Γράμμα από τη σύνταξη
Με την κυκλοφορία του ανά χείρας 47ου τεύχους που είναι αφιερωμένο στις λευχαιμίες, στα λεμφώματα και στα συναφή
νοσήματα του αιμοποιητικού ιστού, τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ γυρίζουν σελίδα. Ο επί 13 συναπτά έτη Διευθυντής Σύνταξης
αποχωρεί και τα ηνία του περιοδικού αναλαμβάνει Συντακτική Επιτροπή διορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΓΕΙΑ.
Αισθάνομαι τυχερός που χάρη στην υποστήριξη όλων των μέχρι σήμερα διοικήσεων είχα την τιμή να συνεργαστώ στενά
με μεγάλο αριθμό εκλεκτών συναδέλφων (496 συνολικά) που μου εμπιστεύτηκαν τα 472 άρθρα που κάλυψαν τις 1.314
σελίδες των 47 τευχών του περιοδικού.
Το κύριο χαρακτηριστικό του περιοδικού, αυτό που με μεγάλη προσπάθεια υπομονή και επιμονή επιτύχαμε, ήταν η
συντομία, η σαφήνεια και η απλότητα. Οι συγγραφείς χρειάστηκε να γράψουν και να ξαναγράψουν την εργασία τους πολλές φορές, ώστε να την απαλλάξουν από επουσιώδεις λεπτομέρειες και να αναδείξουν την ουσία της. Γιατί κύριος στόχος
του περιοδικού ήταν και είναι ο ιατρός ο αφοσιωμένος στο έργο του και στην άσκηση της ειδικότητάς του, που θα ήθελε,
ωστόσο, να έχει και μια σύντομη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει στους άλλους τομείς της Ιατρικής.
Η έκδοση του περιοδικού ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ αποτελεί σημαντική προσφορά του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στον ιατρικό κόσμο
της Ελλάδας, ενώ συγχρόνως είναι και πολύ καλό και έντιμο μέσο προβολής του ΥΓΕΙΑ και του ιατρικού δυναμικού του. Η
υψηλή στάθμη του επιστημονικού δυναμικού του ΥΓΕΙΑ και η αφοσίωση της Συντακτικής Επιτροπής αποτελούν εχέγγυα
για τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του περιοδικού και τη συνεχή βελτίωσή του.

Βασίλης Τσακρακλίδης

Υ.Γ.: Για την ιστορία θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ιδέα της έκδοσης ενός ιατρικού περιοδικού από το ΥΓΕΙΑ κατά το 1993 οφείλεται
στον τότε Πρόεδρο του Ε.Σ. κ. Πλάτωνα Κεχαγιά, ο οποίος έθεσε και τους κύριους στόχους του περιοδικού. Η πατρότητα του τίτλου
του περιοδικού ανήκει στον τότε Πρόεδρο της Επιστημονικής Ένωσης, κ. Λεωνίδα Μαρκαντώνη.
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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς
να συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού.
Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς
δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής
επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό
και εύληπτο.

Εικόνα εξωφύλλου: Φωτογραφία ηλεκτρονικού μικροσκοπίου κυττάρων Β λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας.
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Θεραπεία της αυτοανόσου θρομβοπενικής πορφύρας
Βασίλης Σεϊτανίδης
Παθολόγος Αιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
v.seitanidis@hygeia.gr

Το πιο βασικό στοιχείο στη θεραπεία της αυτοανόσου
θρομβοπενικής πορφύρας (ΑΘΠ), η σύγχρονη ονομασία
της οποίας είναι πρωτοπαθής αυτοάνοσος θρομβοπενία,
είναι η σωστή επιλογή του χρόνου για ιατρική παρέμβαση. Μεγάλο ποσοστό ÇασθενώνÈ με ΑΘΠ υπερθεραπεύεται και πολλές κλινικές εκδηλώσεις που παρουσιάζουν οι
ασθενείς είναι ιατρογενείς. Όταν η ΑΘΠ χρειάζεται θεραπεία, πρέπει να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικοί χειρισμοί
(συνήθως φαρμακευτικοί), οι οποίοι έχουν υψηλό βιολογικό και κοινωνικοοικονομικό κόστος. Η χρησιμοποίηση
αυτών των θεραπειών, όταν δεν είναι αναγκαίες, δεν είναι
απλώς περιττή αλλά και επιζήμια. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπ᾽ όψιν ως χρυσός κανόνας στην αντιμετώπιση
της ΑΘΠ, όπως χρυσός κανόνας θα πρέπει να θεωρείται
και η θέση ότι στόχος της θεραπείας της ΑΘΠ δεν είναι η
αποκατάσταση του φυσιολογικού αριθμού των αιμοπεταλίων, αλλά αριθμός αιμοπεταλίων που είναι αρκετός για
την αποκατάσταση της αιμόστασης.
Για την επιλογή του σωστού χρόνου παρέμβασης, αλλά
και του τύπου της θεραπείας που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε δεδομένο ασθενή, έχουν δημιουργηθεί ορισμένοι
αλγόριθμοι, οι οποίοι βασίζονται στην παρουσία ή όχι
αιμορραγικών εκδηλώσεων και στον αριθμό των αιμοπεταλίων. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες παράμετροι που
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπ᾽ όψιν, στην έναρξη ή
επανέναρξη θεραπείας στην ΑΘΠ. Οι παράγοντες αυτοί,
όσο και αν φαίνονται δευτερεύοντες, για ορισμένους
ασθενείς έχουν ιδιαίτερη σημασία και η αγνόησή τους
ενδεχομένως να οδηγήσει σε δραματική θεραπευτική αστοχία. Τέτοιοι παράγοντες είναι η ηλικία του ασθενούς,
η επαγγελματική και κοινωνική του δραστηριότητα, οι
συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις και η εκτίμηση
του θεράποντος ιατρού ως προς την υπευθυνότητα και τη
συνεργασιμότητα του ασθενούς.
Επίσης, η θεραπευτική στρατηγική είναι διαφορετική
αν πρόκειται για ασθενή στον οποίο για πρώτη φορά γίνεται η διάγνωση ΑΘΠ, ή αν πρόκειται για γνωστό ασθενή
που παρουσίασε υποτροπή μετά την ύφεση της νόσου και
τίθεται θέμα επανέναρξης της θεραπείας.
Υπάρχουν ορισμένοι γενικοί κανόνες, οι οποίοι χρειά-

1.
Εικ. 1. Άθροιση θρομβοκυττάρων σε πλέγμα ινικής, όπως φαίνεται
με το σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

ζεται να ακολουθούνται στη θεραπεία της ΑΘΠ, ώστε να
ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απειλητικής αιμορραγίας,
ιδιαίτερα από το ΚΝΣ. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι όλοι οι
ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων μικρότερο των 20.000
κκχ πρέπει να υποβάλλονται σε θεραπεία, ανεξάρτητα
αν παρουσιάζουν αιμορραγικές εκδηλώσεις ή όχι. Για μετάγγιση αιμοπεταλίων σε ασθενείς με θρομβοπενία που
έχει προκληθεί από χημειοθεραπεία έχει τεθεί ως όριο ο
αριθμός των 10.000 κκχ.
Ο δεύτερος κανόνας είναι ότι όλοι οι ασθενείς που
παρουσιάζουν αιμορραγικές εκδηλώσεις πρέπει να θεραπεύονται, ακόμα και αν στη δεδομένη στιγμή τα αιμοπετάλιά τους είναι σε ÇασφαλήÈ επίπεδα (>20.000 κκχ).
Η έναρξη της θεραπείας σε αυτούς είναι επιβεβλημένη
και ενδεχομένως επείγουσα, όταν οι αιμορραγικές εκδηλώσεις έχουν το χαρακτήρα γενικευμένου πετεχειώδους
εξανθήματος ή υγρής πορφύρας.
Ο τρίτος κανόνας είναι ότι όταν ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι σταθερά 30.000 - 50.000 κκχ μπορεί να
είναι ανεκτός, υπό την προϋπόθεση ότι ο ασθενής δεν
παρουσιάζει αιμορραγικές εκδηλώσεις, βρίσκεται υπό ι-

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 5 | Έτος 2010

183

Θεραπεία της αυτοανόσου θρομβοπενικής πορφύρας

ατρική παρακολούθηση, είναι εκπαιδευμένος σχετικά με
το νόσημά του και είναι συνεργάσιμος.
Η παρακολούθηση και η εκπαίδευση του ασθενούς
χωρίς καμία θεραπευτική παρέμβαση είναι αποδεκτή
τακτική στην ΑΘΠ, τη στιγμή μάλιστα όπου οι υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές για τη νόσο αυτή δεν είναι
ελεύθερες από βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
ανεπιθύμητες συνέπειες. Επιπλέον, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο της αυτόματης, πλήρους ή μερικής ύφεσης της
νόσου, ιδίως στα παιδιά.

Η αρχική προσέγγιση
Για τον ασθενή με ήπια θρομβοπενία (αιμοπετάλια
50.000 - 100.000) χωρίς αιμορραγικές εκδηλώσεις, όπου η διάγνωση έγινε τυχαία σε γενική εξέταση αίματος,
συνιστάται παρακολούθηση μόνο και ενημέρωσή του
σχετικά με τη δυναμική της νόσου. Επίσης, συνιστάται
διακοπή όλων των λαμβανόμενων φαρμάκων που ενδεχομένως να παρεμβαίνουν στην παραγωγή ή στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.
Στον ασθενή με μέτρια θρομβοπενία (αιμοπετάλια
30.000 - 50.000), εάν δεν υπάρχουν αιμορραγικές εκδηλώσεις και πρόκειται για συνεργάσιμο και υπεύθυνο
άτομο, δίνονται οδηγίες για στενή ιατρική παρακολούθηση και εκπαίδευση. Η παρακολούθηση συνίσταται σε
γενική εξέταση αίματος και σε κλινική εξέταση (αναζήτηση πετεχειών) ανά εβδομάδα. Σε ασθενείς με δυναμική
πορεία των αιμοπεταλίων προς τα κάτω δικαιολογείται
η ανά δεύτερη ημέρα μέτρηση των αιμοπεταλίων και η
κλινική εξέτασή τους. Αργότερα, εφόσον σταθεροποιηθεί ο αριθμός των αιμοπεταλίων και αν δεν υπάρχουν
αιμορραγικές εκδηλώσεις, η παρακολούθηση γίνεται σε
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν να υποβληθούν σε
καμία χειρουργική επέμβαση. Για τέτοιες επεμβάσεις
χρειάζονται τουλάχιστον 50.000 κκχ αιμοπετάλια. Για
συνήθεις οδοντιατρικές επεμβάσεις ο ελάχιστος αριθμός
των αιμοπεταλίων είναι 30.000 κκχ.

νογόνους) ή από γενικευμένο πετεχειώδες εξάνθημα.
Στον ασθενή με απειλητική θρομβοπενία που δεν έχει αιμορραγικές εκδηλώσεις (ιδιαίτερα σπάνιο εύρημα)
χορηγούνται μόνο κορτικοειδή. Για τους ασθενείς με
απειλητική ή σοβαρή θρομβοπενία και αιμορραγικές
εκδηλώσεις τα κορτικοειδή συνοδεύονται από ενδοφλέβια χορήγηση γ-σφαιρίνης (IVIG). Εάν υπάρχει σοβαρή
αιμορραγία μπορεί να χορηγηθούν αιμοπετάλια. Τα μεταγγιζόμενα αιμοπετάλια στην ΑΘΠ καταστρέφονται ταχύτατα. Εάν όμως έχει προηγηθεί IVIG, η επιβίωσή τους
βελτιώνεται και μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον
έλεγχο της αιμορραγίας. Η χορήγηση ανασυνδυασμένου
παράγοντα VIIα επίσης είναι δυνατόν να αποδειχτεί χρήσιμη σε μερικές περιπτώσεις σοβαρής αιμορραγίας.

Τα κορτικοειδή στην ΑΘΠ
Τα κορτικοειδή αποτελούν την πρώτη γραμμή θεραπείας
στην ΑΘΠ. Χορηγούνται τόσο στον ασθενή που έχει εισαχθεί στο νοσοκομείο όσο και στον εξωτερικό ασθενή.
Η δόση για την πρεδνιζολόνη είναι 1 - 1,5 mg/kg βάρους
σώματος ημερησίως, ή αντίστοιχη δόση για τη μεθυλπρεδνιζολόνη. Η θεραπεία λαμβάνεται από το στόμα και
καλό είναι να χορηγηθεί στον ασθενή γαστροπροστασία
με ΡΡΙ. Δεν υπάρχει συμφωνία για τη διάρκεια χορήγησης των κορτικοειδών ούτε και για το ρυθμό μείωσης της
δόσης μετά την επίτευξη του στόχου.

Η γ-σφαιρίνη
Η χορήγηση ενδοφλέβιας IgG ανοσοσφαιρίνης (IVIG)
αποτελεί αποτελεσματικό και ασφαλή θεραπευτικό χειρισμό, που σε περιπτώσεις επικίνδυνης αιμορραγίας ή
χειρουργείου μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια.
Χορηγείται σε δόσεις 1 gr/kg επί δύο ημέρες και σε δόση
400 mg/kg επί 4 ημέρες. Η αύξηση των αιμοπεταλίων
είναι ταχύτατη στο 80% των ασθενών, αλλά σπανίως διαρκεί περισσότερο από τρεις εβδομάδες. Έτσι, η IVIG θεωρείται ιδανική όταν θέλουμε να αυξήσουμε τον αριθμό
των αιμοπεταλίων. Μπορεί να συνδυαστεί με κορτικοειδή
με τα οποία έχει συνεργική δράση.

Εισαγωγή στο νοσοκομείο
Εισαγωγή στο νοσοκομείο και άμεση έναρξη θεραπείας
επιβάλλεται όταν υπάρχει απειλητική για τη ζωή θρομβοπενία (<10.000 κκχ), όπως επίσης κι όταν παρουσιάζεται
σοβαρή θρομβοπενία (10.000 - 30.000 κκχ) που συνοδεύεται από υγρά πορφύρα (αιμορραγία από τους βλεν-
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Αντι-D ανοσοσφαιρίνη
Σε ασθενείς με ΑΘΠ που δεν έχουν σπληνεκτομηθεί και
είναι Rh+, αντί της IVIG μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντι-D
ανοσοσφαιρίνη. Η χορήγηση είναι i.v. σε δόση 75 μg/kg.
Με τη δόση αυτή αναμένεται απόκριση στο 70% των α-
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σθενών, εμφανής από το πρώτο 24ωρο.

Σπληνεκτομή
Ο σπλήνας κατέχει κυρίαρχη θέση στην καταστροφή
των αιμοπεταλίων, όπως και σημαντική θέση παραγωγής
αυτοαντισωμάτων έναντι των αιμοπεταλίων στην ΑΘΠ.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η σπληνεκτομή καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται με επιτυχία τα τελευταία 50
χρόνια στη ΑΘΠ ως θεραπεία πρώτης γραμμής στην αρχή
και δεύτερης μετά την εισαγωγή των κορτικοειδών, της
IVIG και της αντι-D σφαιρίνης.
Η σπληνεκτομή χρησιμοποιείται σήμερα ως θεραπεία
δεύτερης γραμμής στους ενήλικους ασθενείς με χρόνια
ΑΘΠ, όταν η νόσος είναι ανθεκτική στις θεραπείες πρώτης
γραμμής, ή υποτροπιάζει γρήγορα, ή όταν χρειάζονται
υψηλές δόσεις κορτικοειδών για να διατηρήσουν τον αριθμό των αιμοπεταλίων σε ασφαλή επίπεδα (>30.000 κκχ).

Το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD20
Το μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD20 (Rituximab) έχει
χρησιμοποιηθεί από 7ετίας στο πλαίσιο κλινικών μελετών
στην αντιμετώπιση της ΑΘΠ αλλά και άλλων αυτοάνοσων
αιματολογικών νοσημάτων. Τα αποτελέσματα υπήρξαν
ενθαρρυντικά και έγιναν αφορμή τα τελευταία τρία χρόνια για συστηματικές μελέτες, που επικεντρώθηκαν τόσο
στις θεραπευτικές δυνατότητες του Rituximab στην ΑΘΠ
όσο και στο μηχανισμό δράσης του στο νόσημα αυτό.

Θρομβοποιητικοί παράγοντες
Τo Romiplostin (Nplate) είναι ένα πεπτίδιο που μιμείται
την θρομβοποιητίνη (ΤΡΟ). Στην πραγματικότητα πρόκειται για τέσσερα πεπτίδια που είναι ενωμένα με γέφυρες
από το αμινοξύ γλυκίνη με την περιοχή Fc της βαριάς
αλύσου της ανοσοσφαιρίνης IgG. Αυτό το μόριο έχει
την ικανότητα να διεγείρει τους υποδοχείς της ΤΡΟ. Το
Romiplostin δεν έχει καμία σχέση με την ενδογενή ΤΡΟ
(χημική ή ανοσολογική), απλώς έχει την ικανότητα να
μιμείται τη δράση της στον υποδοχέα, χωρίς να προκαλεί
την παραγωγή αντισωμάτων. Αλλά και στις περιπτώσεις
όπου θα προκαλούσε την ανάπτυξη αντισωμάτων δεν θα
υπήρχε περίπτωση διασταυρωμένης ανοσίας με την ενδογενή ΤΡΟ, από την οποία διαφέρει ριζικά. Το Romiplostin
είναι λυοφιλοποιημένη σκόνη που διαλύεται σε ενέσιμο
ύδωρ και χορηγείται υποδορίως σε δόσεις 1-10 μg ανά
εβδομάδα.

2.
Εικ. 2. Η ιστολογική εικόνα του σπλήνα ασθενούς με ΑΘΠ που δεν
αποκρίθηκε στη θεραπεία με κορτικοειδή και υποβλήθηκε σε σπληνεκτομή δείχνει ευμεγέθη λεμφοζιδιακή άθροιση λεμφοκυττάρων
που περιβάλλεται από αφρώδη ιστιοκύτταρα.

Το Eltrombopag (Revolade) είναι δεύτερης γενιάς
θρομβοποιητικός παράγοντας. Δεν πρόκειται για πεπτίδιο, αλλά για ένα μικρό μόριο (hydrazone) που μιμείται
τη δράση της TPO, διεγείροντας τους υποδοχείς της. Το
Eltrombopag συνδέεται με τον υποδοχέα της ενδογενούς
TPO, όχι όμως ακριβώς στην ίδια θέση όπου συνδέεται
αυτή με τον υποδοχέα της. Αυτή είναι μια παρατήρηση
που πιθανότατα έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία. Υπάρχει
η άποψη ότι το Eltrombopag δεν απωθεί την ενδογενή
ΤΡΟ καταλαμβάνοντας τη θέση της στον υποδοχέα, αλλά
συνδέεται με τον υποδοχέα σε θέση που είναι ÇμακριάÈ από τη θέση σύνδεσης της ΤΡΟ. Έτσι, μπορούν να
ÇσυνυπάρχουνÈ στον υποδοχέα και να έχουν μάλιστα
συμπληρωματική ή αθροιστική δράση.
Το Eltrombopag χορηγείται από του στόματος μια φορά την ημέρα με άδειο στομάχι. Τα γαλακτοκομικά και
οι τροφές με ασβέστιο παρεμποδίζουν την απορρόφησή του. Η αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων με τη
χορήγηση Eltrombopag είναι δοσοεξαρτώμενη. Συνήθως
αρχίζει μετά την όγδοη ημέρα και η μέγιστη τιμή επιτυγχάνεται περίπου τη 16η ημέρα. Σε 14 ημέρες μετά την
τελευταία δόση τα αιμοπετάλια επιστρέφουν στην αρχική
τιμή τους.
Με τις σημερινές γνώσεις για τους θρομβοποιητικούς
παράγοντες δεύτερης γενιάς τα δύο ερωτήματα που προκύπτουν είναι:
α) Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.
β) Σε ποια φάση της θεραπείας έχουν την πλέον χρήσιμη
απόδοση.
Η παρούσα ανασκόπηση αναφέρεται αποκλειστικά
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στην ΑΘΠ, στην οποία οι θρομβοποιητικοί παράγοντες
έχουν θέση και έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικοί
για ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, των οποίων η νόσος
είναι ανθεκτική σε άλλους χειρισμούς. Επιπλέον, φαίνεται ότι είναι ασφαλείς για το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο έχουν δοθεί και υπάρχουν σχετικά στοιχεία.
Όσον αφορά στη χρονική στιγμή της χορήγησή τους,
προς το παρόν χορηγούνται σε ασθενείς που παραμένουν
σοβαρά θρομβοπενικοί μετά τη σπληνεκτομή. Καθώς όμως θα συσσωρεύονται δεδομένα για την ασφάλειά τους

σε μακροχρόνια βάση, είναι πολύ πιθανό να πάρουν τη
θέση θεραπείας δεύτερης γραμμής, εκτοπίζοντας από τη
θέση αυτή τη σπληνεκτομή.
Στις κλινικές μελέτες, τόσο το Romiplostin όσο και το
Eltrombopag απεδείχθησαν ασφαλείς παράγοντες για το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχουν χορηγηθεί (ήδη
υπάρχουν στοιχεία για τρία έτη). Παραμένουν πάντως
κάποια ερωτήματα ως προς τη μακροχρόνια επίδρασή
τους στην ίνωση του μυελού, την πιθανότητα θρόμβωσης
και την αντιδραστική θρομβοκυττάρωση.

Abstract
Seitanidis V. Treatment of idiopathic thrombopenic purpura. Iatrika Analekta 2010, 3:183-186
There are several issues regarding the optimal treatment of adult patients with chronic idiopathic thrombopenic
purpura (ITP). At the present time treatment is considered appropriate for symptomatic patients and for those at
risk of bleeding. The introduction of novel thrombopoietic agents is the new development in this field. Steroids
and intravenous immunoglobulin remain as a standard treatment while splenectomy is considered as a second
line treatment. Immunosupressive agents have been used in cases of refractory ITP. The introduction of Rituximab
propably will replace the use of these toxic agents.

Βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.

186

Bussel JB, et al. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. N Engl J Med 2007; 357:2237 - 2247.
Garvey B. Rituximab in the treatment of autoimmune haematological disorders. Br J Haematol 2008; 141:149 - 169.
Godeau B, et al. Immune thrombocytopenic purpura in adults. Curr Opin Hematol 2007; 14: 535 - 556.
Mathias SD, et al. Impact of chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP) on health-related quality of life: a conceptual model 2008.
Matzdorff A, Arnold G. Treatment of chronic immune thrombocytopenic purpura: the patient᾽s perspective. Eur J Hemat 2007;
78:381 - 388.
Zaja F, et al. A prospective Randomized Study Comparing Rituximab and Dexamethasone vs Dexamethasone Alone in ITP: Results of
Final Analysis and Long Term Follow-up. ASH Annual Meeting Abstracts, Vol 112, Issue 11, November 16, 2008.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 5 | Έτος 2010

Πρώτης γραμμής θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος

Πρώτης γραμμής θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος
Δημήτρης Γρενζελιάς
Παθολόγος Αιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
dgrenzel@hygeia.gr

Η θεραπεία του Πολλαπλού Μυελώματος (ΠΜ) έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Με την
εφαρμογή νέων θεραπευτικών στρατηγικών η 10ετής ή και
μεγαλύτερης διάρκειας επιβίωση αποτελεί πλέον πραγματικότητα για σημαντικό αριθμό ασθενών. Λόγω όμως αυτής
ακριβώς της προόδου έχει προκύψει κάποια αβεβαιότητα
για την ορθή επιλογή θεραπείας, ιδιαίτερα για τους νεοδιαγνωσμένους ασθενείς1.
Οι ασθενείς με ΠΜ, βάσει κριτηρίων της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας, διακρίνονται σε ασυμπτωματικούς και
συμπτωματικούς. Συμπτωματικοί θεωρούνται όσοι παρουσιάζουν υπερασβεστιαιμία, νεφρική ανεπάρκεια, αναιμία,
οστική νόσο, υπεργλοιότητα, αμυλοείδωση ή υποτροπιάζουσες μικροβιακές λοιμώξεις2. Σε αυτούς συνιστάται έναρξη χημειοθεραπείας.
Οι συμπτωματικοί ασθενείς διακρίνονται σε υποψήφιους
και μη για αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ως
κριτήρια χρησιμοποιούνται η ηλικία, η κατάσταση ικανότητας και η ύπαρξη άλλων νοσηρών καταστάσεων. Η ηλικία
αποτελεί την πλέον αντικειμενική παράμετρο. Παλαιότερες
μελέτες περιλάμβαναν ασθενείς μέχρι 65 ετών, νεότερες
μελέτες όμως δείχνουν ότι η μεταμόσχευση είναι ασφαλής
και σε κάποιους τουλάχιστον ασθενείς άνω των 70 ετών.
Καθώς αποτελεσματικοί νέοι παράγοντες εμπλουτίζουν
το θεραπευτικό οπλοστάσιο κατά του ΠΜ, για το σχεδιασμό
της θεραπείας προκύπτει η ανάγκη διαστρωμάτωσης των
ασθενών βάσει του κινδύνου υποτροπής ή πρώιμου θανάτου, δεδομένου ότι οι νέες θεραπείες συχνά εμφανίζουν
μεγάλη τοξικότητα και υψηλό κόστος.
Με αυθαίρετο όριο τη διάμεση επιβίωση διάρκειας 2
Πίνακας 1

ετών, οι ασθενείς με ΠΜ διακρίνονται σε υψηλού κινδύνου
(25%) και σταθερού κινδύνου (75%). Στην κατεύθυνση καθορισμού κριτηρίων για το διαχωρισμό των ασθενών έχουν
δημοσιευτεί διάφορα συστήματα κατάταξης. Το διεθνές
σύστημα σταδιοποίησης (ISS) στηρίχτηκε στη μελέτη μεγάλου αριθμού ασθενών και θεωρείται εξαιρετικά αξιόπιστο,
είναι δε πολύ εύχρηστο αφού βασίζεται στη χρήση δύο
απλών και εύκολα διαθέσιμων εργαστηριακών παραμέτρων
(πίνακας 1)3. Πιο πρόσφατα μελετήθηκαν διάφοροι γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες με μεγάλη προγνωστική
ισχύ για τη διάκριση των ασθενών σε υψηλού ή σταθερού
κινδύνου (πίνακας 2)4.

