS) και ολική επιβίωση (OS). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 130 ασθενείς, διάμεσης ηλικίας 57 (18-74) ετών που έπασχαν από 
denovo (56) ή δευτεροπαθή (27) οξεία μυελογενή λευχαιμία, μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (27) ή 
άλλη αιματολογική νόσο (10). Έλαβαν περιφερικά αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα από ταυτόσημο 
αδερφό (47), πλήρως (68) ή μερικώς συμβατό (10) μη συγγενή και απλοταυτόσημο (5) δότη. Στο 
σχήμα προετοιμασίας η πλειοψηφία των ασθενών έλαβε Fludarabine 150mg/m2, Treosulfan 42g/m2 

ενώ προστέθηκε Αντιθυμοκυτταρική Σφαιρίνη (5 mg/kg) σε 76 ασθενείς με μη συγγενείς δότες. Δεν 
παρατηρήθηκαν άμεσες τοξικότητες grade 3/4 που να συσχετίστηκαν με το σχήμα προετοιμασίας. 
Προφύλαξη για GVHD έγινε με κυκλοσπορίνη/μεθοτρεξάτη στην πλειοψηφία των ασθενών, με 
προσθήκη κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση (PTCY) λόγω απλοταυτόσημου δότη σε 5 
ασθενείς. Επιπλέον, 6 ασθενείς έλαβαν κυκλοσπορίνη/alemtuzumab, 2 κυκλοσπορίνη/PTCY και 2 
κυκλοσπορίνη/alemtuzumab/PTCY. Η αθροιστική επίπτωση της gradeII-IV οξείας και μέτριας/σοβαρής 
χρόνιας GVHD ήταν 46,5% και 44,6% αντίστοιχα, ενώ της υποτροπής 28,8% και της TRM 17%. Με 
διάμεση παρακολούθηση 11 (εύρος 0,5-84) μηνών, η πενταετής DFS και OS ήταν 55,8% και 65,7%, 
αντίστοιχα. Στην πολυπαραγοντική ανάλυση, η ηλικία (p=0,014) και η υποτροπή (p<0,001) αποτέλεσαν 
ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες της επιβίωσης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα πραγματικής πρακτικής της μελέτης μας επιβεβαιώνουν ότι το σχήμα 
ελαττωμένης έντασης FT14 προσφέρει δυνατότητα ίασης σε ευρεία ομάδα ασθενών με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της νόσου και του δότη, επεκτείνοντας τους υποψήφιους προς αλλογενή μεταμόσχευση 
με μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

26 ΑνΑΠΤΥξΗ ΕνΟΣ ‘Off-THE-SHELf’ fcγ-CR-Τ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΐΟνΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚων ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓων νΕΟΠΛΑΣΜΑΤων
Ι. Λαζανά1,2, Ε. Σημαντηράκης1, Δ. Ιωάννου1, Ε. Κουρούς1, Π. Φωτοπούλου1, Γ. Βασιλόπουλος1,2 

1 Εργαστήριο Kυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα, 2 Αιματολογική Κλινική, Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στον τομέα της ανοσο-ογκολογίας, 
με τη χρήση CAR-Tcells που αποτελούν μια από τις πλέον υποσχόμενες θεραπευτικές επιλογές στην 
Αιματολογία. Αντίθετα, στα συμπαγή νεοπλάσματα, η έλλειψη μοναδικών αντιγόνων επιφανείας, έχει 
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περιορίσει την εφαρμογή τους. Μια εναλλακτική λύση που διερευνήσαμε, είναι η κατασκευή χιμαιρικών 
υποδοχέων που αποτελούνται από το Fcγ (CD16) και από το ενδοκυττάριο σηματοδοτικό μονοπάτι 
του CD8. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε τα κυτταροτοξικά Fcγ-CR-Τ 
κύτταρα στα οψωνοποιημένα με μονοκλωνικά αντισώματα (mAb) καρκινικά κύτταρα παρακάμπτοντας 
την ανάγκη για την εξεύρεση ενός χαρακτηριστικού για τον κάθε όγκο αντιγόνου.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Κατασκευάστηκαν lenti (LV) και FV φορείς που εκφράζουν το CD16(V158)/CD8 χιμαιρικό 
υποδοχέα. Τ-κύτταρα από υγιείς δότες χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόλυνση με FV ή LVCD16-CR 
και το ποσοστό διαμόλυνσης ελέγχθηκε με κυτταρομετρία ροής (FC) την ημέρα 3. Οι ανθρώπινες 
κυτταρικές σειρές Raji, Panc01 και DLD-1 χρησιμοποιήθηκαν για τις λειτουργικές δοκιμασίες, παρουσία 
των mAbRituximab και Cetuximab, αντιστοίχως. Έπειτα αξιολογήθηκαν: (i) η ικανότητα πρόσδεσης 
του CR απο τα mAb, (ii) η δημιουργία κυτταρικών συσσωμάτων που προάγεται από την πρόσδεση 
των mAb οψωνοποιημένων καρκινικών κυττάρων στο CR των Τ κυττάρων και (iii) η κυτταροτοξική 
τους δράση, έπειτα από 18 ώρες επώαση, παρουσία των αντισωμάτων Rituximab (0.1ug/ml) και 
Cetuximab (0.1ug/ml). Το % λύσης των κυττάρων-στόχων ελέγχθηκε με FC. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ικανότητα διαμόλυνσης των φορέων FV και LV κυμαίνονταν μεταξύ 58.3-69.2% 
(MOI 3-5) και 85.2-85.9% (MOI 10-20), αντιστοίχως. Η μέση ικανότητα πρόσδεσης των mAb στα FV-
CD16-CRs ήταν 68.7% και 71.3%, (n=3) για το Rituximab και το Cetuximab, αντιστοίχως, ενώ αυτή 
του LV ήταν 72.1% και 76.5% (n=3), αντιστοίχως. Η δημιουργία συσσωμάτων μεταξύ των κυττάρων-
στόχων και των κυτταροτοξικών κυττάρων ήταν: (i) 32%, 39% και 36% για τα FV-CD16-CRs και (ii) 26%, 
31% και 29% για τα LV-CD16-CRs, τα οποία είχαν οψωνοποιηθεί με το Rituximab και το Cetuximab, 
αντιστοίχως, και ήταν ειδική για τα Raji, τα DLD-1 και τα Panc01 κύτταρα, αντιστοίχως. Έπειτα, 
αξιολογήθηκε η ικανότητα των CD16-CR-T κυττάρων να λύουν τα κύτταρα-στόχους, παρουσία mAb. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η FV-CD16-CR-επαγώμενη % κυτταρική λύση ήταν: (i) 26.3% και 51.5%, 
(ii) 41.5% και 57.7% και (iii) 39.4% και 57.3% για τις αναλογίες 5:1 και 10:1, για τους συνδυασμούς 
Rituximab και Raji, Cetuximab και DLD1 και Cetuximab και Panc01 κύτταρα, αντιστοίχως. Το αντίστοιχο 
% λύσης για τα LV-CD16-CRs ήταν συγκρίσιμο. Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι η λύση αυτή ήταν ειδική 
για τα CD16-CR κύτταρα, καθώς δεν παρατηρήθηκε λύση με τα μη-διαμολυσμένα Τ-κύτταρα και ήταν 
σημαντικά χαμηλότερη απουσία των mAb.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ομάδα μας χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον φορέα FV για τη δημιουργία 
CD16-CR-T κυττάρων, με αποτελεσματική διαμόλυνση των Τ κυττάρων και με ισχυρή κυτταροτοξική 
δράση invitro, συγκρίσιμη με αυτή των αντίστοιχων LV-CD16-CRs. Συμπερασματικά, παρέχουμε το 
‘proof-of-concept’ της ιδέας ότι τα αλλογενή, in-house Fcγ-CR-T κύτταρα, τα οποία προέρχονται από 
ένα μη-παθογόνο ιικό φορέα, όπως ο FV, μπορεί να είναι μια ασφαλής, αποτελεσματική και οικονομικά 
προσιτή εναλλακτική του φορέα LV, για επιτυχημένη ανοσοθεραπεία σε νεοπλάσματα για τα οποία 
υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο μονοκλωνικό αντίσωμα.

27 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ αντι-CD19 CAR-T ΚΥΤΤΑΡων ΑΠΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑ-
ΚΟΥνΤΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ε. Σημαντηράκης*1, Ι. Λαζανά*1,3, Ι. Τσιρώνης1, Σ. Μιχαλόπουλος2, Π. Μάλλης2, Α. Σταυροπούλου2,  
Γ. Βασιλόπουλος1,3

1Εργαστήριο Kυτταρικής και Γονιδιακής θεραπείας, ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα, 2Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλα-
κουντιακού Αίματος, ΙΙΒΕΑΑ, Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας 
*Ισάξια Συμμετοχή στην Εργασία
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η ανάπτυξη των αντι-CD19-CAR-T κυττάρων άλλαξε καθοριστικά τον τομέα της 
ανοσοθεραπείας. Η ομάδα μας ανέπτυξε εναλλακτικούς φορείς για την παραγωγή CAR υποδοχέων 
βασισμένους στους μη-παθογόνους ιούς foamy (FV) που έδειξαν αντίστοιχη αποτελεσματικότητα με 
τους εμπορικά διαθέσιμους Lenti (LV). Η συνολική μας προσπάθεια εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός 
«off-the-shelf» CAR-T προϊόντος και γι’ αυτό αναζητήσαμε εναλλακτικές πηγές κυττάρων. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήσαμε Τ-κύτταρα Ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ), τα οποία θεωρούνται ένα ‘άχρηστο’ 
προϊόν που βρίσκεται όμως σε αφθονία, για τη δημιουργία αντι-CD19-CAR-T κυττάρων.
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ΜΕΘΟΔΟΙ: Τ-λεμφοκύτταρα απομονώθηκαν από μονάδες ΟΠΑ και από περιφερικό αίμα υγιών δοτών 
(PB, Peripheral Blood). Για την παραγωγή CAR-T κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν φορείς FV (MOI=3) και 
LV 3ης γενιάς (ΜΟΙ=10), που εκφράζουν το αντι-CD19 CAR. Η ενεργοποίηση των κυττάρων έγινε με 
αντι-CD3/CD28, παρουσία IL-7/IL-15. Η απόδοση της μεταγωγής ελέγχθηκε με κυτταρομετρία ροής. 
Η κυτταροτοξική δράση των CART κυττάρων αξιολογήθηκε σε συγκαλλιέργειες CAR-T κυττάρων και 
κυττάρων στόχων Raji σε αναλογία 5:1 και 10:1, διάρκειας 18h και ελέγχθηκε με κυτταρομετρία ροής. 
Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μέτρηση της IFN-γ ως επικουρικού δείκτη ενεργοποίησης των CAR-T 
κυττάρων με δοκιμασία ELISA.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα για τις 3 παραμέτρους που αναλύθηκαν στη συγκριτική 
αξιολόγηση των CAR-T κυττάρων από μονάδες ΟΠΑ ή PB που τροποποιήθηκαν γενετικά είτε από 
φορείς FV είτε από φορείς LV (n=3), παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα. Όπως φαίνεται, υπάρχει 
μία διαφορά στα ποσοστά μεταγωγής υπέρ των Τ-λεμφοκυττάρων από τις μονάδες ΟΠΑ, η οποία 
όμως δεν μεταφράζεται σε αντίστοιχη αύξηση της κυτταροτοξικότητας ή της ενεργοποίησης όπως 
αποτυπώνεται με τα επίπεδα της IFNγ. Καμία από τις καταγεγραμμένες τιμές δεν πλησίασε στατιστική 
σημαντικότητα γεγονός που δείχνει ότι οι μονάδες ΟΠΑ μπορούν να αποτελέσουν μία καλή πηγή για 
την παραγωγή CAR-T κυττάρων. 

Πίνακας 
% Μεταγωγής 

(mean)
% Κυτταροτοξικότητας  

αναλογία 5:1 (SD)
% Κυτταροτοξικότητας 

αναλογία 10:1 (SD)
IfNγ (mg/ml), (SD)

fv CAR-T
Cb 71 66.1 (7.7) 78.7 (8.1) 580 (11.1)

fv CAR-T
Pb 58 73.8 (17.4) 85.4 (13) 586 (14.2)

Lv CAR-T
Cb 90 73.5 (7.2) 84.3 (5.2) 590 (12.6)

Lv CAR-T
Pb 65 70 (19.3) 80 (17.6) 569 (15.7)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν την ικανότητα παραγωγής αντι-CD19-CAR-T 
κυττάρων, προερχόμενα από ΟΠΑ. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν συγκρίσιμα αποτελέσματα μεταξύ 
των CAR-T κυττάρων από μονάδες ΟΠΑ και των CAR-T από Τ-κύτταρα PB,, αναφορικά τόσο με τα 
ποσοστά μεταγωγής όσο και με την ισχυρή και ειδική κυτταροτοξική τους δράση. Τα αποτελέσματα 
αυτά δείχνουν το δυναμικό χρήσης των μονάδων ΟΠΑ, ως μιας ‘αστείρευτης’ πηγής κυττάρων για τη 
δημιουργία ενός ‘off-the-shelf’ CAR-T προϊόντος. Τα κύτταρα αυτά έχουν το επιπρόσθετο όφελος της 
HLA τυποποίησης κάτι που δίνει τη δυνατότητα χορήγησης συμβατών απλοτύπων, περιορίζοντας έτσι 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αλλογενών προϊόντων. Με βάση τα ανωτέρω, επόμενος στόχος μας 
είναι ο περαιτέρω λειτουργικός χαρακτηρισμός των ΟΠΑ-προερχόμενων CAR-T κυττάρων με in vivo 
μελέτες σε ζωϊκά μοντέλα λεμφώματος. Τα πειράματα αυτά θα γίνουν σε απλά ξενο-γονικά μοντέλα 
αλλά και σε CAR-T/CD34 HLA-απλοταυτόσημα μοντέλα για τη μελέτη των ανεπιθύμητων ενεργειών 
(όπως το CRS). Τέλος, θα διερευνήσουμε και τη χρήση άλλων κυτταρικών πληθυσμών από τις μονάδες 
ΟΠΑ, όπως τα ΝΚ και τα γδ-Τ κύτταρα, για τη δημιουργία CAR κυττάρων. 
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28 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΓΓΕνΕΙΣ ΔΟΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦωΣΦΑΜΙΔΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ (PTCY): ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙωΣΗ 
ΕΠΙΠΤωΣΗΣ νΟΣΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΕνΑνΤΙ ξΕνΙΣΤΗ (GvHD)
Ι. Τζάννου1, Ι. Τσώνης1, Α. Ρουμελιώτη1, Ν-Ε. Λουτσίδη1, Μ. Κατσαρέλη1, Ν. Ελ Γκοτμι1, Μ-Ε. Καρατζά1, 
Μ. Γαροφαλάκη1, ζ. Πουλοπούλου1, Ε. Τζιότζιου1, Ε. Γρίσπου1, Σ. Τρυφωνίδου1, Μ. Παπαγεωργίου1, 
Θ. Αθανασιάδης2, Δ. Κουνιάκη2, Τ. Τζένου1, Δ. Καρακάσης1, Σ. Γιγάντες1, Ι. Μπαλταδάκης1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευαγ-
γελισμός», Αθήνα, 2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η PTCY εφαρμόστηκε αρχικά στην απλοταυτόσημη μεταμόσχευση και χωρίς 
να απαιτείται πλέον αφαίρεση Τ-λεμφοκυττάρων, οδήγησε σε εγκατάσταση του μοσχεύματος σε 
υψηλό ποσοστό με μειωμένη συχνότητα σοβαρής οξείας και κυρίως χρόνιας GvHD και θνητότητα μη 
σχετιζόμενη με υποτροπή (NRM). Τρεχόντως μελετάται η θέση της PTCY στη μεταμόσχευση από HLA-
μερικώς και πλήρως συμβατούς μη συγγενείς δότες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εφαρμογή 
της μεθόδου της PTCY με στόχο τη μείωση χρόνιας GvHD που αποτελεί σημαντικό περιορισμό στις 
μεταμοσχεύσεις από μη συγγενή δότη. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε αυτήν τη μελέτη εντάχθηκαν 37 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ) από μη συγγενή δότη. Η PTCΥ 
χορηγήθηκε σε δόση 50 mg/kg/day τις ημέρες +3 και +4. Η πρόληψη της GvHD περιελάμβανε επίσης 
tacrolimus και mycophenolate mofetil από την ημέρα +5, ενώ δεν χορηγήθηκε αντιθυμοκυτταρική 
σφαιρίνη. Στους ασθενείς χωρίς GvHD, η ανοσοκατασταλτική αγωγή μειωνόταν σταδιακά με σκοπό 
τη διακοπή την ημέρα +90. Μελετήθηκαν η τοξικότητα του σχήματος προετοιμασίας σε συνδυασμό 
με PTCY, η εγκατάσταση του μοσχεύματος, η επίπτωση της οξείας και χρόνιας GvHD, η συχνότητα 
της υποτροπής, η μη σχετιζόμενη με υποτροπή θνητότητα (NRM) και η επιβίωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  37 διαδοχικοί ασθενείς, διάμεσης ηλικίας 53 ετών (18-69), υποβλήθηκαν σε αλλο-
ΜΑΚ από μη συγγενή δότη με PTCY από τον 01/2021 μέχρι τον 07/2022. Η ένδειξη της αλλο-ΜΑΚ 
ήταν AML/MDS (n=27), NHL/CLL, (n=2), pMF (n=2), CML (n=1) και ALL (n=5). Κατά τη μεταμόσχευση, 
η πλειονότητα των ασθενών (22/37) είχαν ενδιάμεσο disease risk index (DRI), 6 είχαν χαμηλό και 9 
υψηλό. 25 ασθενείς έλαβαν μυελοαφανιστικό και 12 μειωμένης έντασης σχήμα προετοιμασίας. Η HLA-
συμβατότητα σε επίπεδο αλληλίου ήταν 8/8 σε 26 και 7/8 σε 11 περιπτώσεις. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν 
μόσχευμα περιφερικού αίματος, με διάμεση δόση CD34+ κυττάρων 6,68×10e6/kg (3,27-11,58). Οι πιο 
συχνές τοξικότητες ήταν στοματίτιδα (n=22), διάρροια (n=26), έμετοι (n=7) και ηπατοτοξικότητα (n=3) 
- σε όλες τις περιπτώσεις βαθμού Ι-ΙΙ. Εγκατάσταση του μοσχεύματος επιτεύχθηκε σε 34 ασθενείς με 
διάμεσο χρόνο αποκατάστασης ουδετεροφίλων >500/μl 16 ημέρες (13-25). Δύο ασθενείς απεβίωσαν 
πριν την ημέρα +28 λόγω NRM και ένας με μυελοΐνωση παρουσίασε πρωτοπαθή ανεπάρκεια 
μοσχεύματος. H αθροιστική επίπτωση (AE) aGvHD, βαθμού ΙΙ-IV ήταν 51,4% (95%CI: 37,3-70,7) 
στις 100 ημέρες. Ωστόσο, η ΑΕ της aGvHD, βαθμού ΙΙΙ-IV ήταν μόλις 5,4% (95%CI: 1,4-21,2). Η 
αθροιστική επίπτωση της μέτριας βαρύτητας ή σοβαρής cGvHD ήταν 7.8% (95%CI: 2,0-30,6). Με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 9,3 (1-18) μήνες, τόσο η επιβίωση ελεύθερη νόσου (RFS) όσο και η 
συνολική επιβίωση (OS) στο 1 έτος ήταν 72,1% (95%CI: 57,9-89,9). Σημειώνεται ότι η επιβίωση των 
ασθενών που μεταμοσχεύθηκαν από ασύμβατους δότες δεν διέφερε από την επιβίωση του συνόλου 
των ασθενών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η PTCY για την πρόληψη της GvHD σε μεταμοσχεύσεις από μη συγγενείς δότες 
είναι ασφαλής με επιτυχή εγκατάσταση μοσχεύματος στην πλειοψηφία των ασθενών. H επίπτωση 
σοβαρής οξείας GvHD (βαθμού ΙΙΙ-ΙV) είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της 
μεθόδου φαίνεται ότι είναι η χαμηλή επίπτωση χρόνιας GvHD, απαιτείται όμως μεγαλύτερος χρόνος 
παρακολούθησης για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Τέλος, η PTCY ενδέχεται να αναιρεί τη 
δυσμενή επίδραση της ασυμβατότητας στην έκβαση της αλλο-ΜΑΚ από μη συγγενείς δότες.
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29 ΑΛΛΟΓΕνΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων (ΜΑΚ) ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟξΕΙΑ ΛΕΜ-
ΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΛΛ)
Χ. Οικονομοπούλου1, Α. Παϊσίου1, Α. Κομιτοπούλου1, Ε. Ιωαννίδου1, Α. Καίσαρη1, Γ. Σταυρουλάκη1, 
Μ. Κασταμούλας1, Ε. Λαμπροπούλου1, Ε. Μπουραζάνη2, Α. Γιαννακοπούλου3, Σ. Πολυχρονοπούλου4, 
Μ. Μπάκα5, Α. Καττάμης6, Β. Κίτρα1, Γ. Βεσσαλάς1, Ι. Περιστέρη1, Ε. Γουσέτης1

1Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων (ΟΜΠ) «Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη - Ελπίδα», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΓΝ Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», 3Καρδιολογική Κλινική, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 4Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας, ΟΜΠ «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 5Ογκολογικό 
Τμήμα ΓΝ Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού», 6Μονάδα Ειδικών Θεραπειών (ΠΟΑιΜ) Αιματολογίας 
- Ογκολογίας, ΟΜΠ «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης μας ήταν να συγκεντρώσουμε και να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της 
μεταμόσχευσης στους παιδιατρικούς ασθενείς με ΟΛΛ που υποβλήθηκαν σε αλλο-ΜΑΚ στη Μονάδα 
μας από την 1/1/2011 έως και 30/7/2021.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: 131 ασθενείς (91 αγόρια), με διάγνωση ΟΛΛ και διάμεση ηλικία 8.2 έτη (εύρος 
0.2-17.6), υποβλήθηκαν σε ΜΑΚ στη μονάδα μας από τον 1ο/2011 έως τον 7ο/2021. 93 ασθενείς είχαν 
διάγνωση ΒΟΛΛ, 31 ασθενείς ΤΟΛΛ και 7 διφαινοτυπική λευχαιμία. 76/131 ασθενείς μεταμοσχεύθηκαν 
σε CR1, 44/131 σε CR2 και 11/131 σε CR3 ή με μοριακά ανιχνεύσιμη νόσο (CR3/RE). Η πηγή του 
μοσχεύματος ήταν μυελός (ΒΜ), περιφερικά αιμοποιητικά κύτταρα (ΡΒ) και ομφαλοπλακουντιακό 
μόσχευμα (CB) σε 85,45 και 1 περιπτώσεις αντίστοιχα. Δότες ήταν HLA συμβατά αδέλφια (MSD) σε 
44 ΜΑΚ, μη συγγενείς ιστοσυμβατοί δότες (VUD) HLA10/10 σε 39 ΜΑΚ, VUDHLA9/10 σε 36 ΜΑΚ και 
απλοταυτόσημοι δότες (HAPLO) σε 12 ΜΑΚ. Χορηγήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις μυελοαφανιστικό 
σχήμα προετοιμασίας βασισμένο σε φάρμακα (n=106), κυρίως στο busulfan, ή στη χορήγηση ολόσωμης 
ακτινοβολίας (TBI) (n=25). Για την εκτίμηση της συνολικής επιβίωσης 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 of competing events.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 4.6 έτη, η πιθανότητα συνολικής επιβίωσης ήταν 
67.6% (95%CI 57.8-75.7%). Δε διέφερε ανάλογα με τον υπότυπο της ΟΛΛ και το είδος του μοσχεύματος. 
Επίσης δε διέφερε ανάλογα με τον δότη: MSD:74.4%, VUD10/10:64.7%, VUD9/10:62.4%, HAPLO:66.7%. 
Αντιθέτως, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε TΒI στα πλαίσια του σχήματος προετοιμασίας είχαν 
βελτιωμένη πιθανότητα συνολικής επιβίωσης, 91.2% έναντι 63.9% αυτών που έλαβαν αποκλειστικά 
ΧΜΘ, p=0.03. Επίσης, η πιθανότητα επιβίωσης ήταν καλύτερη σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, ανάλογα 
με το αν οι ασθενείς ήταν σε CR1, CR2 ή CR3/RE, πιο συγκεκριμένα 77.6% (95%CI 64.8-86.2%), 
56.8% (95%CI 40-70.6%) και 29.8% (95% CI 16.3-50%) αντίστοιχα, p=0.02.
Η αθροιστική επίπτωση της TRM στις 100 ημέρες από τη μεταμόσχευση υπολογίστηκε στο 7% και 
στο έτος στο 12% (κατά 58% αποδιδόμενη σε λοίμωξη και κατά 42% σε μη λοιμώδη επιπλοκή της 
ΜΑΚ). Η επίπτωση της TRM ήταν σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς που μεταμοσχεύθηκαν σε 
>CR1, p=0.03, καθώς και σε εκείνους που έλαβαν μόνο ΧΜΘ, p=0.04.
Η αθροιστική επίπτωση της οξείας (acute) GvHD υπολογίστηκε στο 39%, με την επίπτωση της aGvHD 
grade III-IV να είναι 13%. Ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από 
συμβατό αδελφό ή από απλοταυτόσημο δότη σε σχέση με εκείνους που έλαβαν μόσχευμα από μη 
συγγενή δότη (10/10 ή 9/10), p=0.03.
Η αθροιστική επίπτωση της υποτροπής μετά τη ΜΑΚ υπολογίστηκε στο 28.7% (95%CI 18.8%-37%) 
με διάμεσο χρόνο εμφάνισης τους 3.8 μήνες από τη ΜΑΚ. Συνολικά υποτροπίασαν 20/131 παιδιά 
και από αυτά τρία μόνο είναι εν ζωή. Δύο υποβλήθηκαν σε δεύτερη ΜΑΚ, ενώ το τρίτο λαμβάνει στην 
παρούσα φάση ΧΜΘ προς 2η ΜΑΚ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία της μονάδας μας επιβεβαιώνει τη σημασία της χρήσης ολόσωμης 
ακτινοβολίας προ της ΜΑΚ, καθώς επίσης και το όφελος ως προς την επιβίωση των ασθενών που 
μεταμοσχεύονται σε CR1, σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία.
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30 ΑΠΛΟΤΑΥΤΟΣΗΜΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟ-
ΦωΣΦΑΜΙΔΗΣ (PTCY): ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ
Ι. Τσώνης1, Τ. Τζένου1, Ν. Ελ-Γκότμι1, Ι. Δαρμάνη1, Ν.Ε. Λουτσίδη1, Μ. Κατσαρέλη1, Ε. Θεοδώρου1,  
Π. Κοσμάς1, ζ. Πουλοπούλου1, Β. Βαρσαμά1, Μ. Γαροφαλάκη1, Ε. Τζιότζιου1, Ε. Γρίσπου1, Μ. Καρα-
τζά1, Θ. Αθανασιάδης2, Β. Δεληστράτη1, Ι. Μπαλταδάκης1, Ι, Τζάννου1, Σ. Γιγάντες1, Δ. Καρακάσης1

1Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 
2Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: H χορήγηση κυκλοφωσφαμίδης μετά τη μεταμόσχευση (PTCY) είναι μέθοδος εκλογής για 
απλοταυτόσημη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (απλο-ΜΑΚ). Η άμεση διαθεσιμότητα δότη 
και η χορήγηση μοσχεύματος χωρίς αφαίρεση των λεμφοκυττάρων έχει διευρύνει την εφαρμογή της 
απλο-ΜΑΚ σε βαθμό που να αντιπαραβάλλεται με τη μεταμόσχευση από μη συγγενή δότη. Ωστόσο, η 
απλο-ΜΑΚ ενδέχεται λόγω HLA ασυμβατότητας να σχετίζεται με ιδιαίτερη τοξικότητα και νοσηρότητα. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση της έκβασης των ασθενών που υποβλήθηκαν σε 
απλο-ΜΑΚ με PTCY την τελευταία δεκαετία. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη εντάχθηκαν 59 ασθενείς, διάμεσης ηλικίας 53 ετών (εύρος:19-73), 
που υποβλήθηκαν σε απλο-ΜΑΚ με PTCY για μυελική (n=44) ή λεμφική (n=15) κακοήθεια μεταξύ 
12/2013 και 04/2022. Το σχήμα προετοιμασίας ήταν μυελοαφανιστικό στην πλειοψηφία των περιπτώσεων 
(n=45). Πηγή του μοσχεύματος ήταν το αίμα (PBSC, n=39) ή ο μυελός των οστών (n=20). Η συνολική 
επιβίωση (OS) και η επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (RFS) υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Kaplan-Meier. 
Η αθροιστική επίπτωση (AE) της υποτροπής και της της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GvHD) 
υπολογίστηκαν με ανταγωνιστικό κίνδυνο τη μη σχετιζόμενη με υποτροπή θνητότητα (NRM) ή το 
θάνατο από οποιαδήποτε αιτία, αντίστοιχα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 59.5 μήνες (εύρος: 4-101), η ΑΕ της υποτροπής 
και της NRM ήταν 17,3% (95%CI: 9.8-30.5%) και 39.8% (95%CI: 28,9-54,8%) στα 2 έτη αντίστοιχα. 
Ωστόσο, στα 4 έτη η ΑΕ της υποτροπής έφτασε στο 26.6% (95%CI: 17.2-41.2) με πέντε ασθενείς 
να υποτροπιάζουν πέραν της τριετίας. Η επιβίωση ελεύθερη υποτροπής (RFS) ήταν 42.9% (95%CI: 
31.8-57.9%) και η συνολική επιβίωση (OS) 47.9% (95%CI: 36.5-62.9) στα 2 έτη. Δεν διαπιστώθηκε 
διαφορά στην NRM ανάλογα με την πηγή του μοσχεύματος, αλλά η ΑΕ της υποτροπής ήταν οριακά 
αυξημένη στους ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα PBSC έναντι εκείνων που έλαβαν μυελό (15% vs 
33.4%, p=0.15). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 4/5 όψιμες υποτροπές παρατηρήθηκαν σε ασθενείς που 
έλαβαν PBSC. Η ΑΕ της οξείας GvHD στις 100 ημέρες ήταν 42.4% (95%CI:31.4-57.3) και της χρόνιας 
GvHD στους 24 μήνες 17.8% (95%CI:10.1-31.4). Παρατηρήθηκε τάση χαμηλότερης επίπτωσης χρόνιας 
GvHD με το μυελό των οστών ως πηγή μοσχεύματος συγκριτικά με το PBSC (10% vs 22.6%, p=0.27). 
Από τους 33 θανάτους που καταγράφηκαν, 11 σχετίζονταν με υποτροπή της νόσου, 3 με σύνδρομο 
θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας σχετιζόμενης με τη μεταμόσχευση, 2 με ανθεκτική GvHD, 2 με 
ιογενείς λοιμώξεις (CMV πνευμονία και εγκεφαλίτιδα από αδενοϊό), 1 με αναζωπύρωση φυματίωσης, 
1 με ασπεργίλλωση πνεύμονα και 13 με σηπτική καταπληξία/πολυοοργανική ανεπάρκεια στα πλαίσια 
βακτηριακών λοιμώξεων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η απλο-ΜΑΚ με PTCY και μυελοαφανιστικό σχήμα προετοιμασίας είναι αποδεκτή 
θεραπευτική επιλογή, αλλά εμφανίζει σημαντικό κίνδυνο NRM. Αν και η επίπτωση της υποτροπής δεν είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη για αυτήν την ομάδα ασθενών υψηλού κινδύνου, επισημαίνεται η εμφάνιση όψιμων 
υποτροπών. Η συσχέτιση αυτών των υποτροπών με τo περιφερικό αίμα ως πηγή του μοσχεύματος 
υποδηλώνει απώλεια του μη κοινού HLA απλοτύπου, η οποία ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των 
υποτροπών μετά από απλο-ΜΑΚ. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων της απλο-ΜΑΚ προϋποθέτει την 
επιλογή του καταλληλότερου δότη και της ιδανικής πηγής του μοσχεύματος σε συνδυασμό με την 
πρόληψη των λοιμώξεων και της υποτροπής.
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SARS-COV-2 ΚΑΙ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

39 ΤΑ ΑνΤΙΙΚΑ ΧΑΠΙΑ RITONAvIR-NIRMATRELvIR ΚΑΙ MOLNuPIRAvIR ΕΙνΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡωΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ ΚΑΙ COvID-19 - ΜΙΑ ΜΟνΟ-
ΚΕνΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Β. Σπηλιοπούλου, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Π. Μαλανδράκης, Μ. Γαβριατοπούλου, Φ. Θεο-
δωρακάκου, Δ. Φωτίου, Μ. Μήγκου, Μ. Ρούσσου, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου, Ε. Καστρίτης,  
Μ.-Α. Δημόπουλος, Ε. Τέρπος
Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, ΕΚΠΑ, Αθήνα 
ΣΚΟΠΟΣ: Η σοβαρή νόσηση από COVID-19 χαρακτηρίζεται από μια αρχική ήπια φάση και συχνά 
ακολουθείται από μια σοβαρή φλεγμονώδη αντίδραση. Σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, η 
COVID-19 έχει συσχετιστεί με σοβαρή κλινική σημειολογία και υψηλά επίπεδα θνητότητας, λόγω τόσο 
της υποκείμενης νόσου όσο και της ανοσοκαταστολής που επίκειται από τη θεραπεία. Εκτός από την 
υποστηρικτική θεραπεία, η ειδική αντιική θεραπεία περιλαμβάνει έλεγχο πολλαπλασιασμού του ιού 
με μονοκλωνικά αντισώματα και αντιικά, που συμπεριλαμβάνουν το molnupiravir και τον συνδυασμό 
nirmatrelvir με ritonavir. Παρόλο που διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν τη χρήση των αντιικών σε 
ασθενείς με COVID-19 ώστε να προληφθεί σοβαρή νόσηση, τα αντίστοιχα δεδομένα σε ασθενείς με 
μυέλωμα είναι ελάχιστα. Αυτή η προοπτική μελέτη εξετάζει την επίδραση των δύο αυτών παραγόντων 
στη σοβαρή νόσηση και τη θνητότητα από COVID-19 ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα και COVID-19 εντάχθησαν στη μελέτη. 
Οι ασθενείς έλαβαν είτε ritonavir-nirmatrelvir είτε molnupiravir, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Έγινε έναρξη της αντιικής θεραπείας εντός των πέντε πρώτων ημερών από την 
εμφάνιση συμπτωμάτων της λοίμωξης COVID-19, σε ασθενείς που δεν έχρηζαν οξυγονοθεραπείας. 
Όλοι οι ασθενείς ήταν υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19, λόγω του υποκείμενου 
νοσήματος. Τα βασικά δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά όπως και τα επίπεδα εξουδετερωτικών 
αντισωμάτων των ασθενών συλλέχθηκαν και συγκρίθηκαν. Επιπλέον, εξετάστηκε η επίδραση των 
διαφορετικών αντιμυελωματικών θεραπειών σε ότι αφορά τη σοβαρή νόσηση και τη θνητότητα από 
COVID-19. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 64 ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που νόσησαν από 
λοίμωξη COVID-19. 34 (53%) έλαβαν ritonavir-nirmatrelvir και 30 (47%) molnupiravir. Δεν παρατηρήθηκε 
διαφορά στη μέση ηλικία (65±10 vs 62±10 years, p=0.387), το φύλο (44% vs 50% γυναίκες, p=0.638), 
το σωματικό βάρος (79±14 vs. 75±16 κιλά, p=0.255), ή κάποια άλλη συννοσηρότητα(p>0.05 για όλες 
τις παραμέτρους), ανάμεσα στην ομάδα που έλαβε ritonavir-nirmatrelvir και την αντίστοιχη που έλαβε 
molnupiravir. Όλοι οι ασθενείς ήταν πλήρως εμβολιασμένοι έναντι του SARS-CoV-2. Επιπροσθέτως, οι 
τίτλοι των εξουδετερωτικών αντισωμάτων πριν τη νόσηση ήταν παρόμοιοι [median (IQR) 82% (28.5-
95.5) vs 78.5% (20.5-95.25), αντίστοιχα, p=0.544]. Σε ότι αφορά τη σοβαρή νόσηση από COVID-19, 
οι δύο ομάδες δε διέφεραν σημαντικά σε επίπεδο ασθενών με σοβαρή συμπτωματολογία που έχρηζαν 
νοσηλείας [2.9% vs 6.7%, για το ritonavir-nirmatrelvir έναντι του molnupiravir, αντίστοιχα, σχετικός 
κίνδυνος (RR) 0.44, 95%CI 0.04-4.63], και ανάγκης χορήγησης tocilizumab (2.9% vs 6.7%, αντίστοιχα, 
p=0.48) ή κορτικοστεροειδών (2.9% vs 6.7%, αντίστοιχα, p=0.48). Το αποτέλεσμα ήταν επίσης παρόμοιο 
συγκρίνοντας ασθενείς με σοβαρή/ήπια σοβαρή νόσηση από COVID-19 των δύο ομάδων (11.8% vs 
10.0%, RR 1.18, 95%CI 0.29-4.84, αντίστοιχα). Τέλος, η θνητότητα ήταν στα ίδια επίπεδα ανάμεσα 
στις δύο ομάδες, φτάνοντας το 2.9% στους ασθενείς που έλαβαν ritonavir-nirmatrelvir και 3.3% σε 
όσους έλαβαν molnupiravir (RR 0.88, 95%CI 0.06-13.50).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα διαθέσιμα από του στόματος αντιικά ritonavir-nirmatrelvir και molnupiravir 
είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά στην πρόληψη από σοβαρή νόσηση από COVID-19 σε ασθενείς 
με πολλαπλό μυέλωμα υπό θεραπεία. Αυτή η προκαταρκτική ανάλυση καταδεικνύει τις συγκρίσιμες 
επιδράσεις των δύο αυτών θεραπευτικών επιλογών και δίνει μια κατεύθυνση για περαιτέρω έρευνα. 
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40 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Των ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡων ΣΤΗ ΛΟΙΜωξΗ SARS-Cov-2 ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ 
ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΕνΤΡωΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΔΙων ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Α. Μπούχλα1*, Α. Κριεμπάρδης2*, Σ. Φόρτης2, X. Γεωργατζάκου2, Δ. Γκοτζιας1, 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 ΠΓΝ «Αρεταίειο», Αθήνα
*ισότιμοι συγγραφείς
ΣΚΟΠΟΣ: Σε πρόσφατη εργασία της ερευνητικής ομάδας δείχτηκε ότι τα ερυθροκύτταρα (RBC) των 
ασθενών με σοβαρή νόσο COVID-19 παρουσίαζαν αύξηση της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος 
(FHb) και της μηχανικής αιμόλυσης (FHb-MECH), ενώ περιείχαν μεγαλύτερο ποσοστό αποπτωτικών 
δεικτών (ενδοκυττάριου ασβεστίου-Ca2+- (RBC-Ca2+), και φωσφατιδυλσερίνης-(RBC-PS)) σε σχέση 
με αυτά των υγιών μαρτύρων. Τα επίπεδα ενδοκυττάριων ROS (RBC-ROS) των ασθενών με νόσο 
COVID-19 ήταν μειωμένα, ενώ τα επίπεδα G6PDH ήταν αυξημένα έναντι της ομάδας ελέγχου. Σκοπός 
της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης των προηγούμενων ευρημάτων με τη συγκέντρωση 
τόσο των μικρής διαμέτρου (<300nm) όσο και των μεγάλης διαμέτρου (>300nm) μικροκυστιδίων 
πλάσματος των ασθενών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 36 νοσηλευόμενοι ασθενείς με λοίμωξη από SARS-
CoV-2 καθώς και 18 υγιείς μάρτυρες. Στους ασθενείς και στους μάρτυρες μετρήθηκαν η αιμοσφαιρίνη 
(Ηb), η έμμεση χολερυθρίνη (IBIL), η LDH ορού και η FHb. Επιπλέον, μετρήθηκαν τα επίπεδα των 
δ-διμερών μόνο των ασθενών. Στα RBC ελέγχθηκαν η ωσμωτική ευθραυστότητα (MCF), η FHb-
MECH, τα (RBC-Ca2+), οι RBC-ROS, η ενεργότητα G6PDΗ και η (PS). Η συγκέντρωση και το μέγεθος 
των μικροκυστιδίων πλάσματος των ασθενών και των υγιών μαρτύρων μετρήθηκε με την τεχνολογία 
Nanoparticle Trancking Analysis (NTA) και τον αναλυτή Nano Sight NS300. Ως μικρά χαρακτηρίστηκαν 
τα μικροκυστίδια διαμέτρου 10-300nm και μεγάλα από 300-1.000nm.
Πίνακας 1. Μετρήσεις ορού/πλάσματος και χαρακτηριστικά των μικροκυστιδίων σε ασθενείς με λοίμωξη από 
SARS-CoV-2 και υγιή άτομα.

Ασθενείς (ν=36) Ομάδα Ελέγχου (ν=18) p
Διάμεση τιμή (25-75% τεταρτημόρια) Διάμεση τιμή (25-75% τεταρτημόρια)

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-PS (%) 0.73 (0.55-0.84) 0.53 (0.44- 0.63) <0.01
MVs-small (*109/ml) 5.33 (2.61-12.3) 0.21 (0.075-3.85) <0.01
MVs-large (*107/ml) 2.65 (0.087-10.7) 0 (0-0.76) <0.01
Έλεγχοι συσχετίσεων Spearman’s R, p
MVs -small~ FHb R=0.45, p<0.01
MVs -large ~ FHb R=0.40, p<0.01
MVs -small~ FHb MECH R=0.40, p<0.01
MVs -large ~ FHb MECH R=0.41, p<0.01
MVs -small~ RBC Ca2+ R= 0.40, p<0.01
MVs -large ~ RBC Ca2+ R=0.55, p<0.01
MVs -small~ RBC-G6PDH R=0.30, p =0.03
MVs -large~ RBC-G6PDH R=-0.16, p: ns
MVs -small~ RBC-ROS R=-0.11 , p: ns
MVs -large ~ RBC-ROS R=-0.34, p =0.01
MVs -small~ PS R=0.22, p =ns
MVs -large~ PS R=0.16, p =ns
MVs -small~ D-Dimers R=0.22, p =ns
MVs -large~ D-Dimers R=0.11, p =ns
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ποσοστά των ανδρών ήταν 50% και 33% (p=0.245) και η μέση ηλικία ήταν 
65.16±14.24 και 66.33±13.48 ετών (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση, p=0.78) στους ασθενείς και τους 
υγιείς αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και οι συσχετίσεις παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αύξηση των μικροκυστιδίων στην κυκλοφορία των ασθενών με σοβαρή 
νόσο COVID-19 σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, καθώς και η θετική συσχέτισή τους με το βαθμό 
μηχανικής αιμόλυσης και τα επίπεδα των ενδοκυττάριων επιπέδων Ca2+ των ερυθροκυττάρων δείχνει 
ότι ο ιός είναι ένας στρεσογόνος παράγοντας που πιθανά επάγει τη δημιουργία μικροκυστιδίων στα 
RBC. Η συμμετοχή των μικροκυστιδίων στο μηχανισμό της θρόμβωσης αυτών των ασθενών χρήζει 
περαιτέρω διερεύνησης.

41 ΧΥΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-Cov-2 ΜΕΤΑ ΤΟν ΑνΑΜνΗΣΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ 
ΜΕ bNT162b2 ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ Β-ΚΥΤΤΑΡων
Δ. Φωτίου1*, Ρ.Ε. Συρίγου1*, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Β. Καραλής2, Α.Δ. Σκληρού3, Μ. Γαβριατο-
πούλου1, Χ. Αλεξόπουλος3, Π. Μαλανδράκης1, Β.Α. Οικονομίδου3, Ε. Καστρίτης1, Ι.Π. Τρουγάκος3, 
Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Τέρπος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ «Αλεξάνδρα», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Τομέας Φαρμακευτικής Τε-
χνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα 
Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
*ισότιμη συμμετοχή
Οι ασθενείς με κακοήθειες Β-λεμφοκυττάρων έχουν υποβέλτιστες ανοσοαποκρίσεις στον εμβολιασμό 
έναντι του SARS-CoV-2 και αποτελούν ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19. 
Πρόσφατα δεδομένα σε ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), λέμφωμα non-Hodgkin 
(NHL) και μακροσφαιριναιμία Waldenström (WM) αναφέρουν λιγότερο αποτελεσματικές χυμικές 
αποκρίσεις μετά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2, όπως αντικατοπτρίζεται από τους χαμηλούς 
τίτλους των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (Nabs). 
Αξιολογήσαμε την επίδραση ενός τρίτου ενισχυτικού εμβολίου BNT162b2 όσον αφορά στην κινητική των 
τίτλων των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (Nabs) έναντι του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με κακοήθειες 
των Β-λεμφοκυττάρων. Ασθενείς με NHL, WM και ΧΛΛ συμμετείχαν στη μελέτη NCT04743388 
(Clinicaltrials.gov) και συγκρίθηκαν με αντίστοιχους υγιείς μάρτυρες. Η συλλογή αίματος για την κλινική 
έρευνα προγραμματίστηκε ως εξής: την ημέρα 1 πριν τον εμβολιασμό, στις 3 εβδομάδες (D22 πριν τη 
2η δόση), 1 μήνα (D50) και 3 μήνες (3Μ) μετά τη 2η δόση καθώς και 1 μήνα μετά την 3η δόση (1MP3D). 
Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 193 ασθενείς που έλαβαν και τις τρεις δόσεις του mRNA 
εμβολίου BNT162b2. Οι 54 ασθενείς είχαν NHL, οι 49 ΧΛΛ και οι 90 MW. Η διάμεση ηλικία όλων των 
ασθενών ήταν τα 73 έτη και ο αριθμός ανδρών (47.2%) - γυναικών (52.8%) ήταν σχεδόν ίσος. Όλες 
οι ομάδες ασθενών είχαν σημαντικά χαμηλότερα Nabs σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες που 
συμμετείχαν. Ένα μήνα μετά την τρίτη δόση (M1P3D) τα Nabs αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρονικά σημεία (διάμεση τιμή Nabs 77.9%, p<0.05 για όλες τις συγκρίσεις) σε όλους 
τους ασθενείς. NAbs ≥50% παρατηρήθηκαν στο 59.1% των ασθενών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 34.5% 
των ασθενών με μη βέλτιστες αποκρίσεις μετά τη δεύτερη δόση εμφάνισε προστατευτικό τίτλο Nabs 
≥50% μετά την τρίτη δόση του εμβολίου. Η αύξηση του διάμεσου τίτλου των Nabs ένα μήνα μετά την 
τρίτη δόση (1MP3D) (συγκριτικά με τον τίτλο προ τρίτης δόσης) ήταν σημαντική στις υποομάδες ΧΛΛ 
(34.06% vs 76.17% p=0.001) και WM (25.31% vs 82.22%, p<0.001), αλλά όχι στην υποομάδα με NHL 
(18.5% vs 31.56%, p=0.062). Η ενεργός θεραπεία με ριτουξιμάμπη και αναστολείς της τυροσινικής 
κινάσης του Bruton ήταν οι σημαντικότεροι προγνωστικοί παράγοντες για κακή απόκριση των Nabs 
στο χρονικό σημείο 1MP3D, ενώ μόλις το 25.8% των ασθενών με ενεργό θεραπεία είχαν Nabs ≥50%. 
Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου BNT162b2, 
σε ασθενείς με ΧΛΛ, WM και λιγότερο με NHL, βελτιώνει τη χυμική απόκριση έναντι του SARS-CoV-2, 
όπως αντικατοπτρίζεται από την αύξηση των Nabs ένα μήνα μετά την αναμνηστική δόση του εμβολίου 
(διάμεση τιμή NAb 77.9% 1MP3D). Σε όλες τις ομάδες των ασθενών, περίπου το 34.5% των ασθενών 
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με υποβέλτιστη ανταπόκριση ένα μήνα μετά την δεύτερη δόση, εμφάνισε προστατευτικό τίτλο Nabs 
≥50% ένα μήνα μετά την ενισχυτική δόση. Όπως αναμενόταν, οι τίτλοι αντισωμάτων ήταν χαμηλότεροι 
σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και φύλου σε όλα τα χρονικά σημεία (NAbs 
≥50% παρατηρήθηκαν μόνο στο 59.1% στον 1MP3D) καθώς οι χυμικές ανοσολογικές αποκρίσεις 
είναι χαμηλότερες σε ασθενείς με υποκείμενες αιματολογικές κακοήθειες των Β – λεμφοκυττάρων. 

42 Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑνΑΜνΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ mRNA ΕΜΒΟΛΙΟΥ bNT162b2 ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΧΥ-
ΜΙΚΗ ΑνΟΣΙΑ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-Cov-2 ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΛΑΜΒΑνΟΥν ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ bCMA
Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Β. Καραλής2, Μ. Γαβριατοπούλου1, Α.Δ. Σκληρού3, Π. Μαλανδράκης1,  
Μ. Μήγκου1, Μ. Ρούσσου1, Δ. Φωτίου1, Χ. Αλεξόπουλος3, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Φ. Θεο-
δωρακάκου1, Ε. Καστρίτης1, Ι.Π. Τρουγάκος3, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Τέρπος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ «Αλεξάνδρα», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Τομέας Φαρμακευτικής Τε-
χνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα 
Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
Ο εμβολιασμός έναντι της COVID19 οδηγεί σε υποδεέστερη χυμική απόκριση σε ασθενείς με 
πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) σε σύγκριση με υγιή άτομα, ενώ η ειδική ανοσία έναντι του SARS-CoV-2 
εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την κινητική 
των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) έναντι του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με ΠΜ μετά τον 
εμβολιασμό με το εμβόλιο mRNA BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), εστιάζοντας στην ανταπόκρισή τους 
πριν και μετά τη δεύτερη αναμνηστική δόση του εμβολίου.
Τα NAbs μετρήθηκαν στην έναρξη (πριν από τον πρώτο εμβολιασμό), πριν από τη δεύτερη δόση, 
έναν (M1P2D), τρεις και έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση, πριν από την τρίτη δόση, έναν (M1P3D) και 
τρεις μήνες (M3P3D) μετά την τρίτη δόση, πριν από την τέταρτη δόση (B4D), και ένα μήνα μετά τον 
τέταρτο εμβολιασμό (M1P4D). Η δεύτερη αναμνηστική δόση του εμβολίου χορηγήθηκε στους 6 μήνες 
μετά τον πρώτο αναμνηστικό εμβολιασμό. Οι μετρήσεις NAbs πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο 
ανίχνευσης NAbs cPassTM SARS-CoV-2 της GenScript (GenScript, Inc.; Piscataway, NJ, ΗΠΑ). Η 
στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS (v.26) και όλες οι συγκρίσεις έγιναν 
στο επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Συνολικά, συμπεριλήφθηκαν 189 ασθενείς με διάμεση ηλικία τα 67 έτη, ενώ 108 (57,1%) ήταν άνδρες. 
Μεταξύ αυτών, 43 (23%) ασθενείς λάμβαναν θεραπεία με βάση παράγοντες έναντι του CD38, 9 (5%) 
ήταν υπό θεραπεία με παράγοντες έναντι του BCMA και 137 (72%) λάμβαναν άλλους συνδυασμούς. 
Κατά την ένταξη στη μελέτη, δεν βρέθηκε διαφορά στα επίπεδα NAbs μεταξύ των τριών ομάδων 
θεραπείας. 28 (15%) ασθενείς βρέθηκαν θετικοί στον SARS-CoV-2 μετά τη λήψη της τρίτης δόσης και 
πριν από τον τέταρτο (δεύτερο αναμνηστικό) εμβολιασμό. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς 
τον τίτλο των NAbs, την ηλικία ή το φύλο μεταξύ ασθενών με ιστορικό COVID19 και εκείνων που δεν 
είχαν νοσήσει. Συνολικά, η διάμεση τιμή των NAbs στο χρονικό σημείο M3P3D ήταν 93,77% (τυπικό 
σφάλμα ±2,28), αλλά μειώθηκε στο 80,0% (±2,54) στο B4D. Ωστόσο, ο διάμεσος τίτλος NAbs αυξήθηκε 
σε 96,1% (±2,48) στο M1P4D. Οι διαφορές στα NAbs μεταξύ των διαδοχικών χρονικών σημείων ήταν 
στατιστικά σημαντικές (p<0,001). Είναι ενδιαφέρον ότι οι ασθενείς υπό θεραπεία με παράγοντες έναντι 
του BCMA είχαν σημαντικά χαμηλότερα NAbs σε σύγκριση με εκείνους που υποβλήθηκαν σε αντι-CD38 
ή άλλη θεραπεία και στα τρία χρονικά σημεία M3P3D, B4D ή M1P4D (p<0,001). Το φύλο, η ηλικία, το 
στάδιο ISS και το RISS δεν βρέθηκαν να ασκούν στατιστικά σημαντική επίδραση στα επίπεδα NAbs 
στα M3P3D, B4D ή M1P4D. Επιπλέον, τα επίπεδα NAbs ένα μήνα μετά τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 
εμβολιασμό συγκρίθηκαν επίσης για ολόκληρο τον πληθυσμό της μελέτης. Οι στατιστικές αναλύσεις 
έδειξαν ότι οι τίτλοι NAbs στο M1P4D (μέσος όρος 76,4%±4,14) δεν διέφεραν σημαντικά (p=0,062) 
με εκείνους στο M1P3D (μέσος όρος 80,55±3,61), αλλά ήταν σημαντικά υψηλότεροι σε σύγκριση με 
εκείνους στο M1P2D (μέσος όρος 61,02%±3,52).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ο αναμνηστικός εμβολιασμός με το BNT162b2 έχει ως αποτέλεσμα ουσιαστικά 
βελτιωμένη χυμική απόκριση κατά του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με ΠΜ. Η θεραπεία με παράγοντες 
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έναντι του BCMA παραμένει ένας αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για την παραγωγή NAbs 
ακόμα και μετά τη δεύτερη αναμνηστική δόση.

43 ΟΙ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΕΜΦΑνΙζΟΥν ΜΕΙωΜΕνΗ ΑνΟΣΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΟΠΙν ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕνΑνΤΙ COvID-19: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑνΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ-ΑνΑΛΥΣΗ
Ε. Λιάτσου, Θ.Ν. Σεργεντάνης, Σ. Λύκος, Μ. Γαβριατοπούλου, Ε. Τέρπος, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος
Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες αποτελούν μια ευπαθή ομάδα που νοσεί σοβαρά 
από την πανδημία SARS-COV-2 από το 2019. Οι μελέτες δοκιμής των εμβολίων έναντι της νόσου 
COVID-19 δε συμπεριέλαβαν αυτή την κατηγορία ασθενών και τα διαθέσιμα δεδομένα προκύπτουν 
μόνο από προοπτικές μελέτες παρατήρησης. Σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης και μετα-
ανάλυσης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού έναντι SARS-COV-2 στους 
ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση κατόπιν 
αναζήτησης στις επιστημονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Embase και Scopus με καταληκτική 
ημερομηνία αναζήτησης την 30η Ιανουαρίου, 2022. Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα τυχαίων επιδράσεων 
(DerSimonian-Laird) για την εκτίμηση των συγκεντρωτικών ποσοστών (Effect Size, ES) και του σχετικού 
κινδύνου (Relative Risk, RR) ανοσολογικής απόκρισης τόσο των αιματολογικών ασθενών όσο και των 
υγιών ατόμων. Για τον καθορισμό της θετικοποίησης των αντισωμάτων έναντι του SARS-CΟV-2 μετά 
από τον εμβολιασμό χρησιμοποιήθηκαν τα όρια (cut-off) που ορίστηκαν από την κάθε μελέτη ανάλογα 
με τη χρησιμοποιούμενη τεχνική προσδιορισμού της ανοσολογικής απάντησης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά επιλέχθηκαν 60 μελέτες με σύνολο 11916 ασθενών. Παρατηρήθηκε ότι 
οι ασθενείς που έπασχαν από αιματολογικές κακοήθειες, ανέπτυσσαν ικανοποιητικό τίτλο αντισωμάτων 
έναντι του SARS-COV-2 σε ποσοστό 41% [95% όρια αξιοπιστίας (Confidential Intervals, CI): 0.33-
0.50] έπειτα από την πρώτη δόση του εμβολίου και σε ποσοστό 62% [95% CI: 0.57-0.67] έπειτα από 
πλήρη εμβολιασμό. Αντίστοιχα, τα υγιή άτομα παρήγαγαν επαρκή ποσότητα αντισωμάτων έναντι 
του SARS-CΟV-2 σε ποσοστό 90% [95% CI: 0.82-0.96] μετά την πρώτη δόση του εμβολίου και 
σε ποσοστό 99% [95% CI:0.97-1.00] κατόπιν πλήρους εμβολιασμού. Ο Σχετικός Κίνδυνος για την 
παραγωγή επαρκούς τίτλου αντισωμάτων υπολογίστηκε: RR: 0.48 [95% CI: 0.97-1.00] και 0.59 [95% 
CI: 0.53-0.66] για την πρώτη και τη δεύτερη δόση αντίστοιχα. Η ανάλυση υποπληθυσμών έδειξε ότι οι 
παράγοντες με στατιστικά σημαντική επίδραση στην ανοσολογική απόκριση περιλαμβάνουν το είδος 
κακοήθειας: πολλαπλούν μυέλωμα, RR: 0.41 [95% CI: 0.25-0.67] και RR: 0.81 [95% CI: 0.74-0.88]) 
μετά την πρώτη και τη δεύτερη δόση εμβολιασμού αντίστοιχα, μη Hodgkin λέμφωμα (RR: 0.62 [95%CI: 
0.46-0.82]), Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (RR: 0.54 [95%CI: 0.44-0.66]), χορήγηση θεραπείας 
κατά τον εμβολιασμό (RR: 0.49 [95%CI: 0.40-0.59]), θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα, (RR: 0.58 
[95%CI: 0.41-0.81]), με ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες (RR: 0.85 [95% CI: 0.74- 0.97]), με antiCD 
20 μονοκλωνικά αντισώματα(RR: 0.16 [95% CI: 0.09- 0.28]), αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων (RR: 0.87 [95% CI: 0.82- 0.94]), θεραπεία με αναστολείς της τυροσινικής 
κινάσης του Bruton (RR: 0.22 [95% CI: 0.13- 0.37]), θεραπεία με CAR-Tcell (RR: 0.44 [95% CI: 0.22-
0.88]) και συστηματική χημειοθεραπεία (RR: 0.75 [95% CI: 0.60- 0.94]). Διαφορές στην ανοσολογική 
απόκριση βρέθηκαν ανάμεσα στα είδη των εμβολίων που χορηγήθηκαν: AZD1222 (ES: 0.47 [95%CI: 
0.24- 0.71]), BNT162B2 (ES: 0.63 [95% CI: 0.56- 0.69], mRNA-1273 (ES: 0.72 [95%CI: 0.57- 0.85]).
ΣΥζΗΤΗΣΗ: Από τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης φαίνεται ότι οι ασθενείς με αιματολογικές 
κακοήθειες αναπτύσσουν στατιστικά σημαντικά σε χαμηλότερα ποσοστά επαρκή χυμική ανοσία μετά 
τον πλήρη εμβολιασμό έναντι του SARS-COV-2. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανοσοαπόκριση 
αυτών των ασθενών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ένταξη ενός εξατομικευμένου 
προγράμματος εμβολιασμού σύμφωνα με το αιματολογικό νόσημα και το θεραπευτικό σχήμα εκάστου 
ασθενούς. 
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44 ΑνΟΣΟΓΟνΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ bNT162b2 ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-
Cov-2 ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ. ΠΙΘΑνΕΣ ΕΠΙΠΤωΣΕΙΣ 
ΣΤΗν ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Π.Θ. Διαμαντόπουλος1, Χ-Ν. Κοντανδρεοπούλου1, Χ. Σταφυλίδης1, Δ. Βλαχοπούλου1, Ν. Γιαννακο-
πούλου1, Μ. Βαρδάκα2, Α. Μπούχλα3, Ε. Βαριάμη1, Α. Γαλανόπουλος2, Β. Παππά3, Μ. ψυχογιού1,  
Α. Χατζάκης4, Ν-Α. Βύνιου1

1Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα, 2Τμήμα Κλινικής Αιματολογίας, 
ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 3Αιματολογικό Τμήμα, Β΄ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», 
4Τμήμα Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: O εμβολιασμός έναντι του ιού severe acute respiratory syndrome corona 
virus 2 (SARS-CoV-2) έχει αποδειχθεί αποτελεσματικός στον γενικό πληθυσμό. Η χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (ΧΛΛ) είναι νόσος που συσχετίζεται με ποικίλου βαθμού ανοσοανεπάρκεια λόγω του 
ίδιου του νοσήματος αλλά και της θεραπείας. Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η ανοσολογική απάντηση 
μετά από εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 είναι μειωμένη σε ασθενείς με ΧΛΛ, ενώ η χορήγηση 
τρίτης ενισχυτικής δόσης εμβολίου φαίνεται πως συνοδεύεται από σημαντική αύξηση στα ποσοστά 
ορομετατροπής ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, ιδίως μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων (Werbel 
WA et al. Ann Intern Med 2021;174(9):1330-2, Kamar Netal. N Engl J Med. 2021;385(7):661-2.), αλλά 
τα αποτελέσματα στη ΧΛΛ είναι αντιφατικά. Στόχος αυτής της προοπτικής, μη παρεμβατικής μελέτης 
είναι να διερευνήσει την ανοσογονικότητα της τρίτης δόσης του εμβολίου BNT162B2 καθώς και τις 
επιδράσεις της θεραπείας έναντι της ΧΛΛ στην ορολογική απόκριση στον εμβολιασμό σε ενήλικες 
ασθενείς με ΧΛΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για την επέκταση προηγούμενης μελέτης της ανοσογονικότητας και 
ασφάλειας δύο δόσεων του εμβολίου mRNABNT162b2 έναντι του SARS-CoV-2 σε ασθενείς με ΧΛΛ 
(Diamantopoulos PT et al. Ther Adv Hematol. 2022;13:20406207221090150). Τριάντα εννιά ασθενείς 
που εμβολιάστηκαν με την τρίτη δόση BNT162b2 των 30 μg συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Δεδομένα 
που αφορούσαν στη νόσο και την αντιμετώπισή της συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν. Έγινε εξαγωγή 
ορού από ολικό αίμα που ελήφθη πριν την πρώτη, μετά τη δεύτερη και πριν και μετά την τρίτη δόση 
του εμβολίου και έλεγχος για την παρουσία IgG αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 receptor binding 
domain (RBD) της υπομονάδας S1 της πρωτεϊνικής ακίδας χρησιμοποιώντας την Abbott SARS-CoV-2 
IgG II Quant assay (Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, USA), μία ανοσοδοκιμασία χημειοφωταύγειας 
δύο βημάτων στο σύστημα Architecti. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε 
το πακέτο IBMSPSS statistics, version 26 (IBM Corporation, North Castle, NY, USA).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το ποσοστό ορομετατροπής αυξήθηκε από 28,2% πριν την τρίτη δόση σε 64,1% 
μετά από αυτήν και ήταν υψηλότερο σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει θεραπεία για τη ΧΛΛ (72,7% 
έναντι 47,1% σε ασθενείς υπό θεραπεία, p=0,042). Όλοι οι ασθενείς που είχαν πετύχει ορομετατροπή 
μετά τη δεύτερη δόση, πλην ενός, τη διατήρησαν και μετά την τρίτη δόση, ενώ οκτώ ασθενείς που 
δεν είχαν πετύχει ορομετατροπή μετά τη δεύτερη δόση, την πέτυχαν μετά την τρίτη (38,1%). Το 
ποσοστό ορομετατροπής δεν συσχετίσθηκε με καμία από τις μεταβλητές που μελετήθηκαν (ηλικία, 
φύλο, στάδιο κατά RAI, αιμοσφαιρίνη, γ-σφαιρίνες, αριθμός λεμφοκυττάρων και αιμοπεταλίων), αλλά 
ασθενείς που βρίσκονταν υπό θεραπεία με venetoclax (n=8) κατά τον εμβολιασμό είχαν υψηλότερο 
ποσοστό ορομετατροπής από ασθενείς που λάμβαναν ibrutinib (n=7) (87,5% έναντι 14,3%, p=0,001). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την ευεργετική επίδραση της τρίτης ενισχυτικής 
δόσης του εμβολίου BNT162b2 στα ποσοστά ορομετατροπής σε ασθενείς με ΧΛΛ και υποδεικνύει ότι 
η θεραπεία με venetoclax συσχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά ανοσογονικότητας/ορομετατροπής σε 
σχέση με το ibrutinib, κάτι που βρίσκεται σε συμφωνία και με αποτελέσματα ακόμα μίας πρόσφατης 
μελέτης (Bagacean C et al. Blood Adv. 2022;6(1):207-11.). Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι 
ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της πανδημίας η χρήση του venetoclax είναι προτιμότερη από αυτή 
του ibrutinib σε ασθενείς με ΧΛΛ.
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ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ

45 ΜΕΘΥΛΙωΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙνΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟνΙΔΙΟΥ RAD21 ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνΗ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Σ. ζαχάκη1, Α. Κακοσαίου1, Α. Ιωαννίδου1, Μ. Καλομοιράκη1, Θ. Ράμπιας2, Κ.Ν. Μανωλά1

1Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας και Κυτταρογενετικής, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα, 
2Κέντρο Βασικής Έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ), είναι μια ετερογενής νόσος που 
χαρακτηρίζεται από γενετικές αλλοιώσεις. Το γονίδιο RAD21 εμπλέκεται σε σημαντικές διεργασίες των 
κυττάρων όπως στη συνοχή των αδελφών χρωματίδων, στην επιδιόρθωση του DNA, στη ρύθμιση της 
γονιδιακής έκφρασης, στην απόπτωση και στην αιμοποίηση. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του 
RAD21 μέσω του μηχανισμού μεθυλίωσης του υποκινητή του, σε ασθενείς με ΟΜΛ και η συσχέτισή 
του με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τα κυτταρογενετικά ευρήματα και την ύπαρξη μεταλλάξεων 
του γονιδίου ASXL1, προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή εμπλοκή του στην παθογένεση της ΟΜΛ 
και στο σχηματισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη μας περιλαμβάνει 96 ασθενείς με ΟΜΛ που επιλέχθηκαν με 
βάση τα κυτταρογενετικά τους ευρήματα, καθώς και 17 υγιή άτομα αντίστοιχης ηλικίας και φύλου. Η 
κυτταρογενετική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε αδιέγερτες καλλιέργειες μυελού των οστών με τη 
μέθοδο ζωνοποίησης GTG. κατά τη διάγνωση. Το γονιδιωματικό DNA απομονώθηκε από μυελό των 
οστών όλων των ασθενών και περιφερικό αίμα υγιών δοτών. Η μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου 
RAD21 μελετήθηκε με ειδική τεχνική PCR (Methylation Specific PCR, MSP) χρησιμοποιώντας σύστημα 
PCR πραγματικού χρόνου. Δείγματα που παρουσίασαν ποσοστό κυττάρων με μεθυλίωση ≥10% 
θεωρήθηκαν μεθυλιωμένα, ενώ δείγματα με ποσοστό μεθυλιωμένων κυττάρων <10% θεωρήθηκαν 
μη-μεθυλιωμένα. Τέλος, εξετάστηκαν στατιστικά συσχετισμοί μεταξύ της κατάστασης μεθυλίωσης του 
υποκινητή του RAD21 και των δημογραφικών χαρακτηριστικών, των κυτταρογενετικών ευρημάτων 
και των μεταλλάξεων του γονιδίου ASXL1.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου RAD21 ήταν επιτυχής σε όλους 
τους υγιείς δότες και σε όλους τους ασθενείς με ΟΜΛ. Κανένας υγιής δότης δεν είχε μεθυλιωμένο 
υποκινητή (μεθυλίωση <10%, εύρος: 0,07-8,53%). Αντίθετα, το 30,2% των ασθενών (29/96) εμφάνισε 
μεθυλίωση του υποκινητή του γονιδίου RAD21 σε >10% των αναλυόμενων κυττάρων, σημαντικά 
αυξημένη σε σύγκριση με τους υγιείς δότες μας (x2=6,908, df=1, p=0,009). Η συσχέτιση της μεθυλίωσης 
του υποκινητή του γονιδίου RAD21 των ασθενών με το φύλο, την ηλικία, τις κυτταρογενετικές αλλοιώσεις 
και την παρουσία μετάλλαξης του ASXL1 δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αξίζει όμως 
να σημειωθεί ότι οι ασθενείς με παθολογικό καρυότυπο είχαν υψηλότερα ποσοστά μεθυλίωσης σε 
σύγκριση με τους ασθενείς με φυσιολογικό καρυότυπο (31.5% vs 21.6%, αντίστοιχα). Το υψηλότερο 
ποσοστό μεθυλίωσης το παρουσίασαν οι ασθενείς με τρισωμία 8, σε ποσοστό 42.9% (9/21 ασθενείς). 
Η κατάταξη των ασθενών βάσει των κυτταρογενετικών ευρημάτων, σε καλής, ενδιάμεσης και κακής 
πρόγνωσης, έδειξε ότι τα υψηλότερα ποσοστά μεθυλίωσης ήταν στους ασθενείς με ενδιάμεση πρόγνωση 
με ποσοστό μεθυλίωσης 48.7%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρουσία μεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου RAD21 μόνο στους ασθενείς 
με ΟΜΛ και όχι στην ομάδα των υγιών δοτών υποδεικνύει μια πιθανή επίπτωση της αδρανοποίησης 
του RAD21 στην παθογένεση της ΟΜΛ. Η συνέχιση της μελέτης σε περισσότερους ασθενείς απαιτείται 
για να αποσαφηνιστεί πλήρως η σχέση της μεθυλίωσης του υποκινητή του γονιδίου RAD21 με την 
ΟΜΛ και ιδιαίτερα με τις κυτταρογενετικές αλλοιώσεις και τις μεταλλάξεις άλλων γονιδίων που τη 
χαρακτηρίζουν. Η καλύτερη κατανόηση της μοριακής βάσης της νόσου και η ταυτοποίηση νέων βιοδεικτών 
είναι σημαντική καθώς αναμένεται να βελτιώσει τη διάγνωση, την πρόγνωση, την παρακολούθηση 
των ασθενών και την πρόβλεψη της ανταπόκρισης των ασθενών στη θεραπεία.
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46 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ Των ΤΕΛΟΜΕΡΙΚων ΑΚΡων ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ 
ΟξΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 
Ε. Βακωνάκη1, Ι. Πελαγιάδης2, Μ. Τζατζαράκης1, Α. Αλεγκάκης1, Μ. Λούρου2, Ν. Κατζηλάκης2,  
Α. Τσατσάκης1, Ε. Στειακάκη2

1Εργαστήριο Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Κλινική Αιματολογίας - Ογκολογίας 
Παίδων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο
Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ) είναι η συχνότερη νεοπλασματική νόσος της παιδικής ηλικίας. 
Τα τελομερή είναι επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες στα άκρα των χρωμοσωμάτων, που διαφυλάσσουν 
τη γενετική πληροφορία, προστατεύοντας το κύτταρο από την αποδόμηση, αναστέλλοντας την 
αναδιάταξη ή την σύντηξη των χρωμοσωμάτων. Φυσιολογικά σε κάθε κυτταρική διαίρεση ένα τμήμα 
περίπου 50-100 βάσεων φυσιολογικά χάνεται, απώλεια που μπορεί να αυξηθεί ακόμα και σε 500 
βάσεις ανά κυτταρική διαίρεση σε κατάσταση έντονου στρες. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των 
βλαστών στη διάγνωση της ΟΛΛ έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του μήκους των τελομερών, την 
οριστική αναστολή του κυτταρικού κύκλου και την αυξημένη απόπτωση. 
ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός του μήκους των τελομερών των λεμφοβλαστών κατά 
την διάγνωση και των φυσιολογικών λεμφοκυττάρων μετά την επίτευξη ύφεσης και η συσχέτιση τους, 
με την ομάδα κινδύνου, την ανταπόκριση στην θεραπεία και την έκβαση της νόσου. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη συμμετείχαν 38 ασθενείς με διάγνωση ΟΛΛ, ηλικίας 1,5-18 έτη, 
25 αγόρια και 13 κορίτσια. Β-σειράς ΟΛΛ είχαν 33 ασθενείς και 5 περιπτώσεις ήταν Τ-σειράς ΟΛΛ, 13 
ασθενείς ήταν υψηλού και 25 ενδιάμεσου κινδύνου. Ο καρυότυπος ήταν φυσιολογικός σε 24 ασθενείς 
και στους υπόλοιπους 14 υπερδιπλοειδικός. Στην πορεία υποτροπίασαν 4 από τους 38 ασθενείς. Σε 
όλες τις περιπτώσεις μελετήθηκαν κύτταρα μυελού των οστών κατά τη διάγνωση της νόσου και μετά 
την επίτευξη ύφεσης. Τα παιδιά που υποτροπίασαν μελετήθηκαν επίσης στη υποτροπή και τη δεύτερη 
ύφεση. Πραγματοποιήθηκε εκχύλιση DNA και ακολούθησε η μέτρηση του μήκους των τελομερικών 
άκρων με τη μέθοδο της qPCR. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μήκος των τελομερών των λεμφοκυττάρων στην ύφεση ήταν σχεδόν διπλάσιο 
από εκείνο των λεμφοβλαστών κατά την διάγνωση. Οι ασθενείς με Β-σειράς ΟΛΛ είχαν μικρότερο 
μήκος τελομερών των λεμφοβλαστών (2.08±1.27Kb) από εκείνους με Τ-ΟΛΛ (3.37±1.45 Kb). Οι 
μεγαλύτερες μεταβολές μήκους προσδιορίστηκαν στην Τ-ΟΛΛ (2.4±1.08Kb) σε σχέση με τη Β-σειράς 
ΟΛΛ (1.9±1.67Kb), στους ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου (2.29±1.47Kb) έναντι εκείνων υψηλού 
κινδύνου (1.43±1.54Κb) και στους ασθενείς με >46 χρωμοσώματα (3.02±1.78Kb) έναντι εκείνων με 
φυσιολογικό καρυότυπο (1.61±1.4Κb) (Εικόνα 1). Στους ασθενείς οι οποίοι στη συνέχεια υποτροπίασαν, 
δεν προσδιορίστηκε σημαντικά στατιστική διαφορά μεταξύ της διάγνωσης, ύφεσης και υποτροπής, 
ενώ το μήκος των τελομερών αυξήθηκε κατά 201% όταν επιτεύχθηκε η δεύτερη ύφεση.

Εικόνα 1. Μήκος τελομερικών άκρων σε Κb ασθενών με ΟΛΛ κατά τη διάγνωση (μπλε) και κατά την ύφεση 
(πορτοκαλί).Με βέλη απεικονίζονται οι ασθενείς με υποτροπή.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μείωση του μήκους των τελομερών στη διάγνωση της ΟΛΛ φαίνεται να είναι 
αναστρέψιμη στην πλειονότητα των περιπτώσεων με την επίτευξη της ύφεσης, δεδομένο που μπορεί εν 
μέρει να αποδοθεί στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των λεμφοβλαστών. Επειδή δεν προσδιορίστηκε 
διαφορά στο μήκος των τελομερών μεταξύ διάγνωσης και ύφεσης αποκλειστικά και μόνο στους 
ασθενείς οι οποίοι στη πορεία υποτροπίασαν, το μήκος των τελομερών θα μπορούσε να προταθεί 
ως ένας βιοδείκτης έκβασης της νόσου, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερου εύρους μελέτες. 

47 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ νΕων ΚΥΚΛΙΚων RNAs (circRNAs) TOY ΣΧΕΤΙζΟΜΕνΟΥ ΜΕ ΤΗν ΑΠΟΠΤωΣΗ 
ΓΟνΙΔΙΟΥ BCL2L12 ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕνΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ 3ης ΓΕνΙΑΣ ΜΕ νΑνΟ-
ΠΟΡΟΥΣ (NANOPORESEQuENCING) ΣΕ ΑνΘΡωΠΙνΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΟξΕΙΑΣ ΜΥΕΛΟΓΕνΟΥΣ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥνΔΡΟΜΟΥ
Χ. Σωτηροπούλου1, Κ. ξένου1, Π. Καρούση1, Ν. Μαχαίρας1, Β. Παππά2, Α. Σκορίλας1, Σ.Γ. Παπαγε-
ωργίου2, Χ.Κ. Κοντός1

1Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Β΄ Προπαιδευτική 
Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Χαϊδάρι, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα κυκλικά RNAs (circular RNAs, circRNAs) αποτελούν μόρια RNA με 
ομοιοπολικά κλειστή δομή, που σχηματίζονται μέσω οπίσθιας συρραφής του πρόδρομου mRNA. Είναι 
έμμεσοι ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης, καθώς διαθέτουν θέσεις πρόσδεσης για microRNAs 
(miRNAs). Λόγω του πολύπλευρου ρόλου τους, αλλά και της απορρύθμισης της έκφρασης τους στις 
διάφορες κακοήθειες, σχετίζονται με την ανάπτυξη και την εξέλιξη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των 
Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων (ΜΔΣ) και της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ). Το γονίδιο 
BCL2L12 είναι μέλος της οικογένειας BCL2, του οποίου ο ρόλος έχει μελετηθεί εκτενώς στην ΟΜΛ. 
Ωστόσο, τα circRNAs που παράγονται από το γονίδιο BCL2L12 δεν έχει διερευνηθεί σε ΟΜΛ και ΜΔΣ. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η ταυτοποίηση των circRNAs του γονιδίου BCL2L12 που 
εκφράζονται σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ΟΜΛ και ΜΔΣ, καθώς και η διερεύνηση των πιθανών 
αλληλεπιδράσεων τους με miRNAs που κατέχουν εξέχων ρόλο σε αυτές τις κακοήθειες. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καλλιεργήθηκε 1 σειρά ΜΔΣ (MDS-L) και 6 σειρές ΟΜΛ: 2 οξείας 
προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (NB-4 και HL-60), 2 οξείας μονοκυτταρικής λευχαιμίας (U-937 και 
THP-1), και 2 οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (KASUMI-1 και MOLM-13). Ολικό RNA απομονώθηκε 
από τις 7 κυτταρικές σειρές και μεταγράφηκε αντίστροφα. Ακολούθησε επάλληλη αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (nested PCR) με χρήση αποκλινόντων εκκινητών, ώστε να ενισχυθούν μόνο τα κυκλικά 
μετάγραφα του BCL2L12. Τα προϊόντα PCR αναμείχθηκαν σε ίσους όγκους ανά κυτταρική σειρά και 
καθαρίστηκαν. Εν συνεχεία, τα καθαρισμένα τα προϊόντα PCR χρησιμοποιήθηκαν για κατασκευή 
βιβλιοθηκών DNA. Η στοχευμένη αλληλούχηση με νανοπόρους πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα 
MinIONMk1C. Οι αλληλουχίες στοιχήθηκαν στο ανθρώπινο γονιδίωμα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 
minimap2 και για την ταυτοποίηση των circRNAs αξιοποιήθηκαν ευαίσθητοι αλγόριθμοι που σχεδιάστηκαν 
σε γλώσσα προγραμματισμού PERL. Για την πρόβλεψη των αλληλεπιδράσεων των νέων circRNAs 
με miRNAs χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο miRDB.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ταυτοποιήθηκαν 47 νέα circRNAs του γονιδίου BCL2L12, 6 από τα οποία ήταν κοινά 
μεταξύ της κυτταρικής σειράς ΜΔΣ και τουλάχιστον μιας εκ των κυτταρικών σειρών ΟΜΛ. Παρατηρήθηκε 
αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στις αλληλουχίες των νέων circRNAs, καθώς περιλαμβάνονται περιοχές 
του γονιδίου που δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στα γραμμικά μετάγραφά του. Επιπλέον, αρκετά 
circRNAs διαθέτουν διατήρηση ολόκληρων εσωνίων, με το φαινόμενο αυτό να εντοπίζεται κυρίως 
στις κυτταρικές σειρές NB-4 και HL-60, ενώ στη σειρά NB-4 ταυτοποιήθηκε ένα αμιγώς νέο εξώνιο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν circRNAs τα οποία διαθέτουν πολύ(A) αλληλουχίες στη δομή τους, 
γεγονός που δεν έχει σχολιαστεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τέλος, αρκετά circRNAs του γονιδίου 
BCL2L12 προβλέπεται να δρουν ως «σπόγγοι» για miRNAs με σημαντικό ρόλο στην ΟΜΛ, όπως τα 
miR-7-5p, miR-125b-5p και miR-182-5p, αλλά και στα ΜΔΣ όπως το miR-150-5p. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πολλά circRNAs παράγονται μέσω εναλλακτικής οπίσθιας συρραφής των 
πρόδρομων μεταγραφών του BCL2L12. Το προφίλ έκφρασης τους διαφέρει μεταξύ των κυτταρικών 
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σειρών ΜΔΣ και ΟΜΛ, καθώς και μεταξύ των διαφορετικών κυτταρικών σειρών ΟΜΛ. Εσωνιακές 
περιοχές του γονιδίου περιλαμβάνονται σε πολλά circRNAs, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των miRNAs 
που δεσμεύονται σε αυτά. Αυτό το φαινόμενο ήταν συχνό στην κυτταρική σειρά ΜΔΣ, αλλά και στις 
κυτταρικές σειρές οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας. Τα δεδομένα μας υποστηρίζουν τον σημαντικό 
ρυθμιστικό ρόλο των circRNAs του γονιδίου αυτού και στις δύο ασθένειες.