Πρώτης γραμμής θεραπεία για ασθενείς
μη υποψήφιους για αυτόλογη μεταμόσχευση
Ο συνδυασμός μελφαλάνης - πρεδνιζόνης (MP) για πολλά
χρόνια αποτέλεσε θεραπεία εκλογής για ασθενείς που δεν
είναι υποψήφιοι για αυτόλογη μεταμόσχευση. Άλλες θεραπευτικές επιλογές αποτέλεσαν η μονοθεραπεία με δεξαμεθαζόνη και ο συνδυασμός μελφαλάνης - δεξαμεθαζόνης
(MD)5. Ο συνδυασμός MD, αν και αποτελεσματικότερος,
προκαλεί μεγαλύτερη τοξικότητα χωρίς βελτίωση του διάμεσου χρόνου για την εμφάνιση προόδου της νόσου ή της
ολικής επιβίωσης6. Έτσι, ο συνδυασμός MP παρέμεινε η
θεραπεία εκλογής για τον πληθυσμό αυτών των ασθενών
και απoτέλεσε το σημείο εκκίνησης για μελλοντικούς θεραπευτικούς συνδυασμούς.
Η προσθήκη στον MP ή MD του ανοσοτροποποιητικού
παράγοντα θαλιδομίδη (MPT ή MDT) έχει ως αποτέλεσμα
τη σημαντική βελτίωση της συνολικής απόκρισης, των

Διεθνές Σύστημα Σταδιοποίησης (ISS) για το Πολλαπλούν Μυέλωμα

ΣΤΑΔΙΟ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

1

β2-μικροσφαιρίνη <3,5 mg/L και αλβουμίνη >3,5 gr/dL

62 μήνες

2

β2-μικροσφαιρίνη <3,5 mg/L και αλβουμίνη <3,5 gr/dL
ή β2-μικροσφαιρίνη 3,5-5,5 mg/L

44 μήνες

3

β2-μικροσφαιρίνη >5,5 mg/L

29 μήνες
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πλήρων και σχεδόν πλήρων υφέσεων7. Οι σοβαρές παρενέργειες του MPT περιλαμβάνουν αιματολογική τοξικότητα (22%), θρομβοεμβολικά επεισόδια (20%), λοιμώξεις
(12%), νευρολογικές επιπλοκές, όπως παραισθησίες και
κώμα, δυσκοιλιότητα και καρδιακά επεισόδια. Τη θρομβογόνο δράση της θαλιδομίδης καταργεί η προφυλακτική
χορήγηση χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης, βαρφαρίνης ή ασπιρίνης. Δεδομένου ότι ο MPT, συγκρινόμενος με
τον MP, αυξάνει σημαντικά το ελεύθερο προόδου νόσου
διάστημα και κυρίως την ολική επιβίωση, καθιερώθηκε ως
σχήμα εκλογής για τους ασθενείς για τους οποίους απαιτείται θεραπεία.
Η λεναλιδομίδη (Revlimid), νεότερο ανοσοτροποποιητικό μόριο μεγαλύτερης δραστικότητας, παρουσιάζει έντονη
μυελοτοξικότητα αλλά στερείται νευροτοξικότητας. Ο συνδυασμός RMP εμφανίζει υψηλά ποσοστά απόκρισης, πλήρους και σχεδόν πλήρους υφέσεως. Συγκρινόμενος με τον
MP προκαλεί αύξηση του ελεύθερου νόσου διαστήματος
όταν η λεναλιδομίδη χορηγείται επιπλέον και ως συντήρηση έπειτα από 9 κύκλους RMP8.
Η εισαγωγή του πρώτου αναστολέα του πρωτεασώματος,
της μπορτεζομίμπης (Velcade), οδήγησε στην εφαρμογή
διαφόρων συνδυασμών, από τους οποίους ο VMP αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικός, με ολική απόκριση
89%, με 32% πλήρεις και 11% σχεδόν πλήρεις υφέσεις.
Οι σοβαρές παρενέργειες του VMP περιλαμβάνουν θρομβοπενία (51%), νευροπάθεια (17%), διάρροια (16%) και
αναιμία (10%). Μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη με σκέλος
σύγκρισης τον MP έδειξε σημαντική βελτίωση της ολικής
απόκρισης, των πλήρων υφέσεων, του χρόνου για την εμφάνιση προόδου νόσου και της ολικής επιβίωσης στα 3 έτη
(72% έναντι 59%)9. Η υπεροχή του VMP αφορά και στους
ασθενείς άνω των 75 ετών και οδήγησε στην έγκριση της
μπορτεζομίμπης στην πρώτη γραμμή θεραπείας ασθενών
Πίνακας 2

που δεν είναι υποψήφιοι για αυτόλογη μεταμόσχευση.

Πρώτης γραμμής θεραπεία ασθενών
υποψήφιων για αυτόλογη μεταμόσχευση
Στους ασθενείς αυτούς ο θεραπευτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 4 -6 κύκλους χημειοθεραπείας εφόδου, ακολουθεί κινητοποίηση και συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων περιφερικού αίματος, τα οποία επαναχορηγούνται για διάσωση στον ασθενή μετά τη χορήγηση μελφαλάνης σε δόση 200 mg/m2. Η μεγαθεραπεία με υποστήριξη του ασθενούς με αυτόλογα αρχέγονα αιμοποιητικά
κύτταρα είναι γνωστή ως αυτόλογη μεταμόσχευση και
εφαρμόζεται για σταθεροποίηση του αποτελέσματος μετά
τη θεραπεία εφόδου.
Ο συνδυασμός βινκριστίνης, δοξορουβικίνης, δεξαμεθαζόνης (VAD) υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα το
σχήμα εκλογής για τους υποψήφιους για αυτόλογη μεταμόσχευση ασθενείς. Νεότερα εναλλακτικά σχήματα, που
αποσκοπούν στην κυτταρομείωση του όγκου πριν από τη
μεταμόσχευση, στηρίζονται στους νεότερους φαρμακευτικούς παράγοντες (θαλιδομίδη, λεναλιδομίδη, μπορτεζομίμπη) και σε φάρμακα με γνωστή αντιμυελωματική δράση
[δεξαμεθαζόνη, δοξορουβικίνη (D), κυκλοφωσφαμίδη (C)].
Αν και περιορισμένης έντασης χημειοθεραπευτικά σχήματα με νεότερα φάρμακα (TD, VD, RD) εξασφαλίζουν
καλή αποτελεσματικότητα και μακροχρόνιες υφέσεις σε
πολλούς ασθενείς, τα ποσοστά των πλήρων και πολύ καλών
μερικών υφέσεων μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με
πιο εντατικοποιημένους συνδυασμούς5.
Ο βαθμός της απόκρισης σχετίζεται με τη βελτίωση της
έκβασης της νόσου, εκφραζόμενη με αύξηση του ελεύθερου νόσου διαστήματος και της ολικής επιβίωσης, νεότερα
δε δεδομένα υποστηρίζουν ότι η διάρκεια της πλήρους
ύφεσης αποτελεί τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα

Κατάταξη ασθενών με ΠΜ βάσει των γενετικών χαρακτηριστικών κατά τη διάγνωση.
Γενετικά Προγνωστικά Χαρακτηριστικά
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Υψηλού Κινδύνου (25%)

Σταθερού Κινδύνου (75%)

FISH
-Del 17p
-t(4;14), t(4;16), t(14;20)
-1q21 amplification
Κυτταρογενετική έλειψη 13 ή υποδιπλοειδία
Δείκτης σήμανσης πλασματοκυττάρων >3%

FISH
-Υπερδιπλοειδία
-t(11;14)
-t(6;14)
Β2-μικροσφαιρίνη <4mg
Φυσιολογική LDH
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για την ολική επιβίωση. Επίσης, οι καλύτερης ποιότητας
αρχικές αποκρίσεις οδηγούν σε υψηλότερα ποσοστά πλήρους ύφεσης μετά τη μεταμόσχευση. Έτσι σήμερα, και υπό
το φως των αποτελεσμάτων από τη χορήγηση των νέων παραγόντων, η επίτευξη πλήρους ύφεσης φαίνεται ότι πρέπει
να αποτελεί πρώιμο καταληκτικό θεραπευτικό στόχο.
Στην εικόνα 1 φαίνονται οι αποκρίσεις σε διάφορους τριπλούς συνδυασμούς. Αν και αφορούν σε μικρούς αριθμούς
ασθενών, το μήνυμα συνολικά είναι ότι με αυτούς μπορεί
να επιτευχθεί συχνά ταχεία και καλής ποιότητας απόκριση.
Αναμένεται δε οι συνδυασμοί 4 φαρμάκων (CVRD, VRDD,
CVDD) να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα. Αν και τα
τελικά αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών αναμένονται, η εφαρμογή εντατικών σχημάτων νωρίς στη θεραπεία
παρουσιάζεται πολλά υποσχόμενη. Η μελέτη TT3 (Total
Treatment 3), που στηρίζεται σε πολύ επιθετική θεραπεία
ένταξης (VDT-PACE), έδειξε εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, με το 87% των ασθενών να παραμένει σε πλήρη
ύφεση στα 4 χρόνια1.

Θεραπευτικές επιλογές βάσει γενετικών δεικτών
Η αξία της μεταμόσχευσης, ακόμη και διπλής, στους υψηλού κινδύνου ασθενείς είναι ασαφής. Τα χημειοθεραπευτικά, όμως, σχήματα με βάση την μπορτεζομίμπη φαίνεται
ότι εξουδετερώνουν την αρνητική επίδραση δυσμενών
γενετικών χαρακτηριστικών (πίνακας 2) στην έκβαση της
νόσου. Η ενσωμάτωση θαλιδομίδης και μπορτεζομίμπης
σε εντατικό πρόγραμμα διπλής μεταμόσχευσης έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα (TT3). Σήμερα υπάρχουν
κάποια δεδομένα που υποστηρίζουν την άποψη ότι η μακροχρόνια θεραπεία ένταξης για επίτευξη της μέγιστης απόκρισης, ακολουθούμενη από την επ᾽ αόριστον χορήγηση
θεραπείας συντήρησης, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
εναλλακτικά αντί πρώιμης μεταμόσχευσης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου10.
Αντίθετα, σε ασθενείς με υπερδιπλοειδία και απουσία
άλλων δυσμενών προγνωστικών παραγόντων απλούστερα
σχήματα (RD) είναι δυνατόν να εξασφαλίζουν μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου.

Ο ρόλος της αυτόλογης μεταμόσχευσης
Τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν δείξει ότι η αυτόλογη
μεταμόσχευση αυξάνει την ολική επιβίωση σε σύγκριση
με τη συμβατική χημειοθεραπεία11. Μελέτες σε εξέλιξη
αναμένεται να απαντήσουν εάν ωφελεί και στην εποχή
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1.
Εικ. 1. Συνολική απόκριση (ORR), καλύτερη από μερική απόκριση
(VGPR) και πλήρης ή σχεδόν πλήρης ύφεση (CR/nCR) σε μελέτες
με νέα φάρμακα.

των νεότερων φαρμάκων. Προκαταρκτικά αποτελέσματα
με σχήματα που περιέχουν μπορτεζομίμπη, θαλιδομίδη
και λεναλιδομίδη δείχνουν αύξηση των πλήρων υφέσεων
εάν ακολουθήσει μεταμόσχευση, ενώ επιμηκύνεται το
ελεύθερο νόσου διάστημα. Μέχρι να ανακοινωθούν τα
τελικά αποτελέσματα των μελετών συνιστάται αυτόλογη
μεταμόσχευση ως θεραπεία σταθεροποίησης σε ασθενείς
που μπορούν και θέλουν να υποβληθούν σε αυτήν.
Όσον αφορά στη διπλή μεταμόσχευση, παλαιότερες
μελέτες έδειξαν ότι ωφελεί μόνο τους ασθενείς στους
οποίους δεν επιτυγχάνεται τουλάχιστον πολύ καλή ύφεση μετά την πρώτη μεταμόσχευση12. Δεδομένου ότι
σήμερα τα ποσοστά πλήρους ύφεσης μετά την πρώτη
μεταμόσχευση είναι εξαιρετικά υψηλά και οι αποκρίσεις
μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με χημειοθεραπεία
συντήρησης, όλο και σπανιότερα απαιτείται η εφαρμογή
αυτής της στρατηγικής.

Ο ρόλος της θεραπείας συντήρησης
μετά τη μεταμόσχευση
Θεραπεία συντήρησης με θαλιδομίδη έπειτα από αυτόλογη μεταμόσχευση αυξάνει την ολική επιβίωση. Σήμερα,
όμως, η θαλιδομίδη δεν χρησιμοποιείται συχνά ως θεραπεία συντήρησης, κυρίως για τον κίνδυνο αθροιστικής
νευροτοξικότητας. Η λεναλιδομίδη πιθανώς να προσφέρει αυτό το πλεονέκτημα και μελέτες σε εξέλιξη αναμένεται να το αποδείξουν. Γενικά, συνιστάται η χορήγηση

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 5 | Έτος 2010

189

Πρώτης γραμμής θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος

συντήρησης σε ασθενείς όταν δεν επιτυγχάνεται πλήρης
ύφεση μετά την αυτόλογη μεταμόσχευση, ή σε ασθενείς

με γενετικούς δείκτες που προσδίδουν υψηλό κίνδυνο
υποτροπής4.

Abstract
Grenzelias D. Frontline therapeutic options for multiple myeloma. Iatrika Analekta 2010, 3:187-190
Frontline therapeutic options for symptomatic multiple myeloma patients have changed considerably in recent
years. Patients older than 65 years traditionally received an oral combination of melphalan and prednisone. The
introduction of novel agents, such as immunomodulatory drugs (thalidomide and lenalidomide) and proteasome
inhibitors (bortezomib), has changed the treatment options of the disease. For younger transplant eligible patients
the use of autologous stem cell transplantation improved survival rates. Nevertheless, autologous bone marrow
transplantation (ABMT) is being challenged by the favorable results obtained with long-term treatment with novel
agents. Therefore, the next steps need to focus on increasing the activity of upfront regimens with a target goal of
durable complete remission. Furthermore, maintenance therapy with novel agents is advisable in those failing to
achieve complete remission post ABMT or being at high risk for early relapse.
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Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
Γεώργιος Καριανάκης
Αιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Η μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων περιφερικού αίματος αποτελεί από πολλά χρόνια καταξιωμένη μέθοδο
θεραπείας μεγάλου αριθμού νεοπλασμάτων του αίματος,
ανοσολογικών παθήσεων, μεταβολικών νόσων και ορισμένων συμπαγών όγκων. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Μεταμοσχεύσεων (ΕΒΜΤ) το 2008 κατέγραψε 30.293 μεταμοσχεύσεις από 615 κέντρα σε 42 χώρες.
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών (ΜΟ) είναι το πιο
αποτελεσματικό μέσο για τη θεραπεία δυσίατων νοσημάτων του αίματος. Η πρώτη θεραπευτικά επιτυχής μεταμόσχευση ΜΟ έγινε το 1961 σε ασθενή με απλαστική
αναιμία. Έκτοτε, η πρόοδος στη μεταμόσχευση ΜΟ ακολούθησε σαν χιονοστιβάδα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί
το όριο ηλικίας των ασθενών στους οποίους γίνεται μεταμόσχευση, να διευρυνθεί το φάσμα των νόσων όπου
εφαρμόζεται, να αυξηθεί ο αριθμός των ασθενών όπου
γίνεται μεταμόσχευση με τη χρησιμοποίηση ως δοτών
ιστοσυμβατών συγγενών ή μη αλλά και συγγενών μερικά συμβατών, καθώς και μεταμοσχεύσεων από κύτταρα
ομφάλιου λώρου και να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό
θνητότητας και νοσηρότητας. Νέους δρόμους άνοιξε η
καθιέρωση αυτόλογης μεταμόσχευσης του ΜΟ από αρχέγονα κύτταρα περιφερικού αίματος.
Οι μεταμοσχεύσεις διακρίνονται σε αυτόλογες και σε
αλλογενείς. Την τελευταία 20ετία έχουν παρουσιάσει
ραγδαία άνοδο οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις (εικόνα 1).
Σύμφωνα με το ΕΒΜΤ, το 61% των μεταμοσχεύσεων ήταν
αυτόλογες (κατά κύριο λόγο σε λεμφώματα και μυελώματα) και το 39% αλλογενείς (κυρίως σε οξείες λευχαιμίες).

Πηγές μοσχεύματος
Ο ΜΟ αποτελούσε το μοναδικό μόσχευμα για σειρά ετών
(1970 - 1990). Από το 1990 παρατηρείται δραστική αύξηση χρησιμοποίησης των αρχέγονων κυττάρων του περιφερικού αίματος (ύστερα από κατάλληλη κινητοποίηση
του δότη ή του ασθενούς). Το 98% των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων και το 72% των αλλογενών χρησιμοποιούν
αυτήν τη μορφή μοσχεύματος. Την τελευταία δεκαετία
σημαντική αύξηση (706 το 2008) παρουσιάζουν οι μεταμοσχεύσεις από κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Αριθμός μεταμοσχεύσεων

g.karianakis@hygeia.gr
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Εικ. 1. Ετήσιος αριθμός μεταγγίσεων και μεταμοσχεύσεων μυελού
των οστών παγκοσμίως (1970- 2004).

(εικόνα 2).
Οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις διακρίνονται σε εκείνες
από συγγενή δότη ή από μη συγγενή δότη, από τη δεξαμενή των δοτών. Οι τελευταίες, για πρώτη φορά το 2008,
αποτέλεσαν το 49% των αλλογενών μεταμοσχεύσεων, με
προοπτική περαιτέρω σημαντικής αύξησης.

Ενδείξεις
Οι λευχαιμίες αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των
αλλογενών μεταμοσχεύσεων (89%) και τα λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα των αυτόλογων (59%). Η αυτόλογη
μεταμόσχευση χρησιμοποιείται σε ορισμένες μορφές
συμπαγών όγκων. Η Χρονία Μυελογενής Λευχαιμία, οι
αιμοσφαιρινοπάθειες και η απλαστική αναιμία κλείνουν
τις ενδείξεις των αλλογενών μεταμοσχεύσεων (εικόνα 3).

Αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί την καλύτερη αντινεοπλασματική θεραπεία. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, τα αποτελέσματά της
ποινικοποιούνται από τις επιπλοκές και κατά κύριο λόγο
από το σύνδρομο δότη έναντι ξενιστή (GVH). Η θνησιμότητα κυμαίνεται από 20% έως 30%. Τα τελευταία χρόνια
οι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις με μειωμένο σχήμα θεραπείας μείωσαν σημαντικά το ποσοστό των θανάτων. Οι
οξείες λευχαιμίες με ποσοστό ίασης 40% - 60%, η χρονία
μυελογενής με ποσοστό ίασης 50% - 70%, οι αιμοσφαιρινοπάθειες με 75% και η απλαστική αναιμία με ποσοστό
ίασης 60% - 80%, αποτελούν αναμφισβήτητα θεαματικά
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Εικ. 3. Ενδείξεις για μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στη Βορ. Αμερική.

αποτελέσματα. Στα τελευταία πρέπει να επισημανθεί το
αποτέλεσμα στις οξείες λευχαιμίες από κύτταρα ομφάλιου λώρου και ιδιαίτερα από τη χορήγηση 2 μονάδων.
Στα ανθεκτικά λεμφώματα ή σε υποτροπές η αυτόλογη
μεταμόσχευση αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση. Ενθαρρυντική είναι η χρήση της ως θεραπείας
πρώτης γραμμής σε υψηλού κινδύνου λεμφώματα.
Η αυτόλογη μεταμόσχευση ως θεραπεία πρώτης γραμμής στο πολλαπλούν μυέλωμα έχει συμβάλει σημαντικά
στην έκβαση της νόσου.

4. Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και δευτεροπαθείς
λευχαιμίες. Συνιστάται η αλλογενής μεταμόσχευση σε
ασθενείς νεαρής ηλικίας, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο της νόσου. Αναφέρεται ποσοστό ίασης 40% - 50%.
5. Λεμφώματα. Η χημειοθεραπεία, με ή χωρίς ακτινοβολία, αποτελεί τη βασική θεραπευτική αντιμετώπιση. Σε
ανθεκτικές μορφές ή σε υποτροπές τα αποτελέσματα της
αυτόλογης μεταμόσχευσης έχουν σαφέστατα καλύτερα
αποτελέσματα από τη συμβατική χημειοθεραπεία. Η αυτόλογη μεταμόσχευση προτείνεται σε λεμφώματα υψηλού κινδύνου ως θεραπεία σταθεροποίησης. Η αλλογενής
μεταμόσχευση έχει θέση σε προχωρημένες μορφές της
νόσου, ανθεκτικές στη θεραπεία ή σε επανειλημμένες
υποτροπές.
6. Πολλαπλούν μυέλωμα. Η αυτόλογη μεταμόσχευση
έχει καθιερωθεί ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Η 2η μεταμόσχευση έχει ακόμη ένδειξη με όρους, ενώ η αλλογενής μεταμόσχευση είναι περιορισμένη λόγω του υψηλού
βαθμού θνητότητας (εικόνα 5).
7. Χρόνια λεμφογενής λευχαιμία. Η χρήση νέων χημειοθεραπευτικών σχημάτων για ασθενείς υψηλού κινδύνου
έχει περιορίσει τη χρήση της μεταμόσχευσης. Σε ανθεκτικές μορφές ή υποτροπές της νόσου το 2007 πραγματοποιήθηκαν 320 αλλογενείς και 105 αυτόλογες μεταμοσχεύσεις (ΕΒΜΤ).
8. Απλαστική αναιμία. Τα αποτελέσματα της αλλογενούς
μεταμόσχευσης είναι πολύ ικανοποιητικά και είναι σε άμεση εξάρτηση με το βαθμό συμβατότητας δότη - δέκτη.
9. Συμπαγείς όγκοι. Το 2007 πραγματοποιήθηκαν 1.500
μεταμοσχεύσεις -90% αυτόλογες (ΕΒΜΤ). Oι κυριότερες
παθήσεις ήταν το νευροβλάστωμα, τα οστεοσαρκώματα,
οι όγκοι γεννητικών οργάνων, ο καρκίνος μαστού και το
σάρκωμα Ewing. H αποτυχία της συμβατικής χημειοθεραπείας και η χημειοευαισθησία ορισμένων νεοπλασμάτων

Κατευθυντήριες οδηγίες κατά νοσήματα
1. Οξεία μυελογενής λευχαιμία. α) Η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν υπερτερεί της χημειοθεραπείας. β) Απόλυτη
ένδειξη αποτελεί η αλλογενής μεταμόσχευση σε ασθενείς
με καρυότυπο υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε άτομα<55
ετών. γ) Διχασμένη η επιστημονική κοινότητα για την
αλλογενή μεταμόσχευση σε πρώτη ύφεση για ασθενείς
με καρυότυπο ενδιάμεσου κινδύνου. δ) Δεν υπάρχει διαφορά στην επιβίωση μεταξύ αλλογενούς μεταμόσχευσης
και χημειοθεραπείας σε ασθενείς με χαμηλού κινδύνου
καρυότυπο και ηλικία >55 ετών. ε) Σε υποτροπή νόσου η
αλλογενής αποτελεί απόλυτη ένδειξη (εικόνα 4).
2. Οξεία λεμφογενής λευχαιμία. Απόλυτη ένδειξη σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου (π.χ. με θετικό χρωμόσωμα
Ph) και σε όλους τους ασθενείς σε δεύτερη ύφεση. Η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν έχει ένδειξη στη συντριπτική
πλειονότητα των ασθενών.
3. Χρόνια μυελογενής λευχαιμία. Η χορήγηση αναστολέων τυροσίνης με τα θεαματικά της αποτελέσματα έχει
οδηγήσει σε δραστική μείωση των αλλογενών μεταμοσχεύσεων. Οι ενδείξεις για αλλογενή μεταμόσχευση σε
ασθενείς ανθεκτικούς στους αναστολείς του bcr-abl παραμένουν. Η αυτόλογη μεταμόσχευση έχει εγκαταλειφθεί.
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Εικ. 4. Πιθανότητες επιβίωσης ασθενούς με οξεία μυελογενή λευχαιμία μετά από μεταμόσχευση μυελού από ιδανικό δίδυμο αδελφό μετά ολοσωματική ακτινοθεραπεία, ηλικίας ίσης ή άνω των 20
ετών, κατά στάδιο νόσου (έτη 1998- 2004).