48 ASPARAGINASE THERAPEuTIC DRuG MONITORING (TDM): H ΕΚΤΙΜΗΣΗ Των ΕΠΙΠΕΔων 
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΡΑΓΙνΑΣΗΣ ωΣ ΜΕΣΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟξΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ (ΟΛΛ)
Μ. Αμπατζίδου, Κ. Μπούνταλη, Β. Τζότζολα, Κ. Αντωνιάδη, Χ. Κατσιμπίρη, Β. Παπαδάκης, Σ. Πολυ-
χρονοπούλου
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (Τ.Α.Ο.), ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η Ασπαραγινάση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
στην Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων και η βέλτιστη χρήση της σχετίζεται 
με βελτίωση της έκβασης και αύξηση της συνολικής επιβίωσης. Η παρακολούθηση της δραστικότητας 
της Ασπαραγινάσης (Asparaginase-Activity-Assays/ΑΑΑ) επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση και 
διάκριση της σιωπηρής αδρανοποίησης (silent in activation), των αντιδράσεων υπερευαισθησίας 
(hypersensitivity reactions) και των αντιδράσεων που σχετίζονται με την έγχυση (Infusion-Related 
Reactions), με αποτέλεσμα την έγκαιρη αλλαγή σε διαφορετικές μορφές του φαρμάκου, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, ή την προσπάθεια επενέκθεσης (re-exposure) με χρήση κατάλληλων σχημάτων 
προετοιμασίας.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη αποτελεί την πρώτη συντονισμένη προσπάθεια παρακολούθησης (TDM) των 
επιπέδων δραστικότητας της Ασπαραγινάσης στην Ελλάδα σε παιδιατρικούς ασθενείς, με αναδρομική 
συσχέτιση των εργαστηριακών ευρημάτων και των κλινικών εκδηλώσεων. 
ΑΣΘΕνΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά και προοπτικά, 263 δείγματα ορού από 28 ασθενείς 
με ΟΛΛ που αντιμετωπίσθηκαν διαδοχικά σύμφωνα με το interim-ALLIC-BFM-based πρωτόκολλο 
θεραπείας (2020-2022). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν PEG-Asparaginase σε πρώτη γραμμή (2500 IU/m2) στις 
προβλεπόμενες φάσεις θεραπείας. Η δοκιμασία AHA (χρωματογραφική μέθοδος επαναλαμβανόμενων 
μετρήσεων L-Aspartic-acid-β-Hydroxamate) χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των επιπέδων 
δραστικότητας. Οι χρονικές στιγμές προσδιορισμού των επιπέδων δραστικότητας της PEG-Asparaginase 
ήταν τις ημέρες 0,+1 (peak-levels), +7, +14 (trough-levels). Η σιωπηρή αδρανοποίηση ορίσθηκε 
ως η ανίχνευση επιπέδων δραστικότητας <0,1 IU/mL την ημέρα+7, ή κάτω από το κατώτατο όριο 
προσδιορισμού (<LLQ) την ημέρα +14. Σε περίπτωση αλλαγής σε Erwinase, οι αντίστοιχες χρονικές 
στιγμές προσδιορισμού ήταν τις ημέρες 0 και+2, με επιθυμητά επίπεδα δραστικότητας>0,1 IU/mL 
πριν από κάθε έγχυση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το σύνολο των 28 ασθενών, 24/28 (85,7%) παρουσίασαν peak επίπεδα 
δραστικότητας Ασπαραγινάσης >0,1 IU/mL την ημέρα +1 (ΔΤ 2,64 IU/mL, εύρος 1,06-9,67 IU/mL, 
23 ασθενείς με επίπεδα ≥0,8 IU/mL). Την ημέρα+14 από την έγχυση του φαρμάκου, 23/28 ασθενείς 
(82,1%) παρουσίασαν trough επίπεδα δραστικότητας Ασπαραγινάσης >0,1 IU/mL (ΔΤ 0,74IU/mL, 
εύρος 0,19-2,3 IU/mL). Μεταξύ αυτών, δύο ασθενείς παρουσίασαν κλινικές εκδηλώσεις αλλεργικής 
αντίδρασης (IRR): o πρώτος έλαβε επιτυχώς τις επόμενες δόσεις PEG-Asp με προετοιμασία και 
επανέκθεση και ο δεύτερος (πιθανή IRR αμέσως με την έναρξη έγχυσης της PEG-Asp) έλαβε στη 
συνέχεια επιτυχώς E. Coli-Αsparaginase με κατάλληλη προετοιμασία. Τρείς ασθενείς [3/28 (10,7%)] 
παρουσίασαν trough επίπεδα δραστικότητας Ασπαραγινάσης <0,1 IU/mL. Μεταξύ αυτών, ένας είχε 
εκδηλώσει κλινική υπερευαισθησία με επακόλουθη αλλαγή σε Erwinase ενώ 2 ασθενείς δεν είχαν 
παρουσιάσει κλινικές αντιδράσεις (silent inactivation, protocol IIA). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πρώτη συντονισμένη προσπάθεια μέτρησης των επιπέδων δραστικότητας 
της Ασπαραγινάσης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου είχε ως αποτέλεσμα 
την αξιόπιστη ανίχνευση και διάκριση μεταξύ των αλλεργικών αντιδράσεων (IRR), των αντιδράσεων 
υπερευαισθησίας και της σιωπηρής αδρανοποίησης. Από τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει 
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ότι 10,7% των ασθενών παρουσίασαν trough επίπεδα δραστικότητας Ασπαραγινάσης <0,1 IU/mL 
(αντιδράσεις υπερευαισθησίας, σιωπηρή αδρανοποίηση), γεγονός που σχετίζεται, σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία, με μείωση της συνολικής επιβίωσης κατά 10%. Η μελέτη έχει ήδη επεκταθεί 
στην προοπτική παρακολούθηση, με μέτρηση της δραστικότητας της Ασπαραγινάσης σε πραγματικό 
χρόνο και αντίστοιχη τροποποίηση των θεραπευτικών χειρισμών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

49 ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΠΥΚνωΜΕνων ΕΡΥΘΡων ΠΡΟΕΡΧΟΜΕνων ΑΠΟ ΟΜΦΑΛΙΟ ΑΙΜΑ ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗν ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗν ΠΕΡΙΓΕννΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Π. Μαλλής1, Ε. Μιχαλόπουλος1, Ε.Φ. Σαρρή1, Α. Τσαντέ1, Θ. Χατζησταματίου2, Χ. Ευστρατίου2,  
Α. Σταυροπούλου-Γκιόκα1

1Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας 
Αθηνών, Αθήνα, 2Εργαστήστηριο Ανοσογενετικής και Ιστοσυμβατότητας, Ελληνική Τράπεζα Ομφαλο-
πλακουντιακού Αίματος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα νεογνά (πρόωρα και τελειόμηνα έως 4 μηνών) αποτελούν την περισσότερο 
μεταγγιζόμενη ομάδα νοσηλευόμενων ασθενών (Fergusson DA, et al, 2012). Κύριοι λόγοι για τη 
μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών (ΣΕ) στα νεογνά αποτελούν α) η αναιμία της «προωρότητας»,  
β) αναιμία οφειλόμενη σε απώλεια αίματος, γ) αιμόλυση και δ) αναιμία οφειλόμενη σε μειωμένη παραγωγή 
ερυθροκυττάρων (κληρονομικά ή επίκτητα νοσήματα). Ως επί τω πλείστων η μετάγγιση των νεογνών 
επιτελείται με τη χορήγηση των ΣΕ προερχόμενα από τους ενήλικες (Fergusson DA, et al. JAMA, 2012, 
Whyte RK, et al., Paediatr Child Health, 2014). Από την άλλη πλευρά, το ομφαλοπλακουντιακό αίμα 
(ΟΠΑ) χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης F, αποτελώντας ίσως μια 
πιο ασφαλή εναλλακτική πηγή ΣΕ για τη περιγεννητική μετάγγιση (Rallapalli S et al., Cell and Tissue 
Res, 2019, Bianchi M, et al., Neonatology, 2015). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο καθορισμός 
των συνθηκών απομόνωσης και η εργαστηριακή αξιολόγηση των ΣΕ προερχόμενα από το ΟΠΑ.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η απομόνωση των ΣΕ πραγματοποιήθηκε από τις μονάδες ΟΠΑ τελειόμηνων 
κυήσεων. Όλες οι μονάδες ΟΠΑ που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη, δεν πληρούσαν 
τα κριτήρια απομόνωσης, και κρυοσυντήρησης των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σύμφωνα 
με τον οργανισμό διαπίστευσης Fact-Net Cord (Warkentin P.I., Cytotherapy 2003). Οι μονάδες ΟΠΑ 
υποβλήθηκαν σε διπλή φυγοκέντρηση (1. 250 g για 10 λεπτά, 2. 2000 g για 15 λεπτά). Ακολούθησε η 
απομόνωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και η λευκαφαίρεση τους. Η αξιολόγηση των ΣΕ περιελάβανε 
τις βασικές αιματολογικές παραμέτρους καθώς επίσης και τον προσδιορισμό του όγκου και των δεικτών 
pH, K+, Na+, γλυκόζης, γαλακτικού οξέος και αιμόλυσης. Η αξιολόγηση των παραπάνω παραμέτρων 
πραγματοποιήθηκε για συνολικό χρονικό διάστημα 14 ημερών. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε 
ακτινοβόληση πρόσφατων παραγόμενων ΣΕ και εκ νέου προσδιορισμός των ανωτέρω παραμέτρων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ΣΕ απομονώθηκαν επιτυχώς αξιοποιώντας τη παραπάνω μεθοδολογία 
από τις μονάδες ΟΠΑ. Ο μέσος όρος του όγκου των ΣΕ ήταν 40±8 ml. Μετά από 14 ημέρες, 
τα ΣΕ χαρακτηρίστηκαν από τις ακόλουθες τιμές: ΗgB 16.7±2.1 g/dl, HCT 61±2%, pH 6.8±0.1, 
γαλακτικό οξύ 17±3 mmol/L, γλυκόζη 535±61 mg/dL, Νa+ 121±7 mmol/L, Κ+ 20±2 mmol/L, αιμόλυση 
0.5±0.1%. Επιπρόσθετα μετά την ακτινοβόληση των πρόσφατα παραγόμενων ΣΕ οι αντίστοιχες τιμές 
διαμορφώθηκαν ως εξής: ΗgB 16.9±1.9 g/dl, HCT 60±3 %, pH 6.6±0.1, γαλακτικό οξύ 18±4 mmol/L, 
γλυκόζη 487±64 mg/dL, Νa+ 118±7 mmol/L, Κ+ 18±2 mmol/L, αιμόλυση 1.2±0.6%. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, η απομόνωση των ΣΕ από τις μονάδες των 
ΣΕ κρίθηκε επιτυχής. Τα ΣΕ χαρακτηρίστηκαν από την ύπαρξη αποδεκτών αιματολογικών παραμέτρων 
μετάγγισης. Συνοψίζοντας, οι μονάδες ΟΠΑ θα μπορούσαν μελλοντικά να αξιοποιηθούν κατάλληλα 
έτσι ώστε να αποτελέσουν μια ασφαλή εναλλακτική πηγή ΣΕ για την περιγεννητική μετάγγιση.
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50 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ANEkTHMENOY ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕνΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ 
ΧΡΟνΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ Των ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΔΙων
Σ. Φόρτης1, X. Γεωργατζάκου1, Μ. Κοκκινογένη1,3, Δ. Κορακάκης3, Θ. Κασσή3, Λ. Λιόλιου3 Γ. Καστα-
νιώτης2, Κ. Σταμούλης2, Ε. Παπαγεωργίου1, Α. Κριεμπάρδης1, Μ. Πολίτου3

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία-HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 3Ιατρική 
Σχολή, ΕΚΠΑ, Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας - Αιματολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝΑ «Αρεταίειο», 
Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Μελέτες υποστηρίζουν ότι το κατεψυγμένο πλάσμα (FP) περιέχει 
μικροκυστίδια που είναι ικανά να ενεργοποιούν το μηχανισμό της αιμόστασης. Ο σκοπός της μελέτης 
ήταν να διερευνήσει την επίδραση του μεγάλου χρόνου αποθήκευσης στην κυστιδιοποίηση, σε 
κατεψυγμένο ανεκτημένο πλάσμα ωρών, και τον πιθανό ρόλο των μικροκυστιδίων στο αιμοστατικό 
δυναμικό του πλάσματος.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν τριάντα ασκοί (30) ανεκτημένου κατεψυγμένου πλάσματος 
που είχαν αποθηκευτεί στους -30οC για δώδεκα έτη (10 ασκοί), οκτώ έτη (10 ασκοί), και τέσσερα έτη 
(10 ασκοί) αντίστοιχα. Οι ασκοί αποψύχθηκαν σε υδατόλουτρο +37οC και οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν 
σε μια ώρα από την απόψυξη. Μετρήθηκαν α) τα επίπεδα του παράγοντα VIII (Siemens), β) το 
αιμοστατικό δυναμικό με θρομβοελαστομετρία ROTEM® (παράμετροι NATEM με μόνο ενεργοποιητή 
της πήξης το ασβέστιο και FIBTEM με ενεργοποιητή τον ιστικό παράγοντα μετά από απενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων με κυτοχαλασίνη D και γ) η συγκέντρωση και το μέγεθος των μικροκυστιδίων με 
την τεχνολογία Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) με τον αναλυτή NanoSight NS300. Ως μικρά 
χαρακτηρίστηκαν τα μικροκυστίδια διαμέτρου 10-300nm και μεγάλα από 300-1.000nm. Η στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τα προγράμματα Graph Pad Prism 8.0.3 και SPSS v.27.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο παράγοντας VIII, όμως ήταν αναμενόμενο, ήταν μειωμένος (<70%) αλλά 
παρέμεινε σταθερός χωρίς στατιστικά σημαντικές μεταβολές στα FP (12 έτη= 36,1%, 8 έτη= 37,2% και 
4 έτη= 38,9%). O χρόνος πήξης (CT), o χρόνος σχηματισμού θρόμβου (CFT), η μέγιστη σταθερότητα 
θρόμβου (MCF) δεν βρέθηκαν να επηρεάζονται από τον χρόνο αποθήκευσης [CT: (ΦΤ 38-62sec) 12 
έτη = 80,0sec, 8 έτη = 115,8sec και 4 έτη = 80,6sec, CFT: (ΦΤ 30-70sec), 12 έτη = 166,1sec, 8 έτη 
= 169,2sec και 4 έτη = 196,9sec, MCF: (ΦΤ 9-25mm), 12 έτη = 21,5mm, 8 έτη = 26,2mm και 4 έτη = 
25,6mm]. Ο συνολικός αριθμός των μικροκυστιδίων των FP ήταν σταθερός ανεξάρτητα από το μέγεθος 
τους (μικρά/μεγάλα) και δεν παρουσίασε στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στα έτη αποθήκευσης (12 
έτη = 2,46 × 1010/ml, 8 έτη = 1,82 × 1010/ml και 4 έτη = 1,51×1010/ml). Δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα 
στον αριθμό των μικροκυστιδίων του CT, του CFT και του MCF. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι στα αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
(4-12 ετών) FP δεν διατηρούνται τα επίπεδα του ασταθούς παράγοντα VIII καθώς και είναι παρατεταμένοι, 
αν και σταθεροί, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης οι παράμετροι της θρομβοελαστογραφίας που 
εξαρτώνται από τη λειτουργικότητα των παραγόντων της πήξης. Η δημιουργία θρόμβου που είναι 
αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης παραγόντων της πήξης, φυσικών ανασταλτών και κυτταρικών στοιχείων 
παραμένει σταθερή και εντός φυσιολογικών ορίων. Στα FP διατηρείται σταθερός ο αριθμός των 
μικροκυστιδίων ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών. Περαιτέρω προοπτικές μελέτες θα μπορούσαν 
να αναδείξουν τον πιθανό ρόλο των μικροκυστιδίων στη διατήρηση του αιμοστατικού δυναμικού του 
αποθηκευμένου πλάσματος μέσω της προσφοράς προπηκτικών επιφανειών.
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51 ΠΟΛΥΚΕνΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Των ΠΡΑΚΤΙΚων ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗν 
ΕΛΛΑΔΑ
Θ. Κουτσούρη1, Δ. Κορακάκης1, Β. Κλιάφα1, Φ. Ρουσσίνου1, Γ. Κούτσης2, Γ. Τριαντάφυλλος2, Μ. Γιάχου3, 
Ε. Κοντεκάκη3, Α. Πανουτσόπουλος4, Μ. Δράκου4, Τ. Παρασκευοπούλου5, Γ. ζαχαρίας5, Ε. Παππά6, 
Η. Κατσούλα6, Α. Γάτου7, Σ. Κουλοβασίλη7, Μ. Μουρατίδου8, Φ. Μπαζίγου8, Α. Αργυρού9, Μ. Τσέργα9, 
ζ. Αλεξανδροπούλου10, Σ.Ε Αλιχαν10, Π. Ντουραμάνη11, Η. Κυριάκου11, Σ. Μέλλου12, Κ. Αρμύρος12,  
Α. Συμεωνίδου14, Α. Μανάκα14, Μ. Μπάκα15, Ι. Αποστολίδου15, Ε. Παύλου16, Κ. Τυλίδου17, Ι. Δενδρινού18, 
Ε. Τζίνη18, Μ. Γκόλφη19, Β. Παπαροϊδάμη19, Η. Κάλφα20, Ε. Μυριοκεφαλιτάκη20, Ε.Ε. Χρηστάκη21,  
Κ. Λαμπροπούλου21, Ι. Σοφούλης22, Ι. Κάπελος22, Ι. Φλεσσιοπούλου23, Π. Τριανταφυλλοπούλου23,  
Σ. Ιωαννίδου24 ,Κ. ζησάκη24, Ο. Αλεξίου25, Β. Ελευθεριάδου25, Σ. Τσιτλακίδου26, Π. Δαλλίδου26,  
Χ. Αλεπή27, Φ. Σπυριδοπούλου27, Σ. Ματσάγγος27, Α. Μούγιου28, Ε. Κωνσταντινίδου28, Μ. Καζάνη29,  
Γ. Αποστολοπούλου29, Α. Γεράσιμου30, Κ. Κυριαζή30, Ε. Κωνσταντινίδου31, Β. Βασιλειάδου31,  
Σ. Σαφελλάς32, Α. Γερογιόκας32, Φ.Φ. Σακελλαρίδη33, Α. Καμπούρη33, Δ. Μπιρμπίλη34, Χ. Σελησίου35,  
Ι. Γιαμούρας35, Π. Κελεπουσίδης36, Φ. Τσιμιλιώτη36, Θ. Κουπίδης37, Ε. Μαγούλα37, Σ. ψυχαράκης38,  
Ε. Λυδάκη38, Ε. Σταυρακάκη39, Γ. Σεβαστάκη39, Α. Στάγια40, Π. Χαλκιά40, Ε. Γιαρτζά41, Α. Κανδύλη41,  
Μ. Γκανίδου42, Ε. ζερβού43, Α. Τζόλου43, Χ. Καθαροπούλου44, Θ. Παπούλια44, Ε. Πανώρη45, Σ. Γαβριη-
λίδου45, Μ. Τζιλιανός46, Β. Ανδριώτης46, Σ. Πεφάνη47, Α. Πιερίδου47, Α. Κουντούρας48, Ε. Βακουφτσή48, 
Χ. Παππά49, Β. Κόικα49, Μ. Καλκάνη50, Ι. Κοντονής50, Ε. Τσιρώνη51, Μ. Σκαλοχωρίτη51, Ε. Δημητρο-
πούλου52, Γ. Κουρή52, Ν. Γουλιδάκη53, Ε. Ματαλλιωτάκης53, Ε. Ακριτίδου54, Κ. ξερρά54, Π. Μάλαμα55, 
Δ. Καρμίρης55, Μ. Ανδρεάδου56, Π. Κόφα56, Α. Τζιούρα57, Δ. Κοκκινίδης57, Ε. Δημητριάδου58, Δ. Παπα-
λάς58, Ι. ξυνοτρούλας59, Γ. Τσιάκα59, Α. Σκορδυλάκη60, Ε. Πετρουλάκη60, Χ. Κάκαρη61, Α. Σωτηρίου61, 
Η. Λουκοπούλου1, Ι. Μυτιληναίου1, Α. Γιαλεράκη11, Κ. Σταμούλης13, Μ. Πολίτου1

1Υπηρεσία Αιμοδοσίας-Αιματολογικό Εργαστήριο, ΠΝ «Αρεταίειο», «Αιμοδοσία 365», 2Αιμοδοσία, ΓΝ 
Αγρινίου, 3Αιμοδοσία, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 4Αιμοδοσία, ΓΝ Αργολίδας-Άργους, 5Αιμοδοσία, Παναρ-
καδικό ΓΝ Τρίπολης, 6Αιμοδοσία, ΓΝ Άρτας, 7Αιμοδοσία ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», 8Αιμοδοσία, ΓΝ Μελισσίων 
«Αμαλία Φλέμινγκ», 9Αιμοδοσία, ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 10Αιμοδοσία, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας, 
11Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδοσίας, ΠΓΝ «Αττικόν», 12Αιμοδοσία, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 
13Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, 14Αιμοδοσία, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 15Αιμοδοσία, ΓΝ Ελευσίνας 
«Θριάσιο», 16Αιμοδοσία, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 17Αιμοδοσία, ΓΝ Ατυχημάτων ΚΑΤ, 18Αιμοδοσία, ΓΝ Νέας 
Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», 19Αιμοδοσία, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ, 20Αιμοδοσία, ΓΝΑ 
«Λαϊκό», 21Αιμοδοσία, ΓΑΝΠ «Μεταξά», 22Αιμοδοσία, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 23Αιμοδοσία, ΠΓΝ 
Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμονας», 24Αιμοδοσία, ΓΝ Παίδων «Η Αγιά Σοφία», 25Αιμοδοσία, 401 
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 26Αιμοδοσία, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», 27Αιμοδοσία, ΓΝ Πειραιά «Τζά-
νειο», 28ΝΥ Αιμοδοσία, ΠαΓΝ Πατρών «Παναγιά Η Βοήθεια», 29Αιμοδοσία, ΓΝ Ανατολικής Αχαΐας-Αίγιο, 
30Αιμοδοσία, ΓΝ Λιβαδειάς, 31Αιμοδοσία, ΓΝ Δράμας, 32Αιμοδοσία, ΓΝ Κώς, 33Αιμοδοσία, ΓΝ Ρόδου, 
34Αιμοδοσία, ΓΝ Σύρου, 35Αιμοδοσία, ΓΝ Διδυμότειχου, 36Αιμοδοσία, ΓΝ Χαλκίδας, 37Αιμοδοσία, ΓΝ 
Ημαθείας (μονάδα Βέροιας), 38Αιμοδοσία, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 39Αιμοδοσία, ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλιο», 
40Αιμοδοσία, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», 41Αιμοδοσία, ΓΝΘ «Ο Άγιος Παύλος», 42Αιμοδοσία, ΓΝΘ «Γ. Παπα-
νικολάου», 43Αιμοδοσία, ΠαΓΝ Ιωαννίνων, 44Αιμοδοσία, ΓΝ Ιωαννίνων «Χατζηκώστα», 45Αιμοδοσία, ΓΝ 
Καβάλας, 46Αιμοδοσία, ΓΝ Κέρκυρας, 47Αιμοδοσία, ΓΝ Κεφαλληνίας, 48Αιμοδοσία, ΓΝ Κοζάνης «Μα-
μάτσειο», 49Αιμοδοσία, ΓΝ Κορίνθου, 50Υπηρεσία, Αιμοδοσίας Οργανικής Μονάδας Έδρας (Σπάρτη «Ι. 
και Αικ. Γρηγορίου»), 51Αιμοδοσία, ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο», 52Αιμοδοσία, ΓΝ Μεσσηνίας Ν. Μονάδα 
Καλαμάτας, 53Αιμοδοσία, ΓΝ Αγίου Νικολάου Λασιθίου, 54Αιμοδοσία, ΓΝ Γιαννιτσών, 55Αιμοδοσία, ΓΝ 
Κατερίνης, 56Αιμοδοσία, ΓΝ Κομοτηνής, 57Αιμοδοσία, ΓΝ Σερρών, 58Αιμοδοσία, ΓΝ Τρικάλων, 59Αιμοδο-
σία, ΓΝ Λαμίας, 60Αιμοδοσία, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», 61Αιμοδοσία, ΓΝ Χίου
*Οι αιμοδοσίες των νοσοκομείων που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή προστέθηκαν με αλφαβητική σειρά 
με βάση τον νομό στον οποίο ανήκουν
ΣΚΟΠΟΣ: Παρά τον ικανό αριθμό μονάδων αίματος που συλλέγονται στην Ελλάδα, υπάρχουν περίοδοι 
που παρουσιάζονται ελλείψεις αίματος. Σκοπός της παρούσας έρευνας, η αποτύπωση των πρακτικών 
των αιμοδοσιών σχετικά με τις αιμοληψίες και την προσέγγιση των αιμοδοτών, συνολικά αλλά και από 
εξορμήσεις από τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) της χώρας. 
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ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμπληρώθηκε διαδικτυακά ανώνυμο ερωτηματολόγιο από 61 Υπηρεσίες 
Αιμοδοσίας σε σύνολο 89 που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε 
με το πακέτο λογισμικού SAS 9.4 for Windows (SAS Institute Inc. NC, USA) (DiMaggio, 2013; SAS 
Institute, 2014). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις 61 ΝΥΑ που συμμετείχαν, πραγματοποιήθηκαν το έτος 2021, 411.286 
αιμοληψίες, από τις οποίες 154.873 (37,65%)σε εξορμήσεις και 256.413 (62,35%) στο χώρο του 
νοσοκομείου. 
Η κατανομή των εξορμήσεων δεν είναι ομοιόμορφη μέσα στο χρόνο με τον μεγαλύτερο μέσο αριθμό 
να πραγματοποιείται τους μήνες Ιούνιο και Οκτώβριο και τον μικρότερο τον Αύγουστο και τον Ιούλιο 
(Πίνακας 1).
Πίνακας 1. Εξορμήσεις που πραγματοποίησαν οι αιμοδοσίες τους μήνες του 2021

Όσον αφορά τους χώρους εξορμήσεων, φαίνεται πως οι πιο συνηθισμένοι χώροι είναι οι χώροι 
εργασίας (46 εξορμήσεις από τις αιμοδοσίες) και τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας (39) και τριτοβάθμιας (31) 
εκπαίδευσης. Οι εκκλησίες (33), οι χώροι κοινωνικών συλλόγων (29) και τέλος οι ένοπλες δυνάμεις (24).
Αναφορικά με τους υπεύθυνους προσέλκυσης, σε όλες τις μονάδες απασχολούνται: 33 ιατροί, 27 
νοσηλευτές/τριες, 29 επισκέπτες/επισκέπτριες υγείας και 3 άλλης ειδικότητας (2 τεχνολόγοι). 7 
αιμοδοσίες απασχολούν μόνο γιατρούς, 10 αιμοδοσίες μόνο επισκέπτες, 7 αιμοδοσίες μόνο νοσηλευτές, 
1 αιμοδοσία μόνο τεχνολόγο, στις υπόλοιπες την προσέλκυση αναλαμβάνουν >2 ειδικότητες. Κατά 
μέσο όρο απασχολούνται 1.5±1 υπεύθυνοι προσέλκυσης ανά ΝΥΑ (ελάχιστο: 0, μέγιστο: 4).
28 ΝΥΑ (45%) απάντησαν καταφατικά στην ερώτηση για τη διαθεσιμότητα μόνιμου εξωτερικού χώρου 
αιμοληψιών. 
Αναφορικά με τις πολυθρόνες αιμοληψιών στους νοσοκομειακούς χώρους, συνολικά οι αιμοδοσίες 
έχουν αθροιστικά 187 πολυθρόνες. κατά μέσο όρο σε αυτές τις ΝΥΑ υπάρχουν 3,5±1,3 πολυθρόνες 
(ελάχιστο: 2 μέγιστο 9). 
Τέλος στην ερώτηση «Τι θα επιθυμούσατε να βελτιωθεί» δόθηκε πληθώρα διαφορετικών απαντήσεων, με 
κυρίαρχο αίτημα όπως φαίνεται να αφορά στην έλλειψη προσωπικού και δευτερευόντως την εκπαίδευση 
των αιμοδοτών, την έλλειψη χώρων και εκμοντερνισμό του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων κινητών 
μονάδων και μόνιμου οχήματος μεταφοράς για τις εξορμήσεις.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ικανός αριθμός μονάδων συλλέγεται σε εξορμήσεις, με πιο δημοφιλείς χώρους τους 
επαγγελματικούς. Η ομοιόμορφη κατανομή των εξορμήσεων μέσα στους μήνες του χρόνου συντονισμένα 
σε πλαίσιο νομού ή υγειονομικής περιφέρειας θα μπορούσε να εξαλείψει τις παρατηρούμενες παροδικές 
ελλείψεις αίματος. Η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού για την προσέλκυση θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού και στην προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού. Η 
επίλυση πρακτικών προβλημάτων όπως ο εκμοντερνισμός των χώρων, η στελέχωση των υπηρεσιών 
αιμοδοσίας με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για την επέκταση ωραρίου λειτουργίας και πλήρη 
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αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού ( αιμοδότες/ πολυθρόνα αιμοληψίας) και η ύπαρξη οχήματος 
μεταφοράς για εξορμήσεις θα μπορούσε να διευκολύνει τους υποψήφιους εθελοντές αιμοδότες. Με 
βάση τα αποτελέσματα ίσως πρέπει να προστεθεί στα συμπεράσματα η ανάγκη για εξωτερικούς 
χώρους αιμοληψιών 

52 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙνΗΣ S (ΗbS) ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ
Β. Πλιάτσικα, Α. Αγκούτογλου, Α. Καφαντάρη, Π. Σεβασλίδου, Κ. Τουτουντζή, Γ. Μάντζου, Χ. Καρυπί-
δου, Θ. Καραφουλίδου, Μ. Χουρίδη, Μ. Χαλκιά, Π. Χαλκιά
ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες τα ερυθρά αιμοσφαίρια από αιμοδότες με ετεροζυγωτία 
δρεπανοκυτταρικής αναιμίας δεν πρέπει να χορηγούνται σε νεογνά, ενδομήτριες μεταγγίσεις, ασθενείς 
με δρεπανοκυτταρική νόσο καθώς και σε ασθενείς με υποξαιμία. Επιπλέον έχει αναφερθεί αποτυχία 
της λευκαφαίρεσης του αίματος σε περιπτώσεις αιμοδοτών με ετεροζυγωτία δρεπανοκυτταρικής 
αναιμίας. Αν και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.ΚΕ.Α. (Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας) οι ετεροζυγώτες 
δρεπανοκυτταρικής αναιμίας (στίγμα) αποκλείονται διά βίου, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα οδηγίες για 
έλεγχο HbS στα υπό μετάγγιση ερυθρά αιμοσφαίρια όλων των αιμοδοτών. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά το διάστημα Μάρτιος 2021 - Αύγουστος 2022 έγινε έλεγχος για την παρουσία 
HbS σε συνολικά 2049 υγιείς αιμοδότες, εκ των οποίων 1622 ήταν άνδρες (79,1%) και 427 γυναίκες 
(20,9%), ηλικίας 19-64 ετών.
Ο έλεγχος έγινε με τη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας–HPLC (High performance liquid 
chromatography). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο έλεγχος αφορούσε αιμοδότες: α) 882 (43,4%) ομάδας Ο, β) 826 (40,31%) 
ομάδας Α, γ) 311 (3,11%) ομάδας Β και δ) 24 (1,17%) ομάδας ΑΒ. Από το σύνολο των αιμοδοτών 
που ελέγχθηκαν οι 512 (24,98%) ήταν Rhesus αρνητικοί. 
Ο έλεγχος ανέδειξε είκοσι (20) αιμοδότες με ετεροζυγωτία HbS, ποσοστό 0,97%. Η πλειοψηφία εξ 
αυτών δεν γνώριζε ότι ήταν φορείς ετεροζυγωτίας της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας.
Επιπλέον, ο έλεγχος για αιμοσφαιρινοπάθεια με τη μέθοδο HPLC ανέδειξε την παρουσία αυξημένης 
ΗbΑ2 σε 35 αιμοδότες (ετεροζυγώτες β-ΜΑ), ποσοστό 1,7%. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ελαττωμένη 
ΗbΑ2 σε 25 αιμοδότες (1,22%), αυξημένη HbF σε 81 αιμοδότες (3,95%), καθώς και παρουσία άγνωστου 
κλάσματος σε δύο αιμοδότες. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση των αιμοδοτών και η περαιτέρω 
διερεύνησή τους. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο έλεγχος των αιμοδοτών με τη μέθοδο HPLC ανέδειξε την παρουσία αιμοδοτών 
που φέρουν το στίγμα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας, η πλειοψηφία των οποίων αγνοούσε την 
ύπαρξή του. Η ποιότητα και η ασφάλεια του αίματος είναι σημαντική. Επιπλέον ο έλεγχος για HbS 
στους αιμοδότες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευαισθητοποίηση αυτών και γενετική συμβουλευτική.
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53 ΠΑνΕΛΛΗνΙΑ ΠΟΛΥΚΕνΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠωΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙων ΑνΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ νΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Σ. Βαλσάμη1,17, Α. Πουλιάκης1,2, Σ. Μέλλου1,26, Α. Αργυρού1,5, Β. Παπαδόπουλος1,29, Μ. Στογιάννη1,  
Δ. Λούκος3, Ε-Φ. Τριανταφύλλου4, Α. Γαφου5, Α. Σκορδυλάκη6, Π. Τσέλιου7, Β. Σουλάκης8, Ε. Γιαρ-
τζά9, Δ. Μοσχανδρέου10, Ε. Ματαλλιωτάκης11, Ε. Σούκη12, Α. Γάτου13, Γ. Μαρτίνης14, Μ. Μουρατίδου15,  
Α. Πανουτσόπουλος16, Μ. Πολίτου17, Ε. Παππά18, ζ. Αλεξανδροπούλου19, Η. Κυριάκου20, Μ. Χατζη-
κύρκου21, Γ. Σεβαστάκη2, Θ. Κουπίδης23, Σ. Λαφιωνιάτης24, Ε. Τσιρώνη25, Κ. Αρμύρος26, Μ. Γκανίδου27, 
Χ. Kαθαροπούλου28, Κ. ξέρρα29, Χ. Σελησίου30, Χ. Αλεξίου31, Π. Κουτσογιάννη32, Α. Μάρκου33, Ε. Λυ-
δάκη34, Μ. Μπάκα35, Ε. Νομικού36, Π. Χαλκιά37, Ε. ζερβού38, Ε. Πανώρη39, Γ. Κουρή40, Μ. Λυσικάτος41, 
Β. Θεοδωρέλος42, Β. Σταυρίδου43, Σ. Φιλιπποβιτς44, Μ. Παπαδοπούλου45, Μ. Ανδρεάδου46, Β. Παπα-
ροϊδάμη47, Χ. Παππά48, Μ. Βασιλούδη49, Ι. Δενδρινού50, Μ. Γαβαλάκη51, Π. Κώτση52, Α. Γερασίμου53, 
Α. Αθανασόπουλος54, Θ. Φραγκιαδάκης55, Α. Λέττας56, Π. Κατέβας57, Α. Κωστούρου58, Α. Κουκά59, 
Α. Μούγιου60, Φ-Φ Σακελλαρίδη61, Α. Τζιούρα62, Μ. Καλκάνη63, Α. Γουδεσίδου64, Σ. Τσιτλακίδου65,  
Χ. Αλέπη66, Ε. Δημητριαδου67, Τ. Παρασκευοπούλου68, Π. Κελεπουσίδης69, Σ. Βασιλείου70, Ε. Γρουζή1,10

1Τμήμα Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης της EAE, 2Β’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττι-
κόν», 3ΝΥ Αιμοδοσίας, 251 ΓΝ Αεροπορίας, 4ΝΥ Αιμοδοσίας, 401 ΓΣΝΑ, 5ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΟΝΚ «Οι 
Άγιοι Ανάργυροι», 6ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», 7ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Πατρών 
«Άγιος Ανδρέας», 8ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων», 9ΝΥ Αιμοδοσίας, 
ΓΝΘ «Ο Άγιος Παύλος», 10ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», 11ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Αγίου 
Νικολάου, 12ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Αγρινίου, 13ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ «Αλεξάνδρα», 14ΝΥ Αιμοδοσίας, ΠΝ 
Αλεξανδρούπολης, 15ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ «Αμαλία Φλέμινγκ», 16ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Άργους, 17ΝΥ Αι-
μοδοσίας, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», 18ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Άρτας, 19ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ «Ασκληπιείο» 
Βούλας, 20ΝΥ Αιμοδοσίας, ΠΓΝ «Αττικόν», 21Κέντρο Αίματος ΠΓΝ «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης, 22Κέντρο 
Αίματος ΓN Ηρακλείου «Βενιζέλειο», 23ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Βέροιας, 24ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Βόλου, 25ΝΥ 
Αιμοδοσίας, ΓΝ Μυτιλήνης «Βοστάνειο», 26ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 27ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΘ 
«Γ. Παπανικολάου», 28ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΙ «Γ. Χατζηκώστα», 29ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΠΝΜ Γιαννιτσών, 
30ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Διδυμοτείχου, 31ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΠΟΜ Έδεσσας, 32ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός», 33ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Ζακύνθου, 34ΝΥ Αιμοδοσίας, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 35ΝΥ Αιμοδο-
σίας, ΓΝΕ «Θριάσιο», 36ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 37ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», 
38ΝΥ Αιμοδοσίας, ΠΓΝ Ιωαννίνων, 39ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Καβάλας, 40ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Καλαμάτας, 
41ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Καλύμνου, 42ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Καρπενησίου, 43ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Καστοριάς, 
44ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Κατερίνης, 45ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Κοζάνης «Μαμάτσειο», 46ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ 
Κομοτηνής, 47ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», 48ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Κορίνθου, 49ΝΥ 
Αιμοδοσίας, ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», 50ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Νέας Ιωνίας - 
Πατησίων «Κωνσταντοπούλειο», 51ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Λαϊκό», 52ΝΥ Αιμοδοσίας, ΠαΓΝ Λάρισας, 
53ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Λειβαδιάς, 54ΝΥ Αιμοδοσίας, ΕΑΝΠ «Μεταξά», 55ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Πτολεμαΐδας 
«Μποδοσάκειο», 56ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΗΥΜ Νάουσας, 57ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ ΝΙΜΤΣ, 58ΝΥ Αιμοδοσίας, 
ΓΝ «Η Παμμακάριστος», 59ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυριακού», 60Κέντρο Aίματος 
Πελοποννήσου, 61ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Ρόδου, 62ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Σερρών, 63ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΛ 
Σπάρτης, 64ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Σύρου, 65ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», 66ΝΥ Αιμοδοσίας, 
ΓΝΠ «Τζάνειο, 67ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Τρικάλων, 68ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΠΝ Τρίπολης, 69ΝΥ Αιμοδοσίας, 
ΓΝ Χαλκίδας, 70ΝΥ Αιμοδοσίας, ΓΝ Χαλκιδικής
*Η σειρά των συγγραφέων από τα συμμετέχοντα τμήματα Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (ΝΥ) 
έχει τεθεί αλφαβητικά βάσει ονόματος Νοσοκομείου
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και αποτύπωση των ανοσοαιματολογικών διαδικασιών 
της αιμοδοσίας σε πανελλαδική κλίμακα που παρέχει σημαντικές πληροφορίες και αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την υιοθέτηση κοινών, βέλτιστων πρακτικών.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη ΔΕ Τμήματος Αιμοδοσίας-Αφαίρεσης 
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Για την 
διασφάλιση της μοναδικότητας και της ανωνυμίας των απαντήσεων δημιουργήθηκε ειδική ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, με τη συνδρομή της ΕΑΕ, ο σύνδεσμος της οποίας εστάλη στους υπευθύνους των 
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Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας (ΝΥΑ) που ανταποκρίθηκαν θετικά στην προηγηθείσα 
ενημέρωση όλων των ΝΥΑ της χώρας. 10 ερωτήσεις αφορούσαν ανοσοαιματολογικές διαδικασίες και 6 
γενικά χαρακτηριστικά της ΝΥΑ και του Νοσοκομείου.. Η εξαγωγή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 
στο WindowsExcel και η στατιστική ανάλυση με το λογισμικό SAS 9.4 forWindows.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμμετείχαν 68 από τις 89 NYA της χώρας (περιθώριο σφάλματος 6%). Στοιχεία 
για τα τμήματα που συμμετείχαν και τις ανοσοαιματολογικές διαδικασίες οι απαντήσεις των ΝΥΑ 
αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. Σε 6/68 (8,82%) ΝΥΑ ο προσδιορισμός της ΑΒΟ ομάδας γίνεται μόνο 
με ευθεία τυποποίηση. Η ομάδα ΑΒΟ του ασθενούς επαληθεύεται από δεύτερη, ανεξάρτητη αιμοληψία 
σε 47/68 (69,11%) ΝΥΑ αλλά μόνο σε 23 (33,82%) ΝΥΑ θεωρούν ότι οι κλινικοί ιατροί του Νοσοκομείου 
αναγνωρίζουν τη σκοπιμότητα αυτής της διαδικασίας. Επιπρόσθετα 38/65 (58,46%) ΝΥΑ αναφέρουν 
διασύνδεση με άλλο νοσοκομείο σαν εργαστήριο αναφοράς. 
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Από τη συσχέτιση των εφαρμοζόμενων πρακτικών με το μέγεθος του Νοσοκομείου όπου εδράζεται 
η κάθε ΝΥΑ (Μικρά: μέχρι 250 κλίνες, μεσαία: 251-400 κλίνες και μεγάλα >400 κλίνες) βρέθηκε ότι τα 
μεγάλα νοσοκομεία έχουν δυνατότητες διενέργειας περισσότερων ανοσοαιματολογικών εξετάσεων 
και πιο συγκεκριμένα υπάρχει δυνατότητα για διερεύνηση άμεσης Coombs, ανίχνευση, ταυτοποίηση 
ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων και εκτεταμένο φαινότυπο ερυθροκυτταρικών αντιγόνων (p<0.0001, 
p=0.0236, p<0.0001, p<0.0001 αντίστοιχα). Το επίπεδο αυτοματοποίησης των εργαστηριακών εξετάσεων 
αλλά και της καταγραφής τους σε ηλεκτρονικό αρχείο αυξάνεται με το μέγεθος του νοσοκομείου (p=0.0208 
και p=0.0002). Επίσης στα μεγάλα νοσοκομεία τεκμηριώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά στο πλήθος 
των εφαρμοζόμενων τεχνικών (p<0.05) ενώ δεν τεκμηριώνεται στατιστικά σημαντική διαφορά στη λήψη 
απόφασης για διενέργεια screening ανάλογα με το μέγεθος τους νοσοκομείου (p=0.2). Επιπρόσθετα 
βρέθηκε ότι παρόλο που η τυποποίηση της ΑΒΟ ομάδας με ευθεία και ανάστροφη δεν φαίνεται να 
σχετίζεται με το μέγεθος του νοσοκομείου, η επαλήθευση ΑΒΟ με δεύτερο δείγμα υπολείπεται στα 
μικρά νοσοκομεία συγκριτικά με τα μεγάλα και μεσαία (p= 0.0047).
Η υψηλή στελέχωση των ΝΥΑ με ιατρικό προσωπικό σχετίζεται με μεγαλύτερη ποικιλία ανοσοαιματολογικών 
εξετάσεων (p<0.02), πλήθος τεχνικών (p=0.0031), υψηλή αυτοματοποίηση του εργαστηρίου (p<0.0001) 
και αυτοματοποίηση της καταγραφής σε ηλεκτρονικό αρχείο (p=0.0002), ενώ δεν σχετίζεται με τη 
διαδικασία τυποποίησης ΑΒΟ και την επαλήθευση του ΑΒΟ με δεύτερο δείγμα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των απαντήσεων αναδεικνύεται ευρεία διακύμανση των 
εφαρμοζόμενων πρακτικών στις ΝΥΑ της χώρας, η αποτύπωση των οποίων μπορεί να αποτελέσει 
σημαντικό εργαλείο και στη χώρα μας για την βελτίωση και την εναρμόνισή τους. Ευρήματα μείζονος 
σημασίας φαίνεται να είναι η έλλειψη ολοκληρωμένης μηχανοργάνωσης όλων των διαδικασιών, και 
η ανάγκη δημιουργίας κοινών κατευθυντήριων οδηγιών από τα θεσμικά και επιστημονικά όργανα με 
στόχο την ασφαλέστερη μετάγγιση των ασθενών. 

54 ΜΙΚΡΟΚΥΣΤΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙων ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕνων ΣΤΟ 
ψΥΧΟΣ
Π. Δρόσος1, Σ. Φόρτης1, X. Γεωργατζάκου1, Γ. Σπυράτος1, Ε. Παπαγεωργίου1, 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, ΕΚΠΑ, ΝΥ Αιμοδοσίας 
- Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Αρεταίειο», 3Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση της μικροκυστιδιοποίησης και 
λειτουργικότητας των αποθηκευμένων στο ψύχος αιμοπεταλίων.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ασκοί δεξαμενοποιημένων 
αιμοπεταλίων (pPLTs). Τα pPLTs διαχωρίστηκαν με άσηπτη συγκόλληση σε δύο συνοδούς ασκούς. Οι 
μισοί αποθηκεύτηκαν +22οC και οι άλλοι +4οC, υπό ανακίνηση, για διάστημα 15 ημερών. Ύστερα από 
άσηπτη δειγματοληψία (1η-5η-10η-15η-ημέρα) έγινε αιματολογικός, βιοχημικός έλεγχος, μέτρηση pH και 
θρομβοελαστομετρία (ROTEM). Στο υπερκείμενο πλάσμα μετρήθηκε η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα 
(TAC) και η αντιοξειδωτική ικανότητα εξαρτώμενη (UAdAC) ή μη εξαρτώμενη (UAiAC) από ουρικό 
οξύ. Με κυτταρομετρία ροής μελετήθηκαν οι ενδοκυττάριες δραστικές ρίζες οξυγόνου (PLTs-ROS), 
ιόντα ασβεστίου (PLTs-Ca2+), εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης (PLTs-PS), έκφραση P-σελεκτίνης 
και η ενεργοποιημένη κασπάση-3. Ο αριθμός και το μέγεθος των μικροκυστιδίων μετρήθηκε με την 
τεχνολογία Nanoparticle Tracking Analysis. Μικροκυστίδια διαμέτρου <300nm χαρακτηρίστηκαν μικρά 
ενώ μεγάλα αυτά με διάμετρο από 300-1.000nm. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε 
με το SPSSv.27.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο απόλυτος αριθμός μικροκυστιδίων κατά την αποθήκευση αυξάνει ανεξάρτητα 
από τις συνθήκες (p<0,05). Ο ρυθμός κυστιδιοποίησης στο ψύχος ήταν μικρότερος (p<0,05). Τα 
περισσότερα μικροκυστίδια, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, είχαν μέγεθος <300nm (p<0,05). 
Ο αριθμός των αιμοπεταλίων, το εύρος κατανομής, ο αιμοπεταλιοκρίτης και το pH διατηρήθηκαν 
σταθερά ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία αποθήκευσης. Μετά τη 10η ημέρα παρατηρήθηκε αύξηση 
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στο μέσο όγκο των αιμοπεταλίων. Η LDH σε συνάρτηση με το χρόνο αποθήκευσης αυξήθηκε ενώ η 
γλυκόζη μειώθηκε (p<0,05). Στους ασκούς που είχαν αποθηκευτεί στους +4oC βρέθηκαν τιμές PLTs-
PS στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες (p<0,05). Η PLTs-PS είχε γραμμική αύξηση στους ασκούς 
των +22oC. Τα επίπεδα P-σελεκτίνης διατηρήθηκαν αυξημένα. Υψηλότερα PLTs-ROS ανιχνεύτηκαν 
στους ασκούς στο ψύχος, σε όλη τη διάρκεια αποθήκευσης σε σχέση με τα αιμοπετάλια στους 22οC.H 
κασπάση-3 είχε μία γραμμική αύξηση ανεξάρτητα από τις συνθήκες αποθήκευσης (p<0,05).ToPLTs-Ca2+ 
διατηρήθηκε υψηλό από την 5η - 10η ημέρα της αποθήκευσης ενώ μειώθηκε σημαντικά την 15η ημέρα 
στους 22οC. Τα υψηλά PLTs-ROS, η κασπάση-3 και το PLTs-Ca2+σχετίζονται θετικά με τον αυξημένο 
βαθμό κυστιδιοποίησης (p<0,05). Στους ασκούς των +22oC τα PLTs-ROS συσχετίζονται θετικά με το 
PLTs-Ca2+ (p<0,05). Στους ασκούς των +4oC η μείωση της γλυκόζης σχετίζεται με την αυξημένη TAC 
του πλάσματος. Στις ίδιες συνθήκες, η ΤAC παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με το PDW και PCT 
και θετική με το MPV. HUAiAC συσχετίζεται αρνητικά με τα ενδοκυττάρια επίπεδα PLTs-Ca2+ και την 
ενεργοποιημένη κασπάση-3. Τέλος, με την ROTEM βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα 
αιμοπετάλια που αποθηκεύτηκαν στο ψύχος και στους +22oC τις πρώτες ημέρες της αποθήκευσης. 
Μετά την 5η ημέρα τα αιμοπετάλια στους +22oC δεν ενεργοποίησαν τη δημιουργία θρόμβου, σε 
αντίθεση με τα παγωμένα αιμοπετάλια που διατήρησαν μετρήσιμες παραμέτρους ROTEM μέχρι την 
15η ημέρα. Οι τιμές ROTEM συσχετίζονται θετικά με τον απόλυτο αριθμό των μικροκυστιδίων (p<0,05). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η θερμοκρασία αποθήκευσης φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην 
ενεργοποίηση της απόπτωσης, της μικροκυστιδιοποίησης και της οξείδωσης των pPLTs.Η αποθήκευση 
των αιμοπεταλίων στο ψύχος οδηγεί σε μικρότερες λειτουργικές μεταβολές σε σχέση με τα αιμοπετάλια 
στους +22oC και ο βαθμός της κυστιδιοποίησης ήταν μικρότερος. Η αποθήκευση στο ψύχος διατηρεί 
ορισμένα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αιμοπεταλίων που προορίζονται για μετάγγιση.

55 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΓΕνΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥνΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Φ. Ρουσσίνου1, Θ Κουτσούρη1, Ι. Γραφάκος2, Α. Πιπερίδου3 , Δ. Φωτίου4 , Β. Κλιάφα1, Θ. Κασσή1,  
Η. Αποστόλου1, Δ. Κορακάκης1, Λ. Λιόλιου1, Θ. Γκοσδοβάς1, Σ. Βαλσάμη1, Μ. Πολίτου1

1Υπηρεσία Αιμοδοσίας- Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ «Αρεταίειο», 2Τμήμα παιδιατρικής Αιματολογίας-
Ογκολογίας, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 3Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης μυελού 
των Οστών, ΓΝΑ Λαϊκό, 4Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΓΝ «Αλεξάνδρα»
ΣΚΟΠΟΣ: Η περιορισμένη διαθεσιμότητα του αίματος και οι ανεπιθύμητες επιπλοκές των μεταγγίσεων 
επιβάλλουν μια πιο ορθολογική διαχείριση του αίματος. Σκοπός της μελέτης μας είναι η διερεύνηση εάν 
παράγοντες όπως η αναιμία, το φύλο, το είδος του χειρουργείου μπορούν να καθορίσουν/προβλέψουν 
εάν ο/η ασθενής θα μεταγγιστεί. 
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε Ν.Υ. Αιμοδοσίας του νομού Αττικής σε μια 
περίοδο 12 μηνών. Αναλύθηκαν 984 ασθενείς υποψήφιοι για χειρουργικές επεμβάσεις για τους οποίους 
είχαν παραγγελθεί αίματα και καταγράφηκαν τα εξής στοιχεία: όνομα, ηλικία, φύλο, κλινική, είδος 
επέμβασης, μονάδες που διασταυρώθηκαν μονάδες που χορηγήθηκαν, ομάδα αίματος των ασθενών 
και αιμοσφαιρίνη προ του χειρουργείου. Προκειμένου να ελεγχθεί ο ρόλος των διαφόρων μεταβλητών 
στην πρόβλεψη της μετάγγισης για την μονομεταβλητή ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία χ2 
ή Fisher-exact στις κατηγορικές μεταβλητές και η δοκιμασία t-test/Mann-Whitney (ανάλογα με την 
κανονικότητα των μεταβλητών, όπως αυτή καθορίστηκε με τη δοκιμασία Shapiro-Wilk). Επιπλέον 
εφαρμόσθηκε και πολυπαραγωντική ανάλυση με τη χρήση της μεθόδου λογιστικής παλινδρόμησης. 
Στη μελέτη το επίπεδο σημαντικότητας τέθηκε σε p<0.05 και όλες οι δοκιμασίες ήταν αμφίπλευρες. 
Υπολογίστηκε επίσης ο δείκτης C/T Αναλογία (Αριθμός διασταυρωμένων μονάδων –crossmatched /
Αριθμός μεταγγισμένων μονάδων-Transfused) με τιμή >2 ενδεικτική της υπερκατανάλωσης του αίματος, 
με βάση τις οδηγίες του MSBOS (Maximum Surgical Blood Ordering Schedule).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην μονοπαραγωντική ανάλυση παράγοντες που καθορίζουν την μετάγγιση είναι: 
α) Η ηλικία. Η διάμεση ηλικία των ασθενών που μεταγγίσθηκαν ήταν 67 ετών, ενώ για όσους δεν 
μεταγγίστηκαν είχε διάμεση τιμή 56 έτη (p<0.0001). 
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β) Το φύλο. Το 49,7% που μεταγγίστηκε ήταν άρρενες, ενώ από αυτούς που δεν μεταγγίστηκαν, 
άρρενες ήταν το 24.6 % (p<0.0001).
γ) Ο τύπος της χειρουργικής επέμβασης (όπως ομαδοποιείται στα διάφορα συστήματα και όργανα) έχει 
σημαντικό ρόλο (p<0.0001). Συγκεκριμένα το πιο μικρό ποσοστό μεταγγίσεων ήταν στα γυναικολογικά 
χειρουργεία (6,7%) ενώ χειρουργεία που αφορούν το γαστρεντερικό, ήπαρ, πάγκρεας και αγγεία είχαν 
πολύ μεγαλύτερα ποσοστά μεταγγίσεων (24,8%, 38%, 50% και 33,3% αντίστοιχα. 
δ) Οι τιμές του αιματοκρίτη προ του χειρουργείου, σε σχέση με το πλήθος των μονάδων που ζητήθηκαν 
είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το αν τελικά θα γίνει μετάγγιση (p<0.0001). Ο διάμεσος 
αριθμός μονάδων που ζητήθηκαν στους μεταγγισθέντες ήταν 3 και στους μη μεταγγισθέντες 2. Στους 
μεταγγισθέντες είχε ζητηθεί αίμα σε ποσοστό 98,1% ενώ στους μη μεταγγισθέντες σε ποσοστό 91,1% 
(Πίνακας 1). Στην πολυπαραγωντική ανάλυση ακόμα και όταν προστέθηκε το είδος του χειρουργείου 
η αιμοσφαιρίνη παρέμενε ανεξάρτητος παράγοντας πρόβλεψης.

Στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές και χειρουργικές επεμβάσεις υπολογίστηκε ο 
δείκτης C/T με βάση τις οδηγίες του MSBOS.
C/T γυναικολογικών εξετάσεων = αρ. μονάδων που διασταυρώθηκαν/αρ. μονάδων που μεταγγίστηκαν 
= 781/31=25,5
C/T χειρουργικών εξετάσεων = αρ. μονάδων που διασταυρώθηκαν/αρ. μονάδων που μεταγγίστηκαν 
= 1210/321=3,76
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη αυτή τόσο για τις χειρουργικές όσο και για τις γυναικολογικές 
επεμβάσεις, παρατηρήθηκε αυξημένη δέσμευση μονάδων αίματος χωρίς τελικά να απαιτείται μετάγγιση. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες η διόρθωση της προεγχειρητικής αναιμίας σε 
σχέση με την ηλικία, το φύλο και το είδος της επέμβασης με εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης 
αιμοθεραπείας ασθενών (Patient Blood Management–PBM), σε συνδυασμό με την εφαρμογή του 
προσαρμοσμένου, στο εκάστοτε νοσοκομείο, MSBOS μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ορθολογική χρήση 
αίματος εξασφαλίζοντας την καλύτερη έκβαση των ασθενών, καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων 
αίματος, περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος των διαδικασιών. 
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ΘΡΟΜΒΩΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

56 ΑΥξΗΜΕνΗ ΕνΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡωΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΙωΜΕνΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ADAMTS 13 ΣΕ ΕΓΚΥΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΛΑΜψΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΓΙΕΙΣ ΕΓΚΥΕΣ
Ε. Βέτσιου1, Χ. Βαρελάς2, Α. Δανιηλίδης3, Θ. Βένου1, Α. Γαρδικιώτη1, Φ. Κλωνιζάκης1, E.E. Κοράβου2, 
Τ. Τουλουμενίδου2, Α. Παπαλεξανδρή2, Ε. Μανδαλά4, Ε. Βλαχάκη1, Ε. Γαβριηλάκη2

1Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, Β’ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ 
«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Αιματολογικό Τμήμα – Μονάδα Μεταμόσχευσης, ΓΝΘ «Γ. Παπανικο-
λάου», Θεσσαλονίκη, 3Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 
4Δ’ Παθολογική κλινική, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η προεκλαμψία είναι πολυσυστηματική διαταραχή της εγκυμοσύνης και 
χαρακτηρίζεται από λευκωματουρία, σημαντική βλάβη οργάνων και ταυτόχρονη εκδήλωση υπέρτασης. 
Αν και η μεταλλοπρωτεϊνάση ADAMTS13 και το σύστημα συμπληρώματος εμπλέκονται στην παθογένεια 
της νόσου, επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι βιοδείκτες για τη διάγνωση και την πρόβλεψη 
της σοβαρότητας της προεκλαμψίας. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί αν η ADAMTS13 και 
το σύστημα συμπληρώματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της προεκλαμψίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν διαδοχικά έγκυες με προεκλαμψία και έγκυες με φυσιολογική 
κύηση παρόμοιας εβδομάδας. Η προεκλαμψία διαγνώστηκε σύμφωνα με τα κριτήρια του Αμερικάνικου 
Κολλεγίου Γυναικολόγων -Μαιευτήρων: ένα επεισόδιο συστολικής πίεσης (ΣΑΠ) >160 mmHg ή 
διαστολικής (ΔΑΠ) >110 mmHg ή δύο επεισόδια ΣΑΠ >140 mmHg ή ΔΑΠ >90 mmHg και λευκωματουρίας 
ή ένδειξη πλήρους οργανικής βλάβης. Έγκυες με προ- υπάρχουσα υπέρταση, ιστορικό προεκλαμψίας, 
σύνδρομο HELLP, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, αυτοάνοσο νόσημα ή διαταραχές του συμπληρώματος 
αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Δείγμα περιφερικού αίματος συλλέχθηκε για τη γενετική ανάλυση 
ρυθμιστικών γονιδίων του συμπληρώματος με αλληλούχιση νέας γενιάς (Complement factor H/CFH, 
CFH-related, CFI, CFB, CFD, C3, CD55, C5, MCP, thombomodulin/THBD, ADAMTS13, Mini Seq System, 
Illumina). Για τον έλεγχο ενεργοποίησης του συμπληρώματος χρησιμοποιήθηκε το τροποποιημένο 
Hamtest. Η μέτρηση της ADAMTS13 και του διαλυτού C5b-9 έγιναν με την τεχνική της ELISA .
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 22 έγκυες με προεκλαμψία, ηλικίας 34±7 ετών, Καυκάσιας φυλής 
σε διάμεση εβδομάδα κύησης 32η. Η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 15 έγκυες ηλικίας 31±6 ετών 
με φυσιολογική κύηση και διάμεση εβδομάδα κύησης 30η. Η κρεατινίνη ορού και η λευκωματουρία 
ήταν σημαντικά αυξημένες στις γυναίκες με προεκλαμψία (p=0,029 και p=0,025) όπως αναμενόταν. 
Ιδιαίτερα, στις έγκυες με προεκλαμψία βρέθηκε μείωση της ADAMTS13 δραστικότητας (διάμεση 
70%, εύρος 1-96% έναντι 92% [54-104%], p=0,012) και αύξηση C5b-9 (311[25-1909] έναντι 35[11-
22], p=0,007), με τάση σημαντικής συσχέτισης μεταξύ τους (p=0,058). Ενδιαφέρον παρουσίασε το 
αποτέλεσμα του τροποποιημένου Hamtest το οποίο ήταν θετικό μόνο σε έγκυες με προεκλαμψία 
(8/22, 36%) με στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (p=0,008). Όσον αφορά στη 
γενετική ανάλυση, παραλλαγές παραγόντων κινδύνου βρέθηκαν στην ADAMTS13 (rs2301612), C3 
(rs2230199), και CFH (rs800292). Διπλή ετεροζυγωτία ως προς αυτά τα γονίδια παρατηρήθηκε μόνο 
στις έγκυες με προεκλαμψία (2/22,54%, p<0.001). Επικεντρώνοντας στις έγκυες με τη χειρότερη 
πρόγνωση, μόνο μία με θετικό Hamtest (C5b-9 1232ng/ml, ADAMTS13 31%) και διπλή ετεροζυγωτία 
είχε βαριά νεφρική ανεπάρκεια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν πως ένα υποσύνολο εγκύων με προεκλαμψία 
παρουσιάζει αύξηση της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και ελάττωση της ADAMTS13 δραστικότητας. 
Δεδομένου της δυνητικής συσχέτισης αυτών των δεικτών με τη βαρύτερη έκβαση, περαιτέρω μελέτες 
χρειάζονται για τον καθορισμό της αξιοπιστίας και της χρήσης των δεικτών αυτών στην πρόβλεψη 
της βαρύτητας της νόσου.
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57 CAPLACIZuMAb ΣΤΗν ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΘΡΟΜΒωΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕνΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ: ΠΟΛΥΚΕ-
νΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙνΗΣ ΚΛΙνΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
E. Γαβριηλάκη1, Ε.Ε. Κοράβου1, Σ. Μπεσικλή1, Ε. Νικολούσης2, Α. Μπαντή3, Χ. Ποντίκογλου4,  
Χ. Καλπαδάκη4, Α. Μπιτσάνη5, Η. Τάσση6, Τ. Τουλουμενίδου1, Θ. Χατζηκωνσταντίνου1, Μ. Παπαθανα-
σίου1, Α. Συρίγου1, Ε. ζτρίβα7, Γ. Καϊάφα7, Ε. Μανδαλά8, ζ. Μέλλιος9, Δ. Καρακάσης9, Α. Κουράκλη10,  
Α. Συμεωνίδης10, Ε. Καψάλη6, Ε. Παπαδάκη2, Χ. Λαλαγιάννη1, Ι. Σακελλάρη1

1Αιματολογικό Τμήμα – Μονάδα Μεταμόσχευσης, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 2Αιματολογικό Τμήμα, 
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, 3Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», 4Αιματολογικό Τμήμα, ΠαΓΝΗ, 
5Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», 6Αιματολογικό Τμήμα, ΠαΓΝ Ιωαννίνων, 7Τμήμα Κλινικών 
Μελετών της Αιματολογικής Κλινικής και ΜΜΜΟ, ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», 8Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ, 
9Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 10Αιματολογική Τμήμα, Παθολογική Κλινική, ΠαΓΝ Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το νανο-αντίσωμα caplacizumab αποτελεί την πρώτη στοχευμένη 
θεραπεία που έχει εγκριθεί για την επίκτητη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (aTTP). Στόχος της 
παρούσας πολυκεντρικής μελέτης καθημερινής κλινικής πρακτικής είναι η εκτίμηση της έκβασης των 
ασθενών που έλαβαν caplacizumab έναντι ιστορικής ομάδας ελέγχου, με έμφαση στους ασθενείς 
με επαναχορήγηση caplacizumab και σε αυτούς που έλαβαν caplacizumab χωρίς πλασμαφαίρεση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Καταγράψαμε κλινικο-βιολογικά δεδομένα από ενήλικες ασθενείς με aTTP 
που έλαβαν θεραπεία στα κέντρα της μελέτης με βάση τα τρέχοντα πρωτόκολλα (2011-2021). Η 
διάγνωση επιβεβαιώθηκε με μέτρηση δραστικότητας ADAMTS13. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
ως διάμεση τιμή, εύρος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 66 ασθενείς (ηλικίας 47, 19-75 ετών): 19 στην caplacizumab και 47 
στην ομάδα ελέγχου. Οι ασθενείς που έλαβαν caplacizumab είχαν σημαντικά χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη 
στη διάγνωση (p=0,029), υψηλότερο ποσοστό συν-νοσηροτήτων (p=0,005), αλλά χαμηλότερο ποσοστό 
νευρολογικής σημειολογίας (p=0,001). Δεν παρατηρήθηκαν άλλες σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 
ομάδες. Caplacizumab χορηγήθηκε την ημέρα 5 (1-32) από τη διάγνωση (10 mg ημερησίως) για 30 
(6-40) δόσεις. Σε 4 ασθενείς, η θεραπεία με caplacizumab χορηγήθηκε μετά από μη ανταπόκριση 
στις πλασμαφαιρέσεις. Σε 2 ασθενείς, η aTTP εκδηλώθηκε πρώιμα μετά από COVID-19 λοίμωξη. 
Δεν παρατηρήθηκαν μείζονα αιμορραγικά συμβάματα ή σοβαρές (grade 3) επιπλοκές. Ο αριθμός των 
πλασμαφαιρέσεων ήταν 12 (8-23) στην ομάδα caplacizumab, έναντι 14 (6-32) στην ομάδα ελέγχου. 
Γρήγορη ανάκαμψη των αιμοπεταλίων επιτεύχθηκε σε όλους τους ασθενείς, μετά 5 (3-7) ημέρες από 
την έναρξη caplacizumab. Η δραστικότητα ADAMTS13 ομαλοποιήθηκε στο τέλος της θεραπείας σε 
όλους τους ασθενείς υπό caplacizumab (25-52%). Παρατηρήθηκαν δύο υποτροπές (20% ασθενών) 
μέσα σε 13 και 18 ημέρες από την πρώτη χορήγηση caplacizumab, με χαμηλά επίπεδα ADAMTS13 
(<1%). Στον πρώτο ασθενή, επαναχορηγήθηκε caplacizumab στη συνιστώμενη δόση από την 1η ημέρα 
της υποτροπής, με συγχορήγηση στεροειδών αλλά χωρίς πλασμαφαιρέσεις. Στο δεύτερο ασθενή, 
επαναχορηγήθηκε caplacizumab 10 ημέρες μετά την αρχική υποτροπή, λόγω μη ικανοποιητικής 
ανταπόκρισης στη θεραπεία με πλασμαφαιρέσεις και στεροειδή. Γρήγορη ανάκαμψη των αιμοπεταλίων 
παρατηρήθηκε και στους 2 ασθενείς, 10 και 4 ημέρες μετά την έναρξη του caplacziumab, αντίστοιχα.
Σχεδόν όλοι οι ασθενείς της ομάδας ελέγχου παρουσίασαν υποτροπή (91%) σε διάμεσο αριθμό 1 
(0-14). Με παρακολούθηση 19 (2,6-320) μηνών από τη διάγνωση της aTTP, καταγράφηκαν μόνο 4 
θάνατοι (όλοι από την ομάδα ελέγχου, p=0,062).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πολυκεντρική μελέτη καθημερινής κλινικής πρακτικής δείχνει επικαιροποιημένα 
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του caplacizumab στην aTTP, ακόμα και σε ασθενείς 
χωρίς ανταπόκριση στις πλασμαφαιρέσεις, με επαναχορήγηση ή χορήγηση χωρίς πλασμαφαιρέσεις. 
Περαιτέρω μελέτες καθημερινής κλινικής πρακτικής είναι απαραίτητες για να καθορίσουν τον αλγόριθμο 
θεραπείας της aTTP την εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής.
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58 Ο ΡΟΛΟΣ Των ΒΙΟΔΕΙΚΤων ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗν ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ
Α. Μιχαλοπούλου1, Α. Δεττοράκη1, A. Μάντζου2, Β. Κάππου2, Α. Πηλιχού3, ζ. Καψιμάλη1, Ι. Αναστα-
σόπουλος3, Χ. Κανακά-Gantenbein2, Ι. Παπασωτηρίου2, Ε. Περγάντου1

1Κέντρο Αιμορροφιλίας/Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης για Παιδιά και Εφήβους, ΓΝ Παίδων «Η 
Αγία Σοφία», 2Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 3Β’ Ορθοπαι-
δική Κλινική, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Η παθοφυσιολογία της αιμορροφιλικής αρθροπάθειας σχετίζεται με ετερογενείς 
μηχανισμούς φλεγμονής και καταβολισμού, που προσβάλλουν τον υμένα, τον χόνδρο και τελικά τα οστά 
στην αρθρική κοιλότητα. Η οδός Wnt/β-catenin καθώς και το σύστημα ενεργοποιητή του υποδοχέα του 
πυρηνικού παράγοντα kappaB (receptor activator of NF-κB/RANK)/παράγοντα σύνδεσης του RANK 
(RANK-ligand/RANKL)/oστεοπροτεγερίνης (OPG) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ρύθμισης 
στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών και την ομοιόσταση του ασβεστίου. Η κυτταροκίνη RANKL, 
μέλος της υπεροικογένειας του Tumor Necrosis Factor, εκφράζεται κυρίως στους οστεοβλάστες και 
η σύνδεσή του με τον RANK διεγείρει την απορρόφηση των οστών από τους οστεοκλάστες. Η OPG 
συναγωνίζεται τον RANKL στη δέσμευση στον υποδοχέα, προστατεύοντας τα οστά από την υπερβολική 
απορρόφηση. Η σκληροστίνη (SOST) και η Dickkopf-1 (DKK-1) είναι διαλυτοί ανταγωνιστές του 
συστήματος Wnt/β-catenin που εκκρίνονται από τα οστεοκύτταρα, ενώ η οστεοποντίνη (OPN) είναι 
διαλυτή πρωτεΐνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε διάφορα στάδια του οστικού μεταβολισμού, 
μέσω φλεγμονωδών, ενδοκρινικών και ανοσολογικών μηχανισμών. Στην παρούσα μελέτη στόχος 
ήταν η διερεύνηση της κλινικής σημασίας των επιπέδων των βιοδεικτών ορού σχετικά με την υγεία 
των αρθρώσεων σε παιδιατρικούς ασθενείς με αιμορροφιλία.
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην μελέτη περιελήφθησαν 162 παιδιά και έφηβοι με διάμεση ηλικία (ΔΗ) τα 12 
έτη (εύρος 1-18.5 έτη) με βαριά (n=132) , μέσης βαρύτητας (n=12) και ήπια (n= 18) αιμορροφιλία A ή 
B (n=11), σε προφύλαξη (n=152) ή κατ’ επίκληση θεραπεία. Οι μετρήσεις DKK-1, RANKL, OPG, SOST 
και OPN στον ορό των ασθενών έγιναν με ανοσοενζυμικές μεθόδους. Κατά τη μέτρηση, 69 ασθενείς 
με ΔΗ: 11 έτη δεν είχαν αρθροπάθεια (XAΑ), 70 ασθενείς με ΔΗ: 14 έτη είχαν αρθροπάθεια (AA), 
ενώ 23 ασθενείς με ΔΗ: 15.5 έτη είχαν οξεία αιμορραγία, δηλαδή αίμαρθρο ή μυϊκό αιμάτωμα (OA). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: α) Τα επίπεδα DKK-1 ήταν υψηλότερα σε ασθενείς ΧΑΑ και ΟΑ συγκριτικά με 
ασθενείς με ΑΑ, 3396.0±194.0 pg/mL και 3221 ± 282.2 pg/mLvs 2544±172.7 pg/mL, (p = 0.002); β) Τα 
επίπεδα SOST δεν διέφεραν ανάμεσα σε ασθενείς ΧΑA (192.5±27.0 pg/mL), με ΑΑ (205.5±22.3 pg/
mL) και ΟΑ (188.9±30.3 pg/mL), (p>0.950); γ) Τα επίπεδα OPG ανάμεσα σε ασθενείς ΧΑΑ (9.6±0.2 pg/
mL), με ΑΑ (9.3±0.3 pg/mL) και ΟΑ (8.5±0.3 pg/mL) και τα επίπεδα RANKL μεταξύ των ασθενών ΧΑΑ 
(673.0±53.9 pg/mL), με ΑΑ (717.6±53.0 pg/mL) και ΟΑ (728.0±75.0 pg/mL) δε διέφεραν σημαντικά, 
(p>0.148 και p>0.515, αντίστοιχα); δ) Παρομοίως, τα επίπεδα OPN δε διέφεραν σημαντικά ανάμεσα 
σε ασθενείς ΧΑΑ (57.6±6.9 pg/mL), με ΑΑ (65.2±7.3 pg/mL) και ΟΑ (59.4±5.9 pg/mL), (p>0.822) και 
ε) Τέλος, τα επίπεδα DKK-1 και OPG συσχετίζονταν σημαντικά με τα επίπεδα των παραγόντων πήξης 
FVIII και FIX κατά τη διενέργεια των μετρήσεων (r=-0.553, p=0.014 andr=-0.540, p=0.017, αντίστοιχα).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα 
μονοπάτια ρύθμισης του οστικού μεταβολισμού. Η DKK-1 ορού φαίνεται ότι αποτελεί πιο ευαίσθητο 
βιοδείκτη, πιθανότατα συνδεόμενη με μειωμένη οστεοβλαστική δραστηριότητα. Απαιτούνται περαιτέρω 
μελέτες σχετικά με τον προγνωστικό ρόλο των βιοδεικτών του ορού στην εξέλιξη της αιμορροφιλικής 
αρθροπάθειας σε παιδιατρικούς ασθενείς, καθώς και το ρόλο των παραγόντων FVIII/FIX στον οστικό 
μεταβολισμό, με σκοπό την βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση και την πρόληψη της αιμορροφιλικής 
αρθροπάθειας.
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59 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ψΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ «florioHAEMO» ΣΤΗν ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Των ΑΤΟΜων ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ
Α. Κουραμπά, Π. Χριστοφόρου, Α. ζάννου, Χ. Σταφυλίδης, Γ. Κανελλοπούλου, Η. Κάλφα, Α. Μπα-
λωμένου, Ο. Κατσαρού
ΝΥ Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το FlorioHAEMO είναι μια εφαρμογή smartphone που δίνει τη δυνατότητα 
στους αιμορροφιλικούς ασθενείς να καταχωρούν δεδομένα σχετικά με τη νόσο τους και επιτρέπει στους 
επαγγελματίες υγείας να ελέγχουν τα καταγεγραμμένα δεδομένα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
Παρέχει πληροφορίες όπως η δραστηριότητα των ασθενών, αιμορραγίες και άλγος, επίπεδα 
παραγόντων με βάσει το εξατομικευμένο δοσολογικό σχήμα προφύλαξης και τη φαρμακοκινητική του 
ασθενούς, καθώς και την ποιότητα ζωής. Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της προφυλακτικής θεραπείας των αιμορροφιλικών ασθενών με την συλλογή και την ανάλυση των 
δεδομένων της εφαρμογής FlorioHAEMO. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από 01/10/2021 έως 31/07/2022 μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση 
29 άτομα με βαριά Αιμορροφιλία Α/Β υπό προφύλαξη μέσης ηλικίας 37 ετών(18-59) εγκατέστησαν 
την εφαρμογή FlorioHAEMO). Μελετήθηκαν μέσω της εφαρμογής: i) η συμμόρφωση των ασθενών 
στη θεραπεία, ii) οι αιμορραγικές εκδηλώσεις (αίμαρθρα, μυϊκά αιματώματα), iii) ο σωματικός πόνος 
iv) τα επίπεδα των παραγόντων κατά τη διάρκεια του 24ωρου, v) η καθημερινή δραστηριότητα, vi) η 
κατανάλωση παράγοντα και vii) η ποιότητα ζωής με (βάση) το ερωτηματολόγιο για την υγεία (EQ-5D-5L).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 29 ασθενείς οι 20 (69,0%) ήταν συνεπείς με την καταγραφή των 
δεδομένων της εφαρμογής, 2 (6,9%) δεν ήταν συνεπείς στις καταχωρήσεις τους, ενώ 7 (24,1%) 
δεν χρησιμοποίησαν την εφαρμογή. Από τα καταγεγραμμένα δεδομένα των όλων των ασθενών 
προκύπτει ότι η μέση συμμόρφωση στο συνταγογραφημένο σχήμα προφυλακτικής αγωγής ήταν 
42% (13-71%) ενώ για τους 20 ασθενείς που ήταν συνεπείς στις καταχωρήσεις τους η συνολική 
μέση ετήσια κατανάλωση παράγοντα (113.900 IU), ήταν συμβατή με τη μέση συνταγογραφημένη 
ποσότητα παραγόντων (124.250 IU). Με την εφαρμογή εξατομικευμένων σχημάτων προφύλαξης, 
η δραστικότητα των παραγόντων FVIII:C/FIX:C διατηρήθηκε >15% για μέσο χρονικό διάστημα 41% 
(εύρος 10-70%), γεγονός που επέτρεψε την βελτίωση της δραστηριότητας των ασθενών. Η μέση 
ετήσια συχνότητα αιμορραγιών (ABR, annual bleeding rate) ήταν 0.7 (0-3), ενώ η κλίμακα πόνου (VAS, 
visual analogue score) κυμάνθηκε από 0-8 (μέση τιμή 4) και συσχετίστηκε θετικά με τις αιμορραγικές 
εκδηλώσεις. Το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής EQ-5D-5L που αφορά σε τομείς της κινητικότητας, 
της αυτοεξυπηρέτησης, των καθημερινών δραστηριοτήτων, του πόνου και του άγχους των ασθενών, 
συμπληρώθηκε από 13 (65%) άτομα με καταγεγραμμένα δεδομένα έως τώρα, με μέσο συνολικό σκορ 
88,85 (εύρος 70-100). Κατά τη διάρκεια της μελέτης σε δυο ασθενείς έγινε παροδική τροποποίηση της 
προφυλακτικής αγωγής λόγω οδοντιατρικών εργασιών, με καταγραφή της επιπλέον χορηγούμενης 
ποσότητας και δυνατότητα μέσω της εφαρμογής καθημερινής εκτίμησης των επίπεδων του παράγοντα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το FlorioHAEMO είναι ένα νέο εργαλείο παρακολούθησης της εξατομικευμένης 
θεραπείας υποκατάστασης των αιμορροφιλικών ασθενών που παρέχει τη δυνατότητα συλλογής κλινικών 
πληροφοριών για την σωστή και ουσιαστική υποστήριξη τους, παρέχει ουσιαστική διαβούλευση μεταξύ 
ασθενών και ιατρών, και προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα στις καθημερινές δραστηριότητες των 
Αιμορροφιλικών ασθενών.
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60 ΒΕΛΤΙωΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ζωΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΟνΑΤΟΣ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ 
ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑ-
ΣΤΙΚΗΣ 
Α. Βαρακλιώτη, Α. Κουραμπά, Γ. Θηβαίος, Α. ζάννου, Χ. Σταφυλίδης, Α. Σουραβλά, Π. Χριστοφόρου, 
Μ. Γαβαλάκη, Α. Πιπερίδου, Ε. Κελαϊδης, Ο. Κατσαρού
ΝΥ Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, ΠΓΝA «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στον αιμορροφιλικό ασθενή οι επαναλαμβανόμενες ενδαρθρικές αιμορραγίες 
και τα αιματώματα μαλακών ιστών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή αρθροπάθεια, οδηγώντας σε χρόνιο 
πόνο και αναπηρία που συχνά δικαιολογούν μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Η αιμορροφιλική 
αρθροπάθεια (ΑΑ) είναι σοβαρή επιπλοκή της αιμορροφιλίας και τα γόνατα των ασθενών αυτών 
αποτελούν την συχνότερη άρθρωση-στόχο. Η ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ) σε τελικού σταδίου 
αιμορροφιλική αρθροπάθεια, προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο, αποκατάσταση της λειτουργικότητας 
και θεωρείται επιτυχής διαδικασία με ικανοποιητικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας ζωής 
(ΣΥΠζ) και της λειτουργικότητας του γόνατος σε ασθενείς με αιμορροφιλία που υποβλήθηκαν σε ΟΑΓ.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Κατά το χρονικό διάστημα 2015 και 2021, συνολικά 27 ασθενείς με αιμορροφιλία 
υποβλήθηκαν σε ΟΑΓ στο Νοσοκομείο μας. Σε 19 ασθενείς δόθηκαν προς συμπλήρωση πριν από την 
επέμβαση και 8-12 εβδομάδες μετά την επέμβαση τα εξής δύο ερωτηματολόγια: 1) SF-36 εργαλείο 
μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής και 2) WOMAC knee score (Western Ontario 
& McMaster Universities Osteoarthritis Index) εργαλείο μέτρησης της λειτουργικότητας του γόνατος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ποιότητα ζωής των ασθενών της μελέτης βελτιώθηκε μετεγχειρητικά σε σύγκριση 
με την προεγχειρητική εκτίμηση και η βελτίωση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική και εμφανής σε όλες 
τις υποκλίμακες του SF36. Πιο συγκεκριμένα, η μέση επίδοση στη συνοπτική κλίμακα του SF-36 
για την φυσική υγεία (SF36-PCS) ήταν προεγχειρητικά 29,2±5,1 έναντι 48,4±5,8 μετεγχειρητικά 
(p<0,001), ενώ η μέση επίδοση στη συνοπτική κλίμακα του SF-36 για την ψυχική υγεία (SF36-
MCS) ήταν προεγχειρητικά 37,6±10,8 έναντι 53,3±9,0 μετεγχειρητικά (p<0,001). Η λειτουργικότητα 
του γόνατος (πόνος, δυσκαμψία και σωματική λειτουργία), όπως μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο 
WOMAC, βελτιώθηκε σημαντικά συγκρίνοντας την προεγχειρητική και τη μετεγχειρητική περίοδο. Πιο 
συγκεκριμένα, ο πόνος βελτιώθηκε από 11,3±4,4 σε 1,0±1,4 (p<0,001), η δυσκαμψία από 6,0±1,5 
σε 1,0±1,3 (p<0,001), η φυσική λειτουργία από 39,7±14,5 σε 6,6±7,9 (p<0,001) και το συνολικό σκορ 
WOMAC βελτιώθηκε από 56,9±19,2 προεγχειρητικά σε 8,5±10,2 μετεγχειρητικά (p<0,001). Επιπλέον, 
ο προεγχειρητικός πόνος, η δυσκαμψία και η λειτουργικότητα συσχετίστηκαν αρνητικά με το SF36 
PCS (πόνος: -0,780, p<0,001, δυσκαμψία: -0,499, p=0,03, λειτουργία:-0,814, p<0,001) και το SF36 
MCS ( πόνος: -0,661, p<0,001, δυσκαμψία: -0,509, p=0,26, συνάρτηση:-0,546, p<0,016). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ΟΑΓ σε ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλική αρθροπάθεια τελικού σταδίου του 
γόνατος είναι ικανή να επιφέρει συνολική βελτίωση στη λειτουργικότητα του γόνατος καθώς και στην 
σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών. Ο πόνος, η δυσκαμψία και η λειτουργικότητα 
είναι αποδεδειγμένα σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

61 ΔΙΕΡΕΥνΗΣΗΣ Των ΕΠΙΠΕΔων ΟΣΤΕΟΠΡΟΤΕΓΕΡΙνΗΣ (OPG) ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙ-
ΛΙΑ (ΠΡωΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)
Σ. Χρηστίδη2, Α. Κουραμπά1, Γ. Θηβαίος2, Θ-Μ. Τρύφου3, Δ. Κατρισιώτης1, Α. Χανός1, Ε. Κελαϊδής1, 
Μ-X. Κυρτσώνη3, Ο. Κατσαρού1

1ΝΥ Αιμοδοσίας, Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, ΠΓΝA «Λαϊκό», 2Ορθοπαιδική 
Κλινική, ΠΓΝA «Λαϊκό», 3Αιματολογικό Τμήμα ΑΠΠΚ, ΠΓΝA «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στα άτομα με αιμορροφιλία οι επαναλαμβανόμενες ενδοαρθρικές αιμορραγίες 
προκαλούν σοβαρή αρθροπάθεια, οδηγώντας σε χρόνιο πόνο και αναπηρία. Η χορήγηση του ελλείποντα 
παράγοντα έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα στην πρόληψη των αιμορραγικών εκδηλώσεων και 
την εξέλιξη της αρθροπάθειας. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι ο παράγοντας FVIII παίζει 
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ρόλο στη ρύθμιση του συστήματος OPG/RANKL. Η OPG αναστέλλει την οστεοκλαστογένεση και τα 
επίπεδά της φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αιμορροφιλική αρθροπάθεια.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση των επιπέδων της OPG σε άτομα με αιμορροφιλία Α 
& Β και η συσχέτιση τους με τα επίπεδα των παραγόντων FVIII/FIX.
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Aπό τον Νοέμβριο 2021 έως και τον Ιούλιο 2022, έγινε συλλογή 160 δειγμάτων 
στις παρακάτω ομάδες:
Α. 124 δείγματα για μέτρηση OPG & FVIII/FIX σε 65 αιμορροφιλικούς ασθενείς, μέσης ηλικίας 38 
ετών (IQR 18–83), εκ των οποίων 55 (84,6%) με Αιμορροφιλία Α και 10 με Αιμορροφιλία Β (15,4%). 
Τα δείγματα ελήφθησαν κατά την διάρκεια φαρμακοκινητικών μελετών και σε τυχαίες μετρήσεις. Το 
87,7% των ασθενών ήταν βαριάς μορφής (FVIII/FIX <1%), 10.8% μέσης βαρύτητας (FVIII/FIX 1%-5%) 
και 1.5% ήπιας (FVIII/FIX >5%). 8 ασθενείς (12,3%) είχαν ιστορικό ανασταλτή κατά του FVIII/FIX και 
8 ασθενείς (12,3 %) ήταν HIV(+).
Β. 36 δείγματα από υγιείς μάρτυρες (controls) μέσης ηλικίας 43 ετών (IQR 22–73) για μέτρηση OPG.
Ο προσδιορισμός της OPG έγινε στο πλάσμα αίματος με ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA R&D Systems®) 
και για τη μέτρηση της δραστικότητας των FVIII/FIX χρησιμοποιήθηκε πηξιολογική μέθοδος (One 
Stage Clotting Stago Diagnostica).
Έγινε σύγκριση των επιπέδων OPG μεταξύ αιμορροφιλικών και controls, και τα επίπεδα της OPG 
συσχετίστηκαν με τον τύπο αιμορροφιλίας, την βαρύτητα της νόσου, τα επίπεδα FVIII/FIX παραγόντων, 
την ύπαρξη ανασταλτή και την HIV λοίμωξη. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
SPSS.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των μετρήσεων προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά των 
επιπέδων OPG των μαρτύρων σε σχέση με τους αιμορροφιλικούς ασθενείς (p<0,001) με μέσες τιμές 
OPG: 1712,13pg/ml (IQR 248,54–8828,58) έναντι 1015,92 pg/ml (IQR 66,21–8302,30) αντίστοιχα. 
Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών με αιμορροφιλία Α και Β, και ασθενών με 
ή χωρίς ανασταλτή ή ΗΙV λοίμωξη (p>0,05).
Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στα επίπεδα της OPG σε σχέση με τη βαρύτητα 
της αιμορροφιλίας με μέσες τιμές OPG για τη βαριά μορφή 935,49pg/ml (113,02-8302,30) έναντι 
1771,19pg/ml (66,21-5728,48) για τη μέση και ήπια αιμορροφιλία (p<0.001).
Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση των επιπέδων της OPG με τη δραστικότητα του 
FVIII (p<0,05): Ειδικότερα για FVIII: C <1% μέση τιμή OPG: 938.78pg/ml (IQR 538,57 – 1202,15), 
για FVIII: C 1-5% 982.93pg/ml (IQR 163,04–7980,60), για FVIII: C 5-15% 1056.36pg/ml (IQR 66,20–
5570,78) και για FVIII: C >15% 1163.81pg/ml (IQR 113,02–8302,30).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα παραπάνω πρώιμα αποτελέσματα φαίνεται ότι τα άτομα με αιμορροφιλία 
παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα OPG από τον κοινό πληθυσμό. Τα υψηλότερα επίπεδα δραστικότητας 
του FVIII αυξάνουν την έκφραση της OPG γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η OPG παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην εξέλιξη της αιμορροφιλική αρθροπάθειας. Η μελέτη μας συνεχίζεται με την αναζήτηση 
συσχέτισης των επιπέδων OPG με τη βαρύτητα της αρθροπάθειας, τον βαθμό οστεοπόρωσης & τα 
επίπεδα RANKL στον ορό αιμορροφιλικών ασθενών.