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εφαρμογή της
αυτόλογης μεταμόσχευσης. Η χρήση της αλλογενούς μεταμόσχευσης στην προσπάθεια εμφάνισης graft-versus
tumor effect έχει πλέον περιορισμένο ρόλο.
10. Μεσογειακή αναιμία. Τα αποτελέσματα είναι λίαν ενθαρρυντικά με κύτταρα περιφερικού αίματος ή ομφάλιου
λώρου.

Πού οφείλονται τα αποτελέσματα
των μεταμοσχεύσεων
Πειράματα σε ζώα τη δεκαετία του ᾽60 έδειξαν ότι σε
χημειοευαίσθητους ή σε ακτινοευαίσθητους όγκους το
αποτέλεσμα είναι σε άμεση συνάρτηση με τη δόση. Η χορήγηση μεγάλων δόσεων χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας σε ανθρώπους περιορίζεται από τη μυελοτοξικότητα.
Η χρήση του μοσχεύματος παρακάμπτει το εμπόδιο της
μη αναστρέψιμης μυελικής απλασίας, με αποτέλεσμα τη
χορήγηση μεγαθεραπείας.
Η επιτυχία των αλλογενών μεταμοσχεύσεων οδήγησε
στην εφαρμογή των ίδιων θεραπευτικών μεθόδων, αλλά με υποστήριξη από αυτόλογα μοσχεύματα. Επειδή οι
αυτόλογες μεταμοσχεύσεις δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις
επιπλοκές και έχουν μειωμένη τοξικότητα, αναπτύχθηκαν
θεαματικά, διευρύνοντας τον αριθμό των νοσημάτων και
το όριο ηλικίας των ασθενών.
Η αλλογενής μεταμόσχευση, πέρα από την καταστροφή των κλώνων, αποσκοπεί και στην ανοσοκαταστολή του
ασθενούς. Χαρακτηριστικές επιπλοκές των αλλογενών
μεταμοσχεύσεων είναι η ανάπτυξη της αντίδρασης μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) που συνδέεται στενά,
αλλά όχι αποκλειστικά, με την ανάδυση ενός άλλου φαινομένου (μόσχευμα εναντίον νόσου, GVL) που συμβάλλει

Εικ. 5. Πιθανότητες επιβίωσης μετά από μεταμόσχευση αρχεγόνων
αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθείς με πολλαπλούν μυέλωμα, ανά
τύπο δότη (έτη 1998- 2004).

καθοριστικά στην ίαση. Πειραματικά δεδομένα έδειξαν
ότι τα κύτταρα του δότη προκαλούν GVL. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο υποπληθυσμός των CD4 λεμφοκυττάρων του
δότη.
Παρά τη σημαντική αλληλοεπικάλυψη GVHD και CVHC,
έχει αποδειχτεί ότι ορισμένα Τ-λεμφοκύτταρα τα οποία
δεν συμμετέχουν στο GVHD στρέφονται κατά των νεοπλασματικών κυττάρων. Η εξάλειψη των GVHD με αφαίρεση των λεμφοκυττάρων του μοσχεύματος και οι μεταμοσχεύσεις μεταξύ μονοωογενών διδύμων οδήγησαν σε
υψηλό βαθμό υποτροπών.

Επιπλοκές της μεταμόσχευσης
Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων περιφερικού αίματος αποτελεί την πιο επιθετική θεραπευτική
αγωγή. Οι επιπλοκές είναι αναμενόμενες, αφορούν κατά
κύριο λόγο στις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις και συμβάλλουν στον υψηλό βαθμό θνητότητας. Έχουν επίσης άμεση
σχέση με την ηλικία του ασθενούς, το στάδιο της νόσου
και με τις προ της μεταμόσχευσης χημειοθεραπείες, με
την κλινική κατάσταση του ασθενούς, το βαθμό HLA συμβατότητας και με το προμεταμοσχευτικό σχήμα.
Η πρόοδος των εργαστηριακών μεθόδων (PCR, έλεγχος λοιμώξεων, απεικονιστικός έλεγχος), η ευρεία χρήση
αρχέγονων κυττάρων περιφερικού αίματος, η χρήση αυξητικών παραγόντων, η εξέλιξη των αντιβιοτικών και της
υποστηρικτικής αγωγής και η βελτίωση της HLA συμβατότητας έχουν συμβάλει στη μείωση των θανατηφόρων
επιπλοκών.

Πρώιμες επιπλοκές

n Σύνδρομο μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD), οξύ

ή χρόνιο. Οφείλεται στα Τ-λεμφοκύτταρα του δότη, έχει
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άμεση σχέση με τη συμβατότητα και είναι εντονότερο
κυρίως όταν ο δότης είναι γυναίκα και ο δέκτης άνδρας.
Αυξάνει τον κίνδυνο άλλων επιπλοκών, αλλά έχει ευεργετικό αποτέλεσμα, μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα
υποτροπής.
Διάμεσες πνευμονοπάθειες. Οι διάμεσες πνευμονοπάθειες, μη βακτηριακής ή μυκητιασικής αιτιολογίας, αποτελούν ιδιαίτερη οντότητα με συχνότητα 15% - 30%. Η
βρογχοσκόπηση με έκπλυση (lavage), η αναζήτηση ενδοκυτταρικών εγκλείστων (κυτταρομεγαλοϊός) και η χρήση
ανοσοφθορισμού και τεχνικών της μοριακής βιολογίας
έχουν συμβάλει στην έγκαιρη διάγνωσή της. Στο 80%
των περιπτώσεων το αίτιο είναι CMV, PCP, ερπητοϊός, RSV,
αδενοϊός.
Λοιμώξεις. Σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση GVH
και την περίοδο της απλασίας.
Φλεβοαποφρακτική νόσος. Προϋπάρχουσα ηπατική
διαταραχή, η εμφάνιση GVH, το σχήμα προετοιμασίας
και η χορήγηση αντιβιοτικών συνδέονται με την εμφάνιση
της επιπλοκής αυτής. Συνιστάται προληπτική χορήγηση
αντιπηκτικής αγωγής και δη ηπαρίνης.
Άλλες πρώιμες επιπλοκές. Εμετός, ναυτία, βλεννογονίτιδα, οισοφαγίτιδα, αιμορραγική κυστίτις, νεφρική ανεπάρκεια, αιμορραγικές εκδηλώσεις (μικροαγγειοπάθεια,
λοίμωξη, θρομβοπενία).

n

n
n

n

Μεταμοσχεύσεις από κύτταρα
ομφαλοπλακουντιακού αίματος
Στην ιστορία των μεταμοσχεύσεων υπάρχουν συγκεκριμένοι σταθμοί: Η δεκαετία 1970 - 1980 χαρακτηρίστηκε από
την εξάπλωση των αλλογενών μεταμοσχεύσεων. Η δεκαετία 1980 - 1990 από τη ραγδαία ανάπτυξη των αυτόλογων
μεταμοσχεύσεων. Από το 1990 παρατηρείται θεαματική
άνοδος των αρχέγονων κυττάρων περιφερικού αίματος ως
πηγής μοσχεύματος. Την τελευταία δεκαπενταετία αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των συμβατών μη συγγενών δοτών.
Την τελευταία δεκαετία το πιο σημαντικό γεγονός είναι η
ανάπτυξη των βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακής
προέλευσης. Σήμερα υπάρχουν 400.000 περίπου μονάδες
στις δημόσιες τράπεζες και 1.500.000 στις ιδιωτικές τράπεζες για ιδιωτική χρήση. Τα πλεονεκτήματα είναι σαφή:
Λαμβάνονται χωρίς κανένα κίνδυνο μητέρας και
βρέφους.
Χαμηλός κίνδυνος μετάδοσης ιογενών λοιμώξεων, κυρίως EBV και CMV.
Άμεσα διαθέσιμα, σε αντιδιαστολή με το μόσχευμα από
μη συγγενή συμβατό δότη.
Περιορίζεται ο καθοριστικός ρόλος της HLA
συμβατότητας.
Χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης GVHD.
Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται ο χαμηλός αριθμός
κυττάρων, πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση
2 μονάδων, και η αδυναμία να χρησιμοποιηθούν τα κύτταρα του δότη για πιθανή έγχυση λεμφοκυττάρων.
Οι πειραματικές και κλινικές μελέτες χρήσης των κυττάρων αυτών και σε ενδοκρινικές παθήσεις, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καρδιαγγειακές παθήσεις και στην αναγεννητική ιατρική πληθαίνουν στη βιβλιογραφία με εντυπωσιακά αποτελέσματα (454 ΕΒΜΤ Survey 2008).

n
n
n

Όψιμες επιπλοκές
Οφθαλμικός καταρράκτης. Παρατηρείται στο 75% των
περιπτώσεων στην 5ετία μετά τη χρήση ολόσωμης ακτινοβολίας. Η μακροχρόνια χρήση κορτικοειδών αυξάνει
επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη, ενώ η κλασματοποιημένη ακτινοβολία μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο αυτό.
Ορμονικές διαταραχές. Η ολόσωμη ακτινοβολία επιφέρει μόνιμη στειρότητα στον ασθενή. Θεραπεία υποκατάστασης συνιστάται στις γυναίκες για την αποφυγή πρόωρης εμμηνόπαυσης. Δυσλειτουργίες θυρεοειδούς και
αναστολή ανάπτυξης στα παιδιά καθιστούν απαραίτητη
τη χορήγηση αυξητικής ορμόνης.
Δευτεροπαθείς νεοπλασίες. Με τη ραγδαία αύξηση του
αριθμού των μεταμοσχεύσεων αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Η πιθανότητα ανάπτυξης συμπαγούς όγκου είναι
2,2% - 6,1% στα 10 χρόνια και 3,8% - 14,9% σε διάστημα>15 έτη. Τα μετά τη μεταμόσχευση λεμφώματα είναι
0,6% - 1,4%. Το 75% των λεμφωμάτων παρατηρείται στον
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πρώτο χρόνο και χαρακτηρίζουν κυρίως τις αλλογενείς
μεταμοσχεύσεις.
Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο - λευχαιμία. Παρατηρούνται σε ποσοστό 5% - 15% στη 10ετία έπειτα από αυτόλογη μεταμόσχευση.

n
n

Προοπτικές
Παρά την τεράστια πρόοδο των μεταμοσχεύσεων από
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (μυελός, περιφερικό και
ομφαλοπλακουντιακό αίμα), τη σημαντική αύξηση των ασθενών που βρίσκουν συμβατό δότη, τη μεγάλη μείωση
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της τοξικότητας, ιδιαίτερα στην αλλογενή μεταμόσχευση, η
μεταμόσχευση δεν παύει να αποτελεί μια Çαρχαϊκή μέθοδοÈ. Η περαιτέρω ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, οι στοχευμένες θεραπείες, η βελτίωση της γονιδιακής θεραπείας, η
πρόοδος της χημειοθεραπείας και η καλύτερη κατανόηση

του μηχανισμού της καρκινογένεσης θα οδηγήσουν τελικά στην κατάργησή της. Ως τότε όμως δεκάδες χιλιάδες
ασθενείς κάθε χρόνο υποβάλλονται και θα υποβάλλονται
στη διαδικασία της μεταμόσχευσης ως μοναδική ελπίδα για
αντιμετώπιση της νόσου τους.

Abstract
Karianakis G. Hematopoeitic Stem Cell Transplantation. Iatrika Analekta 2010, 3:191-195
Transplantation of hematopoietic stem cells (HSCS) after myeloablative or no myeloablative regimens reconstitutes
imnunohematopoiesis. Sites from which HSCS can be harvested and then used for transplantation includes bone
marrow, peripheral blood and umbilical cord. Patients may serve as their own donors (autologous) or may receive
HSCTS from other individuals (related or unrelated). The advances in supportive care after transplantation have
resulted in HCT being a therapeutic modality that can be successful in otherwise fatal diseases. The future use of
umbilical cord blood cells in non hematological diseases is promising but further investigation is needed.
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Η πρώτη περίπτωση θρομβωτικής θρομβοπενικής πορφύρας (ΘΘΠ) περιγράφηκε από την Eli Moschcowitz το
1924 και αφορούσε κορίτσι 16 ετών, που πέθανε έπειτα
από δύο εβδομάδες. Τα κύρια συμπτώματα ήταν η έντονη
κακουχία, ο πυρετός, η βαριά αναιμία, η αιματουρία και το
κώμα. Στη νεκροψία περιγράφηκαν στα μικρά αγγεία διαφόρων οργάνων διάσπαρτοι θρόμβοι ÇυαλίνηςÈ, οι οποίοι
στη συνέχεια βρέθηκε ότι αποτελούνταν από αιμοπετάλια.
Ο όρος θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα εισήχθη
από τον Singer το 1947, ενώ το 1966 οι Amorosi και
Ultman σε ανασκόπηση 250 ασθενών καθιέρωσαν τα
διαγνωστικά κριτήρια της ΘΘΠ, τα οποία ισχύουν μέχρι
σήμερα. Αυτά τα διαγνωστικά κριτήρια είναι:
Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία με παρουσία
σχιστοκυττάρων.
Θρομβοπενία.
Νευρολογικά σημεία και συμπτώματα.
Νεφρική δυσλειτουργία.
Πυρετός.
Το σύνδρομο έχει χαμηλή επίπτωση στο γενικό πληθυσμό (3 - 7 νέες περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού
στους Καυκάσιους). Προσβάλλει περισσότερο γυναίκες
από άνδρες σε αναλογία 1,5 - 2:1 και η θνητότητα χωρίς
θεραπεία είναι υψηλή, πάνω από 90%. Στην πλειονότητα
των περιπτώσεων θεωρείται ιδιοπαθής νόσος και μόνο σε
ποσοστό 15% μπορούν να ενοχοποιηθούν παράγοντες
όπως η εγκυμοσύνη, τα φάρμακα (τικλοπιδίνη), οι λοιμώξεις (HIV, Bartonella), τα αυτοάνοσα νοσήματα (ΣΕΛ,
PA), τα κακοήθη νεοπλάσματα (αδενοκαρκίνωμα) και η
μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Υπάρχει επίσης η οικογενής μορφή της νόσου, η οποία
είναι πολύ σπάνια, εμφανίζεται κατά τη βρεφική ή παιδική
ηλικία και χαρακτηρίζεται από συνεχείς υποτροπές, ανά 3
εβδομάδες περίπου.
Η επίκτητη μορφή της νόσου εμφανίζεται ως οξεία ή
ως υποτροπιάζουσα (11% - 36% των περιπτώσεων). Η υποτροπή μπορεί να συμβεί το νωρίτερο στους 8 μήνες από
την πρώτη προσβολή και το αργότερο σε 9 χρόνια.

n
n
n
n
n
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1.
Εικ. 1. Περιφερικό αίμα ασθενούς με ΘΘΠ που δείχνει τα σφαιροκύτταρα (κόκκινα τόξα), και σχιστοκύτταρα (μαύρα τόξα).

Παθοφυσιολογία
Το κύριο ιστοπαθολογικό εύρημα στη ΘΘΠ είναι οι θρόμβοι υαλίνης στον υπενδοθηλιακό χώρο των μικρών αγγείων (αρτηριόλια - τριχοειδή). Οι θρόμβοι οφείλονται στην
αυξημένη τάση συγκόλλησης των αιμοπεταλίων, στην
οποία οδηγούν τα υψηλά επίπεδα των πολυμερών του παράγοντα von Willebrand (vWF). Ο παράγοντας αυτός είναι
μία μεγάλη πολυμερής γλυκοπρωτεΐνη που υπάρχει στο
πλάσμα, στα αιμοπετάλια και στα ενδοθηλιακά κύτταρα
των αγγείων. Στο πλάσμα υπάρχει μία μεταλλοπρωτεάση
που διασπά τα πολυμερή του vWF, εμποδίζοντας τη δημιουργία θρόμβων. Η μεταλλοπρωτεΐνάση αυτή είναι γνωστή ως ADAMTS - 13 (a disintegrin and metalloprotease
with thrombospontin type 1 motifs) και η παραγωγή της
ελέγχεται από γονίδιο στο χρωμόσωμα 9q34.
Στην οικογενή μορφή της νόσου η δραστηριότητα της
ADAMTS - 13 είναι συνήθως πολύ χαμηλή, ενώ τα πολυμερή του vWF είναι αυξημένα τόσο στο πλάσμα όσο και
στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων.
Στην επίκτητη μορφή της νόσου η δραστηριότητα της
ADAMTS - 13 κατά την προσβολή βρίσκεται σε επίπεδα
<5%, ενώ φυσιολογικά αναμένεται δραστηριότητα >50%.
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Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
Σύνδρομο Moschcowitz

Αυτό οφείλεται στην παρουσία αυτοαντισωμάτων IgG εναντίον της πρωτεάσης αυτής σε υψηλούς τίτλους. Επίσης,
κατά την προσβολή αυξάνονται τα επίπεδα των πολυμερών του vWF. Στην ύφεση του συνδρόμου τα επίπεδα
ADAMTS - 13 επανέρχονται στα φυσιολογικά, εξαφανίζονται τα αυτοαντισώματα και μειώνονται τα πολυμερή
του vWF.
Υπάρχουν περιπτώσεις επίκτητης ΘΘΠ στις οποίες δεν
βρίσκονται αυξημένα αυτοαντισώματα, ενώ η δράση της
ADAMTS - 13 είναι μειωμένη. Στις περιπτώσεις αυτές
φαίνεται ότι υπάρχει αυξημένη κάθαρση ή αυξημένος
καταβολισμός της ADAMTS - 13. Η μειωμένη δράση της
ADAMTS - 13 οδηγεί σε αύξηση των πολυμερών του vWF,
με αποτέλεσμα την αυξημένη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, τη δημιουργία θρόμβων χωρίς ινική στη μικροκυκλοφορία και την επακόλουθη αιμόλυση, καθώς και τη
δημιουργία σχιστοκυττάρων.
Οι τιμές δραστηριότητας της ADAMTS - 13 σε κάποιες
περιπτώσεις δεν βρίσκονται μειωμένες, παρόλο που τα
επίπεδα των πολυμερών του vWF είναι πολύ αυξημένα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις πιθανολογείται η ύπαρξη αντισωμάτων έναντι των υποδοχέων της θρομβοσπονδίνης των
ενδοθηλιακών κυττάρων.

Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα
Το σύνδρομο της ΘΘΠ χαρακτηρίζεται από την παρουσία
πέντε σημείων και συμπτωμάτων:
1. Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία με
Hb <10g/dl, σχιστοκύτταρα και σφαιροκύτταρα στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος (εικόνα 1), αυξημένα ΔΕΚ
και LDH, αρνητική άμεση Coombs, αιμοσφαιρινουρία και
χαμηλές τιμές απτοσφαιρινών ορού.
2. Θρομβοπενία της τάξης των 10.000 - 30.000/κκχ. Παρατηρείται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς, ενώ, παρά το
χαμηλό αριθμό των αιμοπεταλίων, στο σύνδρομο κυριαρχούν οι θρομβωτικές εκδηλώσεις. Πάνω από το 90% των
ασθενών παρουσιάζει αιμορραγικές εκδηλώσεις, κυρίως
με τη μορφή επιστάξεων, ουλορραγιών, αιματουρίας, πετεχειών ή αιμορραγιών από το πεπτικό.
3. Κατά την πορεία της νόσου στους περισσότερους ασθενείς (>90%) παρατηρούνται νευρολογικά συμπτώματα, τα
οποία οφείλονται στις μικροθρομβώσεις στη φαιά ουσία
του εγκεφάλου και περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, δυσαρθρία, αφαίρεση, σύγχυση, λήθαργο και κώμα.
4. Νεφρική συμμετοχή παρατηρείται στο 40% - 80% των

ασθενών που εκδηλώνεται με αιμοσφαιρινουρία, πρωτεϊνουρία, αιματουρία.
5. Πυρετός παρατηρείται στο 25% των ασθενών.
Άλλα μη ειδικά συμπτώματα είναι η κακουχία, η γριπώδης συνδρομή, οι αρθραλγίες ή οι μυαλγίες.
Οι παράμετροι της αιμόστασης (PT, APTT, Ινωδογόνο,
Παράγων V, Παράγων VIII) διατηρούνται σε φυσιολογικά
επίπεδα.
Ο έλεγχος που σχετίζεται με την παθογένεια του συνδρόμου ΘΘΠ περιλαμβάνει τη μέτρηση του τίτλου των αυτοαντισωμάτων έναντι των αντιγόνων των λευκοκυττάρων
και της ADAMTS - 13, ο οποίος είναι θετικός σε ποσοστό
48% - 50% των ασθενών. Επίσης, εξετάζεται αν το πλάσμα
του ασθενούς έχει την ιδιότητα να συσσωρεύει υγιή αιμοπετάλια και προσδιορίζονται τα επίπεδα της ADAMTS - 13,
τεχνικές οι οποίες είναι τόσο δυσχερείς όσο και χρονοβόρες, χωρίς αξιόπιστα αποτελέσματα.

Θεραπεία
Η θεραπεία της επίκτητης ΘΘΠ βασίζεται κυρίως στην
πλασμαφαίρεση με τη σύγχρονο χορήγηση πλάσματος,
ενώ στις ανθεκτικές μορφές της νόσου χορηγούνται ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, κυρίως υψηλές δόσεις γλυκοκορτικοειδών (πρεδνιζολόνη). Έχουν χορηγηθεί, επίσης,
rituximab, (μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον των CD - 20
λεμφοκυττάρων), βινκριστίνη και κυκλοσπορίνη. Σε ασθενείς που ανθίστανται στην πλασμαφαίρεση έχει δοκιμασθεί η χορήγηση ανοσοσφαιρίνης. Στην υποτροπιάζουσα,
καθώς και στις ανθεκτικές μορφές της νόσου, μπορεί να
συστηθεί σπληνεκτομή.
Η θεραπεία της οικογενούς μορφής της νόσου, καθώς
έχει διαφορετικό παθογενετικό μηχανισμό από την επίκτητη, περιλαμβάνει την απλή μετάγγιση πλάσματος (FP,
CSP και FPP) ανά τρεις εβδομάδες, καθώς αυτό περιέχει
μεταλλοπρωτεάση.
Η μελλοντική θεραπεία της οικογενούς μορφής είναι η
γονιδιακή θεραπεία.
Τελευταία, η προσπάθεια όλων έχει επικεντρωθεί στην
παρασκευή ανασυνδυασμένης ADAMTS - 13, η οποία
θα βοηθήσει και τις δύο μορφές της νόσου (συγγενή και
επίκτητη) και έτσι δεν θα είναι αναγκαία η μετάγγιση
πλάσματος.
Κατανοώντας καλύτερα την αιτιοπαθογένεια της νόσου
πιστεύουμε ότι θα οδηγηθούμε σε καινούργιες, πιο εξειδικευμένες θεραπείες.
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Αποτελέσματα ιστολογικής εξέτασης σειράς
222 οστεομυελικών βιοψιών

Abstract
Vrakidou E. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. Iatrika Analekta 2010, 3:196-198
Idiopathic thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) should be suspected in a patient who presents with
microangiopathic hemolytic anemia and thrombocytopenia without an apparent alternative etiology. The diagnosis
of TTP is supported if neurologic abnormalities or renal insufficiency are also present. The only requirement for
making an initial diagnosis of idiopathic TTP and initiating treatment with plasma exchange is the presence of
thrombocytopenia and microangiopathic hemolytic anemia without another apparent clinical cause. All patients
should be treated with plasma exchange. In patients who do not respond to plasma exchange immunosuppressive
agents as glucocorticoids, vincristine, rituximab or cyclosporine must be added.
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Αποτελέσματα ιστολογικής εξέτασης σειράς
222 οστεομυελικών βιοψιών
Η οστεομυελική βιοψία αποτελεί χρήσιμη εξέταση για τη
διάγνωση, τη σταδιοποίηση και την εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος πλείστων αιματολογικών νοσημάτων.
Χρησιμεύει επίσης στη διάγνωση μεταστατικής διήθησης
του μυελού, στη διαφορική διάγνωση πυρετού αγνώστου
αιτιολογίας και των θησαυρωματώσεων.
Μια αδρή εικόνα της χρησιμότητας της οστεομυελικής
βιοψίας στην κλινική πράξη δίδεται από σειρά 222 διαδοχικών οστεομυελικών βιοψιών που διενεργήθηκαν στην Αιματολογική Κλινική και εξετάσθηκαν στο Παθολογοανατομικό
Εργαστήριο του ΥΓΕΙΑ από τον εξειδικευμένο στις παθήσεις
του αιμοποιητικού και λεμφικού ιστού, παθολογοανατόμο
Θωμά Γεωργιάδη τη διετία 2000- 2001 (πίνακας 1).

Υπήρχαν επίσης ανά μια περίπτωση των ακολούθων παθήσεων: Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, Χρονία ηωσινοφιλική λευχαιμία, Λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα,
Οζώδες μη Hodgkin λέμφωμα, Λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων, Nόσος Paget.
Σε μια μόνο περίπτωση το υλικό κρίθηκε ανεπαρκές για
ασφαλή ιστολογική διάγνωση.
Μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι σε
δυο από τις τρεις περιπτώσεις η ιστολογική εξέταση της
οστεομυελικής βιοψίας έδωσε στοιχεία χρήσιμα στην κλινική διάγνωση, ενώ σε ποσοστό 30% η βιοψία δεν απέδωσε
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ίσως δεν ήταν η ενδεικνυόμενη εργαστηριακή εξέταση.

Συνέχεια στη σελ. 201
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Λέμφωμα Hodgkin
Ευάγγελος Παντελής
Αιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
psitak@yahoo.gr

Το λέμφωμα Hodgkin (HL) είναι μία εν δυνάμει ιάσιμη
κακοήθης νόσος του λεμφικού ιστού με χαρακτηριστική
ιστολογική εικόνα, βιολογική συμπεριφορά και κλινική εμφάνιση. Η νόσος περιγράφηκε για πρώτη φορά από το Βρετανό Thomas Hodgkin το 1832, η δε οριστική διάγνωσή
της βασίζεται στην ιστολογική της εικόνα και στην έκφραση
κυτταρικών δεικτών επιφανείας.

Επιδημιολογία
Ετησίως καταγράφονται 7.350 νέες περιπτώσεις HL στις
ΗΠΑ και 65.000 παγκοσμίως, με τη μικρότερη επίπτωση
στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Από άποψη ηλικιακής κατανομής, παρατηρούνται δύο κύματα: ένα σε νεαρούς ενηλίκους και ένα σε άτομα άνω των 55 ετών, με υπεροχή
των αρρένων έναντι των θηλέων (3,3 περιπτώσεις αρρένων
ανά 100.000 πληθυσμού / 2,7 περιπτώσεις θηλέων ανά
100.000 πληθυσμού). Η υπεροχή των αρρένων είναι εμφανέστερη στα παιδιά (85%).

Αιτιολογία
Αν και δεν έχουν καθοριστεί με ακρίβεια συγκεκριμένοι
παράγοντες κινδύνου, παράγοντες σχετιζόμενοι με την εμφάνιση της νόσου θεωρούνται:
Η οικογενής επιβάρυνση, με μεγαλύτερο παρατηρούμενο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου σε αδελφό ασθενούς
του ίδιου φύλου, μεταξύ γονέων και παιδιών και μεταξύ
διδύμων, κυρίως μονοωογενών.
Η ανώμαλη ανοσολογική απόκριση σε λοιμώδη παράγοντα (ιός Epstein Barr, ιός HIV).

n

n

Κλινική εικόνα
Σε ποσοστό >80% των περιπτώσεων η νόσος εκδηλώνεται
ως ανώδυνη λεμφαδενοπάθεια σε επίπεδο άνωθεν του διαφράγματος, που συχνά περιλαμβάνει και τον ανατομικό
χώρο του προσθίου μεσοθωρακίου. Συχνότερες εντοπίσεις
είναι οι τραχηλικοί (εικόνα 1), οι υπερκλείδιοι και οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες, με μικρότερη συχνότητα προσβολής
στους βουβωνικούς λεμφαδένες.
Ένας στους τρεις ασθενείς παρουσιάζει συστηματικά
συμπτώματα: πυρετό, απώλεια βάρους (>10% του βάρους

1.
Εικ. 1. Τυπική εικόνα εντοπισμένου λεμφώματος Hodgkin στη δεξιά τραχηλική χώρα παιδιού.

τους σε διάστημα <6 μηνών), νυχτερινούς ιδρώτες και σπανιότερα κνησμό. Η συμπτωματολογία αυτή είναι γνωστή ως
Β συμπτωματολογία και επηρεάζει δυσμενώς την πρόγνωση, η δε απουσία της χαρακτηρίζεται ως Α συμπτωματολογία. Σπανιότερα περιγράφεται έκλυση άλγους σε θέσεις
προσβολής μετά την κατανάλωση αλκοόλ.
Πέραν των λεμφαδένων, η νόσος, αιματογενώς ή με
απευθείας διήθηση, αναπτύσσεται σε εξωλεμφαδενικές
θέσεις και όργανα με συχνότερα το σπλήνα, το ήπαρ, τους
πνεύμονες και το μυελό των οστών.
Η διάγνωση γίνεται με βιοψία λεμφαδένα ή άλλου
προσβεβλημένου οργάνου και η επιβεβαίωσή της πραγματοποιείται ιστολογικά με την αναγνώριση των χαρακτηριστικών κυττάρων Reed-Sternberg (R-S), τα οποία αναπτύσσονται μέσα σε ένα αντιδραστικής φύσης περιβάλλον
λεμφοκυττάρων, ιστιοκυττάρων και ηωσινόφιλων λευκοκυττάρων (εικόνα 2). Tα R-S cells συνιστούν τη μειοψηφία
του κυτταρικού πληθυσμού.
Κλινικώς και ιστολογικώς το HL παρουσιάζεται ως δύο
ξεχωριστές οντότητες:
1. Τη συχνότερη οντότητα (90% - 95% των περιπτώσεων)
αποτελεί το κλασικό HL, το οποίο παρουσιάζεται σε τέσσερις ιστολογικούς τύπους, καθένας από αυτούς με διαφορετική πρόγνωση:
α. Οζώδης σκλήρυνση. Προσβάλλει κυρίως εφήβους
και νεαρούς ενηλίκους. Είναι ο συχνότερος τύπος
(60% - 80%) και έχει καλή πρόγνωση.
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2.

3.

Εικ. 2. Ιστολογική εικόνα λεμφώματος Hodgkin, τύπου μικτής
κυτταροβρίθειας με εμφανές κύτταρο Reed- Sternberg στο κέντρο.

Εικ. 3. Ιστολογική εικόνα λεμφώματος Hodgkin τύπου οζώδους
σκληρύνσεως με τα χαρακτηριστικά ευμεγέθη κενοτοπιώδη νεοπλασματικά κύτταρα (κύτταρα Hodgkin).

β. Μικτή κυτταροβρίθεια (15% - 30%). Υπερέχει στα
παιδιά και στα άτομα άνω των 60 ετών. Συνδυάζεται
συχνά με περισσότερο προχωρημένη νόσο και δυσμενέστερη πρόγνωση.
γ. Λεμφοεπικρατητικός τύπος (5%). Έχει την καλύτερη πρόγνωση. Επειδή ο τύπος αυτός αποτελείται από
άφθονα λεμφοκύτταρα, ιστιοκύτταρα και ηωσινόφιλα
λευκοκύτταρα με σπάνια R-S κύτταρα, η ιστολογική διάγνωση μπορεί να διαφύγει και ο παθολογοανατόμος
να μη διαγνώσει HL, αλλά αντιδραστική λεμφαδενίτιδα.
δ. Λεμφοπενικός τύπος (1%). Εμφανίζεται κυρίως σε
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και έχει δυσμενή πρόγνωση. Ο τύπος αυτός παρουσιάζεται συχνά σε HIV θετικά
άτομα.
2. Το Οζώδες λεμφοεπικρατητικό HL αποτελεί τη δεύτερη
και σπανιότερη (5% - 10%) κλινική οντότητα του λεμφώματος Hodgkin. Έχει ως ιστολογικό χαρακτηριστικό μεγάλα
ιστιοκυτταροειδή κύτταρα με διαυγές κυτταρόπλασμα τα
οποία έχουν ονομασθεί Hodgkin κύτταρα (εικόνα 3). Παρατηρείται συχνότερα σε άρρενες με συνηθέστερη κλινική
εμφάνιση την περιορισμένη λεμφαδενική νόσο (τραχηλικοί
λεμφαδένες ή μεσοθωράκιο) με σπάνια εξωλεμφαδενική
νόσο ή Β συμπτωματολογία. Παρουσιάζει ήπια και βραδεία
πορεία και έχει την τάση για όψιμες υποτροπές (>10 έτη
μετά την τελευταία θεραπεία).

Τούτο επιτυγχάνεται με πλήρη κλινικό, εργαστηριακό
και απεικονιστικό έλεγχο (φυσική εξέταση, λήψη ιστορικού, γενική εξέταση αίματος, ΤΚΕ, μυελόγραμμα, οστεομυελική βιοψία, βιοχημικό έλεγχο, αξονική τομογραφία).
Κυρίαρχη θέση, τόσο στην αρχική σταδιοποίηση όσο και
στην επανεκτίμηση της νόσου μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας, κατέχει το FDG - PET scan, λόγω της μεγάλης
ευαισθησίας (95%) που παρουσιάζει στην ανάδειξη των
εστιών της νόσου.

Σταδιοποίηση
Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας είναι η ακριβής σταδιοποίηση της νόσου, δηλαδή ο ακριβής χαρακτηρισμός θέσεων προσβολής
της νόσου, τόσο ως προς τον αριθμό των προσβεβλημένων
θέσεων όσο και ως προς την έκταση της νόσου.
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Σταδιοποίηση των λεμφωμάτων
κατά την ταξινόμηση Αnn Αrbor
Στάδιο ΙΕ: Προσβολή μονήρους λεμφαδενικής περιοχής ή
μονήρους εξωλεμφικού οργάνου ή θέσεως.
Στάδιο ΙΙΕ: Προσβολή 2 ή περισσοτέρων λεμφαδενικών
περιοχών από την ίδια πλευρά του διαφράγματος, ή εντοπισμένη προσβολή ενός εξωλεμφικού οργάνου ή θέσεως
και μιας ή περισσοτέρων λεμφαδενικών περιοχών από την
ίδια πλευρά του διαφράγματος.
Στάδιο ΙΙΙ: Προσβολή λεμφαδενικών περιοχών εκατέρωθεν
του διαφράγματος. Το στάδιο αυτό όταν συνοδεύεται από
εντοπισμένη προσβολή ενός εξωλεμφικού οργάνου ή θέσεως χαρακτηρίζεται ως IIIE, σε συμμετοχή του σπληνός
σημειώνεται IIIS και αμφοτέρων IIISE.
Στάδιο IV: Διάχυτη ή εκτεταμένη προσβολή ενός ή περισσοτέρων απομεμακρυσμένων εξωλεμφικών οργάνων, με ή
χωρίς λεμφαδενική προσβολή.
Ασυμπτωματικοί άρρωστοι υποσημαίνονται με το γράμμα
Α. Η τεκμηριωμένη με βιοψία προσβολή θέσεων στο στάδιο
IV υποδηλώνεται με τα ακόλουθα σύμβολα: Μ+ = Μυελός
των Οστών, Η+ = Ήπαρ, D+ = Δέρμα, L+ = Πνεύμονες, P+ =
Υπεζωκός, Ο+ = Οστά.
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Αποτελέσματα ιστολογικής εξέτασης σειράς
222 οστεομυελικών βιοψιών

Abstract
Pantelis E. Hodgkin lymphoma. Iatrika Analekta 2010, 3:199-201
The incidence of Hodgkin lymphoma (HL) has a bimodal pattern, with the highest incidence seen in young adults and
elderly patients. The disease is composed of 2 distinct entities: the more commonly diagnosed classical HL and the
rare nodular lymphocyte - predominant HL. Classical HL includes the subgroups nodular sclerosis, mixed cellularity,
lymphocyte depletion, and lymphocyte rich. Selection of the appropriate therapy is based on accurately assessing the
stage of disease. Patients with early - stage disease are treated with combined modality strategies using abbreviated
courses of combination chemotherapy followed by involved - field radiation therapy, whereas those with advanced
- stage disease receive a longer course of chemotherapy without radiation therapy. Currently, more than 80% of all
patients with newly diagnosed HL are expected to be long - term survivors. Although many patients respond well to
initial therapies and have durable long - term remissions, a subset of patients has resistant disease and experiences
relapse even after subsequent high - dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation.
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Αποτελέσματα ιστολογικής εξέτασης σειράς
222 οστεομυελικών βιοψιών
Πίνακας 1

Ιστολογικές διαγνώσεις σε 222 διαδοχικές οστεομυελικές βιοψίες.
Ιστολογική διάγνωση

Αριθμός

Ποσοστό

Μυελός χωρίς ουσιώδεις αλλοιώσεις
Υπερπλαστικός μυελός

68
46

30,6%
20,7%

Μυελός μειωμένης κυτταροβρίθειας
Χρονία λεμφοκυτταρική λευχαιμία
Οξεία μυελογενής λευχαιμία
Πλασματοκυτταρικό μυέλωμα
Μεταστατικό καρκίνωμα
Χρόνιο μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο
Πρωτοπαθής μυελοϊνωση
Μη Hodgkin Λέμφωμα
Οξεία λεμφική λευχαιμία
Τ λεμφοβλαστικό λέμφωμα

39
13
11
9
8
5
3
3
2
2

16,5%
5,8%
4,9%
4%
3,6%
2,2%
1,3%
1,3%
0,9%
0,9%

Βασίλης Τσακρακλίδης, Παθολογοανατόμος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
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Μη Hodgkin Β-Λεμφώματα
Παρασκευή Γκρέκα
Αιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
pgreka@in.gr

Τα Β-λεμφώματα αποτελούν εξαιρετικά ανομοιογενή ομάδα, τόσο σε ιστολογικούς υπότυπους όσο και στην κλινική εικόνα, στη φυσική πορεία, στην πρόγνωση και στη
θεραπεία. Τα Β-λεμφώματα αποτελούν τη συντριπτική
πλειονότητα των μη Hodgkin λεμφωμάτων (80% - 90%).
Τα Β μη Hodgkin λεμφώματα (B-NHL) αναπτύσσονται
στους λεμφαδένες, στο σπλήνα και στο μυελό των οστών
και σε αντίθεση με το λέμφωμα Hodgkin έχουν την τάση
εξωλεμφαδενικής διασποράς, πρακτικά σε οποιοδήποτε
όργανο ή σύστημα, παρόλο που οι συνηθέστερες εξωλεμφαδενικές τους εντοπίσεις είναι ο στόμαχος, το λεπτό
έντερο, το δέρμα και το ΚΝΣ (εγκέφαλος).
Η πρόγνωση των B-NHL εξαρτάται από τον ιστολογικό
τύπο, το στάδιο κατά τη διάγνωση και την απόκριση στη
θεραπεία. Αδρά μπορεί να διακριθούν δύο προγνωστικές ομάδες: αυτή των λανθανόντων ή υφερπόντων Βλεμφωμάτων (των επονομαζομένων Çχαμηλής κακοηθείαςÈ) και εκείνη των επιθετικών B-λεμφωμάτων. Στην τελευταία ομάδα εντάσσονται και τα Çυψηλής κακοηθείαςÈ
Β-λεμφώματα που περιλαμβάνουν το λέμφωμα Burkitt
(από ώριμα Β-λεμφοκύτταρα) και το Β-λεμφοβλαστικό
λέμφωμα (από προδρομικά Β-λεμφοκύτταρα).
Τα λεμφώματα Çχαμηλής κακοηθείαςÈ αφορούν συνήθως σε άτομα τουλάχιστον μέσης ηλικίας, διαδράμουν
μακρά κλινική πορεία με εξάρσεις και υφέσεις, ανταποκρίνονται εύκολα στις εφαρμοζόμενες θεραπείες, αλλά
έχουν την τάση να διαφεύγουν της πλήρους υφέσεως
και να υποτροπιάζουν. Οι συχνότεροι ιστολογικοί υπότυποι είναι η Β-χρονία λεμφοκυτταρική λευχαιμία και το
βαθμού Ι οζώδες λέμφωμα. Οι ασθενείς με Çχαμηλής
κακοηθείαςÈ λέμφωμα δεν είναι απαραίτητο να λάβουν
θεραπεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταλληλότερη
θεραπεία μπορεί να αποτελεί η περιορισμένου πεδίου
ακτινοθεραπεία.
Η διάμεση επιβίωση των ασθενών με λεμφώματα Çχαμηλής κακοηθείαςÈ συνήθως αγγίζει ή και υπερβαίνει τη
δεκαετία όταν αυτά είναι περιορισμένου σταδίου, αλλά
στα προχωρημένα στάδια το ποσοστό επιβίωσης κατακρημνίζεται λόγω της μειωμένης απόκρισης στα υφιστάμενα θεραπευτικά σχήματα συμβατικής χημειοθεραπείας.
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Με την εφαρμογή των νεότερων θεραπειών, τα ποσοστά
πενταετούς επιβίωσης (ανεξαρτήτως σταδίου και ιστολογικού υπότυπου) αγγίζουν το 50% - 60%.
Τα Β-λεμφώματα Çχαμηλής κακοηθείαςÈ προχωρημένων σταδίων χαρακτηρίζονται, επίσης, από υψηλά ποσοστά υποτροπών, παρά το γεγονός ότι οι αρχικές αποκρίσεις στη χημειο-ακτινοθεραπεία θεωρούνται ικανοποιητικές. Παρ᾽ όλα ταύτα, εφόσον κλινικά και εργαστηριακά
δεν υπάρχουν ενδείξεις (π.χ. συμπτώματα όπως πυρετός,
απώλεια βάρους ή σημαντική άνοδος της LDH του ορού)
και προπάντων ιστολογικά δεν διαπιστώνονται στοιχεία
ενδεικτικά μετατροπής σε επιθετικά λεμφώματα, αυτά εξακολουθούν να αποκρίνονται στα εφαρμοζόμενα εναλλακτικά χημειοθεραπευτικά σχήματα (2ης - 3ης γραμμής).
Για την υποομάδα των ασθενών με ιστολογική μετατροπή, θεραπεία εκλογής αποτελεί η συνδυασμένη ανοσοχημειοθεραπεία εφόδου και ενδεχομένως η σταθεροποίηση με μεγαθεραπεία, ακολουθούμενη από διάσωση με
αυτόλογα ή αλλογενή προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα.
Παρά το γεγονός ότι η ομάδα επιθετικών λεμφωμάτων
χαρακτηρίζεται σχεδόν πάντοτε από θορυβώδη κλινική
συμπτωματολογία και αφορά ως επί το πλείστον σε άτομα
στη 2η ή 3η δεκαετία της ζωής, ποσοστό 30% των ασθενών επιτυγχάνει ίαση με τη συμβατική χημειοθεραπεία,
ενώ η πλειονότητα των υποτροπών λαμβάνει χώρα εντός
διετίας από το πέρας της θεραπείας.

Λανθάνοντα ή υφέρποντα λεμφώματα
Ο συχνότερος ιστολογικός υπότυπος είναι αυτός του οζώδους λεμφώματος (22,1%), ακολουθούμενος από το
εξωλεμφαδενικό λέμφωμα οριακής ζώνης (ΜΑLΤ), τη ΒΧρονία Λεμφογενή Λευχαιμία (ΧΛΛ) και το λέμφωμα του
μανδύα. Ειδικά τα λεμφώματα του μανδύα, παρόλο που
παραδοσιακά κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία,
τελευταία αντιμετωπίζονται περισσότερο ως επιθετικά
λεμφώματα.

Οζώδες λέμφωμα
Το οζώδες λέμφωμα (ΟΛ) είναι το συχνότερο υφέρπον
λέμφωμα και αποτελεί το νεοπλασματικό ανάλογο των
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Πίνακας 1

Κλινικές παράμετροι για τον προσδιορισμό του Διεθνούς
Προγνωστικού Δείκτη για το Οζώδες Λέμφωμα (FLIPI)

Παράμετροι

Δυσμενής πρόγνωση

Ηλικία

≥60 ετών

Στάδια κατά Ann-Arbor

III-IV

Αιμοσφαιρίνη ορού

<12 g/dl

LDH

>Ανώτατο όριο

Προσβεβλημένες λεμφαδενικές ομάδες

>4

Hodgkin

1.

Mη Hodgkin

Έτη

Εικ. 1. Συχνότητα εμφάνισης λεμφώματος Hodgkin και μη Hodgkin
ανά έτος στην Ουαλία.

για το Οζώδες Λέμφωμα (FLIPI - Follicular Lymphoma
International Prognostic Index), ο οποίος βασίζεται σε
κλινικά κριτήρια (πίνακας 1), είναι ο ασφαλέστερος δείκτης προγνώσεως.

Λέμφωμα οριακής ζώνης
Δεύτερο σε συχνότητα υφέρπον λέμφωμα είναι το λέμφωμα οριακής ζώνης, το οποίο μπορεί να αφορά μεμονωμένα στο σπλήνα, στους λεμφαδένες ή και σε εξωλεμφαδενικούς ιστούς, στους οποίους συνηθέστερα εντοπίζεται.
Τυπικά εκδηλώνεται στο λεμφικό ιστό του βλεννογόνου
του στομάχου, στους σιελογόνους αδένες, στον πνεύμονα
και στο θυρεοειδή αδένα. Χαρακτηριστική είναι η συσχέτισή του με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως το σύνδρομο
Sjοgren και η θυρεοειδίτιδα Hashimoto.
Τα διαγνωστικά κυτταρογενετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τις χρωμοσωμιακές μεταθέσεις t(11;18),
t(1;14) και t(14;18). Ο χαρακτηρισμός τους έχει κλινική
σημασία, εφόσον διαφοροποιούν τα λεμφώματα οριακής
ζώνης σε ό,τι αφορά τη διηθητική τους ικανότητα και πιθανώς την απόκριση στη θεραπεία. Η παρουσία της μετάθεσης t(11;18) στα λεμφώματα οριακής ζώνης του στομάχου είναι συχνή όταν δεν ανευρίσκεται το Helicobacter
pylori (η παρουσία του οποίου χαρακτηρίζει το 92% των
λεμφωμάτων οριακής ζώνης του στομάχου) και κλινική
υποψία για την παρουσία της μπορεί να διατυπωθεί στις
περιπτώσεις λεμφωμάτων οριακής ζώνης του στομάχου
που εμφανίζουν αντοχή στην αντιμικροβιακή θεραπεία
εκρίζωσης του H.pylori. Η μετάθεση t(11;18) στα λεμφώματα οριακής ζώνης του πνεύμονα αποτελεί προγνωστικό
παράγοντα μετεξέλιξης σε επιθετικό τύπο.
Τα λεμφαδενικά λεμφώματα οριακής ζώνης είναι περισσότερο επιθετικά από τις εξωλεμφαδενικές μορφές,
ενδεχομένως διότι στους φυσιολογικούς λεμφαδένες δεν
αναγνωρίζεται Çοριακή ζώνηÈ (η οποία ιστολογικώς εντοπίζεται έξω από τα λεμφοζίδια, στο μεσολεμφοζιδιακό
χώρο). Στα λεμφώματα αυτά δεν αναγνωρίζεται χαρακτηριστική κυτταρογενετική ανωμαλία, ενώ οι συχνότερες
:

ενεργοποιημένων κυττάρων του βλαστικού κέντρου. Το
κυτταρογενετικό χαρακτηριστικό που αποτελεί sine qua
non για τη διάγνωση σε άτομα με συμπτωματολογία κλινική εικόνα δηλωτική υποκείμενης αιματολογικής
κακοήθειας, είναι η χρωμοσωμιακή μετάθεση t(14;18)
που οδηγεί σε υπερέκφραση της αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης bcl-2, με αποτέλεσμα την αναστολή του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Η ανεύρεση αυτής
της χρωμοσωμιακής μετάθεσης, ωστόσο, δεν αποτελεί
συνώνυμο της διάγνωσης οζώδους λεμφώματος σε ασυμπτωματικά άτομα, εφόσον έχει βρεθεί ότι ποσοστό
που μπορεί και να υπερβαίνει το 25% του πληθυσμού,
ενδεχομένως να φέρει παροδικά πληθυσμό κυκλοφορούντων Β-λεμφοκυττάρων με το εν λόγω κυτταρογενετικό
χαρακτηριστικό.
Στα ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερης μνείας χρήζει η θετικότητα για το αντιγόνο CD10, η οποία ανευρίσκεται στο 60% των περιπτώσεων ΟΛ. Η ανοσοϊστοχημική ανεύρεση του αντιγόνου αυτού στις μεταξύ των
λεμφοζιδίων περιοχές του λεμφαδένα είναι διαγνωστικά
χρήσιμη, καθόσον δεν ανευρίσκεται φυσιολογικά σε αυτές τις περιοχές. Σε βιοπτικό υλικό, η διάχυτη θετικότητα
για το αντιγόνο CD10, καθώς και η έκφραση της πρωτεΐνης bcl-6, αποτελούν βασικά στοιχεία που συνηγορούν
υπέρ της διάγνωσης του οζώδους λεμφώματος.
Οι εντοπίσεις του οζώδους λεμφώματος εκτός του λεμφαδενικού ιστού μπορεί να αφορούν στο δέρμα (όπου
χαρακτηριστικά τα λεμφωματικά κύτταρα δεν εκφράζουν
την πρωτεΐνη bcl-2) και στον εντερικό βλεννογόνο.
Η φυσική ιστορία του ΟΛ ποικίλλει, με διαστήματα επιβίωσης που μπορεί να κυμαίνονται από 1 έως και 20
έτη από τη διάγνωση. Ο προσδιορισμός του ιστολογικού
βαθμού κακοηθείας που βασίζεται στη μορφολογία των
νεοπλασματικών κυττάρων, τα οποία αναγνωρίζονται ως
κεντροκύτταρα ή κεντροβλάστες, δεν αποτελεί ασφαλή
προγνωστικό δείκτη. Ο Διεθνής Προγνωστικός Δείκτης

Αριθμός νέων κρουσμάτων

Ιστολογική εικόνα μυελού σε ασθενή με καρκίνο του προστάτη
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καρυοτυπικές βλάβες στα σπληνικά λεμφώματα οριακής
ζώνης (Çσπληνικά λεμφώματα με λαχνωτά λεμφοκύτταραÈ σύμφωνα με την παλαιότερη ορολογία) είναι οι ελλείψεις στα χρωμοσώματα 7, 10 και 13. Στα τελευταία
η διήθηση του μυελού αποτελεί τον κανόνα, ενώ στη
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ανευρίσκεται
παραπρωτεΐνη στον ορό των ασθενών (συνηθέστερα IgM).