62 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΔΟΜΕνΑ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙνΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑ-
ΓΟνΤων ΠΗξΗΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕνΟΥ ΧΡΟνΟΥ ζωΗΣ (EXTENDENTHALf LIfE -EHL) ΕνΑνΤΙ 
Των ΣΥΜΒΑΤΙΚων (STANDARDHALfLIfE –SHL)
Α. Κουραμπά, Π. Χριστοφόρου, Χ. Σταφυλίδης, Α. ζάννου, Θ. Αδρακτάς, Ι. Αναστασοπούλου,  
Θ. Πυρπυρή, Σ. Γκότση, Ο. Κατσαρού
ΝΥ Αιμοδοσίας Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών Διαθέσεων, ΠΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η πληθυσμιακή φαρμακοκινητική (PK) παρέχει επιλογές για εξατομικευμένη 
προφυλακτική θεραπείας υποκατάστασης στην αιμορροφιλία. Σκοπός της μελέτης είναι η συγκριτική 
αξιολόγηση των συμβατικών (SHL) και μακράς διαρκείας (EHL) παραγόντων στους αιμορροφιλικούς 
ασθενείς μας, με ιδιαίτερη έμφαση στον χρόνο ημίσειας ζωής (t1/2), και στην κλινική ανταπόκριση. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη βασίστηκε στην ανάλυση δεδομένων 145 φαρμακοκινητικών 
μελετών με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογή πληθυσμιακής φαρμακοκινητικής WAPPS-Hemo, σε 
90 βαριά Αιμορροφιλικούς ασθενείς , μέσης ηλικίας 36 ετών ( εύρος 18-67) με μέση τιμή BMI (body 
mass index) 24.65 ( εύρος 19.9-48.9), εκ των οποίων 67 (74,44 %) με αιμορροφιλία Α και 23 (25,56%) 
με αιμορροφιλία Β. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 26.5 μήνες (εύρος από 5-48 μήνες). Οι 
μελέτες πραγματοποιήθηκαν με 55 EHL (rFVIIIFc, singlechain, pegylated) και 31 SHL σκευάσματα 
παράγοντα VIII και 28 EHL( rFIXFc, rFIX-FP) και 3 SHL παράγοντα ΙΧ. Η μέτρηση των επιπέδων του 
FVIII/FIX έγινε με πηκτική μέθοδο (οne stage clotting STAGO) για τους rFVIIIFc, rFIXFc, rFIX-FP, 
SHL παράγοντες και με χρωμογόνο (BCS SIEMENS) για τους singlechain, pegylated. Τα δείγματα 
συλλέχτηκαν πριν και 1, 24, 48 και 72 ώρες μετά τη μέση ενδοφλέβια χορήγηση FVIII 40,68IU/Kg(32.3-
46.1IU/Kg ) και 24.68IU/Kg (19.2-27.4) EHL και SHL αντίστοιχα στους ασθενείς με Αιμορροφιλία Α και 
μέση δόση FIX 41.67IU/Kg (38.75-44.6IU/Kg) και 42.2IU/Kg (53.6-30.8IU/Kg) EHL και SHL αντίστοιχα 
στους ασθενείς με Αιμορροφιλία Β. Εκτιμήθηκε ο μέσος t1/2, η ανάκτηση (IVR: in vivo recovery) και τα 
αποτελέσματα αυτών συσχετίστηκαν με την ομάδα αίματος, το BMI και με την κλινική ανταπόκριση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος t1/2 των σκευασμάτων FVIIIEHL υπολογίστηκε στις 17,25 (8,25-30,75) 
ώρες, έναντι 12 (6,5-18,75) ώρες για τα SHL (p<0.001). Για τα σκευάσματα του FIX ο μέσος t1/2 των 
EHL ήταν 92,37 ώρες (59,25-179) έναντι 23,5 ώρες (23-24) των SHL.
Αντίθετα η μέση ανάκτηση δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ EHL και SHL και υπολογίστηκε στην 
Αιμορροφιλία Α 2,12% (1,76-2,55%) και 2,06% (1,61- 3,06%) αντίστοιχα, ενώ για την Αιμορροφιλία Β 
0,89% (0,59-1,21%) και 0,97% (0,69-0,81%) αντίστοιχα.
Δε βρέθηκε συσχέτιση του t1/2 με το BMI και την ομάδα αίματος. Με τη εφαρμογή των αποτελεσμάτων 
της φαρμακοκινητικής μελέτης, η αλλαγή 75 ασθενών από SHL σε εξατομικευμένα σχήματα EHL 
παραγόντων, οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση των εβδομαδιαίων εγχύσεων, μείωση του 
ετήσιου αριθμού αιμορραγιών (ABR) καθώς και βελτίωση του HJHS (Haemophilia Joint Health Score) 
κυρίως σε αρθρώσεις στόχους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρήση των εφαρμογών PK μελετών των παραγόντων πήξης στην Αιμορροφιλία 
συμβάλλει στην εξατομίκευση των θεραπευτικών σχημάτων προφύλαξης και επιτρέπει την βέλτιστη 
χρήση των σκευασμάτων. Ο αυξημένος χρόνος ημίσειας ζωής των EHL έναντι των SHL φαίνεται να 
συμβάλλει στην καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών και βελτίωση της ποιότητας ζωής, επιτρέποντας 
αφ’ ενός τη μείωση των εγχύσεων, αφ’ ετέρου διατηρώντας υψηλότερα επίπεδα παραγόντων πήξης 
για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

63 ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΟξΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 
ΣΕ ΠΑνΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙνΙΚΗ: ΑνΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ;
Γ. Καϊάφα1, Ε. ζτρίβα1, Σ. Δάιος1, Μπουντόλα1, Μ. Μακρής1, Α. Τσάρα1, Θ. Τέγος2, Π. Τσιάτσιου3,  
Β. Περιφάνης1, Χ. Σαββόπουλος2

1Α’ Προπαιδευτική Παθολογική κλινική, ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, 2Α’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική, 
ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, 3Μικροβιολογικό Εργαστήριο, ΑΠΘ, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Ο ρόλος της θρομβοφιλίας επίκτητη ή κληρονομική σε συσχέτιση με την αρτηριακή 
θρόμβωση, δεν είναι προς το παρόν επαρκώς τεκμηριωμένος, παρά το ότι αποτελεί συχνή διαγνωστική 
προσέγγιση στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
ΣΚΟΠΟΣ: Εκτίμηση του ποσοστού ανεύρεσης θετικού θρομβοφιλικού παράγοντα σε ασθενείς με 
οξύ ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ιΑΕΕ) και συσχέτισή του ως αιτιολογικού παράγοντα, 
σε ασθενείς χωρίς γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναδρομική μελέτη 354 ασθενών, ηλικίας 65 έως 92 ετών, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν για 
οξύ ιΑΕΕ οποιουδήποτε τύπου, από το 2018 έως το 2021, στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 
του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Σε 192/354 ανευρέθησαν στοιχεία ελέγχου θρομβοφιλίας κατά την εισαγωγή τους, προ της εφαρμογής 
οποιασδήποτε αντιθρομβωτικής αγωγής [Μετάλλαξη του γονιδίου της προθρομβίνης G20210A, 
παράγοντας VLeiden και αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (αντιπηκτικό λύκου, αντικαρδιολιπινικά 
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αντισώματα-ισότυποι IgG και ΙgM- και αντισώματα έναντι β2 γλυκοπρωτεϊνών της επιφάνειας των 
αιμοπεταλίων-ισότυποι IgG και ΙgM)].
Κατεγράφησαν η ηλικία των ασθενών, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, το κάπνισμα, προηγούμενο 
ΑΕΕ, ιστορικό αυτοάνοσων νοσημάτων, προηγούμενου φλεβικού θρομβοεμβολικού επεισοδίου, 
περιφερικής αγγειακής νόσου, Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ), Κολπικής Μαρμαρυγής (ΚΜ), Αρτηριακής 
Υπέρτασης (ΑΥ), θεραπείας με ορμονικά σκευάσματα, Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας (ΧΝΑ) και 
Καρδιακής Ανεπάρκειας.
Υπεβλήθησαν σε απεικονιστικό έλεγχο με αξονική τομογραφία εγκεφάλου κατά την εισαγωγή και 
μετά παρέλευση 48 ωρών. Οι 144 ασθενείς υπεβλήθησαν σε υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς για 
διάγνωση εμβολογόνου εστίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1) To 25% των ΑΕΕ ήταν καρδιοεμβολικά, 41% αθηροθρομβωτικά (από νόσο 
μεγάλων και μικρών αγγείων) και 34% αδιευκρίνιστης αιτιολογίας (ESUS).
2) Το 39% έπασχε από δυσρύθμιστη ΑΥ, το 35% από ΣΔ (στις μισές περιπτώσεις μη καλά ρυθμιζόμενο 
με HbA1C >7.5%), 16% είχε προηγούμενο ιστορικό ΑΕΕ, 9% προηγούμενο επεισόδιο φλεβικής 
θρομβοεμβολής, 4% ελάμβανε ορμονοθεραπεία, 3% έπασχε από αυτοάνοσα νοσήματα (Συστηματικό 
Ερυθηματώδη Λύκο και Ρευματοειδή Αρθρίτιδα), 12% είχε ΚΜ, το 5% ΧΝΑ.
3) 51% των ασθενών με ΑΕΕ ήταν γυναίκες, ενώ στο 35% δεν υπήρχε τεκμηριωμένος παράγοντας 
καρδιαγγειακού κινδύνου (ΣΔ, ΑΥ, Δυσλιπιδαιμία, Κάπνισμα). Στο 5% των ασθενών διεπιστώθη με 
διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς ανοιχτό ωοειδές τρήμα (PFO), στο 18% των ασθενών με 
ESUS ανιχνεύθηκαν θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (επιβεβαιώθηκαν με μέσο διάστημα 12 
εβδομάδων στο 2,5% των περιπτώσεων). Η μέση ηλικία των ασθενών με ESUS και επιβεβαιωμένο 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ήταν 72 έτη, ενώ απεικονιστικά επρόκειτο για μεγάλα έμφρακτα (25%) 
και για μικρά φλοιϊκά έμφρακτα (11%).
4) 12,8% ήταν ετερόζυγοι στη μετάλλαξη FVLeiden, 1% ομόζυγοι και 4,1% ετερόζυγοι στη μετάλλαξη 
του γονιδίου της προθρομβίνης.
5) Μόνο στο 2.5% των ασθενών με ιΑΕΕ, όπου επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη αντιφωσφολιπιδικού 
συνδρόμου, χορηγήθηκε πλην της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (ASA) και αντιθρομβωτική αγωγή 
μακράς διάρκειας.
6) Στους 2 ασθενείς με ιΑΕΕ, ανοιχτό PFO και ομόζυγη μετάλλαξη του παράγοντα Leiden ηλικίας 78 
ετών, δεν θεωρήθηκε σκόπιμη - με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες- η σύγκλειση του PFO, χορηγήθηκε 
όμως αντιαιμοπεταλιακή και αντιθρομβωτική αγωγή (ASA 100mg και Rivaroxaban 10mg).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μας κατέδειξε ότι σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας άνω των 65 ετών, με οξύ 
ιΑΕΕ η διενέργεια θρομβοφιλικού screening δεν προσθέτει πληροφορίες, οι οποίες θα τροποποιήσουν 
τη θεραπευτική στρατηγική στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, δεδομένα τα οποία συμφωνούν με τη 
διεθνή βιβλιογραφία.

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

64 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ DARATuMuMAb ΣΕ ΣΥνΔΥΑΣΜΟ ΜΕ IXAZOMIb 
ΚΑΙ DEXAMETHASONE ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥν ΛΑΒΕΙ ΛΕνΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΗ-
ΓΟΥΜΕνΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 2 DARIA
Μ. Μήγκου1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Ρ.Ε. Συρίγου1, Ε. Κατωδρύτου2,  
Ε. Χατζηχαρίση3, Π. Μαλανδράκης1, Ε. Βέρρου2, Α. Λεωνιδάκης4, Σ. Δελήμπαση5, Α. Συμεωνίδης6,  
Ε. Καστρίτης1, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Τέρπος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, ΑΝ Θεαγένειο, Θεσσαλο-
νίκη, 3Α’ Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, ΑΠΘ, ΠαΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 4Health Data 
Specialists S.A., Αθήνα, 5Αιματολογική Κλινική και Κλινική Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ 
«Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 6Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, ΠαΓΝ Πατρών, Πάτρα
Η χρήση της λεναλιδομίδης στη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλούν 
μυέλωμα (NDMM) έχει αυξήσει τον αριθμό αυτών που γίνονται ανθεκτικοί στη λεναλιδομίδη στη 
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δεύτερη γραμμή. Γι’αυτό αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα του daratumumab σε συνδυασμό με 
ixazomib και dexamethasone (Dara–Ixa–Dex) σαν δεύτερη γραμμή θεραπείας σε ασθενείς με RRMM 
που έχουν λάβει προηγουμένως θεραπεία με λεναλιδομίδη. 
Η DARIA είναι μία προοπτική, ανοιχτή, πολυκεντρική μελέτη, φάσης 2. Κατάλληλοι ήταν ενήλικες 
ασθενείς με RRMM, με μετρήσιμη νόσο, μετά από μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας με σχήμα 
βασισμένο στη λεναλιδομίδη και Karnofsky Performance Status (KPS) score ≥70. Η θεραπεία με 
Dara-Ixa-dex περιλάμβανε εισαγωγική φάση εννέα κύκλων των 28 ημερών και φάση συντήρησης. 
Στην εισαγωγική, οι ασθενείς έλαβαν DARA 16mg/kg (εβδομαδιαία για κύκλο 1-2, κάθε 15 ημέρες για 
κύκλους 3-6 και κάθε 4 εβδομάδες μετέπειτα) χορηγούμενο ενδοφλεβίως μέχρι το Νοέμβριο 2020 και 
υποδορίως σε δόση 1800mg έπειτα, ixazomib 4mg από του στόματος (ημέρα 1,8,15 κάθε κύκλου) 
και dexamethasone 40mg από του στόματος (εβδομαδιαίως σε κάθε κύκλο). Στην συντήρηση, τα 
Dara-Ixa χορηγήθηκαν κάθε 4 εβδομάδες μέχρι πρόοδο νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητα με την 
δεξαμεθαζόνη να έχει διακοπεί. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το συνολικό ποσοστό απόκρισης 
(ORR). Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιλάμβαναν την επιβίωση χωρίς εξέλιξη νόσου (PFS), 
την τοξικότητας του Dara-Ixa-dex και την επίδραση του συνδυασμού στους δείκτες μεταβολισμού των 
οστών στον ορό (C-τελικό τελοπεπτίδιο κολλαγόνου τύπου 1 (CTX), όξινη φωσφατάση ανθεκτική σε 
τρυγικό ισόμορφη 5b [TRACP-5b], οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης [bALP] και οστεοκαλσίνη 
[OC]) από την έναρξη μέχρι πρόοδο νόσου. 
Συνολικά, συμπεριελήφθησαν 50 ασθενείς (μέση ηλικία 69 έτη (50.0-89.0), γυναίκες: 28 [56.0%]). Στην 
έναρξη, 24 ασθενείς (48%) είχαν KPSscore ≥90 και οι περισσότεροι ήταν στάδιο ISSI,II (47, 94.0%). 
Οι 32 από τους ασθενείς (64%) ήταν ανθεκτικοί στη λεναλιδομίδη και 15 (37.5%) είχαν υποβληθεί σε 
ASCT. Το ORR ήταν 50.0% (25 ασθενείς), ένας ασθενής (2.0%) είχε πλήρη ανταπόκριση, 13 (26%) 
είχαν πολύ καλή ανταπόκριση και 11 ασθενείς (22.0%) είχαν μερική ανταπόκριση. Ο διάμεσος χρόνος 
από την πρώτη δόση Dara-Ixa-dex μέχρι την πρώτη ανταπόκριση της νόσου (≥PR) ήταν 1.0 (0.9-3.7) 
μήνας. Η διάμεση PFS ήταν 8.1 μήνες (95% CI: 5.8-15.6). Μετά από διάμεση παρακολούθηση 12.4 
(0.9-28.4) μηνών, 14 (28.0%) ασθενείς λαμβάνουν ακόμα θεραπεία. Λόγοι για διακοπή της θεραπείας 
ήταν η πρόοδος νόσου (28 ασθενείς, 77.8%), απόφαση του θεράποντος ιατρού και θανατηφόρα σοβαρή 
ανεπιθύμητη ενέργεια [SAE] (3 ασθενείς, 8.3%) και ανεπιθύμητη ενέργεια (2 ασθενείς, 5.6%). Μετά 
από 15 μήνες θεραπείας, η διάμεση αλλαγή από την αρχική τιμή για CTX, TRACP-5b, bALP και OC 
ήταν σημαντική (p<0.05). Συνολικά, 20 ασθενείς (40.0%) είχαν ≥1 βαθμού 3/4 AE, η πιο συχνή ήταν 
θρομβοπενία (10 ασθενείς, 20.0%) και 14 (28%) ασθενείς είχαν ≥1 SAE, με πιο συχνή την οξεία νεφρική 
βλάβη και την πνευμονία (2 ασθενείς [4.0%] για κάθε AE). Τέσσερα θανατηφόρα SAEs αναφέρθηκαν 
(πνευμονία, λοίμωξη, λοίμωξη ουροποιητικού και λοίμωξη κατωτέρου αναπνευστικού).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η θεραπεία δεύτερης γραμμής με Dara-Ixa-dex σε ασθενείς με RRMM που 
έλαβαν προηγουμένως βασισμένο στη λεναλιδομίδη οδήγησε σε γρήγορες (<2 μηνών) και ικανοποιητικές 
αποκρίσεις μαζί με ευνοϊκή επίδραση στο μεταβολισμό των οστών. 

65 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕνΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΟΡΓΑνΑ ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΡωΤΟ-
ΠΑΘΗ AL ΑΜΥΛΟΕΙΔωΣΗ: ΔΙΑΓνωΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓνωΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 
Δ. Φωτίου1, Φ. Θεοδωρακάκου1, Α. Παπανικολάου2, Χ. Γακιοπούλου3, Ε. ψημένου1, Σ. Μαρινάκη4, 
Μ. Μήγκου1, Π. Μανανδράκης1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ν. Κανέλλιας1,  
Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Καστρίτης1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Αιμοπαθολογοανατομικό 
Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 3Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 
4Κλινική Νεφρολογίας & Μεταμόσχευσης Νεφρού, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η διάγνωση της πρωτοπαθούς αμυλοείδωσης (AL) απαιτεί ιστολογική 
τεκμηρίωση της παρουσίας εναποθέσεων αμυλοειδούς, είτε από προσβεβλημένο όργανο στόχο 
(νεφρό, ήπαρ, καρδιά κ.α.) είτε από περιφερικό ιστούς όπως το υποδόριο λίπος (ΥΛ). Εναποθέσεις 
αμυλοειδούς στο ΥΛ ή/και το μυελό των οστών (ΜΟ) ανευρίσκονται στο 90% τουλάχιστον τον ασθενών, 
συμβάλλοντας έτσι στην τεκμηρίωση της διάγνωσης χωρίς τις συχνά-απαιτητικές βιοψίες οργάνων-
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στόχων. Δεν έχει καθοριστεί εάν η παρουσία του αμυλοειδούς στο ΥΛ και στο ΜΟ έχει προγνωστική 
αξία. Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση των πρότυπων εναπόθεσης αμυλοειδούς σε όργανα στόχους 
και περιφερικούς ιστούς και η αξιολόγηση της προγνωστικής τους αξία. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Αξιολογήθηκαν 362 συνεχόμενοι ασθενείς με νέα διάγνωση AL (Θεραπευτική 
Κλινική, Αθήνα) με τουλάχιστον μία βιοψία ιστού διαθέσιμη. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία ήταν τα 57 (56% άνδρες). Η διάγνωση της AL τεκμηριώθηκε 
με την παρουσία εναποθέσεων αμυλοειδούς στο ΥΛ στο 42% των ασθενών, νεφρό στο 39%, καρδιά 
στο 2%, σιελογόνους αδένες στο 3%, ήπαρ στο 3%, γαστρεντερικό στο 5% και σε άλλο ιστό στο 5% 
των ασθενών. Η διαγνωστική ευαισθησία για το ΥΛ ήταν 84%, για το ΜΟ 60% και η συνδυαστική 
ευαισθησία τους 91%. Το 9% των ασθενών υπεβλήθη σε βιοψία οργάνου-στόχου για την τεκμηρίωση 
της διάγνωσης. Το ποσοστό συμφωνίας αποτελέσματος για τις βιοψίες ΥΛ/ΜΟ ήταν 61%, νεφρού/ΥΛ 
53% και ΜΟ/νεφρού 37%. Συνολικά το 65% των ασθενών με ανεύρεση αμυλοειδούς στο νεφρό είχε 
αρνητική βιοψία περιφερικού ιστού (38% εξ’ αυτών είχε μεμονωμένη συμμετοχή νεφρού). Η θετική 
βιοψία ΥΛ συσχετίστηκε σημαντικά με υψηλότερο στάδιο κάτα Mayo (p=0.001), με καρδιακή συμμετοχή 
(p<0.001) και συμμετοχή μαλακών ιστών (p=0.022) αλλά όχι νεφρού ή νευρικού συστήματος. Η 
εναπόθεση αμυλοειδούς στο ΜO, συσχετίστηκε με συμμετοχή του νευρικού συστήματος (p=0.001), 
την ηπατική συμμετοχή (p=0.003) και την διήθηση του ΜΟ από πλασματοκύτταρα (ΔΜΠ) (p=0.041). Η 
διπλή θετικότητα στην βιοψία ΥΛ/ΜΟ (έναντι μονής ή καμίας θετικότητας) συσχετίστηκε με υψηλότερo 
NTproBNP (p=0.003), μεγαλύτερη ΔΜΠ (p=0.009), υψηλότερo dFLC (p=0.009) και λευκωματουρία 
(p=0.003). Η διάμεση επιβίωση σε ασθενείς με θετική βιοψία ΜΟ ήταν 41 (95%CI 32-51) έναντι 78 
μηνών (95%CI 62-94) σε ασθενείς με αρνητική βιοψία (p=0.022). Οι ασθενείς με διπλή θετικότητα 
σε ΥΛ/ΜΟ είχαν χειρότερη διάμεση επιβίωση; 41 (95%CI 26-55) έναντι 75 μήνες (95%CI 55-94) σε 
ασθενείς με μία/καμία θετικότητα (p=0.009). Η διπλή θετικότητα σε βιοψία νεφρού/ΥΛ (στο 31%) και 
νεφρού/ΜΟ (στο 78%) δεν συσχετίστηκε με δυσμενή πρόγνωση. Η θετική βιοψία σε ΜΟ παρέμεινε 
ανεξάρτητος δυσμενής προγνωστικός παράγοντας για τη συνολική επιβίωση (HR:1.47, p=0.022) μετά 
τη στάθμιση για τη ΔΜΠ και το dFLC. Η διπλή θετικότητα σε ΥΛ/ΜΟ επίσης διατήρησε ανεξάρτητη 
προγνωστική αξία (HR:1.7, p=0.011) μετά την στάθμιση για τη ΔΜΟ και το dFLC. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι βιοψίες περιφερικών ιστών είναι μια ασφαλής επιλογή για την τεκμηρίωση της 
διάγνωσης AL αμυλοείδωσης σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, με σχετικά μεγάλη ευαισθησία. Η 
εναπόθεση αμυλοειδούς σε ΥΛ και ΜΟ αποτελεί πιθανώς ένα αδρό δείκτη φορτίου της νόσου και έχει 
πιθανώς προγνωστική αξία. Σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών όμως, η βιοψία περιφερικού ιστού 
δεν έχει την απαραίτητη ευαισθησία για να τεκμηριωθεί η διάγνωση οπότε και παραμένει απαραίτητη 
η βιοψία οργάνου στόχου. 

66 ΑΜΥΛΟΕΙΔωΣΗ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΔΙΕΡΕΥνΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΟΤΟξΙΚΟΤΗΤΑΣ Των ΕΛΑΦΡΙων ΑΛΥΣΙΔων ΙΝ VITRO kAI ΙΝ VIVO
ΠΕ. Νικολάου1, Α. Γεωργούλης1, Π. Εφεντάκης1, Α. Βαρελά2, CI. Liacos3, Μ. Μακριδάκης4, Γ. Μπαλτατζής5, 
Β. Μαυροειδή6, Μ. Πελεκάνου6, Α. Βλάχου4, Κ. Δάβος2, Ε. Τέρπος3, Κ.Ε. Βοργιάς7, Μ.-Α. Δημόπουλος3, 
Ε. Καστρίτης3, Ι. Ανδρεάδου1

1Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ, Aθήνα, 2Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών 
Ακαδημίας Αθηνών, Εργαστήριο Καρδιάς και Αγγείων, Αθήνα, 3Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, 
ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 4Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Κέντρο 
Βιολογίας Συστημάτων, Αθήνα, 51η Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 6Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Αθήνα, 7Εργαστήριο Βιοχημείας, Τομέας Βιοχημείας & 
Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η αμυλοείδωση ελαφριών αλυσίδων (AL) είναι μία σπάνια πλασματοκυτταρική δυσκρασία 
(ΠΔ) και η καρδιακή συμμετοχή της νόσου σχετίζεται με μειωμένη επιβίωση. Οι συνήθεις θεραπείες 
για την καρδιακή ανεπάρκεια είναι αναποτελεσματικές ή μη ανεκτές στην AL με καρδιακή συμμετοχή 
(AL-KΣ). Παράλληλα, η καρδιοτοξικότητα των κυκλοφορούντων ελαφριών αλυσίδων (LCs) και οι 
υποκείμενοι μηχανισμοί δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Επιπλέον, η σύγκριση της καρδιοτοξικότητας 
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των LCs που προέρχονται από άλλες ΠΔ όπως το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) και η μονοκλωνική 
γαμμαπάθεια αδιευκρίνιστης σημασίας (MGUS) χωρίς καρδιακές επιπλοκές, θα βελτιώσει την κατανόησή 
μας για τους μηχανισμούς της επαγόμενης καρδιακής βλάβης. Στόχοι της εργασίας είναι 1) η γονιδιακή 
αλληλούχηση και η βιοτεχνολογική παραγωγή LCs, από ασθενείς με AL-KΣ, MM, MGUS ή μη κλωνικών 
LCs από υγιείς εθελοντές (YE), 2) η διερεύνηση της καρδιοτοξικότητας των LCs, και των μηχανισμών 
καρδιοτοξικότητας in vitro και 3) η δημιουργία ενός in vivo μοντέλου καρδιοτοξικότητας από LCs. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πλασματοκύτταρα CD138+ απομονώθηκαν από τον μυελό των οστών από 
ασθενείς με AL-ΚΣ (n=7), με ΜΜ (n=2) και με MGUS (n=2) και μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού 
αίματος απομονώθηκαν από ΥΕ (n=2) για απομόνωση RNA και χαρακτηρισμό του ρεπερτορίου της 
οικογένειας των γονιδίων LCs. Η έκφραση των LCs επιβεβαιώθηκε με ανοσοκαταβύθιση του ορού 
των ασθενών ακολουθούμενη από πρωτεϊνική ανάλυση με φασματοσκοπία μάζας. Τα γονίδια που 
κωδικοποιούν τις κλωνικές LCs και δύο LCs από ΥΕ, κλωνοποιήθηκαν και εκφράστηκαν σε κύτταρα 
Shuffle E. coli. Πρωτογενή καρδιομυοκύτταρα μυών (pAVMCs) εκτέθηκαν σε διάφορες συγκεντρώσεις 
LCs για την αξιολόγηση του κυτταρικού θανάτου και τη διερεύνηση των μηχανισμών καρδιοτοξικότητας. 
Η αναδίπλωση των LCs, ο ολιγομερισμός και η τάση τους για τη δημιουργία αμυλοειδών αξιολογήθηκε 
μέσω φασματοσκοπίας κυκλικού διχρωϊσμού, ηλεκτροφόρησης και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας 
αντίστοιχα. Για τη δημιουργία ενός invivo μοντέλου καρδιοτοξικότητας από LCs, C57BL6 αρσενικοί 
μύες τυχαιοποιήθηκαν σε 4 ομάδες και υπεβλήθησαν σε ενδοκαρδιακή χορήγηση είτε μίας εκ των 
τριών καρδιοτοξικών LCs είτε του διαλύτη. Ακολούθησε υπερηχογραφική αξιολόγηση της καρδιακής 
λειτουργίας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε όλες τις περιπτώσεις (7 ΑL-KΣ, 2 MM, 2 MGUS και 2 YE) παράχθηκαν και 
απομονώθηκαν οι πρωτεΐνες LCs. Όλες οι LCs είχαν ομοιότητα στη διαμόρφωση ως βήτα πτυχωτή 
επιφάνεια και στον ολιγομερισμό τους. Οι LCs που προέρχονται από AL-ΚΣ οδήγησαν σε καρδιοτοξικότητα 
στα pAVMCs σε διαφορετικό βαθμό που συσχετίστηκε με τον βαθμό σχηματισμού αμυλοειδών. Οι 
LCs προερχόμενες από YE, MM και MGUS δεν εμφάνισαν κυτταροτοξικότητα. O κοινός μηχανισμός 
τοξικότητας των LCs βρέθηκε να περιλαμβάνει την αύξηση των δεικτών του στρες του ενδοπλασματικού 
δικτύου (ΕRS) όπως οι πρωτεΐνες Bip και IRE που στις κάππα LCs οδηγεί σε αυξημένη απόπτωση 
και στις λάμδα LCs σε αυξημένη αυτοφαγία. Οι κάππα LCs από ασθενείς με AL-KΣ, MM και MGUS 
οδήγησαν σε αυξημένη φλεγμονή, υποδηλώνοντας ότι αυτός ο μηχανισμός είναι ανεξάρτητος από την 
παρατηρούμενη τοξικότητα. Ιnvivo, η ενδοκαρδιακή χορήγηση δύο εκ των τριών κυτταροτοξικών LCs 
οδήγησε σε καρδιοτοξικότητα με μειωμένο κλάσμα εξώθησης και αύξηση των δεικτών ERS. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι LCs που προέρχονται από ασθενείς με AL-KΣ επάγουν καρδιοτοξικότητα, η 
οποία συσχετίζεται με το αμυλοειδογόνο δυναμικό τους ενώ τo ERS αποτελεί σημαντικό μονοπάτι 
στον μηχανισμό της AL-ΚΣ.

67 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ DARATuMuMAb ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ νΕΟΔΙΑΓνωΣΘΕν ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ 
ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΕΠΙΛΕξΙΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟνων ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙ-
Κων ΚΥΤΤΑΡων: ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Β. Δούκα, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, Μ. Ισκάς, Χ. Λαλαγιάννη, Μ. Παπαθανασίου, Α.-Κ. Παντελιάδου,  
Ν. Σπυρίδης, Ρ. Αβραμίδου, Α. Μπουίντα, Α. Γριπελάκη, Γ. Παπαϊωάννου, Α. Αθανασιάδου, Δ. Σωτη-
ρόπουλος, Ι. Σακελλάρη
Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Η διάρκεια ανταπόκρισης στη θεραπεία σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα (NDMΜ) 
έχει σημαντικά βελτιωθεί με την χρήση των νεότερων παραγόντων, με πιο πρόσφατη την ενσωμάτωση 
του Daratumumab στις τριπλέτες πρώτης γραμμής. Ο συνδυασμός Daratumumab-Bortezomib – 
Thalidomide – Dexamethasone (Dara-VTD) είναι εγκεκριμένος ως θεραπεία εφόδου στους επιλέξιμους 
για μεταμόσχευση (ΤΕ) ασθενείς με NDMM. Ο στόχος της εργασίας μας είναι η καταγραφή της ασφάλειας 
και της αποτελεσματικότητας του daratumumab στην καθημερινή κλινική πρακτική.
Μελετήθηκαν 18 ασθενείς μας με ΤΕ-NDMM κατά το χρονικό διάστημα από το 2021 ως σήμερα. 
Πρόκειται για 8 άντρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία 59 (49-68) ετών με διάγνωση πολλαπλού 
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μυελώματος (IgG: 9, IgA: 4, ελαφρών αλυσίδων: 1, μακροεστιακό: 2, μη εκκριτικό: 1, μονήρες 
πλασματοκύτωμα με ελάχιστη διήθηση μυελού: 1 ασθενής). Ο διάμεσος αριθμός κύκλων που 
χορηγήθηκαν ήταν 6 (1-15). Το στάδιο της νόσου κατά ISS και R-ISS ήταν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ σε 7, 6, 5 και 8, 8, 
και 2 ασθενείς αντίστοιχα. Στους 6/18 ασθενείς υπήρχε εξωμυελικό πλασμοκύτωμα στη διάγνωση. 
Σκελετικές βλάβες στη MRI υπήρχαν σε 14 ασθενείς (>7 βλάβες σε 9 ασθενείς, 2-7 σε 3 και <2 σε 2 
ασθενείς). Σε όλους τους ασθενείς έγινε κυτταρογενετικός έλεγχος με FISH και με κλασικό καρυότυπο. 
Σε όλους του ασθενείς το FISH ήταν διαγνωστικό, ενώ σε δύο ασθενή είχαμε αδυναμία κυτταρογενετικής 
μελέτης. Φυσιολογικό καρυότυπο είχαν 11 ασθενείς, ένας υποδιπλοειδικό και 3 υπερδιπλοειδικό. Από 
το FISH 10/18 ασθενείς είχαν φυσιολογικό, 1/18 ασθενείς είχαν del17p, 5/18 del1p/add1q και 2/18 
t(4;14), 1/18 t(14;16). Στον ασθενή με βλάβη στο χρωμόσωμα 17p υπήρχαν μαζί βλάβες στο 1p και 
t(14;16). Συνολικά, 7/18 εμφάνιζαν δυσμενή κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά. Το διάμεσο ποσοστό 
διήθησης από πλασματοκύτταρα στη διάγνωση ήταν 60% (5-95). Σε 12/18 ασθενείς ανιχνεύθηκε 
πρωτεϊνουρία >200 mg/24h και σε 3 ασθενείς πάνω από 1.5 g/24h. Επηρεασμένη νεφρική λειτουργία 
(<60 ml/minMDRD) είχαν οι 8 ασθενείς. Υπερασβεστιαιμία στη διάγνωση υπήρχε σε 3 ασθενείς και 
παθολογική τιμή LDH σε 2 ασθενείς. 
Στους ασθενείς χορηγήθηκε Daratumumab, σε 6 σε συνδυασμό με Bortezomib – Cyclophosphamide 
– Dexamethasone (VCD) και σε 12 σε συνδυασμό με Bortezomib – Thalidomide – Dexamethasone 
(VTD). O συνδυασμός Dara-VCD χορηγήθηκε σε ασθενείς με αντένδειξη στην Thalidomide ή τοξικότητα. 
Έντεκα ασθενείς υποβλήθηκαν σε κινητοποίηση CD34 περιφερικών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 
(PBSC). Ο διάμεσος αριθμός PBSC που συλλέχθηκαν ήταν 3.56x106 (2.00-7.11)/kg ΒΣ. Η κινητοποίηση 
έγινε με G-CSF. Plerixafor χορηγήθηκε σε 9/11 ασθενείς. Σε έναν ασθενή η κινητοποίηση CD34 PBPC 
δεν ήταν επιτυχής. Kατά την αξιολόγηση νόσου πριν την αυτόλογη μεταμόσχευση 4 ασθενείς πέτυχαν 
μερική ανταπόκριση (PR), οι 5 πολύ καλή μερική ανταπόκριση (VGPR) και οι 9 πλήρη ύφεση, από 
τους οποίους οι 5 ήταν χωρίς ανιχνεύσιμη υπολειμματική νόσο (MRD). Δυσκοιλιότητα gr2 εμφάνισαν 
4 ασθενείς (ένας στο σκέλος του D-VTD και τρεις στο σκέλος του D-VCD). Λοίμωξη αναπνευστικού 
grade 2 εμφάνισαν 4 ασθενείς και λοίμωξη ουροποιητικού Gr 2 ένας ασθενής. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η χορήγηση daratumumab σε ασθενείς με NDMM είχε ικανοποιητικό προφίλ 
ασφάλειας και εξασφάλισε βαθιές ανταποκρίσεις. Η χορήγηση Daratumumab δεν εμπόδισε την 
κινητοποίηση PBPC, ωστόσο απαιτήθηκε η χορήγηση plerixafor. Τα ποσοστά ανταπόκρισης αναμένεται 
ότι θα βελτιωθούν περαιτέρω με την ενσωμάτωση του daratumumab και σε επόμενες τριπλέτες.

68 ΑΥξΗΜΕνΑ ΕΠΙΠΕΔΑ MIR-25 ωΣ ΑνΕξΑΡΤΗΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΣΜΕνΟΥΣ ΜΕΤΑ-
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕξΕΛΙξΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛωΜΑΤΟΣ
Μ.-Α. Παπαδημητρίου1, Κ. Σουρέας1,2, Α.-Μ. Παπανώτα3, Π. Τσιακανίκας1, Π. Αδαμόπουλος1,  
Χ.-Η. Λιάκου3, Π. Μαλανδράκης3, Ν. Μαυριάνου-Κουτσούκου3, Δ. Πατσέας3, Ι. Ντάνασης-Σταθό-
πουλος3, Β. Σπηλιοπούλου3, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου3, Μ. Γαβριατοπούλου3, Ε. Καστρίτης3,  
Μ. Αυγέρης1,2, Μ.-Α. Δημόπουλος3, Ε. Τέρπος3, Α. Σκορίλας1

1Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Εργαστήριο Κλινικής 
Βιοχημείας-Μοριακής Διαγνωστικής, Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 
Αθήνα, 3Πανεπιστημιακή Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση του πολλαπλού 
μυελώματος (multiplemyeloma–ΜΜ), τα υψηλά ποσοστά υποτροπής και αντίστασης στη θεραπεία, 
τονίζουν την ανάγκη ταυτοποίησης νέων μοριακών δεικτών για την υποστήριξη εξατομικευμένης 
πρόγνωσης και παρακολούθησης των ασθενών. Τα microRNAs (miRNAs) έχουν αναδειχθεί ως οι 
ισχυρότεροι μετα-μεταγραφικοί ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης, ενώ απορρυθμισμένα επίπεδά 
τους συνδέονται στενά με την έναρξη και εξέλιξη των κακοηθειών. Χρησιμοποιώντας μεθοδολογία 
miRNA αλληλούχισης (miRNA-seq), σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του προφίλ έκφρασης 
των miRNAs στο ΜΜ για τη βελτίωση της πρόγνωσης της νόσου και της διαστρωμάτωσης κινδύνου 
των ασθενών.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: miRNA-seq πραγματοποιήθηκε σε CD138+ πλασματοκύτταρα από 
20 ΜΜ ασθενείς και 4 ασθενείς με ασυμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα (sMM). Μονοπύρηνα 
κύτταρα απομονώθηκαν από μυελό των οστών 144 ασθενών (140 ΜΜ και 4 sMM), και τα CD138+ 
πλασματοκύτταρα επιλέχθηκαν μέσω ανοσομαγνητικού διαχωρισμού με τη χρήση ειδικών anti-CD138 
mAbs. Ταυτόχρονα, λήψη περιφερικού αίματος και απομόνωση πλάσματος πραγματοποιήθηκε σε 69 ΜΜ 
ασθενείς. Ακολούθησε απομόνωση ολικού RNA από τα CD138+ πλασματοκύτταρα και κυκλοφορούντων 
miRNA από το πλάσμα, πολυαδενυλίωση του 3’-άκρο και αντίστροφη μεταγραφή με χρήση oligo(dT)-
adapter εκκινητή. Τα επίπεδα του miR-25-3p ποσοτικοποιήθηκαν μέσω in-houseq PCR μεθοδολογιών. 
Η ολική επιβίωση (OS) και η επιβίωση-ελευθέρας εξέλιξης (PFS) των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν 
για την ανάλυση επιβίωσης και μετα-θεραπευτικής πορείας των ασθενών. Δυο εξωτερικές ομάδες 
με συνολικά 909 ασθενείς (Kruykov et al. 2016 n=149 και MMRF n=760) αξιοποιήθηκαν ως ομάδες 
επικύρωσης (validation cohorts). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το miRNA-seq ανέδειξε τα αυξημένα επίπεδα του miR-25 ανάμεσα σε MM και 
sMM ασθενείς, σε R-ISSII/III και R-ISSI στάδια καθώς και σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα νόσο. 
Παράλληλα, ανάλυση ολικής επιβίωσης των ασθενών στην ομάδα επικύρωσης Kryukov et al. 
(n=149) ανέδειξε την φτωχή πρόγνωση των ΜΜ ασθενών με υπερέκφραση του miR-25 στα CD138+ 
πλασματοκύτταρα (HR=1.878; p=0.005), το οποίο και επιλέχθηκε για περαιτέρω κλινική αξιολόγηση. 
Στην ομάδα ελέγχου (screening cohort, n=140), η ανάλυση επιβίωσης μέσω καμπυλών Kaplan-Meier 
και λογιστικής παλινδρόμηση κατά Cox ανέδειξαν την ανεξάρτητη συσχέτιση των CD138+ miR-25 
αυξημένων επιπέδων με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο βραχυπρόθεσμης εξέλιξης (PFS: HR=2.669; 
p=0.023) και δυσμενέστερης ολικής επιβίωσης μετά τη θεραπεία (OS: HR=4.614; p=0.001). Η 
εξωτερική ομάδα επικύρωσης MMRF (n=760) επικύρωσε τη ισχυρή δυσμενή προγνωστική αξία της 
υπερέκφρασης του CD138+ miR-25 (HR=1.414; p=0.039). Ομοίως, αυξημένα επίπεδα miR-25 στο 
περιφερικό πλάσμα των ασθενών συσχετίστηκαν με τη φτωχότερη ολική επιβίωση των ασθενών, 
αποτελώντας ισχυρό μη επεμβατικό μοριακό δείκτη για τη βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών με 
ΜΜ (OS: HR=5.435; p=0.021). Τέλος, πολυπαραμετρικά μοντέλα πρόγνωσης της νόσου ανέδειξαν 
την σημαντική βελτίωση της διαστρωμάτωσης κινδύνου των ασθενών και πρόβλεψης της εξέλιξης 
της νόσου από τον συνδυασμό των επιπέδων miR-25 με καθιερωμένους κλινικούς δείκτες του MM.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αυξημένα επίπεδα του miR-25 σε CD138+ πλασματοκύτταρα και στο περιφερικό 
πλάσμα ασθενών με πολλαπλό μυέλωμα αποτελούν ισχυρό και ανεξάρτητο δείκτη δυσμενούς μετα-
θεραπευτικής εξέλιξης των ασθενών, βελτιώνοντας σημαντικά την εξατομικευμένη πρόγνωση και 
διαστρωμάτωση κινδύνου της νόσου.
Ευχαριστίες: Η μελέτη υποστηρίχθηκε από την IEMBITHEK (Ελλάδα).
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Εικόνα: (A) Διάγραμμα ροής της μελέτης. (B) Κλινική αξιολόγηση miR-25 στην ομάδα ελέγχου και στις ομάδες 
επικύρωσης.
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69 ΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ RNA ciRS-7 ΕΜΦΑνΙζΕΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΕ CD138+ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΘΕνων 
ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΔΥΣΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΙΘΑνΟ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΜΕνΟΥΣ 
ΠΡΟΓνωΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ
Μ. Παπατσίρου1, Χ.Κ. Κοντός1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος2, Π. Καρούση1, Π. Μαλανδράκης2, Φ. Θε-
οδωρακάκου2, Χ. Λιάκου2, Α.Α. Λιόση1, Μ.Α. Καλιοράκη1, Ν. Μαυριανού-Κουτσούκου2, Δ. Φωτίου2,  
Μ. Μήγκου2, Μ. Γαβριατοπούλου2, Ε. Καστρίτης2, Μ.-Α. Δημόπουλος2, Α. Σκορίλας1, Ε. Τερπος2

1Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 2Θεραπευτική Κλινική, 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τις τελευταίες δεκαετίες, διαφορετικά μη κωδικά RNA έχουν εμπλακεί 
στη παθογένεση και την πρόγνωση του πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ). Τα κυκλικά RNA (circRNAs) 
αποτελούν μια κατηγορία μη κωδικών RNA με υψηλό δυναμικό ως μοριακοί βιοδείκτες. Πρόσφατα, 
το ciRS-7 αποδείχθηκε ότι υποεκφράζεται στα κύτταρα ασθενών με ΠΜ που καθίστανται ανθεκτικά 
στα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (IMiDs). Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε την έκφραση αυτού 
του circRNA στο ΠΜ, να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με αυτά ασθενών με έρπον ΠΜ (SMM) και 
μονοκλωνική γαμμοπάθεια απροσδιόριστης σημασίας (MGUS) και να αξιολογήσουμε την προγνωστική 
του σημασία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Δείγματα μυελού των οστών συλλέχθηκαν από 177 ενήλικες ασθενείς με 
πλασματοκυτταρικές διαταραχές. Η παρουσία κυτταρογενετικών ανωμαλιών υψηλού κινδύνου, όπως 
των del(17p) και t(4;14), αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας FISH. Οι ασθενείς με ΠΜ ταξινομήθηκαν 
σύμφωνα με το σύστημα ISS και το αναθεωρημένο σύστημα σταδιοποίησης ISS (R-ISS). Στη συνέχεια, 
πραγματοποιήθηκε επιλογή CD138+ πλασματοκυττάρων μεταξύ μονοπύρηνων κυττάρων στα δείγματα 
μυελού των οστών. Επιπλέον, καλλιεργήθηκαν τρεις ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ΠΜ (L-363, 
H929 και U266). Ολικό RNA απομονώθηκε από τα εμπλουτισμένα σε CD138+ δείγματα και από τις 
κυτταρικές σειρές ΠΜ και υπέστη αντίστροφη μεταγραφή. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε PCR για 
την ενίσχυση των μεταγραφών ciRS-7 και GAPDH (γονίδιο αναφοράς), πριν από την ποσοτικοποίησή 
τους με real-timeqPCR. Και στις δύο αντιδράσεις για την ενίσχυση του ciRS-7 χρησιμοποιήθηκαν 
αποκλίνοντες εκκινητές, για να επιτευχθεί υψηλή ειδικότητα και ακρίβεια. Τα επίπεδα έκφρασης του 
ciRS-7 προσδιορίστηκαν σε σχετικές μονάδες ποσοτικοποίησης (RQU).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ομάδα των ασθενών αποτελούνταν από 111 ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν ΠΜ, 
35 με SMM και 31 με MGUS. Τα ενδοκυτταρικά επίπεδα του ciRS-7 ήταν διαφορετικά στα CD138+ 
κύτταρα πλάσματος μεταξύ ασθενών με ΠΜ, SMM και MGUS. Επιπλέον, τα επίπεδα του ciRS-7 στα 
κύτταρα U266 και H929 ήταν πολύ χαμηλότερα (2.165 και 26.616 φορές, αντίστοιχα) από ό,τι στα 
κύτταρα L-363. Η ανάλυση ROC έδειξε ότι η έκφραση του ciRS-7 μπορεί να διακρίνει αποτελεσματικά 
τους ασθενείς με ΠΜ και SMM (AUC=0,65, 95% CI=0,56-0,75, P=0,007). Όσον αφορά τα διαστήματα 
επιβίωσης χωρίς υποτροπή (PFS) και ολικής επιβίωσης (OS), από τους 106 ΠΜ ασθενείς με διαθέσιμα 
δεδομένα επιβίωσης, οι ασθενείς με υψηλά επίπεδα ciRS-7 έχουν μικρότερη πιθανότητα επιβίωσης. Η 
διάμεση PFS ασθενών με ΠΜ με υψηλό ciRS-7 ήταν 19 μήνες έναντι 25 μηνών για ασθενείς με χαμηλό 
ciRS-7 (P=0,046). Ομοίως, η μέση OS των ασθενών ΠΜ με ciRS-7 (υψηλό) ήταν 25 μήνες έναντι 30,5 
μηνών για ασθενείς με ciRS-7 (χαμηλό) (P=0,008). Η πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης 
Cox έδειξε ότι η δυσμενής προγνωστική αξία της έκφρασης του ciRS-7 αναφορικά με την OS είναι 
ανεξάρτητη από το στάδιο R-ISS και την ηλικία των ασθενών με ΠΜ (HR=2,6, BCa 95% CI=0,91-4,75, 
bootstrap P=0,041).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα έκφρασης του ciRS-7 σε CD138+ πλασματοκύτταρα είναι σημαντικά 
διαφορετικά μεταξύ ασθενών με ΠΜ, SMM και MGUS. Tα υψηλά επίπεδα ciRS-7 φαίνεται να προβλέπουν 
δυσμενή πρόγνωση στο ΠΜ, ανεξάρτητα από το στάδιο R-ISS και την ηλικία. Συνδυάζοντας τα 
αποτελέσματά μας με την περιορισμένη υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με την εμπλοκή του ciRS-7 
στην υποτροπή της νόσου, ο βιολογικός του ρόλος στο ΠΜ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ - ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

70 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥνΘΗΚων ΔΙΑΜΟΛΥνΣΗΣ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡων ΜΕ ΛΕνΤΙΙΐΚΟ ΦΟΡΕΑ 
ΕΠΑΓΟΜΕνΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΔΙΑΓΟνΙΔΙΟΥ ΓΙΑ Τ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑνΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Ν. Σαββόπουλος1, Μ. Λυσάνδρου1, Δ. Κεφάλα1, Κ. Νίκα2, Α. Σπυριδωνίδης1 

1Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών «Δημήτρης Λόης», Εργαστήριο Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ: Μια από τις πιο καινοτόμες ανοσοθεραπείες έναντι αιματολογικών κακοηθειών αποτελούν 
τα γονιδιακά τροποποιημένα Τ-κύτταρα που φέρουν χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (Chimeric Antigen 
Receptor, CART-cells). Ωστόσο, η θεραπεία με CART-κύτταρα συχνά συνοδεύεται από επιπλοκές, όπως 
το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών και η νευροτοξικότητα. Οι «διακόπτες ασφαλείας», όπως 
το σύστημα iCasp9, ελαχιστοποιούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες του κυτταρικού προϊόντος οδηγώντας 
ωστόσο τα CAR-T κύτταρα σε κυτταρικό θάνατο. Σκοπός της μελέτης είναι η χρήση ενός επαγόμενου 
συστήματος έκφρασης διαγονιδίων (TetOn) και η βελτιστοποίηση των συνθηκών διαμόλυνσης των 
Τ-λεμφοκυττάρων για μια ελεγχόμενη έκφραση του «διακόπτη ασφαλείας», μέσω ενός GMP (Good 
Manufacturing Practice)-συμβατού πρωτοκόλλου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: HEK 293T κύτταρα διαμολύνθηκαν σε Τ175 φλάσκες με πλασμίδια (psPAX2, 
p-VSV-G και plvx.Tet.One.GFP) παρουσία κατιονικού πολυμερούς (PEIpro) για μεσαίας (μΚ, 5 φλάσκες) 
και μεγάλης κλίμακας (ΜΚ, 12 φλάσκες) παραγωγή λεντιιικού φορέα επαγόμενης έκφρασης. Η εφαρμογή 
του πρωτοκόλλου έγινε αρχικά σε συνεχές σύστημα έκφρασης (plvDest.GFP, μΚ). 72 ώρες μετά τη 
διαμόλυνση ακολούθησε συλλογή των ιών και συγκέντρωση τους με υπερδιήθηση μέσω φυγοκέντρησης. 
Ανθρώπινα μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος (PBMCs) υγιών δοτών απομονώθηκαν και 
ενεργοποιήθηκαν για 72 ώρες με anti-CD3/28-σφαιρίδια (Cloudz) και ιντερλευκίνη-2 (IL-2, 50 U/ml). 
Ακολούθησε διαμόλυνση 1x106 κυττάρων με τους συγκεντρωμένους λεντιιικούς φορείς παρουσία 
πολυβρένιου (5ug/ml) και IL-2 (50 U/ml). Μετά από επώαση 16 ωρών, οι ιοί απομακρύνθηκαν και έγινε 
επαγωγή της έκφρασης του διαγονιδίου με δοξυκυκλίνη (Dox, 3ug/ml) και IL-2 (50U/ml) για 48 ώρες. 
Ο έλεγχος της έκφρασης του διαγονιδίου μέσω κυτταρομετρίας ροής αξιολογείται με τον δείκτη GFP. 
Όλες οι αναλύσεις έγιναν σε ζωντανά (7-AADneg) μεμονωμένα (Singlets) κύτταρα επί του συνολικού 
πληθυσμού. Η ποιότητα του ιού ελέγχθηκε με παράλληλη διαμόλυνση σε Τ-λεμφοκυτταρική σειρά 
(Jurkats C 20). Τα όρια θετικότητας της έκφρασης διαγονιδίου τέθηκαν με βάση τα διαμολυσμένα (TD) 
κύτταρα, απουσία Dox σε σύγκριση με τα μη διαμολυσμένα (UNTD).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σύστημα της συνεχούς έκφρασης επετεύχθη ποσοστό διαμόλυνσης 8,71% 
(μΚ). Στο σύστημα της επαγόμενης έκφρασης (μΚ) και με αυξανόμενη ποσότητα ιού (100ul και 700ul), 
επετεύχθη ποσοστό διαμόλυνσης 2,05% (+Dox) στη μικρότερη ποσότητα ιού και 3,35% (+Dox) στη 
μεγαλύτερη ποσότητα ιού, ενώ το ποσοστό των GFP+ κυττάρων ήταν 1,2%(-Dox) και 2,66%(-Dox), 
αντίστοιχα. Το ποσοστό του συνολικού αριθμού βιώσιμων TD κυττάρων στη χαμηλότερη ποσότητα ιού 
ήταν 46,8% (+Dox) σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη ποσότητα ιού (9,34%, +Dox). Στη ΜΚ παραγωγή ιού 
παρατηρήθηκαν ποσοστά διαμόλυνσης 1,35% και 1,89% (+Dox) στη μικρότερη (50ul) και μεγαλύτερη 
ποσότητα ιού (500ul) αντίστοιχα, ενώ στη βέλτιστη ποσότητα (100ul) επετεύχθη ποσοστό 4,11%(+Dox), 
σε σύγκριση με τα -Dox (0,09%-0,16%), και τα UNTD (0,25%). To ποσοστό του συνολικού αριθμού 
βιώσιμων TD κυττάρων στη χαμηλότερη ποσότητα ιού ήταν 48,8% (+Dox) σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη 
ποσότητα ιού (26,4% +Dox). Τα Jurkats εμφάνισαν ποσοστό διαμόλυνσης >85%. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Συνολικά, η διαμόλυνση των Τ-λεμφοκυττάρων με το επαγόμενο σύστημα TetOn 
είναι εφικτή μέσω χρήσης λεντιιικού φορέα, αλλά απαιτεί μεγάλης κλίμακας παραγωγή και μικρός όγκος 
ιού για υψηλότερα ποσοστά διαμόλυνσης και βιωσιμότητας κυττάρων, σε σύγκριση με το συνεχές 
σύστημα έκφρασης. Σε επερχόμενα πειράματα θα δοκιμαστεί η επαγόμενη ρύθμιση «διακοπτών 
ασφαλείας» σε Τ-λεμφοκύτταρα καθώς και σε CART-κύτταρα, παρακάμπτοντας την καταστροφή των 
κυτταρικών προϊόντων, με το προτεινόμενο GMP-συμβατό πρωτόκολλο. 
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71 ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠωΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ 
Των ΑΥξΗΤΙΚων ΠΑΡΑΓΟνΤων ΒΕΛΤΙωνΕΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων
Ν. Σπυρίδης, Γ. Καραβαλάκης, Γ. ζδούπας, Μ. Μπουίντα, Ι. Μπάτσης, Χ. Δημοσθένους, Ε. Παπχιά-
νου, Θ. Χατζηκωνσταντίνου, Δ. Μαλλουρή, Π. Καραβασιλίδου, Δ. Παπαδοπούλου, Σ. Γουνόπουλος, 
Ι. Σακελλάρη, Δ. Σωτηρόπουλος
Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η χρήση των περιφερικών μοσχευμάτων αιμοποιητικών κυττάρων 
(PBCS) έχει καθιερωθεί ως η διαδικασία εκλογής τόσο για τις αυτόλογες όσο και για τις αλλογενείς 
μεταμοσχεύσεις πλην ελαχίστων ιατρικών εξαιρέσεων. Για τη συνεχή βελτίωση των τωρινών πρακτικών 
είναι απαραίτητη η συστηματική καταγραφή. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η συγκέντρωση, 
ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κινητοποιήσεων και των συλλογών αιμοποιητικών 
κυττάρων που έλαβαν χώρα στο κέντρο μας. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μία μονοκεντρική, αναδρομική μελέτη, που πραγματοποιήθηκε 
στο Αιματολογικό Τμήμα και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων ενός Τριτοβάθμιου 
Νοσοκομείου μετά από έγκριση από την τοπική Επιτροπή Δεοντολογίας. Οι συναινέσεις των δοτών 
λήφθηκαν σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι. Αναλύθηκαν δεδομένα που αφορούσαν την ηλικία, 
τον τύπο δότη, το νόσημα, τον αριθμό αιμοποιητικών κυττάρων, το χρόνο κινητοποίησης, τον τύπο 
του αυξητικού παράγοντα και τον αριθμό των συλλογών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, αξιολογήθηκαν 1052 άτομα κατά την περίοδο 2013-2021, 638 άνδρες 
(60,6%) και 414 γυναίκες (39,4%) με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. Οι 473 περιπτώσεις αφορούσαν υγιείς 
δότες αλλογενών μεταμοσχεύσεων, που χωρίστηκαν σε μη συγγενείς εθελοντές (20,72%) και πλήρως 
συμβατά αδέρφια ή απλοταυτόσημους δότες (79,28%). Από τις συνολικά 602 αυτόλογες συλλογές, το 
52,17% αφορούσε ασθενείς με λεμφώματα, ενώ το υπόλοιπο 47,83% ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα. 
Η τυπική διαδικασία κινητοποίησης που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η χορήγηση 
10μg/kg φιλγραστίμης (GCSF) υποδόρια για 4-5 συνεχόμενες ημέρες. Στόχος της λευκαφαίρεσης 
ήταν η συλλογή τουλάχιστον 5x106 CD34+ κυττάρων/kg βάρους σώματος ασθενούς για τα αλλογενή 
μοσχεύματα και 2x106/kg CD34+κυττάρων για τα αντίστοιχα αυτόλογα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η 
πλατφόρμα αφαίρεσης COBE Spectra και μετέπειτα το σύστημα Spectra Optia για τις συλλογές των 
PBSC. Η ημέρα συλλογής καθορίστηκε με βάση την παρακολούθηση των CD34+κυττάρων στο αίμα 
των υγιών δοτών ή των ασθενών την 3η ημέρα χορήγησης αυξητικού παράγοντα. Σε περίπτωση μη 
ικανοποιητικής κινητοποίησης την ημέρα 4, χρησιμοποιήθηκε plerixafor τόσο στους αυτόλογους, όσο 
και στους αλλογενείς δότες με παρόμοια ποσοστά επιτυχίας και παρόμοιο προφίλ ασφάλειας. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν ήταν ήπιες και περιλάμβαναν κυρίως οστικά άλγη, ναυτία, 
κεφαλαλγία και αίσθημα κόπωσης. Ο διάμεσος αριθμός CD34+ κυττάρων στο περιφερικό αίμα των 
υγιών δοτών ή των ασθενών ήταν 62,49x106/kg στους άνδρες και 49,61x106/kg στις γυναίκες, χωρίς 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στις επιμέρους ηλικιακές ομάδες και ανεξάρτητα από τη χρήση του 
plerixafor. Δεν υπήρξαν στατιστικές διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών του αιματοκρίτη ή των απόλυτων 
μέσων τιμών των CD34+ κυττάρων ανάμεσα στα αλλογενή και στα αυτόλογα μοσχεύματα. Η χρήση 
του plerixafor δεν αύξησε τον απόλυτο αριθμό των συλλεχθέντων CD34+ κυττάρων ανά μόσχευμα, 
αλλά επέτρεψε τη δυνατότητα επιτυχούς συλλογής σε περιπτώσεις όπου η χορήγηση μόνο του GCSF 
θα είχε αποτύχει. Ο συνολικός διάμεσος αριθμός συλλογών ανά δότη ήταν 1,28 συνεδρίες για τα 
αλλογενή μοσχεύματα και 1,17 συνεδρίες για τα αντίστοιχα αυτόλογα, με τις γυναίκες ασθενείς/δότριες 
να εμφανίζουν τάση για δεύτερη ημέρα συλλογής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο συνολικό χρονικό διάστημα καταγραφής, παρατηρήθηκε μια χαρακτηριστική 
και αξιοσημείωτη συνεχής μείωση του απαιτούμενου αριθμού συλλογών ανά άτομο, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει την εξοικείωση του προσωπικού με τις διαδικασίες κινητοποίησης και την ορθότερη 
χρήση των αυξητικών παραγόντων.
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72 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕνΗΣ νΟΣΟΥ ΠΡΙν ΤΗν ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟνων 
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνΗ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ
Μ. Κασταμούλας1, Α. Παϊσίου1, Χ. Οικονομοπούλου1, Ε.Δ. Ιωαννίδου1, Α. Κομιτοπούλου1, Κ. Καίσα-
ρη1, Γ. Σταυρουλάκη1,Ε. Λαμπροπούλου1, Ε. Χατζηπαντελής2, Ε. Παπακωνσταντίνου3, Ε.Στειακάκη4,  
Σ. Πολυχρονοπούλου5, Μ. Μπάκα6, Α. Καττάμης7, Γ. Βεσσαλάς1, Ε. Γουσέτης1, Ι. Περιστέρη1

1Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη - Ελπίδα», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 2Παιδοαιματολογικό – Παιδοογκολογικό Τμήμα, ΠΓΝΘ 
«ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη, 3Παιδοογκολογικό Τμήμα, ΠΓΝΘ «Ιπποκρατείου», 4Τμήμα Αιματολογιας και 
Ογκολογίας Παίδων, ΠαΓΝΗ, 5Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα 
Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 6Ογκολογικό Τμήμα, ΓΝ 
«Π. & Α. Κυριακού», 7Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, Ογκολογική Μονάδα Παίδων 
«Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - Ελπίδα», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Ο κίνδυνος υποτροπής για τα παιδιά με ΟΜΛ παρά την ενσωμάτωση νεότερων θεραπειών 
παραμένει υψηλός με ένα 25-30% να παρουσιάζουν υποτροπή με πολύ δυσμενή πρόγνωση. Ο ρόλος 
της παρουσίας υπολειπόμενης νόσου σε ποσοστό >5%, που συνιστά μη-επίτευξη CR ή ακόμα και 
<5%, που ανιχνεύεται με τη χρήση κυτταρομετρίας ροής, στην έκβαση της ΜΜΟ είναι υπό διερεύνηση. 
Υπό αυτό το πρίσμα, συσχετίσαμε την παρουσία υπολειπόμενης νόσου πριν τη ΜΑΑΚ με την έκβαση 
της μεταμόσχευσης.
ΥΛΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 88 μεταμοσχεύσεις σε 80 ασθενείς (>1 ΜΑΑΚ σε 
n=7) με ΟΜΛ και διάμεση ηλικία 7.9 έτη (0.3-18). 18/88 (20%) με συμβατό αδελφό/ή (MSD), 15/88 
(17%) με μη-συμβατό συγγενή δότη (MMD), και 55/88 (62.5%) με συμβατό μη συγγενή δότη (MUD). 
Σε 57/88 (65%) μεταμοσχεύσεις χρησιμοποιήθηκε μυελικό μόσχευμα, σε 27/88 (31%) περιφερικά 
αιμοποιητικά κύτταρα και σε 4/88 (4.5%) ομφάλιο μόσχευμα. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν μυελοαφανιστικό 
προπαρασκευαστικό σχήμα βασισμένο σε μη TBI σχήμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες βάσει της παρουσίας ή μη υπολειπόμενης 
νόσου. Στις 16/88 ΜΑΑΚ (18%) υπήρχε ανιχνεύσιμη MRD είτε μορφολογικά (>5%) είτε μέσω 
κυτταρομετρίας (>0.1%). Εγκατάσταση του μοσχεύματος επιτεύχθηκε στο 92% των παιδιών. Ο διάμεσος 
χρόνος εγκατάστασης πολυμορφοπύρηνων και αιμοπεταλίων ήταν οι ημέρες 19 και 28 αντίστοιχα. Η 
αθροιστική επίπτωση aGvHD, aGvHD (III-ΙV) και cGvHD ήταν 48%, 11.4% και 28%, χωρίς διαφορά 
στις δύο ομάδες. Με μέσο χρόνο παρακολούθησης τους 47 μήνες (0.5-173) η επιβίωση χωρίς νόσο 
(LFS) ήταν συνολικά 56%. Διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά της LFS στις δύο ομάδες ασθενών, 
συγκεκριμένα 69% στους ασθενείς χωρίς νόσο και 19% στους ασθενείς με νόσο-p=0.001. Αντίστοιχα 
η OS ήταν 66% στους ασθενείς χωρίς νόσο και 43% σε αυτούς με νόσο-p=0.0519, και συνολικά 61%. 
Η αθροιστική επίπτωση της υποτροπής ήταν 44%, με τους ασθενείς με νόσο να έχουν στατιστικά 
σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής (79 % έναντι 34%-p=0.002). Η αθροιστική επίπτωση 
της TRM στους 3 και 12 μήνες ήταν 4 % και 10% και δε διέφερε στις δύο ομάδες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η απουσία νόσου πριν την ΜΑΑΚ, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας 
για την επιτυχή έκβαση της μεταμόσχευσης. Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη ύφεσης 
της νόσου πριν την μεταμόσχευση.

73 ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΗ ΣΥΓΓΕνων ΕΘΕΛΟνΤων ΔΟΤων ΑΠΟ ΤΗ ΔωΡΕΑ 
ΜΥΕΛΟΥ Των ΟΣΤων
Π. Σαμαρά, Ι. Βαρελά, Σ. Γραφάκος
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», Ογκολογική Μονάδα Παίδων 
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος του υποψήφιου συμβατού δότη 
αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών (ΑΚ/ΜΟ) είναι διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική που 
επηρεάζει την ποιότητα και την ασφάλεια της δωρεάς και του μοσχεύματος. Για το λόγο αυτό, για 
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τους μη συγγενείς εθελοντές δότες, έχουν θεσπιστεί αυστηρά ιατρικά κριτήρια για την αξιολόγηση της 
υγείας τους, επιτρέποντας τη δωρεά μόνο αν είναι απόλυτα υγιείς.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σύμφωνα με τα Standards του World Marrow Donor Association (WMDA), 
υπάρχουν μόνιμα κριτήρια αποκλεισμού για την προστασία του λήπτη (πχ HIV+) ή του δότη (π.χ. 
καρδιαγγειακές διαταραχές), καθώς και προσωρινά κριτήρια αποκλεισμού (πχ εγκυμοσύνη, πρόσφατη 
χειρουργική επέμβαση). Επιπροσθέτως, υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο 
αντιδράσεων ή σοβαρών επιπλοκών κατά τη χορήγηση του G-CSF και απαιτούν ειδική προσέγγιση 
(π.χ. φλεγμονώδεις ή ανοσολογικές διαταραχές). Μελετήθηκαν οι ιατρικοί λόγοι αποκλεισμού των 
υποψήφιων συμβατών δοτών κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας δωρεάς αιμοποιητικού/μυελικού 
μοσχεύματος. Πέρα από τη στιγμή της ενημέρωσης/προσέλκυσης (recruitment), η απόφαση σχετικά 
με το αν ο δότης είναι ικανός για δωρεά λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια: αρχικά κατά την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας από το Κέντρο Δότη [επιβεβαιωτική εξέταση (CT)] και τελικά πριν την πραγματοποίηση 
της δωρεάς από το Κέντρο Συλλογής (Work-up, WU). Ο ιατρικός έλεγχος πραγματοποιείται εντός 
30 ημερών από τη δωρεά και περιλαμβάνει: φυσική εξέταση, λεπτομερές ατομικό και οικογενειακό 
ιστορικό, αναλυτικές εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, τεστ εγκυμοσύνης σε γυναίκες δότριες 
και αξιολόγηση της προσβασιμότητας των φλεβών σε περίπτωση αιμοποιητικού μοσχεύματος ή 
αναισθησιολογική εκτίμηση σε περίπτωση μυελικού.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 130.000 εγγεγραμμένους εθελοντές δότες μυελού των οστών, κλήθηκαν 
σε CT 1.170 άτομα, από τα οποία κρίθηκαν ιατρικά ακατάλληλα τα 35 (3%). Οι λόγοι μη καταλληλότητας 
είναι οι παρακάτω: αυτοάνοσα νοσήματα (Ν=5), καρδιολογικές παθήσεις (Ν=2), κακοήθη νοσήματα 
(Ν=3), διαταραχές αιμόστασης (Ν=1), ψυχιατρικές παθήσεις (Ν=2), σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις 
(Ν=3), παραπληγία (Ν=1), λιποθυμικό επεισόδιο (Ν=1), χρήση ουσιών (Ν=1), εγκυμοσύνη (Ν=12) και 
πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (Ν=4). Στη συνέχεια, από τα άτομα που προχώρησαν σε WU και 
επικείμενη δωρεά, κρίθηκαν ιατρικά ακατάλληλα τα 14 για τους εξής λόγους: αυτοάνοσα νοσήματα 
(Ν=1), καρδιολογικές παθήσεις (Ν=1), λέμφωμα (Ν=1), διαταραχές αιμόστασης (Ν=4), ψυχιατρικές 
παθήσεις (Ν=1), πνευμονικές παθήσεις (Ν=2), λιποθυμικό επεισόδιο (Ν=1), σκλήρυνση κατά πλάκας 
(Ν=1), μεταβολικό σύνδρομο (Ν=1) και εγκυμοσύνη (Ν=1). Φάνηκε ότι η σωστή αρχική ενημέρωση 
και επιλογή των υποψήφιων εθελοντών δοτών περιορίζει την πιθανότητα αποκλεισμού για ιατρικούς 
λόγους, όταν βρεθούν συμβατοί με ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. Εξαίρεση αποτελούν οι 
δότες που διαγνώστηκαν με κάποια πάθηση μετά την εγγραφή τους. Επιπλέον, ο έλεγχος του εθελοντή 
δότη μπορεί να αναδείξει σοβαρά ιατρικά προβλήματα για τα οποία ο δότης δεν είχε γνώση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εθελοντική δωρεά ΑΚ/ΜΟ είναι διαδικασία ασφαλής με χαμηλά ποσοστά σοβαρών 
ανεπιθύμητων ενεργειών, εφόσον ακολουθούνται οι συστάσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας του 
WMDA. Η προσεκτική εκτίμηση των δοτών πριν τη δωρεά και η μετέπειτα παρακολούθηση συμβάλλουν 
στην ελαχιστοποίηση του ιατρικού κινδύνου για το δότη και την προστασία του λήπτη από μεταδοτικές 
και άλλες ασθένειες.

74 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΠΑνΙων HLA ΑΛΛΗΛΙων ΣΤΟν ΕΛΛΗνΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΕΧνΟΛΟΓΙΑΣ NEXT GENERATION SEQuENCING. ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗν ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟΥ ΔΟΤΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Δ. Κουνιάκη, Β. Κίτσιου, Α. Ταράση, Θ. Αθανασιάδης, Α. Τσιρογιάννη
Τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
Τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα (Human Leukocyte Antigens - HLA) αποτελούν ένα από τα 
σημαντικότερα κριτήρια επιλογής δοτών στη Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων 
(Hematopoietic Stem Cell Transplantation - HSCT). Η HLA συμβατότητα σε επίπεδο αλληλίου μεταξύ 
δότη και λήπτη μειώνει την πιθανότητα απόρριψης και εμφάνισης νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή 
(graft-versus host disease - GvHD) και αυξάνει το ποσοστό επιβίωσης μετά τη μεταμόσχευση. Οι 
αυξανόμενες ανάγκες για υψηλή ανάλυση των HLA αλληλίων, σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων, σε σύντομο 
χρονικό διάστημα οδήγησαν στην ανάπτυξη νέων μεθόδων τυποποίησης, όπως η τεχνολογία επόμενης 
γενεάς αλληλούχισης (Next Generation Sequencing – NGS). 
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ΣΚΟΠΟΣ: της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός σπάνιων (rare) HLA αλληλίων στον Ελληνικό 
πληθυσμό με τη χρήση της τεχνολογίας NGS και η αξιολόγηση τους σχετικά με την αναζήτηση και 
επιλογή καταλληλότερου δότη στη μεταμόσχευση.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Γενωμικό DNA (gDNA) απομονώθηκε από περιφερικό αίμα σε 267 δείγματα, 
τα οποία τυποποιήθηκαν στα πλαίσια συσχετίσεων με νοσήματα, προμεταμοσχευτικού ελέγχου 
(ασθενών και δυνητικών δοτών-συγγενών και μη συγγενών) και εθελοντών δοτών μυελού των οστών. 
Η τυποποίηση 11 HLA γενετικών τόπων (HLA-A,-B,-C,-DRB1/3/4/5,-DQB1,-DPB1,-DPA1,-DQA1) 
σε 126 δείγματα και 6 HLA γενετικών τόπων (HLA-A,-B,-C,-DRB1,-DQB1,-DPB1) σε 141 δείγματα 
πραγματοποιήθηκε με τα εμπορικά kits Allo Seq® Tx17 (CareDX) και NGSgo®-MX6-1 (GenDx), 
αντίστοιχα, και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων. Για την παρασκευή και ενίσχυση 
της βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν απολύτως ειδικοί (locus-specific) εκκινητές των οίκων CareDX και 
GenDx. Η αλληλούχιση έγινε σε πλατφόρμα Illumina (MiSeq) και τα πρωτογενή δεδομένα (rawdata) 
αναλύθηκαν από τα Allo Seq Assign και NGS engine® NGS analysis λογισμικά, αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα δεδομένα μας προέκυψε η παρουσία α) 5 σπάνιων (rare) HLA αλληλίων 
σε 2ο-3ο πεδίο: B*51:232:02, DRB3*02:22:01, DRB3*02:24, DPB1*02:01:19, DPB1*902:01 και β) 17 
αλληλίων σε 4ο πεδίο: A*31:01:02:24, B*15:17:01:03, B*18:01:01:45, B*40:02:01:18, B*40:06:01:13, 
B*35:01:01:42, B*37:01:01:11, B*51:01:01:06, B*51:01:01:09, B*51:01:01:10, C*03:02:02:05, 
C*04:01:01:11, C*04:01:01:14, C*04:01:01:75, C*04:01:01:79, C*07:01:01:16, C*12:03:01:09, τα οποία 
δεν ήταν καταχωρημένα στον κατάλογο των Common, Intermediate and Well-Documented (CIWD) 
HLA αλληλίων (version 3.0.0.). Επιπρόσθετα, ανευρέθησαν 5 HLA αλλήλια τα οποία ενώ φέρουν το 
χαρακτηρισμό «καλά προσδιορισμένο» (well defined), δεν έχουν καταγραφεί στους Καυκάσιους, μέχρι 
σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία σπάνιων HLA αλληλίων αφορούσε ένα σημαντικό αριθμό 
ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες και δυνητικών δοτών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη μας επιβεβαιώνει ότι η χρήση της τεχνολογίας NGS στην HLA τυποποίηση 
στην καθημέρα πράξη του κλινικού Εργαστηρίου Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα αλληλούχισης και άλλων εξονίων -ιντρονίων, εκτός core περιοχής (εξόνια 2 και 3 για τα 
HLA τάξης Ι και εξόνιο 2 για τα HLA τάξης ΙΙ), πλεονεκτεί σαφώς έναντι των υπολοίπων μοριακών 
τεχνικών HLA τυποποίησης, όσον αφορά το βάθος της ανάλυσης και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 
Επιπλέον, επιτρέπει τον προσδιορισμό σπάνιων αλλά και νέων HLA αλληλίων, τα οποία μπορούν 
στο μέλλον να χρησιμεύσουν στην επιλογή καταλληλότερου ζεύγους δότη-λήπτη στη μεταμόσχευση.

75 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ Των CD34+, CD33+, CD19+, CD56+ ΚΑΙ CD3+ ΜΙΚΡΟΣωΜΑΤΙων 
ΣΤΑ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥνΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
Ε. Παπαδοπούλου2, Δ. Παπαϊωάννου1, A. Koυβάτση2, Ι. Σακελλάρη1, Α. ξαγοράρη1, Δ. Σωτηρόπουλος1

1Δημόσια Τράπεζα Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος, Αιματολογική Κλινική «Στοργή», ΓΝΘ «Γ. Παπανι-
κολάου», Θεσσαλονίκη, 2Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή 
Θετικών Επιστημών, ΑΠΘ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα μικροσωμάτια αποτελούν μεμβρανικά οχήματα μεταφοράς νουκλεϊνικών 
οξέων, πρωτεϊνών και λιπιδίων, μεγέθους 100nm-1μm. Παράγονται μετά την ενεργοποίηση ή την 
απόπτωση των κυττάρων. Τα μικροσωμάτια μπορούν να επηρεάσουν τόσο φυσιολογικές όσο και 
παθολογικές λειτουργίες του κυττάρου. Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι στα ομφαλιοπλακουντικά 
μοσχεύματα ανιχνεύονται μικροσωμάτια που προέρχονται από τα αιμοποιητικά στελεχιαία κύτταρα και 
φέρουν το αντιγόνο επιφάνειας CD34+ (CD34+MPs). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση 
μικροσωματίων από διαφορετικούς τύπους αιμοποιητικών κυττάρων στα ομφαλιοπλακουντικά 
μοσχεύματα καθώς και η δράση των CD34+MPs. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Μονάδες ομφαλιοπλακουντικού αίματος (OΠΑ) χρησιμοποιήθηκαν έπειτα από 
έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και αφού κρίθηκαν ακατάλληλες για επεξεργασία, συλλέχθηκαν 
δείγματα από 30 από αυτές. Η ανάλυση των μικροσωματίων έγινε μέσα σε 48 ώρες από τη γέννηση 
των παιδιών. Τα μικροσωμάτια απομονώθηκαν μετά από φυγοκέντρηση πλάσματος και ανιχνεύθηκαν 
με κυτταρομετρία ροής 4 χρωμάτων χρησιμοποιώντας αντισώματα έναντι CD34, CD33, CD19, CD56 
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και CD3 αντιγόνων καθώς και Annexin-V (Ann+). Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων 
ανάλογα με την κανονικότητα της κατανομής των μεταβλητών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανιχνεύθηκαν CD34+MPs, CD19+MPs, CD3+MPs, CD33+MPs και CD56+MPs 
σε 30 δείγματα ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων. Ο μέσος όγκος των μονάδων που ελέγχθηκαν 
ήταν 53,61ml και τα μοσχεύματα προήλθαν από 14 αρσενικά και 16 θηλυκά νεογέννητα. Ο μέσος 
αριθμός των CD34+MPs ήταν 3,03±1,55, των CD19±MPs 3,6±1,97, των CD3+MPs 2,1+6,8, των 
CD33+MPs 4,8±1,97, των CD56+MPs 3,0+2 ανά μικρόλιτρο πλάσματος. Με στατιστική ανάλυση 
κατά Pearson φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ CD34+ΜPs με CD19+MPs 
(p=0.0000, r=0.83) και CD34+MPs με CD33+MPs (p=0.0000, r=0.66). Παράλληλα δεν παρουσιάστηκε 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση του αριθμού των μικροσωματίων με το φύλο του παιδιού και τον 
μέσο όγκο των μοσχευμάτων. Επίσης φαίνεται ότι ο χρόνος μεταξύ γέννησης και επεξεργασίας των 
ομφαλιοπλακουντικών μοσχευμάτων δεν επηρεάζει τον αριθμό των CD34+, CD33+, CD19+, CD56+ 
και CD3+ MPs.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην εργασία αυτή ανιχνεύσαμε μικροσωμάτια από αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
και αιμοποιητικά κύτταρα της μυελικής και λεμφικής σειράς σε ομφαλιοπλακουντικά μοσχεύματα. Ο 
χρόνος που μεσολαβεί από τη γέννηση μέχρι την επεξεργασία των μοσχευμάτων και ο όγκος τους δεν 
επηρεάζουν τον αριθμό των μικροσωματίων. Ο αριθμός των μικροσωματίων που προκύπτουν από 
τα CD34+κύτταρα σχετίζεται με τα αντίστοιχα μικροσωμάτια που προκύπτουν από κύτταρα τόσο της 
μυελικής όσο και της λεμφικής σειράς. Μένει να διευκρινιστεί αν η συσχέτιση αυτή παίζει ρόλο στην 
εμφύτευση του μοσχεύματος και στη νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (GVHD).Τα μικροσωμάτια 
αποτελούν ποιοτικούς δείκτες των ομφαλιοπλακουντικών μσοχευμάτων. 

76 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΒΙωΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟνΤων ΚΙνΔΥνΟΥ ΜΕΤΑ ΕνΟΣ ΑΥΤΟΛΟΓΗ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛωΜΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕ-
νΤΡΟΥ
Β. ζήνα1, Α. Κουδούνα1, Α. Καρυτιανού1, Ε. Μιχάλη1, Γ. Δράκος1, Χ. Βλάχου1, Μ. Βάρδακα1, Ε. Μπαζά-
νη1, Ε. Κρητικού-Γρίβα2, Ε. Γκουμάκου2, Γ. Πατεράκης3, Σ. Μέλλου4, Θ. Μαρινάκης1, Γ. Γκορτζολίδης1, 
Α. Γαλανόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Αιματολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3Ανο-
σολογικό Εργαστήριο, 4Αιμοδοσία ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»
ΣΚΟΠΟΣ: Ανάλυση τής έκβασης των ασθενών μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση για πολλαπλούν 
μυέλωμα, όσον αφορά την χορηγηθείσα θεραπεία, την ανταπόκριση, τους παράγοντες κινδύνου και 
επιβίωση στο Κέντρο μας. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι επηρεάζουν την επιβίωση 
σε 55 ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση εκ περιφερικών στελεχιαίων 
αιμοποιητικών κυττάρων την τελευταία εικοσαετία στο Κέντρο μας. Η ολική επιβίωση (ΟS) υπολογίσθηκε 
από την ημερομηνία μεταμόσχευσης έως την ημερομηνία θανάτου και επιβίωση ελεύθερη υποτροπής 
(PFS) υπολογίσθηκε από την ημέρα +100 έως την πρώτη υποτροπή μετά τη μεταμόσχευση με τη 
χρήση της καμπύλης Kaplan-Meier. Οι ασθενείς μετά τη μεταμόσχευση διαχωρίσθηκαν σε ασθενείς 
σε πλήρη ύφεση (CR), σε μερική ή πολύ καλή μερική ύφεση (PR, VGPR) και χωρίς ανταπόκριση 
(ΝR). To μοντέλο των αναλογικών κινδύνων Cox χρησιμοποιήθηκε για την διερεύνηση παραγόντων 
κινδύνου. P-value <0,05 ορίστηκε το κατώτατο όριο για στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. H ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα R version 4.0.4.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 55 ασθενείς (53,6% άνδρες) με διάμεση ηλικία 56 (51-63) έτη. Είκοσι 
οκτώ ασθενείς (50,9%) είχαν διαγνωσθεί με ΙgG μυέλωμα, 23 (41,8%) ασθενείς ήταν σταδίου ΙΙΙ κατά 
ΙSS, 37 (67,3%) είχαν κρεατινίνη ορού <2 mg/dL και 16 (29,1%) ασθενείς είχαν αιμοσφαιρίνη 10 gr/dL. 
Προ της μεταμόσχευσης 11 (30,9%) είχαν λάβει θεραπεία με το πρωτόκολλο VAD, 37 (67,3%) ασθενείς 
είχαν λάβει θεραπεία με συνδυασμό Bortezomib, και 1 (1,8%) συνδυασμό CTD (κυκλοφωσφαμίδη, 
θαλιδομίδη, δεξαμεθαζόνη). Η διάμεση PFS ήταν 6,9 έτη ενώ η διάμεση OS ήταν 7,2 έτη (Εικόνα 1). 
Είκοσι επτά (49,1%) ασθενείς απεβίωσαν. Είκοσι οκτώ (50,9%) ασθενείς την ημέρα +100 μετά την 
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μεταμόσχευση ήταν σε CR και παρουσίασαν διάμεση PFS 6,9 έτη και διάμεση OS 8,4 έτη. Εικοσιένα 
(38,2%) ασθενείς είχαν, την ημέρα +100 μετά τη μεταμόσχευση, ΡR- VGPR, για τους οποίους η 
διάμεση PFS ήταν 4,9 έτη και η διάμεση OS 7,3 έτη. Τέσσερις ασθενείς δεν παρουσίασαν ανταπόκριση 
για τους οποίους η διάμεση PFS ήταν 1,3 έτη και η διάμεση OS ήταν 3,0 έτη. Δεν παρατηρήθηκε 
στατιστικά σημαντική διαφορά στη διάμεση PFS μεταξύ των ασθενών οι οποίοι πέτυχαν CR σε σχέση 
με τους ασθενείς σε ΡR-VGPR (p=0,87). Η πολυπαραγοντική ανάλυση για τους παράγοντες κινδύνου 
στη μεταμόσχευση, έδειξε ότι η ηλικία κατά τη διάγνωση είναι επιβαρυντικός παράγοντας κινδύνου 
και επηρεάζει τη διάμεση PFS (HR 95% CΙ 1,05 (1,01-1,16), p= 0,05 καθώς και τη διάμεση OSHR 
95% CΙ 1,08 (1,01-1,17), p=0,05. Aντίθετα, η χορήγηση θεραπείας συντήρησης μετά την αυτόλογη 
μεταμόσχευση βελτιώνει τη διάμεση ολική επιβίωση HR 95% CΙ 0,28 (1,01-1,17), p=0,04.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αυτόλογη μεταμόσχευση μετά χορήγηση υψηλής δόσης χημειοθεραπείας 
έχει βελτιώσει την επιβίωση των ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα. Η μεγαλύτερη ηλικία αποτελεί 
επιβαρυντικό παράγοντα για τη διάμεση PFS και ΟS ενώ η χορήγηση θεραπείας συντήρησης μετά 
την μεταμόσχευση αυξάνει την επιβίωση. 

Εικόνα 1. Συνολική επιβίωση (OS).
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77 ΠΑΡΑΓΟνΤΕΣ ΚΙνΔΥνΟΥ, ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΜΥΚΗΤΙΑΚων ΛΟΙΜωξΕων ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ: ΔΕΔΟΜΕνΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙνΗΣ ΚΛΙνΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ε. Γαβριηλάκη1, Π. Δόλγυρας1, Σ. Δήμου-Μπεσικλή1, Α. Πουλοπούλου2, Χ. Δημοσθένους1, Ε. ζάχρου2, 
Π. Σιάσιος2, Δ. Μαλλουρή1, Ά. Βαρδή1, ζ. Μπούσιου1, Α. Παντελιάδου1, Ι. Μπάτσης1, Μ. Μασμανίδου1,  
Χ. Λαλαγιάννη1, Ε. Γιαννάκη1, Δ. Σωτηρόπουλος1, Α. Αναγνωστόπουλος1, Τ-Α. Βυζαντιάδης2, Ι. Σα-
κελλάρη1

1Αιματολογικό Τμήμα – Μονάδα Μεταμόσχευσης, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 2Εργαστήριο Μικροβιολο-
γίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι κυτταρικές θεραπείες, που περιλαμβάνουν την αυτόλογη και αλλογενή 
μεταμόσχευση, τη γονιδιακή θεραπεία και την CAR-T (τροποποιημένα Τ-κύτταρα με χιμαιρικό αντιγονικό 
υποδοχέα) θεραπεία, παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση πληθώρας αιματολογικών 
διαταραχών. Παρά τις εντατικές προσπάθειες βελτίωσης των θεραπευτικών στρατηγικών, οι μυκητιακές 
λοιμώξεις παραμένουν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Σκοπός είναι η διερεύνηση 
παραγόντων κινδύνου, επιπολασμού και έκβασης των μυκητιακών λοιμώξεων μετά από κυτταρικές 
θεραπείες στην εποχή της νέας αντιμυκητιασικής προφύλαξης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά διαδοχικούς ενήλικες ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε κυτταρική θεραπεία στην πιστοποιημένη κατά JACIE Μονάδα Μεταμόσχευσης (2013-2022). Οι 
μυκητιακές λοιμώξεις κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τους αναθεωρημένους ορισμούς (2020) 
και τις οδηγίες απεικόνισης (2021, EORTC). Αναλύθηκαν οι παρακάτω παράγοντες: ηλικία, νόσος, 
τύπος δότη, HLA συμβατότητα, σχήμα προετοιμασίας, μόσχευμα, σοβαρή οξεία και μέτρια/σοβαρή 
χρόνια νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD), αντιμυκητιασική προφύλαξη, ανοσοκοταστολή, 
γαλακτομαννάνη/(1, 3)-β-D-γλυκάνη, καλλιέργειες, απεικονιστικά ευρήματα, βακτηριακές/ιογενείς 
λοιμώξεις, αντιμυκητιασική θεραπεία και ολική επιβίωση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήσαμε 950 ασθενείς μετά από κυτταρικές θεραπείες (19 CAR-T και 2 
γονιδιακές θεραπείες, 456 αυτόλογες και 473 αλλογενείς μεταμοσχεύσεις). Δεν παρατηρήθηκαν 
μυκητιακές λοιμώξεις μετά CAR-T ή γονιδιακή θεραπεία, ενώ παρατηρήθηκε πιθανή μυκητιακή λοίμωξη 
(probable) μόνο σε 3 ασθενείς μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση που έπασχαν από πρωτοπαθώς 
ανθεκτικά ή υποτροπιάζοντα λεμφώματα. Επομένως, περαιτέρω ανάλυση πραγματοποιήθηκε μόνο 
στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση. Δυνητικά πιθανή (possible) μυκητιακή 
λοίμωξη βρέθηκε σε 31/473 (6.5%) σε διάμεση 112 (εύρος 7-1353) ημέρα μετά τη μεταμόσχευση, 
πιθανή σε 11/473 (2.3%, 5: θετική γαλακτομαννάνη, 6: θετικές καλλιέργειες) την 154 (12-469) ημέρα, 
επιβεβαιωμένη (proven) σε 10/473 (2%, 3: θετική γαλακτομανάννη, 7: θετικές καλλιέργειες) την 226 
(25-1146). Συνοδές βακτηριακές ή ιογενείς λοιμώξεις καταγράφηκαν σε 20/52 και 17/52 ασθενείς 
αντίστοιχα. Τρεις ασθενείς παρουσίασαν δεύτερο επεισόδιο μυκητιακής λοίμωξης (1: πιθανή, 2 
επιβεβαιωμένες) και ακολούθως απεβίωσαν λόγω θνητότητας που σχετίζεται με τη μεταμόσχευση 
(1) ή υποτροπής (2). Είδη Candida απομονώθηκαν σε 9 ασθενείς, Fusarium σε 2 και Aspergillus σε 
2. Μουκορμύκωση διαγνώσθηκε σε 2 ασθενείς, ενώ οι υπόλοιπες λοιμώξεις χαρακτηρίστηκαν ως 
ασπεργιλλώσεις. Κατά την απλαστική περίοδο, χορηγήθηκε κυρίως κασποφουγκίνη ως πρωτογενής 
προφύλαξη (41/52) και αμφοτερικίνη ως δευτερογενής (11/52), που αλλάχθηκαν σε ποζακοναζόλη 
και ισαβουκοναζόλη αντίστοιχα κατά την περίοδο της ανοσοκαταστολής.
Ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για την εκδήλωση μυκητιακής λοίμωξης ήταν ο τύπος του 
δότη (20% στους εναλλακτικούς, 12% στους μη συγγενείς και 5% στους ταυτόσημους αδερφούς 
δότες, p=0,006) και η μέτρια/σοβαρή χρόνια νόσος-μοσχεύματος-κατά-ξενιστή (GVHD, 15% έναντι 
8%, p=0,029). Η πενταετής ολική επιβίωση ήταν σημαντικά μειωμένη στους ασθενείς με μυκητιακή 
λοίμωξη, ιδιαίτερα σε αυτούς με επιβεβαιωμένη (p=0,041). Η μυκητιακή λοίμωξη παρέμεινε σημαντικός 
προγνωστικός παράγοντας της ολικής επιβίωσης (p=0,044), ανεξάρτητα του τύπου του δότη και της 
GVHD.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H παρούσα μεγάλη κοόρτη καθημερινής κλινικής πρακτικής αναδεικνύει τον 
σχετικά χαμηλό επιπολασμό επιβεβαιωμένης μυκητιακής λοίμωξης την εποχή της νέας αντιμυκητιασικής 
προφύλαξης. Ωστόσο, αυτή παραμένει ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας πτωχής έκβασης στην 
αλλογενή μεταμόσχευση. Η δυνητικά πιθανή μυκητιακή λοίμωξη, βάσει των παραγόντων του ξενιστή 
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και της απεικόνισης, παρουσιάζει παρόμοια έκβαση με την πιθανή. Επομένως, πιο ευρεία χρήση 
ευαίσθητων μεθόδων μυκητολογικού ελέγχου είναι απαραίτητη για πληθυσμούς υψηλού κινδύνου, 
όπως οι ασθενείς μετά από εναλλακτική μεταμόσχευση ή χρόνια GVHD.

78 ΜΑΚΡΟΧΡΟνΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛOΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙωΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΛΑΒΑν ΣΙΠΡΟΦΛΟξΑΣΙνΗ ΕνΑνΤΙ ΡΙΦΑξΙΜΙνΗΣ ωΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕνΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑξΗ ΣΤΗν 
ΑΛΛΟΓΕνΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
Ε. Γαβριηλάκη1, Μ. Χριστοφορίδου2, Δ. Μαλλουρή1, Φ. Μίντη2, Α. Λαζαρίδου1, Χ. Βαρελάς1, Ε. Μπαλ-
ντούμη1, Α. Γιαννακοπούλου1, Χ. Δημοσθένους1, Ά. Βαρδή1, ζ. Μπούσιου1, Α. Παντελιάδου1, Ι. Μπά-
τσης1, Ε. Γιαννάκη1, Α. Αναγνωστόπουλος1, Γ. Γκιούλα2, Ι. Σακελλάρη1

1Αιματολογικό Τμήμα – Μονάδα Μεταμόσχευσης, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 2Μικροβιολογικό Εργα-
στήριο, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αναδρομικές μελέτες ασθενών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση 
αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων έχουν προτείνει τη ριφαξιμίνη ως αντιβιοτικό που διαφυλάσσει 
την ποικιλότητα του μικροβιώματος ακόμα και υπό ευρέος φάσματος αντιβιοτική θεραπεία. Αν και η 
απώλεια της ποικιλότητας του μικροβιώματος έχει σαφώς συσχετιστεί με την οξεία νόσο μοσχεύματος 
κατά ξενιστή (GVHD), οι μακροχρόνιες επιπλοκές της δεν έχουν πλήρως διερευνηθεί. Επομένως, 
σχεδιάσαμε την παρούσα προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη της ποικιλότητας του μικροβιώματος για 
τη σύγκριση της ριφαξιμίνης με τη σιπροφλοξασίνη ως ουδετεροπενικής προφύλαξης στην αλλογενή 
μεταμόσχευση. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε προοπτικά διαδοχικούς ενήλικες που υποβλήθηκαν σε 
αλλογενή μεταμόσχευση σύμφωνα με τις τρέχουσες ενδείξεις στην πιστοποιημένη κατά JACIE Μονάδα 
Μεταμόσχευση του κέντρου μας (Ιούνιος-Δεκέμβριος 2019). Αποκλείσθηκαν ασθενείς που έλαβαν 
δευτερογενή προφύλαξη λόγω λοιμώξεων από ανθεκτικά βακτήρια πριν τη μεταμόσχευση. Οι ασθενείς 
τυχαιοποιήθηκαν ώστε να λάβουν την προτεινόμενη δοσολογία σιπροφλοξασίνης ή ριφαξιμίνης την 
ημέρα -1. Η θεραπεία του ουδετεροπενικού εμπυρέτου έγινε σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. 
Συλλέχθηκαν δείγματα κοπράνων τις ημέρες − 2 με +2, +11 με +17, +25 με +30, +90, +180 μετά τη 
μεταμόσχευση. Απομονώθηκε DNA σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Για να ληφθούν 
ολόκληρες οι αλληλουχίες του 16srRNA για ανάλυση του μικροβιώματος εφαρμόστηκε αλληλούχιση 
νέας γενιάς (NGS) χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Torrent. Αναλύθηκαν οι παρακάτω μεταβλητές: 
φύλο, ηλικία, DRI (disease risk index), τύπος δότη, μοσχεύματος, προπαρασκευαστικού σχήματος, 
λοίμωξης, αθροιστική επίπτωση GVHD και υποτροπής.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρουσιάζουμε προκαρτακτικά δεδομένα 19 ασθενών ηλικίας 43 (19-61) ετών, 
10 από τους οποίους έλαβαν σιπροφλοξασίνη και 9 ριφαξιμίνη ως ουδετεροπενική προφύλαξη για 
τουλάχιστον 5 ημέρες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της μελέτης, οι δύο ομάδες δε διέφεραν ως προς 
τα βασικά χαρακτηριστικά. Επίσης, η αθροιστική επίπτωση της οξείας GVHD (II-IV) και της μέτριας/
σοβαρής χρόνιας ήταν όμοια μεταξύ των ομάδων. Το ίδιο ισχύει και για τους δείκτες αλφα-ποικιλότητας 
(Shannon και inverse Simpson) για όλα τα χρονικά σημεία που μελετήθηκαν, εκτός της ημέρας +90. 
Και οι δύο δείκτες ήταν σημαντικά αυξημένοι την ημέρα +90 στην ομάδα της σιπροφλοξασίνης έναντι 
της ριφαξιμίνης (p=0,018 και p=0,039, Εικόνα A). Το διάγραμμα απεικονίζει σχηματικά την ποικιλότητα 
μεταξύ των ομάδων (Εικόνα B). 
Επιπλέον της ουδετεροπενικής προφύλαξης, οι δείκτες ποικιλότητας συσχετίστηκαν μόνο με την 
αθροιστική επίπτωση της υποτροπής. Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι δύο δείκτες ήταν σημαντικά 
ελαττωμένοι την ημέρα +180 στους ασθενείς που υποτροπίασαν (p=0,048 και p=0,010).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα προκαταρκτικά δεδομένα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι η ριφαξιμίνη 
δε βελτιώνει την ποικιλότητα του μικροβιώματος. Η μακροχρόνια παρακολούθηση έδειξε σημαντικές 
διαφορές ακόμα και τις ημέρες +90 ή +180. Περαιτέρω μελέτες είναι απαραίτητες για να αναδείξουν 
παράγοντες που σχετίζονται με τις μακροχρόνιες επιδράσεις της ποικιλότητας του μικροβιώματος και 
κυρίως με στρατηγικές βελτίωσής της. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ

79 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑνΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕνΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΓνωΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚων νΟΣΗΜΑΤων
Σ. Δημητριάδης1, Γ. Μαρκόπουλος1, Λ. Ντόβα1, Γ. Βαρθολομάτος1, Ε. Χατζημιχαήλ2, Ε. Καψάλη2

1Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, ΠαΓΝ Ιωαννίνων, 2Αιματολογική Κλινική, 
ΠαΓΝ Ιωαννίνων 
ΣΚΟΠΟΣ: Η διάγνωση των αιματολογικών νοσημάτων στην κλινική αιματολογία βασίζεται στην 
ταξινόμηση των παθολογικών κυτταρικών πληθυσμών με την εφαρμογή της Κυτταρομετρίας Ροής. Η 
ποσοτικοποίηση των κυτταρικών πληθυσμών, για τη διάκριση της φυσιολογίας από την παθολογία, 
πραγματοποιείται επί του παρόντος με την αριθμητική αξιολόγηση των κυτταρικών πληθυσμών 
από τον βιοεπιστήμονα και ακολουθεί η ερμηνεία της κυτταρικής κατανομής. Σε κλινικά εργαστήρια, 
τέτοιες ερμηνείες μπορούν να επιτρέψουν την αναγνώριση προτύπων που καθορίζουν την έγκυρη 
διάγνωση, σε συνδυασμό και με τα άλλα κλινικά χαρακτηριστικά, από τους αιματολόγους. Η ραγδαία 
πρόοδος της πληροφορικής επιτρέπει την ανάπτυξη αλγορίθμων ταξινόμησης που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην ερμηνεία και να παρέχουν μια πρόσθετη, αυτοματοποιημένη μεθοδολογία διάγνωσης. 
Η Μηχανική Μάθηση έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε διάφορες εργασίες ταξινόμησης σε δεδομένα 
ιατρικής απεικόνισης. Παρόλα αυτά, εφαρμογές της Μηχανικής Μάθησης στην Κυτταρομετρία Ροής 
είναι σπάνιες, καθώς δεν υπάρχουν πρότυπα μοντέλα ταξινόμησης των κυτταρικών πληθυσμών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε μέσω ανασκόπησης δημοσιεύσεων 
βιβλιογραφίας σχετικών με την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης με χρήση δεδομένων 
κυτταρομετρίας ροής σε αιματολογικά νοσήματα. Ο απώτερος σκοπός είναι η χρήση δεδομένων 
κυτταρομετρίας ροής από το 1998 έως σήμερα από το Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Μοριακής 
Βιολογίας, ώστε να ενισχύσουμε τη θεωρία μοντέλων μηχανικής μάθησης με τα αλγοριθμικά μας 
δεδομένα, επιβεβαιωμένα από τους κλινικούς φακέλους των ασθενών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι Marie Béné, et al. 2021 περιγράφουν ότι η εποπτευόμενη μεθοδολογία 
ταξινόμησης είναι εφαρμόσιμη κλινικά στο εγγύς μέλλον. Οι Akum Kang et al. 2021 χρησιμοποίησαν 
διάφορους αλγορίθμους προσπαθώντας να αναπτύξουν μια αυτοματοποιημένη ανάλυση κλινικών 
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περιστατικών που ταυτοποιήθηκαν με κυτταρομετρία ροής, η οποία θα μπορούσε να ταξινομήσει τα 
φυσιολογικά περιστατικά από αυτά που έχουν ΧΛΛ. Κατέληξαν στον ταξινομητή XG Boost, ο οποίος 
πέτυχε ειδικότητα 100%, ευαισθησία 67% και συνολική ακρίβεια 83% σε προοπτική ταξινόμηση 
περιπτώσεων με αιματολογικές κακοήθειες.
Οι David NG et al. 2020 ανέπτυξαν έναν αυτοματοποιημένο ταξινομητή με μεγαλύτερη από 95% ακρίβεια 
στη διάγνωση όλων των Β-κακοηθειών και ακόμη καλύτερη απόδοση για συγκεκριμένες κακοήθειες 
που σχεδιάστηκε το πάνελ, όπως για ΧΛΛ. Με την προσαρμογή των κατωφλίων του ταξινομητή, θα 
μπορούσε να επιτευχθεί 100% ευαισθησία με μια χαμηλότερη ειδικότητα. Υποθετικά, αυτό θα επέτρεπε 
στο 11% των περιπτώσεων να διαγνωσθεί αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.
Οι Max Zhao et al. 2020 δημιούργησαν μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης των ώριμων Β-νεοπλασμάτων 
χρησιμοποιώντας δεδομένα πολυπαραμετρικής κυτταρομετρίας ροής, το οποίο κατάφερε να ταξινομήσει 
το 70% όλων των περιπτώσεων με ποσοστό εμπιστοσύνης > 95%. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ταξινόμηση αιματολογικών νοσημάτων μέσω μοντέλων μηχανικής μάθησης 
που στηρίχθηκαν σε δεδομένα κυτταρομετρίας ροής είναι εξαιρετικά νέα με ιδιαίτερη δυναμική και 
ραγδαία ανάπτυξη. Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν φαίνεται να έχουν μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα 
σαφώς όμως απαιτείται περισσότερη ανάπτυξη τόσο στη δημιουργία αποτελεσματικότερων μοντέλων, 
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων κυτταρομετρίας ροής όσο και ενσωματώνοντας 
σπάνιους υποτύπους αιματολογικών νοσημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεισφέρει και η 
προτεινόμενη μελέτη μας, ώστε σύντομα να αναδειχθεί μια καινοτόμος μεθοδολογία αιχμής με 
δυναμικότητα στη διάγνωση αιματολογικών νεοπλασιών.

80 CD4-/CD8-/CD99+ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ/ΛΕΜΦωΜΑ ΕνΗΛΙΚων ΑΠΟ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ (ATLL) ΕΠΙΠΛΕΚΟ-
ΜΕνΗ ΜΕ SARS-Cov-2
Α. Καλογιάννη1, Ν.Ι. Τσαγκαράκης1, Ε. Μπαζάνη2, Ι. Χαλιορή1, Σ. Χανιωτάκη1, Γ. Ανδρούτσος1,  
Γ. Γκορτζολίδης2, Χ. Βλάχου2, Χ. Καρελά3, Μ. Πριοβόλου4, Δ. Λιακόπουλος1, Μ. Μηλαίου3, Σ. Νικολάου3, 
Γ. Ουδατζής3, Ν. Γεροθανάση1, Α. Αλεξόπουλος1, Ε. Φαρμάκη1, Κ. Γιάννακας1, Σ. Παπαδημητρίου1,  
Α. Πετρής3, Θ. Μαρινάκης2, Ε. Γκουμάκου1, Ε. Γρίβα1, Γ. Πατεράκης3

1Αιματολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 
Αθήνα, 3Ανοσολογικό Τμήμα, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 4Κέντρο Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 
Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η λευχαιμία/λέμφωμα ενηλίκων από Τ-κύτταρα (ATLL) είναι ένα σπάνιο 
νεόπλασμα ώριμων Τ-κυττάρων που συσχετίζεται αιτιολογικά με τον HTLV-1 (humanT-lymphotropicvirus 
1). Η νόσος απαντάται κυρίως σε ενδημικές περιοχές. Εμφανίζεται σε ενήλικες, συνήθως ως συστηματική 
νόσος με κακή πρόγνωση. Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν εκτεταμένη λεμφαδενική συμμετοχή 
και λευχαιμική εικόνα. Εμφανίζει συνήθως φαινότυπο ώριμων T λεμφοκυττάρων CD4+/CD8-/CD2+/
CD5+/CD7-, ενώ το CD3και ο T-cell receptor (TCR) αβ μπορεί να υποεκφράζονται. Η έντονη έκφραση 
της alpha αλυσίδας του υποδοχέα της interleukin-2, που αναγνωρίζεται με το μονοκλωνικό αντίσωμα 
CD25, αποτελεί χαρακτηριστικό διαγνωστικό γνώρισμα της ATLL, ενώ το CD99 έχει βρεθεί πρόσφατα 
ότι εκφράζεται συχνά σε ATLL. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η περιγραφή πρωτοδιαγνωσθέντος 
περιστατικού ATLL, με άτυπο ανοσοφαινότυπο και ασυνήθη κλινική εικόνα, επιπλεκόμενο με SARS-
CoV-2 (+). 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 47 ετών, με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, προσήλθε στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών με οξεία πλευροδυνία δεξιά, πρόσφατη αδυναμία/καταβολή και κνησμώδες 
εξάνθημα. Διερευνήθηκε κλινικά και εργαστηριακά, με γενική και επίχρισμα περιφερικού αίματος (ΠΑ), 
αιμορραγικό, βιοχημικό και απεικονιστικό έλεγχο, μελέτη υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων ΠΑ και 
ανοσοφαινότυπο μυελού με κυτταρομετρία ροής (ΚΡ), μυελόγραμμα, οστεομυελική βιοψία (ΟΜΒ) 
και ιολογικό έλεγχο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την προσέλευση η ασθενής παρουσίαζε κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα σε κορμό 
και άκρα, βουβωνικούς λεμφαδένες και οριακή ηπατοσπληνομεγαλία. Στην αξονική τομογραφία (CT) 
θώρακα διαπιστώθηκε εικόνα πνευμονικής εμβολής στο δεξιό κάτω λοβό και πιθανώς στο σύστοιχο 
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άνω, μικρής έκτασης πνευμονικά διηθήματα άμφω και κατάληψη αριστερής πλευροδιαφραγματικής 
γωνίας. Στο ΠΑ είχε λευκοκυττάρωση (30.000/μl) με απόλυτη λεμφοκυττάρωση (12.000/μl), ενώ στο 
επίχρισμα ΠΑ παρατηρήθηκε άτυπος πλειόμορφος πληθυσμός ώριμων λεμφοκυττάρων, με ποικιλία 
στο μέγεθος τους, στην ποσότητα του πρωτοπλάσματος, στην υφή της χρωματίνης και στο σχήμα του 
πυρήνα, με άτυπες αναδιπλώσεις και εντομές, σπανιότερα «flower-like». Η ΚΡ στο ΠΑ ανέδειξε άτυπα 
λεμφικά στοιχεία με ασθενή έκφραση CD3, μικρή έκφραση CD5, έντονο CD45 σε επίπεδο ώριμων 
λεμφοκυττάρων και απουσία CD4 και CD8. Τα φυσιολογικά λεμφοκύτταρα (Τ4, Τ8 και Β) ήταν σημαντικά 
μειωμένα. Στον μυελό αναδείχθηκαν άτυπα κύτταρα 52%, με απουσία CD3, TCR, CD4, CD7, CD8, 
CD34, Tdt, CD1a και CD117. Το κυτταροπλασματικό CD3 και το CD5 εμφάνισαν ασθενή θετικότητα, 
ενώ έντονη ήταν η έκφραση του CD2 (με απουσία ΝΚ δεικτών) και του CD99. Κομβικός διαγνωστικός 
δείκτης έντονα θετικός υπήρξε το CD25. Από τα ανωτέρω ευρήματα τέθηκε η υποψία ATLL, η οποία 
και επιβεβαιώθηκε με την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του HTLV-1 σε υψηλούς τίτλους. Συμβατή 
ήταν και η ΟΜΒ. Η ασθενής σύντομα παρουσίασε εμπύρετο με επιβάρυνση πλευριτικής συλλογής 
και θετικοποίηση SARS-CoV-2. Μελέτη του πλευριτικού υγρού με ΚΡ ανέδειξε διήθηση από ATLL, 
ενώ νέα CT θώρακα ανέδειξε ωοειδές διήθημα θαμβούς υάλους δεξιού άνω λοβού. Η ασθενής έλαβε 
ειδική θεραπεία με ενδείξεις κλινικοεργαστηριακής βελτίωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ATLL είναι ένα νόσημα που μπορεί να εμφανιστεί και σποραδικά σε μη ενδημικές 
περιοχές, όπως η χώρα μας. Στην περίπτωση μας, η σπανιότητα του περιστατικού αποδόθηκε στον 
μη-ενδημικό του χαρακτήρα, στον άτυπο ανοσοφαινότυπο του (CD4-/CD8-/CD99+), αλλά και στη 
συνύπαρξη πνευμονικής προσβολής και SARS-CoV-2 θετικότητας. Η αναγνώριση ανοσοφαινοτυπικά 
άτυπης ATLL σε μη-ενδημικές περιοχές, επί εποχής COVID-19, αποδεικνύεται διαγνωστική πρόκληση. 

81 ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕνΗ NPM1: Η ΑνΑζΗΤΗΣΗ ΣΥνΥ-
ΠΑΡξΗΣ ΠΑΘΟΓΟνων ΠΑΡΑΛΛΑΓων ΜΕ NEXT GENERATION SEQuENCING ΣΕ ΑΛΛΑ 
ΓΟνΙΔΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟν ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓνωΣΗΣ
Χ. Βαρελάς, Τ. Τουλουμενίδου, Φ. Κίκα, Α. Παλέτα, Μ. Κούτρα, Π. Δόλγυρας, Α. Μαρβάκη, Μ. Πα-
παθανασίου, Α. Συρίγου, Λ. Βαχτσετζή, Ι. Μαυρίκου, Γ. Κωνσταντινίδου, Π. ζέρβα, Ε.-Ε. Κοράβου,  
Γ. Παπαϊωάννου, Χ. Λαλαγιάννη, Α. Παπαλεξανδρή, Ι. Σακελλάρη
Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) με μεταλλαγμένη NPM1 (NPM1+) παρότι διακριτή 
οντότητα αποτελεί ετερογενή νόσο ως προς την έκβαση των ασθενών. Η συνύπαρξη μεταλλαγμένης 
FLT3 (FLT3-ITD) κατηγοριοποιεί τη νόσο ως ενδιάμεσου κινδύνου (ELN 2022). Υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η συνύπαρξη μεταλλάξεων σε άλλα γονίδια σχετιζόμενα με την μυελική σειρά μπορεί να συνδράμει στην 
αναγνώριση ασθενών με αυξημένο κίνδυνο υποτροπής. Η αλληλούχηση νέας γενιάς (next generation 
sequencing, NGS) προσφέρει αξιόπιστη και γρήγορη τεχνολογία για την πλήρη χαρτογράφηση της 
διεργασίας αιμοποίησης και με την αναζήτηση μεταλλάξεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή 
πρακτική. Στην παρούσα μελέτη περιγράφουμε την αναζήτηση του γονιδιακού προφίλ ασθενών με 
ΟΜΛ NPM1+ με την τεχνική του NGS.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Περιλήφθηκαν ασθενείς με ΟΜΛ και μεταλλαγμένη NPM1 (NPM1+). Απομονώθηκε 
DNA από μυελό με χρήση του QIAamp DNA ΜiniKit (QIAGEN). H αναζήτηση μεταλλάξεων του 
εξωνίου 12 του γονιδίου ΝΡΜ1 έγινε με τη μέθοδο ανάλυσης θραυσμάτων των νουκλεϊνικών οξέων 
(fragment analysis). Ενισχύθηκε το εξώνιο 12 του γονιδίου ΝΡΜ1 με PCR αντίδραση και τα PCR 
προϊόντα αναλύθηκαν με την τεχνική της τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης, όπου προκύπτει διαφορά 
μεγέθους 4 βάσεων μεταξύ DNA που δεν φέρει μεταλλάξεις (wild type, WT) έναντι του μεταλλαγμένου 
DNA (mutant, MUT). Για την ανίχνευση της FLT3-ITD και FLT3-TKD χρησιμοποιήθηκε το LeukoStrat 
FLT3 Mutation Assay (In vivo scribe). Η αλληλούχηση νέας γενιάς περιλάμβανε 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%.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριλάβαμε 16 ασθενείς με ΟΜΛ NPM1+ διάμεσης ηλικίας 43 έτη (26-71) που 
διαγνώστηκαν μεταξύ 2018-2021 και έλαβαν στην πλειοψηφία τους (15/16) εντατική χημειοθεραπεία. 
Μία ασθενής έλαβε 8 κύκλους Azacytidine. Η κυτταρογενετική μελέτη ανέδειξε σε όλους φυσιολογικό 
καρυότυπο. O διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 12 μήνες (3-50). Υποτροπίασαν συνολικά 
9/16 ασθενείς. Η συνολική επιβίωση χωρίς υποτροπή (RFS) ήταν 12 μήνες (διάμεση, εύρος 3-22), 
ενώ η ολική επιβίωση (OS) 12 μήνες (διάμεση, εύρος 3-50). Τέσσερις ασθενείς (25%) εμφάνιζαν 
ταυτόχρονα μεταλλάξεις FLT3-ITD, οπότε και κατηγοριοποιήθηκαν ως ασθενείς ενδιάμεσου ρίσκου, 
ενώ οι υπόλοιποι 12 ήταν ασθενείς καλού ρίσκου. Μεταλλάξεις FLT3-TKD είχαν 4/16.
Kατά τη μελέτη του γονιδιακού προφίλ με NGS τα συχνότερα μεταλλαγμένα γονίδια ήταν: DNMT3A 
(10/16), NRAS (6/16), IDH1/2 (4/16). Συνύπαρξη 2 ή περισσοτέρων παραλλαγών (επιπλέον των 
NPM1, FLT3) είχαν οι περισσότεροι (10/16) ασθενείς. Μελετώντας την επίδραση της συνύπαρξης 
μεταλλάξεων: Όλοι (4/4, 100%) οι NPM1+/FLT3-ITD+/DNMT3A+ ασθενείς υποτροπίασαν σε αντίθεση 
με 1/6(15%) NPM1+/FLT3-ITD-/DNMT3A-. Η συνύπαρξη NPM1+/DNMT3A+ ανεξαρτήτως FLT3-ITD 
σχετίστηκε με μεγαλύτερα ποσοστά υποτροπής (8/10, 80% σε NPM1+/DNMT3A+ έναντι 1/6, 15% 
σε NPM1+/DNMT3A-). Η μετάλλαξη NRAS σχετίστηκε με ευνοϊκότερη πρόγνωση, αφού μεταξύ 
των ασθενών NPM1+/NRAS+, μόνο 2/6 (33%) υποτροπίασαν έναντι 7/10 (70%) NPM1+/NRAS-. H 
μετάλλαξη FLT3-TKD δεν συνυπήρχε ποτέ με DNMT3A.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: H ανάλυση με NGS ασθενών με ΟΜΛ NPM1+ επιτρέπει την εύρεση ταυτόχρονων 
μεταλλάξεων με πιθανή προγνωστική σημασία. Η τεχνολογία NGS συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων 
στην καθημερινή κλινική πράξη. Είναι σημαντικό η εξέταση να διενεργείται σε εξειδικευμένα κέντρα σε 
όλους τους ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που πρόκειται να λάβουν θεραπεία.

82 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑνΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β, ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΚΤΕΘΗΚΑν ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΥΓΡΑ ΑΣΘΕνων
Σ. Ματσάγγος, Ι. Μπαστάς, Ε. Κουτέλα, Ε. Αναστασίου, Σ. Καυκαρισίου, Ε. Ανεψιού, Β. Γιαννοπούλου, 
Σ. Κούγια, Π. Σπυροπούλου, Χ. Αλέπη 
Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Τζάνειο»
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Είναι γνωστό πως οι επαγγελματίες υγείας εκτίθενται στον ιό της Ηπατίτιδας Β (HBV) με 
μεγαλύτερη συχνότητα από ότι ο γενικός πληθυσμός (Elseviers MM, 2014). Ο εμβολιασμός παραμένει 
το κύριο μέτρο αποτροπής νόσησης από τον HBV. Ωστόσο, ένα ποσοστό ~20% είτε δεν αναπτύσσει 
ανοσία, είτε, προϊόντος του χρόνου ο τίτλος αντισωμάτων μειώνεται σε ανεπαρκές επίπεδο (<10 mIU/
ml) (Zanetti AR, 2005). 
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό τον έλεγχο του επιπέδου ανοσοποίησης κατά του HBV, σε 
επαγγελματίες υγείας Δημόσιου Νοσοκομείου της Αττικής, οι οποίοι υπέστησαν τραυματισμό (κυρίως 
νυγμό με βελόνα) ή εκτέθηκαν σε δυνητικά μολυσματικά βιολογικά υγρά.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από τον Ιανουάριο του 2020 έως και τον Αύγουστο του 2022, κατεγράφησαν 
103 περιστατικά επαγγελματικής έκθεσης σε βιολογικά υγρά σε σύνολο 1198 εργαζομένων. Σε τριάντα 
τέσσερις άνδρες και σαράντα έξι γυναίκες εξ΄αυτών, (Σ=80), πραγματοποιήθηκε έλεγχος για HbsAg, 
anti-HBcore, anti-HBs, με τη μέθοδο της ανοσοχημειοφωταύγειας, σε αναλυτή Architecti 2000 SR Abbott, 
στο Τμήμα Αιμοδοσίας του ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο». Ο μέσος όρος ηλικίας των εξεταζομένων ήταν τα 
34.8 έτη και για την εξέταση χρησιμοποιήθηκε δείγμα ορού το οποίο ελήφθη κατόπιν φυγοκέντρησης 
ολικού αίματος. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι εξεταζόμενοι ήταν αρνητικοί στο HbsAg. Επί του συνόλου των εξεταζομένων 
(Ν=80), σε ποσοστό 6.25% (Ν=5), ανιχνεύθηκαν θετικά αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου 
(anti-HBcore) και του επιφανειακού αντιγόνου (Anti-HBs). Ποσοστό 8.75% (Ν=7) των εξεταζομένων 
είχε αρνητικό Anti-HBs. Το 10% (Ν=8) είχε τίτλο Anti-HBs που δεν θεωρείται επαρκής (εύρος 2-9 mIU/
ml). Ποσοστό 20% (Ν=16) είχε τίτλο Anti-HBs με εύρος 12-85 mIU/ml, ενώ στο μεγαλύτερο ποσοστό 
40% (Ν=32) βρέθηκε τίτλος με εύρος 106-956 mIU/ml. Το υπόλοιπο 21.25% (Ν=17) είχε τίτλο >1000 
mIU/ml. Η συχνότητα έκθεσης επί του συνόλου των περιστατικών, αναλύεται ανάλογα με την ειδικότητα 
στον πίνακα 1.
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Πίνακας 1. Συχνότητα συμβάντων έκθεσης σε επαγγελματικό κίνδυνο ανάλογα με την ειδικότητα.
Ιατρικές Ειδικότητες Αρ. Συμβάντων
Χειρουργοί 21
Παθολόγοι 21
Καρδιολόγοι 9
Γυναικολόγοι, 2
Γενικοί Ιατροί 2
ΩΡΛ 1
Οφθαλμολόγοι 1
Κυτταρολόγοι 1
Άλλες Ειδικότητες
Νοσηλευτές 34
Προσωπικό Καθαριότητας 6
Βοηθοί Θαλάμου 2
Τεχνολόγοι Ιατρ. Εργαστηρίων 1
Μαίες 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται πως το 18.75% (Ν=15) 
των εξεταζομένων δεν έχει επαρκή τίτλο αντισωμάτων (<10 mIU/ml). Επίσης φαίνεται πως από το 
σύνολο του προσωπικού που εκτέθηκε σε βιολογικά υγρά ασθενών, τόσο το Ιατρικό (56.3%), όσο 
και το Νοσηλευτικό προσωπικό (33%) εμφανίζει τη μεγαλύτερη συχνότητα επαγγελματικής έκθεσης. 
Συμπερασματικά, φαίνεται πως ο εμβολιασμός και στη συνέχεια η μέτρηση του τίτλου αντισωμάτων, 
θεωρούνται απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της αποτροπής λοίμωξης από τον HBV, σε πιθανό 
συμβάν επαγγελματικής έκθεσης σε βιολογικά υγρά. 

83 H ΣΗΜΑΣΙΑ Των ΕΠΙΠΕΔων ΦΕΡΡΙΤΙνΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓνωΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΑΤωΣΗΣ ΑΣΘΕνων ΜΕ ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΛΙΠωΔΗ νΟΣΟ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 
Ε.Μ. Τριφύλλη1,2, Ε.Κούστας2, Ν. Παπαδόπουλος2, M. Deutsch3, Σ. Φόρτης1, Χ. Γεωργατζάκου1,  
Γ. ζήση1,4, Α. Καπετανάκη4, Γ. Αλοΐζος2, Α. Κριεμπάρδης1, Σ. Μανωλακόπουλος3

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία, HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα, 2Α’ Παθολογική Κλινική, ΝΙΜΤΣ, 
Αθήνα, 3Ηπατογαστρεντερική Μονάδα, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 
ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο», Αθήνα, 4Ορμονολογικό Εργαστήριο, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αρεταίειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) αποτελεί σοβαρό θέμα 
δημόσιας υγείας με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα παγκοσμίως. Σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ τα επίπεδα 
της φερριτίνης ορού είναι αυξημένα και έχουν σχετιστεί με τη συστηματική φλεγμονή, την αντίσταση 
στην ινσουλίνη και την εναπόθεση σιδήρου στο ήπαρ. Για τη μη παρεμβατική ποσοτική εκτίμηση της 
ηπατικής στεάτωσης χρησιμοποιείται η μέτρηση της έκτασης της απόσβεσης υπερηχογραφικού σήματος 
που αποστέλλεται στο ήπαρ είτε μέσω συσκευής υπερήχων [ultrasound-guided attenuation parameter 
(UGAP)] είτε μέσω ειδικής συσκευής transient ελαστογραφίας [ultra sound attenuation parameter 
(UAP)]. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας των 
επιπέδων φερριτίνης σε σχέση με το UAP στη διάγνωση της ηπατικής στεάτωσης σε ασθενείς με 
ΜΑΛΝΗ καθώς και η πιθανή συσχέτισή τους με τη βαρύτητα αυτής. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Προοπτική μελέτη 32 ασθενών (άνδρες 56.5%, μέσης ηλικίας 55.41±10.8 
έτη) που προσήλθαν στο ηπατολογικό ιατρείο λόγω ανεύρεσης λιπώδους διήθησης σε προηγούμενο 
υπερηχογραφικό έλεγχο. Στην παρούσα μελέτη εξαιρέθηκαν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, 
σιδηροπενική αναιμία, ενεργό λοίμωξη (συμπεριλαμβανομένων και των ιογενών ηπατιτίδων) και 
ηπατική κίρρωση. Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, ο δείκτης μάζας σώματος (BMI), εργαστηριακά 
αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης της φερριτίνης, του UAP και εκτίμηση του δείκτη της ηπατικής 
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στεάτωσης [Hepatic Steatosis Index (HSI)]. Τα όρια στεάτωσης της μεθόδου UAP που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν: ≥S1 τα 244dB/dl, ≥S2 τα 269dB/dl και ≥S3 τα 296dB/dl. Ως ανώτερο όριο φερριτίνης θεωρήθηκαν 
τα 150ng/ml για τις γυναίκες και τα 300ng/ml για τους άνδρες. Στη μελέτη μας για την εκτίμηση του 
UAP χρησιμοποιήθηκε η συσκευή transient ελαστογραφίας LTP1 της εταιρείας SMEDA.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 16 (50%) ασθενείς είχαν αυξημένη τιμή φερριτίνης (μέση τιμή 256.72±180.86ng/
ml) ενώ οι 17 (53%) είχαν κάποιου βαθμού στεάτωση σύμφωνα με το UAP. 15 (46.8%) ασθενείς 
είχαν ταυτόχρονα στεάτωση και αυξημένα επίπεδα φερριτίνης. Η συνολική διαγνωστική ακρίβεια 
των επιπέδων φερριτίνης στην καμπύλη ROC-AUC ήταν 0.843 (95% CI: 0.671-0.947, p<0.0001) 
με βέλτιστο διαγνωστικό όριο >278ng/ml (ευαισθησία 64.7% και ειδικότητα 93.3%), του ΒΜΙ ήταν 
0.808 (95% CI: 0.63-0.925, p=0.0005) με βέλτιστο διαγνωστικό όριο >27.04 (ευαισθησία 88.2% και 
ειδικότητα 80%) και του HSI ήταν 0.731 (95% CI: 0.546-0.872, p=0.0097) με βέλτιστο διαγνωστικό όριο 
>40.9 (ευαισθησία 70.6% και ειδικότητα 73.3%). Στη λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης τα επίπεδα 
φερριτίνης (OR: 1.0124, 95% CI: 1.002-1.023, p=0.0199) και το BMI (OR: 1.4166, 95% CI: 1.0153-
1.9766, p=0.0404) αποτελούσαν προγνωστικούς δείκτες στεάτωσης με βάση το UAP. Τέλος, τα μέσα 
επίπεδα φερριτίνης ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερα στους ασθενείς με στεάτωση βαρύτητας 
S3 σε σχέση με αυτούς με S1 (454.83ng/mlvs. 228ng/ml, p=0.044).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μελέτη έδειξε ότι οι μισοί ασθενείς με στεάτωση έχουν αυξημένα επίπεδα 
φερριτίνης και τα επίπεδα φερριτίνης μπορούν να βοηθήσουν τόσο στη διάγνωση όσο και στη βαρύτητα 
της στεάτωσης σε ασθενείς με ΜΑΛΝΗ.

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

84 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ LuSPATERCEPT ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕων ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙ-
ΛΕΓΜΕνΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ, ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΑΣΘΕνων ΜΕ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΥΕ-
ΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Α-Λ. Δελαστίκ2, Δ. Λιούρδη1, Ι. Παπακωνσταντίνου1, Π. ζήκος1,2

1Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας», 2Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, ΓΝΠ «Ο Άγιος Αν-
δρέας», Πάτρα
ΕΠΙΣΤΗΜΟνΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Το Luspatercept είναι ένας παράγων που προάγει την ερυθροκυτταρική 
ωρίμανση μέσω πρόσδεσης σε υποδοχείς της οικογένειας του TGF-β με μηχανισμό που βρίσκεται 
ακόμα υπό διερεύνηση. Από το 2020 ο παράγων έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία ασθενών με 
μεταγγισιοεξαρτώμενη β-θαλασσαιμία και μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα πολύ χαμηλού, χαμηλού και 
ενδιάμεσου κινδύνου.
ΣΚΟΠΟΣ: Η μελέτη της ανταπόκρισης στη χορήγηση Luspatercept σε πραγματικές συνθήκες, 
αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα όπως αυτή εκφράζεται από την ελάττωση του φορτίου 
μεταγγίσεων και την αύξηση της μέσης τιμής αιμοσφαιρίνης, αλλά και τη μεταβολή μιας σειράς κοινών 
αιματολογικών παραμέτρων με πιθανή κλινική σημασία
ΜΕΘΟΔΟΣ: Στο Αιματολογικό Τμήμα και τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου μας 
χορηγήθηκε αγωγή με Luspatercept σε συνολικά 9 ασθενείς (TDT=4, μέση ηλικία 44, 2 γυναίκες/2 
άνδρες, σπληνεκτομηθέντες ¼), MDS=5, (μέση ηλικία 72.2, 2 γυναίκες/3 άνδρες), στο διάστημα 
8ος/2021-8ος/2022. Το μέσο διάστημα χορήγησης ήταν 8 μήνες (σε κύκλους των 21 ημερών) για τους 
ασθενείς με TDT και 4 μήνες (σε κύκλους των 21 ημερών) για τους ασθενείς με MDS. Οι δείκτες 
που αξιολογήθηκαν ήταν η συνολική ποσότητα συμπυκνωμένων ερυθρών που έλαβαν οι ασθενείς 
το διάστημα μετά την έναρξη της αγωγής σε σύγκριση με σταθμισμένο διάστημα προ αγωγής και 
η μεταβολή της μέσης τιμής αιμοσφαιρίνης (Hb), συνολικού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων (WBC), 
αιμοπεταλίων (PLT), κρεατινίνης (Cr), ουρικού οξέος (UA), ολικής χολερυθρίνης (TBil) και LDH.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε όλους τους ασθενείς με TDT και σε 4/5 από τους ασθενείς με MDS παρατηρήθηκε 
ελάττωση του φορτίου μεταγγίσεων (TDT 11.9%-29.4%, MDS 7.1%-83.3%) και στους ασθενείς με 
MDS που ανταποκρίθηκαν η μέση τιμή αιμοσφαιρίνης αυξήθηκε από 2.5% έως 18,9%. Από τις λοιπές 
αιματολογικές παραμέτρους, παρατηρήθηκε αύξηση στη μέση τιμή των WBC σε όλους τους TDT 
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(11.4%-45.5%) ενώ η μέση τιμή των αιμοπεταλίων αυξήθηκε σημαντικά μόνο στην περίπτωση του 
ασθενούς TDT2 που έχει υποβληθεί σε σπληνεκτομή. Παραμένοντας στην ομάδα των TDT, αυξήθηκαν 
σε όλες τις περιπτώσεις οι δείκτες αιμόλυσης TBil και LDH καθώς και η μέση τιμή UA και Cr αλλά σε 
κάθε περίπτωση παρέμειναν κοντά στα ανώτερα φυσιολογικά όρια (μέγιστη μέση τιμή UA=7.4 mg/dl, 
μέγιστη μέση Cr=0.82 mg/dl). Στην ομάδα των MDS δεν παρατηρήθηκε ομοιογενής τάση μεταβολής σε 
κάποιον από τους μελετούμενους δείκτες, δεν παρατηρήθηκε όμως σε κάθε περίπτωση αιματολογική 
ή βιοχημική διαταραχή που να απαιτεί τροποποίηση ή διακοπή της αγωγής.
Αναφορικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν, στην ομάδα των TDT 2/4 ασθενείς 
ανέφεραν οστικά άλγη και κόπωση τα οποία απέδραμαν μετά τους πρώτους 3 κύκλους θεραπείας. 1 
ασθενής με TDT εκδήλωσε πολύ έντονα οστικά άλγη και διέκοψε τη θεραπεία πριν το 2ο κύκλο (δεν 
απεικονίζεται). Σε 1 περίπτωση η κόπωση επανήλθε στους 6 μήνες αγωγής και στους 8 μήνες ο 
ασθενής διέκοψε λόγω αυτής την αγωγή. Στην ομάδα των MDS, ένας ασθενής απεβίωσε λόγω σήψης 
και (προϋπάρχουσας) καρδιακής ανεπάρκειας, χωρίς να ανταποκριθεί στη χορήγηση Luspatercept 
μετά από 3 κύκλους. Δεν παρατηρήθηκαν θρομβωτικές επιπλοκές σε καμία περίπτωση
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η χορήγηση Luspatercept σε ασθενείς με TDT και MDS φαίνεται να είναι αποτελεσματική, 
ασφαλής και μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση νοσημάτων με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές.
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85 ΕΦΑΡΜΟζΟνΤΑΙ ΠΛΗΡωΣ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟνΑ ΜΟνΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕψΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 
ΚΙνΔΥνΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ; ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Χ. Μισίδου1, Ε. Γκόλια2, Χ. Κυμπαρίδου1, Β. Παπαδόπουλος1, Μ. Παπουτσέλης1, Κ. Λιάπης1, Γ. Βρα-
χιώλιας1, Σ. Δευτεραίος2, Δ. Στάκος3, Ι. Κοτσιανίδης1

1Αιματολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 2Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Τμήμα 
Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 3Καρδιολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
ΣΚΟΠΟΣ: Η καρδιαγγειακή νόσος (CVD) είναι η κυρίαρχη αιτία θανάτου σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου 
Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (LR-MDS) και η ύπαρξη κοινού παθοφυσιολογικού μηχανισμού αποτελεί 
μια ενδιαφέρουσα θεωρία υπό διερεύνηση. Τα έως σήμερα δεδομένα προέρχονται αποκλειστικά από 
αναδρομικές μελέτες με σημαντικές ελλείψεις. Με σκοπό να ξεπεράσουμε αυτούς τους περιορισμούς και 
να αποσαφηνίσουμε το ρόλο του MDS ως ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη για CVD, πραγματοποιήσαμε 
μια προοπτική μελέτη παρατήρησης σε ασθενείς με LR-MDS.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε έλεγχο της καρδιαγγειακής νόσου ανά 6 μήνες. Οι καρωτίδες 
και το περιφερικό αγγειακό δίκτυο εξετάστηκε με triplex, ενώ τα στεφανιαία αγγεία με τον δείκτη 
επασβέστωσης των στεφανιαίων αγγείων (Coronary arteries calcium score-CAC) υπό αξονικό τομογράφο. 
Η καρδιακή δομή και λειτουργία αξιολογήθηκε με τη βοήθεια υπερήχου. Προσδιορίσθηκαν τα score 
αξιολόγησης της αθηροσκλήρυνσης Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), Framingham score 
(FRS), οι ορολογικοί δείκτες βλάβης του μυοκαρδίου (Serum high-sensitivity troponinT, hsTnT) και του 
stress (N-terminalpro–B-type natriuretic peptide, NT-proBNP), καθώς και της συστηματικής φλεγμονής 
(high-sensitivity C-reactive protein, hsCRP). Η στατιστική ανάλυση περιλάμβανε τα τεστ Chi-square, 
Wilcoxon signed-ranks test και το συντελεστή συσχέτισης Pearson, ενώ για τη συσχέτιση μεταξύ μιας 
εξαρτημένης και μιας ανεξάρτητης μεταβλητής εφαρμόστηκε πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των CAC, MESA και FRSscore και της υποκατηγορίας 
του MDS (κατά WHO και IPSS-R). Σε αντίθεση με τον γενικό πληθυσμό (Okwuosa TM et al. JACC 
2011), το CACscore δεν συμβάδιζε με το FRS (p=0.7) και ήταν δυσανάλογα αυξημένο σε χαμηλού 
και πολύ χαμηλού κινδύνου MDS (Εικόνα 1Α). Παρομοίως, και ο αριθμός των επηρεασμένων 
αγγειακών υποστρωμάτων (affected vascular beds- AVB) δεν συσχετίστηκε με το FRS (p=0.51) 
(Εικόνα 1Β), τονίζοντας έτσι ότι τα τρέχοντα εργαλεία για υπολογισμό του CVD είναι ανακριβή στα 
MDS και στοιχειοθετώντας το MDS ως έναν ανεξάρτητο παράγοντα για ανάπτυξη καρδιαγγειακής 
νόσου. Από τους 26 ασθενείς, 17 υποβλήθηκαν σε δεύτερη και 7 σε τρίτη επαναξιολόγηση. Σε όλους 
τους ασθενείς σημειώθηκε σημαντική αύξηση του CACscore στους 6 μήνες (p=0.04) καθώς και στο 
ένα έτος (p=0.003). Η μέση τιμή αύξησης από το baseline της παρακολούθησης ήταν 26.2% στους 
6 μήνες και 72.6% στο ένα έτος, σημαντικά ψηλότερο από το αναμενόμενο στο γενικό πληθυσμό 
(McCullough PA et al. Arch Int Med 2009). Τα επίπεδα NT-proBNP της αρχικής εκτίμησης, συμβαδίζουν 
με το CACscore (p=0.001) (Εικόνα 1Γ) υποδεικνύοντας, σε συμφωνία και με άλλες μελέτες, ότι το 
NT-proBNP ενδεχομένως αποτελεί έναν σημαντικό προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου σε 
ασθενείς με MDS καθώς και σε υγιή άτομα.

ΕΙΚΟνΑ 1Α.

    

ΕΙΚΟνΑ 1Β. ΕΙΚΟνΑ 1Γ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι τα καθιερωμένα μοντέλα υπολογισμού του 
CVD δεν μπορούν να εφαρμοστούν αξιόπιστα σε ασθενείς με LR-MDS και ενισχύουν την άποψη του 
προαθηρογόνου ρόλου του MDS. Η σωστή αξιολόγηση του CVD και η έγκαιρη ανίχνευση υποκλινικής 
καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με MDS, μπορεί να βοηθήσει στη σωστή λήψη αποφάσεων για 
την αντιμετώπιση, παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών αυτών. 

86 ΑΥξΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙνΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣE ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣ-
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ
Α. Μπούχλα1, X. Γεωργατζάκου2, Χ. Αποστολοπούλου1, Σ. Παπαγεωργίου1, Σ. Φόρτης2, Δ. Παπάς2, 
Κ. Δερμιτζόγλου2, Α. Πανούτσου2, Η. Κυριτσάκη2, Μ-Α. Κοσμά2, Σ. Βαλσάμη3, Ε. Παπαγεωργίου2,  
Α. Κριεμπάρδης2, Β. Παππά1

1Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», 2Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου 
στην Εργαστηριακή Αιματολογία - HemQcR, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής, 3Υπηρεσία Αιμοδοσίας- Αιματολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝΑ «Αρεταίειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η μη αποδοτική ερυθροποίηση αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά των μυελοδυσπλαστικών 
συνδρόμων (ΜΔΣ) και έχει ως αποτέλεσμα την αναιμία που εν μέρει οφείλεται στην απόπτωση των 
πρώιμων μορφών των ερυθροβλαστών στο μυελό των οστών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
να διερευνηθεί εάν υπάρχει ανιχνεύσιμη αιμόλυση στο πλάσμα των ασθενών με ΜΔΣ και εφόσον 
υπάρχει, εάν αυτή σχετίζεται με λειτουργικές διαταραχές των ερυθροκυττάρων (RBC).
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου κατά 
IPSS-R που δεν είχαν λάβει μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων τους τελευταίους τρεις μήνες 
και δε λάμβαναν παράγοντες που επάγουν την ερυθροποίηση ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία για το 
ΜΔΣ. Αποκλείσθηκαν από το δείγμα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ή/και ηπατική ανεπάρκεια. 
Μετρήθηκε η αιμοσφαιρίνη (Ηb), ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (WBCs), των ουδετεροφίλων 
(Neuts), των αιμοπεταλίων (Plts) και η ελεύθερη αιμοσφαιρίνη πλάσματος (FHb). Στα ΕΚ ελέγχθηκε η 
ωσμωτική ευθραυστότητα (MCF), η FHb μετά από μηχανική καταπόνηση (FHb-MECH) και μετά από 
επίδραση εναλλαγών ψύχους/θερμότητας (κρυοαιμόλυση) και η ενεργότητα G6PD (RBC-G6PD). Με 
κυτταρομετρία ροής μετρήθηκαν οι ενδοκυττάριες συγκεντρώσεις Ca2 (RBC-Ca2+), ROS (RBC-ROS), 
ενεργοποιημένης κασπάσης-3 (RBC-caspase-3), αννεξίνης (RBC-annexin) και ανοσοσφαιρινών G 
(RBC-IgGs), οι οποίες δεσμεύονται σε νέο-αντιγόνα γήρανσης των RBC. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμμετείχαν 20 ασθενείς με ΜΔΣ και 13 υγιή άτομα αντίστοιχης 
ηλικίας και φύλου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Το κύριο εύρημα 
είναι η αυξημένη αιμόλυση των ασθενών με ΜΔΣ σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες, ενώ η ωσμωτική 
αντίσταση των ερυθροκυττάρων (MCF) τείνει να είναι αυξημένη στους ασθενείς με ΜΔΣ. Τόσο η MCF 
όσο και η G6PD εμφανίζουν αντίστροφη συσχέτιση με την FHb. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι το στα ΜΔΣ υπάρχει αυξημένη αιμόλυση 
πιθανόν ενδομυελικής προέλευσης. Επιπλέον, η αυξημένη ωσμωτική αντίσταση των RBC αυτών 
των ασθενών πιθανόν παριστά ένα αντιρροπιστικό μηχανισμό που εξασφαλίζει την επιβίωσή τους.
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Πίνακας 1. Αιματολογικές παράμετροι, FHb και χαρακτηριστικά των RBC σε ασθενείς με ΜΔΣ και υγιή άτομα.

Ομάδα Ελέγχου (ν=13) Ασθενείς (ν=20) p
άνδρες/γυναίκες 10/3 11/9 ns*

Μέση τιμή (σταθερή απόκλιση)
ηλικία (έτη) 76,7 (7,5) 76,5 (6,0) ns*

Διάμεση τιμή (25-75% τεταρτημόρια)
Hb (g/dL) 11,1 (10,6-11,8) 10,35 (8,95-11,55) 0,047
WBC (*103/μL) 7,00 (5,60-8,50) 5,55 (3,65-7,05) 0,174
Neuts (*103/μL) 4,37 (3,25-5,57) 2,95 (1,77-4,22) 0,097
Plts (*103/μL) 230 (171-309) 186 (119-247) 0,168
FHb (mg/dL) 3,12 (2,43-5,55) 24,52 (20,80-33,67) <0,01
MCF (% NaCl) 0,425 (0,415-0,430) 0,415 (0,400-0,425) 0,084
MCF-37˚C (% NaCl) 0,575 (0,570-0,610) 0,563 (0,540-0,578) 0,089
FHb-MECH (mg/dL) 1,84 (1,75-2.03) 1,72 (1,46-2,23) 0,269
Cryohemolysis (%) 0,65 (0,50-0.88) 0,58 (0,60-0,78) 0,682
RBC-Ca2+ (%) 1.226 (920-1426) 1.039 (892-1130) 0,253
RBC-G6PD (U/L Hb) 7,85 (7,15-8,67) 10,27 (8,37-11,83) 0,113
RBC-ROS (MFI**) 586 (342-710) 727 (450-900) 0,094
RBC-annexin (%) 1,19 (0,80-1,43) 1,36 (0,90-1,57) 0,367
RBC-caspase-3 (%) 4,27 (2,29-12,20) 4,06 (2,70-5,98) 0,927
RBC-IgGs (%) 5,60 (4,50-6,33) 6,08 (4,62-8,22) 0,185
Σημαντικές συσχετίσεις στο σύνολο του δείγματος
FHb ~ Hb: Spearman’s R= - 0.390, p=0.025
FHb ~ MCF 37˚C (%NaCl): Spearman’s R= - 0.45, p<0.01
FHb ~ G6PD: Spearman’s R= 0.36, p =0.039

*ns= μη στατιστικά σημαντικό,  **MFI=Mean Fluorescence Intensity
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ΣΕ ΠΟΛΥ ΗΛΙΚΙωΜΕνΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ: ΔΕΔΟΜΕνΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘνΙΚΟ ΜΗΤΡωΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-
νΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Χ. Ποντίκογλου1, Α. Ματθαιακάκης1, Α. Σταυρουλάκη2, Θ. Χατζηλυγερούδη3, Α. Κουράκλη3, Α. Συμε-
ωνίδης3, Μ. Δήμου4, Π. Παναγιωτίδης4, Γ. Δράκος5, Α. Κουδούνα5, Α. Γαλανόπουλος5, Β. Καλιαφεντά-
κη1, Π. Κανέλλου2, Δ. Λιάπη2, Γ. Τσιράκης6, Α. Κολοβού6, Ε. Γαβριηλάκη7, Α. Συρίγου7, Ι. Σακελλάρη7,  
Σ. Χατζηλεωντιάδου8, Μ. Παπαϊωάννου8, Μ. Μπόμπολα9, Π. Διαμαντόπουλος10, Μ. Ματζουράνη10, 
Ν.-Α. Βύνιου10 , Μ. Δελατόλα11, Α. Σουραβλά11, Μ. Παγώνη11, Α. Μεγαλακάκη12, Ι. Χριστοδούλου13,  
Ε. Βλαχάκη13, Σ. Γιαννούλη14, Β. Γκαλέα15, Χ. Ματσούκα15, Ι. Κοτσιανίδης16, Γ. Βασιλόπουλος17,  
Μ. Πρωτόπαππα18, Ε. Χατζημιχαήλ19, Π. ζήκος20, Γ. Χαλκιαδάκης21, Ε. Παπαδάκη1

1Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 2Αιματολογική Κλινική, ΓΝ Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», 
3Αιματολογικό Τμήμα, ΠαΓΝ Πατρών, 4Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», 
5Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 6Αιματολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος 
Γεώργιος», 7Αιματολογική Κλινική-ΜΜΜΟ, ΠΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 8Α’ Παθολογική 
Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 9Αιματολογικό Τμήμα Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Η Παμμακάριστος»,  
10Α’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», 11Αιματολογική και Λεμφωμάτων Κλινική, ΜΜΜΟ,  
ΠΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 12Αιματολογική Κλινική, ΑΓΝ Πειραιά «Μεταξά», 13Β’ Παθολογική Κλι-
νική, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «Ιπποκράτειο, 14Β’ Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 15Αιματολογική 
Κλινική, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 16Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Αλεξανδρούπολης, 17Αιματολογική 
Κλινική, ΠαΓΝ Λάρισας, 18Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Σερρών, 19Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Ιωαννίνων, 
20Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Πάτρας «Ο Αγ. Ανδρέας», 21Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Επικοι-
νωνιών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΣΚΟΠΟΣ: Είναι γνωστό ότι η επίπτωση της ανοσολογικής αρχής θρομβοπενίας (ΑΘΠ) αυξάνεται μετά 
την ηλικία των 60 ετών και μάλιστα η αύξηση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη σε ασθενείς άνω των 75 
ετών (Moulis G et al., Blood 2014; 124(22):3308). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή 
real-world χαρακτηριστικών της νόσου κατά τη διάγνωση, η εκτίμηση της θεραπευτικής αντιμετώπισης 
και της έκβασης ασθενών με ΑΘΠ ηλικίας 60-74 ετών (ομάδα 1), συγκριτικά με ασθενείς ηλικίας ≥75 
ετών (ομάδα 2), με βάση τα δεδομένα του εθνικού μητρώου καταγραφής των ασθενών με ΑΘΠ της 
Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. 
ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν αναδρομικά δεδομένα από το εθνικό μητρώο 
καταγραφής ασθενών με ΑΘΠ, ηλικίας ≥60 ετών οι οποίοι διαγνώσθηκαν μεταξύ 1979 και 2021 από 
συνολικά 25 κέντρα καταγραφής σε όλη τη χώρα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν συνολικά 298 ασθενείς. Ειδικότερα, στην ομάδα 
1 συμπεριλήφθηκαν 180 ασθενείς και στην ομάδα 2 118 ασθενείς. Η μέση ηλικία κατά τη διάγνωση 
στην ομάδα 1 ήταν τα 68 έτη (60.1-74.9) και στην ομάδα 2 τα 81 έτη (75.2-97.1). Η αναλογία ανδρών/
γυναικών δε διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων. Ο διάμεσος αριθμός αιμοπεταλίων κατά τη διάγνωση 
ήταν σημαντικά υψηλότερος στην ομάδα 1 (20x109/L, διατεταρτηµοριακό διάστηµα: 5-44x109/L) σε 
σύγκριση με την ομάδα 2 (11x109/L, διατεταρτηµοριακό διάστημα: 5-32x109/L; P=0.0096). Η παρουσία 
συννοσηροτήτων δε διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων, με εξαίρεση την αρτηριακή υπέρταση και τη 
χρόνια νεφρική νόσο που βρέθηκαν πιο συχνά στην ομάδα 2 (P=0.0092 και P=0.0179, αντίστοιχα). Η 
λήψη χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής καθώς και η λήψη ανταγωνιστών βιταμίνης Κ ήταν συχνότερες 
στην ομάδα 2. Οι αιμορραγικές εκδηλώσεις κατά τη διάγνωση ήταν παρόμοιες στις δύο ομάδες. Η 
εργαστηριακή διερεύνηση στην οποία υποβλήθηκαν οι ασθενείς των δύο ομάδων δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερες διαφορές, με εξαίρεση τον έλεγχο για αντιφωσφολιπιδικά και αντιπυρηνικά αντισώματα 
που έγινε συχνότερα στην ομάδα 1 (P=0.048 και P=0.0002, αντίστοιχα). Σχετικά με τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση, λιγότεροι ασθενείς στην ομάδας 1 έλαβαν θεραπεία κατά την διάγνωση (P=0.023). 
Ωστόσο, παρόμοια ποσοστά ασθενών των δύο ομάδων έλαβαν κορτικοστεροειδή, ενδοφλέβια 
γ-σφαιρίνη, rituximab, αντι-D ανοσοσφαιρίνη ή αγωνιστές του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης. Σε 
σπληνεκτομή υποβλήθηκαν μόνο 28% των ασθενών της ομάδας 1 και κανένας από την ομάδα 2. 
Τα ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία και ανάπτυξης χρόνιας νόσου ένα έτος μετά τη διάγνωση 
βρέθηκαν παρόμοια στις δύο ομάδες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αναδεικνύουν κλινικές διαφορές μεταξύ των 
πολύ ηλικιωμένων (ομάδα 2) και των σχετικά νεώτερων ασθενών (ομάδα 1) με ΑΘΠ. Ασθενείς της 
ομάδας 2 φαίνεται να διαγιγνώσκονται με χαμηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων από ασθενείς της ομάδας 
1. Επιπλέον, οι δυο ηλικιακές ομάδες διέφεραν ως προς τις συννοσηρότητες και χρόνια φαρμακευτική 
αγωγή. Αντιθέτως οι αιμορραγικές εκδηλώσεις, οι διαγνωστικές εξετάσεις και η θεραπευτική αντιμετώπιση, 
με εξαίρεση τη σπληνεκτομή, δεν βρέθηκαν να διαφέρουν ιδιαίτερα στις δύο ηλικιακές ομάδες. Τέλος 
η ανταπόκριση στη θεραπεία και η ανάπτυξη χρόνιας ΑΘΠ εκτιμήθηκε παρόμοια στους ασθενείς της 
ομάδας 1 και 2. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να αναδειχθούν πλήρως τα χαρακτηριστικά πολύ 
ηλικιωμένων ασθενών με ΑΘΠ, με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους.

88 ΑνΟΣΟΦΑΙνΟΤΥΠΙΚΗ ΑνΑΛΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡων ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕ-
ΤΡΙΑ ΜΑζΑΣ ΑΣΘΕνων ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥνΔΡΟΜΟ
Χ.-M. Ριμπά1, Ν. Πασχαλίδης2, Α. Τάσης1, Μ. Γρηγορίου1,2, Χ. Μισίδου1, Ε. Λαμπριανίδου1, Χ. Κυμπα-
ρίδου1, Δ. Δημητρίου1, Θ. Σπυρόπουλος1, Ι. Κοτσιανίδης1, Ι. Μητρούλης1

1Αιματολογική κλινική, ΔΠΘ, ΠαΓΝ Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 2Ιδρυμα Ιατροβιολογικών 
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ: Το Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (ΜΔΣ) αποτελεί ομάδα διαταραχών που 
σχετίζονται με τη δυσλειτουργία και την αναποτελεσματικότητα του μυελού των οστών. Ο επιπολασμός 
του ΜΔΣ αυξάνεται με τη γήρανση του πληθυσμού. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση 
και η συσχέτιση του ανοσολογικού προφίλ στη γήρανση και στο χαμηλού ρίσκου ΜΔΣ. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέχθηκαν σύνολο 28 δείγματα απομονωμένων μονοπύρηνων περιφερικού 
αίματος (peripheral blood mononuclear cells-PBMCs), 9 νέοι υγιείς δότες (young control-YC), 9 
ηλικιωμένοι υγιείς δότες (elderly control-EC) και 10 ασθενείς με χαμηλού ρίσκου ΜΔΣ. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε ανοσοφαινοτύπιση των παραπάνω δειγμάτων μέσω κυτταρομετρίας μάζας. Η 
ανάλυση των δειγμάτων έγινε με χρήση του λογισμικού Pathsetter. Η στατιστική ανάλυση του ποσοστού 
των κυττάρων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Kruskal-Wallistest και η συσχέτιση με Spearman 
correlation test με τη χρήση του λογισμικού Graph Pad Prism. To όριο στατιστικής σημαντικότητας 
τέθηκε στο p<0,05 για την post-hoc αναλυση4.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση του ποσοστού των κυττάρων ανέδειξε χαμηλότερα ποσοστά των Αθώων 
CD4+ και CD8+ κυττάρων (Naïve CD4+, CD8+), και αυξημένα ποσοστά των Τελικών δραστικών CD8+ 
(Terminal Effector CD8+) στους EC συγκριτικά με τους YC (Εικόνα 1). Σημαντική μείωση παρατηρήθηκε 
και στο ποσοστό των δενδριτικών κυττάρων (DC) και τους υποπληθυσμούς τους μυελικών (myeloid, 
mDC) και πλασματοκυττοειδών (plasmacytoid, pDC). Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των δειγμάτων των ηλικιωμένων ασθενών και των ασθενών με ΜΔΣ. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε 
θερμικός χάρτης των ανά ζεύγη συσχετίσεων των κυτταρικών πληθυσμών, προκειμένου να διαπιστωθούν 
διαφορές στην οργάνωση του ανοσολογικού συστήματος. Στο θερμικό χάρτη των YC θετική συσχέτιση 
του ποσοστού των μονοκυττάρων με το ποσοστό των υποπληθυσμών των δενδριτικών κυττάρων 
με την ομάδα των EC. Οι ασθενείς με ΜΔΣ εμφανίζουν διαφορετική οργάνωση του ανοσολογικού 
συστήματος, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (EC), ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με τη συσχέτιση 
μονοκυττάρων με κύτταρα φονείς (ΝΚ) και δενδριτικά κύτταρα. Λόγω των παραπάνω ευρημάτων, 
επικεντρωθήκαμε στον πληθυσμό των μονοκυττάρων και παρατηρήσαμε ελαττωμένη έκφραση των 
επιπέδων των δεικτών CCR7 και IL-3R στους ασθενείς με MDS. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη φανερώνει διαφορετική οργάνωση του ανοσολογικού 
συστήματος σε ασθενείς με ΜΔΣ. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα είναι η χαμηλή έκφραση του υποδοχέα 
χημειοκινών CCR7 στους ασθενείς, ενός υποδοχέα κεντρικού στη μετανάστευση των μονοκυττάρων 
στους φλεγμονώδεις ιστούς, ενώ η χαμηλή έκφραση του IL-3R υποδεικνύει την μειωμένη ικανότητα 
διαφοροποίησης των μονοκυττάρων σε δενδριτικά κύτταρα. 
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Εικόνα 1. Ποσοστά υποπληθυσμών των CD4+, CD8+ κυττάρων και δενδριτικών κύτταρων (DC) στο 
περιφερικό αίμα των νέων υγιών (YC), ηλικιωμένων υγιών (EC) δοτών και ασθενών με μυελοδυσπλαστικό 
σύνδρομο (MDS) *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001.

89 ΜΑΚΡΟΧΡΟνΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΟ-
ΡΗΓΗΣΗΣ ΑΓωνΙΣΤων ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΤΙνΗΣ ΣΤΗν ΑνΘΕΚΤΙΚΗ ΑνΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕνΙΑ 
Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Παπχιάνου, Μ. Παπαθανασίου, Β. Δούκα, Α. Μαρβάκη, Μ. Ισκάς, Μ. Καλιού,  
Χ. Λαλαγιάννη, Γ. Παπαϊωάννου, Α. Συρίγου, Ι. Σακελλάρη 
Αιματολογική Κλινική, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Οι αγωνιστές θρομβοποιητίνης (eltrombopag, romiplostim) έχουν δείξει 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην ανθεκτική άνοση θρομβοπενία (ITP). Δεδομένης της ευρείας 
μακροχρόνιας χρήσης τους, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τημακροχρόνια διατήρηση της ύφεσης 
και ασφάλεια της διακοπής της χορήγησής τους. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήσαμε αναδρομικά διαδοχικούς ασθενείς ηλικίας > 16 ετών, που 
έλαβαν αγωνιστές θρομβοποιητίνης για άνοση θρομβοπενία, ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα μετά από 
τουλάχιστον 1 γραμμή θεραπείας στην Κλινική μας την περίοδο 2011-2021. Καταγράψαμε αναλυτικά το 
ιστορικό και την πορεία των ασθενών που διέκοψαν τη χορήγησή τους χωρίς ανεπιθύμητα συμβάματα 
και με μακροχρόνια διατήρηση πλήρους ύφεσης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 28 ασθενείς έλαβαν αγωνιστές θρομβοποιητίνης (18 eltrombopag, 
6 romiplostim και 4 διαδοχικά eltrombopag και romiplostim). Αξίζει να σημειωθεί ότι romiplostim 
χορηγηθήκε μετά από στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό προηγούμενων θεραπειών (διάμεσος 
αριθμός 3 για romiplostim έναντι 2 για eltrombopag). Επί απάντησης γινόταν σταδιακή διακοπή 
των κορτικοειδών. Στους ασθενείς που επιτεύχθηκε και διατηρήθηκε η πλήρης ύφεση με αγωνιστή 
θρομβοπιητίνης και δεν εμφάνισαν ανεπιθύμητα συμβατά, και κατόπιν συζήτησης με τους ασθενείς, 
έγινε δυνατή η σταδιακή διακοπή του αγωνιστή θρομβοποιητίνης σε 7 ασθενείς σε διάμεσο διάστημα 
18 (13-26) μηνών από την έναρξη της αγωγής. Από αυτούς, 6/18 ασθενείς διέκοψαν το eltrombopag 
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(33%) και 1/10 το romiplostim (10%). Η διάμεση ηλικία των ασθενών που διέκοψαν την αγωγή ήταν 
45 (17-68) ετών, μετά από 3 (1-4) γραμμές θεραπείας. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
στα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που διέκοψαν την αγωγή έναντι όσων δεν διέκοψαν. Είναι 
ακόμη αξιοσημείωτο πως ένας νεαρός άνδρας τεκνοποίησε μετά τη διακοπή της αγωγής. Με διάμεση 
παρακολούθηση 19 (3-52) μηνών, όλοι οι ασθενείς πέτυχαν μακροχρόνια διατήρηση πλήρους ύφεσης. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα καθημερινής πρακτικής αναδεικνύουν τη μακροχρόνια 
αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της διακοπής της χορήγησης αγωνιστών θρομβοποιητίνης στην 
ανθεκτική άνοση θρομβοπενία. Δεδομένου ότι οι ασθενείς αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους σε 
αναπαραγωγική ηλικία, με τη διακοπή της θεραπείας επιτυγχάνεται η τεκνοποίηση. Περαιτέρω μελέτες 
είναι απαραίτητες για να θέσουν συστηματικά κριτήρια διακοπής της αγωγής σε αυτούς τους ασθενείς.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

90 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ νΑνΟΣωΜΑΤΙΔΙων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗν ΑΙΜΟΛΥΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙ-
Κων ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡων
Ι. Τσαμεσίδης1, Γ.Κ. Πουρουτζίδου1,2, Μ.Ε. Ιωάννου2, Μ. Καρκαβίτσα3, Μ. Σίμογλου3, Α. Παγκαρλιώτα4, 
Φ. Τσιτλακίδου3, Φ. Κλωνιζάκης, Ε. Βλαχάκη4, Ε. Κοντονασάκη1

1Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, 2Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, 
ΑΠΘ, 3Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 
4ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Οι παθήσεις των ερυθροκυττάρων αποτελούν κοινές νόσους παγκοσμίως. Η 
δρεπανοκυτταρική αναιμία, η θαλασσαιμία και η έλλειψη του ενζύμου G6PD είναι παθολογικές 
καταστάσεις φέροντας μεταλλάξεις που επιφέρουν προ-οξειδωτικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη της 
φαρμακευτικής νανοτεχνολογίας παρουσιάζει μεγάλη προοπτική στην κάλυψη διαφόρων ιατρικών 
αναγκών, όπως πρόσφατα όρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η νανοϊατρική αξιοποιεί ποικίλες 
μεθόδους και συνδυασμούς νανοϋλικών με στόχο τη θεραπεία πολλών παθήσεων. Πρότερες μελέτες 
ανέπτυξαν υλικά με βάση το δημήτριο για βιοϊατρικές εφαρμογές, αναδεικνύοντας την οξειδοαναγωγική 
τους δράση και την προοπτική τους στον τομέα της χορήγησης φαρμάκων. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει την αιμοσυμβατότητα νανοϋλικών 
δημητρίου (Ce-NPs) σε παθήσεις του αίματος όπου οι αστάθειες στη συγκέντρωση των ελεύθερων 
ριζών οξυγόνου (ROS) επηρεάζουν άμεσα την πορεία της νόσου.
YΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η σύνθεση των νανοϋλικών CeO2 πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο sol-
gel. Η χρήση 5g εξαϋδρικού νιτρικού δημητρίου, 0.2g ζελατίνης, διάλυμα αμμωνίας και 20ml δις 
απεσταγμένου νερού απέδωσε την βέλτιστη μορφή του υλικού, το οποίο αποξηράνθηκε και στη 
συνέχεια υπέστη θέρμανση στους 550 °C για 1 ώρα. Ο προσδιορισμός της αιμολυτικής δράσης των 
Ce-NPs πραγματοποιήθηκε με την έκθεση υγιών και παθολογικών ερυθροκυττάρων από δείγματα 
έλλειψης G6PD, δρεπανοκυτταρικής, ετερόζυγης και ενδιάμεσης θαλασσαιμίας. Παρασκευάστηκε 
εναιώρημα Ce-NPs (συγκέντρωση αρχικού διαλύματος: 5 mg/ml), το οποίο προστέθηκε σε εναιώρημα 
ερυθροκυττάρων 5% με αύξουσες συγκεντρώσεις (125, 250, 500, 1000 μg/ml) και στη συνέχεια 
ακολούθησε επώαση 24 και 96 ωρών στους 37 °C (Thermomixer). Η απελευθέρωση της αιμοσφαιρίνης 
στο υπερκείμενο προσδιορίστηκε με την μέτρηση της απορρόφησής της στα 540nm και το ποσοστό 
της αιμόλυσης υπολογίστηκε με τον τύπο:
Αιμόλυση % = [(απορρόφηση δείγματος - αρνητικού μάρτυρα) / (απορρόφηση θετικού μάρτυρα - 
αρνητικού μάρτυρα)] * 100%. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η έκθεση των Ce-NPs στις διάφορες παθολογικές μορφές των ερυθροκυττάρων 
(έλλειψη G6PD, δρεπανοκυτταρική, ετερόζυγη, ενδιάμεση θαλασσαιμία) επέφερε διαφορετικά επίπεδα 
αιμόλυσης, ανάλογα με το είδος της παθολογίας των ερυθρών και τον χρόνο επώασης (Γράφημα 1). 
Όλες οι παθολογικές μορφές εμφανίζουν αιμοσυμβατότητα σε συγκεντρώσεις Ce-NPs σε χαμηλότερες 
των 500 μg/ml μετά από επώαση 24 ωρών. Εξαιρετικά χαμηλή αιμόλυση παρατηρήθηκε στην 
περίπτωση της επώασης ερυθρών ετερόζυγης β-θαλασσαιμίας μετά από επώαση 96 ωρών, όταν σε 
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σύγκριση, τα υπόλοιπα παθολογικά ερυθρά εκκίνησαν τη διαδικασία της ερυθρόπτωσης νωρίτερα, 
απελευθερώνοντας μεγαλύτερες ποσότητες αιμοσφαιρίνης στο υπερκείμενο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η άμεση έκθεση ερυθροκυττάρων σε νανοϋλικά οξειδίων δημητρίου επέδρασε 
αιμολυτικά σε μεγαλύτερο βαθμό σε όλες τις παθολογικές καταστάσεις εκτός από αυτήν της ετερόζυγης 
β-θαλασσαιμίας. Συνιστάται πρωτεομική μελέτη του φαινομένου ώστε να προσδιοριστεί η προστατευτική 
ισχύς των Ce-NPs στην αποθήκευση ερυθροκυττάρων ετερόζυγης β-θαλασσαιμίας. 

Γράφημα 1. Αιμοσυμβατότητα υγιών και παθολογικών ερυθροκυττάρων μετά από επαφή (24 και 96 
ώρες) με νανοσωματίδια δημητρίου.

91 ΣΠΑνΙΟΤΑΤΟΣ ΣΥνΔΥΑΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙνΟΠΑΘΕΙΑΣ Η (HbH) ΜΕ ΕΤΕΡΟζΥΓΗ ΔΡΕΠΑ-
νΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ (HbAS)
Ε. Βαβουράκης, Γ. Περισσάκη, Α. Βεργάκη, Ε. Πρεμέτης
Αιματολογικό Εργαστήριο, ΠΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία» Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: H αιμοσφαιρινοπάθεια Η (HbH) αποτελεί το πιο σοβαρό, μη θανατηφόρο σύνδρομο 
α-Μεσογειακής αναιμίας. Η μοριακή της βάση όπως και η κλινική της έκφραση είναι εξαιρετικά ετερογενείς. 
Ο συχνότερος γονοτυπικός συνδυασμός της HbH είναι μία α0 και μία α+ έλλειψη. Η δρεπανοκυτταρική 
αναιμία αποτελεί τη συχνότερη αιμοσφαιρινοπάθεια της υδρογείου. Στην Ελλάδα η κατανομή της 
HbS έχει μεγάλη ετερογένεια με περιοχές της Βοιωτίας και της Χαλκιδικής να εμφανίζουν συχνότητες 
ετεροζυγωτών μέχρι 15 ή και 20%. 
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα μελέτη περιγράφεται ασθενής με εξαιρετικά υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία 
ως αποτέλεσμα σπανιότατου συνδυασμού αιμοσφαιρινοπάθειας Η και ετερόζυγης δρεπανοκυτταρικής 
αναιμίας. Το περιστατικό αφορά άνδρα 56 ετών με ωχρότητα και σπληνομεγαλία ο οποίος προσήλθε 
για έλεγχο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κυριότερα εργαστηριακά ευρήματα ήταν: RBC 4.94x106/μL, Hb 7.3g/dL, Hct 
30.9%, MCV 62.5fL, MCH 14.8pg, MCHC 23.7g/dL, RDW 25.6%. Έντονες μορφολογικές αλλοιώσεις 
ερυθρών, ΔΕΚ 3.2%, φεριτίνη 543 μg/L, χολερυθρίνη ολική 1.17 mg/dL, άμεση 0.40 mg/dL, LDH 512 U/L.
Στην ηλεκτροφόρηση Hb σε οξεική κυτταρίνη (pH 8.5) βρέθηκαν: χαμηλό ποσοστό HbA2, κλάσμα στη 
θέση της HbS (≈20%) και HbΗ≈HbBart’s. Η ανάλυση των αιμοσφαιρινών με χρωματογραφία ανταλλαγής 
κατιόντων (ce-HPLC, Variant , BioRad) έδειξε: HbS 18.3%, HbF 1.1%, HbH 4.6% και HbBart’s 4.3%. 
Τα έγκλειστα HbH (+++) θετικά και το test δρεπανώσεως θετικό. 
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ΣΥζΗΤΗΣΗ: Ο συνδυασμός αιμοσφαιρινοπάθειας Η με ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι 
σπανιότατος με ελάχιστες βιβλιογραφικές αναφορές. Αν και τα έγκλειστα HbH ήταν (+++) θετικά 
η πυκνότητά τους εντός των ερυθροκυττάρων ήταν μειωμένη λόγω της μικρής διαθεσιμότητας βΑ 
αλυσίδων για την σχηματισμό HbH (β4). Οι α-αλυσίδες έχουν μεγαλύτερη συγγένεια προς τις βΑ παρά 
προς τις βS αλυσίδες με αποτέλεσμα η HbA να σχηματίζεται πιο εύκολα από την HbS αφήνοντας 
περίσσεια ελεύθερων βS αλυσίδων οπότε υπάρχει μικρότερο ποσοστό HbS του αναμενομένου. Δεν 
έγινε μοριακή ανάλυση για την HbH αλλά λόγω της Ελληνικής καταγωγής του ασθενούς πιθανολογούμε 
γονότυπο– –/ –α. 

92 ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΚΑΤΑνΟΜΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡων ωΣ ΠΙΘΑνΟΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙνΙΚΗΣ 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ νΟΣΟΥ
Α. Γιαννάκη1*, X. Γεωργατζάκου1*, Σ. Φόρτης1, Σ. Ντελίκου2, Α. ξυδάκη2, Μ. Λίοση2, Χ. Φούντζουλα3, 
Ε. Παπαγεωργίου1, Μ. Αντωνέλου4*, Α. Κριεμπάρδης1*
1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία- HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και 
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», 3Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμη-
τολογίας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 4Τομέας Βιολογίας Κυττάρου 
και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
*ισότιμοι συγγραφείς
ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η Δρεπανοκυτταρική Νόσος (ΔΝ) αποτελεί συχνή αιμοσφαιρινοπάθεια στην 
Ελλάδα. Xαρακτηρίζεται από την παρουσία της παθολογικής αιμοσφαιρίνης S η οποία σε καταστάσεις 
υποξίας αλλάζει το σχήμα του ερυθροκυττάρου σε δρεπανοειδές. Σκοπός της εργασίας ήταν η 
κυτταροβιολογική μελέτη των ερυθροκυττάρων από ασθενείς με ΔΝ με στόχο την πιθανή εύρεση νέου 
βιοδείκτη για τον χαρακτηρισμό της σοβαρότητας της νόσου. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 35 ασθενείς (μέσης ηλικίας 52 έτη, 
μέσης τιμής HbS 68,02%) με ΔΝ και 15 υγιείς μάρτυρες παρόμοιας ηλικίας και φύλου [Επιτροπή 
Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 23η/05-07-2021]. Ύστερα 
από γραπτή συναίνεση σε 15 ασθενείς χορηγήθηκε μονοθεραπεία γλουταμίνη (σκεύασμα Glutamine 
DBEXTRA) και σε 20 συνδυαστική αγωγή με υδροξυουρία και γλουταμίνη για χρονικό διάστημα 2-10 
μήνες σε κλιμακούμενη δόση 10-30gr ημερησίως. Ασθενείς με αγγειοαποφρακτική κρίση 30 ημέρες 
πριν την χορήγηση γλουταμίνης εξαιρέθηκαν από τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια της μελέτης οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν σε αιματολογικό, βιοχημικό και έλεγχο αιμόστασης κατά την συνήθη πρακτική. Επιπλέον, 
μετρήθηκε η αντιοξειδωτική ικανότητα και η ελεύθερη αιμοσφαιρίνη πλάσματος καθώς και η ωσμωτική 
αντίσταση των ερυθροκυττάρων. Η καρβονυλίωση των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης 
και ο ποσοτικός προσδιορισμός κύριων διαμεμβρανικών και σκελετικών πρωτεϊνών μελετήθηκε με 
ανοσοαποτύπωμα κατά Western. Με κυτταρομετρία ροής μετρήθηκαν τα ενδοκυττάρια επίπεδα 
δραστικών ριζών οξυγόνου (RBC-ROS). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το 
πρόγραμμα SPSSv.27. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τιμή του δείκτη ανισοκυττάρωσης 
ερυθροκυττάρων (RDW) σε δύο ομάδες. Ομάδα Α: RDW=16,7±0,9 (μέτρια αυξημένο) και ομάδα Β: 
RDW=20,8±1,2 (πολύ υψηλό).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση γλουταμίνης φαίνεται να βελτιώνει την αντιοξειδωτική ικανότητα 
πλάσματος μη εξαρτώμενη από το ουρικό οξύ στους ασθενείς με ΔΝ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν 
θετική συσχέτιση του RDW με δείκτες θρόμβωσης (δ-διμερή, προπηκτική ενεργότητα μικροκυστιδίων, 
κ.α.), φλεγμονής (φερριτίνη), αιμόλυσης (ολική χολερυθρίνη, fHb, LDH) και οξειδωτικού στρες (RBC-
ROS).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο RDW χρησιμοποιείται ως δείκτης αναιμίας, φλεγμονής και οξειδωτικού στρες σε 
διάφορες παθολογικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ΔΝ. Στην παρούσα μελέτη η εντονότερη 
βαρύτητα της αναιμίας, τα υψηλότερα επίπεδα δεικτών αιμόλυσης (γαλακτική αφυδρογονάση, ελεύθερη 
αιμοσφαιρίνη πλάσματος), φλεγμονής (ανοσοσφαιρίνες, C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ινωδογόνο) και 
οξειδωτικού στρες (RBC-ROS) συνυπάρχουν με υψηλότερους δείκτες προ-θρομβωτικού δυναμικού 
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(δ-διμερή, επίπεδα vWF, σύμπλοκο θρομβίνης/αντιθρομβίνης και προπηκτική ενεργότητα μικροκυστιδίων) 
στην ομάδα ασθενών με πολύ αυξημένο δείκτη ανισοκυττάρωσης. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται 
ώστε να επιβεβαιωθεί αυτή η σχέση.