Λεμφοκυτταροπλασματικό λέμφωμα μακροσφαιριναιμία του Walderstrom
:

:

Β-Χρονία λεμφογενής λευχαιμία
Η διάγνωση της Β-Χρονίας λεμφογενούς λευχαιμίας (ΒΧΛΛ) έπεται σε συχνότητα των εξωλεμφαδενικών λεμφωμάτων οριακής ζώνης και οριακά προηγείται αυτής των
λεμφωμάτων από κύτταρα του μανδύα. Για τη διάγνωση
δεν είναι απαραίτητο το όριο της Çαπολύτου λεμφοκυτ-
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:

Το λεμφοκυτταροπλασματικό λέμφωμα - μακροσφαιριναιμία του Waldenstrom ακολουθεί σε συχνότητα. Η
σύνθετη ονοματολογία συνδυάζει το βασικό ιστολογικό
χαρακτηριστικό (διήθηση του μυελού από πληθυσμό Βλεμφοκυττάρων που έχουν πυρήνα λεμφοκυττάρου και
κυτταρόπλασμα πλασματοκυττάρου) και το κύριο εργαστηριακό εύρημα, την παρουσία IgM παραπρωτεΐνης στον
ορό. Όταν αυτή ανέλθει σε επίπεδα >30g/l, τα οποία αντιστοιχούν σε συντελεστή γλοιότητας 4 - 5 cP (ΦΤ: 1.4
- 1.8 cP), μπορεί να εγκατασταθεί το σύνδρομο υπεργλοιότητας (σύνδρομο Bing-Neel), το οποίο χαρακτηρίζεται
από κεφαλαλγία, διαταραχές ακοής, αταξία, νυσταγμό,
διπλωπία και ίσως κώμα.
Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου οι τιμές της παραπρωτεΐνης του ορού δεν είναι επαρκείς για την εγκατάσταση
του συνδρόμου υπεργλοιότητας, η παρουσία του λεμφοκυτταροπλασματικού λεμφώματος - μακροσφαιριναιμίας
του Waldenstrom μπορεί να οδηγήσει στην εγκατάσταση
θορυβώδους κλινικής σημειολογίας: καρδιακή ανεπάρκεια με αυξημένο όγκο παλμού, αιμορραγική διάθεση,
συστηματικές εκδηλώσεις κρυοσφαιριναιμίας, οφθαλμικά και νευρολογικά συμβάματα, πρωτοπαθή αμυλοείδωση, ακόμα και μεμονωμένες δυσδιάγνωστες δερματικές
εκδηλώσεις (βλατίδες, οζίδια). Η επιβίωση κυμαίνεται
από 5 έως 10 έτη, ενώ οι προγνωστικοί παράγοντες ταυτίζονται με αυτούς του πολλαπλού μυελώματος (ηλικία,
αλβουμίνη, β2-μικροσφαιρίνη) και δεν περιλαμβάνουν τα
επίπεδα της IgM παραπρωτεΐνης.

τάρωσηςÈ (5.000/μl), εφόσον αναγνωρισθεί ο διαγνωστικός κλωνικός ανοσοφαινότυπος: ασθενής έκφραση
CD5(+), CD19(+), ασθενής έκφραση CD20(+), CD23(+),
CD43(+), CD79a(+), sIgM/IgD.
Η έκφραση του CD38(+) έχει προγνωστική σημασία,
όπως άλλωστε έχει και η παρουσία υπερμεταλλάξεων στα
γονίδια των ανοσοσφαιρινών επιφανείας (εναλλακτικά ως
δείκτης αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανοσοϊστοχημικά προσδιοριζόμενη ÇακατάλληληÈ έκφραση της Τκυτταροπλασματικής πρωτεΐνης ZAP-70). Καρυοτυπικές
βλάβες με προγνωστική και θεραπευτική σημασία αποτελούν οι εξής: έλλειψη 13q14, έλλειψη 11q, έλλειψη
17p13 (αντοχή στη fludarabine) και τρισωμία 12. Η ανεύρεση της έλλειψης 6q21 προσανατολίζει στη διάγνωση
της προλεμφοκυτταρικής λευχαιμίας. Όταν αυτή καταδειχθεί σε μυελικά λεμφοκύτταρα θα πρέπει, ωστόσο, να
αποκλεισθεί η διάγνωση του λεμφοκυτταροπλασματικού
λεμφώματος - μακροσφαιριναιμίας του Waldenstrοm, την
οποία συνοδεύει στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
Η ιστολογική μετατροπή της Β-ΧΛΛ σε επιθετικό Βλέμφωμα (υψηλής κακοήθειας - DLBCL: σύνδρομο Richter) ή λέμφωμα Hodgkin είναι επίσης ενδεχόμενη και
υποχρεώνει σε θεραπεία.
Λόγω της ευρείας εφαρμογής της κυτταρομετρίας ροής
τα τελευταία χρόνια κατέστη δυνατή η αναγνώριση της
ÇδιαταραχήςÈ: Μονοκλωνική Λεμφοκυττάρωση Απροσδιορίστου Σημασίας (MLUS), η οποία μπορεί να αφορά
σε ποσοστό έως και 3% των υγιών ατόμων άνω των 50
ετών και έως 15% των πρώτου βαθμού συγγενών με ΒΧΛΛ. Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα η ΜLUS αποτελεί
ÇπροστάδιοÈ της Β-ΧΛΛ, αν και σε αντίθεση με το ανάλογο πρότυπο του πολλαπλού μυελώματος - ÇΜονοκλωνικής Γαμμαπάθειας Αδιευκρίνιστης ΣημασίαςÈ (MGUS)
δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αναμενόμενη
ετήσια επίπτωση της επικείμενης διάγνωσης της Β-ΧΛΛ.

Λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα
Το λέμφωμα από κύτταρα του μανδύα αποτελεί μία ιδιαίτερη, από άποψη βιολογικής συμπεριφοράς, νοσολογική
οντότητα, η οποία, αν και παραδοσιακά συνεξετάζεται με
τα λοιπά υφέρποντα λεμφώματα, ουσιαστικά αντιμετωπίζεται (και συνήθως συμπεριφέρεται) όπως τα επιθετικά
λεμφώματα.
Η ανοσοφαινοτυπική διαφορική διαγνωστική από τα
Β-λεμφοκύτταρα της ΧΛΛ, με τα οποία μοιράζεται την
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αδόκιμη έκφραση του CD5 αντιγόνου, είναι η έντονη έκφραση του CD20, η έλλειψη έκφρασης του CD23 και η
παθογνωμονική έκφραση της κυκλίνης D1, όπως αυτή
αναμένεται από τη συνώνυμη με τη διάγνωση παρουσία
της χρωμοσωμιακής μετάθεσης t(11;14) στα κύτταρα του

λεμφώματος του μανδύα.
Η επιθετική συμπεριφορά του λεμφώματος από τα κύτταρα του μανδύα απαγορεύει την εφαρμογή της προσφιλούς τακτικής της συστηματικής παρακολούθησης και της
αναμονής που χαρακτηρίζει τα υφέρποντα λεμφώματα.

Abstract
Greka P. Non-Hodgkin B lymphomas. Iatrika Analekta 2010, 3:202-205
Among the B-lymphomas particularly prevalent are the highly aggressive Diffuse Large B-Cell lymphoma and the
indolent Follicular Lymphoma. Despite the fact that the clinical presentation alone cannot differentiate between
the various subtypes of B-lymphomas, the majority of them is diagnosed by certain pathognomonic genotypic
markers that can be evident by either the Fluorescent in situ Hybridization (FISH) method, or the Polymerase Chain
Reaction (PCR) method. The staging procedure for the lymphomas is accurately accomplished by the combined
modalities of PET and CT. For each histologic subtype both the standard of care and alternative (salvage) treatment
regimens are well established, whereas the autologous Haemopoietic Stem Cell Transplantation remains a feasible
choice for the younger or most fit patients. However, in cases of relapse, only palliative treatment is offered to the
majority of patients with the notable exception of those with performance status 0 (ECOG)and readily available
liaison to a transplant center.
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1.

2.

Εικ. 1. Ο μυελός παρουσιάζει πολυάριθμες
συμπαγείς καρκινωματώδεις βλάστες (βέλη).

Εικ. 2. Τα καρκινικά κύτταρα έχουν θετική
τη χρώση PSA (βέλη).

3.
Εικ. 3. Εικόνα μυελού μετά την επιτυχή θεραπεία. Οι βλάστες έχουν εξαφανιστεί και
στη θέση τους έχει αναπτυχθεί ινώδης συνδετικός ιστός, ενώ οι οστεοδοκίδες έχουν
παχυνθεί (οστεοσκλήρυνση).

(Από το αρχείο του Θωμά Γεωργιάδη, Παθολογοανατόμου)
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Χρόνιες μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες
Θεοδώρα Κωστελίδου
Aιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
dkosteli@otenet.gr

Ο όρος μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές (MPD) χρησιμοποιήθηκε από τον Dameshek το 1951 για να δώσει
έμφαση στα κοινά κλινικοπαθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της αληθούς πολυκυτταραιμίας (PV), της ιδιοπαθούς
θρομβοκυττάρωσης (ΕΤ), της πρωτοπαθούς μυελοΐνωσης
(ΡΜF) και της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (CML). Ακολούθως διαπιστώθηκε ότι κοινό χαρακτηριστικό τους είναι, επίσης, η κλωνική διαταραχή του προγονικού αιμοποιητικού κυττάρου (stem cell) με επακόλουθη τη συμμετοχή
όλων των αιμοποιητικών σειρών.
To 1960 ανιχνεύθηκε κυτταρογενετικά (σε ασθενείς
με χρόνια μυελογενή λευχαιμία) η αμοιβαία χρωμοσωμιακή αντιμετάθεση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22
{t(9;22)} (χρωμόσωμα Φιλαδέλφεια - εικόνα 1). Η αντιμετάθεση 9;22 έχει ως αποτέλεσμα τη σύντηξη του abl
ογκογονιδίου στο χρωμόσωμα 9 με το σημείο ρήξης (bcr)
του χρωμοσώματος 22.
Η μοριακή ανίχνευση της πρωτεΐνης bcr/abl αποτελεί
το χαρακτηριστικό μοριακό αποτύπωμα στο 100% των
ασθενών με τυπική CML. Ακολούθησε η ανακάλυψη του
φαρμάκου με στόχο την πιο πάνω πρωτεΐνη (1999), ο αναστολέας της πρωτεϊνικής κινάσης της τυροσίνης Imatinib
(Glivec), ο οποίος οδηγεί σε αιματολογική, κυτταρογενετική και μοριακή ύφεση στην πλειονότητα των ασθενών με
CML (βλέπε IRIS-7-year uptate, O᾽Brien et al, ASH 2008;
abstract 186). H CML αποτελεί το μοντέλο μυελοϋπερπλαστικής νόσου με σαφή γενετικά χαρακτηριστικά και

Πίνακας 1

Mείζονα
κριτήρια

Ελάσσονα
κριτήρια
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Χρωμόσωμα Philadelphia
Πριν την αλλαγή θέσεων

Μετά την αλλαγή θέσεων

Χρωμόσωμα
Philadelphia

1.
Εικ. 1. Το χρωμόσωμα Philadelphia δημιουργείται όταν ένα μέρος από το χρωμόσωμα #9 αλλάζει θέση με ένα μέρος από το
χρωμόσωμα #22. Με την αντιμετάθεση αυτή δημιουργείται ένα
υπερμέγεθες χρωμόσωμα #9 και ένα βραχύσωμο χρωμόσωμα #22.
Το τελευταίο είναι το χρωμόσωμα Philadelphia που περιλαμβάνει το
ανώμαλα σχηματισμένο γονίδιο BCR-ABL.

στοχευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Το 2005 αναδείχθηκε μοριακά η μετάλλαξη JAK2 σε
ασθενείς με PV, η οποία αναφέρεται σε μία κυτταροπλασματική κινάση της τυροσίνης, το γονίδιο της οποίας βρίσκεται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 9. Οι JAK2
μεταλλάξεις (JAK2 V617F, JAK2 exon 12) ανευρίσκονται
στο 95% - 100% των ασθενών με PV και στο 50% των

Διαγνωστικά κριτήρια αληθούς πολυκυτταραιμίας
Hgb >18,5gr/dl άνδρες
>16,5gr/dl γυναίκες ή
Hgb ή Hct >99o ποσοστιαίο εύρος αναφοράς για την ηλικία, φύλο ή υψόμετρο διαμονής ή
Hgb >17g/dl άνδρες
>15gr/dl γυναίκες εάν συνδεθεί με σημαντική αύξηση >2gr/dl από τη βάση που δεν μπορεί να αποδοθεί σε
αναπλήρωση μετά έλλειψη σιδήρου.
Μάζα ερυθροκυττάρων >25% από τη μέση φυσιολογική τιμή.
Παρουσία JAK2 V617F ή παρόμοιας μετάλλαξης.
Μυελός των οστών με υπερπλασία και των τριών σειρών.
Επίπεδα ερυθροποιητίνης ορού κάτω από τα φυσιολογικά.
Αυτόνομη ανάπτυξη ενδογενών ερυθροειδών αποικιών.
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Πίνακας 2

Διαγνωστικά κριτήρια ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης

Mείζονα
κριτήρια

Αριθμός αιμοπεταλίων >450x109
Πολλαπλασιασμός μεγακαρυοκυττάρων μεγάλων και ώριμων μορφολογικά. Έλλειψη ή μικρού βαθμού πολλαπλασιασμός των ερυθρών ή πολυμορφοπυρήνων.
Μη πλήρωση WHO κριτηρίων για CML, PV, PMF, MDS ή άλλης μυελικής νεοπλασίας.
Παρουσία JAK2 V617F ή άλλου κλωνικού δείκτη ή καμία ένδειξη αντιδραστικού τύπου θρομβοκυττάρωσης.

ασθενών με ΕΤ και PMF. H ανεύρεσή της θέτει τη σφραγίδα του μυελοϋπερπλαστικού νεοπλάσματος του τύπου
της PV, της ΕΤ, ή της PMF, αποκλείοντας την πιθανότητα
αντιδραστικού μυελοϋπερπλαστικού συνδρόμου.
Στην κατά WHO ταξινόμηση του 2008 ο όρος μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές αντικαταστάθηκε από τον όρο
μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες (MPN), οι οποίες διακρίνονται σε κλασικές και άτυπες. Οι ÇκλασικέςÈ μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες περιλαμβάνουν τις οντότητες:
Αληθής Πολυκυτταραιμία (PV).
Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση (ΕΤ).
Πρωτοπαθής μυελοΐνωση (PMF).
Χρονία μυελογενής λευχαιμία(CML).
Χρονία ουδετεροφιλική λευχαιμία (CNL).
Χρονία ηωσινοφιλική λευχαιμία (CEL).
Χρονία μαστοκυτταρική νόσος (MCD).
Υπερηωσινοφιλικό ςύνδρομο (ΗΕS).
Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα μη ταξινομούμενα.
Οι άτυπες μυελοϋπερπλαστικές νεοπλασίες περιλαμβάνουν τις χρόνιες μυελικές διαταραχές που δεν ταξινομούνται ως μυελοδυσπλαστικά (MDS) ή ως κλασικά μυελοϋ-

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Πίνακας 3

Mείζονα
κριτήρια

Ελάσσονα
κριτήρια

περπλαστικά σύνδρομα και είναι τα εξής:
Χρονία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (CMML).
Νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (JMML).
Άτυπη χρονία μυελογενής λευχαιμία (ACML).
Μη ταξινομούμενα MDS/MPN.

n
n
n
n

Διαγνωστικά κριτήρια
Στην παρούσα ανασκόπηση θα ασχοληθούμε με τις συχνότερες bcr/abl αρνητικές κλασικές μυελοϋπερπλαστικές
νεοπλασίες, δηλαδή την PV, την ΕΤ και την PMF, οι οποίες διακρίνονται σε JAK2 V617F θετικές και JAK2 V617F
αρνητικές. Η μοριακή αναζήτηση της παρουσίας της πιο
πάνω μετάλλαξης θέτει την ένδειξη για την περαιτέρω
διερεύνηση ως προς το ενδεχόμενο διάγνωσης της PV, της
ΕΤ, ή της PMF.
Η μετάλλαξη JAK2 είναι θετική στην πλειονότητα των
ασθενών με PV και στο 50% των ασθενών με ΕΤ ή PMF.
Αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο διαγνωστικό κριτήριο ως
προς την PV, εφόσον πληρούνται και τα υπόλοιπα μείζονα
διαγνωστικά κριτήρια (πίνακας 1), ενώ η παρουσία ή η
απουσία της σε ασθενείς με πιθανή ΕΤ ή PMF απαιτεί

Διαγνωστικά κριτήρια πρωτοπαθούς μυελοΐνωσης.
Αύξηση μεγακαρυοκυττάρων με ατυπία συνοδευόμενη από ίνωση ή
Απουσία ίνωσης οι αλλαγές των μεγακαρυοκυττάρων πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση της κυτταροβρίθειας
του μυελού, αύξηση των πολυμορφοπυρήνων και ελάττωση της ερυθροποίησης.
Απουσία WHO κριτηρίων για CML, PV, MDS ή άλλης μυελικής νεοπλασίας.
Παρουσία JAK2 V617F ή άλλου κλωνικού δείκτη ή απουσία αντιδραστικής ίνωσης στο μυελό.
Λευκοερυθροβλαστική αντίδραση
Αύξηση επιπέδων LDH στον ορό
Αναιμία
Ψηλαφητή σπληνομεγαλία
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και την παρουσία σαφών διαγνωστικών κριτηρίων, όπως
αυτά αναγράφονται στους πίνακες 2 και 3. Τονίζεται ότι
στις JAK2 αρνητικές MPN η ιστολογική εικόνα του μυελού
των οστών αποτελεί βασικό διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο.

Προγνωστικοί παράγοντες
α. Πρωτοπαθής μυελοΐνωση
Μεταξύ των κλασικών bcr/abl αρνητικών MPN, η πρωτοπαθής μυελοΐνωση (PMF) συνδέεται με τη μείωση του
προσδόκιμου επιβίωσης. Στη νόσο αυτή τα αρχικά επίπεδα
αιμοσφαιρίνης είναι ο πλέον καθοριστικός προγνωστικός
παράγοντας και ακολούθως τα συστηματικά συμπτώματα, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, το ποσοστό των
βλαστών, η ηλικία του ασθενούς και οι συνοδές κυτταρογεννετικές ανωμαλίες.
Κύριες αιτίες θανάτου είναι η εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία (20% - 30% στα 10 χρόνια από τη διάγνωση), η λοίμωξη και η αιμορραγία. Άλλες αιτίες είναι η πυλαία υπέρταση,
η ηπατική ανεπάρκεια και η καρδιακή ανεπάρκεια.
Συνοπτικά, ως δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες
θεωρούνται:
Συστηματικά συμπτώματα (πυρετός, νυχτερινοί ιδρώτες, απώλεια βάρους).
Ηλικία κατά την εμφάνιση (οι νεότεροι επιβιώνουν
περισσότερο).
Ανδρικό φύλο.
Αρχική τιμή αιμοσφαιρίνης <10g/dl.
Αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων.
Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων παραγόντων συνιστά το δείκτη Dupriez, βάσει του οποίου αναγνωρίζονται
τρεις προγνωστικές ομάδες:
Χαμηλού κινδύνου (Ηb>10g/dl και λευκά<4x109/L
ή >30x109/L) με διάμεση επιβίωση 93 μήνες.
Ενδιαμέσου κινδύνου (Hb<10g/dl ή λευκά<4x109/L
ή >30x109/L) με διάμεση επιβίωση 26μήνες.
Υψηλού κινδύνου (Hb<10gr/dl και λευκά<4x109/L
ή >30x109/L) με διάμεση επιβίωση 13 μήνες.

n
n
n
n
n

β. Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση
και αληθής πολυκυτταραιμία
Η Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση (ΕΤ) επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθενούς, εξαιτίας της μεγάλης πιθανότητας
εμφάνισης θρομβώσεων. Η αληθής πολυκυτταραιμία (ΡV)
έχει σημαντική νοσηρότητα που οφείλεται σε αρτηριακή
και φλεβική θρόμβωση και σε διαταραχές της μικροκυκλο-
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2.
Εικ. 2. Έντονη ερυθρότητα παλαμών (ερυθρομελαλγία) σε ασθενή
με ιδιοπαθή θρομβοκυτταραιμία.

φορίας, με εκδηλώσεις όπως την ερυθρομελαλγία (εικόνα
2) και οπτικές ή νευρολογικές διαταραχές, οι οποίες ενδεχομένως επιφέρουν ελάττωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ωστόσο, οι προγνωστικές μελέτες εστιάζονται κυρίως
στην πρόβλεψη της θρόμβωσης σύμφωνα με την ηλικία
του ασθενούς και το προηγούμενο ιστορικό θρόμβωσης.
Στην εκδήλωση της θρόμβωσης σημαντικός επιβαρυντικός
παράγοντας είναι και ο υψηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων. Στην ΕΤ η επίπτωση για θρόμβωση είναι 12/1.000
και 1,6/1.000 η εξέλιξη σε μυελοΐνωση και 1,2/1.000 η
εξέλιξη σε οξεία λευχαιμία, ενώ στην PV η επίπτωση της
θρόμβωσης είναι 18/1.000 άτομα και 5/1.000 άτομα το
χρόνο η εξέλιξη σε μυελοΐνωση και λευχαιμία.
Τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής συνεργατικής ομάδας
για χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης σε ασθενείς με
PV έδειξαν ότι τα καρδιολογικά θανατηφόρα συμβάματα
ευθύνονται για το 45% όλων των θανάτων, ενώ η αιματολογική μετατροπή για το 13%.
Ο αρχικός αριθμός αιμοπεταλίων δεν φαίνεται να
σχετίζεται με τη θρόμβωση στην PV ή στην ΕΤ. Περισσότερο εμφανής είναι η σχέση μεταξύ υψηλού αριθμού
αιμοπεταλίων και αιμορραγικού κινδύνου που μπορεί
να αποδοθεί σε επίκτητη νόσο von Willebrand. Γι᾽ αυτό
στο πλαίσιο της θεραπευτικής απόφασης αριθμός αιμοπεταλίων>1.500x109/L θεωρείται υψηλού κινδύνου για
αιμορραγία.
Η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων είναι ανεξάρτητος παράγοντας για θρόμβωση τόσο στην PV όσο και στη
ET. Οι ασθενείς με λευκά>15.000 κκχ έχουν αυξημένο
κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Άλλοι παράγοντες
κινδύνου που σχετίζονται με τη θρόμβωση είναι καρδιαγγειακοί, όπως η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα, η
υπερλιπιδαιμία και ο σακχαρώδης διαβήτης. Οι ασθενείς
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με PV ή ΕΤ που εμφανίζουν αυτούς τους παράγοντες θεωρούνται ότι ανήκουν σε κατηγορία άμεσου κινδύνου. Αν
και δεν συνιστάται σε αυτούς κυτταροστατική θεραπεία,
ωστόσο συνιστάται η σωστή διαχείριση των αναστρέψιμων
παραγόντων κινδύνου.
Η συχνότητα εμφάνισης λευχαιμίας είναι χαμηλή (5%
- 10%) και η εξέλιξη της PV και ΕΤ σε αυτήν συμβαίνει
αργά. Δεν έχει αποδειχτεί σχέση μεταξύ έκθεσης σε φαρμακευτική αγωγή (Hydroxyurea) και εμφάνισης λευχαιμίας. Στη μελέτη από τη Mayo Clinic για ασθενείς με ΕΤ δεν
διαπιστώθηκε σχέση μεταξύ της θεραπείας και εξέλιξης
σε οξεία λευχαιμία. Ο αυξημένος αριθμός λευκών άνω των
15.000 ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για
εμφάνιση λευχαιμίας και μυελοΐνωσης.
Οι καταστάσεις που εκθέτουν τους ασθενείς με PV και
ΕΤ σε αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα είναι δύο: η
χειρουργική επέμβαση και η εγκυμοσύνη. Σε πρόσφατη
μελέτη χειρουργικών ασθενών (105 με PV και 150 με
ΕΤ), το 7,7% αυτών είχε θανατηφόρο αρτηριακή ή φλεβική
θρόμβωση και το 7,3% μείζονα αιμορραγία σε διάστημα 3
μηνών από τη χειρουργική επέμβαση.
Σε 62 γυναίκες με ΕΤ που είχαν 103 εγκυμοσύνες, η
γέννηση ζωντανών βρεφών ήταν 64%, ενώ το 51% των
κυήσεων εξελίχθηκαν χωρίς επιπλοκές. Οι επιπλοκές στη
μητέρα ανέρχονται στο 9%, ενώ των εμβρύων σε 40%.
Πρόσφατη πολυπαραγοντική μελέτη αναδεικνύει την παρουσία JAK2 V617F μετάλλαξης ως ανεξάρτητου παράγοντα επιπλοκών κατά την κύηση.