93 Η ΣΠΛΗνΕΚΤΟΜΗ ωΣ ΠΑΡΑΓΟνΤΑΣ ΚΙνΔΥνΟΥ ΠνΕΥΜΟνΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΟΜ-
ΒωΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕξΑΡΤωΜΕνΗ Β- ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ 
ΚΕνΤΡΟΥ
Τ.-Β. Καλαμαρά, Ε. ζαρκάδα, Μ. Μάινου, Φ. Κλωνιζάκης, Ε. Βλαχάκη
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας Ενηλίκων, Β’ Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσ-
σαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η πιθανή συσχέτιση 
της σπληνεκτομής με την πνευμονική υπέρταση και τη θρόμβωση σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη 
β- θαλασσαιμία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 141 ενήλικοι ασθενείς (56,7% γυναίκες) με 
μεταγγισιοεξαρτώμενη β- θαλασσαιμία, οι οποίοι βρίσκονται υπό παρακολούθηση και συστηματική 
θεραπεία με μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών και αποσιδήρωση στη Μονάδα Μεσογειακής 
Αναιμίας. Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες: 73 (51,8%) ασθενείς είχαν υποβληθεί σε 
σπληνεκτομή από το 1974 έως το 2016, ενώ 68 (48,2%) ασθενείς δεν είχαν σπληνεκτομή. Από 
το ιστορικό των ασθενών καταγράφηκαν η ηλικία, το φύλο, η ηλικία κατά τη σπληνεκτομή, η μέση 
αιμοσφαιρίνη, το ποσοστό των ουδετεροφίλων, ο αριθμός αιμοπεταλίων, η φερριτίνη και ο όγκος των 
μεταγγίσεων κατά το τελευταίο έτος, καθώς και η παρουσία ή απουσία πνευμονικής υπέρτασης και 
θρόμβωσης. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Graph Pad 
Prism. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο α=0,05. Xρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 
περιγραφικής στατιστικής, οι δοκιμασίες σημαντικότητας χ2 και Student’st, καθώς και το μοντέλο της 
λογαριθμιστικής παλινδρόμησης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των ασθενών στην ομάδα της σπληνεκτομής ήταν 44 ± 11,6 έτη και 
η μετεγχειρητική περίοδος παρακολούθησης ήταν 25,75 ± 11,7 έτη. Οι ασθενείς με σπληνεκτομή είχαν 
σημαντικά υψηλότερο αριθμό αιμοπεταλίων (p<0,001), σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό ουδετερόφιλων 
(p<0,0001) και σημαντικά υψηλότερη τιμή φερριτίνης (p=0,0375) συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς 
σπληνεκτομή. Οι ασθενείς με σπληνεκτομή δε διέφεραν σημαντικά ως προς το φύλο και την τιμή 
της αιμοσφαιρίνης (9,67 g/dL έναντι 9,88 g/dL, p=0.0822) κατά το τελευταίο έτος παρακολούθησης 
από τους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν σπληνεκτομή. Ωστόσο, οι ασθενείς με σπληνεκτομή ήταν 
μεγαλύτερης ηλικίας συγκριτικά με τους ασθενείς χωρίς σπληνεκτομή (44 ± 11,56 έτη έναντι 37,5 ± 
8,88 έτη, p=0.0003) και έλαβαν μικρότερη ποσότητα συμπυκνωμένων ερυθρών κατά το τελευταίο έτος 
(123ml/kg έναντι 176ml/kg, p<0,001). Από τους ασθενείς με σπληνεκτομή, 7 (9,59%) είχαν εμφανίσει 
πνευμονική υπέρταση και 4 (5,48%) είχαν εμφανίσει θρόμβωση. Αντιστοίχως, σε 3 (4,41%) ασθενείς 
είχε παρατηρηθεί πνευμονική υπέρταση, ενώ 1 (1,47%) ασθενής είχε εμφανίσει θρόμβωση στην ομάδα 
των ασθενών χωρίς σπληνεκτομή. Ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης πνευμονικής υπέρτασης (RR=2,17, 
95% CI: 0,64-7,50) και θρόμβωσης (RR=3,72, 95% CI: 0,58-24,51) ήταν μεγαλύτερος στους ασθενείς 
με σπληνεκτομή, σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς σπληνεκτομή, χωρίς, ωστόσο, οι διαφορές να 
είναι στατιστικώς σημαντικές (p>0,05). Από την πολυπαραγοντική ανάλυση δε βρέθηκε συσχέτιση 
μεταξύ σπληνεκτομής και πνευμονικής υπέρτασης ή θρόμβωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης και θρόμβωσης δεν είναι σημαντικά 
μεγαλύτερη στους ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη β- θαλασσαιμία και σπληνεκτομή, σε σύγκριση 
με τους ασθενείς χωρίς σπληνεκτομή. Στην εμφάνισή τους πιθανώς επιδρούν και άλλοι παράγοντες 
εκτός από τη σπληνεκτομή. Ο κίνδυνος που προκύπτει από τη σπληνεκτομή μοιάζει να αμβλύνεται στο 
πλαίσιο της σωστής παρακολούθησης και αντιμετώπισης με επαρκείς μεταγγίσεις και αποσιδήρωση. 
Σε κάθε περίπτωση, οι κίνδυνοι της σπληνεκτομής θα πρέπει να σταθμίζονται έναντι του αναμενόμενου 
οφέλους και η αντιμετώπιση να εξατομικεύεται.
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ΟξΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ

94 νΕΟΠΛΑΣΜΑ ΒΛΑΣΤΟΕΙΔων ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΟΕΙΔων ΔΕνΔΡΙΤΙΚων ΚΥΤΤΑΡων 
(bPDCN): ΜΙΑ ΕνΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤωΣΗ
Β. ζήνα1, Μ. Βάρδακα1, Γ. Πατεράκης2, Ε. Γρίβα3, Γ. Κακιόπουλος4, Θ. Μαρινάκης1, Ε. Μιχάλη1

1Αιματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 2Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 3Αιμα-
τολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», 
Αθήνα
Το BPDCN αποτελεί μία σπάνια αιματολογική κακοήθεια κακής προγνώσεως με διάμεση ολική επιβίωση 
12-14 μήνες. Η αντιμετώπιση του συνίσταται σε χορήγηση συνδυασμένης χημειοθεραπείας (ΧΜΘ) 
εφαρμόζοντας θεραπευτικά πρωτόκολλα οξείας λεμφοβλαστικής ή οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. 
Παρά την αρχική ανταπόκριση στη ΧΜΘ η νόσος υποτροπιάζει ταχέως και επέρχεται ο θάνατος 
εντός ολίγων μηνών. Η πρόγνωση καθίσταται χείριστη όταν συνυπάρχει και νέκρωση μυελού και 
στην περίπτωση αυτή η θνητότητα ανέρχεται σε ποσοστό 55%.Παρουσιάζουμε τη περίπτωση ενός 
ασθενούς άρρενος,ηλικίας 79 ετών, ο οποίος διεγνώσθη με εκτεταμένη διήθηση του μυελού από το 
BPDCN με συνοδές περιοχές νέκρωσης μυελού στην οστεομυελική βιοψία τον Απρίλιο 2021.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ο ασθενής προσήλθε με διάχυτα οστικά άλγη,γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και 
παγκυτταροπενία. Η βιοψία δεξιού βουβωνικού λεμφαδένα επιβεβαίωσε την διάγνωση καταδεικνύοντας 
κατάλυση της αρχιτεκτονικής του λεμφαδένα, λόγω διήθησης αυτού από νεοπλασματικά κύτταρα με 
ανοσοϊστοχημικά και μορφολογικά κριτήρια συμβατά με BPDCN.Ο απεικονιστικός έλεγχος με PET-CT, 
σπινθηρογράφημα οστών με TC-99m αφορούσε σε εκτεταμένη διήθηση από την νεοπλασία με προσβολή 
των οστών, των λεμφαδένων,των επινεφριδίων και του σπληνός. Η συμβατική κυτταρογενετική μελέτη 
κατέδειξε φυσιολογικό καρυότυπο και ο ανοσοφαινότυπος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) ήταν 
αρνητικός για διήθηση. Ετέθη σε ΧΜΘ σύμφωνα με το πρωτόκολλο Hyper-CVAD με εναλλασσόμενους 
κύκλους με highdose Methotrexate/Cytarabine και ολοκλήρωσε τους τέσσερις προβλεπόμενους 
κύκλους (IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA, IVB).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επετεύχθη πλήρης ανταπόκριση (CR) από τον δεύτερο κύκλο θεραπείας και 
βελτίωση της κυτταροβρίθειας του μυελού. Ο ασθενής παραμένει σε CR και λαμβάνει θεραπεία 
συντήρησης με POMP (purinethol, oncovin, mercaptopurine, prednisolone) μέχρι σήμερα, έχοντας 
συμπληρώσει 16 μήνες θεραπείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση αιματολογικής κακοήθειας, 
πολύ κακής προγνώσεως με συνοδό νέκρωση μυελού, που αφορά σε ηλικιωμένο ασθενή, ο οποίος 
ανταποκρίθηκε στη φαρμακευτική αγωγή και ο οποίος παραμένει σε CR και άριστη φυσική κατάσταση 
συνεχίζοντας τη ΧΜΘ συντήρησης. Η επιλογή του κατάλληλου χημειοθεραπευτικού πρωτοκόλλου 
και η προσαρμογή της δοσολογίας της κυτταροστατικής αγωγής ανάλογα με την κατάσταση φυσικής 
ικανότητας και της συννοσηρότητας του ασθενούς, μπορεί να αναστρέψει την δυσμενή πρόγνωση 
της νόσου.

95 ΥΠΟΤΥΠΟΙ Τ-ΟξΕΙΑΣ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ/ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΜΦωΜΑ-
ΤΟΣ: ΚΛΙνΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ νΟΣΟΥ
Α. Γιαννακοπούλου, Χ. Λαλαγιάννη, Α. Συρίγου, Μ. Παπαθανασίου, Δ. Μαλλουρή, Α. Μαρβάκη,  
Ε. Γαβριηλάκη, Β. Δούκα, ζ. Μπούσιου, Γ. Καραβαλάκης, Χ. Δημοσθένους, Θ. Χατζηκωνσταντίνου, 
Θ. Τέστα, Ι. Ευτυχίδης, Σ. Δήμου, Ε. Μουρατίδου, Χ. Βαρελάς, Δ. Γκουσιάρης, Μπάτσης, Ε. Γιαννάκη, 
Α. Αναγνωστόπουλος, Ι. Σακελλάρη
Αιματολογικό Τμήμα – Μονάδα Μεταμόσχευσης, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η Τ-Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (T-ΟΛΛ) αποτελεί μια επιθετική 
αιματολογική κακοήθεια οφειλόμενη στην προοδευτική συσσώρευση γενετικών μεταλλάξεων των 
πρόδρομων Τ-λεμφοκυττάρων που ωριμάζουν στον θύμο αδένα. Η Τ-ΟΛΛ χαρακτηρίζεται από τη 
διήθηση του μυελού των οστών από άωρους T-λεμφοβλάστες, ενώ όταν η συσσώρευση Τ-λεμφοβλαστών 
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περιορίζεται κυρίως στο θύμο με ελάχιστη ή χωρίς διήθηση του μυελού, τότε η νόσος διαγιγνώσκεται 
ως Τ-λεμφοβλαστικό λέμφωμα (Τ-ΛΒΛ). Η επίπτωση της Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ είναι μεγαλύτερη στα παιδιά και 
εφήβους από ότι στους ενήλικες (έως 25% και 15% των νεοδιαγνωσθέντων ΟΛΛ, αντίστοιχα), με τους 
νοσούντες να κατατάσσονται συχνά ως υψηλού κινδύνου εξαιτίας διάφορων δυσμενών δεικτών κατά 
τη διάγνωση όπως λευκοκυττάρωση, αποτυχία αιμοποίησης, μυελικές και εξωμυελικές εντοπίσεις, με 
συχνή την προσβολή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει αντιληπτό 
ότι η Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ αποτελεί μια ετερογενή ομάδα με διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά και έκβαση 
νόσου ώστε το 1995, η επιστημονική ομάδα ELIG καθιέρωσε μια ταξινόμηση από διάφορους κλινικά 
συσχετιζόμενους Τ-ΟΛΛ υποτύπους με βάση τα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά των Τ-λεμφοβλαστών 
που αντιστοιχούν στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια των Τ-λεμφοκυττάρων εντός του θύμου αδένα: 
 pro-T, pre-T, cortical και matureT-ALL.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη αυτή εντάχθηκαν 25 ασθενείς με Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ με διάγνωση από 
το 2014 έως σήμερα, οι οποίοι κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά των 
Τ-λεμφοβλαστών είτε με κυτταρομετρία ροής περιφερικού αίματος ή/και μυελού, είτε ανοσοϊστοχημικά 
σε βιοπτικό υλικό μυελού ή/και λεμφαδενικού ιστού, ως πάσχοντες από early T-cell precursor, pro-T, 
pre-T, cortical και mature (medullary) T-ΟΛΛ. Ως πάσχοντες από Τ-ΛΒΛ θεωρήθηκαν οι ασθενείς που 
είχαν ανοσοφαινότυπο λεμφοβλαστών cortical και mature (medullary), χωρίς όμως διήθηση μυελού και 
λευκοκυττάρωση. Ως πάσχοντες από δευτεροπαθή Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ, θεωρήθηκαν οι ασθενείς που είχαν 
ανοσοφαινότυπο λεμφοβλαστών cortical και mature και προϋπάρχουσα κακοήθεια (π.χ. θύμωμα) για 
την οποία έλαβαν θεραπεία. Οι διάφοροι υπότυποι συσχετίστηκαν με τα κλινικά και κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά των ασθενών στη διάγνωση, την απάντηση στην θεραπεία και την έκβαση της νόσου 
μέχρι σήμερα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ εμφανίζει ετερογένεια ως προς τα κλινικά χαρακτηριστικά και την 
έκβαση νόσου ανάλογα με τον υπότυπο της νόσου. Έφηβοι και νεαροί ενήλικες προσβάλλονται κυρίως 
από Τ-ΛΒΛ και cortical και mature Τ-ΟΛΛ, έχουν καλή έκβαση νόσου λαμβάνοντας την ενδεδειγμένη 
χημειοθεραπεία. Οι ενήλικες με cortical και mature Τ-ΟΛΛ και Τ-ΛΒΛ είναι λιγότεροι από τους εφήβους 
και νεαρούς ενήλικες, και ενώ έχουν καλή απάντηση στη θεραπεία, είτε υποβάλλονται σε μεταμόσχευση 
ή όχι, εμφανίζουν υψηλή νοσηρότητα με υψηλά ποσοστά βαριών λοιμώξεων. Οι ασθενείς με pro-T και 
pre-T Τ-ΟΛΛ ήταν κυρίως ενήλικες με διαφόρου βαθμού απάντηση στην εντατική χημειοθεραπεία, ενώ 
οι ενήλικοι ασθενείς με earlyT-cell precursor και δευτεροπαθή Τ-ΟΛΛ είχαν τη χειρότερη πρόγνωση.
Η πλειονότητα των ασθενών με cortical και mature Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ είχαν μάζα στο μεσαύλιο ή/και 
λεμφαδενοπάθεια στη διάγνωση και εμφάνισαν αυτοάνοσες εκδηλώσεις (αρθραλγίες, αλλεργική ρινίτιδα, 
νόσο Graves, απλασία ερυθράς σειράς, δερματοπάθειες κ.α.) λίγα έτη πριν τη διάγνωση της νόσου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ έχει διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα με τον υπότυπο 
της νόσου, ο καθορισμός του οποίου είναι σημαντικός καθώς αποτελεί προγνωστικό παράγοντα που 
μπορεί να κατευθύνει τη θεραπευτική μας στρατηγική.
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96 ΠΡωΤΟΠΑΘΕΣ ΣΑΡΚωΜΑ ΜΕ ΕνΤΟΠΙΣΗ ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕνΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΑωΡΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΕ ΑΣΘΕνΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕνΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τ-NON HODGkIN ΛΕΜΦωΜΑΤΟΣ 
(νΟS)
Χ. Βαδικόλια1, Γ. Άρσος2, Ε. Γιαννοπούλου1, Α. Τσομπανάκου3, Β. Δούκα3, Ι. Ματζαράκης4, Β. Παλάσκα1, 
Ε. Χαïδούδη1, Π. Φωτιάδης5, Α. Μπουμπόναρης6, Λ. Καραμούτας7, Γ. Ουδατζής8, Γ. Ανδρούτσος8,  
Λ. Μαρίνος9, Α. Αθανασιάδου10, Κ. Σταματόπουλος11, Γ. Πατεράκης8

1Αιματολογική Κλινική, 424 ΓΣΝΘ, Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπα-
γεωργίου», Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογικό Εργαστήριο - Αιματολογική Κλινική, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», 
Θεσσαλονίκη, 4Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 5Χειρουργική 
Κλινική, 424 ΓΣΝΘ, Θεσσαλονίκη, 6Γαστρεντερολογική Κλινική, 424 ΓΣΝΘ, Θεσσαλονίκη, 7Ακτινολογικό 
Εργαστήριο, 424 ΓΣΝΘ, Θεσσαλονίκη, 8Ανοσολογικό Τμήμα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, 
ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, 9Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθή-
να, 10Εργαστήριο Κυτταρογενετικής - Αιματολογική Κλινική, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη, 
11Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών ΕΚΕΤΑ, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσίαση περιστατικού με διαγνωστική ασυμφωνία μεταξύ υποτροπής 
γνωστού προηγούμενου Τ-Non Hodgkin Λεμφώματος, Μυελοειδούς σαρκώματος και Τ-πρόδρομης 
Λευχαιμίας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Aσθενής 54 ετών προσήλθε με εικόνα οξείας κοιλίας/περιτονίτιδας και διαπιστώθηκε 
διάτρηση νήστιδας. Προηγούμενο ιστορικό πολλαπλής σκλήρυνσης και Τ-ΝΗL (NOS), σταδίου ΙΙΒ με 
εντόπιση στους λεμφαδένες τραχήλου, για το οποίο είχε λάβει Χημειο-Ανοσοθεραπεία και εν συνεχεία 
αυτόλογη μεγαθεραπεία προ 8-ετίας, με αποτέλεσμα πλήρη ύφεση. Έκτοτε είχε διατηρήσει πλήρη 
μεταβολική απόκριση και δεν απαιτήθηκε καμία θεραπεία, ούτε για το νευρολογικό του νόσημα. 
Πιθανολογήθηκε η υποτροπή του νοσήματος, όμως CT απεικόνιση κατέδειξε μικρού όγκου κοιλιακούς 
λεμφαδένες αλλά παρουσία μεγάλης ασκιτικής συλλογής. Στο Petscan παρατηρήθηκε εκτεταμένη 
εντόνως υπερμεταβολική πάχυνση των πτυχών του περιτοναίου και διήθηση ήπατος, με συνοδούς 
υπερμεταβολικούς λεμφαδένες. Η παθολογοανατομική εξέταση του εξαιρεθέντος τμήματος του εντέρου 
ήταν μη διαγνωστική, ωστόσο μορφολογική και ανοσοφαινοτυπική μελέτη των κυττάρων του ασκιτικού 
υγρού κατέδειξαν άωρα κύτταρα αιμοποιητικής προέλευσης (CD45 strong+) με απουσία Τ και Β δεικτών. 
Διενεργήθηκε οστεομυελική βιοψία η οποία κατέδειξε φυσιολογικό μυελό, φυσιολογικής κυτταροβρίθειας 
και ήπιες αλλοιώσεις αντιδραστικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια αναζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες 
από τα κύτταρα του ασκιτικού υγρού με εκτεταμένο ανοσοφαινότυπο, κυτταροχημεία, χρωμοσωματική 
ανάλυση και NGS. Επιπλέον υποβλήθηκε σε νέα λαπαροσκοπική βιοψία επιπλόου και περιτοναίου 
και σε ενδοσκόπηση πεπτικού. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διήθηση σε ποσοστό 99.8% από βασεόφιλο κύτταρο με διάσπαρτη χρωματίνη 
και σαφή CD45 θετικότητα, αδιαφοροποίητο για όλες τις σειρές, με έντονη θετικότητα c-kitCD117, 
CD56, CD71 και CD81. Θετικές ήπιες εκφράσεις CD34, DR, CD43. H κυτταροχημεία ήταν αρνητική 
σε όλες τις χρώσεις (ΑΝΑΕ, SB, MPO, Χλωροξεική εστεράση) πλην στικτής θετικότητας στην Όξινη 
φωσφατάση. Ανευρέθηκε πολύπλοκος καρυότυπος 45Χ,-Υ,t(1;8)(q21;q13),del(8)(p11),+der(8)
t(1;8),del(10)(q24),+del(11)(q13),-14,der(21)t(17;21) (q11;p11) [20]. Η βιοψία επιπλόου/περιτοναίου 
κατέδειξε ΜPO-, CD34+(10%), CD117+, CD7+, CD3+(30%), ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
(Ki-67): 90%, in situ υβριδισμός: μη ανίχνευση μεταγράφων ιού Εpstein-Barr. Mε βάση τα παραπάνω 
ανοσομορφολογικά ευρήματα, η ιστολογική εικόνα θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί σε λευχαιμική διήθηση 
του επιπλόου από άωρα κυτταρικά στοιχεία με χαρακτήρες που παραπέμπουν σε οξεία λεμφοβλαστική 
λευχαιμία από πρώιμα Τ- κυτταρικής προέλευσης προδρομικά κύτταρα (WHO 2017: earlyT- cell precursor 
lymphoblastic leukaemia, ΕΤΡ). Ιστοπαθολογική εξέταση τεμαχιδίων στομάχου και 12δακτύλου από 
την ενδοσκόπηση πεπτικού ήταν CD3 αρνητική και συμβατή με εικόνα μυελοειδούς σαρκώματος. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το πρωτοπαθές μυελοειδές σάρκωμα είναι μία εξαιρετικά σπάνια οντότητα που 
συνήθως προηγείται ή συνυπάρχει με οξεία μυελοειδή λευχαιμία και ενδέχεται να παρουσιάζει δυσκολία 
διαφορικής διάγνωσης λόγω ομοιότητας με άλλες αιμοποιητικές οντότητες, όπως οι πρόδρομες 
λεμφοβλαστικές λευχαιμίες. Παρουσιάζουμε ενδιαφέρον ασύνηθες περιστατικό με πρωτοπαθή 
διήθηση περιτοναίου και γαστρεντερικού σωλήνα από άωρα κύτταρα αιμοποιητικής προέλευσης, με 
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πολύπλοκο καρυότυπο και υψηλό μιτωτικό δείκτη, με δυσκολία διαφορικής διαγνωστικής προσέγγισης 
λόγω απουσίας Τ και Β δεικτών και παρουσίας ενός μόνο πρόδρομου μυελικού δείκτη CD117. H 
έγκαιρη διαγνωστική ταξινόμηση είναι απαραίτητη για άμεση έναρξη θεραπείας, λόγω επιθετικότητας 
και εξαιρετικά πτωχής πρόγνωσης.

97 ΓΟνΙΔΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΑΓωΜΕνΑ ΑΠΟ ΤΗν ΕΚΦΡΑΣΗ Των CD33/34/HLA-DR ΣΤΙΣ ΟξΕΙΕΣ 
ΜΥΕΛΟΓΕνEΙΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕνΗΛΙΚων ΑνΟΣΟΦΑΙνΟΤΥΠΙΚΑ Μ0-Μ2
Λ. Ντόβα1, Γ. Μαρκόπουλος1, Ι. Σιάφα1, Ε. Αποστολίδου2, Λ. Μπενετάτος3, Ε. Χατζημιχαήλ2, Ε. Καψά-
λη2, Γ. Βαρθολομάτος1 
1Αιματολογικό Εργαστήριο - Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, ΠαΓΝ Ιωαννίνων, 2Αιματολογική Κλινική, 
ΠαΓΝ Ιωαννίνων, 3Αιμοδοσία, ΓΝ Πρέβεζας
ΣΚΟΠΟΣ: Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι η πιο συχνή οξεία λευχαιμία στους ενήλικες 
(Kouchkovsky et al., 2016). Τα γενετικά και μοριακά χαρακτηριστικά της ΟΜΛ και η κατανόηση της 
βιολογίας της λευχαιμίας είναι σημαντικά για την εκτίμηση της πρόγνωσης, το σχεδιασμό εξατομικευμένης 
θεραπείας και την σωστή παρακολούθηση της νόσου (Dohner et al., 2010, Estey, 2014). Η έκφραση 
των αντιγόνων επιφανείας CD33, CD34 και HLA-DR είναι καθοριστική για την ανοσοφαινοτυπική 
ταξινόμηση των ΟΜΛ κατά FAB. Σκοπός της εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση των παραπάνω 
αντιγόνων επιφανείας (molecules/cell) με κυτταρομετρία ροής και η συσχέτιση της έκφρασης με τα 
γονιδιακά δίκτυα και τη λειτουργία που επάγουν. Αναμένεται η συσχέτιση τους με τα κλινικά δεδομένα 
και τις θεραπευτικές στρατηγικές, με επίκεντρο τις στοχευόμενες θεραπείες (anti-CD33) για τις οποίες 
αναμένεται η ποσοτική έκφραση να υποδηλώνει τον κεντρικό ρόλο στο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ποσοτικοποιήθηκε η έκφραση των δεικτών CD33+, CD34+ και HLA-DR+, 
52 ασθενών με ΟΜΛ κατά FAB Μ0, Μ1, Μ2 (περίοδος 2017-2022). Η στρατηγική οριοθέτησης για 
την ποσοτικοποίηση έχει ως εξής: Πρώτη οριοθέτηση CD45dim (βλαστικό παράθυρο), δεύτερη 
οριοθέτηση διπλός φθορισμός των βλαστών (dotPlotCD117 PE+CD34+FITC, 5.000 blastcells), 
ιστογραμματική απεικόνιση των δεικτών CD33+, CD34+ και HLA-DR+ FITC, υπολογισμός του 
GeoMean και ποσοτικοποίηση molecules/cell με πρότυπη καμπύλη την QIFIKIT. Η στατιστική ανάλυση 
έγινε στο λογισμικό SPSS και αναλύθηκε η έκφραση των δεικτών αυτών. Το τελικό γονιδιακό δίκτυο 
κατασκευάσθηκε μέσω του λογισμικού GENEMania και περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα 
CD33, CD34 και HLA-DRA με επιπλέον 20 γονίδια. Τα 20 αλληλεπιδρώντα γονίδια προέκυψαν έπειτα 
από συστημική ανάλυση κατά τη δημιουργία του ρυθμιστικού δικτύου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανοσοφαινοτυπική ταξινόμηση των Μ0, Μ1, Μ2 κατά FAB σχετίζεται με την 
έκφραση του δείκτη CD33 και μάλιστα με ανάλογο τρόπο (αναλογική αύξηση Μ0->Μ1->Μ2 CD33-
FITC) καθώς επίσης σχετίζεται και με το HLA-DR με ανάλογο τρόπο (εικόνα 1Α). Ενώ δεν υπάρχει 
συσχέτιση ανάμεσα στις αλλαγές της έκφρασης των δεικτών αυτών. Το γονιδιακό δίκτυο αναδεικνύει 
αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση και τη λειτουργία των κυττάρων του αιμοποιητικού 
συστήματος, οι οποίες μπορούν να διαταραχθούν κατά την εμφάνιση της ΟΜΛ (εικόνα 1Β). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αναδρομική προκαταρκτική αυτή μελέτη που συνδυάζει την ταξινόμηση των 
ΟΜΛ Μ0-Μ2 με βάση την έκφραση των δεικτών CD33, HLA-DR και CD34 είναι πολλά υποσχόμενη 
και αναμένεται να συνεισφέρει στη διαλεύκανση των εμπλεκόμενων μοριακών μηχανισμών στην 
ανάπτυξη στοχευόμενων θεραπειών ειδικών με το προφίλ των Μ0, Μ1 και Μ2 ΟΜΛ.
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98 bREAkTHROuGH ΔΙΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΕΣ ΛΟΙΜωξΕΙΣ (ΔΜΛ) ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ 
ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΜΛ) ΠΟΥΛΑΜΒΑνΟΥν ΙΣΑΒΟΥΚΟνΑζΟΛΗ
Η. Σταματίου1,2, Χ. Ρουμπάκης1, Χ. Μισίδου1, Γ. Βραχιώλιας1, Κ. Φρίγκας3, Ν. Ρουσάκης4, Σ. Παπα-
δάκης1, Α. Πεντίδου1, Μ. Μαλκότς2, Ε. Παναγιωτόπουλος1, Π. Κολοβός1, Μ. Παπουτσέλης1, ζ. Μπε-
ζιργιαννίδου1, Τ. Φουτζιτζή3, Ε. Σπανουδάκης1, Κ. Λιάπης*1, Ι. Κοτσιανίδης*1

1Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 2Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλι-
νική, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 3Ακτινολογικό Εργαστήριο, ΠαΓΝ Αλεξανδρούπολης, 4Πανεπιστημιακή 
Πνευμονολογική Κλινική, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
*Ίση συμμετοχή
ΣΚΟΠΟΣ: Οι ΔΜΛ αποτελούν σοβαρό αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας σε ασθενείς με ΟΜΛ. Σε 
κλινικές μελέτες, έχουν παρατηρηθεί σοβαρές περιπτώσεις ΔΜΛ παρά την προφυλακτική αντιμυκητιασική 
αγωγή (breakthrough ΔΜΛ). Η διάγνωση στοιχειοθετείται με θετική καλλιέργεια/ιστολογική ανάλυση 
(proven), θετικές ορολογικές/απεικονιστικές (probable), ή απεικονιστικές (possible) εξετάσεις. Τα 
τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αντιμυκητιασική αγωγή με την εισαγωγή 
νέων φαρμάκων όπως η ισαβουκοναζόλη. Η ισαβουκοναζόλη έχει ευρύ φάσμα και θεωρείται θεραπεία 
εκλογής της διηθητικής ασπεργίλλωσης. Δεν υπάρχουν αρκετές αναφορές κλινικής αποτυχίας/
breakthrough ΔΜΛ για την ισαβουκοναζόλη στην βιβλιογραφία και οι περισσότεροι αιματολόγοι δεν 
είναι εξοικειωμένοι με breakthrough ΔΜΛ σχετιζόμενες με ισαβουκοναζόλη. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ – ΥΛΙΚΟ: Παρουσιάζουμε δύο πρόσφατες περιπτώσεις breakthrough ΔΜΛ από την 
Κλινική μας, που αναδεικνύουν το πρόβλημα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περίπτωση 1η: Γυναίκα 41 ετών παρουσίασε πυρετό και θωρακικό άλγος την 
13η ημέρα της χημειοθεραπείας εφόδου για OMΛ, χωρίς βελτίωση με τα αντιβιοτικά. Η HRCT έδειξε 
τριγωνική σκίαση αριστερού άνω λοβού (ΑΑΛ). Λόγω υποψίας ασπεργίλλωσης, η αντιμυκητιασική 
προφύλαξη (μικαφουγκίνη) διακόπηκε και ξεκινήσαμε ισαβουκοναζόλη. Η γαλακτομαννάνη ορού 
ήταν θετική (probable ΔMΛ). Τις επόμενες ημέρες υπήρξε κλινική επιδείνωση: συνεχής πυρετός, 
υποξυγοναιμία, αιμόπτυση, αύξηση βλάβης ΑΑΛ, σημείο μηνίσκου και ανάπτυξη αριστερής πλευριτικής 
συλλογής (Εικόνα 1Α). Η ισαβουκοναζόζη διακόπηκε και χορηγήθηκε λιποσωμιακή αμφοτερικίνη 
(ΛΑμφοΒ). Με την αλλαγή αυτή, η ασθενής απυρέτησε, η αιμόπτυση σταμάτησε και η ακτινογραφία 
βελτιώθηκε. Ανασκόπηση των φαρμάκων έδειξε ότι λάμβανε προγεστερόνη (για διακοπή εμμήνου 
ρύσεως), η οποία μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ισαβουκοναζόλης στο πλάσμα. Στην διάρκεια της 
θεραπείας εδραίωσης επιλέξαμε δευτερογενή προφύλαξη με ΛΑμφοΒ, χωρίς επιπλοκές. 
Περίπτωση 2η: Άνδρας 57 ετών με νέα διάγνωση ΟΜΛ σε έδαφος ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης 
εισήχθη στο νοσοκομείο με εμπύρετο έως 39⁰C από 10ημέρου. Ήταν ουδετεροπενικός (<500/μL) 
για μεγάλο χρονικό διάστημα και λάμβανε προφυλακτικά λεβοφλοξασίνη/φλουκοναζόλη. Η α/φια 
θώρακος έδειξε πύκνωση στον ΑΑΛ. Η ΗRCT επιβεβαίωσε την πύκνωση και μια ζωνοειδή περιοχή 
θαμβής υάλου σε επαφή με τον υπεζωκότα. Εμπειρικά, χορηγήθηκαν αντιψευδομοναδική β-λακτάμη, 
βανκομυκίνη, ισαβουκοναζόλη και GCSF. Την πρώτη εβδομάδα της νοσηλείας, παρατηρήθηκε μικρή 
βελτίωση του πυρετού. Ωστόσο, την δεύτερη εβδομάδα η εικόνα επιδεινώθηκε με αύξηση της σκίασης 
στην περιφέρεια του ΑΑΛ. Παρά την τροποποίηση/ενίσχυση της αντιβιοτικής αγωγής, ο ασθενής 
εμφάνισε υψηλό πυρετό, υποξυγοναιμία και βαριά πανκυταροπενία. Η γαλακτομαννάνη ήταν αρνητική 
στον ορό και στο βρογχιολοκυψελιδικό έκπλυμα. Στην κ/α πτυέλων απομονώθηκε Candidakrusei, 
που συνδέεται με αντοχή στις αζόλες και breakthrough διηθητική καντιντίαση. Λόγω επιδείνωσης, η 
ισαβουκοναζόζη διακόπηκε και χορηγήθηκε ΛΑμφοΒ με την οποία υπήρξε άμεση κλινική/ακτινολογική 
βελτίωση (Εικόνα 1Β). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ισαβουκοναζόλη είναι η θεραπεία εκλογής σε πολλές Αιματολογικές Κλινικές 
για ΔΜΛ. Η βελτίωση των ασθενών μας μετά την έναρξη ΛΑμφοΒ, είναι συμβατή με breakthrough 
ΔΜΛ στην ισαβουκοναζόλη. Υπάρχουν ερωτήματα για την βιοδιαθεσιμότητα της ισαβουκοναζόλης, και 
καθώς πρόκειται για νέο φάρμακο, απαιτείται εγρήγορση για την αναγνώριση περιπτώσεων κλινικής 
αποτυχίας και των αιτίων της. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος των συγχορηγούμενων φαρμάκων για 
αναγνώριση αλληλεπιδράσεων και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων στο 
πλάσμα για δύσκολες περιπτώσεις π.χ. πολλαπλές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις, μη βελτίωση/
κλινική επιδείνωση. Οι δύο αυτές περιπτώσεις αναδεικνύουν ότι απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας 
για breakthrough ΔΜΛ σε ασθενείς με λαμβάνουν αζόλες, ακόμη και την πολλά υποσχόμενη, νεότερης 
γενιάς αζόλη ισαβουκοναζόλη.
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ΕΙΚΟνΑ 1.

99 ΠΡΟΓνωΣΗ Των ΜΥΕΛΙΚων νΕΟΠΛΑΣΜΑΤων ΠΟΥ ΣΧΕΤΙζΟνΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ 
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕν ΕΙνΑΙ ΠΑνΤΟΤΕ ΔΥΣΜΕνΗΣ: ΑνΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕνΤΡΑ 
Α. Κοτσιαύτη1, Π. Χριστοφόρου2, Κ. Γιαννάκας3, Ι.Η. Στερίου2*, Μ. Βουλγαρέλης2*, Χ. Ματσούκα1*,  
Π. Λαμπροπούλου3*, Μ. Παγώνη4*, Κ. Λιάπης5*
1Αιματολογικό Τμήμα, ΠΝΓΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 3Αιματολογική Κλινική, ΓΑΝΠ «Μεταξά», Αθήνα, 4Αιματολογική Κλινική 
και Λεμφωμάτων – Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 
5Αιματολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη 
* Ισότιμη συμμετοχή στην εργασία 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα μυελικά νοσήματα σχετιζόμενα με θεραπεία (t-MNs) αποτελούν 
κλινικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από προηγούμενη ιατρογενή έκθεση σε μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες. Περιλαμβάνουν σχετιζόμενες με θεραπεία περιπτώσεις Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας 
(t-AML), Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων ( t-MDS) και Μυελοϋπερπλαστικών/Μυελοδυσπλαστικών 
νεοπλασμάτων (t-MDS/MPN), αποτελώντας το 10-20% όλων των περιπτώσεων ΑΜL, MDS, MDS/
MPN. Σκοπός της μελέτης αποτελεί η καταγραφή ασθενών με t-MNs, παρατηρώντας την πορεία και 
την έκβαση αυτών που παρουσιάζουν ευνοϊκούς προγνωστικούς δείκτες. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη που περιλαμβάνει 17 ασθενείς από τον 
Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2022, 2 αιματολογικών κέντρων της Αττικής . 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 17 ασθενείς με t-MNs, εκ των οποίων 11 γυναίκες και 6 άνδρες, μέσης 
ηλικίας 69,5 ετών (44-95). Από τους ασθενείς 12 παρουσίασαν t-AML, 3 t-MDS και 2 MDS/MPN. Από 
την ομάδα ασθενών μας, 4 παρουσίασαν t-AML ευνοϊκής πρόγνωσης. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 
μια περίπτωση t(8;21), δύο περιπτώσεις t(15;17) (t –APL) και μια CBFβ/ΜΥΗ11 (+). Από τις δύο 
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περιπτώσεις t-APL και οι δύο έλαβαν θεραπεία με ATRA + ATO. Η μια παρουσίασε πλήρη ύφεση από 
το πρώτο σχήμα λαμβάνοντας στη συνέχεια συντήρηση με ΑΤΟ ενώ η δεύτερη κατέληξε λόγω της 
επιθετικής πορείας του νοσήματος της. Από τις δυο t-AML με ευνοϊκής πρόγνωσης χαρακτήρες και οι 
δύο έλαβαν σχήμα εφόδου με cytarabine και idarubicin (7+3) επιτυγχάνοντας από τον πρώτο κύκλο 
πλήρη ανταπόκριση ( CR) συνεχίζοντας με θεραπεία σταθεροποίησης. Καμία από τις προηγούμενες 
περιπτώσεις δεν υποβλήθηκε σε αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ( 
Allo- HSCT) χωρίς να παρουσιάσουν μέχρι σήμερα υποτροπή . 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Είναι γνωστό πως προηγούμενη έκθεση σε αλκυλιούντες παράγοντες, ιονίζουσα 
ακτινοβολία και χρήση αναστολέων τοποϊσομεράσης ΙΙ σχετίζεται με την εμφάνιση t-MN καθιστώντας 
την πορεία αυτών των ασθενών δυσμενή στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Πέραν του γενικού 
κανόνα, ορισμένες περιπτώσεις t-MNs φαίνεται να παρουσιάζουν ευνοϊκούς προγνωστικούς δείκτες 
δημιουργώντας νέες σκέψεις σχετικά με την ανάγκη μεταμόσχευσης και διαχείρισης αυτής της ομάδας 
ασθενών. 
Πίνακας
Φύλο
 Γυναίκες 11
 Άνδρες 6
Ηλικία, μέση ( ελάχιστη-μέγιστη) 69,5 (44-95)
Προηγούμενη Κακοήθεια
 Ωοθηκών 4
 Τραχήλου Μήτρας 2
 Προστάτη 2
 Ουροποιητικού 2
 Μαστού 5
 Πεπτικού 2
Therapy-related myeloid neoplasmas
 t-AML 12
 t-MDS 3
 t-MDS/MPN 2
Μοριακά
 NPM1 0
 FLT3 0
 P53* 2
 ΙDH1 1
Καρυότυπος
 Complex 5
 Normal 5
 Τρισωμία 8 2
 t(8;21) 1
 t(9;11) 1
 t(15;17) 2
 t(3;3) 1
 -7 1
 del(7q) 1
 del(3q) 1
Έκβαση
 ζώντες 7
 Θανόντες 10

*Σημειώνεται πως ο αριθμός ασθενών δεν είναι ενδεικτικός του συνόλου καθώς αρκετοί ασθενείς δεν είχαν έλεγχο 
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100 ΒΕνΕΤΟΚΛΑξΗ ΣΥν ΑζΑΚΙΤΙΔΙνΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙωΜΕνΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕνΗ 
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ: ΔΕΔΟΜΕνΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ζωΗΣ
Μ. Βεργουλίδου
Ιατρός, Λεμεσός, Κύπρος
Η θεραπεία της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ) σε ηλικιωμένους ασθενείς χαρακτηρίζεται από 
ελάχιστες θεραπευτικές επιλογές και δυσμενή πρόγνωση. Η εισαγωγή υπομεθυλιωτικών παραγόντων 
όπως η αζακιτιδίνη, έχει βελτιώσει την επιβίωση και αποτελεί μια θεραπεία εύκολα εφαρμοζόμενη σε 
εξωτερικό ιατρείο. Τελευταία, η προσθήκη του από του στόματος αναστολέα της B-cell lymphoma 
(BCL) 2 πρωτεΐνης, βενετοκλάξη, έχει βελτιώσει περαιτέρω την επιβίωση. 
Αναφέρουμε τα δεδομένα ενός ιδιωτικού ιατρείου, σχετικά με τη θεραπεία ηλικιωμένων ασθενών με 
ΟΜΛ και περιγράφουμε την ανταπόκριση και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. 
Μεταξύ 2021-22 αντιμετωπίσαμε συνολικά 8 ηλικιωμένους ασθενείς που διαγνώστηκαν με ΟΜΛ (5/6 
μετά μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, 2/6 de novo, 1/6 μετά μυελοΐνωση). Η μέση ηλικία ήταν 77 έτη (70-
79, 6 γυναίκες, 2 άντρες). Δύο ασθενείς ήταν προθεραπευμένοι με αζακιτιδίνη. Ένας προθεραπευμένος 
ασθενής έλαβε γκλασδεγκίμπη και μια ασθενής απεβίωσε μόλις μετά από ένα κύκλο θεραπείας με 
αζακιτιδίνη. Οι υπόλοιποι 6 ασθενείς ξεκίνησαν θεραπεία με αζακιτιδίνη, καθώς λόγω γραφειοκρατικών 
ζητημάτων η βενετοκλάξη χορηγήθηκε στον δεύτερο κύκλο θεραπείας. Η ανταπόκριση στη θεραπεία 
αξιολογήθηκε μέσω μυελογράμματος μετά από τον κύκλο 3-4 αλλά και μετά τον κύκλο 6.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο μέσος αριθμός κύκλων θεραπείας ήταν 6, ενώ η μέση διάρκεια θεραπείας με 
βενετοκλάξη ήταν 9 μήνες. Ένας ασθενής απεβίωσε νωρίς λόγω ανθεκτικότητας. Ένας προθεραπευμένος 
ασθενής πέθανε από υποτροπή μετά 9 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ασθενείς που έδειξαν καλή 
ανταπόκριση είναι ακόμα εν ζωή. Σχετικά με τις παρενέργειες της βενετοκλάξης, συχνότερα αναφέρεται 
ναυτία, έμετος, διαρροϊκό σύνδρομο, καταβολή, ενώ ιδιαίτερα συχνά ήταν απαραίτητη η ελάττωση 
δόσης από 400mg σε 200mg ημερησίως. Κανένας ασθενής δεν ανέπτυξε σύνδρομο λύσης όγκου, 
ενώ αποδεσμεύτηκαν από μεταγγίσεις κατά μέσο όρο στον 2ο μήνα θεραπείας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Οι ασθενείς που πρώιμα πέτυχαν μείωση των βλαστών, δείχνοντας ανταπόκριση 
στο συνδυασμό αζακιτιδίνης-βενετοκλάξης, έχουν σημαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
μεγαλύτερη διάρκεια επιβίωσης, ενώ ή πρώιμη ανθεκτικότητα στη θεραπεία συνδέεται με ιδιαίτερα 
δυσμενή πρόγνωση. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για τον προσδιορισμό της ιδανικής διάρκειας της 
θεραπείας με βενετοκλάξη καθώς και τη διαχείριση των συχνών γαστρεντερικών παρενεργειών. Η 
διαθεσιμότητα μιας από του στόματος θεραπείας είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τη διαχείριση ηλικιωμένων 
ασθενών με ΟΜΛ.

101 ΚΑΡΔΙΟΤΟξΙΚΟΤΗΤΑ MIDOSTAuRIN: ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚων
Σ. Δήμου-Μπεσικλή1, Π. Δόλγυρας1, Ε. Παπχιάνου1, Ι. Κυριάκου1, Μ. Παπαθανασίου1, Α. Μαρβάκη1, 
Ι ζαρίφης2, Χ. Λαλαγιάννη1, I. Σακελλάρη1 

1Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσα-
λονίκη, 2Καρδιολογική Κλινική ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (ΟΜΛ) είναι ετερογενής νόσος. Οι θεραπευτικές επιλογές 
έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια με την προσθήκη νέων στοχευμένων θεραπειών. Η Mιντοσταυρίνη 
αποτελεί αναστολέα τυροσινικών κινασών, εγκεκριμένη στη θεραπεία της ΟΜΛ με μεταλλαγμένο FLT3 
γονίδιο σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία. Είναι καλά ανεκτή με κύρια τοξικότητα την αιματολογική 
και γαστρεντερολογική, ωστόσο στην εγκριτική μελέτη του φαρμάκου προτείνεται τροποποίηση της 
δόσης ή/και διακοπή σε περιπτώσεις παράτασης του QTc. 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση δύο ασθενών με ΟΜΛ που ανέπτυξαν καρδιοτοξικότητα 
πιθανόν σχετιζόμενη με την μιντοσταυρίνη.
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1. Γυναίκα 23 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό παραπέμφθηκε για αντιμετώπιση 
ΟΜΛ. Από τον έλεγχο προέκυψε FLT3-TKD(+) και biallelic CEBPA, (ευνοϊκής πρόγνωσης κατά ELN). 
Προ της έναρξης θεραπείας διενεργήθηκε ΗΚΓ και υπερηχογράφημα καρδιάς που ήταν φυσιολογικά, 
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ενώ εβδομαδιαία ΗΚΓ διενεργούνται ως ρουτίνα κατά τη λήψη της Μιντοσταυρίνης και ελέγχονται όλα 
τα συγχορηγούμενα φάρμακα για παράταση του QTc. Η ασθενής έλαβε την πρώτη έφοδο (Cytarabine 
+Idarubicin 7+3) και στη συνέχεια έλαβε Μιντοσταυρίνη, σε δόση 50mgx2 για 14 μέρες, χωρίς 
πρόβλημα επιτυγχάνοντας πλήρης ύφεση. Ακολούθησε δεύτερη έφοδος (Cytarabine+Mitoxantrone) και 
Μιντοσταυρίνη. Την 11η μέρα λήψης Μιντοσταυρίνης παρουσίασε αίσθημα παλμών και δυσφορία. Από το 
ΗΚΓ διαπιστώθηκε φλεβοκομβική ταχυκαρδία, ενώ το υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε επηρεασμένη 
συστολική λειτουργία (EF~40%) με γενικευμένη υποκινησία τοιχωμάτων, χωρίς κινητοποίηση των 
μυοκαρδιακών ενζύμων ισχαιμίας και με φυσιολογικό QTc. Το φάρμακο διεκόπη και η ασθενής έλαβε 
αγωγή με βισοπρολόλη και ραμιπρίλη. Σε 2 εβδομάδες έγινε επαναληπτικό υπερηχογράφημα καρδιάς, 
με φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης. Ωστόσο, αποφασίστηκε να μην επαναχορηγηθεί Μιντοσταυρίνη 
στα επόμενα σχήματα.
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2. Άνδρας 36 ετών, με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό, καπνιστής, διαγνώσθηκε με 
ΟΜΛ καλής πρόγνωσης κατά ELN [NPM1(+), FLT3-TKD(+)]. Έλαβε έφοδο ‘7+3’ και από την ημέρα +1 
Μιντοσταυρίνη 50mgx2. Την έβδομη ημέρα λήψης του φαρμάκου παρουσίασε αίσθημα προκάρδιας 
δυσφορίας με ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις, χωρίς κινητοποίηση μυοκαρδιακών ενζύμων ισχαιμίας 
και φυσιολογικό διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς και QTc. Η Μιντοσταυρίνη διακόπηκε για 
τρεις ημέρες και στη συνέχεια, με την υποχώρηση των ευρημάτων, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 14 
ημερών χωρίς πρόβλημα. Στην δεύτερη έφοδο, όντας σε πλήρη ύφεση, έλαβε Cytarabine+Mitoxantrone 
και την όγδοη ημέρα λήψης της Μιντοσταυρίνης διαπιστώθηκε επιπέδωση των κυμάτων Τ και 
κινητοποίηση μυοκαρδιακών ενζύμων ισχαιμίας, χωρίς διαταραχή του υπερηχογραφήματος καρδιάς. 
Μετά τη διακοπή της Μιντοσταυρίνης, το ηλεκτροκαρδιογράφημα ομαλοποιήθηκε σε δύο ημέρες και 
η τροπονίνη αρνητικοποιήθηκε σε έξι ημέρες. Υπεβλήθη σε αξονική στεφανιογραφία η οποία ήταν 
φυσιολογική. Στην παρούσα φάση, ο ασθενής έχει ολοκληρώσει τις θεραπείες χωρίς Μιντοσταυρίνη 
και παραμένει σε πλήρη ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση Μιντοσταυρίνης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα ΟΜΛ FLT3 (+) 
σε συνδυασμό με την κλασική χημειοθεραπεία έχει βελτιώσει σημαντικά την έκβαση. Είναι γνωστό 
ότι η Μιντοσταυρίνη προκαλεί παράταση QT, χωρίς γνωστό παθοφυσιολογικό μηχανισμό ενώ άλλες 
καρδιαγγειακές επιπλοκές δεν έχουν περιγραφεί σαφώς στην ΟΜΛ. Από την μελέτη των περιστατικών 
μας φαίνεται η σημασία του προληπτικού ελέγχου με τακτικά ΗΚΓ και υπερηχογράφημα καρδιάς 
αναλόγως των κλινικών ενδείξεων. Προοπτική μελέτη των καρδιακών επιπλοκών του φαρμάκου με 
δεδομένα ‘πραγματικού κόσμου’ είναι απαραίτητη για την αποσαφήνιση της παθοφυσιολογίας τους.

102 Η ΑνΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟξΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΜΙνΤΟΣΤΑΥΡΙνΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗν ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗν 
ΕνΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗν ΟξΕΙΑ ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (AML)
Χ. Λαλαγιάννη, Μ. Παπαθανασίου, Δ. Γκουσιάρης, Σ. Σουρρή, Σ. Καρυπίδης, E. Παπχιάνου, Α. Παπα-
λεξανδρή, Σ. Δήμου-Μπεσικλή, Π. Δόλγυρας, Α. Μαρβάκη, Α. Συρίγου, Γ. Παπαϊωάννου, Ι. Σακελλάρη
Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝ «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
Οι μεταλλάξεις του γονιδίου FLT3 (Fms-like tyrosine kinase 3) απαντώνται στο 1/3 των ενηλίκων με 
AML, δημιουργούν αυτόματο διμερισμό και συνεχή ενεργοποίηση του υποδοχέα και συσχετίζονται με 
κακή πρόγνωση, ιδίως οι FLT3-ITD (internal tandem duplication). Οι σημειακές μεταλλάξεις FLT3-TKD 
(tyrosine kinase domain) έχουν μικρότερη προγνωστική σημασία, όμως μαζί με τις FLT3-ITD αποτελούν 
στόχο για τις νεότερες στοχευμένες θεραπείες. Η μιντοσταυρίνη αποτελεί τον πρώτο εγκεκριμένο 
αναστολέα του FLT3 με ένδειξη χορήγησης με την εντατική θεραπεία εφόδου/σταθεροποίησης και 
ως συντήρηση. Έχει δραστικότητα και στις 2 μεταλλάξεις FLT3 και με στην εγκριτική μελέτη RATIFY 
έδειξε μείωση των υποτροπών και βελτίωση της επιβίωσης με μικρή τοξικότητα, κυρίως αιματολογική, 
γαστρεντερική και καρδιολογική (παράταση QTc). 
Μελετήσαμε την ανοχή και την τοξικότητα της χορήγησης μιντοσταυρίνης σε μια ομάδα ασθενών με 
FLT3+ AML. Δέκα οκτώ ασθενείς, 7 άνδρες και 11 γυναίκες, διάμεσης ηλικίας 52 (23-66) ετών έλαβαν 
μιντοσταυρίνη την +1 ημέρα από το τέλος της χημειοθεραπείας και επί 15 ημέρες, στην δόση 50mgx2. Ο 
διάμεσος αριθμός των λευκών στην διάγνωση ήταν 30 (5.2-236) x109/l, 3/18 ασθενείς είχαν δευτεροπαθή 
AML, 1 ασθενής είχε κακής πρόγνωσης καρυότυπο (complex) ενώ οι 13/18 είχαν φυσιολογικό καρυότυπο. 
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Οι 11/18 παρουσίαζαν μετάλλαξη FLT3-ITD, 7/18 FLT3-TKD ενώ σε 12/18 συνυπήρχε και μετάλλαξη 
ΝΡΜ1 (nucleophosmin member 1). Ειδικότερα 5/7 ασθενείς FLT3-TKD ήταν ΝΡΜ1+ και 7/11 FLT3-
ITD ήταν ΝΡΜ1+. Χορηγήθηκαν συνολικά 60 κύκλοι μιντοσταυρίνης με τη χημειοθεραπεία (Χ/Θ). 
Πέντε ασθενείς έλαβαν και θεραπεία συντήρησης για 6 (3-12) μήνες. Πλήρη ύφεση πέτυχαν 16/18 
ασθενείς (89%), 1 απεβίωσε πρώιμα και 1 παρουσίασε ανθεκτική νόσο. Έξι ασθενείς παρουσίασαν 
υποτροπή της νόσου (37.5%). Τρείς ασθενείς υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση (alloHCT) 
σε CR1 και 1 σε υποτροπή ενώ 4 ασθενείς έλαβαν δεύτερο FLT3 αναστολέα. Τελικά 12/18 (66.6%) 
ασθενείς βρίσκονται εν ζωή και σε ύφεση. Το σύνολο των ασθενών παρουσίασε κυτταροπενίες grade 
3,4 ως αποτέλεσμα της Χ/Θ. Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια (ΑΕ) ήταν τοξικότητα γαστρεντερικού 
(12/18 ασθενείς) και αφορούσε ηπατοτοξικότητα grade 1,2 σε 26/60 κύκλους θεραπείας και grade 3 
σε 2 κύκλους, διάρροιες grade 1,2 σε 28/60 κύκλους και grade 3 σε 3 κύκλους και ναυτία grade 1,2 
σε 20/60 κύκλους θεραπείας. Με τη διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος 2 φορές την εβδομάδα και 
έλεγχο των συγχορηγούμενων φαρμάκων, παράταση του QTc grade 1 παρατηρήθηκε σε 4 στιγμιότυπα 
και σε 2 ασθενείς χρειάστηκε μείωση της δόσης του φαρμάκου. Όμως άλλες καρδιολογικές επιπλοκές 
grade 2 παρατηρήθηκαν σε 2 ασθενείς και ήταν αίτιο διακοπής της θεραπείας. Εξάνθημα grade 1 
παρουσίασαν 2 ασθενείς. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης, όπου οι ασθενείς δεν ελάμβαναν 
άλλα φάρμακα, οι ΑΕ ήταν σημαντικά λιγότερες (<10%). Διάμεση πνευμονοπάθεια παρατηρήθηκε μετά 
το τέλος της συντήρησης σε 1 ασθενή. Συμπερασματικά η χορήγηση μιντοσταυρίνης με τη Χ/Θ είναι 
καλά ανεκτή με γαστρεντερική κυρίως τοξικότητα. Το εξάνθημα και η παράταση QTc δεν είναι συχνά, 
όμως ο κλινικός πρέπει να είναι ενημερωμένος και σε ετοιμότητα για τις σπανιότερες και σοβαρότερες 
επιπλοκές της θεραπείας.

103 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡωΤΟΚΟΛΛΟΥ GMALL 08/2013 ΣΤΗν ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ ΕνΗΛΙΚων 
ΑΣΘΕνων ΜΕ ΟξΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΟΛΛ) ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΜ-
ΦωΜΑ (ΛΒΛ): Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Φ. Καραολίδου1, Χ. Γιατρά1, Λ. Λυγδή1, Π. Κοσμάς1, Ι. Βενετσανάκη1, Ε. Θεοδώρου1, Α. Πολυβίου1,  
Σ. Καλομοίρη1, Β. Δρακοπούλου1, Ε. Γρηγορίου2, Α. Παπανικολάου3, Δ. Καρακάσης1, Σ. Δελήμπαση1, 
Μ. Μπακίρη1, Μ. Μπουζάνη1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευγγε-
λισμός», 2Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, 
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η GMALL 08/2013 είναι μια τυχαιοποιημένη, με διαστρωμάτωση κινδύνου, 
φάσης IV μελέτη, που στοχεύει στη βελτίωση της θεραπείας ασθενών με ΟΛΛ και ΛΒΛ ηλικίας 18 - 55 
ετών. Πρωταρχικό καταληκτικό σημείο της μελέτης είναι η επιβίωση ελεύθερη συμβάντος συγκριτικά 
με το προηγούμενο πρωτόκολλο της Γερμανικής ομάδας (GMALL 07/2003). Τα αποτελέσματα που 
παρουσιάστηκαν στο ASH 2021 ήταν ενθαρρυντικά καταδεικνύοντας 3ετή ολική επιβίωση 75% για 
την Ph αρνητική (-) ΟΛΛ και 79% για την Ph θετική (+). 
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε την εμπειρία του Κέντρου μας στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά τα δεδομένα 8 διαδοχικών ασθενών με ΟΛΛ και ΛΒΛ 
που αντιμετωπίζονται στο Κέντρο μας. Μελετήσαμε κλινικούς και βιολογικούς δείκτες καθώς και την 
ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο (Minimal residual disease, MRD). Η MRD μετρήθηκε με οκταχρωματική 
κυτταρομετρία ροής και PCR (όπου ήταν εφικτό) σε δείγματα μυελού των οστών καθώς και PET/CT. 
Όλοι οι ασθενείς με Τ-ΟΛΛ/ΛΒΛ καθώς και διήθηση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) έλαβαν 
ολοκράνια ακτινοβολία 24G παράλληλα με την Έφοδο ΙΙ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επτά άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 34 έτη (εύρος 28 - 41) διαγνώστηκαν 
με Β-ΟΛΛ Ph- (n=2), Β-ΟΛΛ Ph+(n=1), Τ-ΟΛΛ (n=4), Τ-ΛΒΛ (n=1) μεταξύ 9/2021 και 8/2022. Κατά 
τη διάγνωση, 50% των ασθενών ήταν σταθερού κινδύνου. Από αυτούς, ένας αντιμετωπίστηκε ως 
υψηλού κινδύνου, αφού δεν πέτυχε πλήρη αιματολογική ύφεση (ΠΥ) μετά την Έφοδο Ι. Σε 1 ασθενή 
παρατηρήθηκε συμμετοχή του ΚΝΣ. Πέντε ασθενείς εκτέθηκαν σε ολοκράνια ακτινοβολία. Όλοι οι 
ασθενείς είχαν δείκτη μάζας σώματος (Body Mass Index, BMI) <30. Η ανταπόκριση αξιολογήθηκε σε 7 
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ασθενείς: 5 (71,4%) πέτυχαν ΠΥ μετά την Έφοδο Ι και 2 (28,6%) μετά την Έφοδο ΙΙ. Και οι 7 διατήρησαν 
την αιματολογική ανταπόκριση και πέτυχαν αρνητική MRD μετά τη Σταθεροποίηση Ι. Παρατηρήθηκαν 
2 (25%) θάνατοι: μετά την Έφοδο Ι και μετά τη Σταθεροποίηση Ι. Και οι δύο θάνατοι οφείλονταν σε 
πολυανθεκτικά παθογόνα ενώ οι ασθενείς ήταν σε ΠΥ. Στην Έφοδο Ι, όλοι έλαβαν πεγκυλιωμένη 
ασπαραγινάση (peg-asp) 2000 IU/m2. Δεν παρατηρήθηκε σημαντικού βαθμού τοξικότητα. Όλοι οι ασθενείς 
προγραμματίστηκαν να λάβουν την ίδια δόση και στην Έφοδο ΙΙ. Κατά την έναρξη της 2ης χορήγησης, 
1 ασθενής εκδήλωσε σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση. Ο ασθενής αυτός συνέχισε τη θεραπεία με 
Erwinase. Nelarabine χορηγήθηκε κατά τη Σταθεροποίηση σε 2 Τ-ΟΛΛ. Ένας ασθενής υπεβλήθη σε 
αλλογενή μεταμόσχευση και είναι σε ΠΥ. Όλοι οι ασθενείς εκδήλωσαν εμπύρετο ουδετεροπενία με 
ταυτοποίηση παθογόνων. Τρεις (43%) ασθενείς εκδήλωσαν ηπατοτοξικότητα (κυρίως τρανσαμινασαιμία) 
και επίσης 3 θρομβωτικά επεισόδια στα σημεία προσπέλασης των κεντρικών φλεβικών γραμμών. 
Παρατηρήθηκε ήπια αιμορραγική διάθεση, συνέπεια της παράτασης των χρόνων αιμόστασης (71%). 
Σημειώθηκε σοβαρή καρδιοτοξικότητα (n=1), που βελτιώθηκε, αμυλασαιμία (n=2) και τριγλυκεριδαιμία 
(n=4), χωρίς κλινική παγκρεατίτιδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασθενείς που λάμβαναν καθόλη τη διάρκεια 
της θεραπείας ω3, L-καρνιτίνη και σύμπλεγμα βιταμινών Β δεν παρουσίασαν άνοδο των λιπιδίων. 
Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τους 7,3 μήνες (εύρος 0,3 – 9,8), 6 από τους 8 ασθενείς είναι 
εν ζωή. Και οι 7 ασθενείς που έλαβαν κατ’ ελάχιστον την Έφοδο Ι πέτυχαν MRD- νόσο. Η επιβίωση 
ελεύθερη προόδου νόσου ή θανάτου είναι 71,4%.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το εντατικοποιημένο GMALL 08/2013 αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία με 
διαχειρίσιμη τοξικότητα. Όπως και για κάθε εντατική θεραπεία, περιορισμό αποτελούν τα πολυανθεκτικά 
μικρόβια.

104 Ο ΣΥνΔΥΑΣΜΟΣ PONATINIb ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ b ΟξΕΙΑ ΛΕΜ-
ΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ PH(+). Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Α. Μπούχλα, Σ. Παπαγεωργίου, Ε. Μπαζάνη, Κ. Γκοντόπουλος, Θ. Θωμόπουλος, Κ. Λουκαρή,  
Χ. Αποστολοπούλου, Π. Βρυττιά, Α. ζορμπά, Β. Παππά
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ Αττικόν
ΣΚΟΠΟΣ: Ο αναστολέας τυροσινικής κινάσης (TKI) τρίτης γενιάς ponatinib είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός 
σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε ασθενείς με B οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία Ph(+)- (Β ALLPh(+)). 
O συνδυασμός του ponatinib με εντατική χημειοθεραπεία ή μειωμένης έντασης χημειοθεραπεία είναι 
υπό διερεύνηση. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η εμπειρία χορήγησης ponatinib σε συvδυασμό 
με χημειοθεραπεία στο κέντρο μας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Επτά διαδοχικοί ασθενείς με Β ALLPh(+) αντιμετωπίσθηκαν με το συνδυασμό 
ponatinib και εντατικής (HYPER-CVAD) ή μειωμένης έντασης χημειοθεραπείας. Η τελευταία συνίσταται 
σε μια τρίμηνη προφάση κορτικοειδών και βινκριστίνης, ακολουθούμενη από έξη εναλλασσόμενους 
κύκλους χαμηλής δόσης μεθοτρεξάτης και αρασυτίνης και ένα έτος μηνιαίων χορηγήσεων βινκριστίνης. 
Η θεραπεία με ponatinib συνεχίζεται σε όλους τους ασθενείς μετά το τέλος της χημειοθεραπείας. Τα 
χαρακτηριστικά των ασθενών και η χορηγούμενη θεραπεία φαίνονται στον πίνακα 1.

Ασθενής φύλο Ηλικία (έτη) Ημ. Διάγνωσης είδος ΧΜΘ Ημ.MRD neg
1 A 26 Οκτ 2017 HYPER-CVAD Ιαν 2018
2 Θ 37 Νοε 2018 HYPER-CVAD Ιαν 2019
3 Θ 70 Αυγ 2019 HYPER-CVAD Νοε 2019
4 Θ 58 Σεπ 2019 HYPER-CVAD Οκτ 2019
5 Θ 75 Ιουλ 2020 μειωμένης έντασης Οκτ 2021
6 Θ 81 Νοε 2021 μειωμένης έντασης Μάι 2022
7 Θ 71 Μαρ 2022 μειωμένης έντασης δεν έχει επιτευχθεί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση περίοδος παρακολούθησης ήταν 36 μήνες. H θεραπεία ήταν καλά 
ανεκτή από τους ασθενείς πέραν βαθμού ΙΙ υπεραμυλασαιμίας στην ασθενή 2 και βαθμού ΙΙ λιπασαιμίας 
και υπέρτασης στην ασθενή 5, οι οποίες υφέθησαν μετά από μείωση της δόσης του ponatinib. Όλοι οι 
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ασθενείς πέτυχαν μοριακή ύφεση της νόσου, πλην της τελευταίας ασθενούς που έχει τη βραχύτερη 
παρακολούθηση. Ασθενείς που έλαβαν εντατική χημειοθεραπεία αρνητικοποίησαν νωρίτερα το bcr/
abl μετάγραφο. Κανείς ασθενής δεν έχασε τη μοριακή ύφεση και κανείς δεν οδηγήθηκε σε αλλογενή 
μεταμόσχευση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο συνδυασμός ponatinib και χημειοθεραπείας είναι ασφαλής και αποτελεσματικός 
σε ασθενείς με Β ALL- Ph(+) και θέτει ερωτήματα ως προς την ανάγκη διενέργειας αλλογενούς 
μεταμόσχευσης σε αυτούς τους ασθενείς.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

105 ΛΕΜΦωΜΑ HOGDkIN ΟζωΔΟΥΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗν ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: Η 30ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ ΑνΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟν ΠΑΙΔΙΚΟ 
ΚΑΡΚΙνΟ
Β. Τζότζολα1, Κ. Αντωνιάδη1, Χ. Κελαϊδή1, Μ. Αμπατζίδου1, Κ. Στεφανάκη2, Β. Παπαδάκης1, Σ. Πολυ-
χρονοπούλου1

1Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ), ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 2Εργαστήριο 
Παθολογοανατομίας, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το λέμφωμα Hodgkin οζώδους λεμφοκυτταρικής επικράτησης (NLPHL) είναι 
ένας σπάνιος τύπος λεμφώματος Hodgkin (HL), αποτελεί το 5% των ασθενών με HL και έχει ιδιαίτερη 
ιστοπαθολογία και βιολογική συμπεριφορά. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα χαρακτηριστικά, 
τις θεραπευτικές προσεγγίσεις και την έκβαση των ασθενών με NLPHL παιδικής και εφηβικής ηλικίας, 
που αντιμετωπίσθηκαν στο Τμήμα μας, την τελευταία 30ετία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά καταγράφηκαν στη μελέτη 5 ασθενείς με NLPHL εκ του συνόλου 
των 74 περιπτώσεων HL (6,7%) που διαγνώσθηκαν και αντιμετωπίστηκαν στο Τμήμα μας το χρονικό 
διάστημα 1992-2022. Η διάγνωση στους ασθενείς ετέθη ιστολογικά με βιοψία λεμφαδένα και η 
σταδιοποίηση έγινε βάσει συστήματος Ann-Arbor. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι ασθενείς ήταν άρρενες, με διάμεση ηλικία 13,66 έτη (εύρος 6,4-15,1 έτη). 
Οι ασθενείς πρόβαλλαν με τραχηλική λεμφαδενοπάθεια (3/5), βουβωνική λεμφαδενοπάθεια (1/5) 
και διόγκωση στην περιοχή της παρωτίδας (1/5). Κανένας δεν είχε Β-συμπτωματολογία. Οι ασθενείς 
σταδιοποιήθηκαν σε: στάδιο ΙΑ:1, στάδιο ΙΙΑ:1, στάδιο ΙΙΙΑ:1, στάδιο ΙΙΙΑs:1 και στάδιο IVbse:1. 
Κατά τη διάγνωση, 4/5 ασθενείς αντιμετωπίστηκαν μόνο με χημειοθεραπεία βάσει πρωτοκόλλων 
κλασικού HL. Συγκεκριμένα 1 ασθενής έλαβε OEPA/COPDAC (πρωτόκολλο Euronet-PHLC 2,6 κύκλοι), 
1 ασθενής ABVD (6 κύκλοι), 1 ασθενής MOPP/ABVD (6 κύκλοι), 1 ασθενής COP (UKCCSG-HLWG,3 
κύκλοι). Ένας ασθενής μετά τη διάγνωση χάθηκε στην παρακολούθηση (lost-to-follow-up).
Δύο από τους 4 ασθενείς (2/4) με διάμεσο follow-up 9.8 έτη (εύρος 1-11,0) βρίσκονται σε πρώτη 
ύφεση και 2/4 ασθενείς υποτροπίασαν. Συγκεκριμένα, ένας ασθενής σταδίου ΙΙΑ και ένας ασθενής 
ΙΙΙΑs παρουσίασαν υποτροπή, 3 και 5 έτη μετά την αρχική διάγνωση και πέτυχαν δεύτερη και τέταρτη 
ύφεση, αντίστοιχα. Συνεπώς, η 10ετής επιβίωση ελεύθερη νόσου (EFS) ανέρχεται στο 33% και η 
10ετής συνολική επιβίωση (ΟS) στο 100%.
Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε σε σχέση με την κλινική προβολή και πορεία της νόσου ότι 4/5 ασθενείς 
εμφάνισαν λεμφαδενοπάθεια ή/και ανοσολογικές διαταραχές. Αναλυτικότερα, λεμφαδενοπάθεια 
προηγήθηκε σε 3/5 ασθενείς σε διάμεσο χρόνο 5 έτη (εύρος 4-10 έτη) πριν τη διάγνωση του NLPHL, ενώ 
σε έναν εξ’ αυτών παρουσιάστηκε λεμφαδενοπάθεια εκ νέου, 10 έτη μετά τη διάγνωση. Οι ιστολογικές 
εξετάσεις λεμφαδένα σε όλες τις περιπτώσεις απέκλεισαν λέμφωμα ή άλλη κακοήθεια. Ο ανοσολογικός 
έλεγχος των ασθενών ανέδειξε διαταραχές που περιλάμβαναν χαμηλές τιμές ανοσοσφαιρινών σε 2/5 
ασθενείς, μη ειδικές διαταραχές των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στο περιφερικό αίμα σε 2/5, 
και λεμφοπενία σε 1/5 ασθενή. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα NLPHL είναι σπάνια στην παιδική και εφηβική ηλικία και παρουσιάζουν 
ιδιαιτερότητες στην κλινική τους προβολή και πορεία. Συχνή φαίνεται να είναι η εκδήλωση 
λεμφαδενοπάθειας πολύ πριν ή και μετά τη διάγνωση του NLPHL, ενώ ενδέχεται να συνυπάρχουν 
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και ανοσολογικές διαταραχές. Η συνολική επιβίωση των ασθενών με NLPHL είναι ευνοϊκή, αλλά οι 
υποτροπές ιδίως για τους ασθενείς προχωρημένου σταδίου είναι συχνές και χρήζουν συνδυαστικής 
θεραπείας. Η μελέτη του ανοσολογικού υπόβαθρου των παιδιατρικών ασθενών με NLPHL, θα οδηγήσει 
σε βαθύτερη κατανόηση των παθογενετικών διαδικασιών της λεμφωματογένεσης. 

106 ΘΡΟΜΒΟΠΕνΙΑ ΑνΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Α. Σταμπέρνα1,2, Α. Τραγιαννίδης1, Μ. Ιωαννίδου1, Μ. Παλαμπουγιούκη1, Τ. Τζιόλα, Β. Αντάρη,  
Θ. Παπαγεωργίου, Α. Γαλλή-Τσινιπούλου, Ε. Στειακάκη2,3, Ε. Χατζηπαντελής1

1Μονάδα Παιδικής & Εφηβικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Β’ Παιδιατρικής Κλινικής, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ 
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 2Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αιματολογίας-Ογκολογίας Παιδιών και 
Εφήβων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, 3Κλινική Αιματολογίας–Ογκολογίας Παίδων, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο
ΕΙΣΑΓωΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η θρομβοπενία ανοσολογικής αρχής (ΑΘ) αποτελεί μία συχνή αιματολογική 
διαταραχή σε παιδιά και  εφήβους. Πρόκειται για τη συχνότερη επίκτητη αιμορραγική διαταραχή στα 
παιδιά, ο αυτοάνοσος μηχανισμός της οποίας παραμένει μη πλήρως διευκρινισμένος. Ο σκοπός της 
αναδρομικής αυτής μελέτης ήταν η καταγραφή της επιδημιολογίας και της έκβασης των θρομβοπενιών 
ανοσολογικής αρχής σε παιδιατρικούς-αιματολογικούς ασθενείς της Μονάδας μας τα τελευταία 21 
χρόνια (2000-2021),εστιάζοντας σε πιθανούς προδιαθεσικούς παράγοντες που πιθανόν επηρέασαν την 
έκβασή τους. Επιπρόσθετο στόχο αποτέλεσε η συσχέτιση της θεραπευτικής αγωγής με τη χρονιότητα 
της νόσου.
ΜΕΘΟΔΟΣ-ΥΛΙΚΟ: Η αναδρομική αυτή μελέτη διεξήχθη σε παιδιατρικούς αιματολογικούς ασθενείς. 
Ο πληθυσμός της μελέτης περιλάμβανε παιδιά, ηλικίας 2 μηνών έως 14 ετών με θρομβοπενία 
ανοσολογικής αρχής, η διάγνωση της οποίας έγινε κατά τη χρονική περίοδο 2000-2021. Τα κλινικά 
και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών ελήφθησαν από τον ηλεκτρονικό και έντυπο φάκελο των 
ασθενών. Για κάθε ασθενή έγινε καταγραφή της ηλικίας, του φύλου, της κλινικής και εργαστηριακής 
εικόνας (αριθμός αιμοπεταλίων, απόλυτος αριθμός λεμφοκυττάρων) κατά τη διάγνωση, του ιστορικού 
και της κλινικής εικόνας, της πιθανής λοίμωξης ή εμβολιασμού που προηγήθηκε, της θεραπείας που 
έλαβαν, καθώς και των θεραπευτικών αλλαγών και τροποποιήσεων (μονοθεραπεία, συνδυαστική 
θεραπεία από την έναρξη ή στο χρόνο, αποτυχία θεραπείας και μετάβαση σε άλλη) και της κατάταξης 
σε οξεία, εμμένουσα ή χρόνια. Επίσης, οι ασθενείς κατατάχθηκαν σε ηλικιακές υποομάδες (0-5 ετών, 
6-10 ετών και 11-14 ετών) και για κάθε ασθενή καταγράφηκε ο χρόνος απάντησης στη θεραπεία σε 
μήνες και η διάρκεια ύφεσης της νόσου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε αυτήν την αναδρομική μελέτη, αξιολογήθηκαν 190 ιατρικοί φάκελοι παιδιατρικών 
ασθενών ηλικίας 2 μηνών έως 14 ετών με ΑΘ. Αποκαλύφθηκε μικρή υπεροχή στο θήλυ φύλο,ενώ 
καμία θεραπεία δε φάνηκε να αποτρέπει τη μετάπτωση της νόσου σε χρόνια. Οι ισχυροί προγνωστικοί 
δείκτες χρονιότητας αποδείχτηκε πως ήταν τόσο ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων κατά τη 
διάγνωση, όσο και ο αριθμός των αιμοπεταλίων. Επιπλέον, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αντίσταση 
των ασθενών στην 1ης γραμμής θεραπεία και την ισχυρή συσχέτιση της με τη χρονιότητα της νόσου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη, ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων και των 
αιμοπεταλίων κατά τη διάγνωση, η θεραπευτική παρέμβαση και η αντίσταση των ασθενών στην 1ης 
γραμμής θεραπεία φάνηκε να σχετίζονται με τη χρονιότητα της ΑΘ στα παιδιά, ιδιαίτερα στη μεγαλύτερη 
ηλικιακή ομάδα.
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ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ - ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ

107 ΚΛΙνΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ Των ΓΑΣΤΡΙΚων ΛΕΜΦωΜΑΤων
Π. Πάστρας1, Χ.Κ. Βαλερά1, Π. Πατιού1, Β. Λαμπροπούλου1, Ε. Τσούνης2, Ε. Βερίγου1, Α. Κουράκλη1, 
Χ. Τριάντος2, Α. Συμεωνίδης1

1Αιματολογικό Τμήμα και 2Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Παθολογικής Κλινικής, ΠαΓΝ Πατρών, Πάτρα
ΕΙΣΑΓωΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το γαστρικό λέμφωμα είναι λιγότερο συνήθης τύπος γαστρικού 
νεοπλάσματος, αλλά αντιπροσωπεύει τη συχνότερη μορφή εξωλεμφαδενικού μη Hodgkin λεμφώματος. 
Κατηγοριοποιείται σε περαιτέρω υποτύπους και έχει συσχετιστεί με λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του 
Πυλωρού. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των κλινικών, εργαστηριακών, ενδοσκοπικών 
και απεικονιστικών χαρακτηριστικών της νόσου, η παρακολούθηση της θεραπείας και το αποτύπωμα 
της στους ασθενείς. 
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη συμπεριέλαβε 139 ασθενείς (88 άνδρες, 51 γυναίκες) με 
γαστρικό μη Hodgkin λέμφωμα και διάμεση ηλικία 67 έτη (IQR: 59-75). Όλοι οι συμμετέχοντες της 
μελέτης παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία του Αιματολογικού τμήματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πλειονότητα των ασθενών (132/139~95%) διατηρούσαν κατά τη διάγνωση 
υψηλή λειτουργικότητα (Karnofsky score >80%). Τα συνηθέστερα συμπτώματα κατά τη διάγνωση ήταν: 
επιγαστραλγία (66~47.5%), συμπτώματα τύπου Β (πυρετός, απώλεια βάρους, νυχτερινή εφίδρωση) 
(54~38.8%), αδυναμία/καταβολή (42~30.2%) και αιματέμεση (21~15.1%). Από τους ιστολογικούς 
τύπους της νόσου συχνότερα αναγνωρίζονταν: DLBCL χωρίς στοιχεία MALT (54~38.8%), ΜALT 
(45~32.5%), DLBCL με στοιχεία MALT (5~3.6%) και λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα (5~3.6%). 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση AnnArbor οι ασθενείς διαγνώστηκαν σε Στάδιο I: (41%), II: (20.1%), III: 
(9.4%) και IV: (29.5%). Κατά την ενδοσκοπική εξέταση οι βλάβες στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν 
πολυεστιακές (46.4%), ενώ οι μονοεστιακές βλάβες εντοπίζονταν συχνότερα στο σώμα (21.4%) ή στο 
άντρο (17.9%) του στομάχου. Όσον αφορά τη μορφολογία, οι αλλοιώσεις ήταν συχνότερα ελκωτικές 
(58.2%), υπερτροφικές (17.2%) ή εξωφυτικές (15.8%). Θετικοί σε έλεγχο για λοίμωξη από H. Pylori 
βρέθηκαν 39/63 (61.9%) ασθενείς.
Όλοι οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα του Αιματολογικού 
Τμήματος, ενώ σε γαστρεκτομή προ της ιστολογικής διάγνωσης είχαν υποβληθεί 59/139 (42.4%) ασθενείς. 
Όλοι οι θετικοί για H. Pylori υποβλήθηκαν σε θεραπεία εκρίζωσης και το ποσοστό αποτελεσματικότητας 
ήταν 74.1% (29/39). 4 εξ αυτών έλαβαν ως θεραπεία λεμφώματος μόνο τη θεραπεία εκρίζωσης και 
ανταποκρίθηκαν 3 (75%). Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 54/112 (48.2%) ασθενείς παρουσίασαν 
πρώιμες επιπλοκές με συχνότερες την ουδετεροπενία (5.8%) και τα οιδήματα των άκρων (4.3%). 
Στην αγωγή ανταποκρίθηκαν πλήρως ή μερικώς 76/112 (67.9%) ασθενείς με διαθέσιμα δεδομένα 
παρακολούθησης, ενώ θεραπεία συντήρησης έλαβαν 36/112 (32.1%). Λεπτομερέστερη παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων της θεραπείας κατά είδος χορηγηθείσης χημειο-ανοσοθεραπείας και αναζήτηση 
των προγνωστικών παραγόντων για την ανταπόκριση, αποτελεί αντικείμενο άλλης ανάλυσης που θα 
ακολουθήσει. Ωστόσο, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ασθενείς με συμπτώματα τύπου Β παρουσίαζαν 
χαμηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία έναντι των ασθενών χωρίς τέτοια συμπτώματα 
(52.8% vs 75.5%; p=0.09). Σε ένα διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 31 μηνών (IQR: 6-66) το 
ποσοστό συνολικής επιβίωσης των ασθενών ήταν 71.6%, ενώ δεύτερη κακοήθεια εκδηλώθηκε στο 
19.8% των ασθενών, με την κακοήθεια προστάτη να είναι η συχνότερη 4/20 (20%). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με γαστρικό λέμφωμα χωρίς Β συμπτώματα και χωρίς επηρεασμένους 
εργαστηριακούς δείκτες εμφανίζουν σχετικά καλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία. Η αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας εκρίζωσης και το παράδειγμα των τριών ασθενών, που θεραπεύτηκαν μέσω αυτής, 
αναδεικνύει την πιθανότητα ένα ποσοστό ασθενών να μην χρειαστεί συστηματική θεραπεία αλλά η 
νόσος να υποχωρήσει μόνο με θεραπεία εκρίζωσης.
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108 ΑνΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙωΣΗ ΥΠΕΡΗΛΙΚων ΑΣΘΕνων ΜΕ ΛΕΜΦωΜΑ ΑΠΟ 
ΜΕΓΑΛΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (20ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ) 
Μ. Τσιρογιάννη, Γ. Κυριακίδης, Ε. Αρβανίτου, Α. Σιώνη, Π. Οικονομόπουλος, Π. Γιαννούλια, Α. Πουλή
Αιματολογική Κλινική, ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Οι υπερήλικες ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα συνήθως υποθεραπεύονται από το 
φόβο της τοξικότητας της ΧΘ. Η αναδρομική αυτή μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή της κλινικής 
πορείας υπερηλίκων ασθενών (≥ 75 ετών) πασχόντων από NHL-DLBcL ως μια απεικόνιση πραγματικών 
δεδομένων, με στόχο την διερεύνηση της επίδρασης του είδους της χημειοθεραπείας στην ανταπόκριση 
και την επιβίωση των ασθενών αυτών. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Καταγράφηκαν όλοι οι ασθενείς ηλικίας ≥75 ετών που διαγνώσθηκαν με NHL-
DLBcL κατά το χρονικό διάστημα από 01/12/00 έως και 04/11/2021. Υπολογίστηκε η ανταπόκριση 
και η ελεύθερη νόσου και ολική επιβίωση με τη μέθοδο Kaplan-Meier.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καταγράφηκαν 81 ασθενείς (♂39) με διάμεση ηλικία 80 έτη (εύρος 75-94). Σύμφωνα 
με το R-IPI score καλή πρόγνωση είχε το 43,2% και πτωχή το 55,5%. Σε 6 ασθενείς προϋπήρχε χαμηλής 
κακοήθειας λέμφωμα (FL 2, MZL 4), ενώ δύο ήδη έπασχαν από CLL. Οκτώ είχαν Activated B-cell και 
2 Double Hit λέμφωμα. H συννοσηρότητα του πληθυσμού εκτιμήθηκε με το Charlson Comorbidity 
Index: βαθμό 5 παρουσίασε το 12,3%, 6 το 38%, 7 το 25%, 8 το 12,3% και 9 το 7,3%. Κατάσταση 
ικανότητας >1 παρουσίαζε το 30% των ασθενών και Β-συμπτωματολογία το 17%. Προχωρημένο 
στάδιο νόσου παρουσίαζε το 61,7%, ενώ ογκώδη νόσο το 13,5%. ΟΜΒ διενεργήθηκε στο 63% των 
ασθενών και διαπιστώθηκε διήθηση στο 23,5% αυτών. Εξωλεμφαδενική εντόπιση παρουσίαζε το 
50,5% (≥2 18,5%). Κίνδυνο για διήθηση ΚΝΣ (CNS-IPI) βαθμού ≥4 παρουσίαζε το 25%, ωστόσο 
ΟΝΠ διενεργήθηκε μόλις σε δύο ασθενείς. Χορηγήθηκε το σχήμα R-CHOP στο 44%, R-COP στο 
43%, μόνο RT σε 3 ασθενείς. Οι υπόλοιποι έλαβαν διάφορα άλλα σχήματα. Συνολικά 38% έλαβε RT. 
Μειωμένη δόση χημειοθεραπευτικών εξαρχής χορηγήθηκε στο 54%, ενώ 15% των ασθενών διέκοψαν 
πρόωρα τη θεραπεία λόγω τοξικότητας ή προόδου νόσου. Ογδόντα έξι % ολοκλήρωσε >4 κύκλους 
θεραπείας. Τριάντα έξι % διέκοψε την παρακολούθησή μετά μέσο διάστημα 29 μηνών. Από τους 61 
ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, πλήρη ύφεση επέτυχε το 66%, μερική ύφεση το 18%, ενώ 
πρωτοπαθώς ανθεκτική νόσο παρουσίασε το 16%. Έντεκα ασθενείς απεβίωσαν υπό θεραπεία. H 
τριετής ελεύθερη νόσου επιβίωση ήταν 71% και η τριετής ολική επιβίωση 79%. Υποτροπίασαν 14 
ασθενείς σε διάμεσο διάστημα από επίτευξη ανταπόκρισης 21 μήνες (εύρος 3-90) και η διάμεση 
επιβίωση τους ήταν 6 μήνες (2-34). Κανείς δεν υποτροπίασε στο ΚΝΣ. Πρωτοπαθώς ανθεκτική 
νόσο παρουσίασε το 23% των ασθενών που είχαν δυσμενές προγνωστικό σκορ έναντι 7% όσων 
είχαν ευνοϊκό και 22% όσων έλαβαν R-COP έναντι 3% όσων έλαβαν R-CHOP. Η διάμεση επιβίωση 
των πρωτοπαθώς ανθεκτικών προσδιορίστηκε σε 9 μήνες. Η χορήγηση μειωμένων δόσεων (R-mini 
CHOP/R-mini COP) δεν διαφοροποίησε την ανταπόκριση των ασθενών. Αιματολογική τοξικότητα 
βαθμού ≥3 διαπιστώθηκε σε 11 ασθενείς και νευροτοξικότητα βαθμού ≥3 σε ένα ασθενή, ενώ λοίμωξη 
βαθμού ≥3 σε 16% των ασθενών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στη συνήθη κλινική πράξη η ομάδα αυτή ασθενών συνήθως υποθεραπεύεται 
λόγω επιφύλαξης ως προς την δυνητική τοξικότητα. Η μελέτη μας, συμφωνώντας με διεθνή δεδομένα, 
διαπιστώνει την ισότιμη με νεότερους ασθενείς δυνατότητα αυτής της ομάδας να θεραπευθεί, όταν 
λάβει θεραπεία με σκοπό την ίαση και την ολοκληρώσει με την κατάλληλη υποστήριξη. 



389

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2022; 13(suppl. 1)

109 ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΠΑνΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦωΜΑΤΟΣ HODGkIN ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΦΗΒΟΥΣ: ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΕΚΒΑΣΗ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
Μ. Κούρτη1, Δ. Δογάνης2, Γ. Αυγερινού3, Β. Τζότζολα4, Α. Παπαγιάννη5, Ν. Κατζηλάκης6, Ε. Δανά7,  
Α. Καίσαρη8, Μ. Νικήτα2, Κ. Κατσιμπάρδη3, Κελαϊδή4, Μ. Ιωαννίδου5, Κ. Κοτσογλανίδου1, Ι. Πελα-
γιάδης6, Ι. Περιστέρη8, Ε. Κοσμίδη7, Ε. Στειακάκη6, Ε. Παπακωνσταντίνου1, Σ. Πολυχρονοπούλου4,  
Α. Καττάμης3, Μ. Μπάκα2, Ε. Χατζηπαντελής5

1Παιδοογκολογικό Τμήμα, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη 2Ογκολογικό Τμήμα, ΓΝ Παίδων «Π. & Α. 
Κυριακού», Αθήνα, 3Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», 
Αθήνα, 4Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα, 5.Μονά-
δα Παιδικής & Εφηβικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 
Θεσσαλονίκη, 6Κλινική Αιματολογίας - Ογκολογίας Παίδων, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 
7Ογκολογική Κλινική Παίδων και Εφήβων, Νοσοκομείο Παίδων «Μητέρα», Αθήνα, 8Μονάδα Μεταμό-
σχευσης Μυελού Οστών, ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Το Hodgkin λέμφωμα είναι αρκετά συχνό στην παιδική ηλικία αποτελώντας το 4-5% του 
συνόλου των κακοηθειών, ενώ η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισής του αναφέρεται στους εφήβους.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των κλινικο-επιδημιολογικών δεδομένων 
κατά τη διάγνωση, η μελέτη της επιβίωσης και έκβασης των παιδιών και εφήβων τα τελευταία 10 χρόνια 
στην Ελλάδα και η εκτίμηση των απώτερων μακροχρόνιων επιπλοκών της θεραπείας. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:  Μελετήθηκαν αναδρομικά οι φάκελοι των ασθενών που διαγνώσθηκαν με 
Hodgkin λέμφωμα στα 7 Παιδοογκολογικά Τμήματα της χώρας μας, τη χρονική περίοδο 2010-2020. 
Καταγράφηκαν δημογραφικά, κλινικά, εργαστηριακά δεδομένα και η έκβαση των ασθενών. Καταληκτική 
ημερομηνία παρακολούθησης ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2020. Η συνολική επιβίωση (OS) και η ελεύθερη 
νόσου επιβίωση (DFS) εκτιμήθηκε με τις καμπύλες Kaplan Meier. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά σε 
μία βάση δεδομένων και ακολούθως διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση βάσει του στατιστικού πακέτου 
SPSS (“Statistical Package for the Social Science SPSS for Windows” έκδοση 27.0).
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά μελετήθηκαν 183 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία στη διάγνωση ήταν 12,9 
έτη (εύρος: 3,6-20,4 έτη) με υπεροχή των αγοριών (αγόρια:κορίτσια 1,4:1). Ο πιο συχνός ιστολογικός 
τύπος ήταν της οζώδους σκλήρυνσης (132/183,72,1%). Οχτώ ασθενείς διαγνώσθηκαν με οζώδη 
λεμφοεπικρατών τύπο Hodgkin λεμφώματος (NLPHL). Προχωρημένη νόσο (στάδιο ΙΙΙ,ΙV) είχαν 
106/183 (58,2%) ασθενείς. Aπό το 2013 όλοι οι ασθενείς στην Ελλάδα έλαβαν θεραπεία σύμφωνα 
με το πρωτόκολλο EURONET-PHL, 134 (82,2%) ασθενείς σύμφωνα με το EURONET-PHL-C1 και 
29 με το EURONET-PHL-C2. Σημειώθηκαν 4 θάνατοι ενώ υποτροπή εμφάνισαν 14/183 ασθενείς και 
όλοι υπεβλήθησαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η ΟS και DFS για το σύνολο των 
ασθενών αυτής της κοόρτης ήταν 97,8% και 90,7%, αντίστοιχα. Δεύτερη κακοήθεια σημειώθηκε σε 
4 ασθενείς, 2 αιματολογικές κακοήθειες (οξεία μυελογενής λευχαιμία), 1 καρκίνος θυρεοειδούς και 1 
καρκίνος μαστού. Συχνότερες απώτερες επιπλοκές ήταν οι ενδοκρινολογικές διαταραχές σε ποσοστό 
17,7% με κυρίαρχη του θυρεοειδούς (υποθυρεοειδισμός και όζοι θυρεοειδούς) σε 21/147 ασθενείς 
(14,2%) και ακολουθούσαν τα ορθοπεδικά προβλήματα σε 9/147 ασθενείς (6,1%). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα που αφορούν την επιβίωση των παιδιών και εφήβων είναι 
εξαιρετικά στη χώρα μας, όπως φαίνεται από αυτή τη συνεργατική πανελλαδική μελέτη της ομάδας 
εργασίας λεμφωμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), 
σε αντιστοιχία με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. Ωστόσο, η μακροχρόνια παρακολούθηση των 
ασθενών με Hodgkin λέμφωμα κρίνεται απαραίτητη για την ανάδειξη των απώτερων επιπλοκών και 
της μακροχρόνιας τοξικότητας με απώτερο στόχο τόσο τη βελτιστοποίηση της θεραπείας πρώτης-
γραμμής και υποτροπής, όσο και την καλύτερη ποιότητα ζωής των επιβιωσάντων. 
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110 ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ ΑΓΓΕΙΟΑνΟΣΟΒΛΑΣΤΙΚων Τ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚων ΛΕΜΦωΜΑΤων ΜΕ 5-ΑζΑ-
ΚΥΤΙΔΙνΗ
Σ. Καλομοίρη1, Χ. Γιατρά1, Θ. Σαμοΐλη2, Λ. Λυγδή1, Α. Πολυβίου1, Ι. Βενετσανάκη1, Ε. Θεοδώρου1,  
Δ. Καρμίρη1, Λ. Μαρίνος3, Δ. Καρακάσης1, Μ. Μπακίρη1, Μ. Μπουζάνη1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευαγ-
γελισμός», Αθήνα, 2Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας, ΓΝ Κέρκυρας, 3Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, 
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα περιφερικά Τ λεμφώματα αποτελούν ετερογενή ομάδα σπάνιων 
αιματολογικών κακοηθειών. Τα αγγειοανοσοβλαστικά αποτελούν υπότυπο των Τ λεμφωμάτων που 
φέρει τον φαινότυπο Τ follicular helper (TFH). Ιστολογικά ο TFH φαινότυπος χαρακτηρίζεται από 
την έκφραση των αντιγόνων PD1, CD10, BCL6, CXCL13, ICOS, SAP, CCR5, MAF, CD200 , ενώ 
σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες γενετικές ανωμαλίες επιγενετικών τροποποιητών (TET2, IDH2, 
DNMT3A), RHOA και γονιδίων που σχετίζονται με το σηματοδοτικό μονοπάτι του T υποδοχέα. Η 
θεραπεία με υπομεθυλιωτικούς παράγοντες φαίνεται πως είναι αποτελεσματική σε αυτή την ομάδα 
των λεμφωμάτων. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε την εμπειρία μας από την αντιμετώπιση με 
5-αζακυτιδίνη, 4 ασθενών με αγγειοανοσοβλαστικό λέμφωμα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά τα δεδομένα 4 ασθενών με αγγειοανοσοβλαστικό 
λέμφωμα, που διαγνώστηκαν στην Κλινική μας και αντιμετωπίστηκαν με 5-αζακυτιδίνη τα δύο τελευταία 
χρόνια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τρεις γυναίκες και 1 άνδρας, με διάμεση ηλικία τα 64 έτη (εύρος 53 - 80) 
διαγνώστηκαν με αγγειοανοσοβλαστικό Τ περιφερικό λέμφωμα. Το στάδιο της νόσου κατά AnnArbor 
ήταν εκτεταμένο σε 3 από τους 4 ασθενείς. Ιστολογικά, όλοι εξέφραζαν το PD1, 75% το bcl6, 50% το 
CD10. Τρεις ασθενείς έλαβαν μονοθεραπεία με υποδόρια 5-αζακυτιδίνη (75mg/m2, 7 ημέρες/μήνα), 
για την αντιμετώπιση της υποτροπής μετά από αποτυχία 3 γραμμών θεραπείας. Μία ασθενής έλαβε 
από το στόμα 5-αζακυτιδίνη (300mg, 14 ημέρες/μήνα) σε συνδυασμό με CHOP ως 1ης γραμμής 
θεραπεία. Τρεις ασθενείς πέτυχαν πλήρη ύφεση ενώ μία ασθενής κατέληξε μετά τον 1ο κύκλο θεραπείας 
λόγω ανθεκτικής - εξελισσόμενης νόσου. Οι λοιποί 3 ασθενείς είναι σε πλήρη ύφεση έχοντας λάβει 
7 χορηγήσεις (εύρος 4–12) ως διάμεσο αριθμό θεραπευτικών κύκλων. Οι ανεπιθύμητες εκδηλώσεις 
που παρατηρήθηκαν ήταν εμπύρετος ουδετεροπενία βαθμού 4, καθώς και διάρροιες στην περίπτωση 
της από το στόμα αγωγής. Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τους 11 μήνες (εύρος 3 - 15), 3 από 
τους 4 ασθενείς είναι εν ζωή και σε πλήρη ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση υπομεθυλιωτικών παραγόντων στην αντιμετώπιση του 
αγγειοανοσοβλαστικού Τ λεμφώματος με TFH φαινότυπο φαίνεται αποτελεσματική. Ερώτημα αποτελεί 
η διάρκεια χορήγησης της θεραπείας και το ενδεχόμενο διακοπής της.

111 Ο ΣΥνΔΥΑΣΜΟΣ vENETOCLAX-ObINuTuZuMAb ωΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ης ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕ-
νΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ-ΔΕΔΟΜΕνΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙνΗΣ ΚΛΙνΙΚΗΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ-Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ 
Μ. Δήμου, Α. Μπιτσάνη, Χ. Χατζηδημητρίου, Α. Κοψαυτοπούλου, Η. Κωνσταντίνου, Κ. Τσακαγιάννη, 
Μ. Αραπάκη, Ι. Ασημακόπουλος, Ε. Πλατά, Μ. Σιακαντάρη, Μ. Αγγελοπούλου, Θ. Βασιλακόπουλος, 
Π. Παναγιωτίδης
Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο συγκεκριμένης διάρκειας 1 έτους συνδυασμός Venetoclax-Obinutuzumab 
(Ven-O) είναι μία καθιερωμένη στρατηγική στη θεραπεία της 1ης γραμμής της Χρονίου Λεμφοκυτταρικής 
Λευχαιμίας (ΧΛΛ), βάσει των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων της κλινικής μελέτης CLL14 [Fisher K, et 
al. N Engl J Med 2019, 6;380(23):2225-2236]. Στη μελέτη αυτή εντάχθηκαν ηλικιωμένοι ασθενείς με 
συννοσηρότητες, ως εκ τούτου εμπειρία σε νεότερης ηλικίας ασθενείς με αυτό το συνδυασμό μπορεί 
να υπάρχει μόνο από την καθημερινή κλινική πρακτική. Η παρούσα εργασία στοχεύει να παρουσιάσει 
την εμπειρία του Kέντρου μας από τον συνδυασμό Ven-O στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ανασκοπήθηκαν οι φάκελοι ασθενών με ΧΛΛ από το Kέντρο μας, οι οποίοι 
έλαβαν θεραπεία 1ης γραμμής με τον συνδυασμό Ven-O, βάσει του θεραπευτικού πρωτοκόλλου της 
κλινικής μελέτης CLL14. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά της νόσου προ 
θεραπείας, το θεραπευτικό αποτέλεσμα, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και την παρακολούθηση αυτών 
των ασθενών μετά το τέλος της θεραπείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκαπέντε (15) ασθενείς με ΧΛΛ έλαβαν τον συνδυασμό Ven-O ως 1ης γραμμής 
θεραπεία στην κλινικής μας από τις 5/8/2019 μέχρι και σήμερα. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών 
φαίνονται στον πίνακα 1. Όλοι οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν στο Νοσοκομείο μας για 2-5 ημέρες, 
προκειμένου να λάβουν τις 2 πρώτες χορηγήσεις του Obinutuzumab. Ο διάμεσος αριθμός κύκλων 
που έχουν δοθεί είναι 9 (5-12). Κανένας ασθενής δεν εμφάνισε σύνδρομο λύσης όγκου (TLS). Σε 5/12 
(41.6%) ασθενείς υπήρχε ελάττωση επιπέδου κινδύνου TLS μετά την προθεραπεία με Obinutuzumab. 
Όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν κλινική βελτίωση εντός του 1ου μήνα θεραπείας. Πέντε(5) ασθενείς έχουν 
ολοκληρώσει τη θεραπεία τους (3 με πλήρη ύφεση, 1 με μερική και 1 δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα). 
Τέσσερις από τους ασθενείς αυτούς είχαν μη ανιχνεύσιμη υπολειμματική νόσο(MRD) στο περιφερικό 
αίμα και στον μυελό στο τέλος της θεραπείας (<0.01% στην κυτταρομετρία ροής) και αυτοί οι ασθενείς 
παρακολουθούνται με MRD περιφερικού αίματος κάθε 3-6 μήνες. Κανένας ασθενής δεν θετικοποίησε 
την MRD στο περιφερικό αίμα μετά το τέλος της θεραπείας [διάμεσος χρόνος παρακολούθησης: 2.3 
μήνες(1-15)] Μία μόνο ασθενής εμφάνισε λέμφωμα μανδύα κατά τον 5ο κύκλο της θεραπείας. Το αν 
πρόκειται για μετατροπή Richter ή 2ο πρωτοπαθές που προϋπήρχε της θεραπείας είναι υπό διερεύνηση. 
Δύο (2) ασθενείς απεβίωσαν λόγω SARs-CοV2 πνευμονίας. Η επιβίωση χωρίς συμβάν(EFS) και η 
ολική επιβίωση (OS) είναι 73.3% και 80% αντίστοιχα. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν 
οι αντιδράσεις κατά την έγχυση του Obinutuzumab (δύο grade 2 και τρις grade 3), η oυδετεροπενία 
grade 3/4 (8/53.3%) και η SARs-CoV2 λοίμωξη(σε 8 ασθενείς, οι 2 κατέληξαν).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα από το Κέντρο μας, ο συνδυασμός πεπερασμένης 
διάρκειας,Ven-O, ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ασθενείς με ΧΛΛ στην καθημερινή κλινική πρακτική είναι 
ιδιαιτέρως αποτελεσματικός, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι περιορισμένες 
και διαχειρίσιμες και αφορούν κυρίως τo Obinutuzumab, για τη χορήγηση του οποίου η νοσηλεία τις 
πρώτες μέρες είναι απαραίτητη. Μοναδικό πρόβλημα αποτελεί η λοίμωξη από τον ιό SARs-CoV2, η 
οποία βέβαια είναι γνωστό ότι έχει δυσμενείς εκβάσεις σε ασθενείς με ΧΛΛ ανεξαρτήτως θεραπείας 
[Chatzikonstantinou T, et al. Leukemia. 2021 Dec;35(12):3444-3454].

112 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ νΕΟΤΕΡΟΥ ΒΤΚ ΑνΑΣΤΟΛΕΑ, 
ACALAbRuTINIb, ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟνΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗν 
ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑ ΚΛΙνΙΚΗ ΠΡΑξΗ
M. Δήμου, Χ. Χατζηδημητρίου, Α. Κοψαυτοπούλου, Α. Μπιτσάνη, Δ. Γαλόπουλος, Η. Κωνσταντίνου, 
Μ. Αραπάκη, Κ. Τσακαγιάννη, A. Λιάσκας, Μ. Σιακαντάρη, Μ. Αγγελοπούλου, Θ. Βασιλακόπουλος, 
Π. Παναγιωτίδης
Αιματολογική Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ Λαϊκό, Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο νεότερος αναστολέας της κινάσης του Bruton (BTK), Acalbrutinib, έχει 
λάβει εμπορική έγκριση στη θεραπεία της 1ης και των μετέπειτα γραμμών της Χρονίου Λεμφοκυτταρικής 
Λευχαιμίας (ΧΛΛ), βάσει των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων της μελέτης ΕLΕVATE-TN (μονοθεραπεία 
ή σε συνδυασμό με Obinutuzumab) [Sharman J, et al. Lancet 2020; 18;395(10232):1278-1291] και της 
μελέτης ASCENT (μονοθεραπεία) [Ghia P, et al. J Clin Oncol 2020; 38(25):2849-2861]. Η εκλεκτική 
του δράση έναντι του προγενέστερου Ibrutinib φαίνεται ότι σχετίζεται με λιγότερες ανεπιθύμητες 
ενέργειες (ELEVATE-RR) [Byrd J, et al. J Clin Oncol. 2021; 39:31, 3441-3452]. Με την παρούσα 
εργασία σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής από το Κέντρο 
μας με την εφαρμογή του Acalabrutinib στη θεραπεία της ΧΛΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Έγινε ανασκόπηση των ιατρικών φακέλων ασθενών με ΧΛΛ που έλαβαν 
εμπορικά διαθέσιμο Acalabrutinib στο Κέντρο μας. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τα 
χαρακτηριστικά της νόσου προ θεραπείας, το θεραπευτικό αποτέλεσμα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκαεννέα(19) ασθενείς με ΧΛΛ ξεκίνησαν μονοθεραπεία με Acalabrutinib από 
τις 19/03/2021 μέχρι σήμερα στο Κέντρο μας. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών πριν την έναρξη του 
Acalabrutinib φαίνονται στoν πίνακα 1. Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης είναι 6.2 μήνες(1-15.9). 
Δεκαέξι (16) ασθενείς (84.2%) έχουν ανταποκριθεί στη θεραπεία, είτε με κλινική βελτίωση(n=9), είτε 
με μερική ανταπόκριση (n=7) βάσει των αξονικών τομογραφιών που διενεργήθηκαν στα πλαίσια της 
επανέγκρισης του Acalabrutinib. Δύο (2) ασθενείς δεν ανταποκρίθηκαν και διέκοψαν τη θεραπεία εντός 
3-5 μηνών: 1 μη προθεραπευμένος και 1 με υποτροπιάζουσα νόσο, ενώ ένας προθεραπευμένος 
ασθενής με del (17p) και ΤΡ53 μεταλλάξεις υποτροπίασε 11 μήνες μετά την έναρξη του Acalabrutinib. 
Τρις (3) ασθενείς απεβίωσαν λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών [2 από SARs-CoV2 πνευμονία και 1 
από κεραυνοβόλο ηπατίτιδα Β πρόσφατης μολύνσεως-ορολογικός έλεγχος HBV αρνητικός προ 
Acalabrutinib), έχοντας λάβει το Acalabrutinib για διάμεσο χρόνο 7.2 (3-8) μήνες. Με βάση τα ανωτέρω 
η επιβίωση χωρίς υποτροπή για την 1η γραμμή είναι 83.3%, για την ανθεκτική υποτροπιάζουσα νόσο 
84.6%, ενώ η ολική επιβίωση για το σύνολο των ασθενών μας είναι 84.2%.
Δέκα (10) ασθενείς (52.6%) εμφάνισαν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη διάρκεια της θεραπείας 
με Acalabrutinib. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κυρίως βαθμού 1/2 με συνηθέστερες την κεφαλαλγία 
το εξάνθημα και την αναιμία . Τέσσερις(4) ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Acalabrutinib 
νόσησαν από SARS-CoV2 πνευμονία και νοσηλεύτηκαν, ενώ δύο απεβίωσαν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
κανένας από τους 6 ασθενείς που έλαβαν Acalabrutinib μετά από διακοπή Ibrutinib λόγω ανεπιθύμητων 
ενεργειών δεν εμφάνισε ξανά την ίδια ανεπιθύμητη ενέργεια. Δεν χρειάστηκε να γίνει μόνιμη διακοπή 
της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, ενώ 2 ασθενείς διέκοψαν προσωρινά(για 20 ημέρες ο 
καθένας το φάρμακο για διαδικαστικούς λόγους-καθυστέρηση επανέγκρισης)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμπειρία του Κέντρου μας έδειξε ότι η μονοθεραπεία με Acalabrutinib είτε 
στην 1η είτε στις επόμενες γραμμές θεραπείας της ΧΛΛ είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική και ασφαλής 
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και συμβαδίζει με τα δεδομένα που διαθέτουμε από τις εγκριτικές κλινικές μελέτες του φαρμάκου. 
Μοναδικό πρόβλημα αποτελεί η λοίμωξη από τον ιό SARs-CoV2, η οποία βέβαια είναι γνωστό ότι 
έχει δυσμενείς εκβάσεις σε ασθενείς με ΧΛΛ ανεξαρτήτως θεραπείας [Chatzikonstantinou T, et al. 
Leukemia. 2021;35(12):3444-3454].
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113 vENETOCLAX – ObINuTuZuMAb ΓΙΑ ΠΡωΤΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕνΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟνΙΑ 
ΛΕΜΦΟΓΕνΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΛΛ): Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Χ. Γιατρά1, Λ Λυγδή1, Ι. Δαρμάνη1, Π. Κοσμάς1, Ι. Βενετσανάκη1, Ε. Θεοδώρου1, Σ. Καλομοίρη1,  
Α. Πολυβίου1, Β. Δρακοπούλου1, Γ. Κανέλλης2, Α. ψαρρά3, Δ. Καρακάσης1, Θ. Καρμίρης1, Μ. Μπακί-
ρη1, Μ. Μπουζάνη1

1Αιματολογική-Λεμφωμάτων Κλινική και Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευαγ-
γελισμός», 2Αιμοπαθολογοανατομικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 3Ανοσολογικό Εργαστήριο, 
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Στη μελέτη CLL14, δοκιμάστηκε σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με 
ΧΛΛ, η χορήγηση του αντι-CD20 μονοκλωνικού αντισώματος, Obinutuzumab (G), σε συνδυασμό με 
τον αναστολέα της bcl-2, Venetoclax (Ven), για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αυτής, ως προς την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, κατέστησαν το σχήμα ορισμένης 
διάρκειας ιδιαίτερα ελκυστικό.
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζουμε την εμπειρία του Κέντρου μας στη χορήγηση του συνδυασμού 
VenG, ως 1ης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με ΧΛΛ.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Συλλέξαμε αναδρομικά τα δεδομένα 11 διαδοχικών ασθενών με ΧΛΛ που 
προγραμματίστηκαν ν’ αντιμετωπιστούν με βάση το πρωτόκολλο της CLL14. Μελετήσαμε κλινικούς και 
βιολογικούς δείκτες καθώς και την ελάχιστη υπολειπόμενη νόσο (Minimal residual disease, MRD). Η 
MRD μετρήθηκε με οκταχρωματική κυτταρομετρία ροής σε δείγματα περιφερικού αίματος και μυελού, 
πριν την έναρξη του 7ου κύκλου, στο τέλος της θεραπείας και 3 μήνες αργότερα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εννέα άνδρες και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 71 έτη (εύρος 59 - 82) 
διαγνώστηκαν με ΧΛΛ μεταξύ 2006 και 2021. Ο διάμεσος χρόνος έναρξης θεραπείας από τη διάγνωση 
ήταν 48 μήνες (εύρος 6,5 – 198). Οι συννοσηρότητες εκτιμήθηκαν με τον δείκτη CIRS (Cumulative 
Illness Rating Scale). Κατά το χρόνο έναρξης θεραπείας (Ιούλιος 2020 – Μάιος 2022), η διάμεση 
τιμή CIRS ήταν 6 (εύρος 4 – 15), ενώ 4 από τους 11 (36%) ασθενείς είχαν υψηλού βαθμού δείκτη. Το 
στάδιο της νόσου κατά Rai-Binet ήταν IB (n=2), IIA (n=1), IIB (n=4), IIIC (n=3), IVC (n=1). Ο CLL-IPI 
(CLL International Prognostic Index) δείκτης ήταν χαμηλός (n=2), ενδιάμεσος (n=3), υψηλός (n=5) και 
πολύ υψηλός (n=1). Εννέα από τους 11 ασθενείς (81,8%) είχαν αμετάλλακτα τα γονίδια των βαρέων 
αλύσεων των ανοσοσφαιρινών. Μόλις ένας ασθενής είχε μεταλλαγμένο το γονίδιο TP53. Επτά από 
τους 11 ασθενείς είχαν φυσιολογικό καρυότυπο, σε έναν αναδείχθηκαν 4 κυτταρογενετικές βλάβες 
και άλλοι δύο έφεραν μονήρη κυτταρογενετική διαταραχή. Σε έναν ασθενή δεν έγινε εφικτή η μελέτη 
του καρυοτύπου λόγω τεχνικών προβλημάτων. Ένας ασθενής νόσησε και κατέληξε λόγω COVID-19 
λοίμωξης μετά την 3η θεραπεία με G, χωρίς να λάβει Ven. Άλλος ασθενής εκδήλωσε θρομβοπενία 
βαθμού 4 οφειλόμενη στο μονοκλωνικό αντίσωμα, αφού εκδηλώθηκε πριν την έναρξη του Ven. Ο 
ασθενής ετέθη σε συνεχιζόμενη μονοθεραπεία με Ven. Στους 9 ασθενείς που έλαβαν τον συνδυασμό, 
παρατηρήθηκε βελτίωση της περιφερικής λεμφαδενοπάθειας και της οργανομεγαλίας, σύντομα μετά 
τη χορήγηση του G, ενώ διαπιστώθηκε αποδρομή τους μέσα στο 1ο δίμηνο από την εφαρμογή του 
πρωτοκόλλου. Επτά από τους 9 ασθενείς έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία. Και οι 7 πέτυχαν πλήρη 
ύφεση. HMRD πριν τον 7ο κύκλο και στο τέλος της θεραπείας ήταν αρνητική και για τους 7. Από 
αυτούς, 5 έκλεισαν το μεταθεραπευτικό τρίμηνο. Η MRD τους παραμένει αρνητική. Γενικά, η θεραπεία 
ήταν καλά ανεκτή. Η ουδετεροπενία ήταν η συχνότερη (55%) ανεπιθύμητη εκδήλωση, η οποία όμως 
σπάνια συνοδεύτηκε από εμπύρετο. Οι ασθενείς λάμβαναν προληπτικά εβδομαδιαία χορήγηση GCSF. 
Τέσσερεις ασθενείς νόσησαν από COVID-19 λοίμωξη, εκ των οποίων ένας κατέληξε. Μία ασθενής 
εκδήλωσε καρκίνο μαστού και ένας ασθενής σύνδρομο λύσης όγκου μετά την 1η χορήγηση G. Με 
διάμεσο χρόνο παρακολούθησης τους 16 μήνες (εύρος 3 - 23), 10 από τους 11 ασθενείς είναι εν ζωή. 
Από τους 9 που έλαβαν τον συνδυασμό, 2 λαμβάνουν θεραπεία και 7 την ολοκλήρωσαν παραμένοντας 
σε πλήρη ύφεση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο συνδυασμός VenG αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία ορισμένης 
διάρκειας για πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με ΧΛΛ. Οι δυσμενείς βιολογικοί δείκτες των ασθενών 
μας δεν επηρέασαν την ανταπόκριση στη θεραπεία.
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ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΕΣ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΕΣ

114 ΕΠΙΚΥΡωΣΗ Των ΠΡΟΓνωΣΤΙΚων ΣΥΣΤΗΜΑΤων MAYOCLINIC 2018 ΚΑΙ IMWG 2020 ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΡΠΟν ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛωΜΑ: Η ΚΛΙνΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Α. Γκιόκας, Α-Ι. Γκιόκα, Α. Αλεξανδρόπουλος, Μ. Παπαδάτου, Β. Μπάρτζη, Μ-Χ. Κυρτσώνη
A’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Αιματολογικό Τμήμα, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Το Έρπον Πολλαπλούν Μυέλωμα (SMM) παρουσιάζει ετερογένεια ως οντότητα, 
καθιστώντας δύσκολο να εντοπίσουμε τους ασθενείς που χρήζουν στενότερης παρακολούθησης. 
Η συλλογή δεδομένων από την καθημερινή κλινική πράξη είναι σημαντική για την επικύρωση των 
ισχυόντων προγνωστικών συστημάτων. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εφαρμογή των υπαρχόντων 
προγνωστικών συστημάτων σε μία ομάδα ασθενών με SMM, για τον εντοπισμό αυτών που έχουν 
αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε συμπτωματικό ΠΜ (MM). 
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήσαμε αναδρομικά 153 ασθενείς με διάγνωση SMM, από το 1997 
μέχρι το 2021, οι φάκελοι των οποίων ανασκοπήθηκαν μετά από την έγγραφη συγκατάθεση τους, ενώ 
συλλέχτηκαν τα σχετικά κλινικό-εργαστηριακά στοιχεία κατά τη διάγνωση. Τα συστήματα Mayo Clinic 
2018 και IMWG 2020 χρησιμοποιήθηκαν για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου εξέλιξης των ασθενών. 
Ο χρόνος από τη διάγνωση μέχρι την εξέλιξη σε ΜΜ ορίστηκε ως Χρόνος Εξέλιξης (Τime to evolution, 
ΤΤΕ). Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSSv. 26. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εφαρμόζοντας το προγνωστικό σύστημα Mayo 2018 κατά τη διάγνωση, 46% 
των ασθενών ήταν χαμηλού-κινδύνου, 42% ενδιάμεσου και 12% υψηλού-κινδύνου. Επιπλέον, 
εφαρμόστηκε το IMWG score, ενσωματώνοντας τα κυτταρογενετικά δεδομένα ως επιπρόσθετο 
παράγοντα κινδύνου. Ωστόσο, αδυνατήσαμε να αναδείξουμε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα λόγω 
της περιορισμένης διαθεσιμότητας κυτταρογενετικών ευρημάτων (38% των ασθενών είχε διαθέσιμο 
καρυότυπο και 7% διαθέσιμα αποτελέσματα FISH με παρουσία αντιμετάθεσης στο 22%). Η διάμεση 
διάρκεια παρακολούθησης ήταν 77 μήνες (4-267). 43% ήταν άνδρες και 57% ήταν γυναίκες, με διάμεση 
ηλικία τα 71 χρόνια. Η παραπρωτεΐνη ήταν IgG στο 73%, IgA στο 24%, δικλωνική στο 2,2% και 0.8% 
ελαφρών αλύσεων. Το 63% ήταν σταδίου ISS-1, 16% σταδίου ISS-2 και 21% σταδίου ISS-3. Από τους 
153 ασθενείς, οι 106 (57 χαμηλού-κινδύνου, 39 διάμεσου-κινδύνου,10 υψηλού-κινδύνου) παρέμειναν 
σταθεροί, ενώ, οι 47 (3 χαμηλού-κινδύνου, 25 ενδιάμεσου-κινδύνου, 9 υψηλού-κινδύνου), εξελίχθηκαν 
σε SMM. Ο μέσος TTE ήταν 22 μήνες, με 34 μήνες για τους ασθενείς χαμηλού-κινδύνου, 22 μήνες 
για τους ασθενείς ενδιάμεσου-κινδύνου και 7 μήνες για τους ασθενείς υψηλού-κινδύνου. Η στατιστική 
ανάλυση του κάθε παράγοντα κινδύνου που περιλαμβάνεται στο μοντέλο διαστρωμάτωσης ανέδειξε 
αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης του SMM στους ασθενείς με διήθηση μυελού οστών ≥20% (p<0.0001 ) και 
παραπρωτεΐνη ≥20g/L (p=0.007), ενώ ο λόγος FLCR ≥20 δεν ήταν στατιστικά σημαντικός (p=0.479) 
ως ανεξάρτητος παράγοντας. Η περαιτέρω ανάλυση ανέδειξε ότι η ανοσοπάρεση και η χαμηλή IgM 
(<40mg/dL) δύναται να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί δείκτες (p=0.001, p=0.002, αντίστοιχα). 
Η εφαρμογή του προγνωστικού συστήματος Mayo 2018 διέκρινε ικανοποιητικά κρίνει τους ασθενείς 
βάσει του κινδύνου εξέλιξης (p=0.008). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή του Mayo Clinic score 2018 στην ομάδα των ασθενών μας, προβλέπει 
με επιτυχία τον κίνδυνο εξέλιξης σε MM. Επίσης, ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα από την ανάλυση 
που αφορούσε στον κίνδυνο εξέλιξης τους πρώτους 24 μήνες παρακολούθησης, χωρίς όμως να 
δικαιολογούν την πρώιμη έναρξη θεραπείας. Δεδομένου, ότι μικρό ποσοστό των ασθενών με SMM 
εμφανίζουν κυτταρογενετικές βλάβες, νέοι προγνωστικοί δείκτες, που αφορούν στο μικροπεριβάλλον, 
χρήζουν ενδεχομένως μελέτης.
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Eικόνα 1. OTTΕ των ασθενών βάσει του Mayo 2018 score.

115 ΠΡΟΤΥΠΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΛΙνΙΚΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ kAI ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕνων ΜΕ 
νΕΟΔΙΑΓνωΣΘΕν ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΑζΟν/ΑνΘΕΚΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ ΣΕ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥνΘΗΚΕΣ ΣΤΗν ΕΛΛΑΔΑ
Σ. Δελήμπαση1, Α. Συμεωνίδης2, Γ. Βασιλόπουλος3,4, Ι. Κοτσιανίδης5, Ε. Καψάλη6, Ε. Τέρπος7

1Αιματολογική Κλινική - Μ.Μ.Μ.Ο., ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, 2Αιματολογικό Τμήμα Παθολογι-
κού Τομέα, ΠαΓΝ Πατρών, Ρίο, Πάτρα, 3Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Λάρισας, Λάρισα, 4Εργαστήριο 
Κυτταρικής & Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, 
5Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, 6Αιματολογική Κλινική, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 7Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Θεραπευτική 
Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Παρόλο που η πρόοδος στη θεραπεία βελτίωσε την πρόγνωση και 
την ελεύθερη νόσου επιβίωση στο πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ), τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά της νόσου, τα πρότυπα θεραπείας και τις εκβάσεις του MM σε παγκόσμιο επίπεδο 
είναι περιορισμένα. Σε αυτήν τη μελέτη παρουσιάζονται δεδομένα σε πραγματικές συνθήκες σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά των ασθενών, τα θεραπευτικά πρότυπα, τις κλινικές εκβάσεις και την ασφάλεια 
σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν (ΝD) και υποτροπιάζον/ανθεκτικό (R/R) ΠΜ στην Ελλάδα.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Τα δεδομένα προέρχονται από τη διεθνή μελέτη παρατήρησης INSIGHT. Αυτή είναι 
μία ανάλυση της Ελληνικής κοόρτης και περιλαμβάνει 310 ασθενείς με ΠΜ (179 ND, 131 R/R), 
συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων σε παρεμβατικές μελέτες, όπου χορηγήθηκαν συνδυασμοί 
θεραπειών εκτός ένδειξης. Η μελέτη άρχισε την 1/07/2016 και ολοκληρώθηκε στις 30/09/2021, με 
συνολικό χρόνο συμμετοχής έως 5 χρόνια (3 χρόνια περίοδο ένταξης και 2 χρόνια παρακολούθησης). 
Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν σε τριμηνιαία βάση. Οι εκτιμητές επιβίωσης υπολογίστηκαν με μεθόδους 
Kaplan Meier. Η ασφάλεια αξιολογήθηκε βάσει των ανεπιθύμητων συμβάντων (AΣ) που οδήγησαν 
σε τροποποίηση ή διακοπή της θεραπείας.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 310 συμμετέχοντες (185 άντρες/125 γυναίκες, διάμεση ηλικία 68 έτη, 
εύρος 34-94 έτη), 178 (57,8%) ήταν ND και οι υπόλοιποι R/R (1-3 υποτροπές) κατά την ένταξη στη 
μελέτη. 28 ασθενείς υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση κατά τη διάρκεια της μελέτης και το 81% των 
ασθενών είχαν έως μία συννοσηρότητα, βάσει του δείκτη Charlson (CCI.) Το 51,6% των ασθενών 
είχαν κατάσταση λειτουργικότητας κατά ECOG 0, ενώ το 33,1% και 11,7% 1 και 2, αντίστοιχα. 
Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) για τους ND ασθενείς δεν επιτεύχθηκε. Για τους R/R ασθενείς 
στην 1η, 2η, 3η και >3η υποτροπή, η διάμεση OS ήταν 40,8 (95% ΔΕ:11,7 - Μη Αξιολογήσιμο, ΜΑ), 
20 (95% ΔΕ:7,1-MA), 15,3 (95% ΔΕ:7-ΜΑ) και 9 (95% ΔΕ:6,1-13,3) μήνες, αντίστοιχα. Για τους ND 
ασθενείς η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS) ήταν 23,3 (95% ΔΕ:8,3-ΜΑ) και μειωνόταν για τους 
R/R ασθενείς στην 1η, 2η, 3η και >3η υποτροπίασε 11,8 (95% ΔΕ:4,3-36,3), 7,6 (95% ΔΕ:4,2-22,1), 5,7 
(95% ΔΕ:2,1-9,5) και 4,8 (95% ΔΕ:2,4-9,2) μήνες, αντίστοιχα.
Οι περισσότεροι ΝD ασθενείς (72,6%) έλαβαν τριπλό σχήμα θεραπείας. Οι VCd (Βορτεζομίμπη + 
Κυκλοφωσφαμίδη + δεξαμεθαζόνη) και VRd (Βορτεζομίμπη + Λεναλιδομίδη + δεξαμεθαζόνη) ήταν οι πιο 
συχνές τριπλέτες (42,5% και 22,9% των ασθενών, αντίστοιχα), και το Rd (Λεναλιδομίδη+δεξαμεθαζόνη) 
το πιο συχνό διπλό σχήμα (9.5 %) στους ND ασθενείς. Στους ασθενείς με R/R ΠΜ χρησιμοποιήθηκαν 
κυρίως διπλά ή τριπλά σχήματα (83,2%). Το Rd ήταν το πιο συχνό διπλό σχήμα (16,7% των ασθενών), 
ενώ η τριπλέτα IRd (Ιξαζομίμπη + Λεναλιδομίδη + δεξαμεθαζόνη) επιλέχθηκε για το 12,7% των ασθενών 
και το dara-Id (Δαρατουμουμάμπη + Ιξαζομίμπη+δεξαμεθαζόνη) για το 7,9%. 
Στο 13,5%, 12,8%, 9,7% και 10,3% των ασθενών καταγράφηκε τουλάχιστον ένα ΑΣ που οδήγησε σε 
διακοπή του φαρμάκου στους ND και στους ασθενείς με 1η , 2η , 3η υποτροπή, αντίστοιχα. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα δεδομένα της INSIGHT ως προς τα πρότυπα θεραπείας του ΠΜ στην Ελλάδα 
είναι σε αντιστοιχία με τα προαναφερθέντα διεθνή δεδομένα της μελέτης και υποδεικνύουν ότι τα 
τριπλά σχήματα με αναστολέα πρωτεασώματος είναι οι πιο συχνές θεραπείες για το ND και το R/R ΠΜ, 
επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των αναστολέων πρωτεασώματος 
και των ανοσοτροποποιητικών παραγόντων στη θεραπεία του ΠΜ.

116 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟξΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ bELANTAMAbMAfODOTIN ΣΤΗν ΚΑΘ΄ 
ΗΜΕΡΑν ΠΡΑξΗ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Των ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤων 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕξΕΛΙξΗ ΤΗΣ νΟΣΟΥ 
Β. Σπηλιοπούλου, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Π. Μαλανδράκης, Ε. Σολιά, Φ. Θεοδωρακάκου,  
Ρ. Συρίγου , Ν. Κόκκαλη, Μ. Μήγκου, Ε. Ελευθεράκης-Παπαιακώβου, Μ. Ρούσσου, Ν. Κανέλλιας,  
Μ. Γαβριατοπούλου, Ε. Τέρπος, Μ.-Α. Δημόπουλος, Ε. Καστρίτης
Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ 
ΣΚΟΠΟΣ: Οι διαθέσιμες νέες θεραπείες αυξάνουν τις επιλογές για ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό 
πολλαπλό μυέλωμα (RRMM). Το belantamabmafodotin (belamaf), ένα σύμπλοκο μονοκλωνικού 
αντισώματος-φαρμάκου, είναι η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία έναντι του BCMA σε ασθενείς με 
RRMM, που έχουν λάβει αναστολείς πρωτεασώματος (PIs), ανοσοτροποποιητικά φάρμακα (IMiDs) 
και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του CD-38 (MAb) με βάση την αποτελεσματικότητα του σε μελέτες 
φάσης 2. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και 
διαχείριση της οφθαλμικής τοξικότητας που προκαλεί. Στην παρούσα μονοκεντρική μελέτη παρέχονται 
δεδομένα από την κλινική πρακτική που αφορούν στην αποτελεσματικότητα, την τοξικότητα αλλά και 
τη διαχείριση των ασθενών μετά την αποτυχία της θεραπείας με belamaf.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική ανάλυση βασισμένη σε προοπτική συλλογή 
δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας ασθενών που έλαβαν μονοθεραπεία με belamaf. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριελήφθησαν 36 ασθενείς με διάμεσο αριθμό 5 γραμμών θεραπείας, και 
διάμεσο χρόνο 50 μηνών από την αρχική διάγνωση. Όλοι είχαν λάβει τουλάχιστον δύο PIs, λεναλιδομίδη, 
πομαλιδομίδη και ένα anti-CD38 Mab. Η διάμεση ηλικία ήταν 68 έτη, 40% είχαν αιμοσφαιρίνη <10 g/dl, 
23% αιμοπετάλια <100x109/L, 51% παθολογική LDH, 14% κρεατινίνη >1.5 mg/dl, 33% στάδιο ISS-3 και 
25% υψηλού κινδύνου κυτταρογενετικά. Η διάμεση διάρκεια θεραπείας ήταν 1.4 μήνες και ο διάμεσος 
αριθμός δόσεων 3. Έξι ασθενείς έλαβαν μόνο μία δόση, ενώ πέντε παραμένουν υπό θεραπεία.
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Η αρχική δόση ήταν είτε 3.4 είτε 2.5 mg/kg. Η συνολική ανταπόκριση (ORR) ήταν 36%, ο διάμεσος 
χρόνος μέχρι την πρώτη ανταπόκριση ήταν 0.9 μήνες και η διάμεση επιβίωση ελεύθερη επιδείνωσης 
νόσου (PFS) ήταν 3.7 μήνες, αλλά για τους ασθενείς που πέτυχαν τουλάχιστον μερική ύφεση ήταν 13 
μήνες. Σε 50% των ασθενών που έλαβαν περισσότερες από μία δόση, αυτή μειώθηκε κατά τουλάχιστον 
ένα επίπεδο. Για την προσαρμογή στις καθυστερήσεις στη χορήγηση δόσεων, υπολογίστηκε η σχετική 
δοσολογική ένταση (RDI), ως η συνολική δόση του belamaf σε mg/kg που χορηγήθηκε προς τον 
αριθμό των εβδομάδων θεραπείας (εξαιρέθηκαν όσοι έλαβαν μόνο 1 δόση). Η διάμεση RDI ήταν 0.7 
mg/kg/εβδομάδα. Η χαμηλότερη RDI (<0.7 mg/kg/εβδομάδα) συσχετίστηκε με καλύτερο PFS (9.1 
έναντι 4.7 μηνών), υποδηλώνοντας ότι οι ανταποκρινόμενοι ασθενείς συνεχίζουν να ωφελούνται εάν 
λαμβάνουν belamaf σε χαμηλότερη δόση ακόμα και σε παρατεταμένα μεσοδιαστήματα. Η διάμεση 
συνολική επιβίωση μετά την έναρξη του belamaf ήταν 15.1 μήνες, ενώ για όσους πέτυχαν ≥PR 
ήταν 43 μήνες. Οι πιο συχνές μη οφθαλμικές τοξικότητες αφορούσαν λοιμώξεις και θρομβοπενία. 
Κερατοπάθεια και οφθαλμικές τοξικότητες αναφέρθηκαν στο 47% και ήταν ο συχνότερος λόγος για 
μείωση ή καθυστέρηση δόσης. 
Μετά την πρόοδο νόσου στο belamaf, 24 ασθενείς έλαβαν περαιτέρω θεραπεία με συνδυασμούς PIs, 
antiCD38, IMiDs, selinexor ή χημειοθεραπεία. Η ORR ήταν 37.5% (9/24) και το PFS ήταν 3 μήνες. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με belamaf, σε πολυθεραπευμένους 
ασθενείς με RRMM, παραμένει παρόμοια με εκείνη των μελετών φάσης 2. Μια ομάδα ασθενών 
μπορεί να πετύχει παρατεταμένη ύφεση και μακρά συνολική επιβίωση καθώς και να ωφεληθούν από 
προσαρμογές στη δόσολογία. Η θεραπεία των ασθενών που υποτροπιάζουν με το belamaf εμφανίζει 
προκλήσεις και η χορήγηση συνδυασμών προηγούμενων φαρμάκων παρουσιάζει μέτρια αποτελέσματα, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για φάρμακα με νέους μηχανισμούς δράσης.

117 ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ Των ΑΣΘΕνων ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛωΜΑ ΠΟΥ ΕΙνΑΙ 
ΑνΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΜΟνΟΚΛωνΙΚΑ ΑνΤΙΣωΜΑΤΑ ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ CD38: Ο ΡΟ-
ΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑνΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΑνΤΙ-CD38 ΑΓωΓΗ ΚΑΙ Των ΕΠΑΚΟΛΟΥΘων ΘΕΡΑΠΕΙων
I. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Φ. Θεοδωρακάκου, Β. Σπηλιοπούλου, Ε. Σολιά, Π. Μαλανδράκης,  
Ρ. Συρίγου, Μ. Μήγκου, Ε. Ελευθεράκης-Παπαιακώβου, Δ. Φωτίου, Μ. Ρούσσου, Ν. Κανέλλιας,  
Μ. Γαβριατοπούλου, E. Tέρπος, M.-A. Δημόπουλος, E. Καστρίτης
Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
Η διαχείριση ασθενών με πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) που είναι ανθεκτικοί σε θεραπείες που στοχεύουν 
το αντιγόνο CD38 είναι δυσχερής παρά τον αυξανόμενο αριθμό θεραπευτικών επιλογών. Η προσέγγιση 
βασίζεται είτε στη χρήση φαρμάκων με νέους μηχανισμούς δράσης είτε στην επαναχορήγηση παραγόντων 
που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι 
η περιγραφή των χαρακτηριστικών και της έκβασης των ασθενών που υποτροπίασαν σε θεραπεία 
που βασίζεται σε μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του CD38 (δαρατουμουμάμπη ή ισατουξιμάμπη) 
και έλαβαν περαιτέρω θεραπεία στο κέντρο μας.
Στην ανάλυση συμπεριελήφθησαν δεδομένα από 183 ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό ΠΜ και 
διάμεση ηλικία τα 68 έτη (εύρος 35-89) που έλαβαν αντι-CD38 θεραπεία μετά από ένα διάμεσο 2 
γραμμών θεραπείας (εύρος 1-10), στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1/1/2015- 31/12/2021. Μετά την 
υποτροπή στην αντι-CD38 θεραπεία, όλοι οι ασθενείς ήταν εκτεθειμένοι σε αναστολείς πρωτεασώματος 
(PI) και λεναλιδομίδη, 82% ήταν ανθεκτικοί σε PI, 75% ανθεκτικοί στη λεναλιδομίδη και 46% ανθεκτικοί 
στην πομαλιδομίδη. Η μετέπειτα θεραπεία περιελάμβανε σχήματα βασισμένα σε PI (40%, εκ των 
οποίων 23% καρφιλζομίμπη), πομαλιδομίδη (30%), τριπλούς συνδυασμούς με αντι-CD38 (23%), 
belantamabmafodotin (15%), selinexor (5%). Η συνολική ανταπόκριση (ORR) στη γραμμή μετά το 
αντι-CD38 ήταν 43% και η διάμεση PFS ήταν 6.4 μήνες. Μόνο η ευαισθησία στην πομαλιδομίδη 
συσχετίστηκε με καλύτερη PFS μετά το αντι-CD38 (διάμεση 7.5 έναντι 5.2 μηνών, p=0.007). Η διάμεση 
PFS στη γραμμή μετά το αντι-CD38 ήταν 4 μήνες για εκείνους που έλαβαν θεραπευτικά σχήματα που 
περιείχαν αντι-CD38, 6.4 μήνες για σχήματα με βάση PI (για καρφιλζομίμπη 6.7 μήνες), 4.5 μήνες με 
βάση την πομαλιδομίδη, ενώ ήταν 9.1 μήνες για το Belantamabmafodotin και 3.7 μήνες για τoselinexor.
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Η διάρκεια της PFS≥12 μήνες κατά τη θεραπεία με αντι-CD38 ανεδείχθη ως ανεξάρτητος προγνωστικός 
παράγοντας για την PFS στην επόμενη γραμμή θεραπείας (διάμεση PFS 11.3 έναντι 5.2 μηνών, 
p=0.001). Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση συνδυασμών με βάση το αντι-CD38 στην επόμενη γραμμή 
συσχετίστηκε με PFS 11.6 μηνών σε ασθενείς με PFS ≥12 μήνες κατά την αρχική θεραπεία με αντι-
CD38. Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) μετά την αντι-CD38 θεραπεία ήταν 17.6 μήνες. Η διάμεση 
OS ήταν 16.6 μήνες για όσους έλαβαν θεραπευτικά σχήματα που περιείχαν αντι-CD38, 22.9 μήνες 
για σχήματα βασισμένα σε PI (για καρφιλζομίμπη 22.7 μήνες), 20.9 μήνες για θεραπείες με βάση 
την πομαλιδομίδη, 21 μήνες για τριπλέτες, 24.5 μήνες για το Belantamabmafodotin και 30 μήνες για 
τoselinexor. Η διάμεση OS μετά την αντι-CD38 θεραπεία ήταν 39 μήνες για ασθενείς με PFS≥12 μήνες 
στην αρχική θεραπεία με αντι-CD38 (έναντι 12 μηνών, p<0.001) και αυτός ήταν ο μόνος σημαντικός 
προγνωστικός παράγοντας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η έκβαση των ασθενών μετά την υποτροπή σε αντι-CD38 θεραπεία είναι δυσμενής. 
Φάρμακα με νέους μηχανισμούς δράσης μπορεί να βελτιώσουν τη PFS ειδικά όταν χρησιμοποιούνται 
σε τριπλέτες. Η ανακύκλωση προηγούμενων θεραπειών, ακόμη και φαρμάκων κατά του CD38, μπορεί 
να αποτελεί μια λογική επιλογή ειδικά για ασθενείς που είχαν παρατεταμένη ύφεση κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας με αντι-CD38 και θα μπορούσε να είναι χρήσιμη ως γέφυρα σε άλλες θεραπευτικές 
επιλογές. Η συμμετοχή αυτών των ασθενών σε κλινικές δοκιμές θα πρέπει να ενθαρρύνεται ιδιαίτερα.

118 ΕΚΒΑΣΗ Των ΑΣΘΕνων ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥν ΜΥΕΛωΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥν ΕΚΤΕΘΕΙ Η ΕΙνΑΙ 
ΑνΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΛΕνΑΛΙΔΟΜΙΔΗ ΣΤΗν ΠΡωΤΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗ – ΔΕΔΟΜΕνΑ ΑΠΟ ΤΗν 
ΚΑΘΗΜΕΡΙνΗ ΚΛΙνΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
I. Ντάνασης-Σταθόπουλος, Φ. Θεοδωρακάκου, Μ. Μήγκου, Μ. Ρούσσου, Π. Μαλανδράκης,  
Ν. Κανέλλιας, Ε. Ελευθεράκης-Παπαιακώβου, Δ. Φωτίου, Β. Σπηλιοπούλου, Μ. Γαβριατοπούλου,  
M.-A. Δημόπουλος, E. Tέρπος, E. Καστρίτης
Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
Η λεναλιδομίδη αποτελεί βασικό πυλώνα της θεραπείας πρώτης γραμμής (1L) ασθενών με πολλαπλούν 
μυέλωμα (ΠM), και η προηγούμενη έκθεση και η ανάπτυξη αντοχής στη λεναλιδομίδη αποτελεί βασικό 
κριτήριο επιλογής θεραπείας στην υποτροπή της νόσου.
ΣΚΟΠΟΣ της μελέτης ήταν να περιγράψουμε στην καθημερινή κλινική πρακτική τα χαρακτηριστικά, 
τα θεραπευτικά σχήματα και την έκβαση διαδοχικών ασθενών με ΠΜ που υποτροπίασαν μετά τη 
λήψη λεναλιδομίδης στην 1L και ήταν είτε ανθεκτικοί (LR) είτε μη-ανθεκτικοί (LE) στη λεναλιδομίδη 
(με βάση τα κριτήρια IMWG 2011).
Αναλύσαμε τα ιατρικά αρχεία 249 ασθενών με ΠΜ που έλαβαν 1L με λεναλιδομίδη μεταξύ 2015 και 
2018 και ξεκίνησαν θεραπεία δεύτερης γραμμής (2L) στο κέντρο μας: 138 (55.4%) ασθενείς ήταν LR 
μετά την 1L και 111 (44.6%) ήταν LE. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την έναρξη της 
1L, η κατανομή σταδίων ISS ήταν παρόμοια για τους LE και LR (32% και 36% ήταν ISS-3, αντίστοιχα), 
αλλά η παρουσία κυτταρογενετικών υψηλού κινδύνου (30% έναντι 13%) και η παθολογική τιμή LDH 
(22% έναντι 11% ) ήταν συχνότερα στους LR και συνεπώς περισσότεροι LR είχαν νόσο R-ISS-3 (26% 
έναντι 12%). Η διάμεση PFS στην 1L ήταν 16 έναντι 20 μήνες για τους LR και LE, αντίστοιχα.
Ως θεραπεία 2L, 13% των LR έναντι του 51% των LE ασθενών έλαβε αγωγή που περιλάμβανε 
λεναλιδομίδη, ενώ 65% των LR έναντι 45% των LE έλαβαν τριπλέτα. Αναστολέας πρωτεασώματος 
(PI), πομαλιδομίδη ή αντι-CD38 χρησιμοποιήθηκε σε 68.5%/28%/21.5% των LR ασθενών έναντι 
57%/7.5%/9% των LE ασθενών, αντίστοιχα. Συνολικά 64% των ασθνεων ανταποκρίθηκε στη θεραπεία 
2L, 67% των LR και 72% των LE. Η χορήγηση τριπλετών σχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά υφέσεων, 
ιδιαίτερα μεταξύ των LR (LR: 68% έναντι 38% για διπλέτα και LE:80% έναντι 68%). Ο συνδυασμός 
PI+IMiD συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά υφέσεων τόσο στους LR (82% έναντι 53%) όσο και 
στους LE (100% έναντι 67%) (p<0.05) ενώ η χρήση θεραπείας με μονοκλωνικό αντι-CD38 σχετίστηκε 
με βελτιωμένα ποσοστά υφέσεων κυρίως στους LR (75% έναντι 52%, p<0.01 και 67% έναντι 74% 
στους LE).
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Η διάμεση PFS στη 2L (PFS2L) ήταν 12.5 μήνες (95%CI: 10.5-15) για ολόκληρη την κοόρτη, αλλά ήταν 
10.7 μήνες (95%CI: 8,4-13) για τους LR έναντι 19.1 μηνών για τους LE (95%CI: 13.4 -25), (p=0.011). 
Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) μετά την έναρξη της θεραπείας 2L ήταν 32 μήνες, 24 για τους 
LR και 54 μήνες για τους LE ασθενείς. Η διάμεση PFS2L (7.3 έναντι 11.7 μηνών, p=0.165) και OS 
(18.7 έναντι 28 μηνών, p=0.007) ήταν βραχύτερες σε ασθενείς LR με κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά 
υψηλού κινδύνου. Το δοσολογικό επίπεδο της λεναλιδομίδης πριν την υποτροπή δε συσχετίστηκε με 
τη PFS2L. Είναι σημαντικό ότι μεταξύ των LE, tα σχήματα που περιείχαν λεναλιδομίδη παρέμειναν 
αποτελεσματικά (ORR:81%, PFS2L: 27 μήνες, OS: 82 μήνες) ενώ η χρήση τριπλετών και συνδυασμών 
που περιέχουν PI συσχετίστηκε με βελτιωμένη PFS2L και OS σε LR ασθενείς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η ανθεκτικότητα στη λεναλιδομίδη κατά τη διάρκεια της θεραπείας 1L συσχετίστηκε 
με δυσμενή PFS και OS παρά τα σχετικά υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία 2L, τονίζοντας 
την ανάγκη για νέες στρατηγικές ώστε να ξεπεραστεί η αντίσταση στη λεναλιδομίδη.

119 ΕξωΜΥΕΛΙΚΟ ΠΛΑΣΜΟΚΥΤΤωΜΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΧωΡΙΣ ΔΙΗΘΗΣΗ ΜΥΕΛΟΥ. ΠΕ-
ΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΚΕΤΑ ΑΣΥνΗΘΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤωΣΗΣ
Θ. Χατζηλυγερούδη, Β. Λαμπροπούλου, Β. Λάζαρης, Α. Γκίκας, Ε. Βερίγου, Ά. Σαραντόπουλος,  
Ε. Τζουβάρα, Α. Κουράκλη, Α. Συμεωνίδης
Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής, ΠαΓΝ Πατρών, Πάτρα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Περιγράφεται ασυνήθης περίπτωση εξωμυελικού αναπλαστικού πλασμοκυττώματος 
ουροδόχου κύστης, που παρουσιάστηκε με αποφρακτική ουροπάθεια και οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
(ΟΝΑ).
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Άνδρας 68 ετών με ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη και καρκίνου παχέος 
εντέρου προ 5ετίας, με μόνιμη κολοστομία, παρουσίαζε υποτροπιάζοντα επεισόδια ουρολοιμώξεων. 
Κατά την νοσηλεία του για COVID-19 παρουσίασε ΟΝΑ και από τον απεικονιστικό έλεγχο με αξονική 
τομογραφία αναδείχθηκε διάταση πυελοκαλυκικού συστήματος και ουρητήρων άμφω, καθώς και 
σημαντικού βαθμού πάχυνση της ουροδόχου κύστης με διήθηση του περικυστικού λίπους. Διερεύνηση 
με κυστεοσκόπηση ανέδειξε διάχυτη πάχυνση του κυστικού βλεννογόνου με εξωφυτικές αλλοιώσεις. Το 
PET/CT ανέδειξε λίαν υπερμεταβολική ανομοιογενή πάχυνση της ουροδόχου κύστης, δραστηριότητα 
αντίστοιχα προς το ορθοσιγμοειδές, υπερμεταβολικές συρρέουσες μάζες άνωθεν της ουροδόχου κύστης, 
ιστό πέριξ της κοιλιακής αορτής, οζιδιακή αλλοίωση στο σπλαχνικό λίπος της πυέλου και ολιγάριθμες 
εστίες στον σκελετό. Βιοψία της ουροδόχου κύστης και του ορθού ήταν συμβατή με αναπλαστικό 
πλασματοκύττωμα και τοποθετήθηκαν νεφροστομίες άμφω.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων και η ανοσοκαθήλωση ανέδειξαν μονοκλωνικό 
κλάσμα IgG-λ, με επίπεδα IgG 1700mg/dl και λόγο ελεύθερων λ/κ ελαφρών αλύσων 27. Η οστεομυελική 
βιοψία δεν ανέδειξε διήθηση του μυελού από πλασματοκύτταρα. Ο ασθενής ήταν σταδίου ΙΙΙ κατά 
ISS. Αντιμετωπίστηκε με τον συνδυασμό Dara-VTD και νέο PET/CT μετά την ολοκλήρωση 3 κύκλων 
(εικόνα 1) ανέδειξε ανθεκτική νόσο με υπερμεταβολικές εντοπίσεις ενδοκοιλιακά, στον σκελετό και στην 
αρχική βλάβη της ουροδόχου κύστης με τοπο-περιοχική διήθηση παρακείμενων δομών. Ο ασθενής 
έλαβε θεραπεία δεύτερης γραμμής VRD-PACE. Επανέλεγχος της νόσου μετά από 2 κύκλους ανέδειξε 
πλήρη ύφεση (Deauville score 2).
ΣΥζΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εμφάνιση εξωμυελικών πλασματοκυττωμάτων αντιπροσωπεύει 
μια επιθετική μορφή πολλαπλού μυελώματος (ΠΜ), αφού χαρακτηρίζει την ικανότητα του κλώνου να 
αναπτύσσεται εκτός του μικροπεριβάλλοντος του μυελού και συσχετίζεται με χειρότερα κυτταρογενετικά 
χαρακτηριστικά. Η αναφερόμενη επίπτωση εξωμυελικής νόσου κατά την διάγνωση ποικίλλει από 
1,7 έως 4,5%, ενώ στην υποτροπή αυξάνεται από 3,4 έως και 10%. Τυπικές εντοπίσεις είναι το 
δέρμα και τα μαλακά μόρια κατά τη διάγνωση του ΠΜ, ενώ στην υποτροπή εξωμυελικές εντοπίσεις 
αναγνωρίζονται συχνότερα στο ήπαρ, νεφρούς, υπεζωκότα, λεμφαδένες, μαστούς, περικάρδιο και το 
κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). 
Η πενταετής επιβίωση (OS) και η επιβίωση ελεύθερη νόσου (PFS) των ασθενών με EMD στην 
πρωτοδιάγνωση υπολογίζεται σε αναδρομικές μελέτες περί το 63% και 36% αντίστοιχα, έναντι 80% και 
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54% σε ΠΜ χωρίς πλασματοκύττωμα. Για την αξιολόγηση της εξωμυελικής νόσου (extramedullary disease 
-EMD) το International Myeloma Working Group (IMWG) συστήνει τη διενέργεια 18F-FDGPET/CT ενώ 
για την αξιολόγηση της νόσου στην σπονδυλική στήλη και το ΚΝΣ συνιστάται μαγνητική τομογραφία. 
Το πλασμοκύττωμα ουροδόχου κύστης είναι εξαιρετικά σπάνιο και μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί 
23 περιστατικά στη διεθνή βιβλιογραφία. Θεραπευτικά σε ασθενείς μη επιλέξιμους για μεταμόσχευση 
προτείνεται ο συνδυασμός daratumumab με VMP ή RVD. Στους επιλέξιμους για μεταμόσχευση 
συνιστάται εντατικοποιημένη θεραπεία με VTD/ ή VRD/PACE και αυτόλογη μεταμόσχευση. Ο ασθενής 
μας παρουσίασε ανθεκτικότητα στον συνδυασμό Dara-VTD αλλά ανταποκρίθηκε στον συνδυασμό 
VRD-PACE και έχει προγραμματιστεί διενέργεια αυτόλογης μεταμόσχευσης.

120 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚων ΣΥΜΒΑΜΑΤων ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓνΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙζΟνΤΑΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΓνωΣΗ 
ΣΕ νΕΟΔΙΑΓνωΣΘΕνΤΕΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ 
Ν. Κανέλλιας1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Β. Κουτουλίδης2, Δ. Φώτιου1,  
Μ. Μήγκου1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαιακώβου1, Π. Μαλανδράκης1, Τ. Μπαγκρατούνι1, Μ. Ρούσσου1,  
Ε. Καστρίτης1, Λ.Α. Μουλοπούλου2, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Τέρπος1

1Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, 
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αρεταίειο», Αθήνα
Τα δεδομένα αναφορικά με τη συχνότητα των σκελετικών συμβαμάτων (SREs) σε νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς με Πολλαπλό Μυέλωμα (ΠΜ) στην εποχή των νεότερων παραγόντων είναι περιορισμένα. 
Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογήσαμε την επίπτωση των SREs σε ασθενείς με ΠΜ στη διάγνωση και στην 
πρώτη υποτροπή καθώς και την επίδρασή τους στην επιβίωση. Επιπρόσθετα, διερευνήσαμε πιθανές 
συσχετίσεις μεταξύ SREs και χαρακτηριστικών της νόσου, της θεραπευτικής προσέγγισης καθώς και 
του προτύπου διήθησης του μυελού στην μαγνητική τομογραφία. 
Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη παρατήρησης η οποία διενεργήθηκε σε ένα κέντρο από το 2012 
έως το 2020. Συμμετείχαν νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με ΠΜ ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης με 18 
έτη, οι οποίοι έλαβαν θεραπεία πρώτης ή δεύτερης γραμμής με νεότερους παράγοντες (αναστολείς 
πρωτεασώματος, ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες και μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του CD38) 
και είχαν διαθέσιμη μαγνητική τομογραφία σπονδυλικής στήλης κατά τη διάγνωση. Το πρωτεύον 
καταληκτικό σημείο ήταν η αξιολόγηση της συχνότητας των SREs κατά τη διάγνωση και η επίδρασή 
τους στην επιβίωση. Τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν την κατανομή των επιμέρους 
SREs κατά τη διάγνωση και κατά την πρώτη και δεύτερη υποτροπή και πιθανές συσχετίσεις με 
χαρακτηριστικά της νόσου και των ασθενών. 
Συνολικά συμπεριελβήφθησαν δεδομένα από 370 ασθενείς με διαθέσιμη μαγνητική τομογραφία 
σπονδυλικής στήλης κατά τη διάγνωση. Από αυτούς 200 (54%) ήταν άντρες και 99% ήταν καυκάσιας 
καταγωγής. 
Η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση ήταν τα 65 έτη (31–92). Κατά τη διάγνωση 34% των ασθενών 
εμφάνιζε στάδιο I της νόσου σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης ISS, 35% στάδιο ΙΙ και 
31% στάδιο ΙΙΙ. Αναφορικά με τον υπότυπο των βαρέων αλύσεων, 214 ασθενείς (58%) είχαν IgG 
ΠΜ, 90 ασθενείς είχαν IgA ΠΜ (24%), ενώ 62 ασθενείς είχαν μυέλωμα ελαφρών αλυσίδων (17%). Η 
πλειοψηφία των ασθενών (n = 220, 60%) είχαν κατάσταση ικανότητας 0 ή 1 σύμφωνα με το διεθνές 
σύστημα ECOG κατά τη διάγνωση. Εκατόν είκοσι ασθενείς (n = 120, 32%) ταξινομήθηκαν ως ικανοί 
μόνο για περιορισμένη ή καμία δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης (ECOGPS: 3–4). Είναι ενδιαφέρον ότι 
αυτό αποδόθηκε κυρίως σε επιπλοκές της οστικής νόσου (105/120 ασθενείς).
Συνολικά, 294 (80%) από τους ασθενείς παρουσίασαν τουλάχιστον μία οστεόλυση είτε στις ολόσωμες 
ακτινογραφίες είτε στην ολόσωμη αξονική τομογραφία με χαμηλή δόσης ακτινοβολίας κατά τη διάγνωση. 
Μεταξύ αυτών, 208 (56%) παρουσίασαν τουλάχιστον ένα SRE κατά τη διάγνωση. Τα κατάγματα ήταν 
τα πιο συχνά παρατηρούμενα SREs (48%). Η συχνότητα εμφάνισης SRE κατά τη διάγνωση ήταν 
υψηλότερη σε ασθενείς με οστεολύσεις, παθολογικό πρότυπο διήθησης στη μαγνητική τομογραφία 
σπονδυλικής στήλης, υπερασβεστιαιμία και διήθηση μυελού σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60%. Είναι 
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σημαντικό ότι οι ασθενείς με φυσιολογικό πρότυπο MRI, οι οποίοι δεν παρουσίασαν SREs κατά τη 
διάγνωση, είχαν στατιστικά σημαντική βελτιωμένη διάμεση συνολική επιβίωση σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που είχαν παθολογικό πρότυπο MRI και/ή παρουσία SREs κατά τη διάγνωση (9,3 έναντι 
6,6 ετών, p = 0,048).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, η παρούσα μελέτη έδειξε ότι τα σκελετικά συμβάματα είναι συχνά κατά τη στιγμή 
της διάγνωσης και μπορεί να έχουν προγνωστική αξία σε συνδυασμό με τα ευρήματα της μαγνητικής 
τομογραφίας. Η έγκαιρη ανίχνευση της οστικής νόσου και η εξατομικευμένη διαχείριση των ασθενών 
είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης και της έκβασης των ασθενών.

121 ΠΡΟΓνωΣΤΙΚΗ ΑξΙΑ Των ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥνΤων ΚΛωνΙΚων ΠΛΑΣΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡων ΣΕ 
ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ AL ΑΜΥΛΟΕΙΔωΣΗ
Ι.Β. Κωστόπουλος1, Φ. Θεοδωρακάκου2, Π. Ρουσσάκης1, Χ. Παντελή1, Ν. Ωρολογάς-Σταύρου1, Β. Σπη-
λιοπούλου2, Μ. Μήγκου2, Α. Παπανικολάου3, Χ. Γακιοπούλου4, Δ. Φωτίου2, Ε. Τέρπος2, Ο. Τσιτσιλώνη1, 
Μ.-Α. Δημόπουλος2, Ε. Καστρίτης2

1Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, 2Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 3Αιμοπαθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο 
Ευαγγελισμός», 4Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ
ΣΚΟΠΟΣ: Στην πρωτοπαθή συστηματική (AL) αμυλοείδωση αν και ο πλασματοκυτταρικός κλώνος 
είναι συνήθως περιορισμένος, υψηλότερα ποσοστά διήθησης στον μυελό σχετίζονται με δυσμενέστερη 
πρόγνωση. Σε ασθενείς με MGUS και ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα, η παρουσία 
κυκλοφορούντων κλωνικών πλασματοκυττάρων (Circulating Tumor Cells, CTCs) που ανιχνεύεται με 
κυτταρομετρία ροής επόμενης γενιάς (Next Generation Flow cytometry, NGF) σχετίζεται με υψηλότερο 
κίνδυνο εξέλιξης σε συμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ), ενώ σε ασθενείς με συμπτωματικό ΠΜ 
υψηλότερα επίπεδα CTCs σχετίζονται με χειρότερη έκβαση. Από παλαιότερη μελέτη σε ασθενείς με 
AL αμυλοείδωση, CTCs ανιχνεύθηκαν σε 42% των ασθενών χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής 6 
χρωμάτων με όριο ανίχνευσης ~0.01%, και η παρουσία τους σχετίστηκε με δυσμενέστερη πρόγνωση. 
Στην παρούσα μελέτη σκοπός ήταν να αξιολογήσουμε τον προγνωστικό και βιολογικό ρόλο των CTCs 
σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με AL αμυλοείδωση χρησιμοποιώντας την υψηλής ευαισθησίας NGF 
με όριο ανίχνευσης 2x10-6 (0.0002% επί των ολικών εμπύρηνων κυττάρων). 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ: αξιολογήθηκε η παρουσία CTCs στο περιφερικό αίμα σε 114 ασθενείς με AL 
αμυλοείδωση, χρησιμοποιώντας δύο ανεξάρτητα πάνελ 8 χρωμάτων με βάση το πρωτόκολλο Euroflow. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών στην ανάλυση ήταν 67 έτη, 58% ήταν άντρες, 
86% είχαν προσβολή καρδιάς, 56% νεφρού, 24% περιφερικού νευρικού συστήματος και 19% ήπατος. 
Η κατανομή κατά στάδια Mayo 1, 2 και 3 ήταν 13%, 33% και 54% και κατά νεφρικό στάδιο 1, 2, και 
3 ήταν 20%, 57% και 23%, αντίστοιχα. Το διάμεσο επίπεδο της εμπλεκόμενης ελαφράς αλυσίδας 
(iFLC) ήταν 299.3 mg/L και η διάμεση διήθηση στον μυελό ήταν 10%, ενώ 46% είχε διαμετάθεση 
t(11;14), 40% del13q, 29% +1q21, 6% del17p, 2% διαμετάθεση t(4;14) και 4% διαμετάθεση t(14;16). 
Θεραπεία με βορτεζομίδη έλαβε 96% των ασθενών και 34% έλαβε θεραπεία που συμπεριελάμβανε και 
δαρατουμουμάμπη. CTCs ανιχνεύθηκαν σε 64% των ασθενών με διάμεσα επίπεδα 0.002% (0.0002%-
11.4%). Οι ασθενείς αυτοί είχαν υψηλότερα επίπεδα LDH (p=0.003), iFLC (p=0.029) και NTproBNP 
(p=0.009) καθώς και υψηλότερη διήθηση στον μυελό (p=0.002). Συσχέτιση βρέθηκε ανάμεσα στα 
επίπεδα των CTCs με τα επίπεδα της iFLC (p<0.001) και της διήθησης του μυελού (p<0.001). Οι ασθενείς 
με +1q21 είχαν πιο συχνά ανιχνεύσιμα CTCs (81.5% έναντι 60%, p=0.053) και υψηλότερα επίπεδα 
(p=0.014) από ότι οι ασθενείς χωρίς +1q21. Δεν βρέθηκε διαφορά στην συνολική επιβίωση (OS) ή 
στην πρώιμη θνητότητα μεταξύ των ασθενών με ή χωρίς ανιχνεύσιμα CTCs (p=0.965). Αξιολογήσαμε 
επίσης διαφορετικά κατώτερα όρια των CTCs με πιθανή προγνωστική αξία, συμπεριλαμβανομένου 
ορίου που είχε προταθεί από προηγούμενη μελέτη σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν ΠΜ (0.01%), 
χωρίς να βρεθεί σημαντική συσχέτιση (p=0.374). Ωστόσο, ασθενείς με CTCs >0.01% είχαν μικρότερη 
πιθανότητα επίτευξης βαθιάς αιματολογικής ανταπόκρισης (CR/VGPR) στον 1 μήνα (23% έναντι 56%, 
p=0.03) και στους 3 μήνες (44% έναντι 76%, p=0.043) από την έναρξη της θεραπείας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με ευαίσθητες μεθόδους κυτταρομετρίας (NGF) CTCs ανιχνεύονται στους 
περισσότερους ασθενείς με AL αμυλοείδωση. Η παρουσία τους σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα 
FLCs, υψηλότερη διήθηση στον μυελό και δυσμενή προγνωστικά χαρακτηριστικά και μικρότερη 
πιθανότητα επίτευξης βαθιάς αιματολογικής ύφεσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αποτελούν ανεξάρτητο 
προγνωστικό παράγοντα καθώς η επιβίωση των ασθενών με AL αμυλοείδωση εξαρτάται κυρίως από 
τον βαθμό καρδιακής δυσλειτουργίας. 

122 ΕΚΒΑΣΗ Των ΑΣΘΕνων ΜΕ AL ΑΜΥΛΟΕΙΔωΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΜΕ DARATuMuMAb
Φ. Θεοδωρακάκου1, Β. Σπηλιοπούλου1, Δ. Φωτίου1, Μ. Ρούσσου1, Π. Μαλανδράκης1, Ι. Ντάνασης-
Σταθόπουλος1, Μ. Μήγκου1, Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Ν. Κανέλλιας1, Α. Παπανικολάου2,  
Ε. ψημμένου1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Καστρίτης1

1Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, 2Αιμοπαθολογονατομικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»
ΣΚΟΠΟΣ: Το daratumumab σε συνδυασμό με VCD είναι η πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για ασθενείς 
με νέα διάγνωση AL αμυλοείδωσης ενώ αποτελεί κύρια επιλογή και ως θεραπεία διάσωσης. Ωστόσο, 
υπάρχει πλέον ένας σημαντικός αριθμός ασθενών που είτε υποτροπιάζουν ή είναι ανθεκτικοί στο 
daratumumab. Τα δεδομένα για αυτούς τους ασθενείς είναι ελάχιστα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών που χρειάστηκαν θεραπεία μετά το daratumumab. 
ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 116 ασθενείς έλαβαν θεραπεία με daratumumab σε διάφορα στάδια της νόσου 
στο τμήμα μας εκ των οποίων 31 (26.7%), στους οποίους επικεντρώνεται η ανάλυση, έλαβαν θεραπεία 
μετά το daratumumab είτε λόγω υποτροπής είτε λόγω μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 87%, 48%, 13% και 16% των ασθενών υπήρχε προσβολή της καρδιάς, 
νεφρών, ήπατος και του περιφερικού ΝΣ αντίστοιχα, η κατανομή στα στάδια Mayo 1/2/3Α & 3Β ήταν 
3%, 45%, 28% και 19% αντίστοιχα και η κατανομή στα νεφρικού στάδια 1/2/3 ήταν 55%, 32% και 10%, 
ενώ 29% έφερε τη διαμετάθεση t(11;14) και 26% amp/add1q21. Το 74.2% είχε λάβει μονοθεραπεία 
με daratumumab και 25.8% συνδυασμούς (κυρίως με bortezomib) ενώ 42% είχε λάβει daratumumab 
ως αρχική θεραπεία και 58% ως θεραπεία διάσωσης. Ο διάμεσος αριθμός προηγούμενων γραμμών 
θεραπείας ήταν 1 (0-4), 84% είχε εκτεθεί στο bortezomib, 48% στη lenalidomide και 10% στη 
μελφαλάνη. Η διάμεση διάρκεια της προηγούμενης θεραπείας με daratumumab ήταν 2.8 μήνες (0.5-
31.7) και 61.3% είχε πετύχει αιματολογική ύφεση (CR/VGPR: 32.3%, PR: 29%). Ο λόγος έναρξης 
θεραπείας μετά το daratumumab ήταν: αιματολογική υποτροπή(58%), μη ικανοποιητική αιματολογική 
ανταπόκριση(32%), επιδείνωση στη λειτουργία οργάνων(6.5%). Το διάμεσο διάστημα έως την έναρξη 
της επόμενης γραμμής θεραπείας ήταν 13.6 μήνες (0.5-43.6). Κατά την έναρξη θεραπείας μετά το 
daratumumab η διάμεση τιμή NTproBNP ήταν 3936 ng/L και του dFLC 123 mg/L. Οι θεραπείες μετά το 
daratumumab περιλάμβαναν επαναχορήγηση daratumumab σε συνδυασμό με bortezomib ή ΙMiDs σε 
29%, σχήματα βασισμένα στο bortezomib σε 19.4%, belantamabmafodotin σε 12.9%, venetoclax σε 
9.7%, λεναλιδομίδη σε 9.7%, πομαλιδομίδη σε 9.7%, ixazomib σε 6.4% και αλκυλιούντα παράγοντα 
σε 3.2%. Το συνολικό ποσοστό αιματολογικής ανταπόκρισης ήταν 55% (CR/VGPR:45%, PR:10%). 
Βελτίωση στην λειτουργία των οργάνων παρατηρήθηκε σε 29% και επιδείνωση σε 51.6%. Μεταξύ των 
ασθενών που επαναχορηγήθηκε daratumumab, 22.2% πέτυχε αιματολογική ύφεση (VGPR:22.2%) 
έναντι 68.1% (CR/VGPR:54.5%, PR:13.6%) των άλλων θεραπειών. Το ποσοστό επιβίωσης στα 1 και 
2 έτη από την έναρξη της θεραπείας μετά το daratumumab ήταν 64% και 55%, ενώ δέκα ασθενείς 
(32.2%) κατέληξαν. Παράγοντες που συσχετίστηκαν με δυσμενέστερη πρόγνωση ήταν τα επίπεδα 
του NTproBNP (p=0.002), των ελαφρών αλυσίδων (dFLC) (p=0.025) και της αλκαλικής φωσφατάσης 
(p<0.001). Οι ασθενείς που ξεκίνησαν θεραπεία μετά το daratumumab λόγω μη ικανοποιητικής 
αιματολογικής ανταπόκρισης είχαν βραχύτερη επιβίωση αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική 
(p=0.279). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η θεραπεία ασθενών με AL αμυλοείδωση μετά αποτυχία του daratumumab 
βασίζεται κυρίως σε παράγοντες στους οποίους δεν έχουν εκτεθεί οι ασθενείς και σε νεότερους 
στοχευμένους παράγοντες, με τα ποσοστά ανταπόκρισης και επιβίωσης στα 2 έτη να φτάνουν το 
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55%. Αν και ο αριθμός των ασθενών είναι μικρός, η επαναχορήγηση daratumumab φαίνεται να μην 
είναι η καλύτερη επιλογή. 

123 ΕΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕνων ΜΕ ΠΡωΤΟΠΑΘΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ AL ΑΜΥΛΟΕΙΔωΣΗ kAI ΣΤΑΔΙΟΥ 
MAYO 3Β
Φ. Θεοδωρακάκου1, Α. Μπριασούλης1, Δ. Φωτίου1, Ι. Πετρόπουλος1, Γ. Γεωργιόπουλος1, Ν. Λάμα2, 
Ν. Κελέκης2, Μ. Μήγκου1, Κ. Σταματελόπουλος1, Μ.Α. Δημόπουλος1, Ε. Καστρίτης1

1Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, 2Β’ Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΕΚΠΑ
ΣΚΟΠΟΣ: Στην πρωτοπαθή συστηματική (AL) αμυλοείδωση η προσβολή της καρδιάς αποτελεί τον 
βασικότερο προγνωστικό παράγοντα. Οι ασθενείς σταδίου κατά Mayo 3B που χαρακτηρίζονται από 
υψηλά επίπεδα τροπονίνης και NTproBNP εμφανίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο πρώιμου και αιφνίδιου 
θανάτου. Η διαχείριση αυτών των ασθενών παραμένει δύσκολη με περιορισμένες θεραπευτικές 
επιλογές. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά και την έκβαση 
των ασθενών με AL αμυλοείδωση σταδίου Mayo 3B. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ: Αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά 80 ασθενών με νέα διάγνωση AL αμυλοείδωσης 
σταδίου 3Β, (δηλαδή με NTproBNP >8500 ng/L ή BNP >700 ng/L και cTnT >0.035μg/L ή cTnI >0.1 
μg/L ή hsTnT >54 ng/L). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 68 έτη. Εκτός από καρδιακή συμμετοχή (που 
είχαν όλοι οι ασθενείς), 47.5% είχε επίσης συμμετοχή των νεφρών, 33.8% μαλακών ιστών, 21.3% 
ήπατος και 32.5% του περιφερικού νευρικού συστήματος, ενώ 20% των ασθενών είχε προσβολή 
μόνο της καρδιάς. Η διάμεση τιμή του NTproBNP ήταν 14998 ng/L (8503-75000) και της διαφοράς 
των ελαφρών αλυσίδων (dFLC) ήταν 405 mg/L (8-7353). Χαμηλή συστολική αρτηριακή πίεση (<90 
mmHg) εμφάνιζε 19% των ασθενών. Η κατανομή σε στάδια κατά NYHA ήταν 31%, 32.5%, 24% 
και 12.5% για στάδια 2, 3Α, 3Β και 4, αντίστοιχα. Τα διουρητικά ήταν η συχνότερη αγωγή για την 
καρδιακή ανεπάρκεια (διάμεση δόση 40 mg/ημέρα με εύρος 0-500 mg). Η αρχική θεραπεία για την 
υποκείμενη πλασματοκυτταρική δυσκρασία ήταν VCD σε 61% ενώ σε 21% η θεραπεία περιλάμβανε 
και daratumumab, 7.5% έλαβαν σχήμα με lenalidomide και 5% έλαβαν melphalan. Τρεις ασθενείς 
(4%) κατέληξαν πριν ξεκινήσουν θεραπεία ενώ 8 ασθενείς (10%) κατέληξαν κατά την διάρκεια του 
πρώτου κύκλου. Το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) στην πρώτη γραμμή θεραπείας ήταν 
40% με το 25% να πετυχαίνει CR/VGPR και το 15% PR. Στην πορεία της νόσου, 74% χρειάστηκε 
νοσηλεία, κυρίως λόγω απορρύθμισης καρδιακής ανεπάρκειας (43%), οξείας νεφρικής βλάβης (13%), 
λοίμωξης (6.5%) και συγκοπτικού επεισοδίου (4%), ενώ το 17% χρειάστηκε νοσηλεία σε μονάδα 
εντατικής θεραπείας. Η διάμεση συνολική επιβίωση (OS) ήταν 6.3 μήνες. Στην landmark ανάλυση 
στον ένα μήνα από την έναρξη θεραπείας, η επίτευξη τουλάχιστον PR σχετίστηκε με καλύτερη OS 
(24.1 έναντι 4.9 μήνες, p=0.027), ενώ στους τρείς μήνες η επίτευξη τουλάχιστον VGPR σχετίστηκε με 
καλύτερη OS (40.7 έναντι 17 μήνες για PR έναντι 7.4 για ασθενείς χωρίς αιματολογική ανταπόκριση, 
p=0.028). Στους 3 μήνες, 10% των ασθενών πέτυχε βελτίωση στην καρδιακή λειτουργία και 14% 
στους 6 μήνες. Παράγοντες που σχετίστηκαν με βραχύτερη επιβίωση ήταν η παρουσία κ-ελαφράς 
αλυσίδας (p=0.028), η προσβολή του νευρικού συστήματος (p=0.024), η συστολική ΑΠ <90mmHg 
(p=0.002) και το στάδιο NYHA (p=0.02). Η ορθοστατική υπόταση (p=0.019), η παρουσία πορφύρας 
(p=0.049) και το στάδιο NYHA 3B-4 (p=0.004) σχετίστηκαν με υψηλότερο κίνδυνο πρώιμου θανάτου. 
Είκοσι ασθενείς (25%) έλαβαν θεραπεία διάσωσης, με διάμεσο διάστημα μέχρι την επόμενη θεραπεία 
3.1 μήνες και διάμεση OS 10 μήνες. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς με AL αμυλοείδωση σταδίου 3Β επωφελούνται από την ταχεία επίτευξη 
αιματολογικής ανταπόκρισης, ωστόσο η πρώιμη θνητότητα παραμένει υψηλή και τα ποσοστά βελτίωσης 
της καρδιακής λειτουργίας χαμηλά, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για νέες θεραπευτικές στρατηγικές. 
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Σχήμα 1. A. Διάμεσο OS. b. OS για το στάδιο NYHA 2/3Α έναντι 3Β/4. C. OS ανάλογα με τον τύπο της ελαφράς αλυσί-
δας. D. OS για τους ασθενείς με SBP <90 mmHg. E. OS ανάλογα με την αιματολογική ανταπόκριση στον 1 μήνα. f. OS 
ανάλογα με την αιματολογική ανταπόκριση στους 3 μήνες 

124 ΕΚΒΑΣΗ Των ΑΣΘΕνων ΜΕ AL ΑΜΥΛΟΕΙΔωΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ νΕΦΡΙΚΗ νΟΣΟ 
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟνΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Φ. Θεοδωρακάκου1, Δ. Φωτίου1, Ε. ψημένου1, Σ. Μαρινάκη2, Χ. Γακιοπούλου3, Α. Παπανικολάου4, 
Μ. Μήγκου1, Π. Μαλανδράκης1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Μ. Γαβριατοπούλου1, Ν. Κανέλλιας1,  
Ε. Ελευθεράκης-Παπαϊακώβου1, Ε. Τέρπος1, Μ.-Α. Δημόπουλος1, Ε. Καστρίτης1

1Θεραπευτική Κλινική, ΕΚΠΑ, 2Νεφρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Λαϊκό», 3Α΄ Εργαστήριο Παθολο-
γικής Ανατομικής, ΕΚΠΑ, 4Αιμοπαθολογοανατομικό Τμήμα, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» 
ΣΚΟΠΟΣ: Η πρωτοπαθής συστηματική (AL) αμυλοείδωση με προσβολή των νεφρών σχετίζεται με 
υψηλό κίνδυνο εξέλιξης σε τελικού σταδίου νεφρική νόσο και ανάγκη για αιμοκάθαρση ακόμα και αν οι 
ασθενείς πετύχουν αιματολογική ύφεση. Η σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία περιορίζει τις θεραπευτικές 
επιλογές και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών με AL. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
να παρουσιάσουμε τα κλινικά χαρακτηριστικά και την έκβαση των ασθενών με AL αμυλοείδωση που 
χρειάστηκαν αιμοκάθαρση. 
ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά 265 ασθενών με AL αμυλοείδωση και νεφρική προσβολή 
ενώ στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν και ασθενείς που χρειάστηκαν αιμοκάθαρση χωρίς να έχουν 
τεκμηριωμένη προσβολή του νεφρού στην διάγνωση. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 86 ασθενείς (32.6%) χρειάστηκαν αιμοκάθαρση, 11 (4.2%) στην διάγνωση 
και 75 (28.4%) κατά την πορεία της νόσου, ενώ ένας ασθενής υποβλήθηκε σε περιτοναϊκή κάθαρση. 
Οι 81 ασθενείς είχαν προσβολή του νεφρού ενώ 5 ασθενείς που δεν είχαν τεκμηριωμένη νεφρική 
συμμετοχή χρειάστηκαν αιμοκάθαρση στα πλαίσια τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας. Μεταξύ 
ασθενών με νεφρική προσβολή το ποσοστό έναρξης αιμοκάθαρσης στα 1, 2 και 3 έτη ήταν 16%, 
21% και 34%. Από τους ασθενείς που χρειάστηκαν αιμοκάθαρση, 64.6% είχε καρδιακή συμμετοχή, 
23% ηπατική, 21.3% προσβολή του περιφερικού ΝΣ και 11.3% των μαλακών ιστών. Η κατανομή 
κατά νεφρικό στάδιο (με βάση τηνε eGFR και την πρωτεϊνουρία) ήταν 7.4%, 54.3% και 38.3% για τα 
στάδια 1, 2 και 3, ενώ η κατανομή κατά στάδιο Mayo 1, 2 και 3 ήταν 16%, 48% και 36% αντίστοιχα. 
Η αρχική θεραπεία ήταν βασισμένη σε σχήματα με βορτεζομίδη σε 55%, με λεναλιδομίδη σε 18.4%, 
με μελφαλάνη σε 17%, με δαρατουμουμάμπη σε 2.4% ενώ 2 ασθενείς (2.4%) υποβλήθηκαν σε 
αυτόλογη μεταμόσχευση. Την χρονική στιγμή της έναρξης αιμοκάθαρσης, το 50% των ασθενών 
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ήταν ήδη σε αιματολογική ύφεση (CR/VGPR:31%, PR:19%). Το διάμεσο διάστημα έως την έναρξη 
της αιμοκάθαρσης ήταν 12.7 μήνες και το 19% χρειάστηκε αιμοκάθαρση >5 έτη από την έναρξη της 
αρχικής θεραπείας. Θεραπεία μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης έλαβαν 34 ασθενείς: 35% έλαβε 
βορτεζομίδη, 35% λεναλιδομίδη, 26% μελφαλάνη ή κυκλοφωσφαμίδη, 14% δαρατουμουμάμπη, 3% 
πομαλιδομίδη και 3% ιξαζομίδη. Η διάμεση συνολική επιβίωση ήταν 59.6 μήνες για ασθενείς που 
ξεκίνησαν αιμοκάθαρση (Ν=86) έναντι 98 μηνών για αυτούς που δεν χρειάστηκαν αιμοκάθαρση 
(p=0.43) και η διάμεση συνολική επιβίωση μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης ήταν 28 μήνες, ενώ 
για τους ασθενείς που ξεκίνησαν αιμοκάθαρση και δεν είχαν νεφρική συμμετοχή ήταν μόνο 1.7 μήνες. 
Το διάστημα έως την αιμοκάθαρση δεν επηρέασε σημαντικά την επιβίωση. Η προσβολή της καρδιάς 
παρέμεινε αρνητικός προγνωστικός παράγοντας (p=0.008). Για τους ασθενείς που βρίσκονταν σε 
CR/VGPR κατά την έναρξη της αιμοκάθαρσης η διάμεση επιβίωση OS ήταν 34.7 έναντι 10 μήνες για 
αυτούς με PR/NR. Αιτίες θανάτου για τους ασθενείς που χρειάστηκαν αιμοκάθαρση ήταν αιφνίδιος 
καρδιακός θάνατος (ν=18), σήψη (ν=9), αιματολογική πρόοδος (ν=5), καρδιακή ανεπάρκεια (ν=3), 2η 
κακοήθεια (ν=2) και ΑΕΕ (ν=1).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έναρξη αιμοκάθαρσης συνδέεται με χαμηλότερη ποιότητα ζωής, παρόλα αυτά 
μερικοί ασθενείς έχουν ακόμα την δυνατότητα να λάβουν θεραπεία που θα βελτιώσει την αιματολογική 
ανταπόκριση και θα παρατείνει τη συνολική επιβίωση τους γεγονός που τους επιτρέπει να γίνουν 
υποψήφιοι για μεταμόσχευση νεφρού.