Θεραπεία
Πρωτοπαθής μυελοΐνωση
Η φαρμακευτική αγωγή δεν έδειξε να παρατείνει την επιβίωση των ασθενών και χορηγείται μόνο για την ανακούφιση των συμπτωμάτων. Η σπληνεκτομή και η ακτινοβολία του σπληνός, επίσης, προσφέρουν μόνο παροδική
ανακούφιση.
Η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιείται για τη
διόρθωση της αναιμίας περιλαμβάνει ανδρογόνα, κορτικοστεροειδή και ερυθροποιητίνη. Η συμπτωματική
σπληνομεγαλία αντιμετωπίζεται αρχικά με υδροξυουρία.
Η θαλιδομίδη είναι αποτελεσματικό φάρμακο, τόσο σε
χαμηλή δόση (50 mg) όσο και σε υψηλότερη (200 mg).
Η συμπληρωματική χορήγηση πρεδνιζόνης βοηθά στην
καλύτερη ανοχή του φαρμάκου και στη μικρότερη τοξικότητα. Πρόσφατα αναφέρονται καλά αποτελέσματα με τη

χορήγηση λεναλιδομίδης.
Η θεραπεία που μπορεί να οδηγήσει στην ίαση είναι
η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, σε
συνδυασμό με συμβατικό ή με μειωμένης έντασης σχήμα
προετοιμασίας.
Η μέθοδος εφαρμόζεται σε νεότερους ηλικιακά ασθενείς, με αναφερόμενα ποσοστά 5ετούς επιβίωσης χωρίς
νόσο και συνολικής επιβίωσης 51% και 67%, αντίστοιχα
(βλέπε πρόσφατη μελέτη της ευρωπαϊκής ομάδας μεταμόσχευσης, Blood 2009; 114:5264). Η ανακάλυψη των
JAK2 μεταλλάξεων οδήγησε στην ελπίδα ότι οι αναστολείς JAK2 μπορεί να αποδειχτούν αποτελεσματικοί κυρίως
στην PMF, με βάση την αντίστοιχη επιτυχία του Imatinib
στη CML.
Αν τελικά η χρήση τους μπορεί να επηρεάσει τη βιολογική εξέλιξη της νόσου απομένει να αποδειχτεί. Ωστόσο,
η μέχρι τώρα χρήση τους έχει αξιολογηθεί σε κλινικές
μελέτες με ενδιαφέροντα αποτελέσματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι η μείωση της σπληνομεγαλίας, η
εξαφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου και η αύξηση του
σωματικού βάρους. Ασθενείς με JAK2 θετικό ή αρνητικό
φαίνεται ότι έχουν την ίδια απόκριση.

Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση
Το προσδόκιμο επιβίωσης είναι σχεδόν ίδιο με αυτό του
υγιούς πληθυσμού και η θεραπεία, όταν χορηγείται, δεν
αποσκοπεί στην παράταση της επιβίωσης, αλλά στην ανακούφιση του ασθενούς από τις διαταραχές της μικροκυκλοφορίας (κεφαλαλγία, παραισθησίες των άκρων, ερυθρομελαλγία, άτυπος θωρακικός πόνος) ή για πρόληψη
θρομβοαιμορραγικών επιπλοκών.
Οι διαταραχές της μικροκυκλοφορίας ελέγχονται καλά
με χαμηλή δόση ασπιρίνης (40 - 100 mg/day). Η εμφάνιση επίκτητης νόσου von Willebrand συμπίπτει με τον εξαιρετικά υψηλό αριθμό αιμοπεταλίων>1.500x109/L και οφείλεται στον αυξημένο καταβολισμό της von Willebrand
πρωτεΐνης.
Στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου χρησιμοποιούμε
μόνο ασπιρίνη για την αντιθρομβωτική της δράση, όπως
τελευταία αποδείχτηκε σε μελέτες για την PV. Οι έγκυες
χαμηλού κινδύνου ασθενείς δεν πρέπει να λαμβάνουν κυτταροστατικούς παράγοντες, ενώ μπορούν να λαμβάνουν
ασπιρίνη, η οποία δεν επηρεάζει την έκβαση της κύησης.
Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου η αποτελεσματικότητα της κυτταροστατικής θεραπείας αναδεικνύεται από
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δύο τυχαιοποιημένες μελέτες. Στην πρώτη η θεραπεία με
υδροξυουρία έναντι απλής παρακολούθησης έδειξε ότι ο
κίνδυνος εμφάνισης θρόμβωσης ήταν πολύ μικρότερος
στο σκέλος της υδροξυουρίας (3,6% vs 24% με διάμεση
παρακολούθηση 27 μήνες).
Στη δεύτερη μελέτη η σύγκριση έγινε μεταξύ υδροξυουρίας και αναγρελίδης (φάρμακο το οποίο ελαττώνει τα
αιμοπετάλια, αναστέλλοντας εκλεκτικά τη διαφοροποίηση
των μεγακαρυοκυττάρων) με υπεροχή και πάλι της υδροξυουρίας (36% vs 55%). O κίνδυνος εμφάνισης λευχαιμίας με τη χρήση της υδροξυουρίας δεν αυξάνεται, ενώ
νέα δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η αναγρελίδη όσο και η
ιντερφερόνη αυξάνουν τον κίνδυνο εξέλιξης σε μυελοΐνωση. Σε περιπτώσεις δυσανεξίας στην υδροξυουρία ή σε

εγκυμοσύνη, το φάρμακο εκλογής είναι η ιντερφερόνη-α.
Ο θεραπευτικός στόχος με την κυτταροστατική θεραπεία
πρέπει να είναι αριθμός αιμοπεταλίων<400.000 κκχ.

Αληθής πολυκυτταραιμία
Ο ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία της είναι οι αφαιμάξεις,
με στόχο τη διατήρηση των επιπέδων αιματοκρίτη<45%
για τους άνδρες και<42% για τις γυναίκες. Σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου συνιστάται η μυελοκατασταλτική θεραπεία με υδροξυουρία και η ιντερφερόνη-α. Η ασπιρίνη σε
χαμηλή δόση αποδείχτηκε, επίσης, αποτελεσματική.
Ο κνησμός που οφείλεται σε PV ανταποκρίνεται στη
θεραπεία με paroxetine 20mg/d (αναστολέας επαναπρόσληψης της σεροτονίνης).

Abstract
Kostelidou Th. Chronic Myelohyperplastic Neoplasias. Iatrika Analekta 2010, 3:206-210
Among the ÒclassicÓ bcr/abl-negative Myelohyperplastic neoplasias, Primary myelofibrosis is associated with a
substantial life-expectancy reduction. Several prognostic systems have been proposed to identity subgroups of
patients with a different risk which is especially important in younger individuals, who may benefit from potentially
curative therapies. Ediopathic thrombocytosis affects the patients᾽ quality of life more than the survival, due to the
high ocurrence of thrombosis, whereas Polycythemia vera has a substantial morbidity derived from thrombosis but
also a certain reduction in life expectancy. The recent discovery of a recurrent activating Janus tyrosine kinase (JAK2)
mutation in all 3 classic Myelohyperplastic neoplasias offers another opportunity for refining current diagnosis and
disease classifications.
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Μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία
Χρήστος Σπυρόπουλος
Παθολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
spyrochris@ath.forthnet.gr

Η εξέταση του μυελού των οστών με αναρρόφηση μυελού
(μυελόγραμμα) σε συνδυασμό με βιοψία οστού είναι χρήσιμη στη διάγνωση, στη σταδιοποίηση και στην εκτίμηση
του θεραπευτικού αποτελέσματος των αιματολογικών νοσημάτων. Η ευκολία της λήψης μυελού και της βιοψίας, σε
συνδυασμό με καλλιέργεια μυελού ή άλλες ειδικές εξετάσεις, μπορεί να βοηθήσει επίσης στη διαφορική διάγνωση
πυρετού αγνώστου αιτιολογίας καθώς και μεταστατικών
κακοήθων νόσων και θησαυριώσεων.
Μέχρι την εφηβεία ο ενεργός μυελός πληροί τις κοιλότητες όλων των πλατέων και μακρών οστών κατά μήκος
του άξονος του σώματος, καθώς και τα μακρά οστά των άκρων. Η συνολική κυτταροβρίθεια του μυελού είναι 100%
στη γέννηση και μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας,
ώστε στην ενήλικο ζωή η αναλογία του μυελού σε σχέση
με το λιπώδη ιστό είναι περίπου 50%.
Σε υγιή άτομα όλες οι περιοχές αιμοποίησης έχουν
ομοιόμορφη κυτταροβρίθεια και αναλογία των αιμοποιητικών κυτταρικών σειρών. Με αυτό το δεδομένο, δείγμα
μυελού από ένα σημείο λήψης δίδει τη συνολική εικόνα
του μυελού. Λήψη μυελού από περισσότερες της μιας
θέσεις δεν βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια για τις
περισσότερες αιματολογικές διαταραχές. Εξαίρεση αποτελούν κακοήθη νεοπλασματικά νοσήματα που μπορεί
να έχουν εστιακή διήθηση του μυελού των οστών, όπως
λέμφωμα, μυέλωμα, καρκίνος, οπότε κρίνεται σκόπιμη η
λήψη δείγματος μυελού των οστών από περισσότερες της
μιας ανατομικές θέσεις.

Ενδείξεις
Η απόφαση εξέτασης του μυελού βασίζεται στο ιστορικό,
στη φυσική εξέταση και στις εργαστηριακές εξετάσεις,
συμπεριλαμβανομένου του πλήρους αιματολογικού και
πηκτολογικού ελέγχου. Η οστεομυελική βιοψία και το
μυελόγραμμα είναι χρήσιμες εξετάσεις για τη διάγνωση,
τη σταδιοποίηση και την απόκριση στη θεραπεία πολλών
αιματολογικών νοσημάτων. Με αυτές τις εξετάσεις είναι
δυνατός ο καθορισμός της κυτταροβρίθειας του μυελού,
η εκτίμηση της κυτταρικής μορφολογίας και της διαφοροποίησης των κυτταρικών στοιχείων του μυελού καθώς

1.
Εικ. 1. Ιστολογική εικόνα οστεομυελικής βιοψίας σε ασθενή με
μαστοκυττάρωση.

και της παρουσίας ή απουσίας μεταστατικής νόσου, σε
περιπτώσεις συμπαγών νεοπλασμάτων. Εξειδικευμένες
διαγνωστικές εξετάσεις, όπως ο ανοσοφαινότυπος των
παθολογικών κυττάρων, ο καρυότυπος ή ειδικές μοριακές
αναλύσεις, μπορούν να δώσουν επιπλέον διαγνωστικές
και προγνωστικές πληροφορίες, ιδιαίτερα σε ασθενείς
με λευχαιμίες, με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και
λεμφώματα.
Ο μυελός των οστών φιλοξενεί ένα σύμπλεγμα στρώματος με στοιχεία του συστήματος μονοκυττάρων - φαγοκυττάρων, το οποίο μπορεί να προσβληθεί από ποικίλα
συστηματικά νοσήματα. Συνεπώς, το μυελόγραμμα σε
συνδυασμό με την οστεομυελική βιοψία και την καλλιέργεια μυελού είναι χρήσιμο για τη διερεύνηση κλινικών
συνδρόμων ή νοσημάτων στα οποία η δραστικότητα και
ο αριθμός των κυττάρων του στρώματος διαταράσσονται,
όπως σε περιπτώσεις πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, ποικίλων θησαυριώσεων και διηθητικών νοσημάτων.
Η πλήρης αιματολογική εκτίμηση στα περισσότερα διαγνωστικά προβλήματα απαιτεί τη λήψη μυελογράμματος
και οστεομυελικής βιοψίας. Οι εξαιρέσεις σε αυτόν τον
κανόνα είναι λίγες. Παράδειγμα η διάγνωση και η παρακολούθηση της χρονίας μυελογενούς λευχαιμίας μορφολογικά, κυτταρογενετικά και μοριακά. Επίσης, το μυελόγραμμα μπορεί να είναι αρκετό για την αρχική διάγνωση
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της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας και για την εκτίμηση
της απόκρισης της νόσου στη θεραπεία.
Συνοπτικά, οι ενδείξεις για εκτίμηση του μυελού των
οστών αφορούν στις εξής κατηγορίες:
Διερεύνηση ανεξήγητης αναιμίας, λευκοπενίας, θρομβοπενίας ή παγκυτταροπενίας. Εξαίρεση τα παιδιά με αμιγή θρομβοπενία που οφείλεται συνήθως σε ιδιοπαθή
αυτοϊώμενη θρομβοπενική πορφύρα.
Διάγνωση και σταδιοποίηση λεμφωμάτων και συμπαγών όγκων που διηθούν το μυελό.
Αξιολόγηση ερυθροκυττάρωσης, λευκοκυττάρωσης
και/ή θρομβοκυττάρωσης.
Διάγνωση και αξιολόγηση των πλασματοκυτταρικών
δυσκρασιών, των λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων και
των λευχαιμιών.
Αξιολόγηση του μεταβολισμού του σιδήρου και των
σιδηροαποθηκών.
Αξιολόγηση παθολογικών εναποθέσεων στο μυελό και
θησαυριώσεων (π.χ. αμυλοείδωση, νόσος Gaucher).
Εκτίμηση πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, κυρίως σε
υποψία για φυματίωση, συστηματική μυκητίαση, παρασιτικές λοιμώξεις ή κοκκιοματωματώδη νόσο.
Εκτίμηση ανεξήγητης σπληνομεγαλίας.
Αξιολόγηση ύποπτης χρωμοσωμιακής διαταραχής σε
νεογέννητα.
Επιβεβαίωση ότι ο μυελός των οστών είναι φυσιολογικός σε υποψήφιο δότη για αλλογενή μεταμόσχευση μυελού οστών.
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Αντενδείξεις
Απόλυτες αντενδείξεις για εκτέλεση οστεομυελικής βιοψίας είναι η αιμορροφιλία, η σοβαρή διάχυτη ενδαγγειακή
πήξη και οι λοιπές σοβαρές αιμορραγικές διαταραχές. Η
σοβαρή θρομβοπενία δεν αποτελεί απόλυτη αντένδειξη.
Ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα ή διαταραχές συνδεόμενες με την απορρόφηση του οστού δεν πρέπει να υποβάλλονται σε στερνική παρακέντηση, επειδή ο κίνδυνος
διατρήσεως του στέρνου είναι αυξημένος. Η οστεομυελική βιοψία από το στέρνο δεν πρέπει να επιχειρείται λόγω
της ευθραυστότητας του συγκεκριμένου οστού και της
ανατομικής γειτνίασής του με την καρδιά και τα μεγάλα
αγγεία. Προφυλάξεις χρειάζονται όταν υπάρχουν δερματικές λοιμώξεις στο σημείο όπου σχεδιάζεται να γίνει η
παρακέντηση ή η οστεομυελική βιοψία και σε μη συνεργαζόμενους ασθενείς.
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Θέση παρακέντησης - βιοψίας και
προετοιμασία του ασθενούς
Πρώτα επιλέγεται η θέση της παρακέντησης, προγραμματίζονται οι ειδικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες, γίνεται η συνεννόηση με το αιμοπαθολογοανατομικό εργαστήριο για την αποστολή των δειγμάτων και εξασφαλίζεται η
συναίνεση του ασθενούς ή των άμεσων συγγενών.
Η λαγόνιος ακρολοφία είναι η πλέον ασφαλής θέση
για την εκτέλεση της παρακέντησης και της βιοψίας. Η
οπισθία άνω λαγόνιος ακρολοφία είναι η καλύτερη θέση
και συνοδεύεται από τη μικρότερη ταλαιπωρία για όλους
τους ασθενείς, ενηλίκους και παιδιά. Σε ενηλίκους, όταν
η τελευταία είναι δύσκολα προσβάσιμη, όπως σε ασθενείς
με νοσηρή παχυσαρκία ανίκανους να μετακινηθούν, ή πάσχουσα, λόγω τοπικής δερματικής νόσου ή προηγηθείσης
ακτινοβολίας, η λήψη γίνεται από την προσθία λαγόνιο
ακρολοφία. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο μυελός των οστών
μπορεί να ληφθεί από τον μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου, από τα σπονδυλικά σώματα ή τις πλευρές. Σε αυτές τις
περιπτώσεις χρειάζεται η βοήθεια χειρουργού και πιθανή
καθοδήγηση υπό αξονικό τομογράφο. Η Ακτινοβολημένη
οστική περιοχή πρέπει να αποφεύγεται, γιατί δεν δίνει
σωστές πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά στην κυτταροβρίθεια του μυελού. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται κατά
την παρακέντηση του στέρνου, δεδομένου ότι η διάτρηση
του σώματος του οστού ή η διάτρηση του μεσοπλευρίου
διαστήματος μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρο αιμορραγία. Σε ορισμένα παιδιά τα οστά της λεκάνης δεν έχουν
πλήρως οστεοποιηθεί και ως εκ τούτου δεν πρέπει να
παρακεντηθούν.
Η προετοιμασία του ασθενούς περιλαμβάνει αγχολυτικά και οπιοειδή, όταν η χρήση τους κριθεί αναγκαία. Σε
παιδιά με φοβίες, σε αγχώδεις ενηλίκους ή σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε επανειλημμένες βιοψίες, όπως στην
οξεία λευχαιμία, η χρήση λοραζεπάμης είναι αναγκαία για
χαλάρωση και παροδική αμνησία. Η χρήση εισπνεόμενου
νιτρικού οξειδίου και οξυγόνου μπορεί να γίνει σε βιοψία
μυελού. Σε άτομα αγχώδη και ιδιαίτερα ευαίσθητα στον
πόνο μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως αναισθησία βραχείας διάρκειας (προποφόλη, ρεμιφεντανύλη ή μιδαζολάμη). Η παρουσία βοηθού κατά τη βιοψία είναι απαραίτητη,
δεδομένου ότι η θέση της βιοψίας και της παρακέντησης
συχνά αιμορραγεί και είναι αναγκαία η τοπική αιμόσταση.
Για τη στερνική παρακέντηση η βελόνα πρέπει να έχει
φρένο για ελεγχόμενη διείσδυση. Σε περίπτωση παχύ-
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σαρκων και μεγαλόσωμων ασθενών κρίνεται αναγκαία η
χρησιμοποίηση εξαρχής βελόνας οστεομυελικής βιοψίας
της οποίας η άκρη μοιάζει με πριόνι (trephine) για να γίνει
ταυτόχρονα το μυελόγραμμα και η βιοψία από την οπισθία
λαγόνιο ακρολοφία.
Η εκτίμηση της συνολικής κυτταροβρίθειας του μυελού
μπορεί να μην είναι η σωστή, λόγω δημιουργίας οξείας ενδομυελικής αιμορραγίας, όταν η παρακέντηση προηγείται
της βιοψίας. Το πρόβλημα αυτό ξεπερνιέται εάν ληφθεί
βαθύτερο και μακρύτερο τμήμα του οστού, παρακάμπτοντας έτσι το σημείο της αναρρόφησης, ή εάν η λήψη γίνει
σε διαφορετικές θέσεις, σε απόσταση 1 - 2 εκ. στην οπισθία λαγόνιο ακρολοφία. Το ιστοτεμάχιο που θα ληφθεί
πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 5 χιλιοστά.
Σε περίπτωση αδυναμίας αναρρόφησης μυελού, που
συμβαίνει πολλές φορές σε μυελοϋπερπλαστικές ή λευχαιμικές παθήσεις οι οποίες συνοδεύονται από μυελική
ίνωση, σε μεταστατική νεοπλασματική διήθηση ή σε σχηματισμό κοκκιωμάτων, η οστεομυελική βιοψία θεωρείται
επιβεβλημένη.

Επιπλοκές
Οι επιπλοκές είναι σπάνιες. Στους παράγοντες κινδύνου
για επιπλοκές περιλαμβάνονται τα μυελοϋπερπλαστικά
σύνδρομα, η θεραπεία με φάρμακα, όπως η ασπιρίνη ή τα

από του στόματος αντιπηκτικά, η νοσογόνος παχυσαρκία
και η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Στις καταστάσεις αυτές
μπορούν να παρατηρηθούν αιμορραγίες που εντοπίζονται
στη θέση της βιοψίας και είναι συνήθως μικρής κλινικής
σημασίας, καθώς επίσης τοπική λοίμωξη, τοπική διασπορά
του όγκου και θραύση της βελόνας βιοψίας. Στις σπάνιες
επιπλοκές αναφέρεται η εμφάνιση παροδικής νευραλγίας
και οστεομυελίτιδος. Στη βιβλιογραφία έχει περιγραφεί
ένας θάνατος που σχετίσθηκε με τη διαδικασία.
Η αιμορραγία από αναρρόφηση μυελού συμβαίνει σε
οποιαδήποτε θέση και είναι πιο συχνή σε θρομβοπενία ή
σε λειτουργική διαταραχή των αιμοπεταλίων οφειλομένη
σε μυελοϋπερπλαστικό σύνδρομο. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιμορραγία ελέγχεται εφαρμόζοντας τοπική
πίεση. Εάν η αιμορραγία συνεχίζεται γίνεται μετάγγιση
αιμοπεταλίων. Σπάνιες περιπτώσεις οπισθοπεριτοναϊκής
αιμορραγίας έχουν περιγραφεί από τρώση της γλουτιαίας
αρτηρίας.
Η προσωπική μας πείρα από τη διενέργεια άνω των 500
οστεομυελικών βιοψιών στην Αιματολογική Κλινική του
ΥΓΕΙΑ συνοψίζεται στο ότι η διαδικασία είναι εφαρμόσιμη
στην πλειονότητα των ασθενών, με ελάχιστη νοσηρότητα,
που αφορά κυρίως στον πόνο κατά τη διάρκεια της βιοψίας. Κανένας θάνατος ασθενούς δεν παρατηρήθηκε, λόγω
της οστεομυελικής βιοψίας.

Abstract
Spyropoulos C. Bone marrow aspiration and trephine biopsy. Iatrika Analekta 2010, 3:211-213
Bone marrow examination is a useful tool in the diagnosis, staging and prognosis of hematologic diseases. Because
of easy accessibility, aspiration and biopsy of bone marrow may also play a role in the diagnosis of various storage
and infiltrative disorders. Complications following bone marrow examination are rare and morbidity is minimal.
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Πρόγνωση και θεραπεία
της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας
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Παθολόγος Αιματολόγος, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
askandal@otenet.gr

Η οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ) αποτελεί ετερογενή
ομάδα κλωνικών διαταραχών των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων, τα οποία παύουν να διαφοροποιούνται και
πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μη λειτουργικών μυελικών βλαστικών κυττάρων
στο μυελό των οστών, στο περιφερικό αίμα και σε άλλους
ιστούς. Συχνά συνυπάρχει αναστολή της φυσιολογικής αιμοποιητικής ωρίμανσης με αποτέλεσμα την εμφάνιση αναιμίας, ουδετεροπενίας, θρομβοπενίας και συστηματικών
συμπτωμάτων με αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων.
Η συχνότητά εμφάνισης της νόσου αυξάνει με την ηλικία,
από 1,8 ανά 100.000 άτομα ηλικίας <65, σε 16,3 ανά
100.000 άτομα ≥65 ετών. Η διάμεση ηλικία εμφάνισης
της νόσου είναι τα 70 έτη.

Προγνωστικοί παράγοντες
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών έχει
γίνει σημαντική πρόοδος στην αποκρυπτογράφηση των
υποκείμενων κυτταρογενετικών και μοριακών διαταραχών
που ενέχονται στην παθογένεση της ΟΜΛ. Αυτό μας δίνει
τη δυνατότητα να προβλέψουμε για κάθε συγκεκριμένο
ασθενή την πιθανότητα να επιτύχει και να διατηρήσει ύφεση της νόσου έπειτα από τη συμβατική χημειοθεραπεία,
με αποτέλεσμα την ανάπτυξη εξατομικευμένης θεραπείας.
Η τρέχουσα αντιμετώπιση των ασθενών με ΟΜΛ καθορίζεται από την ηλικία του ασθενούς (<60 ή ≥60 ετών),
από τον αριθμό των λευκών κατά τη διάγνωση, τη γενική
κατάσταση του ασθενούς, από τον τύπο της ΟΜΛ (de novo
ή δευτεροπαθής) και από τα κυτταρογενετικά - μοριακά
χαρακτηριστικά του λευχαιμικού κλώνου. Οι παράγοντες
αυτοί καθορίζουν και τη θεραπευτική στρατηγική με την
έννοια της ανάδειξης μοριακών θεραπευτικών στόχων, όπως το all trans retinoid acid (ATRA) και το τριοξείδιο του
αρσενικού. Ειδικότερα στην οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (ΟΠΛ), μετά τη χορήγηση θεραπείας εφόδου (ATRA
και χημειοθεραπεία) και δύο κύκλων θεραπείας εδραίωσης,
ποσοστό ασθενών άνω του 75% μπορεί να ιαθεί. Η ΟΠΛ,
σε αντίθεση με τις άλλες υποκατηγορίες της ΟΜΛ, αποτε-
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1α.

1β.

Εικ. 1. Λευχαιμική διήθηση με υπερτροφία των ούλων σε ασθενή με
οξεία μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (α). Αποδρομή της λευχαιμικής
διήθησης τρείς εβδομάδες μετά τη χορήγηση θεραπείας εφόδου (β).