Α

C

b

D

Σχήμα 1. Α. Η επιβίωση μετά την έναρξη της αιμοκάθαρσης, Β. Η επιβίωση σύμφωνα με το επίπεδο της αιματολογι-
κής ανταπόκρισης κατά ην έναρξη της αιμοκάθαρσης, C. Η επιβίωση ανάλογα με την καρδιακή ή όχι συμμετοχή, D. Η 
συνολική επιβίωση για αυτούς που χρειάσθηκαν αιμοκάθαρση και αυτούς που δεν χρειάστηκαν. 
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

125 ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡωΣΕων ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕων ΕΡΥΘΡων ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ νΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ
Β. Παπαδόπουλος, Ε. Ακριτίδου, Κ. ξέρρα, Β. Σόχαλη, Μ. Τσολάκη, Μ. Πέσιου, Γ. Πρόντη, Α. Μιχαηλίδου
Γ.Ν. Πέλλας, Ν.Μ. Γιαννιτσών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ο λόγος διασταυρώσεων:μεταγγίσεων ερυθρών αποτελεί δείκτη λειτουργίας 
μιας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας, που αποτυπώνει τον αριθμό των μονάδων συμπυκνωμένων 
ερυθρών (ΣΕ) που διασταυρώνονται ως προς τον αριθμό των μονάδων που τελικά χορηγούνται στους 
ασθενείς. Λόγος >2:1 αντανακλά αυξημένο αριθμό διασταυρώσεων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες 
(Toy, PT. Audit and education in transfusion medicine. Voxsanguinis 1996;70.1:1-5) και υποδεικνύει 
την ανάγκη παρεμβάσεων για βελτίωση των ακολουθούμενων πρακτικών. Σκοπός της μελέτης είναι η 
αποτύπωση της τρέχουσας πρακτικής (audit) στα πλαίσια λειτουργίας της Νοσοκομειακής Επιτροπής 
Μεταγγίσεων, για την ανεύρεση δυνατοτήτων βελτίωσης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Ελέγχθηκαν τα ηλεκτρονικά αρχεία της αιμοδοσίας (πρόγραμμα e-AIMA) 
ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου, αναφορικά με τις μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών που 
διασταυρώθηκαν και χορηγήθηκαν από 01/01/2021 έως και 31/12/2021, για κάθε κλινική του 
νοσοκομείου. Παρουσιάζεται το ποσοστό των μονάδων που τελικά χορηγήθηκαν, καθώς και ο λόγος 
Διασταυρώσεων/Μεταγγίσεων (Δ/Μ).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά το ημερολογιακό έτος 2021 διασταυρώθηκαν συνολικά 3517 μονάδες ΣΕ και 
χορηγήθηκαν 1692 μονάδες ΣΕ (48,11%), λόγος Δ/Μ=2,08. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται 
τα δεδομένα ανά κλινική. 
ΚΛΙνΙΚΗ Διασταυρώσεις Μεταγγίσεις Μεταγγίσεις/

διασταυρώσεις
Διασταυρώσεις/

μεταγγίσεις
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1415 986 69,68% 1,44
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 645 283 43,88% 2,28
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 636 58 9,12% 10,97
ΜΕΘ 238 145 60,92% 1,64
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 373 104 27,88% 3,59
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 48 30 62,50% 1,60
ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 162 86 53,09% 1,88
ΣΥΝΟΛΟ 3517 1692 48,11% 2,08

Το μεγαλύτερο ποσοστό μεταγγίσεων παρατηρείται στην Παθολογική Κλινική. Ο συνολικός λόγος 
2,08:1 υπερβαίνει οριακά τον προτεινόμενο ως βέλτιστο από τη βιβλιογραφία, με μεγαλύτερη υπέρβαση 
στις κλινικές του Χειρουργικού τομέα (Μαιευτική/Γυναικολογική, Γενική Χειρουργική, Ορθοπεδική). 
Κυριότερη αιτία είναι η υπάρχουσα πρακτική της διασταύρωσης ΜΣΕ στις περισσότερες χειρουργικές 
επεμβάσεις και σε όλους τους τοκετούς (φυσιολογικούς ή με καισαρική τομή). Ενώ ο συνολικός λόγος 
Δ/Μ δεν διαφέρει πολύ από δημοσιευμένες μελέτες (λόγος μεταξύ 1,91 – 2,1) [Muthuragavan S, DrA. 
Hariharan, and DrS. Chitra. Comparison of Cross Match and Transfusion Ratio with Utilization of 
Blood Components.European Journal of Molecular & Clinical Medicine 2021;7.8:3558-60. Hall, TC, et 
al. Blood transfusion policies in elective general surgery: how to optimise cross-match-to-transfusion 
ratios. Transfusion Medicine and Hemotherapy 2013;40.1:27-31], υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η λειτουργία της Αιμοδοσίας μπορεί να βελτιωθεί με την εκπόνηση τοπικού πίνακα 
προεγχειρητικής παραγγελίας διασταυρώσεων ερυθρών (MS-BOS - maximum surgical blood ordering 
schedule), όπου θα ορίζεται σε ποια προγραμματισμένα χειρουργεία χρειάζονται διασταυρώσεις και 
πόσες μονάδες να είναι διαθέσιμες διεγχειρητικά και σε ποια αρκεί ο έλεγχος της ομάδας αίματος 
και της παρουσίας μη αναμενόμενων αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (screening – έμμεση 
Coombs) στον ασθενή. Χρειάζεται ενημέρωση των κλινικών μέσω της επιτροπής μεταγγίσεων για να 
ενσωματωθούν στα τοπικά πρωτόκολλα οι αντίστοιχες εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για τη βέλτιστη 
χρήση του αίματος. Μείωση του λόγου Δ/Μ οδηγεί σε πιο αποδοτική λειτουργία της αιμοδοσίας, 
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μειώνει τον κίνδυνο αχρήστευσης παραγώγων λόγω λήξης, ενώ αυξάνει και τα διαθέσιμα αποθέματα 
μη δεσμευμένων μονάδων ερυθρών.

126 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣω ΕΡωΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙων ΤΗΣ νΕΟΣΥΣ-
ΤΑΤΗΣ ΜΟνΑΔΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑνΑΙΜΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟν ΠΡωΤΟ ΧΡΟνΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α.-Λ. Δελαστίκ2, Δ. Λιούρδη1, Ι. Παπακωνσταντίνου1, Π. ζήκος1,2

1Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 2Μονάδα Μεσογειακής αναιμίας, ΓΝ Πατρών 
«Ο Άγιος Ανδρέας»
Η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου μας ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 21 Δεκεμβρίου 2020 
με δύναμη 6 κλινών. Στη Μονάδα μεταγγίζονται τακτικά 45 ενήλικες ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη 
θαλασσαιμία (22 άνδρες και 23 γυναίκες εκ των οποίων 42 με ομόζυγη β-θαλασσαιμία, 2 με δβ/β-
θαλασσαιμία και 1 με ετερόζυγη α-θαλασσαιμία). Η μέση ηλικία των ασθενών είναι 38,5 έτη.
Κατά το έτος 2021 στη Μονάδα μας έγιναν 1000 εισαγωγές για μετάγγιση (ΜΟ=83 ανά μήνα), κατά 
τις οποίες χορηγήθηκαν 1820 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών (ΜΟ=152 ανά μήνα) με συνολικό 
όγκο 426,1 lt. Ο μέσος όρος αιμοσφαιρίνης των ασθενών προ μετάγγισης ήταν 9,61 g/dl.
Με τη συμπλήρωση 1 έτους λειτουργίας έγινε αξιολόγηση της λειτουργίας της ΜΜΑ από τους ασθενείς 
μέσω ανώνυμων ερωτηματολογίων ικανοποίησης ασθενών.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Xορηγήθηκαν σε όλους τους ασθενείς ερωτηματολόγια με 33 ερωτήματα. Στα 23 
ερωτήματα η απάντηση ήταν διαβαθμισμένη σε κατηγορίες (καθόλου- λίγο- αρκετά- πολύ- πλήρως), 
σε 4 ερωτήματα αφορούσε κατηγορίες απαντήσεων όπως ναι/όχι, ωράρια κ.λπ., 5 ερωτήματα είχαν 
ελεύθερη απάντηση και 1 ερώτημα αφορούσε τη συνολική βαθμολόγηση της λειτουργίας της ΜΜΑ 
σε κλίμακα 1-10. 
Τα πεδία που καλύφθηκαν ήταν η αλληλεπίδραση με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, η 
καθαριότητα και προσβασιμότητα των νοσοκομειακών χώρων εντός και εκτός ΜΜΑ, η εμπειρία των 
ασθενών αναφορικά με τον προγραμματισμό των μεταγγίσεων και της επάρκειας αίματος, το ποσοστό 
ικανοποίησής τους από την ένταξή τους στη ΜΜΑ, ζητήθηκε η άποψή τους στο ζήτημα της πιθανής 
λειτουργίας με διευρυμένο ωράριο και τέλος ζητήθηκαν προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο διάστημα.
Τα ερωτηματολόγια κατατέθηκαν ανώνυμα σε κάλπη κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Aπάντησαν στα ερωτηματολόγια οι 23 από τους 45 ασθενείς (51%). Η μέση 
συνολική βαθμολογία της μονάδας ήταν 8,48/10 (εύρος 6-10). 
Στον τομέα της αλληλεπίδρασης με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό το 70%-91% των ασθενών δήλωσε 
πλήρη ικανοποίηση, ενώ συνολικά το ποσοστό «πολύ» και «πλήρως» στα πεδία αυτά είναι >91%. 
Στο ζήτημα της πρόσβασης σε έκτακτης ιατρική υποστήριξη εκτός μετάγγισης, «πολύ» και «πλήρως» 
ικανοποιημένο δήλωσε το 92% (22% και 70% αντίστοιχα).
Ικανοποιημένο «πολύ» και «πλήρως» δηλώνει το 100% με την καθαριότητα εντός ΜΜΑ, 70% με την 
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και 74% με την άνεση των χώρων της ΜΜΑ. Το 78% των 
ασθενών δε θεωρεί ότι υπάρχει συνωστισμός ασθενών κατά τη μετάγγιση.
Το 74% των ασθενών είναι υπέρ της λειτουργίας της ΜΜΑ με διευρυμένο ωράριο (59% έως τις 6μμ και 
41% έως τις 9μμ). Στο ζήτημα του προγραμματισμού των επόμενων μεταγγίσεων και της επάρκειας 
αίματος οι ασθενείς δήλωσαν «πολύ» και «πλήρως» ικανοποιημένοι σε ποσοστό 69% και 91% αντίστοιχα.
Τέλος η πλειοψηφία των ασθενών δήλωσε ότι η ένταξη στη ΜΜΑ βελτίωσε την ιατρική και νοσηλευτική 
φροντίδα καθώς και την αίσθηση ασφάλειας κατά τη μετάγγιση ενώ είχε μικρότερη επίδραση στα 
ζητήματα των συνθηκών κατά τη μετάγγιση, στο χρόνο αναμονής για μετάγγιση και την αίσθηση 
ασφάλειας εκτός των ημερών μετάγγισης)
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127 ΑνΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕων ΣΕ νΟΣΗΛΕΥΟΜΕνΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙωΜΕνΗ νΟΣΟ 
ΚΟΡωνΟΐΟΥ (COvID-19)
Ε. Ακριτίδου, Β. Παπαδόπουλος, Κ. ξέρρα, Β. Σόχαλη, Σ. Γεωργούση, Β. Κεφαλά, Θ. Τζούρος,  
Α. Μιχαηλίδου
Γ.Ν. Πέλλας, Ν.Μ. Γιαννιτσών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η νόσος COVID-19 δοκίμασε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και τις 
Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, τόσο στον τομέα της προσέλευσης αιμοδοτών, όσο και 
στον τομέα της χρήσης παραγώγων αίματος. Η καταγραφή των αναγκών σε παράγωγα αίματος 
είναι απαραίτητη για την πιο ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων, αναλόγως με τον αριθμό των 
νοσηλευόμενων COVID και μη-COVID ασθενών.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Καταγράφηκαν αναδρομικά οι ασθενείς με επιβεβαιωμένη νόσο κορωνοϊού COVID-19 
που μεταγγίστηκαν σε ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, κατά την χρονική περίοδο 11/2020-2/2022, η 
ηλικία τους, η κατάσταση εμβολιασμού και η έκβαση της νοσηλείας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την περίοδο μελέτης νοσηλεύτηκαν με COVID-19 συνολικά 1892 ασθενείς 
και από αυτούς μεταγγίστηκαν οι 74 ασθενείς, 38 γυναίκες (51,35%) και 36 άνδρες (48,65%). Συνολικά 
χορηγήθηκαν 254 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών (ΜΣΕ), 107 μονάδες φρέσκου κατεψυγμένου 
πλάσματος (FFP) και 75 μονάδες αιμοπεταλίων (PLT). Οι 6 ασθενείς έλαβαν 6-10 ΜΣΕ, 3 ασθενείς 
περισσότερες από 10 ΜΣΕ και οι υπόλοιποι 65 έλαβαν 0-5 ΜΣΕ. 

ΧΡΟνΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΕ ffP PLT
ΑΡΙΘΜΟΣ (%)  

ΜΕΤΑΓΓΙΣΜΕνων ΑΣΘΕνων 
ΣΥνΟΛΟ 

νΟΣΗΛΕΙων
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ’20- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ‘21 57 28 18 15 (2,9%) 515
ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ’21 43 16 25 12 (2,3%) 519
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ’21 104 55 23 27 (4%) 668
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ’22 50 8 9 20 (11%) 190
ΣΥΝΟΛΟ 254 107 75 74 (3.9%) 1892
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Από τους ασθενείς με COVID19 που μεταγγίστηκαν, οι 33 (44,6%) απεβίωσαν και οι 41 (55,4%) 
ανάρρωσαν. Πλήρως εμβολιασμένοι ήταν 5 ασθενείς (6,76%), μερικώς εμβολιασμένος 1 (1,35%), 
ανεμβολίαστοι οι 53 (71,62%) από τους οποίους οι 28 (52,83%) απεβίωσαν, ενώ για 15 ασθενείς 
(20,27%) δεν είχαν καταγραφεί δεδομένα εμβολιασμού. Από τους τελευταίους 15 ασθενείς με άγνωστη 
εικόνα εμβολιασμού απεβίωσαν 5 (33,33%). Από τους 74 ασθενείς που μεταγγίστηκαν 6 ήταν ηλικίας 
40-49 ετών, 15 ήταν 50-59 ετών, οι 16 ήταν 60-69 ετών, οι 20 ήταν 70-79 ετών και οι 17 ήταν 80-89 ετών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι ασθενείς που μεταγγίστηκαν ήταν 40 χρόνων και μεγαλύτεροι και σχεδόν κατά 
τα 2/3 ανεμβολίαστοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 52,83% των ανεμβολίαστων έχασε τη ζωή του. Οι 
ανάγκες μεταγγίσεων ήταν αυξημένες στα δύο τελευταία κύματα (μετά τον Δεκέμβριο του 2021, 
μεταλλάξεις Δέλτα και Όμικρον), γεγονός που χρήζει περαιτέρω μελέτης, με πιθανολογούμενα αίτια 
τη βαρύτερη εκδήλωση της νόσου COVID, αυξημένο ποσοστό συννοσηρότητας, ή αιμορραγίες από 
την αντιπηκτική αγωγή.

128 ΑνΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Των ΜΕΤΑΓΓΙΣΕων ΚΑΙ ΑνΤΙΔΡΑΣΕων ΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ νΟ-
ΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ-ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΙΚΗ ΕνΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Α. Αργυρού1, Δ. Μοσχανδρέου2, Μ. Τσέργα1, Α. Σπηλιόπουλος2, Σ. Νικολοπούλου1, Γ. Γιαννοπούλου2, 
Ε. Γρουζή2, Α. Γάφου1

1ΝΥΑ ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι», 2ΝΥΑ ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: H συνήθης μέθοδος αιμοεπαγρύπνησης των πυρετικών/σηπτικών αντιδράσεων είναι η 
παθητική καταγραφή και βασίζεται στην αναγνώριση των σχετικών συμπτωμάτων και την αναφορά 
τους από τους κλινικούς ιατρούς. Οι πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις αναφέρονται σε ποσοστό 
1-3% σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αν και εκφράζεται προβληματισμός για την ύπαρξη 
υπο-καταγραφής ακόμη και σε χώρες με ιδιαίτερα αναπτυγμένα Συστήματα Αιμοεπαγρύπνησης. 
Υποκαταγραφή αναφέρεται και για τις σηπτικές πυρετικές αντιδράσεις οι οποίες απειλούν ιδιαίτερα 
τους ουδετεροπενικούς ασθενείς. 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανάλυση του τρόπου καταγραφής των μεταγγίσεων και των πρακτικών πρόληψης, 
αντιμετώπισης και αναφοράς των πυρετικών/σηπτικών αντιδράσεων σε δυο ογκολογικά νοσοκομεία.
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΙ: Έγινε στιγμιοτυπική καταγραφή της ιατρικής συνταγογράφησης μεταγγίσεων 
παραγώγων αίματος (ΠΑ) και ανασκόπηση των νοσηλευτικών οδηγιών για τυχόν πυρετικές /σηπτικές 
αντιδράσεις Αναλυτικότερα, ανασκοπήθηκαν τα νοσηλευτικά φύλλα των ασθενών που μεταγγίσθηκαν 
στα δύο νοσοκομεία στη διάρκεια μιας εβδομάδας και αναζητήθηκε η ύπαρξη ιατρικών οδηγιών σχετικά 
με την κάθε μετάγγιση (πχ συνταγογράφηση της μετάγγισης, αριθμός μονάδων, τυχόν οδηγίες για 
προετοιμασία ασθενούς με αντιπυρετικά φάρμακα ή άλλη σχετική αγωγή) καθώς και η καταγραφή 
τυχόν πυρετικών αντιδράσεων που εμφανίσθηκαν κατά τη διάρκεια της μετάγγισης ή εντός 4ώρου 
από το πέρας της (ορισμός ΣΚΑΕΜ). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από την ανασκόπηση παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί.

νοσοκομείο Α
ν (%)

νοσοκομείο Β
ν (%)

Σύνολο

Ασθενείς 24 30 54
Σύνολο μεταγγίσεων
Ερυθρά
Προλευκαφαιρεμένα ερυθρά
ΑΜΠ (ισοδύναμα ΑΜΠ)
ΦΚΠ

47 (100%)
35 (74.5%)

1 (1/35, 2.8%)
0 (0%)

12 (25.5%)

61 (100%)
43 (70.5%)

37 (37/43, 86%) 
9 (14.7%)
9 (14.7%)

108 (100%)
78 (72.2%)

38 (38/78, 48.7%)
9 (8.3%)

21 (19.4%)
Υπάρχει ιατρική οδηγία για τη μετάγγιση; 33/47 (70.2%) 61/61 (100%) 94/108 (87%)
Προληπτική χορήγηση αντιπυρετικών/ αντιισταμινικών 16/47 (34%) 17/61 (27.9%) 33/108 (30.5%)
Καταγραφή ζωτ. σημείων (ζΣ)
Πριν τη μετάγγιση
Κατά τη μετάγγιση
Μετά τη μετάγγιση

27/47 (57.4%)
15/47 (31.9%)
24/47 (57.4%)

17/61 (27.8%)
61/61 (100%)
16/61 (26.3%)

44/108 (40.7%)
79/108 (73.1%)
40/108 (37%)

Εμφάνιση αντίδρασης 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Αναφορά αντίδρασης στη ΝΥΑ n/a n/a n/a
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 1. Παρατηρείται πλημμελής εφαρμογή των ορθών πρακτικών στη συνταγογράφηση 
της μετάγγισης στο νοσοκομείο Α. Η καταγραφή των ζΣ είναι ελλειμματική ειδικά στο νοσοκομείο Α.
 2. Δεν καταγράφηκαν πυρετικές αντιδράσεις που σχετίζονται με τη μετάγγιση. Το γεγονός αυτό μπορεί 
να συνδέεται με την υποκαταγραφή των ζΣ των ασθενών, καθώς και με την προληπτική χρήση 
αντιπυρετικής αγωγής (συνήθης πρακτική και στα δυο νοσοκομεία). Επισημαίνεται ότι το νοσοκομείο 
Β χορηγεί κατά κανόνα προλευκαφαιρεμένα ΠΑ. 
3. Η στιγμιοτυπική επιτήρηση των πυρετικών/σηπτικών αντιδράσεων αποτελεί συμπληρωματική πρακτική 
αιμοεπαγρύπνησης ιδιαίτερα επι απουσίας αυστηρότερων μέτρων αποφυγής πυρετικών/σηπτικών 
αντιδράσεων (καθολική προλευκαφαίρεση/αδρανοποίηση, καθολικός έλεγχος των αιμοπεταλίων με 
καλλιέργεια). 
4. Η συνεχής κι επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση των νεοεισερχόμενων ειδικευομένων ιατρών για 
τις πρακτικές πρόληψης, αντιμετώπισης, καταγραφής και αναφοράς των πυρετικών αντιδράσεων 
βοηθάει στην ακριβέστερη αποτύπωση της επικρατούσας κατάστασης όσον αφορά στη συχνότητα των 
αντιδράσεων αυτών και αποτελεί εργαλείο βοηθητικό για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών 
ενεργειών για την βελτίωση της ποιότητας των ΠΑ και της ασφάλειας των ασθενών. 

129 ΕΜΠΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗν ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕξΟΥΔΕΤΕΡωΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟνΤΑ DARAEX ΣΕ ΔΟΚΙΜΑ-
ΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΥΠΟ DARATuMuMAb
Ε. ζούλια, Μ. Τσιβόλα, Δ. Γαλόπουλος, Α. Βαρακλιώτη, Μ. Πιτταρά, Σ. Χατζηδαυίδ, Γ. Κανελλοπούλου, 
Μ. Γαβαλάκη 
Νοσοκομειακή Yπηρεσία Αιμοδοσίας, ΓΝΑ «Λαϊκό» και Κέντρο Αναφοράς Συγγενών Αιμορραγικών 
Διαθέσεων, Αθήνα 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Το daratumumab που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του πολλαπλού 
μυελώματος είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο συνδέεται με το CD38, μια πρωτεΐνη που 
εκφράζεται και στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ως εκ τούτου, συχνά παρεμβαίνει στο προμεταγγισιακό έλεγχο, 
αφού το πλάσμα των ασθενών αντιδρά με τα ερυθρά αιμοσφαίρια δίνοντας πανσυγκόλληση. Για την 
επίλυση των προβλημάτων αυτών έχει χρησιμοποιηθεί η επεξεργασία των ερυθρών με διθειοτρεϊτόλη 
(DTT), που είναι χρονοβόρος, καταστρέφει τα αντιγόνα του συστήματος Kell και προκαλεί invitro 
αιμόλυση. Το 2020 αναπτύχθηκε το Daraex, που είναι αντι-CD38 εξουδετερωτικός παράγοντας, εύκολος 
στη χρήση του, δίνει γρήγορα αποτελέσματα χωρίς να καταστρέφει άλλα αντιγονικά συστήματα αλλά 
με αυξημένο κόστος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της εμπειρίας του κέντρου 
μας από την χρήση του Daraex στη δοκιμασία συμβατότητας των ασθενών που λαμβάνουν αντι-CD38 
μονοκλωνικά αντισώματα.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα που πρόκειται να λάβουν θεραπεία daratumumab 
διενεργείται έλεγχος άμεσης και έμμεσης Coombs και πλήρης έλεγχος φαινοτύπου με ορολογική 
μέθοδο πριν την χορήγηση του φαρμάκου. Για την δοκιμασία συμβατότητας σε κάρτα γέλης (Diamed) 
δημιουργείται εναιώρημα με 10μl ερυθρά από την προς διασταύρωση μονάδα και 615μl diluent LISS. 
55μl από το εναιώρημα αυτό επωάζεται με 55μl του εξουδετερωτικού παράγοντα Daraex για 30min σε 
θερμοκρασία δωματίου με ανακίνηση ανά 10min. Τα επεξεργασμένα με Daraex ερυθρά αιμοσφαίρια, 
διασταυρώνονται κανονικά με τον ορό του ασθενούς και αξιολογείται το αποτέλεσμα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2020 - Αύγουστος 2022 συνολικά 31 ασθενείς με 
πολλαπλούν μυέλωμα βρίσκονταν υπό θεραπεία με daratumumab. Οι ασθενείς (18 άνδρες και 13 
γυναίκες) είχαν μέση ηλικία 70,3±8,9 έτη (εύρος 51-84 έτη). Σε 28 ασθενείς πραγματοποιήθηκε εξέταση 
άμεσης και έμμεσης Coombs καθώς και έλεγχος φαινοτύπου με ορολογική μέθοδο, πριν τη χορήγηση 
του φαρμάκου daratumumab, ενώ σε 3 ασθενείς δεν υπήρχε διαθέσιμο δείγμα για προέλεγχο. 18 
από τους παραπάνω ασθενείς χρειάστηκαν μετάγγιση. Σε 16 ασθενείς χορηγήθηκαν συνολικά 80 
μονάδες αίματος έπειτα από επεξεργασία με Daraex, ενώ σε 2 ασθενείς, βρέθηκαν συμβατά αίματα 
χωρίς να προηγηθεί η επεξεργασία με τον εξουδετερωτικό παράγοντα Daraex. Σε κανένα ασθενή δεν 
παρατηρήθηκε καθυστέρηση στη μετάγγιση λόγω προβλημάτων στη διαδικασία της συμβατότητας, 
ούτε εμφάνισαν αντίδραση στη μετάγγιση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα προβλήματα ασυμβατότητας που συχνά προκαλεί η χρήση του daratumumab 
φαίνεται να επιλύονται αξιόπιστα και γρήγορα με χρήση της μεθόδου με τον εξουδετερωτικό παράγοντα 
Daraex. Η μέθοδος δεν καταστρέφει άλλα κλινικά σημαντικά αντιγονικά συστήματα και όλοι οι ασθενείς 
μεταγγίσθηκαν με ασφάλεια.

130 Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ νΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Των ΜΕΤΑΓΓΙΣΕων ΕνΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕνων ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΕωΣ ΤΟ 2021
Κ. Στεφάνου, Β. Αθανασιάδου, Ι. Κουντούρη, Ε. Τζίνη, Β. Τσαγκάρη, Ι. Δενδρινού
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρουσίαση της εμπειρίας της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής 
Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ) του νοσοκομείου, στη διαχείριση αιμοθεραπείας ασθενών Παθολογικού Τομέα. 
Η ΝΕΙΜ (ΦΕΚ 1132/11.9.2000), παρακολουθεί και διασφαλίζει την ποιότητα των μεταγγίσεων σε 
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους της αλυσίδας μετάγγισης, ακολουθώντας κατευθυντήριες οδηγίες. 
Η επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη τακτικά/αναπληρωματικά, με πρόεδρο την Διευθύντρια Αιμοδοσίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Επεξεργάστηκαν δεδομένα από τη «στατιστική μεταγγίσεων» του 
Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας ‹e-AIMA› και από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΝΕΙΜ 
για τα έτη 2013-2021.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ΝΕΙΜ, με την έναρξη της λειτουργίας (2013) παρατήρησε ότι κάποια τμήματα 
μετάγγιζαν με αιμοσφαιρίνη (Hb) > 8gr/dl, ενώ άλλα με Hb< 8gr/dl. Αποφασίστηκε η καταγραφή 
των μεταγγίσεων συμπυκνωμένων ερυθρών (ΣΕ) σε σχέση με την Hb του ασθενή και η διενέργεια 
μαθημάτων στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με κατευθυντήριες οδηγίες μεταγγισιοθεραπείας. 
Στον πίνακα 1 φαίνονται τα ποσοστά μεταβολής μεταγγίσεων και ασθενών στον Παθολογικό Τομέα 
από το 2013 έως το 2021.
Πίνακας 1. Ποσοστά μεταβολής ζητηθέντων ΣΕ, μεταγγισθέντων ΣΕ και ασθενών Παθολογικού Τομέα

Παθολογικός  
Τομέας

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Ασθενείς 14.70% 3.96% 1.20% -0.10% 6.14% -3.64% -5.43% 7.99%
ζητηθέντα ΣΕ 15.60% 5.15% 4.77% -3.25% 3.55% -0.60% -10.48% 0.96%
Μεταγγισθέντα ΣΕ 13.09% 5.00% -6.55% -1.78% -0.69% 10.27% -2.37% 1.62%

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση της αιμοθεραπείας είναι:
 - Φαρμακευτική αγωγή: συχνά, ο εργαστηριακός έλεγχος των δεικτών σιδηροπενικής αναιμίας δεν είναι 
τόσο άμεσος όσο η μετάγγιση αίματος. Φαρμακευτικά σκευάσματα που έχουν γρήγορο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα, δεν είναι πάντα διαθέσιμα, λόγω κόστους.

 - Το είδος των περιστατικών: χρόνιοι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς, που παραπέμπονται στο νοσοκομείο 
μας από τον ιδιωτικό τομέα/αιματολογικές κλινικές άλλων νοσοκομείων, λόγω εφημερίας. 

 - Συγχώνευση νοσοκομείων: με τη διασύνδεση του νοσοκομείου με άλλο, καθώς και τη μεταφορά 
Μονάδας Τεχνητού Νεφρού από άλλο θεραπευτήριο, υπήρξε επιβάρυνση του Παθολογικού Τομέα 
(2013-2015).

 - Το ανθρώπινο δυναμικό: παρατηρήθηκε, κατά την πανδημία, συνεχής εισροή και εναλλαγή νέων 
ειδικευομένων ιατρών, αδυναμία εκπαίδευσης νέου και παλιού προσωπικού στις ενδείξεις μετάγγισης 
και έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ιατρών. Παρ’ όλα αυτά, το 2020 σε σχέση με το 2019 υπήρξε 
μείωση των μεταγγίσεων λόγω αύξησης Covid ασθενών (-2.37%).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση αιμοθεραπείας ποικίλουν και 
δεν μπορούν όλοι να ελεγχθούν και να προβλεφθούν. Στον Παθολογικό Τομέα παρατηρήθηκε μη 
ικανοποιητική συμμόρφωση στην τήρηση κατευθυντήριων οδηγιών μεταγγισιοθεραπείας. Αρκετές από 
τις μεταγγίσεις θα μπορούσαν ίσως να αποφευχθούν λαμβάνοντας μέτρα όπως: καλύτερη οργάνωση 
των χρόνιων ασθενών, επανεκτίμηση της Hb πριν τη μετάγγιση της 2ης και 3ης μονάδας αίματος και 
έγκαιρη έναρξη φαρμακευτικής αγωγής σε σιδηροπενική αναιμία. Είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή μιας 
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φόρμας αιτιολόγησης μεταγγίσεων. Ο θεσμός της ΝΕΙΜ, (παρακολούθηση/έλεγχος των μη επαρκώς 
τεκμηριωμένων αιτημάτων), η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η συνεργασία κλινικών και 
εργαστηριακών ιατρών είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή ορθών πρακτικών στη μεταγγισιοθεραπεία.

131 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΣΘΕνων ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ νΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Των ΜΕΤΑΓΓΙΣΕων ΕνΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΕωΣ ΤΟ 2021
Κ. Στεφάνου, Β. Αθανασιάδου, Ι. Κουντούρη, Β. Τσαγκάρη, Ε. Τζίνη, Ι. Δενδρινού
Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας, Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η παρουσίαση της εμπειρίας της Νοσοκομειακής Επιτροπής Ιατρικής 
Μεταγγίσεων (ΝΕΙΜ) του νοσοκομείου, στη διαχείριση αιμοθεραπείας ασθενών Χειρουργικού Τομέα. 
Η ΝΕΙΜ (ΦΕΚ 1132/11.9.2000) παρακολουθεί και διασφαλίζει την ποιότητα των μεταγγίσεων σε 
συνεργασία με τους εμπλεκόμενους της αλυσίδας μετάγγισης, ακολουθώντας κατευθυντήριες οδηγίες. 
Η επιτροπή έχει τριετή θητεία και αποτελείται από 7 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, με πρόεδρο 
την Διευθύντρια Αιμοδοσίας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Επεξεργάστηκαν δεδομένα από τη «στατιστική μεταγγίσεων» του 
Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας ‹e-AIMA› και από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΝΕΙΜ 
για τα έτη 2013-2021.
Γ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ΝΕΙΜ, με την έναρξη της λειτουργίας της (2013), παρατήρησε αυξημένη 
χειρουργική παραγγελία. Αποφασίστηκε η εφαρμογή της Μέγιστης Χειρουργικής Παραγγελίας Αίματος 
(MSBOS) και η διενέργεια μαθημάτων στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό σχετικά με κατευθυντήριες 
οδηγίες μεταγγισιοθεραπείας και οδηγίες ασφαλούς μετάγγισης ασθενών. Στον πίνακα 1 φαίνονται 
τα ποσοστά μεταβολής των αιτηθέντων και μεταγγισθέντων μονάδων αίματος (ΣΕ), καθώς και των 
ασθενών Χειρουργικού Τομέα από το 2013 έως το 2021.
Πίνακας 1. Ποσοστά μεταβολής αιτηθέντων ΣΕ, μεταγγισθέντων ΣΕ και ασθενών Χειρουργικού Τομέα

Χειρουργικός Τομέας 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Ασθενείς -13.61% -1.91% 5.72% -6.73% -0.17% 0.06% -18.67% 0.83%
Αιτηθέντα ΣΕ -9.49% 2.24% -1.26% -11.42% -2.14% 3.45% -10.55% -2.44%
Μεταγγισθέντα ΣΕ -18.26% 20.31% 3.60% -19.12% -1.07% 12.56% 2.53% -4.00%

Οι παράγοντες που βρέθηκαν να επηρεάζουν τη διαχείριση της αιμοθεραπείας είναι:
• Εφαρμογή της MSBOS: ένα χρόνο μετά την εφαρμογή της (2014) σημειώθηκε σημαντική μείωση 

της χειρουργικής παραγγελίας κατά 18.26% (330 μονάδες αίματος).
• Φαρμακευτικά σκευάσματα: η χρήση τρανεξαμικού οξύ στην Ορθοπεδική κλινική έχει ως αποτέλεσμα 

τη μείωση διεγχειρητικά/μετεγχειρητικά των μεταγγίσεων.
• Προεγχειρητικός έλεγχος: γίνεται την παραμονή του χειρουργείου δυσκολεύοντας τη θεραπευτική/

φαρμακευτική διόρθωση της αναιμίας.
• Το είδος των περιστατικών: το 2015 σε σχέση με 2014 αυξήθηκε η κατανάλωση αίματος στον 

Χειρουργικό Τομέα (20.31%). Μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Χειρουργική Κλινική (224 
μονάδες) που αποδόθηκε στην περιπλοκότητα των περιστατικών. Το 2017 σε σχέση με το 2016 
καταγράφηκε μείωση στον Χειρουργικό Τομέα (-19.12%). Μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στη 
Χειρουργική κλινική (309 μονάδες) λόγω εφαρμογής/συμμόρφωσης στις κατευθυντήριες οδηγίες.

• Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών: το 2015 σε σχέση με το 2014 συντέλεσε στη μείωση των μεταγγίσεων 
αίματος στην Ορθοπεδική κλινική (-5.38%).

• Ανθρώπινο δυναμικό: η έλλειψη ορισμένων ειδικοτήτων (αναισθησιολόγοι) επηρέασε τον αριθμό 
των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων. 

• Πανδημία Covid-19: περιορίστηκαν τα προγραμματισμένα τακτικά χειρουργεία (2020, 2021). 
Παρατηρήθηκε αδυναμία επανεκπαίδευσης των κλινικών ιατρών στις ενδείξεις μετάγγισης, μη 
πραγματοποίηση συναντήσεων της ΝΕΙΜ και έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ιατρών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση της αιμοθεραπείας ποικίλουν και 
δεν μπορούν όλοι να ελεγχθούν και να προβλεφθούν. Ο θεσμός της ΝΕΙΜ (παρακολούθηση/έλεγχος 
των μη επαρκώς τεκμηριωμένων αιτημάτων), η έγκαιρη προεγχειρητική αναγνώριση και αντιμετώπιση 
ασθενών με αναιμία, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και 
η συνεργασία κλινικών και εργαστηριακών ιατρών μπορούν να συμβάλλουν στην εφαρμογή ορθών 
πρακτικών μεταγγισιοθεραπείας.

132 ΜΕΛΕΤΗ ΚΙνΗΤΡων ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΚΕνΤΡΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡωΤΙΚΗΣ ΚΑΙ νΗΣΙωΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ
Ι. Σιάφα1,2, Π. Κάππου1,3, Χ. Γαλάτου1,4, Δ. Μπιρμπίλη1,5, Α. Πουλιάκης1, Θ. Κουτσούρη1, Δ. Κορακάκης6, 
Η. Λουκοπούλου7, Ι. Μυτιληναίου1, Α. Γιαλεράκη1, Μ. Πολίτου1

1ΠΜΣ «Αιμορραγία-Θρόμβωση-Ιατρική των Μεταγγίσεων», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 2Αιμοδοσία ΠαΓΝ 
Ιωαννίνων, 3ΓΝΕ «Θριάσιο», 4Μονάδα Αιμοδοσίας ΓΝ Λιβαδειάς, 5Μονάδα Αιμοδοσίας ΓΝ Σύρου, 
6Μονάδα Αιμοδοσίας, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αρεταίειο», 7ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Η κατανόηση των παραγόντων που παρακινούν ή εμποδίζουν τον γενικό πληθυσμό για 
αιμοδοσία μπορεί να προσφέρει βελτιώσεις στα προγράμματα προσέλκυσης. Σκοπός ήταν η καταγραφή 
της στάσης απέναντι στην αιμοδοσία σε ομάδα δυνητικών αιμοδοτών, μέσω ανωνύμων αποκρίσεων 
σε ερωτηματολόγια σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Διανεμήθηκαν και απαντήθηκαν εθελοντικά σε άτομα ηλικίας (18-60 ετών) 
1194 δομημένα ερωτηματολόγια, που αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία, τους λόγους αιμοδότησης 
εφόσον έχουν αιμοδοτήσει έστω και μία φορά, τους λόγους μη αιμοδότησης, αν δεν το έχουν πράξει 
ήδη, τα πιθανά κίνητρα για μελλοντική αιμοδοσία και τέλος την γνώση τους ως προς την ποσότητα 
αίματος που προσφέρεται σε μια αιμοδοσία. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό 
SAS 9.4 Windows (DiMaggio, 2013; SAS Institute, 2014).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο σύνολο των 1194 (περιθώριο σφάλματος 3%) ερωτηθέντων το 74% δεν είχε 
αιμοδοτήσει.
Οι κύριοι λόγοι για αιμοδότηση γενικά ήταν τα θετικά συναισθήματα που βιώνει ο αιμοδότης και το 
ηθικό καθήκον (60%), η κάλυψη ανάγκης φιλικού /συγγενικού προσώπου (24%), ποσοστό το οποίο 
διαφοροποιείται σε αιμοδότες και μη (20,7% με 26,9%, OR: 0.71, p=0.0233) και η κάλυψη μελλοντικής 
προσωπικής ανάγκης αίματος (9%), ποσοστό το οποίο επίσης διαφοροποιείται σε αιμοδότες και μη 
(14,5% με 5,8%, OR: 2.8, p=0.0001).
Οι λόγοι που δεν έχουν αιμοδοτήσει, έχουν ακυρώσει/αναβάλει μια εθελοντική αιμοδοσία ήταν:
α) η άγνοια αν μπορούν να γίνουν αιμοδότης (28%) (αφορούσε κυρίως τους μη αιμοδότες 48,3% vs 
6% για αιμοδότες (p=0.0001).
β) η έλλειψη χρόνου (27%), ποσοστό το οποίο διαφοροποιείται σε αιμοδότες και μη 39% vs 15% 
(OR: 3.6, p=0.0001).
γ) αιμοδοσία σε περίπτωση ανάγκης για κάποιο γνωστό ή συγγενή ( αιμοδότες vs μη αιμοδότες 20% 
με 9%,OR: 2.5%, p=0.0001).
Στην ερώτηση τι θα αποτελούσε παράγοντα κινητοποίησης για να αιμοδοτήσουν αναδείχθηκε πως 
49% δεν χρειάζεται κάποιο κίνητρο.
Οι αιμοδότες θεωρούν αναγκαία την ανταπόδοση σε πιο μεγάλο ποσοστό από τους μη αιμοδότες 
(19% με 7%, OR: 3, p=0.0001) και ως κίνητρο αιμοδότησης θεωρούν σε μεγαλύτερα ποσοστά: α) τα 
εισιτήρια (5% με 1%, OR: 5, p=0.0001), β) κάποια έγγραφη απόδειξη (8% με 3%, OR: 2.5, p=0.0011) 
και γ) δωρεάν ετήσιες γενικές εξετάσεις (22% με 12%, OR: 2, p=0.0002).
Αναφορικά με τη γνώση της ποσότητας αίματος που προσφέρεται σε κάθε αιμοδοσία, 37% απάντησε 
1/10 του συνολικού όγκου του αίματος, (44% οι αιμοδότες vs 34% μη αιμοδότες) (OR: 1.5, p=0.0024).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Για την δημιουργία προγραμμάτων προσέλκυσης αιμοδοτών είναι σημαντική η 
κατανόηση των κινήτρων. Σε ό,τι αφορά στη διατήρηση των δοτών απαραίτητη κρίνεται η διευκόλυνση 
της διαδικασίας της αιμοδοσίας, η θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου κινήτρων και η ενεργοποίηση 
των υφιστάμενων. Οι συντονισμένες προσπάθειες προώθησης προγραμμάτων προαγωγής υγείας 
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και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού με την ταυτόχρονη στήριξη τις πολιτείας μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά στη δημιουργία και διατήρηση των εθελοντών αιμοδοτών στη χώρα.

133 ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η ΠΑνΔΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟν ΙΟ SARS-COv-2 ΤΗν ΕΘΕΛΟνΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ;
Σ. Φόρτης1, Ο. Κωνσταντακοπούλου1, X. Γεωργατζάκου1, Ε. Παύλου1, Β. Μπίρτσας1, Β. Θεοδωρο-
γιάννη1, Π. Δρόσος1, Ε. Παπαγεωργίου1, Κ. Σταμούλης2, Μ. Πολίτου3, Σ. Βαλσάμη3, Α. Κριεμπάρδης1

1Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία - HemQcR, 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, 2Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, 3Νοσοκομειακή 
Υπηρεσία Αιμοδοσίας - Αιματολογικό Εργαστήριο,Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αρεταίειου», Αθήνα 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σύμφωνα με μελέτες η αιμοδοσία επηρεάστηκε αρνητικά κατά την πανδημία 
από τον ιό SARS-CoV-2. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν η πανδημία στην Ελλάδα 
επηρέασε αρνητικά την εθελοντική αιμοδοσία το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2020-Οκτώβριος 2021.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε υποψήφιους αιμοδότες n=764 
[n=285 άντρες (37,3%) και n=479 γυναίκες (62,7%)] με τη χρήση ερωτηματολογίου το οποίο αναπτύχθηκε 
και σταθμίστηκε για τους σκοπούς της μελέτης. Η έρευνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής και 
Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (108093/30-11-2021). Η στατιστική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το IBMSPSS 20.0. Το αμφίπλευρο επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ίσο με 0,05. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το 41,9% (320/764) των αιμοδοτών ήταν 18-24 ετών, 28,1% (215/764) ήταν 25-40 
ετών, 24,3% (186/764) ήταν 41-55 ετών και 5,6% (43/764) μεγαλύτεροι από 55 έτη. Το 74,2% (567/764) 
είχε μόνιμη κατοικία την Αθήνα, το 3,9% (30/764) την Θεσσαλονίκη και το 21,9% (167/764) κάποια 
άλλη επαρχιακή πόλη. Το μορφωτικό επίπεδο των αιμοδοτών ήταν υψηλό. Το 35,9% (274/764) ήταν 
προπτυχιακοί φοιτητές, το 15,1% (115/764) απόφοιτοι ΑΕΙ, το 16,3% (125/764) μεταπτυχιακοί φοιτητές 
ή υποψήφιοι διδάκτορες το 20,1% (153/764) κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού και 
μόνο το 12,7% (97/764) ήταν πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 29,5% (225/764) των 
αιμοδοτών είχαν πληροφορηθεί για την αιμοδοσία από το οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον, το 16,2% 
(124/764) από το διαδίκτυο, το 16,0% (122/764) από το σχολείο, το 12,6% (96/764) από το Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας, το 11,1% (85/764) από τα κοινωνικά δίκτυα, το 8,8% (67/764) από κάποιο Νοσοκομείο, 
το 4,6% (35/764) από την τηλεόραση/ραδιόφωνο και το 1,3% (10/764) από το Υπουργείο Υγείας. Το 
83,6% (639/764) των ερωτηθέντων είχε δώσει στο παρελθόν αίμα. Το 76,8% (587/764) ήταν εθελοντές 
αιμοδότες και 23,2% (177/764) αιμοδότες αντικατάστασης ή/και οικογενειακού περιβάλλοντος). Μόνο 
το 39,8% (304/764) ήταν τακτικοί εθελοντές αιμοδότες (αιμοδοτήσεις τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο). 
Το 52,2% (399/764) των ερωτηθέντων δεν αιμοδότησε στην πανδημία. Το 29,3% (224/764) δήλωσε 
ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας χρειάστηκε αίμα κάποιος συγγενής/φίλος. Το 95,2% (727/764) 
των αιμοδοτών ανέφερε ότι αν χρειαζόταν αίμα φιλικό/συγγενικό πρόσωπο θα αιμοδοτούσε κατά την 
πανδημία. Ειδικότερα, οι αιμοδότες που είχαν δώσει στο παρελθόν αίμα απέφυγαν την αιμοδοσία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας (p<0,001), η αύξηση του ρυθμού αιμοδότησης σε ετήσιο επίπεδο 
ήταν αντίστροφα ανάλογη με τη μείωση της αιμοδοσίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας (p=0,011), οι 
εθελοντές αιμοδότες είχαν μικρότερο βαθμό μείωσης των αιμοδοτήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
σε αντίθεση με τους αιμοδότες οικογενειακού περιβάλλοντος (p<0,001), οι αιμοδότες οικογενειακού 
περιβάλλοντος, που θα αιμοδοτούσαν πριν την πανδημία, μείωσαν τις αιμοδοτήσεις κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας(p=0,027). Τέλος, οι αιμοδότες που η πανδημία επηρέασε τη ζωή τους, ανέφεραν 
μεγαλύτερο βαθμό μείωσης των αιμοδοτήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πανδημία, από τον ιό SARS-CoV-2, φάνηκε να επηρεάζει την καθημερινή ζωή 
των αιμοδοτών, τον εθελοντισμό και τη συχνότητα της αιμοδοσίας. Η μελέτη δείχνει ότι οι εθελοντές 
αιμοδότες, παρόλο που μείωσαν τις αιμοδοτήσεις τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα αιμοδοτούσαν 
στην περίπτωση που κάποιος από το οικογενειακό τους περιβάλλον χρειαζόταν αίμα.
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134 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΟΜΑΔων ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΑΒΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ RH ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΛΟΙΜωξΗ ΑΠΟ 
COvID-19 (2020-2021). Η ΑΛΛΗ ΟψΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ νΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
Ε. Χρυσουλίδου, Θ. Αραμπατζή, Μ. Χατζηκαμάρη, Ε. Ισμύρη, Ε. Έλενα, Σ. Γαβριηλίδου, Ε. Πανώρη
Τμήμα αιμοδοσίας Γ.Ν. Καβάλας
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Είναι γνωστό, ότι οι ομάδες αίματος συσχετίζονται με διάφορες παθήσεις και τα αντιγόνα 
τους παίζουν άμεσο ρόλο σε αυτό.
Από την έναρξη της πανδημίας έχουν γίνει πολλές μελέτες που αναφέρουν, ότι οι ασθενείς με ομάδα 
αίματος Ο είναι πιο ανθεκτικοί στη λοίμωξη από Covid-19, ενώ με ομάδα Α είναι πιο ευάλωτοι. 
ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της εργασίας είναι να συνεισφέρει στη βαθύτερη μελέτη της νόσου Covid-19, 
καταγράφοντας αν και κατά πόσο η ομάδα αίματος του ασθενή συμβάλλει στην έκβαση και στην 
πορεία της λοίμωξης.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Από το τμήμα της αιμοδοσίας καταγράφηκαν ενδονοσοκομειακοί ασθενείς με 
μέτρια και βαριά συμπτώματα λοίμωξης από Covid-19, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε εξέταση ομάδας και 
Rh αίματος. Μετέπειτα, έγινε κατανομή των ομάδων αίματος κατά ΑΒΟ σύστημα και Rh και συσχέτισή 
τους με την έκβαση και την πορεία της λοίμωξης. Ταυτόχρονα, έγινε καταγραφή και κατανομή κατά 
ΑΒΟ σύστημα και Rh των ενδονοσοκομειακών ασθενών με άλλα νοσήματα που είχαν υποβληθεί σε 
εξέταση ομάδας και Rh αίματος εκείνη την περίοδο. Στο τέλος, συγκρίθηκαν τα δύο αποτελέσματα. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καταγράφηκαν 1700 νοσηλευόμενοι ασθενείς με νόσο Covid 19 εκ των οποίων 
οι 483 υποβλήθηκαν σε εξέταση ομάδας και Rh αίματος.
Μελετήθηκαν 483 ενδονοσοκομειακοί ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, είχαν ομάδα αίματος: Ο 42%, 
Α 43%, Β 10% ΑΒ 5%, Rh(+) 88%, Rh(-) 12%. Στη ΜΕΘ* νοσηλεύτηκαν 8% των ασθενών με ομάδα 
αίματος: Ο 42%, Α 42%, Β 12% ΑΒ 4%, Rh(+) 90%, Rh(-) 10%. Απεβίωσαν 175 ασθενείς με ομάδα 
αίματος: Ο 41%, Α 48%, Β 8%, ΑΒ 3%, Rh(+) 90, Rh(-) 10%. Την ίδια περίοδο στο νοσοκομείο μας 
νοσηλεύτηκαν 43.000 ασθενείς. Από αυτούς σε 13.413 έγινε εξέταση ομάδας και Rh αίματος και 
διαπιστώθηκε ότι: Α 45%, Ο 36%, Β 13% και ΑΒ 6%, Rh(+) 89%, Rh(-) 11. Αναλυτικά βλ. Πίνακα 1.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι μέχρι τώρα δημοσιευμένες μελέτες παρουσιάζουν την ομάδα Α να υπερισχύει 
στην λοίμωξη Covid-19. Στην παρούσα μελέτη παρατηρείται ήπια επικράτηση της ομάδας Ο (42%) 
στους ασθενείς με λοίμωξη Covid-19 σε σχέση με τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς με διάφορα 
νοσήματα, όπου η ομάδα Ο είναι 36%. Δεν παρατηρείται διαφορά ανάμεσα στους ασθενείς με λοίμωξη 
από Covid-19 στη ΜΕΘ και στην κλινική Covid βάσει της ομάδας αίματος. Αντιθέτως, μπορούμε να 
σημειώσουμε, ότι στους θανόντες από λοίμωξη Covid-19 επικρατεί η ομάδα A 48%. Το Rh δεν κατέγραψε 
καμία συσχέτιση στην έκβαση της νόσου και στην πορεία των ασθενών με λοίμωξη Covid-19.
Πίνακας 1.
AbO Rh O A b Ab Rh(+) Rh(-)
Σύνολο ενδονοσοκομειακών ασθενών 
ν=13.413 (100%)

4860 6013 1747 793 11.966 1445
36% 45% 13% 6% 89% 11%

Σύνολο ασθενών με Covid ν=483 (100%)
206 208 47 22 423 60
42% 43% 10% 5% 88% 12%

Ασθενείς σε κλινική Covid N=442 (92%)
189 191 42 20 386 56
43% 43% 10% 4% 87% 13%

Ασθενείς σε ΜΕΘ Covid N=41 (8%)
17 17 5 2 37 4

42% 42% 12% 4% 90% 10%

Θανόντες από Covid-19 Λοίμωξη Ν=175 (36%)
71 84 14 6 157 18

41% 48% 8% 3% 90% 10%
*ΜΕΘ: μονάδα εντατικής θεραπείας.
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ΘΡΟΜΒΩΣΗ - ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

135 ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ. ΔΕΔΟΜΕνΑ 
«ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Χ. Φρουζάκη1, Σ. Χατζηλεοντιάδου1, Σ. Παπαδάκη1, Π. Τσάτσιου2, Δ. Κότσος1, Β. Γώγου1, Μ. Παπα-
ϊωάννου1, Ε. Χατζηχαρίση1

1Αιματολογικό Τμήμα, Α΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, 2Αιματολογικό Τμήμα, Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΣΚΟΠΟΣ: Οι ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ), έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φλεβικής και αρτηριακής 
θρόμβωσης σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, που αυξάνεται περαιτέρω από παράγοντες 
που σχετίζονται με τη θεραπεία. Η εισαγωγή στη θεραπευτική του ΠΜ των ανοσοτροποιητικών 
παραγόντων (IMiDs), αρχικά της θαλιδομίδης και στη συνέχεια της λεναλιδομίδης (ΛΕΝ) επέτεινε 
δραματικά τη συχνότητα της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ΦΘΝ, 2-31%) και ανέδειξε την ανάγκη 
θρομβοπροφύλαξης. Μολονότι, η θρομβοπροφύλαξη εφαρμόζεται στην κλινική πράξη με βάσει 
τις διεθνείς συστάσεις και τα κλινικά μοντέλα εκτίμησης και πρόβλεψης του κινδύνου θρόμβωσης 
(IMPEDEVTE και SAVED score), η ΦΘΝ παραμένει συχνή επιπλοκή (4-10%). 
ΑΣΘΕνΕΙΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη, που αποσκοπεί στην εκτίμηση της συχνότητας 
της ΦΘΝ, σε μία σειρά 90 ασθενών με ΠΜ ενός κέντρου, στο διάστημα 2017 έως 2021, της συσχέτισής 
της με τη φάση της νόσου, το είδος της αντιμυελωματικής θεραπείας και των παραγόντων κίνδυνου 
θρόμβωσης του ασθενούς. Στη μελέτη, καταγραφής δεδομένων πραγματικού κόσμου, συμπεριλήφθηκαν 
όλοι οι ασθενείς με διάγνωση ΠΜ, οι οποίοι είχαν παρακολούθηση τουλάχιστον έξι μηνών. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μελετήθηκαν 90 ασθενείς εκ των οποίων 48 (53%) άνδρες και 42 (47%) γυναίκες. 
Η διάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 64,5 έτη (εύρος 39-82). Όσον αφορά τον υπότυπο του ΠΜ 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 42,2% IgGκ, 24,4% IgGλ, 8,8% IgAλ, 5,5% ΙgAκ, 3,3% IgDλ, ενώ μόνο σε 
15,5% διαγνώσθηκε ΠΜ ελαφρών αλυσίδων. Το σύνολο των ασθενών (89/90) είχαν συμπτωματικό 
ΠΜ και σημαντικό φορτίο νόσου με οστεολυτικές βλάβες (90%), αναιμία (86%), υπερασβεστιαιμία 
(43%), νεφρική βλάβη (34%). Συνολικά, 11 (12,2%) ασθενείς εμφάνισαν ΦΘΝ, η οποία αφορούσε: 
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση σε 5/11 ασθενείς, πνευμονική εμβολή 2/11, ενώ 4/11 εμφάνισαν 
θρόμβωση φλεβώδους κόλπου, οφθαλμικής φλέβας, πυλαίας φλέβας και παροδικά αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια. Έξι από τους ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν ΠΜ εκδήλωσαν ΦΘΝ στη διάρκεια 
της θεραπείας 1ης γραμμής, ενώ τέσσερις ήταν σε φάση υποτροπής της νόσου. Όσον αφορά στο είδος 
της χορηγηθείσας αγωγής 45,5% ελάμβανε θεραπεία με IMiDs (κυρίως ΛΕΝ), 27,2% με αναστολέα 
πρωτεασώματος, ενώ 2 ασθενείς (18%) εμφάνισαν ΦΘΝ στη διάρκεια της αυτόλογης μεταμόσχευσης 
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΜΑΑΚ). Με βάση το μοντέλο IMPEDEVTE το 45,5%, των 
ασθενών κατατάχθηκαν ως χαμηλού θρομβωτικού κινδύνου, το 18% ως ενδιάμεσου και το 18% 
ως υψηλού. Από τους ασθενείς που ήταν σε αγωγή με IMiDs, 60% ήταν υψηλού και 40% χαμηλού 
κίνδυνου, σύμφωνα με το SAVED score. Όλοι οι ασθενείς ελάμβαναν θρομβοπροφύλαξη κατά την 
εμφάνιση της ΦΘΝ, πλην αυτών που υποβλήθηκαν σε ΑΜΑΑΚ ως ακολούθως: 55% ασπιρίνη, 18 % 
μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνη και 9% DOACs. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδομένα “πραγματικού κόσμου” που παρέχουμε ενισχύουν την άποψη ότι 
η συχνότητα της ΦΘΝ παραμένει υψηλή, μολονότι, στην κλινική πράξη έχουν υιοθετηθεί οι διεθνείς 
συστάσεις θρομβοπροφύλαξης και τα μοντέλα διαστρωμάτωσης του θρομβωτικού κίνδυνου. Το γεγονός 
αυτό υποδεικνύει την πολυπλοκότητα του προθρομβωτικού δυναμικού του μυελωματικού κυττάρου 
και του μικροπεριβάλλοντός του και την ανάγκη βελτιστοποίησης των συστάσεων της φαρμακευτικής 
θρομβοπροφύλαξης. 
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136 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑνΑΣΚΟΠΗΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ νΟΣΟΥ ΣΤΟν 
ΚΑΡΚΙνΟ
Α. Σίμου1, Μ. Ματσάγκας2 
1Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας ΠαΓΝ Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΕN) αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα υγείας μεταξύ 
των ασθενών με καρκίνο. Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος για την ανάπτυξη ΦΘΕΝ είναι τετραπλάσιος σε 
ασθενείς με καρκίνο. Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (LMWHs) αποτελούν την προβλεπόμενη 
θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολής που σχετίζεται με τον καρκίνο. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα 
νεότερα δεδομένα τα άμεσα από του στόματος αντιπηκτικά (DOACs) δείχνουν ολοένα και περισσότερο 
τα πλεονεκτήματά τους στη θεραπεία της θρόμβωσης σε ασθενείς με κακοήθειες. 
ΣΤΟΧΟΙ: Η σύγκριση των DOACs με τα LMWHs σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την υπεροχή 
όσον αφορά την επανεμφάνιση θρόμβωσης, την εμφάνιση μείζονων αιμορραγιών και τη θνησιμότητα.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Η συστηματική ανασκόπηση χρησιμοποιώντας τη βάση αναζήτησης του PUBMED για 
την ανεύρεση των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών που δημοσιευτήκαν την τελευταία πενταετία 
και συνέκριναν τα DOACs με τα LMWHs για τη θεραπείας της θρόμβωσης σε ασθενείς με καρκίνο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά, 9 μελέτες από 5 κλινικές δοκιμές συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση. Στις 
συμπεριλαμβανόμενες μελέτες τα DOACs που βρέθηκαν ήταν τα apixaban, edoxaban και rivaroxaban, 
ενώ τα LMWHs ήταν τα dalteparin και enoxaparin. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης έδειξαν ότι τα 
DOACs είχαν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης υποτροπιάζουσας ΦΘΕΝ σε όλες τις μελέτες, με 2 εκ των 
5 μελετών να εμφανίζουν και στατιστικά σημαντική υπεροχή. Πιο συγκεκριμένα, το apixaban και το 
rivaroxaban συσχετίστηκαν με σχετικά χαμηλή υποτροπή ΦΘΕΝ σε σχέση με το dalteparin. Σχετικά 
με την εμφάνιση μείζονος αιμορραγίας τα DOACs βρέθηκαν να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε 2 από 
τις 5 μελέτες. Στις υπόλοιπες 3 μελέτες, το apixaban εμφάνισε μικρότερο κίνδυνο σε σύγκριση με το 
enoxaparin και το dalteparin. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα σε καμία από τις 5 μελέτες δεν ήταν 
στατιστικά σημαντικά. Παρομοίως, δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη θνησιμότητα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα DOACs βρέθηκαν να είναι μη κατώτερα από τα LMWHs στην πρόληψη της 
υποτροπιάζουσας ΦΘΕΝ. Παρόλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης μεγαλύτερου κινδύνου 
μείζονος αιμορραγίας.

137 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑνΤΙΦωΣΦΟΛΙΠΙΔΙΚΑ ΑνΤΙΣωΜΑΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠνΕΥΜΟνΙΚΗ ΕΜ-
ΒΟΛΗ ΚΑΙ νΟΣΟ COvID-19
Β. Γώγου, Β. Παπαγεωργίου, Α. Δούκα, Α. Θεοδωρίδου, E. Λευκού
Περιγέννεσις, Ιατρική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα-AΦA, έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με COVID-19, 
που παρουσιάζουν εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση-DVT, χωρίς όμως να έχει γίνει επαρκής μελέτη της 
πιθανής συσχέτισης τους με την παθογένεια της Πνευμονικής εμβολής και επίσης παρακολούθηση 
της παραμονής τους μετά το πέρας της νόησης.
ΣΚΟΠΟΣ: Διερεύνηση της παρουσίας και της παραμονής ή μη AΦA σε ασθενείς που παρουσιάζουν 
Πνευμονική Εμβολή κατά τη διάρκεια της νόσου COVID-19.
YΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν συνολικά 20 ασθενείς που προσήλθαν στο Ιατρείο μας με Πνευμονική 
εμβολή στη διάρκεια νόσησης από COVID-19. Για την διερεύνηση των αντικαρδιολιπινικών και των 
αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Elisa, ενώ για το αντιπηκτικού λύκου 
η μέθοδος DRVVT. Όλοι οι ασθενείς υπέγραψαν φόρμα συγκατάθεσης συμμετοχής στην Μελέτη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 10 από τους 20 ασθενείς βρέθηκε θετικό AΦA και αναλυτικά 6 ασθενείς 
είχαν αντισώματα αντικαρδιολιπίνης IgM σε μέτριους τίτλους, 5 είχαν θετικό αντιπηκτικό λύκου και 4 
είχαν αντισώματα anti-b2 GPIaIgM σε μέτριους έως υψηλούς τίτλους. Τέσσερις ασθενείς είχαν διπλή 
θετικότητα για αντικαρδιολιπινικά IgM αντισώματα και αντιπηκτικό λύκου και 2 ασθενείς είχαν ταυτόχρονα 
θετικό αντι-Β2 GPIaIgM αντίσωμα και αντιπηκτικό λύκου. Και οι 10 ασθενείς δεν είχαν προηγούμενο 
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ιστορικό DVT ή γνωστής συστηματικής αυτοάνοσης νόσου. 3-6 μήνες μετά την Πνευμονική Εμβολή 
τα αντισώματα παρέμειναν θετικά σε 7 στους 10 ασθενείς.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Βρέθηκε υψηλή συχνότητα εμφάνισης AΦA σε ασθενείς με Πνευμονική Εμβολή 
κατά τη διάρκεια της νόσου Covid-19, στη σειρά των περιστατικών μας. 3-6 μήνες μετά το επεισόδιο 
DVT, το AΦA παρέμενε θετικό σε 7 στους 10 ασθενείς και οι ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται 
σε κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση. Εάν υπάρχει αιτιολογική σχέση μεταξύ αυτών των 
αντισωμάτων και της θρόμβωσης είναι ακόμα ασαφές και θα πρέπει να αποδειχθεί από μεγαλύτερες 
τυχαιοποιημένες μελέτες παρακολούθησης.

138 ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕνΗ ΕΛΛΕΙψΗ ΠΡωΤΕΐνΗΣ S ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΙΚΟ-
ΓΕνΕΙΑΣ
Ε. Πόππης1, Ε. Μερκούρη1, Κ. Μαρκόπουλος2, Δ. Υφαντόπουλος2, Ε. Αλεφάντη1, Ω. Τραυλού1

1Εργαστήριο Αιμόστασης και Ρύθμισης Αντιπηκτικής Αγωγής Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Ψυχικού, 
2Χειρουργική Κλινική Θώρακος και Αγγείων Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Ψυχικού
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση μελών της ίδιας οικογένειας με θρομβοφιλία 
λόγω συγγενούς έλλειψης πρωτεΐνης S. Η συγγενής θρομβοφιλία από έλλειψη ProtS έχει περιγραφεί 
από το 1984 σε οικογένειες των οποίων πολλά μέλη εμφανίζουν θρομβώσεις. Εμφανίζεται ιδιαίτερα 
σπάνια στον γενικό πληθυσμό από 0.3%-0.13%, στους δε ασθενείς με θρόμβωση από 0.9%-1% 
και η παρουσία της πενταπλασιάζει τον κίνδυνο θρομβοεμβολικής νόσου. Η ProtS είναι βιταμινο-Κ 
εξαρτώμενη γλυκοπρωτεΐνη, συμπαράγοντας της ProtC για την αναστολή των ενεργοποιημένων 
παραγόντων πήξης V και VIII. Οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο PROS1 στο χρωμόσωμα 3 και 
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Περιγράφονται τρείς ασθενείς του εξωτερικού ιατρείου, μέλη της ίδιας 
οικογένειας από την Στερεά Ελλάδα. Οι δύο προσήλθαν λόγω θρομβωτικών επεισοδίων και ο τρίτος 
ως συγγενής των προηγουμένων για προληπτικό έλεγχο. Στο εργαστήριο μετρήθηκε η ελεύθερη ProtS 
με ανοσολογική ποσοτική μέθοδο (HemosiL Free Protein S, Instrumentation Laboratory). Η ProtS 
κυκλοφορεί στο πλάσμα ως ελεύθερη (30%-40%) και ως δεσμευμένη με το C4b-bindingprotein στοιχείο 
του συμπληρώματος. Στη βιβλιογραφία για επιστημονικούς και μόνον λόγους η έλλειψη της ProtS 
διακρίνεται σε TYPEI, II, III αναλόγως των επιπέδων της ελεύθερης, δεσμευμένης και ολικής ProtS. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ασθενής #1: Γυναίκα σε ηλικία 47 ετών εμφάνισε απρόκλητα εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωση δεξιού σκέλους και πνευμονική εμβολή. Έλαβε θεραπεία με tab Rivaroxaban για ένα 
έτος. Έξι μήνες μετά την διακοπή της θεραπείας και μετά σωματική καταπόνηση εμφάνισε θρόμβωση 
αριστεράς υποκλειδίου φλέβας. Αντιμετωπίσθηκε με LMWH Tinzaparine σε θεραπευτική δόση για 
ένα χρόνο και έκτοτε λαμβάνει tabapixaban S:2,5mgx2. Από το οικογενειακό ιστορικό αναφέρει ότι η 
μητέρα της υπέστη πνευμονική εμβολή 74 ετών. Η ελεύθερη PrS βρέθηκε 17% με φυσιολογικές τιμές 
για τις γυναίκες 72-123%.
Ασθενής #2: Η κόρη της προηγούμενης ασθενούς 26 ετών μετά λήψη αντισυλληπτικών χαπιών εμφάνισε 
εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση αριστερού σκέλους μέχρι την κοινή λαγόνιο και πνευμονική εμβολή. 
Αντιμετωπίσθηκε αρχικά με ενδοφλέβια ηπαρίνη και μετά Enoxaparine ΥΔ σε θεραπευτική δόση για 
ένα μήνα, εν συνεχεία tab Rivaroxaban 20mgx1 για ένα έτος μέχρι πλήρους επανασηραγγοποίησης. 
Έκτοτε λαμβάνει προφύλαξη με tab Rivaroxaban 10mgx1 συνεχώς. Η ελεύθερη PrS βρέθηκε 20% 
με φυσιολογικές τιμές 72%-123%.
Ασθενής#3: Γιός της ασθενούς #1 και αδελφός της ασθενούς #2, 29 ετών ασυμπτωματικός, ελέγχθηκε 
προληπτικά. Βρέθηκε χαμηλή ελεύθερη PrS 39,5% (φ.τ. για άνδρες 57-112%). Έλαβε οδηγίες 
προληπτικής θρομβοπροφύλαξης. 
Ο εργαστηριακός έλεγχος για ATIII, PrC, FV Leiden, FII20210, αντιπηκτικό λύκου, αντισώματα 
καρδιολιπίνης και β2GPI, ήταν φυσιολογικός και στους τρείς ασθενείς. Η ομοκυστεΐνη βρέθηκε 
φυσιολογική στις ασθενείς #1 και #2, ενώ στον ασθενή #3 που βρέθηκε παθολογική 18,6μmol/L (φ.τ. 
<13μmol/L), χορηγήθηκε filicine.
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Οι μετρήσεις των ανασταλτών της πήξης ΑΤΙΙΙ, PrC, PrS και αντιπηκτικό λύκου έγιναν μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπευτικής αντιπηκτικής αγωγής και 2 εβδομάδες μετά τη διακοπή της.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έλλειψη της PrS έχει οικογενή χαρακτήρα και πρέπει να ελέγχουμε και τους 
πλησιέστερους συγγενείς. Αν και από τους περισσότερους συγγραφείς κατατάσσεται στην ελαφρά 
θρομβοφιλία στην πραγματικότητα είναι κάπου ανάμεσα στη βαρειά και ελαφρά θρομβοφιλία, και 
αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στην απόφαση της έντασης και της διάρκειας της αντιπηκτικής 
αγωγής για κάθε ασθενή.

139 ΑνΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟνΤΑ ΧΙΙ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒωΤΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕ-
ΛΕΤΗ
Ε. Παύλου1, Β. Μπίρτσας2, Σ. Φόρτης2, Φ. Χαίρα1, Μ. ξανθή2, Χ. Γεωργατζάκου2, Ε. Παπαγεωργίου2, 
Α. Κριεμπάρδης2*, Ε. Νομικού1*
1Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας και Τμήμα Αιμόστασης & Αιμορροφιλικών Ασθενών, ΓΝΑ «Ιπ-
ποκράτειο», Αθήνα, 2Ερευνητικό Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή́ 
Αιματολογία, HemQcR, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
*ισότιμοι συγγραφείς
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙΙ (FXII) είναι μία διαταραχή της αιμόστασης. 
Ο ρόλος του FXII ή παράγοντα Hageman στην παθοφυσιολογία της θρόμβωσης είναι αμφιλεγόμενος. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να δειχτεί πιθανή συσχέτιση της ανεπάρκειας του FΧΙΙ με φλεβικές 
θρομβώσεις σχετιζόμενες με το φύλο και την ηλικία των ασθενών. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Κατά την χρονική περίοδο 2007-2016 πραγματοποιήθηκε έλεγχος θρομβοφιλίας 
σε ενενήντα (n=90) ασθενείς (n=55 γυναίκες και n=35 άντρες). Οι ασθενείς εκδήλωσαν φλεβική 
θρόμβωση (28,9%), αποβολές (17,8%), αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (14,4%), πνευμονική εμβολή 
(7,8%), θρόμβωση πυλαίας φλέβας (2,2%) και άλλες ασυνήθεις θρομβώσεις (28,9%). Η μέση ηλικία 
των ασθενών ήταν τα 45 έτη, με το ηλικιακό εύρος να κυμαίνεται από τα 15 έως τα 81 έτη. Ως μάρτυρες 
χρησιμοποιήθηκαν πενήντα (n=50) υγιείς, αντίστοιχης ηλικίας και φύλου με την ομάδα ελέγχου. Οι 
μάρτυρες είχαν ελεύθερο ιστορικό θρομβώσεων. Έγινε μέτρηση ΡΤ, ΑΡΤΤ, ινωδογόνου, δ-διμερών, 
αιμοπεταλίων, κλασσικός μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας [MTHFR (R677T), MTHFR (A1298C), V 
(LEIDEN)] και ποσοτική μέτρηση (%) του παράγοντα ΧΙΙ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ασθενείς δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις τιμές των ΡΤ, ΑΡΤΤ, ινωδογόνου, δ-διμερών, αιμοπεταλίων σε σχέση με τους 
μάρτυρες (p=0,06). Το 60% των ασθενών ήταν ομόζυγοι ή ετερόζυγοι στον κλασσικό μοριακό έλεγχο 
θρομβοφιλίας ενώ το υπόλοιπο 40% δεν παρουσίασε κάποια μεταλλαγή των MTHFR (R677T), MTHFR 
(A1298C) ή/και V (LEIDEN).Οι θρομβώσεις των ασθενών συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με τον 
μοριακό έλεγχο της θρομβοφιλίας (p=0,005). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι ασθενείς 
είχαν φυσιολογική τιμή του FXII (60-150%) και μόνο δέκα (n=10) ασθενείς (11,1%) είχαν ανεπάρκεια 
FΧΙΙ (<60%) σε σχέση με την ομάδα μαρτύρων (p=0,0002). 4,4% των ασθενών με ανεπάρκεια του 
FΧΙΙ είχαν φλεβική θρόμβωση, 3,3% είχαν στο ιστορικό τους αποβολή, 1,1% αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο, 1,1% πνευμονική εμβολή και 1,1% θρόμβωση πυλαίας φλέβας. Οι μάρτυρες δεν παρουσίασαν 
ανεπάρκεια του FΧΙΙ (p=0,0001). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανεπάρκεια του FΧΙΙ δεν σχετίστηκε 
με το φύλο και την ηλικία των ασθενών. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι φλεβικές θρομβώσεις συχνά σχετίζονται με θρομβοφιλία και διαταραχές 
υπερπηκτικότητας. Η ανεπάρκεια του FXII είναι σπάνια. Η παρούσα μελέτη προσδιόρισε το εύρος 
του FXII σε ασθενείς με ιστορικό θρομβώσεων. Ανεπάρκεια FXII εντοπίστηκε στο 11,1% των ασθενών 
(p=0,0002) με ταυτόχρονη MTHFR (R677T), MTHFR (A1298C) ή/και V (LEIDEN) μεταλλαγή. Τα δεδομένα 
υποστηρίζουν ότι η ανεπάρκεια του παράγοντα FXII πιθανά να συμμετέχει στην παθοφυσιολογία της 
θρόμβωσης ανεξάρτητα από τον μοριακό έλεγχο της θρομβοφιλίας. 
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140 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΟνΟΤΥΠΟΥ MTHfRC677T ΜΕ ΤΗ ΘΡΟΜΒωΣΗ ΚΑΙ ΤΟν ΠΑΡΑΓΟνΤΑ vIII ΣΕ 
ΕΛΛΗνΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Α. Δεττοράκη, Σ. Σασλής, Α. Μιχαλοπούλου, Μ. Μαζαράκης, Ε. Καρελιώτη, Ι. Σταμάτη, Σ. Θυμιανού, 
ζ. Καψιμάλη, Ε. Περγάντου
Κέντρο Αιμορροφιλίας/Μονάδα Αιμόστασης και Θρόμβωσης για Παιδιά και Εφήβους, ΓΝ Παίδων  
«Η Αγία Σοφία», Αθήνα
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Ποικίλοι πολυμορφισμοί στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη μεθυλενοτετραϋδροφιλική 
ρεδουκτάση (MTHFR) αναφέρονται ως δυνητικοί θρομβοφιλικοί παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, η 
μετάλλαξη MTHFRC677T (αντικατάσταση C>T στη θέση 677 του γονιδίου της MTHFR) δημιουργεί ένα 
θερμοευαίσθητο ένζυμο με μειωμένη δραστηριότητα που μπορεί να προδιαθέτει σε υπερομοκυστεϊναιμία, 
έναν πιθανό παράγοντα κινδύνου για θρόμβωση και υποτροπή της στο γενικό πληθυσμό. Αν και 
η ομοζυγωτία MTHFRC677T συνδέεται συχνά με υπερομοκυστεϊναιμία, κυρίως συνδυαστικά με 
ανεπάρκεια φυλλικού οξέος ή βιταμινών του συμπλέγματος Β, δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί σαφής 
συσχέτισή της με θρόμβωση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙνΑΙ: 1) η αξιολόγηση του επιπολασμού της μετάλλαξης 
MTHFRC677T, 2) η συσχέτισή της με τη θρόμβωση στον ελληνικό παιδιατρικό πληθυσμό και 3) η 
διερεύνηση εάν οι γονότυποι MTHFRC677T σχετίζονται με ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης 
μέσω αυξημένων επιπέδων παράγοντα VIII (FVIII). 
ΥΛΙΚΟ/ΜΕΘΟΔΟΙ: Τα δεδομένα συλλέχθηκαν αναδρομικά από παιδιά που παραπέμφθηκαν για 
εργαστηριακό έλεγχο θρομβοφιλίας μεταξύ 2018 και 2021. Τα παιδιά κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με 
τον γονότυπο MTHFRC677T. Η ταυτοποίηση των μεταλλάξεων βασίστηκε στην αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (PCR) και τον υβριδισμό των προϊόντων της PCR. Τα επίπεδα FVIII (%) μετρήθηκαν 
με δοκιμασία ενός σταδίου, μακριά από οξεία θρόμβωση. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε 
με t-test και ANOVA.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συμπεριελήφθησαν συνολικά 688 παιδιά (αγόρια: 49 %) μέσης ηλικίας 8,9± 8 ετών 
(0-18). Ιστορικό θρόμβωσης, κυρίως φλεβικής, είχαν 12 % (81/688) από αυτά. Τα παιδιά ταξινομήθηκαν 
στις εξής ομάδες: ομοζυγώτες (15%), ετεροζυγώτες (47%) και φυσιολογικά (χωρίς μετάλλαξη 
MTHFRC677T-38%). Ιστορικό θρόμβωσης αναφέρεται στο 12% των παιδιών με ομοζυγωτία, 11% με 
ετεροζυγωτία και 12% χωρίς μετάλλαξη MTHFRC677T, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 
των διαφορετικών γονοτύπων με την παρουσία θρόμβωσης. Τα παιδιά με ομοζυγωτία MTHFRC677T 
εμφάνισαν αυξημένες τιμές FVIII σε σύγκριση με παιδιά με ετεροζυγωτία και φυσιολογικά (132.8 έναντι 
126.4 και 131.6, %, αντίστοιχα, p>0.05). Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον γονότυπο MTHFRC677T, οι μέσες 
τιμές του FVIII βρέθηκαν αυξημένες σε όλα τα παιδιά με ιστορικό θρόμβωσης σε σύγκριση με παιδιά 
χωρίς αντίστοιχο ιστορικό (161,3 έναντι 125,1, %, p<0,001). Είναι ενδιαφέρον ότι όταν υπήρχε ιστορικό 
θρόμβωσης, τα επίπεδα FVIII ήταν σημαντικά αυξημένα στα παιδιά με ετεροζυγωτία και φυσιολογικά 
σε σχέση με παιδιά χωρίς ιστορικό θρόμβωσης (166.9 έναντι 121.4, %-p<0.05, 160.2 έναντι 127.6, 
%-p<0.05 αντίστοιχα). Αντίθετα, στα παιδιά με ομοζυγωτία MTHFRC677T δε διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική αύξηση επιπέδων FVIII (148.3 έναντι 130.6, %-p>0.05). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά 
το 2020 οι μέσες τιμές του FVIII ήταν αυξημένες σε όλα τα παιδιά σε σύγκριση με τα έτη 2018, 2019 
και 2021 (137 έναντι 129, 123 και 127, %, αντίστοιχα), αντανακλώντας ενδεχομένως τις επιπτώσεις 
της άγνωστης πανδημίας COVID-19, ενώ η αύξηση των επιπέδων FVIII θα μπορούσε να είναι ένδειξη 
κατάστασης stress. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα μελέτη δε βρέθηκε σαφής συσχέτιση μεταξύ γονότυπου MTHFRC677T 
και θρόμβωσης στον παιδιατρικό πληθυσμό. Επιπλέον, διαφορετικοί γονότυποι MTHFRC677T δεν 
αποδείχθηκε ότι επηρεάζουν τα επίπεδα του FVIII.
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141 ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟνΤΑΙ ΣΕ ΣΤΕΦΑνΙΟΓΡΑΦΙΑ
Φ. Τσιουραντάνη1, Χ. Φλωροπούλου1, Α. Σακελλαροπούλου1, Α.Ε. Καλέση1, Δ. Κορακάκης2, Θ. Κασσή2, 
Θ. Κουτσούρη2, Ι. Καράλης1, Μ. Πολίτου2, Α. Μανώλης1

1Β’ Καρδιολογική Κλινική, «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο», ΕΕΣ, Αθήνα, 2Υπηρεσία Αιμοδοσίας- Αιματολο-
γικό Εργαστήριο, ΠΓΝ «Αρεταίειο», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ: Νεότερα δεδομένα αποδεικνύουν την παρουσία των εξωκυττάριων παγίδων των ουδετερόφιλων 
(ΝΕΤs) στο ενδοαυλικό τμήμα αθηροσκληρωτικών αγγείων του ανθρώπου, καθώς και στα στεφανιαία 
αγγεία ασθενών που υπέστησαν οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αναφορές γίνονται επίσης στη 
βιβλιογραφία σχετικά με τη συμμετοχή και τον ρόλο των προθρομβωτικών μορίων, όπως του παράγοντα 
vonWillebrand (vWF), του ιστικού παράγοντα και της θρομβομοντουλίνης στο οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος. Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσουμε τη σημασία 
της διαταραχής της πήξης, της ενδοθηλιακής βλάβης και της ανοσοθρόμβωσης σε ασθενείς με οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος, πριν τη διενέργεια του στεφανιογραφικού 
ελέγχου.
ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη συμμετείχαν 130 ασθενείς: 50 με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς 
ανάσπαση του ST διαστήματος (ΝSTEMI), 50 με ασταθή στηθάγχη (UA) και 30 με θετική δοκιμασία 
προκλητής ισχαιμίας (control). Σε όλους ελήφθη εργαστηριακός έλεγχος πριν τη στεφανιογραφία, ο 
οποίος συμπεριλάμβανε:
γενική εξέταση αίματος, βιοχημικό έλεγχο (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, κάλιο, νάτριο, SGOT, SGPT), 
έλεγχο λιπιδαιμικού προφίλ (ολική χοληστερόλη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια), μέτρηση βιοδεικτών 
μυοκαρδιακής βλάβης (τροπονίνη Ι, CK-MB) και της C- αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας 
(hsCRP) μέτρηση της δραστικότητας του vWF, της δραστικότητας της μεταλλοπρωτεάσης ADAMTS13, 
καθώς και μέτρηση της θρομβομοντουλίνης (TM) και της μυελοϋπεροξειδάσης (MPO) ως δείκτες 
της ενδοθηλιακής βλάβης και ως παράγοντες ανοσοθρόμβωσης. Οι εργαστηριακές μέθοδοι που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η ΕLISA και η INNOVANCEvWFAc. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση 
του λογισμικού SAS (έκδοση 9.4).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
Πίνακας. Σύγκριση δεικτών ενδοθηλιακής βλάβης μεταξύ των τριών ομάδων ασθενών και συσχέτιση με το 
κάπνισμα και τον σακχαρώδη διαβήτη

p value
Δείκτες ελέγχου

NSTEMI  
vs. uA

NSTEMI  
vs. control

uA vs. 
control

Καπνιστές vs. 
μη καπνιστές

Διαβητικοί vs. 
μη διαβητικοί

CRP (hS) (mg/L) 0.0015 <.0001 0.0069 0.75 0.5206
Δραστικότητα vWF (% d.N.) 0.0880 0.9525 0.2105 0.5649 0.1683
Δραστικότητα ADAMTS13 (%) 0.3718 0.0035 0.0102 0.8114 0.8082
TM (pg/mL) 0.0307 0.0002 0.0583 0.2831 0.04
MPO (ng/mL) 0.2270 0.2829 0.0227 0.02 0.1768

Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δεικτών ενδοθηλιακής βλάβης ανάμεσα στις τρεις ομάδες της 
μελέτης:
• Η CRP βρέθηκε υψηλότερη σε ασθενείς με NSTEMI σε σχέση με ασθενείς με ασταθή στηθάγχη και 

θετική δοκιμασία προκλητής ισχαιμίας. Επίσης ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη 
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

• Η δραστικότητα της ADAMTS13 ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με NSTEMI και ασταθή στηθάγχη, 
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

• Η θρομβομοντουλίνη βρέθηκε χαμηλότερη σε ασθενείς με NSTEMI συγκριτικά με τις υπόλοιπες 
ομάδες ασθενών.