λεί ένδειξη θεραπείας συντήρησης και παράδειγμα όπου
ο μοριακός έλεγχος έχει απόλυτη ένδειξη για την παρακολούθηση της θεραπευτικής ανταπόκρισης και την ανάδειξη
των πρώιμων υποτροπών.
Οι κυτταρογενετικές διαταραχές (μαζί με την ηλικία
του ασθενούς) είναι οι πλέον σημαντικοί προγνωστικοί
παράγοντες για τους ασθενείς με ΟΜΛ ως προς τα ποσοστά επίτευξης πλήρους ύφεσης, τον κίνδυνο υποτροπής
και τη συνολική επιβίωση των ασθενών. Οι ασθενείς με
φυσιολογικό καρυότυπο αποτελούν κατά προσέγγιση το
50% - 60% του συνόλου των ασθενών με ΟΜΛ και προγνωστικά ανήκουν στην ενδιάμεση ομάδα κινδύνου. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν και οι ασθενείς με τρισωμία 8, ή
επίκτητη τρισωμία 21, ή εκείνοι όπου τεχνικά απέτυχε η
κυτταρογενετική ανάλυση.
Συνοπτικά, οι κυτταρογενετικές και μοριακές οντότητες
που καθορίζουν την έκβαση των ασθενών με ΟΜΛ, όπως
προκύπτει από την πολυπαραγοντική ανάλυση μελετών
που έγιναν σε νεότερους ηλικιακά ασθενείς, παρουσιάζονται στον πίνακα1,2.
Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα από τις διαδοχικές
μελέτες του ιατρικού ερευνητικού ινστιτούτου της Αγγλίας (MRC AML10, AML12, AML15) σε ασθενείς 16 - 59
ετών, η συνολική μακρά επιβίωση των ασθενών με βάση
την κυτταρογενετική ομάδα κινδύνου ανέρχεται στο 60%
- 70% για ασθενείς με ευνοϊκό καρυότυπο, στο 12% - 37%
για ασθενείς με ενδιάμεσου κινδύνου καρυότυπο και στο
2% - 11% για ασθενείς με δυσμενή καρυότυπο2.
Σε ασθενείς άνω των 60 ετών, οι οποίοι αποτελούν την
πλειονότητα των ασθενών με ΟΜΛ, ο κύριος στόχος της
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κυτταρογενετικής διερεύνησης είναι να διαχωρίσουμε την
ομάδα των ασθενών εκείνων, οι οποίοι μπορεί ενδεχομένως να ωφεληθούν από τη χορήγηση εντατικοποιημένης
χημειοθεραπείας. Ειδικότερα, οι ασθενείς με δυσμενή καρυότυπο, που έχουν δυσμενή πρόγνωση με τη συμβατική
χημειοθεραπεία (επιβίωση μικρότερη του 5% στα 5 έτη),
είναι υποψήφιοι για τη χορήγηση ερευνητικών θεραπειών
ή απλώς υποστηρικτικής αγωγής.
Αντίθετα, στους νεότερους ηλικιακά ασθενείς και στα
παιδιά η κυτταρογενετική και μοριακή εκτίμηση στοχεύει
στην ανάδειξη ομάδων ασθενών με διαφορετικό κίνδυνο
υποτροπής της νόσου και στην επιλογή των ασθενών για ενδεχόμενη εφαρμογή της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων στην πρώτη πλήρη ύφεση της νόσου.

Θεραπεία
Η αποτελεσματική χορήγηση θεραπείας σε ΟΜΛ ασθενείς
με στόχο την ίαση εξαρτάται από την επιτυχία της θεραπείας εφόδου ως προς την επίτευξη ύφεσης και την επακόλουθη χορήγηση θεραπείας μετά την ύφεση για την πρόληψη
της υποτροπής.
Για περισσότερο από τρεις δεκαετίες ο συνδυασμός της
αρασυτίνης με μία ανθρακυκλίνη αποτελεί την κλασική
θεραπεία εφόδου των ασθενών με ΟΜΛ. Το θεραπευτικό
σχήμα συνίσταται στη χορήγηση ανθρακυκλίνης για τρεις
ημέρες (συνήθως daunorubicin 45-60 mg/m2 ημερησίως, ή idarubicin 12 mg/m2 ημερησίως) και αρασυτίνης
σε συνεχή έγχυση σε δόση 100 - 200 mg/m2 ημερησίως,
για 7 ημέρες. Μετά τη χορήγηση θεραπείας εφόδου με
τον κλασικό συνδυασμό ανθρακυκλίνης και αρασυτίνης,
Πίνακας 1
Α. Ευνοϊκή ομάδα
κινδύνου (10% - 20%
των ασθενών)

Β. Ενδιάμεση ομάδα
κινδύνου

Γ. Δυσμενής ομάδα
κινδύνου (εξαιρούνται
οι περιπτώσεις με
ευνοϊκό καρυότυπο)

2.
Εικ. 2. Περιφερικό αίμα ασθενούς με οξεία μυελογενή λευχαιμία.
Απεικονίζονται δύο μυελοβλάστες με ραβδία Auer στο κυτταρόπλασμα (βέλη).

σε ασθενείς κάτω των 60 ετών καταγράφονται ποσοστά
επίτευξης πλήρους ύφεσης από 60% έως 80% και στους
ηλικιωμένους ασθενείς από 40% έως και 60%.
Σε πρόσφατες τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ σε
ασθενείς με ΟΜΛ, η μία από αυτές σε νεότερους ηλικιακά
και η άλλη σε ηλικιωμένους ασθενείς, διερευνήθηκε η
χορήγηση θεραπείας εφόδου με το συνδυασμό συνεχούς
έγχυσης αρασυτίνης σε δόση 100 mg/m2 ημερησίως για
7 ημέρες και τρεις ημερήσιες δόσεις daunorubicin είτε
45 ή 90 mg/m2. Και στις δυο μελέτες οι ασθενείς που
τυχαιοποιήθηκαν στις υψηλότερες δόσεις πέτυχαν υψηλότερα ποσοστά πλήρους ύφεσης (72% έναντι 57%), χωρίς αντίστοιχη αύξηση της τοξικότητας, σε σχέση με τους
ασθενείς που έλαβαν χαμηλότερη δόση daunorubicin.
Επίσης, οι νεότεροι ασθενείς και ειδικότερα εκείνοι με
ευνοϊκό ή ενδιάμεσο καρυότυπο, που τυχαιοποιήθηκαν
στις υψηλές δόσεις, είχαν μακρύτερη διάμεση συνολική
επιβίωση. Βασιζόμενοι στα δεδομένα αυτά θεωρούμε ότι
η δόση των 45 mg/m2 δεν πρέπει πλέον να θεωρείται η
ενδεδειγμένη. Στους ηλικιωμένους ασθενείς η δόση θα
πρέπει να είναι σαφώς υψηλότερη, κάπου μεταξύ των 60
και 90 mg/m2 για τρεις ημέρες3,4.

Κυτταρογενετικοί και μοριακοί προγνωστικοί παράγοντες στην ΟΜΛ.

n T(15;17)/PML-RARA, t(8;21)/RUNX1T1, inv(16)/t(16;16)/CBFB-MYH11
n NPM1 mutant/ FLT3-ITD-, WT1 wild type
n CEBPA mutant (biallelic, FLT3-ITD-)
n Οντότητες που δεν ταξινομούνται ως ευνοϊκές ή δυσμενείς.
n Abn(3q) [εξαιρείται η t(3;5)], inv(3)/t(3;3)/EVI-1 expression, add(5q), del(5q), -5, -7, add(7q),

t(6;11), t(10;11), t(9;22), -17, abn(17p), σύνθετος καρυότυπος (πάνω από 3 διαφορετικές
διαταραχές).
Monosomal karyotype positive (MK+) ΟΜΛ (παρουσία μιας αυτόσωμης μονοσωμίας σε συνδυασμό με τουλάχιστον μία ακόμα μονοσωμία ή δομική διαταραχή).
FLT3-ITD (επί απουσίας ευνοϊκού καρυότυπου), MLL-PTD.
KIT mutations (σχετικά σπάνιες, η επίπτωσή τους διερευνάται κυρίως σε ασθενείς με t(8;21)/
inv(16)).

n
n
n
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Θεραπεία μετά την επίτευξη ύφεσης
Παρά τα υψηλά ποσοστά επίτευξης πλήρους ύφεσης, η συνολική επιβίωση των ασθενών με ΟΜΛ δεν είναι ικανοποιητική, ακόμα και στην ευνοϊκή ομάδα κινδύνου. Η ανάγκη
χορήγησης θεραπείας μετά την ύφεση έχει αποδειχτεί σε
παλαιότερες μελέτες. Ενώ η θεραπεία εφόδου είναι ταυτόσημη για όλες τις ομάδες των ασθενών (με εξαίρεση την
ΟΠΛ), οι επιλογές ως προς τη μετά την ύφεση θεραπεία
είναι πολλές και η τελική επιλογή βασίζεται στους προγνωστικούς παράγοντες, τόσο κατά τη διάγνωση όσο και έπειτα
από αυτήν. Η χορήγηση εντατικοποιημένης θεραπείας μετά
την ύφεση παραμένει ο κανόνας με τον οποίο συγκρίνονται
όλες οι άλλες θεραπευτικές στρατηγικές. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων (αλλο ΜΑΚ) και η αυτόλογη ΜΑΚ.
Η εντατικοποιμένη χημειοθεραπεία περιλαμβάνει υψηλές δόσεις αρασυτίνης (1 - 3 g/m2 ημερησίως, είτε έως
3 g/m2 ανά 12 ώρες για 4 - 6 ημέρες, ή δύο φορές την
ημέρα τις ημέρες1, 3, 5). Τα αποτελέσματα της θεραπείας
σχετίζονται με τον καρυότυπο και την ηλικία του ασθενούς5. Η μακρά επιβίωση χωρίς νόσο μπορεί να φτάσει ή
και να υπερβεί το 60% - 70% στους νεότερους ασθενείς
με inv(16) ή t(8;21), με την προϋπόθεση ότι θα λάβουν
επαναλαμβανόμενους (3 - 4) κύκλους υψηλών δόσεων
αρασυτίνης. Ο ιδανικός αριθμός των κύκλων με υψηλές
δόσεις αρασυτίνης σε νεότερους ασθενείς δεν έχει καθοριστεί, αλλά τα υπάρχοντα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι
2 έως 4 κύκλοι είναι απαραίτητοι. Στην παραπάνω μελέτη
η σημαντική επίπτωση των υψηλών δόσεων αρασυτίνης
στη μακρά επιβίωση αφορούσε σε ασθενείς κάτω των 60
ετών. Σε αντίθεση με τους νεότερους ασθενείς, το όφελος
χορήγησης οποιασδήποτε θεραπείας μετά την ύφεση σε
ηλικιωμένους ασθενείς ουδέποτε έχει αποδειχτεί αναμφισβήτητα. Ενώ στις κλινικές μελέτες σημειώνονται ποσοστά
επίτευξης πλήρους ύφεσης έως και 60%, η επιβίωση χωρίς
νόσο ανέρχεται μόνο στους 6 έως 9 μήνες και η συνολική
επιβίωση στους 7 έως 10 μήνες. Πιθανή εξαίρεση στα πιο
πάνω αποτελεί η μικρή ομάδα ηλικιωμένων ασθενών με
ευνοϊκό καρυότυπο, όπου το 20% έως και 30% μπορεί να
ιαθεί με τη χορήγηση θεραπείας μετά την ύφεση6.

Αλλογενής Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών
Κυττάρων (αλλο ΜΑΚ)
Η δυνατότητα ίασης που προσφέρει η αλλο ΜΑΚ βασίζεται κυρίως στην αντιλευχαιμική δράση του αλλογενούς
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3.

Έτη

Εικ. 3. Συγκριτική επιβίωση ασθενών με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) και οξεία λεμφική λευχαιμία (ALL).

μοσχεύματος. Η αλλογενής ΜΑΚ μειώνει σημαντικά τα ποσοστά υποτροπής της νόσου, αυτό όμως δεν μεταφράζεται
πάντοτε σε πλεονέκτημα επιβίωσης, λόγω της τοξικότητας
και θνητότητας της μεθόδου. Σήμερα οι πρόοδοι στη μεταμόσχευση έχουν μειώσει σημαντικά τη θνητότητα που
σχετίζεται με τη μέθοδο (<20% στην πρώτη πλήρη ύφεση
της ΟΜΛ). Με την πρόσφατη δε εφαρμογή των μειωμένης
έντασης θεραπειών προετοιμασίας έχει επιτευχθεί περαιτέρω μείωση της πρώιμης θνητότητας της μεταμόσχευσης.
Το σημαντικότερο ερώτημα στην εφαρμογή της αλλο
ΜΑΚ είναι το ποιοι ασθενείς με ΟΜΛ θα πρέπει να υποβληθούν σε αυτήν, ευρισκόμενοι στη πρώτη πλήρη ύφεση
της νόσου. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα η απόφαση θα
εξαρτηθεί από τους προγνωστικούς παράγοντες κατά τη
διάγνωση της νόσου (καρυότυπος - μοριακές βλάβες) και
από την ευκολία επίτευξης ή όχι πλήρους ύφεσης.
Στους ασθενείς με ευνοϊκό καρυότυπο και επί απουσίας
c-KIT μετάλλαξης δεν συνιστάται η αλλο ΜΑΚ στην πρώτη
ύφεση της νόσου, λόγω των καλών μακροχρόνιων αποτελεσμάτων μετά τη χορήγηση επαναλαμβανόμενων υψηλών
δόσεων αρασυτίνης και της σχετικής ευκολίας επίτευξης
δεύτερης ύφεσης. Αντίθετα, σε ασθενείς με δυσμενή καρυότυπο και σε αυτούς με ενδιάμεσου κινδύνου καρυότυπο, εκτός πιθανόν της ομάδας με NPM+/FLT3-ITD-, θα
πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της αλλο ΜΑΚ. Επίσης,
ασθενείς που δεν επέτυχαν πλήρη ύφεση ύστερα από 1
ή 2 κύκλους θεραπείας εφόδου και για τους οποίους απαιτήθηκε θεραπεία διάσωσης για την επίτευξη πλήρους
ύφεσης θεωρούνται υψηλού κινδύνου, ακόμα και αν κατά
τη διάγνωση είχαν ευνοϊκό καρυότυπο7.
Δεδομένης της κακής έκβασης των ασθενών υψηλού
κινδύνου μετά την αυτόλογη ΜΑΚ ή χημειοθεραπεία
και στην περίπτωση όπου ο ασθενής δεν διαθέτει HLAσυμβατό αδελφό, θα πρέπει να αρχίσει η αναζήτηση μη
συγγενούς συμβατού δότη στις δεξαμενές εθελοντών
δοτών ή για μόσχευμα ομφάλιου λώρου ή ακόμη να ε-
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ξεταστεί το ενδεχόμενο απλοταυτόσημης μεταμόσχευσης
στους νεότερους ηλικιακά ασθενείς. Σύμφωνα με την προοπτική γερμανική μελέτη AML01/99 η 4ετής συνολική
επιβίωση ασθενών υψηλού κινδύνου ανέρχεται στο 68%
σε ασθενείς που έλαβαν μόσχευμα από HLA-συμβατό αδελφό και στο 56% σε ασθενείς με μη συγγενή συμβατό
δότη, ποσοστά σημαντικά καλύτερα σε σχέση με τη χημειοθεραπεία ή την αυτόλογη ΜΑΚ8. Εφόσον υπάρχει σαφής
ένδειξη αλλο ΜΑΚ σε ασθενείς στην 1η πλήρη ύφεση, θα
πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως και όχι να τη ÇφυλάμεÈ
για τη 2η πλήρη ύφεση.

Αυτόλογη μεταμόσχευση
αιμοποιητικών κυττάρων
Ο ρόλος της αυτόλογης ΜΑΚ για τη θεραπεία της ΟΜΛ
στην 1η πλήρη ύφεση παραμένει ασαφής. Στις περισσότερες μελέτες που συγκρίνουν την αυτόλογη ΜΑΚ με τη
χημειοθεραπεία αναδεικνύεται σημαντική μείωση της συχνότητας υποτροπής της νόσου μετά την αυτόλογη ΜΑΚ.

Σήμερα, με τη χρήση των κινητοποιημένων κυττάρων του
περιφερικού αίματος, οι θάνατοι από τοξικότητα μετά την
αυτόλογη ΜΑΚ έχουν σημαντικά μειωθεί (θνητότητα μικρότερη του 5%), ενώ παράλληλα δεν καταγράφεται αύξηση της συχνότητας υποτροπών. Έτσι φαίνεται ότι σήμερα
πλέον η αυτόλογη ΜΑΚ έχει λιγότερες τοξικές επιπλοκές
και είναι καλύτερα ανεκτή από τους ασθενείς σε σχέση με
τους επαναλαμβανόμενους κύκλους χημειοθεραπείας και
προφανώς είναι η ενδεικνυόμενη θεραπεία μετά την ύφεση
για ασθενείς χαμηλού κινδύνου ή για ασθενείς ενδιάμεσου
κινδύνου που δεν διαθέτουν HLA-συμβατό δότη.
Στην κλινική πρακτική για την αντιμετώπιση των ασθενών
με ΟΜΛ εκείνο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη είναι
πως τόσο η συνδυασμένη χημειοθεραπεία όσο και οι τεχνικές της μεταμόσχευσης βελτιώνονται συνεχώς. Γι᾽ αυτό
και η επιλογή της καλύτερης θεραπείας για τον ασθενή
θα πρέπει να επανεκτιμάται συνεχώς σε σχέση και με τα
διαρκώς προστιθέμενα δεδομένα ως προς την αξιολόγηση
της ομάδας κινδύνου όπου ανήκει ο κάθε ασθενής.

Abstract
Skandali A. Prognosis and treatment of acute myeloid leukemia. Iatrika Analekta 2010, 3:214-217
Over the last decades considerable progress has been made in deciphering the cytogenetic and molecular genetic
basis of acute myeloid leukemia and in defining new diagnostic and prognostic markers. Prognostic factors may
be subdivided into those related to patient characteristics (increasing age, comorbidities) and those related to
characteristics particular to the leukemic clone. The karyotype of the leukemic cells is the strongest prognostic
factor for response to induction therapy and survival. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation as a
post-remission strategy is associated with the lowest rates of relapse. For individual clinical decision making, it is
recommended to take into account both the disease risk and the risk associated with the treatment itself.
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Ιστορικά, η ακτινοθεραπεία έχει κυρίαρχο ρόλο στη θεραπευτική αντιμετώπιση των λεμφωμάτων. Οι πρώτες
θεραπευτικές προσπάθειες με μεθόδους κλασικής ακτινοθεραπείας με μηχανήματα 250 - 300 kV και αργότερα
με μηχανήματα Κοβαλτίου μπορεί να είχαν καλά αποτελέσματα και ιάσεις σε αρχόμενα στάδια νόσου Hodgkin, αλλά συνοδεύονταν από τοξικότητα και νεοκαρκινογένεση,
ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα.
Με την εισαγωγή στην τεχνολογία της ακτινοθεραπείας των υψηλής ενέργειας γραμμικών επιταχυντών και των
εξομοιωτών, τις τεχνικές Mantle, Inverted Y, καθώς και
των Involved fields, είχε επιτευχθεί μείωση των δόσεων
ακτινοβολίας, κυρίως στους γειτνιάζοντες φυσιολογικούς
ιστούς, ενώ αυξήθηκαν τα ποσοστά ιάσεων και περιορίστηκαν οι παρενέργειες.
Σήμερα, η ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία, ακολουθούμενη ή όχι από μεταμόσχευση
μυελού, αποτελεί μέρος διεθνών θεραπευτικών πρωτοκόλλων για ενηλίκους και παιδιά με λέμφωμα Hodgkin
και non-Hodgkin1-5. Σε λεμφώματα μεγάλου όγκου μη
ανταποκρινόμενα ή σε υποτροπή, η επιπρόσθετη εμπεδωτική ακτινοθεραπεία βελτίωσε τον τοπικό έλεγχο και
την ολική επιβίωση5.
Με την εισαγωγή των νέων γραμμικών επιταχυντών με
διαφράγματα πολλαπλών φύλλων καθοδηγουμένων από

1.
Εικ. 1. Κατανομή ισοδοσικών καμπυλών 3D συμμόρφου ακτινοθεραπείας σε εγκάρσιο επίπεδο εντοπιστικής αξονικής τομογραφίας.
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computers, με συστήματα απεικόνισης και εξελιγμένο
λογισμικό για σχεδιασμό, η ακτινοθεραπεία προχώρησε
σε τεχνικές της 3D συμμόρφου ακτινοθεραπείας6 και της
υπερσυμμόρφου ακτινοθεραπείας Intensity Modulated
(IMRT)7,8 ή Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)
και Image-Computer Guided Radiotherapy (IC). Η 3D σύμμορφος ακτινοθεραπεία σήμερα είναι ευρέως διαδεδομένη και βοηθά στην κλιμάκωση των δόσεων όταν χρειάζεται, μειώνοντας την ίδια στιγμή τη δόση στα γειτνιάζοντα
υγιή όργανα.
Παρουσιάζονται αναλυτικά η χρήση της 3D τεχνικής
σχεδιασμού θεραπείας και οι δοσιμετρικές αναλύσεις σε
25 ασθενείς με λέμφωμα.

Υλικό και μέθοδος
Η μελέτη αφορά σε 25 ασθενείς με λεμφώματα σε διάφορες περιοχές του σώματος που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία με 3D τεχνική (σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία)
από το 1995 έως το 2005. Δύο ασθενείς επιπλέον ακτινοβολήθηκαν με τεχνική εξομοιώσεως μόνο. Συγκρίνουμε
τα αποτελέσματα της θεραπείας με τη σύμμορφο τεχνική
με αυτά της συμβατικής mantle, της extended ή involved
πεδίου τεχνικής, χρησιμοποιώντας ιστογράμματα δόσης όγκου, τόσο για τον όγκο-στόχο που χρησιμοποιείται για
τον σχεδιασμό ακτινοθεραπείας PTV (Planning Tumor
Volume) όσο και για τα κρίσιμα όργανα, όπως παρωτίδες,
θυρεοειδή, καρδιά, πνεύμονες, νωτιαίο μυελό, μυελό των
οστών, μαστούς, έντερο, ανάλογα με την περιοχή που ακτινοβολείται, υπολογίζοντας το δυνητικό όφελος.
Ο σχεδιασμός της 3D ακτινοθεραπείας απαιτεί τη σωστή ακινητοποίηση του ασθενούς, ανάλογα με την περιοχή που θα ακτινοβοληθεί. Οι εντοπιστικές CT, MRI ή PETCT εισάγονται στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας και
στη συνέχεια ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος σχεδιάζει
σε κάθε εικόνα την περιοχή που πρόκειται να ακτινοβοληθεί, η οποία περιλαμβάνει τον όγκο και τα πέριξ κρίσιμα
όργανα. Ο ακτινοφυσικός σχεδιάζει το πλάνο θεραπείας
και στη συνέχεια, μαζί με τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο,
λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή της δόσης και τα ιστο-

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 5 | Έτος 2010

Η 3D Σύμμορφος ακτινοθεραπεία λεμφωμάτων

Λόγος μέσης δόσης στα όργανα σε κίνδυνο από 3D σχεδιασμό
συμμόρφου ακτινοθεραπείας ως προς αυτήν από εξομοίωση μόνο

Πίνακας 1
Όργανο

Λόγος 3D/Συμβατικής

Μέγιστη διαφορά

Θώρακας
Πνεύμονες

V20

0,73

Μέση δόση

0,96

V30

0,46

Μέση δόση

0,51

Νωτιαίος Μυελός

Μέγιστη δόση

0,7

έως 80%

Μυελός οστών

Μέση δόση

0,66

έως 85%

Θυρεοειδής

Μέση δόση

0,26

έως 99%

Μαστοί

V20

0,43

έως 80%

Μέση δόση

0,43

Καρδιά

έως 50%
έως 75%

Κεφαλή & Τράχηλος
Δεξ. παρωτίδα

Μέση δόση

0,63

έως 50%

Αρ. παρωτίδα

Μέση δόση

0,52

έως 90%

Νωτιαίος μυελός

Μέγιστη δόση

0,62

έως 80%

Λεπτό έντερο

Μέγιστη δόση

0,25

έως 80%

Ήπαρ

Μέγιστη δόση

0,55

έως 87%

Δεξ. νεφρός

V15

0,48

έως 90%

Μέση δόση

0,26

V15

0,18

Μέση δόση

0,57

Κοιλία

Αρ. νεφρός

γράμματα δόσης - όγκου, καταλήγουν στο βέλτιστο πλάνο
για την ακτινοβόληση του ασθενούς.
Ο καθορισμός των δόσεων ακτινοθεραπείας έγινε ανάλογα με την ηλικία των ασθενών, την προηγηθείσα χημειοθεραπεία και τα όρια ανεκτικότητας των πέριξ υγιών
οργάνων, σε συνεννόηση πάντα με τους συστήσαντες ιατρούς, ιδίως σε περιπτώσεις ασθενών νεαρής ηλικίας, και
κυμαινόταν από 20 Gy έως 50 Gy.
Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, για κάθε ασθενή
δημιουργήθηκε και δεύτερο σχέδιο θεραπείας από απλά
φιλμ εξομοιώσεως ή DRR, ως εάν η ετοιμασία για ακτινοθεραπεία γινόταν με εξομοίωση μόνο για τεχνική mantle
ή involved field. Στα όργανα σε κίνδυνο χρησιμοποιήσαμε
μπλοκ, όπως θα γινόταν στην προετοιμασία με εξομοίωση. Οι δόσεις ακτινοβολίας υπολογίστηκαν, επίσης, όπως
γίνεται στην απλή εξομοίωση. Η κατανομή της δόσεως για
κάθε τέτοιο δεύτερο σχέδιο αναλύθηκε με τη βοήθεια λογισμικών και με τη χρήση ιστογραμμάτων δόσεως - όγκου
και κατανομής δόσεων.
Οι δόσεις στους φυσιολογικούς ιστούς αξιολογήθηκαν

έως 99%

χρησιμοποιώντας ορισμένα κριτήρια. Για το θώρακα τα
κριτήρια αυτά ήταν:
1. Ποσοστό του όγκου των πνευμόνων που λαμβάνει 20
Gy ή περισσότερα (V20).
2. Ποσοστό όγκου της καρδιάς που λαμβάνει 30 Gy ή
περισσότερα (V30).
3. Μέγιστη δόση στο νωτιαίο μυελό.
4. Μέση δόση στο μυελό των οστών.
5. Ποσοστό όγκου κάθε μαστού που έλαβε δόση 20 Gy
(V20) ή περισσότερο, καθώς και τη μέση δόση.
Για την κεφαλή και τον τράχηλο υπολογίστηκαν η μέση
δόση σε κάθε παρωτίδα και η μέγιστη δόση στο νωτιαίο
μυελό. Για την κοιλία υπολογίστηκαν το ποσοστό όγκου
κάθε νεφρού που λαμβάνει 15 Gy ή περισσότερο (V15)
και η μέγιστη δόση στο λεπτό έντερο.
Η δόση στον όγκο-στόχο αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας ως κριτήρια τη μέση δόση στο PTV και το ποσοστό
όγκου του PTV που λαμβάνει τουλάχιστον 95% της αναγκαίας δόσης (V95%). Για κάθε ασθενή που ακτινοβολήθηκε με 3D σύμμορφο ακτινοθεραπεία υπολογίστηκε ο
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2α.