• Η μυελοϋπεροξειδάση ήταν υψηλότερη σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη σε σχέση με την ομάδα 
ελέγχου.

• Έγινε συσχέτιση των δεικτών ενδοθηλιακής λειτουργίας με το κάπνισμα και τον σακχαρώδη διαβήτη:
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• Παρατηρήθηκε ότι η μυελοϋπεροξειδάση ήταν υψηλότερη στους καπνιστές και όταν έγινε η 
κατηγοριοποίηση των παραγόντων, οι ενεργοί καπνιστές είχαν υψηλότερη τιμή CRP.

• Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη είχαν υψηλότερες τιμές θρομβομοντουλίνης. Στην περίπτωση 
της κατηγοριοποίησης, η σημαντικότητα ήταν οριακή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι δείκτες ενδοθηλιακής βλάβης και οι παράγοντες ανοσοθρόμβωσης φαίνεται 
πως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αθηροσκληρωτική στεφανιαία νόσο και στα οξέα στεφανιαία 
σύνδρομα και η συμμετοχή τους στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω 
τόσο στο επίπεδο της συστηματικής κυκλοφορίας όσο και στην περιοχή της ένοχης βλάβης.

SARS-COV-2 ΚΑΙ AΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

142 ΚΛΙνΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚων ΜΕ ΘΡΟΜΒωΣΗ ΚΑΙ 
ΘΡΟΜΒΟΠΕνΙΑ ΑνΟΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΓΟΜΕνΗΣ ΑΠΟ ΤA ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΔΕνΟΐων 
ΕνΑνΤΙ COvID-19
Α. Κοτσιαύτη1, Β. Πέτρου1, Χ. Ποντίκογλου2, Σ. Λιουδάκη3, Π. Μήτσιας4, Δ. Γεωργόπουλος6, Ι. Σκρά-
παρη7, Α. Κουράκλη8, Α. Συμεωνίδης8, Ε. Παπαδάκη2, Θ. Παππάς1, Χ. Ματσούκα1, Β. Γκαλέα1

1Αιματολογικό Τμήμα, ΠΓΝΑ, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 
3Αγγειοχειρουργική Κλινική, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 4Νευρολογική Κλινική, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 5Αιματολογική 
Κλινική και Λεμφωμάτων – Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», 
Αθήνα, 6Εντατικής Θεραπείας, ΠαΓΝ Ηρακλείου, 7Α΄ Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός, 
Αθήνα, 8Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Πατρών
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: H ανόσου αιτιολογίας θρόμβωση και θρομβοπενία επαγόμενη από εμβόλιο 
(VITT) αποτελεί μία σπάνια, επείγοντος χαρακτήρα, επιπλοκή των εμβολίων έναντι COVID-19 με φορέα 
αδενοϊό. Πρόκειται για μια μορφή αυτοάνοσης HIT που σχετίζεται με την παραγωγή IgG αντισωμάτων 
έναντι του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (PF4) σε διάστημα 5 – 30 ημερών μετά τον εμβολιασμό. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η αναφορά των κλινικοεργαστηριακών χαρακτηριστικών μιας 
σειράς περιστατικών VITT.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη ασθενών με υποψία VITT που διερευνήθηκαν 
από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο 2021. Τα κλινικοεργαστηριακά δεδομένα των ασθενών συλλέχθηκαν 
μέσω ερωτηματολογίου και τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς. Για τη διάγνωση 
του VITT εφαρμόστηκαν τα κριτήρια EHP (κατευθυντήριες οδηγίες NICE) και της ISTH. Η εργαστηριακή 
διερεύνηση διενεργήθηκε με έλεγχο αντισωμάτων έναντι PF4 με μέθοδο ELISA και με λειτουργική 
δοκιμασία αιμοπεταλίων (ΗΙΜΕΑ). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 25 ασθενείς που διερευνηθήκαν, οι 6 πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης 
VITT. Τρεις εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση Vaxzveria και τρεις με το J&J. Οι ασθενείς παρουσίασαν 
θρομβοπενία και θρόμβωση 4-13 ημέρες μετά τον εμβολιασμό έναντι του COVID19 (Πίνακας 1). Οι 
θρομβώσεις ήταν κυρίως φλεβικές συνήθους ή ασυνήθους εντόπισης αλλά και αρτηριακές. Πέντε 
ασθενείς είχαν θρόμβωση σε περισσότερες από μία εστίες. Η θεραπεία πρώτης γραμμής με IVIG 
και εναλλακτική της ηπαρίνης αντιπηκτική αγωγή ήταν αποτελεσματική στο μεγαλύτερο μέρος των 
ασθενών. Σε έναν ασθενή με δυσμενή εξέλιξη και μακρά νοσηλεία πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές 
συνεδρίες πλασμαφαίρεσης και χορηγήθηκε ριτουξιμάμπη. Η έκβαση ήταν θανατηφόρα σε έναν ασθενή. 
Στη διάρκεια του follow-up δύο ασθενείς νόσησαν από τον ιό SARS-Cov-2 χωρίς να παρουσιάσουν 
θρομβωτικές επιπλοκές ή υποτροπή του VITT. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το VITT αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή υψηλής θνητότητας των εμβολίων έναντι 
COVID-19 με φορέα αδενοϊό που χρήζει ταχείας και ακριβούς διάγνωσης και άμεσης αντιμετώπισης. 
Η καλύτερη κατανόηση της νόσου συνέβαλε στη βελτίωση της έκβασης των ασθενών. 
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ΑΣΘΕνΗΣ ΗΛΙΚΙΑ 
(ΕΤΗ)

ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΕνΑνΤΙ 
COvID

ΗΜΕΡΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟν 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

ΕνΤΟΠΙΣΗ 
ΘΡΟΜΒωΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙων

(G/l)

D-
DIMER 
(ng/ml)

ΑνΤΙΣωΜΑΤΑ
αντι-Pf4 

(ODuNITS)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 

ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙων 
(HIMEA)

1 48 Vaxzeria  
(AstraZeneca) 4

Οξύ ισχαιμικό 
εγκεφαλικό 
επεισόδιο 
αριστερής 

μέσης 
εγκεφαλικής 

αρτηρίας. 
Πλήρης 

απόφραξη 
αριστερής 

κοινής και έσω 
καρωτίδας

111 15 400 ΘΕΤΙΚΑ (0.58) ΘΕΤΙΚΟ

2 35 Vaxzeria  
(AstraZeneca) 11

Οξεία ισχαιμία 
αριστερού 

κάτω άκρου. 
90% Στένωση 
στο διχασμό 

της αριστερής 
καρωτίδας

73 17 000 ΘΕΤΙΚΑ (1.81) ΘΕΤΙΚΟ

3 44 Vaxzeria  
(AstraZeneca) 13

Φλεβώδης 
κόλποι 

εγκεφάλου
60 7750 ΘΕΤΙΚΑ (1.26) ΘΕΤΙΚΟ

4 48 J&J  
(Janssen) 12

Κοινή μηριαία 
και βραχιόνια 

φλέβα και 
φλέβες 

αντιβραχίου, 
πνευμονική 

εμβολή, 
θρόμβωση 
αριστερής 
νεφρικής 
φλέβας

20 >10 000 ΘΕΤΙΚΑ (2.94) ΘΕΤΙΚΟ

5 28 J&J  
(Janssen) 7 Πυλαία και 

σπληνική φλέβα 17 35 000 ΘΕΤΙΚΑ (2.82) ΘΕΤΙΚΟ

6 22 J&J  
(Janssen) 7

Φλεβώδεις 
κόλποι 

εγκεφάλου
29 15 000 ΘΕΤΙΚΑ (2.50) ΘΕΤΙΚΟ

143 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ νΟΣΟΥ (ΦΘΕν) ΣΕ ΗΠΙΑ νΟΣΟ ΜΕΤΑ 
COvID-19 ΛΟΙΜωξΗ ΣΕ νΕΑΡΟΥΣ ΕνΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ
Κ. Λαφάρα, Κ. Τσιώνη, A. Μπαρμπούτη, Θ. Δήμου, Κ. Κύρκα, Χ. Λαφάρας, Ε. Μανδαλά 
Δ΄ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσ-
σαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Η Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος (ΦΘΕΝ) σε ασθενείς με σοβαρή COVID-19 λοίμωξη 
έχει ήδη περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, με μεγαλύτερη τη συχνότητα της Πνευμονικής εμβολής 
(ΠΕ) σε νοσηλευόμενους στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ωστόσο, η συσχέτιση της ΦΘΕΝ 
με την ήπια νόσο COVID-19 παραμένει ακόμη άγνωστη. Η θρόμβωση στην μικροκυκλοφορία των 
πνευμόνων «in situ» παριστά επιφαινόμενο στην βλάβη των κυψελίδων από τον ιό, με αποτέλεσμα 
δευτεροπαθή θρομβοφιλία. Επιπρόσθετα, Πνευμονική Εμβολή (ΠΕ) και/ή εν τω βάθει Φλεβοθρόμβωση 
(ΕΒΦΘ) σε μεγαλύτερα αγγεία λαμβάνουν χώρα σε ενεργή νόσο και πιθανόν, οφείλονται σε συνδυασμό 
παραγόντων, των καθιερωμένων επιβαρυντικών παραγόντων και των αντιστοίχων με τη θρόμβωση 
και φλεγμονή (thromboinflammation) που προκαλούνται από τον ιό. Σκοπός είναι η διερεύνηση των 
παραγόντων κινδύνου ΦΘΕΝ σε νεαρούς ενήλικες ασθενείς με ήπια COVID-19 λοίμωξη. 
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ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν αναδρομικά 14 ασθενείς, ηλικίας 26-49 ετών (διάμεση ηλικία 34 
έτη), 10 άνδρες, με επιβεβαιωμένη ΦΘΕΝ (ΠΕ και/ή ΕΒΦΘ) κατά τη νόσηση με COVID-19, που 
παραπέμφθηκαν για έλεγχο θρομβοφιλίας στα Εξωτερικά Ιατρεία του Αιματολογικού Τμήματος. 
Στους 3/14 ασθενείς (21,43%), η νόσος COVID-19 ήταν ασυμπτωματική και η θετικότητα βρέθηκε 
στη διάγνωση της ΦΘΕΝ. Μεμονωμένη ΠΕ διαγνώστηκε σε 5/14 ασθενείς (35,7%), σε 7/14 (50%) 
ΕΒΦΘ και σε 2/14 (14,3%) συνυπάρχουσα ΠΕ και ΕΒΦΘ. Κανένας από τους ασθενείς της μελέτης 
δεν είχε ατομικό ιστορικό ΦΘΕΝ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 10/14 ασθενείς (71,4%) εμφάνιζαν αυξημένο ΒΜΙ (26<ΒΜΙ<32kg/m2), 9/14 (64,3%) 
ήταν καπνιστές, 5/14 (35,7%) πρωτοδιαγνώσθηκαν με αρτηριακή υπέρταση που δεν γνώριζαν και 
4/14 (28,5%) είχαν οικογενειακό ιστορικό αγγειακής νόσου. Ο έλεγχος κληρονομικής θρομβοφιλίας 
ήταν αρνητικός σε 13/14 ασθενείς (92,86%). Σε μία ασθενή ανιχνεύτηκε συνδυασμένη κληρονομική 
θρομβοφιλία, ετερόζυγη για FV Leiden και FII-προθρομβίνη (ΡΤΜ). Επιπρόσθετα, σε 6/14 ασθενείς 
(42,8%) πρωτοδιαγνώσθηκε δυσλιπιδαιμία και σε 8/14 ασθενείς (57,1%), υπερομοκυστεïναιμία. Ο 
έλεγχος για νεοπλασματική νόσο και για αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ήταν αρνητικός για όλους τους 
ασθενείς. Ο πλήρης ανοσολογικός έλεγχος ήταν αρνητικός σε 13/14 ασθενείς (ένας ασθενής είχε 
μικτή νόσο του συνδετικού ιστού). Όλοι οι ασθενείς ήταν ανεμβολίαστοι και στους 6/14 (42,8%) είχε 
προηγηθεί εντατική σωματική άσκηση με συνοδό αφυδάτωση. Σε 7/14 ασθενείς (50%), η νόσηση 
έλαβε χώρα κατά τους θερινούς μήνες με υψηλές θερμοκρασίες εξωτερικού περιβάλλοντος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ομάδα αυτή, των νέων σε ηλικία ενηλίκων ασθενών με ήπια COVID-19 λοίμωξη 
και ΦΘΕΝ προκαλεί ενδιαφέρον και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Ιδιαίτερα, η υποομάδα 
των ασθενών με μεμονωμένη ΠΕ αποτελεί πρόκληση όσον αφορά στη διαγνωστική προσέγγιση, 
λόγω αλληλοεπικάλυψης της συμπτωματολογίας με τη συνοδό αναπνευστική λοίμωξη και στον 
παθοφυσιολογικό μηχανισμό της πνευμονικής εμβολής (in situ θρόμβωση). Η ήπια νόσος COVID-19 
είναι δυνατόν να αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ΦΘΕΝ. Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός 
ασθενών για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων με στόχο τη στρατηγική θρομβοπροφύλαξης σε 
ορισμένους ασθενείς με ήπια/μέτρια COVID-19 λοίμωξη που αντιμετωπίζονται στο σπίτι. Αποδεικνύεται 
ο σημαντικός ρόλος του εμβολιασμού για την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών, όπως της ΠΕ, ακόμη 
και σε ήπιες μορφές της νόσου, αφού οι ασθενείς της μελέτης ήταν ανεμβολίαστοι.

144 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑνΤΙΣωΜΑΤΙΚων ΑΠΑνΤΗΣΕων ΚΑΙ νΟΣΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑνΑΜνΗΣΤΙ-
ΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ mRNA ΕΜΒΟΛΙΟΥ bNT162b2 ΕνΑνΤΙ SARS-COv-2
Ι. Βουλγαρίδη1, Σ. Σάρρου2, Α-Μ. Περιστέρη1, Μ. Κυρίτση1, Α. Κωνσταντίνου3, Α. Θεοδωρίδου2,  
Φ. Καλαλά2, Β. Μουχτούρη1, Μ. Σπελέτας2, Χ. Χατζηχριστοδούλου1

1Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2Εργαστήριο 
Ανοσολογίας και Ιστοσυμβατότητας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3«Ιπποκράτειο» Θε-
ραπευτήριο, Λάρισα
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των αντισωματικών απαντήσεων έπειτα 
από τις αναμνηστικές δόσεις του εμβολίου BNT162b2 έναντι του ιού SARS-COV-2 (3η και 4η δόση) σε 
ηλικιωμένο πληθυσμό και η συσχέτισή τους με εμφάνιση και βαρύτητα της COVID-19.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Διεξήχθη μελέτη αντισωματικής απάντησης σε 44 συμμετέχοντες (άνδρες/
γυναίκες 19/25, μέση τιμή ηλικίας 78 έτη, εύρος: 55 – 96 έτη) που προήλθαν από δομές φιλοξενίας 
ηλικιωμένων και δομές χρόνιας νοσηλείας. Από την καταγραφή του ιατρικού ιστορικού προέκυψε 
ότι το σύνολο των συμμετεχόντων είχε υποκείμενα νοσήματα. Οι συμμετέχοντες έλαβαν δύο δόσεις 
BNT162b2 (Comirnaty; Pfizer/BioNTech) τον Μάρτιο του 2021 σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα 
εμβολιασμού έναντι του SARS-CoV-2 ενώ στη συνέχεια οι αναμνηστικές δόσεις χορηγήθηκαν τον 
Οκτώβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν 90 ημέρες έπειτα 
από κάθε εμβολιαστικό σχήμα. Τα αντισώματα anti-SARS-CoV-2 IgG, έναντι της πρωτεΐνης Spike, 
ποσοτικοποιήθηκαν στον ορό των συμμετεχόντων σε αυτόματο αναλυτή με τη μέθοδο μικροσωματιδιακής 
χημειοφωταύγειας (CMIA). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεκατρία άτομα (29,55%) κατεγράφησαν με θετικό ιστορικό COVID-19 τον 
Δεκέμβριο του 2020, τρεις μήνες πριν τον αρχικό εμβολιασμό ενώ μετά την πρώτη αναμνηστική δόση 
(3η) νόσησαν 2 άτομα (4,55%). Μετά την τέταρτη δόση ο αριθμός των νοσούντων από COVID-19 
αυξήθηκε σε 4 (9,09%) όλοι προερχόμενοι από την ίδια πτέρυγα στη δομή φιλοξενίας. Η πλειοψηφία 
των νοσούντων αναφέρει ήπια συμπτωματολογία εκτός από έναν συμμετέχοντα ο οποίος νόσησε δύο 
φορές και νοσηλεύτηκε με διάγνωση πνευμονίας αλλά εξήχθη προς τη δομή φιλοξενίας.
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέπτυξε θετικές αντισωματικές απαντήσεις έπειτα από κάθε δόση 
εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, την 90η ημέρα μετά από το αρχικό εμβολιαστικό σχήμα το 97,7% των 
συμμετεχόντων είχε θετική αντισωματική απάντηση. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό 90 ημέρες 
έπειτα από την 1η καθώς και 90 ημέρες από την 2η αναμνηστική δόση. Ένας συμμετέχοντας, χωρίς 
ιστορικό γνωστής ανοσοανεπάρκειας, δεν κατάφερε να αναπτύξει θετικό τίτλο αντισωμάτων παρά 
τις αναμνηστικές δόσεις. 
Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται η ένταση των αντισωματικών απαντήσεων στα αντίστοιχα χρονικά 
διαστήματα των 90 ημερών μετά τους εμβολιασμούς. Επιπλέον, επισημαίνονται και τα χρονικά σημεία 
που καταγράφηκαν νοσήσεις για τον πληθυσμό αυτό. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι αντισωματικές απαντήσεις έπειτα από τις αναμνηστικές δόσεις είναι υψηλότερες 
από αυτές μετά το αρχικό σχήμα εμβολιασμού. Μετά τη 2η αναμνηστική δόση υπήρξε μεγαλύτερο 
ποσοστό καταγραφής νόσου COVID-19, γεγονός που πιθανώς να δικαιολογείται από την επικράτηση 
της «Όμικρον» μετάλλαξης και την προηγηθείσα άρση των περιοριστικών μέτρων. Παρόλα αυτά, ο 
εμβολιασμός έναντι του SARS-COV-2 φαίνεται να δρα προστατευτικά σε ηλικιωμένους πληθυσμούς 
υψηλότερου κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα, ακόμη και έναντι της μετάλλαξης «Όμικρον» καθώς 
η πλειοψηφία των νοσούντων εμφάνισε ήπια νόσο.

Εικόνα 1. Ένταση των IgGanti-SARS-CoV-2 αντισωματικών απαντήσεων των συμμετεχόντων στις διαδοχικές αιμοληψίες 
σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Οι μαύρες γραμμές υποδεικνύουν τις μέσες τιμές και η κόκκινη διακεκομμένη γραμμή 
αντιπροσωπεύει το θετικό όριο anti-SARS-CoV-2 (50 AU/ml)
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145 Η ΠΡωΤΗ ΑνΑΜνΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ bNT162b2 ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΥξΗΜΕνΑ ΕΠΙ-
ΠΕΔΑ ΕξΟΥΔΕΤΕΡωΤΙΚων ΑνΤΙΣωΜΑΤων ΕνΑνΤΙ ΤΟΥ SARS-COv-2 ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥν 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟν ΕξΙ ΜΗνΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟν ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΣΕ ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ
Ε. Τέρπος1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος1, Ρ.Ε. Συρίγου1, Β. Καραλής2, Α.Δ. Σκληρού3, Μ. Γαβριατοπού-
λου1, Χ. Αλεξόπουλος3, Π. Μαλανδράκης1, Ι.Π. Τρουγάκος3, Μ.Α. Δημόπουλος1

1Θεραπευτική Κλινική, ΓΝ Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, Αθήνα, 2Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 3Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Το βέλτιστο χρονικό διάστημα μεταξύ των ενισχυτικών δόσεων του εμβολίου έναντι του SARS-CoV-2 
παραμένει υπό διερεύνηση. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσουμε την κινητική των 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 (Nabs) μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο 
BNT162b2 mRNA για χρονική περίοδο έως και έξι μηνών μετά τον εμβολιασμό με την τρίτη δόση του 
εμβολίου (ενισχυτική δόση). Διερευνήθηκε επίσης η πιθανή επίδραση του φύλου, της ηλικίας και του 
δείκτη μάζας σώματος (BMI) στα επίπεδα των Nabs. 
Στη μελέτη συμμετείχαν υγιή άτομα που είχαν εμβολιαστεί και με τις τρείς δόσεις του εμβολίου BNT162b2 
mRNA. Τα Nabs υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τεχνικές επικυρωμένες από τον FDA, την πρώτη 
ημέρα (αμέσως μετά τον πρώτο εμβολιασμό), μια εβδομάδα μετά (ημέρα 8), ένα μήνα, τρείς μήνες 
και έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό και εννέα μήνες μετά την δεύτερη δόση του εμβολίου. Μετά την 
αναμνηστική δόση τα Nabs μετρήθηκαν στον ένα μήνα, τρείς μήνες και έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό. 
Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε νοσήσει από τον ιό SARS-CoV-2, επομένως οι τιμές των 
Nabs αντικατοπτρίζουν την δυναμική ανοσοποίησης του εμβολιασμού. 
Συνολικά, συμμετείχαν 100 υγιή άτομα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 51 έτη, και ο μέσος όρος BMI ήταν 
26.0 kg/m2 καθώς και η αναλογία ανδρών – γυναικών ήταν 1:1. Τα επίπεδα των Nabs παρατηρήθηκε 
ότι αυξήθηκαν και έπειτα μειώθηκαν μετά τον κάθε εμβολιασμό COVID-19. Ωστόσο, μετά την τρίτη 
δόση, η αύξηση των Nabs ήταν ταχεία, ενώ η μείωση τους ήταν πολύ πιο αργή σε σύγκριση με τα 
αποτελέσματα μετά την δεύτερη δόση. Οι διάμεσοι τίτλοι των εξουδετερωτικών αντισωμάτων έξι μήνες 
μετά την τρίτη δόση (M6P3D) ήταν 95.5% ο οποίος ήταν μικρότερος από τον μέσο όρο των τιμών 
του M3P3D (97.2%) και του M1P3D (97.8%). Αυτές οι δύο διαφορές (M6P3D vs M3P3D, M6P3D vs 
M1P3D) ήταν στατιστικά σημαντικές (p-values <0.001). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές των Nabs έξι 
μήνες μετά τον εμβολιασμό με την τρίτη δόση ήταν συγκρίσιμες μόνο με εκείνες των δύο εβδομάδων 
(96.5%) και ένα μήνα (96.3%) μετά τον δεύτερο εμβολιασμό. 
Οι υψηλότεροι τίτλοι των Nabs μετά την Τρίτη δόση συγκριτικά με αυτές μετά τον δεύτερο εμβολιασμό 
αντικατοπτρίστηκαν στα υψηλότερα ποσοστά των συμμετεχόντων με μέτρια, υψηλή και πολύ υψηλή 
προστασία. Συγκεκριμένα, έξι μήνες μετά την τρίτη δόση, το 96% των συμμετεχόντων είχε επίπεδα 
εξουδετέρωσης πάνω από 50% και 75%, εκτιμώντας ότι ήταν μέτρια και υψηλά προστατευμένοι. Στους 
ένα και τρείς μήνες μετά την τρίτη δόση τα ποσοστά ανταπόκρισης ήταν και στις δύο περιπτώσεις 
στο 100%. Στους έξι μήνες μετά την δεύτερη δόση στο 60% των συμμετεχόντων τα ποσοστά των 
Nabs ήταν υψηλότερα από 50% και μόλις 20% των συμμετεχόντων κατάφερε να εισέλθει στο υψηλό 
ποσοστό προστασίας. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων όσον αφορά 
το φύλο, την ηλικία και το BMI στην ανάπτυξη των Nabs. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τη διατηρούμενη χυμική ανταπόκριση έναντι του 
SARS-CoV-2 στα υγιή άτομα ακόμα και στους έξι μήνες μετά την τρίτη δόση του εμβολίου BNT162b2. Τα 
αποτελέσματά μας αποτελούν βάση για τη μελέτη της κινητικής των Nabs και σε ευάλωτες πληθυσμιακές 
ομάδες όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς και οι ηλικιωμένοι. 



ΑνΑΚΟΙνωΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
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146  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ TSH ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ D-DIMERS ωΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΕ νΟΣΗΛΕΥ-
ΟΜΕνΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ COvID-19
Μ. Κεχαγιά1, Π. Αρβανιτάκης2, Ε. Ρενιέρη1, Α. Δημητρουλέα2, Ε. Αλαφάκη1, Μ. Μπακάλη1, Ρ. Χατζη-
κυριάκου1, Ν. Τράκας2

1Αιματολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Σισμανόγλειο», 2Βιοχημικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αν και τα αναπνευστικά συμπτώματα προεξάρχουν, η COVID-19 είναι πολύ-
οργανική νόσος με την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία να αποτελεί κοινό παρονομαστή των βαρύτερων 
περιπτώσεων. Η επακόλουθη προπηκτική/υπερπηκτική κατάσταση και παραγωγή θρομβίνης φαίνεται 
πως συνδέονται άμεσα με την εκδήλωση διαταραχών του μηχανισμού της πήξης, θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων και διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Τα επίπεδα των Δ- διμερών (D-d) χρησιμοποιούνται 
στην εκτίμηση ασθενών με COVID-19, έχουν συσχετισθεί αρνητικά με την επιβίωσή τους και θετικά 
με τη βαρύτητα της νόσου. 
Ο θυρεοειδής αδένας αποτελεί ένα από τα πολλά οργανικά συστήματα η λειτουργία του οποίου φαίνεται 
πως διαταράσσεται από την COVID-19, με αρκετές αναφορές συνδρόμου νοσούντος θυρεοειδούς και 
σπανιότερες άτυπης θυρεοειδίτιδος σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Αν και οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί 
μηχανισμοί δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί η λειτουργία του θυρεοειδούς πιθανώς επηρεάζεται 
και εμμέσως, λόγω της βαρύτητας της λοίμωξης. Η λειτουργία του θυρεοειδούς έχει επιχειρηθεί να 
συσχετισθεί με λοιπούς δείκτες και τη βαρύτητα της λοίμωξης, με αντικρουόμενα ευρήματα παρά 
τις ενδείξεις δυσμενέστερης έκβασης σε ασθενείς με χαμηλότερες τιμές TSH. Σκοπό της μελέτης 
αποτέλεσε η συσχέτιση των τιμών της TSH εισαγωγής με εκείνες των D-d σε νοσηλευόμενους ασθενείς 
με COVID-19.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε πιλοτική αναδρομική καταγραφή δεδομένων του αρχείου 
του πληροφοριακού συστήματος των επιπέδων TSH 110 ασθενών που εισήχθησαν σε νοσοκομειακή 
μονάδα Αττικής λόγω COVID-19 από το Δεκέμβριο 2021- Φεβρουάριο 2022. Σε όλες τις περιπτώσεις 
η λοίμωξη επιβεβαιώθηκε μοριακά. Η επιλογή των ασθενών ήταν τυχαία και έγινε βάσει επάρκειας 
δεδομένων (μέτρηση TSH και D-d κατά την εισαγωγή). Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν ασθενείς με 
παθολογικές τιμές, ενδεικτικές πιθανής θυρεοειδοπάθειας. Καταγράφηκαν επίσης τα επίπεδα D-d μία 
εβδομάδα μετά την εισαγωγή ή κατά το εξιτήριο εφόσον αυτό προηγήθηκε. Η TSH είχε προσδιορισθεί 
με ηλεκτροχημειοφωταύγεια στο αυτόματο αναλυτικό σύστημα Cobasc 501 (Roche Diagnostics) και τα 
D-d ανοσοθολοσιμετρικά στο BCS-XP (Siemens Diagnostics). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε 
με το IBMSPSS 20.0.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση συγκέντρωση TSH των ασθενών ήταν 1.023 mIU/L, σημαντικά χαμηλότερη 
από τον πληθυσμό αναφοράς παρόμοιων δημογραφικών χαρακτηριστικών (2.15 mIU/L, p=0.000). Τα 
μέσα επίπεδα D-d ήταν 1744.3 ng/mL. Τα D-d και η TSH εισαγωγής δε συσχετίσθηκαν μεταξύ τους 
και καμία από τις δύο παραμέτρους δε συσχετίσθηκε με τη διάρκεια νοσηλείας. Εντούτοις τα επίπεδα 
D-d μία εβδομάδα μετά διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ τους ανάλογα με τα αρχικά επίπεδα TSH 
(p=0.045), με αύξηση σε ασθενείς με χαμηλότερες αρχικές μέσες τιμές TSH. Η TSH διαφοροποιήθηκε 
σημαντικά μεταξύ ασθενών ηλικίας <50 και 50-80 ετών και τα D-d μεταξύ 50-80 και >80 ετών [p=0.02 
(1.233/0.787 mIU/L και p=0.000 (334.2/1932.8 ng/mL)].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Παρότι η TSH έχει συσχετισθεί με άλλους δείκτες βαρύτητας της COVID-19 φαίνεται 
πως τα επίπεδά της κατά την εισαγωγή πιθανώς δε συσχετίζονται με εκείνα των D-d, τεκμηριωμένου 
δείκτη δυσμενούς πρόγνωσης των ασθενών καθώς και με τη διάρκεια νοσηλείας τους, ήταν όμως 
χαμηλότερα σε όσους είχαν αύξηση των D-d μία εβδομάδα αργότερα. Εντούτοις η παρούσα πιλοτική 
μελέτη αποτελεί αναδρομική καταγραφή των περιορισμένων δεδομένων που παρέχονται από ένα 
πληροφοριακό σύστημα. Πληρέστερες κλινικές μελέτες μεγαλύτερου αριθμού ασθενών είναι απαραίτητες 
για την επιβεβαίωση των παρόντων ευρημάτων. 
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147  Αν ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ Η ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΑΣΥΜΦωνΙΑ ΣΧΕΤΙζΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗν ΑνΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑνΤΙ-
ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. ΑνΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ νΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(2019-2022)
Ε. Χρυσουλίδου, Θ. Αραμπατζή, Χ. Πετρίδου, Β.-Χ. Φωτοπούλου, Π. ζουμπουλίδου, ζ. Αργυρέλη,  
Δ. Μπεκιάρη, Λ. Τολίδου, Ε. Πανώρη
Τμήμα Αιμοδοσίας ΓΝ Καβάλας
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Τα υψηλά επίπεδα αντισωμάτων κατά των ανθρώπινων λευκοκυτταρικών αντιγόνων 
(HLA) και των ουδετεροφιλικών αντιγόνων (HNA) έχουν ρυθμιστικό αποτέλεσμα στο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Συνήθως προκαλούν ήπιες μη αιμολυτικές αντιδράσεις με πυρετό, ρίγος και συνδέονται με το 
σύνδρομο TRALI. Οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς και οι γυναίκες που έχουν κυοφορήσει έχουν υψηλό 
τίτλο τέτοιων αντισωμάτων και αυτό επιφέρει αυξημένη εμφάνιση ανεπιθύμητων αντιδράσεων κατά 
τη διάρκεια της μετάγγισης. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις έχουν επίσης συνδεθεί και με αντισώματα 
λευκοκυττάρων του δότη. 
ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί κατά πόσο το φύλο του ασθενή και 
του αιμοδότη συμβάλλει στην εμφάνιση της ανεπιθύμητης αντίδρασης κατά τη διάρκεια της μετάγγισης. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΙΚΟ: Η συλλογή των δεδομένων έγινε από το αρχείο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 
Νοσοκομείου μας. Συλλέχθηκαν δελτία αναφοράς από ανεπιθύμητες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της 
μετάγγισης που είχαν σταλεί στην αιμοδοσία μαζί με τον ασκό της μονάδας ΣΕ από κλινικές, κατέγραφαν 
την ώρα της αντίδρασης, όνομα-επώνυμο του ασθενή και τον βαθμό της αντίδρασης. Βάσει αυτών 
έγινε κατανομή των ασθενών κατά φύλο και κατά συχνότητα μεταγγίσεων. Εξετάστηκαν όλοι οι ασκοί 
των μονάδων ΣΕ που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ανεπιθύμητη αντίδραση και έγινε κατανομή 
κατά φύλο του αιμοδότη. Στο τέλος, αναλύθηκαν αν και κατά πόσο υπάρχει φυλετική συσχέτιση στην 
εμφάνιση των ανεπιθύμητων αντιδράσεων στη μετάγγιση και σε ποιο βαθμό. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καταγράφηκαν 48 ασθενείς που έκαναν αντίδραση κατά τη διάρκεια της μετάγγισης, 
46% ήταν άνδρες και 54% ήταν γυναίκες, κατά μέσο όρο ηλικίας >65 ετών. Έγινε κατανομή σε δύο 
ομάδες: αυτοί που έστω και μία φορά στο παρελθόν είχαν μεταγγιστεί (79%) και αυτοί που μεταγγίζονταν 
για πρώτη φορά (21%). Στην πρώτη ομάδα αναλογούν άνδρες (53%) και γυναίκες (47%), και στη 
δεύτερη γυναίκες (80%) και άνδρες (20%). Παράλληλα, εξετάστηκαν οι ασκοί των μονάδων αίματος 
που σχετίζονται με την αντίδραση: 73% ήταν από άνδρες αιμοδότες και 27% από γυναίκες, από τις 
οποίες μόνο το 15% δεν είχαν κυοφορήσει. Όλοι οι ασκοί ήταν απολύτως συμβατοί με το αίμα του 
ασθενή. Αναλυτικά βλ. Πιν. 1 (α).
Καταγράφηκαν επίσης, τα συμπτώματα της αντίδρασης. Άνδρες: 27%πρώτου βαθμού, 55% δευτέρου 
βαθμού, και 18% τρίτου βαθμού και γυναίκες: 8% πρώτου βαθμού, 76% δευτέρου βαθμού, 12% τρίτου 
βαθμού και 4% τέταρτου βαθμού. Πιν. 1 (β).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το αδύναμο σημείο της εργασίας μας είναι, ότι δεν είχαμε μεγάλο υλικό στη διάθεσή 
μας να αναλύσουμε. Εντούτοις, στις ανεπιθύμητες αντιδράσεις της μετάγγισης δεν βρέθηκε μεγάλη 
διαφορά μεταξύ των πολυμεταγγιζόμενων γυναικών και ανδρών, προφανώς λόγω αλοανοσοποίησης. 
Αντιθέτως, στους ασθενείς που μεταγγίστηκαν για πρώτη φορά παρατηρείται έντονη υπεροχή των 
γυναικών έναντι των ανδρών 10:2. Δεν σημειώθηκε συσχέτιση της αντίδρασης με το φύλο των 
αιμοδοτών. Οι περισσότερες αντιδράσεις ήταν μη αιμολυτικές με πυρετό και ρίγος. 
Πινάκας 1.
α. Άνδρες Γυναίκες 
Σύνολο αντιδράσεων - Ν 48 (100%) N 22 (46%) Ν 26 (54%)
Πρώτη ομάδα - Ν38 (79%) Ν 20 (53%) Ν 18 (47)
Δεύτερη ομάδα - Ν10 (21%) Ν 2 (10%) Ν 8 (80%)
Αιμοδότες - Ν 48 (100%) Ν 35 (73%) Ν 13 (27%)
β.

Βαθμός αντίδρασης 
Άνδρες - Ν 22 (46%) Ν 6 (27%) Ν 12 (55%) Ν 4 (18%) Ν 0 (0%)

Γυναίκες - Ν 26 (54%) Ν 2 (8%) Ν 20 (76%) Ν 3 (12%) Ν 1 (4%)
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148  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΟΜΑΛΙζΟΥΜΑΜΠΗ ΣΕ ΑΣΘΕνΗ ΜΕ ΣΥνΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡ-IGE 
Μ. Βεργουλίδου
Ιδιώτης Ιατρός, Λεμεσός, Κύπρος
Το σύνδρομο υπερ-IgE είναι μια σπάνια ανοσοκατασταλτική διαταραχή που προκαλεί σοβαρές 
δερματικές λοιμώξεις από gram θετικά βακτήρια. Οι τιμές IgE είναι συνήθως πάνω από 2000 IU/ml. 
Δεν υπάρχει αιτιολογική φαρμακευτική αγωγή. Πρόσφατα έχουν αναφερθεί περιστατικά και μελέτες 
φάσης Ι που χρησιμοποιούν μονοκλωνικά αντισώματα αντι-IgE, όπως η ομαλιζουμάμπη.
Ασθενής άρρεν 37 ετών, που πάσχει από σύνδρομο υπέρ-IgE, εμφανίζει υποτροπιάζουσες δερματικές 
λοιμώξεις από Gram θετικά βακτήρια από την παιδική ηλικία, ενώ εκτεταμένα υποτροπιάζοντα αποστήματα 
θωρακικού τοιχώματος με ανάπτυξη Staphylococcus aureus αντιμετωπίστηκαν με λινεζολίδη σύμφωνα 
με το αντιβιόγραμμα. Αρχικά αντιμετωπίσαμε τον ασθενή με ενδοφλέβια χορήγηση ανοσοσφαιρίνης, 
πρακτική που έχει δημοσιευτεί για την αντιμετώπιση του συνδρόμου. Το αποτέλεσμα ήταν ωστόσο 
βραχύβιο αφού ο ασθενής υποτροπίαζε σε σύντομο διάστημα.
Χορηγήθηκε θεραπεία με το μονοκλωνικό αντι-IgE αντίσωμα ομαλιζουμάμπη, η οποία έδειξε άμεση 
βαθιά απόκριση τόσο χημική (η IgE μειώθηκε από 9642 σε 591 IU/mL), όσο και κλινική με πλήρη ύφεση 
των αποστημάτων. Ο ασθενής υπέφερε επίσης από άσθμα και ατοπική δερματίτιδα στα πλαίσια του 
συνδρόμου, τα οποία επίσης βελτιώθηκαν σημαντικά υπό ομαλιζουμάμπη. Η εφαρμογή ήταν ασφαλής 
και δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες συνδεόμενες με τη θεραπεία. 
Η ομαλιζουμάμπη, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κατά της IgE, αδειοδοτημένο και ευρέως χρησιμοποιούμενο 
σε ασθματικούς ασθενείς, έχει δείξει εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στον ασθενή μας με σύνδρομο 
υπερ-IgE, μια σπάνια, σοβαρή και καθηλωτική ανοσοκατασταλτική διαταραχή. 

149  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡωΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑνΑΛΓΗΣΙΑΣ ΠΡΟ ΔΙΕνΕΡΓΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟ-
ψΙΑΣ (ΟΜΒ) 
Μ. Τσιρογιάννη1, Α. Δρόσου2, Β. Κοτούλα2, Γ. Κυριακίδης1, Ά. Πούπαλου3, Α. Σιώνη1, Π. Οικονομό-
πουλος1, Π. Γιαννούλια1, Α. Πουλή1

1Αιματολογική Κλινική, 2Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, 3Αναισθησιολογικό Τμήμα, «Άγιος Σάββας» 
Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών
ΣΚΟΠΟΣ: Η διενέργεια ΟΜΒ με εφαρμογή μόνο τοπικού αναισθητικού (Xylocaine) συνήθως δεν 
επαρκεί για απάλειψη του άλγους στους ασθενείς ενώ τους προκαλείται έντονη δυσφορία. Στα πλαίσια 
μιας ασθενοκεντρικής προσέγγισης στην Κλινική μας, σε συνεργασία με το Αναισθησιολογικό Τμήμα, 
αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε ένα ενισχυμένο πρωτόκολλο αναλγησίας μετά από ενημερωμένη 
συγκατάθεση.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Από 25/11/2021 έως 30/06/2022 98 ασθενείς υποβλήθηκαν σε ΟΜΒ στη 
Βραχεία Νοσηλεία του Νοσοκομείου μας. Μετά από τη λήψη ιστορικού από τη νοσηλεύτρια σχετικά 
με λήψη φαρμάκων, ελέγχονταν η αρτηριακή πίεση, η καρδιακή συχνότητα, η θερμοκρασία και ο 
κορεσμός οξυγόνου. Χορηγούνταν Tavortabl 1 mg άπαξ μία ώρα πριν την εκτέλεση της. Μισή ώρα 
πριν χορηγούνταν 1 amp ApotelI V άπαξ, ή εναλλακτικά 1 gr p.o. μία ώρα πριν. Με την έναρξη της 
ΟΜΒ χορηγούνταν υποδορίως ½ amp Pethidine και τοποθετούνταν φλεβικός καθετήρας. Η εξέταση 
ακολούθως εφαρμόζονταν με το συνήθη τρόπο και ο ασθενής παρέμενε για μία ώρα στην εξεταστική 
κλίνη, οπότε και συμπλήρωνε ερωτηματολόγιο εκτίμησης του άλγους που του προκάλεσε η εξέταση, με 
βάση 10βαθμη κλίμακα, όπου βαθμού 0 εκτιμάται η πλήρης απουσία άλγους, 1-2 το ήπιο άλγος που 
δεν επηρεάζει καμία δραστηριότητα, 3-4 το ελαφρύ άλγος που επηρεάζει κάποιες από τις συνήθεις 
σωματικές δραστηριότητες, 5-6 μέτριο άλγος που ωστόσο δεν επηρεάζει το διάβασμα ενός βιβλίου ή 
τη συνομιλία στο τηλέφωνο, 7-8 ισχυρό άλγος που επηρεάζει και αυτές τις δραστηριότητες και τέλος 
9-10 αφόρητο άλγος. Στον ασθενή τονίζονταν αποφυγή οδήγησης και κάθε άλλης δραστηριότητας 
που απαιτεί προσοχή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε 30 ασθενείς εφαρμόσθηκε το ενισχυμένο πρωτόκολλο αναλγησίας (ομάδα Α). 
Σε 19 ασθενείς εκτιμήθηκε ότι δεν χρειάζεται η χορήγηση πεθιδίνης (ομάδα Β). Κατά το ίδιο χρονικό 
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διάστημα σε επίσης 49 ασθενείς εφαρμόσθηκε μόνο τοπική αναισθησία (ομάδα Γ). Είκοσι οκτώ ασθενείς 
της ομάδας Γ (57%) παρουσίασαν άλγος της κλίμακας 3-4 σε αντίθεση με 4 ασθενείς της ομάδας Β 
(21%) και 8 ασθενείς της ομάδας Α (27%). Δέκα τρεις ασθενείς της ομάδας Γ (27%) παρουσίασαν άλγος 
της κλίμακας 5-6 σε αντίθεση με 3 ασθενείς της ομάδας Β (16%) και 3 ασθενείς της ομάδας Α (10%). 
Αφόρητο άλγος ανέφεραν 8 ασθενείς (16%) της ομάδας Γ και μόνο ένας από την ομάδα Α. Αναλυτικά 
τα δεδομένα φαίνονται στον κάτωθι Πίνακα. Ένας ασθενής παρουσίασε λιποθυμικό επεισόδιο με 
περιορισμό της οξυγόνωσης και χρειάστηκε άμεση αντιμετώπιση με 1amp Naloxon.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και δεν εφαρμόστηκε στατιστικό τεστ για επιβεβαίωση των διαφορών, φαίνεται 
ότι η εφαρμογή του ενισχυμένου πρωτοκόλλου αναλγησίας προ διενέργειας ΟΜΒ περιόρισε σημαντικά 
το άλγος που προκαλεί η επεμβατική αυτή εξέταση χωρίς σημαντικές παρενέργειες. Οι ασθενείς που 
τους χορηγήθηκε υποβλήθηκαν με μεγάλη άνεση στην εξέταση και δε δυσκολεύονται να υποβληθούν 
εκ νέου σε αυτή. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου γίνεται με ευχέρεια, ασφάλεια και αποτελεί πλέον 
προσέγγιση ρουτίνας στο κέντρο μας.
Εκτίμηση αναλγησίας βάση 10βαθμης κλίμακας προ διενέργειας ΟΜΒ (ν=98 ασθενείς)
Κλίμακα  
άλγους

Ενισχυμένο πρωτόκολλο 
αναλγησίας

(Ομάδα Α - 30 ασθενείς)

Ενισχυμένο πρωτόκολλο 
αναλγησίας χωρίς Pethidine

(Ομάδα Β - 19 ασθενείς)

Αναλγησία μόνο με 
τοπική Xylocaine

(Ομάδα Γ - 49 ασθενείς)
0 8 4 0
1-2 10 8 0
3-4 8 4 28
5-6 3 3 13
≥ 7 1 0 8
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ΜΕ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑνΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟνΙΑ ΑΓωΓΗ ΜΕ ΥΔΡΟξΥ-
ΚΑΡΒΑΜΙΔΗ. ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Κ. Λεοντόπουλος1, Ν. Γιαννακούλας1, Σ. Λαφιωνιάτης2, Α. Αντωνίου1, Γ. Στεφανή1, Ε. Κουβάτα1,  
Β. Παππή2, Β. Παπαϊωάννου2, Ε. Μπουρονίκου1, Γ. Βασιλόπουλος1

1Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Λάρισας, 2Νομαρχιακό Νοσοκομείο Βόλου
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Η δρεπανοκυτταρική νόσος (SCD) χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα επιπλοκών. Στη 
διαχείρισή της έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα θεραπευτικά μέτρα με την υδροξυκαρβαμίδη να αποτελεί 
την θεραπεία εκλογής καθώς βελτιώνει την κλινική πορεία της νόσου. Η σχετικά αυξημένη επίπτωση των 
νεοπλασιών συμπεριλαμβανομένης και της λευχαιμίας σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο που έχει 
αναφερθεί σε επιδημιολογικές μελέτες δεν έχει συνδεθεί με τη χρήση της υδροξυκαρβαμίδης. Ωστόσο, 
αν και η ασφάλεια του φαρμάκου τίθεται συχνά υπό αμφισβήτηση δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για 
την μεταλλαξιογόνο δράση στους ασθενής με SCD. Λίγες περιπτώσεις μυελογενούς λευχαιμία έχουν 
αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Παρουσιάζουμε περίπτωση Ελληνίδας ασθενούς με μικροδρεπανοκυτταρική 
αναιμία που ανέπτυξε οξεία μυελογενή λευχαιμία μετά από αγωγή υδροξυκαρβαμίδης για 25 έτη. 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: Η ασθενής διαγνώστηκε με συνδυασμό ετερόζυγης δρεπανοκυτταρικής 
αναιμία και β θαλασσαιμίας στην ηλικία των 3 ετών. Σπληνεκτομή πραγματοποιήθηκε στην ηλικία των 
20 ετών εξαιτίας εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία και την αύξηση των μεταγγισιακών αναγκών. Στην 
ηλικία των 30 ετών (το 1997) άρχισε θεραπευτική αγωγή με υρδοξυκαρβαμιδη με δόση of 1.5 mg/
Kg ώστε να μειωθούν τα επεισόδια των επώδυνων αγγειοαποφρακτικών κρίσεων και οι ανάγκες για 
μετάγγιση. Τα επόμενα χρόνια η ασθενής ανέπτυξε άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου άμφω που 
αντιμετωπίσθηκε με ολική αρθροπλαστική ισχίων. Σταδιακά η ασθενής παρουσίασε ακτινολογικά ευρήματα 
συμβατά με χρόνια αποφρακτική νόσο, αρρυθμία καθώς και μέτριου βαθμού διαστολική δυσλειτουργία 
της αριστερής κοιλίας. Καθώς η ασθενής ακολουθούσε πρόγραμμα περιοδικών μεταγγίσεων και 
αποσιδήρωσης παρουσίασε ουδετεροπενία που αρχικά αποδόθηκε στην αντιφλεγμονώδη θεραπεία 
και στην υδροξυκαρβαμίδη με αποτέλεσμα την αναστολή τους. Στην συνέχεια ακολούθησε εκτίμηση του 
μυελού των οστών και επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της AML. H κυτταρομετρία ροής ανέδειξε πληθυσμό 
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της τάξης 10.5% στα εμπύρηνα με αυξημένη ενδοκυτταρική κοκκίωση SSc και ανοσοφαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά CD34+ CD117+ CD33+ CD11b+ cd64+ cd19-cd3-cd10-cd4- (ΑPL-v ?). Η RT-PCR 
για PML/RARa ήταν αρνητική. Ο καρυότυπος ήταν σύνθετος [60,XX, -X, -2,-4,-5,-6,-7,+8,+11,-12,-
15,-16,-17,-18(15)/46,XX(4)].
Η οστεομυελική βιοψία ανέδειξε 30% βλάστες (MPO+, CD34+, CD117+, LAT-1-, Glycophorin-, CD20-, 
CD3- με διαπλαστικές αλλοιώσεις της ερυθράς και μαγακαρυοκυτταρικής σειράς. Η ΝGS ανάλυση 
του μυελού των οστών ανέδειξε p53 μετάλλαξη (NM_000546:exon 8:c.C832T: p.P2785) (VAF 60.9%). 
Η ασθενής δεν κρίθηκε κατάλληλη για εντατική χημειοθεραπεία λόγω σοβαρών συν-νοσηροτήτων. 
Η ασθενής αντιμετωπίστηκε με azacytidine (100 mgfor 7 days). Έλαβε 2 κύκλους χωρίς απάντηση. 
Venetoclax σε χαμηλή δόση προστέθηκε στον 3ο κύκλο. Η ασθενής παρουσίασε λοίμωξη αναπνευστικού, 
κυτταρίτιδα των κάτω ακρών και καρδιολογικές διαταραχές. Απεβίωσε από πολυοργανική ανεπάρκεια 
τέσσερις μήνες μετά τη διάγνωση της ΑΜL.
ΣΥζΗΤΗΣΗ: Η υδροξυκαρβαμίδη συνεχίζει να αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία 
για ασθενείς με SCD συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. Λίγες περιπτώσεις οξείας μυελογενούς 
λευχαιμίας έχουν αναφερθεί ως σήμερα. Πιθανόν στις απώτερες επιπλοκές να συμπεριλαμβάνεται και 
η ανάπτυξη δευτεροπαθούς λευχαιμίας μετά τη μακροχρόνια χρήση υδροξυκαρβαμιίδης. Η πιθανότητα 
αυτή πρέπει να συζητηθεί με τους ασθενείς που πάσχουν από SCD.

151  ΑνΤΙΜΕΤωΠΙΣΗ ΑΣΘΕνΟΥΣ ΜΕ ΠΡωΤΟΠΑΘωΣ ΑνΘΕΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΥΤΟ ΛΕΜΦωΜΑ ΑΠΟ 
ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ (DLbCL), ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ CART-CELLS
A. Μπαρμπούτη1, Θ. Δήμου1, K. Τσιώνη1, Κ. Κύρκα1, Κ. Λαφάρα1, Κ. ζιαμπά1, Α. Πασχάλη2, Ι. Μπά-
τσης3, Ε. Μανδαλά1

1Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΑΠΘ, ΠΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, 2Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΑΝΘ 
«Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, 3Αιματολογική Κλινική-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, ΠΓΝ 
«Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη
ΣΚΟΠΟΣ: Η πρόγνωση ασθενών με ανθεκτικό/υποτροπιάζον (R/R) DLBCL είναι πτωχή. Η θεραπεία 
με CART-cells αποτελεί επιλογή για αυτούς τους ασθενείς, μετά από δύο προηγούμενες γραμμές 
θεραπείας. Ωστόσο, με τη διεύρυνση της χρήσης της μεθόδου αναδύεται μία νέα πρόκληση, η 
αντιμετώπιση των ασθενών που δεν ανταποκρίνονται ή υποτροπιάζουν μετά από θεραπείες με CART-
cells (post CART-cells era). Μέχρι στιγμής, συστάσεις για την αντιμετώπισή τους, σε μεγάλο βαθμό 
ελλείπουν. Η παρουσίαση ασθενούς με πρωτοπαθώς ανθεκτικό DLBCL που δεν ανταποκρίθηκε στη 
θεραπεία με CART-cells.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤωΣΗΣ: Άνδρας, 50 ετών, διακομίσθηκε τον 07/2019, για διερεύνηση μάζας 
της κοιλιακής χώρας και επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Στην CT βρέθηκε block λεμφαδένων 
στην πύλη ΔΕ και AP νεφρού, μεγέθους 3Χ5Χ6,5 και 4Χ6cm, αντίστοιχα, σημαντική διάταση του 
πυελοκαλυκικού συστήματος και λέπτυνση νεφρικού φλοιού ΔΕ. Τοποθετήθηκε pig-tail ΔΕ ουρητήρα 
και βιοψία ΔΕ νεφρού έδειξε ευρήματα συμβατά με DLBCL, σταδίου IVΒ, R-ΙΡΙ score:3. Το ΡΕΤ-CT 
έδειξε υπερμεταβολικούς λεμφαδένες, κάτωθεν του διαφράγματος, με νεφρική και οστική συμμετοχή. 
O ασθενής έλαβε δυο κύκλους R-CHOP και interim CT έδειξε μερική ανταπόκριση με ελάττωση κατά 
50% του μεγέθους των λεμφαδένων. Ο ασθενής έλαβε άλλους 4 κύκλους R-CHOP και το ΡΕΤ-CT 
έδειξε πρόοδο νόσου. Έλαβε σχήμα διάσωσης με DICE, PET-CT πρόοδος νόσου. Στη συνέχεια, 
έλαβε, με βάση την ένδειξη, τον 7/2020 CAR Τ-cells, Tisagenlecleucel (Tisa-Cel), (3,7X108) στη 
Μονάδα Μεταμόσχευσης Νοσοκομείου Παπανικολάου, σχήμα προετοιμασίας με Flu+Cy, χωρίς 
σοβαρές επιπλοκές. Επανεκτίμηση με PET-CT, 10/2020, ημέρα +99 έδειξε ενεργό υπολειπόμενη 
μεταβολική νόσο. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των λεμφοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής έδειξε 
απώλεια των CAR Τ-cells, Β-κυτταρική απλασία. Βρέθηκε επίσης, χαμηλή IgG. Επανέλεγχος με 
PET-CT 02/2021 έδειξε πρόοδο νόσου. Ως επόμενο θεραπευτικό σχήμα προκρίθηκε ο συνδυασμός 
Rituximab-Polatuzumab-Bendamustine. Έλαβε συνολικά 6 κύκλους με ελάττωση του μεγέθους και 
του αριθμού των παθολογικών λεμφαδένων στους 3 κύκλους, αλλά με πρόοδο της νόσου στους 6 
κύκλους. Ακολούθως, χορηγήθηκε θεραπεία διάσωσης με R-GemOxX 2 και στον επανέλεγχο με PET-
CT διαπιστώθηκαν νέοι μεσεντέριοι λεμφαδένες. Η προοπτική μεταμόσχευσης (αυτόλογης/αλλογενούς) 
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αποκλείστηκε λόγω χημειοανθεκτικότητας και αποφασίστηκε αντιμετώπιση με το αμφιειδικό αντίσωμα 
glofitamab, με θεραπεία γέφυρας μέχρι τη διαθεσιμότητά του, το selinexor. Ο ασθενής σε όλη τη διάρκεια 
των θεραπειών έχει καλή ποιότητα ζωής, εργάζεται και μετά την χορήγηση των σχημάτων επιθυμεί 
και συνεργάζεται ώστε να αντιμετωπίζονται, στο μέτρο του δυνατού, οι επιπλοκές στο σπίτι. Λόγω 
HBV-anticore(+) λαμβάνει συνεχώς Entecavir και επανειλημμένοι έλεγχοι για HBV-DNA παραμένουν 
αρνητικοί. Παρά τον έγκαιρο και πλήρη εμβολιασμό του έναντι SARS-CoV-2, έχει νοσήσει μία φορά 
και αντιμετωπίσθηκε με iv. Remdesivir. Ακόμη, έχει ήδη λάβει προφύλαξη έναντι του SARS-CoV-2 με 
τα μονοκλωνικά αντισώματα tixagevimab με cilgavimab (Evusheld®). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στον ασθενή μας, κάθε γραμμή θεραπείας έχει λειτουργήσει, τουλάχιστον μέχρι 
σήμερα, ως “γέφυρα σωτηρίας” μέχρι την επόμενη. Πολύ λίγοι ασθενείς έχουν λάβει glofitamab μετά 
από αποτυχία των CART-cells, συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για αυτή 
την υποομάδα ασθενών. Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα προκειμένου να βελτιωθεί η 
διαχείριση των ασθενών μετά από ανεπάρκεια των CART-cells, με την προσδοκία, στο μέλλον, νέες 
τεχνολογίες να επιτρέψουν την επιλογή νέων στόχων για καινοτόμες ανοσοθεραπείες σε ασθενείς με 
R/RDLBCL, που θα ενισχύσουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των CART-cells.

152  ΔΙΑΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΗ ΒΙΟψΙΑ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΑνΕΠΤΥξΑν ΣΟΒΑΡΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Π. Πεταλουδης, Δ. Τομαης, Π. Ιωαννιδη, Α. Λογοθετη, Ι. Καλογερόπουλος, Θ. Κρατημένος
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Πολυκλινική»
ΕΙΣΑΓωΓΗ: Οι βιοψίες ήπατος είναι σημαντικές για την οριστική διάγνωση οξέων και χρόνιων 
ηπατικών παθήσεων και κατά κύριο λόγο εκτελούνται διαδερμικά. Η ιστολογική αξιολόγηση των 
δειγμάτων βιοψίας ήπατος επιτρέπει στους κλινικούς γιατρούς να αξιολογήσουν την αιτιολογία της 
νόσου, να εξακριβώσουν τον βαθμό φλεγμονής και ίνωσης και να προσδιορίσουν την ανταπόκριση 
στη θεραπεία. Ωστόσο, σε ασθενείς με ιδιοπαθή ηπατική νόσο, υπάρχει ο κίνδυνος επιπλοκών όπως 
απροσδόκητη αιμορραγία. Επιπλέον, σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, όπως αυτοί με 
ασκίτη ή προχωρημένες διαταραχές πήξης, η διαδερμική βιοψία ήπατος (PLB) αντενδείκνυται.
Οι διασφαγιτιδικές βιοψίες ήπατος (TJLB) μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ασθενείς με αντενδείξεις 
για (PLB) όπως διαταραχή πήξης, ασκίτης, οξεία ηπατική ανεπάρκεια , μεταμόσχευση ήπατος όπως 
επίσης και σε ασθενείς με αιματολογικές παθήσεις, ηπατική δυσλειτουργία και διαταραχή της πήξης 
τους όπου η (PLB) σχετίζεται επίσης με κίνδυνο απροσδόκητης και βαριάς αιμορραγίας.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρουσίασης είναι να περιγράψουμε την τεχνική της (TJLB) και να αναδείξουμε 
τη σημασία της διενέργειας της σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα διαταραχή των παραγόντων 
πήξεως και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην μελέτη εμπεριέχονται ασθενείς με διαταραχές πήξης και/ή θρομβοπενία 
που νοσηλεύτηκαν στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου μας όσο και στις υπόλοιπες παθολογικές 
κλινικές στους οποίους διενεργήθηκε TJLB από το διάστημα Ιανουάριος 2018 - Αύγουστος 2022. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο τμήμα μας διενεργήθηκαν 11 TJLB σε συνολικά 10 ασθενείς. Σε όλες τις 
περιπτώσεις έγινε λήψη επαρκούς υλικού για διάγνωση. Σε μια ασθενή με υποτροπή της νόσου έγινε 
επαναληπτική βιοψία μετά από έξι μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές σε καμία εκ των περιπτώσεων, 
τόσο ενδοηπατικά όσο και στο σημείο της παρακέντησης. Η αιτιολογία της ηπατικής δυσλειτουργίας στις 
ανωτέρω περιπτώσεις περιελάμβανε ηπατική διήθηση από την υποκείμενη νόσο (λέμφωμα,λευχαιμία, 
μυελοΐνωση), ηπατική βλάβη που προκαλείται από φάρμακα, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα, ιδιοπαθή 
σκληρυντική χολαγγειίτιδα, επανενεργοποίηση ηπατίτιδας Β 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι βιοψίες ήπατος έχουν επιχειρηθεί μέσω διαφόρων τεχνικών, όπως τυφλή PLB, 
PLB καθοδηγούμενη από υπερήχους και CT και ανοιχτή PLB. Το TJLB αναγνωρίζεται ως εναλλακτική 
τεχνική βιοψίας για τη λήψη δειγμάτων ιστού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με αντενδείξεις 
για PLB, όπως αυτοί με ασκίτη ή αιμορραγική τάση. Η συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί μια ασφαλή 
τεχνική για την διάγνωση του αιτίου της ηπατικής δυσλειτουργίας στον αιματολογικό ασθενή. 
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153  ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΟΛΛ ΣΕ ΑΣΘΕνΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛωΜΑ
Α. Κοτσιαύτη1, Β. Πέτρου1, Β. Γκαλέα1, Ι. Ντάνασης-Σταθόπουλος2, Μ. Γαβριατοπούλου2, Δ. Μπαρ-
μπαρούση1, Χ. Ματσούκα1

1Αιματολογικό Τμήμα, ΠΓΝΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα, 2Μονάδα Πλασματοκυτταρικών Δυσκρασιών, Θε-
ραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΝΓΑ «Αλεξάνδρα», Αθήνα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η δευτεροπαθής οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία/λέμφωμα (sALL) αποτελεί 
σπάνια οντότητα, μόλις το 1-3% όλων των ΟΛΛ και μέχρι 10% όλων των δευτεροπαθών λευχαιμιών. 
Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με την εμφάνιση sALL σε ασθενείς με Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ), 
οι οποίοι λαμβάνουν μακροπρόθεσμα αντιμυελωματική θεραπεία με IMiDs. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης αποτελεί η παρουσίαση περιστατικών sALL σε ασθενείς με ΠΜ.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ: Παρουσιάζουμε δύο ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, όπου σε τυχαίο έλεγχο 
στα πλαίσια αξιολόγησης της νόσου διαπιστώθηκε sALL. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δύο ασθενείς με ιστορικό ΠΜ που έλαβαν IMiDs (lenalidomide, thalidomide) στα 
πλαίσια θεραπείας πρώτης γραμμής ή/και ως θεραπεία συντήρησης, και στη συνέχεια υποβλήθηκαν 
σε αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων παρουσίασαν sALL. Πρόκειται για 
έναν άνδρα και μια γυναίκα, ηλικίας 75 και 57 αντίστοιχα. Η διάγνωση της sALL έγινε στα πλαίσια 
επανεκτίμησης της αρχικής νόσου. Ο άνδρας παρουσίαζε πανκυτταροπενία στον εργαστηριακό έλεγχο 
και η γυναίκα δεν είχε κανένα κλινικό και εργαστηριακό εύρημα και η διάγνωση ετέθη τυχαία από το 
μυελόγραμμα αξιολόγησης του ΠΜ. Αναφορικά με την sALL και οι δύο ασθενείς παρουσιάζουν BsALL, 
χωρίς παρουσία δυσμενών παραγόντων κινδύνου και τα λευχαιμικά κύτταρα και των δύο δεν εκφράζουν 
CD20. Και οι δύο ασθενείς έχουν φυσιολογικό καρυότυπο, είναι αρνητικοί για τις αναδιατάξεις MLL 
καθώς και για την παρουσία του BCR-ABL. Κανένας εκ των ασθενών μας δεν έχει συμμετοχή του 
ΚΝΣ. Οι ασθενείς έλαβαν HYPERCVAD με μειωμένες δόσεις λόγω προηγειθείσας χ/θ και ASCT. Και 
οι δυο ασθενείς πέτυχαν πλήρη ύφεση της νόσου από τον πρώτο κύκλο θεραπείας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα τελευταία χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με ΠΜ έχει αυξηθεί 
αναδεικνύοντας κινδύνους από τη μακροχρόνια λήψη αντιμυελωματικών θεραπειών, όπως τα IMiDs. 
13 ήδη περιστατικά αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ενδεχομένως με ευνοϊκή πρόγνωση. Η εμφάνιση 
sALL αποτελεί ασυνήθιστη επιπλοκή που γεννά προβληματισμούς σχετικά την παθοφυσιολογία της 
νόσου και τη δράση των IMiDs, πεδία που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. 

Πίνακας 
Χαρακτηριστικά ασθενών N 1 άνδρας N 2 γυναίκα
Ηλικία 75 57
Αρ. Λευκών 1300/μl 2000/μl
Ανοσοφαινότυπος CD34 (+), CD19 (+), CD22(+)w, 

CD38(+), HLA DR(+), TdT (-),  
CD10(-), CD20(-), CD24(-) cμ(-)

CD4(+), CD22(+), CD24(+), CD38(-),  
HLA DR (+), CD79a(+), CD10(+), CD20(-), 

TdT(-), CD38(-), CD138(-), CD19(-)
Καρυότυπος φυσιολογικός φυσιολογικός
Μοριακά BCR/ABL(-)

MLL (-)
BCR/ABL(-)

MLL (-)
Προσβολή ΚΝΣ Οχι ‘Οχι
Χρόνος για πλήρη ύφεση Με τον 1ο κύκλο χ/θ Με τον 1ο κύκλο χ/θ
ECOG score 0 0
Χρόνος λήψης iMIDs 59 μήνες 32 μήνες
ASCT 2 1



438

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΕΡΙΛΗψΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Haema 2022; 13(suppl. 1)

154  ΑΣΘΕνΗΣ ΜΕ NON-HODGkIN ΛΕΜΦωΜΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡνΑΤΡΙΑΙΜΙΑ
Ε. Κουμπής1, Λ. Κυριαζοπούλου1, Ι. Παπακωνσταντίνου2, Ε. Αποστολίδου1, Κ. Παπαθανασίου1,  
Ε. Τσόλας1, Σ. Τίγκας3, Ε. Καψάλη1, Ε. Χατζημιχαήλ1

1Αιματολογική Κλινική, ΠαΓΝ Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2Αιματολογικό Τμήμα, ΓΝ Πατρών “Ο Άγιος Ανδρέ-
ας”, Πάτρα, 3Ενδοκρινολογική Κλινική, ΠαΓΝ Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η περιγραφή κλινικής περίπτωσης ασθενούς με τη διάγνωση της 
νευρολεμφωμάτωσης, η οποία παρουσίασε υπερνατριαιμία και η διερεύνηση αυτής.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε ανασκόπηση του ιατρικού φακέλου της ασθενούς, κατόπιν έγγραφης 
συναίνεσής της και ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Γυναίκα 60 ετών παραπέμφθηκε στο Τμήμα μας με τη διάγνωση της 
νευρολεμφωμάτωσης μετά από βιοψία ισχιακού νεύρου. Η ασθενής παρουσίαζε ισχιαλγία από τετραμήνου 
και η βιοψία ανέδειξε διήθηση του ισχιακού νεύρου από διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β κύτταρα, με 
ABC υπότυπο. Κατά την εισαγωγή παρουσίαζε δυσμετρία και μυϊκή αδυναμία του αριστερού άνω και 
κάτω άκρου. Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου ανέδειξε περικοιλιακό εμπλουτισμό στο σκιαγραφικό 
και οίδημα. Ο εργαστηριακός έλεγχος δεν ανέδειξε κάποια παθολογία εκτός από μειωμένα επίπεδα της 
θυρεοειδοτρόπου ορμόνης και αυξημένα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης. Η ασθενής ξεκίνησε 
θεραπεία με υψηλές δόσεις μεθοτρεξάτης και κυταραβίνης. Την 3η ημέρα εμφάνισε υπερνατριαιμία 
(Na+ 161 mEq/L), η οποία θεωρήθηκε ιατρογενής λόγω χορήγησης υπέρτονων ορών με διττανθρακικό 
νάτριο και διορθώθηκε καταλλήλως. Υπερνατριαιμία παρατηρείται συνήθως σε άτομα >60 ετών με 
συνυπάρχοντα νοσήματα και διαταραχές του μηχανισμού της δίψας, ενώ σπανίζει η εμφάνισή της σε υγιή 
άτομα με φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης και δυνατότητα πρόσληψης ύδατος. Λίγες ημέρες αργότερα 
εμφάνισε εκ νέου υπερνατριαμία (Na+ 153 mEq/L) και πολυουρία (11 L/24ωρο). Η ωσμωτικότητα ορού 
(Plasmaosmolarity, Posm) ήταν 300 mosmol και η ωσμωτικότητα ούρων (urineosmolarity, Uosm) ήταν 
173 mosmol. Δυο ώρες μετά την χορήγηση δεσμοπρεσσίνης (1mcg υποδορίως) η Posm ήταν 296 
mosmol και η Uosm ήταν 520 mosmol με υποχώρηση της πολυουρίας υποστηρίζοντας την διάγνωση 
κεντρογενούς άποιου διαβήτη (ΚΑΔ). Η ωχρινοτρόπος ορμόνη και η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη ήταν 
μειωμένες υποστηρίζοντας την συνύπαρξη υποϋποφυσισμού. ξεκίνησε αγωγή με δεσμοπρεσσίνη 
60 μg x2 που προσαρμόστηκε στη συνέχεια σε 60 μg x1. Μετά από 4 κύκλους χημειοθεραπείας η 
ασθενής παρουσίασε πλήρη ύφεση του λεμφώματος, συνεχίζοντας την αγωγή με δεσμοπρεσσίνη.
Ο ΚΑΔ χαρακτηρίζεται από μειωμένη απελευθέρωση αντιδιουρητικής ορμόνης λόγω διαταραχής στον 
άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης, οδηγώντας σε πολυουρία και νυκτουρία. Πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς 
όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν ΚΑΔ, με συχνά πρώτο σύμπτωμα 
την πολυουρία. Από τις κακοήθειες που διηθούν την υπόφυση τα λεμφώματα αντιπροσωπεύουν 
μόλις το 0.5%. Μπορεί να συνυπάρχει πανυποφυσισμός. Θεραπεία εκλογής αποτελεί η per os λήψη 
δεσμοπρεσσίνης 60-120 μg έως και 3 φορές ημερησίως, αλλά συχνά η δόση των 60 μg ημερησίως είναι 
αρκετή. Η κατανάλωση υγρών μετά την έναρξη θεραπείας θα πρέπει να μειώνεται για την αποφυγή 
γρήγορης διόρθωσης της υπερνατριαιμίας ή εμφάνισης υπονατριαιμίας. Παράλληλα σε διηθητικά 
νοσήματα, όπως τα λεμφώματα, η χορήγηση θεραπείας για αυτά μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει 
εν μέρει αναστολή του άποιου διαβήτη και να χρειάζεται προσαρμογή ή διακοπή της δεσμοπρεσσίνης 
με προσεκτική παρακολούθηση των τιμών του νατρίου ορού. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πολυουρία και η υπερνατριαιμία σε ασθενείς με λέμφωμα θα πρέπει 
να αναγνωρίζονται ως πιθανές εκδηλώσεις ΚΑΔ. Η άμεση διάγνωση είναι σημαντική καθώς η 
υπερνατριαιμία συνδέεται με υψηλή θνητότητα και μπορεί να αντιμετωπιστεί φαρμακευτικά με τη 
χορήγηση δεσμοπρεσσίνης.
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155  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟνΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓνωΣΗ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕνΕΙΣ 
ΜΕ ΕΚΔΗΛωΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚνΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Κ. Φρίγκας1, Χ. Ρουμπάκης2, Μ. Μαλκότς3, Χ. Μισίδου2, Γ. Βραχιόλιας2, Η. Σταματίου2,3, Ε. Πανα-
γιωτόπουλος2, Π. Κολοβός2, Τ. Φουτζιτζή1, Ε. ψαθά1, Γ. Κάψας6, ζ. Μπεζιργιαννίδου2, Α. Πεντίδου2,  
Μ. Παπουτσέλης2, Σ. Παπαδάκης2, Ε. Σπανουδάκης2, Ν. Ρουσάκης4, Ε. Μαυράκη5, Σ. Δευτεραίος1,  
Ι. Κοτσιανίδης2, Κ. Λιάπης2

1Τμήμα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, ΔΠΘ, ΠαΓΝ Αλεξανδρούπολης, 2Πανεπιστημιακή 
Αιματολογική Κλινική, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 3Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΔΠΘ, Αλε-
ξανδρούπολη, 4Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 5Πανεπιστημιακή 
Νευρολογική Κλινική, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, 6Dr Sulaiman Al Habib Hospital, Dubai
ΣΚΟΠΟΣ: Οι εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) στους αιματολογικούς ασθενείς 
μπορεί να αφορούν είτε την ίδια την νόσο, πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς, είτε άλλης αιτιολογίας 
συμβάματα. Η διάγνωση στοιχειοθετείται στις περισσότερες των περιπτώσεων με την κλινική εικόνα, 
τον εργαστηριακό έλεγχο και την ιστολογική ανάλυση. Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο, οι ανωτέρω 
αναλύσεις δεν επαρκούν για την τεκμηρίωση της διάγνωσης. Η συμβολή της απεικόνισης του ΚΝΣ 
σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντική και δύναται να δώσει απαντήσεις στα κλινικά ερωτήματα 
του θεράποντος. 
ΜΕΘΟΔΟΣ – ΥΛΙΚΟ: Παρουσιάζουμε τέσσερις περιπτώσεις ασθενών από την Κλινική μας, που 
αφορούν το χρονικό διάστημα 2020-2022, που οι απεικονιστικές εξετάσεις του ΚΝΣ συνέβαλαν στην 
διεκπεραίωσή τους. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Περίπτωση 1η: Άνδρας 72 ετών με δυσχέρεια βάδισης και γενικευμένη αδυναμία: 
διάγνωση λεμφώματος από κύτταρα του μανδύα (MCL) Stage:IVB. Μετά από πλήρη ύφεση στο τέλος 
της ΧΜΘ παρουσιάζει διπλωπία και μεγαλύτερη αδυναμία και αστάθεια. ΟΝΠ (-). Στη διαφορική 
διάγνωση υπεισέρχεται το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και η υποτροπή της νόσου. Η MRI εγκεφάλου 
αναδεικνύει βλάβη στην ανατομική περιοχή του ΔΕ ιππόκαμπου, που κατ΄αρχάς αποδίδεται σε εντόπιση 
του λεμφώματος. ΥΤ εγκεφάλου και ολοσωματικό PETCT scan: αρνητικά. 
Περίπτωση 2η: Άνδρας 51 ετών με πρόσφατη διάγνωση πολλαπλού μυελώματος, στάδιο νόσου 
ISSIII και R-ISSIII και νεφρική ανεπάρκεια (Cr:8,96mg/dl), υποβλήθηκε σε αιμοκάθαρση και έλαβε 
ΧΜΘ με το σχήμα VCD. Την 7η ημέρα του 2ου C εμφανίζει νευρολογική συνδρομή μετά από επεισόδιο 
υπέρτασης με πάρεση ΑΡ άνω και κάτω άκρου, πτώση γωνίας στόματος ΑΡ και επιληπτική κρίση. Στη 
δδ τίθενται τα ενδεχόμενα του ΑΕΕ, του πλασματοκυττώματος και του συνδρόμου PRES. Η επακόλουθη 
ΜΤ εγκεφάλου αναδεικνύει παθολογική περιοχή που αφορά το ΔΕ εγκεφαλικό ημισφαίριο κυρίως 
βρεγματικά σε υποφλοιώδη και περικοιλιακή κατανομή και αποδίδεται σε PRES. 
Περίπτωση 3η:  Άνδρας 69 ετών με αιφνίδια έναρξη οπτικών ψευδαισθήσεων και επιδεινούμενης 
αδυναμίας βάδισης. Η ΥΤ εγκεφάλου αναγνώρισε υπέρπυκνη χωροκατακτητική εξεργασία στην περιοχή 
του μεσολοβίου. Η σταδιοποίηση με ΥΤ ανέδειξε «ύποπτη» για κακοήθεια βλάβη στην ΑΡ πνευμονική 
κορυφή. Στη δδ συμπεριλήφθηκε το λέμφωμα, το πλειόμορφο γλοιοβλάστωμα και η μετάσταση. Οι 
απεικονιστικοί επανέλεγχοι μετά από χορήγηση κορτιζόνης τεκμηρίωσαν σημαντική συρρίκνωση της 
βλάβης, ως επί λεμφώματος. Η στερεοτακτική βιοψία επιβεβαίωσε T-περιφερικό λέμφωμα NOS με 
πρωτοπαθή εντόπιση. 
Περίπτωση 4η: Γυναίκα 58 ετών με ιστορικό πρωτοπαθούς λεμφώματος ΚΝΣ (PCNSL) προσκομίζεται 
με δυσαρθρία, διπλωπία, αστάθεια και δυσκολία στη βάδιση. Στο παρελθόν είχε λάβει πολλαπλές 
γραμμές ΧΜΘ ενώ είχαν γίνει και δύο ASCT. Κατά τη νοσηλεία της εμφάνισε υψηλό ανθεκτικό πυρετό, 
χωρίς εστία λοίμωξης. Ο ιολογικός έλεγχος στο ΕΝΥ αποκάλυψε γένομα CMV. ζητήθηκε ΜΤ εγκεφάλου 
προς αποκλεισμό υποτροπής της νόσου, λοίμωξης από CMV και τοξικότητας από τη θεραπεία. Οι 
εμπλουτισμοί περικοιλιακά και επενδυματικά, ως επί κοιλιίτιδας παραπέμπουν σε CMV εγκεφαλίτιδα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε πολλές περιπτώσεις η «συνήθης» κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση αιματολογικών 
νοσημάτων με εκδηλώσεις στο ΚΝΣ είναι αρκετή για την διεκπεραίωσή τους. Ωστόσο, σε κάποιες 
περιπτώσεις, η χρήση της απεικόνισης είναι απαραίτητη για την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση και 
δρομολόγησή τους. Επιπρόσθετα, η MRI φαίνεται να υπερτερεί έναντι άλλων απεικονιστικών μεθόδων 
(CT – PETCT). Συμπερασματικά, η απεικόνιση οφείλει να αποτελεί πάντοτε μέρος των επιλογών όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Αιματολόγο.
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156  ΣΠΑνΙΑ ΠΡωΤΟΠΑΘΗ ΕξωΛΕΜΦΑΔΕνΙΚΑ ΛΕΜΦωΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ Β-ΚΥΤΤΑΡΑ 
(b-NHL/DLbCL). Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕνΟΣ ΚΕνΤΡΟΥ
Β. Βιολάκη, Π. Χατζηνικολάου, Γ. Τσιράκης, Α. Κολοβού
Αιματολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Τα εξωλεμφαδενικά λεμφώματα (enNHL), αποτελούν το 25% περίπου των 
λεμφωμάτων και έχουν ποικίλες εντοπίσεις ακόμα και σε θέσεις χωρίς λεμφαδενικό ιστό. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η αναδρομική καταγραφή των περιπτώσεων εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων 
από μεγάλα Β-κύτταρα, (enNHL/DLBCL) της κλινικής μας που διαγνώσθηκαν από το Σεπτέμβριο 
του 2018 μέχρι τον Αύγουστο του 2022, η αποτύπωση των ιδιαίτερων κλινικών και εργαστηριακών 
χαρακτηριστικών τους, η έκβαση τους με χορήγηση ανοσοχημειοθεραπείας και συμπληρωματικής 
ακτινοθεραπείας όπου απαιτείται.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Έγινε αναδρομική καταγραφή των δεδομένων από τους φακέλους των 
ασθενών. Καταγράφηκαν 8 ασθενείς με εξωλεμφαδενικά λεμφώματα, (enNHL/DLBCL), (5 γυναίκες, 
3 άνδρες), με διάμεση ηλικία 72 έτη (εύρος 43-82) με νόσο σε διαφορετικές εντοπίσεις: 1 ασθενής στο 
δακρυϊκό αδένα ετερόπλευρα, 2 στο ρινοφάρυγγα, 2 στο μαστό, 1 στο στόμαχο, 1 στα επινεφρίδια 
άμφω, 1 στο δέρμα (PCLBCL legtype).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ηκλινική εικόνα είναι διαφορετική και διαφέρει ανά περίσταση, σχετίζεται άμεσα με 
την εντόπιση της νόσου. Η γενική αίματος της διάγνωσης ήταν φυσιολογική σε όλες τις περιπτώσεις, 
ενώ στους 4/8 ασθενείς η LDH ήταν αυξημένη. Κατά τη σταδιοποίηση κανείς δεν είχε διήθηση μυελού, 
όλοι ήταν στάδιο ΙΕ και ΙΙΕ, με εξαίρεση 1 ασθενή με εκτεταμένη διήθηση στο μαστό, και 1 ασθενή 
με διήθηση στα επινεφρίδια άμφω που ήταν στάδιο IVE. Η θεραπεία τους ανοσοχημειοθεραπεία με 
το σχήμα R-CHOP ή R-miniCHOP στους ηλικιωμένους, σε 2 ασθενείς χορηγήθηκε R-GCVP λόγω 
καρδιοτοξικότητας, για αποφυγή της ανθρακυκλίνης. Σε 4 ασθενείς χορηγήθηκαν ενδορραχιαίες εγχύσεις 
με ΜΤΧ σε κάθε θεραπευτικό κύκλο λόγω αυξημένου CNS-IPI δείκτη. (Thomas A et al 2019). Κανείς δεν 
παρουσίασε διήθηση ΚΝΣ στη διάγνωση, ο ρόλος των εγχύσεων ήταν προφυλακτικός. Ένας ασθενής 
με το πρωτοπαθές δερματικό DLBCL legtype μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας υποβλήθηκε σε 
συμπληρωματική ακτινοθεραπεία. Οι 7 ασθενείς ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, ενώ ένας με την εντόπιση 
της νόσου στα επινεφρίδια άμφω κατέληξε από άλλη παθολογική αιτία, μετά 4 κύκλους R-GCVP και 
προφύλαξη ΚΝΣ με ΜΤΧ, ενώ το εξωλεμφαδενικό λέμφωμα του ήταν σε ύφεση με βάση τις αξονικές 
τομογραφίες της παρακολούθησης. Από τους υπόλοιπους 7 ασθενείς ο ένας είναι υπό αγωγή, έχει 
λάβει 3R-CHOP και ΙΤΗ με ΜΤΧ και συνεχίζει όπως προβλέπεται, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ολοκληρώσει 
την προβλεπόμενη θεραπεία και βρίσκονται υπό έλεγχο παρακολούθησης. Δεδομένα από base PET 
δεν έχουμε. PET/CT έχουν οι 5/6 ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, με πλήρη μεταβολική 
ανταπόκριση και Deauville scale score από 1 έως 3 σε όλους. Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 27 
μήνες, οι 6/7 που έχουν ολοκληρώσει είναι σε πλήρη ύφεση, με καλή κατάσταση ικανότητας (PS 0-1).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα enNHL είναι σπάνια, έχουν ξεχωριστή κλινική εικόνα ανάλογη εντόπισης της 
νόσου. Η παθογένεση σχετίζεται με χρόνιο αντιγονικό ερεθισμό, ανεπιτυχή ρύθμιση της ανοσίας ή 
συνδυασμό τους. Το στάδιο της νόσου είναι συχνά περιορισμένο IE, ή IIE, σε ορισμένα υπάρχει τάση 
εντόπισης ή υποτροπής στο ΚΝΣ. Η θεραπεία είναι ανάλογη με τα λεμφαδενικά B-NHL/DLBCL, συχνά 
συνδυασμός χημειοθεραπείας με ακτινοθεραπεία.
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