2β.

Εικ. 2. Κατανομή ισοδοσικών καμπυλών συμβατικού πλάνου από
εξομοίωση μόνο (α). Κατανομή από ισοδοσιακές 3D συμμόρφου
ακτινοθεραπείας (β).

λόγος κάθε παραμέτρου της 3D τεχνικής και του σχεδίου
που ετοιμάσαμε, ως εάν ο ασθενής είχε ακτινοβοληθεί
μόνο με εξομοίωση και τεχνικές mantle - involved field.

Αποτελέσματα
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται ο μέσος λόγος και η τυπική απόκλιση κάθε παραμέτρου για καθέναν από τους 25
ασθενείς που μελετήσαμε. Από τις 25 περιπτώσεις που
αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά με 3D σύμμορφο, δύο
υποτροπίασαν εκτός ακτινοβοληθείσης περιοχής και δύο
που ακτινοβολήθηκαν παρηγορικά δεν ανταποκρίθηκαν.
Ο πίνακας 1 δείχνει ότι για όλους τους ασθενείς που
αντιμετωπίστηκαν θεραπευτικά με 3D σύμμορφο ακτινοθεραπεία, για την ίδια δόση στον όγκο-στόχο (PTV), οι
δόσεις στα φυσιολογικά όργανα (OAR) ήταν σημαντικά
μικρότερες σε σύγκριση με τη δόση που θα ελάμβαναν
μόνο με εξομοίωση και τεχνικές mantle - involved field.
Κανείς από τους ασθενείς δεν παρουσίασε πρώιμες ή απώτερες παρενέργειες. Από τους 22 ασθενείς που ακτινοβολήθηκαν με σκοπό την ίαση, οι 20 είναι εν ζωή και
καλά. Μία κυρία 90 ετών σε πλήρη ύφεση πέθανε από
νοσοκομειακή λοίμωξη. Μία άλλη ηλικιακά νέα ασθενής
με μη Hodgkin λέμφωμα απεβίωσε με γενικευμένη νόσο,
αλλά με την ακτινοβοληθείσα περιοχή σε έλεγχο.
Η ποιοτική σύγκριση μεταξύ της τεχνικής mantle και της
3D συμμόρφου ακτινοθεραπείας μπορεί να σκιαγραφηθεί
με μια περίπτωση ασθενούς 31 ετών με μη Hodgkin οζώδες λέμφωμα μεσοθωρακίου, διήθηση περικαρδίου, περικαρδιακό υγρό και θετική κυτταρολογική, που προσήλθε
για εμπεδωτική ακτινοθεραπεία μετά τη χημειοθεραπεία.
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Η πρόκληση ήταν να ακτινοβολήσουμε το μεσοθωράκιο
και το περικάρδιο με τη μικρότερη δυνατή δόση στην καρδιά. Οποιαδήποτε mantle ή involved τεχνική θα έδινε στην
καρδιά δόση ίδια με αυτήν που θα ελάμβανε ο όγκος.
Χρησιμοποιήσαμε 3D σύμμορφο με 16 δέσμες ακτινοβολίας, μπλοκάροντας σε κάθε δέσμη το μυοκάρδιο. Στην
εικόνα 1 παρουσιάζονται οι ισοδοσιακές καμπύλες της
τεχνικής mantle, όπως θα διαμορφώνονταν με απλή εξομοίωση χρησιμοποιώντας τον Η/Υ, και στην εικόνα 2 η 3D
σύμμορφος τεχνική σε εγκάρσιες τομές της εντοπιστικής
αξονικής τομογραφίας σχεδιασμού. Στην τεχνική mantle η
καρδιά λαμβάνει το 100% της δόσεως ακτινοβολίας, ενώ
στη σύμμορφο λαμβάνει λιγότερο του 70% της δόσεως
(εικόνα 2).

Συζήτηση
Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η 3D σύμμορφος ακτινοθεραπεία είναι σαφώς καλύτερη τεχνική για τη θεραπεία
των λεμφωμάτων σε σύγκριση με τις mantle και involved
field, με καλύτερο συντελεστή κόστους - οφέλους. Νέες τεχνικές IMRT ή VMAT μπορούν να χρησιμοποιούνται
όταν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και πείρα από
ακτινοφυσικούς και ακτινοθεραπευτές ογκολόγους.
Χρησιμοποιούμε τη σύμμορφο τεχνική στον καρκίνο και
στα λεμφώματα από το 1995 και τα πρώτα αποτελέσματά
μας δημοσιεύθηκαν περιληπτικά το 20056. Από το 2002
χρησιμοποιούμε και την ΙΜRΤ, με την αγορά του PRIMUS,
των SYNERGY από το 2008 και το 2009 και λογισμικό
της NOMOS CORVUS και την VMAT με την εγκατάσταση
του γραμμικού επιταχυντού AXESSE με λογισμικό ERGO
από το 2009.
Η σύντομη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
έδειξε ότι για όλα τα είδη καρκίνων η 3D conformal σύμμορφος τεχνική είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη
τεχνική βασιζόμενη στους Η/Υ, σε εξελιγμένα λογισμικά
και στα πολλαπλών φύλλων διαφράγματα των νέων γραμμικών επιταχυντών που υπάρχουν σε όλο και περισσότερα
νοσοκομεία στον κόσμο. Η IMRT ακολουθεί κατά πόδας
ως η πιο εξελιγμένη υπερσύμμορφος ακτινοθεραπεία.
Πρωτόνια παράγονται από πανάκριβα μηχανήματα και
λειτουργούν λίγα στον κόσμο. Οι Tomotherapy γραμμικοί
επιταχυντές είναι λίγοι παγκοσμίως, ενώ στην πατρίδα μας
δεν υπάρχουν1, 7.
Η IMRT είναι η καλύτερη τεχνική στη συγκέντρωση της
δόσης της ακτινοβολίας στον όγκο-στόχο. Όμως στα λεμ-
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φώματα που παρατηρούνται σε παιδιά και σε νέους, σύμφωνα με τους Girinsky at al9 και τους Nieder at al10, λόγω
της τυχαίας κατανομής της ακτινοβολίας εκτός PTV μπορεί
οι μαστοί και οι πνεύμονες να ακτινοβολούνται με μεγα-

λύτερες δόσεις. Ειδικά στο θώρακα χρειάζεται ιδιαίτερη
Çδώσε - πάρεÈ επεξεργασία κατά το σχεδιασμό 3D, IMRT,
VMAT, γνωστή στους έμπειρους ειδικούς, ακτινοφυσικούς
και ακτινοθεραπευτές ογκολόγους8.

Abstract
Angelakis Ph, Paraskevopoulou C, Kollias G. Treatment of lymphoma patients with 3D conformal
techniques. Iatrika Analekta 2010, 3:218-221
We report the feasibility of using 3D conformal technique to treat lymphoma patients, provide dosimetric analysis
and compare conformal treatment with conventional mantle, extended or involved field techniques using dose
volume histograms, for PTV and normal tissues at risk. We treated 25 lymphoma patients. For each patient a 3D
CRT plan was prepared for treatment using CT or fused PET/CT images. In addition, for each patient we generated
a conventional plan representing a mantle or involved field technique. Dose distributions were analysed using dose
volume histograms and dose distributions. We found that in all 25 patients treated with 3D conformal radiotherapy
technique, for the same dose to the PTV, doses delivered to the nearby organs at risk were considerably lower than
those delivered using conventional radiotherapy. One patient with stomach lymphoma did not respond at all to
chemotherapy or radiotherapy. None of the remaining 24 patients recurred locally with doses ranging between
20 Gy and 50 Gy.
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Η οξεία πνευμονική βλάβη είναι μία γνωστή επιπλοκή έπειτα από μεταγγίσεις παραγώγων αίματος και συχνά αναφέρεται ως σχετιζόμενη με μετάγγιση οξεία πνευμονική
βλάβη (Transfusion-Related Lung Injury - TRALI). Εκτός
από τη κλασική μορφή, τελευταία περιγράφεται και μια
όψιμη μορφή του συνδρόμου.
Στην κλασική του μορφή το σύνδρομο χαρακτηρίζεται από την αιφνίδια εμφάνιση οξείας αναπνευστικής
ανεπάρκειας εντός ωρών από τη μετάγγιση παραγώγων
αίματος. Επάγεται συνήθως από αντισώματα έναντι λευκοκυττάρων, αποδράμει ταχέως και χαρακτηρίζεται από
μικρή θνητότητα. Ακόμα και μία μονάδα συμπυκνωμένων
ερυθρών ή άλλου παραγώγου αίματος μπορεί να πυροδοτήσει το σύνδρομο. Σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς πού
νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, τον τελευταίο καιρό αναγνωρίζεται και μια ÇόψιμηÈ μορφή του συνδρόμου που εμφανίζεται 6 - 72 ώρες μετά τη μετάγγιση παραγώγων αίματος,
παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη συχνότητα (έως 25% των
μεταγγίσεων) και συνοδεύεται από μεγάλη θνητότητα (έως και στο 40% των περιπτώσεων). Ο κίνδυνος εμφάνισης
του συνδρόμου αυξάνει με τον αριθμό των μεταγγίσεων.

Κλασική TRALI
Η TRALI εμφανίζεται στις ΗΠΑ με συχνότητα 1 στις 5.000
μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών (ΜΣΕ), 1 στις 2.000
μεταγγίσεις παραγώγων πλάσματος, και 1 στις 400 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων. Είναι όμως πιθανόν η πραγματική της συχνότητα να υποεκτιμάται, καθώς
πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδίδονται λανθασμένα
σε υπερφόρτωση όγκου, σε καρδιακή ανεπάρκεια ή σε
αναφυλακτική αντίδραση. Επίσης, η TRALI μπορεί να
προκαλεί πνευμονικές αλλοιώσεις που δεν φτάνουν να
εκφραστούν κλινικά με τα αυστηρά κριτήριά της.
Αν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις επιπλοκές των
μεταγγίσεων εντοπίστηκε στο παρελθόν σε τυχόν μετάδοση λοιμώξεων, τον τελευταίο καιρό αναγνωρίζεται και
η σημασία επιπλοκών που σχετίζονται με τις μεθόδους
φύλαξης των παραγώγων αίματος, καθώς και των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων τους. Η οξεία αναπνευστική
δυσχέρεια που εμφανίζεται αμέσως μετά τη μετάγγιση
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παραγώγων αίματος αναγνωρίζεται με αυξημένη συχνότητα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Το σύνδρομο TRALI θεωρείται η συχνότερη και σοβαρότερη επιπλοκή των μεταγγίσεων. Η αναφορές για TRALI
εμφανίζονται ήδη από τη δεκαετία του 1950. Ο όρος
TRALI χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τους Popovsky και
Moore το 1985, για να περιγράψει την εμφάνιση πνευμονικού οιδήματος ύστερα από μετάγγιση. Ο ορισμός
του συνδρόμου δόθηκε το 2004 και περιλαμβάνει την
εμφάνιση αμφοτερόπλευρα κυψελιδικών διηθημάτων, υποξαιμίας (PaO2/FiO2 <300mmHg) και τον αποκλεισμό
με κλινικά κριτήρια καρδιακής ανεπάρκειας.
Για να τεθεί η διάγνωση της TRALI πρέπει τα συμπτώματα και σημεία του συνδρόμου να εμφανιστούν εντός
6 ωρών από τη μετάγγιση και δεν πρέπει να υπάρχει
χρονική συσχέτιση με άλλους παράγοντες που μπορεί να
οδηγήσουν σε οξεία πνευμονική βλάβη.
Η TRALI επομένως αποτελεί ένα ξεχωριστό κλινικό
σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη αναπνευστικής δυσχέρειας σε έναν ασθενή στον οποίο
γίνεται μετάγγιση παραγώγων αίματος. Τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν την αιφνίδια εμφάνιση δύσπνοιας και
ταχύπνοιας, που τυπικά εμφανίζεται 1 - 2 ώρες από την
έναρξη της μετάγγισης. Συνηθέστερα, η εμφάνιση του
συνδρόμου γίνεται μετά τη χορήγηση μιας και μόνο μονάδας αίματος ή παραγώγου αίματος.
Δύο θεωρίες έχουν διατυπωθεί για να ερμηνεύσουν
την εμφάνιση της TRALI: στην πρώτη υποστηρίζεται ότι
αντισώματα έναντι λευκοκυττάρων, που περιέχονται στα
παράγωγα αίματος, αντιδρούν με τα λευκοκύτταρα του
δέκτη, ενώ στη δεύτερη η TRALI αποδίδεται στην αλληλεπίδραση του πνεύμονα με βιολογικά δραστικούς μεσολαβητές που εμπεριέχονται στα αποθηκευμένα παράγωγα
αίματος. Ο ένας μηχανισμός δεν αποκλείει τον άλλο και
μπορεί και οι δύο να δρουν σε συνέργεια στην εμφάνιση
της TRALI.
Το μοντέλο με τα αντισώματα υποστηρίζει πως αντισώματα που περιέχονται στο πλάσμα του δότη αντιδρούν με
αντιγόνα στα λευκοκύτταρα του δέκτη. Σε λιγότερο από
το 10% μπορεί να οφείλεται σε αντισώματα του δέκτη
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1.

που συγκολλούν λευκοκύτταρα του δότη. Τα αντισώματα
μπορεί να στρέφονται κατά των αντιγόνων HLA I που
ανευρίσκονται σε όλα τα λευκοκύτταρα ή HLA II που ανευρίσκονται μόνο στα μονοκύτταρα και Β λεμφοκύτταρα. Η αντίδραση αυτή αντιγόνου αντισώματος μπορεί να
οδηγήσει σε ενεργοποίηση του συμπληρώματος και συγκέντρωση των ουδετερόφιλων στον πνεύμονα, προκαλώντας ενδοθηλιακή βλάβη και το σύνδρομο τριχοειδικής
διαφυγής (capillary leak syndrome), που εκδηλώνεται ως
TRALI.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η TRALI είναι περισσότερο
συχνή με παράγωγα αίματος προερχόμενα από πολύτοκες γυναίκες, οι οποίες είναι περισσότερο πιθανό να
περιέχουν αντισώματα έναντι ουδετερόφιλων ή του HLA
συστήματος. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη, η χορήγηση
παραγώγων αίματος από πολύτοκες γυναίκες συνδέονταν
με σημαντικά χαμηλότερους κορεσμούς σε οξυγόνο και με
υψηλότερα επίπεδα TNFα, απ᾽ ό,τι η χορήγηση παραγώγων αίματος από ασθενείς χωρίς ιστορικό εγκυμοσύνης ή
προηγούμενης μετάγγισης.
Στη δεύτερη θεωρία εμπλέκονται βιολογικά δραστικοί
μεσολαβητές που περιέχονται στα λευκοκύτταρα και απελευθερώνονται με την πάροδο του χρόνου στο πλάσμα
στα αποθηκευμένα παράγωγα αίματος. Οι μεσολαβητές
αυτοί περιλαμβάνουν την ισταμίνη, την ηωσινοφιλική
κατιονική πρωτεΐνη, την ηωσινοφιλική πρωτεΐνη Χ, τη
μυελουπεροξειδάση, και το PAI-1 (Plasminogen Activator
Inhibitor 1). Οι παράγοντες αυτοί αυξάνονται 3-25 φορές
σε διάστημα πέντε εβδομάδων στο υπερκείμενο παραγώγων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ομοίως τα αποθηκευμένα
ερυθρά αιμοσφαίρια με την πάροδο του χρόνου απελευθερώνουν παράγοντες όπως IL-1, IL-6, IL-8, PLP-A2 (Φωσφολιπάση Α2) και TNFα.
Η θεωρία αυτή υποστηρίζει την παρουσία δύο βημάτων

Εικ. 1. Πιθανοί παθογενετικοί μηχανισμοί της TRALI. Αριστερό σκέλος: Αντισώματα που περιέχονται στο πλάσμα
του δότη αντιδρούν με αντιγόνα στα
λευκοκύτταρα του δέκτη. Η σύνδεση
αυτή οδηγεί σε ενεργοποίηση και συγκέντρωση των ουδετερόφιλων στον
πνεύμονα προκαλώντας ενδοθηλιακή
βλάβη και το σύνδρομο τριχοειδικής
διαφυγής. Δεξιό σκέλος: Η ενεργοποίηση των πνευμονικών ενδοθηλιακών
κυττάρων λόγω της κατάστασης του ασθενούς (σήψη, CABG, έγκαυμα, τραύμα ή αιματολογική κακοήθεια) οδηγεί
στη συγκέντρωση λευκοκυττάρων στον
πνεύμονα. Η μετάγγιση βιολογικά δραστικών μεσολαβητών (λιπίδια, κυτταροκίνες) ενεργοποιεί τα λευκοκύτταρα και
οδηγεί στο σύνδρομο της τριχοειδικής
διαφυγής. (Τροποποιημένο από Br J
Haematol. 2007 Mar;136(6):788-99).

στη εμφάνιση της TRALI: Το πρώτο αφορά στην ενεργοποίηση των πνευμονικών ενδοθηλιακών κυττάρων, λόγω
της κατάστασης του ασθενούς [σήψη, CABG (Αρτοστεφανιαία Παράκαμψη), έγκαυμα, τραύμα ή αιματολογική
κακοήθεια] και τη συγκέντρωση στον πνεύμονα λευκοκυττάρων. Το δεύτερο βήμα αφορά στη μετάγγιση βιολογικά
δραστικών μεσολαβητών (λιπίδια, κυτταροκίνες), που ενεργοποιούν τα λευκοκύτταρα και οδηγούν στο σύνδρομο
της τριχοειδικής διαφυγής στον πνεύμονα.
Τα ιστολογικά ευρήματα σε ασθενείς που πεθαίνουν από TRALI είναι συμβατά με πρώιμο ARDS και συνίστανται
σε διάμεσο και ενδοκυψελιδικό οίδημα με εξαγγείωση
ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων στο διάμεσο ιστό και στις
κυψελίδες.
Από τη στιγμή που θα τεθεί η υπόνοια της TRALI η
μετάγγιση πρέπει να διακοπεί και να σταλεί το αίμα στο
εργαστήριο για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι λευκοκυττάρων. Η παρουσία αντισωμάτων έναντι του HLA
συστήματος ή έναντι ουδετεροφίλων υποστηρίζει τη διάγνωση της TRALI. Η λευκοπενία είναι συνήθης σε TRALI.
Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και συνίσταται σε προσεκτικό έλεγχο του ισοζυγίου υγρών και στην εφαρμογή
αερισμού με μικρούς όγκους. Η θνητότητα φθάνει το 5% 10%. Η λευκαφαίρεση παραμένει αμφιλεγόμενη πρακτική
στις μεταγγίσεις. Φαίνεται πως έχει μεγαλύτερη σημασία
για την αποφυγή της όψιμης TRALI, καθώς στην κλασική
της μορφή μεγαλύτερο ρόλο παίζουν τα αντισώματα έναντι λευκοκύτταρων του δότη παρά τα λευκοκύτταρά του.

Όψιμη TRALI
Η μετάγγιση με μεγάλο αριθμό ΜΣΕ (Μονάδες Συμπυκνωμένων Ερυθρών) έχει από καιρό αναγνωριστεί ως παράγοντας κινδύνου εμφάνισης οξείας πνευμονικής βλάβης.
Τα τελευταία 5 χρόνια εμφανίζονται στη βιβλιογραφία
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μελέτες που υποστηρίζουν ότι σε ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, με παράγοντες κινδύνου εμφάνισης
οξείας πνευμονικής βλάβης, η μετάγγιση ακόμα και ενός
ΜΣΕ αυξάνει κατά πολύ την πιθανότητα παρουσίας ALI/
ARDS (Acute Lung Injury/Acute Respiratory and Distress
Syndrome). Οι ασθενείς αυτοί έχουν και άλλους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε οξεία πνευμονική
βλάβη, όπως σήψη, τραύμα και εγκαύματα. Υποστηρικτικά των παραπάνω είναι τα αποτελέσματα της μελέτης
Canadian Critical Care Trials Group, όπου η χωρίς περιορισμούς στρατηγική μεταγγίσεων των ασθενών συνοδευόταν από αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ALI/ARDS. Η
μετάγγιση ΜΣΕ μπορεί να οδηγήσει σε όψιμη TRALI μέχρι
και στο 25% των βαρέως πασχόντων ασθενών στη ΜΕΘ,
που μπορεί να φτάσει και το 57% έπειτα από μετάγγιση
>10 Μονάδων Συμπυκνωμένων Ερυθρών μέσα σε 24 ώρες. Η μετάγγιση με παράγωγα πλάσματος αυξάνει ακόμα
περισσότερο την πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου,
απ᾽ ό,τι η μετάγγιση με συμπυκνωμένα ερυθρά.
Το σύνδρομο της όψιμης TRALI μπορεί να αποτελεί φαινόμενο ανοσοτροποποίησης, που καθιστά τον ενεργοποι-

ημένο ανοσολογικά και μεταβολικά πνεύμονα περισσότερο ευάλωτο στην εκδήλωση ALI/ARDS.
Συνοψίζοντας, η ALI ύστερα από μετάγγιση μπορεί να
εμφανιστεί με δύο μορφές: Η κλασική TRALI χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη αναπνευστικής ανεπάρκειας
2 - 6 ώρες μετά τη μετάγγιση παραγώγων αίματος. Επάγεται από αντισώματα έναντι λευκοκυττάρων, αποδράμει
ταχέως και χαρακτηρίζεται από μικρή θνητότητα. Συνήθως
ενοχοποιείται μία μόνο μονάδα παραγώγων αίματος. Αυτό
έρχεται σε αντίθεση με την όψιμη TRALI που εμφανίζεται
6 - 72 ώρες στο 25% περίπου των βαρέως πασχόντων
ασθενών στη ΜΕΘ, μετά τη μετάγγιση, και συνοδεύεται
από θνητότητα που μπορεί να φτάσει και το 40%. Η πιθανότητα εμφάνισης όψιμης TRALI είναι ανάλογη με τον
αριθμό των μονάδων παραγώγων αίματος που λαμβάνει ο
ασθενής. Και στις δύο περιπτώσεις η θεραπεία είναι υποστηρικτική και συνίσταται σε προσεκτικό ισοζύγιο υγρών,
σε αερισμό με χαμηλούς όγκους για προστασία του πνεύμονα και στη διατήρηση αυξημένου δείκτη υποψίας για
την αναγνώριση και άμεση θεραπεία τυχόν πνευμονικών
λοιμώξεων που μπορεί να περιπλέξουν την κλινική εικόνα.

Abstract
Papadakis ED. Transfusion-related acute lung injury. Iatrika Analekta 2010, 3:222-224
Transfusion-related acute lung injury (TRALI) is the most common cause of serious morbidity and mortality due to
transfusion of blood products. A clinical definition of TRALI was established in 2004, based on acute respiratory
distress, noncardiogenic lung oedema, temporal association with transfusion and hypoxaemia. The neutrophil
appears to be the effector cell in TRALI and the pathophysiology is centered on neutrophil-mediated endothelial
cell cytotoxicity resulting in capillary leak and ALI. Classic TRALI is characterized by the abrupt onset of respiratory
failure within 2-6 hrs of transfusion of a blood product. The delayed TRALI syndrome occurs in up to 25% of
critically ill patients receiving a blood transfusion, develops 6-72 hrs after the transfusion, and is associated with a
mortality of up to 40%. Management is basically supportive in both types.

Επιλεγμένη βιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.

224

Marik PE, Corwin HL. Acute lung injury following blood transfusion: expanding the definition. Crit Care Med. 2008; 36:3080 - 3084.
Benson AB, et al. Transfusion-related acute lung injury (TRALI): a clinical review with emphasis on the critically ill. Br J Haematol.
2009; 147:431 - 443.
Silliman CC, et al. Transfusion-related acute lung injury (TRALI): current concepts and misconceptions. Blood Rev 2009; 23:245 - 255.
Bux J, Sachs UJ. The pathogenesis of transfusion-related acute lung injury (TRALI). Br J Haematol. 2007; 136:788 - 799.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 5 | Έτος 2010

